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บทที่ 1

กระบวนการประเมินคุณภาพภายใน

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรดําเนินการพัฒนาระบบประกันคุณภาพโดยยึด
หลักการดําเนินงานเปน 3 สวน คือ การควบคุมคุณภาพ การตรวจสอบคุณภาพ และ
การประเมินคุณภาพ โดยมีการพัฒนารูปแบบระบบประกันคุณภาพที่สอดคลองกับ
การดําเนินงานและธรรมชาติของหนวยงานภายในมหาวิทยาลัย ซึ่งเปนเอกลักษณของ
มหาวิทยาลัย เปน 2 รูปแบบ ดังนี้
รูปแบบที่ 1 ระบบประกั น คุ ณ ภาพสํ า หรั บ คณะวิ ช า ดํ า เนิ น การตาม 9
องคประกอบ
รูปแบบที่ 2 ระบบประกันคุณภาพสําหรับสํานัก สถาบัน และหนวยงาน
สนับสนุน ดําเนินการตาม 6 องคประกอบ

1.1

การประเมินคุณภาพภายใน
เพื่อใหทันกับสถานการณที่เปลี่ยนแปลงจากภายนอกและสามารถเชื่อมโยง
การประกันคุณภาพภายในและภายนอกได มหาวิทยาลัยจึงทบทวนและปรับปรุงการ
ประเมินคุณภาพภายในอยางตอเนื่องเพื่อใชประเมินระดับคุณภาพ โดยสอดคลองกับ
แนวทางและตัวบงชี้ของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) การพัฒนา
ปรั บปรุ ง ตัว บ งชี้ ก ารประเมิน ในระบบประกั นคุ ณ ภาพภายในของมหาวิ ท ยาลัย ได
พิจารณาตามจุดเนนของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร คือ กลุม ง สถาบันที่เนนการวิจัย
ขั้นสูงและผลิตบัณฑิตระดับบัณฑิตศึกษาโดยเฉพาะระดับปริญญาเอก

คูมือตัวบงชี้และเกณฑประเมินคุณภาพภายใน สําหรับคณะวิชา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

1

แผนงานการประเมินคุณภาพภายในประจําป

กิจกรรมดําเนินการ

พ.ย.- พ.ค.
มิ.ย.
ก.ค.
ส.ค.
ก.ย.
ต.ค.
พ.ย.
ธ.ค.
ม.ค.
ก.พ.
มี.ค.
เม.ย.
พ.ค.
มิ.ย.
ก.ค.
ส.ค.
ก.ย.
ต.ค.

1.2

1. วางแผน และปรับปรุง
แผนดําเนินการ (P)
2. เก็บขอมูล 12 เดือน
ตามตัวบงชี้ (D)
3. ภาควิชาจัดทํา SAR
เตรียมการประเมินและ
มีการแตงตั้งกรรมการ
ประเมินภาควิชา
4.ประเมินภาควิชา (C)
5. คณะนําผล (4) มา
จัดทํา SAR บนระบบ
CHE QA Online และ
เตรียมการประเมินคณะ
และมีการแตงตั้ง
คณะกรรมการประเมิน
คณะวิชา
6. ประเมินคณะวิชาบน
ระบบ CHE QA Online
(C)
7. แตงตัง้ คณะกรรมการ
ประเมินวิทยาเขต/
มหาวิทยาลัย
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คูมือตัวบงชีแ้ ละเกณฑประเมินคุณภาพภายใน สําหรับคณะวิชา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

พ.ย.- พ.ค.
มิ.ย.
ก.ค.
ส.ค.
ก.ย.
ต.ค.
พ.ย.
ธ.ค.
ม.ค.
ก.พ.
มี.ค.
เม.ย.
พ.ค.
มิ.ย.
ก.ค.
ส.ค.
ก.ย.
ต.ค.

กิจกรรมดําเนินการ
8. มก. นําผล (6) มา
จัดทํา SAR บนระบบ
CHE QA Online
เตรียมรับการประเมิน
9. ประเมินมหาวิทยาลัย
บนระบบ CHE QA
Online (C)
10. มก.สงรายงาน
ประกันคุณภาพประจําป
(SAR) ให สกอ. ผาน
ระบบ CHE QA Online
(ภายใน 120 วัน นับ
จากสิ้นปการศึกษา)
11. หนวยงานทุกระดับ
จัดทําแผนพัฒนา
ปรับปรุงตามผลการ
ประเมิน (A) และนําผล
การประเมินไปใชใน
การจัดทําแผนปฏิบัติ
งานประจําปตอไป (P)

คูมือตัวบงชี้และเกณฑประเมินคุณภาพภายใน สําหรับคณะวิชา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
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1.3

แนวทางการประเมินคุณภาพภายในประจําป

สําหรับแนวทางการประเมินคุณภาพภายในประจําป มหาวิทยาลัยมีรูปแบบ
การดําเนินงาน ดังนี้
1. ดําเนินการประเมินคุณภาพภายในเปนรายคณะ/หนวยงานเทียบเทา ผาน
ระบบ CHE QA Online
2. ระยะเวลาดําเนินการประมาณหนวยงานละ 1-3 วัน โดยทุกหนวยงาน
ดําเนินการใหแลวเสร็จภายในเดือนกรกฎาคมของทุกป
3. มหาวิทยาลัยเปนผูแตงตั้งคณะกรรมการประเมินฯ โดยใหแตละคณะ/
หน ว ยงานสนั บ สนุ น นํ า เสนอรายชื่ อ คณะกรรมการประเมิ น ฯ ซึ่ ง ประกอบด ว ย
ประธานฯ และกรรมการประเมินฯ ที่ผานการฝกอบรมผูประเมินฯ ตามแนวทางการ
แตงตั้งคณะกรรมการประเมินของ สกอ. ประมาณ 3-5 คน โดยมีผูประเมินจาก
ภายนอกมหาวิ ท ยาลั ย อย า งน อ ย 1 คน ทั้ ง นี้ แต ล ะหน ว ยงานสามารถพิ จ ารณา
คัดเลือกจากรายชื่อผูผานการฝกอบรมผูประเมินฯ จาก http://www.mua.go.th หรือ
www.qa.ku.ac.th เพื่อนําเสนอใหสํานักประกันคุณภาพจัดทําคําสั่งแตงตั้งตอไป
4. ฝายเลขานุการคณะกรรมการประเมินฯ ประมาณ 2 คน โดยสํานักประกัน
คุณภาพจะจัดบุคลากรจากสํานักประกันคุณภาพ หรือบุคลากรจากหนวยงานอื่นๆ ที่
ผานการฝกอบรมหลักสูตรเลขานุการคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน ที่สํานัก
ประกันคุณภาพจัด ทําหนาที่เลขานุการของคณะกรรมการประเมินฯ แตละชุด
5. คณะ/หนวยงานเทียบเทาจัดทํา SAR บนระบบฐานขอมูลดานการประกัน
คุณภาพ (CHE QA Online) และสง SAR ใหคณะกรรมการประเมินฯ กอนเขาไป
ประเมินคุณภาพประจําป อยางนอย 1 สัปดาห
6. หลั ง จากคณะกรรมการดํ า เนิ น การประเมิ น คุ ณ ภาพภายในของแต ล ะ
คณะ/หนวยงานสนับสนุนแลวเสร็จ ตองจัดสงรายงานผลการประเมินไปยังหนวยงาน
ที่รับการประเมินฯ และสํานักประกันคุณภาพ ภายในเวลา 1 เดือน
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คูมือตัวบงชีแ้ ละเกณฑประเมินคุณภาพภายใน สําหรับคณะวิชา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

7. ภายหลังรับรายงานผลการประเมินฯ แลว ใหหนวยงานสงรายงานการ
ประเมินคุณภาพภายใน(ประกอบดวย SAR และผลการประเมินคุณภาพภายในระดับ
คณะ) ใหสํานักประกันคุณภาพ ภายใน 2 สัปดาห
8. หน ว ยงานจั ด ทํ า แผนพั ฒ นาปรั บ ปรุ ง เสนอมหาวิ ท ยาลั ย ภายในวั น ที่
30 ตุลาคม
1.4

แนวทางการแตงตั้งคณะกรรมการประเมินฯ

• คณะกรรมการประเมินระดับคณะหรือหนวยงานเทียบเทา
- มีกรรมการประเมินฯ อยางนอย 3 คน ทั้งนี้ ขึ้นอยูกับขนาดของคณะ
หรือหนวยงานเทียบเทา
- เปนผูประเมินจากภายนอกมหาวิทยาลัยที่ผานการฝกอบรมหลักสูตร
ผูประเมินของ สกอ. อยางนอย 1 คน หรือเปนผูมีความรู และประสบการณสูงซึ่ง
สามารถใหคําแนะนําที่เปนประโยชนอยางยิ่งตอหนวยงาน อาจอนุโลมใหไมตองผาน
การฝกอบรมหลักสูตรผูประเมินของ สกอ. ได สวนผูประเมินจากภายในมหาวิทยาลัย
ตองผานการฝกอบรมหลักสูตรผูประเมินของ สกอ. หรือที่มหาวิทยาลัยจัดฝกอบรม
ใหโดยใชหลักสูตรของ สกอ.
- ประธานคณะกรรมการประเมินฯ เปนผูประเมินจากภายในหรือ
ภายนอกมหาวิทยาลัยก็ได ในกรณีที่เปนผูประเมินภายในมหาวิทยาลัยตองอยูนอก
สังกัดคณะหรือหนวยงานเทียบเทาที่รับประเมิน โดยประธานตองเปนผูที่ขึ้นบัญชี
ประธานคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในของ สกอ.
• คณะกรรมการประเมินระดับภาควิชาหรือหนวยงานเทียบเทา
- มีกรรมการประเมินฯ อยางนอย 3 คน ทั้งนี้ ขึ้นอยูกับขนาดของ
ภาควิชาหรือหนวยงานเทียบเทา
- เปนผูประเมินจากภายนอกภาควิชาหรือหนวยงานเทียบเทาที่ผานการ
ฝกอบรมหลักสูตรผูประเมินของ สกอ. อยางนอย 1 คน ในกรณีที่ผูประเมินจาก
ภายนอกภาควิชาหรือหนวยงานเทียบเทาเปนผูที่มีความรูและประสบการณสูง ซึ่ง
คูมือตัวบงชี้และเกณฑประเมินคุณภาพภายใน สําหรับคณะวิชา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
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สามารถใหคําแนะนําที่จะเปนประโยชนอยางยิ่งตอภาควิชาหรือหนวยงานเทียบเทาที่
รับการประเมิน อาจอนุโลมใหไมตองผานการฝกอบรมหลักสูตรผูประเมินของ สกอ.
ก็ได สวนผูประเมินจากภายในภาควิชาหรือหนวยงานเทียบเทาตองผานการฝกอบรม
หลักสูตรผูประเมินของ สกอ. หรือที่มหาวิทยาลัยจัดฝกอบรมให โดยใชหลักสูตรของ
สกอ.
- ประธานคณะกรรมการประเมินฯ เปนผูประเมินจากภายนอกภาควิชา
หรือหนวยงานเทียบเทาก็ได โดยตองเปนผูที่ผานการฝกอบรมหลักสูตรผูประเมิน
ของ สกอ. หรือที่มหาวิทยาลัยจัดฝกอบรมใหโดยใชหลักสูตรของ สกอ.
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บทที่ 2

เกณฑประเมินคุณภาพภายใน

การพัฒนาปรับปรุงตัวบงชี้การประเมินคุณภาพภายในของมหาวิทยาลั ย
เกษตรศาสตร ใหความสําคัญกับการกําหนดตัวบงชี้ที่ครอบคลุม 9 องคประกอบ
คุณ ภาพ และเป น ไปตามมาตรฐานการอุ ดมศึ กษา 3 ด าน คือ 1. มาตรฐานด า น
คุณภาพบัณฑิต 2. มาตรฐานดานการบริหารจัดการการอุดมศึกษา (ประกอบดวย ก.
มาตรฐานดานธรรมาภิบาลของการบริหารการอุดมศึกษา และ ข. มาตรฐานดาน
พันธกิจของการบริหารการอุดมศึกษา) และ 3. มาตรฐานดานการสรางและพัฒนา
สังคมฐานความรู และสังคมแหงการเรียนรู
กํ า หนดตั ว บ ง ชี้ เ ป น 2 ประเภท คื อ ตั ว บ ง ชี้ เ ชิ ง คุ ณ ภาพ และตั ว บ ง ชี้ เ ชิ ง
ปริมาณ ดังนี้
1) ตัวบงชี้เชิงคุณภาพ จะระบุเกณฑมาตรฐานเปนขอๆ กําหนดเกณฑการ
ประเมินตัวบงชี้เปน 5 ระดับ มีคะแนนตั้งแต 1 ถึง 5 การประเมินจะนับจํานวนขอ
และระบุวาผลการดําเนินงานไดกี่ขอ ไดคะแนนเทาใด กรณีที่ไมดําเนินการใดๆ หรือ
ดําเนินการไมครบที่จะได 1 คะแนน ใหถือวาได 0 คะแนน
2) ตัวบงชี้เชิงปริมาณ อยูในรูปของรอยละ หรือคาเฉลี่ย กําหนดเกณฑการ
ประเมินเปนคะแนนระหวาง 1 ถึง 5 โดยเปนคาตอเนื่อง (มีจุดทศนิยม) สําหรับการ
แปลงผลการดําเนินงานตามตัวบงชี้ (ซึ่งอยูในรูปรอยละหรือคาเฉลี่ย) เปนคะแนน
ทํ า โดยการเที ย บบั ญ ญั ติ ไ ตรยางศ โดยที่ แ ต ล ะตั ว บ ง ชี้ จ ะกํ า หนดค า ร อ ยละ หรื อ
คาเฉลี่ยที่คิดเปนคะแนน 5 ไว ตัวอยางเชน
ตัวอยางที่ 1 กําหนดคารอยละ 80 เปนคะแนน 5 ผลการดําเนินงานตาม
ตัวบงชี้ไดรอยละ 65.80
65.80
คะแนนที่ได =
×5
= 4.11
80

คูมือตัวบงชี้และเกณฑประเมินคุณภาพภายใน สําหรับคณะวิชา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
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ตั ว อย า งที่ 2 กํ า หนดค า เฉลี่ ย จํ า นวนเงิ น วิ จั ย ต อ อาจารย และนั ก วิ จั ย
200,000 บาทตอคน เปนคะแนน 5 ผลการดําเนินงานตามตัวบงชี้ได 152,500
บาทตอคน
152,500
คะแนนที่ได =
×5
= 3.81
200,000
ตัวอยางที่ 3 กําหนดคารอยละ 80 เปนคะแนน 5 ผลการดําเนินงานตาม
ตัวบงชี้ไดรอยละ 85
85
คะแนนที่ได =
×5
= 5.31 = 5.00
80
หลักการคํานวณการแปลงคารอยละหรือคาเฉลี่ยเปนคะแนน สรุปไดดังนี้
1) ผลการดําเนินงานเทากับหรือสูงกวาคารอยละหรือคาเฉลี่ยที่กําหนดให
เปนคะแนน 5 จะไดคะแนน 5 (ตามตัวอยางที่ 3)
2) ผลการดําเนินงานต่ํากวาคารอยละหรือคาเฉลี่ยที่กําหนดใหเปนคะแนน
5 คํานวณคะแนนที่ได ดังนี้
คะแนนที่ได =

คารอยละหรือคาเฉลี่ยที่ไดจากการดําเนินการ
×5
คารอยละหรือคาเฉลี่ยที่กําหนดใหเปนคะแนนเต็ม 5 ของตัวบงชี้นั้นๆ

ขอปฏิบัติเรื่องจุดทศนิยม
การคํานวณคารอยละ คาเฉลี่ย และคาคะแนน ใหใชทศนิยม 2 ตําแหนง
โดยการปดทศนิยมตําแหนงที่ 3 ตามหลักการปดทศนิยม (ตั้งแตเลข 5 ขึ้นไปปด
ขึ้น) เชน
72.364 เปน 72.36
3.975 เปน 3.98
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การกําหนดเกณฑประเมินคุณภาพภายใน
กําหนดเกณฑการประเมินตัวบงชี้เปน 5 ระดับ มีคะแนนตั้งแต 1 ถึง 5 กรณี
ที่ ไ ม ดํ า เนิ น การใดๆ หรื อ ดํ า เนิ น การไม ค รบที่ จ ะได 1 คะแนน ให ไ ด 0 คะแนน
สําหรับการประเมินเปาหมาย และพัฒนาการไมคิดคาคะแนน แตใหระบุเพียงบรรลุ
เป า หมาย หรื อ ไม บ รรลุ เ ป า หมาย และมี พั ฒ นาการ หรื อ ไม มี พั ฒ นาการเท า นั้ น
สําหรับความหมายของคะแนน มีดังนี้
คะแนน 0.00-1.50
คะแนน 1.51-2.50
คะแนน 2.51-3.50
คะแนน 3.51-4.50
คะแนน 4.51-5.00

หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง

การดําเนินงานตองปรับปรุงเรงดวน
การดําเนินงานตองปรับปรุง
การดําเนินงานระดับพอใช
การดําเนินงานระดับดี
การดําเนินงานระดับดีมาก

การประเมินผลการดําเนินงานเทียบกับเปาหมาย
การประเมิ น เป า หมาย ไม มี ก ารกํ า หนดค า คะแนน พิ จ ารณาจากผลการ
ดําเนินงานในรอบปที่ประเมินเปรียบเทียบกับเปาหมายที่กําหนดไว ถาตัวบงชี้ใดมีผล
การดํ า เนิ น งานเป น ไปตามเป า หมายที่ กํ า หนด หรื อ สู ง กว า เป า หมาย ถื อ ว า บรรลุ
เปา หมาย
ทั้งนี้ การกํ าหนดเปา หมายตองมี หลักฐานรายงานการประชุ มของ
คณะกรรมการประจําหนวยงานอางอิงดวย โดยการกําหนดเปาหมายไมควรกําหนด
ต่ํากวาผลการดําเนินงานในปที่ผานมา
การประเมินพัฒนาการเทียบกับผลการดําเนินงานในรอบปที่ผานมา
การประเมิน พัฒ นาการ ไมมี การกํ า หนดคา คะแนน พิ จ ารณาจากผลการ
ดําเนินงานในปที่ประเมินเทียบกับผลการดําเนินงานในปที่ผานมา โดยตัวบงชี้ที่มี
พัฒนาการพิจารณาจาก “ผลการดําเนินงานในปที่ประเมินสูงกวาผลการดําเนินงานใน
ปที่ผานมา” ในกรณีที่ไมมีผลการประเมินในรอบปที่ผานมา สืบเนื่องจากครั้งนั้นยังไม
มีการประเมินในตัวบงชี้ดังกลาว จะไมประเมินพัฒนาการ

คูมือตัวบงชี้และเกณฑประเมินคุณภาพภายใน สําหรับคณะวิชา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
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บทที่ 3 ตัวบงชี้การประเมินคุณภาพภายใน
การประเมินคุณภาพภายใน สําหรับคณะวิชา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
ตามองคประกอบคุณ ภาพ 9 ด าน มี 24 ตัว บงชี้ โดยเปนตั วบง ชี้ที่สอดคล องกั บ
ตัวบงชี้ของ สกอ. 23 ตัวบงชี้ และเปนตัวบงชี้ที่มหาวิทยาลัยพัฒนาขึ้นเอง 1 ตัวบงชี้
แบงเปน 3 ประเภท ไดแก ปจจัยนําเขา กระบวนการ และผลผลิต รายละเอียดดังนี้
ตารางที่ 3.1

จํานวนและลําดับของตัวบงชี้การประเมินคุณภาพภายในตาม
องคประกอบคุณภาพ 9 ดาน

องคประกอบที่
1. ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงคและ
แผนดําเนินการ
2. การผลิตบัณฑิต

ปจจัยนําเขา กระบวนการ
ตัวบงชี้ที่ 1.1

รวม
1

ตัวบงชี้ที่ 2.1,
ตัวบงชี้ที่
2.4, 2.6 และ
2.8
2.7
ตัวบงชี้ที่ 3.1,
3.2 และ 3.3
ตัวบงชี้ที่ 4.1
และ 4.2
ตัวบงชี้ที่ 5.1
และ 5.2
ตัวบงชี้ที่ 6.1
ตัวบงชี้ที่ 7.1,
7.2, 7.3และ 7.4
ตัวบงชี้ที่ 8.1
ตัวบงชี้ที่ 9.1
19
1

1
1
24

คูมือตัวบงชี้และเกณฑประเมินคุณภาพภายใน สําหรับคณะวิชา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
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3. กิจกรรมการพัฒนานิสิต
4. การวิจัย
5. การบริการทางวิชาการแกสังคม

ตัวบงชี้ที่
2.2, 2.3
และ 2.5
-

ผลผลิต
-

ตัวบงชี้ที่
4.3
-

6. การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม
7. การบริหารและการจัดการ

-

8. การเงินและงบประมาณ
9. ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ
รวม

4
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3
3
2
1
4

ตารางที่ 3.2

จํานวนและลําดับของตัวบงชี้การประเมินคุณภาพภายในตาม
มาตรฐานการอุดมศึกษา

มาตรฐาน

ปจจัยนําเขา

1. มาตรฐานดานคุณภาพบัณฑิต

-

2. มาตรฐานดานการบริหาร
จัดการการอุดมศึกษา
ก. มาตรฐานดานธรรมาภิบาล
ของการบริหารการอุดมศึกษา

ข. มาตรฐานดานพันธกิจของ
การบริหารการอุดมศึกษา

3. มาตรฐานดานการสรางและ
พัฒนาสังคมฐานความรู และ
สังคมแหงการเรียนรู
รวม
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กระบวนการ

ตัวบงชี้ที่ 2.7 ตัวบงชี้ที่ 2.8
และ 3.2

ตัวบงชี้ที่
1.1, 2.4,
7.1, 7.3,
7.4, 8.1
และ 9.1
ตัวบงชี้ที่ 2.2, ตัวบงชี้ที่
2.3, 2.5 และ 2.1, 2.6,
4.3
3.1, 3.3,
4.1, 5.1,
5.2 และ 6.1
ตัวบงชี้ที่ 4.2
และ 7.2
-

4

ผลผลิต

19

รวม
3

-

7

-

12

-

2

1

24
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ตารางที่ 3.3

จํานวนและลําดับของตัวบงชี้การประเมินคุณภาพภายในตาม
มุมมองการบริหารจัดการดานตางๆ

มุมมองดานการบริหารจัดการ
1. ดานนิสิตและผูมีสวนได
สวนเสีย

2. ดานกระบวนการภายใน

3. ดานการเงิน
4. ดานบุคลากร การเรียนรู และ
นวัตกรรม
รวม

ปจจัยนําเขา กระบวนการ
ผลผลิต
รวม
ตัวบงชี้ที่
ตัวบงชี้ที่ 2.8 8
2.6, 2.7,
3.1, 3.2,
3.3, 5.1
และ 5.2
10
ตัวบงชี้ที่ 2.5 ตัวบงชี้ที่
1.1, 2.1,
2.4, 4.1,
6.1, 7.1,
7.3, 7.4
และ 9.1
2
ตัวบงชี้ที่ 4.3 ตัวบงชี้ที่ 8.1
ตัวบงชี้ที่ 2.2 ตัวบงชี้ที่ 4.2
4
และ 2.3
และ 7.2
4
19
1
24

คูมือตัวบงชี้และเกณฑประเมินคุณภาพภายใน สําหรับคณะวิชา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
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ตารางที่ 3.4

ลําดับ

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12

14

รายละเอียดตัวบงชี้การประเมินคุณภาพภายในตามองคประกอบ
คุณภาพ 9 ดาน และความเชื่อมโยงกับตัวบงชี้ภายนอก
องคประกอบ / ตัวบงชี้

ความ
เชื่อมโยง
1. ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค และแผนดําเนินการ
1.1 กระบวนการพัฒนาแผน
สกอ. 1.1
2. การผลิตบัณฑิต
2.1 ระบบและกลไกการพัฒนาและบริหาร สกอ. 2.1
หลักสูตร
2.2 อาจารยประจําทีม่ ีคุณวุฒิปริญญาเอก
สกอ. 2.2
2.3 อาจารยประจําทีด่ ํารงตําแหนงทาง
สกอ. 2.3
วิชาการ
2.4 ระบบการพัฒนาคณาจารยและบุคลากร สกอ. 2.4
สายสนับสนุน
2.5 หองสมุด อุปกรณการศึกษา และ
สกอ. 2.5
สภาพแวดลอมการเรียนรู
2.6 ระบบและกลไกการจัดการเรียน
สกอ. 2.6
การสอน
2.7 ระบบและกลไกการพัฒนาสัมฤทธิผล
สกอ. 2.7
การเรียนตามคุณลักษณะของบัณฑิต
2.8 ระดับความสําเร็จของการเสริมสราง
สกอ. 2.8
คุณธรรมจริยธรรมที่จัดใหกับนิสิต
3. กิจกรรมการพัฒนานิสิต
3.1 ระบบและกลไกการใหคาํ ปรึกษาและ
สกอ.3.1
บริการดานขอมูลขาวสาร
3.2 ระบบและกลไกการสงเสริมกิจกรรมนิสิต สกอ.3.2
3.3 ระบบการใหคําปรึกษาวิชาการระดับ
มก.
ปริญญาตรี

ชนิดของ
ตัวบงชี้

รอบป

1 ตัวบงชี้
กระบวนการ ปงบประมาณ
8 ตัวบงชี้
กระบวนการ ปการศึกษา
ปจจัยนําเขา ปการศึกษา
ปจจัยนําเขา ปการศึกษา
กระบวนการ ปการศึกษา
ปจจัยนําเขา ปการศึกษา
กระบวนการ ปการศึกษา
กระบวนการ ปการศึกษา
ผลผลิต

ปการศึกษา

3 ตัวบงชี้
กระบวนการ ปการศึกษา
กระบวนการ ปการศึกษา
กระบวนการ ปการศึกษา

คูมือตัวบงชีแ้ ละเกณฑประเมินคุณภาพภายใน สําหรับคณะวิชา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

ลําดับ

13
14
15

16
17

18

19
20
21
22
23
24

องคประกอบ / ตัวบงชี้
4. การวิจัย
4.1 ระบบและกลไกการพัฒนางานวิจัยหรือ
งานสรางสรรค
4.2 ระบบและกลไกการจัดการความรูจาก
งานวิจัยหรืองานสรางสรรค
4.3 เงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสรางสรรค
ตอจํานวนอาจารยประจําและนักวิจัย
ประจํา
5. การบริการทางวิชาการแกสังคม
5.1 ระบบและกลไกการบริการทางวิชาการ
แกสงั คม
5.2 กระบวนการบริการทางวิชาการใหเกิด
ประโยชนตอ สังคม
6. การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม
6.1 ระบบและกลไกการทํานุบํารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม
7. การบริหารและการจัดการ
7.1 ภาวะผูนําของคณะกรรมการประจํา
คณะและผูบริหารทุกระดับของคณะ
7.2 การพัฒนาสถาบันสูส ถาบันเรียนรู
7.3 ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและ
การตัดสินใจ
7.4 ระบบบริหารความเสี่ยง
8. การเงินและงบประมาณ
8.1 ระบบและกลไกการเงินและงบประมาณ
9. ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ
9.1 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายใน

ความ
เชื่อมโยง

ชนิดของ
ตัวบงชี้

รอบป

3 ตัวบงชี้
สกอ.4.1 กระบวนการ ปการศึกษา
สกอ.4.2 กระบวนการ ปการศึกษา
สกอ.4.3 ปจจัยนําเขา ปงบประมาณ

2 ตัวบงชี้
สกอ.5.1 กระบวนการ ปการศึกษา
สกอ.5.2 กระบวนการ ปการศึกษา
1 ตัวบงชี้
สกอ.6.1 กระบวนการ ปการศึกษา
4 ตัวบงชี้
สกอ.7.1 กระบวนการ ปการศึกษา
สกอ.7.2 กระบวนการ ปการศึกษา
สกอ.7.3 กระบวนการ ปการศึกษา
สกอ.7.4 กระบวนการ ปการศึกษา
1 ตัวบงชี้
สกอ.8.1 กระบวนการ ปงบประมาณ
1 ตัวบงชี้
สกอ.9.1 กระบวนการ ปการศึกษา

คูมือตัวบงชี้และเกณฑประเมินคุณภาพภายใน สําหรับคณะวิชา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
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องคประกอบที่ 1
ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค และแผนดําเนินการ

จํานวน 1 ตัวบงชี้
ตัวบงชี้ที่ 1.1 กระบวนการพัฒนาแผน (สกอ.1.1)
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ตัวบงชี้ที่ 1.1 กระบวนการพัฒนาแผน (สกอ.1.1)
ชนิดของตัวบงชี้
กระบวนการ
คําอธิบายตัวบงชี้
พันธกิจหลักของคณะ คือ การเรียนการสอน การวิจัย การบริการทางวิชาการ
แกสังคม และการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม ในการดําเนินพันธกิจหลักของคณะ
จําเปนตองมีการกําหนดทิศทางการพัฒนาและการดําเนินงานของคณะ เพื่อใหคณะ
ดําเนินการสอดคลองกับอัตลักษณหรือจุดเนน มีคุณภาพ มีความเปนสากล และ
เจริญเติบโตอยางยั่งยืน ดังนั้น คณะตองกําหนดวิสัยทัศน พันธกิจ ตลอดจนมีการ
พัฒนาแผนกลยุทธและแผนดําเนินงานเพื่อเปนแนวทางในการดําเนินงาน
ในการพัฒนาแผนกลยุทธ นอกเหนือจากการพิจารณาอัตลักษณหรือจุดเนน
ของคณะแลว จะตองคํานึงถึงหลักการอุดมศึกษา กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว
มาตรฐานการศึกษาของชาติ มาตรฐานการอุดมศึกษา มาตรฐานวิชาชีพที่เกี่ยวของ
ยุทธศาสตรดานตางๆ ของชาติ รวมถึงทิศทางการพัฒนาประเทศตามแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ และการเปลี่ยนแปลงของกระแสโลก ทั้งนี้ เพื่อใหการ
ดําเนินงานของคณะเปนไปอยางมีคุณภาพเปนที่ยอมรับ และสามารถตอบสนองสังคม
ในทิศทางที่ถูกตองเหมาะสม
นิยามศัพท
แผนกลยุทธ หมายถึง แผนระยะยาวของคณะโดยทั่วไปมักใชเวลา 5 ป เปน
แผนที่กําหนดทิศทางการพัฒนาของคณะ แผนกลยุทธประกอบไปดวยวิสัยทัศน
พันธกิจ เปาประสงค วัตถุประสงค ผลการวิเคราะหจุดแข็ง จุดออน โอกาสและภัย
คุกคาม กลยุทธตางๆ ของคณะควรครอบคลุมทุกภารกิจของคณะ มีการกําหนด
ตั ว บ ง ชี้ ค วามสํ า เร็ จ ของแต ล ะกลยุ ท ธ แ ละค า เป า หมายของตั ว บ ง ชี้ เ พื่ อ วั ด ระดั บ
ความสําเร็จของการดําเนินงานตามกลยุทธ โดยคณะนําแผนกลยุทธมาจัดทําแผน
ดําเนินงานหรือแผนปฏิบัติการประจําป

คูมือตัวบงชี้และเกณฑประเมินคุณภาพภายใน สําหรับคณะวิชา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
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แผนปฏิ บั ติ ก ารประจํ า ป หมายถึ ง แผนระยะสั้ น ที่ มี ร ะยะเวลาในการ
ดําเนินงานภายใน 1 ป เปนแผนที่ถายทอดแผนกลยุทธลงสูภาคปฏิบัติ เพื่อใหเกิด
การดําเนินงานจริงตามกลยุทธ ประกอบดวย โครงการหรือกิจกรรมตางๆ ที่จะตอง
ดําเนินการในปนั้นๆ เพื่อใหบรรลุเปาหมายตามแผนกลยุทธ ตัวบงชี้ความสําเร็จของ
โครงการหรือกิจกรรม คาเปาหมายของตัวบงชี้เหลานั้น รวมทั้งมีการระบุผูรับผิดชอบ
หลักหรือหัวหนาโครงการ งบประมาณในการดําเนินการ รายละเอียดและทรัพยากรที่
ตองใชในการดําเนินโครงการที่ชัดเจน
รอบระยะเวลา

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

เกณฑมาตรฐาน
1. มีการจัดทําแผนกลยุทธที่สอดคลองกับนโยบายของมหาวิทยาลัย โดยการ
มีสวนรวมของบุคลากรในคณะ และไดรับความเห็นชอบจากกรรมการประจําคณะ
โดยเปนแผนที่เชื่อมโยงกับปรัชญาหรือปณิธาน และแผนกลยุทธของมหาวิทยาลัย
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย ตลอดจนสอดคลองกับจุดเนนของกลุมสถาบัน กรอบ
แผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ป ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2551-2565) และแผนพัฒนา
การศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 10 (พ.ศ.2551-2554)
2. มีการถายทอดแผนกลยุทธระดับคณะไปสูทุกหนวยงานภายใน
3. มี ก ระบวนการแปลงแผนกลยุ ท ธ เ ป น แผนปฏิ บั ติ ก ารประจํ า ป ค รบ 4
พันธกิจ คือ ดานการเรียนการสอน การวิจัย การบริการทางวิชาการ และการทํานุบํารุง
ศิลปะและวัฒนธรรม
4. มีตัวบงชี้ของแผนกลยุทธ แผนปฏิบัติการประจําป และคาเปาหมายของ
แตละตัวบงชี้ เพื่อวัดความสําเร็จของการดําเนินงานตามแผนกลยุทธและแผนปฏิบัติ
การประจําป
5. มีการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจําปครบ 4 พันธกิจ
6. มีการติดตามผลการดําเนินงานตามตัวบงชี้ของแผนปฏิบัติการประจําป
อยางนอยปละ 2 ครั้ง และรายงานผลตอผูบริหาร/คณะกรรมการประจําคณะเพื่อ
พิจารณา
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7. มีการประเมินผลการดําเนินงานตามตัวบงชี้ของแผนกลยุทธ อยางนอย
ปละ 1 ครั้ง และรายงานผลตอผูบริหาร/คณะกรรมการประจําคณะเพื่อพิจารณา
8. มี ก ารนํ า ผลการพิ จ ารณาข อ คิ ด เห็ น และข อ เสนอแนะของผู บ ริ ห าร/
คณะกรรมการประจํ า คณะไปทบทวน/ปรั บ ปรุ ง แผนกลยุ ท ธ แ ละแผนปฏิ บั ติ ก าร
ประจําป
เกณฑการประเมิน
คะแนน 1
คะแนน 2
คะแนน 3
คะแนน 4
คะแนน 5
มีการดําเนินการ มีการดําเนินการ มีการดําเนินการ มีการดําเนินการ มีการดําเนินการ
1 ขอ
2 หรือ 3 ขอ 4 หรือ 5 ขอ 6 หรือ 7 ขอ
8 ขอ
ตัวอยางแนวทางปฏิบัติ
1. มีการจัดทําแผนกลยุทธที่สอดคลองกับนโยบายของมหาวิทยาลัย โดย
การมีสวนรวมของบุคลากรในคณะ และไดรับความเห็นชอบจากกรรมการประจํา
คณะ โดยเปนแผนที่เชื่อมโยงกับปรัชญาหรือปณิธาน และแผนกลยุทธของ
มหาวิทยาลัย พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย ตลอดจนสอดคลองกับจุดเนนของ
กลุมสถาบัน กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ป ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2551-2565)
และแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 10 (พ.ศ.2551-2554)
1.1 มีการกําหนดปรัชญาหรือปณิธานของคณะ หากคณะไดกําหนดปรัชญา
หรือปณิธานอยูแลวตั้งแตเริ่มตน คณะควรทบทวนวาปรัชญาหรือปณิธานยังมีความ
เหมาะสมกับสภาพการณในปจจุบันของคณะหรือไม หากเหมาะสมตองดําเนินการให
แนใจวาสมาชิกในคณะ และผูมีสวนเกี่ยวของไดรับทราบโดยทั่วกัน
1.2 หากตองมีการปรับแกปรัชญาหรือปณิธานของคณะตามสภาพการณที่
เปลี่ยนไปควรเปนการกําหนดปรัชญาหรือปณิธานรวมกันทั้งผูบริหาร อาจารยและ
เจาหนาที่เพื่อเปนที่ยอมรับของทุกฝายอันจะนําไปสูความรวมมือรวมใจกันปฏิบัติงาน
ใหบรรลุผลตามปรัชญาหรือปณิธานที่ไดกําหนดรวมกัน และไดรับความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการประจําคณะ
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1.3 มี ก ารพั ฒ นาแผนกลยุ ท ธใ ห ส อดคลอ งกับ ปรัช ญาหรื อปณิ ธ านและ
นโยบายของมหาวิทยาลัย พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย จุดเนนของมหาวิทยาลัย และ
แผนอุดมศึกษาระยะยาว รวมทั้งหลักการและมาตรฐานตางๆ ที่เกี่ยวของ โดยทํา
ตารางวิเคราะหใหชัดเจนวาปรัชญาหรือปณิธานและนโยบายของคณะและกลยุทธ
สอดคลองกันในประเด็นใดอยางไร หากมีประเด็นที่ไมสอดคลองควรพิจารณาปรับแก
ใหสอดคลอง
1.4 มีการจัดตั้งคณะกรรมการจัดทําแผนกลยุทธ (strategy) เพื่อนําคณะไปสู
ความสําเร็จที่พึงประสงค ประกอบดวย วิสัยทัศน (vision) พันธกิจ (mission)
เปาประสงค (goal) และวัตถุประสงค (objective) คณะกรรมการควรวิเคราะห
จุดแข็ง (strength) จุดออน (weakness) โอกาส (opportunity) และภัยคุกคาม (threat)
เพื่อนําไปสูการกําหนดกลยุทธที่ชัดเจนและครอบคลุมทุกภารกิจของคณะ อันไดแก
การเรียนการสอน การวิจัย การบริการทางวิชาการแกสังคม และการทํานุบํารุงศิลปะ
และวัฒนธรรม วิสัยทัศนและแผนกลยุทธที่คณะกําหนดควรผานการประชาพิจารณ
รวมกันจากทั้งผูบริหาร อาจารยและเจาหนาที่ เพื่อใหเกิดการยอมรับของทุกฝาย อัน
จะนําไปสูความรวมมือรวมใจกันปฏิบัติงานใหบรรลุผลตามความมุงหวังของคณะ
และไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจําคณะ
2. มีการถายทอดแผนกลยุทธระดับคณะไปสูทุกหนวยงานภายใน
2.1 มีการชี้แจงทําความเขาใจกับผูบริหารหนวยงานยอยภายในถึงวิสัยทัศน
กลยุ ท ธ แ ละเป า หมายของกลยุ ท ธ แ ละมี ก ารกํ า หนดหน ว ยงานภายในรั บ ผิ ด ชอบ
ดําเนินงานตามแผนกลยุทธอยางเปนทางการ
2.2 มีการกําหนดเปาหมายในการดําเนินงานตามแผนกลยุทธของแตละ
หนวยงานภายในและมีการมอบหมายอยางเปนทางการ
3. มีกระบวนการแปลงแผนกลยุทธเปนแผนปฏิบัติการประจําปครบ 4
พันธกิจ คือ ดานการเรียนการสอน การวิจัย การบริการทางวิชาการ และการ
ทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม
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3.1 มีการจัดทําแผนที่กลยุทธ (Strategic map) เพื่อชวยในการแปลงแผน
กลยุทธไปสูแผนปฏิบัติการตามกระบวนการของ Balance scorecard
3.2 มี ก ารจั ด ทํ า รายงานผลการวิ เ คราะห ค วามสอดคล อ งระหว า งแผน
กลยุทธกับแผนปฏิบัติการประจําปทั้ง 4 พันธกิจ คือ ดานการเรียนการสอน การวิจัย
การบริการทางวิชาการ และการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม
4. มีตัวบงชี้ของแผนกลยุทธ แผนปฏิบัติการประจําป และคาเปาหมาย
ของแตละตัวบงชี้ เพื่อวัดความสําเร็จของการดําเนินงานตามแผนกลยุทธและ
แผนปฏิบัติการประจําป
4.1 มีการจัดทําตัวบงชี้ (KPI) พรอมทั้งเปาหมาย (target) ของแตละ
ตัวบงชี้ที่จะใชวัดความสําเร็จของการดําเนินงานตามแผนกลยุทธ และแผนปฏิบัติการ
ประจําป ทั้งนี้ ควรจัดทําพรอมกับการจัดทําแผนกลยุทธ และแผนปฏิบัติการประจําป
4.2 มีกระบวนการสงเสริมใหผูบริหาร อาจารยและเจาหนาที่ผูที่เกี่ยวของใน
การดําเนินการตามตัวบงชี้เขามีสวนรวมในการจัดทําตัวบงชี้และคาเปาหมาย เพื่อให
เกิดการยอมรับของทุกฝายอันจะนําไปสูความรวมมือรวมใจกันปฏิบัติงานใหบรรลุผล
ตามเปาหมายที่ไดกําหนดรวมกัน
5. มีการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจําปครบ 4 พันธกิจ
คณะควรจัดทําปฏิทินการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติงานทั้ง 4 พันธกิจเพื่อ
ใช เ ป น แนวทางการดํ า เนิ น งาน และสร า งความเชื่ อ มั่ น ว า ได มี ก ารดํ า เนิ น งานตาม
แผนปฏิบัติงานในเวลาที่เหมาะสม
6. มี ก ารติ ด ตามผลการดํ า เนิ น งานตามตั ว บ ง ชี้ ข องแผนปฏิ บั ติ ก าร
ประจําป อยางนอยปละ 2 ครั้ง และรายงานผลตอผูบริหาร/คณะกรรมการ
ประจําคณะเพื่อพิจารณา
มีการพัฒนาระบบการติดตามการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการวาเปนไป
ตามแผนหรือไมและควรมีการรายงานผลการดําเนินตามตัวบงชี้เทียบกับคาเปาหมาย
เสนอตอผูบริหาร/คณะกรรมการประจําคณะ ในชวงเวลาหนึ่งๆ เชน 3 เดือน หรือ
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6 เดือน หากไมเปนไปตามแผนควรจะมีการวิเคราะหถึงสาเหตุและนําเสนอแนว
ทางการแกไขปรับปรุง
7. มีการประเมินผลการดําเนินงานตามตัวบงชี้ของแผนกลยุทธ อยางนอย
ปละ 1 ครั้ง และรายงานผลตอผูบริหาร/คณะกรรมการประจําคณะเพื่อพิจารณา
มีการประเมินผลการดําเนินงานตามแผนกลยุทธโดยการเปรียบเทียบผลของ
ตัวบงชี้การดําเนินงานตามแผนกลยุทธกับคาเปาหมาย และนําผลการประเมินที่ได
บรรจุ เ ข า วาระเพื่ อ พิ จ ารณาในที่ ป ระชุ ม คณะกรรมการประจํ า คณะเป น ประจํ า
อยางนอยปละ 1 ครั้ง
8. มีการนําผลการพิจารณา ขอคิดเห็น และขอเสนอแนะของผูบริหาร/
คณะกรรมการประจําคณะไปทบทวน/ปรับปรุงแผนกลยุทธและแผนปฏิบัติการ
ประจําป
8.1 มีการมอบหมายผูรับผิดชอบในการดําเนินงานตามขอเสนอแนะที่ไดรับ
มา และมีการจัดทําแผนการปรับปรุงตามขอเสนอแนะ
8.2 มีการนําแผนกลยุทธและแผนปฏิบัติการประจําปที่ไดรับการปรับปรุง
เสนอคณะกรรมการประจําคณะ
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องคประกอบที่ 2
การผลิตบัณฑิต

จํานวน 8 ตัวบงชี้
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
2.7

ระบบและกลไกการพัฒนาและบริหารหลักสูตร (สกอ.2.1)
อาจารยประจําที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก (สกอ.2.2)
อาจารยประจําที่ดํารงตําแหนงทางวิชาการ (สกอ.2.3)
ระบบการพัฒนาคณาจารยและบุคลากรสายสนับสนุน (สกอ.2.4)
หองสมุด อุปกรณการศึกษา และสภาพแวดลอมการเรียนรู (สกอ.2.5)
ระบบและกลไกการจัดการเรียนการสอน (สกอ.2.6)
ระบบและกลไกการพัฒนาสัมฤทธิผลการเรียนตามคุณลักษณะของบัณฑิต
(สกอ.2.7)
2.8 ระดับความสําเร็จของการเสริมสรางคุณธรรมจริยธรรมที่จดั ใหกับนิสิต
(สกอ.2.8)
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ตัวบงชี้ที่ 2.1 ระบบและกลไกการพัฒนาและบริหารหลักสูตร (สกอ.2.1)
ชนิดของตัวบงชี้

กระบวนการ

คําอธิบายตัวบงชี้
คณะมีหนาที่พัฒนาหลักสูตรใหสอดคลองกับปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน
พันธกิจและความพรอมของคณะ ตลอดจนสอดคลองกับความตองการทางดาน
วิชาการและวิชาชีพของสังคม มีการประเมินหลักสูตรอยางสม่ําเสมอตามหลักเกณฑ
และตัวบงชี้ของการประกันคุณภาพหลักสูตรมีการวางระบบและกลไกบริหารหลักสูตร
อยางมีประสิทธิภาพและมีการปรับปรุงหลักสูตรใหทันตอการเปลี่ยนแปลง
นิยามศัพท
ระบบ หมายถึง ขั้นตอนการปฏิบัติงานที่มีการกําหนดอยางชัดเจนวาตองทํา
อะไรบางเพื่อใหไดผลออกมาตามที่ตองการ ขั้นตอนการปฏิบัติงานจะตองปรากฏให
ทราบโดยทั่วกันไมวาจะอยูในรูปของเอกสารหรือสื่ออิเล็กทรอนิกสหรือโดยวิธีการ
อื่นๆ องคประกอบของระบบ ประกอบดวย ปจจัยนําเขา กระบวนการ ผลผลิตและ
ขอมูลปอนกลับ ซึ่งมีความสัมพันธเชื่อมโยงกัน
กลไก หมายถึง สิ่งที่ทําใหระบบมีการขับเคลื่อนหรือดําเนินอยูได โดยมีการ
จัดสรรทรัพยากร มีการจัดองคการ หนวยงาน หรือกลุมบุคคลเปนผูดําเนินงาน
หลักสูตรสาขาวิชาชีพ หมายถึง รายวิชาและประสบการณทั้งหมดที่ผูเรียน
ตองศึกษาเพื่อใหไดรับการรับรองจากสภาหรือองคกรวิชาชีพที่กําหนดตามกฎหมาย
รอบระยะเวลา

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

เกณฑมาตรฐาน
1. มี ร ะบบและกลไกการเป ด หลั ก สู ต รใหม แ ละปรั บ ปรุ ง หลั ก สู ต รตาม
แนวทางปฏิบัติที่กําหนดโดยมหาวิทยาลัย และดําเนินการตามระบบที่กําหนด
2. มี ร ะบบและกลไกการป ด หลั ก สู ต รตามแนวทางปฏิ บั ติ ที่ กํ า หนดโดย
มหาวิทยาลัย และดําเนินการตามระบบที่กําหนด
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3. ทุกหลักสู ตรมี การดํา เนินงานใหเ ปนไปตามเกณฑม าตรฐานหลัก สูต ร
ระดับอุดมศึกษาและกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ (การดําเนินงาน
ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ หมายถึง ตองมีการประเมินผล
ตาม “ตัวบงชี้ผลการดําเนินงานตามประกาศมาตรฐานคุณวุฒิสาขาหรือสาขาวิชา เพื่อ
การประกันคุณภาพหลักสูตรและการเรียนการสอน” กรณีที่หลักสูตรใดยังไมมี
ประกาศมาตรฐานคุณวุฒิสาขาหรือสาขาวิชา ใหประเมินตามตัวบงชี้กลางที่กําหนดใน
ภาคผนวกที่ 1) สําหรับหลักสูตรสาขาวิชาชีพตองไดรับการรับรองหลักสูตรจากสภา
หรือองคกรวิชาชีพที่เกี่ยวของดวย
(หมายเหตุ : สําหรับหลักสูตรเกาหรือหลักสูตรปรับปรุงที่ยังไมไดดําเนินการ
ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติกอนปการศึกษา 2555 ใหยึด
ตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ.2548 )
4. มีคณะกรรมการรับผิดชอบควบคุมกํากับใหมีการดําเนินการไดครบถวน
ทั้งขอ 1 ขอ 2 และขอ 3 ขางตนตลอดเวลาที่จัดการศึกษา และมีการประเมินหลักสูตร
ทุกหลักสูตรอยางนอยตามกรอบเวลาที่กําหนดในเกณฑมาตรฐานหลักสูตรฯ กรณี
หลักสูตรที่ดําเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ จะตอง
ควบคุมกํากับใหการดําเนินงานตามตัวบงชี้ในขอ 3 ผานเกณฑการประเมิน 5 ขอแรก
และอยางนอยรอยละ 80 ของตัวบงชี้ที่กําหนดในแตละป ทุกหลักสูตร
5. มีคณะกรรมการรับผิดชอบควบคุมกํากับใหมีการดําเนินการไดครบถวน
ทั้งขอ 1 ขอ 2 และขอ 3 ขางตนตลอดเวลาที่จัดการศึกษา และมีการพัฒนาหลักสูตร
ทุ ก หลั ก สู ต รตามผลการประเมิ น ในข อ 4 กรณี ห ลั ก สู ต รที่ ดํ า เนิ น งานตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ จะตองควบคุมกํากับใหการดําเนินงานตาม
ตัวบงชี้ในขอ 3 ผานเกณฑการประเมินครบทุกตัวบงชี้และทุกหลักสูตร
6. หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาที่เนนการวิจัยที่เปดสอน (ปริญญาโท เฉพาะ
แผน ก และปริญญาเอก) มีจํานวนมากกวารอยละ 50 ของจํานวนหลักสูตรทั้งหมดทุก
ระดับการศึกษา (เกณฑมาตรฐานเพิ่มเติมเฉพาะกลุม ค1 และ ง)
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7. หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาที่เนนการวิจัยที่เปดสอน (ปริญญาโท เฉพาะ
แผน ก และปริญญาเอก) มีจํานวนนิสิตที่ศึกษาอยูในหลักสูตรมากกวารอยละ 30 ของ
จํานวนนิสิตทั้งหมดทุกระดับการศึกษา (เกณฑมาตรฐานเพิ่มเติมเฉพาะกลุม ค1 และ ง)
หมายเหตุ :
1. การนับหลักสูตรปริญญาโทแผน ก และปริญญาเอก ใหนับหลักสูตรที่มี
นิสิตลงทะเบียนเรียนในรอบปการศึกษาที่ทําการประเมิน สําหรับการนับหลักสูตร
ทั้งหมดใหนับหลักสูตรที่ไดรับอนุมัติใหเปดสอนทุกระดับปริญญา โดยนับรวม
หลักสูตรที่งดรับนิสิต แตไมนับรวมหลักสูตรที่สภามหาวิทยาลัยอนุมัติใหปด
ดําเนินการแลว
2. การนับจํานวนนิสิตใหนับตามจํานวนหัวนิสิต ในปการศึกษานั้นๆ และ
นับทั้งนิสิตภาคปกติและภาคพิเศษ ทั้งในที่ตั้งและนอกที่ตั้ง
3. คณะกรรมการรับผิดชอบ หมายถึง คณะกรรมการที่รับผิดชอบในการ
เสนอหลักสูตรใหม หรือเสนอปรับปรุงหลักสูตร หรือเสนอปดหลักสูตร และ
คณะกรรมการที่รับผิดชอบบริหารหลักสูตรใหเปนไปตามรายละเอียดหลักสูตรที่สภา
มหาวิทยาลัยอนุมัติ ซึ่งอาจเปนชุดเดียวกันทั้งหมดหรือตางชุดก็ได
เกณฑการประเมิน
คะแนน 1
คะแนน 2
คะแนน 3
คะแนน 4
คะแนน 5
มีการดําเนินการ มีการดําเนินการ มีการดําเนินการ มีการดําเนินการ มีการดําเนินการ
1 ขอ
2 ขอ
3 ขอ
4 หรือ 5 ขอ ครบ 5 ขอ ตาม
ตามเกณฑทั่วไป ตามเกณฑทั่วไป ตามเกณฑทั่วไป ตามเกณฑทั่วไป เกณฑทั่วไปและ
ครบถวนตาม
เกณฑมาตรฐาน
เพิ่มเติมเฉพาะ
กลุม
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ตัวอยางแนวทางปฏิบัติ
1. มีระบบและกลไกการเปดหลักสูตรใหมและปรับปรุงหลักสูตรตาม
แนวทางปฏิบัติที่กําหนดโดยมหาวิทยาลัย และดําเนินการตามระบบที่กําหนด
1.1 มีการกําหนดวิธีการหรือขั้นตอนในการดําเนินการเพื่อเปดหลักสูตรใหม
และปรับปรุงหลักสูตร และกําหนดหนวยงานหรือคณะกรรมการที่รับผิดชอบพิจารณา
หลั ก สู ต รใหม แ ละหลั ก สู ต รปรั บ ปรุ ง คณะกรรมการพิ จ ารณาหลั ก สู ต รควร
ประกอบดวย ผูทรงคุณวุฒิภายนอกที่มีความเชี่ยวชาญและประสบการณในสาขาวิชา
นั้นๆ
1.2 การเปดหลักสูตรใหมควรมีการศึกษาความตองการบัณฑิตในสาขาวิชา
นั้นๆ ในตลาดงานวามีมากนอยเพียงใด การผลิตบัณฑิตสาขาวิชานั้นๆ สอดคลองกับ
นโยบายและแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติหรือไม คณะมีความพรอมใน
การจัดการเรียนการสอนในสาขาวิชานั้นๆ หรือไม นอกจากศึกษาความตองการหรือ
ความจําเปนแลว ควรมีการวิเคราะหทรัพยากรของการดําเนินการของหลักสูตรใหม
และคํานวณจุดคุมทุนประกอบการขออนุมัติจากสภามหาวิทยาลัย
1.3 การปรับปรุงหลักสูตรควรศึกษาความกาวหนาทางวิชาการของสาขาวิชา
นั้นๆ ความคิดเห็นจากบัณฑิตและผูประกอบการที่รับบัณฑิตเขาทํางานเพื่อใหทราบ
จุดที่ควรปรับปรุงหลักสูตร
1.4 มีการเสนอหลักสูตรใหมหรือหลักสูตรที่ปรับปรุงผานการพิจารณาตาม
ระบบที่มหาวิทยาลัยกําหนด เชน คณะกรรมการบริหารคณะวิชา กรรมการการศึกษา
เปนตน และนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอนุมัติ
1.5 มี ก ารเสนอหลั ก สู ต รใหม ห รื อ หลั ก สู ต รปรั บ ปรุ ง ตามแบบฟอร ม ที่
คณะกรรมการการอุ ด มศึ ก ษากํ า หนดและนํ า เสนอต อ สํ า นั ก งานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษาภายใน 30 วัน นับจากวันที่สภามหาวิทยาลัยอนุมัติ
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2. มีระบบและกลไกการปดหลักสูตรตามแนวทางปฏิบัติที่กําหนดโดย
มหาวิทยาลัย และดําเนินการตามระบบที่กําหนด
2.1 มีการกําหนดหลักเกณฑ ขั้นตอนการดําเนินงานและการอนุมัติการปด
หลักสูตร โดยพิจารณาหลักสูตรที่ไมสอดคลองกับความตองการบัณฑิตในตลาดงาน
หลักสูตรที่มีผูสมัครเรียนนอย หรือหลักสูตรที่องคความรูลาสมัยไมเปนประโยชนตอ
การพัฒนาประเทศ เปนตน
2.2 เมื่อหลักสูตรใดเขาเกณฑของการปดหลักสูตร ใหเสนอเรื่องผานการ
อนุมัติของคณะกรรมการตางๆ ตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด เชน คณะกรรมการ
บริหารคณะวิชา กรรมการการศึกษา เปนตน และเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา
อนุมัติ รวมทั้งแจงสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาภายใน 30 วัน นับจากวันที่
สภามหาวิทยาลัยอนุมัติ
3. ทุกหลักสูตรมีการดําเนินงานใหเปนไปตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตร
ระดับอุดมศึกษาและกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ (การ
ดําเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ หมายถึง ตองมี
การประเมินผลตาม “ตัวบงชี้ผลการดําเนินงานตามประกาศมาตรฐานคุณวุฒิ
สาขาหรือสาขาวิชาเพื่อการประกันคุณภาพหลักสูตรและการเรียนการสอน” กรณี
ที่หลักสูตรใดยังไมมีประกาศมาตรฐานคุณวุฒิสาขาหรือสาขาวิชา ใหประเมิน
ตามตัวบงชี้กลางที่กําหนดในภาคผนวกที่ 1) สําหรับหลักสูตรสาขาวิชาชีพตอง
ไดรับการรับรองหลักสูตรจากสภาหรือองคกรวิชาชีพที่เกี่ยวของดวย
3.1 หลั ก สู ต รทุ ก หลั ก สู ต รที่ เ ป ด สอนต อ งเป น ไปตามเกณฑ ม าตรฐาน
หลักสูตร และยังตองดําเนินการใหเปนไปตามเกณฑฯ ตลอดระยะเวลาที่มีการจัดการ
เรียนการสอน
3.2 มีการดําเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ระดับอุดมศึกษาแหงชาติ
และมีการประกันคุณภาพหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนอยางตอเนื่องโดย
กําหนดตัวบงชี้และเกณฑการประเมินที่สะทอนการดําเนินการตามประกาศมาตรฐาน
คุณวุฒิสาขาหรือสาขาวิชา (กรณีที่หลักสูตรใดยังไมมีประกาศมาตรฐานคุณวุฒิสาขา
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หรือสาขาวิชาควรประเมินตามตัวบงชี้กลาง) ทั้งในประเด็นการบริหารหลักสูตร การ
บริหารทรัพยากรการเรียนการสอน การบริหารคณาจารย การบริหารบุคลากร
สนับสนุนการเรียนการสอน การสนับสนุนและการใหคําแนะนํานิสิต ความตองการ
ของตลาดแรงงาน หรือความพึงพอใจของผูใชบัณฑิต มีการควบคุม ติดตาม และ
ประเมินคุณภาพตามตัวบงชี้ที่กําหนด และรายงานผลการดําเนินการตอผูเกี่ยวของ
และสาธารณชน
3.3 สําหรับหลักสูตรสาขาวิชาชีพ ผูบริหารหลักสูตรควรทําการศึกษาอยาง
ละเอียดและรอบคอบเกี่ยวกับหลักเกณฑและรายละเอียดของการรับรองหลักสูตร
ทั้งนี้ คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรควรมีผูทรงคุณวุฒิจากสภาหรือองคกรวิชาชีพ
อยางนอย 1 คน ในกระบวนการพัฒนาหลักสูตร และดําเนินการใหหลักสูตรไดรับ
การรับรองจากสภาหรือองคกรวิชาชีพที่เกี่ยวของกอนการรับนิสิต และจัดการเรียน
การสอน และดําเนินการขอรับรองตามกําหนดเวลาอยางตอเนื่อง
4. มี ค ณะกรรมการรั บ ผิ ด ชอบควบคุ ม กํ า กั บ ให มี ก ารดํ า เนิ น การได
ครบถวนทั้งขอ 1 ขอ 2 และขอ 3 ขางตนตลอดเวลาที่จัดการศึกษา และมีการ
ประเมิ น หลั ก สู ต รทุ ก หลั ก สู ต รอย า งน อ ยตามกรอบเวลาที่ กํ า หนดในเกณฑ
มาตรฐานหลักสูตรฯ กรณีหลักสูตรที่ดําเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแหงชาติ จะตองควบคุมกํากับใหการดําเนินงานตามตัวบงชี้ใน
ขอ 3 ผานเกณฑการประเมิน 5 ขอแรก และอยางนอยรอยละ 80 ของตัวบงชี้ที่
กําหนดในแตละป ทุกหลักสูตร
4.1 สรางกลไกกํากับดูแลใหทุกหลักสูตรดําเนินงานใหเปนไปตามเกณฑ
มาตรฐานหลักสูตร มาตรฐานวิชาชีพ และกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แหงชาติตลอดเวลาที่จัดการศึกษา โดยจัดในรูปของคณะกรรมการ ทั้งนี้ อาจเปนชุด
เดียวกับคณะกรรมการบริหารหลักสูตรของภาควิชา หรือคณะวิชาที่มีอยู หรือแตงตั้ง
คณะกรรมการรับผิดชอบโดยเฉพาะ
4.2 จัดใหมีการประเมินผลการดําเนินงานทุกหลักสูตรตามตัวบงชี้และเกณฑ
ที่กําหนดอยางนอยทุกปการศึกษา เพื่อวัดคุณภาพของการดําเนินการหลักสูตรวา

คูมือตัวบงชี้และเกณฑประเมินคุณภาพภายใน สําหรับคณะวิชา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
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เปนไปตามมาตรฐานหลักสูตรและกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ
เพียงใด
4.3 มีการกําหนดระบบการรายงานผลการดําเนินงานตามตัวบงชี้ที่กําหนด
ของแตละหลักสูตร โดยอาจจัดทําเปนแบบฟอรมใหผูรับผิดชอบกรอกขอมูลตัวบงชี้
วิเคราะหผลการประเมิน และแนวทางการปรับปรุงหรือพัฒนาเสนอตอคณะกรรมการ
ที่เกี่ยวของ
5. มี ค ณะกรรมการรั บ ผิ ด ชอบควบคุ ม กํ า กั บ ให มี ก ารดํ า เนิ น การได
ครบถวนทั้งขอ 1 ขอ 2 และขอ 3 ขางตนตลอดเวลาที่จัดการศึกษา และมีการ
พัฒนาหลักสูตรทุกหลักสูตรตามผลการประเมินในขอ 4 กรณีหลักสูตรที่ดําเนินงาน
ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ จะตองควบคุมกํากับใหการ
ดําเนินงานตามตัวบงชี้ในขอ 3 ผานเกณฑการประเมินครบทุกตัวบงชี้และทุก
หลักสูตร
คณะกรรมการรับผิดชอบหลักสูตรทุกหลักสูตร ดําเนินการปรับปรุงหรือ
พัฒนาหลักสูตรตามผลการประเมินที่ไดจากขอ 4 จนทําใหผลการดําเนินงานเปนไป
ตามมาตรฐานและตัวบงชี้ผานเกณฑการประเมินครบทุกตัวบงชี้และทุกหลักสูตร
6. หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาที่เนนการวิจัยที่เปดสอน (ปริญญาโท
เฉพาะแผน ก และปริญญาเอก) มีจํานวนมากกวารอยละ 50 ของจํานวน
หลักสูตรทั้งหมดทุกระดับการศึกษา (เกณฑมาตรฐานเพิ่มเติมเฉพาะกลุม ค1
และ ง)
มหาวิทยาลัยที่อยูในกลุมเฉพาะทางที่เนนระดับบัณฑิตศึกษาและกลุมเนน
การวิจัยขั้นสูงและผลิตบัณฑิตระดับบัณฑิตศึกษา โดยเฉพาะระดับปริญญาเอกควร
เนนการเปดสอนระดับบัณฑิตศึกษามากกวาระดับปริญญาตรีไมนอยกวาครึ่งหนึ่ง
โดยหลักสูตรระดับปริญญาโทควรเนนการเรียนแผน ก เพื่อใหสอดคลองกับจุดเนน
ของมหาวิทยาลัย โดยอาจพิจารณาจัดสรรทุนการศึกษาระดับปริญญาโทแผน ก เพื่อ
จูงใจนิสิต
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7. หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาที่เนนการวิจัยที่เปดสอน (ปริญญาโท
เฉพาะแผน ก และปริญญาเอก) มีจํานวนนิสิตที่ศึกษาอยูในหลักสูตรมากกวา
รอยละ 30 ของจํานวนนิสิตทั้งหมดทุกระดับการศึกษา (เกณฑมาตรฐานเพิ่มเติม
เฉพาะกลุม ค1 และ ง)
มหาวิทยาลัยที่อยูในกลุมเฉพาะทางที่เนนระดับบัณฑิตศึกษาและกลุมเนน
การวิจัยขั้นสูงและผลิตบัณฑิตระดับบัณฑิตศึกษา โดยเฉพาะระดับปริญญาเอกไม
เพียงแตเปดหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาที่เนนการวิจัยใหมากกวาหลักสูตรระดับ
ปริญญาตรีเทานั้น แตตองดําเนินการใหมีจํานวนนิสิตในหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา
ที่เนนการวิจัยมากพอ เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีทักษะการวิจัยอันจะเปนประโยชนตอการ
พัฒนาประเทศ

คูมือตัวบงชี้และเกณฑประเมินคุณภาพภายใน สําหรับคณะวิชา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
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ตัวบงชี้ที่ 2.2 อาจารยประจําที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก (สกอ.2.2)
ชนิดของตัวบงชี้

ปจจัยนําเขา

คําอธิบายตัวบงชี้
การศึกษาระดับอุดมศึกษาถือเปนการศึกษาระดับสูงสุดที่ตองการบุคลากรที่
มีความรูความสามารถและความลุมลึกทางวิชาการ เพื่อปฏิบัติพันธกิจสําคัญของคณะ
ในการผลิตบัณฑิต ศึกษาวิจัย เพื่อการติดตามความกาวหนาทางวิชาการและการ
พัฒนาองคความรู ดังนั้น คณะจึงควรมีอาจารยที่มีระดับคุณวุฒิทางการศึกษาใน
สัดสวนที่เหมาะสมกับพันธกิจหรือจุดเนนของคณะ
นิยามศัพท
อาจารยประจํา หมายถึง ขาราชการ พนักงาน และบุคลากรที่มีสัญญาจางกับ
คณะทั้งปการศึกษา และมีระยะเวลาทํางานไมต่ํากวา 9 เดือน ซึ่งมีหนาที่ความ
รับผิดชอบตามพันธกิจหลักของมหาวิทยาลัย
รอบระยะเวลา

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

เกณฑการประเมิน
คณะสามารถเลือกใชเกณฑการประเมินจาก 2 แนวทางตอไปนี้
1. แปลงคารอยละของอาจารยประจําที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกเปนคะแนน
ระหวาง 0-5 หรือ
2. แปลงคาการเพิ่มขึ้นของคารอยละของอาจารยประจําที่มีคุณวุฒิปริญญา
เอกเปรียบเทียบกับปที่ผานมาเปนคะแนนระหวาง 0-5
เกณฑเฉพาะสถาบันกลุม ค1 และ ง
1. ค า ร อ ยละของอาจารย ป ระจํ า ที่ มี คุ ณ วุ ฒิ ป ริ ญ ญาเอกที่ กํ า หนดให เ ป น
คะแนนเต็ม 5 = รอยละ 60 ขึ้นไป หรือ
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2. ค า การเพิ่ ม ขึ้ น ของร อ ยละของอาจารย ป ระจํ า ที่ มี คุ ณ วุ ฒิ ป ริ ญ ญาเอก
เปรียบเทียบกับปที่ผานมา ที่กําหนดใหเปนคะแนนเต็ม 5 = รอยละ 12 ขึ้นไป
วิธีการคํานวณ
1. คํานวณคารอยละของอาจารยประจําทีม่ ีวุฒิปริญญาเอก
รอยละของอาจารยประจําที่มคี ุณวุฒิปริญญาเอก =
จํานวนอาจารยประจําที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก
จํานวนอาจารยประจําทั้งหมด (ปฏิบัติงานจริงรวมลาศึกษาตอ) X 100

2. แปลงคารอยละที่คํานวณไดในขอ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5
คะแนนที่ได =
รอยละของอาจารยประจําที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก
รอยละของอาจารยประจําที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกที่กําหนดใหเปนคะแนนเต็ม 5 X 5

หรือ
1. ค า การเพิ่ ม ขึ้ น ของร อ ยละของอาจารย ป ระจํ า ที่ มี คุ ณ วุ ฒิ ป ริ ญ ญาเอก
เปรียบเทียบกับปที่ผานมา = รอยละของอาจารยประจําที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกในปที่
ประเมิน ลบดวย รอยละของอาจารยประจําที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกในปกอนหนาปที่
ประเมิน
2. แปลงคาการเพิ่มขึ้นของรอยละของอาจารยประจําที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก
เปรียบเทียบกับปที่ผานมา ที่คํานวณไดในขอ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5
คะแนนที่ได =
คาการเพิ่มขึ้นของรอยละของอาจารยประจําที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก
เปรียบเทียบกับปที่ผานมา
X5
คาการเพิ่มขึ้นของรอยละของอาจารยประจําที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก
เปรียบเทียบกับปที่ผานมาที่กําหนดใหเปนคะแนนเต็ม 5
คูมือตัวบงชี้และเกณฑประเมินคุณภาพภายใน สําหรับคณะวิชา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
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หมายเหตุ
1. คุณวุฒิปริญญาเอก พิจารณาจากระดับคุณวุฒิที่ไดรับหรือเทียบเทาตาม
หลักเกณฑการพิจารณาคุณวุฒิของกระทรวงศึกษาธิการ กรณีที่มีการปรับวุฒิ
การศึกษาใหมีหลักฐานการสําเร็จการศึกษาภายในรอบปการศึกษานั้น ทั้งนี้ อาจใช
คุณวุฒิอื่นแทนคุณวุฒิปริญญาเอกไดสําหรับกรณีที่บางสาขาวิชาชีพ มีคุณวุฒิอื่นที่
เหมาะสมกวา ทั้งนี้ ตองไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการการอุดมศึกษา
2. การนับจํานวนอาจารยประจํา ใหนับตามปการศึกษาและนับทั้งที่
ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาตอ
ตัวอยางการคํานวณ
ในปที่ประเมิน คณะ ก มีอาจารยประจําที่ปฏิบัติงานจริง จํานวน 115 คน
ลาศึกษาตอ 5 คน มีคุณวุฒิปริญญาโท 50 คน และปริญญาเอก 70 คน สําหรับในป
ก อนหน าป ที่ ประเมิ น คณะ ก มี อาจารย ประจํ าที่ ปฏิ บั ติ งานจริ ง จํ านวน 120 คน
ลาศึกษาตอ 4 คน มีคุณวุฒิปริญญาโท 45 คน และปริญญาเอก 55 คน
เลือกประเมินตามแนวทางที่ 1
รอยละของอาจารยประจําที่มีวุฒิปริญญาเอก =
คะแนนที่ได =

58.33
× 5 = 4.86 คะแนน
60

70
× 100 = 58.33
120

เลือกประเมินตามแนวทางที่ 2
70
⎞
× 100 ⎟ ⎝ 120
⎠

คาการเพิ่มขึ้นของรอยละอาจารยที่มีวุฒิปริญญาเอก = ⎛⎜

⎛ 55
⎞
× 100 ⎟
⎜
⎝ 124
⎠

= 58.33-44.35 = 13.98
คะแนนที่ได =
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13.98
× 5 = 5.83 = 5 คะแนน
12
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ตัวบงชี้ที่ 2.3 อาจารยประจําที่ดํารงตําแหนงทางวิชาการ (สกอ.2.3)
ชนิดของตัวบงชี้

ปจจัยนําเขา

คําอธิบายตัวบงชี้
มหาวิทยาลัยถือเปนขุมปญญาของประเทศ และมีความรับผิดชอบที่จะตอง
สงเสริมใหอาจารยทําการศึกษาวิจัยเพื่อแสวงหาและพัฒนาองคความรูในศาสตร
สาขาวิชาตางๆ อยางตอเนื่อง เพื่อนําไปใชในการเรียนการสอน รวมทั้งการแกไข
ปญหาและพัฒนาประเทศ การดํารงตําแหนงทางวิชาการเปนสิ่งสะทอนการปฏิบัติงาน
ดังกลาวของอาจารยตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย
นิยามศัพท
อาจารยประจํา หมายถึง ขาราชการ พนักงาน และบุคลากรที่มีสัญญาจางกับ
คณะทั้งปการศึกษา และมีระยะเวลาการทํางานไมต่ํากวา 9 เดือน ซึ่งมีหนาที่ความ
รับผิดชอบตามพันธกิจหลักของมหาวิทยาลัย
รอบระยะเวลา

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

เกณฑการประเมิน
คณะสามารถเลือกใชเกณฑการประเมินจาก 2 แนวทางตอไปนี้
1. แปลงค า ร อ ยละของอาจารย ป ระจํ า ที่ ดํ า รงตํ า แหน ง ทางวิ ช าการเป น
คะแนนระหวาง 0-5 หรือ
2. แปลงคาการเพิ่มขึ้นของคารอยละของอาจารยประจําที่ดํารงตําแหนงทาง
วิชาการเปรียบเทียบกับปที่ผานมาเปนคะแนนระหวาง 0-5
เกณฑเฉพาะสถาบันกลุม ค1 และ ง
1. ค า ร อ ยละของอาจารย ป ระจํ า ที่ ดํ า รงตํ า แหน ง รองศาสตราจารย แ ละ
ศาสตราจารยรวมกัน ที่กําหนดใหเปนคะแนนเต็ม 5 = รอยละ 30 ขึ้นไป หรือ
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2. ค า การเพิ่ ม ขึ้ น ของร อ ยละของอาจารย ป ระจํ า ที่ ดํ า รงตํ า แหน ง
รองศาสตราจารย และศาสตราจารยรวมกัน เปรียบเทียบกับปที่ผานมา ที่กําหนดให
เปนคะแนนเต็ม 5 = รอยละ 6 ขึ้นไป
วิธีการคํานวณ
1. คํานวณคารอยละของอาจารยประจําที่ดาํ รงตําแหนงทางวิชาการ
รอยละของอาจารยประจําที่ดํารงตําแหนงทางวิชาการ =
จํานวนอาจารยประจําที่ดํารงตําแหนงทางวิชาการตั้งแต รศ. ขึ้นไป
จํานวนอาจารยประจําทั้งหมด (ปฏิบัติงานจริงรวมลาศึกษาตอ) X 100

2. แปลงคารอยละที่คํานวณไดในขอ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5
คะแนนที่ได =
รอยละของอาจารยประจําที่ดํารงตําแหนงทางวิชาการตั้งแต รศ. ขึ้นไป
รอยละของอาจารยประจําที่ดํารงตําแหนงทางวิชาการตั้งแต รศ. ขึ้นไป ที่กําหนดให
เปนคะแนนเต็ม 5

X5

หรือ
1. คาการเพิ่มขึ้นของรอยละของอาจารยประจําที่ดํารงตําแหนงทางวิชาการ
เปรียบเทียบกับปที่ผานมา = รอยละของอาจารยประจําที่ดํารงตําแหนงทางวิชาการใน
ปที่ประเมิน ลบดวย รอยละของอาจารยประจําที่ดํารงตําแหนงทางวิชาการในปกอน
หนาปที่ประเมิน
2. แปลงคาการเพิ่มขึ้นของรอยละของอาจารยประจําที่ดํารงตําแหนงทาง
วิชาการเปรียบเทียบกับปที่ผานมา ที่คํานวณไดในขอ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5
คะแนนที่ได =
คาการเพิ่มขึ้นของรอยละของอาจารยประจําที่ดํารงตําแหนงทางวิชาการตั้งแต
รศ. ขึ้นไป เปรียบเทียบกับปที่ผานมา
X5
คาการเพิ่มขึ้นของรอยละของอาจารยประจําที่ดํารงตําแหนงทางวิชาการตั้งแต
รศ. ขึ้นไป เปรียบเทียบกับปที่ผานมาที่กําหนดใหเปนคะแนนเต็ม 5
36
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หมายเหตุ
การนับจํานวนอาจารยประจํา ใหนับตามปการศึกษาและนับทั้งที่ปฏิบัติงาน
จริงและลาศึกษาตอ
ตัวอยางการคํานวณ
ในปที่ประเมิน คณะ ก มีอาจารยประจําที่ปฏิบัติงานจริง จํานวน 115 คน
ลาศึกษาตอ 5 คน มีตําแหนงทางวิชาการเปน ผศ. 30 คน รศ. 32 คน และ ศ. 3 คน
สําหรับในปกอนหนาปที่ประเมิน คณะ ก มีอาจารยประจําที่ปฏิบัติงานจริง จํานวน
120 คน ลาศึกษาตอ 4 คน มีตําแหนงทางวิชาการเปน ผศ. 25 คน รศ. 28 คน และ
ศ. 2 คน
เลือกประเมินตามแนวทางที่ 1
รอยละของอาจารยประจําที่ดํารงตําแหนงทางวิชาการ =
คะแนนที่ได =

35
× 100 = 29.17
120

29.17
× 5 = 4.86 คะแนน
30

เลือกประเมินตามแนวทางที่ 2
คาการเพิ่มขึ้นของรอยละอาจารยที่ดํารงตําแหนงทางวิชาการ
35
⎞ ⎛ 30
⎞
× 100 ⎟ - ⎜
× 100 ⎟ = 29.17-24.19 = 4.98
⎝ 120
⎠ ⎝ 124
⎠
4.98
คะแนนที่ได =
× 5 = 4.15 คะแนน
6

= ⎛⎜
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ตัวบงชี้ที่ 2.4 ระบบการพัฒนาคณาจารยและบุคลากรสายสนับสนุน (สกอ.2.4)
ชนิดของตัวบงชี้

กระบวนการ

คําอธิบายตัวบงชี้
การจัดการเรียนการสอนโดยเนนผูเรียนเปนสําคัญ จําเปนตองมีการบริหาร
และพัฒนาคณาจารยอยางเหมาะสมทั้งในดานเทคนิคการสอน การประเมินผลการ
เรียนรู และการใชสื่อการสอนที่ทันสมัย รวมทั้งมีการปรับกระบวนการเรียนการสอน
โดยใชผลการเรียนรูและขอมูลจากความคิดเห็นของผูเรียน นอกจากนั้น ยังจําเปนตอง
มีบุคลากรสายสนับสนุนที่มีคุณภาพสอดคลองกับพันธกิจและเปาหมายของคณะ
นิยามศัพท
จรรยาบรรณอาจารยและบุคลากรสายสนับสนุน หมายถึง ประมวลความ
ประพฤติที่อาจารยและบุคลากรสายสนับสนุนพึงปฏิบัติ เพื่อรักษา สงเสริมเกียรติคุณ
ชื่อเสียง และฐานะของอาจารยและบุคลากรสายสนับสนุนตามที่สภามหาวิทยาลัย
กําหนด โดยอาจใชกรอบแนวทางตามประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง มาตรฐานของ
จรรยาบรรณที่พึงมีในสถาบันอุดมศึกษา โดยตองยึดมั่นในหลักการ 6 ประการ คือ
1) ยึดมั่นและยืนหยัดในสิ่งที่ถูกตอง 2) ซื่อสัตยสุจริตและรับผิดชอบ 3) ปฏิบัติหนาที่
ดวยความโปรงใสและสามารถตรวจสอบได 4) ปฏิบัติหนาที่โดยไมเลือกปฏิบัติอยาง
ไมเปนธรรม 5) มุงผลสัมฤทธิ์ของงาน 6) ไมใชอํานาจครอบงําผิดทํานองคลองธรรม
ตอนิสิต และตองครอบคลุมจรรยาบรรณ 10 ประการ คือ 1) จรรยาบรรณตอตนเอง
2) จรรยาบรรณตอวิชาชีพ 3) จรรยาบรรณตอการปฏิบัติงาน 4) จรรยาบรรณตอ
หนวยงาน 5) จรรยาบรรณตอผูบังคับบัญชา 6) จรรยาบรรณตอผูใตบังคับบัญชา 7)
จรรยาบรรณตอผูรวมงาน 8) จรรยาบรรณตอนิสิตและผูรับบริการ 9) จรรยาบรรณ
ตอประชาชน และ 10) จรรยาบรรณตอสังคม
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อาจารยประจํา หมายถึง ขาราชการ พนักงาน และบุคลากรที่มีสัญญาจางกับ
คณะทั้งปการศึกษา และมีระยะเวลาการทํางานไมต่ํากวา 9 เดือน ซึ่งมีหนาที่ความ
รับผิดชอบตามพันธกิจหลักของมหาวิทยาลัย
บุคลากรสายสนับสนุน หมายถึง บุคลากรประจําที่ไมใชตําแหนงอาจารย
และมีสัญญาจางกับคณะทั้งปการศึกษา และมีระยะเวลาการทํางานไมต่ํากวา 9 เดือน
การใหอํานาจในการตัดสินใจ หมายถึง การใหอํานาจและความรับผิดชอบ
ในการตั ด สิ น ใจและในการปฏิ บั ติ แ ก ผู ป ฏิ บั ติ ง านซึ่ ง เป น ผู มี ค วามรู ความเข า ใจ
เกี่ยวกับงาน เพื่อใหมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
รอบระยะเวลา

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

เกณฑมาตรฐาน
1. มีแผนการบริหารและการพัฒนาคณาจารยทั้งดานวิชาการ เทคนิคการ
สอนและการวัดผล และมีแผนการบริหารและพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนที่มีการ
วิเคราะหขอมูลเชิงประจักษ
2. มี ก ารบริ ห ารและการพั ฒ นาคณาจารย แ ละบุ ค ลากรสายสนั บ สนุ น ให
เปนไปตามแผนที่กําหนด
3. มีสวัสดิการเสริมสรางสุขภาพที่ดี และสรางขวัญและกําลังใจใหคณาจารย
และบุคลากรสายสนับสนุนสามารถทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพ
4. มีระบบการติดตามใหคณาจารยและบุคลากรสายสนับสนุนนําความรูและ
ทักษะที่ไดจากการพัฒนามาใชในการจัดการเรียนการสอนและการวัดผลการเรียนรู
ของนิสิต ตลอดจนการปฏิบัติงานที่เกี่ยวของ
5. มีการใหความรูดานจรรยาบรรณอาจารยและบุคลากรสายสนับสนุน และ
ดูแลควบคุมใหคณาจารยและบุคลากรสายสนับสนุนถือปฏิบัติ
6. มีการประเมินผลความสําเร็จของแผนการบริหารและการพัฒนาคณาจารย
และบุคลากรสายสนับสนุน
7. มีการนําผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือปรับปรุงการบริหารและการ
พัฒนาคณาจารยและบุคลากรสายสนับสนุน

คูมือตัวบงชี้และเกณฑประเมินคุณภาพภายใน สําหรับคณะวิชา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
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หมายเหตุ : หลักฐานสําหรับการประเมินในเกณฑมาตรฐานขอที่ 3 เชน ผลการ
ประเมิน หรือผลการสํารวจความพึงพอใจของคณาจารยและบุคลากร ดานสวัสดิการ
การเสริมสรางสุขภาพที่ดี และการสรางขวัญและกําลังใจ หรือหลักฐานเชิงประจักษ
อื่นๆ ที่เชื่อมโยงใหเห็นการทํางานไดดีขึ้น
เกณฑการประเมิน
คะแนน 1
คะแนน 2
คะแนน 3
คะแนน 4
คะแนน 5
มีการดําเนินการ มีการดําเนินการ มีการดําเนินการ มีการดําเนินการ มีการดําเนินการ
1 ขอ
2 ขอ
3 หรือ 4 ขอ 5 หรือ 6 ขอ
7 ขอ
ตัวอยางแนวทางปฏิบัติ
1. มีแผนการบริหารและการพัฒนาคณาจารยทั้งดานวิชาการ เทคนิคการ
สอนและการวัดผล และมีแผนการบริหารและพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนที่มี
การวิเคราะหขอมูลเชิงประจักษ
ข อ มู ล ที่ ค วรพิ จ ารณาประกอบการวางแผนการบริ ห ารและการพั ฒ นา
ทรัพยากรบุคคลควรครอบคลุมขอมูลที่สําคัญ ดังตอไปนี้
1.1 ขอมูลอัตรากําลังของอาจารยและบุคลากรในปจจุบัน รวมทั้งที่ตองการ
ในอนาคตอยางนอย 5 ปขางหนา เพื่อใชในการวางแผนความตองการดานบุคลากร
ของคณะ กําหนดอัตรากําลังที่ตองการเพื่อการปฏิบัติงานตามแผนยุทธศาสตร และ
การพัฒนางานประจํา กําหนดแผนการจางงานและวิธีการสรรหาบุคลากรที่มีความรู
ความสามารถ มีทัศนคติที่ดีใหเขามาสูกระบวนการคัดสรร อาจมีการสรรหาทั้งจาก
ภายนอกและภายในมหาวิทยาลัย
1.2 ขอมูลจากการสํารวจความตองการในการอบรม (training needs)
ของบุคลากร ทั้งสายอาจารยและสายสนับสนุน เพื่อใหไดรับการฝกอบรมตามเกณฑ
ที่คณะกําหนด และสามารถนําความรูที่ไดรับมาพัฒนางานของตนใหมีประสิทธิภาพ
เพิ่มขึ้นซึ่งผูบริหารคณะสามารถประเมินความตองการนี้ไดขอมูลเกี่ยวกับความสามารถ
(competencies) ที่จําเปนตอการปฏิบัติงาน ในระดับตางๆ เพื่อใชในการปฐมนิเทศ
และฝกอบรมใหผูปฏิบัติงานมีความเขาใจในวิธีการทํางาน เกิดกระบวนการเรียนรู
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เกี่ยวกับแนวคิด กฎเกณฑ มีทัศนคติและทักษะที่ดี เพื่อเพิ่มผลการปฏิบัติงานของ
ผูปฏิบัติงาน รวมทั้งขอมูลเกี่ยวกับการสอนงาน การหมุนเวียนใหไปทํางานในดาน
อื่นๆ การเขาศึกษาในโครงการที่มหาวิทยาลัยจัดขึ้น
1.3 ขอมูลปอนกลับของผลการปฏิบัติงานและผลการพัฒนาตามเสนทาง
ความกาวหนาของสายงานในรอบปที่ผานมา เพื่อใชในการมอบหมายงานหรือมี
ขอตกลงในการทํางาน และใชเพื่อการปรับปรุงแกไข ชมเชย ใหรางวัล ตลอดจน
ปรับปรุงคาตอบแทนและสวัสดิการที่เหมาะสมและเปนธรรม รวมทั้งการสรรหาคน
เกง คนดีเขามาปฏิบัติงานในคณะ
1.4 ขอมูลการวิเคราะหจุดแข็ง จุดออนดานทรัพยากรมนุษยวามีประเด็น
ใดบางที่ควรมีการวางแผน เพื่อการปรับปรุงแกไขแผนพัฒนาทรัพยากรใหสอดคลอง
กับความตองการและความคาดหวังของผูปฏิบัติงาน และของคณะ
2. มีการบริหารและการพัฒนาคณาจารยและบุคลากรสายสนับสนุนให
เปนไปตามแผนที่กําหนด
2.1 มีการสรรหา คัดเลือกบุคลากรอยางเปนระบบ โปรงใสและกําหนดแนว
ปฏิบัติไวเปนลายลักษณอักษร เพื่อใหไดอาจารย หรือบุคลากรไดทราบ ภายใตเวลาที่
กําหนด และเปนไปตามกรอบอัตรากําลังที่มหาวิทยาลัยวางแผนไว
2.2 มีการวิเคราะหงาน (job analysis) โดยกําหนดใหมีคําอธิบายลักษณะงาน
(job description) การระบุคุณสมบัติเฉพาะตําแหนง (job specification) รวมทั้ง
ความสามารถ (competencies ) ที่จําเปนตอการปฏิบัติงาน เพื่อใชในการปฐมนิเทศ
และการฝกอบรมวิธีการทํางานและทักษะที่จําเปนใหผูปฏิบัติงานเขาใจในงาน
2.3 มีการประเมินผลการปฏิบัติงาน (job evaluation) ที่มีรูปแบบชัดเจน มี
การกําหนดเสนทางเดินของตําแหนงงาน (career path) ของบุคลากรทุกกลุม วิเคราะห
ปริมาณการเขา-ออกของบุคลากรแตละกลุม และพิจารณาหาแนวทางการปรับปรุง
แกไขและติดตามผล
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2.4 มีการพัฒนาคณาจารยและบุคลากรสายสนับสนุนใหเปนไปตามแผน
และเสนทางเดินของตําแหนงงานที่กําหนด รวมทั้งติดตามตรวจสอบเปนรายบุคคล
เพื่อการสงเสริมสนับสนุนอยางตอเนื่อง
3. มีสวัสดิการเสริมสรางสุขภาพที่ดี และสรางขวัญและกําลังใจให
คณาจารยและบุคลากรสายสนับสนุนสามารถทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพ
3.1 สรางบรรยากาศของสถานที่ทํางานใหนาอยู ตั้งแตสภาพแวดลอม
บรรยากาศการทํางาน การจัดสวัสดิการ การเอาใจใสดูแลบุคลากรทุกคนอยางเสมอ
ภาคทัดเทียมกัน การสรางบรรยากาศของความสุขในการทํางาน
3.2 มี ร ะบบส ง เสริ ม สนั บ สนุ น การเสนอขอรั บ รางวั ล ของคณาจารย แ ละ
บุคลากรสายสนับสนุน เชน มีการติดตามขอมูลแหลงใหรางวัลตางๆ เพื่อ
ประชาสัมพันธใหคณาจารยและบุคลากรสายสนับสนุนทราบโดยเร็ว มีการกระตุน
และชวยเหลือผูที่มีศักยภาพเพื่อขอรับรางวัลในดานตางๆ เชน ชวยจัดทําเอกสารการ
ขอรับรางวัล ประสานงานในกระบวนการขอรับรางวัล หรืองานธุรการอื่น ๆ
3.3 มีการยกยองใหเกียรติผูไดรับรางวัลโดยวิธีการตางๆ เชน ประชาสัมพันธ
ผลงานที่ไดรับรางวัลทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย จัดบรรยากาศพิเศษเพื่อ
เปนเกียรติ พิจารณาความดีความชอบเปนกรณีพิเศษ
3.4 มีระบบพี่เลี้ยงโดยจัดใหผูที่มีประสบการณเคยไดรับรางวัลใหคําแนะนํา
ชวยเหลือและสนับสนุนอาจารยและบุคลากรสายสนับสนุนรุนใหมในการขอรับรางวัล
ตางๆ
3.5 มีกิจกรรมที่กอใหเกิดการพัฒนารวมกันเปดโอกาสใหผูใตบังคับบัญชา
ไดมีโอกาสแสดงความคิดเห็นและรวมมือในการทํางาน มีชองทางการสื่อสารหลาย
ชองทางระหวางผูบังคับบัญชาและผูใตบังคับบัญชา รวมทั้งระหวางผูใตบังคับบัญชา
ดวยกัน เพื่อทําใหเกิดความรูสึกที่ดีและพัฒนางานรวมกัน
3.6 มีนโยบายดูแลสุขภาพของบุคลากร ทั้งในเชิงปองกันและสงเสริม มี
สวัสดิการตรวจเช็คสุขภาพ สงเสริมการออกกําลังกายในรูปแบบตางๆ เชน สนับสนุน
ดานสถานที่ออกกําลังกาย สนับสนุนผูเชี่ยวชาญในการแนะนําดานการดูแลสุขภาพ
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4. มีระบบการติดตามใหคณาจารยและบุคลากรสายสนับสนุนนําความรู
และทักษะที่ไดจากการพัฒนามาใชในการจัดการเรียนการสอนและการวัดผลการ
เรียนรูของนิสิต ตลอดจนการปฏิบัติงานที่เกี่ยวของ
ทุกหลักสูตรการฝกอบรม หรือทุกโครงการที่มีวัตถุประสงคในการเพิ่มความรู
และทักษะการปฏิบัติงาน ควรกําหนดแนวทาง หรือวิธีการติดตาม ประเมินผลสัมฤทธิ์
ของการอบรม หรือการพัฒนาเพื่อใหเกิดความมั่นใจวาบุคลากรสามารถนําความรูและ
ทักษะที่ไดจากการพัฒนามาใชในการปฏิบัติงานหรือปรับปรุงตนเอง โดยอาจใชกลไก
การติดตามผลการนําความรูและทักษะไปใชภายหลังการอบรมหรือพัฒนา 6-9 เดือน
หรือใชกลไกการจัดการความรูเปนเครื่องมือในการติดตามประเมินผลสัมฤทธิ์ของการ
อบรม หรือการพัฒนา เปนตน
5. มีการใหความรูดานจรรยาบรรณอาจารยและบุคลากรสายสนับสนุน
และดูแลควบคุมใหคณาจารยและบุคลากรสายสนับสนุนถือปฏิบัติ
5.1 คณะจัดใหมีการใหความรูดานจรรยาบรรณ และกิจกรรมสงเสริมการ
ปลูกฝงจรรยาบรรณแกคณาจารยและบุคลากรสายสนับสนุนอยางสม่ําเสมอ
5.2 ผูรับผิดชอบในการใหความรูดานจรรยาบรรณ ควรมีการติดตามผลการ
ปรับปรุงและพัฒนาตนเองของคณาจารยและบุคลากรสายสนับสนุนอยางตอเนื่อง
6. มี ก ารประเมิ น ผลความสํ า เร็ จ ของแผนการบริ ห ารและการพั ฒ นา
คณาจารยและบุคลากรสายสนับสนุน
คณะจัดใหมีการประเมินผลความสําเร็จของการปฏิบัติงานตามกิจกรรมที่
กําหนดไวในแผน รวมทั้งผลสัมฤทธิ์ของแผนการบริหารและการพัฒนาคณาจารยและ
บุคลากรสายสนับสนุนตามตัวชี้วัดผลการดําเนินงาน (KPI) หรือเปาหมายของแผนการ
บริหารและการพัฒนาคณาจารยและบุคลากรสายสนับสนุน โดยที่ตัวชี้วัดผลการ
ดําเนินงานและคาเปาหมายนั้นควรมีความเชื่อมโยงกับกลยุทธของคณะ และนําผลการ
ประเมิ น ไปปรั บ ปรุ ง แผนหรื อ ปรั บ ปรุ ง การบริ ห ารและการพั ฒ นาคณาจารย แ ละ
บุคลากรสายสนับสนุนในรอบปถัดไป
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7. มีการนําผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือปรับปรุงการบริหารและ
การพัฒนาคณาจารยและบุคลากรสายสนับสนุน
7.1 นํ า ผลการประเมิ น ความสํ า เร็ จ ของแผนการบริ ห ารและการพั ฒ นา
คณาจารย แ ละบุ ค ลากรสายสนั บ สนุ น ไปปรั บ ปรุ ง แผนการบริ ห ารและการพั ฒ นา
คณาจารยและบุคลากรสายสนับสนุน
7.2 ดําเนินการตามแผนปรับปรุงการบริหารและการพัฒนาคณาจารยและ
บุคลากรสายสนับสนุนตามระยะเวลาที่กําหนด
7.3 มีการสํารวจความตองการ และความพึงพอใจของคณาจารยและบุคลากร
สายสนับสนุนที่เขารวมกิจกรรมตางๆ ที่มีวัตถุประสงคเพื่อการพัฒนาคณาจารยและ
บุคลากรสายสนับสนุน เพื่อเปนขอมูลประกอบการจัดทําแผนการพัฒนาคณาจารยและ
บุคลากรสายสนับสนุนในระยะตอไป
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ตัวบงชี้ที่ 2.5 หองสมุด อุปกรณการศึกษา และสภาพแวดลอมการเรียนรู
(สกอ.2.5)
ชนิดของตัวบงชี้

ปจจัยนําเขา

คําอธิบายตัวบงชี้
นอกเหนือจากการเรียนการสอน คณะควรจัดบริการดานกายภาพอยาง
ครบถวน โดยเฉพาะในเรื่องการบริการสิ่งอํานวยความสะดวกที่เอื้อตอการเรียน เชน
สื่อเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา หองสมุดและแหลงการเรียนรูอื่นๆ การบริการดานงาน
ทะเบียน การบริการนิสิตนานาชาติ เปนตน นอกจากนั้นยังจําเปนตองมีสภาพแวดลอม
และการบริการดานกายภาพที่สงเสริมคุณภาพชีวิตของนิสิต เชน สิ่งแวดลอมในคณะ
หองพักนิสิต หองเรียน สถานที่ออกกําลังกาย บริการอนามัย การจัดจําหนายอาหาร
เปนตน
รอบระยะเวลา

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

เกณฑมาตรฐาน
1. มีการจัดการหรือจัดบริการเพื่อใหนิสิตมีเครื่องคอมพิวเตอรใชในอัตราไม
สูงกวา 8 FTES ตอเครื่อง
2. มีบริการหองสมุดและแหลงเรียนรูอื่นๆ ผานระบบเครือขายคอมพิวเตอร
และมีการฝกอบรมการใชงานแกนิสิตทุกปการศึกษา
3. มีบริการดานกายภาพที่เหมาะสมตอการจัดการเรียนการสอนและการ
พัฒนานิสิตอยางนอยในดานหองเรียน หองปฏิบัติการ อุปกรณการศึกษา และจุด
เชื่อมตออินเตอรเน็ตในระบบไรสาย
4. มีบริการสิ่งอํานวยความสะดวกที่จําเปนอื่นๆ อยางนอยในดานงานทะเบียน
นิสิตผานระบบเครือขายคอมพิวเตอร การบริการอนามัย และการรักษาพยาบาล การ
จัดการหรือจัดบริการดานอาหารและสนามกีฬา
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5. มี ร ะบบสาธารณู ป โภคและรั ก ษาความปลอดภั ย ของอาคารตลอดจน
บริเวณโดยรอบ อยางนอยในเรื่องประปา ไฟฟา ระบบกําจัดของเสีย การจัดการขยะ
รวมทั้งมีระบบและอุปกรณปองกันอัคคีภัยในบริเวณอาคารตางๆ โดยเปนไปตาม
กฎหมายที่เกี่ยวของ
6. มีผลการประเมินคุณภาพของบริการในขอ 2-5 ทุกขอไมต่ํากวา 3.51
จากคะแนนเต็ม 5
7. มีการนําผลการประเมินคุณภาพในขอ 6 มาใชเปนขอมูลในการพัฒนา
การจัดบริการดานกายภาพที่สนองความตองการของผูรับบริการ
เกณฑการประเมิน
คะแนน 1
คะแนน 2
คะแนน 3
คะแนน 4
คะแนน 5
มีการดําเนินการ มีการดําเนินการ มีการดําเนินการ มีการดําเนินการ มีการดําเนินการ
1 ขอ
2 หรือ 3 ขอ 4 หรือ 5 ขอ
6 ขอ
7 ขอ
หมายเหตุ
1. คณะสามารถอ า งอิ ง ผลการดํ า เนิ น งานของมหาวิ ท ยาลั ย เกี่ ย วกั บ การ
บริการอนามัยและการรักษาพยาบาล การจัดการหรือจัดบริการดานอาหารและสนาม
กีฬา มาเปนผลการดําเนินงานของคณะได
2. ในเกณฑมาตรฐานขอ 1 ใหนับรวม notebook และ mobile device
ตางๆ ของนิสิตที่มีการลงทะเบียนการใช wifi กับมหาวิทยาลัยดวย
3. การคิดจํานวน FTES ใหนําจํานวน FTES ของแตละระดับการศึกษา
รวมเขาดวยกัน โดยไมตองเทียบเปน FTES ของระดับปริญญาตรี

46

คูมือตัวบงชีแ้ ละเกณฑประเมินคุณภาพภายใน สําหรับคณะวิชา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

ตัวบงชี้ที่ 2.6 ระบบและกลไกการจัดการเรียนการสอน (สกอ.2.6)
ชนิดของตัวบงชี้

กระบวนการ

คําอธิบายตัวบงชี้
กระบวนการจั ด การเรี ย นการสอนต อ งเป น ไปตามแนวทางที่ กํ า หนดใน
พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542 แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545
ที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ มีการจัดรูปแบบการจัดการเรียนการสอนที่เหมาะสมและ
ยืดหยุน โดยการมีสวนรวมจากบุคคลในคณะ หรือชุมชนภายนอก มีการจัด
กระบวนการเรียนรูที่คํานึงถึงความแตกตางเฉพาะตัวของนิสิตซึ่งเปนเรื่องที่สําคัญมาก
ตอความสนใจใฝรูและตอศักยภาพในการแสวงหาความรูของนิสิต เชน การเปด
โอกาสใหนิสิตไดคนควาวิจัยโดยอิสระในรูปโครงการวิจัยสวนบุคคล การจัดใหมี
ชั่วโมงเรียนในภาคปฏิบัติ ในหองปฏิบัติการ รวมทั้งมีการฝกประสบการณภาคสนาม
อยางพอเพียง มีการจัดสัมมนา จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ จัดทําโครงการ มีการเรียน
การสอนทางเครือขายคอมพิวเตอร (Internet) และมีหองสมุดและระบบสืบคนขอมูล
อิเล็กทรอนิกสที่เพียงพอสําหรับการศึกษาหาความรูเพิ่มเติมไดดวยตนเอง
นิยามศัพท
กระบวนการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ หมายถึง การจัดการศึกษาที่ถือ
วาผูเรียนสําคัญที่สุด เปนกระบวนการจัดการศึกษาที่ตองเนนใหผูเรียนแสวงหาความรู
และพัฒนาความรูไดดวยตนเอง หรือรวมทั้งมีการฝกและปฏิบัติในสภาพจริงของการ
ทํางาน มีการเชื่อมโยงสิ่งที่เรียนกับสังคมและการประยุกตใช มีการจัดกิจกรรมและ
กระบวนการใหผูเรียนไดคิดวิเคราะห สังเคราะห ประเมินและสรางสรรคสิ่งตางๆ
นอกจากนี้ตองสงเสริมใหผูเรียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติและเต็มตาม
ศักยภาพ โดยสะทอนจากการที่นิสิตสามารถเลือกเรียนรายวิชา หรือเลือกทําโครงงาน
หรือชิ้นงานในหัวขอที่สนใจในขอบเขตเนื้อหาของวิชานั้นๆ
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รูปแบบการจัดการเรียนรูในระดับอุดมศึกษาตามแนวทางเนนผูเรียนเปน
สําคัญ ซึ่งมุงพัฒนาความรู และทักษะทางวิชาชีพ ทักษะชีวิตและทักษะสังคม
มีปรากฏในวงการศึกษาไทยหลายรูปแบบ ตัวอยางเชน
1) การเรียนรูจากกรณีปญหา (Problem-based Learning : PBL)
2) การเรียนรูเปนรายบุคคล (Individual Study)
3) การเรียนรูแบบสรรคนิยม (Constructivism)
4) การเรียนรูแบบแสวงหาความรูไดดวยตนเอง (Self-Study)
5) การเรียนรูจากการทํางาน (Work-based Learning)
6) การเรียนรูทเี่ นนการวิจัยเพือ่ สรางองคความรู (Research–based Learning)
7) การเรียนรูทใี่ ชวิธีสรางผลงานจากการตกผลึกทางปญญา (Crystal-based
Approach)
การบูรณาการ (Integration) หมายถึง การผสมกลมกลืนของแผน กระบวนการ
สารสนเทศ การจัดสรรทรัพยากร การปฏิบัติการ ผลลัพธ และการวิเคราะห เพื่อ
สนับสนุนเปาประสงคที่สําคัญของหนวยงาน (organization-wide goal) การบูรณาการที่
มีประสิทธิผล เปนมากกวาความสอดคลองไปในแนวทางเดียวกัน (alignment) ซึ่งการ
ดําเนินการของแตละองคประกอบภายใน ระบบการจัดการผลการดําเนินการมีความ
เชื่อมโยงกันเปนหนึ่งเดียวอยางสมบูรณ
รอบระยะเวลา

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

เกณฑมาตรฐาน
1. มี ร ะบบและกลไกการประกั น คุ ณ ภาพการจั ด การเรี ย นการสอนที่ เ น น
ผูเรียนเปนสําคัญทุกหลักสูตร
2. ทุกรายวิชาของทุกหลักสูตรมีรายละเอียดของรายวิชาและของประสบการณ
ภาคสนาม (ถามี) กอนการเปดสอนในแตละภาคการศึกษา ตามที่กําหนดในกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ
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3. ทุกหลักสูตรมีรายวิชาที่สงเสริมทักษะการเรียนรูดวยตนเอง และการให
ผูเรียนไดเรียนรูจากการปฏิบัติทั้งในและนอกหองเรียนหรือจากการทําวิจัย
4. มีการใหผูมีประสบการณทางวิชาการหรือวิชาชีพจากหนวยงานหรือชุมชน
ภายนอกเขามามีสวนรวมในกระบวนการเรียนการสอนทุกหลักสูตร
5. มีการจัดการเรียนรูที่พัฒนาจากการวิจัย หรือจากกระบวนการจัดการ
ความรูเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน
6. มีการประเมินความพึงพอใจของผูเรียนที่มีตอคุณภาพการจัดการเรียน
การสอนและสิ่งสนับสนุนการเรียนรูทุกรายวิชา ทุกภาคการศึกษา โดยผลการประเมิน
ความพึงพอใจแตละรายวิชาตองไมต่ํากวา 3.51 จากคะแนนเต็ม 5
7. มีการพัฒนาหรือปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธการสอน หรือ
การประเมินผลการเรียนรู ทุกรายวิชา ตามผลการประเมินรายวิชา
เกณฑการประเมิน
คะแนน 1
คะแนน 2
คะแนน 3
คะแนน 4
คะแนน 5
มีการดําเนินการ มีการดําเนินการ มีการดําเนินการ มีการดําเนินการ มีการดําเนินการ
1 ขอ
2 หรือ 3 ขอ 4 หรือ 5 ขอ
6 ขอ
7 ขอ
ตัวอยางแนวทางปฏิบัติ
1. มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพการจัดการเรียนการสอนที่เนน
ผูเรียนเปนสําคัญทุกหลักสูตร
1.1 มีการพัฒนาระบบและกลไกการจัดการเรียนการสอนที่มีความยืดหยุน
และหลากหลาย สามารถตอบสนองความตองการและความถนัดของผูเรียน ยอมรับ
ความสามารถที่แตกตางและวิธีการเรียนรูที่หลากหลายของผูเรียน เนนใหผูเรียนมี
สวนรวมในการออกแบบวิธีการเรียนการสอนที่เนนการคิดวิเคราะห การมีทักษะใน
การเรียนรูและแสวงหาความรู รวมทั้งการสรางหรือพัฒนาความรูใหมๆ ดวยตนเอง
โดยผูสอนมีบทบาทในการกระตุนใหผูเรียนเกิดการคิดวิเคราะห และลงมือปฏิบัติจริง
ชี้แนะแหลงขอมูลความรู จัดการเรียนการสอนและอํานวยความสะดวกในการเรียนรู
เพื่อใหผูเรียนเกิดความสัมฤทธิผลในการเรียนรูทุกรายวิชา
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1.2 มีการจัดกิจกรรมการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญทุกรายวิชา อาทิ จัด
ใหมีชั่วโมงปฏิบัติการ อภิปรายกลุม สัมมนา ทํากรณีศึกษาหรือโครงงานหรือวิจัย
เรียนรูนอกสถานที่ รวมทั้งฝกงานและฝกประสบการณ
1.3 มีการกําหนดตัวบงชี้ความสําเร็จของการจัดการเรียนการสอนที่เ นน
ผูเรียนเปนสําคัญในแตละรายวิชา และมีการติดตามตรวจสอบประเมินผลความสําเร็จ
เพื่อนํามาปรับปรุงการเรียนการสอนใหมีประสิทธิภาพ
2. ทุกรายวิชามีรายละเอียดของรายวิชาและของประสบการณภาคสนาม
(ถามี) กอนการเปดสอนในแตละภาคการศึกษา ตามที่กําหนดในกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ
2.1 อาจารย จั ด ทํ า รายละเอี ย ดของรายวิ ช าที่ จ ะเป ด สอนในแต ล ะภาค
การศึกษา แตละรายวิชาระบุรายละเอียดในหัวขอตอไปนี้เปนอยางนอย
- จุดมุงหมายของรายวิชา เปนการระบุผลการเรียนรูเมื่อผูเรียนไดเรียน
รายวิชาเสร็จสิ้นแลว โดยเนนพฤติกรรมที่เปนผลจากการเรียนรู ซึ่งอิงมาตรฐานผล
การเรียนรูตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ
- ลักษณะและการดําเนินการ เปนการระบุคําอธิบายรายวิชา จํานวนชั่วโมง
การสอน และการใหคําปรึกษา
- การพัฒนาผลการเรียนรูของผูเรียน เปนการอธิบายความรูหรือทักษะที่
รายวิชามุงหวังที่จะพัฒนาผูเรียน วิธีการสอน และการประเมินผลการเรียนรูในดาน
ตางๆ ที่กําหนดในกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ
- แผนการสอนและการประเมินผล ในแตละคาบเรียนมีการระบุหัวขอหรือ
เนื้อหาที่จะสอน กิจกรรมการเรียนการสอน สื่อการสอนที่ใชและวิธีการประเมินผล
การเรียนรูของหัวขอหรือเนื้อหานั้นๆ
- ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน ระบุเอกสาร หนังสือ ตําราที่ทันสมัย
ที่ ใ ช ป ระกอบการเรี ย นการสอนรวมทั้ ง แหล ง เรี ย นรู น อกห อ งเรี ย นที่ ช ว ยเสริ ม
ประสบการณจริงหรือประสบการณเชิงปฏิบัติแกผูเรียน
- การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของรายวิชา มีการประเมิน
กระบวนการเรียนการสอนโดยใชขอมูลจากแหลงหลากหลาย เชน ความเห็นของ
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ผูเรียน ความเห็นของทีมผูสอน ผลการเรียนรูของผูเรียน และจากการสังเกตการณ
เปนตน
2.2 อาจารยผูสอนแจกรายละเอียดของรายวิชาและแผนการสอนใหผูเรียน
ในคาบแรกที่พบผูเรียน
2.3 การประเมินผลการเรียนรูของรายวิชาใหมีการประเมินทั้งในระหวาง
ภาคการศึกษา (formative evaluation) และเมื่อสิ้นสุดภาคการศึกษา (summative
evaluation)
3. ทุกหลักสูตรมีรายวิชาที่สงเสริมทักษะการเรียนรูดวยตนเอง และการ
ใหผูเรียนไดเรียนรูจากการปฏิบัติทั้งในและนอกหองเรียนหรือจากการทําวิจัย
3.1 คณะกรรมการรับผิดชอบหลักสูตรกําหนดใหทุกหลักสูตรตองมีรายวิชา
ที่สงเสริมใหผูเรียนเรียนรูดวยตนเอง และเรียนรูจากการปฏิบัติจริงทั้งในและนอกชั้น
เรียน อาทิ จัดใหมีชั่วโมงปฏิบัติการ อภิปรายกลุม สัมมนา ทํากรณีศึกษาหรือ
โครงงานหรือวิจัย เรียนรูนอกสถานที่ รวมทั้งฝกงานและฝกประสบการณ
3.2 จั ด ให มี ร ะบบการรายงานพั ฒ นาการของผู เ รี ย นที่ ส ะท อ นให เ ห็ น ถึ ง
ความสามารถในการเรียนรูดวยตนเอง และการปฏิบัติจริงของผูเรียนเปนรายบุคคล
หลังจบหลักสูตร
4. มีการใหผูมีประสบการณทางวิชาการหรือวิชาชีพจากหนวยงานหรือ
ชุมชนภายนอกเขามามีสวนรวมในกระบวนการเรียนการสอนทุกหลักสูตร
ทุ ก หลั ก สู ต รควรมี ก ารออกแบบให ผู เ รี ย นได มี โ อกาสเรี ย นรู จ ากบุ ค คล
หนวยงานหรือชุมชนภายนอกในดานวิชาการหรือวิชาชีพ เพื่อใหผูเรียนไดทราบถึง
การนําความรูทางทฤษฎีไปใชในทางปฏิบัติและมีความรูทางวิชาการที่ทันสมัย การ
ดําเนินการนี้อาจทําโดยเชิญบุคลากรภายนอกมาเปนอาจารยพิเศษสอนทั้งรายวิชาหรือ
บรรยายในบางคาบเวลา นํานิสิตฟงการบรรยาย และเยี่ยมชมหนวยงานหรือสถานที่
ภายนอกมหาวิทยาลัย ใหนิสิตฝกงานหรือปฏิบัติงานในวิชาสหกิจศึกษาในสถาน
ประกอบการ เปนตน
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5. มีการจัดการเรียนรูที่พัฒนาจากการวิจัย หรือจากกระบวนการจัดการ
ความรูเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน
5.1 อาจารยควรพัฒนากระบวนการเรียนการสอนและวิธีการสอนในรายวิชา
ที่รับผิดชอบอยางตอเนื่อง ในการพัฒนากระบวนการเรียนการสอนและวิธีการสอน
ควรวิ เ คราะห ก ารสอนที่ ผ า นมาโดยการทํ า วิ จั ย ในชั้ น เรี ย นว า วิ ธี ก ารสอนและ
กระบวนการเรียนการสอนรวมทั้งการประเมินผลการเรียนรูของผูเ รียนเหมาะสม
หรือไม ควรปรับปรุงดานใด อยางไร
5.2 ควรจัดเวทีการสัมมนา หรือการแลกเปลี่ยนเรียนรูเกี่ยวกับการวิจัยและ
ประสบการณการจัดการเรียนการสอนระหวางอาจารยเพื่อการปรับปรุงและพัฒนาการ
เรียนการสอนเปนประจําอยางตอเนื่อง
6. มี การประเมินความพึง พอใจของผูเ รี ยนที่มี ตอคุณภาพการจั ดการ
เรียนการสอนและสิ่งสนับสนุนการเรียนรูทุกรายวิชา ทุกภาคการศึกษา โดยผล
การประเมินความพึงพอใจแตละรายวิชาตองไมต่ํากวา 3.51 จากคะแนนเต็ม 5
เมื่อสิ้นภาคการศึกษา มหาวิทยาลัยจัดใหมีการประเมินความคิดเห็นของ
ผู เ รี ย นต อ คุ ณ ภาพการจั ด การเรี ย นการสอนของอาจารย ใ นทุ ก รายวิ ช า (ยกเว น
วิทยานิพนธ และสารนิพนธ) และมีการประเมินคุณภาพความเพียงพอและความ
เหมาะสมของอุปกรณและสื่อสนับสนุนการเรียนรู เชน อุปกรณที่ใชในหองเรียน
คอมพิวเตอร อุปกรณในหองปฏิบัติการ หนังสือ ตํารา และสิ่งพิมพในหองสมุด เปน
ตน ใหนําผลการประเมินความคิดเห็นดังกลาวขางตนไปปรับปรุงกระบวนการเรียน
การสอนและสิ่งสนับสนุนการเรียนรู โดยมีการระบุในรายละเอียดของรายวิชาในภาค
การศึกษาถัดไปดวยวา มีการนําการประเมินความคิดเห็นของผูเรียนมาปรับปรุงและ
พัฒนาการเรียนการสอนอยางไร
7. มีการพัฒนาหรือปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธการสอน
หรือการประเมินผลการเรียนรู ทุกรายวิชา ตามผลการประเมินรายวิชา
คณะควรมีการตั้งคณะกรรมการรับผิดชอบหลักสูตร ทําหนาที่ตอไปนี้
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- พิจารณารายละเอียดของรายวิชาตามขอ 2 เพื่อตรวจสอบความครบถวน
สมบูรณ
- ติดตาม วิเคราะหผลการดําเนินงานแตละรายวิชาและภาพรวมของทุก
หลักสูตร ทุกภาคการศึกษา โดยเฉพาะจากผลการประเมินของผูเรียน และวางแผน
ปรับปรุงในสวนที่เกี่ยวของ หรือเสนอการปรับปรุงตอคณะกรรมการระดับที่สูงขึ้น
- ดูแลใหการดําเนินการหลักสูตรไดรับการประเมินโดยผูมีสวนไดสวนเสีย
เชน ผูเรียนปจจุบัน และผูที่กําลังจะสําเร็จการศึกษาหรือศิษยเกา และกรรมการอิสระ
ตามหลักเกณฑและกรอบเวลาที่กําหนดทุกปการศึกษา
- ระบุถึงความจําเปนตอการปรับปรุง หรือปด หรือเปดรายวิชา หรือหลักสูตร
ตามหลักฐานจากผลการประเมินของผูเรียน/ของผูที่กําลังจะสําเร็จการศึกษา/ของผู
ประเมินอิสระ และของผูใชบัณฑิตอยางตอเนื่อง
หมายเหตุ
1. มหาวิท ยาลัย หรื อคณะจะตอ งประเมิ นความพึ งพอใจของผูเ รีย นที่ มีต อ
คุณภาพการเรียนการสอนและสิ่งสนับสนุนการเรียนรูทุกรายวิชา ทุกภาคการศึกษา
ยกเวนรายวิชาที่ไมมีการเรียนการสอนในชั้นเรียนหรือในหองปฏิบัติการ เชน การฝกงาน
สหกิจศึกษา การคนควาอิสระ วิชาโครงงาน สารนิพนธ และวิทยานิพนธ เปนตน
2. งานวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนตามเกณฑขอ 5 หมายถึง งานวิจัยของ
ผูสอนของคณะที่ไดพัฒนาขึ้น และนําไปใชในการพัฒนาวิธีการสอน
กรณีหลักสูตรที่ไมเปนไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ
(TQF) ตองมีการจัดทํารายละเอียดของรายวิชาและของประสบการณภาคสนาม (ถามี)
กอนการเปดสอนในแตละภาคการศึกษาดวย
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ตัวบงชี้ที่ 2.7 ระบบและกลไกการพัฒนาสัมฤทธิผลการเรียนตามคุณลักษณะ
ของบัณฑิต (สกอ.2.7)
ชนิดของตัวบงชี้

กระบวนการ

คําอธิบายตัวบงชี้
คุณลักษณะของบัณฑิต หมายถึง คุณสมบัติที่พึงประสงคซึ่งผูสําเร็จการศึกษา
ระดับอุดมศึกษาพึงมี ประกอบดวย 2 สวน คือ คุณลักษณะของบัณฑิตตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิแหงชาติของแตละหลักสูตร และคุณลักษณะของบัณฑิตตามความ
ตองการของผูใชบัณฑิต
คุณลักษณะตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแหงชาติมี 5 ดาน ไดแก ดานคุณธรรม
จริยธรรม ดานความรู ดานทักษะทางปญญา ดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคล
และความรับผิดชอบ ดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช
เทคโนโลยีสารสนเทศ สวนคุณลักษณะบัณฑิตตามความตองการของผูใชบัณฑิต อาจมี
ความแตกตางกันตามลักษณะอาชีพหรือบริบทของผูใช และอาจปรากฏในกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิแหงชาติ หรือที่มีลักษณะเพิ่มเติมจากกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ เชน
การบริหารจัดการ การเปนผูใฝรูใฝเรียน การกาวทันวิทยาการ ความสามารถในการ
ประยุกตความรูกับการปฏิบัติงานจริง สําหรับผูสําเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
หรือผูสําเร็จการศึกษาในหลักสูตรที่เนนการวิจัย ควรมีคุณลักษณะเพิ่มเติมดานความ
เปนนักวิชาการ การเปนผูนําทางความคิด โดยเฉพาะความสามารถดานการคิดเชิง
วิพากษ และการนําเสนอผลงาน
นิยามศัพท
การเผยแพรผลงานวิจัยในที่ประชุมวิชาการระดับชาติ หมายถึง การ
นําเสนอบทความวิจัยในที่ประชุมวิชาการและบทความฉบับสมบูรณ (Full paper) ไดรับ
การตีพิมพในรายงานสืบเนื่องจากการประชุม (Proceedings) โดยมีกองบรรณาธิการ
จัดทํารายงานฯหรือคณะกรรมการจัดประชุมประกอบดวย ศาสตราจารย
หรือ
ผูทรงคุณวุฒิระดับปริญญาเอก หรือผูทรงคุณวุฒิที่มีผลงานเปนที่ยอมรับในสาขาวิชา
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นั้นๆ จากนอกสถาบันเจาภาพอยางนอยรอยละ 25 และมีผูประเมินบทความที่เปน
ผูเชี่ยวชาญในสาขานั้นจากนอกสถาบันของเจาของบทความ
การเผยแพรผลงานวิจัยในที่ประชุมวิชาการระดับนานาชาติ หมายถึง การ
นําเสนอบทความวิจัยในที่ประชุมวิชาการ และบทความฉบับสมบูรณ (Full paper)
ไดรับการตีพิมพในรายงานสืบเนื่องจากการประชุม (Proceedings) โดยมีกอง
บรรณาธิการจัดทํารายงานฯหรือคณะกรรมการจัดประชุมประกอบดวย ศาสตราจารย
หรือผูทรงคุณวุฒิระดับปริญญาเอก หรือผูทรงคุณวุฒิที่มีผลงานเปนที่ยอมรับใน
สาขาวิชานั้นๆ จากตางประเทศอยางนอยรอยละ 25 และมีผูประเมินบทความที่เปน
ผูเชี่ยวชาญในสาขานั้นจากตางประเทศ
รอบระยะเวลา

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

เกณฑมาตรฐาน
1. มีการสํารวจคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงคตามความตองการของ
ผูใชบัณฑิตอยางนอยสําหรับทุกหลักสูตรระดับปริญญาตรี ทุกรอบระยะเวลาตามแผน
กําหนดการศึกษาของหลักสูตร
2. มีการนําผลจากขอ 1 มาใชในการปรับปรุงหลักสูตร การจัดการเรียนการ
สอน การวัดผลการศึกษาและสัมฤทธิผลทางการเรียนที่สงเสริมทักษะอาชีพและ
คุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงคตามความตองการของผูใชบัณฑิต
3. มีการสงเสริมสนับสนุนทรัพยากรทั้งดานบุคลากร เทคโนโลยีสารสนเทศ
และงบประมาณที่เอื้อตอการพัฒนาคุณลักษณะของบัณฑิต
4. มี ร ะบบและกลไกการส ง เสริ ม ให นิ สิ ต ระดั บ ปริ ญ ญาตรี แ ละบั ณ ฑิ ต
ศึกษาเขารวมกิจกรรมการประชุมวิชาการหรือนําเสนอผลงานทางวิชาการในที่ประชุม
ระหวางมหาวิทยาลัย หรือที่ประชุมระดับชาติหรือนานาชาติ
5. มีกิจกรรมเสริมสรางคุณธรรมจริยธรรมใหแกนิสิตระดับปริญญาตรีและ
บัณฑิตศึกษาที่จัดโดยคณะ
6. มีการพัฒนาทักษะนิสิตในการจัดทําบทความจากวิทยานิพนธและมีการ
นําไปตีพิมพเผยแพรในวารสารระดับนานาชาติ (เกณฑมาตรฐานเพิ่มเติมเฉพาะกลุม ง)
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เกณฑการประเมิน
คะแนน 1
คะแนน 2
คะแนน 3
คะแนน 4
คะแนน 5
มีการดําเนินการ มีการดําเนินการ มีการดําเนินการ มีการดําเนินการ มีการดําเนินการ
2 ขอ
3 ขอ
4 หรือ 5 ขอ ครบ 5 ขอตาม
1 ขอ
ตามเกณฑทั่วไป ตามเกณฑทั่วไป ตามเกณฑทั่วไป ตามเกณฑทั่วไป เกณฑทั่วไป
และครบถวน
ตามเกณฑ
มาตรฐาน
เพิ่มเติมเฉพาะ
กลุม
ตัวอยางแนวทางปฏิบัติ
1. มีการสํารวจคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงคตามความตองการ
ของผูใชบัณฑิต อยางนอยสําหรับทุกหลักสูตรระดับปริญญาตรี ทุกรอบระยะเวลา
ตามแผนกําหนดการศึกษาของหลักสูตร
1.1 คณะกรรมการรับผิดชอบหลักสูตรตองสํารวจหรือวิเคราะหความตองการ
ของผูใชบัณฑิตเกี่ยวกับคุณลักษณะของบัณฑิตเปนระยะๆ อยางนอยทุก 5 ป เพื่อนํา
ขอมูลมาใชในการปรับปรุงหลักสูตรหรือจัดการเรียนการสอนเพื่อใหไดบัณฑิตที่สนอง
ความตองการของผูใชบัณฑิตใหมากที่สุด โดยนําขอมูลจากการสํารวจมาบูรณาการ
รวมกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ
1.2 คณะกรรมการรั บ ผิ ด ชอบหลั ก สู ต รต อ งมี ก ารทบทวนปรั บ ปรุ ง
คุณลักษณะของบัณฑิตที่จําเปน และเหมาะสมกับสาขาวิชา ระดับการศึกษา เพื่อให
สอดคลองกับความตองการของผูใชบัณฑิต โดยคํานึงถึงความทันสมัยของหลักสูตรที่
ตองสอดคลองกับการเปลี่ยนแปลงระดับทองถิ่น ระดับชาติ หรือระดับนานาชาติดวย
มีการกําหนดเปนเปาหมายการผลิตบัณฑิตระหวางผูสอนรวมกัน และเผยแพรใหผูที่
รับผิดชอบในการผลิตบัณฑิตทุกคนรับรูและรวมกันพัฒนานิสิต
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2. มีการนําผลจากขอ 1 มาใชในการปรับปรุงหลักสูตร การจัดการเรียน
การสอน การวัดผลการศึกษาและสัมฤทธิผลทางการเรียนที่สงเสริมทักษะอาชีพ
และคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค ตามความตองการของผูใชบัณฑิต
2.1 คณะกรรมการรับผิดชอบหลักสูตรมีการวิเคราะหติดตามประเมินผล
การใชหลักสูตรและนําขอมูลจากผลการสํารวจความตองการของผูใชบัณฑิตมาใชใน
การปรับปรุงหลักสูตร โดยเฉพาะประเด็นการกําหนดโครงสรางหลักสูตร การจัด
กิจกรรมการเรียนการสอน สื่อการศึกษา และการประเมินผล
2.2 คณะกรรมการรับผิดชอบหลักสูตรมีการวางระบบการประกันคุณภาพ
การจัดการเรียนการสอนระดับหลักสูตรโดยอาจมีการเชื่อมโยงรายวิชากับคุณลักษณะ
ของบัณฑิตที่กําหนด เพื่อใหผูสอนแตละวิชาไดรับรูและถือเปนภาระหนาที่ที่ตอง
พัฒนาผูเรียนในทักษะที่จําเปนของรายวิชานั้นๆ อาจมีการออกแบบกิจกรรมการเรียน
การสอนในลักษณะของการบูรณาการระหวางรายวิชา และระหวางการเรียนรูใน
หองเรียนกับนอกหองเรียน ใหผูเรียนไดเรียนรูทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ เพื่อใหมี
ทักษะการปฏิบัติงานในโลกแหงการทํางานจริงได
2.3 คณะกรรมการรับผิดชอบหลักสูตรมีการวางระบบการกํากับติดตามการ
ออกแบบกิจกรรมการเรียนการสอนของอาจารยที่จะชวยสงเสริมเรียนรูดวยตนเอง
ของนิสิต มีการประชุมวิพากษการจัดการเรียนการสอน สื่อการศึกษา และวิธีการ
ประเมินผล เพื่อใหผูสอนไดขอมูลในการปรับปรุงตนเองจากเพื่อนรวมงาน
2.4 มีการวางระบบการประเมินผลที่สะทอนทักษะความสามารถดานการ
เรียนรูของผูเรียน เนนการประเมินตามสภาพจริง (authentic assessment) โดยเฉพาะ
ความสามารถในการเรียนรูขั้นสูง ใชวิธีการวัดและประเมินผลที่หลากหลายสะทอน
ความสามารถในการปฏิบัติงาน (performance) ของผูเรียน โดยเฉพาะทักษะการเรียนรู
ที่ใชวิจัยเปนฐาน
2.5 ควรจัดใหมีการประชุมหารือระหวางคณะกรรมการรับผิดชอบหลักสูตร
ในการแลกเปลี่ยนกิจกรรมการเรียนการสอน และการแกปญหารวมกันสําหรับผูเรียน
ที่จําเปนตองไดรับการพัฒนาเปนพิเศษ
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3. มีการสงเสริมสนับสนุนทรัพยากรทั้งดานบุคลากร
เทคโนโลยี
สารสนเทศ และงบประมาณที่เอื้อตอการพัฒนาคุณลักษณะของบัณฑิต
3.1 คณะกรรมการรั บ ผิ ด ชอบหลั ก สู ต รควรมี ก ารวางแผนการจั ด หา
งบประมาณ หรือทรัพยากรที่สนับสนุนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่สงเสริม
คุณลักษณะของบัณฑิตอยางเพียงพอ
3.2 คณะวิชา ภาควิชา สนับสนุนสงเสริมการใชสื่อเทคโนโลยีทางการศึกษา
เพื่อใหผูเรียนรูจักแสวงหาความรูดวยตนเอง อาจมีการจัดทําเว็บไซตเพื่อใหนิสิตและ
อาจารย มี ก ารสร า งสั ง คมแห ง การเรี ย นรู ใ นรู ป ของการสร า งชุ ม ชนนั ก ปฏิ บั ติ
(community of practice ) เพื่อใหการเรียนรูเกิดขึ้นไดทุกที่ ทุกเวลา
4. มี ร ะบบและกลไกการส ง เสริ ม ให นิ สิ ต ระดั บ ปริ ญ ญาตรี แ ละ
บัณฑิตศึกษาเขารวมกิจกรรมการประชุมวิชาการหรือนําเสนอผลงานทางวิชาการ
ในที่ประชุมระหวางมหาวิทยาลัย หรือที่ประชุมระดับชาติหรือนานาชาติ
4.1 มีการเผยแพรประชาสัมพันธโปรแกรมการประชุมวิชาการที่เกิดขึ้นในที่
ตางๆ ทั้งในประเทศและตางประเทศใหนิสิตรับรู
4.2 มีการจัดหางบประมาณใหนิสิตมีโอกาสเขารวมกิจกรรมทางวิชาการทั้ง
ภายในคณะ/มหาวิทยาลัย หรือภายนอกคณะ/มหาวิทยาลัย
4.3 หากเปนไปไดอาจมีการกําหนดเปนเงื่อนไขใหนิสิตตองมีโอกาสเขารวม
ประชุมวิชาการระดับชาติทุกป หรือระดับนานาชาติอยางนอย 1 ครั้ง ในระหวาง
การศึกษา
4.4 ในระดับชั้นเรียนผูสอนมีการฝกทักษะการนําเสนอผลงานทางวิชาการ
สนับสนุนใหนิสิตสงผลงานวิชาการใหที่ประชุมวิชาการตางๆ พิจารณา เรียนรูเทคนิค
การสงผลงานวิชาการใหไดรับการคัดเลือกไปเผยแพร
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5. มีกิจกรรมเสริมสรางคุณธรรมจริยธรรมใหแกนิสิตระดับปริญญาตรี
และบัณฑิตศึกษาที่จัดโดยคณะ
5.1 มีการจัดหางบประมาณสนับสนุนการจัดกิจกรรมที่สงเสริมคุณธรรม
จริยธรรมใหแกนิสิต และจัดกิจกรรมอยางตอเนื่อง ทั้งกิจกรรมภายใตหลักสูตรและ
กิจกรรมเสริมหลักสูตร
5.2 มี การกํ าหนดเงื่ อนไขให นิ สิ ตต องเข าร วมกิ จกรรมส งเสริ มคุ ณธรรม
จริยธรรมของคณะ/มหาวิทยาลัยโดยมีการประเมินผลที่เปนรูปธรรม ซึ่งผลการประเมิน
ควรเปนปจจัยสําคัญตอผลการเรียน หรือตอการสําเร็จการศึกษาของนิสิต
6. มีการพัฒนาทักษะนิสิตในการจัดทําบทความจากวิทยานิพนธและมี
การนําไปตีพิมพเผยแพรในวารสารระดับนานาชาติ (เกณฑมาตรฐานเพิ่มเติม
เฉพาะกลุม ง)
6.1 ผู ส อนอาจมอบหมายให นิ สิ ต อ า นบทความวิ จั ย ที่ ตี พิ ม พ ใ นวารสาร
วิชาการ มีการวิพากษบทความ การสังเคราะหความรูจากบทความวิจัยในรายวิชาตางๆ
6.2 จั ด หลั ก สู ต รรายวิ ช าหรื อ กิ จ กรรมเสริ ม หลั ก สู ต รเกี่ ย วกั บ การจั ด ทํ า
บทความวิจัยเพื่อตีพิมพเผยแพรในวารสารวิชาการใหนิสิตไดพัฒนาทักษะการจัดทํา
บทความ
6.3 อาจมีการตั้งคลินิกใหความชวยเหลือในการทําบทความวิจัย รวมทั้งการ
แปลเปนภาษาตางประเทศ
6.4 สนับสนุนใหนิสิตจัดทําบทความวิจัยจากผลการวิจัยบางสวนที่สามารถ
ตีพิมพเผยแพรได สงไปยังวารสารตางๆ ในระหวางการทําวิทยานิพนธ
6.5 นําบทความวิจัยของนิสิตที่ไดรับการคัดเลือกหรือไมไดรับการคัดเลือกให
ตีพิมพเผยแพรมาเรียนรูรวมกันในชั้นเรียน และมีการวิพากษเพื่อการเรียนรูรวมกัน
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ตัวบงชี้ที่ 2.8 ระดับความสําเร็จของการเสริมสรางคุณธรรมจริยธรรมที่จัด
ใหกับนิสิต (สกอ.2.8)
ชนิดของตัวบงชี้

ผลผลิต

คําอธิบายตัวบงชี้
คุณ ธรรมจริย ธรรมของนิ สิต เป นคุ ณลั กษณะที่พึ ง ประสงคแ ละเป นป จจั ย
สําคัญของคุณภาพบัณฑิตตามเจตนารมณของพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติและ
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ รวมทั้งความคาดหวังของผูใชบัณฑิต
และสังคม ดังนั้น คณะจึงควรมีการวัดระดับความสําเร็จของการสงเสริมคุณธรรม
จริยธรรมที่คณะจัดใหกับนิสิต
รอบระยะเวลา

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

เกณฑมาตรฐาน
1. มีการกําหนดพฤติกรรมดานคุณธรรมจริยธรรมสําหรับนิสิต ที่ตองการ
สงเสริมไวเปนลายลักษณอักษร
2. มีการถายทอดหรือเผยแพรพฤติกรรมดานคุณธรรมจริยธรรมสําหรับนิสิต
ที่ตองการสงเสริมตามขอ 1 ไปยังผูบริหาร คณาจารย นิสิตและผูเกี่ยวของทราบอยาง
ทั่วถึงทั้งคณะ
3. มี โ ครงการหรื อ กิ จ กรรมส ง เสริ ม การพั ฒ นาพฤติ ก รรมด า นคุ ณ ธรรม
จริยธรรมที่กําหนดในขอ 1 โดยระบุตัวบงชี้และเปาหมายวัดความสําเร็จที่ชัดเจน
4. มีการประเมินผลโครงการหรือกิจกรรมสงเสริมคุณธรรมจริยธรรมของนิสิต
ตามตัวบงชี้และเปาหมายที่กําหนดในขอ 3 โดยมีผลการประเมินบรรลุเปาหมายอยาง
นอยรอยละ 90 ของตัวบงชี้
5. มีนิสิตหรือกิจกรรมที่เกี่ยวกับนิสิตไดรับการยกยองชมเชย ประกาศเกียรติ
คุณดานคุณธรรมจริยธรรม โดยหนวยงานหรือองคกรระดับชาติ
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เกณฑการประเมิน
คะแนน 1
คะแนน 2
คะแนน 3
คะแนน 4
คะแนน 5
มีการดําเนินการ มีการดําเนินการ มีการดําเนินการ มีการดําเนินการ มีการดําเนินการ
1 ขอ
2 ขอ
3 ขอ
4 ขอ
5 ขอ
หมายเหตุ
1. เกณฑ ม าตรฐานข อ 4 การประเมิ น ผลโครงการหรื อ กิ จ กรรมส ง เสริ ม
คุ ณ ธรรมจริ ย ธรรมของนิ สิ ต ให นํ า ตั ว บ ง ชี้ ข องทุ ก โครงการมารวมกั น และนั บ
เฉพาะตัวบงชี้ที่บรรลุเปาหมาย ถาคํานวณไดรอยละ 90 ถือวาผานเกณฑขอ 4
2. การยกยองชมเชยประกาศเกียรติคุณดานคุณธรรม จริยธรรม หาก
ดําเนินการในระดับมหาวิทยาลัย ตองมีกรรมการภายนอกมหาวิทยาลัย อยางนอย
รอยละ 50 และมีผูเขารวมการแขงขันหรือเขารวมการคัดเลือกที่มาจากหลากหลาย
สถาบัน (ตั้งแต 3 สถาบันขึ้นไป)
3. หนวยงานหรือองคกรระดับชาติ หมายถึง หนวยงานนอกมหาวิทยาลัย
ระดับกรมหรือเทียบเทาขึ้นไป (เชน ระดับจังหวัด) หรือรัฐวิสาหกิจ หรือองคการ
มหาชน หรือบริษัทมหาชนที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย หรือองคกรกลาง
ระดับชาติทั้งภาครัฐและเอกชน (เชน สภาอุตสาหกรรม สภาหอการคา สภาวิชาชีพ)

คูมือตัวบงชี้และเกณฑประเมินคุณภาพภายใน สําหรับคณะวิชา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
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องคประกอบที่ 3
กิจกรรมการพัฒนานิสิต

จํานวน 3 ตัวบงชี้
ตัวบงชี้ที่ 3.1 ระบบและกลไกการใหคําปรึกษาและบริการดานขอมูลขาวสาร
(สกอ.3.1)
ตัวบงชี้ที่ 3.2 ระบบและกลไกการสงเสริมกิจกรรมนิสิต (สกอ.3.2)
ตัวบงชี้ที่ 3.3 ระบบการใหคําปรึกษาวิชาการระดับปริญญาตรี (มก.)
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ตัวบงชี้ที่ 3.1 ระบบและกลไกการใหคําปรึกษาและบริการดานขอมูลขาวสาร
(สกอ.3.1)
ชนิดของตัวบงชี้

กระบวนการ

คําอธิบายตัวบงชี้
คณะควรจัดบริการดานตางๆ ใหนิสิตและศิษยเกาอยางครบถวน โดยเฉพาะ
ในกิจกรรมตอไปนี้ (1) การบริการดานการแนะแนวและการใหคําปรึกษา ทั้งดาน
วิชาการและการใชชีวิต (2) การบริการดานขอมูลขาวสารที่เปนประโยชนตอนิสิตและ
ศิษยเกา เชน ทุนกูยืมการศึกษา แหลงทุนการศึกษาตอ การบริการจัดหางาน
แหลงขอมูลการฝกประสบการณวิชาชีพ ขอมูลขาวสารความเคลื่อนไหวในและนอก
คณะที่จําเปนแกนิสิตและศิษยเกา และ (3) การจัดโครงการเพื่อพัฒนาประสบการณ
ทางวิชาชีพแกนิสิตและศิษยเกาในรูปแบบตางๆ
นิยามศัพท
ระบบ หมายถึง ขั้นตอนการปฏิบัติงานที่มีการกําหนดอยางชัดเจนวาตองทํา
อะไรบางเพื่อใหไดผลออกมาตามที่ตองการ ขั้นตอนการปฏิบัติงานจะตองปรากฏให
ทราบโดยทั่วกันไมวาจะอยูในรูปของเอกสารหรือสื่ออิเล็กทรอนิกสหรือโดยวิธีการ
อื่นๆ องคประกอบของระบบ ประกอบดวย ปจจัยนําเขา กระบวนการ ผลผลิตและ
ขอมูลปอนกลับ ซึ่งมีความสัมพันธเชื่อมโยงกัน
กลไก หมายถึง สิ่งที่ทําใหระบบมีการขับเคลื่อนหรือดําเนินอยูได โดยมีการ
จัดสรรทรัพยากร มีการจัดองคการ หนวยงาน หรือกลุมบุคคลเปนผูดําเนินงาน
รอบระยะเวลา

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

เกณฑมาตรฐาน
1. มีการจัดบริการใหคําปรึกษาทางวิชาการและแนะแนวการใชชีวิตแกนิสิต
2. มีการจัดบริการขอมูลขาวสารทีเ่ ปนประโยชนตอนิสิต
3. มีการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาประสบการณทางวิชาการและวิชาชีพแกนิสิต
คูมือตัวบงชี้และเกณฑประเมินคุณภาพภายใน สําหรับคณะวิชา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
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4. มีการจัดบริการขอมูลขาวสารทีเ่ ปนประโยชนตอศิษยเกา
5. มีการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาความรูและประสบการณใหศิษยเกา
6. มีผลการประเมินคุณภาพของการใหบริการในขอ 1-3 ทุกขอไมต่ํากวา
3.51 จากคะแนนเต็ม 5
7. มีการนําผลการประเมินคุณภาพของการใหบริการมาใชเปนขอมูลในการ
พัฒนาการจัดบริการทีส่ นองความตองการของนิสิต
หมายเหตุ : ในกรณีคณะที่ยังไมมีศิษยเกาถือวาผานเกณฑมาตรฐานขอ 4 และขอ 5
โดยอนุโลม
เกณฑการประเมิน
คะแนน 1
คะแนน 2
คะแนน 3
คะแนน 4
คะแนน 5
มีการดําเนินการ มีการดําเนินการ มีการดําเนินการ มีการดําเนินการ มีการดําเนินการ
1 ขอ
2 หรือ 3 ขอ 4 หรือ 5 ขอ
6 ขอ
7 ขอ
ตัวอยางแนวทางปฏิบัติ
1. มีการจัดบริการใหคําปรึกษาทางวิชาการและแนะแนวการใชชีวิตแก
นิสิต
1.1 คณะจัดทําฐานขอมูลนิสิต ประกอบดวยขอมูลดานสุขภาพทั้งทางกาย
และทางจิต ขอมูลดานการเรียน ขอมูลครอบครัว และบุคคลที่คณะสามารถติด
ตอเมื่อนิสิตมีปญหา
1.2 หนวยงานระดับภาควิชา มีระบบการตั้งอาจารยที่ปรึกษาวิชาการที่
เหมาะสม คํานึงถึงสัดสวนอาจารยตอนิสิต ที่ทําใหอาจารยสามารถดูแลนิสิตไดทั่วถึง
มีระบบการชวยเหลือนิสิตในความดูแลใกลชิด เนนการพัฒนาผูเรียนเปนรายบุคคล มี
การประชุ ม ระหว า งอาจารย ทั้ ง ที่ เ ป น ทางการหรื อไม เ ป น ทางการเพื่ อส งต อข อมู ล
เกี่ยวกับนิสิตที่มีปญหาดานการเรียนในกลุมผูสอนหรือผูรับผิดชอบหลักสูตร เนนการ
ใหบริการความชวยเหลือนิสิตในรูปแบบของการปองกันปญหามากกวาการแกปญหา
1.3 หนวยงานระดับคณะหรือระดับมหาวิทยาลัย เชน ฝายกิจการนิสิตมี
หนวยใหบริการหรือใหคําปรึกษาสําหรับนิสิตที่มีปญหาชีวิต โดยมีเจาหนาที่คอยรับ
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เรื่องรองทุกขของนิสิตที่ขอใชบริการตลอดเวลา อาจมีการจัดบริการสายดวน (hotline)
สําหรับใหคําปรึกษาหรือใหความชวยเหลือนิสิตที่มีปญหาวิกฤติและตองการความ
ชวยเหลือดวน และมีระบบการดูแลนิสิตในกรณีที่อาจารยที่ปรึกษาสงนิสิตมารับบริการ
1.4 มีระบบการสงตอการดูแลสุขภาพกายและสุขภาพจิ ตของนิ สิตไปยั ง
โรงพยาบาลหรื อ หน ว ยให บ ริ ก ารเฉพาะทางในกรณี ที่ นิ สิ ต มี ป ญ หาที่ รุ น แรงเกิ น
ความสามารถของคณะ/มหาวิทยาลัยที่จะดูแลได
1.5 ผูเกี่ยวของกับนิสิตทุกระดับมีระบบการติดตามผลการชวยเหลือหรือให
คําแนะนําแกนิสิต จนสามารถแกไขปญหาของนิสิตไดสําเร็จ
1.6 มีการจัดประชุมพัฒนาอาจารยหรือบุคลากรที่รับผิดชอบการดูแลนิสิต
เปนระยะๆ เพื่อสรางความเขาใจรวมกัน และสรางเครือขายการใหความชวยเหลือ
รวมกัน
1.7 มีการจัดประชุมเพื่อสรางความสัมพันธระหวางคณะกับครอบครัวของ
นิสิตเพื่อรวมมือกันแกไขปญหาของนิสิต
1.8 มีชองทางใหนิสิตหรือผูเกี่ยวของไดใหขอเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงการ
ใหบริการ
2. มีการจัดบริการขอมูลขาวสารที่เปนประโยชนตอนิสิต
2.1 คณะจัดทําฐานขอมูลอิเล็กทรอนิกส บอรด เว็บไซต สําหรับประกาศ
ขอมูลขาวสารที่เปนประโยชนกับนิสิต เชน ขอมูลทุนการศึกษา ทุนวิจัย การรับสมัคร
งาน ขาวสารวิชาการที่ทันสมัยและที่เกี่ยวของกับสาขาวิชาที่นิสิตจําเปนตองรู
2.2 มีชองทางใหนิสิตหรือผูเกี่ยวของไดใหขอเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงการ
ใหบริการ
2.3 มีระบบการติดตามประเมินผลการใหบริการขอมูลขาวสาร
3. มีการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาประสบการณทางวิชาการและวิชาชีพแก
นิสิต
3.1 มีการประสานงานกับหนวยงานตางๆทั้งในและนอกคณะ/มหาวิทยาลัย
เพื่อเปนแหลงดูงานแหลงฝกประสบการณของนิสิตและมีการติดตามประเมินคุณภาพ
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ของความเปนแหลงเรียนรูของแหลงฝกประสบการณวิชาชีพ เพื่อนํามาใชเปนขอมูล
ในการวางแผนการจัดเตรียมแหลงฝกประสบการณทางวิชาชีพที่เหมาะสมตอไป
3.2 มีการจัดกิจกรรมวิชาการ หรือกิจกรรมทางสังคม โดยใหนิสิตเปน
ผูรับผิดชอบหลักในการดําเนินงานเพื่อฝกทักษะประสบการณการทํางานรวมกัน
3.3 มีชองทางใหนิสิตหรือผูเกี่ยวของไดใหขอเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงการ
พัฒนาประสบการณทางวิชาการและวิชาชีพ
3.4 มีระบบการติดตามประเมินผลการฝกประสบการณวิชาการและวิชาชีพ
4. มีการจัดบริการขอมูลขาวสารที่เปนประโยชนตอศิษยเกา
4.1 คณะมีฐานขอมูลศิษยเกา และมีการจัดทําฐานขอมูลอิเล็กทรอนิกส
เว็บไซต จดหมายขาว ฯลฯ สําหรับเผยแพรขอมูลขาวสารที่เปนประโยชนกับศิษยเกา
เชน ขอมูลกิจกรรมการประชุมวิชาการ การสัมมนาความรูใหมๆ ขอมูลแหลง
ทุนการศึกษาตอ ทุนวิจัย การรับสมัครงาน ขาวสารวิชาการที่เกี่ยวของกับสาขาวิชา
4.2 มีการสงขาวใหศิษยเการับรูเกี่ยวกับกิจกรรมทางวิชาการเพื่อพัฒนา
ความรูและประสบการณเปนระยะๆ
4.3 เปดโอกาสใหศิษยเกาไดมีสวนรวมในการปรับปรุงพัฒนาหลักสูตร การมี
สวนรวมในการจัดการเรียนการสอน
การทําวิจัยแบบรวมมือในลักษณะของ
สหวิทยาการ การเปนกรรมการสอบวิทยานิพนธ กิจกรรมดังกลาวนอกจากจะใหศิษย
เกาไดมีสวนรวมในการพัฒนาความรูและประสบการณที่ดีแกนิสิตปจจุบัน และสราง
เครื อข ายความสั มพั นธ ระหว างนิ สิ ตป จจุ บั นกั บศิ ษย เก าแล วยั งทํ าให ศิ ษย เก าและ
อาจารยไดเรียนรูวิทยาการใหมๆ ในฐานะผูใหและผูรับ
4.4 มีชองทางใหศิษยเกาไดใหขอเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงการใหบริการ
5. มีการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาความรูและประสบการณใหศิษยเกา
5.1 มี ก ารจั ด กิ จ กรรมทางวิ ช าการและวิ ช าชี พ เพื่ อ พั ฒ นาความรู แ ละ
ประสบการณสําหรับศิษยเกาเปนระยะๆ โดยมีการสงขาวใหศิษยเการับรู
5.2 มีชองทางใหศิษยเกาไดใหขอเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงกิจกรรมเพื่อ
พัฒนาความรูและประสบการณวิชาการและวิชาชีพ
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6. มีผลการประเมินคุณภาพของการใหบริการในขอ 1-3 ทุกขอไมต่ํา
กวา 3.51 จากคะแนนเต็ม 5
6.1 คณะ/ภาควิชามีระบบการติดตามประเมินผลการใหบริการทุกดานแก
นิสิตและศิษยเกา มีการมอบหมายผูรับผิดชอบในการประเมินและระยะเวลาในการ
ประเมิน
6.2 มีการประเมินคุณภาพของการใหบริการทุกดาน และนําเสนอผลการ
ประเมินแกผูรับผิดชอบ และผูบริหารระดับคณะ
6.3 คะแนนเฉลี่ยของผลการประเมินความพึงพอใจของนิสิตควรอยูในระดับ
3.51 ขึ้นไปจากคะแนนเต็ม 5 จึงจะถือวามีการบริการที่อยูในระดับดี หากผลการ
ประเมินคุณภาพของการใหบริการดานใดที่ยังไมไดตามเกณฑมาตรฐาน (ต่ํากวา 3.51
คะแนน) ใหทําการวิเคราะหสาเหตุ ปญหาอุปสรรค เพื่อหาแนวทางการปรับปรุงการ
ใหบริการ ทั้งนี้ ควรเปดโอกาสใหนิสิตหรือศิษยเกามีสวนรวมในการเสนอแนะแนว
ทางการแกไขปญหา หรือการปรับปรุงการใหบริการดวย
7. มีการนําผลการประเมินคุณภาพของการใหบริการมาใชเปนขอมูลใน
การพัฒนาการจัดบริการที่สนองความตองการของนิสิต
7.1 นําผลการประเมินคุณภาพการใหบริการเสนอใหผูเกี่ยวของทราบทุก
ระดับ และมีการจัดทําแผนพัฒนาปรับปรุงการใหบริการ โดยเฉพาะการบริการใน
ดานที่ยังไมบรรลุเปาหมายที่กําหนด
7.2 มีการปรับปรุงพัฒนาการใหบริการแกนิสิตและศิษยเกา และประเมิน
คุณภาพของการใหบริการทุกดานตามแผนที่กําหนด
7.3 มีการสํารวจขอมูลจากนิสิต และศิษยเกาเพื่อศึกษาความพึงพอใจใน
บริการที่คณะจัดใหทุกดานอยางนอยปละครั้ง เพื่อเปนขอมูลประกอบการจัดทําแผนการ
พัฒนาระบบการใหบริการในระยะตอไป
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ตัวบงชี้ที่ 3.2 ระบบและกลไกการสงเสริมกิจกรรมนิสิต (สกอ.3.2)
ชนิดของตัวบงชี้
กระบวนการ
คําอธิบายตัวบงชี้
คณะตองสงเสริมใหมีการจัดกิจกรรมนิสิตตางๆ อยางเหมาะสมและ
ครบถวน กิจกรรมนิสิต หมายถึง กิจกรรมเสริมหลักสูตรที่ดําเนินการทั้งโดยคณะและ
โดยองคกรนิสิต เปนกิจกรรมที่ผูเขารวมจะมีโอกาสไดรับการพัฒนาสติปญญา สังคม
อารมณ รางกาย และคุณธรรมจริยธรรม สอดคลองกับคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึง
ประสงค 5 ประการ ไดแก (1) คุณธรรมจริยธรรม (2) ความรู (3) ทักษะทางปญญา
(4) ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ (5) ทักษะการวิเคราะห
เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ และสอดคลองกับคุณลักษณะ
ของบัณฑิตที่พึงประสงคที่สภา/องคกรวิชาชีพไดกําหนดเพิ่มเติม ตลอดจนสอดคลอง
กับความตองการของผูใชบัณฑิต
นิยามศัพท
ระบบ หมายถึง ขั้นตอนการปฏิบัติงานที่มีการกําหนดอยางชัดเจนวาตองทํา
อะไรบางเพื่อใหไดผลออกมาตามที่ตองการ ขั้นตอนการปฏิบัติงานจะตองปรากฏให
ทราบโดยทั่วกันไมวาจะอยูในรูปของเอกสารหรือสื่ออิเล็กทรอนิกสหรือโดยวิธีการ
อื่นๆ องคประกอบของระบบ ประกอบดวย ปจจัยนําเขา กระบวนการ ผลผลิตและ
ขอมูลปอนกลับ ซึ่งมีความสัมพันธเชื่อมโยงกัน
กลไก หมายถึง สิ่งที่ทําใหระบบมีการขับเคลื่อนหรือดําเนินอยูได โดยมีการ
จัดสรรทรัพยากร มีการจัดองคการ หนวยงาน หรือกลุมบุคคลเปนผูดําเนินงาน
รอบระยะเวลา

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

เกณฑมาตรฐาน
1. คณะจัดทําแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานิสิตที่สงเสริมผลการเรียนรูตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติทุกดาน
2. มีกิจกรรมใหความรูและทักษะการประกันคุณภาพการศึกษาแกนิสิต
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3. มีการสงเสริมใหนิสิตนําความรูดานการประกันคุณภาพไปใชในการจัด
กิจกรรมที่ดําเนินการโดยนิสิตอยางนอย 5 ประเภทสําหรับระดับปริญญาตรี และ
อยางนอย 2 ประเภทสําหรับระดับบัณฑิตศึกษา จากกิจกรรมตอไปนี้
- กิจกรรมวิชาการทีส่ งเสริมคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค
- กิจกรรมกีฬาหรือการสงเสริมสุขภาพ
- กิจกรรมบําเพ็ญประโยชนหรือรักษาสิ่งแวดลอม
- กิจกรรมเสริมสรางคุณธรรมและจริยธรรม
- กิจกรรมสงเสริมศิลปะและวัฒนธรรม
4. มี ก ารสนั บ สนุ น ให นิ สิ ต สร า งเครื อ ข า ยพั ฒ นาคุ ณ ภาพภายในคณะ/
มหาวิทยาลัย และระหวางคณะ/มหาวิทยาลัย และมีกิจกรรมรวมกัน
5. มี ก ารประเมิ น ความสํ า เร็ จ ตามวัต ถุ ป ระสงค ข องแผนการจั ด กิ จ กรรม
พัฒนานิสิต
6. มีการนําผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือปรับปรุงการจัดกิจกรรมเพื่อ
พัฒนานิสิต
เกณฑการประเมิน
คะแนน 1
คะแนน 2
คะแนน 3
คะแนน 4
คะแนน 5
มีการดําเนินการ มีการดําเนินการ มีการดําเนินการ มีการดําเนินการ มีการดําเนินการ
1 ขอ
2 ขอ
3 หรือ 4 ขอ
5 ขอ
6 ขอ
ตัวอยางแนวทางปฏิบัติ
1. คณะจัดทําแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานิสิตที่สงเสริมผลการเรียนรู
ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติทุกดาน
1.1 คณะมีการกําหนดแผนการสงเสริมการจัดกิจกรรมของนิสิตที่ชัดเจน
นอกเหนือจากการพัฒนานิสิตผานการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามรายวิชาใน
หลักสูตร ทั้งนี้ กิจกรรมการพัฒนานิสิตจะมีทั้งที่จัดโดยคณะ หรือจัดโดยองคกรนิสิต
เพื่อพัฒนานิสิตใหมีคุณลักษณะตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด และสอดคลองกับกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิในแตละระดับการศึกษา
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1.2 มี การกํ าหนดตั วบ งชี้ ความสํ าเร็ จของการจั ดกิ จกรรมการพั ฒนานิ สิ ต
ประกอบดวย ตัวบงชี้หลักตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ และ
ตัวบงชี้เฉพาะ (ถามี) ที่นอกเหนือจากกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ
เพื่ อใช ในการติ ดตามประเมิ นผลการเรี ยนรู ของนิ สิ ตที่ ได รั บการพั ฒนาจากการทํ า
กิจกรรม
2. มีกิจกรรมใหความรูและทักษะการประกันคุณภาพการศึกษาแกนิสิต
คณะมีการพัฒนาความรูความเขาใจแกนิสิตดานการประกันคุณภาพ และ
กําหนดเงื่อนไขใหนิสิตระบุตัวบงชี้ความสําเร็จของการดําเนินงาน วิธีการประเมิน
คุณภาพในโครงการหรือกิจกรรมที่นิสิตเสนอเพื่อขอรับการสนับสนุนจากคณะ
3. มีการสงเสริมใหนิสิตนําความรูดานการประกันคุณภาพไปใชในการจัด
กิจกรรมที่ดําเนินการโดยนิสิตอยางนอย 5 ประเภทสําหรับระดับปริญญาตรี และ
อยางนอย 2 ประเภทสําหรับระดับบัณฑิตศึกษา จากกิจกรรมตอไปนี้
- กิจกรรมวิชาการที่สงเสริมคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค
- กิจกรรมกีฬาหรือการสงเสริมสุขภาพ
- กิจกรรมบําเพ็ญประโยชนหรือรักษาสิ่งแวดลอม
- กิจกรรมเสริมสรางคุณธรรมและจริยธรรม
- กิจกรรมสงเสริมศิลปะและวัฒนธรรม
3.1 สําหรับการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี คณะควรสงเสริมใหนิสิตจัดทํา
แผนการจัดกิจกรรมการพัฒนานิสิตที่ดําเนินการโดยนิสิตอยางนอย 5 ประเภท ไดแก
กิจกรรมวิชาการที่สงเสริมคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค กิจกรรมกีฬาหรือการ
สงเสริมสุขภาพ กิจกรรมบําเพ็ญประโยชนหรือรักษาสิ่งแวดลอม กิจกรรมเสริมสราง
คุณธรรมและจริยธรรม และกิจกรรมสงเสริมศิลปะและวัฒนธรรม
3.2 สําหรับการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา คณะตองสงเสริมการจัดทํา
แผนการจัดกิจกรรมที่ดําเนินการโดยนิสิตระดับปริญญาโทหรือเอกอยางนอย 2
ประเภท จากประเภทกิจกรรมตอไปนี้ ไดแก กิจกรรมวิชาการ กิจกรรมกีฬาหรือการ
สงเสริมสุขภาพ กิจกรรมบําเพ็ญประโยชนหรือรักษาสิ่งแวดลอม กิจกรรมเสริมสราง
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คุณธรรมและจริยธรรม กิจกรรมสงเสริมศิลปะและวัฒนธรรม โดยควรมีกิจกรรม
วิชาการรวมอยูดวย
3.3 การจัดกิจกรรมของนิสิตทั้งในระดับปริญญาตรี หรือบัณฑิ ตศึกษาทุ ก
กิจกรรมตองจัดทําขอเสนอโครงการใหผูรับผิดชอบอนุมัติ (อาจารยที่ปรึกษา หรือฝาย
กิจการนิสิตของคณะ) โดยมีคําอธิบายเกี่ยวกับระบบประกันคุณภาพที่ใชในการจัด
กิจกรรม ประกอบดวยสาระสําคัญ ไดแก วัตถุประสงคของกิจกรรม ตัวบงชี้
ความสําเร็จของกิจกรรมที่จัด ลักษณะของกิจกรรม กลุมเปาหมาย และวิธีการประเมิน
ความสําเร็จ และมีการติดตามประเมินผลการดําเนินงานของกิจกรรมกอนหนานี้มาใช
ประกอบการจัดทําโครงการหรือกิจกรรมใหม
3.4 ผูรับผิดชอบควรใหขอมูลปอนกลับแกนิสิตในการปรับปรุงพัฒนาการ
จัดทําขอเสนอโครงการที่ถูกตองเหมาะสม โดยเฉพาะในสวนของการประกันคุณภาพ
การปฏิบัติงาน
4. มีการสนับสนุนใหนิสิตสรางเครือขายพัฒนาคุณภาพภายในคณะ/
มหาวิทยาลัย และระหวางคณะ/มหาวิทยาลัยและมีกิจกรรมรวมกัน
4.1 คณะใหนิสิตเสนอแผนการจัดกิจกรรมการสรางเครือขายพัฒนาคุณภาพ
ภายในคณะ และใหการสนับสนุนการจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนประสบการณในการ
ทํางานในรูปแบบตางๆ เชน กิจกรรมการจัดการความรู (KM: Knowledge Management)
การใหนิสิตนําเสนอผลการดําเนินงาน (ผลการประเมิน) ในที่ประชุม เพื่อใหนิสิต
กลุมอื่นรับรูรวมกัน มีการแลกเปลี่ยนเรียนรูเกี่ยวกับวิธีการวางแผนการทํางาน การ
พัฒนาตัวบงชี้ความสําเร็จ การประเมินความสําเร็จ
4.2 ในระดับคณะอาจารยที่รับผิดชอบฝายกิจการนิสิต ควรมีการประชุมกับ
คณะอื่น หรือมหาวิทยาลัยอื่น เพื่อสงเสริมการทํากิจกรรมรวมกันของนิสิตระหวาง
คณะและส ง เสริ ม การสร า งเครื อ ข า ยการพั ฒ นาคุ ณ ภาพของนิ สิ ต ระหว า งคณะ/
มหาวิทยาลัยทั้งนี้คณะควรใหทุนสนับสนุนการจัดกิจกรรมระหวางคณะ/มหาวิทยาลัย
ดวย
4.3 ในแตละปคณะอาจหมุนเวียนเปนเจาภาพ ใหนิสิตระหวางคณะมีการจัด
เวทีหรือการประชุมสัมมนาเพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณที่ไดจากการทํากิจกรรม หรือ
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นําเสนอผลการจัดกิจกรรมของแตละคณะ รวมทั้งการแลกเปลี่ยนประสบการณในการ
ใชระบบการประกันคุณภาพในการจัดกิจกรรมของนิสิต
4.4 อาจมีการรวมมือกันเพื่อสรางชองทางการเผยแพรกิจกรรมการพัฒนา
นิสิตระหวางคณะ/มหาวิทยาลัย มีการรวมตัวกันเปนเครือขาย เพื่อเปนสื่อกลางการ
แลกเปลี่ยนประสบการณในการจัดกิจกรรมนิสิต โดยผูรับผิดชอบอาจเปนการทํางาน
รวมกันของอาจารยและนิสิตระหวางคณะ/มหาวิทยาลัย
5. มีการประเมินความสําเร็จตามวัตถุประสงคของแผนการจัดกิจกรรม
พัฒนานิสิต
5.1 ฝายกิจการนิสิตมีระบบติดตามประเมินผลการจัดกิจกรรมการพัฒนา
นิสิตตามตัวบงชี้ที่กําหนด
5.2 คณะกําหนดใหนิสิตจัดทํารายงานผลการจัดกิจกรรม และนํารายงานผล
การจัดกิจกรรมมาสังเคราะหเพื่อใหเห็นภาพรวมของกิจกรรมและผลที่เกิดขึ้นกับนิสติ
ในแตละรอบป
5.3 คณะมีการติดตามประเมินความรูความเขาใจ และการประยุกตใชระบบ
ประกันคุณภาพในการจัดกิจกรรมของนิสิต จากรายงานผลการจัดกิจกรรมของนิสิต
5.4 คณะมีการวิเคราะหจุดแข็ง จุดออนของนิสิต เพื่อจัดทําแผนการจัด
กิจกรรมนิสิตในปตอไป
6. มีการนําผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือปรับปรุงการจัดกิจกรรม
เพื่อพัฒนานิสิต
6.1 คณะมีการนําผลการประเมินความสําเร็จของการจัดกิจกรรมการพัฒนา
นิสิตและผลการวิเคราะหจุดแข็ง จุดออน ไปใชในการวางแผนการพัฒนานิสิตอยาง
ตอเนื่อง โดยเฉพาะการวิเคราะหคุณลักษณะของนิสิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแหงชาติในดานที่ยังไมบรรลุผลเทาที่ควร
6.2 คณะนําเสนอผลใหผูเกี่ยวของทุกระดับรับรู และมีการระดมความคิดใน
การพัฒนานิสิตใหมีลักษณะตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติผาน
กิจกรรมนิสิต
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ตัวบงชี้ที่ 3.3 ระบบการใหคําปรึกษาวิชาการระดับปริญญาตรี (มก.)
ชนิดของตัวบงชี้

กระบวนการ

คําอธิบายตัวบงชี้
อาจารยที่ปรึกษานับเปนหัวใจที่สําคัญยิ่งในการขัดเกลาบัณฑิตใหมีคุณภาพ
สอดคลองตามเปาหมายของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรในการพัฒนานิสิตใหเปน
บัณฑิตที่พึงประสงค ดังนั้น การเปนอาจารยที่ปรึกษาจึงเปนหนาที่ที่สําคัญประการ
หนึ่ ง ของอาจารย ใ นสถาบั นอุ ดมศึ ก ษา และเป นกลไกหนึ่ ง ของการพัฒ นานิสิ ต ได
อยางยั่งยืนตอไป
นิยามศัพท
อาจารยที่ปรึกษา หมายถึง ผูที่มีภาระรับผิดชอบในการติดตามดูแลใหการ
ชวยเหลือและประสานงาน แนะนําและใหคําปรึกษาแกนิสิต
ระบบอาจารยที่ปรึกษา หมายถึง กระบวนการขับเคลื่อนใหอาจารยที่
ปรึกษาดูแลนิสิต และมี การประสานงานผูปกครอง และมี การนิ เทศอาจารย โดย
กําหนดเปนระเบียบปฏิบัติ ขั้นตอนการปฏิบัติอยางชัดเจน ที่ทําใหนิสิตไดรับการดูแล
ใหคํา ปรึกษาแนะนําจากอาจารยที่ ปรึกษาอยา งถูกต องเหมาะสม เช น การมีคณะ
กรรมการอาจารยที่ปรึกษา การกําหนดภาระหนาที่ความรับผิดชอบแกคณะกรรมการ
อาจารยที่ปรึกษา การจัดนิเทศอาจารย การประสานงานกับผูปกครอง เปนตน
คณะกรรมการที่ปรึกษา หมายถึง คณะกรรมการที่คณะแตงตั้งขึ้นเพื่อทํา
หนาที่พิจารณากําหนดแนวทางการดําเนินงาน และใหขอเสนอแนะในการทําหนาที่
เปนอาจารยที่ปรึกษาใหกับนิสิต ทั้งนี้ ใหสอดคลองกับแนวทางที่มหาวิทยาลัยกําหนด
รอบระยะเวลา

รอบปการศึกษา (1 มิ.ย. 25... – 31 พ.ค. 25...)
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เกณฑมาตรฐาน
1. มีการแตงตั้งคณะกรรมการการใหคําปรึกษาวิชาการระดับคณะ
2. มีการจัดเตรียมขอมูลดานตางๆ และเครื่องมือที่ใชในการใหคําปรึกษาแก
อาจารยที่ปรึกษา
3. มีการประชุมคณะกรรมการการใหคําปรึกษาวิชาการระดับคณะ เพื่อหา
แนวทางการแกปญหาและพัฒนานิสิต อยางนอยภาคการศึกษาละ 2 ครั้ง
4. มีการประเมินผลระบบการใหคําปรึกษาวิชาการและการดําเนินงานของ
อาจารยที่ปรึกษาทุกป
5. มีการนําผลการประเมินมาปรับปรุงระบบการใหคําปรึกษาวิชาการใหมี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
เกณฑการประเมิน
คะแนน 1
คะแนน 2
คะแนน 3
คะแนน 4
คะแนน 5
มีการดําเนินการ มีการดําเนินการ มีการดําเนินการ มีการดําเนินการ มีการดําเนินการ
1 ขอ
2 ขอ
3 ขอ
4 ขอ
5 ขอ
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องคประกอบที่ 4
การวิจัย

จํานวน 3 ตัวบงชี้
ตัวบงชี้ที่ 4.1 ระบบและกลไกการพัฒนางานวิจัยหรืองานสรางสรรค (สกอ.4.1)
ตัวบงชี้ที่ 4.2 ระบบและกลไกการจัดการความรูจากงานวิจยั หรืองานสรางสรรค
(สกอ.4.2)
ตัวบงชี้ที่ 4.3 เงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสรางสรรคตอจํานวนอาจารยประจําและ
นักวิจัยประจํา (สกอ.4.3)
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ตัวบงชี้ที่ 4.1 ระบบและกลไกการพัฒนางานวิจัยหรืองานสรางสรรค (สกอ.4.1)
ชนิดของตัวบงชี้

กระบวนการ

คําอธิบายตัวบงชี้
คณะตองมีการบริหารจัดการงานวิจัยหรืองานสรางสรรคที่มีคุณภาพ โดยมี
แนวทางการดําเนินงานที่เปนระบบและมีกลไกสงเสริมสนับสนุนครบถวน เพื่อให
สามารถดําเนินการไดตามแผนที่กําหนดไว ทั้งการสนับสนุนดานการจัดหาแหลงทุน
วิจัยและการจัดสรรทุนวิจัย การสงเสริมและพัฒนาสมรรถนะแกนักวิจัยและทีมวิจัย
การสนับสนุนทรัพยากรที่จําเปน ซึ่งรวมถึงทรัพยากรบุคคล ทรัพยากรเงิน เครื่องมือ
อุปกรณตางๆ ที่เกี่ยวของ
นิยามศัพท
การบูรณาการ (Integration) หมายถึง การผสมกลมกลืนของแผน กระบวนการ
สารสนเทศ การจัดสรรทรัพยากร การปฏิบัติการ ผลลัพธ และการวิเคราะห เพื่อ
สนับสนุนเปาประสงคที่สําคัญของหนวยงาน (organization-wide goal) การบูรณาการ
ที่มีประสิทธิผล เปนมากกวาความสอดคลองไปในแนวทางเดียวกัน (alignment) ซึ่ง
การดําเนินการของแตละองคประกอบภายใน ระบบการจัดการผลการดําเนินการมี
ความเชื่อมโยงกันเปนหนึ่งเดียวอยางสมบูรณ
งานวิจัย หมายถึง กระบวนการที่มีระเบียบแบบแผนในการคนหาคําตอบ
ของปญหา หรือการเสาะแสวงหาความรูใหม ตลอดจนถึงการประดิษฐคิดคนที่ผาน
กระบวนการศึกษา คนควาหรือทดลอง วิเคราะหและตีความขอมูลตลอดจนสรุปผล
อยางเปนระบบ
งานสรางสรรค หมายถึง ผลงานวิชาการ (ไมจําเปนตองเปนงานวิจัย) ที่มี
การศึกษา คนควาที่แสดงออกทางศิลปะหรือดนตรีอันเปนที่ยอมรับ
จรรยาบรรณนักวิจัย หมายถึง หลักเกณฑควรประพฤติปฏิบัติของนักวิจัย
ทั่วไป เพื่อใหการดําเนินงานวิจัยตั้งอยูบนพื้นฐานของจริยธรรมและหลักวิชาการที่
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เหมาะสม ตลอดจนประกันมาตรฐานของการศึกษาคนควาใหเปนไปอยางสมศักดิ์ศรี
และเกียรติภูมิของนักวิจัย ดังนี้
1) นักวิจัยตองซื่อสัตยและมีคุณธรรมในทางวิชาการและการจัดการ
2) นักวิจัยตองตระหนักถึงพันธกรณีในการทําวิจัยตามขอตกลงที่ทําไวกับ
หนวยงานที่สนับสนุนการวิจัยและตอหนวยงานที่ตนสังกัด
3) นักวิจัยตองมีพื้นฐานความรูในสาขาวิชาการที่ทําวิจัย
4) นักวิจัยตองมีความรับผิดชอบตอสิ่งที่ศึกษาวิจัย ไมวาจะเปนสิ่งมีชีวิต
หรือไมมีชีวิต
5) นักวิจัยตองเคารพศักดิ์ศรี และสิทธิของมนุษยที่ใชเปนตัวอยางในการ
วิจัย
6) นักวิจัยตองมีอิสระทางความคิด โดยปราศจากอคติในทุกขั้นตอนของการ
ทําวิจัย
7) นักวิจัยพึงนําผลงานวิจัยไปใชประโยชนในทางที่ชอบ
8) นักวิจัยพึงเคารพความคิดเห็นทางวิชาการของผูอื่น
9) นักวิจัยพึงมีความรับผิดชอบตอสังคมทุกระดับ
รอบระยะเวลา

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

เกณฑมาตรฐาน
1. มีระบบและกลไกบริหารงานวิจัยหรืองานสรางสรรค เพื่อใหบรรลุเปาหมาย
ตามแผนดานการวิจัยของคณะ และดําเนินการตามระบบที่กําหนด
2. มีการบูรณาการกระบวนการวิจัยหรืองานสรางสรรคกับการจัดการเรียน
การสอน
3. มีการพัฒนาศักยภาพดานการวิจัยหรืองานสรางสรรคและใหความรูดาน
จรรยาบรรณการวิจัยแกอาจารยประจําและนักวิจัยประจํา
4. มีการจัดสรรงบประมาณของคณะเพื่อเปนทุนวิจัยหรืองานสรางสรรค
5. มีการสนับสนุนพันธกิจดานการวิจัยหรืองานสรางสรรคตามอัตลักษณของ
คณะอยางนอย 2 ประเด็นตอไปนี้
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- หองปฏิบัติการวิจัยฯ หรือหนวยวิจัยฯ หรือศูนยเครื่องมือ หรือศูนย
ใหคําปรึกษาและสนับสนุนการวิจัยฯ
- หองสมุดหรือแหลงคนควาขอมูลสนับสนุนการวิจัยฯ
- สิ่งอํานวยความสะดวกหรือการรักษาความปลอดภัยในการวิจัยฯ เชน
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ระบบรักษาความปลอดภัยในหองปฏิบัติการวิจัย
- กิจกรรมวิชาการที่สงเสริมงานวิจัยฯ เชน การจัดประชุมวิชาการ
การจัดแสดงงานสรางสรรค การจัดใหมีศาสตราจารยอาคันตุกะหรือศาสตราจารยรับ
เชิญ (visiting professor)
- มีคณะกรรมการใหคําปรึกษาและสนับสนุนการวิจัย
6. มีการติดตามและประเมินผลการสนับสนุนในขอ 4 และขอ 5 อยาง
ครบถวนทุกประเด็น
7. มีการนําผลการประเมินไปปรับปรุงการสนับสนุนพันธกิจดานการวิจัย
หรืองานสรางสรรคของคณะ
เกณฑการประเมิน
คะแนน 1
คะแนน 2
คะแนน 3
คะแนน 4
คะแนน 5
มีการดําเนินการ มีการดําเนินการ มีการดําเนินการ มีการดําเนินการ มีการดําเนินการ
1 ขอ
2 หรือ 3 ขอ 4 หรือ 5 ขอ
6 ขอ
7 ขอ
ตัวอยางแนวทางปฏิบัติ
1. มีระบบและกลไกบริหารงานวิจัยหรืองานสรางสรรค เพื่อใหบรรลุ
เปาหมายตามแผนดานการวิจัยของคณะ และดําเนินการตามระบบที่กําหนด
1.1 คณะควรวางแนวทาง ขั้นตอน และหลักเกณฑ ตลอดจนกําหนด
หนวยงาน บุคคลหรือกลุมบุคคลที่รับผิดชอบ และมีงบประมาณสนับสนุนการบริหาร
งานวิจัยและงานสรางสรรคอยางเพียงพอ ในการบริหารควรมีการวางแผน ตรวจสอบ
ติดตาม ประเมินและปรับปรุงอยางสม่ําเสมอเพื่อบรรลุตามเปาหมายของแผนการ
วิจัยของคณะ
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1.2 การบริ หารงานวิ จั ยและงานสร างสรรค ใหบรรลุผลสํ าเร็ จควรจั ดสรร
งบประมาณเพื่อการบริหารงานวิจัย เชน งบประมาณสนับสนุนการปฏิบัติงานของกลุม
วิจัย หรือศูนยวิจัยเพื่อใหสามารถดําเนินการวิจัยหรือผลิตงานสรางสรรคไดอยางมี
ประสิทธิภาพนอกเหนือจากการจัดสรรทุนวิจัย นอกจากนั้นอาจจัดสรรงบประมาณ
สนับสนุนงานวิจัยของนิสิต หรืองบประมาณสนับสนุนนักวิจัยหลังปริญญาเอกให
ปฏิบัติงานในกลุมหรือศูนยวิจัย เปนตน
2. มีการบูรณาการกระบวนการวิจัยหรืองานสรางสรรคกับการจัดการ
เรียนการสอน
มีการบูรณาการกระบวนการวิจัยหรืองานสรางสรรคกับกระบวนการจัดการ
เรียนการสอน เชน 1) การกําหนดใหนิสิตบัณฑิตศึกษาเปนสวนหนึ่งในทีมวิจัยของ
อาจารย 2) การกําหนดใหนิสิตระดับปริญญาตรีทําโครงการวิจัย หรืองานสรางสรรค
ซึ่งเกี่ยวของกับงานวิจัย หรืองานสรางสรรคของอาจารย 3) การกําหนดใหนิสิตทุก
ระดับเขาฟงการบรรยายหรือสัมมนาเกี่ยวกับผลความกาวหนาในงานวิจัยของอาจารย
หรือของศาสตราจารยอาคันตุกะหรือศาสตราจารยรับเชิญ (visiting professor) หรือเขา
รวมการจัดแสดงงานสรางสรรคของอาจารย 4) การจัดใหมีการประชุมเสนอ
ผลงานวิจัยหรือแสดงงานสรางสรรคของนิสิต หรือสงเสริมนิสิตเขารวมประชุมการ
เสนอผลงานวิจัยและงานสรางสรรคระดับชาติและนานาชาติ 5) การสงเสริมใหอาจารย
นําผลลัพธที่เกิดจากการวิจัยไปเปนสวนหนึ่งของเนื้อหาในการจัดการเรียนการสอน
เปนตน
3. มีการพัฒนาศักยภาพดานการวิจัยหรืองานสรางสรรคและใหความรู
ดานจรรยาบรรณการวิจัยแกอาจารยประจําและนักวิจัย
3.1 จัดระบบการรับเขาและกํากับดูแลอาจารยและนักวิจัย เชน วิเคราะห
กําลังคน วางแผน และรับเขาบุคคล (ทั้งอาจารย นักวิจัย และนิสิตบัณฑิตศึกษา) ทั้ง
จากในประเทศและตางประเทศที่มีคุณสมบัติเหมาะสมกับจุดเนนดานการวิจัยและ
งานสรางสรรคของคณะ ทําการกําหนดกฎเกณฑ แนวทางกํากับ และสงเสริมให
อาจารยทํางานวิจัยหรืองานสรางสรรค และตีพิมพผลงานในวารสารหรือจัดแสดง
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ผลงานที่ไดรับการยอมรับระดับชาติและนานาชาติ โดยกําหนดเปนภาระงานที่ชัดเจน
ที่ตองปฏิบัติ
3.2 พัฒนาสมรรถนะนักวิจัยผานกระบวนการที่เหมาะสมกับประสบการณ
ของแตละกลุมบุคคล กรณีนักวิจัยรุนใหมอาจเริ่มจากการฝกอบรม การทํางานวิจัย
หรืองานสรางสรรคโดยไดรับการแนะนําหรือการรวมทีมวิจัยกับนักวิจัยอาวุโส การเขา
รวมประชุมวิชาการ การชวยใหคําปรึกษาวิทยานิพนธระดับบัณฑิตศึกษา กรณีนักวิจัย
ทั่วไป การสงเสริมใหมีโอกาสไปทํางานในหองปฏิบัติการวิจัย หรือรวมทีมวิจัยกับ
นักวิจัยชั้นนํานอกคณะ/มหาวิทยาลัยทั้งในและตางประเทศ เปนแนวทางหนึ่งที่ทําให
ไดรับความรูและประสบการณที่มีคุณคา อยางไรก็ตาม การพัฒนาสมรรถนะอาจารย
และนักวิจัยที่มีประสิทธิภาพที่สุดคือการสงเสริมการทํางานวิจัยเปนทีมที่ประกอบดวย
นักวิจัยอาวุโส นักวิจัยระดับกลาง นักวิจัยหรือนิสิตหลังปริญญาเอก และนิสิต
บัณฑิตศึกษา ผูชวยวิจัย ทั้งนี้เพื่อใหสามารถทํางานวิจัยอยางลุมลึกและตอเนื่อง
3.3 ใหความรูดานจรรยาบรรณของนักวิจัยและจรรยาบรรณที่เกี่ยวของแก
อาจารยและนักวิจัย ตลอดจนจัดระบบควบคุมใหนักวิจัยปฏิบัติตามโดยเครงครัด
3.4 สรางแรงจูงใจใหนักวิจัย เชน การยกยอง การใหผลตอบแทน หรือการ
ใหรางวัลสําหรับนักวิจัยที่มีผลงานดีเดน การจัดบรรยากาศและการบริการตางๆใน
คณะใหเหมาะสมและจูงใจแกการคนควาวิจัยและผลิตงานสรางสรรค เปนตน
4. มีการจัดสรรงบประมาณของคณะเพื่อเปนทุนวิจัยหรืองานสรางสรรค
ในกรณีของนักวิจัยรุนใหมการแสวงหาทุนวิจัยจากภายนอกอาจทําไดยาก
ดังนั้น คณะจึงควรจัดสรรงบประมาณเพื่อเปนทุนวิจัยหรือผลิตงานสรางสรรคเพื่อให
นักวิจัยเหลานี้มีโอกาสสรางผลงานที่สามารถนําไปใชประกอบการเสนอโครงการขอ
ทุนวิจัยจากแหลงทุนภายนอกมหาวิทยาลัยในโอกาสตอไป สําหรับการเสนอขอทุน
วิจัยจากแหลงทุนภายนอกนั้นคณะอาจจัดใหมีระบบสนับสนุน เชน การจัดใหมีขอมูล
รายละเอียด และเงื่อนไขของแหลงทุนวิจัยตางๆ ทั้งแหลงทุนภายในประเทศและ
ตางประเทศที่อาจารยและนักวิจัยสามารถเขาดูไดอยางสะดวกรวดเร็ว นอกจากนั้น
อาจจัดใหมีคณะผูเชี่ยวชาญเปนพี่เลี้ยงตรวจสอบขอเสนอโครงการวิจัยของอาจารย
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และนักวิจัยที่เสนอขอทุนไปยังแหลงทุนตางๆ และชวยเหลือปรับปรุงโครงการ
เหลานั้นใหเหมาะสม เพื่อมีโอกาสไดรับทุนวิจัยมากยิ่งขึ้น
5. มีการสนับสนุนพันธกิจดานการวิจัยหรืองานสรางสรรคตามอัตลักษณ
ของคณะ
คณะควรจั ด หาทรั พ ยากรและหรื อ จั ด หาแหล ง สนั บ สนุ น ทรั พ ยากรอย า ง
เพียงพอ ทั้งงบประมาณสนับสนุนการวิจัย หองปฏิบัติการวิจัย แหลงคนควาทาง
วิชาการ และระบบสารสนเทศเพื่อการวิจัย ตลอดจนกิจกรรมอื่นๆ ที่สงเสริมการวิจัย
ดังนี้
5.1 งบประมาณสนับสนุนการวิจัย ควรประกอบดวย 1) งบประมาณ
สนับสนุนการบริหารงานวิจัยของกลุมวิจัยหรือหองปฏิบัติการวิจัย หรือศูนยวิจัย
เพื่อใหสามารถผลิตผลงานระดับสากลหรือผลงานตามความตองการของประเทศ หรือ
ของทองถิ่นอยางตอเนื่องนอกเหนือจากเงินทุนวิจัย 2) งบประมาณสนับสนุนการ
เผยแพรผลงานวิจัยหรืองานสรางสรรคในรูปแบบตางๆ 3) งบประมาณสนับสนุนการ
วิจัยและงานสรางสรรคของนิสิตบัณฑิตศึกษา และของนักวิจัยหลังปริญญาเอก 4)
งบประมาณสนับสนุนศาสตราจารยอาคันตุกะหรือศาสตราจารยรับเชิญ (visiting
professor) เปนตน
5.2 หองปฏิบัติการวิจัยที่เหมาะสมกับงานวิจัยแตละประเภทที่เปนจุดเนน
ของคณะ ระบบรักษาสุขภาพและความปลอดภัยในหองปฏิบัติการที่ไดมาตรฐานศูนย
เครื่องมือระดับสูงที่จําเปนที่หลายหนวยวิจัย หรือกลุมวิจัย หรือศูนยวิจัย สามารถใช
รวมกันได หรือหากไมมีศูนยเครื่องมือระดับสูงดังกลาว ก็ตองจัดระบบผานเครือขาย
ทั้งในและตางประเทศใหสามารถเขาใชของหนวยงานอื่นได เพื่อไมใหเปนอุปสรรค
ตอการวิจัยของนักวิจัย
5.3 แหลงคนควาทางวิชาการ ซึ่งนอกจากหนังสือและวารสารทั้งในรูปของ
เอกสาร (hard copy) และสื่ออิเล็กทรอนิกสที่เพียงพอแลว ยังหมายรวมถึงการสนับสนุน
การจัดประชุมวิชาการ การสนับสนุนศาสตราจารยอาคันตุกะหรือศาสตราจารยรับเชิญ
(visiting professor) การสนับสนุนการไปรวมทํางานวิจัยหรืองานสรางสรรคกับหนวยงาน
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อื่นที่มีชื่อเสียงทั้งในและตางประเทศ ที่สอดคลองกับงานวิจัยของอาจารย โดยเฉพาะ
ในชวงลาเพื่อเพิ่มพูนประสบการณทางวิชาการ (sabbatical leave) ของอาจารยใน
มหาวิทยาลัยวิจัย
5.4 ระบบสารสนเทศเพื่อการวิจัยที่ครอบคลุมขอมูลขาวสารอยางนอย 5
ดาน ตอไปนี้ 1) ขอมูลดานแหลงทุนวิจัยและงานสรางสรรคทั้งภายในและภายนอก
มหาวิทยาลัย 2) ขอมูลดานการวิจัยและงานสรางสรรคของคณะทั้งปจจุบันและผลงาน
ที่ผานมา 3) ขอมูลดานแหลงเผยแพรผลงานวิจัยและงานสรางสรรคทั้งวารสารและ
การประชุมวิชาการ การจัดแสดงงานสรางสรรคตางๆ ตลอดจนขอมูลการสนับสนุน
ของคณะในการเผยแพรผลงาน 4) ขอมูลดานระบบและกลไกของคณะในการสงเสริม
การนําผลงานวิจัยและงานสรางสรรคไปใชประโยชน รวมถึงการสงเสริมดานการจด
สิทธิบัตร อนุสิทธิบัตร และการซื้อขายทรัพยสินทางปญญา 5) ขอมูลเกี่ยวกับระเบียบ
หลักเกณฑและแนวปฏิบัติอื่นๆ ของคณะที่เกี่ยวของกับการวิจัยและงานสรางสรรค
6. มีการติดตามและประเมินผลการสนับสนุนในขอ 4 และขอ 5 อยาง
ครบถวนทุกประเด็น
คณะจัดใหมีระบบประเมินผลสําเร็จของการสนับสนุนทุกดานอยางสม่ําเสมอ
โดยการมีสวนรวมของอาจารยและนักวิจัย เชน “การประเมินผลสําเร็จของการใหทุน
วิจัย” ทั้งในประเด็นงานวิจัยเสร็จทันตามกําหนดเวลา คุณภาพของผลงานวิจัยเปนไป
ตามหลักเกณฑ ผูรับทุนสามารถแสวงหาทุนวิจัยจากแหลงทุนภายนอกไดในโอกาส
ตอมา หรือ “การประเมินแหลงคนควาสนับสนุนงานวิจัย” ในประเด็นความเหมาะสม
และเพียงพอเทียบกับงานวิจัยของอาจารย และนักวิจัยในปจจุบัน หรือ “การประเมิน
ระบบสารสนเทศ” ในประเด็นความเหมาะสมกับความตองการใชของอาจารยและ
นักวิจัย เปนตน
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7. มีการนําผลการประเมินไปปรับปรุงการสนับสนุนพันธกิจดานการวิจัย
หรืองานสรางสรรคของคณะ
คณะนําผลการประเมินไปจัดทําแผนการปรับปรุง โดยกําหนดกิจกรรมที่ตอง
ทําเพื่อการปรับปรุง กําหนดบุคคลหรือหนวยงานรับผิดชอบในการปรับปรุง กําหนด
งบประมาณที่ ต อ งใช ห ากจํ า เป น กํ า หนดระยะเวลาที่ ก ารปรั บ ปรุ ง ต อ งแล ว เสร็ จ
จากนั้นจึงดําเนินการปรับปรุงการสนับสนุนพันธกิจดานการวิจัยตามที่กําหนด
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ตัวบงชี้ที่ 4.2 ระบบและกลไกการจัดการความรูจากงานวิจัยหรืองานสรางสรรค
(สกอ.4.2)
ชนิดของตัวบงชี้

กระบวนการ

คําอธิบายตัวบงชี้
การบริหารจัดการความรูจากผลงานวิจัยหรืองานสรางสรรค เพื่อเผยแพรไป
ยังคณาจารย นิสิต วงการวิชาการ หนวยงานทั้งภาครัฐและเอกชน ตลอดจนชุมชน
เปาหมายที่จะนําผลการวิจัยไปใชประโยชน เปนเรื่องที่มีความสําคัญสําหรับทุก
สถาบันอุดมศึกษา ดังนั้น คณะตองจัดระบบสงเสริมสนับสนุนใหมีการรวบรวม
เผยแพรและแลกเปลี่ยนเรียนรูในทรัพยสินทางปญญาจากงานวิจัยหรืองานสรางสรรค
อยางเหมาะสมกับผูใชแตละกลุม โดยสิ่งที่เผยแพรตองมีคุณภาพเชื่อถือไดและรวดเร็ว
ทันเหตุการณ
นิยามศัพท
งานวิจัย หมายถึง กระบวนการที่มีระเบียบแบบแผนในการคนหาคําตอบ
ของปญหา หรือการเสาะแสวงหาความรูใหม ตลอดจนถึงการประดิษฐคิดคนที่ผาน
กระบวนการศึกษา คนควาหรือทดลอง วิเคราะหและตีความขอมูลตลอดจนสรุปผล
อยางเปนระบบ
งานสรางสรรค หมายถึง ผลงานวิชาการ (ไมจําเปนตองเปนงานวิจัย) ที่มี
การศึกษา คนควาที่แสดงออกทางศิลปะหรือดนตรีอันเปนที่ยอมรับ
การเผยแพรผลงานวิจัยในที่ประชุมวิชาการระดับชาติ หมายถึง การ
นําเสนอบทความวิจัยในที่ประชุมวิชาการและบทความฉบับสมบูรณ (Full paper) ไดรับ
การตีพิมพในรายงานสืบเนื่องจากการประชุม (Proceedings) โดยมีกองบรรณาธิการ
จัดทํารายงานฯหรือคณะกรรมการจัดประชุม ประกอบดวย ศาสตราจารย
หรือ
ผูทรงคุณวุฒิระดับปริญญาเอก หรือผูทรงคุณวุฒิที่มีผลงานเปนที่ยอมรับในสาขาวิชา
นั้นๆ จากนอกสถาบันเจาภาพอยางนอยรอยละ 25 และมีผูประเมินบทความที่เปน
ผูเชี่ยวชาญในสาขานั้นจากนอกสถาบันของเจาของบทความ
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การเผยแพรผลงานวิจัยในที่ประชุมวิชาการระดับนานาชาติ หมายถึง
การนําเสนอบทความวิจัยในที่ประชุมวิชาการ และบทความฉบับสมบูรณ (Full paper)
ไดรับการตีพิมพในรายงานสืบเนื่องจากการประชุม (Proceedings) โดยมีกอง
บรรณาธิการจัดทํารายงานฯหรือคณะกรรมการจัดประชุม ประกอบดวยศาสตราจารย
หรือผูทรงคุณวุฒิระดับปริญญาเอก หรือผูทรงคุณวุฒิที่มีผลงานเปนที่ยอมรับใน
สาขาวิชานั้นๆ จากตางประเทศอยางนอยรอยละ 25 และมีผูประเมินบทความที่เปน
ผูเชี่ยวชาญในสาขานั้นจากตางประเทศ

วารสารระดับชาติ หมายถึง วารสารวิชาการ (Journal) ที่ยอมรับโดย
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ใหเปนวารสารระดับชาติ และ
มีชื่อปรากฏในบัญชีรายชื่อที่เผยแพรโดยสํานักงานฯ หรือวารสารวิชาการ ที่มี
ชื่อปรากฏอยูในฐานขอมูล Thai-Journal Citation Index Centre (TCI)
วารสารระดับนานาชาติ หมายถึง วารสารวิชาการ (Journal) ที่ปรากฏใน
ฐานขอมูลสากล เชน ฐานขอมูล Web of Science (Science Citation Index Expand,
Social Sciences Citation Index, Art and Humanities Citation Index) หรือฐานขอมูล
Scopus หรือในฐานขอมูลสากลอื่นๆ ที่เปนที่ยอมรับในศาสตรนั้นๆ หรือวารสาร
วิชาการที่ยอมรับโดยสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ใหเปนวารสาร
ระดับนานาชาติ และมีชื่อปรากฏในบัญชีรายชื่อที่เผยแพรโดยสํานักงานฯ
หนวยงานหรือองคกรระดับชาติ หมายถึง หนวยงานราชการระดับกรมหรือ
เทียบเทาขึ้นไป หรือรัฐวิสาหกิจ หรือองคการมหาชน หรือองคกรกลางระดับชาติทั้ง
ภาครัฐและเอกชน
รอบระยะเวลา

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

เกณฑมาตรฐาน
1. มีระบบและกลไกสนับสนุนการเผยแพรผลงานวิจัยหรืองานสรางสรรคใน
การประชุมวิชาการหรือการตีพิมพในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติ และมีการ
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เผยแพร ผ ลงานวิ จั ย หรื อ งานสร า งสรรค ใ นการประชุ ม วิ ช าการหรื อ การตี พิ ม พ ใ น
วารสารระดับชาติหรือนานาชาติ
2. มีระบบและกลไกการรวบรวม คัดสรร วิเคราะหและสังเคราะหความรูจาก
งานวิจัยหรืองานสรางสรรค เพื่อใหเปนองคความรูที่คนทั่วไปเขาใจได และดําเนินการ
ตามระบบที่กําหนด
3. มี ก ารประชาสั ม พั น ธ แ ละเผยแพร อ งค ค วามรู จ ากงานวิ จั ย หรื อ งาน
สรางสรรคที่ไดจากขอ 2 สูสาธารณชนและผูเกี่ยวของ
4. มีการนําผลงานวิจัยหรืองานสรางสรรคไปใชใหเกิดประโยชน และมีการ
รับรองการใชประโยชนจริงจากหนวยงานภายนอกหรือชุมชน
5. มี ร ะบบและกลไกเพื่ อ ช ว ยในการคุ ม ครองสิ ท ธิ์ ข องงานวิ จั ย หรื อ งาน
สรางสรรคที่นําไปใชประโยชน และดําเนินการตามระบบที่กําหนด
6. มีระบบและกลไกสงเสริมการจดสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตร และมีการยื่น
จดสิทธิบัตรและอนุสิทธิบัตร (เกณฑมาตรฐานเพิ่มเติมเฉพาะกลุม ค1 และ ง)
เกณฑการประเมิน
คะแนน 1
คะแนน 2
คะแนน 3
คะแนน 4
คะแนน 5
มีการ
มีการดําเนินการ มีการดําเนินการ มีการดําเนินการ มีการดําเนินการ
ดําเนินการ
1 ขอ
2 ขอ
3 ขอ
4 หรือ 5 ขอ
ตามเกณฑทั่วไป ตามเกณฑทั่วไป ตามเกณฑทั่วไป ตามเกณฑทั่วไป ครบ 5 ขอตาม
เกณฑทั่วไป และ
ครบถวนตาม
เกณฑมาตรฐาน
เพิ่มเติมเฉพาะ
กลุม
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ตัวอยางแนวทางปฏิบัติ
1. มีระบบและกลไกสนับสนุนการเผยแพรผลงานวิจัยหรืองานสรางสรรค
ในการประชุมวิชาการหรือการตีพิมพในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติ และมี
การเผยแพรผลงานวิจัยหรืองานสรางสรรคในการประชุมวิชาการหรือการตีพิมพ
ในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติ
วางแนวทาง ขั้นตอน และหลักเกณฑ ตลอดจนกําหนดผูรับผิดชอบในการ
สนับสนุนการตีพิมพหรือการเผยแพรผลงานวิจัยหรืองานสรางสรรคในวารสารหรือใน
ที่ประชุมวิชาการที่มี peer review ในประเด็นตอไปนี้ เชน 1) การจัดใหมีพี่เลี้ยงแก
นักวิจัยรุนใหมเพื่อชวยเขียนรายงานการวิจัยสําหรับนําเสนอในที่ประชุมวิชาการหรือ
ตีพิมพในวารสาร 2) การสนับสนุนการตรวจสอบภาษาอังกฤษของบทความวิจัยของ
อาจารยและนักวิจัย ที่จะนําเสนอในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ 3) การสนับสนุน
งบประมาณเพื่อเขารวมประชุมเสนอผลงานวิจัยหรือเผยแพรงานสรางสรรค 4) การ
จายคาตอบแทนสําหรับผลงานวิจัยหรืองานสรางสรรคที่ไดรับการตีพิมพหรือเผยแพร
5) การจายคาตีพิมพกรณีวารสารเรียกเก็บเงิน เปนตน ทั้งนี้การสนับสนุนดังกลาว
อาจแตกตางกันตามสถานภาพและจุดเนนของแตละคณะ
2. มีระบบและกลไกการรวบรวม คัดสรร วิเคราะหและสังเคราะห
ความรูจากงานวิจัยหรืองานสรางสรรค เพื่อใหเปนองคความรูที่คนทั่วไปเขาใจได
และดําเนินการตามระบบที่กําหนด
วางแนวทาง ขั้นตอน และหลักเกณฑ ตลอดจนกําหนดผูรับผิดชอบในการ
รวบรวม คัดสรรวิเคราะหและสังเคราะหความรูจากผลงานวิจัยหรืองานสรางสรรคให
เหมาะสมกับกลุมบุคคลเปาหมายโดยยังคงความเชื่อถือไดในเชิงวิชาการและรวดเร็ว
ทันตอเหตุการณ เชน กําหนดผูรับผิดชอบติดตามผลงานวิจัยหรืองานสรางสรรคของ
อาจารยและนักวิจัย คัดสรรคผลงานที่นาจะเปนที่สนใจของบุคคลทั่วไป จัดใหมีการ
สัมภาษณอาจารยเจาของผลงาน วิเคราะห สังเคราะหขอมูลใหเปนความรูที่นาสนใจ
ซึ่งสาธารณชนสามารถเขาใจได จัดหมวดหมูความรูที่ไดใหเหมาะสมตอการเผยแพร
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3. มีการประชาสัมพันธและเผยแพรองคความรูจากงานวิจัยหรืองาน
สรางสรรคที่ไดจากขอ 2 สูสาธารณชนและผูเกี่ยวของ
นําองคความรูที่ไดจากการวิเคราะหสังเคราะหผลงานวิจัยหรืองานสรางสรรค
ในขอ 2 เผยแพรสูสาธารณชนผานสื่อตางๆ อยางเปนระบบในเชิงรุก โดยเริ่มจากการ
วางแผนประชาสัมพันธใหเหมาะสมกับกลุมเปาหมาย ดําเนินการประชาสัมพันธตาม
แผนตลอดจนการติดตามขอมูลปอนกลับนอกจากนั้นการประชาสัมพันธอาจรวมถึง
การสรางเครือขายเผยแพรผลงานวิจัยและงานสรางสรรคโดยเชื่อมโยงกับศิษยเกา
ชุมชน และองคกรภายนอกทั้งรัฐและเอกชน โดยเฉพาะกลุมเปาหมายที่คาดวาจะ
สามารถสนับสนุนงานวิจัย หรือรวมวิจัย หรือนําผลงานวิจัยหรืองานสรางสรรคไปใช
ประโยชน
4. มีการนําผลงานวิจัยหรืองานสรางสรรคไปใชใหเกิดประโยชน และมี
การรับรองการใชประโยชนจริงจากหนวยงานภายนอกหรือชุมชน
สนับสนุนการนําผลงานวิจัยและงานสรางสรรคไปใชประโยชน เชน 1)
กําหนดขั้นตอนวิธีการ และผูรับผิดชอบเพื่อเปนสื่อกลางสานสัมพันธในการถายทอด
เทคโนโลยีระหวางอาจารย และนักวิจัยกับองคกรภายนอกที่มีศักยภาพในการนํา
ผลการวิจัยและงานสรางสรรคไปใชประโยชน 2) ผูรับผิดชอบแสวงหางานวิจัยจาก
ภาครัฐและเอกชนทั้งภาคอุตสาหกรรมและบริการ ที่ตองการรับบริการวิจัยในเรื่อง
เฉพาะใดๆ จากคณะ (consultancy) และประสานงานตอไปยังผูวิจัย 3) ผูรับผิดชอบ
ริเริ่มประสานงาน หรือสงเสริมการนําผลงานที่เกิดจากการวิจัยหรืองานสรางสรรคไปสู
งานเชิงพาณิชยในลักษณะนิติบุคคล (start – up company) เปนตน
5. มีระบบและกลไกเพื่อชวยในการคุมครองสิทธิของงานวิจัยหรืองาน
สรางสรรคที่นําไปใชประโยชนและดําเนินการตามระบบที่กําหนด
คณะวางแนวทาง ขั้นตอน และหลักเกณฑ ตลอดจนกําหนดผูรับผิดชอบใน
การสนับสนุนการเจรจาตอรอง ทําขอตกลง หรือสนับสนุนดานระเบียบ หรือกฎหมาย
ที่เกี่ยวของ แกอาจารย นักวิจัย และคณะ/มหาวิทยาลัย ในการเจรจาเชิงธุรกิจ หรือ
การซื้อขายผลงานวิจัยหรืองานสรางสรรคตลอดจนสนับสนุนในการเจรจาเขาไปรวม
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เปนพันธมิตรทางธุรกิจใดๆ ที่เกิดจากผลของงานวิจัยหรืองานสรางสรรค นอกจากนั้น
ควรมีการกําหนดหลักเกณฑและวิธีการในการรักษาสิทธิประโยชนของอาจารย นักวิจัย
และของคณะ/มหาวิทยาลัย ในผลประโยชนที่เกิดขึ้นจากการซื้อขาย หรือทําธุรกิจที่
เปนผลจากงานวิจัยโดยเปนหลักเกณฑที่โปรงใส เปนที่ยอมรับของทุกฝาย
6. มีระบบและกลไกสงเสริมการจดสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตร และมีการ
ยื่นจดสิทธิบัตรและอนุสิทธิบัตร (เกณฑมาตรฐานเพิ่มเติมเฉพาะกลุม ค1 และ ง)
วางแนวทางและขั้นตอนตลอดจนกําหนดผูรับผิดชอบในการสนับสนุนความรู
และอํานวยความสะดวกในการจดสิทธิบัตรและอนุสิทธิบัตรแกอาจารย และนักวิจัยใน
ประเด็นตางๆ เชน 1) การใหความรูและคําปรึกษาดานทรัพยสินทางปญญา ซึ่งอาจ
ดําเนินการโดยการฝกอบรม หรือสัมมนา หรือจัดคลินิกใหคําปรึกษา 2) ชวยรางคํา
ขอและยื่นขอจดสิทธิบัตร หรืออนุสิทธิบัตรตอกรมทรัพยสินทางปญญาหรือสํานักงาน
เทียบเทาในตางประเทศ 3) ประสานงานการอนุญาตใหใชสิทธิในสิทธิบัตร
อนุสิทธิบัตร เพื่อใชประโยชนเชิงพาณิชย เปนตน
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ตัวบงชี้ที่ 4.3 เงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสรางสรรคตอจํานวนอาจารย
ประจําและนักวิจัยประจํา (สกอ.4.3)
ชนิดของตัวบงชี้

ปจจัยนําเขา

คําอธิบายตัวบงชี้
ปจจัยสําคัญที่สงเสริมสนับสนุนใหเกิดการผลิตงานวิจัยหรืองานสรางสรรค
ในคณะ คือ เงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสรางสรรค ดังนั้น คณะจึงตองจัดสรรเงิน
จากภายในคณะ และที่ไดรับจากภายนอกคณะ เพื่อสนับสนุนการทําวิจัยหรืองาน
สรางสรรคอยางมีประสิทธิภาพตามสภาพแวดลอมและจุดเนนของคณะ นอกจากนั้น
เงินทุนวิจัยหรืองานสรางสรรคที่คณะไดรับจากแหลงทุนภายนอกยังเปนตัวบงชี้ที่
สําคัญ ที่แสดงถึงศักยภาพดานการวิจัยของคณะ
นิยามศัพท
งานวิจัย หมายถึง กระบวนการที่มีระเบียบแบบแผนในการคนหาคําตอบ
ของปญหา หรือการเสาะแสวงหาความรูใหม ตลอดจนถึงการประดิษฐคิดคนที่ผาน
กระบวนการศึกษา คนควาหรือทดลอง วิเคราะหและตีความขอมูลตลอดจนสรุปผล
อยางเปนระบบ
งานสรางสรรค หมายถึง ผลงานวิชาการ (ไมจําเปนตองเปนงานวิจัย) ที่มี
การศึกษา คนควาที่แสดงออกทางศิลปะหรือดนตรีอันเปนที่ยอมรับ
อาจารยประจํา หมายถึง ขาราชการ พนักงาน และบุคลากรที่มีสัญญาจางกับ
มหาวิทยาลัยทั้งปการศึกษา และมีระยะเวลาทํางานไมต่ํากวา 9 เดือน ซึ่งมีหนาที่
ความรับผิดชอบตามพันธกิจหลักของมหาวิทยาลัย
นักวิจัยประจํา หมายถึง ขาราชการ หรือพนักงาน หรือบุคลากรที่มีสัญญา
จางกับมหาวิทยาลัยทั้งปการศึกษา และมีระยะเวลาทํางานไมต่ํากวา 9 เดือน ที่มี
ตําแหนงเปนเจาหนาที่วิจัยหรือนักวิจัย ทั้งนี้ รวมถึงตําแหนงอื่นที่ไดรับมอบหมายให
ปฏิบัติหนาที่วิจัย
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รอบระยะเวลา

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

เกณฑการประเมิน
ใหแปลงจํานวนเงินตอจํานวนอาจารยประจําและนักวิจัยประจําเปนคะแนน
ระหวาง 0-5 โดยเกณฑประเมินเฉพาะสถาบันกลุม ค1 และ ง จําแนกเปน 3 กลุม
สาขาวิชา
1) กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสรางสรรคจากภายในและภายนอก
คณะที่กําหนดใหเปนคะแนนเต็ม 5 = 180,000 บาทขึ้นไปตอคน
2) กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ
จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสรางสรรคจากภายในและภายนอก
คณะที่กําหนดใหเปนคะแนนเต็ม 5 = 150,000 บาทขึ้นไปตอคน
3) กลุมสาขาวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสรางสรรคจากภายในและภายนอก
คณะที่กําหนดใหเปนคะแนนเต็ม 5 = 75,000 บาทขึ้นไปตอคน
วิธีการคํานวณ
1. คํานวณจํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสรางสรรคจากภายในและ
ภายนอกหนวยงานตอจํานวนอาจารยประจําและนักวิจัยประจํา
จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัย =
จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยฯ จากภายในและภายนอก
จํานวนอาจารยประจําและนักวิจัยประจํา (เฉพาะที่ปฏิบัติงานจริง)

2. แปลงจํานวนเงินที่คํานวณไดในขอ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5
คะแนนที่ได =
จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยฯ จากภายในและภายนอก
X5
จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยฯ ที่กําหนดใหเปนคะแนนเต็ม 5

คูมือตัวบงชี้และเกณฑประเมินคุณภาพภายใน สําหรับคณะวิชา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

91

หมายเหตุ
1. จํานวนอาจารยและนักวิจัยประจํา ใหนับตามปการศึกษา และนับเฉพาะที่
ปฏิบัติงานจริงไมนับรวมผูลาศึกษาตอ
2. ใหนับจํานวนเงินที่มีการเซ็นสัญญารับทุนในปการศึกษาหรือปงบประมาณ
นั้นๆ ไมใชจํานวนเงินที่เบิกจายจริง
3. กรณีที่มีหลักฐานการแบงสัดสวนเงินสนับสนุนงานวิจัย ซึ่งอาจเปน
หลักฐานจากแหลงทุนหรือหลักฐานจากการตกลงรวมกันของสถาบันที่รวมโครงการ
ใหแบงสัดสวนเงินตามหลักฐานที่ปรากฏ กรณีที่ไมมีหลักฐานใหแบงเงินตามสัดสวน
ผูรวมวิจัยของแตละสถาบัน
4. การสรุปคะแนนที่ไดในระดับคณะวิชา = คาเฉลี่ยของคะแนนที่ไดของทุก
กลุมสาขาวิชาในคณะวิชา
5. การนับจํานวนเงินสนับสนุนโครงการวิจัย สามารถนับเงินโครงการวิจัย
สถาบันที่ไดลงนามในสัญญารับทุนโดยอาจารยหรือนักวิจัย แตไมสามารถนับเงิน
โครงการวิจัยสถาบันที่บุคลากรสายสนับสนุนที่ไมใชนักวิจัยเปนผูดําเนินการ
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องคประกอบที่ 5
การบริการทางวิชาการแกสังคม

จํานวน 2 ตัวบงชี้
ตัวบงชี้ที่ 5.1 ระบบและกลไกการบริการทางวิชาการแกสังคม (สกอ.5.1)
ตัวบงชี้ที่ 5.2 กระบวนการบริการทางวิชาการใหเกิดประโยชนตอสังคม (สกอ.5.2)
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ตัวบงชี้ที่ 5.1 ระบบและกลไกการบริการทางวิชาการแกสังคม (สกอ.5.1)
ชนิดของตัวบงชี้

กระบวนการ

คําอธิบายตัวบงชี้
การบริการทางวิชาการแกสังคมเปนภารกิจหลักอยางหนึ่งของคณะ ดังนั้น
คณะพึงกําหนดหลักเกณฑและขั้นตอนการบริการทางวิชาการอยางเปนระบบ และมี
การจัดโครงสรางหนวยงานเพื่อเปนกลไกในการขับเคลื่อนระบบดังกลาว การใหบริการ
ทางวิชาการตองมีความเชื่อมโยงกับการจัดการเรียนการสอนและการวิจัย และสามารถ
บูรณาการงานบริการทางวิชาการแกสังคมกับการเรียนการสอนและการวิจัยอยางเปน
รูปธรรม
นิยามศัพท
การใหบริการทางวิชาการแกสังคม หมายถึง กิจกรรมหรือโครงการ
ใหบริการแกสังคมภายนอกมหาวิทยาลัย หรือเปนการใหบริการที่จัดในคณะโดยมี
บุคคลภายนอกเขามาใชบริการ
การบูรณาการ (Integration) หมายถึง การผสมกลมกลืนของแผน กระบวนการ
สารสนเทศ การจัดสรรทรัพยากร การปฏิบัติการ ผลลัพธ และการวิเคราะห เพื่อ
สนับสนุนเปาประสงคที่สําคัญของหนวยงาน (organization-wide goal) การบูรณาการ
ที่มีประสิทธิผล เปนมากกวาความสอดคลองไปในแนวทางเดียวกัน (alignment) ซึ่ง
การดําเนินการของแตละองคประกอบภายใน ระบบการจัดการ ผลการดําเนินการมี
ความเชื่อมโยงกันเปนหนึ่งเดียวอยางสมบูรณ
รอบระยะเวลา
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เกณฑมาตรฐาน
1. มีระบบและกลไกการบริการทางวิชาการแกสังคม และดําเนินการตาม
ระบบที่กําหนด
2. มีการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแกสังคมกับการเรียนการสอน
3. มีการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแกสังคมกับการวิจัย
4. มีการประเมินผลความสําเร็จของการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแก
สังคมกับการเรียนการสอนและการวิจัย
5. มีการนําผลการประเมินไปปรับปรุงการบูรณาการงานบริการทางวิชาการ
แกสังคมกับการเรียนการสอนและการวิจัย
หมายเหตุ: เกณฑมาตรฐานขอที่ 4 ตองมีการประเมินความสําเร็จของการบูรณาการ
ตามเกณฑขอ 2 และขอ 3
เกณฑการประเมิน
คะแนน 1
คะแนน 2
คะแนน 3
คะแนน 4
คะแนน 5
มีการดําเนินการ มีการดําเนินการ มีการดําเนินการ มีการดําเนินการ มีการดําเนินการ
1 ขอ
2 ขอ
3 ขอ
4 ขอ
5 ขอ
ตัวอยางแนวทางปฏิบัติ
1. มีระบบและกลไกการบริการทางวิชาการแกสังคม และดําเนินการ
ตามระบบที่กําหนด
มีการวางแนวทาง ขั้นตอน และหลักเกณฑของการใหการบริการวิชาการดาน
ตางๆ ที่สัมพันธกับพันธกิจของคณะ มีนโยบายสงเสริม สนับสนุนและจูงใจให
อาจารย บุคลากรทุกระดับมีความพรอมทั้งในดานความรู ความเชี่ยวชาญ เวลาและ
จิตแหงการบริการ (service mind) ในการใหบริการวิชาการแกหนวยงานทั้งภายใน
และภายนอกมหาวิทยาลัย รวมถึงจัดหางบประมาณสนับสนุนและจัดทําระเบียบของ
การใหบริการ กําหนดภาระงานของอาจารยและบุคลากรใหชัดเจน โดยมีระบบการ
เทียบเคียงและทดแทนระหวางภาระงานดานตางๆ ซึ่งจะเปนการสรางแรงจูงใจให
บุคลากรสนใจการใหบริการแกชุมชนสังคมตามความถนัดและจุดเนนของคณะ
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ในการใหบริการทางวิชาการนี้ควรมีการวางแผน ตรวจสอบ ติดตาม ประเมิน
เพื่อนําไปสูการปรับปรุงคุณภาพของการใหบริการอยางสม่ําเสมอ เพื่อบรรลุตาม
เปาหมายที่กําหนดไว
2. มีการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแกสังคมกับการเรียนการสอน
มีการบูรณาการงานบริการทางวิชาการกับกระบวนการจัดการเรียนการสอน
และการปฏิบัติงานประจําดานอื่นๆ ของอาจารยและบุคลากร เชน การกําหนดให
นิสิตนําความรูไปจัดทําเปนโครงการหรือกิจกรรมที่เปนประโยชนตอชุมชน
3. มีการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแกสังคมกับการวิจัย
มีการบูรณาการงานบริการทางวิชาการกับการวิจัยอยางเปนระบบ เชน 1) มี
การนําผลการวิจัยไปสูการใชประโยชนจริงที่ตอบสนองความตองการของทุกภาคสวน
ในทุกระดับ และ 2) นําความรู ประสบการณ จากการใหบริการกลับมาพัฒนา
ตอยอดไปสูการพัฒนาองคความรูใหมผานกระบวนการวิจัย เปนตน
4. มีการประเมินผลความสําเร็จของการบูรณาการงานบริการทางวิชาการ
แกสังคมกับการเรียนการสอนและการวิจัย
จัดใหมีระบบติดตามประเมินผลความสําเร็จของการบูรณาการงานบริการ
วิชาการแกสังคมกับการเรียนการสอน และการวิจัย โดยใหมีสวนรวมของผูใหบริการ
ผูรับบริการ และนิสิต ซึ่งเปนทั้งผูใหบริการและผูรับบริการ ทั้งในระดับแผนการ
ดําเนินงานเปาหมายของคณะ ความรวมมือรวมใจของบุคลากร คุณภาพของบุคลากร
คุณภาพของการใหบริการที่สามารถนําไปใชประโยชนไดจริง และเปนไปตามหลักเกณฑ
ที่คณะกําหนดไว
5. มี ก ารนํ า ผลการประเมิ น ไปปรั บ ปรุ ง การบู ร ณาการงานบริ ก ารทาง
วิชาการแกสังคมกับการเรียนการสอนและการวิจัย
คณะนําผลการประเมินไปพัฒนาแผน พัฒนากระบวนการ และผลสัมฤทธิ์ที่
ไดอยางสม่ําเสมอและเปนรูปธรรม
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ตัวบงชี้ที่ 5.2 กระบวนการบริการทางวิชาการใหเกิดประโยชนตอสังคม
(สกอ.5.2)
ชนิดของตัวบงชี้

กระบวนการ

คําอธิบายตัวบงชี้
ความสามารถในการใหบริการทางวิชาการในลักษณะหวงโซคุณภาพที่สนอง
ความตองการและเปนที่พึ่งของชุมชน ภาครัฐ ภาคเอกชน หนวยงานวิชาชีพ สังคมได
อยางมีคุณภาพตามศักยภาพและความพรอมตามจุดเนนของคณะ พิจารณาไดจาก
(1) ประโยชนหรือผลกระทบของการใหบริการทางวิชาการ (2) การสรางความรวมมือ
กับหนวยงานภายนอก และ (3) ความรูที่เกิดจากการใหบริการทางวิชาการและการ
เผยแพรความรูนั้นทั้งภายในและภายนอกคณะ
นิยามศัพท
การใหบริการทางวิชาการแกสังคม หมายถึง กิจกรรมหรือโครงการ
ใหบริการแกสังคมภายนอกมหาวิทยาลัย หรือเปนการใหบริการที่จัดในคณะโดยมี
บุคคลภายนอกเขามาใชบริการ
รอบระยะเวลา

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

เกณฑมาตรฐาน
1. มีการสํารวจความตองการของชุมชน หรือภาครัฐ หรือภาคเอกชน หรือ
หนวยงานวิชาชีพเพื่อประกอบการกําหนดทิศทางและการจัดทําแผนการบริการทาง
วิชาการตามจุดเนนของคณะ
2. มีความรวมมือดานบริการทางวิชาการเพื่อการเรียนรูและเสริมสรางความ
เขมแข็งของชุมชน หรือภาคเอกชน หรือภาครัฐ หรือหนวยงานวิชาชีพ
3. มีการประเมินประโยชนหรือผลกระทบของการใหบริการทางวิชาการตอ
สังคม
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4. มีการนําผลการประเมินในขอ 3 ไปพัฒนาระบบและกลไก หรือกิจกรรม
การใหบริการทางวิชาการ
5. มีการพัฒนาความรูที่ไดจากการใหบริการทางวิชาการและถายทอดความรู
สูบุคลากรภายในคณะและเผยแพรสูสาธารณชน
เกณฑการประเมิน
คะแนน 1
คะแนน 2
คะแนน 3
คะแนน 4
คะแนน 5
มีการดําเนินการ มีการดําเนินการ มีการดําเนินการ มีการดําเนินการ มีการดําเนินการ
1 ขอ
2 ขอ
3 ขอ
4 ขอ
5 ขอ
ตัวอยางแนวทางปฏิบัติ
1. มีการสํารวจความตองการของชุมชน หรือภาครัฐ หรือภาคเอกชน
หรือหนวยงานวิชาชีพ เพื่อประกอบการกําหนดทิศทางและการจัดทําแผนการ
บริการทางวิชาการตามจุดเนนของคณะ
มีการสํารวจความตองการของชุมชน หรือภาครัฐ หรือภาคเอกชน หรือ
หนวยงานวิชาชีพเพื่อประกอบการกําหนดนโยบาย ยุทธศาสตร ทิศทางและการจัดทํา
แผนการบริการทางวิชาการตามจุดเนนและความเชี่ยวชาญของคณะ
2. มีความรวมมือดานบริการทางวิชาการเพื่อการเรียนรูและเสริมสราง
ความเขมแข็งของชุมชนหรือภาคเอกชน หรือภาครัฐ หรือหนวยงานวิชาชีพ
คณะมีการเชิญหรือเปดโอกาสใหผูมีสวนรวมจากชุมชน ภาครัฐ ภาคเอกชน
หรือหนวยงานที่เกี่ยวของกับวิชาชีพที่จะใหบริการมารวมมือรวมพลัง (Collaboration)
ในลักษณะของการสรางเครือขาย (Networking) ระหวางบุคคลหรือหนวยงานใน
รูปแบบตางๆ เชน ความรวมมือกับสถานประกอบการในการนําผลการวิจัยไปเปน
ส ว นหนึ่ ง ของการปรั บ ปรุ ง ป ญ หาที่ เ กิ ด ขึ้ น หรื อ ไปใช พั ฒ นาบุ ค ลากรของสถาน
ประกอบการหรือสวนการผลิต มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู ใหคําปรึกษาแนะนําและจัด
ใหมีชองทางในการสื่อสาร ทําความเขาใจรวมกันของภาคอุตสาหกรรม หรือริเริ่ม
โครงการหรือกิจกรรมใหมๆ ในชุมชน
98

คูมือตัวบงชีแ้ ละเกณฑประเมินคุณภาพภายใน สําหรับคณะวิชา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

3. มีการประเมินประโยชนหรือผลกระทบของการใหบริการทางวิชาการ
ตอสังคม
มี การประเมิ นประโยชน หรื อผลกระทบของการให บริ การทางวิ ชาการต อ
สังคมวาสอดคลองกับความตองการของผูรับบริการทั้งทางตรงและทางออม มีการ
ประเมินผลที่เกิดกับนิสิต อาจารยและบุคลากรผูใหบริการ ทั้งในดานการนําความรู
ความเชี่ยวชาญไปใชประโยชน การสื่อสาร การชี้แจงแนะนําใหผูรับบริการและประชาชน
4. มีการนําผลการประเมินในขอ 3 ไปพัฒนาระบบและกลไก หรือ
กิจกรรมการใหบริการทางวิชาการ
มี ก ารนํ า ผลการประเมิ น การให บ ริ ก ารทางวิ ช าการไปพั ฒ นาคุ ณ ภาพ
มาตรฐานของการใหบริการ ระบบและกลไกการใหบริการ ซึ่งประกอบดวยรูปแบบ
การใหบริการ ขอบเขตการใหบริการ คาใชจาย ระยะเวลาในการใหบริการ สัญญา
การบริการ ซึ่งรวมทั้งการควบคุมและการกํากับคุณภาพของการใหบริการ โดยจัดให
มีระบบการใหขอมูลที่ชัดเจน มีความเปนธรรม โปรงใส และสามารถตรวจสอบได
5. มีการพัฒนาความรูที่ไดจากการใหบริการทางวิชาการและถายทอด
ความรูสูบุคลากรภายในคณะและเผยแพรสูสาธารณชน
คณะมีการพัฒนาความรูที่ไดจากการใหบริการทางวิชาการ สงเสริมใหเกิด
กระบวนการในการถายทอดความรูสูบุคลากรภายในคณะ ซึ่งรวมทั้งผูเรียนดวย จัด
ใหมีการแลกเปลี่ยนความคิดและเผยแพรประสบการณในการใหบริการผานทางสื่อ
การเรียนรูตางๆ รวมทั้งจัดทําฐานขอมูลการบริการวิชาการเผยแพรสูสาธารณะ
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องคประกอบที่ 6
การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม

จํานวน 1 ตัวบงชี้
ตัวบงชี้ที่ 6.1 ระบบและกลไกการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม (สกอ.6.1)
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ตัวบงชี้ที่ 6.1 ระบบและกลไกการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม (สกอ.6.1)
ชนิดของตัวบงชี้

กระบวนการ

คําอธิบายตัวบงชี้
คณะตองมีนโยบาย แผนงาน โครงสราง และการบริหาร จัดการงานทํานุ
บํารุงศิลปะและวัฒนธรรมทั้งการอนุรักษ ฟนฟู สืบสาน เผยแพรวัฒนธรรม
ภู มิ ป ญ ญาท อ งถิ่ น ตามจุ ด เน น ของคณะอย า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพและประสิ ท ธิ ผ ล
มีการบูรณาการการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมกับการเรียนการสอนและกิจกรรม
นิสิต
รอบระยะเวลา

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

เกณฑมาตรฐาน
1. มีระบบและกลไก รวมทั้งมีงบประมาณสนับสนุนการทํานุบํารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม และดําเนินการตามระบบที่กําหนด
2. มีการบูรณาการงานดานทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมกับการจัดการ
เรียนการสอนและกิจกรรมนิสิต
3. มีการเผยแพรกิจกรรมหรือการบริการดานทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม
ตอสาธารณชน
4. มีการประเมินผลความสําเร็จของการบูรณาการงานดานทํานุบํารุงศิลปะ
และวัฒนธรรมกับการจัดการเรียนการสอนและกิจกรรมนิสิต
5. มีการนําผลการประเมินไปปรับปรุงการบูรณาการงานดานทํานุบํารุงศิลปะ
และวัฒนธรรมกับการจัดการเรียนการสอนและกิจกรรมนิสิต
6. มีการกําหนดหรือสรางมาตรฐานคุณภาพดานศิลปะและวัฒนธรรมและมี
ผลงานเปนที่ยอมรับในระดับชาติ
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เกณฑการประเมิน
คะแนน 1
คะแนน 2
คะแนน 3
คะแนน 4
คะแนน 5
มีการดําเนินการ มีการดําเนินการ มีการดําเนินการ มีการดําเนินการ มีการดําเนินการ
1 ขอ
2 ขอ
3 ขอ
4 ขอ
5 หรือ 6 ขอ
ตัวอยางแนวทางปฏิบัติ
1. มีระบบและกลไก รวมทั้งมีงบประมาณสนับสนุนการทํานุบํารุงศิลปะ
และวัฒนธรรม และดําเนินการตามระบบที่กําหนด
มีการกํ าหนดระบบและกลไกทางด านการทํ านุ บํ ารุ งศิ ลปะและวั ฒนธรรม
มีระบบสงเสริมใหบุคลากรนํากิจกรรมดานการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมสูการ
ปฏิบัติ และมีผลลัพธชัดเจนตามแนวทางที่กําหนดไว เชน มีการกําหนดนโยบายดาน
มีการจัดทําแผน
การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม การกําหนดผูรับผิดชอบ
งบประมาณโครงการ มีการกําหนดตัวชี้วัดดานศิลปะและวัฒนธรรม มีการนํางาน
ศิลปะและวัฒนธรรมสูการปฏิบัติที่เปนรูปธรรม โดยทุกคนมีสวนรวม มีการติดตาม
ผลการดําเนินงานอยางเปนระบบและมีการนําสูการพัฒนาอยางตอเนื่อง
2. มีการบูรณาการงานดานทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมกับการจัดการ
เรียนการสอนและกิจกรรมนิสิต
คณะสนับสนุนใหมีการนําการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมไปบูรณาการ
รวมกับการเรียนการสอน และกิจกรรมนิสิต คือมีการจัดการเรียนการสอนที่นําการ
ทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมไปผสมผสานเปนสวนหนึ่งของกิจกรรมการเรียนการ
สอน หรือบูรณาการการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมเขากับกิจกรรมเสริมหลักสูตร
ทั้งที่จัดโดยคณะและที่จัดโดยองคการนิสิต
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3. มีการเผยแพรกิจกรรมหรือการบริการดานทํานุบํารุงศิลปะและ
วัฒนธรรมตอสาธารณชน
3.1 มีสถานที่เพื่อการเผยแพรและบริการดานศิลปะและวัฒนธรรม เชน มี
หอศิลป/หอประวัติ/พิพิธภัณฑ หรือเวทีการแสดง มีการบริหารจัดการโดยมีผูมี
ความรู ความเชี่ยวชาญดานศิลปะและวัฒนธรรม มีการจัดกิจกรรมอยางตอเนื่อง
สม่ําเสมอ มีการจัดสรรงบประมาณดานศิลปะและวัฒนธรรม
3.2 มีการเผยแพรศิลปะและวัฒนธรรมในระดับตางๆ เชน วารสารระดับ
คณะ ระดับชาติ โดยมีความตอเนื่องในการดําเนินงาน
3.3 มีการบริการวิชาการดานศิลปะและวัฒนธรรม โดยมีความรวมมือกับ
หนวยงานหรือองคกรอื่น มีการสรางเครือขาย มีการกําหนดตัวบงชี้ และมีการ
ดําเนินการอยางตอเนื่อง เปนระบบอยางชัดเจน
4. มีการประเมินผลความสําเร็จของการบูรณาการงานดานทํานุบํารุง
ศิลปะและวัฒนธรรม กับการจัดการเรียนการสอนและกิจกรรมนิสิต
มีการติดตามผลการบูรณาการงานดานทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมกับการ
จัดการเรียนการสอนและกิจกรรมนิสิต มีการกําหนดตัวบงชี้ และติดตามผลการ
ดําเนินงานอยางเปนระบบ
5. มีการนําผลการประเมินไปปรับปรุงการบูรณาการงานดานทํานุบํารุง
ศิลปะและวัฒนธรรมกับการจัดการเรียนการสอนและกิจกรรมนิสิต
5.1 มีการนําผลการประเมินไปพัฒนากระบวนการ บูรณาการดานทํานุบํารุง
ศิลปะและวัฒนธรรมกับการจัดการเรียนการสอน โดยใชหลักการของ PDCA
5.2 มี แ ผนปรั บ ปรุ ง และพั ฒ นาการบู ร ณาการด า นทํ า นุ บํ า รุ ง ศิ ล ปะและ
วัฒนธรรมนําสูการปฏิบัติและปรับปรุงอยางตอเนื่อง
5.3 มีผลสัมฤทธิ์ที่เกิดขึ้นจากการดําเนินการตามแผนปรับปรุงและพัฒนา
อยางเปนรูปธรรม
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6. มีการกําหนดหรือสรางมาตรฐานคุณภาพดานศิลปะและวัฒนธรรม
และมีผลงานเปนที่ยอมรับในระดับชาติ
6.1 มีการกําหนด/การสรางมาตรฐานดานศิลปะและวัฒนธรรม โดยมีการ
ใชผูเชี่ยวชาญและมีการเผยแพรสูสาธารณะ
6.2 ไดรับการยอมรับจากสังคม เชน มีศิลปนแหงชาติ มีบุคลากรไดรับเชิญ
เปนวิทยากรหรือเปนที่ประจักษ หรือผูทรงคุณวุฒิในระดับองคกรระดับชุมชนระดับ
ชาติ และระดับนานาชาติ
6.3 มีจํานวนผลงานวิจัย หรืองานสรางสรรค ดานศิลปะและวัฒนธรรมโดย
มีการเผยแพรทั้งในระดับชาติ ระดับภูมิภาค หรือระดับนานาชาติ หรือมีผลงานไดรับ
รางวัล ไดรับการอางอิงเปนที่ยอมรับ
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องคประกอบที่ 7
การบริหารและการจัดการ

จํานวน 4 ตัวบงชี้
ตัวบงชี้ที่ 7.1 ภาวะผูนําของคณะกรรมการประจําคณะและผูบริหารทุกระดับของ
คณะ (สกอ.7.1)
ตัวบงชี้ที่ 7.2 การพัฒนาสถาบันสูสถาบันเรียนรู (สกอ.7.2)
ตัวบงชี้ที่ 7.3 ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจ (สกอ.7.3)
ตัวบงชี้ที่ 7.4 ระบบบริหารความเสีย่ ง (สกอ.7.4)
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ตัวบงชี้ที่ 7.1 ภาวะผูนําของคณะกรรมการประจําคณะและผูบริหารทุกระดับ
ของคณะ (สกอ.7.1)
ชนิดของตัวบงชี้

กระบวนการ

คําอธิบายตัวบงชี้
ปจจัยสนับสนุนที่สําคัญตอการเจริญกาวหนาของคณะ คือ คณะกรรมการ
ประจําคณะและผูบริหารทุกระดับของคณะนั้นๆ หากคณะกรรมการประจําคณะและ
ผูบริหารมีวิสัยทัศน เปนผูนําที่ดี มีธรรมาภิบาล รับผิดชอบตอสังคม รักความกาวหนา
ดูแลบุคลากรอยางดี เปดโอกาสใหชุมชนเขามามีสวนรวมในการบริหาร มีความสามารถ
ในการตัดสินใจแกปญหา และกํากับดูแล ติดตามผลการดําเนินงานของคณะไปใน
ทิศทางที่ถูกตอง จะทําใหคณะเจริญรุดหนาอยางรวดเร็ว
นิยามศัพท
หลักธรรมาภิบาล หมายถึง การปกครอง การบริหาร การจัดการ การควบคุม
ดูแลกิจการตางๆ ใหเปนไปในครรลองธรรม นอกจากนี้ ยังหมายถึงการบริหารจัดการ
ที่ดี ซึ่งสามารถนําไปใชไดทั้งภาครัฐและเอกชน ธรรมที่ใชในการบริหารงานนี้มี
ความหมายอยางกวางขวาง กลาวคือ หาไดมีความหมายเพียงหลักธรรมทางศาสนา
เทานั้น แตรวมถึงศีลธรรม คุณธรรม จริยธรรมและความถูกตอง ชอบธรรมทั้งปวง ซึ่ง
วิญูชนพึงมีและพึงประพฤติปฏิบัติ อาทิ ความโปรงใสตรวจสอบได การปราศจาก
การแทรกแซงจากองคการภายนอกเปนตน หลักธรรมาภิบาลของการบริหารกิจการ
บานเมืองที่ดี (Good Governance) ที่เหมาะสมจะนํามาปรับใชในภาครัฐมี 10
องคประกอบ ดังนี้
1. หลักประสิทธิผล (Effectiveness) คือ ผลการปฏิบัติราชการที่บรรลุ
วั ตถุ ประสงค และเป าหมายของแผนการปฏิ บั ติ ราชการตามที่ ได รั บงบประมาณมา
ดําเนินการ รวมถึงสามารถเทียบเคียงกับสวนราชการ หรือหนวยงานที่มีภารกิจ
คลายคลึงกันและมีผลการปฏิบัติงานในระดับชั้นนําของประเทศเพื่อใหเกิดประโยชน
สุขตอประชาชนโดยการปฏิบัติราชการจะตองมีทิศทางยุทธศาสตร และเปาประสงคที่
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ชัดเจน มีกระบวนการปฏิบัติงานและระบบงานที่เปนมาตรฐาน รวมถึงมีการติดตาม
ประเมินผลและพัฒนาปรับปรุงอยางตอเนื่องและเปนระบบ
2. หลักประสิทธิภาพ (Efficiency) คือ การบริหารราชการตามแนวทางการ
กํากับดูแลที่ดีที่มีการออกแบบกระบวนการปฏิบัติงานโดยใชเทคนิคและเครื่องมือการ
บริหารจัดการที่เหมาะสมใหองคการสามารถใชทรัพยากรทั้งดานตนทุน แรงงานและ
ระยะเวลาใหเกิดประโยชนสูงสุดตอการพัฒนาขีดความสามารถในการปฏิบัติราชการ
ตามภารกิจเพื่อตอบสนองความตองการของประชาชนและผูมีสวนไดสวนเสียทุกกลุม
3. หลักการตอบสนอง (Responsiveness) คือ การใหบริการที่สามารถ
ดําเนินการไดภายในระยะเวลาที่กําหนด และสรางความเชื่อมั่น ความไววางใจ รวมถึง
ตอบสนองความคาดหวังหรือความตองการของประชาชนผูรับบริการ และผูมีสวนได
สวนเสียที่มีความหลากหลายและมีความแตกตาง
4. หลักภาระรับผิดชอบ (Accountability) คือ การแสดงความรับผิดชอบใน
การปฏิบัติหนาที่และผลงานตอเปาหมายที่กําหนดไว โดยความรับผิดชอบนั้นควรอยู
ในระดับที่สนองตอความคาดหวังของสาธารณะ รวมทั้งการแสดงถึงความสํานึกในการ
รับผิดชอบตอปญหาสาธารณะ
5. หลักความโปรงใส (Transparency) คือ กระบวนการเปดเผยอยาง
ตรงไปตรงมา ชี้แจงไดเมื่อมีขอสงสัยและสามารถเขาถึงขอมูลขาวสารอันไมตองหาม
ตามกฎหมายไดอยางเสรี โดยประชาชนสามารถรูทุกขั้นตอนในการดําเนินกิจกรรม
หรือกระบวนการตางๆ และสามารถตรวจสอบได
6. หลักการมีสวนรวม (Participation) คือ กระบวนการที่ขาราชการ
ประชาชนและผูมีสวนไดสวนเสียทุกกลุมมีโอกาสไดเขารวมในการรับรู เรียนรู ทํา
ความเขาใจ รวมแสดงทัศนะ รวมเสนอปญหาหรือประเด็นที่สําคัญที่เกี่ยวของ รวมคิด
แนวทาง รวมการแกไขปญหา รวมในกระบวนการตัดสินใจ และรวมกระบวนการ
พัฒนาในฐานะหุนสวนการพัฒนา
7. หลักการกระจายอํานาจ (Decentralization) คือ การถายโอนอํานาจการ
ตัดสินใจทรัพยากร และภารกิจจากสวนราชการสวนกลางใหแกหนวยการปกครอง
อื่นๆ (ราชการบริหารสวนทองถิ่น) และภาคประชาชนดําเนินการแทนโดยมีอิสระตาม
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สมควร
รวมถึ งการมอบอํ านาจและความรับผิดชอบในการตัดสินใจและการ
ดําเนินการใหแกบุคลากร โดยมุงเนนการสรางความพึงพอใจในการใหบริการตอ
ผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย การปรับปรุงกระบวนการ และเพิ่มผลิตภาพเพื่อ
ผลการดําเนินงานที่ดีของสวนราชการ
8. หลักนิติธรรม (Rule of Law) คือ การใชอํานาจของกฎหมาย กฎระเบียบ
ขอบังคับในการบริหารราชการดวยความเปนธรรม ไมเลือกปฏิบัติ และคํานึงถึงสิทธิ
เสรีภาพของผูมีสวนไดสวนเสีย
9. หลักความเสมอภาค (Equity) คือ การไดรับการปฏิบัติและไดรับบริการ
อยางเทาเทียมกันโดยไมมีการแบงแยกดาน ชายหรือหญิง ถิ่นกําเนิด เชื้อชาติ ภาษา
เพศ อายุ ความพิการ สภาพทางกายหรือสุขภาพ สถานะของบุคคล ฐานะทาง
เศรษฐกิจและสังคม ความเชื่อทางศาสนา การศึกษา การฝกอบรมและอื่นๆ
10. หลักมุงเนนฉันทามติ (Consensus Oriented) คือ การหาขอตกลงทั่วไป
ภายในกลุ ม ผู มี ส ว นได ส ว นเสี ย ที่ เ กี่ ย วข อ ง
ซึ่ ง เป น ข อ ตกลงที่ เ กิ ด จากการใช
กระบวนการเพื่อหาขอคิดเห็นจากกลุมบุคคลที่ไดรับประโยชนและเสียประโยชน
โดยเฉพาะกลุมที่ไดรับผลกระทบโดยตรงซึ่งตองไมมีขอคัดคานที่ยุติไมไดในประเด็น
ที่สําคัญ โดยฉันทามติไมจําเปนตองหมายความวาเปนความเห็นพองโดยเอกฉันท
รอบระยะเวลา

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

เกณฑมาตรฐาน
1. คณะกรรมการประจําคณะปฏิบัติหนาที่ตามระเบียบ/ขอบังคับที่กําหนด
ครบถวนและมีการประเมินตนเองตามหลักเกณฑที่กําหนดลวงหนา
2. ผูบริหารมีวิสัยทัศน กําหนดทิศทางการดําเนินงาน และสามารถถายทอด
ไปยังบุคลากรทุกระดับ มีความสามารถในการวางแผนกลยุทธ มีการนําขอมูล
สารสนเทศเปนฐานในการปฏิบัติงานและพัฒนาคณะ
3. ผู บ ริ ห ารมี ก ารกํ า กั บ ติ ด ตาม และประเมิ น ผลการดํ า เนิ น งานตามที่
มอบหมาย รวมทั้งสามารถสื่อสารแผนและผลการดําเนินงานของคณะไปยังบุคลากร
ในคณะ
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4. ผูบริหารสนับสนุนใหบุคลากรในคณะมีสวนรวมในการบริหารจัดการให
อํานาจในการตัดสินใจแกบุคลากรตามความเหมาะสม และผูบริหารมีการจัดประชุม
บุคลากรทั้งคณะ อยางนอย 2 ครั้งตอปการศึกษา
5. ผูบริหารถายทอดความรูและสงเสริมพัฒนาผูรวมงาน เพื่อใหสามารถ
ทํางานบรรลุวัตถุประสงคของคณะเต็มตามศักยภาพ
6. ผูบริหารบริหารงานดวยหลักธรรมาภิบาล โดยคํานึงถึงประโยชนของคณะ
และผูมีสวนไดสวนเสีย
7. คณะกรรมการประจํ า คณะประเมิ น ผลการบริ ห ารงานของคณะ และ
ผูบริหารนําผลการประเมินไปปรับปรุงการบริหารงานอยางเปนรูปธรรม
หมายเหตุ : หากจะประเมินผานเกณฑการประเมินมาตรฐานขอที่ 6 นั้น ตองแสดง
ขอมูลการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลครบถวนทั้ง 10 ประการ ตามนิยามศัพท
ที่ระบุไว ซึ่งสอดคลองเปนไปตามเกณฑของ สมศ.
เกณฑการประเมิน
คะแนน 1
คะแนน 2
คะแนน 3
คะแนน 4
คะแนน 5
มีการดําเนินการ มีการดําเนินการ มีการดําเนินการ มีการดําเนินการ มีการดําเนินการ
1 ขอ
2 หรือ 3 ขอ 4 หรือ 5 ขอ
6 ขอ
7 ขอ
ตัวอยางแนวทางปฏิบัติ
1. คณะกรรมการประจํ า คณะปฏิ บั ติ ห น า ที่ ต ามระเบี ย บ/ข อ บั ง คั บ ที่
กําหนดครบถวนและมีการประเมินตนเองตามหลักเกณฑที่กําหนดลวงหนา
1.1 คณะกรรมการประจําคณะทุกคนควรไดรับการชี้แจงและทําความเขาใจ
เกี่ยวกับกฎหมายขอบังคับตางๆ ที่เกี่ยวของ โดยเฉพาะพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย
ขอบังคับตางๆ อาทิ ขอบังคับที่วาดวยการบริหารงานบุคคลและผูบริหารรวมทั้งทิศ
ทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของประเทศกรอบทิศทางการพัฒนาคณะ และ
อัตลักษณของคณะ/มหาวิทยาลัย เพื่อใหทราบถึงบทบาทหนาที่ที่มีตอคณะกอนจะ
ปฏิบัติหนาที่
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1.2 คณะกรรมการประจําคณะกํากับดูแลคณะไปสูทิศทางที่กําหนดรวมกัน
ระหวางผูบริหารคณะและคณะกรรมการประจําคณะและมีความสอดคลองกับทิศ
ทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของประเทศ รวมทั้งทันตอการเปลี่ยนแปลงของโลก
1.3 มีการเปดเผยประวัติกรรมการประจําคณะ รายงานการประเมินตนเอง
และรายงานตอสาธารณชน
2. ผูบริหารมีวิสัยทัศน กําหนดทิศทางการดําเนินงาน และสามารถ
ถายทอดไปยังบุคลากรทุกระดับ มีความสามารถในการวางแผนกลยุทธ มีการนํา
ขอมูลสารสนเทศเปนฐานในการปฏิบัติงานและพัฒนาคณะ
2.1 ผูบริหารและคณะกรรมการประจําคณะมีสวนรวมกันในการกําหนด
นโยบายและจัดทําวิสัยทัศน พันธกิจ แผนกลยุทธ และนําสูการปฏิบัติที่เปนระบบ
ชัดเจน โดยมีการกําหนดตัวบงชี้คุณภาพ (KPI) ของงานที่ปฏิบัติ ที่ควรมีการ
พิจารณาจาก 1) มิติการพัฒนาองคกร เชน การสงเสริมใหอาจารย บุคลากรมีโอกาส
ศึกษา เรียนรู พัฒนาตนเองอยางตอเนื่อง การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการเรียนรู
2) มิติการพัฒนา หรือการปรับปรุงกระบวนหลักของคณะ เชน การพัฒนาหลักสูตร
การปรับปรุงกระบวนการเรียนรูของนิสิต ทิศทางการสงเสริมการวิจัย การบริการ
วิชาการและสังคม การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 3) มิติผูรับบริการหรือผูมีสวน
ไดสวนเสีย เชน ความพึงพอใจของผูใชบัณฑิต โดยคํานึงถึงความคุมคาของการใช
จายเงิน งบประมาณ และใหสอดคลองกับเปาประสงคตามประเด็นยุทธศาสตร หรือ
วัตถุประสงคเชิงกลยุทธของคณะอยางเหมาะสม โดยพิจารณาจากความคุมคาของการ
จัดเก็บขอมูล และการรายงานขอมูล กับประโยชนที่จะไดรับ
2.2 ผูบริหารสรางระบบและกลไกการถายทอดนโยบาย วิสัยทัศน และ
แผนกลยุทธใหหนวยงานและบุคลากรทุกระดับทราบและมีความเขาใจรวมกัน
2.3 ควรจัดทําระบบฐานขอมูลของคณะใหทันสมัย นํามาใชในการติดตามผล
การบริหารสารสนเทศ การรายงานผลการดําเนินงานตามตัวบงชี้คุณภาพ (KPI) ที่
กําหนดไวในแผนกลยุทธอยางนอยปละ 2 ครั้ง และนําขอมูลที่ไดมาใชเพื่อการ
ตัดสินใจปรับแผนกลยุทธไดอยางทันการ
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3. ผูบริหารมีการกํากับ ติดตามและประเมินผลการดําเนินงานตามที่
มอบหมาย รวมทั้งสามารถสื่อสารแผนและผลการดําเนินงานของคณะไปยัง
บุคลากรในคณะ
3.1 ผูบริหารมีการกํากับ ติดตามผลการนํานโยบายและแผนกลยุทธไปสูการ
ปฏิบัติในการประชุมผูบริหารอยางนอยปละ 1-2 ครั้ง เพื่อทบทวนเปาหมาย หรือ
ปรับแผนการดําเนินงานใหสอดคลองกับสภาพการณยิ่งขึ้น พรอมทั้งสรางกลไก
ภายในเพื่ อ สื่ อ สารแผนการดํ า เนิ น งานไปยั ง บุ ค ลากรกลุ ม เป า หมายทุ ก ระดั บ ที่
เกี่ยวของ
3.2 ผูบริหารมีการประเมินผลการดําเนินงานที่สําคัญตามภารกิจของคณะ
อยางครบถวน รวมทั้งการติดตามผลสัมฤทธิ์ อยางนอยปละ 1 ครั้ง เพื่อทบทวน
เปาหมาย หรือปรับแผนการดําเนินงานในรอบปถัดไป พรอมแจงผลการดําเนินงาน
ไปยังบุคลากรทุกระดับผานการสื่อสารภายในโดยใชสื่อตางๆ ที่ตรงกับกลุมเปาหมาย
4. ผูบริหารสนับสนุนใหบุคลากรในคณะมีสวนรวมในการบริหารจัดการ
ใหอํานาจในการตัดสินใจแกบุคลากรตามความเหมาะสม และผูบริหารมีการจัด
ประชุมบุคลากรทั้งคณะ อยางนอย 2 ครั้งตอปการศึกษา
4.1 ผูบริหารควรมีระบบการสื่อสาร 2 ทาง เพื่อรับฟงขอคิดเห็นและ
ขอเสนอแนะจากบุคลากรผูปฏิบัติงาน อันจะทําใหไดขอมูลเพื่อการปรับปรุงระบบ
การปฏิบัติงานอยางตอเนื่อง
4.2 ผูบริหารดําเนินการปรับลดขั้นตอนกระบวนการบริหารจัดการโดยการ
มอบอํานาจในการตัดสินใจแกผูบริหารหรือผูปฏิบัติระดับถัดไป เพื่อเพิ่มความ
คลองตัว พรอมกับมีการกํากับ และตรวจสอบเพื่อใหเกิดความมั่นใจวาระบบการ
ทํางานมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล คุมคา และมีความเสี่ยงอยูระดับในที่ยอมรับได
4.3 ผูบริหารมีการสงเสริมสนับสนุนกิจกรรม เพื่อเปนการสรางขวัญและ
กําลังใจตอบุคลากรเปนประจําอยางตอเนื่อง เชน การจัดโครงการรางวัลคุณภาพและ
เพิ่มประสิทธิภาพการใหบริการโครงการพัฒนาองคการใหคลองตัว (lean organization)
เปนตน
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5. ผูบริหารถายทอดความรูและสงเสริมพัฒนาผูรวมงานเพื่อใหสามารถ
ทํางานบรรลุวัตถุประสงคของคณะเต็มตามศักยภาพ
5.1 ผูบริหารมีการถายทอดความรูแกผูรวมงาน โดยเนนการเพิ่มทักษะใน
การปฏิ บั ติ ง านให สู ง ขึ้ น อย า งต อ เนื่ อ งหรื อ เพิ่ ม ศั ก ยภาพในการทํ า งานให บ รรลุ
วัตถุประสงค เชน การสอนงานที่หนางาน (on – the – job training) จัดทําคูมือการ
ปฏิบัติงาน เปนตน
5.2 ผูบริหารในระดับตางๆ ควรนําหลักการจัดการความรูมาใช เพื่อการ
แลกเปลี่ยนความรู และถายทอดประสบการณรวมกันระหวางผูปฏิบัติงาน อาทิ การ
ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู การสรางเครือขายชุมชนนักปฏิบัติ (community of practices)
เปนตน
6. ผูบริหารบริหารงานดวยหลักธรรมาภิบาล โดยคํานึงถึงประโยชนของ
คณะและผูมีสวนไดสวนเสีย
6.1 ผู บ ริ ห ารควรยึ ด หลั ก ธรรมาภิ บ าลเป น เครื่ อ งมื อ ในการบริ ห ารการ
ดําเนินงานของคณะใหไปสูทิศทางที่กําหนดรวมกันระหวางผูบริหารคณะ
และ
คณะกรรมการประจําคณะ โดยใหสอดคลองทิศทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของ
ประเทศและทันตอการเปลี่ยนแปลงของโลก
6.2 ผูบริหารมีการดําเนินงานภายใตหลักธรรมาภิบาลโดยเฉพาะในประเด็น
การปกปองผลประโยชนของผูมีสวนไดสวนเสียในเรื่องคุณภาพทางวิชาการและเปด
โอกาสใหมีสวนรวมจากทุกฝายที่เกี่ยวของในการดําเนินงาน
6.3 ผูบริหารมีการเปดเผยประวัติ มีรายงานประเมินตนเอง จัดทํารายงาน
สรุปผลการทํางานและรายงานการเงินของคณะ เสนอตอคณะกรรมการประจําคณะ
เปนประจําทุกป
6.4 ผูบริหารมีการติดตามผลการควบคุมภายใน การบริหารความเสี่ยง และ
การตรวจสอบภายในของคณะ และรายงานการเงินของคณะเสนอตอคณะกรรมการ
ประจําคณะเปนประจําทุกป
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7. คณะกรรมการประจําคณะประเมินผลการบริหารงานของคณะ และ
ผูบริหารนําผลการประเมินไปปรับปรุงการบริหารงานอยางเปนรูปธรรม
7.1 กรรมการประจําคณะประเมินผลการบริหารงานของคณะและผูบริหาร
ตามที่ระบุไวในกฎหมายหรือพระราชบัญญัติของมหาวิทยาลัย
และขอบังคับ
มหาวิทยาลัยที่วาดวยการบริหารงานบุคคลผูบริหารและขอบังคับที่เกี่ยวของกับการ
ประเมิน หรือตามขอตกลงที่ทํารวมกันระหวางกรรมการประจําคณะและผูบริหาร
7.2 กรรมการประจําคณะควรยึดหลักการประเมินผลการบริหารงานแบบ
กัลยาณมิตร กลาวคือใชหลักการที่มุงเนนการใหขอเสนอแนะเชิงสรางสรรค นําผล
การประเมินไปใชในการพัฒนา หรือปรับปรุงคณะใหเจริญกาวหนาอยางตอเนื่อง
7.3 ผูบริหารมีการนําผลการประเมินจากกรรมการประจําคณะไปใชปรับปรุง
การบริหารงาน อาทิ จัดทําแผนการบริหารงาน และรายงานผลการดําเนินงานตอ
กรรมการประจําคณะในโอกาสที่เหมาะสม
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ตัวบงชี้ที่ 7.2 การพัฒนาสถาบันสูสถาบันเรียนรู (สกอ. 7.2)
ชนิดของตัวบงชี้

กระบวนการ

คําอธิบายตัวบงชี้
มาตรฐานการอุดมศึกษาขอที่ 3 กําหนดใหหนวยงานมีการสรางและพัฒนา
สังคมฐานความรูและสังคมแหงการเรียนรู ซึ่งตองมีการจัดการความรูเพื่อมุงสู
หนวยงานแหงการเรียนรู โดยมีการรวบรวมองคความรูที่มีอยูในหนวยงานซึ่งกระจัด
กระจายอยูในตัวบุคคลหรือเอกสารมาพัฒนาใหเปนระบบ เพื่อใหทุกคนในหนวยงาน
สามารถเขาถึงความรู และพัฒนาตนเองใหเปนผูรู รวมทั้งปฏิบัติงานไดอยางมี
ประสิทธิภาพ อันจะสงผลใหหนวยงานมีความสามารถในเชิงแขงขันสูงสุด กระบวนการ
ในการบริหารจัดการความรูในหนวยงาน ประกอบดวย การระบุความรู การคัดเลือก
การรวบรวม การจัดเก็บความรูการเขาถึงขอมูล และการแลกเปลี่ยนความรูทั้งภายใน
และภายนอกหนวยงาน การสรางบรรยากาศและวัฒนธรรมการเรียนรูภายในหนวยงาน
การกําหนดแนววิ ธีปฏิบั ติงาน
ตลอดจนการใชเทคโนโลยี สารสนเทศเพื่อเพิ่ ม
ประสิทธิภาพการบริหารจัดการความรูในหนวยงานใหดียิ่งขึ้น
นิยามศัพท
แนวปฏิบัติที่ดี หมายถึง วิธีปฏิบัติ หรือขั้นตอนการปฏิบัติที่ทําใหองคการ
ประสบความสําเร็จ หรือสูความเปนเลิศตามเปาหมาย เปนที่ยอมรับในวงวิชาการหรือ
วิชาชีพนั้นๆ มีหลักฐานของความสําเร็จปรากฏชัดเจน โดยมีการสรุปวิธีปฏิบัติ หรือ
ขั้นตอนการปฏิบัติ ตลอดจนความรูและประสบการณ บันทึกเปนเอกสาร เผยแพรให
หนวยงานภายในหรือภายนอกสามารถนําไปใชประโยชนได
รอบระยะเวลา
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เกณฑมาตรฐาน
1. มี ก ารกํ า หนดประเด็ น ความรู แ ละเป า หมายของการจั ด การความรู ที่
สอดคลองกับแผนกลยุทธของคณะอยางนอยครอบคลุมพันธกิจดานการผลิตบัณฑิต
และดานการวิจัย
2. กําหนดบุคลากรกลุมเปาหมายที่จะพัฒนาความรูและทักษะดานการผลิต
บัณฑิตและดานการวิจัยอยางชัดเจนตามประเด็นความรูที่กําหนดในขอ 1
3. มีการแบงปนและแลกเปลี่ยนเรียนรูจากความรูทักษะของผูมีประสบการณ
ตรง (tacit knowledge) เพื่อคนหาแนวปฏิบัติที่ดีตามประเด็นความรูที่กําหนดในขอ 1
และเผยแพรไปสูบุคลากรกลุมเปาหมายที่กําหนด
4. มีการรวบรวมความรูตามประเด็นความรูที่กําหนดในขอ 1 ทั้งที่มีอยูในตัว
บุคคลและแหลงเรียนรูอื่นๆ ที่เปนแนวปฏิบัติที่ดีมาพัฒนาและจัดเก็บอยางเปนระบบ
โดยเผยแพรออกมาเปนลายลักษณอักษร (explicit knowledge)
5. มีการนําความรูที่ไดจากการจัดการความรูในปการศึกษาปจจุบันหรือป
การศึกษาที่ผานมาที่เปนลายลักษณอักษร (explicit knowledge) และจากความรู ทักษะ
ของผูมีประสบการณตรง (tacit knowledge) ที่เปนแนวปฏิบัติที่ดีมาปรับใชในการ
ปฏิบัติงานจริง
เกณฑการประเมิน
คะแนน 1
คะแนน 2
คะแนน 3
คะแนน 4
คะแนน 5
มีการดําเนินการ มีการดําเนินการ มีการดําเนินการ มีการดําเนินการ มีการดําเนินการ
1 ขอ
2 ขอ
3 ขอ
4 ขอ
5 ขอ
ตัวอยางแนวทางปฏิบัติ
1. มีการกําหนดประเด็นความรูและเปาหมายของการจัดการความรูที่
สอดคลองกับแผนกลยุทธของคณะ อยางนอยครอบคลุมพันธกิจดานการผลิต
บัณฑิตและดานการวิจัย
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1.1 คณะควรศึกษาเปาประสงคตามประเด็นยุทธศาสตร หรือวัตถุประสงค
เชิงกลยุทธของคณะ วามีประเด็นใดที่มุงเนนเปนสําคัญ หรือมุงสูอัตลักษณใดที่
ตองการ เพื่อนํามาใชในการกําหนดแผนยุทธศาสตรหรือแผนปฏิบัติการในการจัดการ
ความรูใหสอดคลองกับแผนกลยุทธของคณะ โดยอยางนอยตองครอบคลุมพันธกิจ
ดานการผลิตบัณฑิตและดานการวิจัย
อาจประกอบดวย
1.2 บุคคลที่เกี่ยวของในการกําหนดประเด็นความรู
คณบดี รองคณบดี ผูชวยคณบดี หัวหนาภาควิชา หัวหนางาน ที่กํากับดูแลดาน
ยุทธศาสตรหรือกลยุทธที่เกี่ยวของกับการผลิตบัณฑิต ดานวิจัย รวมทั้งดานอื่นๆ ที่
เปนไปตามอัตลักษณของคณะ
1.3 คณะควรมีเปาหมายในการจัดการความรู โดยเนนเรื่องการพัฒนาทักษะ
ความสามารถของบุคลากรภายในเปนหลัก โดยอยางนอยตองครอบคลุมพันธกิจดาน
การผลิตบัณฑิตและดานการวิจัย รวมทั้งประเด็นการจัดการความรูที่คณะมุงเนนตาม
อัตลักษณ เชน เทคนิคการปรับปรุงหลักสูตรและวิธีการเรียนรูที่เนนผลลัพธการเรียนรู
(learning outcome) เทคนิคการเพิ่มผลงานวิจัยภายในคณะ เปนตน
2. กําหนดบุคลากรกลุมเปาหมายที่จะพัฒนาความรูและทักษะดานการ
ผลิตบัณฑิตและดานการวิจัยอยางชัดเจนตามประเด็นความรูที่กําหนดในขอ 1
2.1 กลุ ม เป า หมายที่ จ ะได รั บ การพั ฒ นาความรู แ ละทั ก ษะด า นการผลิ ต
บัณฑิตและดานการวิจัย อยางนอยควรเปนบุคลากรที่ทําหนาที่เกี่ยวของกับการผลิต
บัณฑิตและการวิจัย เชน คณาจารยหรือนักวิจัยที่เกี่ยวของกับประเด็นความรูดังกลาว
รวมทั้งดานอื่นๆ ที่คณะมุงเนน
2.2 คณะควรกําหนดนโยบายใหมีการสํารวจผลการปฏิบัติงานที่เปนจุดเดน
ของอาจารยหรือนิสิตในแตละคณะ หรือสาขาวิชา โดยเฉพาะดานการจัดการเรียน
การสอน และการวิจัยที่สะทอนอัตลักษณของสาขาวิชานั้นๆ เพื่อนํามากําหนดเปน
ประเด็นสําหรับใชในกระบวนการจัดการความรูใหไดองคความรูที่เปนประโยชนตอ
การพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา
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3. มีการแบงปนและแลกเปลี่ยนเรียนรูจากความรู
ทักษะของผูมี
ประสบการณตรง (tacit knowledge) เพื่อคนหาแนวปฏิบัติที่ดีตามประเด็นความรู
ที่กําหนดในขอ 1 และเผยแพรไปสูบุคลากรกลุมเปาหมายที่กําหนด
3.1 คณะควรเชิญบุคลากรภายใน หรือภายนอกที่มีผลงานดีเดนทางดาน
วิชาการและผลงานทางดานวิจัย รวมทั้งผลงานดานอื่นๆ ที่คณะมุงเนน มาถายทอด
ความรู เคล็ดลับ หรือนวัตกรรม อยางสม่ําเสมอผานเวทีตางๆ เชน การจัดประชุม
สัมมนา เพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรูรวมกับเจาของความรู เคล็ดลับ หรือนวัตกรรม
ดังกลาว
3.2 คณะควรสงเสริมใหมีบรรยากาศและวัฒนธรรมการเรียนรูภายในคณะ
เชน การสงเสริมใหมีชุมชนนักปฏิบัติและเครือขายดานการจัดการความรู ทั้งระหวาง
หนวยงานภายในคณะและภายนอกคณะ/มหาวิทยาลัย เพื่อใหเกิดวัฒนธรรมการ
แลกเปลี่ยนเรียนรูอยางตอเนื่อง โดยการจัดสรรทรัพยากรอยางเหมาะสม ทั้งดาน
งบประมาณ เวลา สถานที่
4. มีการรวบรวมความรูตามประเด็นความรูที่กําหนดในขอ 1 ทั้งที่มีอยู
ในตัวบุคคลและแหลงเรียนรูอื่นๆ ที่เปนแนวปฏิบัติที่ดีมาพัฒนาและจัดเก็บอยาง
เปนระบบโดยเผยแพรออกมาเปนลายลักษณอักษร (explicit knowledge)
4.1 มีการกําหนดผูรับผิดชอบในการวิเคราะห สังเคราะหความรูทั้งที่มีอยูใน
ตัวบุคคลและแหลงเรียนรูอื่นๆ ที่เปนแนวปฏิบัติที่ดีมาพัฒนาและจัดเก็บอยางเปน
ระบบ
เปนหมวดหมูเพื่อใหบุคลากรกลุมเปาหมายที่ตองการเพิ่มพูนความรู
ความสามารถเขาถึงแนวปฏิบัติที่ดีไดงาย
4.2 ควรมีการใชประโยชนจากเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการ
บริหารจัดการ และเผยแพรความรูในองคกร ใหเกิดความประหยัดและเกิดประโยชน
สูงสุด
4.3 ควรมีการจัดพิมพวารสาร หรือสื่อสิ่งพิมพ เพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู
และยกยองใหเกียรติแกผูเปนเจาของความรู เคล็ดลับ หรือนวัตกรรมดังกลาว
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5. มีการนําความรูที่ไดจากการจัดการความรูในปการศึกษาปจจุบันหรือ
ปการศึกษาที่ผานมา ที่เปนลายลักษณอักษร (explicit knowledge) และจาก
ความรู ทักษะของผูมีประสบการณตรง (tacit knowledge) ที่เปนแนวปฏิบัติที่ดีมา
ปรับใชในการปฏิบัติงานจริง
5.1 ผูรับผิดชอบควรวิเคราะหความรูจากแนวปฏิบัติที่ดีจากแหลงตางๆ เชน
นวัตกรรมที่ไดจากการจัดการความรูไปใชใหเกิดประโยชนแกคณะและสังคม นํามา
ปรับใชใหเหมาะสมกับบริบทของหนวยงานที่เปนกลุมเปาหมาย
5.2 ผูรับผิดชอบควรขยายผลการปรับใชไปยังหนวยงานตางๆ และติดตาม
วัดผลตามประเด็นความรูและเปาหมายของการจัดการความรูที่สอดคลองกับแผน
กลยุทธดานการผลิตบัณฑิตและดานการวิจัย
5.3 มีกลไกการนําผลการประเมินคุณภาพจากภายในและภายนอกดานการ
จัดการความรู มาปรับปรุงและพัฒนาระบบและกลไกการจัดการความรูของคณะ
5.4 ผูรับผิดชอบควรสรุปผลสัมฤทธิ์ที่เกิดขึ้นตามเปาประสงคที่กําหนดไวใน
ประเด็นยุทธศาสตร หรือกลยุทธของคณะ
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ตัวบงชี้ที่ 7.3 ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจ (สกอ. 7.3)
ชนิดของตัวบงชี้

กระบวนการ

คําอธิบายตัวบงชี้
คณะควรมีการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจที่
สอดรับกับนโยบายและการวางแผนระดับคณะ เพื่อใหเปนระบบที่สมบูรณสามารถ
เชื่อมโยงกับทุกหนวยงานที่เกี่ยวของทั้งภายในและภายนอก เปนระบบที่ใชงานไดทั้ง
เพื่อการบริหาร การวางแผน และการตัดสินใจของผูบริหารทุกระดับ เพื่อการ
ปฏิบัติงานตามภารกิจทุกดานของบุคลากร เพื่อการติดตามตรวจสอบและประเมิน
การดําเนินงาน ตลอดจนเพื่อการปรับปรุงและพัฒนาคณะ ทั้งนี้ ระบบดังกลาวตองมี
ความสะดวกในการใชงานโดยประเมินจากความพึงพอใจของผูใช
นิยามศัพท
ระบบสารสนเทศ หมายถึง ระบบที่ทําหนาที่ในการรวบรวมขอมูลเขามาทํา
การประมวลผล รวมทั้งการวิเคราะหเพื่อจัดทําเปนสารสนเทศในรูปแบบตางๆ และ
นําสงไปยังผูที่มีสิทธิไดรับสารสนเทศเพื่อใชในการปฏิบัติงาน การบริหาร หรือการ
ตัดสินใจ โดยมีคอมพิวเตอร รวมทั้งอุปกรณตางๆ เปนเครื่องมือสนับสนุนการทํางาน
ของระบบสารสนเทศ ระบบสารสนเทศในองคการมีหลายประเภทในแตละประเภทมี
ไดหลายระบบ ทั้งนี้ เพื่อตอบสนองวัตถุประสงคเฉพาะดานในการทํางานที่แตกตาง
กันออกไป
รอบระยะเวลา

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

เกณฑมาตรฐาน
1. มีแผนระบบสารสนเทศ (Information System Plan)
2. มีระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจตามพันธกิจของคณะ
โดยอยางนอยตองครอบคลุมการจัดการเรียนการสอน การวิจัย การบริหารจัดการ
และการเงิน และสามารถนําไปใชในการดําเนินงานประกันคุณภาพ
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3. มีการประเมินความพึงพอใจของผูใชระบบสารสนเทศ
4. มี ก ารนํ า ผลการประเมิ น ความพึ ง พอใจของผู ใ ช ร ะบบสารสนเทศมา
ปรับปรุงระบบสารสนเทศ
5. มีก ารสงข อมู ล ผ านระบบเครื อข ายของหน วยงานภายนอกที่ เ กี่ ยวขอ ง
ตามที่กําหนด
เกณฑการประเมิน
คะแนน 1
คะแนน 2
คะแนน 3
คะแนน 4
คะแนน 5
มีการดําเนินการ มีการดําเนินการ มีการดําเนินการ มีการดําเนินการ มีการดําเนินการ
1 ขอ
2 ขอ
3 ขอ
4 ขอ
5 ขอ
ตัวอยางแนวทางปฏิบัติ
1. มีแผนระบบสารสนเทศ (information system plan)
1.1 คณะควรตั้งคณะกรรมการจัดทําแผนระบบสารสนเทศที่ประกอบไปดวย
ผูบริหารดานระบบสารสนเทศของคณะ และกลุมผูบริหารที่เปนผูใชระบบสารสนเทศ
1.2 แผนระบบสารสนเทศควรสอดคลองกับแผนกลยุทธของคณะ
1.3 ระบบสารสนเทศที่นําเสนอในแผนระบบสารสนเทศควรประกอบดวย
รายละเอียดดังตอไปนี้เปนอยางนอย
- วัตถุประสงค ความสามารถในการทํางานของระบบแตละระบบ
- ความสอดคลองของแตละระบบที่มีตอแตละกลยุทธของคณะ
- ความสัมพันธระหวางระบบสารสนเทศที่นําเสนอใหมกับระบบสารสนเทศ
ที่มีอยูในปจจุบัน
- ทรัพยากรสารสนเทศที่ตองการใชในแตละระบบ ทั้ง hardware software
(system software และ application software) database people ware และ facilities อื่นๆ
- งบประมาณที่ตองการใชในแตละระบบ
- การประเมินความคุมคาของระบบสารสนเทศ
- การจัดลําดับความสําคัญของระบบสารสนเทศ
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2. มีระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจตามพันธกิจของ
คณะ โดยอยางนอยตองครอบคลุมการจัดการเรียนการสอน การวิจัย การบริหาร
จัดการ และการเงิน และสามารถนําไปใชในการดําเนินงานประกันคุณภาพ
ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจเปนระบบสารสนเทศที่นํา
ขอมูลจากระบบสารสนเทศในการดําเนินงานตามปกติ เชน ระบบบัญชี ระบบ
ลงทะเบียนนิสิต ระบบทะเบียนประวัติ เปนตน มาสรางเปนสารสนเทศใหผูบริหารใช
ในการบริหารและการตัดสินใจในเรื่องที่เปนพันธกิจของคณะไดอยางครบถวนทั้งดาน
การจัดการเรียนการสอน การวิจัย การเงิน การบริหารจัดการดานอื่นๆ รวมทั้งเปน
ขอมูลเพื่อใชในการดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาดวย
3. มีการประเมินความพึงพอใจของผูใชระบบสารสนเทศ
3.1 ผู รั บ ผิ ด ชอบควรจั ด ทํ า แบบประเมิ น ความพึ ง พอใจของผู ใ ช ร ะบบ
รวมทั้งกําหนดระยะเวลาในการเก็บแบบประเมินใหสอดคลองกับลักษณะการเขาใช
ระบบ เชน มีการประเมินความพึงพอใจทุกครั้งที่มีการใชระบบหรือทุกเดือน ทุกภาค
การศึกษา ทุกปการศึกษา เปนตน
3.2 ผูรับผิดชอบดานระบบสารสนเทศของคณะควรดําเนินการประเมินความ
พึงใจของผูใชระบบสารสนเทศเปนประจําอยางนอยปละ 1 ครั้ง
4. มีการนําผลการประเมินความพึงพอใจของผูใชระบบสารสนเทศมา
ปรับปรุงระบบสารสนเทศ
4.1 กําหนดผูรับผิดชอบในการวิเคราะหขอมูลที่ไดจากการประเมินความ
พึงพอใจของผูใชระบบสารสนเทศ
4.2 นําผลการประเมินความพึงพอใจมาใชในการจัดทําแผนปรับปรุงระบบ
สารสนเทศ
4.3 แผนปรับปรุงระบบสารสนเทศควรผานการพิจารณาจากผูบริหารแลว
4.4 ดําเนินการตามแผนปรับปรุงระบบสารสนเทศตามระยะเวลาที่กําหนด
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5. มีการสงขอมูลผานระบบเครือขายของหนวยงานภายนอกที่เกี่ยวของ
ตามที่กําหนด
มี ก ารส ง ข อ มู ล ผ า นระบบเครื อ ข า ยของสํ า นั ก งานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษาตามที่สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษากําหนด ไดแก ระบบ
ฐานขอมูลดานการประกันคุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษา (CHE QA online)
ระบบฐานขอมูลรายบุคคลดานนิสิต บุคลากร และหลักสูตรในสถาบันอุดมศึกษา
เปนตน
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ตัวบงชี้ที่ 7.4 ระบบบริหารความเสี่ยง (สกอ.7.4)
ชนิดของตัวบงชี้
กระบวนการ
คําอธิบายตัวบงชี้
เพื่อใหคณะมีระบบบริหารความเสี่ยง โดยการบริหารและควบคุมปจจัย กิจกรรม
และกระบวนการดําเนินงานที่อาจเปนมูลเหตุของความเสียหาย (ทั้งในรูปของตัวเงิน หรือ
ไมใชตัวเงิน เชน ชื่อเสียง และการฟองรองจากการไมปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล หรือความคุมคา) เพื่อใหระดับความเสี่ยง และขนาดของความ
เสียหายที่จะเกิดขึ้นในอนาคตอยูในระดับที่ยอมรับและควบคุมได โดยคํานึงถึงการเรียนรู
วิธีการปองกันจากการคาดการณปญหาลวงหนาและโอกาสในการเกิด เพื่อปองกันหรือ
บรรเทาความรุนแรงของปญหา รวมทั้งการมีแผนสํารองตอภาวะฉุกเฉิน เพื่อใหมั่นใจวา
ระบบงานตางๆ มีความพรอมใชงาน มีการปรับปรุงระบบอยางตอเนื่องและทันตอการ
เปลี่ยนแปลงเพื่อการบรรลุเปาหมายของคณะตามยุทธศาสตรหรือกลยุทธเปนสําคัญ
รอบระยะเวลา
รอบปการศึกษา (1 มิ.ย. 25... – 31 พ.ค. 25...)
เกณฑมาตรฐาน
1. มีการแตงตั้งคณะกรรมการหรือคณะทํางานบริหารความเสี่ยง โดยมีผูบริหาร
ระดั บ สู ง และตั ว แทนที่ รั บ ผิ ด ชอบพั น ธกิ จ หลั ก ของคณะร ว มเป น คณะกรรมการหรื อ
คณะทํางาน
2. มีการวิเคราะหและระบุความเสี่ยง และปจจัยที่กอใหเกิดความเสี่ยงอยางนอย 3
ดาน ตามบริบทของคณะ จากตัวอยางตอไปนี้
- ความเสี่ยงดานทรัพยากร (การเงิน งบประมาณ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
อาคารสถานที่)
- ความเสี่ยงดานยุทธศาสตร หรือกลยุทธของคณะ
- ความเสี่ยงดานนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ
- ความเสี่ยงดานการปฏิบัติงาน เชน ความเสี่ยงของกระบวนการบริหารหลักสูตร
การบริหารงานวิจัย ระบบงาน ระบบประกันคุณภาพ
- ความเสี่ยงดานบุคลากรและความเสี่ยงดานธรรมาภิบาล โดยเฉพาะจรรยาบรรณ
ของอาจารยและบุคลากร
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- ความเสี่ยงจากเหตุการณภายนอก
3. มีการประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยงและจัดลําดับความเสี่ยงที่ได
จากการวิเคราะหในขอ 2
4. มีการจัดทําแผนบริหารความเสี่ยงที่มีระดับความเสี่ยงสูง และดําเนินการตามแผน
5. มีการติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานตามแผน และรายงานตอ
คณะกรรมการประจําคณะเพื่อพิจารณาอยางนอยปละ 1 ครั้ง
6. มีการนําผลการประเมิน และขอเสนอแนะจากคณะกรรมการประจําคณะไปใชใน
การปรับแผนหรือวิเคราะหความเสี่ยงในรอบปถัดไป
เกณฑการประเมิน
คะแนน 1
คะแนน 2
คะแนน 3
คะแนน 4
คะแนน 5
มีการดําเนินการ มีการดําเนินการ มีการดําเนินการ มีการดําเนินการ มีการดําเนินการ
1 ขอ
2 ขอ
3 หรือ 4 ขอ
5 ขอ
6 ขอ
หมายเหตุ : คะแนนการประเมินจะเทากับ 0 หากพบวาเกิดเหตุการณรายแรงขึ้นภายใน
คณะในรอบปการประเมิน ที่สงผลกระทบตอชีวิตและความปลอดภัยของนิสิต คณาจารย
บุคลากร หรือตอชื่อเสียงภาพลักษณ หรือตอความมั่นคงทางการเงินของคณะ อัน
เนื่องมาจากความบกพรองของคณะในการควบคุม หรือจัดการกับความเสี่ยง หรือปจจัย
เสี่ยงที่ไมมีประสิทธิภาพเพียงพอ โดยมีหลักฐานประกอบที่ชัดเจน
ตัวอยางความเสี่ยงรายแรงที่ใหผลประเมินเปนศูนย (0) คะแนน เชน
1. มีการเสียชีวิตและถูกทํารายรางกายหรือจิตใจอยางรุนแรงของนิสิตคณาจารย
บุคลากรภายในคณะทั้งๆ ที่อยูในวิสัยที่คณะสามารถปองกันหรือลดผลกระทบในเหตุการณ
ที่เกิดขึ้นได แตไมพบแผนการจัดการความเสี่ยงหรือไมพบความพยายามของคณะในการ
ระงับเหตุการณดังกลาว
2. คณะเสื่อมเสียชื่อเสียงหรือมีภาพลักษณที่ไมดี อันเนื่องมาจากปจจัยตางๆ เชน
คณาจารย นักวิจัยหรือบุคลากรขาดจริยธรรม จรรยาบรรณ การไมปฏิบัติตามมาตรฐาน
หรือกฎกระทรวง และเกิดเปนขาวปรากฏใหเห็นตามสื่อตางๆ เชน หนังสือพิมพ ขาว
online เปนตน
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3. คณะขาดสภาพคลองในดานการเงินจนทําใหตองปดหลักสูตรหรือไมสามารถ
ปฏิ บั ติ ต ามเกณฑม าตรฐานหลัก สู ต รระดับ อุด มศึ ก ษาของสํ านัก งานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษาได สงผลกระทบตอนิสิตปจจุบันที่เรียนอยูอยางรุนแรง
** หากมีคณะใดคณะหนึ่งไดคะแนนการประเมินเปนศูนย (0) แลว มหาวิทยาลัย
ก็จะไดคะแนนการประเมินเปนศูนย (0) ดวยเชนกัน หากเปนไปตามเงื่อนไขที่กลาวไว
ขางตน
การไมเขาขายที่ทําใหผลการประเมินไดคะแนนเปนศูนย (0) ไดแก
1. คณะมีการวิเคราะหและจัดทําแผนบริหารความเสี่ยงเชิงปองกัน หรือมีแผน
รองรับเพื่อลดผลกระทบสําหรับความเสี่ยงที่ทําใหเกิดเรื่องรายแรงดังกลาวไวลวงหนา และ
ดําเนินการตามแผน
2. เปนเหตุสุดวิสัย อยูนอกเหนือการบริหารจัดการ (การควบคุมหรือการปองกัน)
ของคณะ
3. เหตุ ก ารณ ร า ยแรงดั ง กล า วมี ค วามรุ น แรงที่ ล ดน อ ยลงมากจากแผนรองรั บ
ผลกระทบที่ไดกําหนดไวลวงหนา
ตัวอยางแนวทางปฏิบัติ
1. มีการแตงตั้งคณะกรรมการหรือคณะทํางานบริหารความเสี่ยง
โดยมี
ผูบริหารระดับสูงและตัวแทนที่รับผิดชอบพันธกิจหลักของคณะรวมเปนคณะกรรมการ
หรือคณะทํางาน
1.1 มีการแตงตั้งคณะกรรมการหรือคณะทํางาน ประกอบดวยผูบริหารระดับสูง
และตัวแทนที่รับผิดชอบในแตละพันธกิจหลักของคณะ
1.2 มีการระบุรายละเอียดการทํางานของคณะกรรมการหรือคณะทํางาน
เชน
นโยบายหรือแนวทางในการดําเนินงาน หนาที่ความรับผิดชอบ กําหนดระยะเวลาใหมีการ
ประชุมของคณะกรรมการหรือคณะทํางานฯ อยางสม่ําเสมอ
2. มีการวิเคราะหและระบุความเสี่ยง และปจจัยที่กอใหเกิดความเสี่ยงอยาง
นอย 3 ดาน ตามบริบทของคณะ
ปจจัยที่กอใหเกิดความเสี่ยงในประเด็นตางๆ เชน
- ความเสี่ยงดานทรัพยากร (การเงิน งบประมาณ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ อาคาร
สถานที่)
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- ความเสี่ยงดานยุทธศาสตร หรือกลยุทธของคณะ
- ความเสี่ยงดานนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ
- ความเสี่ยงดานการปฏิบัติงาน เชน ความเสี่ยงของกระบวนการบริหารหลักสูตร
การบริหารงานวิจัย ระบบงาน ระบบประกันคุณภาพ
- ความเสี่ยงดานบุคลากรและความเสี่ยงดานธรรมาภิบาล โดยเฉพาะจรรยาบรรณ
ของอาจารยและบุคลากร
- ความเสี่ยงจากเหตุการณภายนอก
- ความเสี่ยงดานอื่นๆ ตามบริบทของคณะ
2.1 วิเคราะหและระบุความเสี่ยงพรอมปจจัยที่กอใหเกิดความเสี่ยงที่สงผลกระทบ
หรือสรางความเสียหาย หรือความลมเหลวหรือลดโอกาสที่จะบรรลุเปาหมายในการบริหาร
การศึกษา
2.2 ประเด็นความเสี่ยงที่นํามาพิจารณาควรมองถึงเหตุการณในอนาคตที่มีโอกาส
เกิดขึ้นและสงผลกระทบตอคณะดานชื่อเสียง คุณภาพการศึกษา รวมถึงความสูญเสีย
ทางดานชีวิตบุคลากร และทรัพยสินของคณะเปนสําคัญ
2.3 ป จจั ยเสี่ ย งหรื อ ปจ จัย ที่ กอ ให เ กิด ความเสี่ย งอาจใช กรอบแนวคิด ในเรื่อ งที่
เกี่ยวของกับคน อาคารสถานที่ อุปกรณ วิธีการปฏิบัติงาน สภาพแวดลอมทั้งภายในและ
ภายนอก เปนตน
2.4 จัดลําดับความสําคัญของปจจัยเสี่ยง โดยพิจารณาจากมิติของโอกาสและ
ผลกระทบจากความเสี่ยง
3. มีการประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยงและจัดลําดับความเสี่ยงที่
ไดจากการวิเคราะหในขอ 2
3.1 ระดับความเสี่ยงอาจกําหนดเปนเชิงปริมาณ หรือเชิงคุณภาพที่สะทอนถึงความ
เสี่ยงระดับสูง กลาง ต่ํา ได
3.2 ควรมี ก ารกํ า หนดเกณฑ ก ารประเมิ น ความเสี่ ย งทั้ ง ในด า นของโอกาสและ
ผลกระทบ
3.3 การประเมินโอกาสในการเกิดความเสี่ยง ใหประเมินจากความถี่ที่เคยเกิด
เหตุการณเสี่ยงในอดีต หรือความนาจะเปนที่จะเกิดเหตุการณในอนาคต โดยคาดการณจาก
ขอมูลในอดีต รวมถึงสภาพแวดลอมที่เกี่ยวของกับการควบคุมปจจัยเสี่ยงในปจจุบัน
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3.4 การประเมินผลกระทบของความเสี่ยง ใหประเมินจากความรุนแรง ถามี
เหตุการณเสี่ยงดังกลาวเกิดขึ้น โดยจะมีความรุนแรงมาก ถากระทบตอความเชื่อมั่นตอ
คุณภาพทางการศึกษาของคณะ ฐานะการเงิน ขวัญกําลังใจและความปลอดภัยของบุคลากร
เปนตน
4. มีการจัดทําแผนบริหารความเสี่ยงที่มีระดับความเสี่ยงสูง และดําเนิน การตาม
แผน
4.1 จัดทําแผนบริหารความเสี่ยงเพื่อการบรรลุเปาหมาย โดยตองกําหนดมาตรการ
หรือแผนปฏิบัติการที่จะสรางความรู ความเขาใจใหกับบุคลากรในคณะ และดําเนินการ
แกไข ลด หรือปองกันความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นอยางเปนรูปธรรม
4.2 สรางมาตรการควบคุมความเสี่ยงโดยใชเทคนิค 4 T คือ Take การยอมรับ
ความเสี่ยง Treat การลดหรือควบคุมความเสี่ยง Transfer การโอนหรือกระจายความเสี่ยง
และ Terminate การหยุดหรือหลีกเลี่ยงความเสี่ยง เพื่อลดมูลเหตุของแตละโอกาสที่คณะจะ
เกิดความเสียหาย (ทั้งในรูปแบบของตัวเงินและไมใชตัวเงิน เชน ชื่อเสียง การฟองรองจาก
การไมปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับประสิทธิภาพ ประสิทธิผลหรือความคุมคา
คุณคา)
5. มีการติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานตามแผน และรายงานตอ
คณะกรรมการประจําคณะเพื่อพิจารณาอยางนอยปละ 1 ครั้ง
5.1 มีการรายงานความกาวหนาหรือผลการดําเนินงานตามแผนตอคณะกรรมการ
ประจําคณะ
5.2 มี ก ารรายงานสรุ ป ผลการดํ า เนิ น งานและประเมิ น ผลความสํ า เร็ จ ของการ
ดําเนินงาน ปญหาอุปสรรค และแนวทางการแกไข พรอมขอเสนอแนะในการปรับปรุง
แผนการดําเนินงานตอคณะกรรมการประจําคณะ
6. มีการนําผลการประเมิน และขอเสนอแนะจากคณะกรรมการประจําคณะไป
ใชในการปรับแผนหรือวิเคราะหความเสี่ยงในรอบปถัดไป
แผนบริหารความเสี่ยงในรอบปถัดไปควรพิจารณาระดับความเสี่ยงที่เหลืออยูหลัง
การจัดการความเสี่ยงและขอเสนอแนะจากคณะกรรมการประจําคณะรวมทั้งความเสี่ยงใหม
จากนโยบาย หรือสภาพแวดลอมทางการศึกษาที่เปลี่ยนแปลงไปทั้งภายในคณะ และจาก
หนวยงานกํากับ
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องคประกอบที่ 8
การเงินและงบประมาณ

จํานวน 1 ตัวบงชี้
ตัวบงชี้ที่ 8.1 ระบบและกลไกการเงินและงบประมาณ (สกอ.8.1)
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ตัวบงชี้ที่ 8.1 ระบบและกลไกการเงินและงบประมาณ (สกอ. 8.1)
ชนิดของตัวบงชี้
กระบวนการ
คําอธิบายตัวบงชี้
คณะจะตองมีระบบในการจัดหาและจัดสรรเงินอยางมีประสิทธิภาพ จะตองมี
แผนกลยุทธทางดานการเงินซึ่งเปนแผนจัดหาเงินทุนจากแหลงเงินทุนตางๆ ที่สามารถ
ผลักดันแผนกลยุทธของคณะใหสามารถดําเนินการได มีการวิเคราะหรายได คาใชจาย
ของการดําเนินงาน ทั้งจากงบประมาณแผนดินและเงินรายไดอื่นๆ ที่คณะไดรับ มีการ
จัดสรรงบประมาณและการจัดทํารายงานทางการเงินอยางเปนระบบครบทุกพันธกิจ มี
ระบบการตรวจสอบการใชเงินอยางมีประสิทธิภาพ รายงานทางการเงินตองแสดง
รายละเอียดการใชจายในทุกพันธกิจ โครงการ กิจกรรมเพื่อใหสามารถวิเคราะหสถานะ
ทางการเงินและความมั่นคงของคณะได
รอบระยะเวลา
รอบปงบประมาณ (1 ต.ค. 25... – 30 ก.ย. 25...)
เกณฑมาตรฐาน
1. มีแผนกลยุทธทางการเงินที่สอดคลองกับแผนกลยุทธของคณะ
2. มีแนวทางจัดหาทรัพยากรทางดานการเงิน หลักเกณฑการจัดสรร และการวาง
แผนการใชเงินอยางมีประสิทธิภาพ โปรงใส ตรวจสอบได
3. มีงบประมาณประจําปที่สอดคลองกับแผนปฏิบัติการในแตละพันธกิจและการ
พัฒนาคณะและบุคลากร
4. มีการจัดทํารายงานทางการเงินอยางเปนระบบ และรายงานตอคณะกรรมการ
ประจําคณะอยางนอยปละ 2 ครั้ง
5. มีการนําขอมูลทางการเงินไปใชในการวิเคราะหคาใชจาย และวิเคราะหสถานะ
ทางการเงินและความมั่นคงของคณะอยางตอเนื่อง
6. มีคณะกรรมการตรวจสอบ (Audit committee) ภายในและภายนอกทําหนาที่
ตรวจ ติดตามการใชเงินใหเปนไปตามระเบียบและกฎเกณฑที่มหาวิทยาลัยกําหนด
7. ผูบริหารระดับสูงมีการติดตามผลการใชเงินใหเปนไปตามเปาหมาย และนํา
ขอมูลจากรายงานทางการเงินไปใชในการวางแผนและการตัดสินใจ

คูมือตัวบงชี้และเกณฑประเมินคุณภาพภายใน สําหรับคณะวิชา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 129

หมายเหตุ: แผนกลยุทธทางการเงิน เปนแผนระยะยาวที่ระบุที่มาและใชไปของ
ทรั พ ยากรทางการเงิ น ของคณะที่ ส ามารถผลั ก ดั น แผนกลยุ ท ธ ข องคณะให ส ามารถ
ดําเนินการได แผนกลยุทธทางการเงินจะสอดรับไปกับแผนกลยุทธของคณะ คณะควร
ประเมินความตองการทรัพยากรที่ตองจัดหาสําหรับการดําเนินงานตามกลยุทธ แตละกล
ยุทธและประเมินมูลคาของทรัพยากรออกมาเปนเงินทุนที่ตองการใช ซึ่งจะเปนความ
ตองการเงินทุนในระยะยาวเทากับเวลาที่คณะใชในการดําเนินการใหกลยุทธนั้นบังเกิด
ผล จากนั้นจึงจะกําหนดใหเห็นอยางชัดเจนถึงที่มาของเงินทุนที่ตองการใชวาสามารถ
จัดหาไดจากแหลงเงินทุนใด เชน รายไดคาธรรมเนียมการศึกษางบประมาณแผนดิน
หรือเงินอุดหนุนจากรัฐบาล เงินทุนสะสมของหนวยงาน เงินบริจาคจากหนวยงาน
ภายนอกหรือศิษยเกา หรือคณะจะตองมีการระดมทุนดวยวิธีการอื่นๆ อีกเพิ่มเติม
ระยะเวลาของแผนกลยุทธทางการเงินจะเทากับระยะเวลาของแผนกลยุทธของคณะ
เกณฑการประเมิน
คะแนน 1
คะแนน 2
คะแนน 3
คะแนน 4
คะแนน 5
มีการดําเนินการ มีการดําเนินการ มีการดําเนินการ มีการดําเนินการ มีการดําเนินการ
1 ขอ
2 หรือ 3 ขอ 4 หรือ 5 ขอ
6 ขอ
7 ขอ
ตัวอยางแนวทางปฏิบตั ิ
1. มีแผนกลยุทธทางการเงินที่สอดคลองกับแผนกลยุทธของคณะ
1.1 แผนกลยุทธทางการเงินเปนแผนที่แสดงใหเห็นถึงแหลงที่มาและแหลงใชไป
ของเงินที่ตองใชในการดําเนินงานตามแผนกลยุทธ
1.2 คณะควรตั้งคณะกรรมการทําหนาที่ดําเนินการวิเคราะหทรัพยากรที่ตองใชใน
การดําเนินงานตามแผนกลยุทธของคณะ และทําการประเมินมูลคาของทรัพยากรที่ตองใช
ซึ่งจะเปนงบประมาณในการดําเนินการตามแผน และกําหนดแหลงที่มาของงบประมาณ
ดังกลาว ซึ่งอาจจะเปนงบประมาณแผนดิน เงินรายไดคณะ เงินบริจาค หรือคณะจะตอง
จัดใหมีการระดมทุนจากแหลงทุนตางๆ กอนที่จะนําขอมูลเหลานั้นมาจัดทํางบประมาณ
ประจําปตามแหลงงบประมาณนั้นๆ
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2. มีแนวทางจัดหาทรัพยากรทางดานการเงิน หลักเกณฑการจัดสรร และ
การวางแผนการใชเงินอยางมีประสิทธิภาพ โปรงใส ตรวจสอบได
2.1 มีแนวทางการจัดหาแหลงเงินทุนที่เหมาะสมกับลักษณะของคาใชจายหรือ
เงินทุนและเพียงพอ
สําหรับการบริหารภารกิจของคณะในทุกดานใหเปนไปตาม
เปาหมาย
2.2 มีแนวทางในการจัดสรรทรัพยากรตามหลักเกณฑที่กําหนดลวงหนาและไดรับ
การยอมรับโดยทั่วไปของประชาคม ในกรณีที่มีหลักเกณฑในการจัดสรรทรัพยากรอยูแลว
ควรไดมีการทบทวนความเหมาะสมของหลักเกณฑใหสอดคลองกับสถานการณในปจจุบัน
2.3 มีแผนการจัดหาทรัพยากรทางการเงินอยางเพียงพอ สําหรับการบริหารภารกิจ
ของคณะในทุกดานใหเปนไปตามเปาหมายและมีแผนใชเงินอยางมีประสิทธิภาพ เพื่อจะทํา
ใหรายไดรายจาย เปนไปอยางเหมาะสม
3. มีงบประมาณประจําปที่สอดคลองกับแผนปฏิบัติการในแตละพันธกิจและ
การพัฒนาคณะและบุคลากร
คณะอาจจะมีวิธีการและหลักการในการทํางบประมาณประจําปที่แตกตางกันได
แต อ ย า งไรก็ ต ามหลั ง จากได มี ก ารจั ด ทํ า งบประมาณประจํ า ป เ สร็ จ แล ว ก อ นที่ จ ะนํ า
งบประมาณประจําปเสนอกรรมการประจําคณะ ควรไดมีการวิเคราะหการใชไปของเงิน
ตามงบประมาณในดานตางๆ ดังนี้
- งบประมาณประจําปสอดคลองกับแผนปฏิบัติการประจําปที่กําหนดไวในแตละ
ปมากนอยเพียงใด
- เมื่อวิเคราะหตามพันธกิจของคณะแลว งบประมาณประจําปในแตละ
พันธกิจมีความเพียงพอมากนอยเพียงใด
- เมื่อวิเคราะหตามแผนการพัฒนาคณะแลว งบประมาณประจําปสําหรับการ
พัฒนาบุคลากรมีความเหมาะสมตามนโยบายมากนอยเพียงใด
4. มีการจัดทํารายงานทางการเงินอยางเปนระบบ
และรายงานตอ
คณะกรรมการประจําคณะ อยางนอยปละ 2 ครั้ง
มีการจัดทํารายงานทางการเงินที่อยางนอยประกอบไปดวยงบรายรับ คาใชจาย
และงบดุล อยางเปนระบบ อยางนอยทุก 6 เดือน ปละ 2 ครั้ง เพื่อจะไดรูถึงสถานะ
ของเงินรายได หักคาใชจายแลวคณะมีงบประมาณเหลือเพียงพอที่จะใชในกิจกรรมของ
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คณะในชวงถัดไป
มีการนํารายงานทางการเงินเสนอผูบริหารของคณะ
คณะกรรมการประจําคณะ

และ

5. มีการนําขอมูลทางการเงินไปใชในการวิเคราะหคาใชจาย และวิเคราะห
สถานะทางการเงินและความมั่นคงของคณะอยางตอเนื่อง
5.1 จัดทํารายงานการใชเงินงบประมาณตามแผนการดําเนินงานเสนอผูบริหาร
เปนรายงานที่แจงใหผูบริหารไดทราบวา ไดใชเงินตามแผนหรือไมและไดใชเงินกับ
กิจกรรมใด มีผลลัพธจากการทํางานอยางไรบาง มีงบประมาณเหลือจายในแตละแผน
เทาไร
5.2 มีการจัดทําคาใชจายตอหัวของนิสิต
5.3 มีการจัดทํารายงานการลงทุนของคณะ
5.4 มีการวิเคราะหเพื่อพยากรณรายรับและรายจายในอนาคต
6. มีคณะกรรมการตรวจสอบ (Audit committee) ภายในและภายนอกทําหนาที่
ตรวจติดตามการใชเงินใหเปนไปตามระเบียบและกฎเกณฑที่มหาวิทยาลัยกําหนด
6.1 คณะควรมีผูตรวจสอบภายนอก ไดแก สํานักงานตรวจสอบภายใน มก. หรือ
หนวยงานเอกชนภายนอกมหาวิทยาลัย หรือสํานักงานตรวจเงินแผนดิน เขาตรวจสอบ
เปนประจําทุกป
6.2 มีการแตงตั้งคณะกรรมการตรวจสอบภายในของคณะ (Audit committee) อยาง
เปนทางการ
7. ผูบริหารระดับสูงมีการติดตามผลการใชเงินใหเปนไปตามเปาหมาย และ
นําขอมูลจากรายงานทางการเงินไปใชในการวางแผนและการตัดสินใจ
7.1 ผูบริหารสามารถใชระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจชวยใน
การติดตามการใชเงิน จัดทํารายงานตางๆ ที่เปนสิ่งจําเปนที่ผูบริหารจะตองทราบ และ
นําขอมูลมาวิเคราะหสถานะทางการเงินของคณะ
7.2 มีการนํารายงานทางการเงินเสนอผูบริหาร/กรรมการประจําคณะตามแผนที่
กําหนด
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องคประกอบที่ 9
ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ

จํานวน 1 ตัวบงชี้
ตัวบงชี้ที่ 9.1 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน (สกอ.9.1)
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ตัวบงชี้ที่ 9.1 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน (สกอ.9.1)
ชนิดของตัวบงชี้

กระบวนการ

คําอธิบายตัวบงชี้
การประกันคุณภาพการศึกษาภายในเปนภารกิจของสถาบันอุดมศึกษาตามที่
กําหนดไวในพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542 แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2)
พ.ศ.2545 ซึ่งคณะตองสรางระบบและกลไกในการควบคุม ตรวจสอบ ประเมินและ
พัฒนาการดําเนินงานของคณะใหเปนไปตามนโยบาย เปาประสงค และระดับคุณภาพ
ตามมาตรฐานที่กําหนดโดยมหาวิทยาลัย และหนวยงานตนสังกัด ตลอดจนหนวยงาน
ที่เกี่ยวของ มีการวัดผลสําเร็จของการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน รวมทั้งการ
รายงานผลการประกันคุณภาพตอหนวยงานที่เกี่ยวของ และเปดเผยตอสาธารณชน
มีการประเมินและปรับปรุงอยางตอเนื่อง และมีนวัตกรรมที่เปนแบบอยางที่ดี
การประกันคุณภาพการศึกษาภายในถือเปนสวนหนึ่งของกระบวนการบริหาร
การศึกษาที่ตองดําเนินการอยางตอเนื่อง โดยมีการสรางจิตสํานึกใหเห็นวาเปนความ
รับผิดชอบรวมกันของทุกคนในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ทั้งนี้ เพื่อเปนหลัก
ประกั น แก ส าธารณชนให มั่ น ใจได ว า คณะสามารถสร า งผลผลิ ต ทางการศึ ก ษาที่ มี
คุณภาพ
นิยามศัพท
ระบบ หมายถึง ขั้นตอนการปฏิบัติงานที่มีการกําหนดอยางชัดเจนวาตองทํา
อะไรบางเพื่อใหไดผลออกมาตามที่ตองการ ขั้นตอนการปฏิบัติงานจะตองปรากฏให
ทราบโดยทั่วกันไมวาจะอยูในรูปของเอกสารหรือสื่ออิเล็กทรอนิกสหรือโดยวิธีการ
อื่นๆ องคประกอบของระบบ ประกอบดวย ปจจัยนําเขา กระบวนการ ผลผลิตและ
ขอมูลปอนกลับ ซึ่งมีความสัมพันธเชื่อมโยงกัน
กลไก หมายถึง สิ่งที่ทําใหระบบมีการขับเคลื่อนหรือดําเนินอยูได โดยมีการ
จัดสรรทรัพยากร มีการจัดองคการ หนวยงาน หรือกลุมบุคคลเปนผูดําเนินงาน
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รายงานการประเมินคุณภาพ หมายถึง รายงานการประเมินตนเอง (SAR)
ที่รวมผลการประเมินคุณภาพภายในระดับคณะ จากกรรมการประเมินฯ เรียบรอย
แลวไวดวย
ผูมีสวนไดสวนเสีย (Stakeholders) หมายถึง กลุมคนตางๆ ที่ไดรับ
ผลกระทบ หรืออาจไดรับผลกระทบจากการดําเนินการและความสําเร็จของคณะ
ตัวอยางของกลุมผูมีสวนไดสวนเสียที่สําคัญ เชน นิสิต ผูปกครอง สมาคมผูปกครอง
ผูปฏิบัติงาน คูความรวมมือทั้งที่เปนทางการและไมเปนทางการคณะกรรมการกํากับ
ดูแลคณะในดานตางๆ ศิษยเกา นายจาง สถาบันการศึกษาอื่นๆ องคการที่ทําหนาที่
กํากับดูแลกฎ ระเบียบ องคการที่ใหเงินสนับสนุน ผูเสียภาษี ผูกําหนดนโยบาย ผูสงมอบ
ตลอดจนชุมชนในทองถิ่น และชุมชนวิชาการ หรือวิชาชีพ
แนวปฏิบัติที่ดี หมายถึง วิธีปฏิบัติ หรือขั้นตอนการปฏิบัติที่ทําใหองคการ
ประสบความสําเร็จ หรือสูความเปนเลิศตามเปาหมาย เปนที่ยอมรับในวงวิชาการ
หรือวิชาชีพนั้นๆ มีหลักฐานของความสําเร็จปรากฏชัดเจน โดยมีการสรุปวิธีปฏิบัติ
หรือขั้นตอนการปฏิบัติ ตลอดจนความรูและประสบการณ บันทึกเปนเอกสาร
เผยแพรใหหนวยงานภายในหรือภายนอกสามารถนําไปใชประโยชนได
รอบระยะเวลา

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

เกณฑมาตรฐาน
1. มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายในที่เหมาะสมและ
สอดคลองกับพันธกิจและพัฒนาการของคณะ ตั้งแตระดับภาควิชาหรือหนวยงาน
เทียบเทา และดําเนินการตามระบบที่กําหนด
2. มี ก ารกํ า หนดนโยบายและให ค วามสํ า คั ญ เรื่ อ งการประกั น คุ ณ ภาพ
การศึกษาภายใน โดยคณะกรรมการระดับนโยบายและผูบริหารสูงสุดของคณะ
3. มีการกําหนดตัวบงชี้เพิ่มเติมตามอัตลักษณของคณะ
4. มีการดํา เนินงานดานการประกั นคุณภาพการศึกษาภายในที่ครบถว น
ประกอบดวย 1) การควบคุม ติดตามการดําเนินงาน และประเมินคุณภาพ 2) การ
จัดทํารายงานการประเมินคุณภาพ โดยผานความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจํา
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คณะ กอนจัดสงมหาวิทยาลัยตามกําหนดเวลา โดยเปนรายงานที่มีขอมูลครบถวน
ตามที่สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษากําหนดใน CHE QA Online และ 3) การ
นําผลการประเมินคุณภาพไปทําแผนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของคณะ โดยผาน
ความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจําคณะ
5. มีการนําผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายในมาปรับปรุงการทํางาน
และสงผลใหมีการพัฒนาผลการดําเนินงานตามตัวบงชี้ของแผนกลยุทธทุกตัวบงชี้
6. มีระบบสารสนเทศที่ใหขอมูล สนับสนุนการประกันคุณภาพการศึกษา
ภายในครบทั้ง 9 องคประกอบคุณภาพ
7. มี ส ว นร ว มของผู มี ส ว นได ส ว นเสี ย ในการประกั น คุ ณ ภาพการศึ ก ษา
โดยเฉพาะนิสิต ผูใชบัณฑิต และผูใชบริการตามพันธกิจของคณะ
8. มี เ ครื อ ข า ยการแลกเปลี่ ย นเรี ย นรู ด า นการประกั น คุ ณ ภาพการศึ ก ษา
ระหวางคณะ/มหาวิทยาลัย และมีกิจกรรมรวมกัน
9. มีแนวปฏิบัติที่ดีหรืองานวิจัยดานการประกันคุณภาพการศึกษาที่คณะ
พัฒนาขึ้น และเผยแพรใหหนวยงานอื่นสามารถนําไปใชประโยชน
เกณฑการประเมิน
คะแนน 1
คะแนน 2

คะแนน 3

คะแนน 4

คะแนน 5

มีการดําเนินการ มีการดําเนินการ มีการดําเนินการ มีการดําเนินการ มีการดําเนินการ
1 ขอ
2 หรือ 3 ขอ
4 หรือ 5
7 หรือ 8 ขอ
9 ขอ
หรือ 6 ขอ

ตัวอยางแนวทางปฏิบัติ
1. มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายในที่เหมาะสม
และสอดคลองกับพันธกิจและพัฒนาการของคณะ ตั้งแตระดับภาควิชา หรือ
หนวยงานเทียบเทา และดําเนินการตามระบบที่กําหนด
1.1 คณะควรใชระบบประกันคุณภาพที่มหาวิทยาลัยกําหนด หรือพัฒนา
ระบบประกันคุณภาพที่เหมะสมกับระดับการพัฒนาของคณะ ทั้งนี้ อาจบูรณาการ
ระบบประกันคุณภาพที่ใชกันแพรหลายทั้งในระดับชาติ หรือนานาชาติ
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1.2 ระบบประกั น คุ ณ ภาพที่ นํ า มาใช ต อ งเป น ส ว นหนึ่ ง ของกระบวนการ
บริหารการศึกษาที่ดําเนินการเปนประจํา โดยเริ่มจากการวางแผน การดําเนินการ
ตามแผน การตรวจสอบ ประเมินและการปรับปรุงพัฒนา เพื่อใหการดําเนินภารกิจ
บรรลุเปาประสงคและมีการพัฒนาอยางตอเนื่อง
1.3 มีการกําหนดผูรับผิดชอบและประสานงานดานการประกันคุณภาพเพื่อ
ผลักดันใหมีการประกันคุณภาพเกิดขึ้นอยางตอเนื่อง ตั้งแตระดับคณะวิชา ภาควิชา
/สาขาวิชา จนถึงระดับผูปฏิบัติแตละบุคคล
2. มีการกําหนดนโยบายและใหความสําคัญเรื่องการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายใน โดยคณะกรรมการระดับนโยบายและผูบริหารสูงสุดของคณะ
2.1 คณะกรรมการระดับนโยบายและผูบริหารสูงสุดของคณะ ตองให
ความสําคัญและกําหนดนโยบายการประกันคุณภาพการศึกษาที่ชัดเจน โดยเกิดจาก
การมีสวนรวมจากทุกภาคีทั้งภายในและภายนอกคณะ
2.2 มี ห น ว ยงานหรื อ คณะกรรมการรั บ ผิ ด ชอบการจั ด ระบบการประกั น
คุณภาพพรอมทั้งกําหนดมาตรฐาน ตัวบงชี้และเกณฑการประเมินคุณภาพที่เหมาะสม
2.3 มีกลไกเชื่อมโยงการปฏิบัติงานตั้งแตระดับบุคคล ระดับภาควิชาหรือ
สาขาวิชา ระดับคณะวิชา ถึงระดับมหาวิทยาลัย เพื่อใหไดคุณภาพตามที่มหาวิทยาลัย
หรือคณะวิชากําหนด
2.4 มีคูมือคุณภาพในแตละระดับเพื่อกํากับการดําเนินงานใหสูการปฏิบัติที่
เปนรูปธรรม
2.5 มีกลไกการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินและกระตุนใหเกิดการพัฒนา
คุณภาพอยางตอเนื่อง
3. มีการกําหนดตัวบงชี้เพิ่มเติมตามอัตลักษณของคณะ
3.1 คณะอาจกําหนดมาตรฐานและกําหนดตัวบงชี้ ที่ใชเ ป นกรอบในการ
ดําเนินงานของคณะเพิ่มเติมตามอัตลักษณของตนเอง แตทั้งนี้ตองไมขัดกับมาตรฐาน
การอุดมศึกษา ตลอดจนมาตรฐานและกฎเกณฑอื่นๆ ที่เกี่ยวของ
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3.2 ตัวบงชี้ที่เพิ่มเติมขึ้นตามอัตลักษณของคณะควรชี้วัดคุณลักษณะที่พึง
ประสงคครบถวนทั้งปจจัยนําเขา กระบวนการ ผลผลิตหรือผลลัพธ
3.3 เกณฑหรือแนวปฏิบัติที่ดีที่ใชกํากับแตละตัวบงชี้ ตองสามารถวัดระดับ
คุณภาพตามเปาหมายของตัวบงชี้นั้นๆ และเปนเกณฑที่นําไปสูการปรับปรุงพัฒนา
อยางตอเนื่อง
4. มีการดําเนินงานดานการประกันคุณภาพการศึกษาภายในที่ครบถวน
ประกอบดวย 1) การควบคุม ติดตามการดําเนินงาน และประเมินคุณภาพ 2)
การจัดทํารายงานการประเมินคุณภาพ โดยผานความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
ประจําคณะ กอนจัดสงมหาวิทยาลัยตามกําหนดเวลา โดยเปนรายงานที่มีขอมูล
ครบถวนตามที่สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษากําหนดใน CHE QA
Online และ 3) การนําผลการประเมินคุณภาพไปทําแผนการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาของคณะ โดยผานความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจําคณะ
4.1 มี ก ารดํ า เนิ น การตามระบบการประกั น คุ ณ ภาพการศึ ก ษาภายในที่
สมบูรณครบถวนโดยมีการกําหนดการควบคุมคุณภาพ การติดตามการดําเนินงาน
และการประเมินคุณภาพ
4.2 มีการนําวงจร PDCA เขามาใชในการดําเนินงานดานระบบคุณภาพ
และการปรับปรุงระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
4.3 มีการจัดทํารายงานประจําปที่เปนรายงานประเมินคุณภาพที่มีขอมูล
ครบถวนตามที่สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษากําหนดใน CHE QA Online
เสนอคณะกรรมการประจําคณะพิจารณา พรอมทั้งเสนอมาตรการและแผนเรงรัดการ
พัฒนาคุณภาพตามผลการประเมินในแตละป โดยสงรายงานใหมหาวิทยาลัย และ
เปดเผยตอสาธารณชน
5. มี ก ารนํ า ผลการประกั น คุ ณ ภาพการศึ ก ษาภายในมาปรั บ ปรุ ง การ
ทํางาน และสงผลใหมีการพัฒนาผลการดําเนินงานตามตัวบงชี้ของแผนกลยุทธ
ทุกตัวบงชี้
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คณะควรมอบหมายให ผูรั บผิ ดชอบตั วบ งชี้ ของแผนกลยุ ทธนํ าผลจากการ
ประเมินคุณภาพ มาตรการ และแผนพัฒนาคุณภาพในแตละป ไปวิเคราะหและ
ดํ าเนิ นการหรื อประสานงานกั บคณะกรรมการ/หน วยงานที่ เกี่ ยวข องเพื่ อพิ จารณา
ปรับปรุงการดําเนินงานในสวนที่รับผิดชอบโดยตรงหรือรวมรับผิดชอบ โดยมีเปาหมาย
ใหผลการดําเนินงานตามตัวบงชี้ของแผนกลยุทธของคณะ มีการพัฒนาขึ้นจากปกอน
หนาทุกตัวบงชี้
6. มีระบบสารสนเทศที่ใหขอมูลสนับสนุนการประกันคุณภาพการศึกษา
ภายในครบทั้ง 9 องคประกอบคุณภาพ
คณะควรจั ด ให มี ร ะบบสารสนเทศที่ ส ามารถนํ า เสนอข อ มู ล ประกอบการ
ดําเนินการประกันคุณภาพการศึกษาที่ถูกตอง เปนปจจุบันครบทั้ง 9 องคประกอบ
คุณภาพ และสามารถใชรวมกันไดทั้งระดับบุคคล ภาควิชา คณะวิชา และ
มหาวิทยาลัย รวมถึงเปนระบบที่สามารถเชื่อมตอกับระบบฐานขอมูลที่มหาวิทยาลัย
จัดทําขึ้น
7. มีสวนรวมของผูมีสวนไดสวนเสียในการประกันคุณภาพการศึกษา
โดยเฉพาะนิสิต ผูใชบัณฑิต และผูใชบริการตามพันธกิจของคณะ
คณะควรสงเสริมใหนิสิต คณาจารย และบุคลากรของคณะเขามามีสวนรวมใน
กระบวนการประกันคุณภาพการศึกษา และเปดโอกาสใหผูมีสวนไดสวนเสีย โดยเฉพาะ
ผูใชบัณฑิตและผูรับบริการตามพันธกิจของคณะ เชน ผูรับบริการดานการวิจัย หรือ
ชุมชนผูรับบริการทางวิชาการของคณะ ไดเขามีมาสวนรวมในการประกันคุณภาพ อาทิ
ในรูปแบบของการรวมเปนกรรมการ การรวมกําหนดตัวบงชี้และเปาหมาย การให
ขอมูลปอนกลับ หรือการใหความรวมมือกับคณะในการดําเนินกิจกรรมตางๆ ดานการ
ประกันคุณภาพ เปนตน
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8. มีเครือขายการแลกเปลี่ยนเรียนรูดานการประกันคุณภาพการศึกษา
ระหวางคณะ/มหาวิทยาลัย และมีกิจกรรมรวมกัน
8.1 มีการสรางเครือขายการประกันคุณภาพระหวางคณะ/มหาวิทยาลัย
และในสวนที่เกี่ยวกับกิจกรรมนิสิต และอื่นๆ
8.2 มีการทํางานดานการประกันคุณภาพรวมกันในเครือขาย มีผลการ
ปฏิบัติงานที่ชัดเจน และมีพัฒนาการดานตางๆ ที่เกิดขึ้น จากการแลกเปลี่ยนเรียนรู
ภายในเครือขาย
8.3 มีการติดตาม ประเมินผลการสรางเครือขาย เพื่อนําไปสูการพัฒนาการ
ทํางานรวมกันอยางตอเนื่อง
9. มีแนวปฏิบัติที่ดีหรืองานวิจัยดานการประกันคุณภาพการศึกษาที่คณะ
พัฒนาขึ้น และเผยแพรใหหนวยงานอื่นสามารถนําไปใชประโยชน
9.1 มีกระบวนการคัดสรรแนวปฏิบัติที่ดี ในแตละกิจกรรมที่เกิดขึ้นในการ
ปฏิบัติงานดานการประกันคุณภาพการศึกษา
9.2 มีการเผยแพรแนวทางการประกันคุณภาพการศึกษา ที่เปนวิธีปฏิบัติที่ดี
ใหกับสาธารณชน และใหหนวยงานอื่นไปใชประโยชน
9.3 มีการวิจัยสถาบันดานการประกันคุณภาพการศึกษา และนําผลไปพัฒนา
งานดานการประกันคุณภาพการศึกษา
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ภาคผนวก
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ภาคผนวกที่ 1

ตัวบงชี้ผลการดําเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
(1) อาจารยประจําหลักสูตรอยางนอยรอยละ 80 มีสวนรวมในการประชุม
เพื่อวางแผน ติดตาม และทบทวนการดําเนินงานหลักสูตร
(2) มีรายละเอียดของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.2 ที่สอดคลองกับกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ หรือ มาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชา
(ถามี)
(3) มีรายละเอียดของรายวิชา และรายละเอียดของประสบการณภาคสนาม
(ถามี) ตามแบบ มคอ.3 และ มคอ.4 อยางนอยกอนการเปดสอนในแตละภาค
การศึกษาใหครบทุกรายวิชา
(4) จัดทํารายงานผลการดําเนินการของรายวิชา และรายงานผลการ
ดําเนินการของประสบการณภาคสนาม (ถามี) ตามแบบ มคอ.5 และ มคอ.6 ภายใน
30 วัน หลังสิ้นสุดภาคการศึกษาที่เปดสอนใหครบทุกรายวิชา
(5) จัดทํารายงานผลการดําเนินการของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.7 ภายใน
60 วัน หลังสิ้นสุดปการศึกษา
(6) มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนิสิตตามมาตรฐานผลการเรียนรูที่กําหนด
ใน มคอ.3 และ มคอ.4 (ถามี) อยางนอยรอยละ 25 ของรายวิชาที่เปดสอนในแตละป
การศึกษา
(7) มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธการสอน หรือการ
ประเมินผลการเรียนรู จากผลการประเมินการดําเนินงานที่รายงานใน มคอ.7 ปที่แลว
(8) อาจารยใหม (ถามี) ทุกคนไดรับการปฐมนิเทศหรือคําแนะนําดานการ
จัดการเรียนการสอน
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(9) อาจารยประจําทุกคนไดรับการพัฒนาทางวิชาการ และ/หรือวิชาชีพอยาง
นอยปละหนึ่งครั้ง
(10) จํานวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน (ถามี) ไดรับการพัฒนา
วิชาการ และ/หรือวิชาชีพ ไมนอยกวารอยละ 50 ตอป
(11) ระดับความพึงพอใจของนิสิตปสุดทาย/บัณฑิตใหมที่มีตอคุณภาพ
หลักสูตร เฉลี่ยไมนอยกวา 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0
(12) ระดับความพึงพอใจของผูใชบัณฑิตที่มีตอบัณฑิตใหม เฉลี่ยไมนอยกวา
3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0
หมายเหตุ
คณะอาจกําหนดตัวบงชี้เพิ่มเติมใหสอดคลองกับพันธกิจและวัตถุประสงค
ของคณะ หรือกําหนดเปาหมายการดําเนินงานที่สูงขึ้น เพื่อการยกระดับมาตรฐานของ
ตนเอง โดยกําหนดไวในรายละเอียดของหลักสูตร ทั้งนี้ หลักสูตรของคณะทุกระดับ
คุณวุฒิตองมีผลการดําเนินการที่บรรลุตามเปาหมายตัวบงชี้ทั้งหมดอยูในเกณฑดีจึง
จะได รั บ การเผยแพร ห ลั ก สู ต รที่ ไ ด ม าตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุ ณ วุ ฒิ
ระดับอุดมศึกษาแหงชาติ โดยเกณฑการประเมินผานคือ มีการดําเนินงานตามขอ 1-5
และอยางนอยรอยละ 80 ของตัวบงชี้ผลการดําเนินงานที่ระบุไวในแตละป
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ภาคผนวกที่ 2

ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการพัฒนาระบบประกันคุณภาพ สําหรับคณะวิชา
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
…………………………...
เพื่ อ ให ก ารพั ฒ นาระบบประกั น คุ ณ ภาพสํ า หรั บ คณะวิ ช า ของ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร มีการดําเนินการอยางตอเนื่อง และกอใหเกิดการพัฒนา
ปรับปรุงการดําเนินงานที่มุงสูความเปนเลิศ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร จึงขอแตงตั้ง
คณะกรรมการพัฒนาระบบประกันคุณภาพ สําหรับคณะวิชา โดยมีรายนามดังตอไปนี้
1. รศ.ดร.พนิต เข็มทอง
2. รศ.ดร.สามัคคี บุณยะวัฒน
3. ผศ.มยุรี เทศผล
4. รศ.กมลพรรณ นามวงศพรหม
5. รศ.ดร.ชุลีรัตน จรัสกุลชัย

รองอธิการบดีฝาย
วิชาการ
รองอธิการบดีฝาย
วิจัย
รองอธิการบดีฝาย
อํานวยการ
รองอธิการบดีฝาย
ประกันคุณภาพ
ผูชวยอธิการบดีฝาย
ประกันคุณภาพ

ที่ปรึกษา
ที่ปรึกษา
ที่ปรึกษา
ประธานกรรมการ
รองประธาน
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

6.
7.
8.
9.

รศ.ดร.บุญเรียง ขจรศิลป
รศ.ดร.สุคนธชื่น ศรีงาม
ผศ.ดร.สุภาพ ฉัตราภรณ
รศ.ดร.ลิลลี่ กาวีตะ
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10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.

รศ.ดร.ฉลองศรี พิมลสมพงศ
รศ.พิภพ ลลิตาภรณ
ผศ.ดร.จงรักษ แกวประสิทธิ์
นายพิชิตชัย ผองอุดม
นางวราภรณ เทพสัมฤทธิ์พร
รศ.ดร.ปริศนา สุวรรณาภรณ
รศ.จิตราภรณ ธวัชพันธุ
รศ.พิณทิพย กรรณสูตร
รศ.ศิริพร อองรุงเรือง
ผศ.ดร.คนึงนิตย เหรียญวรากร
ผศ.ดร.ณรงค กูเจริญประสิทธิ์
ผศ.น.สพ.ดร.ธีระศักดิ์ พราพงษ
ผศ.ดร.อภิชาติ พงศสุพัฒน
อ.ดร.จงรัก วัชรินทรรัตน
อ.ดร.สุภาภาส คําโตนด
อ.ปรียาวัลย คูหา
อ.สุจิตตา เรืองรัศมี
น.ส.วิไลรัตน วิริยะวิบูลยกิจ
นางมุกดา เกตุแกว
นายธเนศ ดาวรุงโรจน
นายสุทธิศักดิ์ ทองคําดี
น.ส.ณัฏยา เบาสุภี
นายจิรพัฒน ธารีสืบ
น.ส.วาสิฏฐี ไวตี

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
กรรมการและผูชวยเลขานุการ
กรรมการและผูชวยเลขานุการ
กรรมการและผูชวยเลขานุการ
กรรมการและผูชวยเลขานุการ
กรรมการและผูชวยเลขานุการ
กรรมการและผูชวยเลขานุการ

คูมือตัวบงชี้และเกณฑประเมินคุณภาพภายใน สําหรับคณะวิชา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 145

โดยมีหนาที่ดังนี้
1. พัฒนาระบบ และกลไกในการประกันคุณภาพของคณะวิชาใหสอดคลอง
กั บ กระบวนการดํ า เนิ น การภายใน และตอบสนองต อ พั น ธกิ จ ของ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
2. พัฒนาตัวบงชี้และเกณฑการประเมินคุณภาพภายในของคณะวิชา สําหรับ
เปนกลไกในการติดตามประเมินผลการดําเนินงานที่กอใหเกิดการพัฒนา
ปรับปรุงอยางตอเนื่อง
3. กิจกรรมตางๆ ที่เกี่ยวของกับการประกันคุณภาพ
ทั้งนี้ ตั้งแตบัดนี้เปนตนไป โดยมีวาระ 2 ป
ประกาศ ณ วันที่ 3 มิถุนายน พ.ศ. 2552

(รองศาสตราจารยวุฒิชัย กปลกาญจน)
อธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
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ภาคผนวกที่ 3

ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการพัฒนาระบบประกันคุณภาพ สําหรับสํานัก สถาบัน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
…………………………...
เพื่อใหการพัฒนาระบบประกันคุณภาพสําหรับสํานัก สถาบัน หรือ
หนวยงานเทียบเทาของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร มีการดําเนินการอยางตอเนื่อง
และกอใหเกิดการพัฒนาปรับปรุงการดําเนินงานที่มุงสูความเปนเลิศ มหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร จึงขอแตงตั้งคณะกรรมการพัฒนาระบบประกันคุณภาพ สําหรับสํานัก
สถาบัน โดยมีรายนามดังตอไปนี้
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

รศ.ดร.พนิต เข็มทอง

รองอธิการบดีฝาย
วิชาการ
รศ.ดร.สามัคคี บุณยะวัฒน
รองอธิการบดีฝายวิจัย
ผศ.มยุรี เทศผล
รองอธิการบดีฝาย
อํานวยการ
รศ.กมลพรรณ นามวงศพรหม รองอธิการบดีฝาย
ประกันคุณภาพ
รศ.ดร.ชุลีรัตน จรัสกุลชัย
ผูชวยอธิการบดีฝาย
ประกันคุณภาพ
รศ.ดร.บุญเรียง ขจรศิลป
รศ.ดร.สุคนธชื่น ศรีงาม
ผศ.ดร.สุภาพ ฉัตราภรณ
รศ.ดร.ลิลลี่ กาวีตะ

ที่ปรึกษา
ที่ปรึกษา
ที่ปรึกษา
ประธานกรรมการ
รองประธาน
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
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กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
กรรมการและผูช วยเลขานุการ
กรรมการและผูช วยเลขานุการ
กรรมการและผูช วยเลขานุการ
กรรมการและผูช วยเลขานุการ
กรรมการและผูช วยเลขานุการ
กรรมการและผูช วยเลขานุการ

10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.

รศ.ดร.ฉลองศรี พิมลสมพงศ
รศ.พิภพ ลลิตาภรณ
ผศ.ดร.จงรักษ แกวประสิทธิ์
นายพิชิตชัย ผองอุดม
นางวราภรณ เทพสัมฤทธิ์พร
รศ.ศักดา อินทรวิชัย
นายณรงคชัย พิพัฒนธนวงศ
นางยุพา ปานแกว
นางพิมพจันทร นุมหอม
นางผองศรี จิตตนูนท
นางกชพรรณ ชมภูนิตย
นายธํารงศิลป โพธิสูง
นางจิตรา พึ่งพานิช
นางวราภรณ แดงชวง
น.ส.นฤมล ศักดิ์อุดมวัฒโน
รศ.สุวิสา พัฒนเกียรติ
นางภัทรา ชูวาธิวัฒน
นางอัจฉรา ผองอุดม
นางเกศินี คุณค้ําชู
น.ส.วิไลรัตน วิริยะวิบูลยกิจ
นางมุกดา เกตุแกว
นายธเนศ ดาวรุงโรจน
นายสุทธิศักดิ์ ทองคําดี
น.ส.ณัฏยา เบาสุภี
นายจิรพัฒน ธารีสืบ
น.ส.วาสิฏฐี ไวตี
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โดยมีหนาที่ดังนี้
1. พัฒนาระบบ และกลไกในการประกันคุณภาพของสํานัก สถาบัน หรือ
หนวยงานเทียบเทา ใหสอดคลองกับกระบวนการดําเนินการภายใน และ
ตอบสนองตอพันธกิจของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
2. พัฒนาตัวบงชี้และเกณฑการประเมินคุณภาพภายในของสํานัก สถาบัน
หรือหนวยงานเทียบเทา สําหรับเปนกลไกในการติดตามประเมินผลการ
ดําเนินงาน ที่กอใหเกิดการพัฒนาปรับปรุงอยางตอเนื่อง
3. กิจกรรมตางๆ ที่เกี่ยวของกับการประกันคุณภาพ
ทั้งนี้ ตั้งแตบัดนี้เปนตนไป โดยมีวาระ 2 ป
ประกาศ ณ วันที่ 3 มิถุนายน พ.ศ. 2552
(รองศาสตราจารยวุฒิชัย กปลกาญจน)
อธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
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ภาคผนวกที่ 4

ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
เรื่อง แกไขและแตงตั้งคณะกรรมการพัฒนาระบบประกันคุณภาพ สําหรับคณะวิชา
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร เพิม่ เติม ครั้งที่ 1
………………………………………………...
ตามประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ลงวันที่ 3 มิถุนายน พ.ศ.
2552 เรื่อง แต งตั้งคณะกรรมการพัฒ นาระบบประกันคุ ณ ภาพ สํ าหรั บคณะวิช า
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร นั้น
เนื่องจากรายชื่อและตําแหนงของกรรมการฯ บางทานไมถูกตอง จึง
ขอแกไข ดังนี้
1. ผูชวยศาสตราจารย ดร.จงรักษ แกวประสิทธิ์ เปน
รองศาสตราจารย ดร.จงรักษ แกวประสิทธิ์
2. อาจารย ดร.สุภาภาส คําโตนด เปน
อาจารย ดร.ศุภาภาส คําโตนด
และเพื่ อ ให ก ารพั ฒ นาระบบประกั น คุ ณ ภาพ สํ า หรั บ คณะวิ ช า
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น จึงขอแตงตั้งกรรมการฯ เพิ่มเติม
ดังรายนามตอไปนี้
1. นางสาวนีรนุช ภาชนะทิพย
เปนกรรมการ
2. นางสาวลิลา วุฒิวาณิชยกุล
เปนกรรมการ
3. นางสาวยุภาพร สุรเวช
เปนกรรมการ
4. นางสาวพัชนี ลีลาดี
เปนกรรมการ
5. นางวลีรัตน กาญจนปกรณชัย เปนกรรมการ
6. นายสมศักดิ์ ทับทิมทอง
เปนกรรมการ
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ทั้งนี้ ตั้งแตบัดนี้เปนตนไป
โดยมีหนาที่และวาระตามประกาศ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ลงวันที่ 3 มิถุนายน พ.ศ. 2552
ประกาศ ณ วันที่ 29 มิถุนายน พ.ศ. 2552

(รองศาสตราจารยวุฒิชัย กปลกาญจน)
อธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
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ภาคผนวกที่ 5

ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการพัฒนาระบบประกันคุณภาพ สําหรับสํานัก สถาบัน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร เพิม่ เติม ครั้งที่ 1
………………………………..……………...
ตามประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ลงวันที่ 3 มิถุนายน พ.ศ.
2552 เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการพัฒนาระบบประกันคุณภาพ สําหรับสํานัก สถาบัน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร นั้น
เนื่ องจากตํ า แหน งของกรรมการฯ บางท านไม ถูก ตอ ง จึงขอแก ไ ข
ดังนี้
ผู ช ว ยศาสตราจารย ดร.จงรั ก ษ แก ว ประสิ ท ธิ์ เปลี่ ย นเป น
รองศาสตราจารย ดร.จงรักษ แกวประสิทธิ์
และเพื่อใหการพัฒนาระบบประกันคุณภาพ สําหรับสํานัก สถาบัน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น จึงขอแตงตั้งกรรมการฯ เพิ่มเติม
ดังรายนามตอไปนี้
1.
2.
3.
4.
5.
6.
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นางสาวนีรนุช ภาชนะทิพย
นางสาวลิลา วุฒิวาณิชยกุล
นางสาวยุภาพร สุรเวช
นางสาวพัชนี ลีลาดี
นางวลีรัตน กาญจนปกรณชัย
นายสมศักดิ์ ทับทิมทอง

เปนกรรมการ
เปนกรรมการ
เปนกรรมการ
เปนกรรมการ
เปนกรรมการ
เปนกรรมการ
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ทั้งนี้ ตั้งแตบัดนี้เปนตนไป โดยมีหนาที่และวาระตามประกาศ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ลงวันที่ 3 มิถุนายน พ.ศ.2552
ประกาศ ณ วันที่ 29 มิถุนายน พ.ศ. 2552

(รองศาสตราจารยวุฒิชัย กปลกาญจน)
อธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
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ภาคผนวกที่ 6

ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
เรื่อง แกไขและแตงตั้งคณะกรรมการพัฒนาระบบประกันคุณภาพ สําหรับคณะวิชา
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร แกไขเพิ่มเติม ครั้งที่ 2
………………………….………...
ตามประกาศมหาวิ ท ยาลั ย เกษตรศาสตร ลงวั น ที่ 29 มิ ถุ น ายน
พ.ศ. 2552 เรื่ อ ง แก ไ ขและแต ง ตั้ ง คณะกรรมการพั ฒ นาระบบประกั น คุณ ภาพ
สําหรับคณะวิชา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 นั้น
เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงกรรมการบางทาน จึงขอแกไข ดังนี้
1. จาก ดร.จงรัก วัชรินทรรัตน เปน ผูชวยศาสตราจารย ดร.
รุงเรือง พูลศิริ กรรมการ
2. จาก อาจารยสุจิตตา เรืองรัศมี เปน ผูชวยศาสตราจารย ดร.
พนามาศ ตรีวรรณกุล กรรมการ
3. จาก นายสุทธิศักดิ์ ทองคําดี เปน นางสาวอรอุมา
แกวมณีโชติ กรรมการและผูชวยเลขานุการ
และเพื่ อ ให ก ารพั ฒ นาระบบประกั น คุ ณ ภาพ สํ า หรั บ คณะวิ ช า
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น จึงขอแตงตั้งกรรมการฯ เพิ่มเติม
ดังรายนามตอไปนี้
1. ผูชวยศาสตราจารย ดร.เมธี แกวเนิน
กรรมการ
2. อาจารยกัญญาภา อรามรักษ
กรรมการ
3. รองศาสตราจารยสิริกร กาญจนสุนทร
กรรมการ
4. อาจารยอนามิกา กาญจนบันเทิง
กรรมการ
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5. รองศาสตราจารย ดร.วศิน อิงคพัฒนากุล
6. ผูชวยศาสตราจารยนิมิตร เฉิดฉันทพิพัฒน
7. รองศาสตราจารยอธิเกียรติ ทองเพิ่ม
8. อาจารยฐนีตา สัตยพานิช
9. ดร.ยอดชาย เตียเปน
10. ดร.โสรยา เกิดพิบูลย
11. ดร.ศมณพร สุทธิบาก
12. อาจารยเตชทัช คลายโศกก
13. รองศาสตราจารยวิภาวรรณ อยูเย็น
14. ผูชวยศาสตราจารยอัญชัน เกียรติบุตร

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

ทั้งนี้ ตั้งแตบัดนี้เปนตนไป โดยมีหนาที่และวาระตามประกาศ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการพัฒนาระบบประกันคุณภาพ
สําหรับคณะวิชา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ลงวันที่ 3 มิถุนายน 2552
ประกาศ ณ วันที่ 29 ตุลาคม พ.ศ. 2553

(รองศาสตราจารยวุฒิชัย กปลกาญจน)
อธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
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บรรณานุกรม
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา. 2553. คูมือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
สถานศึกษา ระดับอุดมศึกษา พ.ศ.2553 (ฉบับเดือนสิงหาคม 2553).
สํานักประกันคุณภาพ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร. 2548. คูมือระบบประกันคุณภาพ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร KU.QA 2548. กรุงเทพมหานคร: หางหุนสวน
จํากัด สํานักพิมพฟสิกสเซ็นเตอร.
. 2551. คูมือดัชนีประเมินและเกณฑมาตรฐานระบบประกันคุณภาพ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร สําหรับคณะวิชา ป 2551. กรุงเทพมหานคร:
โรงพิมพมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย.

เอกสารวิชาการ 15/2553 สํานักประกันคุณภาพ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
ที่ปรึกษา
1. รศ.ดร.พนิต เข็มทอง
รองอธิการบดีฝายวิชาการรักษาราชการ
แทนรองอธิการบดีฝายประกันคุณภาพ
2. รศ.กมลพรรณ นามวงศพรหม ที่ปรึกษาคณะกรรมการประจําสํานักประกันคุณภาพ
3. คณะกรรมการพัฒนาระบบประกันคุณภาพสําหรับคณะวิชา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
คณะบรรณาธิการ
1. น.ส.วิไลรัตน วิริยะวิบูลยกิจ
ผูอํานวยการสํานักประกันคุณภาพ
2. น.ส.ณัฏยา เบาสุภี
ฝายพัฒนาและฝกอบรม
3. น.ส.วาสิฏฐี ไวตี
ฝายพัฒนาและฝกอบรม
4. นายจิรพัฒน ธารีสืบ
ฝายพัฒนาและฝกอบรม
ออกแบบปก น.ส.เพชรรัตน โชครุง ฝายวิเคราะหขอมูลและสารสนเทศ
พิมพครั้งที่ 1 พฤศจิกายน 2553 จํานวน 1,800 เลม
พิมพที่ สหประชาพาณิชย 377, 379, 381 ถนนลาดหญา แขวงสมเด็จเจาพระยา
เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600 โทร 0 2861 4341-2
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