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ตารางผูรับผิดชอบเพื่อการขบัเคลื่อนใหบรรลุผลตามเปาหมาย ตามองคประกอบคุณภาพ ตัวบงชี้ และเกณฑการประเมิน (สกอ.)  ปการศึกษา 2553  

ประเมินระดับ 

องคประกอบ/ ตัวบงชี้/ เกณฑการประเมิน (สกอ.) 
ผูรับผิดชอบ 
ระดับสถาบัน 

ผูรับผิดชอบ 
ระดับคณะวิชา/

หนวยงานเทียบเทา 

หนวยงาน สถาบัน คณะวิชา/

หนวยงาน 

ภาควิชา/ 
สาขาวิชา 

องคประกอบที่ 1  ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค และแผนดําเนินการ       

ตัวบงชี้ที่ 1.1  กระบวนการพัฒนาแผน รองอธิการบดี คณบดี / ผูอํานวยการ คณะวิชา /    

เกณฑมาตรฐาน (วางแผนและพัฒนา)  หนวยงานสนับสนุน    

ก1.  มีการจัดทําแผนกลยุทธที่สอดคลองกับนโยบายของสภาสถาบัน      ไมทํา 
ก2.  มีการถายทอดแผนกลยุทธระดับสถาบันไปสูทุกหนวยงานภายใน      ไมทํา 
ก3.  มีกระบวนการแปลงแผนกลยุทธเปนแผนปฏิบัติการประจําปครบ 4 พันธกิจ  

 (การเรียนการสอน  การวิจัย การบริการวิชาการ และการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม) 

      

ก4.  มีตัวบงชี้ของแผนกลยุทธ แผนปฏิบัติการประจํา ป และคาเปาหมายของแตละตัวบงชี้       

ก5.  มีการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจําปครบ 4 พันธกิจ       

ก6.  มีการติดตามผลการดําเนินงานตามตัวบงชี้ของแผนปฏิบัติการประจําป อยางนอยป

ละ 2 ครั้ง และรายงานผลตอผูบริหารเพื่อพิจารณา 

      

ก7.  มีการประเมินผลการดําเนินงานตามตัวบงชี้ของแผนกลยุทธ อยางนอยปละ 1 ครั้ง 

และรายงานผลตอผูบริหารและสภาสถาบันเพื่อพิจารณา 

      

ก8.  มีการนําผลการพิจารณา ขอคิดเห็น และขอเสนอแนะของสภาสถาบันไปปรับปรุง

แผนกลยุทธและแผนปฏิบัติการประจําป 

      

องคประกอบที่ 2 การผลิตบัณฑิต       

ตัวบงชี้ที่ 2.1  ระบบและกลไกการพัฒนาและบริหารหลักสูตร รองอธิการบดี คณบดี / ผูอํานวยการ คณะวิชา /    

เกณฑมาตรฐานทั่วไป (วิชาการและวิจัย)  กองบริการการศึกษา/ 
บัณฑิตวิทยาลัย 
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ประเมินระดับ 

องคประกอบ/ ตัวบงชี้/ เกณฑการประเมิน (สกอ.) 
ผูรับผิดชอบ 
ระดับสถาบัน 

ผูรับผิดชอบ 
ระดับคณะวิชา/

หนวยงานเทียบเทา 

หนวยงาน สถาบัน คณะวิชา/

หนวยงาน 

ภาควิชา/ 
สาขาวิชา 

ก1.  มีระบบและกลไกการเปดหลักสูตรใหมและปรับปรุงหลักสูตรตามแนวทางปฏิบัติที่

กําหนดโดยคณะกรรมการการอุดมศึกษา และดําเนินการตามระบบที่กําหนด 

 

กองบริการการศึกษา

จัดทําคูมือที่มีระบบและ

กลไกการเปดหลักสูตร 

   ไมทํา ไมทํา 

ก2.  มีระบบและกลไกการปดหลักสูตรตามแนวทางปฏิบัติที่กําหนดโดยคณะกรรมการ

การอุดมศึกษา และดําเนินการตามระบบที่กําหนด 

 

กองบริการการศึกษา

จัดทําคูมือที่มีระบบและ

กลไกการปดหลักสูตร 

   ไมทํา ไมทํา 

ก3.  ทุกหลักสูตรมีการดําเนินงานใหเปนไปตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตร

ระดับอุดมศึกษา และกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ 

      

ก4.  มีคณะกรรมการรับผิดชอบควบคุมกํากับใหมีการดําเนินการไดครบถวนทั้งขอ 1 ขอ 

2 และขอ 3 ขางตนตลอดเวลาที่จัดการศึกษา และมีการประเมินหลักสูตรทุก

หลักสูตรอยางนอยตามกรอบเวลาที่กําหนดในเกณฑมาตรฐานหลักสูตรฯ 

 (ภาควิชา/สาขาวิชา ตองแตงตั้งกรรมการบริหารหลักสูตร) 

      

ก5.  มีคณะกรรมการรับผิดชอบควบคุมกํากับใหมีการดําเนินการไดครบถวนทั้งขอ 1 ขอ 

2 และขอ 3 ขางตนตลอดเวลาที่จัดการศึกษา และมีการพัฒนาหลักสูตรทุกหลักสูตร

ตามผลการประเมินในขอ 4   

      

เกณฑมาตรฐานเพิ่มเติมเฉพาะกลุม       

ก6.  มีความรวมมือในการพัฒนาและบริหารหลักสูตรระหวางสถาบันกับภาครัฐหรือ

ภาคเอกชนที่เกี่ยวของกับวิชาชีพของหลักสูตร มากกวารอยละ 30 ของจํานวน

หลักสูตรวิชาชีพทั้งหมดทุกระดับการศึกษา 

      

ก7.  หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาที่เนนการวิจัยที่เปดสอน (ปริญญาโท เฉพาะแผน ก และ

ปริญญาเอก) มีจํานวนมากกวารอยละ 50 ของจํานวนหลักสูตรทั้งหมดทุกระดับ

การศึกษา   

เฉพาะคณะวิชาที่มี

หลักสูตรบัณฑิตศึกษา 
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ประเมินระดับ 

องคประกอบ/ ตัวบงชี้/ เกณฑการประเมิน (สกอ.) 
ผูรับผิดชอบ 
ระดับสถาบัน 

ผูรับผิดชอบ 
ระดับคณะวิชา/

หนวยงานเทียบเทา 

หนวยงาน สถาบัน คณะวิชา/

หนวยงาน 

ภาควิชา/ 
สาขาวิชา 

ก8.  หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาที่เนนการวิจัยที่เปดสอน (ปริญญาโท เฉพาะแผน ก และ

ปริญญาเอก) มีจํานวนนักศึกษาที่ศึกษาอยูในหลักสูตรมากกวารอยละ 30 ของจํานวน

นักศึกษาทั้งหมดทุกระดับการศึกษา 

เฉพาะคณะวิชาที่มี

หลักสูตรบัณฑิตศึกษา 

     

ตัวบงชี้ที่ 2.2 อาจารยประจําที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก รองอธิการบดี คณบดี คณะวิชา /    
เกณฑเฉพาะสถาบัน (วิชาการและวิจัย)  กองการเจาหนาที่    

ก1.  - คารอยละของอาจารยประจําที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกที่กําหนดใหเปนคะแนนเต็ม 5 = 

รอยละ 60 ขึ้นไป  หรือ 
        -  คาการเพิ่มขึ้นของรอยละของอาจารยประจําที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก เปรียบเทียบ

กับปที่ผานมา ที่กําหนดใหเปนคะแนนเต็ม 5 = รอยละ 12 ขึ้นไป 

      

ตัวบงชี้ที่  2.3  อาจารยประจําที่ดํารงตําแหนงทางวิชาการ รองอธิการบดี คณบดี คณะวิชา /    

เกณฑเฉพาะสถาบัน (วิชาการและวิจัย)  กองการเจาหนาที่    

ก1.  – คารอยละของอาจารยประจําที่ดํารงตําแหนงรองศาสตราจารยและศาสตราจารย

รวมกัน ที่กําหนดใหเปนคะแนนเต็ม 5 = รอยละ 30  ขึ้นไป  หรือ 
        -  คาการเพิ่มขึ้นของรอยละของอาจารยประจําที่ดํารงตําแหนงรองศาสตราจารยและ

ศาสตราจารยรวมกัน เปรียบเทียบกับปที่ผานมา ที่กําหนดใหเปนคะแนนเต็ม 5 = 

รอยละ 6  ขึ้นไป 

      

ตัวบงชี้ที่ 2.4  ระบบการพัฒนาคณาจารยและบุคลากรสายสนับสนุน รองอธิการบดี (บริหาร) คณบดี / ผูอํานวยการ คณะวิชา / หนวยงาน

สนับสนุน 

   

เกณฑมาตรฐาน   กองการเจาหนาที ่    

ก1.  มีแผนการบริหารและการพัฒนาคณาจารยทั้งดานวิชาการ เทคนิคการสอนและการ

วัดผลและมีแผนการบริหารและพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนที่มีการวิเคราะหขอมูล

เชิงประจักษ   

     ไมทํา 
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ประเมินระดับ 

องคประกอบ/ ตัวบงชี้/ เกณฑการประเมิน (สกอ.) 
ผูรับผิดชอบ 
ระดับสถาบัน 

ผูรับผิดชอบ 
ระดับคณะวิชา/

หนวยงานเทียบเทา 

หนวยงาน สถาบัน คณะวิชา/

หนวยงาน 

ภาควิชา/ 
สาขาวิชา 

ก2.  มีการบริหารและการพัฒนาคณาจารยและบุคลากรสายสนับสนุนใหเปนไปตามแผน

 ที่กําหนด   

     ไมทํา 

ก3.  มีสวัสดิการเสริมสรางสุขภาพที่ดี และสรางขวัญและกําลังใจใหคณาจารยและ

บุคลากรสายสนับสนุนสามารถทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพ 

     ไมทํา 

ก4.  มีระบบการติดตามใหคณาจารยและบุคลากรสายสนับสนุนนําความรูและทักษะที่ได

จากการพัฒนามาใชในการจัดการเรียนการสอนและการวัดผลการเรียนรูของ

นักศึกษา ตลอดจนการปฏิบัติงานที่เกี่ยวของ 

     ไมทํา 

ก5.  มีการใหความรูดานจรรยาบรรณอาจารยและบุคลากรสายสนับสนุน และดูแลควบคุม

ใหคณาจารยและบุคลากรสายสนับสนุนถือปฏิบัติ 

     ไมทํา 

ก6.  มีการประเมินผลความสําเร็จของแผนการบริหารและการพัฒนาคณาจารยและ

 บุคลากรสายสนับสนุน 

     ไมทํา 

ก7.  มีการนําผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือปรับปรุงการบริหารและการพัฒนา

คณาจารยและบุคลากรสายสนับสนุน 

     ไมทํา 

ตัวบงชี้ที่ 2.5 หองสมุด อุปกรณการศึกษา และสภาพแวดลอมการเรียนรู       

เกณฑมาตรฐาน       

ก1.  มีการจัดการหรือจัดบริการเพื่อใหนักศึกษามีเครื่องคอมพิวเตอรใชในอัตราไมสูงกวา 

 8 FTES ตอเครื่อง   (คณะวิชา/หนวยงาน  และภาควิชา/สาขาวิชา นับจํานวนเครื่อง

 คอมพิวเตอรของนักศึกษา  และรหัสผานการเขาใชระบบอินเตอรเน็ตไรสาย  

 สงขอมูลใหศูนยคอมพิวเตอร) 

อธิการบดี ผอ.ศูนยคอมฯ คณะวิชา / ภาควิชา 

ศูนยคอมพิวเตอร 

(ขอมูลรายคณะ) 

 ไมทํา ไมทํา 

ก2.  มีบริการหองสมุดและแหลงเรียนรูอื่นๆ ผานระบบเครือขายคอมพิวเตอร และมีการ

ฝกอบรมการใชงานแกนักศึกษาทุกปการศึกษา 

      สํานักหอสมุดและ ศูนยคอมพิวเตอร จําแนกขอมูลเปนรายคณะวิชา 

อธิการบดี ผอ.หองสมุด คณะวิชา / 

สํานักหอสมุด  

(ขอมูลรายคณะ) 

 ไมทํา ไมทํา 



หมายเหตุ   เกณฑการประเมินที่ระบุวาภาควิชา/สาขาวิชาไมตองดําเนินการนั้น  ใหภาควิชา/สาขาวิชาเขียนชี้แจงในรายงานวาใชผลการดําเนินงานตามคณะวิชา 
             เกณฑการประเมินที่ระบุวาคณะวิชา/หนวยงานไมตองดําเนินการนั้น  ใหคณะวิชา/หนวยงานเขียนชี้แจงในรายงานวาใชผลการดําเนินงานตามมหาวิทยาลัย 
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ประเมินระดับ 

องคประกอบ/ ตัวบงชี้/ เกณฑการประเมิน (สกอ.) 
ผูรับผิดชอบ 
ระดับสถาบัน 

ผูรับผิดชอบ 
ระดับคณะวิชา/

หนวยงานเทียบเทา 

หนวยงาน สถาบัน คณะวิชา/

หนวยงาน 

ภาควิชา/ 
สาขาวิชา 

    (คณะวิชาที่มีหองสมุดใหเขียนรายงานเพิ่มเติม) ศูนยคอมพิวเตอร 

ก3.  มีบริการดานกายภาพที่เหมาะสมตอการจัดการเรียนการสอนและการพัฒนานักศึกษา

อยางนอยในดานหองเรียน หองปฏิบัติการ อุปกรณการศึกษา และจุดเชื่อมตอ

อินเตอรเน็ตในระบบไรสาย 
 (คณะวิทยาศาสตรและคณะวิศวกรรมศาสตรฯ สงขอมูลใหศูนยคอมพิวเตอร) 

รองอธิการบดี (วิทยาเขต) 

 

คณบดี / 

ผอ.ศูนยคอมฯ 

คณะวิชา / 

ศูนยคอมพิวเตอร 

(ระบบคอมพิวเตอร) 

  ไมทํา 

ก4.  มีบริการสิ่งอํานวยความสะดวกที่จําเปนอื่นๆ อยางนอยในดาน 

       งานทะเบียนนักศึกษา (กองบริการการศึกษา)   

       ผานระบบเครือขายคอมพิวเตอร (ศูนยคอมพิวเตอร)          

      การบริการอนามัยและการรักษาพยาบาล การจัดการหรือจัดบริการดานอาหารและ

สนามกีฬา (กองกิจการนักศึกษา) 

รองอธิการบดี 
- (วิชาการและวิจัย) 
- (กิจการนักศึกษา) 

ผอ.ศูนยคอมฯ /  
ผอ. กองกิจการ

นักศึกษา /  
ผอ.กองบริการ

การศึกษา 

ศูนยคอมพิวเตอร 

(ระบบคอมพิวเตอร) / 
กองกิจการนักศึกษา 

(พยาบาล,สนามกีฬา) / 

กองบริการการศึกษา 

(การลงทะเบียน) 

  ไมทํา 

ก5.  มีระบบสาธารณูปโภคและรักษาความปลอดภัยของอาคารตลอดจนบริเวณโดยรอบ 

อยางนอยในเรื่องประปา ไฟฟา ระบบกําจัดของเสีย การจัดการขยะ รวมทั้งมีระบบ

และอุปกรณปองกันอัคคีภัยในบริเวณอาคารตาง ๆ โดยเปนไปตามกฎหมายที่

เกี่ยวของ 

รองอธิการบดี 
- (บริหาร) 

- (พระราชวังสนามจันทร) 
- (เพชรบุรี) 

คณบดี / 
ผอ.กองกลาง / 
ผอ.กองอาคารฯ / 
ผอ. สนง.เพชรบุรี 

คณะวิชา / 
งานอาคารสถานที่ ฯ/ 
กองบริการอาคารฯ / 
สํานักงานเพชรบุรี 

  ไมทํา 

ก6.  มีผลการประเมินคุณภาพของบริการในขอ 2 – 5 ทุกขอไมต่ํากวา 3.51 จากคะแนน

 เต็ม 5 

     ไมทํา 

ก7.  มีการนําผลการประเมินคุณภาพในขอ 6 มาใชเปนขอมูลในการพัฒนาการจัดบริการ

ดานกายภาพที่สนองความตองการของผูรับบริการ  

     ไมทํา 

ตัวบงชี้ที่ 2.6  ระบบและกลไกการจัดการเรียนการสอน รองอธิการบดี คณบดี คณะวิชา /    

เกณฑมาตรฐาน (วิชาการและวิจัย)  กองบริการการศึกษา    

ก1.  มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปน       



หมายเหตุ   เกณฑการประเมินที่ระบุวาภาควิชา/สาขาวิชาไมตองดําเนินการนั้น  ใหภาควิชา/สาขาวิชาเขียนชี้แจงในรายงานวาใชผลการดําเนินงานตามคณะวิชา 
             เกณฑการประเมินที่ระบุวาคณะวิชา/หนวยงานไมตองดําเนินการนั้น  ใหคณะวิชา/หนวยงานเขียนชี้แจงในรายงานวาใชผลการดําเนินงานตามมหาวิทยาลัย 
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ประเมินระดับ 

องคประกอบ/ ตัวบงชี้/ เกณฑการประเมิน (สกอ.) 
ผูรับผิดชอบ 
ระดับสถาบัน 

ผูรับผิดชอบ 
ระดับคณะวิชา/

หนวยงานเทียบเทา 

หนวยงาน สถาบัน คณะวิชา/

หนวยงาน 

ภาควิชา/ 
สาขาวิชา 

สําคัญทุกหลักสูตร 

ก2.  ทุกรายวิชาของทุกหลักสูตร มีรายละเอียดของรายวิชาและของประสบการณ

ภาคสนาม(ถามี) กอนการเปดสอนในแตละภาคการศึกษา ตามที่กําหนดในกรอบ

มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ 

      

ก3.  ทุกหลักสูตรมีรายวิชาที่สงเสริมทักษะการเรียนรูดวยตนเอง และการใหผูเรียนได

เรียนรูจากการปฏิบัติทั้งในและนอกหองเรียนหรือจากการทําวิจัย 

      

ก4.  มีการใหผูมีประสบการณทางวิชาการหรือวิชาชีพจากหนวยงานหรือชุมชนภายนอก

เขามามีสวนรวมในกระบวนการเรียนการสอนทุกหลักสูตร 

      

ก5.  มีการจัดการเรียนรูที่พัฒนาจากการวิจัย หรือจากกระบวนการจัดการความรูเพื่อ

 พัฒนาการเรียนการสอน 

      

ก6.  มีการประเมินความพึงพอใจของผูเรียนที่มีตอคุณภาพการจัดการเรียนการสอนและ

สิ่งสนับสนุนการเรียนรูทุกรายวิชา ทุกภาคการศึกษา โดยผลการประเมินความพึง

พอใจแตละรายวิชาตองไมต่ํากวา 3.51 จากคะแนนเต็ม 5  
      (กองบริการทําแบบประเมินกลางใหครบทุกประเด็น)   

 คณบดี/ 
ผอ.กองบริการ

การศึกษา 

    

ก7.  มีการพัฒนาหรือปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธการสอน หรือการ

ประเมินผลการเรียนรู ทุกรายวิชา ตามผลการประเมินรายวิชา 

      

ตัวบงชี้ที่ 2.7 ระบบและกลไกการพัฒนาสัมฤทธิผลการเรียนตามคุณลักษณะของบัณฑิต รองอธิการบดี 
- (วิชาการและวิจัย) 

คณบดี / 
ผอ.กองบริการฯ 

คณะวิชา / 
กองบริการการศึกษา / 

   

เกณฑมาตรฐานทั่วไป - (กิจการนักศึกษา) ผอ.กองกิจการ

นักศึกษา 
กองกิจการนักศึกษา / 

บัณฑิตวิทยาลัย 

   

ก1.  มีการสํารวจคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงคตามความตองการของผูใชบัณฑิต

อยางนอยสําหรับทุกหลักสูตรระดับปริญญาตรี ทุกรอบระยะเวลาตามแผนกําหนด

      



หมายเหตุ   เกณฑการประเมินที่ระบุวาภาควิชา/สาขาวิชาไมตองดําเนินการนั้น  ใหภาควิชา/สาขาวิชาเขียนชี้แจงในรายงานวาใชผลการดําเนินงานตามคณะวิชา 
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ประเมินระดับ 

องคประกอบ/ ตัวบงชี้/ เกณฑการประเมิน (สกอ.) 
ผูรับผิดชอบ 
ระดับสถาบัน 

ผูรับผิดชอบ 
ระดับคณะวิชา/

หนวยงานเทียบเทา 

หนวยงาน สถาบัน คณะวิชา/

หนวยงาน 

ภาควิชา/ 
สาขาวิชา 

การศึกษาของหลักสูตร 

ก2.  มีการนําผลจากขอ 1 มาใชในการปรับปรุงหลักสูตร การจัดการเรียนการสอน การ

วัดผลการศึกษาและสัมฤทธิผลทางการเรียนที่สงเสริมทักษะอาชีพและคุณลักษณะ

ของบัณฑิตที่พึงประสงคตามความตองการของผูใชบัณฑิต 

      

ก3.  มีการสงเสริมสนับสนุนทรัพยากรทั้งดานบุคลากร เทคโนโลยีสารสนเทศ และ

งบประมาณที่เอื้อตอการพัฒนาคุณลักษณะของบัณฑิต 

      

ก4.  มีระบบและกลไกการสงเสริมใหนักศึกษาระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาเขารวม

กิจกรรมการประชุมวิชาการหรือนําเสนอผลงานทางวิชาการในที่ประชุมระหวาง

สถาบัน หรือที่ประชุมระดับชาติหรือนานาชาติ 

     ไมทํา 

ก5.  มีกิจกรรมเสริมสรางคุณธรรมจริยธรรมใหแกนักศึกษาระดับปริญญาตรีและ

บัณฑิตศึกษาที่จัดโดยสถาบัน 

      

เกณฑมาตรฐานเพิ่มเติมเฉพาะกลุม       

ก6.  มีระบบและกลไกสนับสนุนการประยุกตใชผลงานจากวิทยานิพนธของนักศึกษา

ระดับบัณฑิตศึกษา และมีการรับรองการใชประโยชนจริงจากหนวยงานภาครัฐ หรือ

เอกชน หรือหนวยงานวิชาชีพ 

      

ตัวบงชี้ที่ 2.8  ระดับความสําเร็จของการเสริมสรางคุณธรรมจริยธรรมที่จัดใหกับนักศึกษา รองอธิการบดี 
(กิจการนักศึกษา) 

คณบดี / 
ผอ.กองกิจการ 

คณะวิชา / 
กองกิจการนักศึกษา 

   

เกณฑมาตรฐาน  นักศึกษา     

ก1.  มีการกําหนดพฤติกรรมดานคุณธรรมจริยธรรมสําหรับนักศึกษาที่ตองการสงเสริมไว

เปนลายลักษณอักษร 

     ไมทํา 

ก2.  มีการถายทอดหรือเผยแพรพฤติกรรมดานคุณธรรมจริยธรรมสําหรับนักศึกษาที่

ตองการสงเสริมตามขอ 1 ไปยังผูบริหาร คณาจารย นักศึกษาและผูเกี่ยวของทราบ

     ไมทํา 



หมายเหตุ   เกณฑการประเมินที่ระบุวาภาควิชา/สาขาวิชาไมตองดําเนินการนั้น  ใหภาควิชา/สาขาวิชาเขียนชี้แจงในรายงานวาใชผลการดําเนินงานตามคณะวิชา 
             เกณฑการประเมินที่ระบุวาคณะวิชา/หนวยงานไมตองดําเนินการนั้น  ใหคณะวิชา/หนวยงานเขียนชี้แจงในรายงานวาใชผลการดําเนินงานตามมหาวิทยาลัย 
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ประเมินระดับ 

องคประกอบ/ ตัวบงชี้/ เกณฑการประเมิน (สกอ.) 
ผูรับผิดชอบ 
ระดับสถาบัน 

ผูรับผิดชอบ 
ระดับคณะวิชา/

หนวยงานเทียบเทา 

หนวยงาน สถาบัน คณะวิชา/

หนวยงาน 

ภาควิชา/ 
สาขาวิชา 

อยางทั่วถึงทั้งสถาบัน 

ก3.  มีโครงการหรือกิจกรรมสงเสริมการพัฒนาพฤติกรรมดานคุณธรรมจริยธรรมที่

กําหนดในขอ 1 โดยระบุตัวบงชี้และเปาหมายวัดความสําเร็จที่ชัดเจน 

     ไมทํา 

ก4.  มีการประเมินผลโครงการหรือกิจกรรมสงเสริมคุณธรรมจริยธรรมของนักศึกษาตาม

ตัวบงชี้และเปาหมายที่กําหนดในขอ 3 โดยมีผลการประเมินบรรลุเปาหมายอยาง

นอยรอยละ 90 ของตัวบงชี้ 

     ไมทํา 

ก5.  มีนักศึกษาหรือกิจกรรมที่เกี่ยวกับนักศึกษาไดรับการยกยองชมเชย ประกาศเกียรติ

คุณดานคุณธรรมจริยธรรม โดยหนวยงานหรือองคกรระดับชาติ 

     ไมทํา 

องคประกอบที่ 3  กิจกรรมพัฒนานักศึกษา       

ตัวบงชี้ที่ 3.1  ระบบและกลไกการใหคําปรึกษาและบริการดานขอมูลขาวสาร 

 

รองอธิการบดี 
(กิจการนักศึกษา) 

คณบดี / 
ผอ.กองกิจการ

นักศึกษา 

คณะวิชา /กองกิจการ

นักศึกษา (ปริญญาตรี)/ 
บัณฑิตวิทยาลัย  

   

เกณฑมาตรฐาน   (บัณฑิตศึกษา)    

ก1.   มีการจัดบริการใหคําปรึกษาทางวิชาการและแนะแนวการใชชีวิตแกนักศึกษา      ไมทํา 
ก2.  มีการจัดบริการขอมูลขาวสารที่เปนประโยชนตอนักศึกษา      ไมทํา 
ก3.  มีการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาประสบการณทางวิชาการและวิชาชีพแกนักศึกษา      ไมทํา 
ก4.  มีการจัดบริการขอมูลขาวสารที่เปนประโยชนตอศิษยเกา   บัณฑิตวิทยาลัย   ไมทํา 
ก5.  มีการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาความรูและประสบการณใหศิษยเกา   บัณฑิตวิทยาลัย   ไมทํา 
ก6.  มีผลการประเมินคุณภาพของการใหบริการในขอ 1 – 3 ทุกขอไมต่ํากวา 3.51 จาก

 คะแนนเต็ม 5 

     ไมทํา 

ก7.  มีการนําผลการประเมินคุณภาพของการใหบริการมาใชเปนขอมูลในการพัฒนาการ      ไมทํา 



หมายเหตุ   เกณฑการประเมินที่ระบุวาภาควิชา/สาขาวิชาไมตองดําเนินการนั้น  ใหภาควิชา/สาขาวิชาเขียนชี้แจงในรายงานวาใชผลการดําเนินงานตามคณะวิชา 
             เกณฑการประเมินที่ระบุวาคณะวิชา/หนวยงานไมตองดําเนินการนั้น  ใหคณะวิชา/หนวยงานเขียนชี้แจงในรายงานวาใชผลการดําเนินงานตามมหาวิทยาลัย 
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ประเมินระดับ 

องคประกอบ/ ตัวบงชี้/ เกณฑการประเมิน (สกอ.) 
ผูรับผิดชอบ 
ระดับสถาบัน 

ผูรับผิดชอบ 
ระดับคณะวิชา/

หนวยงานเทียบเทา 

หนวยงาน สถาบัน คณะวิชา/

หนวยงาน 

ภาควิชา/ 
สาขาวิชา 

จัดบริการที่สนองความตองการของนักศึกษา 

ตัวบงชี้ที่ 3.2  ระบบและกลไกการสงเสริมกิจกรรมนักศึกษา รองอธิการบดี 
(กิจการนักศึกษา) 

คณบดี / 
ผอ.กองกิจการ 

คณะวิชา / 
กองกิจการนักศึกษา/ 

   

เกณฑมาตรฐาน คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย นักศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย    

ก1.  สถาบันจัดทําแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาที่สงเสริมผลการเรียนรูตามกรอบ

มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติทุกดาน  

     ไมทํา 

ก2.  มีกิจกรรมใหความรูและทักษะการประกันคุณภาพการศึกษาแกนักศึกษา      ไมทํา 

ก3.  มีการสงเสริมใหนักศึกษานําความรูดานการประกันคุณภาพไปใชในการจัดกิจกรรม

ที่ดําเนินการโดยนักศึกษาอยางนอย 5 ประเภทสําหรับระดับปริญญาตรี และอยาง

นอย 2 ประเภทสําหรับระดับบัณฑิตศึกษา จากกิจกรรมตอไปนี้ 

- กิจกรรมวิชาการที่สงเสริมคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค 

- กิจกรรมกีฬาหรือการสงเสริมสุขภาพ 

- กิจกรรมบําเพ็ญประโยชนหรือรักษาสิ่งแวดลอม 

- กิจกรรมเสริมสรางคุณธรรมและจริยธรรม 

- กิจกรรมสงเสริมศิลปะและวัฒนธรรม 

(บัณฑิตวิทยาลัย ประสานงานกับคณะวิชา ในการจัดกิจกรรมของระดับบัณฑิตศึกษา 

และเขียนรายงาน SAR ของมหาวิทยาลัย สงสํานักงานประกันคุณภาพการศึกษา) 

     ไมทํา 

ก4.  มีการสนับสนุนใหนักศึกษาสรางเครือขายพัฒนาคุณภาพภายในสถาบันและระหวาง

 สถาบัน และมีกิจกรรมรวมกัน   

  กองกิจการนักศึกษา  ไมทํา ไมทํา 

ก5.  มีการประเมินความสําเร็จตามวัตถุประสงคของแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา   กองกิจการนักศึกษา/   ไมทํา 



หมายเหตุ   เกณฑการประเมินที่ระบุวาภาควิชา/สาขาวิชาไมตองดําเนินการนั้น  ใหภาควิชา/สาขาวิชาเขียนชี้แจงในรายงานวาใชผลการดําเนินงานตามคณะวิชา 
             เกณฑการประเมินที่ระบุวาคณะวิชา/หนวยงานไมตองดําเนินการนั้น  ใหคณะวิชา/หนวยงานเขียนชี้แจงในรายงานวาใชผลการดําเนินงานตามมหาวิทยาลัย 
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ประเมินระดับ 

องคประกอบ/ ตัวบงชี้/ เกณฑการประเมิน (สกอ.) 
ผูรับผิดชอบ 
ระดับสถาบัน 

ผูรับผิดชอบ 
ระดับคณะวิชา/

หนวยงานเทียบเทา 

หนวยงาน สถาบัน คณะวิชา/

หนวยงาน 

ภาควิชา/ 
สาขาวิชา 

บัณฑิตวิทยาลัย 
ก6.   มีการนําผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือปรับปรุงการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนา

 นักศึกษา 

  กองกิจการนักศึกษา/ 
บัณฑิตวิทยาลัย 

  ไมทํา 

องคประกอบที่ 4  การวิจัย       

ตัวบงชี้ที่ 4.1  ระบบและกลไกการพัฒนางานวิจัยหรืองานสรางสรรค รองอธิการบดี คณบดี / คณะวิชา /    

เกณฑมาตรฐานทั่วไป (วิชาการและวิจัย) ผอ.สถาบันวิจัยฯ สถาบันวิจัยและพัฒนา    

ก1.  มีระบบและกลไกบริหารงานวิจัยหรืองานสรางสรรค เพื่อใหบรรลุเปาหมายตามแผน

ดานการวิจัยของสถาบัน และดําเนินการตามระบบที่กําหนด 

 ผอ.สถาบันวิจัยฯ สถาบันวิจัยและพัฒนา   ไมทํา 

ก2.  มีการบูรณาการกระบวนการวิจัยหรืองานสรางสรรคกับการจัดการเรียนการสอน       

ก3.  มีการพัฒนาศักยภาพดานการวิจัยหรืองานสรางสรรคและใหความรูดานจรรยาบรรณ

การวิจัยแกอาจารยประจําและนักวิจัย 

     ไมทํา 

ก4.  มีการจัดสรรงบประมาณของสถาบัน เพื่อเปนทุนวิจัยหรืองานสรางสรรค      ไมทํา 
ก5.  มีการสนับสนุนพันธกิจดานการวิจัยหรืองานสรางสรรคตามอัตลักษณของสถาบัน

อยางนอยในประเด็นตอไปนี้ 

- หองปฏิบัติการวิจัยฯ หรือหนวยวิจัยฯ หรือศูนยเครื่องมือ หรือศูนยให

คําปรึกษาและสนับสนุนการวิจัยฯ 

- หองสมุดหรือแหลงคนควาขอมูลสนับสนุนการวิจัยฯ 

- สิ่งอํานวยความสะดวกหรือการรักษาความปลอดภัยในการวิจัยฯ เชน ระบบ

เทคโนโลยีสารสนเทศ ระบบรักษาความปลอดภัยในหองปฏิบัติการวิจัย 

- กิจกรรมวิชาการที่สงเสริมงานวิจัยฯ เชน การจัดประชุมวิชาการ การจัดแสดง

งานสรางสรรค การจัดใหมีศาสตราจารยอาคันตุกะหรือศาสตราจารยรับเชิญ 

     ไมทํา 



หมายเหตุ   เกณฑการประเมินที่ระบุวาภาควิชา/สาขาวิชาไมตองดําเนินการนั้น  ใหภาควิชา/สาขาวิชาเขียนชี้แจงในรายงานวาใชผลการดําเนินงานตามคณะวิชา 
             เกณฑการประเมินที่ระบุวาคณะวิชา/หนวยงานไมตองดําเนินการนั้น  ใหคณะวิชา/หนวยงานเขียนชี้แจงในรายงานวาใชผลการดําเนินงานตามมหาวิทยาลัย 
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ประเมินระดับ 

องคประกอบ/ ตัวบงชี้/ เกณฑการประเมิน (สกอ.) 
ผูรับผิดชอบ 
ระดับสถาบัน 

ผูรับผิดชอบ 
ระดับคณะวิชา/

หนวยงานเทียบเทา 

หนวยงาน สถาบัน คณะวิชา/

หนวยงาน 

ภาควิชา/ 
สาขาวิชา 

(visiting professor) 

ก6.  มีการติดตามและประเมินผลการสนับสนุนในขอ 4 และขอ 5 อยางครบถวนทุก

ประเด็น 

     ไมทํา 

ก7.  มีการนําผลการประเมินไปปรับปรุงการสนับสนุนพันธกิจดานการวิจัยหรืองาน

สรางสรรคของสถาบัน 

     ไมทํา 

ตัวบงชี้ที่ 4.2  ระบบและกลไกการจัดการความรูจากกงานวิจัยหรืองานสรางสรรค รองอธิการบดี คณบดี / คณะวิชา /    

เกณฑมาตรฐานทั่วไป (วิชาการและวิจัย) ผอ.สถาบันวิจัยฯ สถาบันวิจัยและพัฒนา    

ก1.  มีระบบและกลไกสนับสนุนการเผยแพรผลงานวิจัยหรืองานสรางสรรคในการ

ประชุมวิชาการหรือการตีพิมพในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติ และมีการเผยแพร

ผลงานวิจัยหรืองานสรางสรรคในการประชุมวิชาการหรือการตีพิมพในวารสาร

ระดับชาติหรือนานาชาติ 

 ผอ.สถาบันวิจัยฯ สถาบันวิจัยและพัฒนา   ไมทํา 

ก2.  มีระบบและกลไกการรวบรวม คัดสรร วิเคราะหและสังเคราะหความรูจากงานวิจัย

หรืองานสรางสรรค เพื่อใหเปนองคความรูที่คนทั่วไปเขาใจได และดําเนินการตาม

ระบบที่กําหนด 

     ไมทํา 

ก3.   มีการประชาสัมพันธและเผยแพรองคความรูจากงานวิจัยหรืองานสรางสรรคที่ได

จากขอ 2  สูสาธารณชนและผูเกี่ยวของ 

     ไมทํา 

ก4.  มีการนําผลงานงานวิจัยหรืองานสรางสรรคไปใชใหเกิดประโยชน และมีการรับรอง

การใชประโยชนจริงจากหนวยงานภายนอกหรือชุมชน 

     ไมทํา 

ก5.  มีระบบและกลไกเพื่อชวยในการคุมครองสิทธิ์ของงานวิจัยหรืองานสรางสรรคที่

นําไปใชประโยชน และดําเนินการตามระบบที่กําหนด 

  ศูนยบมเพาะ  ไมทํา ไมทํา 

เกณฑมาตรฐานเพิ่มเติมเฉพาะกลุม       



หมายเหตุ   เกณฑการประเมินที่ระบุวาภาควิชา/สาขาวิชาไมตองดําเนินการนั้น  ใหภาควิชา/สาขาวิชาเขียนชี้แจงในรายงานวาใชผลการดําเนินงานตามคณะวิชา 
             เกณฑการประเมินที่ระบุวาคณะวิชา/หนวยงานไมตองดําเนินการนั้น  ใหคณะวิชา/หนวยงานเขียนชี้แจงในรายงานวาใชผลการดําเนินงานตามมหาวิทยาลัย 
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ประเมินระดับ 

องคประกอบ/ ตัวบงชี้/ เกณฑการประเมิน (สกอ.) 
ผูรับผิดชอบ 
ระดับสถาบัน 

ผูรับผิดชอบ 
ระดับคณะวิชา/

หนวยงานเทียบเทา 

หนวยงาน สถาบัน คณะวิชา/

หนวยงาน 

ภาควิชา/ 
สาขาวิชา 

ก6.  มีระบบและกลไกสงเสริมการจดสิทธิบัตรหรอือนุสิทธิบัตร และมีการยื่นจด

 สิทธิบัตรและ อนุสิทธิบัตร 

 

  ศูนยบมเพาะ  ไมทํา ไมทํา 

ตัวบงชี้ที่ 4.3  เงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสรางสรรคตอจํานวนอาจารยประจําและ

นักวิจัยประจํา 

รองอธิการบดี 
(วิชาการและวิจัย) 

คณบดี / 
ผอ.สถาบันวิจัยฯ 

คณะวิชา / 
สถาบันวิจัยและพัฒนา 

   

เกณฑการประเมินเฉพาะกลุมสถาบัน  จําแนกเปน 3 กลุมสาขาวิชา       

1. กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสรางสรรคจากภายในและภายนอกสถาบันที่

กําหนดใหเปน 

คะแนนเต็ม 5 = 180,000 บาทขึ้นไปตอคน 

  ที่มาของเงินวิจัย 
     1.อาจารย 
     2.คณะวิชา 
     3.สถาบันวิจัย 

 ไมทํา ไมทํา 

2. กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ 

จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสรางสรรคจากภายในและภายนอกสถาบันที่

กําหนดใหเปน 

 คะแนนเต็ม 5 = 150,000 บาทขึ้นไปตอคน 

      

3. กลุมสาขาวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร (รวมศิลปะ/ดนตรี) 

จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสรางสรรคจากภายในและภายนอกสถาบันที่

กําหนดใหเปน 

คะแนนเต็ม 5 = 75,000 บาทขึ้นไปตอคน 

  หอศิลป    

องคประกอบที่ 5  การบริการทางวิชาการแกสังคม       

ตัวบงชี้ที่ 5.1  ระบบและกลไกการบริการทางวิชาการแกสังคม รองอธิการบดี คณบดี / คณะวิชา /    

เกณฑมาตรฐาน (พระราชวังสนามจันทร) ผอ.สํานักบริการฯ / สํานักบริการวิชาการ /    



หมายเหตุ   เกณฑการประเมินที่ระบุวาภาควิชา/สาขาวิชาไมตองดําเนินการนั้น  ใหภาควิชา/สาขาวิชาเขียนชี้แจงในรายงานวาใชผลการดําเนินงานตามคณะวิชา 
             เกณฑการประเมินที่ระบุวาคณะวิชา/หนวยงานไมตองดําเนินการนั้น  ใหคณะวิชา/หนวยงานเขียนชี้แจงในรายงานวาใชผลการดําเนินงานตามมหาวิทยาลัย 
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ประเมินระดับ 

องคประกอบ/ ตัวบงชี้/ เกณฑการประเมิน (สกอ.) 
ผูรับผิดชอบ 
ระดับสถาบัน 

ผูรับผิดชอบ 
ระดับคณะวิชา/

หนวยงานเทียบเทา 

หนวยงาน สถาบัน คณะวิชา/

หนวยงาน 

ภาควิชา/ 
สาขาวิชา 

ผอ.หนวยสนับสนุน หนวยงานสนับสนุน 

ก1.  มีระบบและกลไกการบริการทางวิชาการแกสังคม และดําเนินการตามระบบที่

กําหนด 

     ไมทํา 

ก2.  มีการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแกสังคมกับการเรียนการสอน       

ก3.  มีการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแกสังคมกับการวิจัย       

ก4.  มีการประเมินผลความสําเร็จของการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแกสังคมกับ

การเรียนการสอนและการวิจัย  

      

ก5.  มีการนําผลการประเมินไปปรับปรุงการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแกสังคมกับ

การเรียนการสอนและการวิจัย 

      

ตัวบงชี้ที่ 5.2  กระบวนการบริการทางวิชาการใหเกิดประโยชนตอสังคม รองอธิการบดี คณบดี / คณะวิชา /    

เกณฑมาตรฐาน (พระราชวังสนามจันทร) ผอ.สํานักบริการฯ / 
ผอ.หนวยงาน

สนับสนุน 

สํานักบริการวิชาการ / 
หนวยงานสนับสนุน 

   

ก1.  มีการสํารวจความตองการของชุมชน หรือภาครัฐ หรือภาคเอกชน หรือหนวยงาน

วิชาชีพเพื่อประกอบการกําหนดทิศทางและการจัดทําแผนการบริการทางวิชาการ

ตามจุดเนนของสถาบัน 

     ไมทํา 

ก2.  มีความรวมมือดานบริการทางวิชาการเพื่อการเรียนรูและเสริมสรางความเขมแข็งของ

ชุมชน หรือภาคเอกชน หรือภาครัฐ หรือหนวยงานวิชาชีพ 

      

ก3.  มีการประเมินประโยชนหรือผลกระทบของการใหบริการทางวิชาการตอสังคม       

ก4.  มีการนําผลการประเมินในขอ 3 ไปพัฒนาระบบและกลไก หรือกิจกรรมการ

ใหบริการทางวิชาการ 

      



หมายเหตุ   เกณฑการประเมินที่ระบุวาภาควิชา/สาขาวิชาไมตองดําเนินการนั้น  ใหภาควิชา/สาขาวิชาเขียนชี้แจงในรายงานวาใชผลการดําเนินงานตามคณะวิชา 
             เกณฑการประเมินที่ระบุวาคณะวิชา/หนวยงานไมตองดําเนินการนั้น  ใหคณะวิชา/หนวยงานเขียนชี้แจงในรายงานวาใชผลการดําเนินงานตามมหาวิทยาลัย 
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ประเมินระดับ 

องคประกอบ/ ตัวบงชี้/ เกณฑการประเมิน (สกอ.) 
ผูรับผิดชอบ 
ระดับสถาบัน 

ผูรับผิดชอบ 
ระดับคณะวิชา/

หนวยงานเทียบเทา 

หนวยงาน สถาบัน คณะวิชา/

หนวยงาน 

ภาควิชา/ 
สาขาวิชา 

ก5.  มีการพัฒนาความรูที่ไดจากการใหบริการทางวิชาการและถายทอดความรูสูบุคลากร

ภายในสถาบันและเผยแพรสูสาธารณชน 

 

      

องคประกอบที่ 6  การทํานุบํารุงศิลปและวัฒนธรรม       

ตัวบงชี้ที่ 6.1  ระบบและกลไกการทํานุบํารุงศิลปและวัฒนธรรม รองอธิการบดี คณบดี / คณะวิชา /    

เกณฑมาตรฐาน (ศิลปวัฒนธรรม) ผอ.หอศิลป / ผอ. หอศิลป / น.สนับสนุน    

ก1.  มีระบบและกลไกการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม และดําเนินการตามระบบที่

 กําหนด 

     ไมทํา 

ก2.  มีการบูรณาการงานดานทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมกับการจัดการเรียนการสอน

 และกิจกรรมนักศึกษา 

      

ก3.  มีการเผยแพรกิจกรรมหรือการบริการดานทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมตอ

สาธารณชน 

      

ก4.  มีการประเมินผลความสําเร็จของการบูรณาการงานดานทํานุบํารุงศิลปะและ

วัฒนธรรมกับการจัดการเรียนการสอนและกิจกรรมนักศึกษา 

      

ก5.  มีการนําผลการประเมินไปปรับปรุงการบูรณาการงานดานทํานุบํารุงศิลปะและ

วัฒนธรรมกับการจัดการเรียนการสอนและกิจกรรมนักศึกษา 

      

ก6.  มีการกําหนดหรือสรางมาตรฐานคุณภาพดานศิลปะและวัฒนธรรมและมีผลงานเปน

ที่ยอมรับในระดับชาติ 

      

องคประกอบที่ 7  การบริหารและการจัดการ       

ตัวบงชี้ที่ 7.1  ภาวะผูนําของสภาสถาบันและผูบริหารทุกระดับของสถาบัน รองธิการบดี คณบดี / หน.สนง. / คณะวิชา /    



หมายเหตุ   เกณฑการประเมินที่ระบุวาภาควิชา/สาขาวิชาไมตองดําเนินการนั้น  ใหภาควิชา/สาขาวิชาเขียนชี้แจงในรายงานวาใชผลการดําเนินงานตามคณะวิชา 
             เกณฑการประเมินที่ระบุวาคณะวิชา/หนวยงานไมตองดําเนินการนั้น  ใหคณะวิชา/หนวยงานเขียนชี้แจงในรายงานวาใชผลการดําเนินงานตามมหาวิทยาลัย 
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ประเมินระดับ 

องคประกอบ/ ตัวบงชี้/ เกณฑการประเมิน (สกอ.) 
ผูรับผิดชอบ 
ระดับสถาบัน 

ผูรับผิดชอบ 
ระดับคณะวิชา/

หนวยงานเทียบเทา 

หนวยงาน สถาบัน คณะวิชา/

หนวยงาน 

ภาควิชา/ 
สาขาวิชา 

เกณฑมาตรฐาน (บริหาร) ผูอํานวยการ หนวยงานสนับสนุน / 
สนง.สภา มศก. 

 

   

ก1.  สภาสถาบันปฏิบัติหนาที่ตามที่กฎหมายกําหนดครบถวนและมีการประเมินตนเอง

ตามหลักเกณฑที่กําหนดลวงหนา  

กองการเจาหนาที่ และ

สํานักงานประกันทําแบบ

ประเมินฯ 

 กองการเจาหนาที ่
สํานักงานประกันฯ 

   

ก2.  ผูบริหารมีวิสัยทัศน กําหนดทิศทางการดําเนินงาน และสามารถถายทอดไปยัง

บุคลากรทุกระดับ มีความสามารถในการวางแผนกลยุทธ มีการนําขอมูลสารสนเทศ

เปนฐานในการปฏิบัติงานและพัฒนาสถาบัน 

      

ก3.  ผูบริหารมีการกํากับ ติดตามและประเมินผลการดําเนินงานตามที่มอบหมาย รวมทั้ง

สามารถสื่อสารแผนและผลการดําเนินงานของสถาบันไปยังบุคลากรในสถาบัน 

      

ก4.  ผูบริหารสนับสนุนใหบุคลากรในสถาบันมีสวนรวมในการบริหารจัดการ ใหอํานาจ

ในการตัดสินใจแกบุคลากรตามความเหมาะสม 

      

ก5.  ผูบริหารถายทอดความรูและสงเสริมพัฒนาผูรวมงาน เพื่อใหสามารถทํางานบรรลุ

วัตถุประสงคของสถาบันเต็มตามศักยภาพ 

      

ก6.  ผูบริหารบริหารงานดวยหลักธรรมาภิบาล โดยคํานึงถึงประโยชนของสถาบันและผูมี

สวนไดสวนเสีย 

      

ก7.  สภาสถาบันประเมินผลการบริหารงานของสถาบันและผูบริหารนําผลการประเมิน

ไปปรับปรุงการบริหารงานอยางเปนรูปธรรม 

      

ตัวบงชี้ที่ 7.2  การพัฒนาสูสถาบันเรียนรู อธิการบดี คณบดี / คณะวิชา /    

เกณฑมาตรฐาน  ผอ.สํานักหอสมุด สํานักหอสมุด    



หมายเหตุ   เกณฑการประเมินที่ระบุวาภาควิชา/สาขาวิชาไมตองดําเนินการนั้น  ใหภาควิชา/สาขาวิชาเขียนชี้แจงในรายงานวาใชผลการดําเนินงานตามคณะวิชา 
             เกณฑการประเมินที่ระบุวาคณะวิชา/หนวยงานไมตองดําเนินการนั้น  ใหคณะวิชา/หนวยงานเขียนชี้แจงในรายงานวาใชผลการดําเนินงานตามมหาวิทยาลัย 
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ประเมินระดับ 

องคประกอบ/ ตัวบงชี้/ เกณฑการประเมิน (สกอ.) 
ผูรับผิดชอบ 
ระดับสถาบัน 

ผูรับผิดชอบ 
ระดับคณะวิชา/

หนวยงานเทียบเทา 

หนวยงาน สถาบัน คณะวิชา/

หนวยงาน 

ภาควิชา/ 
สาขาวิชา 

ก1.  มีการกําหนดประเด็นความรูและเปาหมายของการจัดการความรูที่สอดคลองกับแผน

กลยุทธของสถาบันอยางนอยครอบคลุมพันธกิจดานการผลิตบัณฑิตและดานการวิจัย  

 

      

ก2.  กําหนดบุคลากรกลุมเปาหมายที่จะพัฒนาความรูและทักษะดานการผลิตบัณฑิตและ

ดานการวิจัยอยางชัดเจนตามประเด็นความรูที่กําหนดในขอ 

      

ก3.  มีการแบงปนและแลกเปลี่ยนเรียนรูจากความรู ทักษะของผูมีประสบการณตรง (tacit 

knowledge) เพื่อคนหาแนวปฏิบัติที่ดีตามประเด็นความรูที่กําหนดในขอ 1 และ

เผยแพรไปสูบุคลากรกลุมเปาหมายที่กําหนด 

      

ก4.  มีการรวบรวมความรูตามประเด็นความรูที่กําหนดในขอ 1 ทั้งที่มีอยูในตัวบุคคลและ

แหลงเรียนรูอื่นๆ ที่เปนแนวปฏิบัติที่ดีมาพัฒนาและจัดเก็บอยางเปนระบบโดย

เผยแพรออกมาเปนลายลักษณอักษร (explicit knowledge) 

      

ก5.  มีการนําความรูที่ไดจากการจัดการความรูในปการศึกษาปจจุบันหรือปการศึกษาที่

ผานมาที่เปนลายลักษณอักษร (explicit knowledge) และจากความรู ทักษะของผูมี

ประสบการณตรง (tacit knowledge) ที่เปนแนวปฏิบัติที่ดีมาปรับใชในการ

ปฏิบัติงานจริง 

      

ตัวบงชี้ที่ 7.3  ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจ รองอธิการบดี คณบดี / คณะวิชา /    

เกณฑมาตรฐาน - (วางแผนและพัฒนา) 
- (บริหาร) 

ผอ.ศูนยคอมฯ / 
ผอ.หนวยงาน

สนับสนุน 

ศูนยคอมพิวเตอร / 
หนวยงานสนับสนุน 

   

ก1.  . มีแผนระบบสารสนเทศ (Information System Plan)   ศูนยคอมพิวเตอร  ไมทํา ไมทํา 
ก2.  มีระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจตามพันธกิจของสถาบัน โดย     ไมทํา ไมทํา 



หมายเหตุ   เกณฑการประเมินที่ระบุวาภาควิชา/สาขาวิชาไมตองดําเนินการนั้น  ใหภาควิชา/สาขาวิชาเขียนชี้แจงในรายงานวาใชผลการดําเนินงานตามคณะวิชา 
             เกณฑการประเมินที่ระบุวาคณะวิชา/หนวยงานไมตองดําเนินการนั้น  ใหคณะวิชา/หนวยงานเขียนชี้แจงในรายงานวาใชผลการดําเนินงานตามมหาวิทยาลัย 
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ประเมินระดับ 

องคประกอบ/ ตัวบงชี้/ เกณฑการประเมิน (สกอ.) 
ผูรับผิดชอบ 
ระดับสถาบัน 

ผูรับผิดชอบ 
ระดับคณะวิชา/

หนวยงานเทียบเทา 

หนวยงาน สถาบัน คณะวิชา/

หนวยงาน 

ภาควิชา/ 
สาขาวิชา 

อยางนอยตองครอบคลุมการจัดการเรียนการสอน การวิจัย การบริหารจัดการ และ

การเงิน และสามารถนําไปใชในการดําเนินงานประกันคุณภาพ 

ก3.  มีการประเมินความพึงพอใจของผูใชระบบสารสนเทศ     ไมทํา ไมทํา 
ก4.  มีการนําผลการประเมินความพึงพอใจของผูใชระบบสารสนเทศมาปรับปรุงระบบ

สารสนเทศ 

    ไมทํา ไมทํา 

ก5.  มีการสงขอมูลผานระบบเครือขายของหนวยงานภายนอกที่เกี่ยวของตามที่กําหนด     ไมทํา ไมทํา 

ตัวบงชี้ที่ 7.4  ระบบบริหารความเสี่ยง  รองอธิการบดี คณบดี / คณะวิชา / ตรวจสอบฯ    

เกณฑมาตรฐาน (บริหาร) ผอ.หนวยงาน

สนับสนุน 
หนวยงานสนับสนุน    

ก1.  มีการแตงตั้งคณะกรรมการหรือคณะทํางานบริหารความเสี่ยง โดยมีผูบริหาร

ระดับสูงและตัวแทนที่รับผิดชอบพันธกิจหลักของสถาบันรวมเปนคณะกรรมการ

หรือคณะทํางาน  

      

ก2.  มีการวิเคราะหและระบุความเสี่ยง และปจจัยที่กอใหเกิดความเสี่ยงอยางนอย 3 ดาน 

ตามบริบทของสถาบัน จากตัวอยางตอไปนี้ 

- ความเสี่ยงดานทรัพยากร (การเงิน งบประมาณ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ อาคาร

สถานที่) 

- ความเสี่ยงดานยุทธศาสตร หรือกลยุทธของสถาบัน 

- ความเสี่ยงดานนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ 

- ความเสี่ยงดานการปฏิบัติงาน เชน ความเสี่ยงของกระบวนการบริหารหลักสูตร 

การบริหารงานวิจัย ระบบงาน ระบบประกันคุณภาพ 

- ความเสี่ยงดานบุคลากรและความเสี่ยงดานธรรมาภิบาล โดยเฉพาะจรรยาบรรณ

ของอาจารยและบุคลากร 

      



หมายเหตุ   เกณฑการประเมินที่ระบุวาภาควิชา/สาขาวิชาไมตองดําเนินการนั้น  ใหภาควิชา/สาขาวิชาเขียนชี้แจงในรายงานวาใชผลการดําเนินงานตามคณะวิชา 
             เกณฑการประเมินที่ระบุวาคณะวิชา/หนวยงานไมตองดําเนินการนั้น  ใหคณะวิชา/หนวยงานเขียนชี้แจงในรายงานวาใชผลการดําเนินงานตามมหาวิทยาลัย 
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ประเมินระดับ 

องคประกอบ/ ตัวบงชี้/ เกณฑการประเมิน (สกอ.) 
ผูรับผิดชอบ 
ระดับสถาบัน 

ผูรับผิดชอบ 
ระดับคณะวิชา/

หนวยงานเทียบเทา 

หนวยงาน สถาบัน คณะวิชา/

หนวยงาน 

ภาควิชา/ 
สาขาวิชา 

- ความเสี่ยงจากเหตุการณภายนอก 

ก3.  มีการประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยงและจัดลําดับความเสี่ยงที่ไดจาก

การวิเคราะหในขอ 2 

      

ก4.  มีการจัดทําแผนบริหารความเสี่ยงที่มีระดับความเสี่ยงสูง และดําเนินการตามแผน       

ก5.  มีการติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานตามแผน และรายงานตอสภาสถาบันเพื่อ

พิจารณาอยางนอยปละ 1 ครั้ง 

      

ก6.  มีการนําผลการประเมิน และขอเสนอแนะจากสภาสถาบันไปใชในการปรับแผนหรือ

วิเคราะหความเสี่ยงในรอบปถัดไป 

      

องคประกอบที่ 8  การเงินและงบประมาณ       

ตัวบงชี้ที่ 8.1  ระบบและกลไกการเงินและงบประมาณ รองอธิการบดี คณบดี / คณะวิชา /    

เกณฑมาตรฐาน (บริหาร) 
รองอธิการบดี 

(วางแผนและพัฒนา) 

ผอ.หนวยงาน

สนับสนุน / 
ผอ.กองคลัง / 

ผอ.ตรวจสอบภายใน 

หนวยงานสนับสนุน / 
กองคลัง / 

ตรวจสอบภายใน/    

กองแผนงาน 

   

ก1.  มีแผนกลยุทธทางการเงินที่สอดคลองกับแผนกลยุทธของสถาบัน      ไมทํา 
ก2.  มีแนวทางจัดหาทรัพยากรทางดานการเงิน หลักเกณฑการจัดสรร และการวาง

แผนการใชเงินอยางมีประสิทธิภาพ โปรงใส ตรวจสอบได 

     ไมทํา 

ก3.  มีงบประมาณประจําปที่สอดคลองกับแผนปฏิบัติการในแตละพันธกิจและการพัฒนา

สถาบันและบุคลากร 

     ไมทํา 

ก4.  มีการจัดทํารายงานทางการเงินอยางเปนระบบ และรายงานตอสภาสถาบันอยางนอย

ปละ 2 ครั้ง 

     ไมทํา 



หมายเหตุ   เกณฑการประเมินที่ระบุวาภาควิชา/สาขาวิชาไมตองดําเนินการนั้น  ใหภาควิชา/สาขาวิชาเขียนชี้แจงในรายงานวาใชผลการดําเนินงานตามคณะวิชา 
             เกณฑการประเมินที่ระบุวาคณะวิชา/หนวยงานไมตองดําเนินการนั้น  ใหคณะวิชา/หนวยงานเขียนชี้แจงในรายงานวาใชผลการดําเนินงานตามมหาวิทยาลัย 
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ประเมินระดับ 

องคประกอบ/ ตัวบงชี้/ เกณฑการประเมิน (สกอ.) 
ผูรับผิดชอบ 
ระดับสถาบัน 

ผูรับผิดชอบ 
ระดับคณะวิชา/

หนวยงานเทียบเทา 

หนวยงาน สถาบัน คณะวิชา/

หนวยงาน 

ภาควิชา/ 
สาขาวิชา 

ก5.  มีการนําขอมูลทางการเงินไปใชในการวิเคราะหคาใชจาย และวิเคราะหสถานะทาง

การเงินและความมั่นคงของสถาบันอยางตอเนื่อง 

 

     ไมทํา 

ก6.  มีหนวยงานตรวจสอบภายในและภายนอก ทําหนาที่ตรวจ ติดตามการใชเงินให

เปนไปตามระเบียบและกฎเกณฑที่สถาบันกําหนด 

     ไมทํา 

ก7.  ผูบริหารระดับสูงมีการติดตามผลการใชเงินใหเปนไปตามเปาหมาย และนําขอมูล

จากรายงานทางการเงินไปใชในการวางแผนและการตัดสินใจ 

     ไมทํา 

องคประกอบที่ 9  ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ       

ตัวบงชี้ที่ 9.1  ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน รองอธิการบดี คณบดี / คณะวิชา /    

เกณฑมาตรฐาน (ประกนัคุณภาพการศึกษา) หนวยงานสนับสนุน หนวยงานสนับสนุน / 
สนง.ประกันคุณภาพฯ 

   

ก1.  มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายในที่เหมาะสมและสอดคลองกับ

พันธกิจและพัฒนาการของสถาบัน ตั้งแตระดับภาควิชาหรือหนวยงานเทียบเทา และ

ดําเนินการตามระบบที่กําหนด  

      

ก2.  มีการกําหนดนโยบายและใหความสําคัญเรื่องการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 

โดยคณะกรรมการระดับนโยบายและผูบริหารสูงสุดของสถาบัน 

      

ก3.  มีการกําหนดตัวบงชี้เพิ่มเติมตามอัตลักษณของสถาบัน       

ก4.  มีการดําเนินงานดานการประกันคุณภาพการศึกษาภายในที่ครบถวน ประกอบดวย 1) 

การควบคุม ติดตามการดําเนินงาน และประเมินคุณภาพ 2) การจัดทํารายงาน

ประจําปที่เปนรายงานประเมินคุณภาพเสนอตอสภาสถาบันและสํานักงาน

คณะกรรมการการอุดมศึกษาตามกําหนดเวลา โดยเปนรายงานที่มีขอมูลครบถวน

      



หมายเหตุ   เกณฑการประเมินที่ระบุวาภาควิชา/สาขาวิชาไมตองดําเนินการนั้น  ใหภาควิชา/สาขาวิชาเขียนชี้แจงในรายงานวาใชผลการดําเนินงานตามคณะวิชา 
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ประเมินระดับ 

องคประกอบ/ ตัวบงชี้/ เกณฑการประเมิน (สกอ.) 
ผูรับผิดชอบ 
ระดับสถาบัน 

ผูรับผิดชอบ 
ระดับคณะวิชา/

หนวยงานเทียบเทา 

หนวยงาน สถาบัน คณะวิชา/

หนวยงาน 

ภาควิชา/ 
สาขาวิชา 

ตามที่สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษากําหนดใน CHE QA Online และ 3) 

การนําผลการประเมินคุณภาพไปทําแผนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถาบัน 

ก5.  มีการนําผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายในมาปรับปรุงการทํางาน และสงผลให

มีการพัฒนาผลการดําเนินงานตามตัวบงชี้ของแผนกลยุทธทุกตัวบงชี้ 

      

ก6.  มีระบบสารสนเทศที่ใหขอมูลสนับสนุนการประกันคุณภาพการศึกษาภายในครบทั้ง 

9องคประกอบคุณภาพ 

      

ก7.  มีสวนรวมของผูมีสวนไดสวนเสียในการประกันคุณภาพการศึกษา โดยเฉพาะ

นักศึกษา ผูใชบัณฑิต และผูใชบริการตามพันธกิจของสถาบัน 

      

ก8.  มีเครือขายการแลกเปลี่ยนเรียนรูดานการประกันคุณภาพการศึกษาระหวางสถาบัน 

และมีกิจกรรมรวมกัน 

      

ก9.  มีแนวปฏิบัติที่ดีหรืองานวิจัยดานการประกันคุณภาพการศึกษาที่หนวยงานพัฒนาขึ้น 

และเผยแพรใหหนวยงานอื่นสามารถนําไปใชประโยชน 

      

องคประกอบที่ 10  สถานศึกษา 3D (เปนนโยบายของรัฐบาล)       

ตัวบงชี้ที่ 10.1 : การบริหารจัดการสถานศึกษา 3 ดี (3D) รองอธิการบดี 
(กิจการนักศึกษา) 
กองกิจการ นศ. 

หนวยงานสนับสนุน 

คณบดี / 
ผอ.กองกิจการนศ. 

คณะวิชา / 
หนวยงาน 

  ไมทํา 

เกณฑมาตรฐาน       

ก1. วางแผนพัฒนาสถานศึกษาตามแนวนโยบายสถานศึกษา 3 ดี (3D) และสงเสริม  

       สนับสนุนทั้งทรัพยากร สิ่งอํานวยความสะดวก และบุคคล  

     ไมทํา 

ก2. จัดการเรียนรู จัดกิจกรรมดานประชาธิปไตย ดานคุณธรรม จริยธรรม และดาน      ไมทํา 



หมายเหตุ   เกณฑการประเมินที่ระบุวาภาควิชา/สาขาวิชาไมตองดําเนินการนั้น  ใหภาควิชา/สาขาวิชาเขียนชี้แจงในรายงานวาใชผลการดําเนินงานตามคณะวิชา 
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ประเมินระดับ 

องคประกอบ/ ตัวบงชี้/ เกณฑการประเมิน (สกอ.) 
ผูรับผิดชอบ 
ระดับสถาบัน 

ผูรับผิดชอบ 
ระดับคณะวิชา/

หนวยงานเทียบเทา 

หนวยงาน สถาบัน คณะวิชา/

หนวยงาน 

ภาควิชา/ 
สาขาวิชา 

      ภูมิคุมกันภัยจากยาเสพติด 

ก3. พัฒนาคณาจารยและบุคลากรทางการศึกษา ใหมีองคความรูและทักษะการปฏิบัติงาน 

      เพื่อการพัฒนาสถานศึกษา 3 ดี (3D) อยางมีคุณภาพ 

     ไมทํา 

ก4. ใหความรวมมือกับทุกฝายในการดําเนินงานนโยบายคุณภาพสถานศึกษา 3 ดี (3D)           ไมทํา 
ก5. กํากับ ติดตามใหสถานศึกษาพัฒนาหรือมีนวัตกรรมสงเสริมใหการดําเนินงานเปนไป 

      ตามมาตรฐานสถานศึกษา 3 ดี (3D) 

     ไมทํา 

ตัวบงชี้ที่ 10.2 : ผลที่เกิดกับผูเรียนตามนโยบาย 3 ดี (3 D ) มีความรู เจตคติที่ดี ตลอดจน

เกิดพฤติกรรม 

รองอธิการบดี 
(กิจการนักศึกษา) 
กองกิจการ นศ. 

หนวยงานสนับสนุน 

คณบดี / 
ผอ.กองกิจการนศ. 

คณะวิชา / 
หนวยงาน 

   

ก1. จํานวนกิจกรรมสนับสนุนนโยบายสถานศึกษา 3D ดานการสงเสริมประชาธิปไตย        ไมทํา 
ก2. จํานวนกิจกรรมสนับสนุนนโยบายสถานศึกษา ดานการสงเสริมใหมีคุณธรรม  

     จริยธรรมและความเปนไทย  

     ไมทํา 

ก3. จํานวนกิจกรรมสนับสนุนนโยบายสถานศึกษา ดานการสรางภูมิคุมกันภัยจาก 

       ยาเสพติดทุกชนิด                   

     ไมทํา 

 


