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บทที่ 1 
 

บทน า  
 

1. หลักการและเหตุผล 
 

 ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 ได้ปรับเปลี่ยนสถาบันราชภัฏเป็น
มหาวิทยาลัยราชภัฏ และตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.2547 หมวด 1  มาตรา 7ได้ก าหนดให้
มหาวิทยาลัยเป็นสถาบันอุดมศึกษาเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่นที่เสริมสร้างพลังปัญญาของแผ่นดิน ฟ้ืนฟูพลังการ
เรียนรู้ เชิดชูปัญญาของท้องถิ่น สร้างสรรค์ศิลปวิทยา เพ่ือความเจริญ ก้าวหน้าอย่างมั่นคงและยั่งยืนของปวง
ชน มีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ การบ ารุงรักษา การใช้ประโยชน์ จากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
อย่างสมดุลและยั่งยืน โดยมีวัตถุประสงค์ให้การศึกษาส่งเสริมวิชาการและวิชาชีพชั้นสูง  ท าการสอน วิจัย 
ให้บริการวิชาการแก่สังคม ปรับปรุงถ่ายทอดและพัฒนาเทคโนโลยี ท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม  ผลิตครู
และส่งเสริมวิทยาฐานะครู และมาตรา 8 ได้กล่าวไว้ว่าให้การด าเนินงานเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ตาม
มาตรา 7 ให้ก าหนดภาระหน้าที่ของมหาวิทยาลัยดังต่อไปนี้ 

 1. แสวงหาความจริงเพื่อสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ บนพื้นฐานของภูมิปัญญาท้องถิ่น 
ภูมิปัญญาไทย และภูมิปัญญาสากล 

 2. ผลิตบัณฑิตที่มีความรู้คู่คุณธรรม ส านึกในความเป็นไทย มีความรักและผูกพันต่อท้องถิ่น 
อีกท้ังส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตในชุมชน เพื่อช่วยให้คนในท้องถิ่นรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง การผลิตบัณฑิต
ดังกล่าว จะต้องมีจ านวนและคุณภาพสอดคล้องกับแผนการผลิตบัณฑิตของประเทศ 

 3. เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในคุณค่า ความส านึก และความภูมิใจในวัฒนธรรมของ
ท้องถิ่นและของชาติ 

 4. เรียนรู้และเสริมสร้างความเข้มแข็งของผู้น าชุมชน ผู้น าศาสนา และนักการเมืองท้องถิ่น  
ให้มีจิตส านึกประชาธิปไตย คุณธรรม จริยธรรม และความสามารถในการบริหารงานพัฒนาชุมชนและท้องถิ่น
เพ่ือประโยชน์ของส่วนรวม 

 5. เสริมสร้างความเข้มแข็งของวิชาชีพครู ผลิตและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มี
คุณภาพและมาตรฐานที่เหมาะสมกับการเป็นวิชาชีพชั้นสูง 

 6. ประสานความร่วมมือและช่วยเหลือเกื้อกูลกันระหว่างมหาวิทยาลัย ชุมชน องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น และองค์กรอื่นทั้งในและต่างประเทศ เพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น 

 7. ศึกษาและแสวงหาแนวทางพัฒนาเทคโนโลยีพ้ืนบ้าน และเทคโนโลยีสมัยใหม่ให้เหมาะ
กับการด ารงชีวิตและการประกอบอาชีพของคนในท้องถิ่น รวมถึงการแสวงหาแนวทาง เพื่อส่งเสริมให้เกิด
การจัดการ การบ ารุงรักษา และการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลและยั่งยืน 

 8. ศึกษา วิจัย ส่งเสริมและสืบสานโครงการอันเนื่องมาจากแนวพระราชด าริในการปฏิบัติ
ภารกิจของมหาวิทยาลัยเพื่อพัฒนาท้องถิ่น 

 
 หมวด 4 ที่ว่าด้วยการติดตาม ตรวจสอบและประเมิน ประกอบด้วยมาตรา 2 มาตราได้แก่ 

มาตราที่ 49 ว่าด้วยการให้มีคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย 
ประกอบด้วยประธานกรรมการ และกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจากบุคคลภายนอก ซึ่งนายกสภามหาวิทยาลัย
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แต่งตั้งด้วยความเห็นชอบของสภามหาวิทยาลัย โดยมีองค์ประกอบ จ านวนและคุณสมบัติ หลักเกณฑ์
วิธีการได้มา วาระการด ารงต าแหน่ง การพ้นจากต าแหน่ง ตลอดจนวิธีการด าเนินงานคณะกรรมการให้
เป็นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัย และมาตรา 50 ให้คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงาน
ของมหาวิทยาลัยมีอ านาจและหน้าที่ ในการตรวจสอบ ติดตาม และประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผล
การใช้จ่ายงบประมาณการจัดการศึกษา การวิจัย ดังนี้ 

 (1) ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย โดยรับฟังความคิดเห็นอย่าง
กว้างขวางเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ของมหาวิทยาลัยและของอธิการบดีประกอบการประเมินผลงาน 

 (2) รายงานผลการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยและของอธิการบดี
พร้อมความเห็นต่อสภามหาวิทยาลัยทุกปี 

 
 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาว่าด้วยการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของ

มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2549 ข้อ 8  และข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาว่าด้วยการติดตาม ตรวจสอบ และ
ประเมินผลงานในต าแหน่งคณบดี พ.ศ. 2549 ข้อ 8  ให้คณะกรรมการมีอ านาจดังต่อไปนี้ 

 (1)... (2) ก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการในการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของ
มหาวิทยาลัย  โดยความเห็นชอบของสภามหาวิทยาลัย (3)... 

 เพ่ือให้การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยของอธิการบดี และใน
ต าแหน่งคณบดี/ผู้อ านวยการ  เป็นไปตามเจตนารมณ์ของสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาที่ได้แต่งตั้ง
คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย ประกอบด้วย 

 
 รองศาสตราจารย์  ดร. ชูศักดิ์ เอกเพชร      ประธานกรรมการ 
 รองศาสตราจารย์  ประดิษฐ์ มีสุข  กรรมการ 
 รองศาสตราจารย์  ดร. ชิรวัฒน์    นิจเนตร         กรรมการ 
 รองศาสตราจารย์  ดร. วันชัย   ธรรมสัจการ   กรรมการ 
 รองศาสตราจารย์  ประสิทธิ์   ทองแจ่ม        กรรมการและเลขานุการ 
 ผู้อ านวยการส านักงานอธิการบดี                   ผู้ช่วยเลขานุการ 
 
 (ค าสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาที่ 14/2555 ลงวันที่ 28 ธันวาคม พ.ศ. 2555) จึงได้

จัดท าขอบข่ายการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยขึ้น โดยมีหลักในการประเมิน 
เพ่ือการพัฒนามหาวิทยาลัยและใช้วิธีการประเมินแบบกัลยาณมิตร 

 

2. วัตถุประสงค์ 
 

 1. เพ่ือติดตาม ตรวจสอบความก้าวหน้าในการด าเนินงานตามวัตถุประสงค์และภาระหน้าที่
ของมหาวิทยาลัยตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฎ พ.ศ. 2547 มาตรา 7 และมาตรา 50 

 2. เพ่ือติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย ของอธิการบดี และในต าแหน่ง
คณบดี/ผู้อ านวยการส านัก โดยให้ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อการปรับปรุง เพ่ือการพัฒนา 

 3. เพ่ือรายงานการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล พร้อมข้อคิดเห็นต่อสภามหาวิทยาลัย 
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3. ขอบเขตของการประเมิน 
 

 1. การประเมินครั้งนี้ประเมินภายใต้กรอบการประเมินตามมาตรา 50 ของพระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 ดังนี้   

 มาตรา 50 ให้คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยมี
อ านาจและหน้าที่ ในการตรวจสอบ ติดตามและประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการใช้จ่ายงบประมาณ
การจัดการศึกษา การวิจัย ดังนี้ 
 (1) ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย และของอธิการบดีโดยรับฟังความ
คิดเห็นอย่างกว้างขวาง เกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ของมหาวิทยาลัย และของอธิการบดีประกอบการประเมินผลงาน 

 (2) รายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย และของอธิการบดี
พร้อมความเห็นต่อสภามหาวิทยาลัย 

 2.  การประเมินเป ็นไปตามข้อบังคับมหาว ิทยาล ัยราชภัฏสงขลาว ่าด ้วยการติดตาม 
ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2549 ข้อ 8 และข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
ว่าด้วยการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานในต าแหน่งคณบดี พ.ศ. 2549 ข้อ 8 และค าสั่งสภา
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาที่ 14/2555 ให้รวมถึงการประเมินในต าแหน่งผู้อ านวยการ 

 “ส าหรับขอบข่าย หลักเกณฑ์ และวิธีการในการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินของ
คณะกรรมการให้เป็นไปตามท่ีคณะกรรมการก าหนด โดยความเห็นชอบของสภามหาวิทยาลัย” 
 3. ขอบเขตของเวลาในการติดตาม ตรวจสอบ  และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยและของ
อธิการบดี ในต าแหน่งคณบดี/ผู้อ านวยการ  ตั้งแต่ 29 ธันวาคม 2555 ถึง 29 ธันวาคม 2558 โดยการประเมิน
ตามปีงบประมาณ และรายงานผลต่อสภามหาวิทยาลัยปีละ 1 ครั้ง 
 

4. ประเด็นในการติดตาม ตรวจสอบและประเมิน  
 
 1. การติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย และของอธิการบดี  
ประเด็นในการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน จ าแนกเป็น 2  ส่วนดังนี้ 
 1.1 การด าเนินงานตามพันธกิจ ก าหนดดังนี้ 

(1) เปูาหมายของการด าเนินงานตามแผนพัฒนามหาวิทยาลัย โดยยึดวิสัยทัศน์และ 
พันธกิจของมหาวิทยาลัยเป็นส าคัญ 

(2) วิธีการที่ใช้ในการด าเนินการให้บรรลุเปูาหมาย 
(3) ผลที่ได้จากการด าเนินการ 
(4) น าผลจากข้อ (3) เปรียบเทียบกับข้อ (1)  

 1.2 วิธีการบริหารจัดการของอธิการบดีและผลการพัฒนาสู่ความเป็นเลิศของมหาวิทยาลัย 
 1.3 ผลการบริหารจัดการตามนโยบายที่อธิการบดีได้แถลงต่อสภามหาวิทยาลัย  
 

 2. การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการปฏิบัติงานในต าแหน่งของคณบดี/
ผู้อ านวยการ ประเด็นในการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน จ าแนกเป็น 4  ส่วนดังนี้  

 2.1 การบริหารงานตามพันธกิจ 
 มุ่งติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการบริหารงานตามพันธกิจของหน่วยงาน 
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 2.2 การบริหารจัดการที่ตอบสนองยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย 
 มุ่งติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการบริหารงานที่ตอบสนองยุทธศาสตร์ของ
มหาวิทยาลัย ดังต่อไปนี้ 

(1)  ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย 
(2)  การบริหารจัดการตามยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน 

  2.3 การพัฒนาสถาบันสู่ความเป็นเลิศ 
 มุ่งติดตาม  ตรวจสอบ และประเมินผลการบริหารงานที่พัฒนาสถาบันสู่ความเป็นเลิศ
ดังต่อไปนี้ 

(1)  การสร้างนวัตกรรมในการบริหารองค์กร 
(2)  การผลักดันสู่ความเป็นสากล 

 ส าหรับคณะจะพิจารณาในด้านหลักสูตร นักศึกษา อาจารย์และบุคลากร และการบริหาร
จัดการ ส าหรับส านัก จะประเมินงานตามพันธกิจของหน่วยงาน 

 3. ประเมินศักยภาพของอธิการบดี คณบดี และผู้อ านวยการส านัก 
 คณะกรรมการจะท าการติดตาม  ตรวจสอบและประเมินศักยภาพของอธิการบดี คณบดีและ

ผู้อ านวยการส านัก ใน 5 ด้าน ดังนี้ 
 3.1  ภาวะผู้น าในการจัดการศึกษา 
 3.2  ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลง 
 3.3  ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการใช้งบประมาณ 
 3.4  การบริหารโดยใช้หลักธรรมาภิบาล 
 3.5  ผลงานเด่นหรือนวัตกรรม 

  
  4. ประเมินประสิทธิผลของการบริหารจัดการตามนโยบายของสภามหาวิทยาลัย 
 ทั้งนี้ อธิการบดี คณบดี และผู้อ านวยการส านัก ให้หมายรวมถึง รอง/ผู้ช่วย หรือต าแหน่งอ่ืนๆ 
ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ปฏิบัติงานตามที่ได้รับหมอบหมาย 

 

5. วิธีวิทยาการประเมิน 
 การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย ของอธิการบดีและในต าแหน่ง
คณบด/ีผู้อ านวยการส านัก เน้นการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการปฏิบัติงานในช่วงเวลา 1 ปีงบประมาณ  
หลังจากได้รับความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา คณะกรรมการฯจะด าเนินการ ดังนี้ 
 
 
 
 

  
  

 

กรอบการประเมิน 
 

คู่มือการประเมิน 
ด าเนินการ
ประเมิน 

 

รายงานผล 

ต่อสภาฯ 
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ในการประเมินจะท าการประเมินจาก เอกสารรายงานประเมินตนเองของมหาวิทยาลัย คณะและ
ส านัก รายงานต่างๆที่เก่ียวข้อง และรายงานวิจัยสถาบัน ศึกษาสภาพจริง รวบรวมข้อมูลด้วยวิธีการสัมภาษณ ์
และศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้อง ด าเนินการดังต่อไปนี้ 
 1. มหาวิทยาลัย คณะ และส านักจัดท ารายงานผลการปฏิบัติงานในต าแหน่งตามกรอบที่ก าหนด 
และเอกสารอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง 
 2. วิเคราะห์และสังเคราะห์เอกสาร รายงานต่างๆ เก็บรวบรวมข้อมูลจากรายงานของ
มหาวิทยาลัย คณะ และส านัก 
 3. สัมภาษณ์และสนทนากลุ่มกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย สอบถามความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ทุกฝุาย โดยใช้แบบสอบถามในการเก็บรวบรวมข้อมูล เพ่ือประกอบการพิจารณาตามประเด็นที่ก าหนดและ
ภาวะผู้น าของอธิการบดี คณบดี และผู้อ านวยการส านัก 

 
 คณะกรรมการฯ ท าการประเมินและสรุปประเมินโดยมีขั้นตอนดังนี้ 
 
 
 

 
  

 ทั้งนี้  การรายงานผลการประเมินจะน าเสนอทั้งด้านปริมาณและคุณภาพ โดยมุ่งเน้น
กระบวนการที่เป็นกัลยาณมิตรที่จะน าไปสู่ประโยชน์ในการพัฒนามหาวิทยาลัยและหน่วยงานเป็นส าคัญ 
 

6. ประวัติคณบดี/ผู้อ านวยการ 

7. นโยบายการบริหารหน่วยงานของคณบดี/ผู้อ านวยการ 

8. การบริหารงานของหน่วยงาน 
  ด ารงต าแหน่งคณบดี/ผู้อ านวยการ ตั้งแต่วันที่ ............ – ปัจจุบัน โดยมีการบริหารงาน

ดังนี้ 
 1. ชื่อ – สกุล  ต าแหน่งบริหาร  
 2. ชื่อ – สกุล  ต าแหน่งบริหาร    
 3. ชื่อ – สกุล  ต าแหน่งบริหาร   
  

 
 

 
 
 
 
 
 

 

สังเคราะห์เอกสาร
สังเกต สัมภาษณ ์

หน่วยงาน
ตรวจสอบ 
และรับรอง 

รายงานฉบับ
สมบูรณ ์

เสนอสภา 

 
ร่างรายงานผล
การประเมิน 
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บทที่ 2 
 

มิติ มาตรฐาน ตัวบ่งช้ี และน้ าหนักของมิติ มาตรฐาน 
ในการติดตาม ตรวจสอบ และประเมิน 

 

 การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย  ของอธิการบดี และในต าแหน่ง
คณบดี/ผู้อ านวยการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา มีจุดประสงค์เพ่ือตรวจสอบความก้าวหน้า หาจุดเด่น จุดด้อย
เพ่ือประโยชน์ในการปรับปรุงพัฒนา จึงก าหนดมิติ มาตรฐาน และตัวบ่งชี้ให้สอดคล้องกับพันธกิจและ
กระบวนการบริหารจัดการ ได้แก่ 
  
ประเมินมหาวิทยาลัย  คณะ  ส านัก ในฐานะหน่วยงาน  

 มิติที่ 1 พันธกิจ จ าแนกเป็น มาตรฐาน 7 มาตรฐาน และ 21 ตัวบ่งชี้ 
 
ประเมินผลงานในต าแหน่งอธิการบดี  คณบดีและผู้อ านวยการส านัก/สถาบัน   

 มิติที่ 2 การบริหารจัดการ จ าแนกเป็นมาตรฐาน 3 มาตรฐาน 5 ตัวบ่งชี้  
 มิติที่ 3 การพัฒนาสถาบันสู่ความเป็นเลิศ จ าแนกเป็นมาตรฐาน 4 มาตรฐาน และ 6 ตัวบ่งชี้ 

 
ประเมินศักยภาพของผู้บริหาร ได้แก่ อธิการบดี คณบดีและผู้อ านวยการส านัก/สถาบัน 

 มิติที่ 4 ศักยภาพของผู้บริหาร  จ าแนกเป็นมาตรฐาน 5 มาตรฐานและ 5 ตัวบ่งชี้ 
 
ประเมินประสิทธิผลของการบริหารจัดการตามนโยบายของอธิการบดี 

 มิติที่ 5 ประสิทธิผลของการบริหารจัดการตามนโยบายของอธิการบดี 
 โดยมุ่งค้นหาสาระสนเทศเกี่ยวกับประสิทธิผลของการบริหารจัดการตามที่อธิการบดีได้แถลง
นโยบายต่อสภามหาวิทยาลัยเมื่อเข้ารับต าแหน่งซึ่งมี 9 ด้าน ดังตารางที่ 2.1 และ ตารางที่ 2.2  
 
ตารางท่ี 2.1  จ านวนมิติ มาตรฐาน และตัวบ่งชี้ การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย  
ของอธิการบดี และในต าแหน่งคณบดี/ผู้อ านวยการ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 

มิติ มาตรฐาน จ านวนตัวบ่งช้ี 
1. พันธกิจ 1. คุณภาพการผลิตบัณฑิต 7 

2. คุณภาพการผลิตและพัฒนาวิชาชีพคร ู 3 
3. คุณภาพการวิจัยและสร้างองค์ความรู้  4 
4. คุณภาพการบริการทางวิชาการแก่สังคม 2 
5. คุณภาพการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 2 
6. คุณภาพการเรียนรู้และเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน  2 
7. คุณภาพการศึกษา ส่งเสริม สืบสานโครงการอันเนื่องมาจากแนว
พระราชด าริ 

1 

รวม 21 
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มิติ มาตรฐาน จ านวนตัวบ่งช้ี 
2 . ก า ร บ ริ ห า ร         
จัดการ 

8. คุณภาพของการบริหารจัดการ 3 
9. การเงินและงบประมาณ 1 
10. ระบบประกันคุณภาพ 1 

รวม 5 
3 .  ก า ร พั ฒ น า
สถ าบั น สู่ ค ว า ม
เป็นเลิศ 

11. ระบบฐานข้อมูลและทรัพยากร 2 
12. ระบบการบริหารจัดการมุ่งสู่ความเป็นเลิศ 1 
13. การพัฒนาอาจารย์ 2 
14. การพัฒนาบุคลากร 1 

รวม 6 
4. ศักยภาพของ
ผู้บริหาร   
 

15. ภาวะผู้น าในการจัดการศึกษา 1 

16. ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลง 1 
17. ประสิทธิภาพ ประสิทธิผลของการใช้งบประมาณ 1 
18. การบริหารโดยใช้หลักธรรมาภิบาล 1 

19. ผลงานดีเด่นหรือนวัตกรรม 1 
รวม 5 

รวม 4 มิติ 19 มาตรฐาน 37 ตัวบ่งชี้ 
 
ทั้งนี้ มหาวิทยาลัย และคณะวิชาจะต้องด าเนินงานในทุกตัวชี้วัดส าหรับส านัก และบัณฑิตวิทยาลัย ให้
ด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ที่ก าหนดและตัวบ่งชี้อ่ืนๆ ตามพันธกิจหรือภาระหน้าที่ที่ ได้รับมอบหมาย มีรายละเอียด
ตามตารางท่ี 2.2 
 
ตารางท่ี 2.2  มิติ มาตรฐาน และตัวบ่งชี้ ส าหรับการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย  
ของอธิการบดี และในต าแหน่งคณบดี/ผู้อ านวยการ จ าแนกตามมิติ มาตรฐาน และตัวบ่งชี้ 

มิติ มาตรฐาน ตัวบ่งชี้ มหาวิทยาลัย คณะ ส านัก 
1. พันธกิจ 1. คุณภาพการ

ผลิตบัณฑิต 
1. ร้อยละของจ านวนนักศึกษาในท้องถิ่นที่เข้า
ศึกษาต่อจ านวนนักศึกษาท้ังหมด 

√ √  

    2. ระบบและกลไกในการพัฒนาและบริหาร
หลักสูตร (สกอ. 2.1) 

√ √  

    3. ระบบและกลไกการจัดการเรียนการสอน 
(สกอ. 2.6) 

√ √  

    4. ระดับความส าเร็จของการเสริมสร้างคุณธรรม
จริยธรรมที่จัดให้กับนักศึกษา (สกอ. 2.8) 

√ √  

    5. ร้อยละของบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ได้งาน
ท าหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี (สมศ. 1) 

√ √  
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มิติ มาตรฐาน ตัวบ่งชี้ มหาวิทยาลัย คณะ ส านัก 
  6. ผลงานของผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญา

โททีไ่ด้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่ (สมศ. 3) 
√ √  

  7. ผลการบริหารสถาบันให้เกิดอัตลักษณ์ (สมศ. 
16.1) 

√ √  

  2. คุณภาพการผลิต
และพัฒนาครู 

8. นักศึกษาหรือศิษย์เก่าที่ได้รับการยกย่องใน
วิชาชีพครู 

√ ขอ
ประเมิน
เฉพาะ
คณะครุ
ศาสตร์ 

 

    9. การอบรม พัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษา √  

    10. ร้อยละของจ านวนครู/บุคลากรที่ได้รับ
การพัฒนาในรอบปีต่อเปูาหมาย 

√  

  3. คุณภาพการวิจัย
แล ะส ร้ า ง อ งค์
ความรู้  

11. ระบบและกลไกการพัฒนางานวิจัยหรือ
งานสร้างสรรค์ (สกอ.4.1) 

√ √  

    12. ระบบและกลไกการจัดการความรู้จาก
งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์  (สกอ.4.2) 

√ √  

    13. เงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ต่อ
จ านวนอาจารย์ประจ าและนักวิจัย (สกอ.4.3) 

√ √  

    14. ผลงานทางวิชาการที่ได้รับรองคุณภาพ 
(สมศ.7) 

√ √  

  4. คุณภาพการบริการ
ทางวิชาการแก่สังคม 

15. ระบบและกลไกการบริการทางวิชาการ
แก่สังคม (สกอ.5.1) 

√ √  

    16. กระบวนการบริการทางวิชาการให้เกิด
ประโยชน์ต่อสังคม (สกอ.5.2) 

√ √  

 5. คุณภาพการ
ท านุบ ารุงศิลปะ
และวัฒนธรรม  

17. ระบบและกลไกการท านุบ ารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม (สกอ.6.1) 

√ √  

   18. ผลการส่งเสริมและสนับสนุนด้านศิลปะ
และวัฒนาธรรม (สมศ.10) 

√ √  

 6. คุณภาพการเรียนรู้
และเสริมสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน  

19. การเรียนรู้และการเสริมสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชนหรือองค์ภายนอก (สมศ. 9) 

√ √  

   20. ผลการชี้น า ปูองกัน หรือแก้ปัญหาของ
สังคมในด้านต่างๆ (สมศ. 18) 

√ √  
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มิติ มาตรฐาน ตัวบ่งชี้ มหาวิทยาลัย คณะ ส านัก 
 7. คุณภาพการศึกษา 

ส่ งเสริ ม สื บสาน
โ ค ร ง ก า ร อั น
เนื่ องมาจากแนว
พระราชด าริ 

21. โครงการ/กิจกรรมในการศึกษา ส่งเสริม 
สื บส าน โค ร งก าร อั น เนื่ อ งม าจากแนว
พระราชด าริ 

√ √  

2. การบริหาร
จัดการ 

8. คุณภาพของการ
บริหารจัดการ 

22. ภาวะผู้น าของสถาบันและผู้บริหารทุก
ระดับของสถาบัน (สกอ. 7.1 )   

√ √ √ 

    23. การพัฒนาสถาบันสู่สถาบันเรียนรู้ (สกอ.7.2) √ √ √ 
    24. ระบบการพัฒนาคณาจารย์และบุคลากร

สายสนับสนุน (สกอ. 2.4) 
√ √ √ 

  9. การเงินและ
งบประมาณ 

25. ระบบและกลไกการเงินและงบประมาณ 
(สกอ. 8.1) 

√ √  

  10. ระบบประกัน
คุณภาพ 

26. ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายใน (สกอ.9.1) 

√ √ √ 

3. การพัฒนา
ส ถ า บั น สู่
ความเป็นเลิศ 

11. ระบบฐานข้อมูล
และทรัพยากร 

27. ระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารและการ
ตัดสินใจ (สกอ.7.3) 

√ √  

    28. ห้องสมุดอุปกรณ์การศึกษา และสภาพแวดล้อม
การเรียนรู้ (สกอ. 2.5)    

√ √  

  12. ระบบการบริหาร
จัดการมุ่ งสู่ ความ
เป็นเลิศ 

29. มีการน านวัติกรรมการบริหารจัดการมา
ใช้ในการบริหาร 

√ √ √ 

  13. การพัฒนาอาจารย์ 30. อาจารย์ประจ าที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก 
(สกอ. 2.2) 

√ √  

    31. อาจารย์ประจ าที่ด ารงต าแหน่งทาง
วิชาการ (สกอ. 2.3) 

√ √  

  14. การพัฒนาบุคลากร 32. ร้อยละของบุคลากรประจ าสายสนับสนุน
ที่ได้รับการพัฒนาความรู้ และทักษะวิชาชีพ
ทั้งในและต่างประเทศ 

√ √ √ 

4. ศักยภาพ
ของผู้บริหาร   

15. ภาวะผู้น าใน
การจัดการศึกษา 

33. ภาวะผู้น าในการจัดการศึกษา √ √ √ 

  16. ภาวะผู้น าการ
เปลี่ยนแปลง 

34. ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลง √ √ √ 

  17. ประสิทธิภาพ 
ประสิทธิผลของ
การใช้งบประมาณ 

35. ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการใช้
งบประมาณ 

√ √ √ 
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มิติ มาตรฐาน ตัวบ่งชี้ มหาวิทยาลัย คณะ ส านัก 
 18. การบริหารโดย

ใช้หลักธรรมาภิบาล 
36. ผลการบริหารโดยใช้หลักธรรมาภิบาล √ √ √ 

 19. ผลงานดีเด่น
หรือนวัตกรรม 

37. ผลงานดีเด่นหรือนวัตกรรม √ √ √ 

 

 
มิติที่ 5 ผลการด าเนินการตามนโยบายของสภามหาวิทยาลัย 

 
 มิตินี้ มุ่งค้นหาสาระสนเทศเกี่ยวกับประสิทธิผลของการบริหารจัดการตามที่อธิการบดีได้

แถลงนโยบายต่อสภามหาวิทยาลัยเมื่ อเข้ารับต าแหน่งซึ่งมี  9 ด้านว่ามีประสิทธิผลเกิดขึ้นเพียง ใด 
คณะกรรมการบริหารได้มีบทบาทอย่างไรเพียงใด และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้สะท้อนผลในแง่ใด ส่งผลดีผลเสีย
ต่อมหาวิทยาลัยอย่างไร 

 จากเกณฑ์การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย ของอธิการบดี และใน
ต าแหน่งคณบดี/ผู้น านวยการ ซึ่งเป็นการประเมินเชิงปริมาณ ก าหนดระดับ 1, 2, 3, 4 และ 5 โดยแปลความหมาย
ระดับคุณภาพในมิติที่ 1 - 4 ดังนี้ 
 

ช่วงคะแนน ระดับคุณภาพ 
4.51 – 5.00 ดีมาก 
3.51 – 4.50 ดี 
2.51 – 3.50 พอใช้ 
1.51 – 2.50 ปรับปรุง 
1.00 – 1.50 ต้องปรับปรุง 
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บทที่ 3 
 

มาตรฐาน ตัวบ่งช้ี เกณฑ์การประเมิน และแนวทางในการเก็บรวบรวมข้อมูล 
 

มิติที่ 1 พันธกิจ 
 
มาตรฐานที่ 1  คุณภาพการผลิตบัณฑิต 
 
ตัวบ่งชี้ท่ี 1  ร้อยละของจ านวนนักศึกษาในท้องถิ่นที่เข้าศึกษา ต่อจ านวนนักศึกษาทั้งหมด 
ค าอธิบาย 
 เพ่ือให้มหาวิทยาลัยได้ทราบถึงจ านวนนักศึกษาในท้องถิ่นที่เข้าศึกษา ซึ่งสอดคล้องกับ
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 ที่ว่า มหาวิทยาลัยราชภัฏเป็นสถาบันอุดมศึกษาเพ่ือพัฒนา
ท้องถิ่น จะต้องชี้ให้เห็นว่านักศึกษามีความประสงค์ที่จะเข้าศึกษาในสาขาวิชาใด เพ่ือจะได้พัฒนาระบบ
การศึกษาที่ส่งผลถึงคุณภาพของบัณฑิตท่ีผลิตออกไป เพ่ือตอบสนองความต้องการของท้องถิ่นได้ 
 
เกณฑ์การประเมิน 
   5 คะแนน เท่ากับ ร้อยละ 100 ของจ านวนนักศึกษาในภาคใต้ (14 จังหวัด) ที่เข้าศึกษา 
 
เกณฑ์การให้คะแนน 
 
คะแนนที่ได้  =  
 
ข้อมูลที่ต้องการ 
  1. จ านวนนักศึกษาในภาคใต้ (14 จังหวัด) ที่เข้าศึกษา 
 2. จ านวนนักศึกษาเต็มเวลาทั้งหมด 
 
ผลการด าเนินงาน 
 แสดงผลการค านวณตามสูตร และสรุปผลลงในตาราง 

เกณฑ์การประเมิน ผลการด าเนินงาน หลักฐาน 
ร้อยละ 100 ของจ านวนนักศึกษาในภาคใต้ 
(14 จังหวัด) ที่เข้าศึกษา 

ร้อยละ .........  
 

 

 
ผลการประเมิน 

ตัวบ่งชี้ ผลการด าเนินงาน คะแนน 
ร้อยละของจ านวนนักศึกษาในท้องถิ่นที่เข้า
ศึกษาต่อจ านวนนักศึกษาท้ังหมด 

ร้อยละ ..... ....... คะแนน 

 
  

ร้อยละของจ านวนนักศึกษาในภาคใต้(14 จังหวัด)ที่เข้าศึกษาต่อจ านวนนักศึกษาทั้งหมด  x  
 

5

100
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ตัวบ่งชี้ท่ี 2  ระบบและกลไกในการพัฒนาและบริหารหลักสูตร (สกอ. 2.1) 
ค าอธิบาย  
 เพ่ือให้มหาวิทยาลัยมีการด าเนินการพัฒนาหลักสูตรให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ และ
ความพร้อม ตลอดจนสอดคล้องกับความต้องการทางด้านวิชาการและวิชาชีพของสังคม มีการประเมินหลักสูตร
อย่างสม่ าเสมอ มีการวางระบบและกลไกบริหารหลักสูตรอย่างมีประสิทธิภาพและมีการปรับปรุงหลักสูตรให้
ทันต่อการเปลี่ยนแปลง 
 
เกณฑ์การประเมิน 

 1. มีระบบและกลไกการเปิดหลักสูตรใหม่และปรับปรุงหลักสูตรตามแนวทางปฏิบัติที่ก าหนด
โดยคณะกรรมการการอุดมศึกษา และด าเนินการตามระบบท่ีก าหนด 
 2. มีระบบและกลไกการปิดหลักสูตรตามแนวทางปฏิบัติที่ก าหนดโดยคณะกรรมการ
การอุดมศึกษาและด าเนินการตามระบบที่ก าหนด  

 3. ทุกหลักสูตรมีการด าเนินงานให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานระดับอุดมศึกษาและกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ หมายถึง ต้องมีการประเมินผลตาม “ตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงานตาม
ประกาศมาตรฐานคุณวุฒิสาขาหรือสาขาวิชา เพ่ือการประกันคุณภาพหลักสูตรและการเรียนการสอน”กรณีที่
หลักสูตรใดยังไม่ได้มีประกาศมาตรฐาน คุณวุฒิสาขาหรือสาขาวิชา ให้ประเมินตามตัวบ่งชี้กลางที่ก าหนดใน
ภาคผนวก ก) ส าหรับหลักสูตรวิชาชีพต้องได้รับการรับรองหลักสูตรจากสภาหรือองค์กรวิชาชีพที่เก่ียวข้องด้วย 

 (หมายเหตุ : ส าหรับหลักสูตรเก่าหรือหลักสูตรปรับปรุงที่ยังไม่ได้ด าเนินการตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติก่อนปีการศึกษา 2555 ได้ยึดตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2548) 

 4. มีคณะกรรมการการรับผิดชอบควบคุมก ากับให้มีการด าเนินการได้ครบถ้วนทั้งข้อ 1 ข้อ2 
และข้อ3 ข้างต้นตลอดเวลาที่จัดการศึกษา และมีการประเมินหลักสูตรทุกหลักสูตรอย่างน้อยตามกรอบเวลาที่
ก าหนดในเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร กรณีหลักสูตรที่ด าเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ จะต้องควบคุมก ากับให้การด าเนินงานในตัวบ่งชี้ข้อที่ 3 ผ่านเกณฑ์การประเมิน 5 ข้อแรก และ
อย่างน้อย ร้อยละ 80 ของตัวบ่งชี้ก าหนดในแต่ละปี ทุกหลักสูตร 

 5. มีคณะกรรมการรับผิดชอบควบคุมก ากับให้มีการด าเนินการได้ครบถ้วนทั้งข้อ 1 ข้อ 2 และ
ข้อ3 ข้างต้นเวลาที่จัดการศึกษา และมีการพัฒนาหลักสูตรทุกหลักสูตรตามผลการประเมินในข้อ 4 กรณี
หลักสูตรที่ด าเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติจะต้องควบคุมก ากับการด าเนินงาน
ในตัวบ่งชี้ข้อท่ี 3 ผ่านเกณฑ์การประเมินครบทุกตัวบ่งชี้และทุกหลักสูตร 
 
เกณฑ์การให้คะแนน 

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 
 
ข้อมูลที่ต้องการ 

  1. ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดท าคู่มือบริหารจัดการหลักสูตร 
  2. คู่มือบริหารจัดการหลักสูตร 
  3. รายงานการประชุมคณะกรรมการฝุายวิชาการของมหาวิทยาลัย 
  4.รายงานการประชุมคณะกรรมการฝุายวิชาการระดับคณะ 
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  5. รายงานการติดตามการด าเนินงานตามมาตรฐานหลักสูตร 
  6. รายงานผลการประเมินของทุกหลักสูตร 
  7. รายงานการประชุมคณะกรรมการฝุายวิชาการมหาวิทยาลัย ที่มีวาระเก่ียวกับผลการ 
     ประเมินหลักสูตรทุกหลักสูตร 
  8. นโยบาย มาตรการ แนวปฏิบัติ เกี่ยวกับการบริหารจัดการหลักสูตร  
  9. เอกสารหลักฐานที่แสดงผลการด าเนินงานข้อ 1 

 
ผลการด าเนินงาน 

เกณฑ์การประเมิน ผลการด าเนินงาน หลักฐาน 
1. มีระบบและกลไกการเปิด
หลักสูตรใหม่และปรับปรุงหลักสูตร
ตามแนวทางปฏิบัติที่ก าหนดโดย
คณะกรรมการการอุดมศึกษา และ
ด าเนินการตามระบบที่ก าหนด 

  

2. มีระบบและกลไกการปิด
หลักสูตรตามแนวทางปฏิบัติที่
ก าหนดโดยคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา และด าเนินการตาม
ระบบที่ก าหนด 

  

3. ทุกหลักสูตรมีการด าเนินงานให้
เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
ระดับอุดมศึกษาและกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
(การด าเนินงานตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
หมายถึง ต้องมีการประเมินผลตาม 
“ตัวบ่งชี้ ผลการด าเนินงานตาม
ประกาศมาตรฐานคุณวุฒิสาขาหรือ
สาขาวิชา เพ่ือการประกันคุณภาพ
หลักสูตรและการเรียนการสอน” 
กรณีที่หลักสูตรใดยังไม่มีประกาศ
มาตรฐานคุณวุฒิสาขาหรือสาขาวิชา 
ให้ประเมินตามตั วบ่ งชี้ กลางที่
ก าหนดในภาคผนวก ก) ส าหรับ
หลักสูตรสาขาวิชาชีพต้องได้รับการ
รับรองหลักสูตรจากสภาหรือองค์กร
วิชาชีพที่เกี่ยวข้องด้วย (หมายเหตุ : 
ส าหรับหลักสูตรเก่าหรือหลักสูตร
ปรับปรุงที่ยังไม่ได้ด าเนินการตาม
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เกณฑ์การประเมิน ผลการด าเนินงาน หลักฐาน 
ก ร อ บ ม า ต ร ฐ า น คุ ณ วุ ฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติก่อนปี
การศึกษา 2555 ให้ยึดตามเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา 
พ.ศ.2548 ) 
4. มีคณะกรรมการรับผิดชอบ
ควบคุมก ากับให้มีการด าเนินการได้
ครบถ้วนทั้งข้อ 1 ข้อ 2 และข้อ 3 
ข้างต้นตลอดเวลาที่จัดการศึกษา 
และมีการประเมินหลักสูตรทุก
หลักสูตรอย่างน้อยตามกรอบเวลาที่
ก าหนดในเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
ฯ กรณีหลักสูตรที่ด าเนินงานตาม
ก ร อ บ ม า ต ร ฐ า น คุ ณ วุ ฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ จะต้อง
ควบคุมก ากับให้การด าเนินงานตาม
ตัวบ่งชี้ในข้อ 3 ผ่านเกณฑ์การ
ประเมิน 5 ข้อแรก และอย่างน้อย
ร้อยละ 80 ของตัวบ่งชี้ที่ก าหนดใน
แต่ละปี ทุกหลักสูตร 

  

5. มีคณะกรรมการรับผิดชอบ
ควบคุมก ากับให้มีการด าเนินการได้
ครบถ้วนทั้งข้อ 1 ข้อ 2 และข้อ 3 
ข้างต้นตลอดเวลาที่จัดการศึกษา 
และมี การพัฒนาหลั กสู ตรทุ ก
หลักสูตรตามผลการประเมินในข้อ 
4 กรณีหลักสูตรที่ด าเนินงานตาม
ก ร อ บ ม า ต ร ฐ า น คุ ณ วุ ฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ จะต้อง
ควบคุมก ากับให้การด าเนินงานตาม
ตัวบ่งชี้ในข้อ 3 ผ่านเกณฑ์การ
ประเมินครบทุกตัวบ่งชี้และทุก
หลักสูตร 

  

 
ผลการประเมิน 

ตัวบ่งชี้ ผลการด าเนินงาน คะแนนที่ได ้
ระบบและกลไกการพัฒนาและบริหาร
หลักสูตร 

....... ข้อ 
(ข้อ ... , ... , ... , ...) 

...... คะแนน 
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ตัวบ่งชี้ท่ี 3  ระบบและกลไกการจัดการเรียนการสอน (สกอ. 2.6) 
ค าอธิบาย 

 กระบวนการจัดการเรียนการสอนต้องเป็นไปตามแนวทางที่ก าหนดในพระราชบัญญัติ
การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545 ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญมีการจัดรูปแบบการ
เรียนการสอนที่เหมาะสมและยืดหยุ่น โดยการมีส่วนร่วมจากบุคคล สถาบัน และชุมชนภายนอก ซึ่งมีการจัด
กระบวนการเรียนรู้ที่ค านึงถึงความแตกต่างเฉพาะตัวของนักศึกษา ซึ่งเป็นเรื่องที่ส าคัญมากต่อความสนใจใฝุรู้
และต่อศักยภาพในการแสวงหาความรู้ของนักศึกษา เช่น การเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้ค้นคว้าวิจัยโดยอิสระใน
รูปโครงการวิจัยส่วนบุคคล การจัดให้มีชั่วโมงเรียนในภาคปฏิบัติในห้องปฏิบัติการ รวมทั้งมีการฝึก
ประสบการณ์ภาคสนามอย่างพอเพียง มีการจัดสัมมนา จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ จัดท าโครงการ มีการเรียน
การสอนทางเครือข่ายคอมพิวเตอร์ (Internet) และมีห้องสมุดและระบบสืบค้นข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ที่เพียงพอ
ส าหรับการศึกษาหาความรู้เพ่ิมเติมได้ด้วยตนเอง 
 
เกณฑ์การประเมิน 
 1. มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญทุก
หลักสูตร 
 2. ทุกรายวิชาของทุกหลักสูตร มีรายละเอียดของรายวิชา และของประสบการณ์ภาคสนาม 
(ถ้ามี) ก่อนการเปิดสอนในแต่ละภาคการศึกษา ตามที่ก าหนดในกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ 
 3. ทุกหลักสูตรมีรายวิชาที่ส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ด้วยตนเอง และการให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จาก
การปฏิบัติทั้งในและนอกห้องเรียน หรือจากการท าวิจัย 
 4. มีการให้ผู้มีประสบการณ์ทางวิชาการหรือวิชาชีพจากหน่วยงานหรือชุมชนภายนอก เข้ามา
มีส่วนร่วมในกระบวนการเรียนการสอนในทุกหลักสูตร 
 5. มีการจัดการเรียนรู้ที่พัฒนาจากการวิจัย หรือจากกระบวนการจัดการความรู้ เพ่ือพัฒนาการ
เรียนการสอน 
 6. มีความประเมินความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อคุณภาพการจัดการเรียนการสอน และสิ่ง
สนับสนุนการเรียนรู้ทุกรายวิชา ทุกภาคการศึกษา โดยผลการประเมินความพึงพอใจแต่ละรายวิชาต้องไม่ต่ า
กว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5 
 7. มีการพัฒนาหรือปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธ์การสอน หรือการประเมินผล
การเรียนรู้ทุกรายวิชา ตามผลการประเมินรายวิชา 
 
หมายเหตุ    

 1. มหาวิทยาลัยหรือคณะต้องประเมินความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อคุณภาพการเรียน
การสอนและสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ทุกรายวิชา ทุกภาคการศึกษา ยกเว้น รายวิชาที่ไม่มีการเรียนการสอนใน
ชั้นเรียนหรือในห้องปฏิบัติการ เช่น การฝึกงาน สหกิจศึกษา การค้นคว้าอิสระ วิชาโครงงาน สารนิพนธ์ และ
วิทยานิพนธ์ เป็นต้น 

  2. งานวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนการสอนตามเกณฑ์ข้อ 5 หมายถึง งานวิจัยของผู้สอนของ
สถาบันที่ได้พัฒนาขึน้ และน าไปใช้ในการพัฒนาวิธีการสอน 
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 กรณีหลักสูตรที่ไม่เป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF) ต้องมี
การจัดท ารายละเอียดของรายวิชา และของประสบการภาคสนาม (ถ้ามี) ก่อนการเปิดสอนในแต่ละภาค
การศึกษาด้วย 
 
เกณฑ์การให้คะแนน 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน5 
มีการด าเนินการ   

1 ข้อ 
มีการด าเนินการ   

2หรือ 3ข้อ 
มีการด าเนินการ   

4 หรือ 5 ข้อ 
มีการด าเนินการ   

6 ข้อ 
มีการด าเนินการ   

7 ข้อ 
 
ข้อมูลที่ต้องการ 

 1. ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินการการประกันคุณภาพการจัดการเรียนการสอนที่เน้น
ผู้เรียนเป็นส าคัญ 

  2. คู่มือการด าเนินการการประกันคุณภาพการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
 3. รายงานการประชุมคณะกรรมการฝุายวิชาการของมหาวิทยาลัย 
 4. รายงานการประชุมคณะกรรมการฝุายวิชาการของคณะ 

 5. รายงานผลการด าเนินงานรายวิชา (มคอ.5) ของรายวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพของทุก
หลักสูตร 

  6. รายงานผลการประเมินความพึงพอใจของผู้เรียนทุกรายวิชา ทุกภาคการศึกษา 
 7. นโยบาย มาตรการ แนวปฏิบัติ เกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
 8. เอกสารหลักฐานที่แสดงผลการด าเนินงานข้อ 1 
 
ผลการด าเนินงาน 

เกณฑ์การประเมิน ผลการด าเนินงาน หลักฐาน 
1. มีระบบและกลไกการประกัน
คุณภาพการจัดการเรียนการ
สอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ
ทุกหลักสูตร 

  

2. ทุกรายวิชาของทุกหลักสูตร  
มีรายละเอียดของรายวิชาและ
ของประสบการณ์ภาคสนาม 
(ถ้ามี) ก่อนการเปิดสอนในแต่
ละภาคการศึกษา ตามท่ี
ก าหนดในกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิ ระดั บอุ ดมศึ กษา
แห่งชาต ิ

  

3. ทุกหลักสูตรมีรายวิชาที่
ส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ด้วย
ตนเอง และการให้ผู้ เรียนได้
เรียนรู้จากการปฏิบัติทั้งในและ
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เกณฑ์การประเมิน ผลการด าเนินงาน หลักฐาน 
นอกห้องเรียนหรือจากการท า
วิจัย 
4. มีการให้ผู้มีประสบการณ์
ทางวิชาการหรือวิชาชีพจาก
หน่วยงานหรือชุมชนภายนอก
เข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการ
เรียนการสอนทุกหลักสูตร 

  

5. มีการจัดการเรียนรู้ที่พัฒนา
จ า ก ก า ร วิ จั ย ห รื อ จ า ก
กระบวนการจัดการความรู้เพ่ือ
พัฒนาการเรียนการสอน 

  

 
ผลการประเมิน 

ตัวบ่งชี้ ผลการด าเนินงาน คะแนนที่ได ้
ระบบและกลไกการจัดการเรียนการสอน ....... ข้อ 

(ข้อ ... , ... , ... , ...) 
...... คะแนน 
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ตัวบ่งช้ีที่ 4  ระดับความส าเร็จของการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมท่ีจัดให้กับนักศึกษา (สกอ. 2.8) 
ค าอธิบาย 
  คุณธรรมจริยธรรมของนักศึกษาเป็นคุณลักษณะที่พึงประสงค์และเป็นปัจจัยส าคัญของ
คุณธรรมบัณฑิตตามเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติและกร อบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ รวมทั้งความคาดหวังของผู้ใช้บัณฑิตและสังคม ดังนั้น สถาบันจึงควรมีการวัดระดับ
ความส าเร็จของการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมที่สถาบันจัดให้กับนักศึกษา 
 
เกณฑ์การประเมิน 

 1. มีการก าหนดพฤติกรรมด้านคุณธรรมจริยธรรม ส าหรับนักศึกษาที่ต้องการส่งเสริมไว้เป็น
ลายลักษณ์อักษร 

 2. มีการถ่ายทอดหรือเผยแพร่พฤติกรรมด้านคุณธรรมจริยธรรมส าหรับนักศึกษาที่ต้องการ
ส่งเสริมตามข้อ 1 ไปยังผู้บริหาร คณาจารย์ นักศึกษาและผู้เกี่ยวข้องทราบอย่างทั่วถึงของสถาบัน 

 3. มีโครงการหรือกิจกรรมส่งเสริมการพัฒนาพฤติกรรมด้านคุณธรรมจริยธรรมที่ก าหนดในข้อ 
1 โดยระบุตัวบ่งชี้และเปูาหมายวัดความส าเร็จ 

 4. มีการประเมินผลโครงการหรือกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมของนักศึกษาตามตัวบ่งชี้
และเปูาหมายที่ก าหนดในข้อ 3 โดยมีผลการประเมินบรรลุเปูาหมายอย่างน้อยร้อยละ 90 ของตัวบ่งชี้ 

 5.  มีนักศึกษาหรือกิจกรรมที่เกี่ยวกับนักศึกษาได้รับการยกย่องชมเชย ประกาศเกียรติคุณ
ด้านคุณธรรมจริยธรรม โดยหน่วยงานหรือองค์กรระดับชาติ 
 
หมายเหตุ  

 1. การยกย่องชมเชยประกาศเกียรติคุณด้านคุณธรรม  จริยธรรม  หากด าเนินงานในระดับ
มหาวิทยาลัย  ต้องมีกรรมการภายนอกมหาวิทยาลัยอย่างน้อยร้อยละ 50 และมีผู้เข้าร่วมการแข่งขัน
หรือเข้าร่วมการคัดเลือกที่มาจากหลากหลายสถาบัน (ตั้งแต่ 3 สถาบันขึ้นไป) 
 2. หน่วยงานหรือองค์กรระดับชาติ หมายถึง หน่วยงานนอกสถาบันระดับกรมหรือเทียบเท่า
ขึ้นไป (เช่น ระดับจังหวัด) หรือรัฐวิสาหกิจ หรือองค์การเอกชน หรือบริษัทมหาชน ที่จดทะเบียนใน
ตลาดหลักทรัพย์ หรือองค์กรกลางระดับชาติทั้งภาครัฐและเอกชน (เช่น สภาอุตสาหกรรม สภาหอการค้า 
สภาวิชาชีพ) 

 
เกณฑ์การให้คะแนน   

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 
 
ข้อมูลที่ต้องการ 

 1. ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดการโครงการก าหนดพฤติกรรมด้านคุณธรรมจริยธรรมของนักศึกษา                  
 2. ประกาศมหาวิทยาลัยเรื่องคุณธรรมจริยธรรมส าหรับนักศึกษา 
 3. ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการเผยแพร่คุณธรรมจริยธรรม 
 4. รายงานการจัดโครงการเผยแพร่คุณธรรมจริยธรรม 
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  5. รายงานโครงการที่ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมที่จัดให้นักศึกษาที่มีการระบุตัวบ่งชี้และ
เปูาหมายวัดความส าเร็จ 

 6. รายงานการประเมินโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมที่จัดให้นักศึกษา 
  7. รายชื่อนักศึกษาท่ีได้รับการยกย่องระดับชาติด้านคุณธรรมจริยธรรมที่ถูกก าหนดไว้ 
 
ผลการด าเนินงาน 

เกณฑ์การประเมิน ผลการด าเนินงาน หลักฐาน 
1. มีการก าหนดพฤติกรรมด้าน
คุณธรรมจริยธรรมส าหรับ
นักศึกษาที่ต้องการส่งเสริมไว้
เป็นลายลักษณ์อักษร 

  

2. มีการถ่ายทอดหรือเผยแพร่
พฤติ ก รรมด้ านคุ ณธรรม
จริยธรรมส าหรับนักศึกษาที่
ต้องการส่งเสริมตามข้อ 1 ไป
ยั ง ผู้ บ ริ ห า ร  ค ณ า จ า ร ย์ 
นักศึกษาและผู้เกี่ยวข้องทราบ
อย่างทั่วถึงทั้งสถาบัน 

  

3. มีโครงการหรือกิจกรรม
ส่งเสริมการพัฒนาพฤติกรรม
ด้ านคุณธรรมจริ ยธรรมที่
ก าหนดในข้อ 1 โดยระบุตัว
บ่ ง ชี้ แ ล ะ เ ปู า ห ม า ย วั ด
ความส าเร็จที่ชัดเจน 

  

4. มีการประเมินผลโครงการ
หรือกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม
จริยธรรมของนักศึกษาตามตัว
บ่งชี้และเปูาหมายที่ก าหนดใน
ข้อ 3 โดยมีผลการประเมินบรรลุ
เปูาหมายอย่างน้อย  ร้อยละ 90 
ของตัวบ่งชี้ 

  

5. มีนักศึกษาหรือกิจกรรมที่
เกี่ยวกับนักศกึษาได้รับการ  ยก
ย่องชมเชย ประกาศเกียรติคุณ
ด้านคุณธรรมจริยธรรม โดย
หน่วยงานหรือองค์กรระดับชาติ 

  

 
ผลการประเมิน  

ตัวบ่งชี้ ผลการด าเนินงาน คะแนนที่ได ้
ระดับความส าเร็จของการเสริมสร้าง
คุณธรรมจริยธรรมที่จัดให้กับนักศึกษา 

....... ข้อ 
(ข้อ ... , ... , ... , ...) 

...... คะแนน 
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จ านวนบัณฑติปริญญาตรีที่ได้งานท าหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี  X 100 
จ านวนบัณฑติที่ตอบแบบส ารวจทัง้หมด 

ตัวบ่งชี้ท่ี 5  ร้อยละของบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ได้งานท าหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี (สมศ. 1) 
ค าอธิบาย 

 บัณฑิตปริญญาตรีที่ส าเร็จการศึกษาในหลักสูตรภาคปกติ ภาคพิเศษ และภาคนอกเวลาใน
สาขานั้นๆ ที่ได้ท างาน หรือมีกิจการที่ตนเองมีรายได้ประจ าภายในระยะเวลา 1 ปี นับจากวันที่ส าเร็จการศึกษา 
เมื่อเทียบกับบัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษาในปีการศึกษานั้น 
  การนับการมีงานท า สามารถนับกรณีการท างานสุจริตทุกประเภทที่สามารถสร้างรายได้เข้ามา
ประจ าเพ่ือเลี้ยงชีพตนเองได้ โดยการนับจ านวนผู้มีงานท าของผู้ส าเร็จการศึกษาที่ล งทะเบียนในภาคพิเศษ  
หรือภาคนอกเวลาให้นับเฉพาะผู้ที่เปลี่ยนงานใหม่หลังส าเร็จการศึกษาเท่านั้น 
 
วิธีการค านวณ 
 
 
 
หมายเหตุ  

 ไม่นับรวมบัณฑิตที่มีงานท าก่อนเข้าศึกษาหรือมีกิจการของตนเองที่มีรายได้ประจ าอยู่แล้วและ
ผู้ที่ศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษา ผู้อุปสมบท และผู้ที่เกณฑ์ทหาร 
 
เกณฑ์การให้คะแนน ใช้บัณฑิตไตรยางศ์เทียบก าหนดร้อยละ 100 เท่ากับ 5 คะแนน 
 
ข้อมูลที่ต้องการ 

 ข้อมูลจากการส ารวจต้องมีความเป็นตัวแทนของผู้ส าเร็จการศึกษาท้ังในเชิงปริมาณ อย่างน้อย
ร้อยละ 70 และในเชิงคุณลักษณะ กรณีบัณฑิตที่ตอบแบบส ารวจไม่ถึงร้อยละ 70 ของบัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษา 
ให้มีการติดตามซ้ าและรายงานผลที่ติดตามซ้ าเปรียบเทียบกับผลที่เก็บได้ในครั้งแรก  

 ผลการส ารวจต้องสามารถระบุข้อมูล ดังต่อไปนี้ 
 1. จ านวนผู้ตอบแบบส ารวจ 
 2. จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาท้ังภาคปกติและภาคพิเศษ (ภาคนอกเวลาราชการ) 
 3. จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาท่ีได้ท างาน 
 4. จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาประกอบอาชีพอิสระ 
 5. จ านวนบัณฑิตท่ีมีงานท าก่อนเข้าศึกษา 
 6. จ านวนบัณฑิตท่ีศึกษาต่อ 
  7. เงินเดือนหรือรายได้ต่อเดือนของผู้ส าเร็จการศึกษาที่ได้งานท าหรือประกอบอาชีพอิสระ 

 
ผลการด าเนินงาน 
 แสดงผลข้อมูลที่ได้จากการส ารวจ ค านวณตามสูตร และสรุปผลลงในตาราง 

เกณฑ์การประเมิน ผลการด าเนินงาน หลักฐาน 

ใช้บัญญัติไตรยางศ์เทียบ ก าหนดร้อยละ 
100 เท่ากับ 5 คะแนน 

ร้อยละ ...... 
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ผลการประเมิน   
ตัวบ่งชี้ ผลการด าเนินงาน คะแนนที่ได ้

ร้อยละของบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ได้งานท า
หรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี (สมศ.1) 

ร้อยละ ...... ....... คะแนน 
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ตัวบ่งช้ีที่ 6 ผลงานของผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทท่ีได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่ (สมศ. 3) 
ค าอธิบาย 

 ผลงานของผู้ส าเร็จการศึกษาปริญญาโทที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่เป็นปัจจัยส าคัญของ
คุณภาพของผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท  ที่แสดงถึงความเป็นผู้น าทางความคิด  ความสามารถด้านการคิด
เชิงวิพากษ์  การน าเสนอผลงาน  ทักษะในการวิจัย  ทักษะและภูมิปัญญาในฐานะนักวิชาการและนักวิชาชีพชั้นสูง 
 ผลงานผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท หมายถึง บทความที่เป็นผลจากวิทยานิพนธ์ หรือ
บทความจากสารนิพนธ์ หรือบทความจากศิลปะนิพนธ์ 

 การเผยสู่สาธารณะในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง หมายถึง การเผยแพร่ในลักษณะของรายงาน
สืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ วารสารวิชาการ หรือสิ่งพิมพ์ทางวิชาการในระดับมหาวิทยาลัยหรือระดับคณะและ
ต้องเป็นผลงานที่ผ่านการกลั่นกรอง (Peer review) โดยมีบุคคลภายนอกสถาบันร่วมเป็นกรรมการพิจารณาด้วย 

 วิชาการ และบทความฉบับสมบูรณ์ (Full Paper) ได้รับการตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการ
ประชุมวิชาการ (Proceedings) ระดับชาติ ที่มีกองบรรณาธิการจัดท ารายงานหรือคณะกรรมการจัดประชุม 
ประกอบด้วย ศาสตราจารย์ หรือผู้ทรงคุณวุฒิระดับปริญญาเอก หรือผู้ทรงคุณวุฒิที่มีผลงานเป็นที่ยอมรับใน
สาขาวิชานั้นๆ นอกสถาบันเจ้าภาพอย่างน้อยร้อยละ 25 

 งานวิจัยที่เผยแพร่ในที่ประชุมวิชาการระดับนานาชาติ หมายถึง การน าเสนอบทความวิจัยใน
ที่ประชุมวิชาการและบทความฉบับสมบูรณ์ (Full Paper) ได้รับการตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุม
วิชาการ (Proceedings) ระดับนานาชาติที่มีกองบรรณาธิการจัดท ารายงาน หรือคณะกรรมการจัดประชุม
ประกอบด้วยศาสตราจารย์ หรือผู้ทรงคุณวุฒิระดับปริญญาเอก หรือผู้ทรงคุณวุฒิที่มีผลงานเป็นที่ยอมรับใน
สาขาวิชานั้นๆ จากต่างประเทศอย่างน้อยร้อยละ 25 

 การส่งบทความเพ่ือพิจารณาคัดเลือกให้น าเสนอในการประชุมวิชาการต้องส่งเป็นฉบับ
สมบูรณ์ (Full Paper) และเมื่อได้รับการตอบรับและตีพิมพ์แล้ว การตีพิมพ์ต้องตีพิมพ์เป็นฉบับสมบูรณ์ซึ่ง
สามารถอยู่ในรูปแบบเอกสารหรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้ 

 งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติ หมายถึง บทความจากผลงานวิจัยที่
ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ(Journal) ที่มีชื่อปรากฏอยู่ในฐานข้อมูล Thai-Journal Citation Index 
Centre (TCI) หรือวารสารวิชาการระดับระดับชาติตามประกาศของ สมศ. 

 งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ หมายถึง บทความจากผลงานวิจัยที่
ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ (Journal) ที่มีชื่อปรากฏอยู่ในฐานข้อมูลสากล ได้แก่ ฐานข้อมูลการจัดอันดับ
วารสาร SJR (SCImago Journal Rank : www.scimagojr.com) หรือฐานข้อมูล ISI Web of Science (Science 
Citation Index Expand, Social Science Citation Index, Art and Humanities Citation Index) หรือ
ฐานข้อมูล Scopus หรือวารสารวิชาการระดับนานาชาติตามประกาศของ สมศ. 

 
วิธีการค านวณ   
 
 
 
 
หมายเหตุ  นับตามปีที่ได้รับการตีพิมพ์เท่านั้น 

 
  

ผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานทีต่ีพิมพ์หรือเผยแพร่ของผู้ศึกษาระดับปริญญาโท  X 100 
จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาระดบัปริญญาโททั้งหมด 
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เกณฑ์การประเมิน   
ก าหนดระดับคุณภาพงานวิจัยที่ตีพิมพ์  ดังนี้ 

ค่าน้ าหนัก ระดับคุณภาพงานวิจัย 
0.10 มีการเผยสู่สาธารณะในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง 
0.20 มีการตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ (Proceeding) 

0.40 
มีการตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับนานาชาติหรือวารสารที่สภา
สถาบันได้อนุมัติซึ่งได้แจ้ง กพอ./กกอ. 

0.60 ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการในฐานข้อมูล TCI กลุ่ม 2 

0.80 
มีการตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติ หรือ ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการในฐานข้อมูล TCI 
กลุ่ม 1 

1.00 
มีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ปรากฏในฐานข้อมูลระดับนานาชาติตาม
ประกาศ กพอ. 

 
ก าหนดระดับคุณภาพงานสร้างสรรค์ที่เผยแพร่  ดังนี้ 

ค่าน้ าหนัก ระดับคุณภาพงานสร้างสรรค์ * 
0.20 งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง 
0.40 งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ในระดับสถาบัน 
0.60 งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับชาติ 
0.80 งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ในระดับความร่วมมือระหว่างประเทศ 
1.00 งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ในระดับภูมิภาคอาเซียน 

* องค์ประกอบของคณะกรรมการไม่น้อยกว่า 3 คน และต้องมีบุคคลภายนอกสถานศึกษาร่วมพิจารณาด้วย 
  
 อาเซียน  หมายถึง  สมาคมประชาชาติแห่งอาเซียนตะวันออกเฉียงใต้ (Association  of  South  

East  Asian  Nations)  มี 10 ประเทศ  ได้แก่  ไทย กัมพูชา บรูไน ฟิลิปปินส์ มาเลเซีย ลาว เวียดนาม พม่า สิงคโปร์ 
และอินโดนีเซีย 

 การเผยแพร่ในระดับความร่วมมือระหว่างประเทศ เป็นโครงการร่วมมือระหว่างประเทศไทย
กับประเทศอ่ืน 
  การเผยแพร่ในระดับภูมิภาคอาเซียน เป็นการเผยแพร่เฉพาะในกลุ่มอาเซียน 10 ประเทศ 
(อย่างน้อย 5 ประเทศ หมายถึง นับรวมประเทศไทยด้วย) และการให้คะแนนตามแหล่งเผยแพร่ ไม่จ าเป็นต้อง
ไปแสดงในต่างประเทศ 

 การเผยแพร่ในระดับนานาชาติ เป็นการเผยแพร่ที่เปิดกว้างส าหรับทุกประเทศ (อย่างน้อย 5 
ประเทศท่ีไม่ได้อยู่ในกลุ่มอาเซียน) 
 
เกณฑ์การให้คะแนน ใช้บัญญัติไตรยางศ์เทียบ  ก าหนดร้อยละ 25 เท่ากับ 5 คะแนน 
 
ข้อมูลที่ต้องการ 

 1. จ านวนและรายชื่อบทความวิจัยจากวิทยานิพนธ์ สารนิพนธ์ ของผู้ส าเร็จการศึกษาระดับ
ปริญญาโทที่ได้รับการตีพิมพ์ในระดับชาติหรือนานาชาติรายปี ตามปีปฏิทินที่ตรงกับปี
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การศึกษา พร้อมชื่อเจ้าของบทความ ชื่อวิทยานิพนธ์หรือสารนิพนธ์ ปีที่พิมพ์ ชื่อวารสารหรือ
รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการท่ีตีพิมพ์ ค่าน้ าหนักของบทความวิจัยแต่ละชิ้น 
 2. จ านวนและรายชื่อผลงานสร้างสรรค์จากศิลปินนิพนธ์ของผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญา
โทที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับชาติหรือระดับนานาชาติ พร้อมชื่อเจ้าของผลงาน ปีที่เผยแพร่ 
ชื่อหน่วยงานหรือองค์กร พร้อมทั้งจังหวัด ประเทศที่เผยแพร่ รูปแบบของการเผยแพร่พร้อม
หลักฐานและค่าน้ าหนักของการเผยแพร่ผลงานแต่ละชิ้น 

 3. จ านวนและรายชื่อของผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโททั้งหมด 
 
ผลการด าเนินงาน 

  แสดงผลข้อมูลที่ได้จากการส ารวจ ค านวณตามสูตรและสรุปผลลงในตาราง 
เกณฑ์การประเมิน ผลการด าเนินงาน หลักฐาน 

ใช้บัญญัติไตรยางศ์เทียบ ก าหนดร้อย
ละ 25 เท่ากับ 5 คะแนน  

ร้อยละ .....  

 
ผลการประเมนิ  

ตัวบ่งชี้ ผลการด าเนินงาน คะแนนที่ได ้

ผลงานของผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทที่ได้รับ
การตีพิมพ์หรือเผยแพร ่

ร้อยละ ...... ....... คะแนน 
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ตัวบ่งชี้ท่ี 7 ผลการบริหารสถาบันให้เกิดอัตลักษณ์  (สมศ. 16.1) 
 
เกณฑ์การประเมิน 
           การพิจารณา คณะจะด าเนินการแยกหรือด าเนินการร่วมกับสถาบันก็ได้ 
 1 .  มีการก าหนดกลยุทธ์ และแผนการปฏิบัติ ง านที่ สอดคล้องกับ อัตลักษณ์  ของ
สถาบันอุดมศึกษา โดยได้รับการเห็นชอบจากสภาสถาบัน 
 2. มีการสร้างระบบการมีส่วนร่วมของผู้เรียนและบุคลากรในการปฏิบัติงานตามกลยุทธ์ที่
ก าหนดอย่างครบถ้วนสมบูรณ์ 
 3. ผลการประเมินความเห็นของบุคลากร เกี่ยวกับการปฏิบัติงานของสถาบันที่สอดคล้อง
กับอัตลักษณ์ ไม่ต่ ากว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5 
 4. ผลการด าเนินงานก่อให้เกิดผลกระทบที่เป็นประโยชน์และ / หรือ สร้างคุณค่าต่อสังคม 
 5. ผู้เรียน / บุคลากร / คณะ / สถาบัน ได้รับการยกย่องหรือยอมรับในระดับชาติและ/หรือ
นานาชาติในประเด็นที่เก่ียวกับอัตลักษณ์ 
 
เกณฑ์การให้คะแนน 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
ปฏิบัติได้ 1 ข้อ ปฏิบัติได้ 2 ข้อ ปฏิบัติได้ 3 ข้อ ปฏิบัติได้ 4 ข้อ ปฏิบัติได้ 5 ข้อ 

 
ข้อมูลที่ต้องการ 
 1. วัตถุประสงค์การตั้งมหาวิทยาลัยและอัตลักษณ์ 

 2.  แผนกลยุทธ์   
 3. แผนปฏิบัติงานประจ าปี 
 4. แผนพัฒนาที่ได้รับความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัย 
 5. รายงานผลการติดตาม ตรวจสอบและการมีส่วนร่วม 
 6. รายงานผลการประเมินโครงการและความพึงพอใจ 
 7. บัญชีรายชื่อนักศึกษาท่ีได้รับการยกย่อง 
  8. รายงานผลการปฏิบัติประจ าปี 
  9. มติ/ข้อเสนอแนะของสภามหาวิทยาลัย 
  10. รายงานการส่งเสริม/ขับเคลื่อนอัตลักษณ์ให้บรรลุผล 
  11. รายงานการวิจัยสถาบันที่แสดงถึงผลการด าเนินงานและผลกระทบ 

  12. ความเห็นของอธิการบดีหรือกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย 
 13. นโยบาย มาตรการ แนวปฏิบัติเพื่อปรับปรุง/พัฒนา 
 14. เอกสารหลักฐานที่แสดงผลการด าเนินงานในข้อ 13 
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ผลการด าเนินงาน 

เกณฑ์การประเมิน ผลการด าเนินงาน หลักฐาน 

1. มีการก าหนดกลยุทธ์และ
แผนการปฏิบัติงานที่สอดคล้อง
กับอัตลักษณ์ของสถานศึกษา 
โดยได้รับการเห็นชอบจากสภา
สถาบัน 

  

2. มีการสร้างระบบการมีส่วน
ร่วมของผู้เรียนและบุคลากร
ในการปฏิบัติตามกลยุทธ์ที่
ก าหนดอย่างครบถ้วนสมบูรณ์ 

  

3. ผลการประเมินของผู้เรียนและ
บุคลากร เกี่ยวกับการปฏิบัติงาน
ของสถานศึกษาที่ สอดคล้อง
กับอัตลักษณ์ ไม่ต่ ากว่า 3.51 
จากคะแนนเต็ม 5 

  

4. ผลการด าเนินงานก่อให้เกิด
ผลกระทบที่เป็นประโยชน์ และ/
หรือ สร้างคุณค่าต่อสังคม 

  

5. ผู้เรียน/บุคลากร/คณะ/สถาบัน 
ได้รับการยกย่องหรือยอมรับใน
ระดับชาติและ/หรือนานาชาติใน
ประเด็นที่เกี่ยวกับอัตลักษณ์ 

  

 
ผลการประเมิน  

ตัวบ่งชี้ ผลการด าเนินงาน คะแนนที่ได ้

ผลการบริหารสถาบันให้เกิดอัตลักษณ์ ....... ข้อ 
(ข้อ ... , ... , ... , ...) 

...... คะแนน 

  



27 
 

มาตรฐานที่ 2  คุณภาพการผลิตและพัฒนาวิชาชีพครู  
 
ตัวบ่งชี้ท่ี 8  นักศึกษาหรือศิษย์เก่าที่ได้รับการยกย่องในวิชาชีพครู 
ค าอธิบาย  

 เพ่ือรักษามาตรฐานของหลักสูตรการผลิตครู ซึ่งเป็นหลักประกันในการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ
ตรงกับความต้องการของสังคม จึงพิจารณาคุณภาพของนักศึกษาและศิษย์เก่าของสถาบันที่ได้รับการยกย่องใน
วิชาชีพครู ในปีการศึกษาท่ีรับการประเมิน 
 
เกณฑ์การประเมิน 

  1.  มีนักศึกษาหรือศิษย์เก่าที่ได้รับการยกย่องในวิชาชีพครู  ระดับโรงเรียน/กลุ่ม/เครือข่าย  
  2.  มีนักศึกษาหรือศิษย์เก่าที่ได้รับการยกย่องในวิชาชีพครู  ระดับจังหวัด  
 3.  มีนักศึกษาหรือศิษย์เก่าที่ได้รับการยกย่องในวิชาชีพครู  ระดับภาค  
 4.  มีนักศึกษาหรือศิษย์เก่าที่ได้รับการยกย่องในวิชาชีพครู  ระดับชาติ  
 5.  มีนักศึกษาหรือศิษย์เก่าที่ได้รับการยกย่องในวิชาชีพครู  ระดับนานาชาติ  

 
เกณฑ์การให้คะแนน 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5 

 
ข้อมูลที่ต้องการ 
 เอกสาร/หลักฐานที่นักศึกษาหรือศิษย์เก่าที่ได้รับการยกย่องในวิชาชีพครู ว่าอยู่ในองค์กรหรือ
หน่วยงานในระดับใด 
 
ผลการด าเนินงาน 
 รายงานเอกสาร/หลักฐานที่นักศึกษาหรือศิษย์เก่าที่ได้รับการยกย่องในวิชาชีพครู  ว่าอยู่ใน
องค์กรหรือหน่วยงานในระดับใด  
 
ผลการประเมิน 

ตัวบ่งชี้ ผลการด าเนินงาน คะแนนที่ได้ 
นักศึกษาหรือศิษย์เก่าที่ได้รับการยกย่อง
ในวิชาชีพครู 

ระดับ .... ..... คะแนน 
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ตัวบ่งชี้ท่ี 9 การอบรม พัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษา   
ค าอธิบาย  

 เพ่ือให้มหาวิทยาลัยให้ความส าคัญกับการส่งเสริม สนับสนุนโครงการอบรม พัฒนาครู และ
บุคลากรทางการศึกษาให้มีความรู้และความเชี่ยวชาญ และสามารน ามาใช้ในการพัฒนาการการศึกษาของชาติ  
โดยด าเนินการอย่างต่อเนื่องและมีความยั่งยืน 
 
เกณฑ์การประเมิน 

1. มีการด าเนินงานตามวงจรคุณภาพ  PDCA 
2. บรรลุเปูาหมายตามแผนประจ าปีไม่ต่ ากว่าร้อยละ  80 
3. มีการด าเนินงานสม่ าเสมออย่างต่อเนื่อง 
4. เกิดประโยชน์และสร้างคุณค่าต่อชุมชนภายใน/ภายนอก 
5. ได้รับการยกย่องระดับชาติ และ/หรือ นานาชาติ 

 
เกณฑ์การให้คะแนน  

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
ปฏิบัติได้ 1 ข้อ ปฏิบัติได้ 2 ข้อ ปฏิบัติได้ 3 ข้อ ปฏิบัติได้ 4 ข้อ ปฏิบัติได้ 5 ข้อ 

 
ข้อมูลที่ต้องการ 

  1. แผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการที่ก าหนดตัวบ่งชี้และเปูาหมาย 
 2. รายงานการติดตามการด าเนินงานโครงการ 
 3. รายงานการประเมินโครงการ 
  4. รายงานผลกระทบที่เกิดจากโครงการ 
 5. รายงานสรุปผลโครงการทั้งหมดและผลการวิเคราะห์ตามเกณฑ์ 
 6. ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ 
 7. นโยบาย มาตรการ แนวปฏิบัติเพื่อการปรับปรุง/พัฒนา 
 8. เอกสารหลักฐานที่แสดงผลการด าเนินงานข้อ 7 
  (ไม่นับโครงการที่จัดส าหรับนักศึกษาปกติหรือนักศึกษาอ่ืนๆ ที่เป็นที่ก าลังศึกษาอยู่) 

 
ผลการด าเนินงาน 

เกณฑ์การประเมิน ผลการด าเนินงาน หลักฐาน 
1. มีการด าเนินงานตามวงจรคุณภาพ  PDCA   
2. บรรลุเปูาหมายตามแผนประจ าปีไม่ต่ ากว่า
ร้อยละ 80 

  

3. มีการด าเนินงานสม่ าเสมออย่างต่อเนื่อง   
4. เกิดประโยชน์และสร้างคุณค่าต่อชุมชน
ภายใน/ภายนอก 

  

5. ได้รับการยกย่องระดับชาติและ/หรือ 
นานาชาติ 
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ผลการประเมิน 
ตัวบ่งชี้ ผลการด าเนินงาน คะแนนที่ได ้

การอบรม พัฒนาครู  และบุคลากร
ทางการศึกษา   

....... ข้อ 
(ข้อ ... , ... , ... , ...) 

...... คะแนน 
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ตัวบ่งชี้ท่ี 10 ร้อยละของจ านวนครู/บุคลากรที่ได้รับการพัฒนาในรอบปีต่อเป้าหมาย  
ค าอธิบาย  
  มหาวิทยาลัยถือเป็นขุมปัญญาของประเทศ และมีความรับผิดชอบที่จะต้องส่งเสริมให้อาจารย์
และบุคลากรในมหาวิทยาลัยได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เพ่ือแสวงหาและพัฒนาองค์ความรู้ในศาสตร์
สาขาวิชาต่างๆ เพ่ือน าไปใช้ในการเรียนการสอน รวมทั้งการแก้ไขปัญหาและพัฒนาประเทศ 
 
เกณฑ์การให้คะแนน 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
ต่ ากว่าร้อยละ 80 ร้อยละ 80 - 84 ร้อยละ 85 - 89 ร้อยละ 90 - 94 ร้อยละ 95 - 100 

 
ข้อมูลที่ต้องการ 

 จ านวนครู/บุคลากรที่ระบุค่าเปูาหมายในแผนกลยุทธ์เพ่ือพัฒนาศักยภาพในรอบปี 
 จ านวนครู/ บุคลากรที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพในรอบปี 

 
สูตรการค านวณ  
 ร้อยละของจ านวนครู/บุคลากรที่ได้รับการพัฒนาในรอบปีต่อเปูาหมาย เท่ากับ 
 
 
 
 
ผลการด าเนินงาน 

เกณฑ์การประเมิน ผลการด าเนินงาน หลักฐาน 

ร้อยละของจ านวนครู/บุคลากรที่ได้รับ
การพัฒนาในรอบปีต่อเปูาหมาย 

ร้อยละ ......  

 
ผลการประเมิน 

ตัวบ่งชี้ ผลการด าเนินงาน คะแนนที่ได ้

ร้อยละของจ านวนครู/บุคลากรที่ได้รับการพัฒนา
ในรอบปีต่อเปูาหมาย 

ร้อยละ ...... ....... คะแนน 

 
 
  

 จ านวนครู/บุคลากรที่ระบุคา่เปาูหมายในแผนกลยุทธ์เพื่อพัฒนาศักยภาพในรอบปี 
      จ านวนครู/ บุคลากรที่ได้รบัการพัฒนาศักยภาพในรอบปี 

X 100 
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มาตรฐานที่ 3 คุณภาพการวิจัยและสร้างองค์ความรู้  
 
ตัวบ่งช้ีที่ 11  ระบบและกลไกการพัฒนางานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ (สกอ.4.1)         
ค าอธิบาย  
  สถาบันอุดมศึกษาต้องมีการบริหารจัดการงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่มีคุณภาพโดยมีแนว
ทางการด าเนินงานที่เป็นระบบและมีกลไกส่งเสริมสนับสนุนครบถ้วน เพ่ือให้สามารถด าเนินการได้ตามแผนที่
ก าหนดไว้ ทั้งการสนับสนุนด้านการจัดหาแหล่งทุนวิจัยและการจัดสรรทุนวิจัย การส่งเสริมและพัฒนา
สมรรถนะแก่นักวิจัยและทีมวิจัย การสนับสนุนที่จ าเป็น ซึ่งรวมถึงทรัพยากรบุคคล ทรัพยากรเงิน เครื่อง มือ
อุปกรณ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
 
เกณฑ์การประเมิน 
 1. มีระบบและกลไกบริหารงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์  เพ่ือให้บรรลุเปูาหมายตามแผนด้าน
การวิจัยของสถาบัน  และด าเนินการตามระบบที่ก าหนด 
 2. มีการบูรณาการกระบวนการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์กับการจัดการเรียนการสอน 
 3. มีการพัฒนาศักยภาพด้านการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์และให้ความรู้ด้านจรรยาบรรณการ
วิจัยแก่อาจารย์ประจ าและนักวิจัยประจ า 
 4. มีการจัดสรรงบประมาณของสถาบัน  เพื่อเป็นทุนวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ 
 5. มีการสนับสนุนพันธกิจด้านงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ตามอัตลักษณ์ของสถาบันอย่างน้อย
ในประเด็นต่อไปนี้ 

  - ห้องปฏิบัติการวิจัยฯหรือหน่วยวิจัยฯหรือศูนย์เครื่องมือ หรือศูนย์ให้ค าปรึกษาและ
สนับสนุนการวิจัยฯ 

  - ห้องสมุดหรือแหล่งค้นคว้าข้อมูลสนับสนุนการวิจัย 
- สิ่งอ านวยความสะดวกหรือการรักษาความปลอดภัยในการวิจัยฯ เช่น ระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ ระบบรักษาความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการวิจัย 
- กิจกรรมวิชาการที่ส่งเสริมงานวิจัยฯ เช่น การจัดประชุมวิ ชาการ การจัดแสดงงาน
สร้างสรรค์ การจัดให้มีศาสตราจารย์อาคันตุกะหรือศาสตราจารย์รับเชิญ 

 6. มีการติดตามและประเมินผลการสนับสนุนในข้อ 4 และข้อ 5 อย่างครบถ้วนทุกประเด็น 
 7. มีการน าผลการประเมินไปปรับปรุงการสนับสนุนพันธกิจด้านการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์
ของสถาบัน 
 
เกณฑ์การให้คะแนน   

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

1   ข้อ 
มีการด าเนินการ    
2  หรือ 3 ข้อ 

มีการด าเนินการ    
4  หรือ 5 ข้อ 

มีการด าเนินการ    
6   ข้อ 

มีการด าเนินการ    
7  ข้อ 
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ข้อมูลที่ต้องการ 
 1. คู่มือบริหารจัดการงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ 

2. รายงานรายวิชาที่น าความรู้ด้านงานวิจัยไปบูรณาการกับการเรียนการสอน 
3. รายงานกิจกรรมพัฒนาศักยภาพด้านงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ 
4. ประกาศ กฎ จรรยาบรรณของนักวิจัยและการให้ความรู้ด้านจรรยาบรรณแก่อาจารย์และนกัวิจัย 
5. รายงานงบประมาณท่ีจัดสรรด้านการวิจัยหรือทุนการวิจัย 
6. รายงานสิ่งอ านวยความสะดวกและทรัพยากรที่สนับสนุนทางการวิจัย 

 7. รายงานผลการประเมินกิจกรรมด้านการวิจัย 
 8. รายงานการประชุมการน าผลการประเมินและข้อเสนอแนะไปปรับปรุงงานวิจัยและงาน

สร้างสรรค์ 
 9. คู่มือด าเนินการสร้างงานวิจัย หรืองานสร้างสรรค์บนพ้ืนฐานภูมิปัญญาท้องถิ่น หรือจาก

สภาพปัญหาของสังคมเพ่ือตอบสนองความต้องการของท้องถิ่น ชุมชน 
 
ผลการด าเนินงาน 

เกณฑ์การประเมิน ผลการด าเนินงาน หลักฐาน 
1. มีระบบและกลไกบริหาร
งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์  
เพ่ือให้บรรลุ เปูาหมายตาม
แผนด้านการวิจัยของสถาบัน  
และด าเนินการตามระบบที่
ก าหนด 

  

2. มี ก า ร บู ร ณ า ก า ร
กระบวนการวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค์กับการจัดการ
เรียนการสอน 

  

3. มีการพัฒนาศักยภาพด้าน
การวิจัยหรืองานสร้างสรรค์
และให้ความรู้ด้านจรรยาบรรณ
การวิจัยแก่อาจารย์ประจ าและ
นักวิจัยประจ า 

  

4. มีการจัดสรรงบประมาณ
ของสถาบัน เพ่ือเป็นทุนวิจัย
หรืองานสร้างสรรค ์

  

5. มีการสนับสนุนพันธกิจด้าน
การวิจัยหรืองานสร้างสรรค์
ตามอัตลักษณ์ของสถาบัน
อย่างน้อยในประเด็นต่อไปนี้ 
- ห้องปฏิบัติการวิจัยฯ หรือ
หน่วยวิจัยฯ หรือศูนย์เครื่องมือ 
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เกณฑ์การประเมิน ผลการด าเนินงาน หลักฐาน 
หรือศูนย์ ให้ ค าปรึ กษาและ
สนับสนุนการวิจัยฯ 
- ห้องสมุดหรือแหล่งค้นคว้า
ข้อมูลสนับสนุนการวิจัยฯ 
- สิ่งอ านวยความสะดวกหรือการ
รักษาความปลอดภัยในการวิจัยฯ 
เช่น ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ระบบรักษาความปลอดภัยใน
ห้องปฏิบัติการวิจัย 
- กิจกรรมวิชาการที่ส่งเสริม
งานวิจัยฯ เช่น การจัดประชุม
วิชาการ การจัดแสดงงาน
ส ร้ า ง ส ร ร ค์ ก า ร จั ด ให้ มี
ศาสตราจารย์อาคันตุกะหรือ
ศาสตราจารย์รับเชิญ (visiting 
professor) 
6. มีการติดตามและประเมินผล
การสนับสนุนในข้อ 4 และข้อ 5 
อย่างครบถ้วนทุกประเด็น 

  

7. มีการน าผลการประเมินไป
ปรับปรุงการสนับสนุนพันธกิจ
ด้ า น ก า ร วิ จั ย ห รื อ ง า น
สร้างสรรค์ของสถาบัน 

  

 
ผลการประเมิน 

ตัวบ่งชี้ ผลการด าเนินงาน คะแนนที่ได้ 
ระบบและกลไกการพัฒนางานวิจัยหรือ
งานสร้างสรรค ์

ร้อยละ ...... ....... คะแนน 

 
  



34 
 

ตัวบ่งช้ีที่ 12  ระบบและกลไกการจัดการความรู้จากงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ (สกอ.4.2) 
ค าอธิบาย  
   การบริหารจัดการความรู้จากผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ เพ่ือเผยแพร่ไปยังคณาจารย์ 
นักศึกษา วงการวิชาการ หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน ตลอดจนชุมชนเปูาหมายที่จะน าผลการวิจัยไปใช้
ประโยชน์ เป็นเรื่องที่มีความส าคัญทุกสถาบันอุดมศึกษา ดังนั้น สถาบันต้องจัดระบบส่งเสริมสนับสนุนให้มี
การรวบรวม เผยแพร่ และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในทรัพย์สินทางปัญญา จากงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์อย่าง
เหมาะสมกับผู้ใช้แต่ละกลุ่ม โดยสิ่งที่เผยแพร่ต้องมีคุณภาพเชื่อถือได้และรวดเร็วทันเหตุการณ์ 
   
เกณฑ์การประเมิน 
 1. มีระบบและกลไกสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ในการประชุม
วิชาการหรือการตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติ และมีการเผยแพร่ผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ใน
การประชุมวิชาการหรือการตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติ หรือนานาชาติ 
 2. มีระบบและกลไกรวบรวม คัดสรร วิเคราะห์และสังเคราะห์ความรู้จากงานวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค์ เพ่ือให้เป็นองค์ความรู้ที่คนทั่วไปเข้าใจได้ และด าเนินการตามระบบท่ีก าหนด 
 3. มีการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่องค์ความรู้จากงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่ได้จากข้อ 2 
สู่สาธารณชนและผู้เกี่ยวข้อง 
 4. มีการน าผลงานมาวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ และมีการรับรองการใช้
ประโยชน์จริงจากหน่วยงานภายนอกหรือชุมชน 
 5. มีระบบและกลไกเพ่ือช่วยในการคุ้มครองสิทธิ์ของงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่น าไปใช้
ประโยชน์ และด าเนินการที่ก าหนด 
 
เกณฑ์การให้คะแนน   

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 
 
ข้อมูลที่ต้องการ 

 1. คู่มือด าเนินงานสนับสนุนการเผยแพร่งานวิจัยในระดับชาติและนานาชาติ 
 2. คู่มือด าเนินงานการรวบรวมความรู้ด้านการวิจัย 
  3. รายงานผลการวิจัยที่ตีพิมพ์เผยแพร่ในระดับชาติและนานาชาติ 
  4. รายงานการด าเนินกิจกรรมในการสังเคราะห์ความรู้ด้านงานวิจัย 
  5. การประชาสัมพันธ์การเผยแพร่ความรู้ด้านวิจัย 
 6. การเผยแพร่ความรู้ด้านการวิจัยที่เกิดจากการสังเคราะห์ความรู้ทางเว็บไซต์ 
 7. รายงานผลการน าผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์ในชุมชน 
 8. รายงานผลการรับรองการน าผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์ที่เป็นรูปธรรมจากชุมชน 
  9. คู่มือด าเนินงานด้านการคุ้มครองสิทธิ์งานวิจัย 
 10. รายงานการด าเนินงานด้านการคุ้มครองสิทธิ์งานวิจัย 
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ผลการด าเนินงาน 

เกณฑ์การประเมิน ผลการด าเนินงาน หลักฐาน 

1. มีระบบและกลไกสนับสนุนการ
เผยแพร่ผลงานวิจั ยหรื องาน
สร้างสรรค์ในการประชุมวิชาการ
หรื อการตี พิ มพ์ ในวารสาร
ระดับชาติหรือนานาชาติ และมี
การเผยแพร่ผลงานวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค์ในการประชุมวิชาการ
หรื อการตี พิ มพ์ ในวารสาร
ระดับชาติหรือนานาชาติ 

  

2. มีระบบและกลไกการรวบรวม 
คัดสรร วิเคราะห์และสังเคราะห์
ความรู้ จากงานวิจั ยหรื องาน
สร้างสรรค์ เพ่ือให้เป็นองค์ความรู้
ที่คนทั่ วไปเข้าใจได้  และ
ด าเนินการตามระบบที่ก าหนด 

  

3. มีการประชาสัมพันธ์และ
เผยแพร่องค์ความรู้จากงานวิจัย
หรืองานสร้างสรรค์ที่ได้จากข้อ 2 
สู่สาธารณชนและผู้เกี่ยวข้อง 

  

4. มีการน าผลงานงานวิจัยหรือ
งานสร้ างสรรค์ ไปใช้ ให้ เกิ ด
ประโยชน์ และมีการรับรองการใช้
ประโยชน์จริ งจากหน่วยงาน
ภายนอกหรือชุมชน 

  

5. มีระบบและกลไกเพ่ือช่วยใน
การคุ้มครองสิทธิ์ของงานวิจัยหรือ
งานสร้ า งสรรค์ ที่ น า ไปใช้
ประโยชน์ และด าเนินการตาม
ระบบที่ก าหนด 

  

 
ผลการประเมิน 

ตัวบ่งชี้ ผลการด าเนินงาน คะแนนที่ได ้
ระบบและกลไกการจัดการความรู้จาก
งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ 

....... ข้อ 
(ข้อ ... , ... , ... , ...) 

...... คะแนน 
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ตัวบ่งชี้ท่ี 13  เงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ต่อจ านวนอาจารย์ประจ าและนักวิจัย (สกอ.4.3)     
ค าอธิบาย  
   ปัจจั ยส าคัญที่ ส่ ง เสริมสนับสนุนให้ เกิดการผลิตงานวิ จัย  หรืองานสร้ างสรรค์ ใน
สถาบันอุดมศึกษา คือ เงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ ดังนั้นสถาบันอุดมศึกษาจึงต้องจัดสรรเงินจาก
ภายในสถาบันและที่ได้รับจากภายนอกสถาบันเพ่ือสนับสนุนการท าวิจัยหรืองานสร้างสรรค์อย่างมี
ประสิทธิภาพตามสภาพแวดล้อมหรือจุดเน้นของสถาบัน 
   นอกจากนั้นเงินทุนวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่สถาบันได้รับจากแหล่งเงินทุนภายนอกยังเป็นตัว
บ่งชี้ที่ส าคัญที่แสดงถึงศักยภาพด้านการวิจัยของสถาบัน  โดยเฉพาะสถาบันที่อยู่ในกลุ่มที่เน้นการวิจัย 
 
เกณฑ์การประเมิน 

 การแปลงจ านวนเงินต่อจ านวนอาจารย์ประจ าและนักวิจัยประจ าเป็นคะแนนระหว่าง 0 - 5 
             1.1 กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

 จ านวนเงินสนับสนุนการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากภายในและภายนอกสถาบันที่ก าหนดให้
เป็นคะแนนเต็ม  5  =  60,000  บาทข้ึนไปต่อคน 

             1.2 กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 
 จ านวนเงินสนับสนุนการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากภายในและภายนอกสถาบันที่ก าหนดให้
เป็นคะแนนเต็ม  5 = 50,000 บาทข้ึนไปต่อคน 

   1.3 กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
 จ านวนเงินสนับสนุนการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากภายในและภายนอกสถาบันที่ก าหนดให้
เป็นคะแนนเต็ม  5 = 25,000 บาทข้ึนไปต่อคน 

 
สูตรการค านวณ   
               1. ค านวณจ านวนเงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์จากภายในและภายนอก
สถาบันต่อจ านวนอาจารย์ประจ าและนักวิจัยประจ า 

 
 
               
               

2. แปลงจ านวนเงินที่ค านวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 
 
 
 
 
 
การสรุปคะแนนที่ได้ในระดับคณะวิชาและระดับสถาบัน 
              1. คะแนนที่ได้ในระดับวิชา = ค่าเฉลี่ยของคะแนนที่ได้ของทุกกลุ่มสาขาวิชาในคณะวิชา 
              2. คะแนนที่ได้ในระดับสถาบัน = ค่าเฉลี่ยของคะแนนที่ได้ของทุกคณะวิชาในสถาบัน 
 

 
จ านวนเงินสนับสนนุงานวิจัยฯ  =    

  จ านวนเงินสนับสนนุงานวิจัยฯ ภายในและภายนอก 
      จ านวนอาจารยป์ระจ าและนักวิจัยประจ า 

 
คะแนนทีไ่ด ้=    

 จ านวนเงินสนับสนนุงานวิจัยฯ ภายในและภายนอก x 5 
   เงินสนบัสนุนงานวจิัยฯ ที่ก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 
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หมายเหตุ  
  1. จ านวนอาจารย์และนักวิจัยประจ า ให้นับตามปีการศึกษา และนับเฉพาะปฏิบัติงานจริง
ไม่นับรวมผู้ลาศึกษาต่อ 
  2. ให้นับจ านวนเงินที่มีการลงนามในสัญญารับทุนในปีการศึกษา ปีปฏิทิน หรือปีงบประมาณ
นั้นๆ ไม่ใช่จ านวนเงินที่เบิกจ่ายจริง 
  3. กรณีท่ีมีหลักฐานการแบ่งสัดส่วนเงินสนับสนุนการวิจัย ซึ่งอาจเป็นหลักฐานจากแหล่งทุน
หรือหลักฐานจากการตกลงร่วมกันของสถาบันที่ร่วมโครงการ ให้แบ่งสัดส่วนเงินตามหลักฐานที่ปรากฏ 
กรณีไม่มีหลักฐาน ให้แบ่งเงินตามสัดส่วนผู้ร่วมวิจัยของแต่ละสถาบัน  
  4. การนับจ านวนเงินสนับสนุนโครงการวิจัยสามารถนับเงินโครงการวิจัยสถาบันที่ได้ลงนามใน
สัญญารับทุนโดยอาจารย์หรือนักวิจัย แต่ไม่สามารถนับเงินโครงการวิจัยสถาบันที่ได้ลงนามในสัญญารับทุนโดย
อาจารย์หรือนักวิจัย แต่ไม่สามารถนับเงินโครงการวิจัยสถาบันที่บุคลากรสายสนับสนุนที่ไม่ใช่นักวิจัยเป็น
ผู้ด าเนินงาน 
 
ข้อมูลที่ต้องการ 

1. บัญชีรายชื่ออาจารย์ประจ าทั้งหมด (ไม่นับรวมที่ลาศึกษาต่อ) 
2. บัญชีรายชื่ออาจารย์ที่ได้รับทุนสนับสนุนการวิจัย 
3. บัญชีรายงานทุนการสนับสนุนการวิจัย 

 

ผลการด าเนินงาน 
 แสดงผลการค านวณ และสรุปผลในตาราง 

เกณฑ์การประเมิน ผลการด าเนินงาน หลักฐาน 
จ านวนเงินสนับสนุนงานวิจัยและ
งานสร้ า งสรรค์จากภายในและ
ภายนอกสถาบันต่อจ านวนอาจารย์
ประจ าและนักวิจัยประจ า 

ร้อยละ ......  

 
ผลการประเมิน 

ตัวบ่งชี้ ผลการด าเนินงาน คะแนนที่ได ้
เงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ต่อจ านวน
อาจารย์ประจ าและนักวิจัย 

ร้อยละ ...... ....... คะแนน 
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ตัวบ่งชี้ท่ี 14 ผลงานทางวิชาการที่ได้รับรองคุณภาพ (สมศ.7) 
ค าอธิบาย 

 ผลงานทางวิชาการที่ได้รับรองคุณภาพ สะท้อนถึงสมรรถนะในการศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์ 
สังเคราะห์ วิจัย การปฏิบัติจริงและได้น าไปใช้ในการแก้ปัญหา หรือพัฒนางานในหน้าที่จนเกิดผลดีต่อการ
พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา และเป็นประโยชน์ต่อความก้าวหน้าทางวิชาการ 
           ผลงานวิชาการที่ได้รับรองคุณภาพ หมายถึง บทความวิชาการ ต ารา หรือหนังสือที่ผ่าน
กระบวนการกลั่นกรองและได้รับการรับรองคุณภาพแล้ว ตามเกณฑ์ของ กพอ. เรื่องหลักเกณฑ์การขอก าหนด
ต าแหน่งทางวิชาการหรือเทียบเท่า  

 ผลงานทางวิชาการที่เป็นบทความวิชาการ (Academic Paper) ต ารา (Textbook) หรือ
หนังสือ (Book) ต้องเป็นผลงานที่ผ่านกระบวนการกลั่นกรองผลงานก่อนตีพิมพ์ โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

 - บทความวิชาการ หมายถึง เอกสารทางวิชาการที่เรียบเรียงอย่างเป็นระบบ มีข้อความรู้ที่
สะท้อนมุมมอง แนวคิดเชิงทฤษฎีที่ได้จากประสบการณ์ การสังเคราะห์เอกสาร หรือการวิจัย โดยจัดท าในรูป
ของบทความเพ่ือตีพิมพ์เผยแพร่ ในวารสารวิชาการท่ีมีคุณภาพซึ่งมีผู้ตรวจอ่าน  

 - ต ารา หมาย ถึง เอกสารทางวิชาการที่เรียบเรียงอย่างเป็นระบบ อาจเขียนเพ่ือตอบสนอง
เนื้อหาทั้งหมดของรายวิชาหรือเป็นส่วนหนึ่งของวิชาหรือ หลักสูตรก็ได้ โดย มีการวิเคราะห์และสังเคราะห์
ความรู้ที่เก่ียวข้อง และสะท้อนให้เห็นความสามารถในการถ่ายทอดวิชาในระดับอุดมศึกษา          

 - หนังสือ หมายถึง เอกสารทางวิชาการที่เขียนขึ้นเพ่ือเผยแพร่ความรู้ ไปสู่วงวิชาการหรือ
ผู้อ่านทั่วไป โดยไม่จ าเป็นต้องเป็นไปตามข้อก าหนดของหลักสูตรหรือต้องน ามาประกอบการเรียน  การสอนใน
วิชาใดวิชาหนึ่ง ทั้งนี้ จะต้องเป็นเอกสารที่เรียบเรียงขึ้นอย่างมีเอกภาพ มีรากฐานทางวิชาการที่มั่นคงและให้
ทัศนะของผู้เขียนที่สร้างเสริมปัญญาความ คิด และสร้างความแข็งแกร่งทางวิชาการให้แก่สาขาวิชานั้นๆ หรือ
สาขาวิชาที่เก่ียวข้อง  
           การนับจ านวนผลงานทางวิชาการที่ได้รับการรับรองคุณภาพ จะนับผลงานวิชาการที่ได้รับ
การตีพิมพ์เผยแพร่ในรูปแบบของบท าความวิชาการใน วารสารวิชาการทั้งในระดับชาติและ/หรือนานาชาติ 
หนังสือหรือต าราทางวิชาการ ซึ่งมีระบบการพิจารณาต้นฉบับจากคระกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิก่อนการตีพิมพ์ 
และผลงานจะต้องเกินร้อยละ 50 ของชิ้นงาน ในกรณีที่มีการตีพิมพ์มากกว่า 1 ให้นับการตีพิมพ์เพียงครั้งเดียว
ต่องานวิชาการ 1 ชิ้น  

เกณฑ์การประเมิน  
ก าหนดระดับคุณภาพผลงานวิชาการ ดังนี้  

ค่าน้ าหนัก ระดับคุณภาพงานวิจัย 

0.20 
บทความวิชาการ/บทความวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุม
วิชาการระดับชาติ 

0.40 
บทความวิชาการ/บทความวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุม
วิชาการระดับนานาชาติ/วารสารระดับชาติที่สภาสถาบันอนุมัติ 

0.60 บทความวิชาการ/บทความวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการในฐาน TCI กลุ่มท่ี 2 

0.80 
บทความวิชาการ/บทความวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ/
วารสารที่ปรากฏในฐาน TCI กลุ่ม 1 

1.00 
บทความวิชาการ/บทความวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่อยู่
ในฐานข้อมูลระดับนานาชาติ/ต ารา หรือหนังสือที่ใช้ในการขอผลงานทางวิชาการและ
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ค่าน้ าหนัก ระดับคุณภาพงานวิจัย 
ผ่านการพิจารณาตามเกณฑ์การขอต าแหน่งทางวิชาการแล้ว หรือต าราหรือหนังสือที่มี
คุณภาพสูงมีผู้ทรงคุณวุฒิตรวจอ่านตามเกณฑ์ขอต าแหน่งทางวิชาการ 

 
วิธีการค านวณ  
 
 

  
เกณฑ์การให้คะแนน 
           น าร้อยละของผลงานทางวิชาการท่ีได้รับรองคุณภาพ ใช้บัญญัติไตรยางศ์เทียบ โดยก าหนด
ร้อยละ = 5 คะแนน จ าแนกตามกลุ่มสาขาวิชา ดังนี้ 

กลุ่มสาขาวิชา 5  คะแนน 
วิทยาศาสตร์สุขภาพ ร้อยละ 25 
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี ร้อยละ 25 
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ร้อยละ 15 

            การคิดคะแนนระดับคณะ ให้น าคะแนนที่คิดได้ของแต่ละกลุ่มสาขาวิชามาหาค่าเฉลี่ย และ
การคิดคะแนนระดับสถาบันให้น าคะแนนที่คิดได้ในแต่ละคณะมาหาค่าเฉลี่ย 
 
ข้อมูลที่ต้องการ 

 1. บัญชีรายชื่ออาจารย์และนักวิจัย  ตามกลุ่มสาขาวิชา 
2. บัญชีงานวิจัย/งานสร้างสรรค์/ผลงานวิชาการ  พร้อมหลักฐานการเผยแพร่ 

 3. ความเห็น/ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ 
 4. นโยบาย  มาตรการ  แนวปฏิบัติเพื่อการปรับปรุง/พัฒนา 
5. เอกสารหลักฐานที่แสดงผลการด าเนินงานข้อ 4 
 

ผลการด าเนินงาน 

เกณฑ์การประเมิน ผลการด าเนินงาน หลักฐาน 

ร้อยละของผลงานทางวิชาการที่ได้รับรอง
คุณภาพ 

ร้อยละ ......  

 
ผลการประเมิน 

ตัวบ่งชี้ ผลการด าเนินงาน คะแนนที่ได้ 
ผลงานทางวิชาการท่ีได้รับรองคุณภาพ ร้อยละ ...... ....... คะแนน 

 
  

ผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานวชิาการทีไ่ด้รับรองคุณภาพ x 100 
อาจารย์ประจ าและนักวิจัยทัง้หมด 
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มาตรฐานที่ 4  คุณภาพการบริการทางวิชาการแก่สังคม 
 
ตัวบ่งชี้ท่ี 15  ระบบและกลไกการบริการทางวิชาการแก่สังคม (สกอ.5.1) 
ค าอธิบาย 
 การบริการทางวิชาการแก่สังคมเป็นภารกิจหลักอย่างหนึ่งของสถาบัน อุดมศึกษา สถาบันพึง
ก าหนดหลักเกณฑ์และขั้นตอนการบริการทางวิชาการอย่างเป็นระบบ และมีการจัดโครงสร้างสถาบันเพ่ือเป็นกลไก
ในการขับเคลื่อนระบบดังกล่าว การให้บริการทางวิชาการต้องมีความเชื่อมโยงการจัดการเรียนการสอนและการ
วิจัย และสามารถบูรณาการงานวิชาการทางวิชาการแก่สังคมกับการเรียนการสอนและการวิจัยอย่างเป็นรูปธรรม 
 
เกณฑ์การประเมิน  

 1. มีระบบและกลไกการบริการทางวิชาการทางสังคม และด าเนินการตามระบบท่ีก าหนด 
 2. มีการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแก่สังคมกับการเรียนการสอน 
 3. มีการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแก่สังคมกับการวิจัย 
 4. มีการประเมินผลความส าเร็จของการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแก่สังคมกับการ

เรียนการสอนและงานวิจัย 
 5. มีการน าผลการประเมินไปปรับปรุงการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแก่สังคมกับการ

เรียนการสอนและการวิจัย 
 
เกณฑ์การให้คะแนน           

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 
 
ข้อมูลที่ต้องการ 

 1. คู่มือการให้บริการทางวิชาการแก่สังคมของมหาวิทยาลัย 
 2. รายงานผลการด าเนินงานรายวิชาที่มีการบูรณาการงานด้านการบริการทางวิชาการกับ
เรียนการสอน 

 3. รายงานผลการด าเนินโครงการวิจัยที่มีการน าผลการวิจัยไปสู่การให้บริการทางวิชาการแก่สังคม 
 4. รายชื่อโครงการวิจัยที่พัฒนาต่อยอดมาจากกิจกรรมการให้บริการทางวิชาการแก่สังคม 

 5. รายงานผลการด าเนินงานรายวิชาที่มีการบูรณาการงานด้านการบริการทางวิชาการกับการ
เรียนการสอน 
 6. รายงานการประเมินโครงการบริการทางวิชาการที่มีการน าผลการวิจัยไปสู่การให้บริการ
ทางวิชาการแก่สังคม 

 7. ผลการประเมิน  ข้อคิดเห็น  และข้อเสนอแนะต่อการปรับปรุงการให้บริการทางวิชาการแก่สังคม 
 8. เอกสารหลักฐานที่แสดงผลการด าเนินงานข้อ 7 
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ผลการด าเนินงาน 
เกณฑ์การประเมิน ผลการด าเนินงาน หลักฐาน 

1. มีระบบและกลไกการบริการ
ทางวิชาการทางสังคม และ
ด าเนินการตามระบบที่ก าหนด 

  

2. มี ก า รบู รณาการ ง าน
บริการทางวิชาการแก่สังคม
กับการเรียนการสอน 

  

3. มี ก า รบู รณาการ ง าน
บริการทางวิชาการแก่สังคม
กับการวิจัย 

  

4. มี ก า ร ป ร ะ เ มิ น ผ ล
ความส าเร็จของการบูรณาการ
งานบริการทางวิชาการแก่
สังคมกับการเรียนการสอนและ
งานวิจัย 

  

5. มีการน าผลการประเมินไป
ปรับปรุงการบูรณาการงาน
บริการทางวิชาการแก่สังคมกับ
การเรียนการสอนและการวิจัย 

  

 
ผลการประเมิน 

ตัวบ่งชี้ ผลการด าเนินงาน คะแนนที่ได ้

ระบบและกลไกการบริการทางวิชาการแก่สังคม ....... ข้อ 
(ข้อ ... , ... , ... , ...) 

...... คะแนน 
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ตัวบ่งชี้ท่ี 16 กระบวนการบริการทางวิชาการให้เกิดประโยชน์ต่อสังคม (สกอ.5.2) 
ค าอธิบาย 
  ความสามารถในการให้บริการทางวิชาการในลักษณะห่วงโซ่คุณภาพที่สนองความต้องการและ
เป็นที่พ่ึงของชุมชน ภาครัฐ ภาคเอกชน  หน่วยงานวิชาชีพ  สังคมได้อย่างมีคุณภาพตามศักยภาพและความ
พร้อมตามจุดเน้นของสถาบัน พิจารณาได้จาก (1) ประโยชน์หรือผลกระทบของการให้บริการทางวิชาการ 
(2) การสร้างความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอก และ (3) ความรู้ที่เกิดจากการให้บริการทางวิชาการและการ
เผยแพร่ความรู้นั้นทั้งภายในและภายนอกสถาบัน 
 
เกณฑ์การประเมิน  
 1. มีการส ารวจความต้องการของชุมชนหรือภาครัฐ หรือภาคเอกชน หรือหน่วยงานวิชาชีพ  
เพ่ือประกอบการก าหนดทิศทางและการจัดท าแผนการบริการทางวิชาการตามจุดเน้นของสถาบัน 
 2. มีความร่วมมือด้านบริการทางวิชาการเพ่ือการเรียนรู้และเสริมสร้างความเข้มแข็งของ
ชุมชนและภาคเอกชน หรือภาครัฐ หรือหน่วยงานวิชาชีพ 
 3. มีการประเมินประโยชน์หรือผลกระทบของการให้บริการทางวิชาการต่อสังคม 
 4. มีการน าผลการประเมินในข้อ 3 ไปพัฒนาระบบและกลไก หรือกิจกรรมการให้บริการทางวิชาการ 
 5. มีการพัฒนาความรู้ที่ได้จาการให้บริการทางวิชาการและถ่ายทอดความรู้สู่บุคลากรภายใน
สถาบันและเผยแพร่สาธารณชน 

 
เกณฑ์การให้คะแนน  

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 
 
ข้อมูลที่ต้องการ 

1. ผลการส ารวจความต้องการของชุมชน ภาครัฐ เอกชน หรือหน่วยวิชาชีพต่อการให้บริการ
ทางวิชาการของมหาวิทยาลัย 
2. คณะกรรมการจัดท าแผนการให้บริการทางวิชาการของมหาวิทยาลัย 
3. แผนการให้บริการทางวิชาการของมหาวิทยาลัย 
4. โครงการความร่วมมือด้านการให้บริการทางวิชาการร่วมกับชุมชน ภาครัฐ เอกชน หรือ
หน่วยวิชาชีพ 
5. รายงานผลการประเมินโครงการที่เป็นความร่วมมือด้านการให้บริการทางวิชาการร่วมกับ
ชุมชน ภาครัฐ เอกชน หรือหน่วยงานวิชาชีพ 
6. แผนพับหรือเอกสารการเผยแพร่องค์ความรู้ที่ได้จากการให้บริการทางวิชาการแก่สังคม  
มาเผยแพร่ทางประชาสัมพันธ์ต่างๆ 
7. ผลการประเมิน ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อการปรับปรุงการให้บริการทางวิชาการแก่สังคม 
8. เอกสารหลักฐานที่แสดงผลการด าเนินงานข้อ 7 
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ผลการด าเนินงาน 
เกณฑ์การประเมิน ผลการด าเนินงาน หลักฐาน 

1. มีการส ารวจความต้องการของ
ชุ ม ช น ห รื อ ภ า ค รั ฐ  ห รื อ
ภาคเอกชน หรื อหน่ วยงาน
วิชาชีพ  เพ่ือประกอบการก าหนด
ทิศทางและการจัดท าแผนการ
บริการทางวิชาการตามจุดเน้น
ของสถาบัน 

  

2. มีความร่วมมือด้านบริการ
ทางวิชาการเพ่ือการเรียนรู้และ
เสริมสร้างความเข้มแข็งของ
ชุมชนและภาคเอกชน หรือ
ภาครัฐ หรือหน่วยงานวิชาชีพ 

  

3. มีการประเมินประโยชน์หรือ
ผลกระทบของการให้บริการ
ทางวิชาการต่อสังคม 

  

4. มีการน าผลการประเมินในข้อ 3 
ไปพัฒนาระบบและกลไก หรือ
กิจกรรมการให้บริการทางวิชาการ 

  

5. มีการพัฒนาความรู้ที่ได้จาก
การให้บริการทางวิชาการและ
ถ่ายทอดความรู้สู่บุคลากรภายใน
สถาบันและเผยแพร่สาธารณชน 

  

 

ผลการประเมิน 

ตัวบ่งชี้ ผลการด าเนินงาน คะแนนที่ได ้

กระบวนการบริการทางวิชาการให้ เกิด
ประโยชน์ต่อสังคม 

....... ข้อ 
(ข้อ ... , ... , ... , ...) 

...... คะแนน 
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มาตรฐานที่ 5 คุณภาพการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม  
 
ตัวบ่งชี้ท่ี 17 ระบบและกลไกการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม  (สกอ.6.1) 
ค าอธิบาย  

 สถาบันอุดมศึกษาต้องมีนโยบาย แผนงาน โครงสร้าง และการบริหารจัดการงานท านุบ ารุง
ศิลปะและวัฒนธรรม ทั้งการอนุรักษ์ฟ้ืนฟู สืบสาน เผยแพร่วัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่นตามจุดเน้นของสถาบัน
อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล มีการบูรณาการการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมกับการจัดการเรียน
การสอนและกิจกรรมนักศึกษา 

 
เกณฑ์การประเมิน   
 1. มีระบบและกลไกการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม และด าเนินการตามระบบท่ีก าหนด 
 2. มีการบูรณาการงานด้านการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมกับการจัดการเรียนการสอน
และกิจกรรมนักศึกษา 
 3. มีการเผยแพร่กิจกรรมหรือการบริการด้านการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมต่อ
สาธารณชน 
 4. มีการประเมินผลความส าเร็จของการบูรณาการงานด้านการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม
กับการจัดการเรียนการสอนและกิจกรรมนักศึกษา 
 5. มีการน าผลการประเมินไปปรับปรุงการบูรณาการงานด้านการท านุบ ารุงศิลปะและ
วัฒนธรรมกับการจัดการเรียนการสอนและกิจกรรมนักศึกษา 
 
เกณฑ์การให้คะแนน  

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 
 
ข้อมูลที่ต้องการ 

 1. แผนการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
 2. รายงานผลการประเมินโครงการ/ กิจกรรมด้านการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
  3. รายงานการด าเนินงานรายวิชา ที่มีการบูรณาการ งานด้านการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม

กับการเรียนการสอน 
  4. ผลการประเมิน ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อการปรับปรุงการให้บริการทางวิชาการแก่สังคม 
 5. เอกสารหลักฐานที่แสดงผลการด าเนินงานข้อ 4 
  6. รายงานการประเมินโครงการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมที่มีการบูรณาการกับกิจกรรม

นักศึกษา 
  7. ผลการประเมิน ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อการปรับปรุงและให้บริการทางวิชาการแก่สังคม 
 8. เอกสารหลักฐานที่แสดงผลการด าเนินงานข้อ 7 
  9. ผลการด าเนินงานการก าหนดหรือสร้างมาตรฐานคุณภาพด้านศิลปะและวัฒนธรรม ที่มีผล

ยอมรับในระดับชาติ 
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ผลการด าเนินงาน 
เกณฑ์การประเมิน ผลการด าเนินงาน หลักฐาน 

1. มีระบบและกลไกการท านุบ ารุง
ศิลปะและวัฒนธรรมและด าเนินการ
ตามระบบที่ก าหนด 

  

2. มีการบูรณาการงานด้านท านุบ ารุง
ศิลปะและวัฒนธรรมกับการจัดการเรียน
การสอนและกิจกรรมนักศึกษา 

  

3. มีการเผยแพร่กิจกรรมหรือการบริการ
ด้านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมต่อ
สาธารณชน 

  

4. มีการประเมินผลความส าเร็จของ
การบูรณาการงานด้านท านุบ ารุงศิลปะ
และวัฒนธรรมกับการจัดการเรียนการ
สอนและกิจกรรมนักศึกษา 

  

5. มีการน าผลการประเมินไปปรับปรุง
การบูรณาการงานด้านท านุบ ารุงศิลปะ
และวัฒนธรรมกับการจัดการเรียนการ
สอนและกิจกรรมนักศึกษา 

  

 
ผลการประเมิน 

ตัวบ่งชี้ ผลการด าเนินงาน คะแนนที่ได ้
ระบบและกลไกการท านุบ ารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม   

....... ข้อ 
(ข้อ ... , ... , ... , ...) 

...... คะแนน 
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ตัวบ่งชี้ท่ี 18 ผลการส่งเสริมและสนับสนุนด้านศิลปะและวัฒนธรรม (สมศ.10) 
ค าอธิบาย 
 ผลการส่งเสริมและสนับสนุน  หมายถึง ผลของการด าเนินงานและการขยายขอบเขตใน
โครงการหรือกิจกรรมที่ดีให้มีคุณภาพอย่างสมบูรณ์ขึ้นด้วยปัจจัยต่าง ๆ เช่น  งบประมาณ  วัสดุอุปกรณ์  
อาคารสถานที่ บุคลากร  ความรู้  โอกาสและก าลังใจ  เพ่ือให้บรรลุตามวัตถุประสงค์และเปูาหมายที่มีความ
เป็นไปได้อย่างต่อเนื่อง มั่นคงและยั่งยืน 
 
หมายเหตุ    “ต่อเนื่อง” หมายถึง มีการด าเนินงานตั้งแต่ 2 ปีขึ้นไป 

 “ก าหนดหรือสร้างมาตรฐานด้านศิลปะและวัฒนธรรม” หมายถึง มีการริเริ ่มก าหนด
หลักการ มาตรฐาน แบบแผนของเรื ่องใดเรื ่องหนึ ่งด้านศิลปะและวัฒนธรรมให้เป็นที่
ยอมรับ เป็นแหล่งอ้างอิง 

 
เกณฑ์การประเมิน  
 1. การด าเนินงานครบตามวงจรคุณภาพ  PDCA 
 2. ผลการด าเนินงานบรรลุเปูาหมายตามแผนประจ าปีไม่ต่ ากว่าร้อยละ  80 
 3. มีการด าเนินงานสม่ าเสมอก่อให้เกิดความต่อเนื่อง 
 4. ได้รับการยกย่องระดับชาติ และ/หรือ นานาชาติ 
 5. ได้ก าหนดหรือสร้างมาตรฐานด้านศิลปะและวัฒนธรรมเรื่องใดเรื่องหนึ่ง 
 
เกณฑ์การให้คะแนน  

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
ปฏิบัติได้ 1 ข้อ ปฏิบัติได้ 2 ข้อ ปฏิบัติได้ 3 ข้อ ปฏิบัติได้ 4 ข้อ ปฏิบัติได้ 5 ข้อ 

 
ข้อมูลที่ต้องการ 

 1. แผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการที่ก าหนดตัวบ่งชี้และเปูาหมาย 
 2. รายงานการติดตามการด าเนินงานโครงการ 
 3. รายงานการประเมินโครงการ 
 4. รายงานผลกระทบที่เกิดจากโครงการ 
 5. รายงานสรุปผลโครงการทั้งหมดในมหาวิทยาลัยและผลการวิเคราะห์ตามเกณฑ์ 
 6. ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ 
 7. นโยบาย มาตรการ แนวปฏิบัติเพื่อการปรับปรุง/พัฒนา 
 8. เอกสารหลักฐานที่แสดงผลการด าเนินงานข้อ 7 
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ผลการด าเนินงาน 
เกณฑ์การประเมิน ผลการด าเนินงาน หลักฐาน 

1. การด าเนินงานครบตามวงจรคุณภาพ  
PDCA 

  

2. ผลการด าเนินงานบรรลุเปูาหมาย
ตามแผนประจ าปีไม่ต่ ากว่าร้อยละ 80 

  

3. มีการด าเนินงานสม่ าเสมอก่อให้เกิด
ความต่อเนื่อง 

  

4. ได้รับการยกย่องระดับชาติ และ/หรือ 
นานาชาติ 

  

5. ได้ก าหนดหรือสร้างมาตรฐานด้าน
ศิลปะและวัฒนธรรมเรื่องใดเรื่องหนึ่ง 

  

 

ผลการประเมิน 
ตัวบ่งชี้ ผลการด าเนินงาน คะแนนที่ได ้

ผลการส่งเสริมและสนับสนุนด้านศิลปะ
และวัฒนธรรม 

....... ข้อ 
(ข้อ ... , ... , ... , ...) 

...... คะแนน 
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มาตรฐานที่ 6 คุณภาพการเรียนรูแ้ละเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน  
 
ตัวบ่งชี้ท่ี 19  การเรียนรู้และการเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนหรือองค์ภายนอก (สมศ. 9) 
ค าอธิบาย  
              โครงการที่มีผลต่อการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน หมายถึง โครงการที่
สถาบันจัดขึ้นเพ่ือการพัฒนาชุมชนหรือองค์กรภายนอกและเมื่อด าเนินการแล้วมีพันธกิจให้เกิดการ
เปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นแก่ชุมชนหรือองค์กรภายนอกในด้านต่างๆ หรือท าให้ชุมชนหรือองค์กรภายนอก
สามารถพ่ึงพาตนเองได้ตามศักยภาพของตน 
 
เกณฑ์การประเมิน   
 1. มีการด าเนินการตามวงจรคุณภาพ  (PDCA)  โดยการมีส่วนร่วมของชุมชนหรือองค์กร 
 2. บรรลุเปูาหมายตามแผนประจ าปีไม่ต่ ากว่าร้อยละ 80  
 3. ชุมชนหรือองค์กรมีผู้น าหรือสมาชิกท่ีมีการเรียนรู้และด าเนินกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง 
 4. ชุมชนหรือองค์กรสร้างกลไกที่มีการพัฒนาตนเอง โดยคงอัตลักษณ์ของคนในชุมชนและ
เอกลักษณ์ของท้องถิ่นอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน 
 5. มีผลกระทบที่เกิดประโยชน์สร้างคุณค่าต่อสังคม หรือชุมชน/องค์กรมีความเข้มแข็ง 
 
เกณฑ์การให้คะแนน             

คะแนน  1 คะแนน  2 คะแนน  3 คะแนน  4 คะแนน  5 
ปฏิบัติได้              
1   ข้อ 

ปฏิบัติได้              
2 ข้อ 

ปฏิบัติได้              
3 ข้อ 

ปฏิบัติได้              
4  ข้อ 

ปฏิบัติได้              
5  ข้อ 

 
ข้อมูลประกอบการพิจารณา  
 1. แผนและกิจกรรมหรือโครงการที่ส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชนองค์กร 
 2. รายงาน เอกสารผลการปฏิบัติตามกิจกรรมหรือโครงการ 

 3. ข้อมูลที่แสดงถึงผลการด าเนินงานตามกิจกรรมหรือโครงการโดยผู้น าหรือสมาชิกของชุมชน
หรือองค์กรได้เรียนรู้และด าเนินกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง และพัฒนาตามอัตลักษณ์และวัฒนธรรม
ของชุมชนหรือองค์กร 
 4. ข้อมูลที่แสดงถึงผลการด าเนินงานตามกิจกรรมหรือโครงการของชุมชนหรือองค์กรที่สร้าง
ประโยชน์ความเข้มแข็งและคุณค่าต่อสังคม 

 5. “ต่อเนื่อง” หมายถึง มีการด าเนินงานตั้งแต่ 2 ปีขึ้นไป 
 6. “ยั่งยืน” หมายถึง มีการด าเนินงานตั้งแต่ 5 ปีขึ้นไป หรือปรากฏในแผนระยะยาว 
 7. “เข้มแข็ง” หมายถึง สามารถพ่ึงพาตนเองได้ 
 
ข้อมูลที่ต้องการ 

 1. รายงานผลการบริการวิชาการ 
2. บัญชีโครงการให้บริการวิชาการและการน าผลไปใช้ 
3. หลักฐานการน าผลไปใช้แต่ละรายการ 

 4. บัญชีโครงการให้บริการวิชาการและการน าผลไปใช้ 
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 5. คณะกรรมการวิชาการให้ความเห็นและข้อเสนอแนะ 
 6. อธิการบดีให้ความเห็นและข้อเสนอแนะ 

 7. นโยบายมาตรการ แนวปฏิบัติเพื่อการปรับปรุง/พัฒนา 
8. เอกสารหลักฐานที่แสดงผลการด าเนินงานข้อ 7  

 
ผลการด าเนินงาน 

เกณฑ์การประเมิน ผลการด าเนินงาน หลักฐาน 
1. มีการด า เนินงานตามวงจร
คุณภาพ (PDCA) โดยการมีส่วน
ร่วมของชุมชนหรือองค์กร 

  

2. บร รลุ เ ปู า หม าย ต ามแผ น
ประจ าปไีม่ต่ ากว่าร้อยละ 80 

  

3. ชุมชนหรือองค์กรมีผู้น าหรือ
สมาชิกที่มีการเรียนรู้และด าเนิน
กิจกรรมอย่างต่อเนื่อง 

  

4. ชุมชนหรือองค์กรสร้างกลไกที่มี
การพัฒนาตนเอง โดยคงอัตลักษณ์
ของคนในชุมชนและเอกลักษณ์ของ
ท้องถิ่นอย่างต่อเนื่องหรือยั่งยืน  

  

5. มีผลกระทบที่ เกิดประโยชน์
สร้างคุณค่าต่อสังคม หรือชุมชน/
องค์กรมีความเข้มแข็ง 

  

 
ผลการประเมิน 

ตัวบ่งชี้ ผลการด าเนินงาน คะแนนที่ได ้
การเรียนรู้และการเสริมสร้ างความ
เข้มแข็งของชุมชนหรือองค์ภายนอก 

....... ข้อ 
(ข้อ ... , ... , ... , ...) 

...... คะแนน 
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ตัวบ่งชี้ท่ี 20 ผลการชี้น า ป้องกัน หรือแก้ปัญหาของสังคมในด้านต่างๆ (สมศ. 18) 
ค าอธิบาย  
  สถาบันอุดมศึกษาเลือกประเด็นเรื่องที่ชี้น าหรือแก้ปัญหาสังคมในด้านต่างๆ อาทิ การส่งเสริม
และสืบสานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ ความรักชาติ บ ารุงศาสนาและเทิดทูนพระมหากษัตริย์  
สุขภาพ ค่านิยม จิตสาธารณะ ความคิดสร้างสรรค์ ผู้ด้อยโอกาสและผู้สูงอายุนโยบายรัฐบาล เศรษฐกิจ การ
พร้อมรับการเป็นสมาชิกสังคมอาเซียน พลังงานสิ่งแวดล้อม อุบัติภัยสิ่งเสพติด ความฟุุมเฟือย การแก้ปัญหา
ความขัดแย้ง สร้างสังคมสันติสุขและความปรองดอง ตลอดจนการน้อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
ให้เป็นสถานศึกษาพอเพียงแบบอย่าง เป็นต้น 
  ทั้งนี้ประเด็นเรื่องที่ชี้น าหรือแก้ปัญหาสังคมในด้านต่างๆ ที่สถาบันอุดมศึกษาเลือกด าเนินการ
ในแต่ละเรื่องนั้นต้องผ่านความเห็นชอบจากสภาสถาบัน 

 คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยได้วิเคราะห์แผนฯ และผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติ
งานประจ าปี 2557 จึงก าหนดประเด็นการชี้น า ปูองกัน หรือแก้ปัญหาสังคม  
 
เกณฑ์การประเมิน    
 1. มีการด าเนินงานตามวงจรคุณภาพ (PDCA) 
 2. บรรลุเปูาหมายตามแผนไม่ต่ ากว่าร้อยละ 80 
 3. มีประโยชน์และสร้างคุณค่าต่อคนในชุมชน 
 4. มีผลกระทบที่เกิดประโยชน์และสร้างคุณค่าต่อชุมชนหรือสังคม 

5. ได้รับการยกย่องระดับชาติและ/หรือนานาชาติ 
 
เกณฑ์การให้คะแนน              

คะแนน  1 คะแนน  2 คะแนน  3 คะแนน  4 คะแนน  5 
- ปฏิบัติได้ 1 ข้อ ปฏิบัติได้ 2 ข้อ ปฏิบัติได้ 3 ข้อ ปฏิบัติได้ 4-5 ข้อ 

 
ข้อมูลประกอบการพิจารณา  
   1. โครงการ/กิจกรรมที่สถาบันอุดมศึกษาได้ด าเนินงานที่มีประโยชน์และสร้างคุณค่าต่อ
สถาบันการศึกษา มีบทบาทในการชี้น าหรือแก้ปัญหาสังคมในด้านต่างๆ ที่ระบุวัตถุประสงค์ และกลุ่มเปูาหมาย 
รวมทั้งความส าเร็จของโครงการ 
   2. หลักฐานที่แสดงการเห็นชอบโครงการ/กิจกรรม จากสภาสถาบันที่สถาบันอุดมศึกษาได้
ด าเนินงาน โดยมีบทบาทในการชี้น าหรือแก้ปัญหาสังคมในด้านต่างๆ  
   3. รายงานสรุปผลโครงการทุกโครงการ 
   4. หลักฐาน เอกสาร ข้อมูลที่แสดงถึงการเกิดผลกระทบที่เกิดประโยชน์และสร้างคุณค่าต่อ
สังคมจากการด าเนินงานโครงการ/กิจกรรม 
   5. หลักฐาน เอกสาร ข้อมูลที่แสดงถึงการได้รับการยกย่องระดับชาติหรือระดับนานาชาติ 
 
ข้อมูลที่ต้องการ 

 1. รายงานการศึกษาปัญหาและเปูาหมายการชี้น า 
 2. แผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติงานประจ าปีที่ได้รับความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัย 
 3. รายงานผลการติดตามการด าเนินงานโครงการ/กิจกรรม 
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 4. รายงานผลการด าเนินงานของโครงการ 
 5. รายงานการประเมินความรู้ความเข้าใจของประชาชน 
 6. รายงานผลกระทบที่เกิดคุณค่า 
 7. รายงานผลการด าเนินงานในระดับมหาวิทยาลัย 
 8. ข้อเสนอแนะจากอธิการบดี/คณะกรรมการบริหาร/สภามหาวิทยาลัย 
 9. นโยบาย มาตรการ แนวปฏิบัติเพื่อการปรับปรุง/พัฒนา 
 10. เอกสารหลักฐานที่แสดงผลการด าเนินงานข้อ 9 

 
หมายเหตุ  แนวทางการด าเนินการในระดับคณะ/ส านัก 
   1. คณะ/ส านัก และสถาบัน ใช้โครงการ/กิจกรรมเดียวกัน โดยความเห็นชอบจากสภาสถาบัน 

   2. คณะ/ส านักด าเนินการร่วมกับสถาบัน โดยต้องรายงานไว้ใน SAR ของคณะ/ส านัก พร้อม
แสดงหลักฐานการด าเนินงานด้วยโดยใช้คะแนนการประเมินของสถาบัน 

 
ผลการด าเนินงาน 

เกณฑ์การประเมิน ผลการด าเนินงาน หลักฐาน 
1. มีการด าเนินงานตามวงจรคุณภาพ 
(PDCA) 

  

2. บรรลุเปูาหมายตามแผนไม่ต่ ากว่า
ร้อยละ 80 

  

3. มีประโยชน์และสร้างคุณค่าต่อ
คนในชุมชน 

  

4. มีผลกระทบที่เกิดประโยชน์และ
สร้างคุณค่าต่อชุมชนหรือสังคม 

  

5. ได้รับการยกย่องระดับชาติและ/
หรือ นานาชาติ 

  

 
ผลการประเมิน 

ตัวบ่งชี้ ผลการด าเนินงาน คะแนนที่ได ้
ผลการชี้น า ปูองกัน หรือแก้ปัญหาของ
สังคมในด้านต่างๆ 

....... ข้อ 
(ข้อ ... , ... , ... , ...) 

...... คะแนน 
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มาตรฐานที่ 7   คุณภาพการศึกษา ส่งเสริม สืบสานโครงการอันเนื่องมาจากแนวพระราชด าริ 
 
ตัวบ่งชีท้ี่ 21    โครงการ/กิจกรรมในการศึกษา ส่งเสริม สืบสานโครงการอันเนื่องมาจากแนวพระราชด าริ 
ค าอธิบาย  

 เพ่ือกระตุ้นให้ทุกหน่วยงานเห็นความส าคัญของการน าความรู้ ความเชี่ยวชาญ และ
ผลงานวิจัยเผยแพร่สู่สังคม ในการส่งเสริม สืบสานโครงการอันเนื่องมาจากแนวพระราชด าริ ซึ่งเป็นการแสดง
ถึงศักยภาพของมหาวิทยาลัยในการด าเนินการงานตามภารกิจนี้ 

 
เกณฑ์การประเมิน  
 1. มีการด าเนินงานตามวงจรคุณภาพ (PDCA) 
 2. บรรลุเปูาหมายตามแผนไม่ต่ ากว่าร้อยละ 80 
 3. มีประโยชน์และสร้างคุณค่าต่อคนในชุมชน 
 4. มีผลกระทบที่เกิดประโยชน์และสร้างคุณค่าต่อชุมชนหรือสังคม 
 5. ได้รับการยกย่องระดับชาติและ/หรือนานาชาติ 
 
เกณฑ์การให้คะแนน  

คะแนน  1 คะแนน  2 คะแนน  3 คะแนน  4 คะแนน  5 
- ปฏิบัติได้ 1 ข้อ ปฏิบัติได้ 2 ข้อ ปฏิบัติได้ 3 ข้อ ปฏิบัติได้ 4-5 ข้อ 

 
 
ข้อมูลประกอบการพิจารณา  
   1. โครงการ/กิจกรรมที่สถาบันอุดมศึกษาได้ด าเนินงานที่มีประโยชน์และสร้างคุณค่าต่อ
สถาบันการศึกษา มีบทบาทในด้านต่างๆ ที่ระบุวัตถุประสงค์ และกลุ่มเปูาหมาย รวมทั้งความส าเร็จของ
โครงการ 
   2. หลักฐานที่แสดงการเห็นชอบโครงการ/กิจกรรม จากสภาสถาบันที่สถาบันอุดมศึกษาได้
ด าเนินงานในการส่งเสริม สืบสานโครงการอันเนื่องมาจากแนวพระราชด าริ 
   3. รายงานสรุปผลโครงการทุกโครงการ 
   4. หลักฐาน เอกสาร ข้อมูลที่แสดงถึงการเกิดผลกระทบที่เกิดประโยชน์และสร้างคุณค่าต่อ
สังคมจากการด าเนินงานโครงการ/กิจกรรม 
   5. หลักฐาน เอกสาร ข้อมูลที่แสดงถึงการได้รับการยกย่องระดับชาติหรือระดับนานาชาติ 
 
ข้อมูลที่ต้องการ 

 1. รายงานการศึกษาปัญหาและเปูาหมาย 
 2. แผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติงานประจ าปีที่ได้รับความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัย 
 3. รายงานผลการติดตามการด าเนินงานโครงการ/กิจกรรม 
 4. รายงานผลการด าเนินงานของโครงการ 
 5. รายงานการประเมินความรู้ความเข้าใจของผู้เข้าร่วมโครงการ 
 6. รายงานผลกระทบที่เกิดคุณค่า 
 7. รายงานผลการด าเนินงานในระดับมหาวิทยาลัย 
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 8. ข้อเสนอแนะจากอธิการบดี/คณะกรรมการบริหาร 
 9. นโยบาย มาตรการ แนวปฏิบัติเพื่อการปรับปรุง/พัฒนา 
 10. เอกสารหลักฐานที่แสดงผลการด าเนินงานข้อ 9 

 

ผลการด าเนินงาน 
เกณฑ์การประเมิน ผลการด าเนินงาน หลักฐาน 

1. มีการด าเนินงานตามวงจรคุณภาพ 
(PDCA) 

  

2. บรรลุเปูาหมายตามแผนไม่ต่ ากว่า
ร้อยละ 80 

  

3. มีประโยชน์และสร้างคุณค่าต่อ
คนในชุมชน 

  

4. มีผลกระทบที่เกิดประโยชน์และ
สร้างคุณค่าต่อชุมชนหรือสังคม 

  

5. ได้รับการยกย่องระดับชาติและ/
หรือ นานาชาติ 

  

 
ผลการประเมิน 

ตัวบ่งชี้ ผลการด าเนินงาน คะแนนที่ได ้
โครงการ/กิจกรรมในการศึกษา ส่งเสริม สืบสาน
โครงการอันเนื่องมาจากแนวพระราชด าริ 

....... ข้อ 
(ข้อ ... , ... , ... , ...) 

...... คะแนน 
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มิติที่ 2 การบริหารจัดการ 
 
มาตรฐานที่ 8  คุณภาพของการบริหารจัดการ 
 
ตัวบ่งชี้ท่ี 22 ภาวะผู้น าของสถาบันและผู้บริหารทุกระดับของสถาบัน (สกอ. 7.1 )   
ค าอธิบาย  

  ปัจจัยสนับสนุนที่ส าคัญต่อการเจริญก้าวหน้าของสถาบันอุดมศึกษา คือ สภาสภาบันและ
ผู้บริหารทุกระดับของสถาบันนั้นๆ หากสภาสถาบันและผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ เป็ นผู้น าที่ดี มีธรรมภิบาล 
รับผิดชอบต่อสังคม รักความก้าวหน้า ดูแลบุคลากรอย่างดี เปิดโอกาสให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหาร 
มีความสามารถในการตัดสินใจแก้ปัญหา และก ากับดูแลติดตามผลการด าเนินงานของสถาบันไปในทิศทางที่
ถูกต้อง จะท าให้สถาบันเจริญรุดหน้าอย่างรวดเร็ว 
 
เกณฑ์การประเมิน   
 1. สภาสถาบันปฏิบัติหน้าที่ตามที่กฎหมายก าหนดครบถ้วนและมีการประเมินตนเองตาม
กฎเกณฑ์ท่ีก าหนดล่วงหน้า 
 2. ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ ก าหนดทิศทางการด าเนินงาน และสามารถถ่ายทอดไปยังบุคลากรทุกระดับ  
มีความสามารถในการวางแผนกลยุทธ์ มีการน าข้อมูลสารสนเทศเป็นฐานในการปฏิบัติงานและพัฒนาสถาบัน 
 3. ผู้บริหารมีการก ากับ ติดตาม และประเมินผลการด าเนินงานตามที่มอบหมายรวมทั้ง
สามารถสื่อสารแผนและผลการด าเนินงานของสถาบันไปยังบุคลากรในสถาบัน 
 4. ผู้บริหารสนับสนุนให้บุคลากรในสถาบันมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ ให้อ านาจในการ
ตัดสินใจแก่บุคลากรตามความเหมาะสม 
 5. ผู้บริหารถ่ายทอดความรู้และส่งเสริมพัฒนาผู้ร่วมงานเพ่ือให้สามารถท างานบรรลุ
วัตถุประสงค์ของสถาบันเต็มตามศักยภาพ 
 6. บริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลโดยค านึงถึงประโยชน์ของสถาบันและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
 7. สภาสถาบันประเมินผลการบริหารงานของสถาบันและผู้บริหารน าผลการประเมินไป
ปรับปรุงการบริหารงานอย่างเป็นรูปธรรม 
 
หมายเหตุ   หากจะประเมินผ่านเกณฑ์การประเมินมาตรฐานข้อที่ 6  นั้นต้องแสดงข้อมูลการบริหารงาน

ตามหลักธรรมภิบาลครบถ้วนทั้ง 10 ประการ  ตามนิยามศัพท์ที่ระบุไว้  ซึ่งสอดคล้องเป็นไป
ตามเกณฑ์ของ  สมศ. 

 
เกณฑ์การให้คะแนน  

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

1 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

2 หรือ 3 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

4 หรือ 5 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

6 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

7 ข้อ 
 
ข้อมูลที่ต้องการ 

 1. พระราชบัญญัติ ระเบียบที่เกี่ยวข้องกับหน้าที่และบทบาทของสภาฯ 
 2. รายงานการประเมินตนเองของสภาฯ 
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 3. วิสัยทัศน์ของผู้บริหารมหาวิทยาลัย 
  4. แผนกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัย 
  5. แผนการถ่ายทอดกลยุทธ์ 
 6. รายงานสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการ 
  7. รายงานการติดตามและประเมินผลการด าเนินงานโดยผู้บริหาร 
 8. รายงานการประชุมเกี่ยวกับการพัฒนางานปกติครบตามแผน 
  9. ประมวลข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะของผู้ปฏิบัติงาน 
  10. รายงานการปรับปรุง/ปรับลดขั้นตอนการปฏิบัติงานในรอบปี 
 11. โครงการ/กิจกรรมส่งเสริมขวัญและก าลังใจของบุคลากร 
  12. โครงการ/กิจกรรมถ่ายทอดองค์ความรู้ / เทคนิค 
 13. คู่มือการปฏิบัติงานเพ่ือพัฒนาผู้ร่วมงาน 

 14. รายงานสรุปผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารในรอบปี ครอบคลุมภารกิจโดยใช้หลักการ
ธรรมภิบาล 

  15. รายงานผลการประเมินผู้บริหารทุกระดับ โดยสภามหาวิทยาลัย 
 16. รายงานการน าผลการประเมินในข้อ 15.ไปใช้พัฒนางานตามภารกิจ 

 
ผลการด าเนินงาน 

เกณฑ์การประเมิน ผลการด าเนินงาน หลักฐาน 
1. สภาสถาบันปฏิบัติหน้าที่ตามที่
กฎหมายก าหนดครบถ้วนและมีการ
ประเมินตนเองตามกฎเกณฑ์ที่
ก าหนดล่วงหน้า 

  

2. ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ ก าหนดทิศ
ทางการด าเนินงาน และสามารถ
ถ่ายทอดไปยังบุคลากรทุกระดับ มี
ความสามารถในการวางแผนกลยุทธ์ 
มีการน าข้อมูลสารสนเทศเป็นฐานใน
การปฏิบัติงานและพัฒนาสถาบัน 

  

3. ผู้บริหารมีการก ากับ ติดตาม 
และประเมินผลการด าเนินงาน
ตามที่มอบหมายรวมทั้งสามารถ
สื่อสารแผนและผลการด าเนินงาน
ของสถาบันไปยังบุคลากรในสถาบัน 

  

4. ผู้บริหารสนับสนุนให้บุคลากรใน
สถาบันมีส่วนร่วมในการบริหาร
จัดการ ให้อ านาจในการตัดสินใจแก่
บุคลากรตามความเหมาะสม 

  

5. ผู้บริหารถ่ายทอดความรู้และ
ส่งเสริมพัฒนาผู้ร่วมงานเพ่ือให้
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เกณฑ์การประเมิน ผลการด าเนินงาน หลักฐาน 
สามารถท างานบรรลุวัตถุประสงค์
ของสถาบันเต็มตามศักยภาพ 
6. บริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล
โดยค านึงถึงประโยชน์ของสถาบัน
และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

  

7. สภาสถาบันประเมินผลการ
บริหารงานของสถาบันและผู้บริหาร
น าผลการประเมินไปปรับปรุงการ
บริหารงานอย่างเป็นรูปธรรม 

  

 
ผลการประเมิน 

ตัวบ่งชี้ ผลการด าเนินงาน คะแนนที่ได ้
ภาวะผู้น าของสถาบันและผู้บริหารทุก
ระดับของสถาบัน 

....... ข้อ 
(ข้อ ... , ... , ... , ...) 

...... คะแนน 
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ตัวบ่งชี้ท่ี 23 การพัฒนาสถาบันสู่สถาบันเรียนรู้  (สกอ.7.2) 
ค าอธิบาย    

 มาตรฐานอุดมศึกษาข้อที่ 3 ก าหนดให้สถาบันมีการสร้างและพัฒนาสังคมฐานความรู้และ
สังคมแห่งการเรียนรู้ ซึ่งต้องมีการจัดการความรู้ และพัฒนาตนเองให้เป็นผู้รู้ รวมทั้งปฏิบั ติงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ อันจะส่งผลให้สถาบันอุดมศึกษามีความสามารถในเชิงแข่งขันสูงสุด  กระบวนการในการบริหาร
จัดการความรู้ในสถาบัน ประกอบด้วยการระบุความรู้ การคัดเลือก การรวบรวม การจัดเก็บความรู้ การเข้าถึง
ข้อมูล และการแลกเปลี่ยนความรู้ทั้งภายในและภายนอกสถาบัน การสร้างบรรยากาศและวัฒนธรรมการเรียนรู้
ภายในสถาบัน การก าหนดแนววิธีการปฏิบัติงาน ตลอดจนการใช้เทคโนโลยีสาระสนเทศเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ
การบริหารจัดการความรู้ในสถาบันให้ดียิ่งขึ้น 

 
เกณฑ์การประเมิน  
 1. มีการก าหนดประเด็นความรู้และเปูาหมายของการจัดการความรู้ที่ สอดคล้องกับแผน
กลยุทธ์ของสถาบันอย่างน้อยครอบคลุมพันธกิจด้านการผลิตบัณฑิตและด้านการวิจัย  
 2. ก าหนดบุคลากรกลุ่มเปูาหมายที่จะพัฒนาความรู้และทักษะด้านการผลิตบัณฑิตและ
ด้านการวิจัยอย่างชัดเจนตามประเด็นความรู้ที่ก าหนดในข้อ 1 
 3. มีการแบ่งปันและแลกเปลี่ยนความรู้จากความรู้ ทักษะของผู้มีประสบการณ์ตรง (Tacit 
Knowledge) เพ่ือค้นหาแนวปฏิบัติที่ดีตามประเด็นความรู้ที่ก าหนดในข้อ 1 และเผยแพร่ไปส่งบุคลากร
กลุ่มเปูาหมายที่ก าหนด 
 4. มีการรวบรวมความรู้ตามประเด็นความรู้ที่ก าหนดในข้อ 1 ทั้งที่มีอยู่ในตัวบุคคลและ
แหล่งความรู้อื่นๆ ที่เป็นแนวปฏิบัติที่ดีมาพัฒนาและจัดเก็บอย่งเป็นระบบโดยเผยแพร่ออกมาเป็นลาย
ลักษณ์อักษร (explicit knoledge) 
 5. มีการน าความรู้ที่ได้จากการจัดการความรู้ในปีการศึกษาปัจจุบันหรือปีการศึกษาที่ผ่านมา เป็น
ลายลักษณ์อักษร (explicit knoledge) และจากความรู้ ทักษะของผู้มีประสบการณ์ตรง (Tacit Knowledge) ที่เป็น
แนวในการปฏิบัติที่ดีมาปรับใช้ในการปฏิบัติจริง 

 
เกณฑ์การให้คะแนน  

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 
 
ข้อมูลที่ต้องการ 

  1. แผนการจัดการความรู้ของมหาวิทยาลัย 
  2. รายงานการประเมินการจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ตามแผนการจัดการความรู้ 
  3. การน าผลจาการจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ไปเผยแพร่ผ่านช่องทางต่าง ๆ ให้กับ

เปูาหมายและประชาคมในมหาวิทยาลัยรับทราบ 
  4. รายงานผลการปฏิบัติงานของบุคลากรที่มีการน าผลการจัดการความรู้มาปรับใช้กับการ

ปฏิบัติงานจริง 
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ผลการด าเนินงาน 
เกณฑ์การประเมิน ผลการด าเนินงาน หลักฐาน 

1. มีการก าหนดประเด็นความรู้และ
เปูาหมายของการจัดการความรู้ที่
สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ของสถาบัน
อย่างน้อยครอบคลุมพันธกิจด้านการ
ผลิตบัณฑิตและด้านการวิจัย 

  

2. ก าหนดบุคลากรกลุ่มเปูาหมายที่จะ
พัฒนาความรู้และทักษะด้านการผลิต
บัณฑิตและด้านการวิจัยอย่างชัดเจน
ตามประเด็นความรู้ที่ก าหนดในข้อ 1 

  

3. มีการแบ่งปันและแลกเปลี่ยนความรู้
จากความรู้ ทักษะของผู้มีประสบการณ์
ตรง (Tacit Knowledge) เพ่ือค้นหา
แนวปฏิบัติที่ดีตามประเด็นความรู้ที่
ก าหนดในข้อ 1 และเผยแพร่ไปส่ง
บุคลากรกลุ่มเปูาหมายที่ก าหนด 

  

4. มีการรวบรวมความรู้ตามประเด็น
ความรู้ที่ก าหนดในข้อ 1 ทั้งที่มีอยู่ในตัว
บุคคลและแหล่งความรู้อ่ืน  ๆที่เป็นแนว
ปฏิบัติที่ดีมาพัฒนาและจัดเก็บอย่งเป็น
ระบบโดยเผยแพร่ออกมาเป็นลายลักษณ์
อักษร (explicit knoledge) 

  

5. มีการน าความรู้ที่ได้จากการจัดการ
ความรู้ในปีการศึกษาปัจจุบันหรือปี
การศึกษาที่ผ่านมา เป็นลายลักษณ์
อักษร (explicit knoledge) และจาก
ความรู้ ทักษะของผู้มีประสบการณ์ตรง 
(Tacit Knowledge) ที่เป็นแนวในการ
ปฏิบัติที่ดีมาปรับใช้ในการปฏิบัติจริง 

  

 
ผลการประเมิน 

ตัวบ่งชี้ ผลการด าเนินงาน คะแนนที่ได ้
การพัฒนาสถาบันสู่สถาบันเรียนรู้   ....... ข้อ 

(ข้อ ... , ... , ... , ...) 
...... คะแนน 
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ตัวบ่งชี้ท่ี 24 ระบบการพัฒนาคณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน (สกอ.2.4) 
ค าอธิบาย   

 มีการบริหารและพัฒนาคณาจารย์อย่างเหมาะสมทั้งในด้านเทคนิคการสอน การประเมินผล
การเรียนรู้ และการใช้สื่อการสอนที่ทันสมัย รวมทั้งมีการปรับกระบวนการเรียนการสอนโดยใช้ผลการเรียนรู้
และข้อมูลจากความคิดเห็นของผู้เรียน นอกจากนั้น ยังจ าเป็นต้องมีบุคลากรสายสนั บสนุนที่มีคุณภาพ
สอดคล้องกับพันธกิจและเปูาหมายของสถาบัน 
 
เกณฑ์การประเมิน  
 1. มีแผนการบริหารและการพิจารณาคณาจารย์ทั้งด้านวิชาการ เทคนิคการสอนและการ
วัดผลและมีแผนการบริหารและพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนที่มีการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงประจักษ์ 
 2. มีการบริหารและการพัฒนาคณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนให้เป็นไปตามแผนที่ก าหนด 
 3. มีสวัสดิการเสริมสร้างสุขภาพที่ดี และสร้างขวัญและก าลังใจให้คณาจารย์และบุคลากรสาย
สนับสนุนสามารถท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 4. มีระบบการติดตามให้คณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนน าความรู้และทักษะที่ได้จากการ
พัฒนามาใช้ในการจัดการเรียนการสอน และการวัดผลการเรียนรู้ของนักศึกษาตลอดจนการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง 
 5. มีการให้ความรู้ด้านจรรยาบรรณอาจารย์ และบุคลากรสายสนับสนุน และดูแลควบคุมให้
คณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนถือปฏิบัติ 
 6. มีการประเมินผลการส าเร็จของแผนการบริหาร และการพัฒนาคณาจารย์และบุคลากร
สายสนับสนุน 
 7. มีการน าผลการประเมินไปปรับปรุงแผนการบริหาร และการพัฒนาคณาจารย์และบุคลากร
สายสนับสนุน 
 
หมายเหตุ หลักฐานส าหรับการประเมินในเกณฑ์มาตรฐานข้อที่ 3 เช่น ผลการประเมิน หรือผลการส ารวจ

ความพึงพอใจของคณาจารย์และบุคลากร ด้านสวัสดิการ การเสริมสร้างสุขภาพที่ดี และการ
สร้างขวัญและก าลังใจ หรือหลักฐานเชิงประจักษ์อ่ืนๆ ที่เชื่อมโยงให้เห็นการท างานได้ดีขึ้น 

 
เกณฑ์การให้คะแนน   

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

1ข้อ 
มีการด าเนินการ 

2 ข้อ 
มีการด าเนินการ 
3 หรือ  4 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
5 หรือ 6 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
7ข้อ 

 
ข้อมูลที่ต้องการ 

 1. แผนพัฒนาคณาจารย์ที่มีการพัฒนาอย่างน้อย 3 ด้าน คือ ด้านวิชาการ เทคนิคการสอน
และการวัดผลที่มีการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงประจักษ์ 

 2. แผนพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนที่มีการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงประจักษ์ 
 3. รายงานการพัฒนาอาจารย์ ตามแผนข้อที่ 1   
 4. รายงานการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนตามแผนข้อ 2. 

 5. รายงานผลการประเมินการระบบสวัสดิการการสร้างเสริมสุขภาพ การสร้างขวัญก าลังใจที่จัดให้ 
 6. รายงานการติดตามการน าผลการพัฒนาตามแผนมาพัฒนา/ปรับใช้กับการปฏิบัติงาน 
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 7. รายงานการประชุมคณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนที่มีวาระของจรรยาบรรณและ
การก ากับควบคุม 
 8. รายงานการประเมินความส าเร็จของแผนพัฒนาอาจารย์ และแผนพัฒนาบุคลากรสาย
สนับสนุน 
 9. ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อการปรับปรุงและการพัฒนาแผนพัฒนาอาจารย์ และ
แผนพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน 

 10. เอกสารหลักฐานที่แสดงผลการด าเนินงานข้อ 9 
 
ผลการด าเนินงาน 

เกณฑ์การประเมิน ผลการด าเนินงาน หลักฐาน 
1. มีแผนการบริหารและการพิจารณา
คณาจารย์ทั้งด้านวิชาการ เทคนิคการ
สอนและการวัดผลและมีแผนการบริหาร
และพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนที่มีการ
วิเคราะห์ข้อมูลเชิงประจักษ ์

  

2. มีการบริหารและการพัฒนาคณาจารย์
และบุคลากรสายสนับสนุนให้เป็นไปตาม
แผนที่ก าหนด 

  

3. มีสวัสดิการเสริมสร้างสุขภาพที่ดี และ
สร้างขวัญและก าลังใจให้คณาจารย์และ
บุคลากรสายสนับสนุนสามารถท างานได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 

  

4. มีระบบการติดตามให้คณาจารย์และ
บุคลากรสายสนับสนุนน าความรู้และ
ทักษะที่ได้จากการพัฒนามาใช้ในการ
จัดการเรียนการสอน และการวัดผลการ
เรี ยนรู้ ของนั กศึ กษาตลอดจนการ
ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง 

  

5. มีการให้ความรู้ด้ านจรรยาบรรณ
อาจารย์ และบุคลากรสายสนับสนุน และ
ดูแลควบคุมให้คณาจารย์และบุคลากร
สายสนับสนุนถือปฏิบัติ 

  

6. มีการประเมินผลการส าเร็จของ
แผนการบริหาร และการพัฒนาคณาจารย์
และบุคลากรสายสนับสนุน 

  

7. มีการน าผลการประเมินไปปรับปรุง
แผนการบริหาร และการพัฒนาคณาจารย์
และบุคลากรสายสนับสนุน 
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ผลการประเมิน 
ตัวบ่งชี้ ผลการด าเนินงาน คะแนนที่ได ้

ระบบการพัฒนาคณาจารย์และบุคลากร
สายสนับสนุน 

....... ข้อ 
(ข้อ ... , ... , ... , ...) 

...... คะแนน 
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มาตรฐานที่ 9  การเงินและงบประมาณ 
 
ตัวบ่งชี้ท่ี 26 ระบบและกลไกการเงินและงบประมาณ (สกอ. 8.1) 
ค าอธิบาย   

 สถาบันอุดมศึกษาจะต้องมีระบบในการจัดสรรหาและจัดสรรเงินอย่างมีประสิทธิภาพ จะต้อง
มีแผนกลยุทธ์ทางด้านการเงิน ซึ่งเป็นแผนจัดหาเงินทุนจากแหล่งเงินทุนต่างๆ ที่สามารถผลักดันแผน กลยุทธ์
ของสถาบันให้สามารถด าเนินการได้ มีการวิเคราะห์รายได้ ค่าใช้จ่ายของการด าเนินงาน ทั้งจากงบประมาณ
แผ่นดินและเงินตราได้อ่ืนๆ ที่สถาบันได้รับ มีการจัดสรรงบประมาณและการจัดท ารายงานทางการเงินอย่าง
เป็นระบบครบทุกพันธกิจ มีระบบการตรวจสอบการใช้เงินอย่างมีประสิทธิภาพ รายงานทางการเงินต้องแสดง
รายละเอียดการใช้จ่ายในทุกพันธกิจ โครงการ กิจกรรม เพ่ือให้สามารถวิเคราะห์สถานการณ์ทางการเงินและ
ความมั่นคงของสถาบันได ้

 
เกณฑ์การประเมิน   
 1. มีแผนกลยุทธ์ทางการเงินที่สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ของสถาบัน 
 2. มีแนวทางจัดสรรทรัพยากรทางด้านการเงิน หลักเกณฑ์การจัดสรร และการวางแผนการใช้เงิน
อย่างโปร่งใส ตรวจสอบได้ 
 3. มีงบประมาณประจ าปีที่สอดคล้องกับแผนปฏิบัติการในแต่ละพันธกิจและการพัฒนา
สถาบันและบุคลากร 
 4. มีการจัดท ารายงานทางการเงินอย่างเป็นระบบ และรายงานต่อสถาบันทางการเงิน
อย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง 
 5. มีการน าข้อมูลทางการเงินไปใช้ในการวิเคราะห์ค่าใช้จ่าย และวิเคราะห์สถานทางการเงิน
และความม่ันคงของสถาบันอย่างต่อเนื่อง 
 6. มีหน่วยงานตรวจสอบภายในและภายนอก ท าหน้าที่ตรวจ ติดตามการใช้เงินให้เป็นไปตาม
ระเบียบและกฎเกณฑ์ท่ีสถาบันก าหนด 
 7. ผู้บริหารระดับสูงมีการติดตามผลการใช้เงินให้เป็นไปตามเปูาหมาย และน าข้อมูลจาก
รายงานทางการเงินไปใช้ในการวางแผนและการตัดสินใจ 

 
หมายเหตุ แผนกลยุทธ์ทางการเงิน เป็นแผนระยะยาวที่ระบุที่มาและใช้ไปของทรัพยากรทางการเงินของ

สถาบันที่สามารถผลักดันแผนกลยุทธ์ของสถาบันให้สามารถด าเนินการได้ แผนกลยุทธ์ทาง
การเงินจะสอดรับไปกับแผนกลยุทธ์ของสถาบัน สถาบันควรประเมินความต้องการทรัพยากร
ที่ต้องจัดหาส าหรับการด าเนินงานตามกลยุทธ์แต่ละกลยุทธ์และประเมินมูลค่าของทรัพยากร
ออกมาเป็นเงินทุนที่ต้องการใช้ ซึ่งจะเป็นความต้องการเงินทุนในระยะทางเท่ากับเวลาที่
สถาบันใช้ในการด าเนินการให้กลยุทธ์นั้นบังเกิดผล จากนั้นจึงจะก าหนดให้เห็นอย่างชัดเจนถึง
ที่มาของเงินทุนที่ต้องการใช้ว่าสามารถจัดหาได้จากแหล่งเงินทุนใด เช่น รายได้ค่าธรรมเนียม
การศึกษางบประมาณแผ่นดินหรือเงินอุดหนุนจากรัฐบาล เงินทุนสะสมของหน่วยงาน เงิน
บริจาคจากหน่วยงานภายนอกหรือศิษย์เก่าหรือสถาบันจะต้องมีการระดมทุนวิธีอ่ืนๆ อีก 
เพ่ิมเติมระยะเวลาและแผนกลยุทธ์ทางการเงินเท่ากับระยะเวลาของแผนกลยุทธ์ของสถาบัน 
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เกณฑ์การให้คะแนน 
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการด าเนินการ 
1 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
2 หรือ  3 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
4 หรือ 5 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
6 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
7 ข้อ 

 
ข้อมูลที่ต้องการ 

  1. ค าสั่งคณะกรรมการจัดท าแผนกลยุทธ์ทางการเงิน 
  2. รายงานการประชุมของคณะกรรมการจัดท าแผนกลยุทธ์ทางการเงิน 
 3. แผนกลยุทธ์ทางการเงินมหาวิทยาลัย 
 4. แผนงบประมาณประจ าปี 
  5. รายงานทางการเงินรอบ 6 เดือน 
  6. รายงานทางการเงินรอบ 12 เดือน 

 7. รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ที่มีวาระรับทราบและพิจารณารายงานทางการเงิน
ของมหาวิทยาลัย 

 8. รายงานการวิเคราะห์ค่าใช้จ่ายสถานะความม่ันคงทางการเงินของมหาวิทยาลัย 
  9. ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบภายใน 
  10. รายงานการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบภายใน 
 11. รายงานการเดินทางการเงินของมหาวิทยาลัยที่รายงานต่อส านักงานตรวจเงินแผ่นดิน 
  12. รายงานทางการเงินของมหาวิทยาลัยเข้าท่ีประชุมของคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย 

 13. รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยที่มีวาระการติดตามการใช้เงิน
ตามแผนงบประมาณประจ าปี และการน าข้อมูลทางการเงินไปประกอบการตัดสินใจและ
การบริหารจัดการมหาวิทยาลัย 

 
ผลการด าเนินงาน 

เกณฑ์การประเมิน ผลการด าเนินงาน หลักฐาน 
1. มีแผนกลยุทธ์ทางการเงินที่สอดคล้องกับ
แผนกลยุทธ์ของสถาบัน 

  

2. มีแนวทางจัดสรรทรัพยากรทางด้านการเงิน 
หลักเกณฑ์การจัดสรร และการวางแผนการใช้
เงินอย่างโปร่งใส ตรวจสอบได้ 

  

3. มีงบประมาณประจ าปีที ่สอดคล้อง
กับแผนปฏิบัติการในแต่ละพันธกิจและ
การพัฒนาสถาบันและบุคลากร 

  

4. มีการจัดท ารายงานทางการเงินอย่างเป็น
ระบบ และรายงานต่อสถาบันทางการเงิน
อย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง 

  

5. มีการน าข้อมูลทางการเงินไปใช้ ในการ
วิเคราะห์ค่าใช้จ่าย และวิเคราะห์สถานทาง
การเงินและความมั่นคงของสถาบันอย่างต่อเนื่อง 
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เกณฑ์การประเมิน ผลการด าเนินงาน หลักฐาน 
6. มีหน่วยงานตรวจสอบภายในและภายนอก 
ท าหน้าที่ตรวจ ติดตามการใช้เงินให้เป็นไปตาม
ระเบียบและกฎเกณฑ์ท่ีสถาบันก าหนด 

  

7. ผู้บริหารระดับสูงมีการติดตามผลการใช้เงิน
ให้เป็นไปตามเปูาหมาย และน าข้อมูลจาก
รายงานทางการเงินไปใช้ในการวางแผนและ
การตัดสินใจ 

  

 
ผลการประเมิน 

ตัวบ่งชี้ ผลการด าเนินงาน คะแนนที่ได ้
ระบบและกลไกการเงินและงบประมาณ ....... ข้อ 

(ข้อ ... , ... , ... , ...) 
...... คะแนน 
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มาตรฐานที่ 10  ระบบประกันคุณภาพ 
 
ตัวบ่งชี้ท่ี 26   ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน (สกอ.9.1) 
ค าอธิบาย   

 การประกันคุณภาพการศึกษาภายในเป็นภารกิจของสถาบันอุดมศึกษาตามที่ก าหนดไว้ใน
พระราชบัญญัติการศึกษาชาติ  พ.ศ. 2542 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 ซึ่งสถาบันต้องสร้างระบบและ
กลไกในการควบคุม ตรวจสอบ ประเมินพัฒนาการด าเนินงานของสถาบันให้เป็นไปตามนโยบายเปูาประสงค์ 
และระดับคุณภาพตามมาตรฐานที่ก าหนดโดยสถาบันและหน่วยงานต้นสังกัด ตลอดจนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมี
การวัดผลส าเร็จของการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน รวมทั้งการรายงานผลการประกันคุณภาพต่อ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  และเปิดเผยต่อสาธารณชน  มีการประเมินและปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง และมีนวัตกรรมที่
เป็นแบบอย่างท่ีดี 
 การประกันคุณภาพการศึกษาภายในถือเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษาที่ต้อง
ด าเนินการอย่างต่อเนื่อง  โดยมีการสร้างจิตส านึกให้เห็นว่าเป็นความรับผิดชอบร่วมกันของทุกคนในการพัฒนา
คุณภาพการศึกษา  ทั้งนี้เพ่ือเป็นหลักประกันแก่สาธารณชนให้มั่นใจได้ว่าสถาบันสามารถสร้างผลผลิตทาง
การศึกษาที่มีคุณภาพ 
 
เกณฑ์การประเมิน   
 1. มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายในที่เหมาะสมและสอดคล้องกับ
พันธกิจและพัฒนาการของสถาบัน ตั้งแต่ระดับภาควิชาหรือหน่วยงานเทียบเท่า และด าเนินการตามระบบที่ก าหนด 
 2. มีการก าหนดนโยบายและให้ความส าคัญเรื่องการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 
โดยคณะกรรมการระดับนโยบายและผู้บริหารสูงสุดของสถาบัน 
 3. มีการก าหนดตัวบ่งชี้เพ่ิมเติมตามอัตลักษณ์ของสถาบัน 
 4. มีการด าเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายในที่ครบถ้วน ประกอบด้วย 

1) การควบคุม ติดตามการด าเนินงานและประเมินคุณภาพ 
2) การจัดท ารายงานประจ าปีที่เป็นรายงานประเมินคุณภาพเสนอต่อสภาสถาบันและ
ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาตามก าหนดเวลา  โดยเป็นรายงานที่มีข้อมูล
ครบถ้วนตามที่ ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาตามก าหนดใน CHE QA Online  
3) การน าผลการประเมินคุณภาพไปท าแผนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถาบัน 

 5. มีการน าผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายในมาปรับปรุงการท างาน และส่งผลให้มี
การพัฒนาผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ของแผนกลยุทธ์ทุกตัวบ่งชี้  

6. มีระบบสารสนเทศที่ให้ข้อมูลสนับสนุนการประกันคุณภาพการศึกษาภายในครบทั้ง 9 
องค์ประกอบคุณภาพ 
 7. มีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการประกันคุณภาพการศึกษาโดยเฉพาะนักศึกษา
ผู้ใช้บัณฑิตและผู้ใช้บริการตามพันธกิจของสถาบัน 
 8. มีเครือข่ายการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการประกันคุณภาพการศึกษาระหว่างสถาบันและ
มีกิจกรรมร่วมกัน 
 9. มีแนวปฏิบัติที่ดีหรืองานวิจัยด้านการประกันคุณภาพการศึกษาที่หน่วยงานพัฒนาขึ้นและ
เผยแพร่ให้หน่วยงานอื่นสามารถน าไปใช้ประโยชน์ 
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เกณฑ์การให้คะแนน 

 
ข้อมูลที่ต้องการ 

 1. ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดท าคู่มือการด าเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษา 
 2. คู่มือการด าเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษา 
  3. ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา 
  4. รายงานการท าตัวบ่งชี้อัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย 
 5. รายงานการประเมินตนเอง (SAR) 
 6. รายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 
 7. การด าเนินงานประกันคุณภาพบนฐานข้อมูล CHE- QA Online 
  8. แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
  9. การน าเสนอผลการประเมินคุณภาพเข้าท่ีประชุมของคณะกรรมการบริหาร 

 10. รายงานการประชุมของคณะกรรมการบริหารที่มีวาระการน าผลการประเมินคุณภาพ
มาปรับปรุงการท างาน 
 11. บันทึกข้อตกลงความร่วมมือการสร้างเครือข่ายด้านการประกันคุณภาพการศึกษากับ
สถาบันการศึกษาอ่ืนๆ 
 12. ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการเครือข่ายการประกันคุณภาพการศึกษากับสถาบันการศึกษาอ่ืนๆ 

 13. สรุปผลการด าเนินงานของเครือข่ายการประกันคุณภาพสถาบันการศึกษา 
  14. เอกสารเกี่ยวกับแนวปฏิบัติที่ดีหรืองานวิจัยด้านการประกันคุณภาพการศึกษาที่หน่วยงาน

พัฒนาขึ้นและเผยแพร่ให้หน่วยงานอื่นสามารถน าไปใช้ประโยชน์ 
 
ผลการด าเนินงาน 
ผลการด าเนินงาน 

เกณฑ์การประเมิน ผลการด าเนินงาน หลักฐาน 
1. มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายในที่เหมาะสมและสอดคล้องกับ
พันธกิจและพัฒนาการของสถาบัน ตั้งแต่
ระดับภาควิชาหรือหน่วยงานเทียบเท่า และ
ด าเนินการตามระบบที่ก าหนด 

  

2. มีการก าหนดนโยบายและให้ความส าคัญ
เรื่องการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน โดย
คณะกรรมการระดับนโยบายและผู้บริหาร
สูงสุดของสถาบัน 

  

3. มีการก าหนดตัวบ่งชี้เพ่ิมเติมตามอัตลักษณ์
ของสถาบัน 

  

  

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

1 ข้อ 
มีการด าเนินการ 
2 หรือ  3 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
4   5 หรือ 6 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
7 หรือ 8 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
9 ข้อ 
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เกณฑ์การประเมิน ผลการด าเนินงาน หลักฐาน 
4. มีการด าเนินงานด้านการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายในที่ครบถ้วน ประกอบด้วย 
- การควบคุม ติดตามการด าเนินงานและ
ประเมินคุณภาพ 
- การจัดท ารายงานประจ าปีที่ เป็นรายงาน
ประเมินคุณภาพเสนอต่อสภาสถาบันและ
ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาตาม
ก าหนดเวลา  โดยเป็นรายงานที่มีข้อมูล
ครบถ้วนตามที่ ส านักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษาตามก าหนดใน CHE QA Online  
- การน าผลการประเมินคุณภาพไปท าแผนการ
พัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถาบัน 

  

5. มีการน าผลการประกันคุณภาพการศึกษา
ภายในมาปรับปรุงการท างาน และส่งผลให้มี
การพัฒนาผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ของ
แผนกลยุทธ์ทุกตัวบ่งชี้ 

  

6. มีระบบสารสนเทศที่ให้ข้อมูลสนับสนุนการ
ประกันคุณภาพการศึกษาภายในครบทั้ง 9 
องค์ประกอบคุณภาพ 

  

7. มีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการ
ประกันคุณภาพการศึกษาโดยเฉพาะนักศึกษา
ผู้ใช้บัณฑิตและผู้ใช้บริการตามพันธกิจของ
สถาบัน 

  

8. มีเครือข่ายการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการ
ประกันคุณภาพการศึกษาระหว่างสถาบัน
และมีกิจกรรมร่วมกัน 

  

9. มีแนวปฏิบัติที่ดีหรืองานวิจัยด้านการ
ประกันคุณภาพการศึกษาที่หน่วยงาน
พัฒนาขึ้นและเผยแพร่ให้หน่วยงานอ่ืน
สามารถน าไปใช้ประโยชน์ 

  

 
ผลการประเมิน 

ตัวบ่งชี้ ผลการด าเนินงาน คะแนนที่ได ้
ระบบและกลไกการเงินและงบประมาณ ....... ข้อ 

(ข้อ ... , ... , ... , ...) 
...... คะแนน 
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มิติที่ 3 การพัฒนาสถาบันสูค่วามเปน็เลศิ 

 
มาตรฐานที่ 11  ระบบฐานข้อมูลและทรัพยากร 
 
ตัวบ่งชี้ท่ี 27  ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจ (สกอ.7.3) 
ค าอธิบาย    

 สถาบันควรมีการพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารและการตัดสินใจที่สอดรับกับ
นโยบายและการวางแผนระดับสถาบัน เพื่อให้เป็นระบบที่สมบูรณ์สามารถเชื่อมโยงกับทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ทั้งภายในและภายนอก เป็นระบบที่ใช้งานได้ทั้งเพ่ือการบริหารการวางแผนและการตัดสินใจของผู้บริหารทุก
ระดับเพ่ือการปฏิบัติงานตามภารกิจทุกด้านของบุคลากร เพ่ือการติดตาม ตรวจสอบและประเมินการ
ด าเนินงาน ตลอดจนเพ่ือการปรับปรุงและพัฒนาสถาบัน ทั้งนี้ ระบบดังกล่าวจะต้องมีความสะดวกในการใช้
งาน โดยการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ 
 
เกณฑ์การประเมิน   
 1. มีแผนระบบสารสนเทศ (Information system Plan)  
 2. มีระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารและการตัดสินใจตามพันธกิจของสถาบันโดยอย่างน้อย
ต้องครอบคลุมการจัดการเรียนการสอน การวิจัย การบริหารจัดการ และการเงิน สามารถน าไปใช้ใน
การด าเนินงานประกันคุณภาพ 
 3. มีการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบสาระสนเทศ 
 4. มีการน าผลการประเมินความพึงของผู้ใช้ระบบสาระสนเทศมาปรับปรุงระบบสารสนเทศ 
 5. มีการส่งข้อมูลผ่านระบบเครือข่ายและหน่วยงานภายนอกที่เก่ียวข้องตามที่ก าหนด 
 
เกณฑ์การให้คะแนน 

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 
 
ข้อมูลที่ต้องการ 

 1. นโยบายในการจัดท าระบบฐานข้อมูลเพื่อการตัดสินใจ 
 2. ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดท าแผนระบบสารสนเทศ 

 3. แผนระบบสารสนเทศ ประกอบด้วย ระบบบริการการศึกษา ระบบฐานข้อมูลงานวิจัย    
ระบบการเงินและงบประมาณ  ระบบฐานข้อมูลบุคลากร และระบบอ่ืนๆ 

 4. รายงานผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้งานระบบในข้อ 3 
 5. รายงานการน าผลการประเมินความพึงของผู้ใช้ระบบสาระสนเทศมาปรับปรุงระบบ
สารสนเทศ  
 6. รายงานการส่งข้อมูลผ่านระบบเครือข่ายและหน่วยงานภายนอก เพื่อประโยชน์ใน
การพัฒนาระบบ 
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ผลการด าเนินงาน 
เกณฑ์การประเมิน ผลการด าเนินงาน หลักฐาน 

1. มีแผนระบบสารสนเทศ ( Information 
system Plan) 

  

2. มีระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารและ
การตัดสินใจตามพันธกิจของสถาบันโดย
อย่างน้อยต้องครอบคลุมการจัดการเรียน
การสอน การวิจัย การบริหารจัดการ และ
การเงิน สามารถน าไปใช้ในการด าเนินงาน
ประกันคุณภาพ 

  

3. มีการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้
ระบบสาระสนเทศ 

  

4. มีการน าผลการประเมินความพึงของผู้ใช้
ระบบสาระสนเทศมาปรับปรุ งระบบ
สารสนเทศ 

  

5. มีการส่งข้อมูลผ่านระบบเครือข่ายและ
หน่ วยงานภายนอกที่ เกี่ ยวข้องตามที่
ก าหนด 

  

 
ผลการประเมิน 

ตัวบ่งชี้ ผลการด าเนินงาน คะแนนที่ได ้
ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและ
การตัดสินใจ 

....... ข้อ 
(ข้อ ... , ... , ... , ...) 

...... คะแนน 
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ตัวบ่งช้ีที่ 28  ห้องสมุดอุปกรณ์การศึกษา และสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ (สกอ. 2.5)    
ค าอธิบาย  

 สถาบันอุดมศึกษาควรจัดบริการด้านกายภาพอย่างครบถ้วน  โดยเฉพาะในเรื่องการบริหารสิ่ง
อ านวยความสะดวกที่เอ้ือต่อการเรียน เช่น สื่อเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา ห้องสมุดและแหล่งการเรียนรู้อ่ืนๆ  
การบริหารงานด้านทะเบียน การบริการนักศึกษานานาชาติ เป็นต้น นอกจากนั้น ยังจ าเป็นต้องมี
สภาพแวดล้อมและการบริหารด้านกายภาพที่ส่งเสริมคุณภาพของชีวิตของนักศึกษา เช่น สิ่งแวดล้อมในสถาบัน  
หอพักนักศกึษา ห้องเรียน สถานที่ออกก าลังกาย บริการอนามัย การจัดจ าหน่ายอาหาร เป็นต้น 

 
เกณฑ์การประเมิน   
 1. มีการจัดการหรือจัดบริการเพ่ือให้นักศึกษามีเครื่องคอมพิวเตอร์ใช้ในอัตราไม่สูงกว่า 8  FTES 
ต่อเครื่อง 
 2. มีบริการห้องสมุดและแหล่งการเรียนรู้อื่นๆ ผ่านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ และมี
การฝึกอบรมการใช้งานแก่นักศึกษาทุกปีการศึกษา 
 3. มีบริการด้านกายภาพที่เหมาะสมต่อการจัดการเรียนการสอนและการพัฒนานักศึกษาอย่าง
น้อยในด้านห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ อุปกรณ์การศึกษา และจุดเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ต 
 4. มีการบริการอ านวยสิ่งความสะดวกที่จ าเป็นอ่ืนๆ อย่างน้อยในด้านงานทะเบียนนักศึกษา
ผ่านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ การบริการอนามัยและการรักษาพยาบาล การจัดการ หรือการจัดบริการด้าน
อาการ  และสนามกีฬา 
 5. มีระบบสาธารณูปโภคและรักษาความปลอดภัยของอาคารตลอดจนบริเวณโดยรอบอย่าง
น้อยในเรื่องประปา ไฟฟูา ระบบก าจัดของเสีย การจัดการขยะ รวมทั้งมีระบบและอุปกรณ์ปูองกันอัคคีภัยใน
บริเวณอาคารต่าง ๆ โดยเป็นไปตามกฎหมายที่เก่ียวข้อง 
 6. มีผลการประเมินคุณภาพของบริการในข้อ 2-5 ทุกข้อไม่ต่ ากว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5 
 7. มีการน าผลการประเมินคุณภาพในข้อ 6 มาใช้เป็นข้อมูลในการพัฒนาการจัดบริการด้าน
กายภาพท่ีสนองความต้องการของผู้รับบริการ 
 
หมายเหตุ   

 1. ในเกณฑ์มาตรฐานข้อ 1 ให้นับรวม notebook และ mobile device ต่างๆ ของนักศึกษา
ที่มีการลงทะเบียนการใช้ wifi กับสถาบันด้วย 

 2. การคิดค านวณ FTES ให้นับจ านวน FTES ของแต่ละระดับการศึกษารวมเข้าด้วยกัน
โดยไม่ต้องเทียบเป็น FTES ของระดับปริญญาตรี 
 
เกณฑ์การให้คะแนน  

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

1 ข้อ 
มีการด าเนินการ   

2 หรือ 3 ข้อ 
มีการด าเนินการ  
 4  หรือ 5 ข้อ 

มีการด าเนินการ   
6  ข้อ 

มีการด าเนินการ  
7  ข้อ 
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ข้อมูลที่ต้องการ 
 1. เกี่ยวกับการบริหารด้านกายภาพ ได้แก่  

ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารด้านกายภาพ   
แผนการบริหารด้านกายภาพ   
รายงานการประชุมคณะกรรมการ   
โครงการจัดซื้อ/ปรับปรุง  เครื่องคอมพิวเตอร์  ศูนย์อาหาร  ระบบไฟฟูา  ระบบ
ประปา  ระบบก าจัดของเสีย  ระบบและอุปกรณ์ปูองกันอัคคีภัยห้องเรียน  อุปกรณ์
การศึกษาและจุดเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ต 
ผลการประเมินความพึงพอใจ  
โครงการปรับปรุงพัฒนาแผนการบริหารด้านกายภาพ 

  2. เกี่ยวกับการพัฒนาห้องสมุด ได้แก่ 
แผนการบริหารและอบรมการใช้ห้องสมุดและแหล่งเรียนรู้อ่ืน ๆ ผ่านเครือข่ายคอมฯ 
รายงานการประชุมคณะกรรมการ  
โครงการอบรมการใช้ห้องสมุดและแหล่งเรียนรู้อ่ืน ๆ ผ่านเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 
ผลการประเมินของแผน  
รายงานการประชุมคณะกรรมการส านัก 
โครงการปรับปรุงพัฒนา 

  3. เกี่ยวกับงานทะเบียนและระบบเครือข่ายของการให้บริการ ได้แก่ 
    ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการงานทะเบียนนักศึกษา 

แผนการบริการงานทะเบียนนักศึกษาผ่านเครือข่ายคอมฯ  
รายงานการประชุมคณะกรรมการ 
โครงการอบรมให้ความรู้การลงทะเบียนผ่านระบบเครือข่ายคอมฯ 
ผลการประเมินของแผน 
รายงานการประชุมคณะกรรมการ/ส านักส่งเสริม 

  โครงการปรับปรุงพัฒนาแผน 
  4. เกี่ยวกับการบริการอนามัยและการรักษาพยาบาล  ได้แก่ 
    ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริการอนามัยและการรักษาพยาบาล 

แผนการการบริการอนามัยและการรักษาพยาบาล 
รายงานการประชุมคณะกรรมการ 
รายชื่อผู้รับบริการ 
โครงการบริการด้านอนามัย  
ผลการประเมินของแผน 
รายงานการประชุมคณะกรรมการ 
โครงการปรับปรุงพัฒนาแผน 

   และงานอื่นๆ ตามท่ีระบุในเกณฑ์ 
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ผลการด าเนินงาน 
เกณฑ์การประเมิน ผลการด าเนินงาน หลักฐาน 

1. มีการจัดการหรือจัดบริการเพ่ือให้นักศึกษา
มีเครื่องคอมพิวเตอร์ใช้ในอัตราไม่สูงกว่า 8  
FTES ต่อเครื่อง 

  

2. มีบริการห้องสมุดและแหล่งการเรียนรู้อ่ืน  ๆ
ผ่านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ และมีการ
ฝึกอบรมการใช้งานแก่นักศึกษาทุกปีการศึกษา 

  

3. มีบริการด้านกายภาพที่เหมาะสมต่อการ
จัดการเรียนการสอนและการพัฒนานักศึกษา
อย่างน้อยในด้านห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ 
อุปกรณ์การศึกษา และจุดเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ต 

  

4. มีการบริการอ านวยสิ่งความสะดวกที่จ าเป็น
อ่ืนๆ อย่างน้อยในด้านงานทะเบียนนักศึกษา
ผ่านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ การบริการ
อนามัยและการรักษาพยาบาล การจัดการ หรือ
การจัดบริการด้านอาการ  และสนามกีฬา 

  

5. มีระบบสาธารณูปโภคและรักษาความ
ปลอดภัยของอาคารตลอดจนบริเวณโดยรอบ
อย่างน้อยในเรื่องประปา ไฟฟูา ระบบก าจัดของ
เสีย การจัดการขยะ รวมทั้ งมีระบบและ
อุปกรณ์ปูองกันอัคคีภัยในบริเวณอาคารต่าง  ๆ
โดยเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 

  

6. มีผลการประเมินคุณภาพของบริการในข้อ 
2-5 ทุกข้อไม่ต่ ากว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5 

  

7. มีการน าผลการประเมินคุณภาพในข้อ 6 
มาใช้เป็นข้อมูลในการพัฒนาการจัดบริการ
ด้านกายภาพที่ สนองความต้องการของ
ผู้รับบริการ 

  

 
ผลการประเมิน 

ตัวบ่งชี้ ผลการด าเนินงาน คะแนนที่ได ้
ห้ อ ง ส มุ ด อุ ป ก ร ณ์ ก า ร ศึ ก ษ า  แ ล ะ
สภาพแวดล้อมการเรียนรู้ 

....... ข้อ 
(ข้อ ... , ... , ... , ...) 

...... คะแนน 
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มาตรฐานที่ 12  ระบบการบริหารจัดการมุ่งสู่ความเป็นเลิศ 
 
ตัวบ่งชี้ท่ี 29 มีการน านวัตกรรมการบริหารมาใช้ในการบริหารจัดการ  
ค าอธิบาย  
  มุ่งพัฒนาและประสบความส าเร็จในการบริหารจัดการ โดยการน านวัตกรรมการบริหารมา
พัฒนาระบบและกลไกในการควบคุม ตรวจสอบ ประเมิน และพัฒนาการด าเนินงานของหน่วยงานให้เป็นไป
ตามวิสัยทัศน์และได้รับการยอมรับจากองค์กรวิชาชีพที่เก่ียวข้อง 
 
เกณฑ์การประเมิน   

 มหาวิทยาลัย/คณะ/ส านัก มีการพัฒนาการบริหารจัดการที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ 
  1. มีผลสัมฤทธิ์ที่เกิดจากการพัฒนาเทคโนโลยีเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหาร 
 2. มนีวัตกรรมในการบริหารจัดการองค์กรเรื่องใดเรื่องหนึ่ง 
 3. มีผลสัมฤทธิ์ที่เกิดจากการน านวัตกรรมในการบริหารจัดการองค์กรเรื่องใดเรื่องหนึ่ง 
 4. มีผลสัมฤทธิ์ที่เกิดจากการสร้างความร่วมมือกับองค์กรระดับชาติ 
 5. มีผลสัมฤทธิ์ที่เกิดจากการสร้างความร่วมมือกับองค์กรระดับนานาชาติ 
 
เกณฑ์การให้คะแนน  :  นับจ านวนรายการ 

คะแนน  1 คะแนน  2 คะแนน  3 คะแนน  4 คะแนน  5 
มี 1  รายการ มี 2  รายการ มี  3 รายการ มี  4 รายการ มี 5 รายการ 

 
ข้อมูลที่ต้องการ 

 1. หลักฐานที่แสดงว่าจัดท าแผน นโยบาย และแนวทางในการบริหารจัดการ 
 2. หลักฐานที่แสดงให้เห็นถึงการด าเนินการตามแผนการน านวัตกรรมการบริหารจัดการมาใช้  

 3. หลักฐานการประเมินผล และการปรับปรุงแก้ไข/พัฒนาการน านวัตกรรมการบริหารจัดการมาใช้ 
 4. หลักฐานที่แสดงการผลสัมฤทธิ์ที่เกิดจากการสร้างความร่วมมือ 

 
ผลการด าเนินงาน 

เกณฑ์การประเมิน ผลการด าเนินงาน หลักฐาน 
1. มีผลสัมฤทธิ์ที่เกิดจากการพัฒนาเทคโนโลยี
เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหาร 

  

2. มีนวัตกรรมในการบริหารจัดการองค์กร
เรื่องใดเรื่องหนึ่ง 

  

3. มีผลสัมฤทธิ์ที่เกิดจากการน านวัตกรรมใน
การบริหารจัดการองค์กรเรื่องใดเรื่องหนึ่ง 

  

4. มีผลสัมฤทธิ์ที่เกิดจากการสร้างความ
ร่วมมือกับองค์กรระดับชาติ 

  

5. มีผลสัมฤทธิ์ที่เกิดจากการสร้างความ
ร่วมมือกับองค์กรระดับนานาชาติ 
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ผลการประเมิน 
ตัวบ่งชี้ ผลการด าเนินงาน คะแนนที่ได ้

มีการน านวัตกรรมการบริหารมาใช้ใน
การบริหารจัดการ 

....... ข้อ 
(ข้อ ... , ... , ... , ...) 

...... คะแนน 
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                                                                          จ านวนอาจารย์ประจ าที่มีคณุวุฒิปรญิญาเอก  X 100 
                                                                    จ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมด 

                              ค่าการเพิ่มขึ้นของร้อยละของอาจารย์ประจ าที่มีคณุวุฒิปริญญาเอกเปรียบเทียบกับปีท่ีผ่านมา 
                            ค่าการเพิ่มขึ้นของร้อยละของอาจารยป์ระจ าที่มีคุณวุฒิปรญิญาเอกเปรยีบเทยีบกับปีท่ีผ่านมา 

                 ที่ก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 

                      ร้อยละของอาจารย์ประจ าที่มีคณุวุฒิปรญิญาเอก  X 5 
                     ร้อยละอาจารยป์ระจ าที่มีคณุวุฒิปรญิญาเอกท่ีก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 

มาตรฐานที่ 13  การพัฒนาอาจารย์ 
 
ตัวบ่งชี้ท่ี 30 อาจารย์ประจ าที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก (สกอ. 2.2) 
ค าอธิบาย   

 การศึกษาระดับอุดมศึกษาถือเป็นการศึกษาระดับสูงสุดที่ต้องการบุคลากรที่มีความรู้
ความสามารถและความลุ่มลึกทางวิชาการ เพ่ือปฏิบัติพันธกิจส าคัญของสถาบันในการผลิตบัณฑิต ศึกษาวิจัย
เพ่ือติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการและการพัฒนาองค์ความรู้ ดังนั้น สถาบันจึงควรมีอาจารย์ที่มีระดับ
คุณวุฒิทางการศึกษาในสัดส่วนที่เหมาะสมกับพันธกิจหรือจุดเน้นของสถาบัน 
 
เกณฑ์การประเมิน  
 สถาบันสามารถเลือกใช้เกณฑ์การประเมินจาก 2 แนวทางต่อไปนี้ 
 1. แปลงค่าร้อยละของอาจารย์ประจ าที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกเป็นคะแนนระหว่าง 0-5 หรือ 
 2. แปลงค่าความเพ่ิมข้ึนของค่าร้อยละของอาจารย์ประจ าที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกเปรียบเทียบ
กับปีที่ผ่านมาเป็นคะแนนระหว่าง 0-5 
 
เกณฑ์เฉพาะสถาบันกลุ่ม ข และ ค 2 
 1. ค่าร้อยละของอาจารย์ประจ าที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกที่ก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 30 ขึ้นไป 
 2. ค่าการเพ่ิมขึ้นของร้อยละของอาจารย์ประจ าที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกเปรียบเทียบกับปีที่
ผ่านมาที่ก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 6 ขึ้นไป 
 
สูตรการค านวณ 
 1. ค านวณค่าร้อยละของอาจารย์ประจ าที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก 
 
  ร้อยละของอาจารย์ประจ าที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก  =  

 
 2. แปลงค่าร้อยละที่ค านวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 
 
          คะแนนที่ได้ =  
 
 3. ค่าการเพ่ิมขึ้นของร้อยละของอาจารย์ประจ าที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกเปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมา 
= ร้อยละของอาจารย์ประจ าที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกในปีที่ประเมิน ลบด้วย ร้อยละของอาจารย์ประจ าที่มี
คุณวุฒิปริญญาเอกในปีก่อนหน้าปีที่ประเมิน 
 
          คะแนนที่ได้  =   
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หมายเหตุ  
 1. คุณวุฒิปริญญาเอก พิจารณาจากคุณวุฒิที่ได้รับหรือเทียบเท่าตามหลักเกณฑ์ การพิจารณา

คุณวุฒิของกระทรวงศึกษาธิการ กรณีที่มีการปรับวุฒิการศึกษาให้มีหลักฐานการส าเร็จการศึกษาภายในรอบปี
การศึกษานั้น ทั้งนี้ ต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

 2. การนับจ านวนอาจารย์ประจ า ให้นับตามปีการศึกษาและนับทั้งที่ปฏิบัติงานจริงและลา
ศึกษาต่อ ในกรณีที่มีอาจารย์บรรจุใหม่ให้ค านวณตามเกณฑ์อาจารย์ที่ระบุในค าชี้แจงเกี่ยวกับการนับจ านวน
อาจารย์ประจ าและนักวิจัยประจ า ดังนี้  

 9 – 12 เดือน    คิดเป็น 1 คน  
 6 เดือนข้ึนไป แต่ไม่ถึง 9 เดือน  คิดเป็น 0.5 คน และ  
 น้อยกว่า 6 เดือน   ไม่สามารถน ามานับได้ 
 3. คณะสามารถเลือกประเมินตามเกณฑ์การประเมินแนวทางใดแนวทางหนึ่งก็ได้  ไม่

จ าเป็นต้องเลือกเหมือนสถาบัน 
 
ข้อมูลที่ต้องการ 
 1. น าเสนอข้อมูลย้อนหลัง 3 ปี 

 2. บัญชีรายชื่ออาจารย์ประจ าทั้งหมด (นับรวมที่ลาศึกษาต่อ) จ าแนกตามวุฒิการศึกษาและ
ระยะเวลาการปฏิบัติงาน 

 
ผลการด าเนินงาน 

เกณฑ์การประเมิน ผลการด าเนินงาน หลักฐาน 
สถาบันสามารถ เลือกใช้  เกณฑ์การ
ประเมินจาก 2 แนวทาง ต่อไปนี้ 

1) ค่ า ร้ อยละของอาจารย์
ประจ าที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก 

2) ค่าการเพ่ิมขึ้นของร้อยละของ
อาจารย์ประจ าที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก
เปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมา 

ร้อยละ ........  

 
ผลการประเมิน 

ตัวบ่งชี้ ผลการด าเนินงาน คะแนนที่ได ้
อาจารย์ประจ าที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก ร้อยละ ...... ....... คะแนน 
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                           ค่าการเพิ่มขึ้นของร้อยละของอาจารย์ประจ าทีด่ ารงต าแหน่งทางวิชาการเปรยีบเทยีบกับปีท่ีผ่านมา X 5 
                        ค่าการเพิ่มขึ้นของร้อยละของอาจารย์ประจ าทีด่ ารงต าแหน่งทางวิชาการเปรยีบเทยีบ 

                        กับปีท่ีผ่านมาที่ก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 

จ านวนอาจารย์ประจ าทีด่ ารงต าแหน่งทางวิชาการ X 100 
จ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมด 

                       ร้อยละของอาจารยป์ระจ าที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ X5 
                          ร้อยละอาจารย์ประจ าที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการให้เป็นคะแนนเต็ม 5 

ตัวบ่งชี้ท่ี 31 อาจารย์ประจ าที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ (สกอ. 2.3) 
ค าอธิบาย   

 สถาบันอุดมศึกษาถือเป็นขุมปัญญาของประเทศ และมีความรับผิดชอบที่จะต้องส่งเสริมให้
อาจารย์ในสถาบันท าการศึกษาวิจัยเพื่อแสวงหา และพัฒนาองค์ความรู้ในศาสตร์สาขาวิชาต่างๆ อย่างต่อเนื่อง 
เพ่ือน าไปใช้ในการเรียนการสอน รวมทั้งการแก้ไขปัญหาและพัฒนาประเทศ การด ารงต าแหน่งทางวิชาการเป็น
สิ่งสะท้อนการปฏิบัติงานดังกล่าวของอาจารย์ตามพันธกิจของสถาบัน 
 
เกณฑ์การประเมิน : สถาบันสามารถเลือกใช้เกณฑ์ประเมินจาก 2 แนวทาง ดังนั้น 
 1. แปลงค่าร้อยละของอาจารย์ประจ าที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการเป็นคะแนนระหว่าง 0-5 หรือ  
 2. แปลงค่าความเพ่ิมขึ้นของค่าร้อยละของอาจารย์ประจ าที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ
เปรียบเทียบกบัปีที่ผ่านมาเป็นคะแนนระหว่าง 0 - 5 

 
เกณฑ์เฉพาะสถาบันกลุ่ม ข และ ค 2 

 1. ค่าร้อยละของอาจารย์ประจ าที่มีด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์และ
ศาสตราจารย์รวมกัน ที่ก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 60 ขึ้นไป 
 2. ค่าการเพิ่มขึ้นของร้อยละของอาจารย์ประจ าที่ ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์รวมกันเปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมา ที่ก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 
5 = ร้อยละ 12 ขึ้นไป 
 
สูตรการค านวณ 

 1. ค านวณค่าร้อยละของอาจารย์ประจ าที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ 
 
ร้อยละของอาจารย์ประจ าที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ  =                    

 
 2. แปลงค่าร้อยละที่ค านวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 
 
                    คะแนนที่ได้ =                      
 
 หรือ 
 1. ค่าการเพิ่มขึ้นของร้อยละของอาจารย์ประจ าที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการเปรียบเทียบกับปี
ที่ผ่านมา = ร้อยละของอาจารย์ประจ าที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการในปีที่ประเมิน ลบด้วย ร้อยละของอาจารย์
ประจ าที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการปีก่อนหน้าปีที่ประเมิน 
     
   คะแนนที่ได้  =   
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หมายเหตุ   

 1. การนับจ านวนอาจารย์ประจ า ให้นับตามปีการศึกษาและนับทั้งที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาต่อ 
 2. คณะสามารถเลือกประเมินตามเกณฑ์การประเมินแนวทางใดแนวทางหนึ่งก็ได้ ไม่
จ าเป็นต้องเลือกเหมือนกับสถาบัน 
 3. การนับจ านวนอาจารย์ประจ า ให้นับตามปีการศึกษาและนับทั้งที่ปฏิบัติงานจริงและลา
ศึกษาต่อ ในกรณีที่มีอาจารย์บรรจุใหม่ให้ค านวณตามเกณฑ์อาจารย์ที่ระบุในค าชี้แจงเกี่ยวกับการนับจ านวน
อาจารย์ประจ าและนักวิจัยประจ า ดังนี้  
 9 -12 เดือน    คิดเป็น 1 คน 
 6 เดือนข้ึนไปแต่ไม่ถึง 9 เดือน  คิดเป็น 0.5 คน 
 น้อยกว่า 6 เดือน   ไม่สามารถน ามานับได้ 
 
ข้อมูลที่ต้องการ 
 1. น าเสนอข้อมูลย้อนหลัง 3 ปี 

 2. บัญชีรายชื่ออาจารย์ประจ าทั้งหมด (นับรวมที่ลาศึกษาต่อ) จ าแนกตามวุฒิการศึกษา และ
ระยะเวลาการปฏิบัติงาน 

 
ผลการด าเนินงาน 

เกณฑ์การประเมิน ผลการด าเนินงาน หลักฐาน 
สถาบันสามารถ เลือกใช้  เกณฑ์การ
ประเมินจาก 2 แนวทาง ต่อไปนี้ 

1) ค่ า ร้ อยละของอาจารย์
ประจ าที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ 

2) ค่าการเพ่ิมขึ้นของร้อยละ
ของอาจารย์ประจ าที่ด ารงต าแหน่งทาง
วิชาการเปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมา 

ร้อยละ ........  

 
ผลการประเมิน 

ตัวบ่งชี้ ผลการด าเนินงาน คะแนนที่ได ้
อาจารย์ประจ าที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ ร้อยละ ...... ....... คะแนน 
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มาตรฐานที่ 14  การพัฒนาบุคลากร 
 
ตัวบ่งชี้ท่ี 33 รอ้ยละของบุคลากรประจ าสายสนับสนุนที่ได้รับการพัฒนาความรู้ และทักษะวิชาชีพทั้งใน

และต่างประเทศ 
ค าอธิบาย  
 มุ่งประเมินการให้โอกาสในการเรียนรู้เพ่ิมเติมแก่บุคลากร ให้มีโอกาสได้รับการพัฒนาที่เป็น
ธรรม และเป็นงานประเมินระบบการบริหารงานที่เป็นธรรมของผู้บริหาร ในการเปิดโอกาสให้บุคลากรสาย
สนับสนุน (นอกเหนือจากบุคลากรสาย ก) ได้มีโอกาสในการพัฒนาตนเองด้วยการเข้าร่วมการฝึกอบรม/ 
ประชุม/ สัมมนา และการดูงานทั้งภายในและภายนอกหน่วยงาน/ มหาวิทยาลัย/ ประเทศ อย่างเท่าเทียมกัน 
ทั้งท่ีมีค่าใช้จ่ายและไม่มีค่าใช้จ่าย 
 
เกณฑ์การให้คะแนน 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
ต่ ากว่าร้อยละ 51 ร้อยละ 51 - 60 ร้อยละ 61 - 70 ร้อยละ 71 - 80 มากกว่าร้อยละ 80 

 
ข้อมูลที่ต้องการ 
 1. จ านวนบุคลากรประจ าสายสนับสนุนที่ได้รับการพัฒนาฯ ทั้งในและต่างประเทศ 

 2. จ านวนบุคลากรประจ าสายสนับสนุนทั้งหมด 
 
สูตรการค านวณ 
 ร้อยละของบุคลากรประจ าสายสนับสนุนที่ได้รับการพัฒนาความรู้ และทักษะวิชาชีพทั้งใน
และต่างประเทศ เท่ากับ 

 

 

 

 

 

ผลการด าเนินงาน 

เกณฑ์การประเมิน ผลการด าเนินงาน หลักฐาน 

ร้อยละของบุคลากรประจ าสายสนับสนุนที่
ได้รับการพัฒนาความรู้ และทักษะวิชาชีพ
ทั้งในและต่างประเทศ 

ร้อยละ ......  

  
ผลการประเมิน 

ตัวบ่งชี้ ผลการด าเนินงาน คะแนนที่ได ้
ร้อยละของบุคลากรประจ าสายสนับสนุนที่ได้รับการ
พัฒนาความรู้ และทักษะวิชาชีพทั้งในและต่างประเทศ 

ร้อยละ ...... ....... คะแนน 

  จ านวนบุคลากรประจ าสายสนบัสนนุทีไ่ด้รับการพฒันาฯ ทั้งในและตา่งประเทศ 
   จ านวนบุคลากรประจ าสายสนบัสนนุทั้งหมด 

X 100 



80 
 

มิติที่ 4 ศักยภาพผู้บริหาร 
 

มาตรฐานที่ 15  ภาวะผู้น าในการจัดการศึกษา 
 
ตัวบ่งชี้ท่ี 33   ภาวะผู้น าในการจัดการศึกษา 
ค าอธิบาย  
  ศึกษาเปรียบเทียบผลผลการด าเนินงานของผู้บริหารในรอบปีกบัรายการตามเกณฑ์การประเมิน  
เกณฑ์การประเมิน 
 ผลการด าเนินงานบรรลุผล/ผลการด าเนินงานเป็นแบบอย่างและเป็นที่ประจักษ์แก่ผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย ดังนี ้
  1. มีการบริหารงานเชิงระบบ แบบมีส่วนร่วม  
  2. น าองค์กรไปสู่ความส าเร็จตามเปูาหมาย 
 3. สามารถพัฒนาระบบการบริหารจัดการทันต่อการเปลี่ยนแปลง  และปรากฏผลการ
เปลี่ยนแปลงขององค์กร 
 4. มีผลการบริหารที่ได้รับการยอมรับและยกย่องจากองค์กรวิชาชีพที่เกี่ยวข้องในฐานะ
ผู้บริหารมืออาชีพ 
 
เกณฑ์การให้คะแนน 

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

มีหลักฐาน 
 1  รายการ 

มีหลักฐาน 
 2 รายการ 

มีหลักฐาน 
  3 รายการ 

มีหลักฐาน 
 4 รายการ 

 
ผลการด าเนินงาน 

เกณฑ์การประเมิน ผลการด าเนินงาน หลักฐาน 
1. มีการบริหารงานเชิงระบบ แบบมีส่วนร่วม   
2. น าองค์กรไปสู่ความส าเร็จตามเปูาหมาย   
3. สามารถพัฒนาระบบการบริหารจัดการ
ทันต่อการเปลี่ยนแปลง และปรากฏผล
การเปลี่ยนแปลงขององค์กร 

  

4. มีผลการบริหารที่ได้รับการยอมรับและ
ยกย่องจากองค์กรวิชาชีพที่เกี่ยวข้องใน
ฐานะผู้บริหารมืออาชีพ 

  

 
ผลการประเมิน 

ตัวบ่งชี้ ผลการด าเนินงาน คะแนนที่ได ้
ภาวะผู้น าในการจัดการศึกษา ....... รายการ ...... คะแนน 
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มาตรฐานที่ 16 ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลง 
 
ตัวบ่งชี้ท่ี 34 ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลง 
ค าอธิบาย 
  ศึกษาเปรียบเทียบผลผลการด าเนินงานของผู้บริหารในรอบปีกับรายการตามเกณฑ์การประเมิน  
 
เกณฑ์การประเมิน 
 ผลการด าเนินงานบรรลุผล/ผลการด าเนินงานเป็นแบบอย่าง และเป็นที่ประจักษ์แก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  ดังนี้ 
 1. มีการก าหนดภารกิจและวิสัยทัศน์ของเปูาหมายในอนาคตร่วมกันอย่างชัดเจน 
 2. มีการเผยแพร่และเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในภารกิจและวิสัยทัศน์และ สร้างความตระหนัก
ถึงภารกิจและเห็นแนวทางการด าเนินงานร่วมกัน 
 3. ปฏิบัติตามภารกิจและวิสัยทัศน์ และให้ความส าคัญต่อเปูาหมายของส่วนรวม  มีปฏิสัมพันธ์
ที่ดีกับผู้ร่วมงาน ให้ค าแนะน า สนับสนุนการด าเนินงานและสร้างบรรยากาศที่ดีในการท างาน  
 4. สามารถจัดการกับปัญหาและโอกาสอย่างรับผิดชอบและสร้างสรรค์ 

 
เกณฑ์การให้คะแนน 

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

มีหลักฐาน 
 1-2  รายการ 

มีหลักฐาน 
 3 รายการ 

มีหลักฐาน 
  4 รายการ 

มีหลักฐาน 
 5 รายการ 

 
ผลการด าเนินงาน 

เกณฑ์การประเมิน ผลการด าเนินงาน หลักฐาน 
1. มีการก าหนดภารกิจและวิสัยทัศน์ของ
เปูาหมายในอนาคตร่วมกันอย่างชัดเจน 

  

2. มีการเผยแพร่และเสริมสร้างความรู้ความ
เข้าใจในภารกิจและวิสัยทัศน์และ สร้างความ
ตระหนักถึงภารกิจและเห็นแนวทางการ
ด าเนินงานร่วมกัน 

  

3. ปฏิบัติตามภารกิจและวิสัยทัศน์ และให้
ความส าคัญต่อเปูาหมายของส่วนรวม  มี
ปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับผู้ร่วมงาน ให้ค าแนะน า 
สนับสนุนการด าเนินงานและสร้างบรรยากาศที่
ดีในการท างาน 

  

4. สามารถจัดการกับปัญหาและโอกาสอย่าง
รับผิดชอบและสร้างสรรค ์

  

 
ผลการประเมิน 

ตัวบ่งชี้ ผลการด าเนินงาน คะแนนที่ได ้
ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลง ....... รายการ ...... คะแนน 
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มาตรฐานที่ 17 ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการใช้งบประมาณ 
 
ตัวบ่งชี้ท่ี 35 ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการใช้งบประมาณ 
ค าอธิบาย 
  ศึกษาเปรียบเทียบผลผลการด าเนินงานของผู้บริหารในรอบปีกับรายการตามเกณฑ์การประเมิน  
 
เกณฑ์การประเมิน  
 ผลการด าเนินงานบรรลุผล/ผลการด าเนินงานเป็นแบบอย่าง และเป็นที่ประจักษ์แก่ผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย ดังนี้ 
  1. มีระบบการก ากับ ติดตามการบริหารงบประมาณ แต่ผลการปฏิบัติงานไม่เป็นไปตามแผน 
  2. มีระบบการก ากับ ติดตามการบริหารงบประมาณและได้ปฏิบัติงานตามแผน 
 3. มีระบบการบริหารความเสี่ยงในการใช้งบประมาณให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
  4. มีการน าระบบเทคโนโลยีมาใช้ในการบริหารงบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพและได้รับ
การยกย่องเป็นที่ยอมรับ 
 
เกณฑ์การให้คะแนน 

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

มีหลักฐาน 
 1  รายการ 

มีหลักฐาน 
 2 รายการ 

มีหลักฐาน 
  3 รายการ 

มีหลักฐาน 
 4 รายการ 

 

ผลการด าเนินงาน 
เกณฑ์การประเมิน ผลการด าเนินงาน หลักฐาน 

1. มีระบบการก ากับ ติดตามการบริหาร
งบประมาณ แต่ผลการปฏิบัติงานไม่เป็นไป
ตามแผน 

  

2. มีระบบการก ากับ ติดตามการบริหาร
งบประมาณและได้ปฏิบัติงานตามแผน 

  

3. มีระบบการบริหารความเสี่ยงในการใช้
ง บป ระมา ณใ ห้ มี ป ร ะ สิ ท ธิ ภ าพแล ะ
ประสิทธิผล 

  

4. มีการน าระบบเทคโนโลยีมาใช้ในการ
บริหารงบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพ
และได้รับการยกย่องเป็นที่ยอมรับ 

  

 
ผลการประเมนิ 

ตัวบ่งชี้ ผลการด าเนินงาน คะแนนที่ได ้
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการใช้
งบประมาณ 

....... รายการ ...... คะแนน 
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มาตรฐานที่ 18 การบริหารโดยใช้หลักธรรมาภิบาล 

ตัวบ่งชี้ท่ี 36 การบริหารโดยใช้หลักธรรมาภิบาล 
ค าอธิบาย  
 ในรอบปีที่ผ่านมาได้รด าเนินงานบรรลุผล/ผลการด าเนินงานเป็นแบบอย่าง และเป็นที่
ประจักษ์แก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ตามหลักธรรมาภิบาลของการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  (Good 
Governance) ที่เหมาะสมจะน ามาปรับใช้ในภาครัฐมี 10 องค์ประกอบ ดังนี้  
 1. หลักประสิทธิผล (Effectiveness) คือ ผลการปฏิบัติราชการที่บรรลุวัตถุประสงค์และ
เปูาหมายของแผนการปฏิบัติราชการตามที่ได้รับงบประมาณมาด าเนินการ รวมถึงสามารถเทียบเคียงกับส่วน
ราชการหรือหน่วยงานที่มีภารกิจคล้ายคลึงกันและมีผลการปฏิบัติงานในระดับชั้นน าของประเทศเพ่ือให้เกิด
ประโยชน์สุขต่อประชาชนโดยการปฏิบัติราชการจะต้องมีทิศทางยุทธศาสตร์ และเปูาประสงค์ที่ชัดเจน มี
กระบวนการปฏิบัติงานและระบบงานที่เป็นมาตรฐาน รวมถึงมีการติดตามประเมินผลและพัฒนา ปรับปรุง
อย่างต่อเนื่องและเป็นระบบ 
 2. หลักประสิทธิภาพ (Efficiency) คือ การบริหารราชการตามแนวทางการก ากับดูแลที่ดีที่
มีการออกแบบกระบวนการปฏิบัติงานโดยใช้เทคนิคและเครื่องมือการบริหารจัดการที่เหมาะสมให้องค์การ
สามารถใช้ทรัพยากรทั้งด้านต้นทุน แรงงานและระยะเวลาให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อการพัฒนาขีดความสามารถ
ในการปฏิบัติราชการตามภารกิจเพ่ือตอบสนองความต้องการของประชาชนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม 
 3. หลักการตอบสนอง (Responsiveness) คือ การให้บริการที่สามารถด าเนินการได้
ภายในระยะเวลาที่ก าหนด และสร้างความเชื่อมั่น ความไว้วางใจ รวมถึงตอบสนองความคาดหวังหรือความ
ต้องการของประชาชนผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่มีความหลากหลายและมีความแตกต่าง 
 4. หลักภาระรับผิดชอบ (Accountability) คือ การแสดงความรับผิดชอบในการปฏิบัติ
หน้าที่และผลงานต่อเปูาหมายที่ก าหนดไว้ โดยความรับผิดชอบนั้นควรอยู่ในระดับที่สนองต่อความคาดหวังของ
สาธารณะ รวมทั้งการแสดงถึงความส านึกในการรับผิดชอบต่อปัญหาสาธารณะ 
 5. หลักความโปร่งใส (Transparency) คือ กระบวนการเปิดเผยอย่างตรงไปตรงมา ชี้แจง
ได้เมื่อมีข้อสงสัยและสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารอันไม่ต้องห้ามตามกฎหมายได้อย่างเสรี โดยประชาชน
สามารถรู้ทุกข้ันตอนในการด าเนินกิจกรรมหรือกระบวนการต่างๆ และสามารถตรวจสอบได้ 
 6. หลักการมีส่วนร่วม (Participation) คือ กระบวนการที่ข้าราชการ ประชาชนและผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่มมีโอกาสได้เข้าร่วมในการรับรู้ เรียนรู้ ท าความเข้าใจ ร่วมแสดงทัศนะ ร่วมเสนอปัญหา
หรือ ประเด็นที่ส าคัญที่เกี่ยวข้อง ร่วมคิดแนวทาง ร่วมการแก้ไขปัญหา ร่วมในกระบวนการตัดสินใจ และร่วม
กระบวนการพัฒนาในฐานะหุ้นส่วนการพัฒนา 
 7. หลักการกระจายอ านาจ (Decentralization) คือ การถ่ายโอนอ านาจการตัดสินใจ 
ทรัพยากร และภารกิจจากส่วนราชการส่วนกลางให้แก่หน่วยการปกครองอ่ืนๆ (ราชการบริหารส่วนท้องถิ่น) 
และภาคประชาชนด าเนินการแทนโดยมีอิสระตามสมควร รวมถึงการมอบอ านาจและความรับผิดชอบในการ
ตัดสินใจและการด าเนินการให้แก่บุคลากร โดยมุ่งเน้นการสร้างความพึงพอใจในการให้บริการต่อผู้รับบริการ
และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย การปรับปรุงกระบวนการ และเพ่ิมผลิตภาพเพ่ือผลการด าเนินงานที่ดีของส่วนราชการ 
 8. หลักนิติธรรม (Rule of Law) คือ การใช้อ านาจของกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับใน
การบริหารราชการด้วยความเป็นธรรม ไม่เลือกปฏิบัติ และค านึงถึงสิทธิเสรีภาพของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
 9. หลักความเสมอภาค (Equity) คือ การได้รับการปฏิบัติและได้รับบริการอย่างเท่าเทียมกันโดย
ไม่มีการแบ่งแยกด้าน ชายหรือหญิง ถิ่นก าเนิด เชื้อชาติ ภาษา เพศ อายุ ความพิการ สภาพทางกายหรือสุขภาพ 
สถานะของบุคคล ฐานะทางเศรษฐกิจและสังคม ความเชื่อทางศาสนา การศึกษา การฝึกอบรม และอ่ืนๆ  
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 10. หลักมุ่งเน้นฉันทามติ (Consensus Oriented) คือ การหาข้อตกลงทั่วไปภายในกลุ่มผู้
มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้อง ซึ่งเป็นข้อตกลงที่เกิดจากการใช้กระบวนการเพ่ือหาข้อคิดเห็นจากกลุ่มบุคคลที่
ได้รับประโยชน์และเสียประโยชน์ โดยเฉพาะกลุ่มที่ได้รับผลกระทบโดยตรงซึ่งต้องไม่มีข้อคัดค้านที่ยุติไม่ได้ใน
ประเด็นที่ส าคัญ โดยฉันทามติไม่จ าเป็นต้องหมายความว่าเป็นความเห็นพ้องโดยเอกฉันท์ 
 
เกณฑ์การประเมิน :  
 1. โครงการและกิจกรรมที่ด าเนินงานในรอบปีตามยุทธศาสตร์และวิสัยทัศน์ บรรลุเปูาหมายที่
ก าหนดไว้ 
 2. การด าเนินงานตามแผน สามารถประหยัดต้นทุน แรงงาน และระยะเวลารวมทั้งสามารถ
ยกเลิกกิจกรรมที่ไม่จ าเป็นได ้
 3. นักศึกษาและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องได้รับบริการที่มีคุณภาพในระยะเวลาที่ก าหนด ตรงตาม
ความคาดหวังและความต้องการ 
 4. ข้อสงสัย ข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการบริหารงานได้รับการชี้แจง แก้ไข และไม่เกิดผลกระทบ
กับผู้ใด 
 5. นักศึกษา อาจารย์ และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้ครบถ้วย  
ทันเวลา และมีความโปร่งใส 
 6. ผู้เกี่ยวข้องทุกฝุายร่วมรับรู้ ร่วมวางแผนร่วมตัดสินใจ ร่วมปฏิบัติการและร่วมด าเนินการใน
งานต่างๆ 
 7. มีการมอบอ านาจการตัดสินใจและกระจายความรับผิดชอบในการด าเนินงานให้แก่
ผู้ปฏิบัติงานในระดับต่างๆ 
 8. นักศึกษา อาจารย์ และผู้รับบริการได้รับการปฏิบัติด้วยมาตรฐานเดียวกัน ไม่เลือกปฏิบัติ
และเป็นไปตามสิทธิและเสรีภาพของผู้ที่เกี่ยวข้อง 
 9. การบริหารงานเป็นไปตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ และบริการอย่างเท่าเทียมกัน ไม่ใช้
อ านาจตามอ าเภอใจ ยึดมั่นในความถูกต้อง รวดเร็ว และเป็นธรรม 
 10. การบริหารงานใช้กระบวนการหาข้อตกลงและข้อยุติร่วมกันระหว่างกลุ่มที่มีส่วนได้
ส่วนเสียและไม่มีข้อคัดค้านจากกลุ่มที่ได้รับผลกระทบ 
 
เกณฑ์การให้คะแนน 

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

มีหลักฐาน 1-4  
รายการ 

มีหลักฐาน 5-6 
รายการ 

มีหลักฐาน 7-8 
รายการ 

มีหลักฐาน 9-10 
รายการ 
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ผลการด าเนินงาน 
เกณฑ์การประเมิน ผลการด าเนินงาน หลักฐาน 

1. โครงการและกิจกรรมที่ด าเนินงานในรอบปี
ตามยุทธศาสตร์และวิสัยทัศน์ บรรลุเปูาหมาย
ที่ก าหนดไว้ 

  

2. การด าเนินงานตามแผน สามารถประหยัด
ต้นทุน แรงงาน และระยะเวลารวมทั้งสามารถ
ยกเลิกกิจกรรมที่ไม่จ าเป็นได้ 

  

3. นักศึกษาและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องได้รับบริการ
ที่มีคุณภาพในระยะเวลาที่ก าหนด ตรงตาม
ความคาดหวังและความต้องการ 

  

4. ข้อสงสั ย ข้อร้ องเรี ยนเกี่ ยวกับการ
บริหารงานได้รับการชี้แจง แก้ไข และไม่
เกิดผลกระทบกับผู้ใด 

  

5. นักศึกษา อาจารย์ และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง
สามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้ครบถ้วย  
ทันเวลา และมีความโปร่งใส 

  

6. ผู้เกี่ยวข้องทุกฝุายร่วมรับรู้ ร่วมวางแผน
ร่ วมตั ดสิ นใจ ร่ วมปฏิบั ติ การและร่ วม
ด าเนินการในงานต่างๆ 

  

7. มีการมอบอ านาจการตัดสินใจและกระจาย
ความรับผิดชอบในการด าเนินงานให้แก่
ผู้ปฏิบัติงานในระดับต่างๆ 

  

8. นักศึกษา อาจารย์ และผู้รับบริการได้รับ
การปฏิบัติด้วยมาตรฐานเดียวกัน ไม่เลือก
ปฏิบัติและเป็นไปตามสิทธิและเสรีภาพของผู้ที่
เกี่ยวข้อง 

  

9. การบริหารงานเป็นไปตามกฎ ระเบียบ 
ข้อบังคับ และบริการอย่างเท่าเทียมกัน ไม่ใช้
อ านาจตามอ าเภอใจ ยึดมั่นในความถูกต้อง 
รวดเร็ว และเป็นธรรม 

  

10. การบริหารงานใช้กระบวนการหาข้อตกลง
และข้อยุติร่วมกันระหว่างกลุ่มที่มีส่วนได้ส่วน
เสียและไม่มีข้อคัดค้านจากกลุ่มที่ ได้รับ
ผลกระทบ 

  

 
ผลการประเมิน 

ตัวบ่งชี้ ผลการด าเนินงาน คะแนนที่ได ้
การบริหารโดยใช้หลักธรรมาภิบาล ....... รายการ ...... คะแนน 
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มาตรฐานที่ 19 ผลงานเด่นหรือนวัตกรรมการบริหาร 
 
ตัวบ่งชี้ท่ี 37 ผลงานเด่นหรือนวัตกรรมการบริหาร 
ค าอธิบาย  

 เพ่ือให้ผู้บริหารน าเสนอผลงานเด่นหรือนวัตกรรมที่ได้สร้างสรรค์ในการบริหารจัดการในรอบปี  
พร้อมทั้งประเมินตนเอง ทั้งนี้ ผลการน าเสนอดังกล่าวจะเป็นบทเรียนที่ควรได้รับการสั่งสมเป็นองค์ความรู้ของ
องค์กร ซึ่งมีคุณค่าต่อการพัฒนาและการต่อยอดให้เกิดความก้าวหน้าต่อไป 
 
เกณฑ์การประเมิน  
 พิจารณาผลการน าเสนอผลงานเด่นหรือนวัตกรรม ตามระดับดังนี้ 
  1. ปฏิบัติงานในระดับปกติ ไม่ปรากฏงานเด่นหรือนวัตกรรม 
  2. มีผลงานเด่นหรือนวัตกรรมที่ก าลังด าเนินการ ยังไม่บรรลุผล 
  3. มีผลงานเด่นหรือนวัตกรรมปรากฏเป็นที่ยอมรับ ชื่นชมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
  4. มีผลงานเด่นหรือนวัตกรรมที่เป็นตัวอย่าง/แนวทางของต่างหน่วยงาน 
  5. มีผลงานเด่นหรือนวัตกรรมการบริหารที่ได้รับการยกย่อง เป็นต้นแบบของหน่วยงานอื่น 
 
เกณฑ์การให้คะแนน 

คะแนน  1 คะแนน  2 คะแนน  3 คะแนน  4 คะแนน  5 
ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5 

 
ผลการด าเนินงาน 

เกณฑ์การประเมิน ผลการด าเนินงาน หลักฐาน 
1. ปฏิบัติงานในระดับปกติ ไม่ปรากฏงาน
เด่นหรือนวัตกรรม 

  

2. มีผลงานเด่นหรือนวัตกรรมที่ก าลั ง
ด าเนินการ ยังไม่บรรลุผล 

  

3. มีผลงานเด่นหรือนวัตกรรมปรากฏเป็นที่
ยอมรับ ชื่นชม ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

  

4.  มีผลงานเด่นหรือนวัตกรรมที่ เป็น
ตัวอย่าง/แนวทางของต่างหน่วยงาน 

  

5. มีผลงานเด่นหรือนวัตกรรมการบริหารที่
ไ ด้ รั บ ก า ร ย ก ย่ อ ง  เ ป็ น ต้ น แ บ บ ข อ ง
หน่วยงานอื่น 

  

 
ผลการประเมิน 

ตัวบ่งชี้ ผลการด าเนินงาน คะแนนที่ได ้
ผลงานเด่นหรือนวัตกรรมการบริหาร ระดับ ...... ...... คะแนน 
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มิติที่ 5 ผลการด าเนินการตามนโยบายของสภามหาวิทยาลัย 
 

 มิตินี้ มุ่งค้นหาสาระสนเทศเกี่ยวกับประสิทธิผลของการบริหารจัดการตามที่อธิการบดีได้
แถลงนโยบายต่อสภามหาวิทยาลัยเมื่อเข้ารับต าแหน่งซึ่งมี 9 ด้าน ว่ามีประสิทธิผลเกิดขึ้นเพียงใด 
คณะกรรมการบริหารได้มีบทบาทอย่างไรเพียงใด และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้สะท้อนผลในแง่ใด ส่งผลดีผลเสีย
ต่อมหาวิทยาลัยอย่างไร โดยผู้ประเมินจะท าการประเมินเชิงคุณภาพให้ครอบคลุมปัจจัยที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ 
ต้องการน าเสนอสาระสนเทศเพ่ือประโยชน์ในการพัฒนามหาวิทยาลัยเป็นส าคัญ 

 นโยบายการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาที่ได้น าเสนอต่อสภามหาวิทยาลัย (สภา
มหาวิทยาลัย 26 พฤษภาคม 2556) ประกอบด้วย 9 ด้าน 
 1. ด้านวิชาการ : เร่งพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้สอดคล้องกับเอกลักษณ์ของมหาวิทยาลัย 
สามารถแข่งขันและเป็นที่ยอมรับของผู้ใช้บัณฑิตและสังคม 
 2. ด้านวิจัยและบัณฑิต : เน้นให้คณะวิชามีความเข้มแข็งด้านวิจัยและการจัดการบัณฑิตศึกษา 
 3. ด้านบริการวิชาการ : เน้นการบริการทางวิชาการที่เชื่อมโยงกับการเรียนการสอน วิจัย 
เพ่ือพัฒนาบุคลากรในท้องถิ่น 
 4. ด้านการพัฒนานักศึกษา : เน้นพหุวัฒนธรรม น าวิถีประชาธิปไตย ฝักใฝุสันติภาพ 
 5. ด้านพัฒนาบุคลากร : คัดเลือกคนเก่งและพัฒนาบุคลากรให้มีศักยภาพในการปฏิบัติงาน 
 6. ด้านการบริหารทั่วไป : เน้นการบริหารเพื่อเข้าสู่การเป็นองค์กรคุณภาพ 
 7. ด้านการบริหารงบประมาณ : จัดงบประมาณตามภารกิจและยุทธศาสตร์การพัฒนา
มหาวิทยาลัย 
 8. ด้านการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ : ร่วมสร้างสันติสุขในจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
 9. ด้านประชาคมอาเซียน : พัฒนานักศึกษาและบุคลากรเพ่ือให้มีความพร้อมและแข่งขันได้
ในประชาคมอาเซียน 
 ให้ผู้บริหารมหาวิทยาลัย คณบดี ผู้อ านวยการส านัก/สถาบัน จัดท ารายงานผลการด าเนินงาน
ตามหัวข้อที่ก าหนดพร้อมอ้างอิง/หลักฐานเอกสารตามที่เป็นจริง เพ่ือเสนอข้อมูลตามผลการผลการด าเนินการ
ตามนโยบายของสภามหาวิทยาลัย (ผู้บริหารรายงานตนเอง) 
 
แนวทางในการรายงานผลการด าเนินงาน 
 
ด้านวิชาการ :  เร่งรัดพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้สอดคล้องกับเอกลักษณ์ของมหาวิทยาลัย สามารถแข่งขัน
และเป็นที่ยอมรับของผู้ใช้บัณฑิตและสังคม 
 ผู้บริหารได้ผลักดันให้ด าเนินการโครงการ/กิจกรรม กี่งาน กี่โครงการ มีตัวชี้วัดความส าเร็จ
อะไรบ้าง ด าเนินการได้บรรลุเปูาหมายกี่โครงการ ร้อยละความส าเร็จตามเปูาหมายตัวชี้วัดเป็นอย่างไร สามารถ
พัฒนาคุณภาพการศึกษาได้ส าเร็จตามที่วางไว้หรือไม่ ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของหลักสูตร คณะ 
และมหาวิทยาลัยโดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเป็นอย่างไร 
 
ด้านวิจัยและบัณฑิตศึกษา : เน้นให้คณะวิชามีความเข็มแข็งด้านวิจัยและการจัดการบัณฑิตศึกษา 
 ผู้บริหารได้พัฒนาระบบและกลไกในการส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยของนักศึกษาและ
อาจารย์หรือไม่ อย่างไร มีการท าวิจัยเพ่ือแก้ปัญหาท้องถิ่น และน ามาบูรณาการกับการเรียนการสอนอย่างไร 
อธิบายระบบและกลไกต่างๆการบริหารงานวิจัย ทุนสนับสนุนงานวิจัย จ านวนงานวิจัยที่ท าเสร็จแล้วและได้รับ
การตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติและระดับนานาชาติ 



88 
 

 
ด้านการบริการวิชาการ : เน้นการบริการวิชาการที่เชื่อมโยงกับการเรียนการสอน วิจัย เพ่ือพัฒนาบุคลากรในท้องถิ่น 
 ผู้บริหารมีแผนและยุทธศาสตร์ในการให้บริการทางวิชาการแก่สังคมอย่างไร มีระบบและกลไก
ในการด าเนินงานให้บรรลุตามแผนงาน โครงการและกิจกรรมที่ก าหนดไว้เพียงใด ผลการบริการวิชาการที่
เชื่อมโยงกับการเรียนการสอน วิจัย เพ่ือพัฒนาบุคลากรในท้องถิ่นมีอะไรบ้าง มีระบบประเมินผลการปฏิบัติงาน
ที่มีประสิทธิภาพและเป็นธรรมอย่างไร 
 มีการสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับองค์กรใด อย่างไร ประสบผลส าเร็จได้รับการยกย่องหรือ
ได้รับรางวัลใดจากหน่วยงาน/สถาบันใดบ้าง 
 
ด้านการพัฒนานักศึกษา : เน้นพหุวัฒนธรรม น าวิถีประชาธิปไตย ฝักใฝุสันติภาพ 
 ผู้บริหารได้ด าเนินโครงการกิจกรรมอะไรบ้างในการพัฒนานักศึกษาให้มีเอกลักษณ์/อัตลักษณ์ 
ตามที่ก าหนดไว้ ได้ผลอย่างไร นักศึกษาได้รับการยกย่องเชิดชูรางวัล การจัดอันดับจากหน่วยงานระดับต่างๆ 
อย่างไร มีการปฏิบัติที่ดีหรือดีเลิศที่สามารถใช้เป็นแบบอย่างได้หรือไม่ อะไรบ้าง 
 
ด้านการพัฒนาบุคลากร : คัดเลือกคนเก่งและพัฒนาบุคลากรให้มีศักยภาพในการปฏิบัติงาน 
 ผู้บริหารมีระบบ กฎเกณฑ์ และกระบวนการอย่างไรในการสรรหาและรับบุคลากรที่มีวุฒิ 
ประสบการณ์ และศักยภาพสูงเข้ามาปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย การจัดสรรอัตราให้แก่คณะและหน่วยงาน
ต่างๆ ใช้กรอบหลักเกณฑ์อะไร ระบบและกลไกในการพัฒนาบุคลากรให้มีวุฒิและต าแหน่งทางวิชาการสูงขึ้น  
มีประสิทธิภาพเพียงใด มีระบบจูงใจ/การช่วยเหลืออาจารย์ที่มีภาระงานสอนมากให้ท าผลงานวิชาการอย่างไร 
ร้อยละของผลส าเร็จตามตัวชี้วัดการพัฒนาอาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนเป็นอย่างไร มีแนวปฏิบัติที่ดี 
สามารถใช้เป็นมาตรฐานการด าเนินการได้หรือไม่ อย่างไร 
 
ด้านการบริหารงานทั่วไป : เน้นการบริหารเพื่อเข้าสู่การเป็นองค์กรคุณภาพ 
 ผู้บริหารได้พัฒนาหน่วยงานต่างๆในมหาวิทยาลัยให้เป็นองค์กรคุณภาพและ/หรือได้รับรางวัล
หรือการรับรองคุณภาพจากองค์กร/สถาบันใดบ้าง ( สกอ. สมศ. TQA, PMQA, EdPEx..ฯ) มีการเทียบเคียง
สมรรถนะด้านใดกับหน่วยงาน/สถาบันที่มีผลงานเป็นเลิศแห่งใดบ้าง ได้ผลอย่างไร 
 
ด้านการบริหารงบประมาณ : จัดงบประมาณตามภารกิจและยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัย 
 ผู้บริหารได้จัดท าแผนแม่บทในการหารายได้หรือไม่ ได้ผลเป็นอย่างไร (จ านวนเงินรายได้ที่
สามารถจัดหาได้ในรอบปี) มีกรอบทิศทางและกลไกในการจัดสรรงบประมาณเพ่ือบริหารงานด้านต่างๆ อย่างไร
ให้เป็นไปตามแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการประจ าปี ผลการบริหารงบประมาณเป็นอย่างไร มีการก ากับ
ติดตามและน าผลมาปรับปรุงและพัฒนาระบบงบประมาณหรือไม่ อย่างไร มหาวิทยาลัยมีระบบปูองกันและ
แก้ปญัหาการทุจริตคอรัปชั่น หรือแนวทางในการพัฒนาเป็นองค์กรที่ปราศจากทุจริตคอรัปชั่นอย่างไร 
 
ด้านการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ : ร่วมสร้างสันติสุขในจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
 ผู้บริหารได้จัดท าแผน โครงการ งบประมาณเพ่ือรองรับเปูาหมายการสร้างสันติสุขในจังหวัด
ชายแดนภาคใต้หรือไม่ อย่างไร ได้มีการประสานงาน/ร่วมมือ/สร้างเครือข่ายในการด าเนินงานกับหน่วยงาน/องค์กร
ใดบ้าง กี่โครงการ ร้อยละของผลส าเร็จตามเปูาหมาย/ตัวชี้วัดเป็นอย่างไร 
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ด้านประชาคมอาเซียน : พัฒนานักศึกษาและบุคลากรเพ่ือให้มีความพร้อมและแข่งขันได้ในประชาคมอาเซียน 
 ผู้บริหารได้จัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนานักศึกษาและบุคลากรเพ่ือให้มีความพร้อมและแข่งขัน
ได้ในประชาคมอาเซียนอย่างไร มอบหมายให้ใครหรือหน่วยงานด าเนินการ มีงบประมาณรองรับจากแหล่งใดบ้าง 
จัดท าโครงการ/กิจกรรมกี่โครงการ มีตัวชี้วัดอะไรบ้าง ผลส าเร็จตามเปูาหมาย/ตัวชี้วัดเป็นอย่างไร 
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บทที่ 4 
 

สรุปผลการประเมิน 
 

ตารางสรุปคะแนนและผลการประเมินตามมิติ มาตรฐาน และตัวบ่งชี้ 
 

มิติ/
มาตรฐาน/ 

ตัวบ่งชี้ 
ชื่อตัวบ่งชี้ 

คะแนน
ประเมิน 

ผลการ
ประเมิน 

มิติที่ 1 พันธกิจ 
มาตรฐานที่ 1 คุณภาพการผลิตบัณฑิต 
ตัวบ่งชี้ที่  1 ร้อยละของจ านวนนักศึกษาในท้องถิ่นที่เข้าศึกษาต่อจ านวนนักศึกษา

ทั้งหมด 
  

ตัวบ่งชี้ที่  2 ระบบและกลไกในการพัฒนาและบริหารหลักสูตร (สกอ. 2.1)   
ตัวบ่งชี้ที่  3 ระบบและกลไกการจัดการเรียนการสอน (สกอ. 2.6)   
ตัวบ่งชี้ที่  4 ระดับความส าเร็จของการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมที่จัดให้กับ

นักศึกษา (สกอ. 2.8) 
  

ตัวบ่งชี้ที่  5 ร้อยละของบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ได้งานท าหรือประกอบอาชีพอิสระ
ภายใน 1 ปี (สมศ. 1) 

  

ตัวบ่งชี้ที่  6 ผลงานของผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทที่ได้รับการตีพิมพ์หรือ
เผยแพร่  (สมศ. 3) 

  

ตัวบ่งชี้ที่  7 ผลการบริหารสถาบันให้เกิดอัตลักษณ์  (สมศ. 16.1)   
มาตรฐานที่ 2 คุณภาพการผลิตและพัฒนาวิชาชีพครู  
ตัวบ่งชี้ที่  8 นักศึกษาหรือศิษย์เก่าท่ีได้รับการยกย่องในวิชาชีพครู   
ตัวบ่งชี้ที่  9 การอบรม พัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษา     
ตัวบ่งชี้ที่  10 ร้อยละของจ านวนครู/บุคลากรที่ได้รับการพัฒนาในรอบปีต่อเปูาหมาย   
มาตรฐานที่ 3 คุณภาพการวจิัยและสร้างองค์ความรู้    
ตัวบ่งชี้ที่  11 ระบบและกลไกการพัฒนางานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ (สกอ.4.1)           
ตัวบ่งชี้ที่  12 ระบบและกลไกการจัดการความรู้จากงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ 

(สกอ.4.2) 
  

ตัวบ่งชี้ที่  13 เงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ต่อจ านวนอาจารย์ประจ าและ
นักวิจัย (สกอ.4.3)     

  

ตัวบ่งชี้ที่  14 ผลงานทางวิชาการที่ได้รบัรองคุณภาพ (สมศ.7)   
มาตรฐานที่ 4 คุณภาพการบริการทางวิชาการแก่สังคม 
ตัวบ่งชี้ที่  15 ระบบและกลไกการบริการทางวิชาการแก่สังคม (สกอ.5.1)   
ตัวบ่งชี้ที่  16 กระบวนการบริการทางวิชาการให้เกิดประโยชน์ต่อสังคม (สกอ.5.2)   
มาตรฐานที่ 5 คุณภาพการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม  
ตัวบ่งชี้ที่  17 ระบบและกลไกการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม  (สกอ.6.1)   
ตัวบ่งชี้ที่  18 ผลการส่งเสริมและสนับสนุนด้านศิลปะและวัฒนาธรรม (สมศ.10)   
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มิติ/
มาตรฐาน/ 

ตัวบ่งชี้ 
ชื่อตัวบ่งชี้ 

คะแนน
ประเมิน 

ผลการ
ประเมิน 

มาตรฐานที่ 6 คุณภาพการเรียนรู้และเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน  
ตัวบ่งชี้ที่  19 การเรียนรู้และการเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนหรือองค์ภายนอก 

(สมศ. 9) 
  

ตัวบ่งชี้ที่  20 ผลการชี้น า ปูองกัน หรือแก้ปัญหาของสังคมในด้านต่าง ๆ (สมศ. 18)   
มาตรฐานที่ 7 คุณภาพการศกึษา ส่งเสริม สืบสานโครงการอันเนื่องมาจากแนวพระราชด าริ 
ตัวบ่งชี้ที่  21 โครงการ/กิจกรรมในการศึกษา ส่ ง เสริม สืบสานโครงการอัน

เนื่องมาจากแนวพระราชด าริ 
  

มิติที่ 2 การบริหารจัดการ 
มาตรฐานที่ 8 คุณภาพของการบริหารจัดการ 
ตัวบ่งชี้ที่  22 ภาวะผู้น าของสถาบันและผู้บริหารทุกระดับของสถาบัน (สกอ. 7.1)     
ตัวบ่งชี้ที่  23 การพัฒนาสถาบันสู่สถาบันเรียนรู้  (สกอ.7.2 )   
ตัวบ่งชี้ที่  24 ระบบการพัฒนาคณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน (สกอ.2.4)   
มาตรฐานที่ 9 การเงินและงบประมาณ 
ตัวบ่งชี้ที่  25 ระบบและกลไกการเงินและงบประมาณ (สกอ. 8.1)   
มาตรฐานที่ 10 ระบบประกันคุณภาพ 
ตัวบ่งชี้ที่  26 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน (สกอ.9.1)   
มิติที่ 3 การพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ 
มาตรฐานที่ 11 ระบบฐานข้อมูลและทรัพยากร 
ตัวบ่งชี้ที่  27 ระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารและการตัดสินใจ (สกอ.7.3)   
ตัวบ่งชี้ที่  28 ห้องสมุดอุปกรณ์การศึกษา และสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ (สกอ. 2.5)      
มาตรฐานที่ 12 ระบบการบริหารจัดการมุ่งสู่ความเป็นเลิศ 
ตัวบ่งชี้ที่  29 มีการน านวัตกรรมการบรหิารจัดการมาใช้ในการบรหิาร    
มาตรฐานที่ 13 การพัฒนาอาจารย์ 
ตัวบ่งชี้ที่  30 อาจารย์ประจ าที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก (สกอ. 2.2)   
ตัวบ่งชี้ที่  31 อาจารย์ประจ าที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ (สกอ. 2.3)   
มาตรฐานที่ 14 การพัฒนาบุคลากร 
ตัวบ่งชี้ที่  32 ร้อยละของบุคลากรประจ าสายสนับสนุนที่ได้รับการพัฒนาความรู้ และ

ทักษะวิชาชีพทั้งในและต่างประเทศ 
  

มิติที่ 4 ศักยภาพของผู้บริหาร 
มาตรฐานที่ 15  ภาวะผู้น าในการจัดการศึกษา 
ตัวบ่งชี้ที่  33 ภาวะผู้น าในการจัดการศึกษา   
มาตรฐานที่ 16  ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลง 
ตัวบ่งชี้ที่  34 ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลง   
มาตรฐานที่ 17  ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการใช้งบประมาณ 
ตัวบ่งชี้ที่ 35  ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการใช้งบประมาณ   
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มิติ/
มาตรฐาน/ 

ตัวบ่งชี้ 
ชื่อตัวบ่งชี้ 

คะแนน
ประเมิน 

ผลการ
ประเมิน 

มาตรฐานที่ 18  การบริหารโดยใช้หลักธรรมาภิบาล 
ตัวบ่งชี้ที่  36 ผลการบริหารโดยใช้หลักธรรมาภิบาล   
มาตรฐานที่ 19  ผลงานเด่นหรือนวัตกรรมการบริหาร 
ตัวบ่งชี้ที่  37 ผลงานเด่นหรือนวัตกรรมการบริหาร   

ผลประเมิน   
 
หมายเหตุ  จากเกณฑ์การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย ของอธิการบดี และใน

ต าแหน่งคณบดี/ผู้น านวยการ ซึ่งเป็นการประเมินเชิงปริมาณ ก าหนดระดับ 1, 2, 3, 4 และ 5 
โดยแปลความหมายระดับคุณภาพในมิติที่ 1 - 4 ดังนี้ 

 
ช่วงคะแนน ระดับคุณภาพ 

4.51 – 5.00 ดีมาก 
3.51 – 4.50 ดี 
2.51 – 3.50 พอใช้ 
1.51 – 2.50 ปรับปรุง 
1.00 – 1.50 ต้องปรับปรุง 
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ภาคผนวก 
 

กระบวนส าหรับการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย   
ของอธิการบดี และในต าแหน่งคณบดี/ผู้น านวยการ 

  
 ส าหรับการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย  ของอธิการบดี และใน
ต าแหน่งคณบดี/ผู้น านวยการ เป็นกระบวนการที่คณะกรรมการ ซึ่งเป็นผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกด าเนินการ
ประเมินคุณภาพการจัดการศึกษา โดยการรวบรวมและศึกษาข้อมูลจากรายงานผลการประเมินตนเอง  ข้อมูล
จากเอกสารรายงานต่างๆ ตลอดจนการเก็บรวบรวมข้อมูลการปฏิบัติจริงจากการสังเกต สอบถาม สัมภาษณ์ผู้มี
ส่วนเกี่ยวข้อง หรือมีส่วนได้ส่วนเสีย โดยมีจุดมุ่งหมายส าคัญ คือ เพ่ือให้มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลามีการ
ปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่อง อันจะส่งผลต่อคุณภาพของบัณฑิต และผลผลิตของมหาวิทยาลัย
โดยรวมต่อไป กระบวนการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงานในต าแหน่งคณบดี ประกอบด้วยขั้นตอนหลัก 
4 ขั้นตอนในการด าเนินงาน ดังนี้ 
 ขั้นที่ 1 จัดท าขอบข่าย มาตรฐาน ตัวบ่งชี้  เกณฑ์ส าหรับการติดตาม ตรวจสอบ และ
ประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย ของอธิการบดี และในต าแหน่งคณบดี/ผู้น านวยการ ซึ่งสอดคล้องกับ
มาตรฐาน ตัวบ่งชี้ และเกณฑ์การประเมินมหาวิทยาลัย เพ่ือขอความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัยในการ
ประชุมสภามหาวิทยาลัย ประจ าเดือน.... 2558 
 
 
 
 
 
 ขั้นที่ 2 มหาวิทยาลัย/คณะ/ส านักจัดท ารายงานการประเมินตนเอง เสนอส าหรับการติดตาม 
ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย ของอธิการบดี และในต าแหน่งคณบดี/ผู้น านวยการ ในวันที่
.................. และคณะกรรมการเข้าตรวจเยี่ยมในวันที่..................  
 
 
 
 
 
 ขั้นที่ 3 คณะกรรมการฯ ด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลและจัดท ารายงานการติดตาม ตรวจสอบ 
และประเมินผลงานในต าแหน่งคณบดี เพื่อเสนอคณะกรรมการบริหารคณะ ตรวจสอบความถูกต้องของ
ข้อมูล ในวันที่.................. 
 
 
 
 
 
 

ก าหนดขอบข่าย มาตรฐาน ตัวบ่งชี้ 
เกณฑ์การติดตาม ตรวจสอบและ

ประเมินผลงาน 

สภามหาวิทยาลัย 
เดือน......2558 

เขียนรายงานผลการปฏิบัติงาน  
และรายงานการประเมินตนเอง 

คณะกรรมการติดตาม 
ตรวจสอบ และประเมินผลงาน 

(วันที่..................) 

ด าเนินการตรวจเยี่ยม 
- สังเกต 
- สัมภาษณ์ 
- ตรวจสอบเอกสาร

หลักฐานข้อมูล 
 

เขียนรายงาน
ฉบับร่าง 

ส่งให้มหาวิทยาลัย/
คณะ/ส านัก 

ตรวจสอบทักท้วง 
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 ขั้นที่ 4 ปรับปรุงรายงานส าหรับการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย  
ของอธิการบดี และในต าแหน่งคณบดี/ผู้น านวยการ เพ่ือน าเสนอสภามหาวิทยาลัย ในการประชุมประจ าเดือน
.................. 
 
 
 
 

  

รายงานฉบับสมบูรณ์ 
น าเสนอต่อที่ประชุมสภา 

มหาวิทยาลัย 
(ในวันที่..................) 

รายงานผลการ
ประเมินคุณภาพ

การศึกษาประจ าปี 
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ก าหนดการ 
การติดตาม  ตรวจสอบ  และประเมิน 

ผลงานของมหาวิทยาลัย  อธิการบดี และในต าแหน่งคณบดี/ผู้อ านวยการ 
ประจ าปีงบประมาณ 2557 

 
 

 ตามท่ีสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาได้มีค าสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาที่ 14/2555 
ลงวันที่ 28 ธันวาคม พ.ศ. 2555 แต่งตั้งคณะกรรมการ ฯ. เพ่ือให้มีการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล
งานของมหาวิทยาลัยของอธิการบดี และในต าแหน่งคณบดี/ผู้อ านวยการ เป็นไปตามเจตนารมณ์ของ
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.2547 โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้ 

 
 1. เพ่ือติดตาม ตรวจสอบความก้าวหน้าในการด าเนินงานตามวัตถุประสงค์และภาระหน้าที่

ของมหาวิทยาลัยตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฎ พ.ศ. 2547 มาตรา 7 และมาตรา 50 
 2. เพ่ือติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยของอธิการบดีและในต าแหน่ง

คณบดี/ผู้อ านวยการส านัก โดยให้ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อการปรับปรุง เพ่ือการพัฒนา 
 3. เพ่ือรายงานการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล พร้อมข้อคิดเห็นเสนอต่อสภา

มหาวิทยาลัย 
 ทั้งนี้การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยของอธิการบดี และใน
ต าแหน่งคณบดี/ผู้อ านวยการ โดยท าการประเมินตามปีงบประมาณและรายงานผลต่อสภามหาวิทยาลัย
ปีละ 1 ครั้ง ตามรูปแบบ วิธีการประเมิน และเกณฑ์การประเมินและได้รับความเห็นชอบจากสภา
มหาวิทยาลัย ครั้งที่ 1/2556 เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2556 ซึ่งมี มิติ มาตรฐาน ตัวบ่งชี้และเกณฑ์การ
ประเมิน (จัดการประชุม ครั้งที่ 1/2556 เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2556 ครั้งที่ 2/2556 เมื่อวันที่ 23 
พฤษภาคม 2556 และได้ปรับปรุงเมื ่อวันที ่ 22 ธันวาคม 2557) พร้อมทั้งได้จัดท าเป็นคู ่มือและได้
เผยแพร่ไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในเดือนกุมภาพันธ์ 2558 แล้วนั้น  

 ส าหรับการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลฯ.ประจ าปีงบประมาณ 2557 คณะกรรมการฯ. 
จะท าการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินให้เป็นไปตามมติที่ประชุมการรับฟังความเห็นจากคณะ
กรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ซึ่งมีสาระส าคัญดังนี้ 
 1. มหาวิทยาลัย  คณะ  ส านัก/สถาบัน จัดท ารายงานการประเมินตนเองตาม  มิติ  มาตรฐาน  
ตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประเมินที่ได้จัดท าเป็นคู่มือและได้เผยแพร่ไปยังหน่วยงาน โดยจัดส่งไปยังส านักประกัน
คุณภาพการศึกษาภายในวันที่ 12 มีนาคม 2558 หน่วยงานละ 7 เล่ม (ส าหรับคณะกรรมการ 5 เล่ม  
ส านักงานอธิการบดี 1 เล่ม ส านักประกันคุณภาพ 1 เล่ม) 
 ทั้งนี้ ส านัก/สถาบัน ที่มีพันธกิจเฉพาะด้านของมหาวิทยาลัย จะต้องเขียนรายงานในตัวบ่งชี้ที่
เกี่ยวข้องให้ครอบคลุมในฐานะงานของมหาวิทยาลัย    
 2. คณะกรรมการฯ. จะท าการตรวจเยี่ยมและประเมินในวันที่ 30, 31 มีนาคม – 1 เมษายน 
2558 โดยมีก าหนดการดังนี้ 
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30 มีนาคม 2558 
      8.30 - 9.00 น.  คณะกรรมการติดตามตรวจสอบฯ  พบอธิการบดีและรองอธิการบดี
ชี้แจงรายละเอียดการตรวจเยี่ยมคณะแต่ละคณะ 

เวลา กรรมการชุดที่ 1 กรรมการชุดที่ 2 
กรรมการ 1. รศ.ดร.ชูศักดิ์  เอกเพชร 1. รศ.ประดิษฐ์  มีสุข 

 2. รศ.ดร.วันชัย  ธรรมสัจการ 2. รศ.ดร.ชิรวฒัน์  นิจเนตร 
 3. รศ.ประสิทธิ์   ทองแจ่ม 3. นายฉลอง  อาคาสุวรรณ 

9.00 -10.30 
10.30–12.00 
13.00-14.30 
14.30-16.00 
16.00-17.30 

ส านักวิจัยและพัฒนา 
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
คณะครุศาสตร์ 
บัณฑิตวิทยาลัย 

คณะศิลปกรรมศาสตร์ 
คณะวิทยาการจัดการ  
ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยี 
คณะเทคโนโลยีการเกษตร 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

   
 17.30 - 18.00 น.  คณะกรรมการฯ ประชุมสรุปผลประจ าวัน 
 
หมายเหตุ   คณะกรรมการฯ ท าการตรวจเยี่ยมแต่ละหน่วยงาน  1 ชั่วโมง 30 นาที โดยด าเนินการ 
 - 10 นาที รับฟังการน าเสนอข้อมูลจากหน่วยงาน 
 - 20 นาที  ตรวจสอบเอกสาร  หลักฐาน เพื่อการประเมินในแต่ละตัวบ่งชี้ 
 - 20 นาที  สัมภาษณ์และรับฟังความเห็นของผู้บริหารเกี่ยวกับการบริหารจัดการ   
 - 20 นาที  สัมภาษณ์และรับฟังความเห็นของบุคลากรในหน่วยงาน  3-5 คน 
 - 20 นาที  สัมภาษณ์และรับฟังความเห็นของผู้รับบริการจากหน่วยงาน อาจารย์ 2 คน  
บุคลากร 2 คน  นักศึกษา 2 คน 

ขอให้หน่วยงานจัดเตรียมผู้ให้สัมภาษณ์และสถานที่ไว้ให้พร้อม 
 
 
 

31 มีนาคม 2558 
เวลา กรรมการชุดที่ 1 กรรมการชุดที่ 2 

8.30 -10.00 
10.00–11.30 
11.30-12.30 
13.00-14.00 

ส านักส่งเสริมวิชาการ 
ส านักศิลปะและวัฒนธรรม 
สัมภาษณ์ตัวแทนสภาคณาจารย์/สโมสร 
สัมภาษณ์ตัวแทนบุคลากรฝุายสนับสนุน 

ส านักงานอธิการบดี 
สัมภาษณ์ตัวแทนอาจารย์จากคณะต่างๆ 
สัมภาษณ์ตัวแทนนักศึกษาจากคณะต่างๆ 
สัมภาษณ์ตัวแทนสภา/สโมสรนักศึกษา 

 
 14.00 - 15.00 น. ตรวจสอบเอกสาร หลักฐาน เพ่ือการประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยในแต่

ละตัวบ่งชี้ 
      15.00 - 16.30 น. สัมภาษณ์และรับฟังความเห็นของอธิการบดี และรองอธิการบดีเกี่ยวกับการ

บริหารจัดการ 
 16.30 - 17.00 น. คณะกรรมการฯ ประชุมสรุปผลการประเมิน 
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หมายเหตุ   การสัมภาษณ์และรับฟังความเห็นจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่มีต่อการบริหารจัดการมหาวิทยาลัย 
     ตัวแทนนักศึกษาจากคณะต่าง ๆ 8 คณะ  คณะละ 2 คน 

       ตัวแทนอาจารย์จากคณะต่าง ๆ 8 คณะ  คณะละ 2 คน 
        ตัวแทนสภาคณาจารย์ 3 คน  สโมสรบุคลากร 3 คน 
        ตัวแทนสภา/สโมสรนักศึกษา  6-10 คน 

      ตัวแทนบุคลากรฝุายสนับสนุน ในแผนก ฝุายต่างๆ 6-10 คน 
 การจัดเตรียมผู้ให้สัมภาษณ์และสถานที่   โดยการประสานของผู้ช่วยเลขานุการและ
อนุกรรมการฯ. 
 
1 เมษายน 2558 

 08.30 - 09.30 น.  คณะกรรมการฯ ประชุมสรุปผลการประเมิน 
09.30 - 11.00 น.  คณะกรรมการฯ น าเสนอผลการประเมินด้วยวาจา 

 
 3. คณะกรรมการฯ. จะร่างรายงานผลการประเมินส่งมายังมหาวิทยาลัย คณะ ส านัก/สถาบัน  
เพ่ือให้ตรวจสอบความถูกต้องภายใน 15 วัน และน าเสนอรายงานผลการประเมินทั้งเอกสารและวาจาต่อสภา
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาต่อไป 
 


