


 
 

ระบบการประกนัคุณภาพการศึกษาภายใน
ระดบัอดุมศึกษา รอบใหม่ (เร่ิมใช้ในปีการศึกษา 2557) 

 
 ระดบัหลกัสูตร 

ระดบัคณะ 

ระดบัสถาบัน 

มกีารด าเนินการตั้งแต่ การควบคุมคุณภาพ การตดิตาม
ตรวจสอบคุณภาพ และการพฒันาคุณภาพ เพือ่ให้สามารถ
ส่งเสริม สนับสนุน ก ากบัตดิตาม การด าเนินงานให้เป็นไป
ตามทีก่ าหนด สะท้อนการจัดการศึกษาอย่างมคุีณภาพ  

เป็นการด าเนินการประกนัคุณภาพการศึกษาภายในที่คณะ
และสถาบันพฒันาระบบประกนัคุณภาพ โดยยดึหลกั
เสรีภาพทางวชิาการและความมีอสิระในการด าเนินการของ
สถานศึกษา (ความเข้มแข็งทางวิชาการ) 



ประกาศคณะกรรมการประกนัคุณภาพภายใน
ระดบัอดุมศึกษา 

เร่ือง หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการประกันคุณภาพ 
        การศึกษาภายใน ระดบัอุดมศึกษา พ.ศ. 2557 

        แนวปฏิบัติในการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 
        ระดบัอุดมศึกษา 

• การประกันคุณภาพการศึกษาภายในแบ่งเป็น 3 ระดับคือ 
ระดับหลักสูตร ระดับคณะ และระดับสถาบัน โดยเร่ิม
ตั้งแต่ปีการศึกษา 2557 เป็นต้นไป 



• ระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตรที่คณะกรรมการฯ 
จัดท าขึ้นเป็นไปในทิศทางเดียวกันกับการประเมินเพื่อการเผยแพร่
หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐานตามที่ประกาศไว้ในกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดบัอุดมศึกษาแห่งชาต ิพ.ศ.2552 (ข้อ 9) 

• ก าหนดให้รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับ
หลักสูตร (IQA ระดับหลักสูตร) และรายงานผลการด าเนินงานของ
หลกัสูตร (มคอ.7) เป็นรายงานฉบับเดียวกนั เพือ่ลดความซ ้าซ้อน 

 

ประกาศคณะกรรมการประกนัคุณภาพภายใน
ระดบัอุดมศึกษา 



ปรากฏอยู่ในประกาศ เร่ือง กรอบมาตรฐานคุณวุฒิฯ  ข้อ 9 และ 
ประกาศ แนวทางการปฏิบัติตามกรอบมาตรฐานคุณุวฒิฯ ข้อ 8  
ดงันี ้

สกอ.ต้องเผยแพร่หลักสูตรใหม่/ปรับปรุงที่มีคุณภาพและมาตรฐาน
ตามกรอบ TQF เมื่อสถาบันอุดมศึกษาเปิดสอนไปแล้วอย่างน้อย
คร่ึงระยะเวลาของหลกัสูตรตามเกณฑ์ ต่อไปนี ้
 

• เป็นหลักสูตรที่ได้รับอนุมัติจากสภาสถาบันก่อนเปิดสอนและได้
แจ้ง สกอ. ภายใน 30 วนั นับแต่วนัทีส่ภาอนุมัต ิ

การประเมินเพือ่การเผยแพร่หลกัสูตรทีม่ีคุณภาพและมาตรฐานตามที่
ประกาศไว้ในกรอบมาตรฐานคุณวุฒริะดบัอุดมศึกษาแห่งชาต ิพ.ศ.2552  

5 



การประเมินเพือ่การเผยแพร่หลกัสูตรทีม่ีคุณภาพและมาตรฐานตามที่
ประกาศไว้ในกรอบมาตรฐานคุณวุฒริะดบัอุดมศึกษาแห่งชาต ิพ.ศ.2552  

• ผลการประเมินคุณภาพภายในระดับหลกัสูตร จะต้องมีคะแนนเฉลี่ย 
ระดับดีขึน้ไปต่อเน่ืองกัน 2 ปี นับตั้งแต่เปิดสอนหลักสูตรที่พัฒนา
ตามกรอบ TQF 

• หลักสูตรที่ไม่ได้รับการเผยแพร่ ให้สถาบันด าเนินการปรับปรุงตาม
เงือ่นไขที่ สกอ. จะก าหนดจากผลประเมินต่อไป 

• หลักสูตรใดได้รับการเผยแพร่แล้วจะต้องก ากับดูแลให้มีการรักษา
คุณภาพให้มีมาตรฐานอยู่เสมอ โดยผลประเมินภายในต้องมีคะแนน
เฉลีย่อยู่ในระดบัดขีึน้ไป 

6 



ประกาศคณะกรรมการประกนัคุณภาพภายใน
ระดบัอดุมศึกษา 

• สกอ. จะด าเนินการเผยแพร่หลกัสูตรทีผ่่านการประเมินตามระบบ
ดงักล่าวว่าได้มาตรฐานตามกรอบฐานคุณวุฒริะดบัอุดมศึกษา
แห่งชาต ิพ.ศ.2552 ในฐานข้อมูลหลกัสูตร 

• การจดัส่งรายงานประจ าทีเ่ป็นรายงานการประเมินตนเองผ่าน
ระบบ CHE QA Online ภายใน 120 วนั นับจากส้ินปีการศึกษา 

• สกอ. จะด าเนินการติดตามตรวจสอบความก้าวหน้าของการปฏิบัติ
ตามแผนการพฒันาคุณภาพการศึกษา อย่างน้อย 1 คร้ังในทุก 3 ปี 
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ตั้งแต่ระดบัหลกัสูตร คณะ และสถาบัน  

• ระบบ Asean University Network Quality Assurance (AUN-QA) 

• ระบบการประเมินหลกัสูตรวชิาชีพทีไ่ด้รับการรับรองจากองค์การ
วชิาชีพระดบันานาชาต ิเช่น  
      - AACSB (ส าหรับหลกัสูตรทางด้านบริหารธุรกจิ) 
      - ABET (ส าหรับหลกัสูตรทางด้านวศิวกรรมศาสตร์) 

• ระบบ Educational criteria for performance excellence (Edpex) 

ระบบการประกนัคุณภาพการศึกษาทีเ่ป็นทีย่อมรับในระดบัสากล 
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การประเมนิคุณภาพการศึกษาภายใน 
มหาวทิยาลยัศรีนครินทรวโิรฒ ประจ าปีการศึกษา 2557 

ระดับ นโยบายการประกนัคุณภาพ 

หลกัสูตร เกณฑ์ สกอ. ทั้งหมด 

คณะ/หน่วยงานเทยีบเท่า เกณฑ์ สกอ. + มศว 

ภาควชิา และส านักงานคณบด/ี
ส านักงานเลขานุการประจ า
หน่วยงาน 

อยู่ในดุลยพนิิจของคณะกรรมการประจ า
คณะ/หน่วยงาน โดยใช้เกณฑ์ที่มหาวทิยาลยั
พฒันาขึน้  เป็นแนวทางในการด าเนินการ
ประกนัฯ 

หน่วยงานสนับสนุนวชิาการ เกณฑ์ที่มหาวทิยาลยัพฒันาขึน้ 

สถาบัน เกณฑ์ สกอ. + มศว 



ก าหนดการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 
ประจ าปีการศึกษา  2557 

ระดบั ช่วงเวลา 

หลกัสูตร กลางเดอืน พฤษภาคม – กลางเดอืน กรกฎาคม 
พ.ศ.2558  

คณะ/ 
หน่วยงานเทียบเท่า 

ระหว่างเดอืนสิงหาคม – กนัยายน พ.ศ.2558 

สถาบัน สัปดาห์แรกของเดอืนพฤศจิกายน พ.ศ.2558 



• ปีการศึกษา 2557 มศว ได้มกีารเปลีย่นปฏิทนิการศึกษาตาม
กลุ่มประเทศอาเซียน  คอื  
 

 

 

• มหาวทิยาลยัจะต้องจัดส่งรายงานประจ าปีไปยงั สกอ. 
ภายในเดือนพฤศจิกายน  2558 

รอบระยะเวลาในการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 

เดอืน สิงหาคม – กรกฎาคม ของปีถัดไป 
(1 สิงหาคม 2557 – 31 กรกฎาคม 2558) 



• เดอืน  สิงหาคม –  กรกฎาคม ของปีถัดไป 

• ปีการศึกษา 2557 คอื  1 ส.ค.57 – 31 ก.ค.58 
ปีการศึกษา  

• ปีงบประมาณทีเ่ป็นปีเดยีวกบัปีการศึกษา 

• ปีงบประมาณ 2557 คอื 1 ต.ค.56 – 30 ก.ย. 57 
ปีงบประมาณ 

• ปีปฏิทนิทีเ่ป็นปีเดยีวกบัปีการศึกษา 

• ปี พ.ศ. 2557 คอื 1 ม.ค. 57 – 31 ธ.ค. 57 
ปีปฏิทิน  

การคดิรอบปี  ในการรายงานผลการด าเนินงานตามตวับ่งช้ี 
ในการคดิรอบปี ส าหรับการรายงานตัวบ่งช้ีจะมีระบุไว้ในคู่มือการการประเมิน

คุณภาพการศึกษาภายใน ทุกระดับ   ดังนี ้ 



 
 

ระยะเวลา คดิเป็น 
9-12 เดือน 1 คน 

6 เดือนขึน้ไปแต่ไม่ถึง 9 เดือน 0.5 คน 
น้อยกว่า 6 เดือน ไม่สามารถน ามานับได้ 

การนับจ านวนอาจารย์ประจ า  นักวจิัย  
และบุคลากรสายสนับสนุน  



อาจารย์ 

คณาจารย์ ซ่ึงจะมี
ต าแหน่งทางวชิาการที่

ประกอบด้วย 

อาจารย์  
ผู้ช่วยศาสตราจารย์  
รองศาสตราจารย์ และ

ศาสตราจารย์ 

อาจารย์ประจ า 

บุคลากรในสถาบนัอุดมศึกษาทีม่หีน้าทีห่ลกัทางด้านการ
สอนและการวจิัย และปฏิบตัิหน้าทีเ่ต็มเวลาตามภาระงาน
ทีรั่บผดิชอบในหลกัสูตรทีเ่ปิดสอน (มใิช่เต็มเวลาตามเวลา
ท าการ)  

ส าหรับอาจารย์ที่สถาบันจ้างเข้ามาเป็นอาจารย์ประจ า
ด้วยเงนิรายได้หน่วยงานจะต้องมสัีญญาจ้างทีม่กีารระบุ
ระยะเวลาการจ้างอย่างชัดเจนและไม่น้อยกว่า 9 เดอืน ใน
สัญญาจ้างจะต้องระบุหน้าทีภ่าระงานให้ชัดเจน ไม่น้อย
กว่าหน้าทีข่องอาจารย์ประจ าตามทีก่ าหนดตามประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ  (ข้อที ่7.3 : การสอนและการวจิัย)  

นิยามศัพท์ส าคญั 



1 

• การมาด ารงต าแหน่ง  ผู้บ ริหารระดับมหาวิทยาลัย  
ให้นับผลงานและจ านวนอาจารย์ในปีการศึกษาน้ันๆ ที่ 
คณะต้นสังกดั 

2 

• การมาด ารงต าแหน่ง ผู้บริหารของหน่วยงานสนับสนุน
วิชาการ ให้นับผลงานและจ านวนอาจารย์ในปีการศึกษา
น้ันๆ ที่คณะต้นสังกดั 

การนับจ านวนผลงานของอาจารย์ในระดับคณะทีด่ ารง 
ต าแหน่งผู้บริหารทีม่าจากต่างคณะ 



3 

• การมาด ารงต าแหน่ง ผู้บริหาร รองคณบดีข้ามหน่วยงาน
ที่จัดการเรียนการสอน หากเกิน 9 เดือน ให้นับผลงาน
และจ านวนอาจารย์ในปีการศึกษาน้ันๆ ที่หน่วยงานที่
ด ารงต าแหน่งบริหาร 

4  

• การช่วยราชการข้ามหน่วยงานที่จัดการเรียนการสอน 
หากเกิน 9 เดือน ให้นับผลงานและจ านวนอาจารย์ 
ในปีการศึกษาน้ันๆ ที่หน่วยงานที่ช่วยราชการ 

การนับจ านวนผลงานของอาจารย์ในระดับคณะทีด่ ารง
ต าแหน่งผู้บริหารทีม่าจากต่างคณะ 

อ้างองิจาก : มตทิี่ประชุมคณะกรรมการบริหารคุณภาพ มศว คร้ังที่ 4/2556 (22 พ.ค. 2556) 



จ านวน 

• มีคณะกรรมการอย่างน้อย 3 คน โดยมีผู้ประเมินจาก
ภายนอกมหาวิทยาลยั 1 คน  ทั้งนีข้ึน้อยู่กบัขนาดของ
หน่วยงาน 

ประธาน 

• เป็นผู้ประเมินภายในหรือภายนอกมหาวทิยาลยักไ็ด้ 

• ขึน้ทะเบยีนบญัชีประธานของ สกอ.  

• ในกรณทีีเ่ป็นผู้ประเมินจากภายในต้องอยู่นอกสังกดัคณะ 
ทีป่ระเมิน โดยประธานต้องเป็นผู้ 

การแต่งตั้งกรรมการระดับคณะ/หน่วยงานเทียบเท่า 



กรรมการ 

คนนอก  

• ผ่านการฝึกอบรมหลกัสูตรผู้ประเมินของ สกอ. หรือ 

• เป็นผู้ทีม่ีความรู้และประสบการณ์สูง ซ่ึงสามารถให้
ค าแนะน าทีจ่ะเป็นประโยชน์แก่หน่วยงานได้ 

กรรมการ 

คนใน 

• ผู้ผ่านการฝึกอบรมหลกัสูตรผู้ประเมินของ สกอ. หรือ 

• ทีม่หาวทิยาลยัจัดฝึกอบรมให้โดยใช้หลกัสูตรของ สกอ. 

การแต่งตั้งกรรมการระดบัคณะ/หน่วยงานเทียบเท่า 



คะแนน ระดบัคุณภาพ 
0.00 - 1.50 การด าเนินงานต้องปรับปรุงเร่งด่วน 
1.51 - 2.50 การด าเนินงานต้องปรับปรุง 
2.51 - 3.50 การด าเนินงานระดบัพอใช้ 
3.51 - 4.50 การด าเนินงานระดบัดี 
4.51 - 5.00 การด าเนินงานระดบัดีมาก 

การคดิคะแนนระดบัคณะ/สถาบัน 



องค์ประกอบและตวับ่งช้ีคุณภาพระดบัคณะ  
องค์ประกอบ/ตัวบ่งช้ี ชนิดตัวบ่งช้ี 

องค์ประกอบที ่1 การผลติบณัฑติ 
ตัวบ่งช้ี สกอ.1.1 ผลการบริหารจัดการหลกัสูตรโดยรวม ผลลพัธ์ 
ตัวบ่งช้ี สกอ.1.2 อาจารย์ประจ าคณะทีม่ีคุณวุฒปิริญญาเอก ปัจจัยน าเข้า 

ตัวบ่งช้ี สกอ.1.3 อาจารย์ประจ าคณะทีด่ ารงต าแหน่งทางวชิาการ ปัจจัยน าเข้า 
ตัวบ่งช้ี สกอ.1.4 
 

จ านวนนักศึกษาเต็มเวลาเทยีบเท่าต่อจ านวน
อาจารย์ประจ า  

ปัจจัยน าเข้า 

ตัวบ่งช้ี สกอ.1.5 การบริการนักศึกษาระดบัปริญญาตรี  กระบวนการ 
ตัวบ่งช้ี สกอ.1.6 กจิกรรมนักศึกษาระดบัปริญญาตรี กระบวนการ 
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องค์ประกอบและตวับ่งช้ีคุณภาพระดบัคณะ  
องค์ประกอบ/ตัวบ่งช้ี ชนิดตัวบ่งช้ี 

องค์ประกอบที ่2  การวจิัย 
ตัวบ่งช้ี สกอ. 2.1 ระบบและกลไกการบริหารและพฒันางานวจิัยหรือ 

งานสร้างสรรค์  
กระบวนการ 

 
ตัวบ่งช้ี สกอ. 2.2  เงนิสนับสนุนงานวจิัยและงานสร้างสรรค์ ปัจจัยน าเข้า 
ตัวบ่งช้ี สกอ. 2.3  ผลงานทางวชิาการของอาจารย์ประจ าและนักวจิัย  ผลลพัธ์ 
องค์ประกอบที ่3  การบริการวชิาการ  
ตัวบ่งช้ี สกอ. 3.1 การบริการวชิาการแก่สังคม กระบวนการ 

องค์ประกอบที ่4  การท านุบ ารุงศิลปะและวฒันธรรม  
ตัวบ่งช้ี สกอ. 4.1 ระบบและกลไกการท านุบ ารุงศิลปะและวฒันธรรม กระบวนการ 
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องค์ประกอบและตวับ่งช้ีคุณภาพระดบัคณะ  
องค์ประกอบ/ตัวบ่งช้ี ชนิดตัวบ่งช้ี 

องค์ประกอบที ่5  การบริหารจัดการ  
ตัวบ่งช้ี สกอ. 5.1  ระบบก ากบัการประกนัคุณภาพหลกัสูตร กระบวนการ 

ตัวบ่งช้ี มศว 5.2  พฒันาแผนกลยุทธ์จากผลการวเิคราะห์ SWOT ฯ กระบวนการ 
ตัวบ่งช้ี มศว 5.3  ด าเนินการวเิคราะห์ข้อมูลทางการเงนิ ฯ กระบวนการ 
ตัวบ่งช้ี มศว 5.4  การเบกิจ่ายเงนิงบประมาณรายจ่ายลงทุนจาก

งบประมาณแผ่นดนิ 
ผลลพัธ์ 

ตัวบ่งช้ี มศว 5.5  การเบกิจ่ายเงนิงบประมาณรายจ่ายภาพรวมจาก
งบประมาณแผ่นดนิ 

ผลลพัธ์ 
 

ตัวบ่งช้ี มศว 5.6  ด าเนินงานตามแผนบริหารความเส่ียงฯ กระบวนการ 
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องค์ประกอบและตวับ่งช้ีคุณภาพระดบัคณะ  
องค์ประกอบ/ตัวบ่งช้ี ชนิดตัวบ่งช้ี 

องค์ประกอบที ่5  การบริหารจัดการ  
ตัวบ่งช้ี มศว 5.7  บริหารงานด้วยหลกัธรรมาภบิาล อย่างครบถ้วนทั้ง 

  10 ประการ ทีอ่ธิบายการด าเนินงานอย่างชัดเจน 
กระบวนการ 

ตัวบ่งช้ี มศว 5.8  ค้นหาแนวปฏบิตัทิีด่จีากความรู้ทั้งทีม่ีอยู่ในตวับุคคล 
  ทกัษะของผู้มีประสบการณ์ตรงฯ 

กระบวนการ 

ตัวบ่งช้ี มศว 5.9  การก ากบัติดตามผลการด าเนินงาน ตามแผนการ 
 บริหารและแผนพฒันาบุคลากรสายวชิาการและสาย 
 สนับสนุน 

กระบวนการ 

ตัวบ่งช้ี มศว 5.10  การบริหารจัดการแบบลนี (Lean Management ) กระบวนการ 
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องค์ประกอบและตวับ่งช้ีคุณภาพระดบัคณะ  
องค์ประกอบ/ตัวบ่งช้ี ชนิดตัวบ่งช้ี 

องค์ประกอบที ่5  การบริหารจัดการ  
ตัวบ่งช้ี มศว 5.11  การด าเนินการตามมาตรการรักษ์ส่ิงแวดล้อมและ 

 ประหยดัพลงังาน 
กระบวนการ 

ตัวบ่งช้ี มศว 5.12  ด าเนินงานด้านการประกนัคุณภาพการศึกษาภายในฯ กระบวนการ 
ตัวบ่งช้ีปัจจัยน าเข้า (I) จ านวน 4 ตัวบ่งช้ี   

ตัวบ่งช้ีกระบวนการ (P) จ านวน 15 ตัวบ่งช้ี   

ตัวบ่งช้ีผลลพัธ์ (O) จ านวน 4 ตัวบ่งช้ี 

รวม 23 ตัวบ่งช้ี (สกอ. 12 ตัวบ่งช้ี และ มศว 11 ตัวบ่งช้ี) 
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องค์ประกอบที่ 1 
การผลติบัณฑิต 



  
 

 
 

  
 
 
 

องค์ประกอบ 
การประกนัคุณภาพ 

ตัวบ่งช้ี 
ระดบั
คณะ 

ระดบั
สถาบนั 

1. การผลติบณัฑติ 1.1 ผลการบริหารจัดการหลกัสูตรโดยรวม       
1.2 อาจารย์ประจ าคณะ/สถาบันทีม่คุีณวฒุ ิ
       ปริญญาเอก 

     

1.3 อาจารย์ประจ าคณะ/สถาบันทีด่ ารง 
      ต าแหน่งทางวชิาการ  

     

1.4 จ านวนนักศึกษาเต็มเวลาเทยีบเท่า 
     ต่อจ านวนอาจารย์ประจ า  

   -  

1.5 การบริการนักศึกษาระดบัปริญญาตรี    1.4  
1.6 กจิกรรมนักศึกษาระดบัปริญญาตรี   1.5  



ตัวบ่งช้ี สกอ. 1.1  ผลการบริหารจัดการหลกัสูตรโดยรวม 

เกณฑ์การประเมนิ  

          ค่าเฉลีย่ของระดบัคุณภาพของทุกหลกัสูตรทีค่ณะรับผดิชอบ 
สูตรการค านวณ 

    คะแนนที่ได้  =             ผลรวมของค่าคะแนนประเมินของทุกหลกัสูตร 

            จ านวนหลกัสูตรทั้งหมดทีค่ณะรับผดิชอบ 
 

 

  

 

 

 



ตัวบ่งช้ี สกอ. 1.2  อาจารย์ประจ าคณะ/สถาบันทีม่ีคุณวุฒปิริญญาเอก 

เกณฑ์เฉพาะสถาบัน กลุ่ม ค1 
       ค่าร้อยละของอาจารย์ประจ าคณะ/สถาบันทีมี่คุณวุฒิปริญญาเอก  
ทีก่ าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 80 ขึน้ไป 

สูตรการค านวณ 
1. ค านวณค่าร้อยละของอาจารย์ประจ าคณะทีม่คุีณวฒุปิริญญาเอก ตามสูตร  
 

            จ านวนอาจารย์ประจ าคณะ/สถาบันทีมี่คุณวุฒิปริญญาเอก  

                        จ านวนอาจารย์ประจ าคณะ /สถาบันทั้งหมด 

 

 

X 100 



ตัวบ่งช้ี สกอ. 1.2   อาจารย์ประจ าคณะ /สถาบันที่มคุีณวุฒิปริญญาเอก (ต่อ) 

สูตรการค านวณ  (ต่อ) 

2.  แปลงค่าร้อยละที่ค านวณได้ในข้อ 1  เทยีบกบัคะแนนเต็ม 5  
 

คะแนนที่ได้  =       ร้อยละของอาจารย์ประจ าคณะ/สถาบันทีม่ีคุณวุฒิปริญญาเอก  

                                ร้อยละของอาจารย์ประจ าคณะ /สถาบันทีม่คุีณวุฒิปริญญาเอก 
                                                         ทีก่ าหนดให้เป็นคะแนนเตม็ 5 

 

 

  X 5 

 
 
 
 



ตัวบ่งช้ี สกอ. 1.3   อาจารย์ประจ าคณะ/สถาบันทีด่ ารงต าแหน่งทางวชิาการ 

เกณฑ์การประเมิน  

      โดยการแปลงค่าร้อยละของอาจารย์ประจ าคณะ/สถาบันที่ด ารง
ต าแหน่งทางวิชาการ เป็นคะแนนระหว่าง 0 – 5 เกณฑ์เฉพาะสถาบัน  
กลุ่ม ค1 

       ค่าร้อยละของอาจารย์ประจ าคณะที่ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์รวมกนั ที่ก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 
5  = ร้อยละ 80 ขึน้ไป 

 

 

  

 

 

 



สูตรการค านวณ 
 1.     ค านวณค่าร้อยละของอาจารย์ประจ าคณะ/สถาบันทีด่ ารงต าแหน่ง 
         ทางวชิาการ ตามสูตร  
 

    จ านวนอาจารย์ประจ าคณะ/สถาบันทีด่ ารงต าแหน่งทางวชิาการ 

                    จ านวนอาจารย์ประจ าคณะ /สถาบันทั้งหมด 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

X 100 
 
 
 

ตัวบ่งช้ี สกอ. 1.3   อาจารย์ประจ าคณะ /สถาบันทีด่ ารงต าแหน่ง 
                              ทางวชิาการ (ต่อ) 



ตัวบ่งช้ี สกอ. 1.3   อาจารย์ประจ าคณะ /สถาบันทีด่ ารงต าแหน่ง 
                              ทางวชิาการ (ต่อ) 

สูตรการค านวณ (ต่อ) 
2. แปลงค่าร้อยละทีค่ านวณได้ในข้อ 1  เทยีบกบัคะแนนเต็ม  5  
 

คะแนนทีไ่ด้  =   ร้อยละอาจารย์ประจ าคณะ/สถาบันทีด่ ารงต าแหน่งทางวชิาการ 
                          ร้อยละของอาจารย์ประจ าคณะ /สถาบันทีด่ ารงต าแหน่งทาง 
                                         วชิาการทีก่ าหนดให้เป็นคะแนนเตม็ 5 

 

 

   

 

 

 

 

 

  

 

 

 

  X 5 
 
 
 
 



ตัวบ่งช้ี สกอ.  1.4   จ านวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่าต่อ 
                               จ านวนอาจารย์ประจ า  

เกณฑ์การประเมนิ  

      ค านวณหาค่าความแตกต่างระหว่างจ านวนนักศึกษาเต็มเวลาต่ออาจารย์
ประจ ากับเกณฑ์มาตรฐาน   และน ามาเทียบกับค่าความต่างทั้งด้านสูงกว่าหรือ 
ต ่ากว่า  ที่ก าหนดเป็นคะแนน 0 และ 5 คะแนน และใช้การเทียบบัญญัติไตรยางศ์  
ดังนี ้

ค่าความแตกต่าง  ไม่เกนิร้อยละ 10       ก าหนดเป็นคะแนน  5  

                                  เกนิร้อยละ     20       ก าหนดเป็นคะแนน  0  

                                  ตั้งแต่ร้อยละ  10.01 - 20 ให้น ามาเทียบบัญญัติไตรยางศ์ 
                                          ตามสูตรเพือ่เป็นคะแนนของหลกัสูตรน้ัน ๆ  

 

 

  

 

 

 



ตัวบ่งช้ี สกอ.  1.4   จ านวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่าต่อ 
                               จ านวนอาจารย์ประจ า (ต่อ) 

สูตรการค านวณจ านวนนักศึกษาเต็มเวลาเทยีบเท่า  
1. ค านวณค่าหน่วยกตินักศึกษา (Student Credit Hours : SCH) ซ่ึงกค็อื ผลรวม
ของผลคูณระหว่างจ านวนนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนกบัจ านวนหน่วยกิตแต่ละ
รายวิชาที่เปิดสอนทุกรายวิชาตลอดปีการศึกษา รวบรวมหลังจากนักศึกษา
ลงทะเบียนแล้วเสร็จ (หมดก าหนดเวลาการเพิม่ – ถอน) โดยมีสูตรการค านวณ 
ดงันี ้
   SCH  =     ∑nici  
   เมือ่ ni  =     จ านวนนักศึกษาที่ลงทะเบียนในวชิาที ่i  

   ci  =     จ านวนหน่วยกติของวชิาที่ i  

 
 
 

  
 
 
 



ตัวบ่งช้ี สกอ.  1.4   จ านวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่าต่อ 
                               จ านวนอาจารย์ประจ า (ต่อ) 

สูตรการค านวณจ านวนนักศึกษาเต็มเวลาเทยีบเท่า  (ต่อ) 
2.  ค านวณค่า FTES โดยใช้สูตรค านวณ ดังนี ้

 

จ านวนนักศึกษาเต็มเวลา 
เทยีบเท่าต่อปี (FTES)  =   

  

 

 

 

  Student Credit Hours (SCH) ทั้งปี 
       จ านวนหน่วยกติต่อปีการศึกษาตามเกณฑ์  
   มาตรฐานการลงทะเบียนในระดบัปริญญาน้ัน ๆ  



ตัวบ่งช้ี สกอ.  1.4   จ านวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่าต่อ 
                               จ านวนอาจารย์ประจ า (ต่อ) 

การปรับจ านวนในระหว่างปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา ให้มีการปรับค่าจ านวน
นักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่าในระดับบัณฑิตศึกษาให้เป็นระดับปริญญาตรี เพือ่น ามา
รวมค านวณหาสัดส่วนจ านวนนักศึกษาเต็มเวลาต่ออาจารย์ประจ า 

 
  
 
 
 

นักศึกษาเตม็เวลาในหน่วยนับปริญญาตรี 
1. กลุ่มสาขาวชิาวทิยาศาสตร์สุขภาพ = FTES ระดบัปริญญาตรี + FTES  

   ระดบับณัฑติศึกษา 
2. กลุ่มสาขาวชิาวทิยาศาสตร์กายภาพ = FTES ระดบัปริญญาตรี + (2 x FTES 

   ระดบับณัฑติศึกษา) 
3. กลุ่มสาขาวชิามนุษยศาสตร์และ 
   สังคมศาสตร์ 

= FTES ระดบัปริญญาตรี + (1.8 x FTES 
   ระดบับณัฑิตศึกษา) 



ตัวบ่งช้ี สกอ.  1.4   จ านวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่าต่อ 
                               จ านวนอาจารย์ ประจ า (ต่อ) 

สัดส่วนจ านวนนักศึกษาเต็มเวลาต่ออาจารย์ประจ าแยกตามกลุ่มสาขา 
 
 
 

กลุ่มสาขา 
สัดส่วนจ านวนนักศึกษา 
 เตม็เวลาต่ออาจารย์ประจ า 

1. วทิยาศาสตร์สุขภาพ  8 : 1  

2. วทิยาศาสตร์กายภาพ  20 : 1  

3. วศิวกรรมศาสตร์ 20 : 1  

4. สถาปัตยกรรมศาสตร์ และการผงัเมือง   8 : 1 

5. เกษตร ป่าไม้ และประมง  20 : 1  



ตัวบ่งช้ี สกอ.  1.4   จ านวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่าต่อ 
                               จ านวนอาจารย์ ประจ า (ต่อ) 
สัดส่วนจ านวนนักศึกษาเต็มเวลาต่ออาจารย์ประจ าแยกตามกลุ่มสาขา (ต่อ) 
 
 

กลุ่มสาขา 
สัดส่วนจ านวนนักศึกษา  
เตม็เวลาต่ออาจารย์ประจ า 

6. บริหารธุรกจิ พาณชิยศาสตร์ บญัชี การจัดการ 
    การท่องเทีย่ว เศรษฐศาสตร์ 

25 : 1  

7. นิติศาสตร์ 50 : 1  
8. ครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์ 30 : 1  
9. ศิลปกรรมศาสตร์ วจิิตรศิลป์ และประยุกต์ศิลป์  8 : 1 
10. สังคมศาสตร์/มนุษยศาสตร์ 25 : 1 



ตัวบ่งช้ี สกอ.  1.4   จ านวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่าต่อ 
                               จ านวนอาจารย์ ประจ า (ต่อ) 

สูตรการค านวณ 

1. ค านวณหาค่าความแตกต่างจากเกณฑ์มาตรฐาน และน ามาคดิเป็น 
ค่าร้อยละ ตามสูตร  

 
สัดส่วน จน.นักศึกษาเตม็เวลาที่เป็นจริง – สัดส่วน จน.นักศึกษาเตม็เวลาตามเกณฑ์ 
 

                            สัดส่วนจ านวนนักศึกษาเต็มเวลาตามเกณฑ์มาตรฐาน 
X 100 



ตัวบ่งช้ี สกอ.  1.4   จ านวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่าต่อ 
                               จ านวนอาจารย์ ประจ า (ต่อ) 

สูตรการค านวณ  

น าค่าร้อยละจากข้อ 1 มาค านวณคะแนน ดังนี ้

  2.1  ค่าร้อยละไม่เกนิร้อยละ 10      คดิเป็น 5 คะแนน 

 2.2  ค่าร้อยละเกนิร้อยละ 20      คดิเป็น 0 คะแนน 

 2.3  ค่าร้อยละตั้งแต่ 10.01 และไม่เกนิร้อยละ 20 ให้น ามาคดิคะแนน ดังนี ้
 

คะแนนที่ได้  =     

 
 
 
 

     (20 – ค่าร้อยละทีค่ านวณได้จากข้อ  1) 
                                10 

X 5 



ตัวบ่งช้ี สกอ.  1.4   จ านวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่าต่อ 
                               จ านวนอาจารย์ ประจ า (ต่อ) 

ตัวอย่างการค านวณ  
 

จ านวนนักศึกษาเต็มเวลาเทยีบเท่าต่อปี (FTES) ของหลกัสูตรหน่ึง 
ทางด้านสังคมศาสตร์/มนุษยศาสตร์ = 24  

 

ค่าความแตกต่าง   
จากเกณฑ์มาตรฐาน =     24 - 25                  ร้อยละ -4     ได้คะแนน 5 คะแนน 

                                             25 

                                     
 
 

 
                    

X 100 



ตัวบ่งช้ี สกอ.  1.4   จ านวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่าต่อ 
                               จ านวนอาจารย์ ประจ า (ต่อ) 

ตัวอย่างการค านวณ   
 

จ านวนนักศึกษาเต็มเวลาเทยีบเท่าต่อปี (FTES) ของหลกัสูตรหน่ึง 
ทางด้านสังคมศาสตร์/มนุษยศาสตร์ = 32  

 

ค่าความแตกต่าง   
จากเกณฑ์มาตรฐาน =     32  - 25                = ร้อยละ 28  ได้คะแนน 0 คะแนน 

                                             25 

 
 
 

 
                    

X 100 



ตัวบ่งช้ี สกอ.  1.4   จ านวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่าต่อ 
                               จ านวนอาจารย์ ประจ า (ต่อ) 

ตัวอย่างการค านวณ (ต่อ) 
จ านวนนักศึกษาเต็มเวลาเทยีบเท่าต่อปี (FTES) ของหลกัสูตรหน่ึง 

ทางด้านสังคมศาสตร์/มนุษยศาสตร์ = 28  
 

ค่าความแตกต่าง  28 - 25 
จากเกณฑ์มาตรฐาน =          25                     = ร้อยละ 12  
 
 

 
แปลงค่าความแตกต่างเป็นคะแนน เท่ากบั  (20 – 12) X 5    =  4 คะแนน  
                   10 

 

 
                    

X 100 



เกณฑ์มาตรฐาน 
1. จัดบริการให้ค าปรึกษาทางวชิาการ และการใช้ชีวติแก่นักศึกษาในคณะ 

2. มกีารให้ข้อมูลของหน่วยงานที่ให้บริการ กจิกรรมพเิศษนอกหลกัสูตร 
แหล่งงานทั้งเต็มเวลาและนอกเวลาแก่นักศึกษา 

3. จัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมเพื่อการท างานเมื่อส าเร็จการศึกษา 
แก่นักศึกษา 

4. ประเมินคุณภาพของการจัดกิจกรรมและการจัดบริการในข้อ 1 – 3  
ทุกข้อไม่ต ่ากว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5 

 

 

 

  

 

 

 

ตัวบ่งช้ี สกอ.  1.5   การบริการนักศึกษาระดบัปริญญาตรี 



เกณฑ์มาตรฐาน  
5. น าผลการประเมินจากข้อ 4 มาปรับปรุงพฒันาการให้บริการและการให้

ข้อมูล เพื่อส่งให้ผลการประเมินสูงขึ้นหรือเป็นไปตามความคาดหวัง
ของนักศึกษา 

6. ให้ข้อมูลและความรู้ที่เป็นประโยชน์ในการประกอบอาชีพแก่ศิษย์เก่า 

เกณฑ์การประเมิน 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

ตัวบ่งช้ี สกอ.  1.5   การบริการนักศึกษาระดบัปริญญาตรี (ต่อ) 

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

1 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

2 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

3 – 4 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

5 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

6 ข้อ 



เกณฑ์มาตรฐาน 
1. จัดท าแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาในภาพรวมของคณะโดยให้

นักศึกษามีส่วนร่วมในการจัดท าแผนและการจัดกจิกรรม  
2. ในแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา ให้ด าเนินกิจกรรมที่ ส่งเสริม

คุณลักษณะบัณฑิตตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
แห่งชาติ 5 ประการ ให้ครบถ้วน ประกอบด้วย  

1) คุณธรรม จริยธรรม   
2) ความรู้ 
3) ทักษะทางปัญญา   
4) ทักษะความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคลและความรับผดิชอบ 
5) ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การส่ือสารและการใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ 
 

 

  

 

 

 

ตัวบ่งช้ี สกอ.  1.6   กจิกรรมนักศึกษาระดบัปริญญาตรี 



เกณฑ์มาตรฐาน  
3. จัดกจิกรรมให้ความรู้และทกัษะการประกนัคุณภาพแก่นักศึกษา 

4. ทุกกิจกรรมที่ด าเนินการ มีการประเมินผลความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ 
ของกจิกรรมและน าผลการประเมินมาปรับปรุงการด าเนินงานคร้ังต่อไป 

5. ประเมินความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผนการจัดกิจกรรมพัฒนา
นักศึกษา 

6. น าผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือปรับปรุงการจัดกิจกรรมเพื่อ
พฒันานักศึกษา 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

ตัวบ่งช้ี สกอ.  1.6   กจิกรรมนักศึกษาระดบัปริญญาตรี (ต่อ) 



เกณฑ์การประเมิน 

 
 
 

  
 
 
 

ตัวบ่งช้ี สกอ.  1.6   กจิกรรมนักศึกษาระดบัปริญญาตรี (ต่อ) 

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

1 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

2 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

3 – 4 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

5 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

6 ข้อ 



องค์ประกอบที่   2 
การวจิัย 



  
 

 
 

  
 
 
 

องค์ประกอบ 
การประกนั
คุณภาพ 

ตัวบ่งช้ี 
ระดับ
คณะ 

ระดับ
สถาบัน 

2. การวิจัย 2.1 ระบบและกลไกการบริหารและพฒันา 
     งานวจิัยหรืองานสร้างสรรค์  

     

2.2 เงินสนับสนุนงานวจัิยและงาน 
      สร้างสรรค์ 

     

2.3 ผลงานทางวชิาการของอาจารย์ประจ า 
     และนักวิจัย  

     



เกณฑ์มาตรฐาน 
1. มีระบบสารสนเทศเพือ่การบริหารงานวจิัยที่สามารถน าไปใช้ประโยชน์ 

ในการบริหารงานวจิัยหรืองานสร้างสรรค์ 

2. สนับสนุนพนัธกจิด้านการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ ในประเด็นต่อไปนี ้

 ห้องปฏิบัติการหรือห้องปฏิบัติงานสร้างสรรค์ หรือหน่วยวจิัย  
 หรือศูนย์เคร่ืองมือ หรือศูนย์ให้ค าปรึกษา และสนับสนุนการวจิัย 
 หรืองานสร้างสรรค์ 

 ห้องสมุดหรือแหล่งค้นคว้าข้อมูลสนับสนุนการวจัิยหรืองานสร้างสรรค์ 

 

 

  

 

 

 

ตัวบ่งช้ี สกอ.  2.1   ระบบและกลไกการบริหารและพฒันางานวจิัย 
                               หรืองานสร้างสรรค์ 



เกณฑ์มาตรฐาน  
2.   สนับสนุนพนัธกจิด้านการวจิัยหรืองานสร้างสรรค์ (ต่อ) 

 ส่ิงอ านวยความสะดวกหรือการรักษาความปลอดภัยในการวิจัย 
 หรือการผลิตงานสร้างสรรค์ เ ช่น ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ  
 ระบบรักษาความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการ 

 กิจกรรมวิชาการที่ส่งเสริมงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ เช่น การจัด
ประชุมวิชาการ การจัดแสดงงานสร้างสรรค์ การจัดให้มีศาสตราจารย์
อาคนัตุกะหรือศาสตราจารย์รับเชิญ (visiting professor) 

 

 

  

 

 

 

ตัวบ่งช้ี สกอ.  2.1   ระบบและกลไกการบริหารและพฒันางานวจิัย 
                               หรืองานสร้างสรรค์ (ต่อ) 



เกณฑ์มาตรฐาน  
3. จัดสรรงบประมาณ เพือ่เป็นทุนวจัิยหรืองานสร้างสรรค์  

4. จัดสรรงบประมาณ เพื่อสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค์ในการประชุมวิชาการหรือการตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติ
หรือนานาชาติ 

5. มีการพฒันาสมรรถนะอาจารย์และนักวิจัย มีการสร้างขวญัและก าลงัใจ
ตลอดจนยกย่องอาจารย์และนักวิจัยที่มีผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์
ดีเด่น 

 

 

 

  

 

 

 

ตัวบ่งช้ี สกอ.  2.1   ระบบและกลไกการบริหารและพฒันางานวจิัย 
                               หรืองานสร้างสรรค์ (ต่อ) 



เกณฑ์มาตรฐาน  
6. มีระบบและกลไกเพื่อช่วยในการคุ้มครองสิทธ์ิของงานวิจัยหรือ        

งานสร้างสรรค์ที่น าไปใช้ประโยชน์และด าเนินการตามระบบทีก่ าหนด 
    

 

เกณฑ์การประเมิน 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

ตัวบ่งช้ี สกอ.  2.1   ระบบและกลไกการบริหารและพฒันางานวจิัย 
                               หรืองานสร้างสรรค์ (ต่อ) 

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

1 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

2 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

3 – 4 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

5 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

6 ข้อ 



ตัวบ่งช้ี สกอ.  2.2   เงนิสนับสนุนงานวจิยัและงานสร้างสรรค์ 

เกณฑ์การประเมนิ 
     โดยการแปลงจ านวนเงินต่อจ านวนอาจารย์ประจ าและนักวิจัย
ประจ าเป็นคะแนนระหว่าง 0 – 5 เกณฑ์  เฉพาะคณะกลุ่ม ค1 จ าแนก
เป็น 3 กลุ่มสาขาวชิา 

 กลุ่มสาขาวชิาวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ี

 จ านวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากภายใน
และภายนอกสถาบันทีก่ าหนดให้เป็น 

  คะแนนเต็ม 5 = 220,000 บาทขึน้ไปต่อคน  

 

 

 

 



ตัวบ่งช้ี สกอ.  2.2   เงนิสนับสนุนงานวจิยัและงานสร้างสรรค์ (ต่อ) 

กลุ่มสาขาวชิาวทิยาศาสตร์สุขภาพ 

 จ านวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จาก
ภายในและภายนอกสถาบันทีก่ าหนดให้เป็น 

  คะแนนเต็ม 5 = 180,000 บาทขึน้ไปต่อคน  

  กลุ่มสาขาวชิามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

 จ านวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จาก
ภายในและภายนอกสถาบันทีก่ าหนดให้เป็น  

  คะแนนเต็ม 5 = 100,000 บาทขึน้ไปต่อคน  

 

 

 

 



ตัวบ่งช้ี สกอ.  2.2   เงนิสนับสนุนงานวจิยัและงานสร้างสรรค์ (ต่อ) 

สูตรการค านวณ 
1. ค านวณจ านวนเงินสนับสนุนงานวจัิยหรืองานสร้างสรรค์จากภายใน 

และภายนอกสถาบันต่อจ านวนอาจารย์ประจ าและนักวจิัย 
   

 

จ านวนเงนิสนับสนุน  = 

      งานวจิัยฯ 

 

จ านวนเงนิสนับสนุนงานวจิัยฯ จากภายในและภายนอก 
 

              จ านวนอาจารย์ประจ าและนักวจิัย 



ตัวบ่งช้ี สกอ.  2.2   เงนิสนับสนุนงานวจิยัและงานสร้างสรรค์ (ต่อ) 

สูตรการค านวณ  

2. แปลงจ านวนเงินทีค่ านวณได้ในข้อ 1  เทยีบกบัคะแนนเต็ม 5  

 

 คะแนนที่ได้  =  

 
   

สรุปคะแนนที่ได้ในระดับคณะ  

คะแนนทีไ่ด้ในระดับคณะ = ค่าเฉลีย่ของคะแนนทีไ่ด้ของทุกกลุ่มสาขาวชิาในคณะ  

 

     จ านวนเงนิสนับสนุนงานวจัิยฯ จากภายในและภายนอก 
 

จ านวนเงนิสนับสนุนงานวจิัยฯ ทีก่ าหนดให้เป็นคะแนนเตม็ 5 
X 5 



ตัวบ่งช้ี สกอ.  2.3   ผลงานทางวชิาการของอาจารย์ประจ าและนักวจิยั 

เกณฑ์การประเมนิ 
     โดยการแปลงค่าร้อยละของผลรวมถ่วงน ้าหนักของผลงานทาง
วิชาการของอาจารย์ประจ าและนักวิจัย เป็นคะแนนระหว่าง 0 - 5  
เกณฑ์แบ่งกลุ่มตามสาขาวชิา เกณฑ์เฉพาะคณะ  กลุ่ม ค1  
 

กลุ่มสาขาวชิาวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ี

ร้อยละของผลรวมถ่วงน า้หนักของผลงานทางวชิาการของอาจารย์
ประจ าและนักวจิยัทีก่ าหนดไว้เป็น คะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 60 ขึน้ไป  

 

 

 



ตัวบ่งช้ี สกอ.  2.3   ผลงานทางวชิาการของอาจารย์ประจ าและนักวจิัย (ต่อ) 

กลุ่มสาขาวชิาวทิยาศาสตร์สุขภาพ 

ร้อยละของผลรวมถ่วงน า้หนักของผลงานทางวชิาการของอาจารย์
ประจ าและนักวจิยัทีก่ าหนดไว้เป็น คะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 60 ขึน้ไป  
   

กลุ่มสาขาวชิามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

ร้อยละของผลรวมถ่วงน า้หนักของผลงานทางวชิาการของอาจารย์
ประจ าและนักวจิยัทีก่ าหนดไว้เป็น คะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 40 ขึน้ไป  

 

 

 



ตัวบ่งช้ี สกอ.  2.3   ผลงานทางวชิาการของอาจารย์ประจ าและนักวจิัย (ต่อ) 

สูตรการค านวณ 
1. ค านวณค่าร้อยละของผลรวมถ่วงน า้หนักของผลงานทางวชิาการ 

ของอาจารย์ประจ าและนักวจัิยตามสูตร 
   

 
 ผลรวมถ่วงน า้หนักของผลงานทางวชิาการของอาจารย์ประจ าและนักวจิัย 
               

                        จ านวนอาจารย์ประจ าและนักวจิัยทั้งหมด 
X 100 



ตวับ่งช้ี สกอ.  2.3   ผลงานทางวชิาการของอาจารย์ประจ าและนักวจิัย (ต่อ) 

สูตรการค านวณ (ต่อ) 

2. แปลงค่าร้อยละทีค่ านวณได้ในข้อ 1 เทยีบกบัคะแนนเต็ม 5  
 

 

คะแนนทีไ่ด้  =  

 
   

 

   ร้อยละของผลรวมถ่วงน า้หนักของผลงานทางวชิาการ 
                      ของอาจารย์ประจ าและนักวิจัย 

 

   ร้อยละของผลรวมถ่วงน า้หนักของผลงานทางวชิาการ 
 ของอาจารย์ประจ าและนักวิจัยทีก่ าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 

X 5 



ตวับ่งช้ี สกอ.  2.3   ผลงานทางวชิาการของอาจารย์ประจ าและนักวจิัย (ต่อ) 

ก าหนดระดบัคุณภาพผลงานทางวชิาการ  ดงันี ้

 
 
 
 

ค่าน า้หนัก ระดบัคุณภาพ 
0.20 - บทความวิจัยหรือบทความวชิาการฉบับสมบูรณ์ที่ตพีมิพ์ในรายงานสืบเน่ือง

จากการประชุมวชิาการระดบัชาต ิ
0.40 - บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตพีมิพ์ในรายงานสืบเน่ือง

จากการประชุมวชิาการระดบันานาชาติ หรือในวารสารทางวชิาการ
ระดบัชาติทีไ่ม่อยู่ในฐานข้อมูล ตามประกาศ  ก.พ.อ. แต่สถาบันน าเสนอสภา
สถาบันอนุมตัแิละจัดท าเป็นประกาศให้ทราบเป็นการทัว่ไป และแจ้งให้ 
ก.พ.อ./กกอ. ทราบภายใน 30 วนั นับแต่วนัที่ออกประกาศ  

- ผลงานทีไ่ด้รับการจดอนุสิทธิบัตร 



ตวับ่งช้ี สกอ.  2.3   ผลงานทางวชิาการของอาจารย์ประจ าและนักวจิัย (ต่อ) 

ก าหนดระดบัคุณภาพผลงานทางวชิาการ  (ต่อ) 

 
 
 
 

ค่าน า้หนัก ระดบัคุณภาพ 
0.60 - บทความวจิัยหรือบทความวชิาการฉบับสมบูรณ์ที่ตพีมิพ์ในวารสาร 

ทางวชิาการทีป่รากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่มที ่2 
0.80 - บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในวารสารทาง

วิชาการระดับนานาชาติที่ไม่อยู่ในฐานข้อมูล ตามประกาศ ก.พ.อ. แต่
สถาบันน าเสนอสภาสถาบันอนุมัติและจัดท าเป็นประกาศให้ทราบเป็นการ
ทั่วไป และแจ้งให้ ก.พ.อ./กกอ.ทราบภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ออกประกาศ  
(ซ่ึงไม่อยู่ใน Beall’s list) หรือตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏ 
ในฐานข้อมูล TCI กลุ่มที ่1 



ตวับ่งช้ี สกอ.  2.3   ผลงานทางวชิาการของอาจารย์ประจ าและนักวจิัย (ต่อ) 

ค่าน า้หนัก ระดบัคุณภาพ 

1.00 - บทความวจิัยหรือบทความวชิาการฉบับสมบูรณ์ทีต่ีพมิพ์ในวารสาร 

ทางวชิาการระดบันานาชาติทีป่รากฏในฐานข้อมูลระดบันานาชาติ 

ตามประกาศ ก.พ.อ.  

- ผลงานได้รับการจดสิทธิบตัร 

- ผลงานวชิาการรับใช้สังคมทีไ่ด้รับการประเมนิผ่านเกณฑ์การขอต าแหน่งทางวชิาการแล้ว 

- ผลงานวจิัยทีห่น่วยงานหรือองค์กรระดบัชาติว่าจ้างให้ด าเนินการ 
- ผลงานค้นพบพนัธ์ุพชื พนัธ์ุสัตว์ ทีค้่นพบใหม่ และได้รับการจดทะเบยีน 
- ต าราหรือหนังสือทีไ่ด้รับการประเมนิผ่านเกณฑ์การขอต าแหน่ง 

ทางวชิาการแล้ว 
- ต าราหรือหนังสือทีผ่่านการพจิารณาตามหลกัเกณฑ์การประเมนิต าแหน่ง 

ทางวชิาการ แต่ไม่ได้น ามาขอรับการประเมนิต าแหน่งทางวชิาการ 



ตวับ่งช้ี สกอ.  2.3   ผลงานทางวชิาการของอาจารย์ประจ าและนักวจิัย (ต่อ) 

ก าหนดระดับคุณภาพงานสร้างสรรค์  ดงันี ้

 
 
 
 

ค่าน า้หนัก ระดบัคุณภาพ 
0.20 งานสร้างสรรค์ทีม่กีารเผยแพร่สู่สาธารณะในลกัษณะใดลกัษณะหน่ึง  

หรือผ่านส่ืออเิลก็ทรอนิกส์ online 
0.40 งานสร้างสรรค์ทีไ่ด้รับการเผยแพร่ในระดบัสถาบัน 
0.60 งานสร้างสรรค์ทีไ่ด้รับการเผยแพร่ในระดบัชาติ 
0.80 งานสร้างสรรค์ทีไ่ด้รับการเผยแพร่ในระดบัความร่วมมือระหว่างประเทศ 
1.00 งานสร้างสรรค์ทีไ่ด้รับการเผยแพร่ในระดบัภูมภิาคอาเซียน/นานาชาติ 

   ผลงานสร้างสรรค์ทุกช้ินต้องผ่านการพจิารณาจากคณะกรรมการทีม่อีงค์ประกอบ 
ไม่น้อยกว่า 3 คน โดยมีบุคคลภายนอกสถาบนัร่วมพจิารณาด้วย 



องค์ประกอบที่   3 
การบริการวชิาการ 



องค์ประกอบ 
การประกนั
คุณภาพ 

ตัวบ่งช้ี 
ระดับ
คณะ 

ระดับ
สถาบัน 

3. การบริการ 
    วชิาการ 

3.1 การบริการวชิาการแก่สังคม      



เกณฑ์มาตรฐาน 
1. จัดท าแผนการบริการวิชาการประจ าปีที่สอดคล้องกับความต้องการ 

ของสังคม และก าหนดตัวบ่งช้ีวัดความส าเร็จในระดับแผนและโครงการ
บริการวิชาการแก่สังคม และเสนอกรรมการประจ าคณะเพื่อพิจารณา
อนุมัติ  

2. โครงการบริการวิชาการแก่สังคมตามแผน มีการจัดท าแผนการใช้ประโยชน์
จากการบริการวิชาการ  เพื่อให้เกิดผลต่อการพัฒนานักศึกษา ชุมชน หรือ
สังคม 

3. โครงการบริการวิชาการแก่สังคมในข้อ 1 อย่างน้อยต้องมีโครงการที่บริการ
แบบให้เปล่า 

 

 

 

  

 

 

 

ตัวบ่งช้ี สกอ.  3.1   การบริการวชิาการแก่สังคม 



เกณฑ์มาตรฐาน (ต่อ) 
4. ประเมินความส าเร็จตามตัวบ่งช้ีของแผนและโครงการบริการวิชาการแก่

สังคมในข้อ 1 และน าเสนอกรรมการประจ าคณะเพือ่พจิารณา 

5. น าผลการประเมินตามข้อ 4 มาปรับปรุงแผนหรือพฒันาการให้บริการวิชาการ
สังคม 

6. คณะมีส่วนร่วมในการบริการวิชาการแก่สังคมในระดับสถาบัน โดยมี
จ านวนอาจารย์เข้าร่วมไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของอาจารย์ทั้งหมดในคณะ     

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

ตัวบ่งช้ี สกอ.  3.1   การบริการวชิาการแก่สังคม (ต่อ) 



เกณฑ์การประเมิน 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

ตัวบ่งช้ี สกอ.  3.1   การบริการวชิาการแก่สังคม (ต่อ) 

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

1 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

2 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

3 – 4 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

5 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

6 ข้อ 



องค์ประกอบที่   4 
การท านุบ ารุงศิลปะและวฒันธรรม 



องค์ประกอบ 
การประกนั
คุณภาพ 

ตัวบ่งช้ี 
ระดับ
คณะ 

ระดับ
สถาบัน 

4. การท านุบ ารุง
ศิลปะและ
วฒันธรรม 

4.1  ระบบและกลไกการท านุบ ารุงศิลปะ 
        และวฒันธรรม  

     



เกณฑ์มาตรฐาน 
1. ก าหนดผู้รับผดิชอบในการท านุบ ารุงศิลปะและวฒันธรรม  

2. จัดท าแผนด้านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม และก าหนดตัวบ่งช้ีวัด
ความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผน รวมทั้ งจัดสรรงบประมาณ
เพือ่ให้สามารถด าเนินการได้ตามแผน  

3. ก ากับติดตามให้มีการด าเนินงานตามแผนด้านท านุบ ารุงศิลปะและ
วฒันธรรม 

4. ประเมินความส าเร็จของตามตัวบ่งช้ีที่วัดความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ 
ของแผนด้านท านุบ ารุงศิลปะและวฒันธรรม 

 

 

  

 

 

 

ตัวบ่งช้ี สกอ.  4.1  ระบบและกลไกการท านุบ ารุงศิลปะและวฒันธรรม 



เกณฑ์มาตรฐาน (ต่อ) 
5. น าผลการประเมนิไปปรับปรุงแผนหรือกจิกรรมด้านท านุบ ารุงศิลปะและวฒันธรรม  

6. เผยแพร่กจิกรรมหรือการบริการด้านท านุบ ารุงศิลปะและวฒันธรรมต่อสาธารณชน 

7. ก าหนดหรือสร้างมาตรฐานด้านศิลปะและวฒันธรรมซ่ึงเป็นที่ยอมรับในระดบัชาติ 
 

เกณฑ์การประเมิน 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

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

1 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

2 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

3 – 4 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

5 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

6 – 7 ข้อ 

ตัวบ่งช้ี สกอ.  4.1  ระบบและกลไกการท านุบ ารุงศิลปะและวฒันธรรม (ต่อ) 



องค์ประกอบที่   5 
การบริหารจัดการ 



เกณฑ์มาตรฐาน 
1. มีระบบและกลไกในการก ากับการด าเนินการประกันคุณภาพหลักสูตร 

ให้เป็นไปตามองค์ประกอบการประกนัคุณภาพหลกัสูตร  

2. มีคณะกรรมการก ากับ ติดตามการด าเนินงานให้เป็นไปตามระบบที่
ก าหนดในข้อ 1 และรายงานผลการติดตามให้กรรมการประจ าคณะเพื่อ
พจิารณาทุกภาคการศึกษา  

3. มีการจัดสรรทรัพยากรเพื่อสนับสนุนการด าเนินงานของหลักสูตรให้
เกดิผลตามองค์ประกอบการประกนัคุณภาพหลกัสูตร  

 

 

 

  

 

 

 

ตัวบ่งช้ี มศว  5.1  ระบบก ากบัการประกนัคุณภาพหลกัสูตร 



เกณฑ์มาตรฐาน (ต่อ) 
4. มีการประเมินคุณภาพหลักสูตรตามก าหนดเวลาทุกหลักสูตร และ

รายงานผลการประเมินให้กรรมการประจ าคณะเพือ่พจิารณา  

5. น าผลการประเมินและข้อเสนอแนะจากกรรมการประจ าคณะมา
ปรับปรุงหลกัสูตรให้มีคุณภาพดีขึน้อย่างต่อเน่ือง  

เกณฑ์การประเมิน 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

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

1 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

2 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

3 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

4 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

5 ข้อ 

ตัวบ่งช้ี สกอ.  5.1  ระบบก ากบัการประกนัคุณภาพหลกัสูตร (ต่อ) 



ตัวบ่งช้ี มศว  5.2  พัฒนาแผนกลยุทธ์จากผลการวิเคราะห์ 
SWOT โดยเช่ือมโยงกับวิสัยทัศน์ของคณะและสอดคล้อง
กับวิสัยทัศน์ของคณะ สถาบัน รวมทั้งสอดคล้องกับกลุ่ม
สถาบันและเอกลกัษณ์ของคณะ และพฒันาไปสู่กลยุทธ์ทาง
การเงิน และแผนปฏิบัติการประจ าปีตามกรอบเวลา เพื่อให้
บรรลุผลตามตัวบ่งช้ี และเป้าหมายของแผนกลยุทธ์และ
เสนอผู้บริหารระดบัสถาบันเพือ่พจิารณาอนุมตั ิ



เกณฑ์มาตรฐาน 
1. มีการจัดท าแผนกลยุทธ์จากผลการวิ เคราะห์ ข้อมูล SWOT   

ความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในและภายนอก ผลการ
ประเมินแผนกลยุทธ์และผลการประเมินคุณภาพการศึกษาปีที่ผ่าน
มาของคณะ โดยเช่ือมโยงกับวิสัยทัศน์ของคณะและสอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ของมหาวทิยาลยั พร้อมทั้งก าหนดตัวบ่งช้ีด้านผลผลติ 
(output) และผลลัพธ์ (outcome) และค่าเป้าหมาย โดยการมี    
ส่วนร่วมของบุคลากรในคณะ และได้รับความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการประจ าคณะ 

 

 

 

  

 

 

 

ตัวบ่งช้ี มศว  5.2  พฒันาแผนกลยุทธ์จากผลการวเิคราะห์ SWOT ฯ (ต่อ) 



เกณฑ์มาตรฐาน 
2. พัฒนาแผนกลยุทธ์ทางการเงินที่สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ และมี 

การแปลงแผนกลยุทธ์เป็นแผนปฏิบัติการประจ าปีครบตาม 
พันธกิจของคณะ โดยก าหนดตัวบ่งช้ีและค่าเป้าหมายของ
แผนปฏิบัติการประจ าปีที่สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ของคณะ 
โดยได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจ าคณะ และ
ถ่ายทอดแผนปฏิบัติการประจ าปีสู่การปฏิบัติของหน่วยงานย่อย
หรือบุคลากร  

 

 

 

  

 

 

 

ตัวบ่งช้ี มศว  5.2  พฒันาแผนกลยุทธ์จากผลการวเิคราะห์ SWOT ฯ (ต่อ) 



เกณฑ์มาตรฐาน (ต่อ) 
3. มีการติดตามผลการด าเนินงานตามตัวบ่งช้ีของแผนปฏิบัติการประจ าปี 

อย่างน้อยปีละ 2 คร้ัง และรายงานผลต่อคณะกรรมการประจ าคณะ       
เพือ่พจิารณา 

4. มีการประ เมินผลการด า เ นินงานตามตั ว บ่ง ช้ีของแผนกลยุท ธ์  
อย่างน้อยปีละ 1 คร้ัง และรายงานผลต่อคณะกรรมการประจ าคณะ 
เพือ่พจิารณา 

5. มีการน าผลการพิจารณา ข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ
ประจ าคณะไปปรับปรุงแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัตกิารประจ าปี 

 
 

 

 

  

 

 

 

ตัวบ่งช้ี มศว  5.2  พฒันาแผนกลยุทธ์จากผลการวเิคราะห์ SWOT ฯ (ต่อ) 



เกณฑ์มาตรฐาน (ต่อ) 
6. มกีารก าหนดคู่เทียบสมรรถนะ และก าหนดสมรรถนะหลกั (Core 
    Competencies) ที่สอดคล้องกบัวสัิยทัศน์และแผนกลยุทธ์ของคณะ 
 

เกณฑ์การประเมิน 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

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

1 หรือ 2 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

3 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

4 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

5 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

6 ข้อ 

ตัวบ่งช้ี มศว  5.2  พฒันาแผนกลยุทธ์จากผลการวเิคราะห์ SWOTฯ (ต่อ) 



ตัวบ่งช้ี มศว  5.3  ด าเนินการวเิคราะห์ข้อมูลทางการเงนิที่
ประกอบไปด้วยต้นทุนต่อหน่วยในแต่ละหลกัสูตร สัดส่วน
ค่าใช้จ่ายเพือ่พฒันานักศึกษา อาจารย์  บุคลากร การจัดการ
เรียนการสอนอย่างต่อเน่ือง เพือ่วเิคราะห์ความคุ้มค่าของ
การบริหารหลกัสูตร ประสิทธิภาพ ประสิทธิผลในการผลติ
บัณฑิต และโอกาสในการแข่งขัน 
(อยู่ระหว่างการพฒันา) 



เกณฑ์การประเมิน 
 เทียบระดบัคะแนนตามเกณฑ์ของส านักงานคณะกรรมการ
พฒันาระบบราชการ (ก.พ.ร.)  

หมายเหตุ : 

  ใช้ข้อมูลกลางในการประเมิน 

  เกณฑ์การประเมินเปลีย่นแปลงตามที่ ก.พ.ร. ก าหนด 
 

 

  

 

 

 

ตัวบ่งช้ี มศว  5.4  การเบิกจ่ายเงนิงบประมาณรายจ่ายลงทุน 
                             จากงบประมาณแผ่นดิน 



เกณฑ์การประเมิน 
 เทียบระดบัคะแนนตามเกณฑ์ของส านักงานคณะกรรมการ
พฒันาระบบราชการ (ก.พ.ร.)  

หมายเหตุ : 

  ใช้ข้อมูลกลางในการประเมิน 

  เกณฑ์การประเมินเปลีย่นแปลงตามที ่ก.พ.ร. ก าหนด 

 
 

  

 

 

 

ตัวบ่งช้ี มศว  5.5  การเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายภาพรวม 
                             จากงบประมาณแผ่นดนิ 



ตัวบ่งช้ี มศว  5.6  ด าเนินงานตามแผนบริหารความ
เส่ียงที่เป็นผลจากการวิเคราะห์และระบุปัจจัยเส่ียงที่
เกิดจากปัจจัยภายนอก หรือปัจจัยที่ ไม่สามารถ
ควบคุมได้ที่ส่งผลต่อการด าเนินงานตามพันธกิจของ
หน่วยงานและให้ระดับความเส่ียงลดลงจากเดิม 



ตัวบ่งช้ี มศว  5.6  ด าเนินงานตามแผนบริหารความเส่ียงฯ (ต่อ) 

เกณฑ์มาตรฐาน 
1. มีการแต่งตั้งคณะกรรมการหรือคณะท างานบริหารความเส่ียง โดยมีผู้บริหาร

ระดบัสูงทีรั่บผดิชอบพนัธกจิหลกัของคณะร่วมเป็นคณะกรรมการหรือคณะท างาน 

2. มีการวเิคราะห์และระบุความเส่ียงอย่างน้อย 4 ประเดน็ตามบริบทของหน่วยงาน 
ภายใต้กรอบการวเิคราะห์ ดงัเช่น 
  ด้านยุทธศาสตร์หรือกลยุทธ์ อย่างน้อย 2 ประเดน็    
   ด้านการเงนิ 
  ด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ 
  ด้านปฏิบัติการ 
  ด้านบริบทอืน่ ๆ ของหน่วยงาน เช่น ด้านภัยพบัิติ ด้านช่ือเสียง ฯลฯ 

 

 
 

 

 

  

 

 

 

ทั้งนีต้้องเป็นไปตามข้อก าหนดของมหาวทิยาลยัโดยเป็น 
ความเส่ียงด้านยุทธศาสตร์หรือกลยุทธ์ อย่างน้อย 2 ประเดน็ 



เกณฑ์มาตรฐาน  
3. มีการประเมินโอกาสและผลกระทบของความเส่ียงและจัดล าดับ 

ความเส่ียงที่ได้จากการวเิคราะห์ในข้อ 2 

4. มีการวิเคราะห์และระบุสาเหตุที่ก่อให้เกิดความเส่ียง (ปัจจัยเส่ียง)  
ที่เป็นปัจจัยภายนอกหรือปัจจัยที่ไม่สามารถควบคุมได้ที่ส่งผลต่อการ
ด าเนินงานตามพนัธกจิของคณะ และเป็นปัจจัยภายในคณะ 

5. มีการจัดท าแผนบริหารความเส่ียงที่มีระดับความเส่ียงสูงและมีการ
ด า เ นินการตามแผนฯ รวมทั้ ง จัด ส่งรายงานตามก าหนดของ
มหาวทิยาลยั 

 

 
 

 

 

  

 

 

 

ตัวบ่งช้ี มศว  5.6   ด าเนินงานตามแผนบริหารความเส่ียง (ต่อ) 



เกณฑ์มาตรฐาน  
6.   มีการก ากับติดตาม ประเมินผลการด าเนินงานแผนบริหารความ

เส่ียงตามตัวช้ีวัดความเส่ียงที่ส าคัญ (Key Risk Indicators) โดยมี
ระดบัของความเส่ียงลดลงจากเดมิ และรายงานผลต่อคณะกรรมการ
ประจ าคณะเพือ่พจิารณา 

7.   มีการน าผลการประเมินและข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการประจ า
คณะไปใช้ในการปรับแผนหรือวเิคราะห์ความเส่ียงในรอบปีถัดไป 

 
 

 
 

 
 

 

 

  

 

 

 

ตัวบ่งช้ี มศว  5.6   ด าเนินงานตามแผนบริหารความเส่ียง (ต่อ) 



เกณฑ์การประเมนิ 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

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

1 หรือ 2 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

3 หรือ 4 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

5 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

6 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

7 ข้อ 

ตัวบ่งช้ี มศว  5.6   ด าเนินงานตามแผนบริหารความเส่ียง (ต่อ) 



ตัวบ่งช้ี มศว  5.7 บริหารงานด้วยหลกัธรรมาภบิาลอย่างครบถ้วน 
       ทั้ง 10 ประการ ทีอ่ธิบายการด าเนินงานอย่างชัดเจน 

 ผู้บริหารควรยึดหลักธรรมาภิบาลเป็นเคร่ืองมือในการบริหาร 
การด าเนินงานของคณะให้ไปสู่ทิศทางที่ก าหนดร่วมกันระหว่างผู้บริหาร
คณะและคณะกรรมการประจ าคณะ โดยสอดคล้องกับทิศทาง 
การพัฒนาคุณภาพการศึกษาของประเทศและทันต่อการเปลี่ยนแปลง 
ของโลก โดยมีการบริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาลอย่างครบถ้วน  
10 ประการ 

ผู้บริหาร  หมายถึง คณบดหีรือผู้อ านวยการ 
 

  

 

 

 



1. หลกัประสิทธิผล (Effectiveness)  

2. หลกัประสิทธิภาพ (Efficiency)  

3.หลกัการตอบสนอง (Responsiveness)  

4.หลกัภาระรับผดิชอบ (Accountability)  

5. หลกัความโปร่งใส (Transparency)  

เกณฑ์มาตรฐาน 
 

  

 

 

 

ตัวบ่งช้ี มศว  5.7   บริหารงานด้วยหลกัธรรมาภิบาลอย่างครบถ้วน 
       ทั้ง 10 ประการ ที่อธิบายการด าเนินงานอย่างชัดเจน (ต่อ) 



ตัวบ่งช้ี มศว  5.7   บริหารงานด้วยหลกัธรรมาภิบาลอย่างครบถ้วน 
       ทั้ง 10 ประการ ที่อธิบายการด าเนินงานอย่างชัดเจน (ต่อ) 

6. หลกัการมีส่วนร่วม (Participation)  

7. หลกัการกระจายอ านาจ (Decentralization)   

8. หลกันิติธรรม (Rule of Law)  

9. หลกัความเสมอภาค (Equity) 

10. หลกัมุ่งเน้นฉันทามต ิ(Consensus Oriented) 

เกณฑ์มาตรฐาน 
 

  

 

 

 



เกณฑ์การประเมิน 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

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

1 – 3  ข้อ 
มีการด าเนินการ 

4 – 5  ข้อ 
มีการด าเนินการ 

6 – 7 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

8 – 9  ข้อ 
มีการด าเนินการ 

10 ข้อ 

ตัวบ่งช้ี มศว  5.7   บริหารงานด้วยหลกัธรรมาภิบาลอย่างครบถ้วน 
       ทั้ง 10 ประการ ที่อธิบายการด าเนินงานอย่างชัดเจน (ต่อ) 



ตัวบ่งช้ี มศว  5.8  ค้นหาแนวปฏิบัติที่ดีจากความรู้ทั้งที่มีอยู่ใน 
ตัวบุคคล ทักษะของผู้มีประสบการณ์ตรงและแหล่งเรียนรู้อื่น ๆ 
ตามประเด็นความรู้ อย่างน้อยครอบคลุมพันธกิจด้านการผลิต
บัณฑิตและด้านการวิจัย  จัดเก็บอย่างเป็นระบบโดยเผยแพร่
ออกมาเป็นลายลกัษณ์อกัษรและน ามาปรับใช้ในการปฏิบัติงานจริง 



เกณฑ์มาตรฐาน  
1. มีการก าหนดผู้รับผิดชอบ หรือคณะท างานการจัดการความรู้ โดยมีผู้บริหาร

คณะร่วมเป็นคณะท างาน 
2. มีการจัดท าแผนการจัดการความรู้ โดยก าหนดประเด็นความรู้และเป้าหมาย 

ของการจัดการความรู้ที่สนับสนุนวิสัยทัศน์ กลยุทธ์ หรือสอดคล้องกับ
สมรรถนะหลกัของคณะ และก าหนดบุคลากรกลุ่มเป้าหมายที่จะพัฒนาความรู้
และทกัษะอย่างสอดคล้อง 

3. มีการแบ่งปันและแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากความรู้ และทักษะของผู้มีประสบการณ์
ตรง (Tacit Knowledge) และรวบรวมความรู้จากแหล่งเรียนรู้อื่นๆ ตาม
ประเด็นความรู้ที่ก าหนดในข้อ 2  เพื่อก าหนดเป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน   
และเผยแพร่ไปสู่บุคลากรกลุ่มเป้าหมายทีก่ าหนด 

 

 

  

 

 

 

ตัวบ่งช้ี มศว  5.8  ค้นหาแนวปฏิบัติที่ดจีากความรู้ฯ  (ต่อ) 



เกณฑ์มาตรฐาน  
4. บุคลากรกลุ่มเป้าหมายที่ก าหนดน าแนวทางในการปฏิบัติงานตาม

ข้อ 3 ไปปฏิบัติ  และผู้รับผิดชอบหรือคณะท างานมีการติดตาม
ปัญหาอุปสรรคและผลที่เกดิขึน้จากการน าไปปฏิบัต ิ

5. รวบรวมแนวทางในการปฏิบัติงานที่น าไปใช้ตามข้อ 4 แล้วได้ผลด ี 
มาพัฒนาเป็นแนวปฏิบัติที่ดี  และจัดเก็บอย่างเป็นระบบโดย
เผยแพร่เป็นลายลกัษณ์อกัษร (Explicit Knowledge) และมีระบบ
สนับสนุนให้ผู้ที่เกี่ยวข้องน าแนวปฏิบัติที่ดีมาใช้ในการพัฒนา
ปรับปรุงการท างาน 

 

 

  

 

 

 

ตัวบ่งช้ี มศว  5.8  ค้นหาแนวปฏิบตัทิีด่จีากความรู้ฯ  (ต่อ) 



เกณฑ์มาตรฐาน  
6. มีการประเมินผลความส าเร็จของแผนการจัดการความรู้ตามตัวบ่งช้ีของ

แผน และรายงานผลต่อคณะกรรมการประจ าคณะเพือ่พจิารณา 

7. น าข้อเสนอแนะจากทีป่ระชุมคณะกรรมการประจ าคณะไปพฒันา 
หรือปรับปรุงแผนการจัดการความรู้ในปีต่อไป 

 

เกณฑ์การประเมิน 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

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

1 หรือ 2 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

3 หรือ 4 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

5 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

6 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

7 ข้อ 

ตัวบ่งช้ี มศว  5.8  ค้นหาแนวปฏิบตัทิีด่จีากความรู้ฯ  (ต่อ) 



เกณฑ์มาตรฐาน 
1. มีแผนการบริหารและการพัฒนาบุคลากรที่มีการวิเคราะห์ข้อมูล 

จุดแข็ง – จุดอ่อนด้านบุคลากร  ความต้องการของบุคลากร และผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสีย โดยสอดคล้องกับแผนกลยุทธ์และสมรรถนะหลกัหรือ
วัฒนธรรมองค์กรของหน่วยงาน และครอบคลุมการพัฒนาทักษะ
ภาษาองักฤษ 

2. มีตัวบ่งช้ีและค่าเป้าหมายของแผนการบริหารและการพัฒนาบุคลากร 
ที่สะท้อนผลผลติและผลลพัธ์  

 

 

 
 
 

 

  

 

 

 

ตัวบ่งช้ี มศว  5.9   การก ากบัติดตามผลการด าเนินงานตามแผน 
การบริหารและแผนพฒันาบุคลากรสายวชิาการและสายสนับสนุน 



เกณฑ์มาตรฐาน  
3. มีการให้ความรู้ด้านจรรยาบรรณบุคลากร และดูแลควบคุมให้บุคลากรถือ
ปฏิบัติ 

4. มีการประเมินผลความส าเร็จของแผนการบริหารและการพัฒนาบุคลากร
ตามตัวบ่งช้ีของแผน และรายงานผลต่อคณะกรรมการประจ าคณะเพื่อ
พจิารณา 

5. มีการน าผลการประเมินและผลการพจิารณาของคณะกรรมการประจ าคณะ
ไปปรับปรุงแผนหรือปรับปรุงการบริหารและการพฒันาบุคลากร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

ตัวบ่งช้ี มศว  5.9  การก ากบัติดตามผลการด าเนินงานตามแผน 
          การบริหารฯ  (ต่อ) 



 เกณฑ์การประเมิน 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

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

1 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

2 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

3 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

4 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

5 ข้อ 

ตัวบ่งช้ี มศว  5.9   การก ากบัติดตามผลการด าเนินงานตามแผน 
          การบริหารฯ  (ต่อ) 



เกณฑ์มาตรฐาน 
1. มีการใช้ข้อมูลและสารสนเทศในการคัดเลือกกระบวนการท างาน 

(Work Process) ที่มีความสูญเสีย (Waste) เพื่อท าการปรับปรุง
ประสิทธิภาพของกระบวนการอย่างน้อย 1 กระบวนการ 

2. มีการวิเคราะห์กระบวนการท างานตามเกณฑ์ข้อ 1 ในรายละเอียด  
เพือ่ระบุสาเหตุของความสูญเสีย 

3. วางแผนการปรับปรุงกระบวนการท างานที่มีความสูญเสีย โดยก าหนด
ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมายที่จะใช้ติดตามและประเมินความส าเร็จ 
ของการปรับปรุง 

 

  

 

 

 

ตัวบ่งช้ี มศว  5.10   การบริหารจดัการแบบลนี (lean Management) 



เกณฑ์มาตรฐาน  
4. มีการด าเนินการตามแผนการปรับปรุงกระบวนการท างานตามแผนที่

ระบุในเกณฑ์ข้อ 3 

5. มีการติดตามผลการด าเนินการตามตัวช้ีวัดที่ก าหนด และรายงานผลใน
คณะกรรมการประจ าคณะหรือคณะกรรมการที่เกีย่วข้องเพือ่พจิารณา 

6. มีการน าผลการพิจารณาหรือผลการประเมินมาปรับปรุงกระบวนการ
ท างานต่อไป เพื่อให้บรรลุเป้าหมาย หรือปรับให้เป็นกระบวนการท างาน
ใหม่ที่ได้ประสิทธิภาพและท าการเผยแพร่สู่ผู้ที่เกีย่วข้อง 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

ตัวบ่งช้ี มศว  5.10   การบริหารจัดการแบบลนี  (ต่อ) 



 เกณฑ์การประเมิน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    

 

 
 

 
 

 
 
 

  
 
 
 

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

1 หรือ 2 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

3 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

4 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

5 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

6 ข้อ 

ตัวบ่งช้ี มศว  5.10   การบริหารจัดการแบบลนี  (ต่อ) 



เกณฑ์มาตรฐาน 
1. มีการจัดตั้งคณะกรรมการด าเนินการหรือมีการมอบหมายให้มีผู้รับผิดชอบ

ด าเนินการ 

2. มีแผนการด าเนินการตามมาตรการรักษ์ส่ิงแวดล้อมและประหยัดพลังงาน 
โดยก าหนดตวัช้ีวดัความส าเร็จและค่าเป้าหมายทีต้่องการบรรลุ 

3. มีระบบและกลไกที่ ส่ ง เส ริมให้ บุคลากรและผู้ เกี่ ยวข้องมี ส่วนร่วม 
ในการด าเนินการตามแผน 

4. มีการด าเนินการตามแผน และติดตามประเมินผลการด าเนินงานตามตัวบ่งช้ี
ของแผน พร้อมทั้งรายงานต่อคณะกรรมการประจ าคณะเพือ่พจิารณา 

 

 

  

 

 

 

ตัวบ่งช้ี มศว  5.11   การด าเนินการตามมาตรการรักษ์ส่ิงแวดล้อม 
                  และประหยดัพลงังาน 



เกณฑ์มาตรฐาน  
5. มีการน าผลการประเมินและข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการประจ า

คณะมาใช้ในการแก้ไขปรับปรุงหรือก าหนดแนวทางในการด าเนินงาน 
ปีต่อไป 

 

 เกณฑ์การประเมิน 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

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

1 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

2 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

3 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

4 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

5 ข้อ 

ตัวบ่งช้ี มศว  5.11   การด าเนินการตามมาตรการรักษ์ส่ิงแวดล้อม 
                  และประหยดัพลงังาน  (ต่อ) 



ตัวบ่งช้ี มศว  5.12   ด าเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษา
ภายในตามระบบและกลไกที่เหมาะสม และสอดคล้องกบั พนัธกจิ  
และพัฒนาการของคณะที่ได้ปรับให้การด าเนินงานด้านการ
ประกันคุณภาพเป็นส่วนหน่ึงของการบริหารงานคณะตามปกติ
ที่ประกอบด้วยการควบคุมคุณภาพ การตรวจสอบคุณภาพ และ
การประเมนิคุณภาพ 



เกณฑ์มาตรฐาน  
1.  มีคณะกรรมการประจ าคณะและผู้บริหารสูงสุดของคณะก าหนดนโยบาย 

และให้ความส าคญัเร่ืองการประกนัคุณภาพการศึกษาภายใน 
2. มีการด าเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายในที่ครบถ้วน 

ประกอบด้วย  1) การควบคุมคุณภาพ การตรวจสอบคุณภาพ และการ
ประเมินคุณภาพ และ 2) การจัดท ารายงานการประเมินตนเอง (SAR) เสนอ
ต่อคณะกรรมการประจ าคณะและมหาวิทยาลัยตามก าหนดเวลาที่
มหาวทิยาลยัก าหนด และรายงานข้อมูลครบถ้วนตามที่ก าหนดในระบบ CHE 
QA online  

 

 

  

 

 

 

ตัวบ่งช้ี มศว  5.12   ด าเนินงานด้านการประกนัคุณภาพการศึกษา 
                                ภายใน (ต่อ) 



เกณฑ์มาตรฐาน  
3.   มีการน าผลการประเมินคุณภาพไปท าแผนการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

ของคณะและเช่ือมโยงสู่แผนกลยุทธ์และ/หรือแผนปฏิบตัิการประจ าปีของคณะ 

4. มีการน าผลการประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาภายในมาปรับปรุงการ
ท างาน และส่งผลให้มีพัฒนาการของผลการด าเนินงานในภาพรวมในรอบปีที่
ประเมินสูงขึน้กว่าปีก่อน 

 

* หมายเหตุ ส าหรับปีการศึกษา 2557 เกณฑ์ข้อที่ 4 ยกเว้นการประเมินในส่วนของ “ส่งผล
ให้มพีฒันาการของผลการด าเนินงานในภาพรวมในรอบปีทีป่ระเมนิสูงขึน้กว่าปีก่อน”  

 

  

 

 

 

ตัวบ่งช้ี มศว  5.12   ด าเนินงานด้านการประกนัคุณภาพการศึกษา 
                                ภายใน  (ต่อ) 



เกณฑ์มาตรฐาน  
5.   มีเครือข่ายการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการประกันคุณภาพการศึกษาระหว่าง

หน่วยงาน และมีกจิกรรมร่วมกนั โดยมีการสรุปบทเรียนทีไ่ด้จากการแลกเปลีย่น
ทีส่ามารถน าไปใช้ประโยชน์ไว้อย่างเป็นลายลกัษณ์อกัษร  

 

  

 

 

 

ตัวบ่งช้ี มศว  5.12   ด าเนินงานด้านการประกนัคุณภาพการศึกษา 
                                ภายใน  (ต่อ) 

 เกณฑ์การประเมิน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    

 

 
 

 
 

 
 
 

  
 
 
 

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

1 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

2 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

3 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

4 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

5 ข้อ 



ฝ่ายประกนัคุณภาพการศึกษา 
เบอร์โทรภายใน 15600 , 15996 ต่อ 101 – 108 

และ Fax. 0-2259-6447  
E-mail :  qa@g.swu.ac.th 

http://www.facebook.com/QASWU 
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