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คานา
กำรประเมิ น คุ ณ ภำพภำยใน ส ำหรั บ คณะวิ ช ำ ปี ก ำรศึ ก ษำ 2554 และ
ปีกำรศึกษำ 2555 มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ยังคงกำหนดให้ทุกคณะวิชำประเมินตนเอง
ตำมตั ว บ่ ง ชี้ 24 ตั ว ที่ ส อดคล้ องกับ กำรประเมิ น คุณ ภำพภำยใน ปี กำรศึกษำ 2553
เพื่อให้คณะวิชำมีควำมต่อเนื่องในกำรดำเนินงำน และสำมำรถประเมินพัฒนำกำรของ
หน่วยงำนได้ อย่ำงไรก็ตำม สำหรับบำงตัวบ่งชี้ ได้มีกำรปรับเกณฑ์มำตรฐำนกำรประเมิน
ให้สอดคล้องกับเกณฑ์มำตรฐำนที่กำหนดโดยสำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำ
(สกอ.) รวมทั้งได้มีกำรเพิ่มเติมรำยละเอียดประกอบกำรอธิบำยให้มีควำมชัดเจนมำกขึ้น
และกำรรวบรวมเอกสำรหลักฐำนเพื่อรับกำรประเมินฯ ทั้งนี้ ให้คณะวิชำประเมินตนเอง
ตำมตัวบ่งชี้ของ สมศ. 19 ตัวบ่งชี้ด้วย เพื่อให้คณะเห็นผลกำรดำเนินงำนครบทั้งปัจจัย
นำเข้ำ กระบวนกำร และผลผลิต และเป็นไปตำมข้อกำหนดของสำนักงำนคณะกรรมกำร
กำรอุดมศึกษำ (สกอ.)
ส ำนั กประกั น คุณ ภำพหวั ง เป็ น อย่ ำ งยิ่ ง ว่ ำ คู่ มื อ ตั ว บ่ ง ชี้ และเกณฑ์ ป ระเมิ น
คุณภำพภำยใน สำหรับคณะวิช ำ ปีกำรศึกษำ 2554 และปีกำรศึกษำ 2555 จะเป็ น
แนวทำงในกำรด ำเนิ น งำนในระบบประกั น คุ ณ ภำพที่ ก่ อ ให้ เ กิด ประสิ ท ธิ ภ ำพ และ
ประสิ ทธิ ผล เพื่อ กำรขับเคลื่อนมหำวิท ยำลัย ไปสู่ ม หำวิ ทยำลั ยวิ จัย ที่มี ควำมเป็ นเลิ ศ
ทำงวิชำกำร และมีคุณภำพระดับสำกล
สานักประกันคุณภาพ
มีนาคม 2555
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บทที่ 1

กระบวนการประเมินคุณภาพภายใน

มหำวิ ท ยำลั ย เกษตรศำสตร์ด ำเนิ น กำรพั ฒ นำระบบประกัน คุณ ภำพโดยยึ ด
หลักกำรดำเนินงำนเป็น 3 ส่วน คือ กำรควบคุมคุณภำพ กำรตรวจสอบคุณภำพ และกำร
ประเมิ น คุณ ภำพ โดยมีก ำรพั ฒ นำรูปแบบระบบประกันคุณ ภำพที่ส อดคล้ องกับกำร
ดำเนินงำนและธรรมชำติของหน่วยงำนภำยในมหำวิทยำลัย แบ่งเป็น 2 รูปแบบ ดังนี้
รูปแบบที่ 1 ระบบประกั น คุ ณ ภำพส ำหรั บ คณะวิ ช ำ ด ำเนิ น กำรตำม 9
องค์ประกอบ
รูป แบบที่ 2 ระบบประกั น คุ ณ ภำพส ำหรั บ สถำบั น ส ำนั ก และหน่ ว ยงำน
สนับสนุน ดำเนินกำรตำม 6 องค์ประกอบ
1.1

การประเมินคุณภาพภายใน
เพื่อให้ทันกับสถำนกำรณ์ที่เปลี่ยนแปลงจำกภำยนอกและสำมำรถเชื่อมโยงกำร
ประกันคุณภำพภำยในและภำยนอกได้ มหำวิทยำลัย ได้ดำเนินกำรทบทวนและปรับปรุง
กำรประเมินคุณภำพภำยในอย่ำงต่อเนื่องเพื่อใช้ประเมินคุณภำพ โดยมีควำมสอดคล้อง
กับ แนวทำงและตัว บ่ ง ชี้ของสำนั กงำนคณะกรรมกำรกำรอุด มศึกษำ (สกอ.) รวมทั้ ง
แนวทำง และตัวบ่ งชี้ของส ำนักงำนรับรองมำตรฐำนและประเมิ นคุณ ภำพกำรศึกษำ
(สมศ.) กำรพั ฒ นำปรับ ปรุงตั ว บ่ง ชี้ กำรประเมิ น ในระบบประกันคุณ ภำพภำยในของ
มหำวิทยำลัยได้พิจำรณำตำมจุดเน้นของมหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ คือ กลุ่ม ง สถาบันที่
เน้นการวิจัยขั้นสูงและผลิตบัณฑิตระดับบัณฑิตศึกษาโดยเฉพาะระดับปริญญาเอก

คู่มือตัวบ่งชีแ้ ละเกณฑ์ประเมินคุณภาพภายใน สาหรับคณะวิชา มก. ปีการศึกษา 2554 และปีการศึกษา 2555
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1.2 แผนงานการประเมินคุณภาพภายใน
แต่ละปีกำรศึกษำ มหำวิทยำลัยจะกำหนดแผนงำนประเมินคุณภำพภำยใน ดังนี้

1. วำงแผน และปรับปรุง
แผนดำเนินกำร (P)
2. เก็บข้อมูล 12 เดือน
ตำมตัวบ่งชี้ (D)
3. ติดตำมผลกำร
ดำเนินงำนตำมตัวบ่งชี้
กำรประเมินคุณภำพ
ภำยในในรอบ 9 เดือน
4. ภำควิชำจัดทำ SAR
เตรียมกำรประเมินและมี
กำรแต่งตั้งกรรมกำร
ประเมินภำควิชำ
5.ประเมินภำควิชำ (C)
6. คณะนำผล (5) มำ
จัดทำ SAR บนระบบ
CHE QA Online และ
เตรียมกำรประเมินคณะ
และมีกำรแต่งตั้ง
คณะกรรมกำรประเมิน
คณะวิชำ/วิทยำเขต
7. ประเมินคณะวิชำบน
ระบบ CHE QA Online
(C)
8. แต่งตั้งคณะกรรมกำร
ประเมินมหำวิทยำลัย
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กิจกรรมดาเนินการ
9. มก. นำผล (7) มำ
จัดทำ SAR บนระบบ
CHE QA Online
เตรียมรับกำรประเมิน
10.ประเมินมหำวิทยำลัย
บนระบบ CHE QA
Online (C)
11. มก.ส่งรำยงำน
ประกันคุณภำพประจำปี
(SAR) ให้ สกอ. ผ่ำน
ระบบ CHE QA Online
(ภำยใน 120 วัน นับจำก
สิ้นปีกำรศึกษำ) ภายใน
30 กันยายน
12. หน่วยงำนทุกระดับ
จัดทำแผนพัฒนำ
ปรับปรุงตำมผลกำร
ประเมิน (A) และนำผล
กำรประเมินไปใช้ในกำร
จัดทำแผนปฏิบัติงำน
ประจำปีต่อไป (P)
ภายใน 30 ตุลาคม

30

30

1.3 แนวทางการประเมินคุณภาพภายใน
สำหรับแนวทำงกำรประเมินคุณภำพภำยในแต่ละปีกำรศึกษำ มหำวิทยำลัยมี
รูปแบบกำรดำเนินงำน ดังนี้
1. วิทยำเขตและคณะวิชำ ให้มีกำรประเมินตนเอง 2 ส่วน คือ ประเมินตำม
ตัวบ่งชี้ที่มหำวิทยำลัยกำหนด และประเมินตำมตัวบ่งชี้ของ สมศ. ทั้งนี้ จะไม่คิดคะแนน
คู่มือตัวบ่งชีแ้ ละเกณฑ์ประเมินคุณภาพภายใน สาหรับคณะวิชา มก. ปีการศึกษา 2554 และปีการศึกษา 2555
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กำรประเมินรวมกัน สำหรับคณะวิชำให้ดำเนินกำรประเมินคุณภำพภำยในผ่ำนระบบ
CHE QA Online
2. ระยะเวลำด ำเนิน กำรประมำณหน่วยงานละ 2-3 วั น โดยทุกหน่ วยงำน
ดำเนินกำรให้แล้วเสร็จภายในเดือนกรกฎาคมของปีที่ประเมิน
3. มหำวิทยำลัยเป็นผู้แต่งตั้งคณะกรรมกำรประเมินฯ โดยให้แต่ละ วิทยำเขต /
คณะวิช ำ นำเสนอรำยชื่ อคณะกรรมกำรประเมิน ฯ ซึ่ง ประกอบด้ว ย ประธำนฯ และ
กรรมกำรประเมิ น ฯ ที่ ผ่ ำ นกำรฝึ ก อบรมผู้ ป ระเมิ น ฯ ตำมแนวทำงกำรแต่ ง ตั้ ง คณะ
กรรมกำรประเมินของ สกอ.ประมำณ 3-5 คน โดยมีผู้ประเมินจำกภำยนอกมหำวิทยำลัย
อย่ำงน้อย 1 คน ทั้งนี้ แต่ละหน่วยงำนสำมำรถพิจำรณำคัดเลือกจำกรำยชื่อผู้ผ่ำนกำร
ฝึกอบรมผู้ป ระเมิ น ฯ จำก http://www.mua.go.th หรือ www.qa.ku.ac.th เพื่ อ
นำเสนอให้สำนักประกันคุณ ภำพพิ จำรณำและจั ดทำคำสั่ งแต่ง ตั้งต่ อไป ทั้ง นี้ ในกำร
ประเมินระดับคณะวิชำควรมีอำจำรย์ ไม่น้อยกว่ำกึ่งหนึ่งของกรรมกำรทั้งหมด
4. ฝ่ำยเลขำนุกำรคณะกรรมกำรประเมินฯ ไม่น้อยกว่า 2 คน โดยสำนักประกัน
คุณภำพจะจัดบุคลำกรจำกสำนักประกันคุณภำพ หรือบุคลำกรจำกหน่วยงำนอื่นๆ ที่ผ่ำน
กำรฝึกอบรมหลักสูตรเลขำนุกำรคณะกรรมกำรประเมินคุณภำพภำยใน ที่สำนักประกัน
คุณภำพจัด ทำหน้ำที่เลขำนุกำรของคณะกรรมกำรประเมินฯ แต่ละชุด
5. วิ ท ยำเขต และคณะวิ ช ำ ส่ ง รำยงำนกำรประเมิ น ตนเอง (SAR) ให้
คณะกรรมกำรประเมินฯ ก่ อนเข้ำไปประเมินคุณภำพประจำปี อย่างน้อย 1 สัปดาห์
ทั้งนี้ คณะวิชำให้จัดทำ SAR บนระบบฐำนข้อมูลด้ำนกำรประกันคุณภำพ (CHE QA
Online)
6. หลั ง จำกคณะกรรมกำรฯ ด ำเนิ น กำรประเมิ น คุณ ภำพภำยในของแต่ ล ะ
วิทยำเขต/คณะวิชำแล้วเสร็จ ต้องจัดส่งรำยงำนผลกำรประเมินฯ ไปยังวิทยำเขต/คณะ
วิชำ ภายใน 4 สัปดาห์
7. ภำยหลั งรับรำยงำนผลกำรประเมิ นฯ แล้ ว ให้วิ ทยำเขตและคณะวิช ำส่ ง
รำยงำนกำรประเมินคุณภำพภำยใน (ประกอบด้วย SAR ที่ปรับแก้ไขตำมผลกำร
ประเมิ นฯ ของคณะกรรมกำรฯ แล้ว และผลกำรประเมิ น คุณ ภำพภำยใน) ให้สำนั ก
ประกันคุณภำพ ภายใน 2 สัปดาห์
8. หน่ว ยงำนจั ด ท ำแผนพั ฒนำปรับ ปรุง เสนอมหำวิ ท ยำลั ย ภายในวันที่ 30
ตุลาคม ของปีที่ประเมิน
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1.4

แนวทางการแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินฯ

 คณะกรรมการประเมินระดับคณะหรือหน่วยงานเทียบเท่า
- มีกรรมกำรประเมินฯ อย่ำงน้อย 3 คน ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับขนำดของคณะหรือ
หน่วยงำนเทียบเท่ำ
- เป็น ผู้ ป ระเมิน จำกภายนอกมหาวิท ยาลั ย ที่ ผ่ ำ นกำรฝึ ก อบรมหลั กสู ต ร
ผู้ประเมินของ สกอ. อย่างน้อย 1 คน ในกรณีที่ผู้ประเมินภำยนอกมหำวิทยำลัยเป็นผู้ที่มี
ควำมรู้ และประสบกำรณ์สูง ซึ่งสำมำรถให้คำแนะนำที่เป็นประโยชน์อย่ำงยิ่งต่อ คณะที่
รับกำรประเมิน อำจอนุโลมให้ไม่ต้องผ่ำนกำรฝึกอบรมหลักสูตรผู้ประเมินของ สกอ. ก็ได้
ส่วนผู้ประเมิน จำกภำยในมหำวิทยำลัยต้องผ่ำนกำรฝึกอบรมหลักสูตรผู้ประเมินของ
สกอ. หรือที่มหำวิทยำลัยจัดฝึกอบรมให้โดยใช้หลักสูตรของ สกอ.
- ประธำนคณะกรรมกำรประเมินฯ เป็นผู้ประเมินจำกภำยในหรือภำยนอก
มหำวิทยำลัยก็ได้ ในกรณีที่เป็นผู้ประเมินภำยในมหำวิทยำลัยต้องอยู่นอกสังกัดคณะหรือ
หน่วยงำนเทียบเท่ำที่รับประเมิน โดยประธำนต้องเป็นผู้ที่ขึ้นบัญชีประธำนคณะกรรมกำร
ประเมินคุณภำพกำรศึกษำภำยในของ สกอ.


คณะกรรมการประเมินระดับภาควิชาหรือหน่วยงานเทียบเท่า
- มีกรรมกำรประเมินฯ อย่ำงน้อย 3 คน ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับขนำดของภำควิชำ
หรือหน่วยงำนเทียบเท่ำ
- เป็นผู้ประเมินจำกภายนอกภาควิชาหรือหน่วยงำนเทียบเท่ำ ที่ผ่ำนกำร
ฝึกอบรมหลักสูตรผู้ประเมินของ สกอ. อย่างน้อย 1 คน ในกรณีที่ผู้ประเมิน
จำกภำยนอกภำควิชำหรือหน่วยงำนเทียบเท่ำเป็นผู้ที่มีควำมรู้และประสบกำรณ์สูง ซึ่ง
สำมำรถให้คำแนะนำที่จะเป็นประโยชน์อย่ำงยิ่งต่อภำควิชำหรือหน่วยงำนเทียบเท่ำที่รับ
กำรประเมิน อำจอนุโลมให้ไม่ต้องผ่ำนกำรฝึกอบรมหลักสูตรผู้ประเมินของ สกอ. ก็ได้
ส่วนผู้ประเมินจำกภำยในภำควิชำหรือหน่วยงำนเทียบเท่ำต้องผ่ำนกำรฝึกอบรมหลักสูตร
ผู้ประเมินของ สกอ. หรือที่มหำวิทยำลัยจัดฝึกอบรมให้ โดยใช้หลักสูตรของ สกอ.
- ประธำนคณะกรรมกำรประเมินฯ เป็นผู้ประเมินจำกภำยนอกภำควิชำ
หรือหน่วยงำนเทียบเท่ำ โดยต้องเป็นผู้ที่ผ่ำนกำรฝึกอบรมหลักสูตรผู้ประเมินของ สกอ.
หรือที่มหำวิทยำลัยจัดฝึกอบรมให้โดยใช้หลักสูตรของ สกอ.
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บทที่ 2

เกณฑ์ประเมินคุณภาพภายใน

กำรพั ฒ นำปรั บ ปรุ ง ตั ว บ่ ง ชี้ ก ำรประเมิ น คุ ณ ภำพภำยในของมหำวิ ท ยำลั ย
เกษตรศำสตร์ ให้ควำมสำคัญกับกำรกำหนดตัวบ่งชี้ที่ครอบคลุม 9 องค์ประกอบคุณภำพ
และเป็นไปตำมมำตรฐำนกำรอุดมศึกษำ 3 ด้ำน คือ 1. มำตรฐำนด้ำนคุณภำพบัณฑิต
2. มำตรฐำนด้ำนกำรบริหำรจัดกำรกำรอุดมศึกษำ (ประกอบด้วย ก. มำตรฐำนด้ำ น
ธรรมำภิบำลของกำรบริหำรกำรอุดมศึกษำ และ ข. มำตรฐำนด้ำนพันธกิจของกำรบริหำร
กำรอุดมศึกษำ) และ 3. มำตรฐำนด้ำนกำรสร้ำงและพัฒนำสังคมฐำนควำมรู้ และสังคม
แห่งกำรเรียนรู้
กำหนดตัวบ่งชี้เป็น 2 ประเภท คือ ตัวบ่งชี้เชิงคุณภำพ และตัวบ่งชี้เชิงปริมำณ
ดังนี้
1) ตัวบ่งชี้เชิงคุณภาพ จะระบุเกณฑ์มำตรฐำนเป็นข้อๆ กำหนดเกณฑ์กำร
ประเมินตัวบ่งชี้เป็น 5 ระดับ มีคะแนนตั้งแต่ 1 ถึง 5 กำรประเมินจะนับจำนวนข้อและ
ระบุ ว่ ำ ผลกำรด ำเนิ น งำนได้ กี่ ข้ อ ได้ ค ะแนนเท่ ำ ใด กรณี ที่ ไ ม่ ด ำเนิ น กำรใดๆ หรื อ
ดำเนินกำรไม่ครบที่จะได้ 1 คะแนน ให้ถือว่ำได้ 0 คะแนน
2) ตัวบ่งชี้เชิงปริมาณ อยู่ในรูปของร้อยละ หรือค่ำเฉลี่ย กำหนดเกณฑ์กำร
ประเมินเป็นคะแนนระหว่ำง 1 ถึง 5 โดยเป็นค่ำต่อเนื่อง (มีจุดทศนิยม) สำหรับกำรแปลง
ผลกำรดำเนินงำนตำมตัวบ่งชี้ (ซึ่งอยู่ในรูปร้อยละหรือค่ำเฉลี่ย ) เป็นคะแนน ทำโดยกำร
เทียบบัญญัติไตรยำงศ์ โดยที่แต่ละตัวบ่งชี้จะกำหนดค่ำร้อยละ หรือค่ำเฉลี่ยที่คิดเป็น
คะแนน 5 ไว้ ตัวอย่ำงเช่น
ตัว อย่ ำงที่ 1 กำหนดค่ำ ร้อยละ 80 เป็น คะแนน 5 ผลกำรด ำเนิ น งำนตำม
ตัวบ่งชี้ได้ร้อยละ 65.80
65.80
คะแนนทีไ่ ด้ =
= 4.11
5
80
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ตัวอย่ำงที่ 2 กำหนดค่ำเฉลี่ยจำนวนเงินวิจัยต่ออำจำรย์ และนักวิจัย 200,000
บำทต่อคน เป็นคะแนน 5 ผลกำรดำเนินงำนตำมตัวบ่งชี้ได้ 152,500 บำทต่อคน
152,500
คะแนนทีไ่ ด้ =
= 3.81
5
200,000
ตัว อย่ ำงที่ 3 กำหนดค่ำ ร้อยละ 80 เป็น คะแนน 5 ผลกำรด ำเนิ น งำนตำม
ตัวบ่งชี้ได้ร้อยละ 85
85
คะแนนทีไ่ ด้ =
= 5.31 = 5.00
5
80
หลักกำรคำนวณกำรแปลงค่ำร้อยละหรือค่ำเฉลี่ยเป็นคะแนน สรุปได้ดังนี้
1) ผลกำรดำเนินงำนเท่ำกับหรือสูงกว่ำค่ำร้อยละหรือค่ำเฉลี่ยที่กำหนดให้เป็น
คะแนน 5 จะได้คะแนน 5 (ตำมตัวอย่ำงที่ 3)
2) ผลกำรดำเนินงำนต่ำกว่ำค่ำร้อยละหรือค่ำเฉลี่ยที่กำหนดให้เป็นคะแนน 5
คำนวณคะแนนที่ได้ ดังนี้
คะแนนที่ได้ =

ค่ำร้อยละหรือค่ำเฉลีย่ ที่ได้จำกกำรดำเนินกำร
5
ค่ำร้อยละหรือค่ำเฉลีย่ ที่กำหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 ของตัวบ่งชี้นั้นๆ

ข้อปฏิบัติเรื่องจุดทศนิยม
กำรคำนวณค่ำร้อยละ ค่ำเฉลี่ย และค่ำคะแนน ให้ใช้ทศนิยม 2 ตำแหน่ง โดย
กำรปัดทศนิยมตำแหน่งที่ 3 ตำมหลักกำรปัดทศนิยม (ตั้งแต่เลข 5 ขึ้นไปปัดขึ้น) เช่น
72.364 เป็น 72.36
3.975 เป็น 3.98
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การกาหนดเกณฑ์ประเมินคุณภาพภายใน
กำหนดเกณฑ์กำรประเมินตัวบ่งชี้เป็น 5 ระดับ มีคะแนนตั้งแต่ 1 ถึง 5 กรณีที่
ไม่ดำเนินกำรใดๆ หรือดำเนินกำรไม่ครบที่จะได้ 1 คะแนน ให้ได้ 0 คะแนน สำหรับกำร
ประเมิ น เป้ ำ หมำย และพั ฒ นำกำรไม่ คิด ค่ ำ คะแนน แต่ ให้ระบุ เพี ย งบรรลุ เป้ ำ หมำย
หรือไม่บรรลุเป้ำหมำย และมีพัฒนำกำร หรือไม่มีพัฒนำกำรเท่ำนั้น สำหรับควำมหมำย
ของคะแนน มีดังนี้
คะแนน 0.00-1.50
คะแนน 1.51-2.50
คะแนน 2.51-3.50
คะแนน 3.51-4.50
คะแนน 4.51-5.00

หมำยถึง
หมำยถึง
หมำยถึง
หมำยถึง
หมำยถึง

กำรดำเนินงำนต้องปรับปรุงเร่งด่วน
กำรดำเนินงำนต้องปรับปรุง
กำรดำเนินงำนระดับพอใช้
กำรดำเนินงำนระดับดี
กำรดำเนินงำนระดับดีมำก

การประเมินผลการดาเนินงานเทียบกับเป้าหมาย
กำรประเมิ น เป้ ำ หมำย ไม่ มี ก ำรก ำหนดค่ ำ คะแนน พิ จ ำรณำจำกผลกำร
ดำเนินงำนในรอบปีที่ประเมินเปรียบเทียบกับเป้ำหมำยที่กำหนดไว้ ถ้ำตัวบ่งชี้ใดมีผลกำร
ดำเนินงำนเป็นไปตำมเป้ำหมำยที่กำหนด หรือสูงกว่ำเป้ำหมำย ถือว่ำบรรลุเป้ำหมำย
ทั้งนี้ กำรกำหนดเป้ำหมำยต้องมีหลักฐำนรำยงำนกำรประชุมของคณะกรรมกำรประจำ
หน่วยงำนอ้ำงอิงด้วย โดยกำรกำหนดเป้ำหมำยไม่ควรกำหนดต่ำกว่ำผลกำรดำเนินงำนใน
ปีที่ผ่ำนมำ
การประเมินพัฒนาการเทียบกับผลการดาเนินงานในรอบปีทผี่ ่านมา
กำรประเมิ น พั ฒ นำกำร ไม่ มี ก ำรก ำหนดค่ ำ คะแนน พิ จ ำรณำจำกผลกำร
ด ำเนิ น งำนในปี ที่ ป ระเมิ น เที ย บกั บ ผลกำรด ำเนิ น งำนในปี ที่ ผ่ ำ นมำ โดยตั ว บ่ ง ชี้ ที่ มี
พัฒนำกำรพิจำรณำจำก “ผลกำรดำเนินงำนในปีที่ประเมินสูงกว่าผลกำรดำเนินงำนในปี
ที่ผ่ำนมำ” ในกรณีที่ไม่มีผลกำรประเมินในรอบปีที่ผ่ำนมำ สืบเนื่องจำกครั้งนั้นยังไม่มีกำร
ประเมินในตัวบ่งชี้ดังกล่ำว จะไม่ประเมินพัฒนำกำร
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แหล่งข้อมูลกลาง
แหล่งข้อมูล

รายละเอียดข้อมูลกลางที่กาหนดให้ทุกคณะนาไปอ้างอิง

กองบริกำร
กำรศึกษำ

จำนวนหลักสูตรที่เปิดสอนทั้งหมด

กองแผนงำน

1. จำนวนนิสิตปัจจุบันทั้งหมดทุกระดับกำรศึกษำ
2. จำนวนนิสิตเต็มเวลำเทียบเท่ำ (FTES)
3. จำนวนผู้สำเร็จกำรศึกษำระดับปริญญำตรี / โท / เอก ทั้งหมด
4. จำนวนผู้สำเร็จกำรศึกษำระดับปริญญำตรีที่ได้รับกำรประเมินตำมกรอบ TQF
5. ผลกำรประเมินควำมพึงพอใจของนำยจ้ำงที่มีต่อผู้สำเร็จกำรศึกษำระดับ
ปริญญำตรี ตำมกรอบ TQF
6. ผลกำรประเมินตำมตัวบ่งชี้ที่ 2.5 เกณฑ์ข้อ 6

กองกำรเจ้ำหน้ำที่ 1. จำนวนอำจำรย์ประจำ (คุณวุฒิ และตำแหน่งทำงวิชำกำร) (สกอ. 2.2, 2.3
และ สมศ.14)
2. จำนวนนักวิจัยประจำ (สกอ. 4.3)
สำนักบริกำร
คอมพิวเตอร์

1. จำนวนเครื่องคอมพิวเตอร์ที่จัดบริกำรให้นิสิต
2. จำนวน notebook และ Mobile Device ของนิสิตที่มีกำรลงทะเบียนกำรใช้
Wi-Fi กับสถำบัน
3. ผลกำรประเมินควำมพึงพอใจของผู้เรียนในเรื่องคุณภำพกำรสอน และสิ่ง
สนับสนุนกำรเรียนรู้

บัณฑิตวิทยำลัย

1. จำนวนผู้สำเร็จกำรศึกษำระดับปริญญำโท / เอก ที่ได้รับกำรประเมินตำมกรอบ TQF
2. ผลกำรประเมินควำมพึงพอใจของนำยจ้ำงที่มีต่อผู้สำเร็จกำรศึกษำระดับ
ปริญญำโท / เอก ตำมกรอบ TQF
3. จำนวนรวมของบทควำมวิจัยของวิทยำนิพนธ์หรือกำรค้นคว้ำอิสระ (สำรนิพนธ์)
ที่ตีพิมพ์ (ปริญญำโท)
4. จำนวนรวมของบทควำมวิจัยของวิทยำนิพนธ์ที่ตีพิมพ์ (ปริญญำเอก)

สถำบันวิจัยและ
พัฒนำแห่ง มก.

1. จำนวนเงินสนับสนุนงำนวิจัยหรืองำนสร้ำงสรรค์ (ภำยใน มก.และภำยนอก มก.)
2. จำนวนบทควำมวิจัยที่ได้รับกำรตีพิมพ์เผยแพร่

สำนักงำน
บริกำรวิชำกำร

1. จำนวนผลงำนวิจัยหรืองำนสร้ำงสรรค์ที่มีกำรยื่นจดทะเบียนสิทธิบัตรหรือ
อนุสิทธิบัตร
2. จำนวนผลงำนวิจัยที่นำไปใช้ประโยชน์
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คู่มือตัวบ่งชี้และเกณฑ์ประเมินคุณภาพภายใน สาหรับคณะวิชา มก. ปีการศึกษา 2554 และปีการศึกษา 2555

บทที่ 3 ตัวบ่งชี้การประเมินคุณภาพภายใน
กำรประเมินคุณภำพภำยใน สำหรับคณะวิชำ มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ ตำม
องค์ประกอบคุณภำพ 9 ด้ำน มี 24 ตัวบ่งชี้ โดยเป็นตัวบ่งชี้ที่ สอดคล้องกับตัวบ่งชี้ของ
สกอ. 23 ตัวบ่งชี้ และเป็นตัวบ่งชี้ที่มหำวิทยำลัยพัฒนำขึ้นเอง 1 ตัวบ่งชี้ แบ่งเป็น 3
ประเภท ได้แก่ ปัจจัยนำเข้ำ กระบวนกำร และผลผลิต ทั้งนี้ให้ประเมินตัวบ่งชี้ สมศ.
จำนวน 19 ตัวบ่งชี้ ยกเว้นตัวบ่งชี้ สมศ.ที่ 12 ซึ่งดำเนินกำรระดับมหำวิทยำลัยเท่ำนั้น
โดยผลกำรประเมินคุณภำพภำยในจะไม่รวมผลกำรประเมินตำมตัวบ่งชี้ สมศ. 19 ตัวบ่งชี้
รำยละเอียดดังนี้
ตารางที่ 3.1 องค์ประกอบคุณภำพ 9 ด้ำน และตัวบ่งชี้ที่ใช้ประเมินคุณภำพตำม
องค์ประกอบ
องค์ประกอบที่
1. ปรัชญำ ปณิธำน
วัตถุประสงค์และแผน
ดำเนินกำร
2. กำรผลิตบัณฑิต

ปัจจัยนาเข้า
กระบวนการ
ตัวบ่งชี้ที่ 1.1

ผลผลิต
รวม
ตัวบ่งชี้ สมศ.
1+3
ที่ 16.1,16.2 และ
17
ตัวบ่งชี้ที่ 2.2, ตัวบ่งชี้ที่ 2.1, 2.4, 2.6 ตัวบ่งชี้ที่ 2.8 และ
8+5
2.3 และ 2.5 และ 2.7
ตัวบ่งชี้ สมศ.ที่ 1, 2,
3, 4 และ 14
3. กิจกรรมกำรพัฒนำนิสิต
ตัวบ่งชี้ที่ 3.1, 3.2
3
และ 3.3
4. กำรวิจัย
ตัวบ่งชี้ที่ 4.3 ตัวบ่งชี้ที่ 4.1 และ 4.2 ตัวบ่งชี้ สมศ.ที่ 5, 6 3+3
และ 7
5. กำรบริกำรทำงวิชำกำร
ตัวบ่งชี้ที่ 5.1 และ 5.2 ตัวบ่งชี้ สมศ.ที่ 8, 9 2+4
แก่สังคม
และ 18.1,18.2
6. กำรทำนุบำรุงศิลปะ
ตัวบ่งชี้ที่ 6.1
ตัวบ่งชี้ สมศ.ที่ 10
1+2
และวัฒนธรรม
และ 11
7. กำรบริหำรและกำร
ตัวบ่งชี้ที่ 7.1, 7.2, 7.3 ตัวบ่งชี้ สมศ.ที่ 13
4+1
จัดกำร
และ 7.4
8. กำรเงินและงบประมำณ
ตัวบ่งชี้ที่ 8.1
1
9. ระบบและกลไกกำร
ตัวบ่งชี้ที่ 9.1
ตัวบ่งชี้ สมศ.ที่ 15
1+1
ประกันคุณภำพ
รวม
4
19
1+19
24+19

คู่มือตัวบ่งชีแ้ ละเกณฑ์ประเมินคุณภาพภายใน สาหรับคณะวิชา มก. ปีการศึกษา 2554 และปีการศึกษา 2555
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ตารางที่ 3.2

มำตรฐำนกำรอุดมศึกษำและตัวบ่งชี้ที่ใช้ประเมินคุณภำพตำมมำตรฐำน

มาตรฐาน

ปัจจัยนาเข้า

กระบวนการ

ผลผลิต

รวม

1. มำตรฐำนด้ำนคุณภำพ
บัณฑิต

-

-

ตัวบ่งชี้ที่ 2.8
และตัวบ่งชี้
สมศ.ที่ 1, 2, 3
และ 4

1+4

-

ตัวบ่งชี้ที่ 1.1,
2.4, 7.1, 7.3,
7.4, 8.1 และ
9.1
ตัวบ่งชี้ที่ 2.1,
2.6, 2.7, 3.1,
3.2, 3.3, 4.1,
5.1, 5.2 และ
6.1

ตัวบ่งชี้ สมศ.
ที่ 13

7+1

14+11

24+19

2. มำตรฐำนด้ำนกำร
บริหำรจัดกำรกำร
อุดมศึกษำ
ก. มำตรฐำนด้ำนธรรมำ
ภิบำลของกำรบริหำรกำร
อุดมศึกษำ
ข. มำตรฐำนด้ำนพันธกิจ
ของกำรบริหำรกำร
อุดมศึกษำ

3. มำตรฐำนด้ำนกำร
สร้ำงและพัฒนำสังคม
ฐำนควำมรู้ และสังคม
แห่งกำรเรียนรู้
รวม

12

ตัวบ่งชี้ที่ 2.2,
2.3, 2.5 และ
4.3

-

ตัวบ่งชี้ที่ 4.2
และ 7.2

ตัวบ่งชี้ สมศ.
ที่ 8, 9, 10,
11, 14, 15,
16.1, 16.2,
17 และ 18.1,
18.2
ตัวบ่งชี้ สมศ.
ที่ 5, 6 และ 7

4

19

1+19

2+3

คู่มือตัวบ่งชี้และเกณฑ์ประเมินคุณภาพภายใน สาหรับคณะวิชา มก. ปีการศึกษา 2554 และปีการศึกษา 2555

ตารางที่ 3.3

มุมมองด้ำนกำรบริหำรจัดกำรทีส่ ำคัญ และตัวบ่งชี้ตำมมุมมองด้ำนกำร
บริหำรจัดกำร

มุมมองด้านการบริหารจัดการ ปัจจัยนาเข้า กระบวนการ
ผลผลิต
รวม
1. ด้ำนนิสิตและผู้มีส่วนได้
ตัวบ่งชี้ที่ 2.6, ตัวบ่งชี้ที่ 2.8
8+8
ส่วนเสีย
2.7, 3.1, 3.2, และตัวบ่งชี้
3.3, 5.1 และ สมศ. ที่ 1, 2,
5.2
3, 4, 8, 9
และ 18.1,
18.2
2. ด้ำนกระบวนกำรภำยใน
ตัวบ่งชี้ที่ 2.5 ตัวบ่งชี้ที่ 1.1, ตัวบ่งชี้ สมศ. 10+7
2.1, 2.4, 4.1, ที่ 10, 11,
6.1, 7.1, 7.3, 13, 15, 16.1,
7.4 และ 9.1 16.2 และ 17
3. ด้ำนกำรเงิน
ตัวบ่งชี้ที่ 4.3 ตัวบ่งชี้ที่ 8.1
2
4. ด้ำนบุคลำกร กำรเรียนรู้
ตัวบ่งชี้ที่ 2.2 ตัวบ่งชี้ที่ 4.2 ตัวบ่งชี้ สมศ. 4+4
และนวัตกรรม
และ 2.3
และ 7.2
ที่ 5, 6, 7
และ 14
รวม
4
19
1+19
24+19

คู่มือตัวบ่งชีแ้ ละเกณฑ์ประเมินคุณภาพภายใน สาหรับคณะวิชา มก. ปีการศึกษา 2554 และปีการศึกษา 2555
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ตารางที่ 3.4

มำตรฐำนสถำบันอุดมศึกษำและตัวบ่งชี้ที่ใช้ประเมินคุณภำพตำม
มำตรฐำน

มาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา ปัจจัยนาเข้า กระบวนการ
1. มำตรฐำนด้ำนศักยภำพและ
ควำมพร้อมในกำรจัดกำรศึกษำ
(1) ด้ำนกำยภำพ
ตัวบ่งชี้ที่ 2.5
-

ผลผลิต

รวม

-

1

(2) ด้ำนวิชำกำร

ตัวบ่งชี้ที่ 2.2 ตัวบ่งชี้ที่ 2.1, ตัวบ่งชี้ สมศ.
และ 2.3
2.4 และ 2.6 ที่ 14

5+1

(3) ด้ำนกำรเงิน

ตัวบ่งชี้ที่ 8.1

1

(4) ด้ำนกำรบริหำรจัดกำร

ตัวบ่งชี้ที่ 1.1, ตัวบ่งชี้ สมศ.
7.1, 7.2, 7.3, ที่ 13, 15,
7.4 และ 9.1 16.1, 16.2
และ 17

6+5

ตัวบ่งชี้ที่ 2.7, ตัวบ่งชี้ที่ 2.8
3.1, 3.2 และ และตัวบ่งชี้
3.3
สมศ. ที่ 1, 2,
3 และ 4

5+4

2. มำตรฐำนด้ำนกำรดำเนินกำร
ตำมภำรกิจของสถำบันอุดมศึกษำ
(1) ด้ำนกำรผลิตบัณฑิต

(2) ด้ำนกำรวิจัย

ตัวบ่งชี้ที่ 4.3 ตัวบ่งชี้ที่ 4.1
และ 4.2

(3) ด้ำนกำรให้บริกำรทำง
วิชำกำรแก่สังคม

ตัวบ่งชี้ที่ 5.1
และ 5.2

(4) ด้ำนกำรทำนุบำรุงศิลปะและ
วัฒนธรรม
รวม

ตัวบ่งชี้ที่ 6.1

14

4

19

-

ตัวบ่งชี้ สมศ.
ที่ 5, 6 และ 7

3+3

ตัวบ่งชี้ สมศ. 2+4
ที่ 8, 9 และ
18.1, 18.2
ตัวบ่งชี้ สมศ. 1+2
ที่ 10 และ 11
1+19
24+19

คู่มือตัวบ่งชี้และเกณฑ์ประเมินคุณภาพภายใน สาหรับคณะวิชา มก. ปีการศึกษา 2554 และปีการศึกษา 2555

ตารางที่ 3.5

รำยละเอีย ดตั ว บ่ง ชี้ กำรประเมิ นคุณ ภำพภำยในตำมองค์ป ระกอบ
คุณภำพ 9 ด้ำน และควำมเชื่อมโยงกับตัวบ่งชี้ภำยนอก

ลาดับ

องค์ประกอบ / ตัวบ่งชี้

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

ความ
เชื่อมโยง
1. ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนดาเนินการ
1.1 กระบวนกำรพัฒนำแผน
สกอ. 1.1
2. การผลิตบัณฑิต
2.1 ระบบและกลไกกำรพัฒนำและบริหำร
สกอ. 2.1
หลักสูตร
2.2 อำจำรย์ประจำที่มีคุณวุฒิปริญญำเอก
สกอ. 2.2
2.3 อำจำรย์ประจำที่ดำรงตำแหน่งทำง
สกอ. 2.3
วิชำกำร
2.4 ระบบกำรพัฒนำคณำจำรย์และบุคลำกร สกอ. 2.4
สำยสนับสนุน
2.5 ห้องสมุด อุปกรณ์กำรศึกษำ และ
สกอ. 2.5
สภำพแวดล้อมกำรเรียนรู้
2.6 ระบบและกลไกกำรจัดกำรเรียน
สกอ. 2.6
กำรสอน
2.7 ระบบและกลไกกำรพัฒนำสัมฤทธิผลกำร สกอ. 2.7
เรียนตำมคุณลักษณะของบัณฑิต
2.8 ระดับควำมสำเร็จของกำรเสริมสร้ำง
สกอ. 2.8
คุณธรรมจริยธรรมที่จัดให้กับนิสิต
3. กิจกรรมการพัฒนานิสิต
3.1 ระบบและกลไกกำรให้คำปรึกษำและ
สกอ. 3.1
บริกำรด้ำนข้อมูลข่ำวสำร
3.2 ระบบและกลไกกำรส่งเสริมกิจกรรมนิสิต สกอ. 3.2
3.3 ระบบกำรให้คำปรึกษำวิชำกำรระดับ
มก.
ปริญญำตรี
4. การวิจัย
4.1 ระบบและกลไกกำรพัฒนำงำนวิจัยหรือ
สกอ. 4.1
งำนสร้ำงสรรค์

ชนิดของ
ตัวบ่งชี้

รอบปี

1 ตัวบ่งชี้
กระบวนกำร ปีงบประมำณ
8 ตัวบ่งชี้
กระบวนกำร ปีกำรศึกษำ
ปัจจัยนำเข้ำ ปีกำรศึกษำ
ปัจจัยนำเข้ำ ปีกำรศึกษำ
กระบวนกำร ปีกำรศึกษำ
ปัจจัยนำเข้ำ ปีกำรศึกษำ
กระบวนกำร ปีกำรศึกษำ
กระบวนกำร ปีกำรศึกษำ
ผลผลิต

ปีกำรศึกษำ

3 ตัวบ่งชี้
กระบวนกำร ปีกำรศึกษำ
กระบวนกำร ปีกำรศึกษำ
กระบวนกำร ปีกำรศึกษำ
3 ตัวบ่งชี้
กระบวนกำร ปีกำรศึกษำ

คู่มือตัวบ่งชีแ้ ละเกณฑ์ประเมินคุณภาพภายใน สาหรับคณะวิชา มก. ปีการศึกษา 2554 และปีการศึกษา 2555
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ลาดับ
14 4.2

ความ
ชนิดของ
รอบปี
เชื่อมโยง ตัวบ่งชี้
สกอ. 4.2 กระบวนกำร ปีกำรศึกษำ

15

สกอ. 4.3 ปัจจัยนำเข้ำ ปีงบประมำณ

16
17
18
19
20
21
22
23
24

16

องค์ประกอบ / ตัวบ่งชี้
ระบบและกลไกกำรจัดกำรควำมรู้จำก
งำนวิจัยหรืองำนสร้ำงสรรค์
4.3 เงินสนับสนุนงำนวิจัยหรืองำนสร้ำงสรรค์
ต่อจำนวนอำจำรย์ประจำและนักวิจัย
ประจำ
5. การบริการทางวิชาการแก่สังคม
5.1 ระบบและกลไกกำรบริกำรทำงวิชำกำร
แก่สังคม
5.2 กระบวนกำรบริกำรทำงวิชำกำรให้เกิด
ประโยชน์ต่อสังคม
6. การทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม
6.1 ระบบและกลไกกำรทำนุบำรุงศิลปะและ
วัฒนธรรม
7. การบริหารและการจัดการ
7.1 ภำวะผู้นำของคณะกรรมกำรประจำคณะ
และผู้บริหำรทุกระดับของคณะ
7.2 กำรพัฒนำสถำบันสู่สถำบันเรียนรู้
7.3 ระบบสำรสนเทศเพื่อกำรบริหำรและกำร
ตัดสินใจ
7.4 ระบบบริหำรควำมเสี่ยง
8. การเงินและงบประมาณ
8.1 ระบบและกลไกกำรเงินและงบประมำณ
9. ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ
9.1 ระบบและกลไกกำรประกันคุณภำพ
กำรศึกษำภำยใน

2 ตัวบ่งชี้
สกอ. 5.1 กระบวนกำร ปีกำรศึกษำ
สกอ. 5.2 กระบวนกำร ปีกำรศึกษำ
1 ตัวบ่งชี้
สกอ. 6.1 กระบวนกำร ปีกำรศึกษำ
4 ตัวบ่งชี้
สกอ. 7.1 กระบวนกำร ปีกำรศึกษำ
สกอ. 7.2 กระบวนกำร ปีกำรศึกษำ
สกอ. 7.3 กระบวนกำร ปีกำรศึกษำ
สกอ. 7.4 กระบวนกำร ปีกำรศึกษำ
1 ตัวบ่งชี้
สกอ. 8.1 กระบวนกำร ปีงบประมำณ
1 ตัวบ่งชี้
สกอ. 9.1 กระบวนกำร ปีกำรศึกษำ
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องค์ประกอบที่ 1
ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนดาเนินการ
จานวน 1 ตัวบ่งชี้
ตัวบ่งชีท้ ี่ 1.1 กระบวนกำรพัฒนำแผน (สกอ.1.1)
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ตัวบ่งชี้ที่ 1.1 กระบวนการพัฒนาแผน (สกอ.1.1)
ชนิดของตัวบ่งชี้
กระบวนกำร
คาอธิบายตัวบ่งชี้
พันธกิจหลักของคณะ คือ กำรเรียนกำรสอน กำรวิจัย กำรบริกำรทำงวิชำกำร
แก่สังคม และกำรทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม ในกำรดำเนินพันธกิจหลัก ของคณะ
จำเป็นต้องมีกำรกำหนดทิศทำงกำรพัฒนำและกำรดำเนินงำนของคณะ เพื่อให้คณะ
ดำเนินกำรสอดคล้องกับอัตลักษณ์หรือจุดเน้น มีคุณภำพ มีควำมเป็นสำกล และ
เจริญเติบโตอย่ำงยั่งยืน ดังนั้น คณะต้องกำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ ตลอดจนมีกำรพัฒนำ
แผนกลยุทธ์และแผนดำเนินงำนเพื่อเป็นแนวทำงในกำรดำเนินงำน
ในกำรพัฒนำแผนกลยุทธ์ นอกเหนือจำกกำรพิจำรณำอัตลักษณ์หรือจุดเน้นของ
คณะแล้ว จะต้องคำนึงถึงหลักกำรอุดมศึกษำ กรอบแผนอุดมศึกษำระยะยำว มำตรฐำน
กำรศึกษำของชำติ มำตรฐำนกำรอุดมศึกษำ มำตรฐำนวิชำชีพที่เกี่ยวข้อง ยุทธศำสตร์
ด้ำนต่ำงๆ ของชำติ รวมถึงทิศทำงกำรพัฒนำประเทศตำมแผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชำติ และกำรเปลี่ยนแปลงของกระแสโลก ทั้งนี้ เพื่อให้กำรดำเนินงำนของคณะ
เป็นไปอย่ำงมีคุณภำพเป็นที่ยอมรับ และสำมำรถตอบสนองสังคมในทิศทำงที่ถูกต้อง
เหมำะสม
นิยามศัพท์
แผนกลยุทธ์ หมำยถึง แผนระยะยำวของคณะโดยทั่วไปมักใช้เวลำ 5 ปี เป็น
แผนที่ กำหนดทิ ศ ทำงกำรพั ฒ นำของคณะ แผนกลยุ ท ธ์ ป ระกอบไปด้ว ยวิ สั ย ทั ศน์
พันธกิจ เป้ำประสงค์ วัตถุประสงค์ ผลกำรวิเครำะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกำสและภัย
คุกคำม กลยุทธ์ต่ำงๆ ของคณะควรครอบคลุมทุกภำรกิจของคณะ มีกำรกำหนด
ตั ว บ่ ง ชี้ ค วำมส ำเร็ จ ของแต่ ล ะกลยุ ท ธ์ แ ละค่ ำ เป้ ำ หมำยของตั ว บ่ ง ชี้ เ พื่ อ วั ด ระดั บ
ควำมสำเร็จของกำรดำเนินงำนตำมกลยุทธ์ โดยคณะนำแผนกลยุทธ์มำจัดทำแผน
ดำเนินงำนหรือแผนปฏิบัติกำรประจำปี
แผนปฏิบัติการประจาปี หมำยถึง แผนระยะสั้นที่มีระยะเวลำในกำรดำเนินงำน
ภำยใน 1 ปี เป็นแผนที่ถ่ำยทอดแผนกลยุทธ์ลงสู่ภำคปฏิบัติ เพื่อให้เกิดกำรดำเนินงำน
จริงตำมกลยุทธ์ ประกอบด้วย โครงกำรหรือกิจกรรมต่ำงๆ ที่จะต้องดำเนินกำรในปีนั้นๆ
เพื่อให้บรรลุเป้ำหมำยตำมแผนกลยุทธ์ ตัวบ่งชี้ควำมสำเร็จของโครงกำรหรือกิจกรรม
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ค่ำเป้ำหมำยของตัวบ่งชี้เหล่ำนั้น รวมทั้งมีกำรระบุผู้รับผิดชอบหลักหรือหัวหน้ำโครงกำร
งบประมำณในกำรดำเนินกำร รำยละเอียดและทรัพยำกรที่ต้องใช้ในกำรดำเนินโครงกำร
ที่ชัดเจน
รอบระยะเวลา

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

เกณฑ์มาตรฐาน
1. มีกำรจัดทำแผนกลยุทธ์ที่สอดคล้องกับนโยบำยของมหำวิทยำลัย โดยกำรมี
ส่วนร่วมของบุคลำกรในคณะ และได้รับควำมเห็นชอบจำกกรรมกำรประจำคณะ โดย
เป็ น แผนที่ เ ชื่ อ มโยงกั บ ปรั ช ญำหรื อ ปณิ ธ ำน และแผนกลยุ ท ธ์ ข องมหำวิ ท ยำลั ย
พระรำชบัญญัติมหำวิทยำลัย ตลอดจนสอดคล้องกับจุดเน้นของกลุ่มสถำบัน กรอบแผน
อุดมศึกษำระยะยำว 15 ปี ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2551-2565) และแผนพัฒนำกำรศึกษำ
ระดับอุดมศึกษำ ฉบับที่ 10 (พ.ศ.2551-2554)
2. มีกำรถ่ำยทอดแผนกลยุทธ์ระดับคณะไปสู่ทุกหน่วยงำนภำยใน
3. มี ก ระบวนกำรแปลงแผนกลยุ ท ธ์ เ ป็ น แผนปฏิ บั ติ ก ำรประจ ำปี ค รบ 4
พันธกิจ คือ ด้ำนกำรเรียนกำรสอน กำรวิจัย กำรบริกำรทำงวิชำกำร และกำรทำนุบำรุง
ศิลปะและวัฒนธรรม
4. มีตัวบ่งชี้ของแผนกลยุทธ์ แผนปฏิบัติกำรประจำปี และค่ำเป้ำหมำยของ
แต่ละตัวบ่งชี้ เพื่อวัดควำมสำเร็จของกำรดำเนินงำนตำมแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติกำร
ประจำปี
5. มีกำรดำเนินงำนตำมแผนปฏิบัติกำรประจำปีครบ 4 พันธกิจ
6. มีกำรติดตำมผลกำรดำเนินงำนตำมตัวบ่งชี้ของแผนปฏิบัติกำรประจำปี อย่ำง
น้อยปีละ 2 ครั้ง และรำยงำนผลต่อผู้บริหำรเพื่อพิจำรณำ
7. มีกำรประเมินผลกำรดำเนินงำนตำมตัวบ่งชี้ของแผนกลยุทธ์ อย่ำงน้อยปีละ
1 ครั้ง และรำยงำนผลต่อผู้บริหำร และคณะกรรมกำรประจำคณะเพื่อพิจำรณำ
8. มี กำรน ำผลกำรพิ จ ำรณำข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะของคณะกรรมกำร
ประจำคณะไปปรับปรุงแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติกำรประจำปี
เกณฑ์การประเมิน
คะแนน 1
คะแนน 2
คะแนน 3
คะแนน 4
คะแนน 5
มีกำรดำเนินกำร มีกำรดำเนินกำร มีกำรดำเนินกำร มีกำรดำเนินกำร มีกำรดำเนินกำร
1 ข้อ
2 หรือ 3 ข้อ 4 หรือ 5 ข้อ 6 หรือ 7 ข้อ
8 ข้อ
คู่มือตัวบ่งชีแ้ ละเกณฑ์ประเมินคุณภาพภายใน สาหรับคณะวิชา มก. ปีการศึกษา 2554 และปีการศึกษา 2555
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ตัวอย่างแนวทางปฏิบัติ
1. มีการจัดทาแผนกลยุทธ์ที่สอดคล้องกับนโยบายของมหาวิทยาลัย โดยการ
มีส่วนร่วมของบุคลากรในคณะ และได้รับความเห็นชอบจากกรรมการประจาคณะ
โดยเป็นแผนที่เชื่อมโยงกับปรัชญาหรือปณิธาน และแผนกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัย
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย ตลอดจนสอดคล้องกับจุดเน้นของกลุ่มสถาบัน กรอบ
แผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2551-2565) และแผนพัฒนา
การศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 10 (พ.ศ.2551-2554)
1.1 มีกำรกำหนดปรัชญำหรือปณิธำนของคณะ หำกคณะได้กำหนดปรัชญำหรือ
ปณิธำนอยู่แล้วตั้งแต่เริ่มต้น คณะควรทบทวนว่ำปรัชญำหรือปณิธำนยังมีควำมเหมำะสม
กับสภำพกำรณ์ในปัจจุบันของคณะหรือไม่ หำกเหมำะสมต้องดำเนินกำรให้แน่ใจว่ำ
สมำชิกในคณะ และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องได้รับทรำบโดยทั่วกัน
1.2 หำกต้ องมี กำรปรับ แก้ป รัช ญำหรือปณิธ ำนของคณะตำมสภำพกำรณ์ ที่
เปลี่ยนไปควรเป็นกำรกำหนดปรัชญำหรือปณิธำนร่วมกันทั้งผู้บริหำร อำจำรย์แ ละ
เจ้ำหน้ำที่เพื่อเป็นที่ยอมรับของทุกฝ่ำยอันจะนำไปสู่ควำมร่วมมือร่วมใจกัน ปฏิบัติงำนให้
บรรลุผลตำมปรัชญำหรือปณิธำนที่ได้กำหนดร่วมกัน และได้รับควำมเห็นชอบจำก
คณะกรรมกำรประจำคณะ
1.3 มีกำรพัฒนำแผนกลยุทธ์ให้สอดคล้องกับปรัชญำหรือปณิธำนและนโยบำย
ของมหำวิทยำลัย พระรำชบัญญัติมหำวิทยำลัย จุดเน้นของมหำวิทยำลัย และแผน
อุดมศึกษำระยะยำว รวมทั้งหลักกำรและมำตรฐำนต่ำงๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยทำตำรำง
วิเครำะห์ให้ชัดเจนว่ำปรัชญำหรือปณิธำนและนโยบำยของคณะและกลยุทธ์สอดคล้องกัน
ในประเด็นใดอย่ำงไร หำกมีประเด็นที่ไม่สอดคล้องควรพิจำรณำปรับแก้ให้สอดคล้อง
1.4 มีกำรจัดตั้งคณะกรรมกำรจัดทำแผนกลยุทธ์ (strategy) เพื่อนำคณะไปสู่
ควำมสำเร็จที่พึงประสงค์ ประกอบด้วย วิสัยทัศน์ (vision) พันธกิจ (mission)
เป้ำประสงค์ (goal) และวัตถุประสงค์ (objective) คณะกรรมกำรควรวิเครำะห์
จุดแข็ง (strength) จุดอ่อน (weakness) โอกำส (opportunity) และภัยคุกคำม
(threat) เพื่อนำไปสู่กำรกำหนดกลยุทธ์ที่ชัดเจนและครอบคลุมทุกภำรกิจของคณะ
อันได้แก่ กำรเรียนกำรสอน กำรวิจัย กำรบริกำรทำงวิชำกำรแก่สังคม และกำรทำนุบำรุง
ศิลปะและวัฒนธรรม วิสัยทัศน์และแผนกลยุทธ์ที่ คณะกำหนดควรผ่ำนกำรประชำ
พิจำรณ์ร่วมกันจำกทั้งผู้บริหำร อำจำรย์และเจ้ำหน้ำที่ เพื่อให้เกิดกำรยอมรับของทุกฝ่ำย
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อันจะนำไปสู่ควำมร่วมมือร่วมใจกันปฏิบัติงำนให้บรรลุผลตำมควำมมุ่งหวังของคณะ และ
ได้รับควำมเห็นชอบจำกคณะกรรมกำรประจำคณะ
2. มีการถ่ายทอดแผนกลยุทธ์ระดับคณะไปสู่ทุกหน่วยงานภายใน
2.1 มีกำรชี้แจงทำควำมเข้ำใจกับผู้บริหำรหน่วยงำนย่อยภำยในถึงวิสัยทัศน์
กลยุ ท ธ์ แ ละเป้ ำ หมำยของกลยุ ท ธ์ แ ละมี ก ำรก ำหนดหน่ ว ยงำนภำยในรั บ ผิ ด ชอบ
ดำเนินงำนตำมแผนกลยุทธ์อย่ำงเป็นทำงกำร
2.2 มี ก ำรก ำหนดเป้ ำ หมำยในกำรด ำเนิ น งำนตำมแผนกลยุ ท ธ์ ข องแต่ ล ะ
หน่วยงำนภำยในและมีกำรมอบหมำยอย่ำงเป็นทำงกำร
3. มีกระบวนการแปลงแผนกลยุทธ์เป็นแผนปฏิบัติการประจาปีครบ 4
พันธกิจ คือ ด้านการเรียนการสอน การวิจัย การบริการทางวิชาการ และการ
ทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม
3.1 มีกำรจัดทำแผนที่กลยุทธ์ (Strategic map) เพื่อช่วยในกำรแปลงแผน
กลยุทธ์ไปสู่แผนปฏิบัติกำรตำมกระบวนกำรของ Balance scorecard
3.2 มี ก ำรจั ด ท ำรำยงำนผลกำรวิ เ ครำะห์ ค วำมสอดคล้ อ งระหว่ ำ งแผน
กลยุทธ์กับแผนปฏิบัติกำรประจำปีทั้ง 4 พันธกิจ คือ ด้ำนกำรเรียนกำรสอน กำรวิจัย
กำรบริกำรทำงวิชำกำร และกำรทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม
4. มีตัวบ่งชี้ของแผนกลยุทธ์ แผนปฏิบัติการประจาปี และค่าเป้าหมายของ
แต่ละตัวบ่งชี้ เพื่อวัดความสาเร็จของการดาเนินงานตามแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติ
การประจาปี
4.1 มีกำรจัดทำตัวบ่งชี้ (KPI) พร้อมทั้งเป้ำหมำย (target) ของแต่ละ
ตัวบ่งชี้ที่จะใช้วัดควำมสำเร็จของกำรดำเนินงำนตำมแผนกลยุทธ์ และแผนปฏิบัติกำร
ประจำปี ทั้งนี้ ควรจัดทำพร้อมกับกำรจัดทำแผนกลยุทธ์ และแผนปฏิบัติกำรประจำปี
4.2 มีกระบวนกำรส่งเสริมให้ผู้บริหำร อำจำรย์และเจ้ำหน้ำที่ผู้ที่เกี่ยวข้องใน
กำรดำเนินกำรตำมตัวบ่งชี้เข้ำมีส่วนร่วมในกำรจัดทำตัวบ่งชี้และค่ำเป้ำหมำย เพื่อให้เกิด
กำรยอมรับของทุกฝ่ำยอันจะนำไปสู่ควำมร่วมมือร่วมใจกันปฏิบัติงำนให้บรรลุผลตำม
เป้ำหมำยที่ได้กำหนดร่วมกัน
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5. มีการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจาปีครบ 4 พันธกิจ
คณะควรจัดทำปฏิทินกำรดำเนินงำนตำมแผนปฏิบัติงำนทั้ง 4 พันธกิจเพื่อใช้
เป็นแนวทำงกำรดำเนินงำน และสร้ำงควำมเชื่อมั่นว่ำได้มีกำรดำเนินงำนตำมแผนปฏิบัติ
งำนในเวลำที่เหมำะสม
6. มีการติดตามผลการดาเนินงานตามตัวบ่งชี้ของแผนปฏิบัติการประจาปี
อย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง และรายงานผลต่อผู้บริหารเพื่อพิจารณา
มีกำรพัฒนำระบบกำรติดตำมกำรดำเนินงำนตำมแผนปฏิบัติกำรว่ำเป็นไปตำม
แผนหรือไม่และควรมีกำรรำยงำนผลกำรดำเนินตำมตัวบ่งชี้เทียบกับค่ำเป้ำหมำยเสนอต่อ
ผู้บริหำร ในช่วงเวลำหนึ่งๆ เช่น 3 เดือน หรือ 6 เดือน หำกไม่เป็นไปตำมแผนควรจะมี
กำรวิเครำะห์ถึงสำเหตุและนำเสนอแนวทำงกำรแก้ไขปรับปรุง
7. มีการประเมินผลการดาเนินงานตามตัวบ่งชี้ของแผนกลยุทธ์ อย่างน้อย
ปีละ 1 ครั้ง และรายงานผลต่อผู้บริหาร และคณะกรรมการประจาคณะเพื่อพิจารณา
มีกำรประเมินผลกำรดำเนินงำนตำมแผนกลยุทธ์โดยกำรเปรียบเทียบผลของ
ตัวบ่งชี้กำรดำเนินงำนตำมแผนกลยุทธ์กับค่ำเป้ำหมำย และนำผลกำรประเมินที่ได้บรรจุ
เข้ำวำระเพื่อพิจำรณำในที่ประชุม คณะกรรมกำรประจำคณะเป็นประจำ อย่ำงน้อยปีละ
1 ครั้ง
8. มีการนาผลการพิจารณาข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ
ประจาคณะไปปรับปรุงแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการประจาปี
8.1 มีกำรมอบหมำยผู้รับผิดชอบในกำรดำเนินงำนตำมข้อเสนอแนะที่ได้รับมำ
และมีกำรจัดทำแผนกำรปรับปรุงตำมข้อเสนอแนะ
8.2 มีกำรนำแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติกำรประจำปีที่ได้รับกำรปรับปรุงเสนอ
คณะกรรมกำรประจำคณะ
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องค์ประกอบที่ 2
การผลิตบัณฑิต
จานวน 8 ตัวบ่งชี้
ตัวบ่งชีท้ ี่ 2.1
ตัวบ่งชีท้ ี่ 2.2
ตัวบ่งชีท้ ี่ 2.3
ตัวบ่งชีท้ ี่ 2.4
ตัวบ่งชีท้ ี่ 2.5
ตัวบ่งชีท้ ี่ 2.6
ตัวบ่งชีท้ ี่ 2.7

ระบบและกลไกกำรพัฒนำและบริหำรหลักสูตร (สกอ.2.1)
อำจำรย์ประจำที่มีคุณวุฒิปริญญำเอก (สกอ.2.2)
อำจำรย์ประจำที่ดำรงตำแหน่งทำงวิชำกำร (สกอ.2.3)
ระบบกำรพัฒนำคณำจำรย์และบุคลำกรสำยสนับสนุน (สกอ.2.4)
ห้องสมุด อุปกรณ์กำรศึกษำ และสภำพแวดล้อมกำรเรียนรู้ (สกอ.2.5)
ระบบและกลไกกำรจัดกำรเรียนกำรสอน (สกอ.2.6)
ระบบและกลไกกำรพัฒนำสัมฤทธิผลกำรเรียนตำมคุณลักษณะของ
บัณฑิต (สกอ.2.7)
ตัวบ่งชีท้ ี่ 2.8 ระดับควำมสำเร็จของกำรเสริมสร้ำงคุณธรรมจริยธรรมที่จัดให้กับนิสิต
(สกอ.2.8)
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ตัวบ่งชี้ที่ 2.1 ระบบและกลไกการพัฒนาและบริหารหลักสูตร (สกอ.2.1)
ชนิดของตัวบ่งชี้

กระบวนกำร

คาอธิบายตัวบ่งชี้
คณะมีหน้ำที่พัฒนำหลักสูตรให้สอดคล้องกับปรัชญำ ปณิธำน วิสัยทัศน์
พันธกิจและควำมพร้อมของคณะ ตลอดจนสอดคล้องกับควำมต้องกำรทำงด้ำนวิชำกำร
และวิชำชีพของสังคม มีกำรประเมินหลักสูตรอย่ำงสม่ำเสมอตำมหลักเกณฑ์และตัวบ่งชี้
ของกำรประกัน คุ ณ ภำพหลั กสู ต รมี กำรวำงระบบและกลไกบริ หำรหลั กสู ต รอย่ ำ งมี
ประสิทธิภำพและมีกำรปรับปรุงหลักสูตรให้ทันต่อกำรเปลี่ยนแปลง
นิยามศัพท์
ระบบ หมำยถึง ขั้นตอนกำรปฏิบัติงำนที่มีกำรกำหนดอย่ำงชัดเจนว่ำต้องทำ
อะไรบ้ำงเพื่อให้ไ ด้ผลออกมำตำมที่ต้องกำร ขั้นตอนกำรปฏิบัติงำนจะต้องปรำกฏให้
ทรำบโดยทั่วกันไม่ว่ำจะอยู่ในรูปของเอกสำรหรือสื่ ออิเล็กทรอนิกส์หรือโดยวิธีกำรอื่นๆ
องค์ประกอบของระบบ ประกอบด้วย ปัจจัยนำเข้ำ กระบวนกำร ผลผลิตและข้อมูล
ป้อนกลับ ซึ่งมีควำมสัมพันธ์เชื่อมโยงกัน
กลไก หมำยถึง สิ่งที่ทำให้ระบบมีกำรขับเคลื่อนหรือดำเนินอยู่ได้ โดยมีกำร
จัดสรรทรัพยำกร มีกำรจัดองค์กำร หน่วยงำน หรือกลุ่มบุคคลเป็นผู้ดำเนินงำน
หลักสูตรสาขาวิชาชีพ หมำยถึง รำยวิชำและประสบกำรณ์ทั้งหมดที่ผู้เรียนต้อง
ศึกษำเพื่อให้ได้รับกำรรับรองจำกสภำหรือองค์กรวิชำชีพที่กำหนดตำมกฎหมำย
รอบระยะเวลา

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

เกณฑ์มาตรฐาน
1. มีระบบและกลไกกำรเปิดหลักสูตรใหม่และปรับปรุงหลักสูตรตำมแนวทำง
ปฏิบัติที่กำหนดโดยมหำวิทยำลัย และดำเนินกำรตำมระบบที่กำหนด
2. มี ร ะบบและกลไกกำรปิ ด หลั ก สู ต รตำมแนวทำงปฏิ บั ติ ที่ ก ำหนดโดย
มหำวิทยำลัย และดำเนินกำรตำมระบบที่กำหนด
3. ทุ ก หลั ก สู ต รมี ก ำรด ำเนิ น งำนให้ เ ป็ น ไปตำมเกณฑ์ ม ำตรฐำนหลั ก สู ต ร
ระดับอุดมศึกษำและกรอบมำตรฐำนคุณวุฒิระดับอุดมศึกษำแห่งชำติ (กำรดำเนินงำน
ตำมกรอบมำตรฐำนคุณวุฒิระดับอุดมศึกษำแห่งชำติ หมำยถึง ต้องมีกำรประเมินผลตำม
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“ตัวบ่งชี้ผลกำรดำเนินงำนตำมประกำศมำตรฐำนคุณวุฒิสำขำหรือสำขำวิชำ เพื่อกำร
ประกันคุณภำพหลักสูตรและกำรเรียนกำรสอน” กรณีที่หลักสูตรใดยังไม่มีประกำศ
มำตรฐำนคุณวุฒิสำขำหรือสำขำวิชำ ให้ประเมินตำมตัวบ่งชี้กลำงที่กำหนดในภำคผนวก
ที่ 1) สำหรับหลักสูตรสำขำวิชำชีพต้อ งได้รับกำรรับรองหลักสูตรจำกสภำหรือองค์กร
วิชำชีพที่เกี่ยวข้องด้วย
(หมำยเหตุ : สำหรับหลักสูตรเก่ำหรือหลักสูตรปรับปรุงที่ยังไม่ได้ดำเนินกำร
ตำมกรอบมำตรฐำนคุณวุฒิระดับอุดมศึกษำแห่งชำติก่อนปีกำรศึกษำ 2555 ให้ยึดตำม
เกณฑ์มำตรฐำนหลักสูตรระดับอุดมศึกษำ พ.ศ.2548 )
4. มีคณะกรรมกำรรับผิดชอบควบคุมกำกับให้มีกำรดำเนินกำรได้ครบถ้วนทั้ง
ข้อ 1 ข้อ 2 และข้อ 3 ข้ำงต้นตลอดเวลำที่จัดกำรศึกษำ และมีกำรประเมินหลักสูตร
ทุกหลักสูตรอย่ำงน้อยตำมกรอบเวลำที่กำหนดในเกณฑ์มำตรฐำนหลักสูตรฯ กรณี
หลักสูตรที่ดำเนินงำนตำมกรอบมำตรฐำนคุณวุฒิระดับอุด มศึกษำแห่งชำติ จะต้อง
ควบคุมกำกับให้กำรดำเนินงำนตำมตัวบ่งชี้ในข้อ 3 ผ่ำนเกณฑ์กำรประเมิน 5 ข้อแรก
และอย่ำงน้อยร้อยละ 80 ของตัวบ่งชี้ที่กำหนดในแต่ละปี ทุกหลักสูตร
5. มีคณะกรรมกำรรับผิดชอบควบคุมกำกับให้มีกำรดำเนินกำรได้ครบถ้วนทั้ง
ข้อ 1 ข้อ 2 และข้อ 3 ข้ำงต้นตลอดเวลำที่จัดกำรศึกษำ และมีกำรพัฒนำหลักสูตร
ทุกหลักสูตรตำมผลกำรประเมินในข้อ 4 กรณีหลักสูตรที่ดำเนินงำนตำมกรอบมำตรฐำน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษำแห่งชำติ จะต้องควบคุมกำกับให้กำรดำเนินงำนตำมตัวบ่งชี้
ในข้อ 3 ผ่ำนเกณฑ์กำรประเมินครบทุกตัวบ่งชี้และทุกหลักสูตร
6. มีควำมร่วมมือในกำรพัฒนำและบริหำรหลักสูตรระหว่ำงสถำบันกับภำครัฐ
หรือภำคเอกชนที่เกี่ยวข้องกับ วิช ำชีพ ของหลั กสู ตร มำกกว่ ำร้อยละ 30 ของจำนวน
หลักสูตรวิชำชีพทั้งหมดทุกระดับกำรศึกษำ (เกณฑ์มาตรฐานเพิ่มเติมเฉพาะกลุ่ม ค1
และ ค2 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ไม่มีการประเมิน)
7. หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษำที่เน้นกำรวิจัยที่เปิดสอน (ปริญญำโท เฉพำะ
แผน ก และปริญญำเอก) มีจำนวนมำกกว่ำร้อยละ 50 ของจำนวนหลักสูตรทั้งหมด
ทุกระดับกำรศึกษำ (เกณฑ์มำตรฐำนเพิ่มเติมเฉพำะกลุ่ม ค1 และ ง)
8. หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษำที่เน้นกำรวิจัยที่เปิดสอน (ปริญญำโท เฉพำะแผน
ก และปริญญำเอก) มีจำนวนนิสิตที่ศึกษำอยู่ในหลักสูตรมำกกว่ำร้อยละ 30 ของจำนวน
นิสิตทั้งหมดทุกระดับกำรศึกษำ (เกณฑ์มำตรฐำนเพิ่มเติมเฉพำะกลุ่ม ค1 และ ง)
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หมายเหตุ :
1. กำรนับหลักสูตรปริญญำโทแผน ก และปริญญำเอก ให้นับหลักสูตรที่มีนิสิต
ลงทะเบียนเรียนในรอบปีกำรศึ กษำที่ทำกำรประเมิน สำหรับกำรนับหลักสูตรทั้งหมดให้
นับหลักสูตรที่ได้รับอนุมัติให้เปิดสอนทุกระดับปริญญำ โดยนับรวมหลักสูตรที่งดรับนิสิต
แต่ไม่นับรวมหลักสูตรที่สภำมหำวิทยำลัยอนุมัติให้ปิดดำเนินกำรแล้ว
2. กำรนับจำนวนนิสิตให้นับตามจานวนหัวนิสิต ในปีกำรศึกษำนั้นๆ และนับ
ทั้งนิสิตภำคปกติและภำคพิเศษ ทั้งในที่ตั้งและนอกที่ตั้ง
3. คณะกรรมกำรรับผิดชอบ หมำยถึง คณะกรรมกำรที่รับผิดชอบในกำรเสนอ
หลักสูตรใหม่ หรือเสนอปรับปรุงหลักสูตร หรือเสนอปิดหลักสูตร และคณะกรรมกำรที่
รับผิดชอบบริหำรหลักสูตรให้เป็นไปตำมรำยละเอียดหลักสูตรที่สภำมหำวิทยำลัยอนุมัติ
ซึ่งอำจเป็นชุดเดียวกันทั้งหมดหรือต่ำงชุดก็ได้
เกณฑ์การประเมิน
คะแนน 1
คะแนน 2
คะแนน 3
คะแนน 4
คะแนน 5
มีกำรดำเนินกำร มีกำรดำเนินกำร มีกำรดำเนินกำร มีกำรดำเนินกำร มีกำรดำเนินกำร
1 ข้อ
2 ข้อ
3 ข้อ
4 หรือ 5 ข้อ ครบ 5 ข้อ ตำม
ตำมเกณฑ์ทั่วไป ตำมเกณฑ์ทั่วไป ตำมเกณฑ์ทั่วไป ตำมเกณฑ์ทั่วไป เกณฑ์ทั่วไปและ
ครบถ้วนตำม
เกณฑ์มำตรฐำน
เพิ่มเติมเฉพำะ
กลุ่ม
ตัวอย่างแนวทางปฏิบัติ
1. มีระบบและกลไกการเปิดหลักสูตรใหม่และปรับปรุงหลักสูตรตามแนวทาง
ปฏิบัติที่กาหนดโดยมหาวิทยาลัย และดาเนินการตามระบบที่กาหนด
1.1 มีกำรกำหนดวิธีกำรหรือขั้นตอนในกำรดำเนินกำรเพื่อเปิดหลักสูตรใหม่และ
ปรั บ ปรุง หลั กสู ต ร และกำหนดหน่ ว ยงำนหรื อคณะกรรมกำรที่ รับ ผิ ด ชอบพิ จ ำรณำ
หลักสูตรใหม่และหลักสูตรปรับปรุง คณะกรรมกำรพิจำรณำหลักสูตรควรประกอบด้วย
ผู้ทรงคุณวุฒิภำยนอกที่มีควำมเชี่ยวชำญและประสบกำรณ์ในสำขำวิชำนั้นๆ
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1.2 กำรเปิดหลักสูตรใหม่ควรมีกำรศึกษำควำมต้องกำรบัณฑิตในสำขำวิชำนั้นๆ
ในตลำดงำนว่ำมีมำกน้อยเพียงใด กำรผลิตบัณฑิตสำขำวิชำนั้นๆ สอดคล้องกับนโยบำย
และแผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติหรือไม่ คณะมีควำมพร้อมในกำรจัดกำร
เรียนกำรสอนในสำขำวิชำนั้นๆ หรือไม่ นอกจำกศึกษำควำมต้องกำรหรือควำมจำเป็น
แล้ว ควรมีกำรวิเครำะห์ทรัพยำกรของกำรดำเนินกำรของหลักสูตรใหม่และคำนวณ
จุดคุ้มทุนประกอบกำรขออนุมัติจำกสภำมหำวิทยำลัย
1.3 กำรปรับปรุงหลักสูตรควรศึกษำควำมก้ำวหน้ำทำงวิชำกำรของสำขำวิชำ
นั้นๆ ควำมคิดเห็นจำกบัณฑิตและผู้ประกอบกำรที่รับบัณฑิตเข้ำทำงำนเพื่อให้ทรำบจุดที่
ควรปรับปรุงหลักสูตร
1.4 มีกำรเสนอหลักสูต รใหม่หรือหลั กสูต รที่ป รับ ปรุง ผ่ำนกำรพิจำรณำตำม
ระบบที่มหำวิทยำลัยกำหนด เช่น คณะกรรมกำรบริหำรคณะวิชำ กรรมกำรกำรศึกษำ
เป็นต้น และนำเสนอสภำมหำวิทยำลัยเพื่อพิจำรณำอนุมัติ
1.5 มี ก ำรเสนอหลั ก สู ต รใหม่ ห รื อ หลั ก สู ต รปรั บ ปรุ ง ตำมแบบฟอร์ ม ที่
คณะกรรมกำรกำรอุ ด มศึ ก ษำก ำหนดและน ำเสนอต่ อ ส ำนั ก งำนคณะกรรมกำร
กำรอุดมศึกษำภำยใน 30 วัน นับจำกวันที่สภำมหำวิทยำลัยอนุมัติ
2. มี ร ะบบและกลไกการปิ ด หลั ก สู ต รตามแนวทางปฏิ บั ติ ที่ ก าหนดโดย
มหาวิทยาลัย และดาเนินการตามระบบที่กาหนด
2.1 มีกำรกำหนดหลักเกณฑ์ ขั้นตอนกำรดำเนินงำนและกำรอนุมัติกำรปิด
หลักสูตร โดยพิจำรณำหลักสูตรที่ไม่สอดคล้องกับควำมต้องกำรบัณฑิตในตลำดงำน
หลักสูตรที่มีผู้สมัครเรียนน้อย หรือหลักสูตรที่องค์ควำมรู้ล้ำสมัยไม่เป็นประโยชน์ต่อกำร
พัฒนำประเทศ เป็นต้น
2.2 เมื่อหลักสูตรใดเข้ำเกณฑ์ของกำรปิดหลักสูตร ให้เสนอเรื่องผ่ำนกำรอนุมัติ
ของคณะกรรมกำรต่ำงๆ ตำมที่มหำวิทยำลัยกำหนด เช่น คณะกรรมกำรบริหำรคณะวิชำ
กรรมกำรกำรศึกษำ เป็นต้น และเสนอสภำมหำวิทยำลัยเพื่อพิจำรณำอนุมัติ รวมทั้งแจ้ง
สำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำภำยใน 30 วัน นับจำกวันที่สภำมหำวิทยำลัย
อนุมัติ
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3. ทุ ก หลั ก สู ต รมีก ารด าเนิน งานให้ เ ป็ นไปตามเกณฑ์ มาตรฐานหลั ก สู ต ร
ระดับอุดมศึกษาและกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (การดาเนินงาน
ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ หมายถึง ต้องมีการประเมินผล
ตาม “ตัวบ่งชี้ผลการดาเนินงานตามประกาศมาตรฐานคุณวุฒิสาขาหรือสาขาวิชา
เพื่อการประกันคุณภาพหลักสูตรและการเรียนการสอน” กรณีที่หลักสูตรใดยังไม่มี
ประกาศมาตรฐานคุณวุฒิสาขาหรือสาขาวิชา ให้ประเมินตามตัวบ่งชี้กลางที่กาหนด
ในภาคผนวกที่ 1) สาหรับหลักสูตรสาขาวิชาชีพต้องได้รับการรับรองหลักสูต รจาก
สภาหรือองค์กรวิชาชีพที่เกี่ยวข้องด้วย
3.1 หลักสูตรทุกหลักสูตรที่เปิดสอนต้องเป็นไปตำมเกณฑ์มำตรฐำนหลักสูตร
และยังต้องดำเนินกำรให้เป็นไปตำมเกณฑ์ฯ ตลอดระยะเวลำที่มีกำรจัดกำรเรียนกำรสอน
3.2 มีกำรดำเนินงำนตำมกรอบมำตรฐำนคุณวุฒิ ระดับอุดมศึกษำแห่งชำติ และ
มีกำรประกันคุณภำพหลักสูตรและกำรจัดกำรเรียนกำรสอนอย่ำงต่อเนื่องโดยกำหนด
ตัวบ่งชี้และเกณฑ์กำรประเมินที่สะท้อนกำรดำเนินกำรตำมประกำศมำตรฐำนคุณวุฒิ
สำขำหรือสำขำวิชำ (กรณีที่หลักสูตรใดยังไม่มีประกำศมำตรฐำนคุณวุฒิสำขำหรือ
สำขำวิชำควรประเมินตำมตัวบ่งชี้กลำง) ทั้งในประเด็นกำรบริหำรหลักสูตร กำรบริหำร
ทรัพยำกรกำรเรียนกำรสอน กำรบริหำรคณำจำรย์ กำรบริหำรบุคลำกรสนับสนุนกำร
เรียนกำรสอน กำรสนับสนุนและกำรให้คำแนะนำนิสิต ควำมต้องกำรของตลำดแรงงำน
หรือควำมพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต มีกำรควบคุม ติดตำม และประเมินคุณภำพตำม
ตัวบ่งชี้ที่กำหนด และรำยงำนผลกำรดำเนินกำรต่อผู้เกี่ยวข้องและสำธำรณชน
3.3 สำหรับหลักสูตรสำขำวิชำชีพ ผู้บริหำรหลักสูตรควรทำกำรศึกษำอย่ำง
ละเอียดและรอบคอบเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และรำยละเอียดของกำรรับรองหลักสูตร ทั้งนี้
คณะกรรมกำรพัฒนำหลักสูตรควรมีผู้ทรงคุณวุฒิจำกสภำหรือองค์กรวิชำชีพอย่ ำงน้อย 1
คน ในกระบวนกำรพัฒนำหลักสูตร และดำเนินกำรให้หลักสูตรได้รับกำรรับรองจำกสภำ
หรือองค์กรวิชำชีพที่เกี่ยวข้องก่อนกำรรับนิสิต และจัดกำรเรียนกำรสอน และดำเนินกำร
ขอรับรองตำมกำหนดเวลำอย่ำงต่อเนื่อง
4. มีคณะกรรมการรับผิดชอบควบคุมกากับให้มีการดาเนินการได้ครบถ้ วน
ทั้งข้อ 1 ข้อ 2 และข้อ 3 ข้างต้นตลอดเวลาที่จัดการศึกษา และมีการประเมิน
หลักสูตรทุกหลักสูตรอย่างน้อยตามกรอบเวลาที่กาหนดในเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรฯ
กรณี ห ลั ก สู ต รที่ ด าเนิ นงานตามกรอบมาตรฐานคุณ วุ ฒิ ระดั บ อุด มศึก ษาแห่ ง ชาติ
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จะต้องควบคุมกากับให้การดาเนินงานตามตัวบ่งชี้ ในข้อ 3 ผ่านเกณฑ์การประเมิน 5
ข้อแรก และอย่างน้อยร้อยละ 80 ของตัวบ่งชี้ที่กาหนดในแต่ละปี ทุกหลักสูตร
4.1 สร้ ำ งกลไกก ำกั บ ดู แ ลให้ ทุ ก หลั ก สู ต รด ำเนิ น งำนให้ เ ป็ น ไปตำมเกณฑ์
มำตรฐำนหลักสูตร มำตรฐำนวิชำชีพ และกรอบมำตรฐำนคุณวุฒิระดับอุดมศึกษำ
แห่งชำติตลอดเวลำที่จัดกำรศึ กษำ โดยจัดในรูปของคณะกรรมกำร ทั้งนี้ อำจเป็นชุด
เดียวกับคณะกรรมกำรบริหำรหลักสูตรของภำควิชำ หรือคณะวิชำที่มีอยู่ หรือแต่งตั้ง
คณะกรรมกำรรับผิดชอบโดยเฉพำะ
4.2 จัดให้มีกำรประเมินผลกำรดำเนินงำนทุกหลักสูตรตำมตัวบ่งชี้และเกณฑ์ที่
กำหนดอย่ำงน้อยทุกปีกำรศึกษำ เพื่อวัดคุณภำพของกำรดำเนินกำรหลักสูตรว่ำเป็นไป
ตำมมำตรฐำนหลักสูตรและกรอบมำตรฐำนคุณวุฒิระดับอุดมศึกษำแห่งชำติเพียงใด
4.3 มีกำรกำหนดระบบกำรรำยงำนผลกำรดำเนินงำนตำมตัวบ่งชี้ที่กำหนดของ
แต่ละหลักสูตร โดยอำจจัดทำเป็นแบบฟอร์มให้ผู้รับผิดชอบกรอกข้อมูลตัวบ่งชี้ วิเครำะห์
ผลกำรประเมิน และแนวทำงกำรปรับปรุงหรือพัฒนำเสนอต่อคณะกรรมกำรที่เกี่ยวข้อง
5. มีคณะกรรมการรับผิดชอบควบคุมกากับให้มีการดาเนินการได้ครบถ้วนทั้ง
ข้อ 1 ข้อ 2 และข้อ 3 ข้างต้นตลอดเวลาที่จัดการศึกษา และมีการพัฒนาหลักสูตร
ทุกหลักสูตรตามผลการประเมินในข้อ 4 กรณีหลักสูตรที่ดาเนินงานตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ จะต้องควบคุมกากับให้การดาเนินงานตามตัวบ่งชี้ใน
ข้อ 3 ผ่านเกณฑ์การประเมินครบทุกตัวบ่งชี้และทุกหลักสูตร
คณะกรรมกำรรับผิดชอบหลักสูตรทุกหลักสูตร ดำเนินกำรปรับปรุงหรือพัฒนำ
หลักสูตรตำมผลกำรประเมินที่ได้จำกข้ อ 4 จนทำให้ผลกำรดำเนินงำนเป็นไปตำม
มำตรฐำนและตัวบ่งชี้ผ่ำนเกณฑ์กำรประเมินครบทุกตัวบ่งชี้และทุกหลักสูตร
7. หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาที่เน้นการวิจัยที่เปิดสอน (ปริญญาโท เฉพาะ
แผน ก และปริญญาเอก) มีจานวนมากกว่าร้อยละ 50 ของจานวนหลักสูตรทั้งหมด
ทุกระดับการศึกษา (เกณฑ์มาตรฐานเพิ่มเติมเฉพาะกลุ่ม ค1 และ ง)
มหำวิทยำลัยที่อยู่ในกลุ่มเฉพำะทำงที่เน้นระดับบัณฑิตศึกษำและกลุ่มเน้นกำร
วิจัยขั้นสูงและผลิตบัณฑิตระดับบัณฑิตศึกษำ โดยเฉพำะระดับปริญญำเอกควรเน้นกำร
เปิดสอนระดับบัณฑิตศึกษำมำกกว่ำระดับปริญญำตรีไม่น้อยกว่ำครึ่งหนึ่ง โดยหลักสูตร
ระดับปริญญำโทควรเน้นกำรเรียนแผน ก เพื่อให้สอดคล้องกับจุดเน้นของมหำวิทยำลัย
โดยอำจพิจำรณำจัดสรรทุนกำรศึกษำระดับปริญญำโทแผน ก เพื่อจูงใจนิสิต
คู่มือตัวบ่งชีแ้ ละเกณฑ์ประเมินคุณภาพภายใน สาหรับคณะวิชา มก. ปีการศึกษา 2554 และปีการศึกษา 2555
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8. หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาที่เน้นการวิจัยที่เปิดสอน (ปริญญาโท เฉพาะ
แผน ก และปริญญาเอก) มีจานวนนิสิตที่ศึกษาอยู่ในหลักสูตรมากกว่าร้อยละ 30
ของจานวนนิสิตทั้งหมดทุกระดับการศึกษา (เกณฑ์มาตรฐานเพิ่มเติมเฉพาะกลุ่ม ค1
และ ง)
มหำวิทยำลัยที่อยู่ในกลุ่มเฉพำะทำงที่เน้นระดับบัณฑิตศึกษำและกลุ่มเน้นกำร
วิจัยขั้นสูงและผลิตบัณฑิตระดับบัณฑิตศึกษำ โดยเฉพำะระดับปริญญำเอกไม่เพียงแต่
เปิด หลั กสูต รระดั บบัณ ฑิต ศึกษำที่ เน้ นกำรวิ จัยให้ม ำกกว่ำ หลั กสูต รระดั บปริญญำตรี
เท่ำนั้น แต่ต้องดำเนินกำรให้มีจำนวนนิสิตในหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษำที่เน้นกำรวิจัย
มำกพอ เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีทักษะกำรวิจัยอันจะเป็นประโยชน์ต่อกำรพัฒนำประเทศ
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ตัวบ่งชี้ที่ 2.2
ชนิดของตัวบ่งชี้

อาจารย์ประจาที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก (สกอ.2.2)
ปัจจัยนำเข้ำ

คาอธิบายตัวบ่งชี้
กำรศึกษำระดับอุดมศึกษำถือเป็นกำรศึกษำระดับสูงสุดที่ต้องกำรบุคลำกรที่มี
ควำมรู้ควำมสำมำรถและควำมลุ่มลึกทำงวิชำกำร เพื่อปฏิบัติพันธกิจสำคัญของคณะ
ในกำรผลิตบัณฑิต ศึกษำวิจัย เพื่อกำรติดตำมควำมก้ำวหน้ำทำงวิชำกำรและกำรพัฒนำ
องค์ควำมรู้ ดังนั้น คณะจึงควรมีอำจำรย์ที่มีระดับคุณวุฒิทำงกำรศึกษำในสัดส่วนที่
เหมำะสมกับพันธกิจหรือจุดเน้นของคณะ
นิยามศัพท์
อาจารย์ประจา หมำยถึง ข้ำรำชกำร พนักงำน และบุคลำกรที่มีสัญญำจ้ำงกับ
คณะทั้งปีกำรศึกษำ ซึ่งมีหน้ำที่ควำมรับผิดชอบตำมพันธกิจหลักของมหำวิทยำลัย
รอบระยะเวลา

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

เกณฑ์การประเมิน
คณะสำมำรถเลือกใช้เกณฑ์กำรประเมินจำก 2 แนวทำงต่อไปนี้
1. แปลงค่ ำ ร้อ ยละของอำจำรย์ ป ระจ ำที่ มี คุ ณ วุ ฒิ ป ริญ ญำเอกเป็ น คะแนน
ระหว่ำง 0-5 หรือ
2. แปลงค่ำกำรเพิ่มขึ้นของค่ำร้อยละของอำจำรย์ประจำที่มีคุณวุฒิปริญญำเอก
เปรียบเทียบกับปีที่ผ่ำนมำเป็นคะแนนระหว่ำง 0-5
เกณฑ์เฉพาะสถาบันกลุ่ม ค1 และ ง
1. ค่ำร้อยละของอำจำรย์ประจำที่มีคุณวุฒิปริญญำเอกที่กำหนดให้เป็นคะแนน
เต็ม 5 = ร้อยละ 60 ขึน้ ไป หรือ
2. ค่ ำ กำรเพิ่ ม ขึ้ น ของร้ อ ยละของอำจำรย์ ป ระจ ำที่ มี คุ ณ วุ ฒิ ป ริ ญ ญำเอก
เปรียบเทียบกับปีที่ผ่ำนมำ ที่กำหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 12 ขึ้นไป

คู่มือตัวบ่งชีแ้ ละเกณฑ์ประเมินคุณภาพภายใน สาหรับคณะวิชา มก. ปีการศึกษา 2554 และปีการศึกษา 2555
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วิธีการคานวณ
1. คำนวณค่ำร้อยละของอำจำรย์ประจำที่มีวุฒปิ ริญญำเอก
ร้อยละของอำจำรย์ประจำที่มีคณ
ุ วุฒิปริญญำเอก =
จำนวนอำจำรย์ประจำทีม่ ีคุณวุฒปิ ริญญำเอก
จำนวนอำจำรย์ประจำทั้งหมด (ปฏิบัติงำนจริงรวมลำศึกษำต่อ)

X 100

2. แปลงค่ำร้อยละที่คำนวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5
คะแนนทีไ่ ด้ =
ร้อยละของอำจำรย์ประจำที่มีคณ
ุ วุฒิปริญญำเอก
ร้อยละของอำจำรย์ประจำที่มีคณ
ุ วุฒิปริญญำเอกที่กำหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5

X5

หรือ
1. ค่ ำ กำรเพิ่ ม ขึ้ น ของร้ อ ยละของอำจำรย์ ป ระจ ำที่ มี คุ ณ วุ ฒิ ป ริ ญ ญำเอก
เปรียบเทียบกับปีที่ผ่ำนมำ = ร้อยละของอำจำรย์ประจำที่มีคุณวุฒิปริญญำเอกในปีที่
ประเมิน ลบด้วย ร้อยละของอำจำรย์ประจำที่มีคุณวุฒิปริญญำเอกในปีก่อนหน้ำ ปีที่
ประเมิน
2. แปลงค่ำกำรเพิ่มขึ้นของร้อยละของอำจำรย์ประจำที่มีคุณวุฒิปริญญำเอก
เปรียบเทียบกับปีที่ผ่ำนมำ ที่คำนวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5
คะแนนทีไ่ ด้ =
ค่ำกำรเพิ่มขึ้นของร้อยละของอำจำรย์ประจำที่มีคณ
ุ วุฒิปริญญำเอก
เปรียบเทียบกับปีที่ผ่ำนมำ
ค่ำกำรเพิ่มขึ้นของร้อยละของอำจำรย์ประจำที่มีคณ
ุ วุฒิปริญญำเอก
เปรียบเทียบกับปีที่ผ่ำนมำที่กำหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5

X5

หมายเหตุ
1. คุณวุฒิปริญญำเอก พิจำรณำจำกระดับคุณวุฒิที่ได้รับหรือเทียบเท่ำตำม
หลักเกณฑ์กำรพิจำรณำคุณวุฒิของกระทรวงศึกษำธิกำร กรณีที่มีกำรปรับวุฒิกำรศึกษำ
ให้มีหลักฐำนกำรสำเร็จกำรศึกษำภำยในรอบปีกำรศึกษำนั้น ทั้งนี้ อำจใช้คุณวุฒิอื่นแทน
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คุณวุฒิปริญญำเอกได้สำหรับกรณีที่บำงสำขำวิชำชีพ มีคุณวุฒิอื่นที่เหมำะสมกว่ำ ทั้งนี้
ต้องได้รับควำมเห็นชอบจำกคณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำ
2. กำรนับจำนวนอำจำรย์ประจำ ให้นับตำมปีกำรศึกษำและนับทั้งที่ปฏิบัติงำน
จริงและลำศึกษำต่อ ในกรณีที่มีอำจำรย์บรรจุใหม่ให้คำนวณตำมเกณฑ์กำรนับจำนวน
อำจำรย์ประจำและนักวิจัยประจำ ดังนี้
กำรนับจำนวนอำจำรย์ประจำและนักวิจัยประจำ ให้นับระยะเวลำกำรทำงำน
ดังนี้
9 – 12 เดือน
คิดเป็น 1 คน
6 เดือนขึ้นไปแต่ไม่ถึง 9 เดือน
คิดเป็น 0.5 คน
น้อยกว่ำ 6 เดือน
ไม่สำมำรถนำมำนับได้
3. คณะสำมำรถเลือกประเมินตำมเกณฑ์กำรประเมินแนวทำงใดแนวทำงหนึ่ง
ก็ได้ ไม่จำเป็นต้องเลือกเหมือนกับมหำวิทยำลัย
ตัวอย่างการคานวณ
ในปี ที่ ประเมิ น คณะ ก มี อำจำรย์ ประจ ำที่ ปฏิบั ติ งำนจริ ง จ ำนวน 115 คน
ลำศึกษำต่อ 5 คน มีคุณวุฒิปริญญำโท 50 คน และปริญญำเอก 70 คน สำหรับในปีก่อน
หน้ ำ ปี ที่ ป ระเมิ น คณะ ก มี อ ำจำรย์ ป ระจ ำที่ ป ฏิ บั ติ ง ำนจริ ง จ ำนวน 120 คน
ลำศึกษำต่อ 4 คน มีคุณวุฒิปริญญำโท 45 คน และปริญญำเอก 55 คน
เลือกประเมินตำมแนวทำงที่ 1
ร้อยละของอำจำรย์ประจำที่มีวุฒิปริญญำเอก = 70  100 = 58.33
คะแนนที่ได้ = 58.33  5 = 4.86 คะแนน
60

120

เลือกประเมินตำมแนวทำงที่ 2

ค่ำกำรเพิ่มขึ้นของร้อยละอำจำรย์ที่มีวุฒิปริญญำเอก =  70 100  -  55 100 
 120

คะแนนที่ได้ = 13.98  5 = 5.83 = 5 คะแนน

  124



= 58.33-44.35 = 13.98

12

คู่มือตัวบ่งชีแ้ ละเกณฑ์ประเมินคุณภาพภายใน สาหรับคณะวิชา มก. ปีการศึกษา 2554 และปีการศึกษา 2555
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ตัวบ่งชี้ที่ 2.3 อาจารย์ประจาที่ดารงตาแหน่งทางวิชาการ (สกอ.2.3)
ชนิดของตัวบ่งชี้

ปัจจัยนำเข้ำ

คาอธิบายตัวบ่งชี้
มหำวิทยำลัยถือเป็นขุมปัญญำของประเทศ และมีควำมรับผิดชอบที่ จะต้อง
ส่ ง เสริ ม ให้ อ ำจำรย์ ท ำกำรศึ ก ษำวิ จั ย เพื่ อ แสวงหำและพั ฒ นำองค์ ค วำมรู้ ใ นศำสตร์
สำขำวิชำต่ำงๆ อย่ำงต่อเนื่อง เพื่อนำไปใช้ในกำรเรียนกำรสอน รวมทั้งกำรแก้ไขปัญหำ
และพัฒนำประเทศ กำรดำรงตำแหน่งทำงวิชำกำรเป็นสิ่งสะท้อนกำรปฏิบัติงำนดังกล่ำว
ของอำจำรย์ตำมพันธกิจของมหำวิทยำลัย
นิยามศัพท์
อาจารย์ประจา หมำยถึง ข้ำรำชกำร พนักงำน และบุคลำกรที่มีสัญญำจ้ำงกับ
คณะทั้งปีกำรศึกษำ ซึ่งมีหน้ำที่ควำมรับผิดชอบตำมพันธกิจหลักของมหำวิทยำลัย
รอบระยะเวลา

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

เกณฑ์การประเมิน
คณะสำมำรถเลือกใช้เกณฑ์กำรประเมินจำก 2 แนวทำงต่อไปนี้
1. แปลงค่ำร้อยละของอำจำรย์ประจำที่ดำรงตำแหน่งทำงวิชำกำรเป็นคะแนน
ระหว่ำง 0-5 หรือ
2. แปลงค่ ำ กำรเพิ่ ม ขึ้น ของค่ำ ร้ อ ยละของอำจำรย์ ป ระจ ำที่ ด ำรงต ำแหน่ ง
ทำงวิชำกำรเปรียบเทียบกับปีที่ผ่ำนมำเป็นคะแนนระหว่ำง 0-5
เกณฑ์เฉพาะสถาบันกลุ่ม ค1 และ ง
1. ค่ ำ ร้ อ ยละของอำจำรย์ ป ระจ ำที่ ด ำรงต ำแหน่ ง รองศำสตรำจำรย์ แ ละ
ศำสตรำจำรย์รวมกัน ที่กำหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 30 ขึ้นไป หรือ
2. ค่ ำ กำรเพิ่ ม ขึ้ น ของร้ อ ยละของอำจำรย์ ป ระจ ำที่ ด ำรงต ำแหน่ ง
รองศำสตรำจำรย์ และศำสตรำจำรย์รวมกัน เปรียบเทียบกับปีที่ผ่ำนมำ ที่กำหนดให้เป็น
คะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 6 ขึ้นไป
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วิธีการคานวณ
1. คำนวณค่ำร้อยละของอำจำรย์ประจำที่ดำรงตำแหน่งทำงวิชำกำร
ร้อยละของอำจำรย์ประจำที่ดำรงตำแหน่งทำงวิชำกำร =
จำนวนอำจำรย์ประจำทีด่ ำรงตำแหน่งทำงวิชำกำรตั้งแต่ รศ. ขึ้นไป
จำนวนอำจำรย์ประจำทั้งหมด (ปฏิบัติงำนจริงรวมลำศึกษำต่อ)

X 100

2. แปลงค่ำร้อยละที่คำนวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5
คะแนนทีไ่ ด้ =
ร้อยละของอำจำรย์ประจำที่ดำรงตำแหน่งทำงวิชำกำรตั้งแต่ รศ. ขึน้ ไป
X
ร้อยละของอำจำรย์ประจำที่ดำรงตำแหน่งทำงวิชำกำรตั้งแต่ รศ. ขึน้ ไป ที่กำหนดให้เป็น 5
คะแนนเต็ม 5

หรือ
1. ค่ำกำรเพิ่มขึ้นของร้อยละของอำจำรย์ประจำที่ ดำรงตำแหน่งทำงวิชำกำร
เปรียบเทียบกับปีที่ผ่ำนมำ = ร้อยละของอำจำรย์ประจำที่ดำรงตำแหน่งทำงวิชำกำรในปี
ที่ประเมิน ลบด้วย ร้อยละของอำจำรย์ประจำที่ดำรงตำแหน่งทำงวิชำกำรในปีก่อนหน้ำปี
ที่ประเมิน
2. แปลงค่ ำ กำรเพิ่ ม ขึ้น ของร้อยละของอำจำรย์ ป ระจ ำที่ ด ำรงต ำแหน่ ง ทำง
วิชำกำรเปรียบเทียบกับปีที่ผ่ำนมำ ที่คำนวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5
คะแนนทีไ่ ด้ =
ค่ำกำรเพิ่มขึ้นของร้อยละของอำจำรย์ประจำที่ดำรงตำแหน่งทำงวิชำกำรตั้งแต่
รศ. ขึ้นไป เปรียบเทียบกับปีทผี่ ่ำนมำ
ค่ำกำรเพิ่มขึ้นของร้อยละของอำจำรย์ประจำที่ดำรงตำแหน่งทำงวิชำกำรตั้งแต่
รศ. ขึ้นไป เปรียบเทียบกับปีทผี่ ่ำนมำที่กำหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5

X5

หมายเหตุ
1. กำรนับจำนวนอำจำรย์ประจำ ให้นับตำมปีกำรศึกษำและนับทั้งที่ปฏิบัติงำน
จริงและลำศึกษำต่อ ในกรณีที่มีอำจำรย์บรรจุใหม่ให้คำนวณตำมเกณฑ์กำรนับจำนวน
อำจำรย์ประจำและนักวิจัยประจำ ดังนี้
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กำรนับจำนวนอำจำรย์ประจำและนักวิจัยประจำ ให้นับระยะเวลำกำรทำงำน
ดังนี้
9 – 12 เดือน
6 เดือนขึ้นไปแต่ไม่ถึง 9 เดือน
น้อยกว่ำ 6 เดือน

คิดเป็น 1 คน
คิดเป็น 0.5 คน
ไม่สำมำรถนำมำนับได้

2. คณะสำมำรถเลือกประเมินตำมเกณฑ์กำรประเมินแนวทำงใดแนวทำงหนึ่ง
ก็ได้ ไม่จำเป็นต้องเลือกเหมือนกับมหำวิทยำลัย
ตัวอย่างการคานวณ
ในปีที่ ประเมิน คณะ ก มี อำจำรย์ ประจำที่ป ฏิบั ติง ำนจริง จำนวน 115 คน
ลำศึกษำต่อ 5 คน มีตำแหน่งทำงวิชำกำรเป็น ผศ. 30 คน รศ. 32 คน และ ศ. 3 คน
สำหรับในปีก่อนหน้ำปีที่ประเมิน คณะ ก มีอำจำรย์ประจำที่ปฏิบัติงำนจริง จำนวน 120
คน ลำศึกษำต่อ 4 คน มีตำแหน่งทำงวิชำกำรเป็น ผศ. 25 คน รศ. 28 คน และศ. 2 คน
เลือกประเมินตำมแนวทำงที่ 1
ร้อยละของอำจำรย์ประจำที่ดำรงตำแหน่งทำงวิชำกำร =
คะแนนที่ได้ =

35
 100 = 29.17
120

29.17
 5 = 4.86 คะแนน
30

เลือกประเมินตำมแนวทำงที่ 2
ค่ำกำรเพิ่มขึ้นของร้อยละอำจำรย์ที่ดำรงตำแหน่งทำงวิชำกำร
35
30
=  100  -  100  = 29.17-24.19 = 4.98
 120

  124



คะแนนที่ได้ = 4.98  5 = 4.15 คะแนน
6
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ตัวบ่งชี้ที่ 2.4 ระบบการพัฒนาคณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน (สกอ.2.4)
ชนิดของตัวบ่งชี้

กระบวนกำร

คาอธิบายตัวบ่งชี้
กำรจัดกำรเรียนกำรสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ จำเป็นต้องมีกำรบริหำรและ
พัฒนำคณำจำรย์อย่ำงเหมำะสมทั้ งในด้ำนเทคนิคกำรสอน กำรประเมินผลกำรเรียนรู้
และกำรใช้สื่อกำรสอนที่ทันสมัย รวมทั้งมีกำรปรับกระบวนกำรเรียนกำรสอนโดยใช้ผล
กำรเรียนรู้และข้อมูลจำกควำมคิดเห็นของผู้เรียน นอกจำกนั้น ยังจำเป็นต้องมีบุคลำกร
สำยสนับสนุนที่มีคุณภำพสอดคล้องกับพันธกิจและเป้ำหมำยของคณะ
นิยามศัพท์
จรรยาบรรณอาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน หมำยถึง ประมวลควำม
ประพฤติที่อำจำรย์และบุคลำกรสำยสนับสนุนพึงปฏิบัติ เพื่อรักษำ ส่งเสริมเกียรติคุณ
ชื่อเสียง และฐำนะของอำจำรย์และบุคลำกรสำยสนับสนุนตำมที่สภำมหำวิทยำลัย
กำหนด โดยอำจใช้กรอบแนวทำงตำมประกำศ ก.พ.อ. เรื่อง มำตรฐำนของจรรยำบรรณ
ที่ พึ ง มี ใ นสถำบั น อุด มศึ กษำ โดยต้ องยึ ด มั่ น ในหลั กกำร 6 ประกำร คื อ
1) ยึดมั่นและยืนหยัดในสิ่งที่ถูกต้อง 2) ซื่อสัตย์สุจริตและรับผิดชอบ 3) ปฏิบัติหน้ำที่ด้วย
ควำมโปร่งใสและสำมำรถตรวจสอบได้ 4) ปฏิบัติหน้ำที่โดยไม่เลือกปฏิบัติอย่ำงไม่เป็ น
ธรรม 5) มุ่งผลสัมฤทธิ์ของงำน 6) ไม่ใช้อำนำจครอบงำผิดทำนองคลองธรรมต่อนิสิต
และต้องครอบคลุมจรรยำบรรณ 10 ประกำร คือ 1) จรรยำบรรณต่อตนเอง 2)
จรรยำบรรณต่อวิชำชีพ 3) จรรยำบรรณต่อกำรปฏิบัติงำน 4) จรรยำบรรณต่อหน่วยงำน
5) จรรยำบรรณต่อผู้บังคับบัญชำ 6) จรรยำบรรณต่อผู้ใต้บังคับบัญชำ 7) จรรยำบรรณ
ต่อผู้ร่วมงำน 8) จรรยำบรรณต่อนิสิตและผู้รับบริกำร 9) จรรยำบรรณต่อประชำชน และ
10) จรรยำบรรณต่อสังคม
อาจารย์ประจา หมำยถึง ข้ำรำชกำร พนักงำน และบุคลำกรที่มีสัญญำจ้ำงกับ
คณะทั้งปีกำรศึกษำ ซึ่งมีหน้ำที่ควำมรับผิดชอบตำมพันธกิจหลักของมหำวิทยำลัย
บุคลากรสายสนับสนุน หมำยถึง บุคลำกรประจำที่ไม่ใช่ตำแหน่งอำจำรย์ และ
มีสัญญำจ้ำงกับคณะทั้งปีกำรศึกษำ
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การให้อานาจในการตัดสินใจ หมำยถึง กำรให้อำนำจและควำมรับผิดชอบใน
กำรตัดสินใจและในกำรปฏิบัติแก่ผู้ปฏิบัติงำนซึ่งเป็นผู้มีควำมรู้ ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับงำน
เพื่อให้มีประสิทธิภำพและประสิทธิผล
รอบระยะเวลา

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

เกณฑ์มาตรฐาน
1. มีแผนกำรบริหำรและกำรพัฒนำคณำจำรย์ทั้งด้ำนวิชำกำร เทคนิคกำรสอน
และกำรวัดผล และมีแผนกำรบริหำรและพัฒนำบุคลำกรสำยสนับสนุนที่มีกำรวิเครำะห์
ข้อมูลเชิงประจักษ์
2. มีกำรบริหำรและกำรพัฒนำคณำจำรย์และบุคลำกรสำยสนับสนุนให้เป็นไป
ตำมแผนที่กำหนด
3. มีสวัสดิกำรเสริมสร้ำงสุขภำพที่ดี และสร้ำงขวัญและกำลังใจให้คณำจำรย์
และบุคลำกรสำยสนับสนุนสำมำรถทำงำนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ
4. มีระบบกำรติดตำมให้คณำจำรย์และบุคลำกรสำยสนับสนุนนำควำมรู้และ
ทักษะที่ได้จำกกำรพัฒนำมำใช้ในกำรจัดกำรเรียนกำรสอนและกำรวัดผลกำรเรียนรู้ของ
นิสิต ตลอดจนกำรปฏิบัติงำนที่เกี่ยวข้อง
5. มีกำรให้ควำมรู้ด้ำนจรรยำบรรณอำจำรย์และบุคลำกรสำยสนับสนุน และ
ดูแลควบคุมให้คณำจำรย์และบุคลำกรสำยสนับสนุนถือปฏิบัติ
6. มีกำรประเมินผลควำมสำเร็จของแผนกำรบริหำรและกำรพัฒนำคณำจำรย์
และบุคลำกรสำยสนับสนุน
7. มีกำรนำผลกำรประเมินไปปรับปรุงแผนหรือปรับปรุงกำรบริหำรและกำร
พัฒนำคณำจำรย์และบุคลำกรสำยสนับสนุน
หมายเหตุ : หลักฐำนสำหรับกำรประเมินในเกณฑ์มำตรฐำนข้อที่ 3 เช่น ผลกำรประเมิน
หรื อ ผลกำรส ำรวจควำมพึ ง พอใจของคณำจำรย์ แ ละบุ ค ลำกร
ด้ ำ นสวั ส ดิ ก ำร
กำรเสริมสร้ำงสุขภำพที่ดี และกำรสร้ำงขวัญและกำลังใจ หรือหลักฐำนเชิงประจักษ์
อื่นๆ ที่เชื่อมโยงให้เห็นกำรทำงำนได้ดีขึ้น
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เกณฑ์การประเมิน
คะแนน 1
คะแนน 2
คะแนน 3
คะแนน 4
คะแนน 5
มีกำรดำเนินกำร มีกำรดำเนินกำร มีกำรดำเนินกำร มีกำรดำเนินกำร มีกำรดำเนินกำร
1 ข้อ
2 ข้อ
3 หรือ 4 ข้อ 5 หรือ 6 ข้อ
7 ข้อ
ตัวอย่างแนวทางปฏิบัติ
1. มีแผนการบริหารและการพัฒนาคณาจารย์ทั้งด้านวิชาการ เทคนิคการ
สอนและการวัดผล และมีแผนการบริหารและพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนที่มีการ
วิเคราะห์ข้อมูลเชิงประจักษ์
ข้อมูลที่ควรพิจำรณำประกอบกำรวำงแผนกำรบริหำรและกำรพัฒนำทรัพยำกร
บุคคลควรครอบคลุมข้อมูลที่สำคัญ ดังต่อไปนี้
1.1 ข้อมูลอัตรำกำลังของอำจำรย์และบุคลำกรในปัจจุบัน รวมทั้งที่ต้องกำร
ในอนำคตอย่ำงน้อย 5 ปีข้ำงหน้ำ เพื่อใช้ในกำรวำงแผนควำมต้องกำรด้ำนบุคลำกรของ
คณะ กำหนดอัตรำกำลังที่ต้องกำรเพื่อกำรปฏิบัติงำนตำมแผนยุทธศำสตร์ และกำร
พัฒ นำงำนประจ ำ กำหนดแผนกำรจ้ำ งงำนและวิธี กำรสรรหำบุคลำกรที่ มีควำมรู้
ควำมสำมำรถ มีทัศนคติที่ดีให้เข้ำมำสู่กระบวนกำรคัดสรร อำจมีกำรสรรหำทั้งจำก
ภำยนอกและภำยในมหำวิทยำลัย
1.2 ข้อมูลจำกกำรสำรวจควำมต้องกำรในกำรอบรม (training needs)
ของบุคลำกร ทั้งสำยอำจำรย์และสำยสนับสนุน เพื่อให้ได้รับกำรฝึกอบรมตำมเกณฑ์
ที่คณะกำหนด และสำมำรถนำควำมรู้ที่ได้รับมำพัฒนำงำนของตนให้มีประสิทธิภำพ
เพิ่มขึ้นซึ่งผู้บริหำรคณะสำมำรถประเมินควำมต้องกำรนี้ได้ ข้อมูลเกี่ยวกับควำมสำมำรถ
(competencies) ที่จำเป็นต่อกำรปฏิบัติงำน ในระดับต่ำงๆ เพื่อใช้ในกำรปฐมนิเทศ
และฝึกอบรมให้ผู้ปฏิบัติงำนมีควำมเข้ำใจในวิธีกำรทำงำน เกิดกระบวนกำรเรียนรู้
เกี่ยวกับแนวคิด กฎเกณฑ์ มีทัศนคติและทักษะที่ดี เพื่อเพิ่มผลกำรปฏิบัติงำนของ
ผู้ปฏิบัติงำน รวมทั้งข้อมูลเกี่ยวกับกำรสอนงำน กำรหมุนเวียนให้ไปทำงำนในด้ำนอื่นๆ
กำรเข้ำศึกษำในโครงกำรที่มหำวิทยำลัยจัดขึ้น
1.3 ข้ อ มู ล ป้ อนกลั บ ของผลกำรปฏิ บั ติ ง ำนและผลกำรพั ฒ นำตำมเส้ น ทำง
ควำมก้ำวหน้ำของสำยงำนในรอบปีที่ผ่ำนมำ เพื่อใช้ในกำรมอบหมำยงำนหรือมีข้อตกลง
ในกำรทำงำน และใช้เพื่อกำรปรับปรุงแก้ไข ชมเชย ให้รำงวัล ตลอดจนปรับปรุง
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ค่ำตอบแทนและสวัสดิกำรที่เหมำะสมและเป็นธรรม รวมทั้งกำรสรรหำคนเก่ง คนดี
เข้ำมำปฏิบัติงำนในคณะ
1.4 ข้อมูลกำรวิเครำะห์จุดแข็ง จุดอ่อนด้ำนทรัพยำกรมนุษย์ว่ำมีประเด็นใดบ้ำง
ที่ควรมีกำรวำงแผน เพื่อกำรปรับปรุงแก้ไขแผนพัฒนำทรัพยำกรให้สอดคล้องกับควำม
ต้องกำรและควำมคำดหวังของผู้ปฏิบัติงำน และของคณะ
2. มี ก ารบริ ห ารและการพัฒ นาคณาจารย์และบุ คลากรสายสนั บ สนุนให้
เป็นไปตามแผนที่กาหนด
2.1 มีกำรสรรหำ คัดเลือกบุคลำกรอย่ำงเป็นระบบ โปร่งใสและกำหนด
แนวปฏิบัติไว้เป็นลำยลักษณ์อักษร เพื่อให้ได้อำจำรย์ หรือบุคลำกรได้ทรำบ ภำยใต้เวลำ
ที่กำหนด และเป็นไปตำมกรอบอัตรำกำลังที่มหำวิทยำลัยวำงแผนไว้
2.2 มีกำรวิเครำะห์งำน (job analysis) โดยกำหนดให้มีคำอธิบำยลักษณะงำน
(job description) กำรระบุคุณสมบัติเฉพำะตำแหน่ง (job specification) รวมทั้ง
ควำมสำมำรถ (competencies ) ที่จำเป็นต่อกำรปฏิบัติงำน เพื่อใช้ในกำรปฐมนิเทศ
และกำรฝึกอบรมวิธีกำรทำงำนและทักษะที่จำเป็นให้ผู้ปฏิบัติงำนเข้ำใจในงำน
2.3 มีกำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำน (job evaluation) ที่มีรูปแบบชัดเจน
มีกำรกำหนดเส้นทำงเดินของตำแหน่งงำน (career path) ของบุคลำกรทุกกลุ่ม
วิเครำะห์ปริมำณกำรเข้ำ -ออกของบุคลำกรแต่ละกลุ่ม และพิจำรณำหำแนวทำงกำร
ปรับปรุงแก้ไขและติดตำมผล
2.4 มีกำรพัฒนำคณำจำรย์และบุคลำกรสำยสนับสนุนให้เป็นไปตำมแผนและ
เส้นทำงเดินของตำแหน่งงำนที่กำหนด รวมทั้งติดตำมตรวจสอบเป็นรำยบุคคล เพื่อกำร
ส่งเสริมสนับสนุนอย่ำงต่อเนื่อง
3. มีสวัสดิการเสริมสร้างสุขภาพที่ดี และสร้างขวัญและกาลังใจให้คณาจารย์
และบุคลากรสายสนับสนุนสามารถทางานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
3.1 สร้ำ งบรรยำกำศของสถำนที่ ท ำงำนให้น่ ำ อยู่ ตั้ ง แต่ ส ภำพแวดล้ อ ม
บรรยำกำศกำรทำงำน กำรจัดสวัสดิกำร กำรเอำใจใส่ดูแลบุคลำกรทุกคนอย่ำงเสมอภำค
ทัดเทียมกัน กำรสร้ำงบรรยำกำศของควำมสุขในกำรทำงำน
3.2 มีระบบส่งเสริมสนับสนุนกำรเสนอขอรับรำงวัลของคณำจำรย์และบุคลำกร
สำยสนับสนุน เช่น มีกำรติดตำมข้อมูลแหล่งให้รำงวัลต่ำงๆ เพื่อประชำสัมพันธ์ให้
คณำจำรย์และบุคลำกรสำยสนับสนุนทรำบโดยเร็ ว มีกำรกระตุ้นและช่วยเหลือผู้ที่มี
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ศักยภำพเพื่ อขอรับรำงวัลในด้ำ นต่ำงๆ เช่น ช่วยจัดทำเอกสำรกำรขอรับรำงวั ล
ประสำนงำนในกระบวนกำรขอรับรำงวัล หรืองำนธุรกำรอื่น ๆ
3.3 มีกำรยกย่องให้เกียรติผู้ได้รับรำงวัลโดยวิธีกำรต่ำงๆ เช่น ประชำสัมพันธ์
ผลงำนที่ได้รับรำงวัลทั้งภำยในและภำยนอกมหำวิทยำลัย จัดบรรยำกำศพิเศษเพื่อเป็น
เกียรติ พิจำรณำควำมดีควำมชอบเป็นกรณีพิเศษ
3.4 มีระบบพี่เลี้ยงโดยจัดให้ผู้ที่ มีประสบกำรณ์เคยได้รับรำงวัลให้ คำแนะนำ
ช่วยเหลือและสนับสนุนอำจำรย์และบุคลำกรสำยสนับสนุนรุ่นใหม่ในกำรขอรับรำงวัล
ต่ำงๆ
3.5 มีกิจกรรมที่ก่อให้เกิดกำรพัฒนำร่วมกันเปิดโอกำสให้ ผู้ใต้บังคับบัญชำได้มี
โอกำสแสดงควำมคิดเห็นและร่วมมือในกำรทำงำน มีช่องทำงกำรสื่อสำรหลำยช่องทำง
ระหว่ำงผู้บังคับบัญชำและผู้ใต้บังคับบัญชำ รวมทั้งระหว่ำงผู้ใต้บังคับบัญชำด้วยกัน
เพื่อทำให้เกิดควำมรู้สึกที่ดีและพัฒนำงำนร่วมกัน
3.6 มีนโยบำยดูแลสุขภำพของบุคลำกร ทั้งในเชิงป้องกันและส่งเสริม
มีสวัสดิกำรตรวจเช็คสุขภำพ ส่งเสริมกำรออกกำลังกำยในรูปแบบต่ำงๆ เช่น สนับสนุน
ด้ำนสถำนที่ออกกำลังกำย สนับสนุนผู้เชี่ยวชำญในกำรแนะนำด้ำนกำรดูแลสุขภำพ
4. มีระบบการติดตามให้คณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนนาความรู้และ
ทักษะที่ได้จากการพัฒนามาใช้ในการจัดการเรียนการสอนและการวัดผลการเรียนรู้
ของนิสิต ตลอดจนการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง
ทุกหลักสูตรกำรฝึกอบรม หรือทุกโครงกำรที่มีวัตถุประสงค์ในกำรเพิ่มควำมรู้
และทักษะกำรปฏิบัติงำน ควรกำหนดแนวทำง หรือวิธีกำรติดตำม ประเมินผลสัมฤทธิ์ของ
กำรอบรม หรือกำรพัฒนำเพื่อให้เกิดควำมมั่นใจว่ำบุคลำกรสำมำรถนำควำมรู้และทักษะที่
ได้จำกกำรพัฒนำมำใช้ในกำรปฏิบัติงำนหรือปรับปรุงตนเอง โดยอำจใช้กลไกกำรติดตำม
ผลกำรนำควำมรู้และทักษะไปใช้ภำยหลังกำรอบรมหรือพัฒนำ 6-9 เดือน หรือใช้กลไก
กำรจัดกำรควำมรู้เป็นเครื่องมือในกำรติดตำมประเมินผลสัมฤทธิ์ของกำรอบรม หรือกำร
พัฒนำ เป็นต้น
5. มีการให้ความรู้ด้านจรรยาบรรณอาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน และ
ดูแลควบคุมให้คณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนถือปฏิบัติ
5.1 คณะจัดให้มีกำรให้ควำมรู้ด้ำนจรรยำบรรณ และกิจกรรมส่งเสริ มกำร
ปลูกฝังจรรยำบรรณแก่คณำจำรย์และบุคลำกรสำยสนับสนุนอย่ำงสม่ำเสมอ
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5.2 ผู้รับผิดชอบในกำรให้ควำมรู้ด้ำนจรรยำบรรณ ควรมีกำรติดตำมผลกำร
ปรับปรุงและพัฒนำตนเองของคณำจำรย์และบุคลำกรสำยสนับสนุนอย่ำงต่อเนื่อง
6. มี ก ารประเมิ น ผลความส าเร็ จ ของแผนการบริ ห ารและการพั ฒ นา
คณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน
คณะจัดให้มีกำรประเมินผลควำมสำเร็จของกำรปฏิบัติงำนตำมกิจกรรมที่กำหนด
ไว้ในแผน รวมทั้งผลสัมฤทธิ์ของแผนกำรบริหำรและกำรพัฒนำคณำจำรย์และบุคลำกร
สำยสนับสนุนตำมตัวชี้วัดผลกำรดำเนินงำน (KPI) หรือเป้ำหมำยของแผนกำรบริหำรและ
กำรพัฒนำคณำจำรย์และบุคลำกรสำยสนับสนุน โดยที่ตัวชี้วัดผลกำรดำเนินงำนและ
ค่ำเป้ำหมำยนั้ นควรมี ควำมเชื่อมโยงกับกลยุทธ์ของคณะ และนำผลกำรประเมินไป
ปรับปรุงแผนหรือปรับปรุงกำรบริหำรและกำรพัฒนำคณำจำรย์และบุคลำกรสำยสนับสนุน
ในรอบปีถัดไป
7. มีการนาผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือปรับปรุงการบริหารและการ
พัฒนาคณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน
7.1 น ำผลกำรประเมิ น ควำมส ำเร็ จ ของแผนกำรบริ ห ำรและกำรพั ฒ นำ
คณำจำรย์ แ ละบุ ค ลำกรสำยสนั บ สนุ น ไปปรั บ ปรุ ง แผนกำรบริ ห ำรและกำรพั ฒ นำ
คณำจำรย์และบุคลำกรสำยสนับสนุน
7.2 ด ำเนิน กำรตำมแผนปรับปรุง กำรบริหำรและกำรพั ฒนำคณำจำรย์ และ
บุคลำกรสำยสนับสนุนตำมระยะเวลำที่กำหนด
7.3 มีกำรสำรวจควำมต้องกำร และควำมพึงพอใจของคณำจำรย์และบุคลำกร
สำยสนับสนุนที่เข้ำร่วมกิจกรรมต่ำงๆ ที่มีวัตถุประสงค์เพื่อกำรพัฒนำคณำจำรย์และ
บุคลำกรสำยสนับสนุน เพื่อเป็นข้อมูลประกอบกำรจัดทำแผนกำรพัฒนำคณำจำรย์และ
บุคลำกรสำยสนับสนุนในระยะต่อไป
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ตัวบ่งชี้ที่ 2.5 ห้องสมุด อุปกรณ์การศึกษา และสภาพแวดล้อมการเรียนรู้
(สกอ.2.5)
ชนิดของตัวบ่งชี้

ปัจจัยนำเข้ำ

คาอธิบายตัวบ่งชี้
นอกเหนือจำกกำรเรียนกำรสอน คณะควรจัดบริกำรด้ำนกำยภำพอย่ำงครบถ้วน
โดยเฉพำะในเรื่องกำรบริกำรสิ่งอำนวยควำมสะดวกที่เอื้อต่อกำรเรียน เช่น สื่อเทคโนโลยี
เพื่อกำรศึกษำ ห้องสมุดและแหล่งกำรเรียนรู้อื่นๆ กำรบริกำรด้ำนงำนทะเบียน กำรบริกำร
นิสิตนำนำชำติ เป็นต้น นอกจำกนั้นยังจำเป็นต้องมีสภำพแวดล้อมและกำรบริกำรด้ำน
กำยภำพที่ส่งเสริมคุณภำพชีวิตของนิสิต เช่น สิ่งแวดล้อมในคณะ ห้องพักนิสิต ห้องเรียน
สถำนที่ออกกำลังกำย บริกำรอนำมัย กำรจัดจำหน่ำยอำหำร เป็นต้น
รอบระยะเวลา

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

เกณฑ์มาตรฐาน
1. มีกำรจัดกำรหรือจัดบริกำรเพื่อให้นิสิตมีเครื่องคอมพิวเตอร์ใช้ในอัตรำไม่สูง
กว่ำ 8 FTES ต่อเครื่อง
2. มีบริกำรห้องสมุดและแหล่งเรียนรู้อื่นๆ ผ่ำนระบบเครือข่ำยคอมพิวเตอร์
และมีกำรฝึกอบรมกำรใช้งำนแก่นิสิตทุกปีกำรศึกษำ
3. มีบริกำรด้ำนกำยภำพที่เหมำะสมต่อกำรจัดกำรเรียนกำรสอนและกำรพัฒนำ
นิสิตอย่ำงน้อยในด้ำนห้องเรียน ห้องปฏิบัติกำร อุปกรณ์กำรศึกษำ และจุดเชื่อมต่อ
อินเตอร์เน็ต
4. มีบริกำรสิ่งอำนวยควำมสะดวกที่จำเป็นอื่นๆ อย่ำงน้อยในด้ำนงำนทะเบียน
นิ สิ ตผ่ ำนระบบเครื อข่ำยคอมพิ วเตอร์ กำรบริ กำรอนำมั ย และกำรรั กษำพยำบำล
กำรจัดกำรหรือจัดบริกำรด้ำนอำหำรและสนำมกีฬำ
5. มีระบบสำธำรณูปโภคและรักษำควำมปลอดภัยของอำคำรตลอดจนบริเวณ
โดยรอบ อย่ำงน้อยในเรื่องประปำ ไฟฟ้ำ ระบบกำจัดของเสีย กำรจัดกำรขยะ รวมทั้งมี
ระบบและอุปกรณ์ป้องกันอัคคีภัยในบริเวณอำคำรต่ำงๆ โดยเป็นไปตำมกฎหมำยที่
เกี่ยวข้อง
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6. มีผลกำรประเมินคุณภำพของบริกำรในข้อ 2-5 ทุกข้อไม่ต่ำกว่ำ 3.51
จำกคะแนนเต็ม 5
7. มี กำรน ำผลกำรประเมิ น คุณ ภำพในข้อ 6 มำใช้ เป็ น ข้อมู ล ในกำรพั ฒ นำ
กำรจัดบริกำรด้ำนกำยภำพที่สนองควำมต้องกำรของผู้รับบริกำร
เกณฑ์การประเมิน
คะแนน 1
คะแนน 2
คะแนน 3
คะแนน 4
คะแนน 5
มีกำรดำเนินกำร มีกำรดำเนินกำร มีกำรดำเนินกำร มีกำรดำเนินกำร มีกำรดำเนินกำร
1 ข้อ
2 หรือ 3 ข้อ 4 หรือ 5 ข้อ
6 ข้อ
7 ข้อ
หมายเหตุ
1. คณะสำมำรถอ้ำงอิงผลกำรดำเนินงำนของมหำวิทยำลัยเกี่ยวกับกำรบริกำร
อนำมัยและกำรรักษำพยำบำล กำรจัดกำรหรือจัดบริกำรด้ำนอำหำรและสนำมกีฬำ
มำเป็นผลกำรดำเนินงำนของคณะได้
2. ในเกณฑ์มำตรฐำนข้อ 1 ให้นับรวม notebook และ mobile device ต่ำงๆ
ของนิสิตที่มีกำรลงทะเบียนกำรใช้ wifi กับมหำวิทยำลัยด้วย
3. กำรคิดจำนวน FTES ให้นำจำนวน FTES ของแต่ละระดับกำรศึกษำรวมเข้ำ
ด้วยกัน โดยไม่ต้องเทียบเป็น FTES ของระดับปริญญำตรี
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ตัวบ่งชี้ที่ 2.6 ระบบและกลไกการจัดการเรียนการสอน (สกอ.2.6)
ชนิดของตัวบ่งชี้

กระบวนกำร

คาอธิบายตัวบ่งชี้
กระบวนกำรจั ด กำรเรี ย นกำรสอนต้ อ งเป็ น ไปตำมแนวทำงที่ ก ำหนดใน
พระรำชบัญญัติกำรศึกษำแห่งชำติ พ.ศ.2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545
ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ มีกำรจัดรูปแบบกำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่เหมำะสมและยืดหยุ่น
โดยกำรมีส่วนร่วมจำกบุคคลในคณะ หรือชุมชนภำยนอก มีกำรจัดกระบวนกำรเรียนรู้
ที่คำนึงถึงควำมแตกต่ำงเฉพำะตัวของนิสิตซึ่งเป็นเรื่องที่สำคัญมำกต่อควำมสนใจใฝ่รู้
และต่อศักยภำพในกำรแสวงหำควำมรู้ของนิสิต เช่น กำรเปิดโอกำสให้นิสิตได้ค้นคว้ำ
วิจัยโดยอิสระในรูปโครงกำรวิจัยส่วนบุคคล กำรจัดให้มีชั่วโมงเรียนในภำคปฏิบัติ ในห้อง
ปฏิบัติกำร รวมทั้งมีกำรฝึกประสบกำรณ์ภำคสนำมอย่ำงพอเพียง มีกำรจัดสัมมนำ
จัดประชุมเชิงปฏิบัติกำร จัดทำโครงกำร มีกำรเรียนกำรสอนทำงเครือข่ำยคอมพิวเตอร์
(Internet) และมีห้องสมุดและระบบสื บค้น ข้อมู ลอิเล็กทรอนิกส์ที่ เพียงพอส ำหรับ
กำรศึกษำหำควำมรู้เพิ่มเติมได้ด้วยตนเอง
นิยามศัพท์
กระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ หมำยถึง กำรจัดกำรศึกษำที่ถือว่ำ
ผู้เรียนสำคัญที่สุด เป็นกระบวนกำรจัดกำรศึกษำที่ต้องเน้นให้ผู้เรียนแสวงหำควำมรู้ และ
พัฒนำควำมรู้ได้ด้วยตนเอง หรือรวมทั้งมีกำรฝึกและปฏิบัติในสภำพจริงของกำรทำงำน
มีกำรเชื่อมโยงสิ่งที่เรียนกับสังคมและกำรประยุกต์ใช้ มีกำรจัดกิจกรรมและกระบวนกำร
ให้ผู้เรียนได้คิดวิเครำะห์ สังเครำะห์ ประเมินและสร้ำงสรรค์สิ่งต่ำงๆ
นอกจำกนี้ ต้องส่ งเสริมให้ผู้ เรีย นสำมำรถพั ฒ นำตำมธรรมชำติ และเต็ม ตำม
ศักยภำพ โดยสะท้อนจำกกำรที่นิสิตสำมำรถเลือกเรียนรำยวิชำ หรือเลือกทำโครงงำน
หรือชิ้นงำนในหัวข้อที่สนใจในขอบเขตเนื้อหำของวิชำนั้นๆ
รูปแบบกำรจัดกำรเรียนรู้ในระดับอุดมศึกษำตำมแนวทำงเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
ซึ่งมุ่งพัฒนำควำมรู้ และทักษะทำงวิชำชีพ ทักษะชีวิตและทักษะสังคม มีปรำกฏใน
วงกำรศึกษำไทยหลำยรูปแบบ ตัวอย่ำงเช่น
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1) กำรเรียนรู้จำกกรณีปัญหำ (Problem-based Learning : PBL)
2) กำรเรียนรู้เป็นรำยบุคคล (Individual Study)
3) กำรเรียนรู้แบบสรรคนิยม (Constructivism)
4) กำรเรียนรู้แบบแสวงหำควำมรู้ได้ด้วยตนเอง (Self-Study)
5) กำรเรียนรู้จำกกำรทำงำน (Work-based Learning)
6) กำรเรียนรู้ที่เน้นกำรวิจัยเพื่อสร้ำงองค์ควำมรู้ (Research–based
Learning)
7) กำรเรียนรู้ที่ใช้วิธีสร้ำงผลงำนจำกกำรตกผลึกทำงปัญญำ (Crystal-based
Approach)
การบูรณาการ (Integration) หมำยถึง กำรผสมกลมกลืนของแผน กระบวนกำร
สำรสนเทศ กำรจัดสรรทรัพยำกร กำรปฏิบัติกำร ผลลัพธ์ และกำรวิเครำะห์ เพื่อ
สนับสนุนเป้ำประสงค์ที่สำคัญของหน่วยงำน (organization-wide goal) กำรบูรณำกำร
ที่มีประสิทธิผล เป็นมำกกว่ำควำมสอดคล้องไปในแนวทำงเดียวกัน (alignment) ซึ่งกำร
ดำเนินกำรของแต่ละองค์ประกอบภำยใน ระบบกำรจัดกำรผลกำรดำเนินกำรมีควำม
เชื่อมโยงกันเป็นหนึ่งเดียวอย่ำงสมบูรณ์
รอบระยะเวลา

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

เกณฑ์มาตรฐาน
1. มีระบบและกลไกกำรประกันคุณภำพกำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่เน้นผู้เรียน
เป็นสำคัญทุกหลักสูตร
2. ทุกรำยวิชำของทุกหลักสูตรมีรำยละเอียดของรำยวิชำและของประสบกำรณ์
ภำคสนำม (ถ้ำมี) ก่อนกำรเปิดสอนในแต่ละภำคกำรศึกษำ ตำมที่กำหนดในกรอบ
มำตรฐำนคุณวุฒิระดับอุดมศึกษำแห่งชำติ
3. ทุกหลักสูตรมีรำยวิชำที่ส่งเสริมทักษะกำรเรียนรู้ด้วยตนเอง และกำรให้
ผู้เรียนได้เรียนรู้จำกกำรปฏิบัติทั้งในและนอกห้องเรียนหรือจำกกำรทำวิจัย
4. มีกำรให้ผู้มีประสบกำรณ์ทำงวิชำกำรหรือวิชำชีพจำกหน่วยงำนหรือชุมชน
ภำยนอกเข้ำมำมีส่วนร่วมในกระบวนกำรเรียนกำรสอนทุกหลักสูตร
5. มีกำรจัดกำรเรียนรู้ที่พัฒนำจำกกำรวิจัย หรือจำกกระบวนกำรจัดกำรควำมรู้
เพื่อพัฒนำกำรเรียนกำรสอน
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6. มี กำรประเมิ น ควำมพึ ง พอใจของผู้ เรีย นที่ มี ต่ อคุณ ภำพกำรจั ด กำรเรีย น
กำรสอนและสิ่งสนับสนุนกำรเรียนรู้ทุกรำยวิชำ ทุกภำคกำรศึกษำ โดยผลกำรประเมิน
ควำมพึงพอใจแต่ละรำยวิชำต้องไม่ต่ำกว่ำ 3.51 จำกคะแนนเต็ม 5
7. มีกำรพัฒนำหรือปรับปรุงกำรจัดกำรเรียนกำรสอน กลยุทธ์กำรสอน หรือกำร
ประเมินผลกำรเรียนรู้ ทุกรำยวิชำ ตำมผลกำรประเมินรำยวิชำ
เกณฑ์การประเมิน
คะแนน 1
คะแนน 2
คะแนน 3
คะแนน 4
คะแนน 5
มีกำรดำเนินกำร มีกำรดำเนินกำร มีกำรดำเนินกำร มีกำรดำเนินกำร มีกำรดำเนินกำร
1 ข้อ
2 หรือ 3 ข้อ 4 หรือ 5 ข้อ
6 ข้อ
7 ข้อ
ตัวอย่างแนวทางปฏิบัติ
1. มี ร ะบบและกลไกการประกั น คุณ ภาพการจั ด การเรียนการสอนที่ เ น้ น
ผู้เรียนเป็นสาคัญทุกหลักสูตร
1.1 มีกำรพัฒนำระบบและกลไกกำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่มีควำมยืดหยุ่น และ
หลำกหลำย สำมำรถตอบสนองควำมต้องกำรและควำมถนัดของผู้เรียน ยอมรับ
ควำมสำมำรถที่แตกต่ำงและวิ ธีกำรเรียนรู้ที่หลำกหลำยของผู้เรียน เน้นให้ผู้เรียนมี
ส่วนร่วมในกำรออกแบบวิธีกำรเรียนกำรสอนที่เน้นกำรคิดวิเครำะห์ กำรมีทักษะในกำร
เรียนรู้และแสวงหำควำมรู้ รวมทั้งกำรสร้ำงหรือพัฒนำควำมรู้ใหม่ๆ ด้วยตนเอง โดย
ผู้สอนมีบทบำทในกำรกระตุ้นให้ผู้เรียนเกิดกำรคิดวิเครำะห์ และลงมือปฏิบัติจริงชี้แนะ
แหล่งข้อมูลควำมรู้ จัดกำรเรียนกำรสอนและอำนวยควำมสะดวกในกำรเรียนรู้เพื่อให้
ผู้เรียนเกิดควำมสัมฤทธิผลในกำรเรียนรู้ทุกรำยวิชำ
1.2 มีกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญทุกรำยวิชำ อำทิ จัดให้มี
ชั่วโมงปฏิบัติกำร อภิปรำยกลุ่ม สัมมนำ ทำกรณีศึกษำหรือโครงงำนหรือวิจัย เรียนรู้นอก
สถำนที่ รวมทั้งฝึกงำนและฝึกประสบกำรณ์
1.3 มีกำรกำหนดตัวบ่งชี้ควำมสำเร็จของกำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่เน้นผู้เรียน
เป็นสำคัญในแต่ละรำยวิชำ และมีกำรติดตำมตรวจสอบประเมินผลควำมสำเร็จเพื่อนำมำ
ปรับปรุงกำรเรียนกำรสอนให้มีประสิทธิภำพ
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2. ทุกรายวิชามีรายละเอียดของรายวิชาและของประสบการณ์ภาคสนาม
(ถ้ามี) ก่อนการเปิดสอนในแต่ละภาคการศึกษา ตามที่กาหนดในกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
2.1 อำจำรย์จัดทำรำยละเอียดของรำยวิชำที่จะเปิดสอนในแต่ละภำคกำรศึกษำ
แต่ละรำยวิชำระบุรำยละเอียดในหัวข้อต่อไปนี้เป็นอย่ำงน้อย
- จุดมุ่งหมำยของรำยวิชำ เป็นกำรระบุผลกำรเรียนรู้เมื่อผู้เรียนได้เรียนรำยวิชำ
เสร็จสิ้นแล้ว โดยเน้นพฤติกรรมที่เป็นผลจำกกำรเรียนรู้ ซึ่งอิงมำตรฐำนผลกำรเรียนรู้ตำม
กรอบมำตรฐำนคุณวุฒิระดับอุดมศึกษำแห่งชำติ
- ลักษณะและกำรดำเนินกำร เป็นกำรระบุคำอธิบำยรำยวิชำ จำนวนชั่วโมงกำร
สอน และกำรให้คำปรึกษำ
- กำรพัฒ นำผลกำรเรีย นรู้ของผู้ เรีย น เป็ น กำรอธิ บำยควำมรู้หรือทั กษะ
ที่รำยวิชำมุ่งหวังที่จะพัฒนำผู้เรียน วิธีกำรสอน และกำรประเมินผลกำรเรียนรู้ในด้ำน
ต่ำงๆ ที่กำหนดในกรอบมำตรฐำนคุณวุฒิระดับอุดมศึกษำแห่งชำติ
- แผนกำรสอนและกำรประเมินผล ในแต่ละคำบเรียนมีกำรระบุหัวข้อหรือ
เนื้อหำที่จะสอน กิจกรรมกำรเรียนกำรสอน สื่อกำรสอนที่ใช้และวิธีกำรประเมินผลกำร
เรียนรู้ของหัวข้อหรือเนื้อหำนั้นๆ
- ทรัพยำกรประกอบกำรเรียนกำรสอน ระบุเอกสำร หนังสือ ตำรำที่ทันสมัย
ที่ ใ ช้ ป ระกอบกำรเรี ย นกำรสอนรวมทั้ ง แหล่ ง เรี ย นรู้ น อกห้ อ งเรี ย นที่ ช่ ว ยเส ริ ม
ประสบกำรณ์จริงหรือประสบกำรณ์เชิงปฏิบัติแก่ผู้เรียน
- กำรประเมิ นและปรับ ปรุงกำรด ำเนิน กำรของรำยวิ ชำ มีกำรประเมิ น
กระบวนกำรเรียนกำรสอนโดยใช้ข้อมูลจำกแหล่งหลำกหลำย เช่น ควำมเห็นของผู้เรียน
ควำมเห็นของทีมผู้สอน ผลกำรเรียนรู้ของผู้เรียน และจำกกำรสังเกตกำรณ์ เป็นต้น
2.2 อำจำรย์ผู้สอนแจกรำยละเอียดของรำยวิชำและแผนกำรสอนให้ผู้เรีย น
ในคำบแรกที่พบผู้เรียน
2.3 กำรประเมินผลกำรเรียนรู้ของรำยวิชำให้มีกำรประเมินทั้งในระหว่ำงภำค
กำรศึกษำ (formative evaluation) และเมื่อสิ้นสุดภำคกำรศึกษำ (summative
evaluation)
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3. ทุกหลักสูตรมีรายวิชาที่ส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ด้วยตนเอง และการให้
ผู้เรียนได้เรียนรู้จากการปฏิบัติทั้งในและนอกห้องเรียนหรือจากการทาวิจัย
3.1 คณะกรรมกำรรับผิดชอบหลักสูตรกำหนดให้ทุกหลักสูตรต้องมีรำยวิ ชำ
ที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนเรียนรู้ด้วยตนเอง และเรียนรู้จำกกำรปฏิบัติจริงทั้งในและนอก
ชั้นเรียน อำทิ จัดให้มีชั่วโมงปฏิบัติกำร อภิปรำยกลุ่ม สัมมนำ ทำกรณีศึกษำหรือ
โครงงำนหรือวิจัย เรียนรู้นอกสถำนที่ รวมทั้งฝึกงำนและฝึกประสบกำรณ์
3.2 จั ด ให้ มี ร ะบบกำรรำยงำนพั ฒ นำกำรของผู้ เ รี ย นที่ ส ะท้ อ นให้ เ ห็ น ถึ ง
ควำมสำมำรถในกำรเรียนรู้ด้วยตนเอง และกำรปฏิบัติจริงของผู้เรียนเป็นรำยบุคคล
หลังจบหลักสูตร
4. มีก ารให้ ผู้มีป ระสบการณ์ ท างวิ ชาการหรือวิ ชาชี พจากหน่วยงานหรือ
ชุมชนภายนอกเข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการเรียนการสอนทุกหลักสูตร
ทุกหลักสูตรควรมีกำรออกแบบให้ผู้เรียนได้มีโอกำสเรียนรู้จำกบุคคล หน่วยงำน
หรือชุมชนภำยนอกในด้ำนวิชำกำรหรือวิชำชีพ เพื่อให้ผู้เรียนได้ทรำบถึงกำรนำควำมรู้
ทำงทฤษฎีไปใช้ในทำงปฏิบัติและมีควำมรู้ทำงวิชำกำรที่ทันสมัย กำรดำเนินกำรนี้อำจทำ
โดยเชิ ญ บุ ค ลำกรภำยนอกมำเป็ น อำจำรย์ พิ เ ศษสอนทั้ ง รำยวิ ช ำหรื อ บรรยำยใน
บำงคำบเวลำ นำนิสิตฟังกำรบรรยำย และเยี่ยมชมหน่ วยงำนหรือสถำนที่ภำยนอก
มหำวิทยำลัย ให้นิสิตฝึกงำนหรือปฏิบัติงำนในวิชำสหกิจศึกษำในสถำนประกอบกำร
เป็นต้น
5. มีการจัดการเรียนรู้ที่พัฒนาจากการวิจัย หรือจากกระบวนการจัดการ
ความรู้เพื่อพัฒนาการเรียนการสอน
5.1 อำจำรย์ควรพัฒนำกระบวนกำรเรียนกำรสอนและวิธีกำรสอนในรำยวิชำ
ที่รับผิดชอบอย่ำงต่อเนื่อง ในกำรพัฒนำกระบวนกำรเรียนกำรสอนและวิธีกำรสอนควร
วิเครำะห์กำรสอนที่ผ่ำนมำโดยกำรทำวิจัยในชั้นเรียนว่ำวิธีกำรสอนและกระบวนกำร
เรียนกำรสอนรวมทั้งกำรประเมินผลกำรเรียนรู้ของผู้เรียนเหมำะสมหรือไม่ ควรปรับปรุง
ด้ำนใด อย่ำงไร
5.2 ควรจัดเวทีกำรสัมมนำ หรือกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับกำรวิจัยและ
ประสบกำรณ์ กำรจัด กำรเรีย นกำรสอนระหว่ ำงอำจำรย์เพื่อกำรปรับปรุง และพั ฒนำ
กำรเรียนกำรสอนเป็นประจำอย่ำงต่อเนื่อง
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6. มีการประเมินความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อคุณภาพการจัดการเรียน
การสอนและสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ทุกรายวิชา ทุกภาคการศึกษา โดยผลการประเมิน
ความพึงพอใจแต่ละรายวิชาต้องไม่ต่ากว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5
เมื่อสิ้นภำคกำรศึกษำ มหำวิทยำลัยจัดให้มีกำรประเมินควำมคิดเห็นของผู้เรียน
ต่อคุณภำพกำรจัดกำรเรียนกำรสอนของอำจำรย์ในทุกรำยวิชำ (ยกเว้นวิทยำนิพนธ์ และ
สำรนิพนธ์) และมีกำรประเมินคุณภำพควำมเพียงพอและควำมเหมำะสมของอุปกรณ์
และสื่อสนับสนุนกำรเรียนรู้ เช่น อุปกรณ์ที่ใช้ในห้องเรียน คอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ใน
ห้องปฏิบัติกำร หนังสือ ตำรำ และสิ่งพิมพ์ในห้องสมุด เป็นต้น ให้นำผลกำรประเมิน
ควำมคิดเห็นดังกล่ำวข้ำงต้นไปปรับปรุงกระบวนกำรเรียนกำรสอนและสิ่งสนับสนุนกำร
เรียนรู้ โดยมีกำรระบุในรำยละเอียดของรำยวิชำในภำคกำรศึกษำถัดไปด้วยว่ำ มีกำรนำ
กำรประเมินควำมคิดเห็นของผู้เรียนมำปรับปรุงและพัฒนำกำรเรียนกำรสอนอย่ำงไร
7. มีการพัฒนาหรือปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธ์การสอนหรือ
การประเมินผลการเรียนรู้ ทุกรายวิชา ตามผลการประเมินรายวิชา
คณะควรมีกำรตั้งคณะกรรมกำรรับผิดชอบหลักสูตร ทำหน้ำที่ต่อไปนี้
- พิจำรณำรำยละเอียดของรำยวิชำตำมข้อ 2 เพื่อตรวจสอบควำมครบถ้วน
สมบูรณ์
- ติด ตำม วิ เครำะห์ผลกำรด ำเนิ นงำนแต่ ละรำยวิ ชำและภำพรวมของ
ทุกหลักสูตร ทุกภำคกำรศึกษำ โดยเฉพำะจำกผลกำรประเมินของผู้เรียน และวำงแผน
ปรับปรุงในส่วนที่เกี่ยวข้อง หรือเสนอกำรปรับปรุงต่อคณะกรรมกำรระดับที่สูงขึ้น
- ดูแลให้กำรดำเนินกำรหลักสูตรได้รับกำรประเมินโดยผู้มีส่ วนได้ส่วนเสีย เช่น
ผู้เรียนปัจจุบัน และผู้ที่กำลังจะสำเร็จกำรศึกษำหรือศิษย์เก่ำ และกรรมกำรอิสระ
ตำมหลักเกณฑ์และกรอบเวลำที่กำหนดทุกปีกำรศึกษำ
- ระบุถึงควำมจำเป็นต่อกำรปรับปรุง หรือปิด หรือเปิดรำยวิชำ หรือหลักสูตร
ตำมหลั กฐำนจำกผลกำรประเมิ น ของผู้ เรียน/ของผู้ ที่ กำลั ง จะส ำเร็จ กำรศึกษำ/ของ
ผู้ประเมินอิสระ และของผู้ใช้บัณฑิตอย่ำงต่อเนื่อง
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หมายเหตุ
1. มหำวิทยำลัยหรือคณะจะต้องประเมินควำมพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อคุณภำพ
กำรเรียนกำรสอนและสิ่งสนับสนุนกำรเรียนรู้ทุกรำยวิชำ ทุกภำคกำรศึกษำยกเว้นรำยวิชำ
ที่ไม่มีกำรเรียนกำรสอนในชั้นเรียนหรือในห้องปฏิบัติกำร เช่น กำรฝึกงำน สหกิจศึกษำ
กำรค้นคว้ำอิสระ วิชำโครงงำน สำรนิพนธ์ และวิทยำนิพนธ์ เป็นต้น
2. งำนวิจัยเพื่อพัฒนำกำรเรียนกำรสอนตำมเกณฑ์ข้อ 5 หมำยถึง งำนวิจัยของ
ผู้สอนของคณะที่ได้พัฒนำขึ้น และนำไปใช้ในกำรพัฒนำวิธีกำรสอน
กรณีหลักสูตรที่ไม่เป็นไปตำมกรอบมำตรฐำนคุณวุฒิระดับอุดมศึกษำแห่งชำติ
(TQF) ต้องมีกำรจัดทำรำยละเอียดของรำยวิชำและของประสบกำรณ์ภำคสนำม (ถ้ำมี)
ก่อนกำรเปิดสอนในแต่ละภำคกำรศึกษำด้วย
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ตัวบ่งชี้ที่ 2.7 ระบบและกลไกการพัฒนาสัมฤทธิผลการเรียนตามคุณลักษณะของ
บัณฑิต (สกอ.2.7)
ชนิดของตัวบ่งชี้

กระบวนกำร

คาอธิบายตัวบ่งชี้
คุณลักษณะของบัณฑิต หมำยถึง คุณสมบัติที่พึงประสงค์ซึ่งผู้สำเร็จกำรศึกษำ
ระดับอุดมศึกษำพึงมี ประกอบด้วย 2 ส่วน คือ คุณลักษณะของบัณฑิตตำมกรอบ
มำตรฐำนคุณวุฒิแห่งชำติของแต่ละหลักสูตร และคุณ ลักษณะของบัณฑิตตำมควำม
ต้องกำรของผู้ใช้บัณฑิต
คุณลักษณะตำมกรอบมำตรฐำนคุณวุฒิแห่งชำติมี 5 ด้ำน ได้แก่ ด้ำนคุณธรรม
จริยธรรม ด้ำนควำมรู้ ด้ำนทักษะทำงปัญญำ ด้ำนทักษะควำมสัมพันธ์ระหว่ำงบุคคลและ
ควำมรับผิดชอบ ด้ำนทักษะกำรวิเครำะห์เชิงตัวเลข กำรสื่อสำรและกำรใช้เทคโนโลยี
สำรสนเทศ ส่วนคุณลักษณะบัณฑิตตำมควำมต้องกำรของผู้ใช้บัณฑิต อำจมีควำมแตกต่ำง
กันตำมลักษณะอำชีพหรือบริบทของผู้ใช้ และอำจปรำกฏในกรอบมำตรฐำนคุณวุฒิ
แห่งชำติ หรือที่มีลักษณะเพิ่มเติมจำกกรอบมำตรฐำนคุณวุฒิ เช่น กำรบริหำรจัดกำร
กำรเป็นผู้ใฝ่รู้ใฝ่เรียน กำรก้ำวทันวิทยำกำร ควำมสำมำรถในกำรประยุกต์ควำมรู้กับกำร
ปฏิบัติงำนจริง สำหรับผู้สำเร็จกำรศึกษำระดับบัณฑิตศึกษำ หรือผู้สำเร็จกำรศึกษำ
ในหลักสูตรที่เน้นกำรวิจัย ควรมีคุณลักษณะเพิ่มเติมด้ำนควำมเป็นนักวิชำกำร กำรเป็น
ผู้นำทำงควำมคิด โดยเฉพำะควำมสำมำรถด้ำนกำรคิดเชิงวิพำกษ์ และกำรนำเสนอผลงำน
นิยามศัพท์
การเผยแพร่ผลงานวิจัยในที่ประชุมวิชาการระดับชาติ หมำยถึง กำรนำเสนอ
บทควำมวิจัยในที่ประชุมวิชำกำรและบทควำมฉบับสมบูรณ์ (Full paper) ได้รับกำร
ตีพิมพ์ในรำยงำนสืบเนื่องจำกกำรประชุม (Proceedings) โดยมีกองบรรณำธิกำรจัดทำ
รำยงำนฯหรือคณะกรรมกำรจัดประชุมประกอบด้วย ศำสตรำจำรย์ หรือผู้ทรงคุณวุฒิ
ระดับปริญญำเอก หรือผู้ทรงคุณวุฒิที่มีผลงำนเป็นที่ยอมรับในสำขำวิชำนั้นๆ จำกนอก
สถำบันเจ้ำภำพอย่ำงน้อยร้อยละ 25 และมีผู้ประเมินบทควำมที่เป็นผู้เชี่ยวชำญในสำขำ
นั้นจำกนอกสถำบันของเจ้ำของบทควำม
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การเผยแพร่ผลงานวิจัยในที่ประชุมวิชาการระดับนานาชาติ หมำยถึง กำร
นำเสนอบทควำมวิจัยในที่ประชุมวิชำกำร และบทควำมฉบับสมบูรณ์ (Full paper) ได้รับ
กำรตีพิมพ์ในรำยงำนสืบเนื่องจำกกำรประชุม (Proceedings) โดยมีกองบรรณำธิกำร
จั ด ท ำรำยงำนฯหรื อคณะกรรมกำรจั ด ประชุ ม ประกอบด้ ว ย ศำสตรำจำรย์ หรื อ
ผู้ทรงคุณวุฒิระดับปริญญำเอก หรือผู้ทรงคุณวุฒิที่มีผลงำนเป็นที่ยอมรับในสำขำวิชำนั้นๆ
จำกต่ำงประเทศอย่ำงน้อยร้อยละ 25 และมีผู้ประเมินบทควำมที่เป็นผู้เชี่ยวชำญในสำขำ
นั้นจำกต่ำงประเทศ
รอบระยะเวลา

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

เกณฑ์มาตรฐาน
1. มีกำรสำรวจคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ตำมควำมต้องกำรของผู้ใช้
บัณฑิตอย่ำงน้อยสำหรับทุกหลักสูตรระดับปริญญำตรี ทุกรอบระยะเวลำตำมแผน
กำหนดกำรศึกษำของหลักสูตร
2. มีกำรนำผลจำกข้อ 1 มำใช้ในกำรปรับปรุงหลักสูตร กำรจัดกำรเรียน
กำรสอน กำรวัดผลกำรศึกษำและสัมฤทธิผลทำงกำรเรียนที่ส่งเสริมทักษะอำชีพและ
คุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ตำมควำมต้องกำรของผู้ใช้บัณฑิต
3. มีกำรส่งเสริมสนับสนุนทรัพยำกรทั้งด้ำนบุคลำกร เทคโนโลยีสำรสนเทศ
และงบประมำณที่เอื้อต่อกำรพัฒนำคุณลักษณะของบัณฑิต
4. มี ร ะบบและกลไกกำรส่ ง เสริ ม ให้ นิ สิ ต ระดั บ ปริ ญ ญำตรี แ ละบั ณ ฑิ ต
ศึกษำเข้ำร่วมกิจกรรมกำรประชุมวิชำกำรหรือนำเสนอผลงำนทำงวิชำกำรในที่ประชุม
ระหว่ำงมหำวิทยำลัย หรือที่ประชุมระดับชำติหรือนำนำชำติ
5. มี กิจ กรรมเสริม สร้ำ งคุณ ธรรมจริย ธรรมให้แก่ นิ สิ ต ระดั บ ปริญ ญำตรีและ
บัณฑิตศึกษำที่จัดโดยคณะ
6. มีระบบและกลไกสนับสนุนกำรประยุกต์ใช้ผลงำนจำกวิทยำนิพนธ์ของนิสิต
ระดับบัณฑิตศึกษำ และมีกำรรับรองกำรใช้ประโยชน์จริงจำกหน่วยงำนภำครัฐ หรือ
เอกชน หรือหน่วยงำนวิชำชีพ เกณฑ์มาตรฐานเพิ่มเติมเฉพาะกลุ่ม ค1 (มหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร์ไม่มีการประเมิน)
7. มีกำรพัฒนำทักษะนิสิตในกำรจัดทำบทควำมจำกวิทยำนิพนธ์และมีกำรนำไป
ตีพิมพ์เผยแพร่ในวำรสำรระดับนำนำชำติ (เกณฑ์มำตรฐำนเพิ่มเติมเฉพำะกลุ่ม ง)
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เกณฑ์การประเมิน
คะแนน 1
คะแนน 2
คะแนน 3
คะแนน 4
คะแนน 5
มีกำรดำเนินกำร มีกำรดำเนินกำร มีกำรดำเนินกำร มีกำรดำเนินกำร มีกำรดำเนินกำร
1 ข้อ
2 ข้อ
3 ข้อ
4 หรือ 5 ข้อ ครบ 5 ข้อตำม
ตำมเกณฑ์ทั่วไป ตำมเกณฑ์ทั่วไป ตำมเกณฑ์ทั่วไป ตำมเกณฑ์ทั่วไป เกณฑ์ทั่วไป
และครบถ้วน
ตำมเกณฑ์
มำตรฐำน
เพิ่มเติมเฉพำะ
กลุ่ม
ตัวอย่างแนวทางปฏิบัติ
1. มีการสารวจคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ตามความต้องการของ
ผู้ใช้บัณฑิต อย่างน้อยสาหรับทุกหลักสูตรระดับปริญญาตรี ทุกรอบระยะเวลาตาม
แผนกาหนดการศึกษาของหลักสูตร
1.1 คณะกรรมกำรรับผิดชอบหลักสูตรต้องสำรวจหรือวิเครำะห์ควำมต้องกำร
ของผู้ใช้บัณฑิตเกี่ยวกับคุณลักษณะของบัณฑิตเป็นระยะๆ อย่ำงน้อยทุก 5 ปี เพื่อนำ
ข้อมูลมำใช้ในกำรปรับปรุงหลักสูตรหรือจั ดกำรเรียนกำรสอนเพื่อให้ได้บัณฑิตที่สนอง
ควำมต้องกำรของผู้ใช้บัณฑิตให้มำกที่สุด โดยนำข้อมูลจำกกำรสำรวจมำบูรณำกำรร่วมกับ
กรอบมำตรฐำนคุณวุฒิระดับอุดมศึกษำแห่งชำติ
1.2 คณะกรรมกำรรับผิดชอบหลักสูตรต้องมีกำรทบทวนปรับปรุงคุณลักษณะ
ของบัณฑิตที่จำเป็น และเหมำะสมกับสำขำวิชำ ระดับกำรศึกษำ เพื่อให้สอดคล้องกับ
ควำมต้องกำรของผู้ใช้บัณฑิต โดยคำนึงถึงควำมทันสมัยของหลักสูตรที่ต้องสอดคล้องกับ
กำรเปลี่ยนแปลงระดับท้องถิ่น ระดับชำติ หรือระดับนำนำชำติด้วย มีกำรกำหนดเป็น
เป้ำหมำยกำรผลิตบัณฑิตระหว่ำงผู้สอนร่วมกัน และเผยแพร่ให้ผู้ที่รับผิดชอบในกำรผลิต
บัณฑิตทุกคนรับรู้และร่วมกันพัฒนำนิสิต
2. มีการนาผลจากข้อ 1 มาใช้ในการปรับปรุงหลักสูตร การจัดการเรียนการสอน
การวั ด ผลการศึ ก ษาและสั ม ฤทธิ ผ ลทางการเรี ย นที่ ส่ ง เสริ ม ทั ก ษะอาชี พ และ
คุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ ตามความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต
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2.1 คณะกรรมกำรรับผิดชอบหลักสูตรมีกำรวิเครำะห์ติดตำมประเมินผลกำรใช้
หลั กสู ต รและน ำข้อ มู ล จำกผลกำรส ำรวจควำมต้ องกำรของผู้ ใช้ บั ณ ฑิ ต มำใช้ ใ นกำร
ปรับปรุงหลักสูตร โดยเฉพำะประเด็นกำรกำหนดโครงสร้ำงหลักสูตร กำรจัดกิจกรรมกำร
เรียนกำรสอน สื่อกำรศึกษำ และกำรประเมินผล
2.2 คณะกรรมกำรรั บผิ ดชอบหลั กสู ตรมี กำรวำงระบบกำรประกัน คุณ ภำพ
กำรจัดกำรเรียนกำรสอนระดับหลักสูตรโดยอำจมีกำรเชื่อมโยงรำยวิชำกับคุณลักษณะ
ของบัณฑิตที่กำหนด เพื่อให้ผู้สอนแต่ละวิชำได้รับรู้และถือเป็นภำระหน้ำที่ที่ต้องพัฒนำ
ผู้เรียนในทักษะที่จำเป็นของรำยวิชำนั้นๆ อำจมีกำรออกแบบกิจกรรมกำรเรียนกำรสอน
ในลักษณะของกำรบูรณำกำรระหว่ำงรำยวิชำ และระหว่ำงกำรเรียนรู้ในห้องเรียนกับนอก
ห้องเรียน ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ทั้งภำคทฤษฎีและภำคปฏิบัติ เพื่อให้มีทักษะกำรปฏิบัติงำน
ในโลกแห่งกำรทำงำนจริงได้
2.3 คณะกรรมกำรรับผิดชอบหลักสูตรมีกำรวำงระบบกำรกำกับติด ตำมกำร
ออกแบบกิจกรรมกำรเรียนกำรสอนของอำจำรย์ที่จะช่วยส่งเสริมเรียนรู้ด้วยตนเองของ
นิสิต มีกำรประชุมวิพำกษ์กำรจัดกำรเรียนกำรสอน สื่อกำรศึกษำ และวิธีกำรประเมินผล
เพื่อให้ผู้สอนได้ข้อมูลในกำรปรับปรุงตนเองจำกเพื่อนร่วมงำน
2.4 มีกำรวำงระบบกำรประเมินผลที่สะท้อนทักษะควำมสำมำรถด้ำนกำรเรียนรู้
ของผู้เรียน เน้นกำรประเมินตำมสภำพจริง (authentic assessment) โดยเฉพำะ
ควำมสำมำรถในกำรเรียนรู้ขั้นสูง ใช้วิธีกำรวัดและประเมินผลที่หลำกหลำยสะท้อน
ควำมสำมำรถในกำรปฏิบัติงำน (performance) ของผู้เรียน โดยเฉพำะทักษะกำรเรียนรู้
ที่ใช้วิจัยเป็นฐำน
2.5 ควรจัดให้มีกำรประชุมหำรือระหว่ำงคณะกรรมกำรรับผิดชอบหลักสูตร
ในกำรแลกเปลี่ยนกิจกรรมกำรเรียนกำรสอน และกำรแก้ปัญหำร่วมกันสำหรับผู้เรียน
ที่จำเป็นต้องได้รับกำรพัฒนำเป็นพิเศษ
3. มีการส่งเสริมสนับสนุนทรัพยากรทั้งด้านบุคลากร เทคโนโลยีสารสนเทศ
และงบประมาณที่เอื้อต่อการพัฒนาคุณลักษณะของบัณฑิต
3.1 คณะกรรมกำรรับผิดชอบหลักสูตรควรมีกำรวำงแผนกำรจัดหำงบประมำณ
หรือทรัพยำกรที่สนับสนุนกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนกำรสอนที่ส่งเสริมคุณลักษณะของ
บัณฑิตอย่ำงเพียงพอ
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3.2 คณะวิชำ ภำควิชำ สนับสนุนส่งเสริมกำรใช้สื่อเทคโนโลยีทำงกำรศึกษำ
เพื่อให้ผู้เรียนรู้จักแสวงหำควำมรู้ด้วยตนเอง อำจมีกำรจัดทำเว็บไซต์เพื่อให้ นิสิตและ
อำจำรย์ มี ก ำรสร้ ำ งสั ง คมแห่ ง กำรเรี ย นรู้ ใ นรู ป ของกำรสร้ ำ งชุ ม ชนนั ก ปฏิ บั ติ
(community of practice ) เพื่อให้กำรเรียนรู้เกิดขึ้นได้ทุกที่ ทุกเวลำ
4. มีระบบและกลไกการส่งเสริม ให้นิสิตระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา
เข้า ร่วมกิ จกรรมการประชุ มวิ ชาการหรือนาเสนอผลงานทางวิช าการในที่ ประชุ ม
ระหว่างมหาวิทยาลัย หรือที่ประชุมระดับชาติหรือนานาชาติ
4.1 มีกำรเผยแพร่ประชำสัมพันธ์โปรแกรมกำรประชุมวิชำกำรที่เกิดขึ้นในที่
ต่ำงๆ ทั้งในประเทศและต่ำงประเทศให้นิสิตรับรู้
4.2 มี ก ำรจั ด หำงบประมำณให้ นิ สิ ต มี โ อกำสเข้ำ ร่ ว มกิจ กรรมทำงวิ ช ำกำร
ทั้งภำยในคณะ/มหำวิทยำลัย หรือภำยนอกคณะ/มหำวิทยำลัย
4.3 หำกเป็นไปได้อำจมีกำรกำหนดเป็นเงื่อนไขให้ นิสิตต้องมีโอกำสเข้ำร่วม
ประชุมวิชำกำรระดับชำติทุกปี หรือระดับนำนำชำติอย่ำงน้อย 1 ครั้ง ในระหว่ำง
กำรศึกษำ
4.4 ในระดั บชั้ นเรียนผู้ส อนมีกำรฝึกทักษะกำรนำเสนอผลงำนทำงวิ ชำกำร
สนับสนุนให้นิสิตส่งผลงำนวิชำกำรให้ที่ประชุมวิชำกำรต่ำงๆ พิจำรณำ เรียนรู้เทคนิคกำร
ส่งผลงำนวิชำกำรให้ได้รับกำรคัดเลือกไปเผยแพร่
5. มีกิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมให้แก่ นิสิตระดับปริญญาตรีและ
บัณฑิตศึกษาที่จัดโดยคณะ
5.1 มี ก ำรจั ด หำงบประมำณสนั บ สนุ น กำรจั ด กิ จ กรรมที่ ส่ ง เสริ ม คุ ณ ธรรม
จริยธรรมให้แก่นิสิต และจัดกิจกรรมอย่ำงต่อเนื่อง ทั้งกิจกรรมภำยใต้หลักสูตรและ
กิจกรรมเสริมหลักสูตร
5.2 มีกำรกำหนดเงื่อนไขให้นิสิตต้องเข้ำร่วมกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม
ของคณะ/มหำวิทยำลัยโดยมีกำรประเมินผลที่เป็นรูปธรรม ซึ่งผลกำรประเมินควรเป็นปัจจัย
สำคัญต่อผลกำรเรียน หรือต่อกำรสำเร็จกำรศึกษำของนิสิต
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7. มีการพัฒนาทักษะนิสิตในการจัดทาบทความจากวิทยานิพนธ์และมีการ
นาไปตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารระดับนานาชาติ (เกณฑ์มาตรฐานเพิ่มเติมเฉพาะกลุ่ม
ง)
7.1 ผู้ ส อนอำจมอบหมำยให้ นิ สิ ต อ่ ำ นบทควำมวิ จั ย ที่ ตี พิ ม พ์ ใ นวำรสำร
วิชำกำร มีกำรวิพำกษ์บทควำม กำรสังเครำะห์ควำมรู้จำกบทควำมวิจัยในรำยวิชำต่ำงๆ
7.2 จัดหลักสูตรรำยวิชำหรือกิจกรรมเสริมหลักสูตรเกี่ยวกับกำรจัดทำบทควำม
วิจัยเพื่อตีพิมพ์เผยแพร่ในวำรสำรวิชำกำรให้นิสิตได้พัฒนำทักษะกำรจัดทำบทควำม
7.3 อำจมีกำรตั้งคลินิกให้ควำมช่วยเหลือในกำรทำบทควำมวิจัย รวมทั้งกำร
แปลเป็นภำษำต่ำงประเทศ
7.4 สนับสนุ นให้ นิสิตจัด ทำบทควำมวิ จัยจำกผลกำรวิจัยบำงส่ วนที่สำมำรถ
ตีพิมพ์เผยแพร่ได้ ส่งไปยังวำรสำรต่ำงๆ ในระหว่ำงกำรทำวิทยำนิพนธ์
7.5 นำบทควำมวิจัยของนิสิตที่ได้รับกำรคัดเลือกหรือไม่ได้รับกำรคัดเลือกให้
ตีพิมพ์เผยแพร่มำเรียนรู้ร่วมกันในชั้นเรียน และมีกำรวิพำกษ์เพื่อกำรเรียนรู้ร่วมกัน
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ตัวบ่งชี้ที่ 2.8 ระดับความสาเร็จของการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมที่จัดให้กับ
นิสิต (สกอ.2.8)
ชนิดของตัวบ่งชี้

ผลผลิต

คาอธิบายตัวบ่งชี้
คุณธรรมจริยธรรมของนิสิตเป็นคุณลักษณะที่พึงประสงค์และเป็นปัจจัยสำคัญ
ของคุณภำพบัณฑิตตำมเจตนำรมณ์ของพระรำชบัญญัติกำรศึกษำแห่งชำติและกรอบ
มำตรฐำนคุณวุฒิระดับอุดมศึกษำแห่งชำติ รวมทั้งควำมคำดหวังของผู้ใช้บัณฑิตและ
สังคม ดังนั้น คณะจึงควรมีกำรวัดระดับควำมสำเร็จของกำรส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม
ที่คณะจัดให้กับนิสิต
รอบระยะเวลา

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

เกณฑ์มาตรฐาน
1. มีกำรกำหนดพฤติกรรมด้ำนคุณธรรมจริยธรรมสำหรับ นิสิต ที่ต้องกำรส่งเสริม
ไว้เป็นลำยลักษณ์อักษร
2. มี กำรถ่ำ ยทอดหรือเผยแพร่พ ฤติ กรรมด้ ำนคุณธรรมจริยธรรมส ำหรับ นิ สิ ต
ที่ต้องกำรส่งเสริมตำมข้อ 1 ไปยังผู้บริหำร คณำจำรย์ นิสิตและผู้เกี่ยวข้องทรำบ
อย่ำงทั่วถึงทั้งคณะ
3. มีโครงกำรหรือกิจกรรมส่งเสริมกำรพัฒนำพฤติกรรมด้ำนคุณธรรมจริ ยธรรม
ที่กำหนดในข้อ 1 โดยระบุตัวบ่งชี้และเป้ำหมำยวัดควำมสำเร็จ
4. มีกำรประเมินผลโครงกำรหรือกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมของนิสิตตำม
ตัวบ่งชี้และเป้ำหมำยที่กำหนดในข้อ 3 โดยมีผลกำรประเมินบรรลุเป้ำหมำยอย่ำงน้อย
ร้อยละ 90 ของตัวบ่งชี้
5. มีนิสิตหรือกิจกรรมที่เกี่ยวกับนิสิตได้รับกำรยกย่องชมเชย ประกำศเกียรติคุณ
ด้ำนคุณธรรมจริยธรรม โดยหน่วยงำนหรือองค์กรระดับชำติ
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เกณฑ์การประเมิน
คะแนน 1
คะแนน 2
คะแนน 3
คะแนน 4
คะแนน 5
มีกำรดำเนินกำร มีกำรดำเนินกำร มีกำรดำเนินกำร มีกำรดำเนินกำร มีกำรดำเนินกำร
1 ข้อ
2 ข้อ
3 ข้อ
4 ข้อ
5 ข้อ
หมายเหตุ
1. เกณฑ์มำตรฐำนข้อ 4 กำรประเมินผลโครงกำรหรือกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม
จริยธรรมของนิสิต ให้นำตัวบ่งชี้ของทุกโครงกำรมำรวมกัน และนับเฉพำะตัวบ่งชี้ที่บรรลุ
เป้ำหมำย ถ้ำคำนวณได้ร้อยละ 90 ถือว่ำผ่ำนเกณฑ์ข้อ 4
2. กำรยกย่องชมเชยประกำศเกียรติคุ ณด้ำนคุณธรรม จริยธรรม หำกดำเนินกำร
ในระดับมหำวิทยำลัย ต้องมีกรรมกำรภำยนอกมหำวิทยำลัย อย่ำงน้อยร้อยละ 50 และมี
ผู้เข้ำร่วมกำรแข่งขันหรือเข้ำร่วมกำรคัดเลือกที่มำจำกหลำกหลำยสถำบัน (ตั้งแต่ 3
สถำบันขึ้นไป)
3. หน่วยงำนหรือองค์กรระดับชำติ หมำยถึง หน่วยงำนนอกมหำวิทยำลัยระดับ
กรมหรือเทียบเท่ำขึ้นไป (เช่น ระดับจังหวัด) หรือรัฐวิสำหกิจ หรือองค์กำรมหำชน หรือ
บริษัทมหำชนที่จดทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์ หรือองค์กรกลำงระดับชำติทั้งภำครัฐและ
เอกชน (เช่น สภำอุตสำหกรรม สภำหอกำรค้ำ สภำวิชำชีพ)
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องค์ประกอบที่ 3
กิจกรรมการพัฒนานิสิต
จานวน 3 ตัวบ่งชี้
ตัวบ่งชีท้ ี่ 3.1 ระบบและกลไกกำรให้คำปรึกษำและบริกำรด้ำนข้อมูลข่ำวสำร
(สกอ.3.1)
ตัวบ่งชีท้ ี่ 3.2 ระบบและกลไกกำรส่งเสริมกิจกรรมนิสิต (สกอ.3.2)
ตัวบ่งชีท้ ี่ 3.3 ระบบกำรให้คำปรึกษำวิชำกำรระดับปริญญำตรี (มก.)
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ตัวบ่งชี้ที่ 3.1 ระบบและกลไกการให้คาปรึกษาและบริการด้านข้อมูลข่าวสาร
(สกอ.3.1)
ชนิดของตัวบ่งชี้

กระบวนกำร

คาอธิบายตัวบ่งชี้
คณะควรจัดบริกำรด้ำนต่ำงๆ ให้นิสิตและศิษย์เก่ำอย่ำงครบถ้วน โดยเฉพำะใน
กิจกรรมต่อไปนี้ (1) กำรบริกำรด้ำนกำรแนะแนวและกำรให้คำปรึ กษำ ทั้งด้ำนวิชำกำร
และกำรใช้ชีวิต (2) กำรบริกำรด้ำนข้อมูลข่ำวสำรที่เป็นประโยชน์ต่อ นิสิตและศิษย์เก่ำ
เช่น ทุนกู้ยืมกำรศึกษำ แหล่งทุนกำรศึกษำต่อ กำรบริกำรจัดหำงำน แหล่งข้อมูลกำรฝึก
ประสบกำรณ์วิชำชีพ ข้อมูลข่ำวสำรควำมเคลื่อนไหวในและนอกคณะที่จำเป็นแก่นิสิต
และศิษย์เก่ำ และ (3) กำรจัดโครงกำรเพื่อพัฒนำประสบกำรณ์ทำงวิชำชีพแก่ นิสิตและ
ศิษย์เก่ำในรูปแบบต่ำงๆ
นิยามศัพท์
ระบบ หมำยถึง ขั้นตอนกำรปฏิบัติงำนที่มีกำรกำหนดอย่ำงชัดเจนว่ำต้องทำ
อะไรบ้ำงเพื่อให้ได้ผลออกมำตำมที่ต้องกำร ขั้นตอนกำรปฏิบัติงำนจะต้องปรำกฏให้
ทรำบโดยทั่วกันไม่ว่ำจะอยู่ในรูปของเอกสำรหรือสื่ ออิเล็กทรอนิกส์หรือโดยวิธีกำรอื่นๆ
องค์ประกอบของระบบ ประกอบด้วย ปัจจัยนำเข้ำ กระบวนกำร ผลผลิตและข้อมูล
ป้อนกลับ ซึ่งมีควำมสัมพันธ์เชื่อมโยงกัน
กลไก หมำยถึง สิ่งที่ทำให้ระบบมีกำรขับเคลื่อนหรือดำเนินอยู่ได้ โดยมีกำร
จัดสรรทรัพยำกร มีกำรจัดองค์กำร หน่วยงำน หรือกลุ่มบุคคลเป็นผู้ดำเนินงำน
รอบระยะเวลา

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

เกณฑ์มาตรฐาน
1. มีกำรจัดบริกำรให้คำปรึกษำทำงวิชำกำรและแนะแนวกำรใช้ชีวิตแก่นิสิต
2. มีกำรจัดบริกำรข้อมูลข่ำวสำรที่เป็นประโยชน์ต่อนิสิต
3. มีกำรจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนำประสบกำรณ์ทำงวิชำกำรและวิชำชีพแก่นิสิต
4. มีกำรจัดบริกำรข้อมูลข่ำวสำรที่เป็นประโยชน์ต่อศิษย์เก่ำ
5. มีกำรจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนำควำมรู้และประสบกำรณ์ให้ศิษย์เก่ำ
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6. มีผลกำรประเมินคุณภำพของกำรให้บริกำรในข้อ 1-3 ทุกข้อไม่ต่ำกว่ำ 3.51
จำกคะแนนเต็ม 5
7. มีกำรนำผลกำรประเมินคุณภำพของกำรให้บริกำรมำใช้เป็นข้อมูลในกำร
พัฒนำกำรจัดบริกำรทีส่ นองควำมต้องกำรของนิสิต
หมายเหตุ : ในกรณีคณะที่ยังไม่มีศิษย์เก่ำถือว่ำผ่ำนเกณฑ์มำตรฐำนข้อ 4 และข้อ 5
โดยอนุโลม
เกณฑ์การประเมิน
คะแนน 1
คะแนน 2
คะแนน 3
คะแนน 4
คะแนน 5
มีกำรดำเนินกำร มีกำรดำเนินกำร มีกำรดำเนินกำร มีกำรดำเนินกำร มีกำรดำเนินกำร
1 ข้อ
2 หรือ 3 ข้อ 4 หรือ 5 ข้อ
6 ข้อ
7 ข้อ
ตัวอย่างแนวทางปฏิบัติ
1. มีการจัดบริการให้คาปรึกษาทางวิชาการและแนะแนวการใช้ชีวิตแก่นิสิต
1.1 คณะจัดทำฐำนข้อมูลนิสิต ประกอบด้วยข้อมูลด้ำนสุขภำพทั้งทำงกำยและ
ทำงจิต ข้อมูลด้ำนกำรเรียน ข้อมูลครอบครัว และบุคคลที่คณะสำมำรถติดต่อเมื่อนิสิต
มีปัญหำ
1.2 หน่วยงำนระดับภำควิชำ มีระบบกำรตั้งอำจำรย์ที่ปรึกษำวิชำกำรที่เหมำะสม
คำนึงถึงสัดส่วนอำจำรย์ต่อนิสิต ที่ทำให้อำจำรย์สำมำรถดูแลนิสิตได้ทั่วถึง มีระบบกำร
ช่วยเหลือนิสิตในควำมดูแลใกล้ชิด เน้นกำรพัฒนำผู้เรียนเป็นรำยบุคคล มีกำรประชุม
ระหว่ำงอำจำรย์ทั้งที่ เป็นทำงกำรหรือไม่เป็นทำงกำรเพื่ อส่งต่อข้อมูลเกี่ยวกับ นิสิตที่ มี
ปัญหำด้ำนกำรเรียนในกลุ่มผู้สอนหรือผู้รับผิดชอบหลักสูตร เน้นกำรให้บริกำรควำม
ช่วยเหลือนิสิตในรูปแบบของกำรป้องกันปัญหำมำกกว่ำกำรแก้ปัญหำ
1.3 หน่วยงำนระดับคณะหรือระดับมหำวิทยำลัย เช่น ฝ่ำยกิจกำรนิสิตมีหน่วย
ให้บริกำรหรือให้คำปรึกษำสำหรับนิสิตที่มีปัญหำชีวิต โดยมีเจ้ำหน้ำที่คอยรับเรื่องร้องทุกข์
ของนิสิตที่ขอใช้บริกำรตลอดเวลำ อำจมีกำรจัดบริกำรสำยด่วน (hotline) สำหรับ
ให้คำปรึกษำหรือให้ควำมช่วยเหลือนิสิตที่มีปัญหำวิกฤติและต้องกำรควำมช่วยเหลือด่วน
และมีระบบกำรดูแลนิสิตในกรณีที่อำจำรย์ที่ปรึกษำส่งนิสิตมำรับบริกำร
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1.4 มี ร ะบบกำรส่ ง ต่ อ กำรดู แ ลสุ ข ภำพกำยและสุ ข ภำพจิ ต ของนิ สิ ต ไปยั ง
โรงพยำบำลหรื อ หน่ ว ยให้ บ ริ ก ำรเฉพำะทำงในกรณี ที่ นิ สิ ต มี ปั ญ หำที่ รุ น แรงเกิ น
ควำมสำมำรถของคณะ/มหำวิทยำลัยที่จะดูแลได้
1.5 ผู้เกี่ยวข้องกับ นิสิตทุกระดับมีระบบกำรติดตำมผลกำรช่วยเหลือหรือให้
คำแนะนำแก่นิสิต จนสำมำรถแก้ไขปัญหำของนิสิตได้สำเร็จ
1.6 มีกำรจัดประชุมพัฒนำอำจำรย์หรือบุคลำกรที่รับผิดชอบกำรดูแลนิสิตเป็น
ระยะๆ เพื่อสร้ำงควำมเข้ำใจร่วมกัน และสร้ำงเครือข่ำยกำรให้ควำมช่วยเหลือร่วมกัน
1.7 มีกำรจัดประชุมเพื่อสร้ำงควำมสัมพันธ์ระหว่ำงคณะกับครอบครัวของนิสิต
เพื่อร่วมมือกันแก้ไขปัญหำของนิสิต
1.8 มีช่องทำงให้ นิสิตหรือผู้เกี่ยวข้องได้ให้ข้อเสนอแนะเพื่อกำรปรับปรุงกำร
ให้บริกำร
2. มีการจัดบริการข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ต่อนิสิต
2.1 คณะจัดทำฐำนข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ บอร์ด เว็บไซต์ สำหรับประกำศข้อมูล
ข่ำวสำรที่เป็นประโยชน์กับ นิสิต เช่น ข้อมูลทุนกำรศึกษำ ทุนวิจัย กำรรับสมัครงำน
ข่ำวสำรวิชำกำรที่ทันสมัยและที่เกี่ยวข้องกับสำขำวิชำที่นิสิตจำเป็นต้องรู้
2.2 มีช่องทำงให้ นิสิตหรือผู้เกี่ยวข้องได้ให้ข้อเสนอแนะเพื่อกำรปรับปรุงกำร
ให้บริกำร
2.3 มีระบบกำรติดตำมประเมินผลกำรให้บริกำรข้อมูลข่ำวสำร
3. มีการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาประสบการณ์ทางวิชาการและวิชาชีพแก่นิสิต
3.1 มีกำรประสำนงำนกับหน่วยงำนต่ำงๆทั้งในและนอกคณะ/มหำวิทยำลัย
เพื่อเป็นแหล่งดูงำนแหล่งฝึกประสบกำรณ์ของนิสิตและมีกำรติดตำมประเมินคุณภำพ
ของควำมเป็นแหล่งเรียนรู้ของแหล่งฝึกประสบกำรณ์วิชำชีพ เพื่อนำมำใช้เป็นข้อมูลใน
กำรวำงแผนกำรจัดเตรียมแหล่งฝึกประสบกำรณ์ทำงวิชำชีพที่เหมำะสมต่อไป
3.2 มีกำรจัดกิจ กรรมวิ ชำกำร หรือกิจกรรมทำงสัง คม โดยให้ นิสิตเป็ น
ผู้รับผิดชอบหลักในกำรดำเนินงำนเพื่อฝึกทักษะประสบกำรณ์กำรทำงำนร่วมกัน
3.3 มีช่องทำงให้ นิสิตหรือผู้เกี่ยวข้องได้ให้ข้อเสนอแนะเพื่อกำรปรับปรุงกำร
พัฒนำประสบกำรณ์ทำงวิชำกำรและวิชำชีพ
3.4 มีระบบกำรติดตำมประเมินผลกำรฝึกประสบกำรณ์วิชำกำรและวิชำชีพ
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4. มีการจัดบริการข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ต่อศิษย์เก่า
4.1 คณะมีฐำนข้อมูลศิษย์เก่ำ และมีกำรจัดทำฐำนข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เว็บไซต์
จดหมำยข่ำว ฯลฯ สำหรับเผยแพร่ข้อมูลข่ำวสำรที่เป็นประโยชน์กับศิษย์เก่ำเช่น ข้อมูล
กิจกรรมกำรประชุมวิชำกำร กำรสัมมนำควำมรู้ใหม่ๆ ข้อมูลแหล่งทุนกำรศึกษำต่อ ทุนวิจัย
กำรรับสมัครงำน ข่ำวสำรวิชำกำรที่เกี่ยวข้องกับสำขำวิชำ
4.2 มีกำรส่งข่ำวให้ศิษย์เก่ำรับรู้เกี่ยวกับกิจกรรมทำงวิชำกำรเพื่อพัฒนำควำมรู้
และประสบกำรณ์เป็นระยะๆ
4.3 เปิดโอกำสให้ศิษย์เก่ำได้มีส่วนร่วมในกำรปรับปรุงพัฒนำหลักสูตร กำรมี
ส่วนร่วมในกำรจัดกำรเรียนกำรสอน กำรทำวิจัยแบบร่วมมือในลักษณะของสหวิทยำกำร
กำรเป็นกรรมกำรสอบวิทยำนิพนธ์ กิจกรรมดังกล่ำวนอกจำกจะให้ศิษย์เก่ำได้มีส่วนร่วม
ในกำรพั ฒ นำควำมรู้ แ ละประสบกำรณ์ ที่ ดี แก่ นิ สิ ต ปั จ จุ บั น และสร้ ำ งเครื อ ข่ ำ ย
ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงนิสิตปัจจุบันกับศิษย์เก่ำแล้วยังทำให้ศิษย์เก่ำและอำจำรย์ได้เรียนรู้
วิทยำกำรใหม่ๆ ในฐำนะผู้ให้และผู้รับ
4.4 มีช่องทำงให้ศิษย์เก่ำได้ให้ข้อเสนอแนะเพื่อกำรปรับปรุงกำรให้บริกำร
5. มีการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาความรู้และประสบการณ์ให้ศิษย์เก่า
5.1 มี ก ำรจั ด กิ จ กรรมทำงวิ ช ำกำรและวิ ช ำชี พ เพื่ อ พั ฒ นำควำมรู้ แ ละ
ประสบกำรณ์สำหรับศิษย์เก่ำเป็นระยะๆ โดยมีกำรส่งข่ำวให้ศิษย์เก่ำรับรู้
5.2 มี ช่ องทำงให้ศิษ ย์ เก่ำ ได้ ให้ข้อเสนอแนะเพื่ อกำรปรับ ปรุง กิจ กรรมเพื่ อ
พัฒนำควำมรู้และประสบกำรณ์วิชำกำรและวิชำชีพ
6. มีผลการประเมินคุณภาพของการให้บริการในข้อ 1-3 ทุกข้อไม่ต่ากว่า
3.51 จากคะแนนเต็ม 5
6.1 คณะ/ภำควิชำมีระบบกำรติดตำมประเมินผลกำรให้บริกำรทุกด้ำนแก่ นิสิต
และศิษย์เก่ำ มีกำรมอบหมำยผู้รับผิดชอบในกำรประเมินและระยะเวลำในกำรประเมิน
6.2 มีกำรประเมินคุณภำพของกำรให้บริกำรทุกด้ำน และนำเสนอผลกำร
ประเมินแก่ผู้รับผิดชอบ และผู้บริหำรระดับคณะ
6.3 คะแนนเฉลี่ ยของผลกำรประเมินควำมพึงพอใจของนิสิ ตควรอยู่ในระดั บ
3.51 ขึ้นไปจำกคะแนนเต็ม 5 จึงจะถือว่ำมีกำรบริกำรที่อยู่ในระดับดี หำกผลกำรประเมิน
คุณภำพของกำรให้บริกำรด้ำนใดที่ยังไม่ได้ตำมเกณฑ์มำตรฐำน (ต่ำกว่ำ 3.51 คะแนน)
ให้ทำกำรวิเครำะห์สำเหตุ ปัญหำอุปสรรค เพื่อหำแนวทำงกำรปรับปรุงกำรให้บริกำร ทั้งนี้
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ควรเปิดโอกำสให้นิสิตหรือศิษย์เก่ำมีส่วนร่วมในกำรเสนอแนะแนวทำงกำรแก้ไขปัญหำ
หรือกำรปรับปรุงกำรให้บริกำรด้วย
7. มีการนาผลการประเมินคุณภาพของการให้บริการมาใช้เป็นข้อมูลในการ
พัฒนาการจัดบริการที่สนองความต้องการของนิสิต
7.1 นำผลกำรประเมินคุณภำพกำรให้บริกำรเสนอให้ผู้เกี่ยวข้องทรำบทุกระดับ
และมีกำรจัดทำแผนพัฒนำปรับปรุงกำรให้บริกำร โดยเฉพำะกำรบริกำรในด้ำนที่ยัง
ไม่บรรลุเป้ำหมำยที่กำหนด
7.2 มีกำรปรับปรุงพัฒนำกำรให้บริกำรแก่ นิสิตและศิษย์เก่ำ และประเมิน
คุณภำพของกำรให้บริกำรทุกด้ำนตำมแผนที่กำหนด
7.3 มีกำรสำรวจข้อมูลจำกนิสิต และศิษย์เก่ำเพื่อศึกษำควำมพึงพอใจในบริกำร
ที่คณะจัดให้ทุกด้ำนอย่ำงน้อยปีละครั้ง เพื่อเป็นข้อมูลประกอบกำรจัดทำแผนกำรพัฒนำ
ระบบกำรให้บริกำรในระยะต่อไป

คู่มือตัวบ่งชีแ้ ละเกณฑ์ประเมินคุณภาพภายใน สาหรับคณะวิชา มก. ปีการศึกษา 2554 และปีการศึกษา 2555

65

ตัวบ่งชี้ที่ 3.2 ระบบและกลไกการส่งเสริมกิจกรรมนิสิต (สกอ.3.2)
ชนิดของตัวบ่งชี้
กระบวนกำร
คาอธิบายตัวบ่งชี้
คณะต้องส่งเสริมให้มีกำรจัดกิจกรรมนิสิตต่ำงๆ อย่ำงเหมำะสมและครบถ้วน
กิจกรรมนิสิต หมำยถึง กิจกรรมเสริมหลักสูตรที่ดำเนินกำรทั้งโดยคณะและโดยองค์กร
นิสิต เป็นกิจกรรมที่ผู้เข้ำร่วมจะมีโอกำสได้รับกำรพัฒนำสติปัญญำ สังคม อำรมณ์
ร่ำงกำย และคุณธรรมจริยธรรม สอดคล้องกับคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ 5
ประกำร ได้แก่ (1) คุณธรรมจริยธรรม (2) ควำมรู้ (3) ทักษะทำงปัญญำ (4) ทักษะ
ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงบุคคลและควำมรับผิดชอบ (5) ทักษะกำรวิเครำะห์เชิงตัวเลข
กำรสื่อสำรและกำรใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศ และสอดคล้องกับคุณลักษณะของบัณฑิต
ที่พึงประสงค์ที่สภำ/องค์กรวิชำชีพได้กำหนดเพิ่มเติม ตลอดจนสอดคล้องกับควำม
ต้องกำรของผู้ใช้บัณฑิต
นิยามศัพท์
ระบบ หมำยถึง ขั้นตอนกำรปฏิบัติงำนที่มีกำรกำหนดอย่ำงชัดเจนว่ำต้องทำ
อะไรบ้ำ งเพื่อให้ได้ผลออกมำตำมที่ต้องกำร ขั้นตอนกำรปฏิบัติง ำนจะต้องปรำกฏ
ให้ทรำบโดยทั่วกันไม่ว่ำจะอยู่ในรูปของเอกสำรหรือสื่ ออิเล็กทรอนิกส์หรือโดยวิธีกำร
อื่นๆ องค์ประกอบของระบบ ประกอบด้วย ปัจจัยนำเข้ำ กระบวนกำร ผลผลิตและข้อมูล
ป้อนกลับ ซึ่งมีควำมสัมพันธ์เชื่อมโยงกัน
กลไก หมำยถึง สิ่งที่ทำให้ระบบมีกำรขับเคลื่อนหรือดำเนินอยู่ได้ โดยมีกำร
จัดสรรทรัพยำกร มีกำรจัดองค์กำร หน่วยงำน หรือกลุ่มบุคคลเป็นผู้ดำเนินงำน
รอบระยะเวลา

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

เกณฑ์มาตรฐาน
1. คณะจัดทำแผนกำรจัดกิจกรรมพัฒนำนิสิตที่ส่งเสริมผลกำรเรียนรู้ตำมกรอบ
มำตรฐำนคุณวุฒิระดับอุดมศึกษำแห่งชำติทุกด้ำน
2. มีกิจกรรมให้ควำมรู้และทักษะกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำแก่นิสิต
3. มี ก ำรส่ ง เสริ ม ให้ นิ สิ ต น ำควำมรู้ ด้ ำ นกำรประกัน คุณ ภำพไปใช้ ในกำรจั ด
กิจกรรมที่ดำเนินกำรโดยนิสิตอย่ำงน้อย 5 ประเภทสำหรับระดับปริญญำตรี และอย่ำง
น้อย 2 ประเภทสำหรับระดับบัณฑิตศึกษำ จำกกิจกรรมต่อไปนี้
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- กิจกรรมวิชำกำรที่ส่งเสริมคุณลักษณะบัณฑิตที่พงึ ประสงค์
- กิจกรรมกีฬำหรือกำรส่งเสริมสุขภำพ
- กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์หรือรักษำสิ่งแวดล้อม
- กิจกรรมเสริมสร้ำงคุณธรรมและจริยธรรม
- กิจกรรมส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรม
4. มีกำรสนับสนุนให้นิสิตสร้ำงเครือข่ำยพัฒนำคุณภำพภำยในมหำวิทยำลัย
และระหว่ำงมหำวิทยำลัย และมีกิจกรรมร่วมกัน
5. มีกำรประเมินควำมสำเร็จตำมวัตถุประสงค์ของแผนกำรจัดกิจกรรมพัฒนำ
นิสิต
6. มีกำรนำผลกำรประเมินไปปรับปรุงแผนหรือปรับปรุงกำรจัดกิจกรรมเพื่อ
พัฒนำนิสิต
เกณฑ์การประเมิน
คะแนน 1
คะแนน 2
คะแนน 3
คะแนน 4
คะแนน 5
มีกำรดำเนินกำร มีกำรดำเนินกำร มีกำรดำเนินกำร มีกำรดำเนินกำร มีกำรดำเนินกำร
1 ข้อ
2 ข้อ
3 หรือ 4 ข้อ
5 ข้อ
6 ข้อ
ตัวอย่างแนวทางปฏิบัติ
1. คณะจัดทาแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานิสิตที่ส่งเสริมผลการเรียนรู้ตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติทุกด้าน
1.1 คณะมี ก ำรกำหนดแผนกำรส่ ง เสริ ม กำรจั ด กิจ กรรมของนิ สิ ต ที่ ชั ด เจน
นอกเหนือจำกกำรพั ฒนำนิสิ ตผ่ ำนกำรจัด กิจ กรรมกำรเรียนกำรสอนตำมรำยวิช ำใน
หลักสูตร ทั้งนี้ กิจกรรมกำรพัฒนำนิสิตจะมีทั้งที่จัดโดยคณะ หรือจัดโดยองค์กรนิสิต
เพื่อพัฒนำนิสิตให้มีคุณลักษณะตำมที่ มหำวิทยำลัยกำหนด และสอดคล้องกับกรอบ
มำตรฐำนคุณวุฒิในแต่ละระดับกำรศึกษำ
1.2 มี ก ำรก ำหนดตั ว บ่ ง ชี้ ควำมส ำเร็ จ ของกำรจั ด กิ จ กรรมกำรพั ฒ นำนิ สิ ต
ประกอบด้วย ตัวบ่งชี้หลักตำมกรอบมำตรฐำนคุณวุฒิระดับอุดมศึกษำแห่งชำติ และ
ตัวบ่งชี้เฉพำะ (ถ้ำมี) ที่นอกเหนือจำกกรอบมำตรฐำนคุณวุฒิระดับอุดมศึกษำแห่งชำติ
เพื่อใช้ในกำรติดตำมประเมินผลกำรเรียนรู้ของนิสิตที่ได้รับกำรพัฒนำจำกกำรทำกิจกรรม
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2. มีกิจกรรมให้ความรู้และทักษะการประกันคุณภาพการศึกษาแก่นิสิต
คณะมีกำรพัฒนำควำมรู้ควำมเข้ำใจแก่ นิสิตด้ำนกำรประกันคุณภำพ และ
กำหนดเงื่อนไขให้ นิสิตระบุตัวบ่งชี้ควำมสำเร็จของกำรดำเนินงำน วิธีกำรประเมิ น
คุณภำพในโครงกำรหรือกิจกรรมที่นิสิตเสนอเพื่อขอรับกำรสนับสนุนจำกคณะ
3. มีการส่งเสริมให้ นิสิตนาความรู้ด้านการประกันคุณภาพไปใช้ในการจัด
กิจกรรมที่ดาเนินการโดยนิสิตอย่างน้อย 5 ประเภทสาหรับระดับปริญญาตรี และ
อย่างน้อย 2 ประเภทสาหรับระดับบัณฑิตศึกษา จากกิจกรรมต่อไปนี้
- กิจกรรมวิชำกำรที่ส่งเสริมคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์
- กิจกรรมกีฬำหรือกำรส่งเสริมสุขภำพ
- กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์หรือรักษำสิ่งแวดล้อม
- กิจกรรมเสริมสร้ำงคุณธรรมและจริยธรรม
- กิจกรรมส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรม
3.1 สำหรับกำรจัดกำรศึกษำระดับปริญญำตรี คณะควรส่งเสริมให้นิสิตจัดทำ
แผนกำรจัดกิจกรรมกำรพัฒนำนิสิตที่ดำเนินกำรโดยนิสิตอย่ำงน้อย 5 ประเภท ได้แก่
กิจกรรมวิชำกำรที่ส่งเสริมคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ กิจกรรมกีฬำหรือกำรส่งเสริม
สุขภำพ กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์หรือรักษำสิ่งแวดล้อม กิจกรรมเสริมสร้ำงคุณธรรมและ
จริยธรรม และกิจกรรมส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรม
3.2 สำหรับกำรจัดกำรศึกษำระดับบัณฑิตศึกษำ คณะต้องส่งเสริมกำรจัดทำ
แผนกำรจัดกิจกรรมที่ดำเนินกำรโดยนิสิตระดับปริญญำโทหรือเอกอย่ำงน้อย 2 ประเภท
จำกประเภทกิจกรรมต่อไปนี้ ได้แก่ กิจกรรมวิชำกำร กิจกรรมกีฬำหรือกำรส่งเสริม
สุขภำพ กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์หรือรักษำสิ่งแวดล้อม กิจกรรมเสริมสร้ำงคุณธรรม
และจริยธรรม กิจกรรมส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรม โดยควรมีกิจกรรมวิชำกำรรวม
อยู่ด้วย
3.3 กำรจัดกิจกรรมของนิสิตทั้งในระดับปริญญำตรีหรือบัณฑิตศึกษำทุกกิจกรรม
ต้องจัดทำข้อเสนอโครงกำรให้ผู้รับผิดชอบอนุมัติ (อำจำรย์ที่ปรึกษำ หรือฝ่ำยกิจกำรนิสิต
ของคณะ) โดยมี ค ำอธิ บ ำยเกี่ ย วกั บ ระบบประกั น คุ ณ ภำพที่ ใ ช้ ใ นกำรจั ด กิ จ กรรม
ประกอบด้วยสำระสำคัญ ได้แก่ วัตถุประสงค์ของกิจกรรม ตัวบ่งชี้ควำมสำเร็จของ
กิจกรรมที่จัด ลักษณะของกิจกรรม กลุ่มเป้ำหมำย และวิธีกำรประเมินควำมสำเร็จ และมี
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กำรติดตำมประเมินผลกำรดำเนินงำนของกิจกรรมก่อนหน้ำนี้มำใช้ประกอบกำรจัดทำ
โครงกำรหรือกิจกรรมใหม่
3.4 ผู้รับผิดชอบควรให้ข้อมูลป้อนกลับแก่นิสิตในกำรปรับปรุงพัฒนำกำรจัดทำ
ข้อเสนอโครงกำรที่ถูกต้องเหมำะสม โดยเฉพำะในส่วนของกำรประกันคุณภำพกำร
ปฏิบัติงำน
4. มีการสนับสนุนให้นิสิตสร้างเครือข่ายพัฒนาคุณภาพภายในมหาวิทยาลัย
และระหว่างมหาวิทยาลัย และมีกิจกรรมร่วมกัน
4.1 คณะให้นิสิตเสนอแผนกำรจัดกิจกรรมกำรสร้ำงเครือข่ำยพัฒนำคุณภำพ
ภำยในคณะ และให้กำรสนับสนุนกำรจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนประสบกำรณ์ในกำรทำงำน
ในรูปแบบต่ำงๆ เช่น กิจกรรมกำรจัดกำรควำมรู้ (KM: Knowledge Management)
กำรให้นิสิตนำเสนอผลกำรดำเนินงำน (ผลกำรประเมิน) ในที่ประชุม เพื่อให้นิสิตกลุ่มอื่น
รับรู้ร่วมกัน มีกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับวิธีกำรวำงแผนกำรทำงำน กำรพัฒนำตัวบ่งชี้
ควำมสำเร็จ กำรประเมินควำมสำเร็จ
4.2 ในระดับคณะอำจำรย์ที่รับผิดชอบฝ่ำยกิจกำรนิสิต ควรมีกำรประชุมกับ
คณะอื่น หรือมหำวิทยำลัยอื่น เพื่อส่งเสริมกำรทำกิจกรรมร่วมกันของนิสิตระหว่ำงคณะ
และส่งเสริมกำรสร้ำงเครือข่ำยกำรพัฒนำคุณภำพของนิสิตระหว่ำงคณะ/มหำวิทยำลัย
ทั้งนี้คณะควรให้ทุนสนับสนุนกำรจัดกิจกรรมระหว่ำงคณะ/มหำวิทยำลัยด้วย
4.3 ในแต่ละปีคณะอำจหมุนเวียนเป็นเจ้ำภำพ ให้นิสิตระหว่ำงคณะมีกำรจัด
เวทีหรือกำรประชุมสัมมนำเพื่อแลกเปลี่ยนประสบกำรณ์ที่ได้จำกกำรทำกิจกรรม หรือ
นำเสนอผลกำรจัดกิจกรรมของแต่ละคณะ รวมทั้งกำรแลกเปลี่ยนประสบกำรณ์ในกำรใช้
ระบบกำรประกันคุณภำพในกำรจัดกิจกรรมของนิสิต
4.4 อำจมีกำรร่วมมือกันเพื่อสร้ำงช่องทำงกำรเผยแพร่กิจกรรมกำรพัฒนำนิสิต
ระหว่ำงคณะ/มหำวิทยำลัย มีกำรรวมตัวกันเป็นเครือข่ำย เพื่อเป็นสื่อกลำงกำร
แลกเปลี่ยนประสบกำรณ์ในกำรจัดกิจกรรมนิสิต โดยผู้รับผิดชอบอำจเป็นกำรทำงำน
ร่วมกันของอำจำรย์และนิสิตระหว่ำงคณะ/มหำวิทยำลัย
5. มี ก ารประเมิน ความส าเร็จ ตามวั ต ถุ ป ระสงค์ข องแผนการจั ด กิ จ กรรม
พัฒนานิสิต
5.1 ฝ่ำยกิจกำรนิสิตมีระบบติดตำมประเมินผลกำรจัดกิจกรรมกำรพัฒนำนิสิต
ตำมตัวบ่งชี้ที่กำหนด
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5.2 คณะกำหนดให้นิสิตจัดทำรำยงำนผลกำรจัดกิจกรรม และนำรำยงำนผล
กำรจัดกิจกรรมมำสังเครำะห์ เพื่อให้เห็นภำพรวมของกิจกรรมและผลที่เกิดขึ้นกับ นิสิต
ในแต่ละรอบปี
5.3 คณะมีกำรติดตำมประเมินควำมรู้ควำมเข้ำใจ และกำรประยุกต์ใช้ระบบ
ประกันคุณภำพในกำรจัดกิจกรรมของนิสิต จำกรำยงำนผลกำรจัดกิจกรรมของนิสิต
5.4 คณะมี กำรวิเครำะห์จุด แข็ง จุ ดอ่อนของนิสิ ต เพื่ อจั ดท ำแผนกำรจั ด
กิจกรรมนิสิตในปีต่อไป
6. มีการนาผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือปรับปรุงการจัดกิจกรรมเพื่อ
พัฒนานิสิต
6.1 คณะมีกำรนำผลกำรประเมินควำมสำเร็จของกำรจัดกิจกรรมกำรพัฒนำ
นิสิต และผลกำรวิเครำะห์จุด แข็ง จุ ดอ่อน ไปใช้ ในกำรวำงแผนกำรพั ฒนำนิสิ ตอย่ำ ง
ต่อเนื่อง โดยเฉพำะกำรวิเครำะห์คุณลักษณะของนิสิ ตตำมกรอบมำตรฐำนคุณวุ ฒิ
ระดับอุดมศึกษำแห่งชำติในด้ำนที่ยังไม่บรรลุผลเท่ำที่ควร
6.2 คณะนำเสนอผลให้ผู้เกี่ยวข้องทุกระดับรับรู้ และมีกำรระดมควำมคิดในกำร
พั ฒ นำนิ สิ ต ให้ มี ลั ก ษณะตำมกรอบมำตรฐำนคุ ณ วุ ฒิ ร ะดั บ อุ ด มศึ ก ษำแห่ ง ชำติ ผ่ ำ น
กิจกรรมนิสิต
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ตัวบ่งชี้ที่ 3.3 ระบบการให้คาปรึกษาวิชาการระดับปริญญาตรี (มก.)
ชนิดของตัวบ่งชี้

กระบวนกำร

คาอธิบายตัวบ่งชี้
อำจำรย์ที่ปรึกษำนับเป็นหัวใจที่สำคัญยิ่งในกำรขัดเกลำบัณฑิตให้มีคุณภำพ
สอดคล้องตำมเป้ำหมำยของมหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ในกำรพัฒนำนิสิตให้ เป็นบัณฑิต
ที่พึงประสงค์ ดังนั้น กำรเป็นอำจำรย์ที่ปรึกษำจึงเป็นหน้ำที่ที่สำคัญประกำรหนึ่งของ
อำจำรย์ในสถำบันอุดมศึกษำ และเป็นกลไกหนึ่งของกำรพัฒนำนิสิตได้อย่ำงยั่งยืนต่อไป
นิยามศัพท์
อาจารย์ที่ปรึกษา หมำยถึง ผู้ที่มีภำระรับผิดชอบในกำรติดตำมดูแลให้กำร
ช่วยเหลือและประสำนงำน แนะนำและให้คำปรึกษำแก่นิสิต
ระบบอาจารย์ที่ปรึกษา หมำยถึง กระบวนกำรขับเคลื่อนให้อำจำรย์ที่ปรึกษำ
ดูแลนิสิต และมีกำรประสำนงำนผู้ปกครอง และมีกำรนิเทศอำจำรย์ โดยกำหนดเป็น
ระเบียบปฏิบัติ ขั้นตอนกำรปฏิบัติอย่ำงชัดเจน ที่ทำให้นิสิตได้รับกำรดูแล ให้คำปรึ กษำ
แนะนำจำกอำจำรย์ที่ปรึกษำอย่ำงถูกต้องเหมำะสม เช่น กำรมีคณะกรรมกำรอำจำรย์
ที่ปรึกษำ กำรกำหนดภำระหน้ำที่ควำมรับผิดชอบแก่คณะกรรมกำรอำจำรย์ที่ปรึกษำ
กำรจัดนิเทศอำจำรย์ กำรประสำนงำนกับผู้ปกครอง เป็นต้น
คณะกรรมการที่ปรึกษา หมำยถึง คณะกรรมกำรที่คณะแต่งตั้งขึ้นเพื่อทำหน้ำที่
พิ จ ำรณำกำหนดแนวทำงกำรด ำเนิ น งำน และให้ ข้อ เสนอแนะในกำรท ำหน้ ำ ที่ เป็ น
อำจำรย์ที่ปรึกษำให้กับนิสิต ทั้งนี้ ให้สอดคล้องกับแนวทำงที่มหำวิทยำลัยกำหนด
รอบระยะเวลา

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

เกณฑ์มาตรฐาน
1. มีกำรแต่งตั้งคณะกรรมกำรกำรให้คำปรึกษำวิชำกำรระดับคณะ
2. มีกำรจัดเตรียมข้อมูลด้ำนต่ำงๆ และเครื่องมือที่ใช้ในกำรให้คำปรึกษำแก่
อำจำรย์ที่ปรึกษำ
3. มีกำรประชุมคณะกรรมกำรกำรให้คำปรึกษำวิชำกำรระดับคณะ เพื่อหำแนวทำง
กำรแก้ปัญหำและพัฒนำนิสิต อย่ำงน้อยภำคกำรศึกษำละ 1 ครั้ง
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4. มีกำรประเมินผลระบบกำรให้คำปรึกษำวิชำกำรและกำรดำเนินงำนของ
อำจำรย์ที่ปรึกษำทุกปี
5. มีกำรน ำผลกำรประเมิ น มำปรับปรุงระบบกำรให้คำปรึกษำวิ ชำกำรให้มี
ประสิทธิภำพยิ่งขึ้น
เกณฑ์การประเมิน
คะแนน 1
คะแนน 2
คะแนน 3
คะแนน 4
คะแนน 5
มีกำรดำเนินกำร มีกำรดำเนินกำร มีกำรดำเนินกำร มีกำรดำเนินกำร มีกำรดำเนินกำร
1 ข้อ
2 ข้อ
3 ข้อ
4 ข้อ
5 ข้อ
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องค์ประกอบที่ 4
การวิจัย
จานวน 3 ตัวบ่งชี้
ตัวบ่งชีท้ ี่ 4.1 ระบบและกลไกกำรพัฒนำงำนวิจัยหรืองำนสร้ำงสรรค์ (สกอ.4.1)
ตัวบ่งชีท้ ี่ 4.2 ระบบและกลไกกำรจัดกำรควำมรู้จำกงำนวิจัยหรืองำนสร้ำงสรรค์
(สกอ.4.2)
ตัวบ่งชีท้ ี่ 4.3 เงินสนับสนุนงำนวิจัยหรืองำนสร้ำงสรรค์ต่อจำนวนอำจำรย์ประจำและ
นักวิจัยประจำ (สกอ.4.3)
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ตัวบ่งชี้ที่ 4.1 ระบบและกลไกการพัฒนางานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ (สกอ.4.1)
ชนิดของตัวบ่งชี้

กระบวนกำร

คาอธิบายตัวบ่งชี้
คณะต้องมีกำรบริหำรจัดกำรงำนวิจัยหรืองำนสร้ำงสรรค์ที่มีคุณภำพ โดยมี
แนวทำง กำรดำเนินงำนที่เป็นระบบและมีกลไกส่งเสริมสนับสนุนครบถ้วน เพื่อให้
สำมำรถดำเนินกำรได้ตำมแผนที่กำหนดไว้ ทั้งกำรสนับสนุนด้ำนกำรจัดหำแหล่งทุนวิจัย
และกำรจัดสรรทุนวิจัย กำรส่งเสริมและพัฒนำสมรรถนะแก่นักวิจัยและทีมวิจัย กำร
สนับสนุนทรัพยำกรที่จำเป็น ซึ่งรวมถึงทรัพยำกรบุคคล ทรัพยำกรเงิน เครื่องมืออุปกรณ์
ต่ำงๆ ที่เกี่ยวข้อง
นิยามศัพท์
การบูรณาการ (Integration) หมำยถึง กำรผสมกลมกลืนของแผน กระบวนกำร
สำรสนเทศ กำรจัดสรรทรัพยำกร กำรปฏิบัติกำร ผลลัพธ์ และกำรวิเครำะห์ เพื่อ
สนับสนุนเป้ำประสงค์ที่สำคัญของหน่วยงำน (organization-wide goal) กำรบูรณำกำร
ที่มีประสิทธิผล เป็นมำกกว่ำควำมสอดคล้องไปในแนวทำงเดียวกัน (alignment) ซึ่งกำร
ดำเนินกำรของแต่ละองค์ประกอบภำยใน ระบบกำรจัดกำรผลกำรดำเนินกำรมีค วำม
เชื่อมโยงกันเป็นหนึ่งเดียวอย่ำงสมบูรณ์
งานวิจัย หมำยถึง กระบวนกำรที่มีระเบียบแบบแผนในกำรค้นหำคำตอบของ
ปัญหำ หรือกำรเสำะแสวงหำควำมรู้ใหม่ ตลอดจนถึง กำรประดิษฐ์คิด ค้นที่ผ่ำ น
กระบวนกำรศึกษำ ค้นคว้ำหรือทดลอง วิเครำะห์และตีควำมข้อมูลตลอดจนสรุปผลอย่ำง
เป็นระบบ
งานสร้างสรรค์ หมำยถึง ผลงำนวิชำกำร (ไม่จำเป็นต้องเป็นงำนวิจัย ) ที่มี
กำรศึกษำ ค้นคว้ำที่แสดงออกทำงศิลปะหรือดนตรีอันเป็นที่ยอมรับ
จรรยาบรรณนักวิจัย หมำยถึง หลักเกณฑ์ควรประพฤติปฏิบัติของนักวิจัยทั่วไป
เพื่อให้กำรดำเนินงำนวิจัยตั้งอยู่บนพื้นฐำนของจริยธรรมและหลั กวิชำกำรที่เหมำะสม
ตลอดจนประกันมำตรฐำนของกำรศึกษำค้นคว้ำให้เป็นไปอย่ำงสมศักดิ์ศรีและเกียรติภูมิ
ของนักวิจัย ดังนี้
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1) นักวิจัยต้องซื่อสัตย์และมีคุณธรรมในทำงวิชำกำรและกำรจัดกำร
2) นักวิจัยต้องตระหนักถึงพันธกรณีในกำรทำวิจัยตำมข้อตกลงที่ทำไว้กับ
หน่วยงำนที่สนับสนุนกำรวิจัยและต่อหน่วยงำนที่ตนสังกัด
3) นักวิจัยต้องมีพื้นฐำนควำมรู้ในสำขำวิชำกำรที่ทำวิจัย
4) นักวิจัยต้องมีควำมรับผิดชอบต่อสิ่งที่ศึกษำวิจัย ไม่ว่ำจะเป็นสิ่งมีชีวิตหรือ
ไม่มีชีวิต
5) นักวิจัยต้องเคำรพศักดิ์ศรี และสิทธิของมนุษย์ที่ใช้เป็นตัวอย่ำงในกำรวิจัย
6) นักวิจัยต้องมีอิสระทำงควำมคิด โดยปรำศจำกอคติในทุกขั้นตอนของกำรทำ
วิจัย
7) นักวิจัยพึงนำผลงำนวิจัยไปใช้ประโยชน์ในทำงที่ชอบ
8) นักวิจัยพึงเคำรพควำมคิดเห็นทำงวิชำกำรของผู้อื่น
9) นักวิจัยพึงมีควำมรับผิดชอบต่อสังคมทุกระดับ
รอบระยะเวลา

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

เกณฑ์มาตรฐาน
1. มีระบบและกลไกบริหำรงำนวิจัยหรืองำนสร้ำงสรรค์ เพื่อให้บรรลุเป้ำหมำย
ตำมแผนด้ำนกำรวิจัยของคณะ และดำเนินกำรตำมระบบที่กำหนด
2. มีกำรบูรณำกำรกระบวนกำรวิจัยหรืองำนสร้ำงสรรค์กับกำรจัดกำรเรียน
กำรสอน
3. มีกำรพัฒนำศัก ยภำพด้ำนกำรวิจัยหรืองำนสร้ำงสรรค์และให้ควำมรู้ด้ำน
จรรยำบรรณกำรวิจัยแก่อำจำรย์ประจำและนักวิจัยประจำ
4. มีกำรจัดสรรงบประมำณของคณะเพื่อเป็นทุนวิจัยหรืองำนสร้ำงสรรค์
5. มีกำรสนับสนุนพันธกิจด้ำนกำรวิจัยหรืองำนสร้ำงสรรค์ตำมอัตลักษณ์ของ
คณะ ในประเด็นต่อไปนี้
- ห้องปฏิบัติกำรวิจัยฯ หรือหน่วยวิจัยฯ หรือศูนย์เครื่องมือ หรือศูนย์
ให้คำปรึกษำและสนับสนุนกำรวิจัยฯ
- ห้องสมุดหรือแหล่งค้นคว้ำข้อมูลสนับสนุนกำรวิจัยฯ
- สิ่งอำนวยควำมสะดวกหรือกำรรักษำควำมปลอดภัยในกำรวิจัยฯ เช่น
ระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศ ระบบรักษำควำมปลอดภัยในห้องปฏิบัติกำรวิจัย
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- กิจกรรมวิชำกำรที่ส่งเสริมงำนวิจัยฯ เช่น กำรจัดประชุมวิชำกำร
กำรจัดแสดงงำนสร้ำงสรรค์ กำรจัดให้มีศำสตรำจำรย์อำคันตุกะหรือศำสตรำจำรย์รับเชิญ
(visiting professor)
* อัตลักษณ์ของคณะ หมายถึง ลักษณะเฉพาะของแต่ละคณะวิชา
6. มีกำรติดตำมและประเมินผลกำรสนับสนุนในข้อ 4 และข้อ 5 อย่ำงครบถ้วน
ทุกประเด็น
7. มีกำรนำผลกำรประเมินไปปรับปรุงกำรสนับสนุนพันธกิจด้ำนกำรวิจัยหรือ
งำนสร้ำงสรรค์ของคณะ
เกณฑ์การประเมิน
คะแนน 1
คะแนน 2
คะแนน 3
คะแนน 4
คะแนน 5
มีกำรดำเนินกำร มีกำรดำเนินกำร มีกำรดำเนินกำร มีกำรดำเนินกำร มีกำรดำเนินกำร
1 ข้อ
2 หรือ 3 ข้อ 4 หรือ 5 ข้อ
6 ข้อ
7 ข้อ
ตัวอย่างแนวทางปฏิบัติ
1. มีร ะบบและกลไกบริห ารงานวิ จัยหรืองานสร้า งสรรค์ เพื่อให้บ รรลุ
เป้าหมายตามแผนด้านการวิจัยของคณะ และดาเนินการตามระบบที่กาหนด
1.1 คณะควรวำงแนวทำง ขั้นตอน และหลักเกณฑ์ ตลอดจนกำหนดหน่วยงำน
บุคคลหรือกลุ่มบุคคลที่รับผิดชอบ และมีงบประมำณสนับสนุนกำรบริหำรงำนวิจัยและ
งำนสร้ำงสรรค์อย่ำงเพียงพอ ในกำรบริหำรควรมีกำรวำงแผน ตรวจสอบติดตำม ประเมิน
และปรับปรุงอย่ำงสม่ำเสมอเพื่อบรรลุตำมเป้ำหมำยของแผนกำรวิจัยของคณะ
1.2 กำรบริ ห ำรงำนวิ จั ย และงำนสร้ ำ งสรรค์ ให้ บ รรลุ ผ ลส ำเร็ จ ควรจั ด สรร
งบประมำณเพื่อกำรบริหำรงำนวิจัย เช่น งบประมำณสนับสนุนกำรปฏิบัติงำนของกลุ่ม
วิจัย หรือศูนย์วิจัยเพื่อให้สำมำรถด ำเนินกำรวิจั ยหรือผลิตงำนสร้ำงสรรค์ได้ อย่ำงมี
ประสิ ท ธิ ภำพนอกเหนื อจำกกำรจั ดสรรทุ นวิ จั ย นอกจำกนั้ นอำจจั ดสรรงบประมำณ
สนั บ สนุ นงำนวิ จั ยของนิ สิ ต หรืองบประมำณสนั บสนุ นนั กวิ จั ยหลั งปริญญำเอกให้
ปฏิบัติงำนในกลุ่มหรือศูนย์วิจัย เป็นต้น
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2. มีการบูรณาการกระบวนการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์กับการจัดการเรียน
การสอน
มีกำรบูรณำกำรกระบวนกำรวิจัยหรืองำนสร้ำงสรรค์กับกระบวนกำรจัดกำรเรียน
กำรสอน เช่น 1) กำรกำหนดให้นิสิตบัณฑิตศึกษำเป็นส่วนหนึ่งในทีมวิจัยของอำจำรย์ 2)
กำรกำหนดให้นิสิตระดับปริญญำตรีทำโครงกำรวิจัย หรืองำนสร้ำงสรรค์ ซึ่งเกี่ยวข้องกับ
งำนวิจัย หรืองำนสร้ำงสรรค์ของอำจำรย์ 3) กำรกำหนดให้นิสิตทุกระดับเข้ำฟังกำร
บรรยำยหรื อสั ม มนำเกี่ ยวกั บผลควำมก้ ำ วหน้ ำ ในงำนวิ จั ย ของอำจำรย์ หรือของ
ศำสตรำจำรย์อำคันตุกะหรือศำสตรำจำรย์รับเชิญ (visiting professor) หรือเข้ำร่วมกำร
จัดแสดงงำนสร้ำงสรรค์ของอำจำรย์ 4) กำรจัดให้มีกำรประชุมเสนอผลงำนวิจัยหรือแสดง
งำนสร้ำงสรรค์ของนิสิต หรือส่งเสริมนิสิตเข้ำร่วมประชุมกำรเสนอผลงำนวิ จัยและงำน
สร้ำงสรรค์ระดับชำติและนำนำชำติ 5) กำรส่งเสริมให้อำจำรย์นำผลลัพธ์ที่เกิดจำกกำรวิจัย
ไปเป็นส่วนหนึ่งของเนื้อหำในกำรจัดกำรเรียนกำรสอน เป็นต้น
3. มีการพัฒนาศักยภาพด้านการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์และให้ความรู้ด้าน
จรรยาบรรณการวิจัยแก่อาจารย์ประจาและนักวิจัย
3.1 จัดระบบกำรรับเข้ำและกำกับดูแลอำจำรย์และนักวิจัย เช่น วิเครำะห์
กำลังคน วำงแผน และรับเข้ำบุคคล (ทั้งอำจำรย์ นักวิจัย และนิสิตบัณฑิตศึกษำ) ทั้งจำก
ในประเทศและต่ ำ งประเทศที่ มี คุณ สมบั ติ เหมำะสมกับ จุด เน้ น ด้ ำ นกำรวิ จั ย และงำน
สร้ำงสรรค์ของคณะ ทำกำรกำหนดกฎเกณฑ์ แนวทำงกำกับ และส่งเสริมให้อำจำรย์
ทำงำนวิจัยหรืองำนสร้ำงสรรค์ และตีพิมพ์ผลงำนในวำรสำรหรือจัดแสดงผลงำนที่ได้รับ
กำรยอมรับระดับชำติและนำนำชำติ โดยกำหนดเป็นภำระงำนที่ชัดเจนที่ต้องปฏิบัติ
3.2 พัฒนำสมรรถนะนักวิจัยผ่ำนกระบวนกำรที่เหมำะสมกับประสบกำรณ์ของ
แต่ละกลุ่มบุคคล กรณีนักวิจัยรุ่นใหม่อำจเริ่มจำกกำรฝึกอบรม กำรทำงำนวิจัยหรืองำน
สร้ำงสรรค์โดยได้รับกำรแนะนำหรือกำรร่วมทีมวิจัยกับนักวิจัยอำวุโส กำรเข้ำร่วมประชุม
วิชำกำร กำรช่วยให้คำปรึกษำวิทยำนิพนธ์ระดับบัณฑิตศึกษำ กรณีนักวิจัยทั่วไป
กำรส่งเสริมให้มีโอกำสไปทำงำนในห้องปฏิบัติกำรวิจัย หรือร่วมทีมวิจัยกับนักวิจัยชั้นนำ
นอกคณะ/มหำวิทยำลัยทั้งในและต่ำงประเทศ เป็นแนวทำงหนึ่งที่ทำให้ได้รับควำมรู้และ
ประสบกำรณ์ที่มีคุณค่ำ อย่ำงไรก็ตำม กำรพัฒนำสมรรถนะอำจำรย์และนักวิจัยที่มี
ประสิทธิภำพที่สุดคือกำรส่งเสริมกำรทำงำนวิจัยเป็นทีมที่ประกอบด้วยนักวิจัยอำวุโส
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นักวิจัยระดับกลำง นักวิจัยหรือนิสิตหลังปริญญำเอก และนิสิตบัณฑิตศึกษำ ผู้ช่วยวิจัย
ทั้งนี้เพื่อให้สำมำรถทำงำนวิจัยอย่ำงลุ่มลึกและต่อเนื่อง
3.3 ให้ค วำมรู้ด้ำ นจรรยำบรรณของนักวิจัย และจรรยำบรรณที่เกี่ยวข้องแก่
อำจำรย์และนักวิจัย ตลอดจนจัดระบบควบคุมให้นักวิจัยปฏิบัติตำมโดยเคร่งครัด
3.4 สร้ำงแรงจูงใจให้นักวิจัย เช่น กำรยกย่อง กำรให้ผลตอบแทน หรือกำรให้
รำงวัลสำหรับนักวิจัยที่มีผลงำนดีเด่น กำรจัดบรรยำกำศและกำรบริกำรต่ำงๆในคณะให้
เหมำะสมและจูงใจแก่กำรค้นคว้ำวิจัยและผลิตงำนสร้ำงสรรค์ เป็นต้น
4. มีการจัดสรรงบประมาณของคณะเพื่อเป็นทุนวิจัยหรืองานสร้างสรรค์
ในกรณี ของนั กวิ จั ย รุ่น ใหม่ กำรแสวงหำทุ น วิ จั ย จำกภำยนอกอำจท ำได้ ย ำก
ดังนั้น คณะจึงควรจัดสรรงบประมำณเพื่อเป็นทุนวิจัยหรือผลิตงำนสร้ำงสรรค์เพื่อให้
นักวิจัยเหล่ำนี้มีโอกำสสร้ำงผลงำนที่สำมำรถนำไปใช้ประกอบกำรเสนอโครงกำรขอทุน
วิจัยจำกแหล่งทุนภำยนอกมหำวิทยำลัยในโอกำสต่อไป สำหรับกำรเสนอขอทุนวิจัยจำก
แหล่ ง ทุ น ภำยนอกนั้ น คณะอำจจั ด ให้ มี ร ะบบสนั บ สนุ น เช่ น กำรจั ด ให้ มี ข้ อ มู ล
รำยละเอียด และเงื่อนไขของแหล่งทุนวิจัยต่ำงๆ ทั้งแหล่งทุนภำยในประเทศและ
ต่ำงประเทศที่อำจำรย์และนักวิจัยสำมำรถเข้ำดูได้อย่ำงสะดวกรวดเร็ว นอกจำกนั้นอำจ
จัดให้มีคณะผู้เชี่ ยวชำญเป็ นพี่เลี้ยงตรวจสอบข้อเสนอโครงกำรวิ จัยของอำจำรย์และ
นักวิจัยที่เสนอขอทุนไปยังแหล่งทุนต่ำงๆ และช่วยเหลือปรับปรุงโครงกำรเหล่ำนั้นให้
เหมำะสม เพื่อมีโอกำสได้รับทุนวิจัยมำกยิ่งขึ้น
5. มีการสนับสนุนพันธกิจด้านการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ตามอัตลักษณ์ของ
คณะ
คณะควรจัดหำทรัพยำกรและหรือจัดหำแหล่งสนับสนุนทรัพยำกรอย่ำงเพียงพอ
ทั้งงบประมำณสนับสนุนกำรวิจัย ห้องปฏิบัติกำรวิจัย แหล่งค้นคว้ำทำงวิชำกำร และ
ระบบสำรสนเทศเพื่อกำรวิจัย ตลอดจนกิจกรรมอื่นๆ ที่ส่งเสริมกำรวิจัย ดังนี้
5.1 งบประมำณสนับสนุนกำรวิจัย ควรประกอบด้วย 1) งบประมำณสนับสนุน
กำรบริหำรงำนวิจัยของกลุ่มวิจัยหรือห้องปฏิบัติกำรวิจัย หรือศูนย์วิจัยเพื่อให้สำมำรถ
ผลิตผลงำนระดับสำกลหรือผลงำนตำมควำมต้องกำรของประเทศ หรือของท้องถิ่นอย่ำง
ต่อเนื่องนอกเหนือจำกเงินทุนวิจัย 2) งบประมำณสนับสนุนกำรเผยแพร่ผลงำนวิจัยหรือ
งำนสร้ำงสรรค์ในรูปแบบต่ำงๆ 3) งบประมำณสนับสนุนกำรวิจัยและงำนสร้ำงสรรค์ของ
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นิสิตบัณฑิ ตศึ กษำ และของนักวิ จัยหลังปริญญำเอก 4) งบประมำณสนับสนุ น
ศำสตรำจำรย์อำคันตุกะหรือศำสตรำจำรย์รับเชิญ (visiting professor) เป็นต้น
5.2 ห้องปฏิบัติกำรวิจัยที่เหมำะสมกับงำนวิจัยแต่ละประเภทที่เป็นจุดเน้นของ
คณะ ระบบรัก ษำสุ ข ภำพและควำมปลอดภัย ในห้ อ งปฏิบั ติ กำรที่ ไ ด้ ม ำตรฐำนศู น ย์
เครื่องมือระดับสูงที่จำเป็นที่หลำยหน่วยวิจัย หรือกลุ่มวิจัย หรือศูนย์วิจัย สำมำรถใช้
ร่วมกันได้ หรือหำกไม่มีศูนย์เครื่องมือระดับสูงดังกล่ำว ก็ต้องจัดระบบผ่ำนเครือข่ำยทั้ง
ในและต่ำงประเทศให้สำมำรถเข้ำใช้ของหน่วยงำนอื่นได้ เพื่อไม่ให้เป็นอุปสรรคต่อกำร
วิจัยของนักวิจัย
5.3 แหล่งค้นคว้ำทำงวิชำกำร ซึ่งนอกจำกหนังสือและวำรสำรทั้งในรูปของเอกสำร
(hard copy) และสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่เพียงพอแล้ว ยังหมำยรวมถึงกำรสนับสนุนกำรจัด
ประชุมวิชำกำร กำรสนับสนุนศำสตรำจำรย์อำคันตุกะหรือศำสตรำจำรย์รับเชิญ (visiting
professor) กำรสนับสนุนกำรไปร่วมทำงำนวิจัยหรืองำนสร้ำงสรรค์กับหน่วยงำนอื่นที่มี
ชื่อเสียงทั้งในและต่ำงประเทศ ที่สอดคล้องกับงำนวิจัยของอำจำรย์ โดยเฉพำะในช่วงลำ
เพื่อเพิ่มพูนประสบกำรณ์ทำงวิชำกำร (sabbatical leave) ของอำจำรย์ในมหำวิทยำลัยวิจัย
5.4 ระบบสำรสนเทศเพื่อกำรวิจัยที่ครอบคลุมข้อมูลข่ำวสำรอย่ำงน้อย 5 ด้ำน
ต่ อไปนี้ 1) ข้ อมู ล ด้ ำ นแหล่ ง ทุ น วิ จั ย และงำนสร้ ำ งสรรค์ ทั้ ง ภำยในและภำยนอก
มหำวิทยำลัย 2) ข้อมูลด้ำนกำรวิจัยและงำนสร้ำงสรรค์ของคณะทั้งปัจจุบันและผลงำน
ที่ผ่ำนมำ 3) ข้อมูลด้ำนแหล่งเผยแพร่ผลงำนวิจัยและงำนสร้ำงสรรค์ทั้งวำรสำรและกำร
ประชุมวิชำกำร กำรจัดแสดงงำนสร้ำงสรรค์ต่ำงๆ ตลอดจนข้อมูลกำรสนับสนุนของคณะ
ในกำรเผยแพร่ผลงำน 4) ข้อมูลด้ำนระบบและกลไกของคณะในกำรส่งเสริมกำรนำ
ผลงำนวิจัยและงำนสร้ำงสรรค์ไปใช้ประโยชน์ รวมถึงกำรส่งเสริมด้ำนกำรจดสิทธิบัตร
อนุสิทธิบัตร และกำรซื้อขำยทรัพย์สินทำงปัญญำ 5) ข้อมูลเกี่ยวกับระเบียบ หลักเกณฑ์
และแนวปฏิบัติอื่นๆ ของคณะที่เกี่ยวข้องกับกำรวิจัยและงำนสร้ำงสรรค์
6. มีการติดตามและประเมินผลการสนับสนุนในข้อ 4 และข้อ 5 อย่าง
ครบถ้วนทุกประเด็น
คณะจัดให้มีระบบประเมินผลสำเร็จของกำรสนับสนุนทุกด้ำนอย่ำงสม่ำเสมอ
โดยกำรมีส่วนร่วมของอำจำรย์และนักวิจัย เช่น “กำรประเมินผลสำเร็จของกำรให้ทุน
วิจัย” ทั้งในประเด็นงำนวิจัยเสร็จทันตำมกำหนดเวลำ คุณภำพของผลงำนวิจัยเป็นไป
ตำมหลักเกณฑ์ ผู้รับทุนสำมำรถแสวงหำทุนวิจัยจำกแหล่งทุนภำยนอกได้ในโอกำสต่อมำ
คู่มือตัวบ่งชีแ้ ละเกณฑ์ประเมินคุณภาพภายใน สาหรับคณะวิชา มก. ปีการศึกษา 2554 และปีการศึกษา 2555
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หรือ “กำรประเมินแหล่งค้นคว้ำสนับสนุนงำนวิจัย ” ในประเด็นควำมเหมำะสมและ
เพียงพอเทียบกับงำนวิจัยของอำจำรย์ และนักวิจัยในปัจจุบัน หรือ “กำรประเมินระบบ
สำรสนเทศ” ในประเด็นควำมเหมำะสมกับควำมต้องกำรใช้ของอำจำรย์และนักวิจัย
เป็นต้น
7. มีการนาผลการประเมินไปปรับปรุงการสนับสนุนพันธกิจด้านการวิจัยหรือ
งานสร้างสรรค์ของคณะ
คณะนำผลกำรประเมินไปจัดทำแผนกำรปรับปรุง โดยกำหนดกิจกรรมที่ต้องทำ
เพื่อกำรปรับปรุง กำหนดบุคคลหรือหน่วยงำนรั บผิดชอบในกำรปรับปรุง กำหนด
งบประมำณที่ต้องใช้หำกจำเป็น กำหนดระยะเวลำที่กำรปรับปรุงต้องแล้วเสร็จ จำกนั้น
จึงดำเนินกำรปรับปรุงกำรสนับสนุนพันธกิจด้ำนกำรวิจัยตำมที่กำหนด
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ตัวบ่งชี้ที่ 4.2 ระบบและกลไกการจัดการความรู้จากงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์
(สกอ.4.2)
ชนิดของตัวบ่งชี้

กระบวนกำร

คาอธิบายตัวบ่งชี้
กำรบริหำรจัดกำรควำมรู้จำกผลงำนวิจัยหรืองำนสร้ำงสรรค์ เพื่อเผยแพร่ไปยัง
คณำจำรย์ นิสิต วงกำรวิชำกำร หน่วยงำนทั้งภำครัฐและเอกชน ตลอดจนชุมชนเป้ำหมำย
ที่จะนำผลกำรวิจัยไปใช้ประโยชน์ เป็นเรื่องที่มีควำมสำคัญสำหรับทุกสถำบันอุดมศึกษำ
ดังนั้น คณะต้องจัดระบบส่งเสริมสนับสนุนให้มีกำรรวบรวม เผยแพร่และแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ในทรัพย์สินทำงปัญญำจำกงำนวิจัยหรืองำนสร้ำงสรรค์อย่ำงเหมำะสมกับผู้ใช้แต่ละ
กลุ่ม โดยสิ่งที่เผยแพร่ต้องมีคุณภำพเชื่อถือได้และรวดเร็วทันเหตุกำรณ์
นิยามศัพท์
งานวิจัย หมำยถึง กระบวนกำรที่มีระเบียบแบบแผนในกำรค้นหำคำตอบของ
ปัญหำ หรือกำรเสำะแสวงหำควำมรู้ใหม่ ตลอดจนถึง กำรประดิษฐ์คิด ค้นที่ผ่ำ น
กระบวนกำรศึกษำ ค้นคว้ำหรือทดลอง วิเครำะห์และตีควำมข้อมูลตลอดจนสรุปผล
อย่ำงเป็นระบบ
งานสร้างสรรค์ หมำยถึง ผลงำนวิชำกำร (ไม่จำเป็นต้องเป็นงำนวิจัย ) ที่มี
กำรศึกษำ ค้นคว้ำที่แสดงออกทำงศิลปะหรือดนตรีอันเป็นที่ยอมรับ
การเผยแพร่ผลงานวิจัยในที่ประชุมวิชาการระดับชาติ หมำยถึง กำรนำเสนอ
บทควำมวิจัยในที่ประชุมวิชำกำรและบทควำมฉบับสมบูรณ์ (Full paper) ได้รับกำร
ตีพิมพ์ในรำยงำนสืบเนื่องจำกกำรประชุม (Proceedings) โดยมีกองบรรณำธิกำรจัดทำ
รำยงำนฯ หรือคณะกรรมกำรจัดประชุม ประกอบด้วย ศำสตรำจำรย์ หรือผู้ทรงคุณวุฒิ
ระดับปริญญำเอก หรือผู้ทรงคุณวุฒิที่มีผลงำนเป็นที่ยอมรับในสำขำวิชำนั้นๆ จำกนอก
สถำบันเจ้ำภำพอย่ำงน้อยร้อยละ 25 และมีผู้ประเมินบทควำมที่เป็นผู้เชี่ยวชำญในสำขำ
นั้นจำกนอกสถำบันของเจ้ำของบทควำม
การเผยแพร่ผลงานวิจัยในที่ประชุมวิชาการระดับนานาชาติ หมำยถึง กำร
นำเสนอบทควำมวิจัยในที่ประชุมวิชำกำร และบทควำมฉบับสมบูรณ์ (Full paper)
ได้ รับกำรตีพิ ม พ์ ในรำยงำนสืบ เนื่ องจำกกำรประชุม (Proceedings) โดยมี กอง
บรรณำธิกำรจัดทำรำยงำนฯหรือคณะกรรมกำรจัดประชุม ประกอบด้วยศำสตรำจำรย์
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หรือผู้ทรงคุณวุฒิระดับปริญญำเอก หรือผู้ทรงคุณวุฒิที่มีผลงำนเป็นที่ยอมรับในสำขำวิชำ
นั้นๆ จำกต่ำงประเทศอย่ำงน้อยร้อยละ 25 และมีผู้ประเมินบทควำมที่เป็นผู้เชี่ยวชำญ
ในสำขำนั้นจำกต่ำงประเทศ

วารสารระดับชาติ หมำยถึง วำรสำรวิชำกำร (Journal) ที่ยอมรับโดย
สำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำ (สกอ.) ให้เป็นวำรสำรระดับชำติ และมีชื่อ
ปรำกฏในบัญชีรำยชื่อที่เผยแพร่โดยสำนักงำนฯ หรือวำรสำรวิชำกำร ที่มีชื่อปรำกฏ
อยู่ในฐำนข้อมูล Thai-Journal Citation Index Centre (TCI)
วารสารระดับนานาชาติ หมำยถึง วำรสำรวิชำกำร (Journal) ที่ปรำกฏใน
ฐำนข้อมูลสำกล เช่น ฐำนข้อมูล Web of Science (Science Citation Index
Expand, Social Sciences Citation Index, Art and Humanities Citation Index)
หรือฐำนข้อมูล Scopus หรือในฐำนข้อมูลสำกลอื่นๆ ที่เป็นที่ยอมรับในศำสตร์นั้นๆ หรือ
วำรสำรวิชำกำรที่ยอมรับโดยสำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำ (สกอ.) ให้เป็น
วำรสำรระดับนำนำชำติ และมีชื่อปรำกฏในบัญชีรำยชื่อที่เผยแพร่โดยสำนักงำนฯ
หน่วยงานหรือองค์กรระดับชาติ หมำยถึง หน่วยงำนรำชกำรระดับกรมหรือ
เทียบเท่ำขึ้นไป หรือรัฐวิสำหกิจ หรือองค์กำรมหำชน หรือองค์กรกลำงระดับชำติ
ทั้งภำครัฐและเอกชน
รอบระยะเวลา

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

เกณฑ์มาตรฐาน
1. มีระบบและกลไกสนับสนุนกำรเผยแพร่ผลงำนวิจัยหรืองำนสร้ำงสรรค์ในกำร
ประชุมวิชำกำรหรือกำรตีพิมพ์ในวำรสำรระดับชำติหรือนำนำชำติ และมีกำรเผยแพร่
ผลงำนวิจัยหรืองำนสร้ำงสรรค์ในกำรประชุมวิชำกำรหรือกำรตีพิมพ์ในวำรสำรระดับชำติ
หรือนำนำชำติ
2. มีระบบและกลไกกำรรวบรวม คัดสรร วิเครำะห์และสังเครำะห์ควำมรู้จำก
งำนวิจัยหรืองำนสร้ำงสรรค์ เพื่อให้เป็นองค์ควำมรู้ที่คนทั่วไปเข้ำใจได้ และดำเนินกำร
ตำมระบบที่กำหนด
3. มีกำรประชำสัมพันธ์และเผยแพร่องค์ควำมรู้จำกงำนวิจัยหรืองำนสร้ำงสรรค์
ที่ได้จำกข้อ 2 สู่สำธำรณชนและผู้เกี่ยวข้อง
4. มีกำรนำผลงำนวิจัยหรืองำนสร้ำงสรรค์ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ และมีกำร
รับรองกำรใช้ประโยชน์จริงจำกหน่วยงำนภำยนอกหรือชุมชน
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5. มี ร ะบบและกลไกเพื่ อ ช่ ว ยในกำรคุ้ ม ครองสิ ท ธิ์ ข องงำนวิ จั ย หรื อ งำน
สร้ำงสรรค์ที่นำไปใช้ประโยชน์ และดำเนินกำรตำมระบบที่กำหนด
6. มีระบบและกลไกส่งเสริมกำรจดสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตร และมีกำรยื่นจด
สิทธิบัตรและอนุสิทธิบัตร (เกณฑ์มำตรฐำนเพิ่มเติมเฉพำะกลุ่ม ค1 และ ง)
เกณฑ์การประเมิน
คะแนน 1
คะแนน 2
คะแนน 3
คะแนน 4
คะแนน 5
มีกำรดำเนินกำร มีกำรดำเนินกำร มีกำรดำเนินกำร มีกำรดำเนินกำร มีกำรดำเนินกำร
1 ข้อ
2 ข้อ
3 ข้อ
4 หรือ 5 ข้อ ครบ 5 ข้อตำม
ตำมเกณฑ์ทั่วไป ตำมเกณฑ์ทั่วไป ตำมเกณฑ์ทั่วไป ตำมเกณฑ์ทั่วไป เกณฑ์ทวั่ ไป และ
ครบถ้วนตำม
เกณฑ์มำตรฐำน
เพิ่มเติมเฉพำะ
กลุ่ม

ตัวอย่างแนวทางปฏิบัติ
1. มีระบบและกลไกสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์
ในการประชุมวิชาการหรือการตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติ และมีการ
เผยแพร่ ผ ลงานวิ จั ย หรื อ งานสร้ า งสรรค์ ใ นการประชุ ม วิ ช าการหรื อ การตี พิ ม พ์
ในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติ
วำงแนวทำง ขั้นตอน และหลักเกณฑ์ ตลอดจนกำหนดผู้รับผิดชอบในกำร
สนับสนุนกำรตีพิมพ์หรือกำรเผยแพร่ผลงำนวิจัยหรืองำนสร้ำงสรรค์ในวำรสำรหรือในที่
ประชุมวิชำกำรที่มี peer review ในประเด็นต่อไปนี้ เช่น 1) กำรจัดให้มีพี่เลี้ยงแก่
นักวิจัยรุ่นใหม่เพื่อช่วยเขียนรำยงำนกำรวิจัยสำหรับนำเสนอในที่ประชุมวิชำกำรหรือ
ตีพิมพ์ในวำรสำร 2) กำรสนับสนุนกำรตรวจสอบภำษำอังกฤษของบทควำมวิจัยของ
อำจำรย์และนักวิจัย ที่จะนำเสนอในวำรสำรวิชำกำรระดับนำนำชำติ 3) กำรสนับสนุน
งบประมำณเพื่อเข้ำร่วมประชุมเสนอผลงำนวิจัยหรือเผยแพร่งำนสร้ำงสรรค์ 4) กำรจ่ำย
ค่ำตอบแทนสำหรับผลงำนวิจัยหรืองำนสร้ำงสรรค์ที่ได้รับกำรตีพิมพ์หรือเผยแพร่ 5) กำร
จ่ำยค่ำตีพิมพ์กรณีวำรสำรเรียกเก็บเงิน เป็นต้น ทั้งนี้กำรสนับสนุนดังกล่ำวอำจแตกต่ำง
กันตำมสถำนภำพและจุดเน้นของแต่ละคณะ
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2. มีระบบและกลไกการรวบรวม คัดสรร วิเคราะห์และสังเคราะห์ความรู้จาก
งานวิ จัยหรืองานสร้ างสรรค์ เพื่อให้ เป็นองค์ความรู้ที่คนทั่วไปเข้าใจได้ และ
ดาเนินการตามระบบที่กาหนด
วำงแนวทำง ขั้นตอน และหลักเกณฑ์ ตลอดจนกำหนดผู้รับผิดชอบในกำร
รวบรวม คัดสรรวิเครำะห์และสังเครำะห์ควำมรู้จำกผลงำนวิจัยหรืองำนสร้ำงสรรค์ให้
เหมำะสมกับกลุ่มบุคคลเป้ำหมำยโดยยังคงควำมเชื่อถือได้ในเชิงวิชำกำรและรวดเร็วทัน
ต่อเหตุกำรณ์ เช่น กำหนดผู้รับผิดชอบติดตำมผลงำนวิจัยหรืองำนสร้ำงสรรค์ของอำจำรย์
และนักวิจัย คัดสรรผลงำนที่น่ำจะเป็นที่สนใจของบุคคลทั่วไป จัดให้มีกำรสัมภำษณ์
อำจำรย์เจ้ำของผลงำน วิเครำะห์ สังเครำะห์ข้อมูลให้เป็นควำมรู้ที่น่ำสนใจซึ่งสำธำรณชน
สำมำรถเข้ำใจได้ จัดหมวดหมู่ควำมรู้ที่ได้ให้เหมำะสมต่อกำรเผยแพร่
3. มี การประชาสั มพันธ์และเผยแพร่องค์ความรู้จ ากงานวิจั ยหรืองาน
สร้างสรรค์ที่ได้จากข้อ 2 สู่สาธารณชนและผู้เกี่ยวข้อง
นำองค์ควำมรู้ที่ได้จำกกำรวิเครำะห์สังเครำะห์ผลงำนวิจัยหรืองำนสร้ำงสรรค์
ในข้อ 2 เผยแพร่สู่สำธำรณชนผ่ำนสื่อต่ำงๆ อย่ำงเป็นระบบในเชิงรุก โดยเริ่มจำกกำร
วำงแผนประชำสัมพันธ์ให้เหมำะสมกับกลุ่มเป้ำหมำย ดำเนินกำรประชำสัมพันธ์ตำมแผน
ตลอดจนกำรติดตำมข้อมูลป้อนกลับนอกจำกนั้นกำรประชำสัมพันธ์อำจรวมถึงกำรสร้ำง
เครือข่ำยเผยแพร่ผลงำนวิจัยและงำนสร้ำงสรรค์โดยเชื่อมโยงกับศิษย์เก่ำ ชุมชน และ
องค์กรภำยนอกทั้งรัฐและเอกชน โดยเฉพำะกลุ่มเป้ำหมำยที่คำดว่ำจะสำมำรถสนับสนุน
งำนวิจัย หรือร่วมวิจัย หรือนำผลงำนวิจัยหรืองำนสร้ำงสรรค์ไปใช้ประโยชน์
4. มีการนาผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ และมีการ
รับรองการใช้ประโยชน์จริงจากหน่วยงานภายนอกหรือชุมชน
สนับสนุนกำรนำผลงำนวิจัยและงำนสร้ำงสรรค์ไปใช้ประโยชน์ เช่น 1) กำหนด
ขั้นตอนวิธีกำร และผู้รับผิดชอบเพื่อเป็นสื่อกลำงสำนสัมพันธ์ในกำรถ่ำ ยทอดเทคโนโลยี
ระหว่ำงอำจำรย์ และนักวิจัยกับองค์กรภำยนอกที่มีศักยภำพในกำรนำผลกำรวิจัยและงำน
สร้ำงสรรค์ไปใช้ประโยชน์ 2) ผู้รับผิดชอบแสวงหำงำนวิจัยจำกภำครัฐและเอกชนทั้ง
ภำคอุตสำหกรรมและบริกำร ที่ต้องกำรรับบริกำรวิจัยในเรื่องเฉพำะใดๆ จำกคณะ
(consultancy) และประสำนงำนต่อไปยังผู้วิจัย 3) ผู้รับผิดชอบริเริ่มประสำนงำน หรือ
ส่งเสริมกำรนำผลงำนที่เกิดจำกกำรวิจัยหรืองำนสร้ำงสรรค์ไปสู่งำนเชิงพำณิชย์ในลักษณะ
นิติบุคคล (start – up company) เป็นต้น
84

คู่มือตัวบ่งชี้และเกณฑ์ประเมินคุณภาพภายใน สาหรับคณะวิชา มก. ปีการศึกษา 2554 และปีการศึกษา 2555

5. มีระบบและกลไกเพื่อช่วยในการคุ้มครองสิทธิของงานวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค์ที่นาไปใช้ประโยชน์และดาเนินการตามระบบที่กาหนด
คณะวำงแนวทำง ขั้นตอน และหลักเกณฑ์ ตลอดจนกำหนดผู้รับผิดชอบในกำร
สนับสนุนกำรเจรจำต่อรอง ทำข้อตกลง หรือสนับสนุนด้ำนระเบียบ หรือกฎหมำยที่
เกี่ยวข้อง แก่อำจำรย์ นักวิจัย และคณะ/มหำวิทยำลัย ในกำรเจรจำเชิงธุรกิจ หรือกำรซื้อ
ขำยผลงำนวิจัยหรืองำนสร้ำงสรรค์ตลอดจนสนับสนุนในกำรเจรจำเข้ำไปร่วมเป็นพันธมิตร
ทำงธุรกิจใดๆ ที่เกิดจำกผลของงำนวิจัยหรืองำนสร้ำงสรรค์ นอกจำกนั้น ควรมีกำรกำหนด
หลักเกณฑ์และวิธีกำรในกำรรักษำสิทธิประโยชน์ของอำจำรย์ นักวิจัย และของคณะ/
มหำวิทยำลัย ในผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นจำกกำรซื้อขำย หรือทำธุรกิจที่เป็นผลจำกงำนวิจัย
โดยเป็นหลักเกณฑ์ที่โปร่งใส เป็นที่ยอมรับของทุกฝ่ำย
6. มีระบบและกลไกส่งเสริมการจดสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตร และมีการยื่น
จดสิทธิบัตรและอนุสิทธิบัตร (เกณฑ์มาตรฐานเพิ่มเติมเฉพาะกลุ่ม ค1 และ ง)
วำงแนวทำงและขั้นตอนตลอดจนกำหนดผู้รับผิดชอบในกำรสนับสนุนควำมรู้
และอำนวยควำมสะดวกในกำรจดสิทธิบัตรและอนุสิทธิบัตรแก่อำจำรย์ และนักวิจัยใน
ประเด็นต่ำงๆ เช่น 1) กำรให้ควำมรู้และคำปรึกษำด้ำนทรัพย์สินทำงปัญญำ ซึ่งอำจ
ดำเนินกำรโดยกำรฝึกอบรม หรือสัมมนำ หรือจัดคลินิกให้คำปรึกษำ 2) ช่วยร่ำงคำขอและ
ยื่นขอจดสิทธิบัตร หรืออนุสิทธิบัตรต่อกรมทรัพย์สินทำงปัญญำหรือสำนักงำนเทียบเท่ำใน
ต่ำงประเทศ 3) ประสำนงำนกำรอนุญำตให้ใช้สิทธิในสิทธิบัตร อนุสิทธิบัตร เพื่อใช้
ประโยชน์เชิงพำณิชย์ เป็นต้น

คู่มือตัวบ่งชีแ้ ละเกณฑ์ประเมินคุณภาพภายใน สาหรับคณะวิชา มก. ปีการศึกษา 2554 และปีการศึกษา 2555

85

ตัวบ่งชี้ที่ 4.3 เงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ต่อจานวนอาจารย์ประจา
และนักวิจัยประจา (สกอ.4.3)
ชนิดของตัวบ่งชี้

ปัจจัยนำเข้ำ

คาอธิบายตัวบ่งชี้
ปัจจัยสำคัญที่ส่งเสริมสนับสนุนให้เกิดกำรผลิตงำนวิจัยหรืองำนสร้ำงสรรค์ใน
คณะ คือ เงินสนับสนุนงำนวิจัยหรืองำนสร้ำงสรรค์ ดังนั้น คณะจึงต้องจัดสรรเงินจำก
ภำยในคณะ และที่ได้รับจำกภำยนอกคณะ เพื่อสนับสนุนกำรทำวิจัยหรืองำนสร้ำงสรรค์
อย่ำงมีประสิทธิภำพตำมสภำพแวดล้อมและจุดเน้นของคณะ นอกจำกนั้นเงินทุนวิจัย
หรืองำนสร้ำงสรรค์ที่คณะได้รับจำกแหล่งทุนภำยนอกยังเป็นตัวบ่งชี้ที่สำคัญ ที่แสดงถึง
ศักยภำพด้ำนกำรวิจัยของคณะ
นิยามศัพท์
งานวิจัย หมำยถึง กระบวนกำรที่มีระเบียบแบบแผนในกำรค้นหำคำตอบของ
ปัญหำ หรือกำรเสำะแสวงหำควำมรู้ใหม่ ตลอดจนถึง กำรประดิษฐ์คิด ค้นที่ผ่ำ น
กระบวนกำรศึกษำ ค้นคว้ำหรือทดลอง วิเครำะห์และตีควำมข้อมูลตลอดจนสรุปผลอย่ำง
เป็นระบบ
งานสร้างสรรค์ หมำยถึง ผลงำนวิชำกำร (ไม่จำเป็นต้องเป็นงำนวิจัย) ที่มี
กำรศึกษำ ค้นคว้ำที่แสดงออกทำงศิลปะหรือดนตรีอันเป็นที่ยอมรับ
อาจารย์ประจา หมำยถึง ข้ำรำชกำร พนักงำน และบุคลำกรที่มีสัญญำจ้ำงกับ
มหำวิ ท ยำลั ย ทั้ ง ปี ก ำรศึ ก ษำ ซึ่ ง มี ห น้ ำ ที่ ค วำมรั บ ผิ ด ชอบตำมพั น ธกิ จ หลั ก ของ
มหำวิทยำลัย
นักวิจัยประจา หมำยถึง ข้ำรำชกำร หรือพนักงำน หรือบุคลำกรที่มีสัญญำจ้ำง
กับมหำวิทยำลัยทั้งปีกำรศึกษำ ที่มีตำแหน่งเป็นเจ้ำหน้ำที่วิจัยหรือนักวิจัย ทั้งนี้ รวมถึง
ตำแหน่งอื่นที่ได้รับมอบหมำยให้ปฏิบัติหน้ำที่วิจัย
รอบระยะเวลา
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เกณฑ์การประเมิน
ให้แปลงจำนวนเงินต่อจำนวนอำจำรย์ประจำและนักวิจัยประจำเป็นคะแนน
ระหว่ำง 0-5 โดยเกณฑ์ประเมินเฉพำะสถำบันกลุ่ม ค1 และ ง จำแนกเป็น 3 กลุ่ม
สำขำวิชำ
1) กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
จำนวนเงินสนับสนุนงำนวิจยั หรืองำนสร้ำงสรรค์จำกภำยในและภำยนอก
คณะที่กำหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 = 180,000 บำทขึ้นไปต่อคน
2) กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
จำนวนเงินสนับสนุนงำนวิจยั หรืองำนสร้ำงสรรค์จำกภำยในและภำยนอก
คณะที่กำหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 = 150,000 บำทขึ้นไปต่อคน
3) กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
จำนวนเงินสนับสนุนงำนวิจยั หรืองำนสร้ำงสรรค์จำกภำยในและภำยนอก
คณะที่กำหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 = 75,000 บำทขึ้นไปต่อคน
วิธีการคานวณ
1. คำนวณจำนวนเงินสนับสนุนงำนวิจยั หรืองำนสร้ำงสรรค์จำกภำยในและ
ภำยนอกหน่วยงำนต่อจำนวนอำจำรย์ประจำและนักวิจัยประจำ
จำนวนเงินสนับสนุนงำนวิจัย =
จำนวนเงินสนับสนุนงำนวิจยั ฯ จำกภำยในและภำยนอก
จำนวนอำจำรย์ประจำและนักวิจยั ประจำ (เฉพำะที่ปฏิบัติงำนจริง)

2. แปลงจำนวนเงินที่คำนวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5
คะแนนทีไ่ ด้ =
จำนวนเงินสนับสนุนงำนวิจยั ฯ จำกภำยในและภำยนอก
จำนวนเงินสนับสนุนงำนวิจยั ฯ ที่กำหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5

X5

หมายเหตุ
1. จำนวนอำจำรย์และนักวิจัยประจำ ให้นับตำมปีกำรศึกษำ และนับเฉพำะที่
ปฏิบัติงำนจริงไม่นับรวมผู้ลำศึกษำต่อ
2. ให้นับจำนวนเงินที่มีกำรเซ็นสัญญำรับทุนในปีกำรศึกษำหรือ ปีงบประมำณ
นั้นๆ ไม่ใช่จำนวนเงินที่เบิกจ่ำยจริง
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3. กรณีที่มีหลักฐำนกำรแบ่งสัดส่วนเงินสนับสนุนงำนวิจัย ซึ่งอำจเป็นหลักฐำน
จำกแหล่งทุนหรือหลักฐำนจำกกำรตกลงร่วมกันของสถำบันที่ร่วมโครงกำร ให้แบ่ง
สัดส่วนเงินตำมหลักฐำนที่ปรำกฏ กรณีที่ไม่มีหลักฐำนให้แบ่งเงินตำมสัดส่วน ผู้ร่วมวิจัย
ของแต่ละสถำบัน
4. กำรสรุปคะแนนที่ได้ในระดับคณะวิชำ = ค่ำเฉลี่ยของคะแนนที่ได้ของทุก
กลุ่มสำขำวิชำในคณะวิชำ
5. กำรนับจำนวนเงินสนับสนุนโครงกำรวิจัย สำมำรถนับเงินโครงกำรวิจัย
สถำบันที่ ได้ลงนำมในสัญ ญำรับทุ นโดยอำจำรย์หรือนักวิ จัย แต่ไม่ สามารถนับเงิ น
โครงกำรวิจัยสถำบันที่บุคลำกรสำยสนับสนุนที่ไม่ใช่นักวิจัยเป็นผู้ดำเนินกำร
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องค์ประกอบที่ 5
การบริการทางวิชาการแก่สังคม
จานวน 2 ตัวบ่งชี้
ตัวบ่งชีท้ ี่ 5.1 ระบบและกลไกกำรบริกำรทำงวิชำกำรแก่สังคม (สกอ.5.1)
ตัวบ่งชีท้ ี่ 5.2 กระบวนกำรบริกำรทำงวิชำกำรให้เกิดประโยชน์ต่อสังคม (สกอ.5.2)
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ตัวบ่งชี้ที่ 5.1 ระบบและกลไกการบริการทางวิชาการแก่สังคม (สกอ.5.1)
ชนิดของตัวบ่งชี้

กระบวนกำร

คาอธิบายตัวบ่งชี้
กำรบริกำรทำงวิชำกำรแก่สังคมเป็นภำรกิจหลักอย่ำงหนึ่งของคณะ ดังนั้น คณะ
พึงกำหนดหลักเกณฑ์และขั้นตอนกำรบริกำรทำงวิช ำกำรอย่ำงเป็นระบบ และมีกำรจัด
โครงสร้ำงหน่วยงำนเพื่อเป็นกลไกในกำรขับเคลื่อนระบบดังกล่ำว กำรให้บริกำรทำง
วิชำกำรต้องมีควำมเชื่อมโยงกับกำรจัดกำรเรียนกำรสอนและกำรวิจัย และสำมำรถ
บูรณำกำรงำนบริกำรทำงวิชำกำรแก่สังคมกับกำรเรียนกำรสอนและกำรวิจัยอย่ำงเป็น
รูปธรรม
นิยามศัพท์
การให้บริการทางวิชาการแก่สังคม หมำยถึง กิจกรรมหรือโครงกำรให้บริกำร
แก่สังคมภำยนอกมหำวิทยำลัย หรือเป็นกำรให้บริกำรที่จัดในคณะโดยมีบุคคลภำยนอก
เข้ำมำใช้บริกำร
การบูรณาการ (Integration) หมำยถึง กำรผสมกลมกลืนของแผน กระบวนกำร
สำรสนเทศ กำรจัดสรรทรัพยำกร กำรปฏิบัติกำร ผลลัพธ์ และกำรวิเครำะห์ เพื่อ
สนับสนุนเป้ำประสงค์ที่สำคัญของหน่วยงำน (organization-wide goal) กำรบูรณำกำร
ที่มีประสิทธิผล เป็นมำกกว่ำควำมสอดคล้องไปในแนวทำงเดียวกัน (alignment) ซึ่งกำร
ดำเนินกำรของแต่ละองค์ประกอบภำยใน ระบบกำรจัดกำร ผลกำรดำเนินกำรมีควำม
เชื่อมโยงกันเป็นหนึ่งเดียวอย่ำงสมบูรณ์
รอบระยะเวลา

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

เกณฑ์มาตรฐาน
1. มีระบบและกลไกกำรบริกำรทำงวิชำกำรแก่สังคม และดำเนินกำรตำมระบบ
ที่กำหนด
2. มีกำรบูรณำกำรงำนบริกำรทำงวิชำกำรแก่สังคมกับกำรเรียนกำรสอน
3. มีกำรบูรณำกำรงำนบริกำรทำงวิชำกำรแก่สังคมกับกำรวิจัย
4. มีกำรประเมินผลควำมสำเร็จของกำรบูรณำกำรงำนบริกำรทำงวิชำกำรแก่
สังคมกับกำรเรียนกำรสอนและกำรวิจัย
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5. มีกำรนำผลกำรประเมินไปปรับปรุงกำรบูรณำกำรงำนบริกำรทำงวิชำกำรแก่
สังคมกับกำรเรียนกำรสอนและกำรวิจัย
หมายเหตุ: เกณฑ์มำตรฐำนข้อที่ 4 ต้องมีกำรประเมินควำมสำเร็จของกำรบูรณำกำรตำม
เกณฑ์ข้อ 2 และข้อ 3
เกณฑ์การประเมิน
คะแนน 1
คะแนน 2
คะแนน 3
คะแนน 4
คะแนน 5
มีกำรดำเนินกำร มีกำรดำเนินกำร มีกำรดำเนินกำร มีกำรดำเนินกำร มีกำรดำเนินกำร
1 ข้อ
2 ข้อ
3 ข้อ
4 ข้อ
5 ข้อ
ตัวอย่างแนวทางปฏิบัติ
1. มีระบบและกลไกการบริการทางวิชาการแก่สังคม และดาเนินการตาม
ระบบที่กาหนด
มีกำรวำงแนวทำง ขั้นตอน และหลักเกณฑ์ของกำรให้กำรบริกำรวิชำกำรด้ำน
ต่ำงๆ ที่สัมพันธ์กับพันธกิจของคณะ มีนโยบำยส่งเสริม สนับสนุนและจูงใจให้อำจำรย์
บุคลำกรทุกระดับมีควำมพร้อมทั้งในด้ำนควำมรู้ ควำมเชี่ยวชำญ เวลำและจิตแห่งกำร
บริกำร (service mind) ในกำรให้บริกำรวิชำกำรแก่หน่วยงำนทั้งภำยในและภำยนอก
มหำวิทยำลัย รวมถึงจัดหำงบประมำณสนับสนุนและจัดทำระเบียบของกำรให้บริกำร
กำหนดภำระงำนของอำจำรย์และบุคลำกรให้ชัดเจน โดยมีระบบกำรเทียบเคียงและ
ทดแทนระหว่ำงภำระงำนด้ำนต่ำงๆ ซึ่งจะเป็นกำรสร้ำงแรงจูงใจให้บุคลำกรสนใจกำร
ให้บริกำรแก่ชุมชนสังคมตำมควำมถนัดและจุดเน้นของคณะ
ในกำรให้บริกำรทำงวิชำกำรนี้ควรมีกำรวำงแผน ตรวจสอบ ติดตำม ประเมินเพื่อ
นำไปสู่กำรปรับปรุงคุณภำพของกำรให้บริกำรอย่ำงสม่ำเสมอ เพื่อบรรลุตำมเป้ำหมำยที่
กำหนดไว้
2. มีการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแก่สังคมกับการเรียนการสอน
มีกำรบูรณำกำรงำนบริกำรทำงวิชำกำรกับกระบวนกำรจัดกำรเรียนกำรสอน
และกำรปฏิบัติงำนประจำด้ำนอื่นๆ ของอำจำรย์และบุคลำกร เช่น กำรกำหนดให้นิสิตนำ
ควำมรู้ไปจัดทำเป็นโครงกำรหรือกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อชุมชน
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3. มีการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแก่สังคมกับการวิจัย
มีกำรบูรณำกำรงำนบริกำรทำงวิชำกำรกับกำรวิจัยอย่ำงเป็นระบบ เช่น 1) มี
กำรนำผลกำรวิจัยไปสู่กำรใช้ประโยชน์จริงที่ตอบสนองควำมต้องกำรของทุกภำคส่วนใน
ทุกระดับ และ 2) นำควำมรู้ ประสบกำรณ์ จำกกำรให้บริกำรกลับมำพัฒนำ
ต่อยอดไปสู่กำรพัฒนำองค์ควำมรู้ใหม่ผ่ำนกระบวนกำรวิจัย เป็นต้น
4. มีการประเมินผลความสาเร็จของการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแก่
สังคมกับการเรียนการสอนและการวิจัย
จัดให้มีระบบติดตำมประเมินผลควำมสำเร็จของกำรบูรณำกำรงำนบริกำรวิชำกำร
แก่สังคมกับกำรเรียนกำรสอน และกำรวิจัย โดยให้มีส่วนร่วมของผู้ให้บริกำรผู้รับบริกำร
และนิสิต ซึ่งเป็นทั้งผู้ให้บริกำรและผู้รับบริกำร ทั้งในระดับแผนกำรดำเนินงำนเป้ำหมำย
ของคณะ ควำมร่วมมือร่วมใจของบุคลำกร คุณภำพของบุคลำกรคุณภำพของกำรให้บริกำร
ที่สำมำรถนำไปใช้ประโยชน์ได้จริง และเป็นไปตำมหลักเกณฑ์ที่คณะกำหนดไว้
5. มีการนาผลการประเมินไปปรับปรุงการบูรณาการงานบริการทางวิชาการ
แก่สังคมกับการเรียนการสอนและการวิจัย
คณะนำผลกำรประเมินไปพัฒนำแผน พัฒนำกระบวนกำร และผลสัมฤทธิ์ที่ได้
อย่ำงสม่ำเสมอและเป็นรูปธรรม

92

คู่มือตัวบ่งชี้และเกณฑ์ประเมินคุณภาพภายใน สาหรับคณะวิชา มก. ปีการศึกษา 2554 และปีการศึกษา 2555

ตัวบ่งชี้ที่ 5.2 กระบวนการบริการทางวิชาการให้เกิดประโยชน์ต่อสังคม
(สกอ.5.2)
ชนิดของตัวบ่งชี้

กระบวนกำร

คาอธิบายตัวบ่งชี้
ควำมสำมำรถในกำรให้บริกำรทำงวิชำกำรในลักษณะห่วงโซ่คุณภำพที่สนอง
ควำมต้องกำรและเป็นที่พึ่งของชุมชน ภำครัฐ ภำคเอกชน หน่วยงำนวิชำชีพ สังคมได้
อย่ำงมีคุณภำพตำมศักยภำพและควำมพร้อมตำมจุดเน้นของคณะ พิจำรณำได้จำก (1)
ประโยชน์หรือผลกระทบของกำรให้บริกำรทำงวิชำกำร (2) กำรสร้ำงควำมร่วมมือกับ
หน่วยงำนภำยนอก และ (3) ควำมรู้ที่เกิดจำกกำรให้บริกำรทำงวิชำกำรและกำรเผยแพร่
ควำมรู้นั้นทั้งภำยในและภำยนอกคณะ
นิยามศัพท์
การให้บริการทางวิชาการแก่สังคม หมำยถึง กิจกรรมหรือโครงกำรให้บริกำร
แก่สังคมภำยนอกมหำวิทยำลัย หรือเป็นกำรให้บริกำรที่จัดในคณะโดยมีบุคคลภำยนอก
เข้ำมำใช้บริกำร
รอบระยะเวลา

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

เกณฑ์มาตรฐาน
1. มีกำรสำรวจควำมต้องกำรของชุมชน หรือภำครัฐ หรือภำคเอกชน หรือ
หน่วยงำนวิชำชีพเพื่อประกอบกำรกำหนดทิศทำงและกำรจัดทำแผนกำรบริกำรทำง
วิชำกำรตำมจุดเน้นของคณะ
2. มีควำมร่วมมือด้ำนบริกำรทำงวิชำกำรเพื่อกำรเรียนรู้และเสริมสร้ำงควำม
เข้มแข็งของชุมชน หรือภำคเอกชน หรือภำครัฐ หรือหน่วยงำนวิชำชีพ
3. มีกำรประเมินประโยชน์หรือผลกระทบของกำรให้บริกำรทำงวิชำกำรต่อ
สังคม
4. มีกำรนำผลกำรประเมินในข้อ 3 ไปพัฒนำระบบและกลไก หรือกิจกรรมกำร
ให้บริกำรทำงวิชำกำร
5. มีกำรพัฒนำควำมรู้ที่ได้จำกกำรให้บริกำรทำงวิชำกำรและถ่ำยทอดควำมรู้สู่
บุคลำกรภำยในคณะและเผยแพร่สู่สำธำรณชน
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เกณฑ์การประเมิน
คะแนน 1
คะแนน 2
คะแนน 3
คะแนน 4
คะแนน 5
มีกำรดำเนินกำร มีกำรดำเนินกำร มีกำรดำเนินกำร มีกำรดำเนินกำร มีกำรดำเนินกำร
1 ข้อ
2 ข้อ
3 ข้อ
4 ข้อ
5 ข้อ
ตัวอย่างแนวทางปฏิบัติ
1. มีการสารวจความต้องการของชุมชน หรือภาครัฐ หรือภาคเอกชน หรือ
หน่วยงานวิชาชีพ เพื่อประกอบการกาหนดทิศทางและการจัดทาแผนการบริการทาง
วิชาการตามจุดเน้นของคณะ
มีกำรสำรวจควำมต้องกำรของชุมชน หรือภำครัฐ หรือภำคเอกชน หรือ
หน่วยงำนวิชำชีพเพื่อประกอบกำรกำหนดนโยบำย ยุทธศำสตร์ ทิศทำงและกำรจัดทำ
แผนกำรบริกำรทำงวิชำกำรตำมจุดเน้นและควำมเชี่ยวชำญของคณะ
2. มีความร่วมมือด้านบริการทางวิชาการเพื่อการเรียนรู้และเสริมสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชนหรือภาคเอกชน หรือภาครัฐ หรือหน่วยงานวิชาชีพ
คณะมีกำรเชิญหรือเปิดโอกำสให้ผู้มีส่วนร่วมจำกชุมชน ภำครัฐ ภำคเอกชน
หรือหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องกับวิชำชีพที่จ ะให้บริกำรมำร่วมมือรวมพลัง (Collaboration)
ในลักษณะของกำรสร้ำงเครือข่ำย (Networking) ระหว่ำงบุคคลหรือหน่วยงำนใน
รูปแบบต่ำงๆ เช่น ควำมร่วมมือกับสถำนประกอบกำรในกำรนำผลกำรวิจัยไปเป็นส่วน
หนึ่งของกำรปรับปรุงปัญหำที่เกิดขึ้นหรือไปใช้พัฒนำบุคลำกรของสถำนประกอบกำร
หรือส่วนกำรผลิต มีกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ให้คำปรึกษำแนะนำและจัดให้มีช่องทำงใน
กำรสื่อสำร ทำควำมเข้ำใจร่วมกันของภำคอุตสำหกรรม หรือริเริ่มโครงกำรหรือกิจกรรม
ใหม่ๆ ในชุมชน
3. มีการประเมินประโยชน์หรือผลกระทบของการให้บริการทางวิชาการต่อ
สังคม
มี ก ำรประเมิ น ประโยชน์ ห รื อ ผลกระทบของกำรให้ บ ริ ก ำรทำงวิ ช ำกำรต่ อ
สั งคมว่ ำสอดคล้ องกับควำมต้ องกำรของผู้ รับบริกำรทั้ งทำงตรงและทำงอ้อม มี กำร
ประเมินผลที่เกิดกับนิสิต อำจำรย์และบุคลำกรผู้ให้บริกำร ทั้งในด้ำนกำรนำควำมรู้ ควำม
เชี่ยวชำญไปใช้ประโยชน์ กำรสื่อสำร กำรชี้แจงแนะนำให้ผู้รับบริกำรและประชำชน
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4. มีการนาผลการประเมินในข้อ 3 ไปพัฒนาระบบและกลไก หรือกิจกรรม
การให้บริการทางวิชาการ
มีกำรนำผลกำรประเมินกำรให้บริกำรทำงวิชำกำรไปพัฒนำคุณภำพมำตรฐำน
ของกำรให้บริกำร ระบบและกลไกกำรให้บริกำร ซึ่งประกอบด้วยรูปแบบกำรให้บริกำร
ขอบเขตกำรให้บริกำร ค่ำใช้จ่ำย ระยะเวลำในกำรให้บริกำร สัญญำกำรบริกำร ซึ่งรวมทั้ง
กำรควบคุมและกำรกำกับคุณภำพของกำรให้บริกำร โดยจัดให้มีระบบกำรให้ข้อมูลที่
ชัดเจน มีควำมเป็นธรรม โปร่งใส และสำมำรถตรวจสอบได้
5. มี ก ารพัฒ นาความรู้ ที่ ไ ด้ จ ากการให้ บ ริ ก ารทางวิ ช าการและถ่ า ยทอด
ความรู้สู่บุคลากรภายในคณะและเผยแพร่สู่สาธารณชน
คณะมีกำรพัฒนำควำมรู้ที่ได้จำกกำรให้บริกำรทำงวิชำกำร ส่งเสริมให้เกิด
กระบวนกำรในกำรถ่ำยทอดควำมรู้สู่บุคลำกรภำยในคณะ ซึ่งรวมทั้งผู้เรียนด้วย จัดให้มี
กำรแลกเปลี่ยนควำมคิดและเผยแพร่ประสบกำรณ์ในกำรให้บริกำรผ่ำนทำงสื่อกำรเรียนรู้
ต่ำงๆ รวมทั้งจัดทำฐำนข้อมูลกำรบริกำรวิชำกำรเผยแพร่สู่สำธำรณะ
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องค์ประกอบที่ 6
การทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม
จานวน 1 ตัวบ่งชี้
ตัวบ่งชีท้ ี่ 6.1 ระบบและกลไกกำรทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม (สกอ.6.1)
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ตัวบ่งชี้ที่ 6.1 ระบบและกลไกการทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม (สกอ.6.1)
ชนิดของตัวบ่งชี้

กระบวนกำร

คาอธิบายตัวบ่งชี้
คณะต้องมีนโยบำย แผนงำน โครงสร้ำง และกำรบริหำรจัดกำรงำนทำนุบำรุง
ศิลปะและวัฒนธรรมทั้งกำรอนุรักษ์ ฟื้นฟู สืบสำน เผยแพร่วัฒนธรรม ภูมิปัญญำท้องถิ่น
ตำมจุดเน้นของคณะอย่ำงมีประสิทธิภำพและประสิทธิผล มีกำรบูรณำกำรกำรทำนุบำรุง
ศิลปะและวัฒนธรรมกับกำรเรียนกำรสอนและกิจกรรมนิสิต
รอบระยะเวลา

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

เกณฑ์มาตรฐาน
1. มีระบบและกลไกกำรทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม และดำเนินกำรตำม
ระบบที่กำหนด
2. มีกำรบูรณำกำรงำนด้ำนทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมกับกำรจัดกำรเรียน
กำรสอนและกิจกรรมนิสิต
3. มีกำรเผยแพร่กิจกรรมหรือกำรบริกำรด้ำนทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม
ต่อสำธำรณชน
4. มีกำรประเมินผลควำมสำเร็จของกำรบูรณำกำรงำนด้ำนทำนุบำรุงศิลปะและ
วัฒนธรรมกับกำรจัดกำรเรียนกำรสอนและกิจกรรมนิสิต
5. มีกำรนำผลกำรประเมินไปปรับปรุงกำรบูรณำกำรงำนด้ำนทำนุบำรุงศิลปะ
และวัฒนธรรมกับกำรจัดกำรเรียนกำรสอนและกิจกรรมนิสิต
6. มีกำรกำหนดหรือสร้ำงมำตรฐำนคุณภำพด้ำนศิลปะและวัฒนธรรมและมี
ผลงำนเป็นที่ยอมรับในระดับชำติ
เกณฑ์การประเมิน
คะแนน 1
คะแนน 2
คะแนน 3
คะแนน 4
คะแนน 5
มีกำรดำเนินกำร มีกำรดำเนินกำร มีกำรดำเนินกำร มีกำรดำเนินกำร มีกำรดำเนินกำร
1 ข้อ
2 ข้อ
3 ข้อ
4 ข้อ
5 หรือ 6 ข้อ
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ตัวอย่างแนวทางปฏิบัติ
1. มีระบบและกลไกการทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม และดาเนินการตาม
ระบบที่กาหนด
มี กำรก ำหนดระบบและกลไกทำงด้ ำ นกำรท ำนุ บ ำรุ ง ศิ ล ปะและวั ฒ นธรรม
มีระบบส่งเสริมให้บุคลำกรนำกิจกรรมด้ำนกำรทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมสู่กำรปฏิบัติ
และมีผลลัพธ์ชัดเจนตำมแนวทำงที่กำหนดไว้ เช่น มีกำรกำหนดนโยบำยด้ำนกำรทำนุ
บำรุงศิลปะและวัฒนธรรม กำรกำหนดผู้รับผิดชอบ มีกำรจัดทำแผนงบประมำณโครงกำร
มีกำรกำหนดตัวชี้วัดด้ำนศิลปะและวัฒนธรรม มีกำรนำงำนศิลปะและวัฒนธรรมสู่กำร
ปฏิบัติที่เป็นรูปธรรม โดยทุกคนมีส่วนร่วม มีกำรติดตำมผลกำรดำเนินงำนอย่ำงเป็นระบบ
และมีกำรนำสู่กำรพัฒนำอย่ำงต่อเนื่อง
2. มีการบูรณาการงานด้านทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรมกับการจัดการ
เรียนการสอนและกิจกรรมนิสิต
คณะสนั บ สนุ น ให้มี กำรน ำกำรท ำนุบ ำรุงศิล ปะและวั ฒนธรรมไปบู รณำกำร
ร่วมกับกำรเรียนกำรสอน และกิจกรรมนิสิต คือมีกำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่นำกำรทำนุ
บำรุงศิลปะและวัฒนธรรมไปผสมผสำนเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมกำรเรียนกำรสอน หรือ
บูรณำกำรกำรทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมเข้ ำกับกิจกรรมเสริมหลักสูตรทั้งที่จัดโดย
คณะและที่จัดโดยองค์กำรนิสิต
3. มีการเผยแพร่กิจกรรมหรือการบริการด้านทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม
ต่อสาธารณชน
3.1 มีสถำนที่เพื่อกำรเผยแพร่และบริกำรด้ำนศิลปะและวัฒนธรรม เช่น มี
หอศิลป์/หอประวัติ/พิพิธภัณฑ์ หรือเวทีกำรแสดง มีกำรบริหำรจัดกำรโดยมีผู้มีควำมรู้
ควำมเชี่ยวชำญด้ำนศิลปะและวัฒนธรรม มีกำรจัดกิจกรรมอย่ำงต่อเนื่องสม่ำเสมอ มีกำร
จัดสรรงบประมำณด้ำนศิลปะและวัฒนธรรม
3.2 มีกำรเผยแพร่ศิลปะและวัฒนธรรมในระดับต่ำงๆ เช่น วำรสำรระดับคณะ
ระดับชำติ โดยมีควำมต่อเนื่องในกำรดำเนินงำน
3.3 มีกำรบริกำรวิชำกำรด้ำนศิลปะและวัฒนธรรม โดยมีควำมร่วมมือกับ
หน่วยงำนหรือองค์กรอื่น มีกำรสร้ำงเครือข่ำย มีกำรกำหนดตัวบ่งชี้ และมีกำรดำเนินกำร
อย่ำงต่อเนื่อง เป็นระบบอย่ำงชัดเจน
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4. มีการประเมินผลความสาเร็จของการบูรณาการงานด้านทานุบารุงศิลปะ
และวัฒนธรรม กับการจัดการเรียนการสอนและกิจกรรมนิสิต
มีกำรติดตำมผลกำรบูรณำกำรงำนด้ำนทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมกับกำร
จัดกำรเรียนกำรสอนและกิจกรรมนิสิต มีกำรกำหนดตัวบ่งชี้ และติดตำมผลกำรดำเนินงำน
อย่ำงเป็นระบบ
5. มี การน าผลการประเมินไปปรับ ปรุง การบู รณาการงานด้า นท านุบ ารุง
ศิลปะและวัฒนธรรมกับการจัดการเรียนการสอนและกิจกรรมนิสิต
5.1 มีกำรนำผลกำรประเมินไปพัฒนำกระบวนกำร บูรณำกำรด้ำนทำนุบำรุง
ศิลปะและวัฒนธรรมกับกำรจัดกำรเรียนกำรสอน โดยใช้หลักกำรของ PDCA
5.2 มี แ ผนปรั บ ปรุ ง และพั ฒ นำกำรบู ร ณำกำรด้ ำ นท ำนุ บ ำรุ ง ศิ ล ปะและ
วัฒนธรรมนำสู่กำรปฏิบัติและปรับปรุงอย่ำงต่อเนื่อง
5.3 มีผลสัมฤทธิ์ที่เกิดขึ้นจำกกำรดำเนินกำรตำมแผนปรับปรุงและพัฒนำอย่ำง
เป็นรูปธรรม
6. มีการกาหนดหรือสร้างมาตรฐานคุณภาพด้านศิลปะและวัฒนธรรมและมี
ผลงานเป็นที่ยอมรับในระดับชาติ
6.1 มีกำรกำหนด/กำรสร้ำงมำตรฐำนด้ำนศิลปะและวัฒนธรรม โดยมีกำรใช้
ผู้เชี่ยวชำญและมีกำรเผยแพร่สู่สำธำรณะ
6.2 ได้รับกำรยอมรับจำกสังคม เช่น มีศิลปินแห่งชำติ มีบุคลำกรได้รับเชิญเป็น
วิ ทยำกรหรื อเป็ นที่ ประจั กษ์ หรื อผู้ ทรงคุ ณวุ ฒิ ในระดั บองค์ กรระดั บชุ มชนระดั บ
ชำติ และระดับนำนำชำติ
6.3 มีจำนวนผลงำนวิจัย หรืองำนสร้ำงสรรค์ ด้ำนศิลปะและวัฒนธรรมโดยมี
กำรเผยแพร่ทั้งในระดับชำติ ระดับภูมิภำค หรือระดับนำนำชำติ หรือมีผลงำนได้รับ
รำงวัล ได้รับกำรอ้ำงอิงเป็นที่ยอมรับ
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องค์ประกอบที่ 7
การบริหารและการจัดการ
จานวน 4 ตัวบ่งชี้
ตัวบ่งชีท้ ี่ 7.1 ภำวะผูน้ ำของคณะกรรมกำรประจำคณะและผูบ้ ริหำรทุกระดับของคณะ
(สกอ.7.1)
ตัวบ่งชีท้ ี่ 7.2 กำรพัฒนำสถำบันสู่สถำบันเรียนรู้ (สกอ.7.2)
ตัวบ่งชีท้ ี่ 7.3 ระบบสำรสนเทศเพื่อกำรบริหำรและกำรตัดสินใจ (สกอ.7.3)
ตัวบ่งชีท้ ี่ 7.4 ระบบบริหำรควำมเสี่ยง (สกอ.7.4)
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ตัวบ่งชี้ที่ 7.1 ภาวะผู้นาของคณะกรรมการประจาคณะและผูบ้ ริหารทุกระดับของ
คณะ (สกอ.7.1)
ชนิดของตัวบ่งชี้

กระบวนกำร

คาอธิบายตัวบ่งชี้
ปัจจัยสนับสนุนที่สำคัญต่อกำรเจริญก้ำวหน้ำของคณะ คือ คณะกรรมกำรประจำ
คณะและผู้บริหำรทุกระดับของคณะนั้นๆ หำกคณะกรรมกำรประจำคณะและผู้บริหำรมี
วิสัยทัศน์ เป็นผู้นำที่ดี มีธรรมำภิบำล รับผิดชอบต่อสังคม รักควำมก้ำวหน้ำ ดูแลบุคลำกร
อย่ำงดี เปิดโอกำสให้ชุมชนเข้ำมำมีส่วนร่วมในกำรบริหำร มีควำมสำมำรถในกำรตัดสินใจ
แก้ปัญหำ และกำกับดูแล ติดตำมผลกำรดำเนินงำนของคณะไปในทิศทำงที่ถูกต้อง จะทำให้
คณะเจริญรุดหน้ำอย่ำงรวดเร็ว
นิยามศัพท์
หลักธรรมาภิบาล หมำยถึง กำรปกครอง กำรบริหำร กำรจัดกำร กำรควบคุม
ดูแลกิจกำรต่ำงๆ ให้เป็นไปในครรลองธรรม นอกจำกนี้ ยังหมำยถึงกำรบริหำรจัดกำรที่ดี
ซึ่งสำมำรถนำไปใช้ได้ทั้งภำครัฐและเอกชน ธรรมที่ใช้ในกำรบริหำรงำนนี้มีควำมหมำย
อย่ำงกว้ำงขวำง กล่ำวคือ หำได้มีควำมหมำยเพียงหลักธรรมทำงศำสนำเท่ำนั้น แต่รวมถึง
ศีลธรรม คุณธรรม จริยธรรมและควำมถูกต้อง ชอบธรรมทั้งปวง ซึ่งวิญญูชนพึงมีและพึง
ประพฤติปฏิบัติ อำทิ ควำมโปร่งใสตรวจสอบได้ กำรปรำศจำกกำรแทรกแซงจำกองค์กำร
ภำยนอกเป็ นต้ น หลั กธรรมำภิบำลของกำรบริหำรกิจกำรบ้ ำ นเมื องที่ ดี (Good
Governance) ที่เหมำะสมจะนำมำปรับใช้ในภำครัฐมี 10 องค์ประกอบ ดังนี้
1. หลักประสิทธิผล (Effectiveness) คือ ผลกำรปฏิบัติ รำชกำรที่ บรรลุ
วัตถุประสงค์และเป้ำหมำยของแผนกำรปฏิบัติรำชกำรตำมที่ได้รับงบประมำณมำดำเนินกำร
รวมถึงสำมำรถเทียบเคียงกับส่วนรำชกำร หรือหน่วยงำนที่มีภำรกิจคล้ำยคลึงกันและมีผล
กำรปฏิบัติงำนในระดับชั้นนำของประเทศเพื่อให้เกิดประโยชน์สุขต่อประชำชนโดยกำร
ปฏิบัติรำชกำรจะต้องมีทิศทำงยุทธศำสตร์ และเป้ำประสงค์ที่ชัดเจน มีกระบวนกำร
ปฏิบัติงำนและระบบงำนที่ เป็นมำตรฐำน รวมถึงมีกำรติ ดตำมประเมิ นผลและพัฒนำ
ปรับปรุงอย่ำงต่อเนื่องและเป็นระบบ
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2. หลักประสิทธิภำพ (Efficiency) คือ กำรบริหำรรำชกำรตำมแนวทำงกำร
กำกับดูแลที่ดีที่มีกำรออกแบบกระบวนกำรปฏิบัติงำนโดยใช้เทคนิคและเครื่องมือกำร
บริหำรจัดกำรที่เหมำะสมให้องค์กำรสำมำรถใช้ทรัพยำกรทั้งด้ำนต้นทุน แรงงำนและ
ระยะเวลำให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อกำรพัฒนำขีดควำมสำมำรถในกำรปฏิบัติรำชกำรตำม
ภำรกิจเพื่อตอบสนองควำมต้องกำรของประชำชนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม
3. หลักกำรตอบสนอง (Responsiveness) คือ กำรให้บริกำรที่สำมำรถ
ดำเนินกำรได้ภำยในระยะเวลำที่กำหนด และสร้ำงควำมเชื่อมั่น ควำมไว้วำงใจ รวมถึง
ตอบสนองควำมคำดหวังหรือควำมต้องกำรของประชำชนผู้รับบริกำร และผู้มีส่วนได้ส่วน
เสียที่มีควำมหลำกหลำยและมีควำมแตกต่ำง
4. หลักภำระรับผิดชอบ (Accountability) คือ กำรแสดงควำมรับผิดชอบใน
กำรปฏิบัติหน้ำที่และผลงำนต่อเป้ำหมำยที่กำหนดไว้ โดยควำมรับผิดชอบนั้นควรอยู่ใน
ระดับที่สนองต่อควำมคำดหวังของสำธำรณะ รวมทั้งกำรแสดงถึงควำมสำนึกในกำร
รับผิดชอบต่อปัญหำสำธำรณะ
5. หลักควำมโปร่งใส (Transparency) คือ กระบวนกำรเปิดเผยอย่ำง
ตรงไปตรงมำ ชี้แจงได้เมื่อมีข้อสงสัยและสำมำรถเข้ำถึงข้อมูลข่ำวสำรอันไม่ต้องห้ำมตำม
กฎหมำยได้อย่ำงเสรี โดยประชำชนสำมำรถรู้ทุกขั้นตอนในกำรดำเนินกิจกรรมหรือ
กระบวนกำรต่ำงๆ และสำมำรถตรวจสอบได้
6. หลักกำรมีส่วนร่วม (Participation) คือ กระบวนกำรที่ข้ำรำชกำร
ประชำชนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่มมีโอกำสได้เข้ำร่วมในกำรรับรู้ เรียนรู้ ทำควำม
เข้ำใจ ร่วมแสดงทัศนะ ร่วมเสนอปัญหำหรือประเด็นที่สำคัญที่เกี่ยวข้อง ร่วมคิดแนวทำง
ร่วมกำรแก้ไขปัญหำ ร่วมในกระบวนกำรตัดสินใจ และร่วมกระบวนกำรพัฒนำในฐำนะ
หุ้นส่วนกำรพัฒนำ
7. หลักกำรกระจำยอำนำจ (Decentralization) คือ กำรถ่ำยโอนอำนำจกำร
ตัดสินใจทรัพยำกร และภำรกิจจำกส่วนรำชกำรส่วนกลำงให้แก่หน่วยกำรปกครองอื่นๆ
(รำชกำรบริหำรส่วนท้องถิ่น ) และภำคประชำชนดำเนินกำรแทนโดยมีอิสระตำมสมควร
รวมถึงกำรมอบอำนำจและควำมรับผิดชอบในกำรตัดสินใจและกำรดำเนินกำรให้แก่
บุคลำกร โดยมุ่งเน้นกำรสร้ำงควำมพึงพอใจในกำรให้บริกำรต่อผู้รับบริกำรและผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย กำรปรับปรุงกระบวนกำร และเพิ่มผลิตภำพเพื่อผลกำรดำเนินงำนที่ดีของส่วน
รำชกำร
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8. หลักนิติธรรม (Rule of Law) คือ กำรใช้อำนำจของกฎหมำย กฎระเบียบ
ข้อบังคับในกำรบริหำรรำชกำรด้วยควำมเป็นธรรม ไม่เลือกปฏิบัติ และคำนึงถึงสิทธิ
เสรีภำพของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
9. หลักควำมเสมอภำค (Equity) คือ กำรได้รับกำรปฏิบัติและได้รับบริกำร
อย่ำงเท่ำเทียมกันโดยไม่มีกำรแบ่งแยกด้ำน ชำยหรือหญิง ถิ่นกำเนิด เชื้อชำติ ภำษำ เพศ
อำยุ ควำมพิกำร สภำพทำงกำยหรือสุขภำพ สถำนะของบุคคล ฐำนะทำงเศรษฐกิจและ
สังคม ควำมเชื่อทำงศำสนำ กำรศึกษำ กำรฝึกอบรมและอื่นๆ
10. หลักมุ่งเน้นฉันทำมติ (Consensus Oriented) คือ กำรหำข้อตกลงทั่วไป
ภำยในกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้อง ซึ่งเป็นข้อตกลงที่เกิดจำกกำรใช้กระบวนกำร
เพื่อหำข้อคิดเห็นจำกกลุ่มบุคคลที่ได้รับประโยชน์และเสียประโยชน์ โดยเฉพำะกลุ่มที่
ได้รับผลกระทบโดยตรงซึ่งต้องไม่มีข้อคัดค้ำนที่ยุติไม่ได้ในประเด็นที่สำคัญ โดยฉันทำมติ
ไม่จำเป็นต้องหมำยควำมว่ำเป็นควำมเห็นพ้องโดยเอกฉันท์
รอบระยะเวลา

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

เกณฑ์มาตรฐาน
1. คณะกรรมกำรประจ ำคณะปฏิบัติ หน้ำที่ตำมระเบียบ/ข้อบั งคับที่ กำหนด
ครบถ้วนและมีกำรประเมินตนเองตำมหลักเกณฑ์ที่กำหนดล่วงหน้ำ
2. ผู้บริหำรมีวิสัยทัศน์ กำหนดทิศทำงกำรดำเนินงำน และสำมำรถถ่ำยทอดไป
ยังบุคลำกรทุกระดับ มีควำมสำมำรถในกำรวำงแผนกลยุทธ์ มีกำรนำข้อมูลสำรสนเทศ
เป็นฐำนในกำรปฏิบัติงำนและพัฒนำคณะ
3. ผู้บริหำรมีกำรกำกับติดตำม และประเมินผลกำรดำเนินงำนตำมที่มอบหมำย
รวมทั้งสำมำรถสื่อสำรแผนและผลกำรดำเนินงำนของคณะไปยังบุคลำกรในคณะ
4. ผู้ บ ริหำรสนับ สนุน ให้บุ คลำกรในคณะมี ส่ว นร่ว มในกำรบริหำรจัด กำรให้
อำนำจในกำรตัดสินใจแก่บุคลำกรตำมควำมเหมำะสม และผู้บริหำรมีกำรจัดประชุม
บุคลำกร อย่ำงน้อย 2 ครั้งต่อปีกำรศึกษำ
5. ผู้บริหำรถ่ำยทอดควำมรู้และส่งเสริมพัฒนำผู้ร่วมงำน เพื่อให้สำมำรถทำงำน
บรรลุวัตถุประสงค์ของคณะเต็มตำมศักยภำพ
6. ผู้บริหำรบริหำรงำนด้วยหลักธรรมำภิบำล โดยคำนึงถึงประโยชน์ของคณะ
และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
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7. คณะกรรมกำรประจำคณะประเมินผลกำรบริหำรงำนของคณะ และผู้บริหำร
นำผลกำรประเมินไปปรับปรุงกำรบริหำรงำนอย่ำงเป็นรูปธรรม
หมายเหตุ : หำกจะประเมินผ่ำนเกณฑ์กำรประเมินมำตรฐำนข้อที่ 6 นั้น ต้องแสดง
ข้อมูลกำรบริหำรงำนตำมหลักธรรมำภิบำลครบถ้วนทั้ง 10 ประกำร ตำมนิยำมศัพท์ที่
ระบุไว้ ซึ่งสอดคล้องเป็นไปตำมเกณฑ์ของ สมศ.
เกณฑ์การประเมิน
คะแนน 1
คะแนน 2
คะแนน 3
คะแนน 4
คะแนน 5
มีกำรดำเนินกำร มีกำรดำเนินกำร มีกำรดำเนินกำร มีกำรดำเนินกำร มีกำรดำเนินกำร
1 ข้อ
2 หรือ 3 ข้อ 4 หรือ 5 ข้อ
6 ข้อ
7 ข้อ
ตัวอย่างแนวทางปฏิบัติ
1. คณะกรรมการประจาคณะปฏิบัติหน้าที่ตามระเบียบ/ข้อบังคับที่กาหนด
ครบถ้วนและมีการประเมินตนเองตามหลักเกณฑ์ที่กาหนดล่วงหน้า
1.1 คณะกรรมกำรประจำคณะทุกคนควรได้รับกำรชี้แจงและทำควำมเข้ำใจ
เกี่ยวกับกฎหมำยข้อบังคับต่ำงๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพำะพระรำชบัญญัติมหำวิทยำลัย
ข้อบังคับต่ำงๆ อำทิ ข้อบังคับที่ว่ำด้วยกำรบริหำรงำนบุคคลและผู้บริหำรรวมทั้งทิศ
ทำงกำรพัฒ นำคุณ ภำพกำรศึกษำของประเทศกรอบทิศทำงกำรพัฒ นำคณะ และ
อัตลักษณ์ของคณะ/มหำวิทยำลัย เพื่อให้ทรำบถึงบทบำทหน้ำที่ที่มีต่อ คณะก่อนจะ
ปฏิบัติหน้ำที่
1.2 คณะกรรมกำรประจำคณะกำกับดูแลคณะไปสู่ทิศทำงที่กำหนดร่วมกัน
ระหว่ ำ งผู้ บ ริห ำรคณะและคณะกรรมกำรประจ ำคณะและมี ค วำมสอดคล้ องกับ ทิ ศ
ทำงกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำของประเทศ รวมทั้งทันต่อกำรเปลี่ยนแปลงของโลก
1.3 มีกำรเปิดเผยประวัติกรรมกำรประจำคณะ รำยงำนกำรประเมินตนเอง
และรำยงำนต่อสำธำรณชน
2. ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ กาหนดทิศทางการดาเนินงาน และสามารถถ่ายทอด
ไปยังบุ คลากรทุกระดับ มีความสามารถในการวางแผนกลยุทธ์ มีการนาข้อมูล
สารสนเทศเป็นฐานในการปฏิบัติงานและพัฒนาคณะ
2.1 ผู้บริหำรและคณะกรรมกำรประจำคณะมีส่วนร่วมในกำรกำหนดนโยบำย
และจัดทำวิสัยทัศน์ พันธกิจ แผนกลยุทธ์ และนำสู่กำรปฏิบัติที่เป็นระบบชัดเจน โดยมี
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กำรกำหนดตัวบ่งชี้คุณภำพ (KPI) ของงำนที่ปฏิบัติ ที่ควรมีกำรพิจำรณำจำก 1) มิติกำร
พัฒนำองค์กร เช่น กำรส่งเสริมให้อำจำรย์ บุคลำกรมีโอกำสศึกษำ เรียนรู้ พัฒนำตนเอง
อย่ำงต่อเนื่อง กำรพัฒนำระบบสำรสนเทศเพื่อกำรเรียนรู้ 2) มิติกำรพัฒนำ หรือกำร
ปรับปรุงกระบวนหลักของคณะ เช่น กำรพัฒนำหลักสูตร กำรปรับปรุงกระบวนกำร
เรียนรู้ของนิสิต ทิศทำงกำรส่งเสริมกำรวิจัย กำรบริกำรวิชำกำรและสังคม กำรทำนุบำรุง
ศิลปะและวัฒนธรรม 3) มิติผู้รับบริกำรหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เช่น ควำมพึงพอใจของ
ผู้ใช้บัณฑิต โดยคำนึงถึงควำมคุ้มค่ำของกำรใช้จ่ำยเงิน งบประมำณ และให้สอดคล้องกับ
เป้ำ ประสงค์ตำมประเด็นยุ ทธศำสตร์ หรือวัตถุประสงค์เชิ งกลยุท ธ์ของคณะอย่ำ ง
เหมำะสม โดยพิจำรณำจำกควำมคุ้มค่ำของกำรจัดเก็บข้อมูล และกำรรำยงำนข้อมูล กับ
ประโยชน์ที่จะได้รับ
2.2 ผู้บริหำรสร้ำงระบบและกลไกกำรถ่ำยทอดนโยบำย วิสัยทัศน์ และแผน
กลยุทธ์ให้หน่วยงำนและบุคลำกรทุกระดับทรำบและมีควำมเข้ำใจร่วมกัน
2.3 ควรจัดทำระบบฐำนข้อมูลของคณะให้ทันสมัย นำมำใช้ในกำรติดตำมผลกำร
บริหำรสำรสนเทศ กำรรำยงำนผลกำรดำเนินงำนตำมตัวบ่งชี้คุณภำพ (KPI) ที่กำหนดไว้ใน
แผนกลยุทธ์อย่ำงน้อยปีละ 2 ครั้ง และนำข้อมูลที่ได้มำใช้เพื่อกำรตัดสินใจปรับแผน
กลยุทธ์ได้อย่ำงทันกำร
3. ผู้ บริ หารมีก ารก ากั บ ติ ดตามและประเมินผลการด าเนินงานตามที่
มอบหมาย รวมทั้งสามารถสื่อสารแผนและผลการดาเนินงานของคณะไปยังบุคลากร
ในคณะ
3.1 ผู้บริหำรมีกำรกำกับ ติดตำมผลกำรนำนโยบำยและแผนกลยุทธ์ไปสู่กำร
ปฏิบัติในกำรประชุมผู้บริหำรอย่ ำงน้อยปีละ 1-2 ครั้ง เพื่อทบทวนเป้ำหมำย หรือปรับ
แผนกำรดำเนินงำนให้สอดคล้องกับสภำพกำรณ์ยิ่งขึ้น พร้อมทั้งสร้ำงกลไกภำยในเพื่อ
สื่อสำรแผนกำรดำเนินงำนไปยังบุคลำกรกลุ่มเป้ำหมำยทุกระดับที่เกี่ยวข้อง
3.2 ผู้บริหำรมีกำรประเมินผลกำรดำเนินงำนที่สำคัญตำมภำรกิจของคณะอย่ำง
ครบถ้วน รวมทั้งกำรติดตำมผลสัมฤทธิ์ อย่ำงน้อยปีละ 1 ครั้ง เพื่อทบทวนเป้ำหมำย
หรือปรับแผนกำรดำเนินงำนในรอบปีถัดไป พร้อมแจ้งผลกำรดำเนินงำนไปยังบุคลำกร
ทุกระดับผ่ำนกำรสื่อสำรภำยในโดยใช้สื่อต่ำงๆ ที่ตรงกับกลุ่มเป้ำหมำย
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4. ผู้บริหารสนับสนุนให้บุคลากรในคณะมีส่ วนร่วมในการบริหารจัดการให้
อานาจในการตัดสินใจแก่บุคลากรตามความเหมาะสม และผู้บริหารมีการจัดประชุม
บุคลากร อย่างน้อย 2 ครั้งต่อปีการศึกษา
4.1 ผู้บริหำรควรมีระบบกำรสื่อสำร 2 ทำง เพื่อรับฟังข้อคิดเห็นและ
ข้อเสนอแนะจำกบุคลำกรผู้ปฏิบัติงำน อันจะทำให้ได้ข้อมูลเพื่อกำรปรับปรุงระบบกำร
ปฏิบัติงำนอย่ำงต่อเนื่อง
4.2 ผู้บริหำรดำเนินกำรปรับลดขั้นตอนกระบวนกำรบริหำรจัดกำรโดยกำรมอบ
อำนำจในกำรตัดสินใจแก่ผู้บริหำรหรือผู้ปฏิบัติระดับถัดไป เพื่อเพิ่มควำมคล่องตัว พร้อม
กับมีกำรกำกับ และตรวจสอบเพื่อให้เกิดควำมมั่นใจว่ำระบบกำรทำงำนมีประสิทธิภำพ
ประสิทธิผล คุ้มค่ำ และมีควำมเสี่ยงอยู่ระดับในที่ยอมรับได้
4.3 ผู้บริหำรมีกำรส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรม เพื่อเป็นกำรสร้ำงขวัญและกำลังใจ
ต่อบุคลำกรเป็นประจำอย่ำงต่อเนื่อง เช่น กำรจัดโครงกำรรำงวัลคุณภำพและเพิ่ม
ประสิทธิภำพกำรให้บริกำรโครงกำรพัฒนำองค์กำรให้ คล่องตัว (lean organization)
เป็นต้น
5. ผู้บ ริห ารถ่า ยทอดความรู้และส่ งเสริมพัฒ นาผู้ร่วมงานเพื่อให้ส ามารถ
ทางานบรรลุวัตถุประสงค์ของคณะเต็มตามศักยภาพ
5.1 ผู้บริหำรมีกำรถ่ำยทอดควำมรู้แก่ผู้ร่วมงำน โดยเน้นกำรเพิ่มทักษะในกำร
ปฏิบัติงำนให้สูงขึ้นอย่ำงต่อเนื่องหรื อเพิ่มศักยภำพในกำรทำงำนให้บรรลุวัตถุประสงค์
เช่น กำรสอนงำนที่หน้ำงำน (on – the – job training) จัดทำคู่มือกำรปฏิบัติงำน
เป็นต้น
5.2 ผู้บริหำรในระดับต่ำงๆ ควรนำหลักกำรจั ดกำรควำมรู้มำใช้ เพื่ อกำร
แลกเปลี่ยนควำมรู้ และถ่ำยทอดประสบกำรณ์ร่วมกันระหว่ำงผู้ปฏิบัติงำน อำทิ กำรประชุม
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ กำรสร้ำงเครือข่ำยชุมชนนักปฏิบัติ (community of practices)
เป็นต้น
6. ผู้บริหารบริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาล โดยคานึงถึงประโยชน์ของ
คณะและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
6.1 ผู้ บ ริ ห ำรควรยึ ด หลั ก ธรรมำภิ บ ำลเป็ น เครื่ อ งมื อ ในกำรบ ริ ห ำรกำร
ด ำเนิ น งำนของคณะให้ ไ ปสู่ ทิ ศทำงที่ กำหนดร่ ว มกัน ระหว่ ำ งผู้ บ ริ หำรคณะ และ
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คณะกรรมกำรประจำคณะ โดยให้สอดคล้องทิศทำงกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำของ
ประเทศและทันต่อกำรเปลี่ยนแปลงของโลก
6.2 ผู้บริหำรมีกำรดำเนินงำนภำยใต้หลักธรรมำภิบำลโดยเฉพำะในประเด็นกำร
ปกป้องผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในเรื่องคุณภำพทำงวิชำกำรและเปิดโอกำสให้
มีส่วนร่วมจำกทุกฝ่ำยที่เกี่ยวข้องในกำรดำเนินงำน
6.3 ผู้บริหำรมีกำรเปิดเผยประวัติ มีรำยงำนประเมินตนเอง จัดทำรำยงำน
สรุปผลกำรทำงำนและรำยงำนกำรเงินของคณะ เสนอต่อคณะกรรมกำรประจำคณะเป็น
ประจำทุกปี
6.4 ผู้บริหำรมีกำรติดตำมผลกำรควบคุมภำยใน กำรบริหำรควำมเสี่ยง และกำร
ตรวจสอบภำยในของคณะ และรำยงำนกำรเงินของคณะเสนอต่อคณะกรรมกำรประจำ
คณะเป็นประจำทุกปี
7. คณะกรรมการประจ าคณะประเมิน ผลการบริห ารงานของคณะ และ
ผู้บริหารนาผลการประเมินไปปรับปรุงการบริหารงานอย่างเป็นรูปธรรม
7.1 กรรมกำรประจำคณะประเมินผลกำรบริหำรงำนของคณะและผู้บริหำร
ตำมที่ ร ะบุ ไ ว้ ใ นกฎหมำยหรื อ พระรำชบั ญ ญั ติ ข องมหำวิ ท ยำลั ย และข้ อ บั ง คั บ
มหำวิทยำลัยที่ว่ำด้วยกำรบริหำรงำนบุคคลผู้บริหำรและข้อบัง คับที่เกี่ยวข้องกับกำร
ประเมิน หรือตำมข้อตกลงที่ทำร่วมกันระหว่ำงกรรมกำรประจำคณะและผู้บริหำร
7.2 กรรมกำรประจ ำคณะควรยึ ด หลักกำรประเมิ น ผลกำรบริหำรงำนแบบ
กัลยำณมิตร กล่ำวคือใช้หลักกำรที่มุ่งเน้นกำรให้ข้อเสนอแนะเชิงสร้ำงสรรค์ นำผลกำร
ประเมินไปใช้ในกำรพัฒนำ หรือปรับปรุงคณะให้เจริญก้ำวหน้ำอย่ำงต่อเนื่อง
7.3 ผู้บริหำรมีกำรนำผลกำรประเมินจำกกรรมกำรประจำคณะไปใช้ปรับปรุง
กำรบริหำรงำน อำทิ จัดทำแผนกำรบริหำรงำน และรำยงำนผลกำรดำเนินงำนต่อ
กรรมกำรประจำคณะในโอกำสที่เหมำะสม
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ตัวบ่งชี้ที่ 7.2 การพัฒนาสถาบันสู่สถาบันเรียนรู้ (สกอ. 7.2)
ชนิดของตัวบ่งชี้

กระบวนกำร

คาอธิบายตัวบ่งชี้
มำตรฐำนกำรอุดมศึกษำข้อที่ 3 กำหนดให้หน่วยงำนมีกำรสร้ำงและพัฒนำสังคม
ฐำนควำมรู้และสังคมแห่งกำรเรียนรู้ ซึ่งต้องมีกำรจัดกำรควำมรู้เพื่อมุ่งสู่หน่วยงำนแห่งกำร
เรียนรู้ โดยมีกำรรวบรวมองค์ควำมรู้ที่มีอยู่ในหน่วยงำนซึ่งกระจัดกระจำยอยู่ในตัวบุคคล
หรือเอกสำรมำพัฒนำให้เป็นระบบ เพื่อให้ทุกคนในหน่วยงำนสำมำรถเข้ำถึงควำมรู้ และ
พัฒนำตนเองให้เป็นผู้รู้ รวมทั้งปฏิบัติงำนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ อันจะส่งผลให้หน่วยงำน
มีควำมสำมำรถในเชิงแข่งขันสูงสุด กระบวนกำรในกำรบริหำรจัดกำรควำมรู้ในหน่วยงำน
ประกอบด้วย กำรระบุควำมรู้ กำรคัดเลือก กำรรวบรวม กำรจัดเก็บควำมรู้กำรเข้ำถึง
ข้อมูล และกำรแลกเปลี่ยนควำมรู้ทั้งภำยในและภำยนอกหน่วยงำน กำรสร้ำงบรรยำกำศ
และวัฒนธรรมกำรเรียนรู้ภำยในหน่วยงำน กำรกำหนดแนววิธีปฏิบัติงำน ตลอดจนกำรใช้
เทคโนโลยีสำรสนเทศเพื่อเพิ่มประสิทธิภำพกำรบริหำรจัดกำรควำมรู้ในหน่วยงำนให้ดี
ยิ่งขึ้น
นิยามศัพท์
แนวปฏิบัติที่ดี หมำยถึง วิธีปฏิบัติ หรือขั้นตอนกำรปฏิบัติที่ทำให้องค์กำร
ประสบควำมสำเร็จ หรือสู่ควำมเป็นเลิศตำมเป้ำหมำย เป็นที่ยอมรับในวงวิชำกำรหรือ
วิชำชีพนั้นๆ มีหลักฐำนของควำมสำเร็จปรำกฏชัดเจน โดยมีกำรสรุปวิธีปฏิบัติ หรือ
ขั้นตอนกำรปฏิบัติ ตลอดจนควำมรู้และประสบกำรณ์ บันทึกเป็นเอกสำร เผยแพร่ให้
หน่วยงำนภำยในหรือภำยนอกสำมำรถนำไปใช้ประโยชน์ได้
รอบระยะเวลา

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

เกณฑ์มาตรฐาน
1. มีกำรกำหนดประเด็นควำมรู้และเป้ำหมำยของกำรจัดกำรควำมรู้ที่สอดคล้อง
กับแผนกลยุทธ์ของคณะอย่ำงน้อยครอบคลุมพันธกิจด้ำนกำรผลิตบัณฑิตและด้ำนกำร
วิจัย
2. กำหนดบุคลำกรกลุ่มเป้ำหมำยที่จะพัฒนำควำมรู้และทักษะด้ำนกำรผลิต
บัณฑิตและด้ำนกำรวิจัยอย่ำงชัดเจนตำมประเด็นควำมรู้ที่กำหนดในข้อ 1
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3. มีกำรแบ่งปันและแลกเปลี่ยนเรียนรู้จำกควำมรู้ทักษะของผู้มีประสบกำรณ์
ตรง (tacit knowledge) เพื่อค้นหำแนวปฏิบัติที่ดีตำมประเด็นควำมรู้ที่กำหนดในข้อ 1
และเผยแพร่ไปสู่บุคลำกรกลุ่มเป้ำหมำยที่กำหนด
4. มีกำรรวบรวมควำมรู้ตำมประเด็นควำมรู้ที่กำหนดในข้อ 1 ทั้งที่มีอยู่ในตัว
บุคคลและแหล่งเรียนรู้อื่นๆ ที่เป็นแนวปฏิบัติที่ดีมำพัฒนำและจัดเก็บอย่ำงเป็นระบบโดย
เผยแพร่ออกมำเป็นลำยลักษณ์อักษร (explicit knowledge)
5. มี ก ำรน ำควำมรู้ ที่ ไ ด้ จ ำกกำรจั ด กำรควำมรู้ ใ นปี ก ำรศึ ก ษำปั จ จุ บั น หรื อ
ปีกำรศึกษำที่ผ่ำนมำที่เป็นลำยลักษณ์อักษร (explicit knowledge) และจำกควำมรู้
ทักษะของผู้มีประสบกำรณ์ตรง (tacit knowledge) ที่เป็นแนวปฏิบัติที่ดีมำปรับใช้ใน
กำรปฏิบัติงำนจริง
เกณฑ์การประเมิน
คะแนน 1
คะแนน 2
คะแนน 3
คะแนน 4
คะแนน 5
มีกำรดำเนินกำร มีกำรดำเนินกำร มีกำรดำเนินกำร มีกำรดำเนินกำร มีกำรดำเนินกำร
1 ข้อ
2 ข้อ
3 ข้อ
4 ข้อ
5 ข้อ
ตัวอย่างแนวทางปฏิบัติ
1. มี ก ารก าหนดประเด็ น ความรู้ แ ละเป้ า หมายของการจั ด การความรู้ ที่
สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ของคณะ อย่างน้อยครอบคลุมพันธกิจด้านการผลิตบัณฑิต
และด้านการวิจัย
1.1 คณะควรศึกษำเป้ำประสงค์ตำมประเด็นยุทธศำสตร์ หรือวัตถุประสงค์เชิง
กลยุทธ์ของคณะ ว่ำมีประเด็นใดที่มุ่งเน้นเป็นสำคัญ หรือมุ่งสู่อัตลักษณ์ใดที่ต้องกำร
เพื่อนำมำใช้ในกำรกำหนดแผนยุทธศำสตร์หรือแผนปฏิบัติกำรในกำรจัดกำรควำมรู้ให้
สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ของคณะ โดยอย่ำงน้อยต้องครอบคลุมพันธกิจด้ำนกำรผลิต
บัณฑิตและด้ำนกำรวิจัย
1.2 บุคคลที่เกี่ยวข้องในกำรกำหนดประเด็นควำมรู้ อำจประกอบด้วย คณบดี
รองคณบดี ผู้ช่วยคณบดี หัวหน้ำภำควิชำ หัวหน้ำงำน ที่กำกับดูแลด้ำนยุทธศำสตร์หรือ
กลยุทธ์ที่เกี่ยวข้องกับกำรผลิตบัณฑิต ด้ำนวิจัย รวมทั้งด้ำนอื่นๆ ที่เป็นไปตำมอัตลักษณ์
ของคณะ
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1.3 คณะควรมีเป้ำหมำยในกำรจัดกำรควำมรู้ โดยเน้นเรื่องกำรพัฒนำทักษะ
ควำมสำมำรถของบุคลำกรภำยในเป็นหลัก โดยอย่ำงน้อยต้องครอบคลุมพันธกิจด้ำนกำร
ผลิ ตบั ณฑิ ตและด้ ำนกำรวิ จั ย รวมทั้ งประเด็ นกำรจั ดกำรควำมรู้ ที่ คณะมุ่ งเน้ นตำม
อัตลักษณ์ เช่น เทคนิคกำรปรับปรุงหลักสูตรและวิธีกำรเรียนรู้ที่เน้นผลลัพธ์กำรเรียนรู้
(learning outcome) เทคนิคกำรเพิ่มผลงำนวิจัยภำยในคณะ เป็นต้น
2. กาหนดบุคลากรกลุ่มเป้าหมายที่จะพัฒนาความรู้และทักษะด้านการผลิต
บัณฑิตและด้านการวิจัยอย่างชัดเจนตามประเด็นความรู้ที่กาหนดในข้อ 1
2.1 กลุ่มเป้ำหมำยที่จะได้รับกำรพัฒนำควำมรู้และทักษะด้ำนกำรผลิตบัณฑิต
และด้ำนกำรวิจัย อย่ำงน้อยควรเป็นบุคลำกรที่ทำหน้ำที่เกี่ยวข้องกับกำรผลิตบัณฑิตและ
กำรวิจัย เช่น คณำจำรย์หรือนักวิจัยที่เกี่ยวข้องกับประเด็นควำมรู้ดังกล่ำว รวมทั้งด้ำน
อื่นๆ ที่คณะมุ่งเน้น
2.2 คณะควรกำหนดนโยบำยให้มีกำรสำรวจผลกำรปฏิบัติงำนที่เป็นจุดเด่นของ
อำจำรย์หรือ นิ สิตในแต่ล ะคณะ หรือสำขำวิ ชำ โดยเฉพำะด้ำ นกำรจัด กำรเรีย น
กำรสอน และกำรวิจัยที่สะท้อนอัตลักษณ์ของสำขำวิชำนั้นๆ เพื่อนำมำกำหนดเป็น
ประเด็นสำหรับใช้ในกระบวนกำรจัดกำรควำมรู้ให้ได้องค์ควำมรู้ที่เป็นประโยชน์ต่อกำร
พัฒนำคุณภำพกำรจัดกำรศึกษำ
3. มี ก ารแบ่ ง ปั น และแลกเปลี่ ย นเรี ย นรู้ จ ากความรู้
ทั ก ษะของผู้ มี
ประสบการณ์ตรง (tacit knowledge) เพื่อค้นหาแนวปฏิบัติที่ดีตามประเด็นความรู้
ที่กาหนดในข้อ 1 และเผยแพร่ไปสู่บุคลากรกลุ่มเป้าหมายที่กาหนด
3.1 คณะควรเชิญบุคลำกรภำยใน หรือภำยนอกที่มีผลงำนดีเด่นทำงด้ำนวิชำกำร
และผลงำนทำงด้ำนวิจัย รวมทั้งผลงำนด้ำนอื่นๆ ที่คณะมุ่งเน้น มำถ่ำยทอดควำมรู้ เคล็ดลับ
หรือนวัตกรรม อย่ำงสม่ำเสมอผ่ำนเวทีต่ำงๆ เช่น กำรจัดประชุม สัมมนำ เพื่อกำรแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ร่วมกับเจ้ำของควำมรู้ เคล็ดลับ หรือนวัตกรรมดังกล่ำว
3.2 คณะควรส่งเสริมให้มีบรรยำกำศและวัฒนธรรมกำรเรียนรู้ภำยในคณะ เช่น
กำรส่ งเสริม ให้มีชุ ม ชนนักปฏิบั ติและเครือข่ำยด้ำ นกำรจั ดกำรควำมรู้ ทั้ ง ระหว่ ำ ง
หน่วยงำนภำยในคณะและภำยนอกคณะ/มหำวิท ยำลัย เพื่อให้เกิดวัฒนธรรมกำร
แลกเปลี่ยนเรียนรู้อย่ำงต่อเนื่อง โดยกำรจัดสรรทรัพยำกรอย่ำงเหมำะสม ทั้งด้ำน
งบประมำณ เวลำ สถำนที่
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4. มีการรวบรวมความรู้ตามประเด็นความรู้ ที่กาหนดในข้อ 1 ทั้งที่มีอยู่ใน
ตัวบุคคลและแหล่งเรียนรู้อื่นๆ ที่เป็นแนวปฏิบัติที่ดีมาพัฒนาและจัดเก็บอย่างเป็น
ระบบโดยเผยแพร่ออกมาเป็นลายลักษณ์อักษร (explicit knowledge)
4.1 มีกำรกำหนดผู้รับผิดชอบในกำรวิเครำะห์ สังเครำะห์ควำมรู้ทั้งที่มีอยู่ใน
ตัวบุคคลและแหล่งเรียนรู้อื่นๆ ที่เป็นแนวปฏิบัติที่ดีมำพัฒนำและจัดเก็บอย่ำงเป็นระบบ
เป็นหมวดหมู่เพื่อให้บุคลำกรกลุ่มเป้ำหมำยที่ต้องกำรเพิ่มพูนควำมรู้ควำมสำมำรถเข้ำถึง
แนวปฏิบัติที่ดีได้ง่ำย
4.2 ควรมีกำรใช้ประโยชน์จำกเทคโนโลยีสำรสนเทศเพื่อเพิ่มประสิทธิภำพกำร
บริหำรจัดกำร และเผยแพร่ควำมรู้ในองค์กร ให้เกิดควำมประหยัดและเกิดประโยชน์สูงสุด
4.3 ควรมีกำรจัดพิมพ์วำรสำร หรือสื่อสิ่งพิมพ์ เพื่อกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้และ
ยกย่องให้เกียรติแก่ผู้เป็นเจ้ำของควำมรู้ เคล็ดลับ หรือนวัตกรรมดังกล่ำว
5. มีก ารน าความรู้ที่ ได้จ ากการจัด การความรู้ในปีการศึกษาปัจ จุบันหรือ
ปีการศึกษาที่ผ่านมา ที่เป็นลายลักษณ์อักษร (explicit knowledge) และจาก
ความรู้ ทักษะของผู้มีประสบการณ์ตรง (tacit knowledge) ที่เป็นแนวปฏิบัติที่ดี
มาปรับใช้ในการปฏิบัติงานจริง
5.1 ผู้รับผิดชอบควรวิเครำะห์ควำมรู้จำกแนวปฏิบัติที่ดีจำกแหล่ งต่ำงๆ เช่น
นวัตกรรมที่ได้จำกกำรจัดกำรควำมรู้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์แก่ คณะและสังคม นำมำปรับ
ใช้ให้เหมำะสมกับบริบทของหน่วยงำนที่เป็นกลุ่มเป้ำหมำย
5.2 ผู้รับผิดชอบควรขยำยผลกำรปรับใช้ไปยังหน่วยงำนต่ำงๆ และติดตำม
วั ด ผลตำมประเด็ น ควำมรู้ และเป้ ำ หมำยของกำรจั ด กำรควำมรู้ ที่ ส อดคล้ องกั บ แผน
กลยุทธ์ด้ำนกำรผลิตบัณฑิตและด้ำนกำรวิจัย
5.3 มีกลไกกำรนำผลกำรประเมินคุณภำพจำกภำยในและภำยนอกด้ำนกำร
จัดกำรควำมรู้ มำปรับปรุงและพัฒนำระบบและกลไกกำรจัดกำรควำมรู้ของคณะ
5.4 ผู้รับผิดชอบควรสรุปผลสัมฤทธิ์ที่เกิดขึ้นตำมเป้ำประสงค์ที่กำหนดไว้ใน
ประเด็นยุทธศำสตร์ หรือกลยุทธ์ของคณะ
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ตัวบ่งชี้ที่ 7.3 ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจ (สกอ. 7.3)
ชนิดของตัวบ่งชี้

กระบวนกำร

คาอธิบายตัวบ่งชี้
คณะควรมี กำรพั ฒ นำระบบสำรสนเทศเพื่ อกำรบริห ำรและกำรตั ด สิ น ใจที่
สอดรับกับนโยบำยและกำรวำงแผนระดับ คณะ เพื่อให้เป็นระบบที่สมบูรณ์สำมำรถ
เชื่อมโยงกับทุกหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องทั้งภำยในและภำยนอก เป็นระบบที่ใช้งำนได้ทั้งเพื่อ
กำรบริหำร กำรวำงแผน และกำรตัดสินใจของผู้บริหำรทุกระดับ เพื่อกำรปฏิบัติงำนตำม
ภำรกิจทุกด้ำนของบุคลำกร เพื่อกำรติดตำมตรวจสอบและประเมินกำรดำเนินงำน
ตลอดจนเพื่อกำรปรับปรุงและพัฒนำคณะ ทั้งนี้ ระบบดังกล่ำวต้องมีควำมสะดวกในกำร
ใช้งำนโดยประเมินจำกควำมพึงพอใจของผู้ใช้
นิยามศัพท์
ระบบสารสนเทศ หมำยถึง ระบบที่ทำหน้ำที่ในกำรรวบรวมข้อมูลเข้ำมำทำ
กำรประมวลผล รวมทั้งกำรวิเครำะห์เพื่อจัดทำเป็นสำรสนเทศในรูปแบบต่ำงๆ และนำ
ส่งไปยังผู้ที่มีสิทธิได้รับสำรสนเทศเพื่อใช้ในกำรปฏิบัติงำน กำรบริหำร หรือกำรตัดสินใจ
โดยมีคอมพิวเตอร์ รวมทั้งอุปกรณ์ต่ำงๆ เป็นเครื่องมือสนับสนุนกำรทำงำนของระบบ
สำรสนเทศ ระบบสำรสนเทศในองค์กำรมีหลำยประเภทในแต่ละประเภทมีได้หลำยระบบ
ทั้งนี้ เพื่อตอบสนองวัตถุประสงค์เฉพำะด้ำนในกำรทำงำนที่แตกต่ำงกันออกไป
รอบระยะเวลา

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

เกณฑ์มาตรฐาน
1. มีแผนระบบสำรสนเทศ (Information System Plan)
2. มีระบบสำรสนเทศเพื่อกำรบริหำรและกำรตัดสินใจตำมพันธกิจของคณะ
โดยอย่ำงน้อยต้องครอบคลุ มกำรจัดกำรเรียนกำรสอน กำรวิจัย กำรบริหำรจัดกำร และ
กำรเงิน และสำมำรถนำไปใช้ในกำรดำเนินงำนประกันคุณภำพ
3. มีกำรประเมินควำมพึงพอใจของผู้ใช้ระบบสำรสนเทศ
4. มีกำรนำผลกำรประเมินควำมพึงพอใจของผู้ใช้ระบบสำรสนเทศมำปรับปรุง
ระบบสำรสนเทศ
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5. มีกำรส่งข้อมูลผ่ำนระบบเครือข่ำยของหน่วยงำนภำยนอกที่เกี่ยวข้องตำมที่
กำหนด
เกณฑ์การประเมิน
คะแนน 1
คะแนน 2
คะแนน 3
คะแนน 4
คะแนน 5
มีกำรดำเนินกำร มีกำรดำเนินกำร มีกำรดำเนินกำร มีกำรดำเนินกำร มีกำรดำเนินกำร
1 ข้อ
2 ข้อ
3 ข้อ
4 ข้อ
5 ข้อ
ตัวอย่างแนวทางปฏิบัติ
1. มีแผนระบบสารสนเทศ (information system plan)
1.1 คณะควรตั้งคณะกรรมกำรจัดทำแผนระบบสำรสนเทศที่ประกอบไปด้ วย
ผู้บริหำรด้ำนระบบสำรสนเทศของคณะ และกลุ่มผู้บริหำรที่เป็นผู้ใช้ระบบสำรสนเทศ
1.2 แผนระบบสำรสนเทศควรสอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ของคณะ
1.3 ระบบสำรสนเทศที่ น ำเสนอในแผนระบบสำรสนเทศควรประกอบด้ ว ย
รำยละเอียดดังต่อไปนี้เป็นอย่ำงน้อย
- วัตถุประสงค์ ควำมสำมำรถในกำรทำงำนของระบบแต่ละระบบ
- ควำมสอดคล้องของแต่ละระบบที่มีต่อแต่ละกลยุทธ์ของคณะ
- ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงระบบสำรสนเทศที่นำเสนอใหม่กับระบบสำรสนเทศที่มี
อยู่ในปัจจุบัน
- ทรัพยำกรสำรสนเทศที่ต้องกำรใช้ในแต่ละระบบ ทั้ง hardware software
(system software และ application software) database people ware และ
facilities อื่นๆ
- งบประมำณที่ต้องกำรใช้ในแต่ละระบบ
- กำรประเมินควำมคุ้มค่ำของระบบสำรสนเทศ
- กำรจัดลำดับควำมสำคัญของระบบสำรสนเทศ
2. มีระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจตามพันธกิจของคณะ
โดยอย่างน้อยต้องครอบคลุมการจัดการเรียนการสอน การวิจัย การบริหารจัดการ
และการเงิน และสามารถนาไปใช้ในการดาเนินงานประกันคุณภาพ
ระบบสำรสนเทศเพื่อกำรบริหำรและกำรตัดสินใจเป็นระบบสำรสนเทศที่นำ
ข้อมูลจำกระบบสำรสนเทศในกำรดำเนินงำนตำมปกติ เช่น ระบบบัญชี ระบบ
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ลงทะเบียนนิสิต ระบบทะเบียนประวัติ เป็นต้น มำสร้ำงเป็นสำรสนเทศให้ผู้บริหำรใช้ใน
กำรบริหำรและกำรตัดสินใจในเรื่องที่เป็นพันธกิจของคณะได้อย่ำงครบถ้วนทั้งด้ำนกำร
จัดกำรเรียนกำรสอน กำรวิจัย กำรเงิน กำรบริหำรจัดกำรด้ำนอื่นๆ รวมทั้งเป็นข้อมูลเพื่อ
ใช้ในกำรดำเนินงำนประกันคุณภำพกำรศึกษำด้วย
3. มีการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบสารสนเทศ
3.1 ผู้รับผิดชอบควรจัดทำแบบประเมินควำมพึงพอใจของผู้ใช้ระบบ รวมทั้ง
กำหนดระยะเวลำในกำรเก็บแบบประเมินให้สอดคล้องกับลักษณะกำรเข้ำใช้ระบบ เช่น
มีกำรประเมินควำมพึงพอใจทุกครั้งที่มีกำรใช้ระบบหรือทุกเดือน ทุกภำคกำรศึกษำ ทุกปี
กำรศึกษำ เป็นต้น
3.2 ผู้รับผิดชอบด้ำนระบบสำรสนเทศของคณะควรดำเนินกำรประเมินควำมพึง
พอใจของผู้ใช้ระบบสำรสนเทศเป็นประจำอย่ำงน้อยปีละ 1 ครั้ง
4. มี ก ารน าผลการประเมิ น ความพึ ง พอใจของผู้ ใ ช้ ร ะบบสารสนเทศมา
ปรับปรุงระบบสารสนเทศ
4.1 ก ำหนดผู้ รับ ผิ ด ชอบในกำรวิ เ ครำะห์ข้อ มู ล ที่ ไ ด้ จ ำกกำรประเมิ น ควำม
พึงพอใจของผู้ใช้ระบบสำรสนเทศ
4.2 นำผลกำรประเมินควำมพึงพอใจมำใช้ในกำรจัด ทำแผนปรับปรุงระบบ
สำรสนเทศ
4.3 แผนปรับปรุงระบบสำรสนเทศควรผ่ำนกำรพิจำรณำจำกผู้บริหำรแล้ว
4.4 ดำเนินกำรตำมแผนปรับปรุงระบบสำรสนเทศตำมระยะเวลำที่กำหนด
5. มีการส่ งข้อมูลผ่ านระบบเครือข่ายของหน่วยงานภายนอกที่เ กี่ยวข้อง
ตามที่กาหนด
มีกำรส่งข้อมูลผ่ำนระบบเครือข่ำยของสำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำ
ตำมที่สำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำกำหนด ได้แก่ ระบบฐำนข้อมูลด้ำนกำร
ประกันคุณภำพกำรศึกษำระดับอุดมศึกษำ (CHE QA online) ระบบฐำนข้อมูล
รำยบุคคลด้ำนนิสิต บุคลำกร และหลักสูตรในสถำบันอุดมศึกษำ เป็นต้น
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ตัวบ่งชี้ที่ 7.4 ระบบบริหารความเสี่ยง (สกอ.7.4)
ชนิดของตัวบ่งชี้
กระบวนกำร
คาอธิบายตัวบ่งชี้
เพื่อให้คณะมีระบบบริหำรควำมเสี่ยง โดยกำรบริหำรและควบคุมปัจจัย กิจกรรม
และกระบวนกำรดำเนินงำนที่อำจเป็นมูลเหตุของควำมเสียหำย (ทั้งในรูปของตัวเงิน หรือ
ไม่ใช่ตัวเงิน เช่น ชื่อเสียง และกำรฟ้องร้องจำกกำรไม่ปฏิบัติตำมกฎหมำย ระเบียบ
ข้อบังคับประสิทธิภำพ ประสิทธิผล หรือควำมคุ้มค่ำ) เพื่อให้ระดับควำมเสี่ยง และขนำด
ของควำมเสียหำยที่จะเกิดขึ้นในอนำคตอยู่ในระดับที่ยอมรับและควบคุมได้ โดยคำนึงถึง
กำรเรียนรู้วิธีกำรป้องกันจำกกำรคำดกำรณ์ปัญหำล่วงหน้ำและโอกำสในกำรเกิด เพื่อ
ป้องกันหรือบรรเทำควำมรุนแรงของปัญหำ รวมทั้งกำรมีแผนสำรองต่อภำวะฉุกเฉิน
เพื่อให้มั่นใจว่ำระบบงำนต่ำงๆ มีควำมพร้อมใช้งำน มีกำรปรับปรุงระบบอย่ำงต่อเนื่องและ
ทันต่อกำรเปลี่ยนแปลงเพื่อกำรบรรลุเป้ำหมำยของคณะตำมยุทธศำสตร์หรือกลยุทธ์เป็น
สำคัญ
รอบระยะเวลา รอบปีกำรศึกษำ (1 มิ.ย. 25... – 31 พ.ค. 25...)
เกณฑ์มาตรฐาน
1. มีกำรแต่งตั้งคณะกรรมกำรหรือคณะทำงำนบริหำรควำมเสี่ยง โดยมีผู้บริหำร
ระดั บ สู ง และตั ว แทนที่ รั บ ผิ ด ชอบพั น ธกิจ หลั กของคณะร่ว มเป็ น คณะกรรมกำรหรื อ
คณะทำงำน
2. มีกำรวิเครำะห์และระบุควำมเสี่ยง และปัจจัยที่ก่อให้เกิดควำมเสี่ยงอย่ำงน้อย
3 ด้ำน ตำมบริบทของคณะ ตัวอย่ำงเช่น
- ควำมเสี่ยงด้ำนทรัพยำกร (กำรเงิน งบประมำณ ระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศ
อำคำรสถำนที่)
- ควำมเสี่ยงด้ำนยุทธศำสตร์ หรือกลยุทธ์ของคณะ
- ควำมเสี่ยงด้ำนนโยบำย กฎหมำย ระเบียบ ข้อบังคับ
- ควำมเสี่ยงด้ำนกำรปฏิบัติงำน เช่น ควำมเสี่ยงของกระบวนกำรบริหำรหลักสูตร
กำรบริหำรงำนวิจัย ระบบงำน ระบบประกันคุณภำพ
- ควำมเสี่ ย งด้ ำ นบุ ค ลำกรและควำมเสี่ ย งด้ ำ นธรรมำภิบ ำล โดยเฉพำะ
จรรยำบรรณของอำจำรย์และบุคลำกร
- ควำมเสี่ยงจำกเหตุกำรณ์ภำยนอก
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- อื่นๆ ตำมบริบทของคณะ
3. มีกำรประเมินโอกำสและผลกระทบของควำมเสี่ยงและจัดลำดับควำมเสี่ยงที่ได้
จำกกำรวิเครำะห์ในข้อ 2
4. มีกำรจัดทำแผนบริหำรควำมเสี่ยงที่มีระดับควำมเสี่ยงสูง และดำเนินกำรตำม
แผน
5. มีกำรติดตำม และประเมินผลกำรดำเนินงำนตำมแผน และรำยงำนต่อ
คณะกรรมกำรประจำคณะเพื่อพิจำรณำอย่ำงน้อยปีละ 1 ครั้ง
6. มีกำรนำผลกำรประเมิน และข้อเสนอแนะจำกคณะกรรมกำรประจำคณะไปใช้
ในกำรปรับแผนหรือวิเครำะห์ควำมเสี่ยงในรอบปีถัดไป
เกณฑ์การประเมิน
คะแนน 1
คะแนน 2
คะแนน 3
คะแนน 4
คะแนน 5
มีกำรดำเนินกำร มีกำรดำเนินกำร มีกำรดำเนินกำร มีกำรดำเนินกำร มีกำรดำเนินกำร
1 ข้อ
2 ข้อ
3 หรือ 4 ข้อ
5 ข้อ
6 ข้อ
ตัวอย่างแนวทางปฏิบัติ
1. มีก ารแต่ง ตั้ง คณะกรรมการหรือคณะทางานบริหารความเสี่ ยง โดยมี
ผู้ บ ริ ห ารระดั บ สู ง และตั ว แทนที่ รั บ ผิ ด ชอบพั น ธกิ จ หลั ก ของ คณะร่ ว มเป็ น
คณะกรรมการหรือคณะทางาน
1.1 มีกำรแต่งตั้งคณะกรรมกำรหรือคณะทำงำน ประกอบด้วยผู้บริหำรระดับสูง
และตัวแทนที่รับผิดชอบในแต่ละพันธกิจหลักของคณะ
1.2 มีกำรระบุรำยละเอียดกำรทำงำนของคณะกรรมกำรหรือคณะทำงำน เช่น
นโยบำยหรือแนวทำงในกำรดำเนินงำน หน้ำที่ควำมรับผิดชอบ กำหนดระยะเวลำให้มีกำร
ประชุมของคณะกรรมกำรหรือคณะทำงำนฯ อย่ำงสม่ำเสมอ
2. มีการวิเคราะห์และระบุความเสี่ยง และปัจจัยที่ก่อให้เกิดความเสี่ยงอย่าง
น้อย 3 ด้าน ตามบริบทของคณะ
ปัจจัยที่ก่อให้เกิดควำมเสี่ยงในประเด็นต่ำงๆ เช่น
- ควำมเสี่ยงด้ำนทรัพยำกร (กำรเงิน งบประมำณ ระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศ
อำคำรสถำนที่)
- ควำมเสี่ยงด้ำนยุทธศำสตร์ หรือกลยุทธ์ของคณะ
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- ควำมเสี่ยงด้ำนนโยบำย กฎหมำย ระเบียบ ข้อบังคับ
- ควำมเสี่ยงด้ำนกำรปฏิบัติงำน เช่น ควำมเสี่ยงของกระบวนกำรบริหำรหลักสูตร
กำรบริหำรงำนวิจัย ระบบงำน ระบบประกันคุณภำพ
- ควำมเสี่ ย งด้ ำ นบุ ค ลำกรและควำมเสี่ ย งด้ ำ นธรรมำภิ บ ำล โดยเฉพำะ
จรรยำบรรณของอำจำรย์และบุคลำกร
- ควำมเสี่ยงจำกเหตุกำรณ์ภำยนอก
- ควำมเสี่ยงด้ำนอื่นๆ ตำมบริบทของคณะ
2.1 วิ เครำะห์ และระบุ ควำมเสี่ ย งพร้ อมปั จ จั ย ที่ ก่ อให้เ กิด ควำมเสี่ ย งที่ ส่ ง ผล
กระทบหรือสร้ำงควำมเสียหำย หรือควำมล้มเหลวหรือลดโอกำสที่จะบรรลุเป้ำหมำยใน
กำรบริหำรกำรศึกษำ
2.2 ประเด็นควำมเสี่ยงที่นำมำพิจำรณำควรมองถึงเหตุกำรณ์ในอนำคตที่มีโอกำส
เกิดขึ้นและส่งผลกระทบต่อคณะด้ำนชื่อเสียง คุณภำพกำรศึกษำ รวมถึงควำมสูญเสีย
ทำงด้ำนชีวิตบุคลำกร และทรัพย์สินของคณะเป็นสำคัญ
2.3 ปัจจัยเสี่ยงหรือปัจจัยที่ก่อให้เกิดควำมเสี่ยงอำจใช้กรอบแนวคิดในเรื่องที่
เกี่ยวข้องกับคน อำคำรสถำนที่ อุปกรณ์ วิธีกำรปฏิบัติงำน สภำพแวดล้อมทั้งภำยในและ
ภำยนอก เป็นต้น
2.4 จัดลำดับควำมสำคัญของปัจจัยเสี่ยง โดยพิจำรณำจำกมิติของโอกำสและ
ผลกระทบจำกควำมเสี่ยง
3. มีการประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยงและจัดลาดับความเสี่ยง
ที่ได้จากการวิเคราะห์ในข้อ 2
3.1 ระดับควำมเสี่ยงอำจกำหนดเป็นเชิงปริมำณ หรือเชิงคุณภำพที่สะท้อนถึง
ควำมเสี่ยงระดับสูง กลำง ต่ำ ได้
3.2 ควรมีกำรกำหนดเกณฑ์กำรประเมินควำมเสี่ยงทั้ งในด้ำนของโอกำสและ
ผลกระทบ
3.3 กำรประเมินโอกำสในกำรเกิดควำมเสี่ยง ให้ประเมินจำกควำมถี่ที่เคยเกิด
เหตุกำรณ์เสี่ยงในอดีต หรือควำมน่ำจะเป็นที่จะเกิดเหตุกำรณ์ในอนำคต โดยคำดกำรณ์
จำกข้อมูลในอดีต รวมถึงสภำพแวดล้อมที่เกี่ยวข้องกับกำรควบคุมปัจจัยเสี่ยงในปัจจุบัน
3.4 กำรประเมินผลกระทบของควำมเสี่ยง ให้ประเมินจำกควำมรุนแรง ถ้ำมี
เหตุกำรณ์เสี่ยงดังกล่ำวเกิดขึ้น โดยจะมีควำมรุนแรงมำก ถ้ำกระทบต่อควำมเชื่อมั่นต่อ
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คุณภำพทำงกำรศึกษำของคณะ ฐำนะกำรเงิน ขวัญกำลังใจและควำมปลอดภัยของ
บุคลำกร เป็นต้น
4. มีการจัดทาแผนบริหารความเสี่ยงที่มีระดับความเสี่ยงสูง และดาเนิน การตาม
แผน
4.1 จั ดท ำแผนบริหำรควำมเสี่ ยงเพื่อกำรบรรลุเป้ ำหมำย โดยต้ องกำหนด
มำตรกำรหรือแผนปฏิบัติกำรที่จะสร้ำงควำมรู้ ควำมเข้ำใจให้กับบุคลำกรในคณะ และ
ดำเนินกำรแก้ไข ลด หรือป้องกันควำมเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นอย่ำงเป็นรูปธรรม
4.2 สร้ำงมำตรกำรควบคุมควำมเสี่ยงโดยใช้เทคนิค 4 T คือ Take กำรยอมรับ
ควำมเสี่ยง Treat กำรลดหรือควบคุมควำมเสี่ยง Transfer กำรโอนหรือกระจำยควำม
เสี่ยง และ Terminate กำรหยุดหรือหลีกเลี่ยงควำมเสี่ยง เพื่อลดมูลเหตุของแต่ละโอกำส
ที่คณะจะเกิดควำมเสียหำย (ทั้งในรูปแบบของตัวเงินและไม่ใช่ตัวเงิน เช่น ชื่อเสียง กำร
ฟ้องร้องจำกกำรไม่ปฏิบัติตำมกฎหมำย ระเบียบ ข้อบังคับประสิทธิภำพ ประสิทธิผลหรือ
ควำมคุ้มค่ำ คุณค่ำ)
5. มีการติดตาม และประเมินผลการดาเนินงานตามแผน และรายงานต่อ
คณะกรรมการประจาคณะเพื่อพิจารณาอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
5.1 มีกำรรำยงำนควำมก้ำวหน้ำหรือผลกำรดำเนินงำนตำมแผนต่อคณะกรรมกำร
ประจำคณะ
5.2 มี กำรรำยงำนสรุปผลกำรดำเนิ นงำนและประเมิ นผลควำมส ำเร็จของกำร
ดำเนินงำน ปัญหำอุปสรรค และแนวทำงกำรแก้ไข พร้อมข้อเสนอแนะในกำรปรับปรุ ง
แผนกำรดำเนินงำนต่อคณะกรรมกำรประจำคณะ
6. มีการนาผลการประเมิน และข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการประจาคณะไป
ใช้ในการปรับแผนหรือวิเคราะห์ความเสี่ยงในรอบปีถัดไป
แผนบริหำรควำมเสี่ยงในรอบปีถัดไปควรพิจำรณำระดับควำมเสี่ยงที่เหลืออยู่หลัง
กำรจัดกำรควำมเสี่ยงและข้อเสนอแนะจำกคณะกรรมกำรประจำคณะรวมทั้งควำมเสี่ยง
ใหม่จำกนโยบำย หรือสภำพแวดล้อมทำงกำรศึกษำที่เปลี่ยนแปลงไปทั้งภำยในคณะ และ
จำกหน่วยงำนกำกับ
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หมายเหตุ : คะแนนกำรประเมินจะเท่ำกับ 0 หำกพบว่ำเกิดเหตุกำรณ์ร้ำยแรงขึ้นภำยใน
คณะในรอบปีกำรประเมิน ที่ส่งผลกระทบต่อชีวิตและควำมปลอดภัยของนิสิต คณำจำรย์
บุค ลำกร หรือต่ อชื่ อเสีย งภำพลักษณ์ หรือต่ อควำมมั่ นคงทำงกำรเงิน ของคณะ
อันเนื่องมำจำกควำมบกพร่องของคณะในกำรควบคุม หรือจัดกำรกับควำมเสี่ยง หรือ
ปัจจัยเสี่ยงที่ไม่มีประสิทธิภำพเพียงพอ โดยมีหลักฐำนประกอบที่ชัดเจน
ตัวอย่างความเสี่ยงร้ายแรงที่ให้ผลประเมินเป็นศูนย์ (0) คะแนน เช่น
1. มีกำรเสียชีวิตและถูกทำร้ำยร่ำงกำยหรือจิตใจอย่ำงรุนแรงของนิสิตคณำจำรย์
บุคลำกรภำยในคณะทั้ งๆ ที่อยู่ในวิสัย ที่คณะสำมำรถป้องกันหรือลดผลกระทบใน
เหตุกำรณ์ที่เกิดขึ้นได้ แต่ไม่พบแผนกำรจัดกำรควำมเสี่ยงหรือไม่พบควำมพยำยำมของ
คณะในกำรระงับเหตุกำรณ์ดังกล่ำว
2. คณะเสื่อมเสียชื่อเสียงหรือมีภำพลักษณ์ที่ไม่ดี อันเนื่องมำจำกปัจจัยต่ำงๆ เช่น
คณำจำรย์ นักวิจัยหรือบุคลำกรขำดจริยธรรม จรรยำบรรณ กำรไม่ปฏิบัติตำมมำตรฐำน
หรือกฎกระทรวง และเกิดเป็นข่ำวปรำกฏให้เห็นตำมสื่อต่ำงๆ เช่น หนังสือพิมพ์ ข่ำว
online เป็นต้น
3. คณะขำดสภำพคล่องในด้ำนกำรเงินจนทำให้ต้องปิดหลักสูตรหรือไม่สำมำรถ
ปฏิบัติตำมเกณฑ์มำตรฐำนหลักสูตรระดับอุดมศึกษำของสำนักงำนคณะกรรมกำรกำร
อุดมศึกษำได้ ส่งผลกระทบต่อนิสิตปัจจุบันที่เรียนอยู่อย่ำงรุนแรง
** หำกมีคณะใดคณะหนึ่งได้คะแนนกำรประเมินเป็นศูนย์ (0) แล้ว มหำวิทยำลัย
ก็จะได้คะแนนกำรประเมินเป็นศูนย์ (0) ด้วยเช่นกัน หำกเป็นไปตำมเงื่อนไขที่กล่ำวไว้
ข้ำงต้น
การไม่เข้าข่ายที่ทาให้ผลการประเมินได้คะแนนเป็นศูนย์ (0) ได้แก่
1. คณะมีกำรวิเครำะห์และจัดทำแผนบริหำรควำมเสี่ยงเชิงป้องกัน หรือมีแผน
รองรับเพื่อลดผลกระทบสำหรับควำมเสี่ยงที่ทำให้เกิดเรื่องร้ำยแรงดังกล่ำวไว้ล่วงหน้ำ
และดำเนินกำรตำมแผน
2. เป็นเหตุสุดวิสัย อยู่นอกเหนือกำรบริหำรจัดกำร (กำรควบคุมหรือกำรป้องกัน )
ของคณะ
3. เหตุ กำรณ์ ร้ำ ยแรงดั งกล่ ำ วมีควำมรุน แรงที่ ล ดน้อยลงมำกจำกแผนรองรับ
ผลกระทบที่ได้กำหนดไว้ล่วงหน้ำ
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องค์ประกอบที่ 8
การเงินและงบประมาณ
จานวน 1 ตัวบ่งชี้
ตัวบ่งชีท้ ี่ 8.1 ระบบและกลไกกำรเงินและงบประมำณ (สกอ.8.1)
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ตัวบ่งชี้ที่ 8.1 ระบบและกลไกการเงินและงบประมาณ (สกอ. 8.1)
ชนิดของตัวบ่งชี้
กระบวนกำร
คาอธิบายตัวบ่งชี้
คณะจะต้องมีระบบในกำรจัดหำและจัดสรรเงินอย่ำงมีประสิทธิภำพ จะต้องมี
แผนกลยุทธ์ทำงด้ำนกำรเงินซึ่งเป็นแผนจัดหำเงินทุนจำกแหล่งเงินทุนต่ำงๆ ที่สำมำรถ
ผลักดันแผนกลยุทธ์ของคณะให้สำมำรถดำเนินกำรได้ มีกำรวิเครำะห์รำยได้ ค่ำใช้จ่ำย
ของกำรดำเนินงำน ทั้งจำกงบประมำณแผ่นดินและเงินรำยได้อื่นๆ ที่คณะได้รับ มีกำร
จัดสรรงบประมำณและกำรจัดทำรำยงำนทำงกำรเงินอย่ำงเป็นระบบครบทุกพันธกิจ
มีระบบกำรตรวจสอบกำรใช้เงินอย่ำงมีประสิทธิภำพ รำยงำนทำงกำรเงินต้องแสดง
รำยละเอียดกำรใช้จ่ำยในทุกพันธกิจ โครงกำร กิจกรรมเพื่อให้สำมำรถวิเครำะห์สถำนะ
ทำงกำรเงินและควำมมั่นคงของคณะได้
รอบระยะเวลา รอบปีงบประมำณ (1 ต.ค. 25... – 30 ก.ย. 25...)
เกณฑ์มาตรฐาน
1. มีแผนกลยุทธ์ทำงกำรเงินที่สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ของคณะ
2. มีแนวทำงจัดหำทรัพยำกรทำงด้ำนกำรเงิน หลักเกณฑ์กำรจัดสรร และกำรวำง
แผนกำรใช้เงินอย่ำงมีประสิทธิภำพ โปร่งใส ตรวจสอบได้
3. มีงบประมำณประจำปีที่สอดคล้องกับแผนปฏิบัติกำรในแต่ละพันธกิจและกำร
พัฒนำคณะและบุคลำกร
4. มีกำรจัดทำรำยงำนทำงกำรเงินอย่ำงเป็นระบบ และรำยงำนต่อคณะกรรมกำร
ประจำคณะอย่ำงน้อยปีละ 2 ครั้ง
5. มีกำรนำข้อมูลทำงกำรเงินไปใช้ในกำรวิเครำะห์ค่ำใช้จ่ำย และวิเครำะห์สถำนะ
ทำงกำรเงินและควำมมั่นคงของคณะอย่ำงต่อเนื่อง
6. มีหน่วยงำนตรวจสอบภำยในและภำยนอก ทำหน้ำที่ตรวจ ติดตำมกำรใช้เงิน
ให้เป็นไปตำมระเบียบและกฎเกณฑ์ที่มหำวิทยำลัยกำหนด
7. ผู้บริหำรระดับสูงมีกำรติดตำมผลกำรใช้เงินให้เป็นไปตำมเป้ำหมำย และนำ
ข้อมูลจำกรำยงำนทำงกำรเงินไปใช้ในกำรวำงแผนและกำรตัดสินใจ
หมายเหตุ: แผนกลยุทธ์ทำงกำรเงิน เป็นแผนระยะยำวที่ระบุที่มำและใช้ไปของ
ทรั พ ยำกรทำงกำรเงิ น ของคณะที่ ส ำมำรถผลั ก ดั น แผนกลยุ ท ธ์ ข องคณะให้ ส ำมำรถ
ดำเนินกำรได้ แผนกลยุทธ์ทำงกำรเงินจะสอดรับไปกับแผนกลยุทธ์ของคณะ คณะควร
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ประเมินควำมต้องกำรทรัพยำกรที่ต้องจัดหำสำหรับกำรดำเนินงำนตำมกลยุทธ์ แต่ละ
กลยุทธ์และประเมินมูลค่ำของทรัพยำกรออกมำเป็นเงินทุนที่ต้องกำรใช้ ซึ่งจะเป็นควำม
ต้องกำรเงินทุนในระยะยำวเท่ำกับเวลำที่คณะใช้ในกำรดำเนินกำรให้กลยุทธ์นั้นบังเกิดผล
จำกนั้นจึงจะกำหนดให้เห็นอย่ำงชัดเจนถึงที่มำของเงินทุนที่ต้องกำรใช้ว่ำสำมำรถจัดหำ
ได้จำกแหล่งเงินทุนใด เช่น รำยได้ค่ำธรรมเนียมกำรศึกษำงบประมำณแผ่นดินหรือเงิน
อุดหนุนจำกรัฐบำล เงินทุนสะสมของหน่วยงำน เงินบริจำคจำกหน่วยงำนภำยนอกหรือ
ศิษย์เก่ำ หรือคณะจะต้องมีกำรระดมทุนด้วยวิธีกำรอื่นๆ อีกเพิ่มเติมระยะเวลำของแผน
กลยุทธ์ทำงกำรเงินจะเท่ำกับระยะเวลำของแผนกลยุทธ์ของคณะ
เกณฑ์การประเมิน
คะแนน 1
คะแนน 2
คะแนน 3
คะแนน 4
คะแนน 5
มีกำรดำเนินกำร มีกำรดำเนินกำร มีกำรดำเนินกำร มีกำรดำเนินกำร มีกำรดำเนินกำร
1 ข้อ
2 หรือ 3 ข้อ 4 หรือ 5 ข้อ
6 ข้อ
7 ข้อ
ตัวอย่างแนวทางปฏิบัติ
1. มีแผนกลยุทธ์ทางการเงินที่สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ของคณะ
1.1 แผนกลยุทธ์ทำงกำรเงินเป็นแผนที่แสดงให้เห็นถึงแหล่งที่มำและแหล่งใช้ไป
ของเงินที่ต้องใช้ในกำรดำเนินงำนตำมแผนกลยุทธ์
1.2 คณะควรตั้งคณะกรรมกำรทำหน้ำที่ดำเนินกำรวิเครำะห์ทรัพยำกรที่ต้องใช้ ใน
กำรดำเนินงำนตำมแผนกลยุทธ์ของคณะ และทำกำรประเมินมูลค่ำของทรัพยำกรที่ต้องใช้
ซึ่งจะเป็นงบประมำณในกำรดำเนินกำรตำมแผน และกำหนดแหล่งที่มำของงบประมำณ
ดังกล่ำว ซึ่งอำจจะเป็นงบประมำณแผ่นดิน เงินรำยได้คณะ เงินบริจำค หรือคณะจะต้อง
จัดให้มีกำรระดมทุนจำกแหล่งทุนต่ำงๆ ก่อนที่จะนำข้อมูลเหล่ำนั้นมำจัดทำงบประมำณ
ประจำปีตำมแหล่งงบประมำณนั้นๆ
2. มีแนวทางจัดหาทรัพยากรทางด้านการเงิน หลักเกณฑ์การจัดสรร และการ
วางแผนการใช้เงินอย่างมีประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้
2.1 มีแนวทำงกำรจัดหำแหล่งเงินทุนที่เหมำะสมกับลักษณะของค่ำใช้จ่ำยหรื อ
เงิ น ทุน และเพี ย งพอ ส ำหรับ กำรบริหำรภำรกิจของคณะในทุ กด้ำ นให้เป็ น ไปตำม
เป้ำหมำย

122

คู่มือตัวบ่งชี้และเกณฑ์ประเมินคุณภาพภายใน สาหรับคณะวิชา มก. ปีการศึกษา 2554 และปีการศึกษา 2555

2.2 มีแนวทำงในกำรจัดสรรทรัพยำกรตำมหลักเกณฑ์ที่กำหนดล่วงหน้ำและได้รับ
กำรยอมรับโดยทั่วไปของประชำคม ในกรณีที่มีหลักเกณฑ์ในกำรจัดสรรทรัพยำกรอยู่แล้ว
ควรได้มีกำรทบทวนควำมเหมำะสมของหลักเกณฑ์ให้สอดคล้องกับสถำนกำรณ์ในปัจจุบัน
2.3 มีแผนกำรจัดหำทรัพยำกรทำงกำรเงินอย่ำงเพียงพอ สำหรับกำรบริหำร
ภำรกิจของคณะในทุกด้ำนให้เป็นไปตำมเป้ำหมำยและมีแผนใช้เงินอย่ำงมีประสิทธิภำพ
เพื่อจะทำให้รำยได้รำยจ่ำย เป็นไปอย่ำงเหมำะสม
3. มีงบประมาณประจาปีที่สอดคล้องกับแผนปฏิบัติการในแต่ละพันธกิจและ
การพัฒนาคณะและบุคลากร
คณะอำจจะมีวิธีกำรและหลักกำรในกำรทำงบประมำณประจำปีที่แตกต่ำงกันได้
แต่ อย่ ำ งไรก็ต ำมหลั ง จำกได้ มี ก ำรจั ด ท ำงบประมำณประจ ำปี เสร็จ แล้ ว ก่ อนที่ จ ะน ำ
งบประมำณประจำปีเสนอกรรมกำรประจำคณะ ควรได้มีกำรวิเครำะห์กำรใช้ไปของเงิน
ตำมงบประมำณในด้ำนต่ำงๆ ดังนี้
- งบประมำณประจำปีสอดคล้องกับแผนปฏิบัติกำรประจำปีที่กำหนดไว้ในแต่ละปี
มำกน้อยเพียงใด
- เมื่ อวิ เครำะห์ตำมพั นธกิจ ของคณะแล้ว งบประมำณประจำปีในแต่ล ะ
พันธกิจมีควำมเพียงพอมำกน้อยเพียงใด
- เมื่อวิเครำะห์ตำมแผนกำรพัฒนำคณะแล้ว งบประมำณประจำปีสำหรับกำร
พัฒนำบุคลำกรมีควำมเหมำะสมตำมนโยบำยมำกน้อยเพียงใด
4. มี ก ารจั ด ท ารายงานทางการเงิ น อย่ า งเป็ น ระบบ
และรายงานต่ อ
คณะกรรมการประจาคณะ อย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง
มีกำรจัดทำรำยงำนทำงกำรเงินที่อย่ำงน้อยประกอบไปด้วยงบรำยรับ ค่ำใช้จ่ำย
และงบดุล อย่ำงเป็นระบบ อย่ำงน้อยทุก 6 เดือน ปีละ 2 ครั้ง เพื่อจะได้รู้ถึงสถำนะของ
เงินรำยได้ หักค่ำใช้จ่ำยแล้วคณะมีงบประมำณเหลือเพียงพอที่จะใช้ในกิจกรรมของคณะ
ในช่วงถัดไป มีกำรนำรำยงำนทำงกำรเงินเสนอผู้บริหำรของคณะ และคณะกรรมกำร
ประจำคณะ
5. มีการนาข้อมูลทางการเงินไปใช้ในการวิเคราะห์ค่าใช้จ่าย และวิเคราะห์
สถานะทางการเงินและความมั่นคงของคณะอย่างต่อเนื่อง
5.1 จัดทำรำยงำนกำรใช้เงินงบประมำณตำมแผนกำรดำเนินงำนเสนอผู้บริหำร
เป็นรำยงำนที่แจ้งให้ผู้บริหำรได้ทรำบว่ำ ได้ใช้เงินตำมแผนหรือไม่และได้ใช้เงินกับ
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กิจกรรมใด มีผลลัพธ์จำกกำรทำงำนอย่ำงไรบ้ำง มีงบประมำณเหลือจ่ำยในแต่ละแผน
เท่ำไร
5.2 มีกำรจัดทำค่ำใช้จ่ำยต่อหัวของนิสิต
5.3 มีกำรจัดทำรำยงำนกำรลงทุนของคณะ
5.4 มีกำรวิเครำะห์เพื่อพยำกรณ์รำยรับและรำยจ่ำยในอนำคต
6. มีหน่วยงานตรวจสอบภายในและภายนอก ทาหน้าที่ตรวจติดตามการใช้เงิน
ให้เป็นไปตามระเบียบและกฎเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกาหนด
6.1 คณะที่ มี ส ำนั กงำนตรวจเงิ นแผ่ น ดิ น เป็ นผู้ ตรวจสอบภำยนอกอยู่ แล้ ว นั้ น
หำกสำนักงำนตรวจเงินแผ่นดินไม่ได้เข้ำตรวจสอบเป็นประจำทุกปี ควรจัดให้มีผู้ตรวจสอบ
ภำยนอกเข้ำตรวจสอบตำมระเบียบที่มหำวิทยำลัยกำหนด
6.2 มีกำรแต่งตั้งคณะกรรมกำรตรวจสอบภำยในของคณะ (Audit committee)
อย่ำงเป็นทำงกำร
7. ผู้บริหารระดับสูงมีการติดตามผลการใช้เงินให้เป็นไปตามเป้าหมาย และนา
ข้อมูลจากรายงานทางการเงินไปใช้ในการวางแผนและการตัดสินใจ
7.1 ผู้บริหำรสำมำรถใช้ระบบสำรสนเทศเพื่อกำรบริหำรและกำรตัดสินใจช่วยใน
กำรติดตำมกำรใช้เงิน จัดทำรำยงำนต่ำงๆ ที่เป็นสิ่งจำเป็นที่ผู้บริหำรจะต้องทรำบ และ
นำข้อมูลมำวิเครำะห์สถำนะทำงกำรเงินของคณะ
7.2 มีกำรนำรำยงำนทำงกำรเงินเสนอผู้บริหำร/กรรมกำรประจำคณะตำมแผนที่
กำหนด
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องค์ประกอบที่ 9
ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ
จานวน 1 ตัวบ่งชี้
ตัวบ่งชีท้ ี่ 9.1 ระบบและกลไกกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำภำยใน (สกอ.9.1)
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ตัวบ่งชี้ที่ 9.1 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน (สกอ.9.1)
ชนิดของตัวบ่งชี้

กระบวนกำร

คาอธิบายตัวบ่งชี้
กำรประกันคุณภำพกำรศึกษำภำยในเป็นภำรกิจของสถำบันอุดมศึกษำตำมที่
กำหนดไว้ในพระรำชบัญญัติกำรศึกษำแห่งชำติ พ.ศ.2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.
2545 ซึ่งคณะต้องสร้ำงระบบและกลไกในกำรควบคุม ตรวจสอบ ประเมินและ
พัฒนำกำรดำเนินงำนของคณะให้เป็นไปตำมนโยบำย เป้ำประสงค์ และระดับคุณภำพ
ตำมมำตรฐำนที่กำหนดโดยมหำวิทยำลัย และหน่วยงำนต้นสังกัด ตลอดจนหน่วยงำนที่
เกี่ยวข้อง มีกำรวัดผลสำเร็จของกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำภำยใน รวมทั้งกำรรำยงำน
ผลกำรประกันคุณภำพต่อหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง และเปิดเผยต่อสำธำรณชน มีกำร
ประเมินและปรับปรุงอย่ำงต่อเนื่อง และมีนวัตกรรมที่เป็นแบบอย่ำงที่ดี
กำรประกันคุณภำพกำรศึกษำภำยในถือเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนกำรบริหำร
กำรศึกษำที่ต้องดำเนินกำรอย่ำงต่อเนื่อง โดยมีกำรสร้ำงจิตสำนึกให้เห็นว่ำเป็นควำม
รับผิดชอบร่วมกันของทุกคนในกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ ทั้งนี้ เพื่อเป็นหลักประกัน
แก่สำธำรณชนให้มั่นใจได้ว่ำคณะสำมำรถสร้ำงผลผลิตทำงกำรศึกษำที่มีคุณภำพ
นิยามศัพท์
ระบบ หมำยถึง ขั้นตอนกำรปฏิบัติงำนที่มีกำรกำหนดอย่ำงชัดเจนว่ำต้องทำ
อะไรบ้ำงเพื่อให้ได้ผลออกมำตำมที่ต้องกำร ขั้นตอนกำรปฏิบัติงำนจะต้องปรำกฏให้
ทรำบโดยทั่วกันไม่ว่ำจะอยู่ในรูปของเอกสำรหรือสื่ ออิเล็กทรอนิกส์หรือโดยวิธีกำรอื่นๆ
องค์ประกอบของระบบ ประกอบด้วย ปัจจัยนำเข้ำ กระบวนกำร ผลผลิตและข้อมูล
ป้อนกลับ ซึ่งมีควำมสัมพันธ์เชื่อมโยงกัน
กลไก หมำยถึง สิ่งที่ทำให้ระบบมีกำรขับเคลื่อนหรือดำเนินอยู่ได้ โดยมีกำร
จัดสรรทรัพยำกร มีกำรจัดองค์กำร หน่วยงำน หรือกลุ่มบุคคลเป็นผู้ดำเนินงำน
รายงานการประเมินคุ ณ ภาพ หมำยถึง รำยงำนกำรประเมิ นตนเอง (SAR)
ที่รวมผลกำรประเมินคุณภำพภำยในระดับคณะ จำกกรรมกำรประเมินฯ เรียบร้อยแล้วไว้
ด้วย
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholders) หมำยถึง กลุ่มคนต่ำงๆ ที่ได้รับ
ผลกระทบ หรืออำจได้รับ ผลกระทบจำกกำรด ำเนินกำรและควำมส ำเร็จของคณะ
126

คู่มือตัวบ่งชี้และเกณฑ์ประเมินคุณภาพภายใน สาหรับคณะวิชา มก. ปีการศึกษา 2554 และปีการศึกษา 2555

ตัวอย่ำงของกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่สำคัญ เช่น นิสิต ผู้ปกครอง สมำคมผู้ปกครอง
ผู้ปฏิบัติงำน คู่ควำมร่วมมือทั้งที่เป็นทำงกำรและไม่เป็นทำงกำรคณะกรรมกำรกำกับดูแล
คณะในด้ำนต่ำงๆ ศิษย์เก่ำ นำยจ้ำง สถำบันกำรศึกษำอื่นๆ องค์กำรที่ทำหน้ำที่กำกับดูแล
กฎ ระเบียบ องค์กำรที่ให้เงินสนับสนุน ผู้เสียภำษี ผู้กำหนดนโยบำย ผู้ส่งมอบ ตลอดจน
ชุมชนในท้องถิ่น และชุมชนวิชำกำร หรือวิชำชีพ
แนวปฏิบัติที่ดี หมำยถึง วิธีปฏิบัติ หรือขั้นตอนกำรปฏิบัติที่ทำให้องค์กำร
ประสบควำมสำเร็จ หรือสู่ควำมเป็นเลิศตำมเป้ำหมำย เป็นที่ยอมรับในวงวิชำกำรหรือ
วิชำชีพนั้นๆ มีหลักฐำนของควำมสำเร็จปรำกฏชัดเจน โดยมีกำรสรุปวิธีปฏิบัติ หรือ
ขั้นตอนกำรปฏิบัติ ตลอดจนควำมรู้และประสบกำรณ์ บันทึกเป็นเอกสำร เผยแพร่ให้
หน่วยงำนภำยในหรือภำยนอกสำมำรถนำไปใช้ประโยชน์ได้
รอบระยะเวลา

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

เกณฑ์มาตรฐาน
1. มี ระบบและกลไกกำรประกัน คุณ ภำพกำรศึกษำภำยในที่ เหมำะสมและ
สอดคล้องกับพันธกิจและพัฒนำกำรของคณะ ตั้งแต่ระดั บภำควิชำหรือหน่วยงำน
เทียบเท่ำ และดำเนินกำรตำมระบบที่กำหนด
2. มีกำรกำหนดนโยบำยและให้ควำมสำคัญเรื่องกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ
ภำยใน โดยคณะกรรมกำรระดับนโยบำยและผู้บริหำรสูงสุดของคณะ
3. มีกำรกำหนดตัวบ่งชี้เพิ่มเติมตำมลักษณะเฉพำะของคณะที่สอดคล้องกับ
อัตลักษณ์ของมหำวิทยำลัย
4. มี ก ำรด ำเนิ น งำนด้ ำ นกำรประกั น คุ ณ ภำพกำรศึ ก ษำภำยในที่ ค รบถ้ ว น
ประกอบด้วย 1) กำรควบคุม ติดตำมกำรดำเนินงำน และประเมินคุณภำพ 2) กำรจัดทำ
รำยงำนประจำปีที่เป็นรำยงำนประเมินคุณภำพ เสนอต่อคณะกรรมกำรประจำคณะ และ
จัดส่งสำนักประกันคุณภำพตำมกำหนดเวลำ โดยเป็นรำยงำนที่มีข้อมูลครบถ้วนตำมที่
สำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำกำหนดใน CHE QA Online และ 3) กำรนำผล
กำรประเมินคุณภำพไปทำแผนกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำของคณะ
5. มีกำรนำผลกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำภำยในมำปรับปรุงกำรทำงำน และ
ส่งผลให้มีกำรพัฒนำผลกำรดำเนินงำนตำมตัวบ่งชี้ของแผนกลยุทธ์ทุกตัวบ่งชี้
6. มีระบบสำรสนเทศที่ให้ข้อมูลสนับสนุนกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำภำยใน
ครบทั้ง 9 องค์ประกอบคุณภำพ
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7. มีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ โดยเฉพำะ
นิสิต ผู้ใช้บัณฑิต และผู้ใช้บริกำรตำมพันธกิจของคณะ
8. มีเครือข่ำยกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้ำนกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำระหว่ำง
มหำวิทยำลัย และมีกิจกรรมร่วมกัน
9. มี แ นวปฏิ บั ติ ที่ ดี หรื อ งำนวิ จั ย ด้ ำ นกำรประกั น คุ ณ ภำพกำรศึ กษำที่ ค ณะ
พัฒนำขึ้น และเผยแพร่ให้หน่วยงำนอื่นสำมำรถนำไปใช้ประโยชน์
เกณฑ์การประเมิน
คะแนน 1
คะแนน 2

คะแนน 3

คะแนน 4

คะแนน 5

มีกำรดำเนินกำร มีกำรดำเนินกำร มีกำรดำเนินกำร มีกำรดำเนินกำร มีกำรดำเนินกำร
1 ข้อ
2 หรือ 3 ข้อ
4 หรือ 5
7 หรือ 8 ข้อ
9 ข้อ
หรือ 6 ข้อ

ตัวอย่างแนวทางปฏิบัติ
1. มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายในที่เหมาะสม และ
สอดคล้องกับพันธกิจและพัฒนาการของคณะ ตั้งแต่ระดับภาควิชา หรือหน่วยงาน
เทียบเท่า และดาเนินการตามระบบที่กาหนด
1.1 คณะควรใช้ระบบประกันคุณภำพที่มหำวิทยำลัยกำหนด หรือพัฒนำระบบ
ประกั น คุ ณ ภำพที่ เหมะสมกับ ระดั บ กำรพั ฒ นำของคณะ ทั้ ง นี้ อำจบู รณำกำรระบบ
ประกันคุณภำพที่ใช้กันแพร่หลำยทั้งในระดับชำติ หรือนำนำชำติ
1.2 ระบบประกันคุณภำพที่นำมำใช้ต้องเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนกำรบริหำร
กำรศึกษำที่ดำเนินกำรเป็นประจำ โดยเริ่มจำกกำรวำงแผน กำรดำเนินกำรตำมแผน กำร
ตรวจสอบ ประเมินและกำรปรับปรุงพัฒนำ เพื่อให้กำรดำเนินภำรกิจบรรลุเป้ำประสงค์
และมีกำรพัฒนำอย่ำงต่อเนื่อง
1.3 มีกำรกำหนดผู้รับผิดชอบและประสำนงำนด้ำนกำรประกันคุณภำพเพื่อ
ผลักดันให้มีกำรประกันคุณภำพเกิดขึ้นอย่ำงต่อเนื่อง ตั้งแต่ระดับคณะวิชำ ภำควิชำ /
สำขำวิชำ จนถึงระดับผู้ปฏิบัติแต่ละบุคคล
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2. มี ก ารก าหนดนโยบายและให้ ค วามส าคั ญ เรื่ อ งการประกั น คุ ณ ภาพ
การศึกษาภายใน โดยคณะกรรมการระดับนโยบายและผู้บริหารสูงสุดของคณะ
2.1 คณะกรรมกำรระดั บ นโยบำยและผู้ บ ริ หำรสู ง สุ ด ของคณะ ต้ องให้
ควำมสำคัญและกำหนดนโยบำยกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำที่ ชัดเจน โดยเกิดจำกกำร
มีส่วนร่วมจำกทุกภำคีทั้งภำยในและภำยนอกคณะ
2.2 มีหน่วยงำนหรือคณะกรรมกำรรับผิดชอบกำรจัดระบบกำรประกันคุณภำพ
พร้อมทั้งกำหนดมำตรฐำน ตัวบ่งชี้และเกณฑ์กำรประเมินคุณภำพที่เหมำะสม
2.3 มีกลไกเชื่อมโยงกำรปฏิบัติงำนตั้งแต่ระดับบุคคล ระดับภำควิชำหรื อ
สำขำวิชำ ระดับคณะวิชำ ถึงระดับมหำวิทยำลัย เพื่อให้ได้คุณภำพตำมที่ มหำวิทยำลัย
หรือคณะวิชำกำหนด
2.4 มีคู่มือคุณภำพในแต่ละระดับเพื่อกำกับกำรดำเนินงำนให้สู่กำรปฏิบัติที่เป็น
รูปธรรม
2.5 มีกลไกกำรติดตำม ตรวจสอบ ประเมินและกระตุ้นให้เกิดกำรพัฒนำ
คุณภำพอย่ำงต่อเนื่อง
3. มีการกาหนดตัวบ่งชี้ เพิ่มเติมตามลักษณะเฉพาะของคณะที่สอดคล้อง
กับอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย
3.1 คณะอำจก ำหนดมำตรฐำนและก ำหนดตั ว บ่ ง ชี้ ที่ ใ ช้ เ ป็ น กรอบในกำร
ดำเนินงำนของคณะเพิ่มเติมตำมอัตลักษณ์ของตนเอง แต่ทั้งนี้ต้องไม่ขัดกับมำตรฐำนกำร
อุดมศึกษำ ตลอดจนมำตรฐำนและกฎเกณฑ์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
3.2 ตั ว บ่ ง ชี้ ที่ เ พิ่ ม เติ ม ขึ้น ตำมอั ต ลั กษณ์ ของคณะควรชี้ วั ด คุ ณ ลั กษณะที่ พึ ง
ประสงค์ครบถ้วนทั้งปัจจัยนำเข้ำ กระบวนกำร ผลผลิตหรือผลลัพธ์
3.3 เกณฑ์หรือแนวปฏิบัติที่ดีที่ใช้กำกับแต่ละตัวบ่งชี้ ต้องสำมำรถวัดระดับ
คุณภำพตำมเป้ำหมำยของตัวบ่งชี้นั้นๆ และเป็นเกณฑ์ที่นำไปสู่กำรปรับปรุงพัฒนำอย่ำง
ต่อเนื่อง
4. มีก ารด าเนินงานด้า นการประกันคุณภาพการศึก ษาภายในที่ ครบถ้ วน
ประกอบด้วย 1) การควบคุม ติดตามการดาเนินงาน และประเมินคุณภาพ 2) การ
จัดทารายงานประจาปีที่เป็นรายงานประเมินคุณภาพ เสนอต่อคณะกรรมการประจา
คณะ และจัดส่งสานักประกันคุณภาพตามกาหนดเวลา โดยเป็นรายงานที่มีข้อมูล
ครบถ้วนตามที่สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษากาหนดใน CHE QA Online
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และ 3) การนาผลการประเมินคุณภาพไปทาแผนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของ
คณะ
4.1 มีกำรดำเนินกำรตำมระบบกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำภำยในที่สมบูรณ์
ครบถ้วนโดยมีกำรกำหนดกำรควบคุมคุณภำพ กำรติดตำมกำรดำเนินงำน และกำร
ประเมินคุณภำพ
4.2 มีกำรนำวงจร PDCA เข้ำมำใช้ในกำรดำเนินงำนด้ำนระบบคุณภำพ และ
กำรปรับปรุงระบบและกลไกกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำภำยใน
4.3 มี กำรจั ด ท ำรำยงำนประจ ำปี ที่ เป็ น รำยงำนประเมิ น คุณ ภำพที่ มี ข้ อมู ล
ครบถ้วนตำมที่สำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำกำหนดใน CHE QA Online
เสนอคณะกรรมกำรประจำคณะพิจำรณำ พร้อมทั้งเสนอมำตรกำรและแผนเร่งรัดกำร
พัฒนำคุณภำพตำมผลกำรประเมินในแต่ละปี โดยส่งรำยงำนให้ มหำวิทยำลัย และ
เปิดเผยต่อสำธำรณชน
5. มีการนาผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายในมาปรับปรุงการทางาน
และส่งผลให้มีการพัฒนาผลการดาเนินงานตามตัวบ่งชี้ของแผนกลยุทธ์ทุกตัวบ่งชี้
คณะควรมอบหมำยให้ผู้รับผิดชอบตัวบ่งชี้ของแผนกลยุทธ์นำผลจำกกำรประเมิน
คุณภำพ มำตรกำร และแผนพัฒนำคุณภำพในแต่ละปี ไปวิเครำะห์และดำเนินกำรหรือ
ประสำนงำนกับคณะกรรมกำร/หน่วยงำนที่เกี่ยวข้องเพื่อพิจำรณำปรับปรุงกำรดำเนินงำน
ในส่วนที่รับผิดชอบโดยตรงหรือร่วมรับผิดชอบ โดยมีเป้ำหมำยให้ผลกำรดำเนินงำนตำม
ตัวบ่งชี้ของแผนกลยุทธ์ของคณะ มีกำรพัฒนำขึ้นจำกปีก่อนหน้ำทุกตัวบ่งชี้
6. มีร ะบบสารสนเทศที่ ใ ห้ข้ อมูล สนับ สนุนการประกั นคุณ ภาพการศึก ษา
ภายในครบทั้ง 9 องค์ประกอบคุณภาพ
คณะควรจั ด ให้ มี ร ะบบสำรสนเทศที่ ส ำมำรถน ำเสนอข้ อ มู ล ประกอบกำร
ดำเนินกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำที่ถูกต้อง เป็นปัจจุบันครบทั้ง 9 องค์ประกอบ
คุณภำพ และสำมำรถใช้ร่วมกันได้ทั้งระดับบุคคล ภำควิชำ คณะวิชำ และมหำวิทยำลัย
รวมถึงเป็นระบบที่สำมำรถเชื่อมต่อกับระบบฐำนข้อมูลที่มหำวิทยำลัยจัดทำขึ้น
7. มี ส่ ว นร่ ว มของผู้ มี ส่ ว นได้ ส่ ว นเสี ย ในการประกั น คุ ณ ภาพการศึ ก ษา
โดยเฉพาะนิสิต ผู้ใช้บัณฑิต และผู้ใช้บริการตามพันธกิจของคณะ
คณะควรส่งเสริมให้นิสิต คณำจำรย์ และบุคลำกรของคณะเข้ำมำมีส่วนร่วมใน
กระบวนกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ และเปิดโอกำสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย โดยเฉพำะผู้ใช้
บัณฑิตและผู้รับบริกำรตำมพันธกิจของคณะ เช่น ผู้รับบริกำรด้ำนกำรวิจัย หรือชุมชน
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ผู้รับบริกำรทำงวิชำกำรของคณะ ได้เข้ำมีมำส่วนร่วมในกำรประกันคุณภำพ อำทิ ในรูปแบบ
ของกำรร่วมเป็นกรรมกำร กำรร่วมกำหนดตัวบ่งชี้และเป้ำหมำย กำรให้ข้อมูลป้อนกลับ
หรือกำรให้ควำมร่วมมื อกับ คณะในกำรด ำเนิ นกิจกรรมต่ ำงๆ ด้ ำนกำรประกันคุณภำพ
เป็นต้น
8. มี เ ครื อข่ า ยการแลกเปลี่ ยนเรีย นรู้ ด้ า นการประกั น คุณ ภาพการศึก ษา
ระหว่างมหาวิทยาลัย และมีกิจกรรมร่วมกัน
8.1 มี กำรสร้ ำ งเครื อข่ ำ ยกำรประกั น คุ ณ ภำพระหว่ ำ งคณะ/มหาวิ ท ยาลั ย
และในส่วนที่เกี่ยวกับกิจกรรมนิสิต และอื่นๆ
8.2 มี กำรท ำงำนด้ ำ นกำรประกัน คุ ณ ภำพร่ว มกัน ในเครือข่ำ ย มี ผ ลกำร
ปฏิบัติงำนที่ชัดเจน และมีพัฒนำกำรด้ำนต่ำงๆ ที่เกิดขึ้น จำกกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ภำยในเครือข่ำย
8.3 มีกำรติดตำม ประเมินผลกำรสร้ำงเครือข่ำย เพื่อนำไปสู่กำรพัฒนำกำร
ทำงำนร่วมกันอย่ำงต่อเนื่อง
9. มีแนวปฏิบัติที่ดีหรืองานวิจัยด้านการประกันคุณภาพการศึกษาที่ คณะ
พัฒนาขึ้น และเผยแพร่ให้หน่วยงานอื่นสามารถนาไปใช้ประโยชน์
9.1 มีกระบวนกำรคัดสรรแนวปฏิบัติที่ดี ในแต่ละกิจกรรมที่เกิดขึ้นในกำร
ปฏิบัติงำนด้ำนกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ
9.2 มีกำรเผยแพร่แนวทำงกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ ที่เป็นวิธีปฏิบัติที่ดี
ให้กับสำธำรณชน และให้หน่วยงำนอื่นไปใช้ประโยชน์
9.3 มีกำรวิจัยสถำบันด้ำนกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ และนำผลไปพัฒนำงำน
ด้ำนกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ
หมายเหตุ : เกณฑ์ข้อ 3 คณะต้องมีตัวบ่งชี้เพิ่มเติมอย่ำงน้อย 1 ตัวบ่งชี้ โดยกำหนดให้
เป็นตัวบ่งชี้ที่ 9.2 ซึ่งเป็นตัวบ่งชี้เพิ่มเติมตำมลักษณะเฉพำะของคณะที่สอดคล้องกับ
อัตลักษณ์ของมหำวิทยำลัย ไว้เป็นหลักฐำนประกอบกำรประเมิน ทั้งนี้ ตัวบ่งชี้ที่ 9.2
ไม่ต้องนำคะแนนไปรวมกับกำรประเมินคุณภำพภำยใน”

คู่มือตัวบ่งชีแ้ ละเกณฑ์ประเมินคุณภาพภายใน สาหรับคณะวิชา มก. ปีการศึกษา 2554 และปีการศึกษา 2555

131

132

คู่มือตัวบ่งชี้และเกณฑ์ประเมินคุณภาพภายใน สาหรับคณะวิชา มก. ปีการศึกษา 2554 และปีการศึกษา 2555

ภาคผนวก

คู่มือตัวบ่งชีแ้ ละเกณฑ์ประเมินคุณภาพภายใน สาหรับคณะวิชา มก. ปีการศึกษา 2554 และปีการศึกษา 2555

133

ภาคผนวกที่ 1

ตัวบ่งชี้ผลการดาเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
(1) อำจำรย์ประจำหลักสูตรอย่ำงน้อยร้อยละ 80 มีส่วนร่วมในกำรประชุมเพื่อ
วำงแผน ติดตำม และทบทวนกำรดำเนินงำนหลักสูตร
(2) มีรำยละเอียดของหลักสูตร ตำมแบบ มคอ.2 ที่สอดคล้องกับกรอบ
มำตรฐำนคุณวุฒิระดับอุดมศึกษำแห่งชำติ หรือ มำตรฐำนคุณวุฒิสำขำ/สำขำวิชำ
(ถ้ำมี)
(3) มีรำยละเอียดของรำยวิชำ และรำยละเอียดของประสบกำรณ์ภำคสนำม
(ถ้ำมี) ตำมแบบ มคอ.3 และ มคอ.4 อย่ำงน้อยก่อนกำรเปิดสอนในแต่ละภำคกำรศึกษำ
ให้ครบทุกรำยวิชำ
(4) จัดทำรำยงำนผลกำรดำเนินกำรของรำยวิชำ และรำยงำนผลกำรดำเนินกำร
ของประสบกำรณ์ภำคสนำม (ถ้ำมี) ตำมแบบ มคอ.5 และ มคอ.6 ภำยใน 30 วัน
หลังสิ้นสุดภำคกำรศึกษำที่เปิดสอนให้ครบทุกรำยวิชำ
(5) จัดทำรำยงำนผลกำรดำเนินกำรของหลักสูตร ตำมแบบ มคอ.7 ภำยใน 60
วัน หลังสิ้นสุดปีกำรศึกษำ
(6) มีกำรทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนิสิตตำมมำตรฐำนผลกำรเรียนรู้ที่กำหนดใน
มคอ.3 และ มคอ.4 (ถ้ำมี) อย่ำงน้อยร้อยละ 25 ของรำยวิชำที่เปิดสอนในแต่ละปี
กำรศึกษำ
(7) มีกำรพัฒนำ/ปรับปรุงกำรจัดกำรเรียนกำรสอน กลยุทธ์กำรสอน หรือกำร
ประเมินผลกำรเรียนรู้ จำกผลกำรประเมินกำรดำเนินงำนที่รำยงำนใน มคอ.7 ปีที่แล้ว
(8) อำจำรย์ใหม่ (ถ้ำมี) ทุกคนได้รับกำรปฐมนิเทศหรือคำแนะนำด้ำนกำร
จัดกำรเรียนกำรสอน
(9) อำจำรย์ประจำทุกคนได้รับกำรพัฒนำทำงวิชำกำร และ/หรือวิชำชีพอย่ำง
น้อยปีละหนึ่งครั้ง
(10) จำนวนบุคลำกรสนับสนุนกำรเรียนกำรสอน (ถ้ำมี) ได้รับกำรพัฒนำ
วิชำกำร และ/หรือวิชำชีพ ไม่น้อยกว่ำร้อยละ 50 ต่อปี
(11) ระดับควำมพึงพอใจของนิสิตปีสุดท้ำย/บัณฑิตใหม่ที่มีต่อคุณภำพหลักสูตร
เฉลี่ยไม่น้อยกว่ำ 3.5 จำกคะแนนเต็ม 5.0
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(12) ระดับควำมพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อบัณฑิตใหม่ เฉลี่ยไม่น้อยกว่ำ
3.5 จำกคะแนนเต็ม 5.0
หมายเหตุ
คณะอำจกำหนดตัวบ่งชี้เพิ่มเติมให้สอดคล้องกับพันธกิจและวัตถุประสงค์ของ
คณะ หรือกำหนดเป้ำหมำยกำรดำเนินงำนที่สูงขึ้น เพื่อกำรยกระดับมำตรฐำนของตนเอง
โดยกำหนดไว้ในรำยละเอียดของหลักสูตร ทั้งนี้ หลักสูตรของคณะทุกระดับคุณวุฒิต้องมี
ผลกำรดำเนิ น กำรที่ บ รรลุ ตำมเป้ ำหมำยตัว บ่ งชี้ ทั้ง หมดอยู่ ในเกณฑ์ ดีจึ ง จะได้ รับกำร
เผยแพร่หลักสูตรที่ได้มำตรฐำนตำมกรอบมำตรฐำนคุณวุฒิระดับอุดมศึกษำแห่งชำติ
โดยเกณฑ์กำรประเมินผ่ำนคือ มีกำรดำเนินงำนตำมข้อ 1-5 และอย่ำงน้อยร้อยละ 80
ของตัวบ่งชี้ผลกำรดำเนินงำนที่ระบุไว้ในแต่ละปี
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ภาคผนวกที่ 2

ตัวบ่งชี้การประเมินคุณภาพภายนอก (พ.ศ.2554 – 2558) ระดับอุดมศึกษา
สานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน)
กลุ่ม
ตัวบ่งชี้

กลุ่ม
ตัวบ่งชี้
พื้นฐำน

ตัวบ่งชี้

มำตรฐำน
ตำมกฎกระทรวง

ด้านคุณภาพบัณฑิต
1. บัณฑิตปริญญำตรีทไี่ ด้งำนทำหรือประกอบอำชีพอิสระ
ภำยใน 1 ปี
2. คุณภำพของบัณฑิตปริญญำตรี โท และเอก ตำมกรอบ
มำตรฐำนคุณวุฒิระดับอุดมศึกษำแห่งชำติ
3. ผลงำนของผู้สำเร็จกำรศึกษำระดับปริญญำโทที่ได้รับกำร
ตีพิมพ์หรือเผยแพร่
4. ผลงำนของผู้สำเร็จกำรศึกษำระดับปริญญำเอกที่ได้รับกำร
ตีพิมพ์หรือเผยแพร่ด้ำนงำนวิจัยและงำนสร้ำงสรรค์
ด้านงานวิจัยและงานสร้างสรรค์
ผลกำรจัด
5. งำนวิจัยหรืองำนสร้ำงสรรค์ทไี่ ด้รับกำรตีพิมพ์หรือเผยแพร่ กำรศึกษำและกำร
6. งำนวิจัยหรืองำนสร้ำงสรรค์ที่นำไปใช้ประโยชน์
จัดกำรเรียนกำร
7. ผลงำนวิชำกำรที่ได้รับกำรรับรองคุณภำพด้ำนกำรบริกำร สอนทีเ่ น้นผู้เรียน
วิชำกำรแก่สังคม
เป็นสำคัญ
ด้านการบริการวิชาการแก่สังคม
8. ผลกำรนำควำมรู้และประสบกำรณ์จำกกำรให้บริกำร
วิชำกำรมำใช้ในกำรพัฒนำกำรเรียนกำรสอนและกำรวิจยั
9. ผลกำรเรียนรู้และเสริมสร้ำงควำมเข้มแข็งของชุมชนหรือ
องค์กรภำยนอก
ด้านการทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม
10. กำรส่งเสริมและสนับสนุนด้ำนศิลปะและวัฒนธรรม
11. กำรพัฒนำสุนทรียภำพในมิตทิ ำงศิลปะและวัฒนธรรม
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กลุ่ม
ตัวบ่งชี้

ตัวบ่งชี้

มำตรฐำน
ตำมกฎกระทรวง

ด้านการบริหารและการพัฒนาสถาบัน
12. กำรปฏิบัติตำมบทบำทหน้ำทีข่ องสภำสถำบัน
กำรบริหำรจัด
(ไม่ประเมินระดับคณะ)
กำรศึกษำ
13. กำรปฏิบัติตำมบทบำทหน้ำทีข่ องผู้บริหำรสถำบัน
14. กำรพัฒนำคณำจำรย์
ด้านการพัฒนาและประกันคุณภาพภายใน
กำรประกัน
15. ผลกำรประเมินกำรประกันคุณภำพภำยในรับรองโดย
คุณภำพภำยใน
ต้นสังกัด
16. ผลกำรพัฒนำตำมอัตลักษณ์ของสถำบัน
16.1 ผลกำรบริหำรสถำบันให้เกิดอัตลักษณ์
กลุ่ม
16.2 ผลกำรพัฒนำบัณฑิตตำมอัตลักษณ์
ตัวบ่งชี้
ผลกำรจัด
อัตลักษณ์ 17. ผลกำรพัฒนำตำมจุดเน้นและจุดเด่นทีส่ ่งผลสะท้อนเป็น
กำรศึกษำและกำร
เอกลักษณ์ของสถำบัน
จัดกำรเรียนกำร
18 ผลกำรชี้นำ ป้องกัน หรือแก้ปัญหำของสังคมในด้ำนต่ำงๆ
สอนทีเ่ น้นผู้เรียน
กลุ่ม
18.1 ผลกำรชี้นำ ป้องกัน หรือแก้ปัญหำของสังคมใน
เป็นสำคัญ
ตัวบ่งชี้
ประเด็นที่ 1 ภำยในสถำบัน (ทรัพยำกรและสิ่งแวดล้อม)
มำตรกำร
18.2 ผลกำรชี้นำ ป้องกัน หรือแก้ปัญหำของสังคมใน
ส่งเสริม
ประเด็นที่ 2 ภำยนอกสถำบัน (ทำงกำรเกษตร)
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