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หน่วยงานสนับสนุน 
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หน่วยงานสนับสนุน มหาวิทยาลัยรามค าแหง 
มหาวิทยาลัยรามค าแหงก าหนดให้ทุกหน่วยงานต้องด าเนินการด้านการประกันคุณภาพการศึกษาตาม

เกณฑ์การประเมินคุณภาพที่ก าหนด ส าหรับเกณฑ์การประเมินคุณภาพของหน่วยงานสนับสนุนมหาวิทยาลัยเป็น
ก าหนดเอง โดยพิจารณาจากเกณฑ์การด าเนินงานของ สกอ. และการด าเนินงานต่าง ๆ ของแต่ละหน่วยงาน 
เพ่ือให้เป็นข้อมูลให้กับหลักสูตร คณะ สถาบัน ในการรายงานผลการด าเนินต่อ สกอ. ทั้งนี้หน่วยงานสนับสนุนของ
มหาวิทยาลัยรามค าแหงที่ระบบ QA มีจ านวน 34 หน่วยงาน  ดังนี้ 

 

 

สาขาวิทยบริการฯ จังหวัด 
1. อุทัยธานี 9. ขอนแก่น 17. สงขลา 
2. อ านาจเจริญ 10. ศรีสะเกษ 18. หนองบัวล าภู  
3. ปราจีนบุรี 11. ตรัง 19. ลพบุรี 
4. แพร่ 12. บุรีรัมย์ 20. เชียงราย 
5. นครศรีธรรมราช 13. อุดรธานี 21. พังงา 
6. นครพนม 14. กาญจนบุรี 22. เชียงใหม่ 
7. นครราชสีมา 15. สุรินทร์ 23. เพชรบูรณ์ 
8. สุโขทัย 16. ชัยภูมิ 

 
 
 
 
 
 

ส านัก/สถาบัน 
1. ส านักงานอธิการบดี  2. ส านักประกันคุณภาพการศึกษา 
   - กองกลาง 3. ส านักพิมพ์  
   - กองแผนงาน 4. ส านักกีฬา 
   - กองบริการการศึกษา 5. สถาบันบริการทางวิชาการทางอิเล็กทรอนิกส์ 
   - กองคลัง 6. สถาบันวิจัยและพัฒนา 

   - กองการเจ้าหน้าที่ 7. สถาบันภาษา 

   - กองกิจการนักศึกษา 8. สถาบันศิลปวัฒนธรรมเฉลิมพระเกียรติ 

   - กองอาคารสถานที่ 9. สถาบันวิจัยสัตว์ในภูมิภาคเขตร้อน 
   - กองงานวิทยาเขตบางนา 10. ส านักงานสาขาวิทยบริการฯ ต่างประเทศ 
   - ส านักงานตรวจสอบภายใน 11. ส านักงานบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน 
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ตารางแสดงองค์ประกอบ และตัวบ่งช้ี 
แต่ละกลุ่มหน่วยงานที่ต้องด าเนินการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 

องค์ประกอบ ตัวบ่งชี ้ หน่วยงานสนับสนุน สธก. สาขาวิทยบริการฯ หน่วยงานที ่
รายงานผลการด าเนินงาน

ตามเกณฑ์ ระดับสถาบนั * 
1. การผลิตบณัฑิต 1.1 การบริการนักศึกษาระดับปริญญาตรี 

(สกอ.1.4) 
-  กน. 

 วข. 
 กน. 

 1.2 กิจกรรมนักศึกษาระดับปริญญาตรี  
(สกอ.1.5) 

+ ส านักกีฬา 
+ สถาบันศิลปวัฒนธรรมฯ 

 กน. 
 วข. 

- กน. 

2. การวิจัย   2.1 ระบบและกลไกการบริหารและพัฒนา
งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ (สกอ.2.1) 

 
 สถาบันวิจยัฯ 

    สถาบันวิจัยสัตว์ฯ 
(รวมทั้งหน่วยงานที่มี

ต าแหน่งนักวิจัย) 

- -      + สถาบันวจิัยฯ 
+ สถาบันวจิัยสัตว์ฯ 
(รวมทั้งหน่วยงานที่มี

ต าแหน่งนักวจิัย) 
 2.2 เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์

(สกอ.2.2) 
- - 

 2.3 ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ า
และนักวจิัย (สกอ.2.3) 

- - 

3. การท านุบ ารุง
ศิลปะและวัฒนธรรม 

3.1 ระบบและกลไกการท านุบ ารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม  (สกอ.4.1) 

   สถาบัน
ศิลปวัฒนธรรมฯ 

4. การบรหิารจดัการ 4.1 แผนการด าเนินงาน (สกอ.5.1.1)    กผ. 
4.2 การวิเคราะห์ขอ้มูลทางการเงิน  
     (สกอ.5.1.2) 

- กผ. 
กค. 

- กผ. 
กค. 

4.3 การบริหารความเส่ียง  (สกอ.5.1.3)    ส านักงานบริหาร 
ความเส่ียงฯ 

4.4 ภาวะผู้น าของผู้บริหาร   (สกอ.5.1.4)    กจ.  กก. 
4.5 การพัฒนาสถาบันสู่สถาบันเรียนรู้  
 (สกอ.5.1.5)   

   กบศ. 

4.6 แผนการบริหารและแผนพัฒนาบุคลากร
สายสนับสนุน  (สกอ.5.1.6) 

   กจ. 

4.7 การประกันคุณภาพการศึกษา  
 (สกอ.5.1.7) 

   สปค. 

4.8 การประชาสัมพันธ์รับสมัครนักศึกษาใหม่ - -  - 
4.9 ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อ
การให้บริการของหน่วยงาน 

   - 

5.  สิ่งสนับสนุนการ
เรียนรู้ 

5.1 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้  (สกอ.6.1) + ส านักกีฬา 
+ สถาบันบริการวิชาการ

ทางอเิล็กทรอนกิส ์

 วข. 
 กอ. 

 - 

  หมายถึง ตัวบ่งช้ีที่หน่วยงานต้องด าเนินการและรับการประเมิน 
 + หมายถึง รายงานผลการด าเนินงาน แตไ่ม่ตอ้งประเมิน 
หมายเหตุ 
  ปีงบประมาณที่ใช้  :  ให้ใช้ปีงบประมาณที่มากกว่าปีการศึกษาที่ประเมิน 1 ปี เช่น ประเมินปีการศึกษา 2561                  
ใช้ปีงบประมาณ 2562 
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การแปลความหมายคะแนนการประเมิน 
ส าหรับการสรุปผลการประเมินรายองค์ประกอบ หรือภาพรวมของการประเมินทุกองค์ประกอบของ 

ส านัก/สถาบัน/สาขาวิทยบริการฯ จะเป็นคะแนนเต็ม 5 คะแนน เช่นเดียวกับเกณฑ์การประเมินในแต่ละตัวบ่งชี้ 
โดยภาพรวมของการประเมินจะเป็นค่าเฉลี่ยของคะแนนรายตัวบ่งชี้ทั้งหมด รายละเอียดการแปลความหมายผล
การด าเนินงานทุกองค์ประกอบสรุปได้ดังนี้ 

การแปลความหมายคะแนนการประเมิน  
ช่วงคะแนน      ผลการประเมิน 
 4.51 – 5.00 หมายถึง การด าเนินงานระดับดีมาก 
3.51 – 4.50 หมายถึง การด าเนินงานระดับดี 
2.51 – 3.50 หมายถึง การด าเนินงานระดับพอใช้ 
1.51 – 2.50 หมายถึง การด าเนินงานต้องปรับปรุง 
0.00 – 1.50 หมายถึง การด าเนินงานต้องปรับปรุงเร่งด่วน 

การค านวณคะแนนผลการประเมิน ในการค านวณคะแนนเฉลี่ยรายองค์ประกอบและภาพรวมทุก
องค์ประกอบ ใช้สูตรการค านวณ ดังนี้ 

ค่าเฉลี่ยผลการประเมิน  = 
ผลรวมของคะแนนรายตัวบ่งชี้ 

จ านวนตัวบ่งชี้ทั้งหมด 
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องค์ประกอบที่  1   การผลิตบัณฑิต 
 

ตัวบ่งชี้ท่ี 1.1  การบริการนักศึกษาระดับปริญญาตรี  (สกอ.1.4)   
(กองกิจการนักศึกษา)   

ชนิดของตัวบ่งช้ี  กระบวนการ 
ระยะเวลา  ปีการศึกษา 
 
ค าอธิบายตัวบ่งช้ี 

สถาบันอุดมศึกษาควรจัดบริการด้านต่างๆ ให้นักศึกษาอย่างครบถว้นตั้งแต่การให้ค าปรึกษา 
ทั้งด้านวิชาการและการใช้ชีวิต จัดบริการข้อมูลหน่วยงานที่ให้บริการ เช่น ทุนกู้ยืมการศึกษา แหล่งทุนการศึกษาต่อ
การบริการจัดหางาน แหล่งข้อมูลการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ การเตรียมความพร้อม เพ่ือการท างานเมื่อส าเร็จ
การศึกษา ข้อมูลข่าวสารความเคลื่อนไหวในและนอกสถาบันที่จ าเป็นแก่นักศึกษาและศิษย์เก่า 
เกณฑ์มาตรฐาน 

1. จัดบริการให้ค าปรึกษา แนะแนวด้านการใช้ชีวิต และการเข้าสู่อาชีพแก่นักศึกษา 
2. มีการให้ข้อมูลของหน่วยงานที่ให้บริการกิจกรรมพิเศษนอกหลักสูตร แหล่งงานทั้งเต็มเวลาและ 
    นอกเวลาแกน่ักศึกษา 
3. จัดกิจกรรมการเตรียมความพร้อมเพ่ือการท างานเมื่อส าเร็จการศึกษาให้แกน่ักศึกษา 
4. ประเมินคุณภาพของการจัดกิจกรรมและการจัดบริการในข้อ 1-3 ทุกข้อไม่ต่ ากว่า 3.51  

        จากคะแนนเต็ม 5 
5. น าผลการประเมินจากข้อ 4 มาปรับปรุงพัฒนาการให้บริการและการให้ข้อมูล เพ่ือส่งให้ผล 

       การประเมินสูงขึ้นหรือเป็นไปตามความคาดหวังของนักศึกษา 
6. ให้ข้อมูลและความรู้ที่เป็นประโยชน์แก่ศิษย์เก่า 

เกณฑ์การประเมิน  :  

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

1 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

2 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

3 - 4 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

5 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

6 ข้อ 
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องค์ประกอบที่  1   การผลิตบัณฑิต 
 

ตัวบ่งชี้ท่ี 1.1  การบริการนักศึกษาระดับปริญญาตรี  (สกอ.1.4)   
(กองงานวิทยาเขตบางนา)   

ชนิดของตัวบ่งช้ี  กระบวนการ 
ระยะเวลา  ปีการศึกษา 
 
ค าอธิบายตัวบ่งช้ี 

สถาบันอุดมศึกษาควรจัดบริการด้านต่างๆ ให้นักศึกษาอย่างครบถ้วนตั้งแต่การให้ค าปรึกษา 
ทั้งด้านวิชาการและการใช้ชีวิต จัดบริการข้อมูลหน่วยงานที่ให้บริการ เช่น ทุนกู้ยืมการศึกษา แหล่งทุนการศึกษาต่อ
การบริการจัดหางาน แหล่งข้อมูลการฝึกประสบการณ์ ข้อมูลข่าวสารความเคลื่อนไหวในและนอกสถาบันที่จ าเป็นแก่
นักศึกษาและศิษย์เก่า 
เกณฑ์มาตรฐาน 

1. จัดบริการให้ค าปรึกษา แนะแนวด้านการใช้ชีวิต และการเข้าสู่อาชีพแก่นักศึกษา 
2. มีการให้ข้อมูลของหน่วยงานที่ให้บริการกิจกรรมพิเศษนอกหลักสูตร แหล่งงานทั้งเต็มเวลาและ 
    นอกเวลาแกน่ักศึกษา 
3. ให้ข้อมูลและความรู้ที่เป็นประโยชน์แก่นักศึกษาหรือศิษย์เก่า 
4. ประเมินคุณภาพของการจัดกิจกรรมและการจัดบริการในข้อ 1-3 ทุกข้อไม่ต่ ากว่า 3.51  

        จากคะแนนเต็ม 5 
5. น าผลการประเมินจากข้อ 4 มาปรับปรุงพัฒนาการให้บริการและการให้ข้อมูล เพ่ือส่งให้ผล 

       การประเมินสูงขึ้นหรือเป็นไปตามความคาดหวังของนักศึกษา 
เกณฑ์การประเมิน  :  

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

1 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

2 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

3 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

4 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

5 ข้อ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



6 
 

ตัวบ่งชี้ท่ี 1.1  การบริการนักศึกษาระดับปริญญาตรี (สกอ.1.4 และ สกอ. 1.5) (สาขาวิทยบริการฯ)
ชนิดของตัวบ่งช้ี  กระบวนการ 
ระยะเวลา  ปีการศึกษา 
 
ค าอธิบายตัวบ่งช้ี 

สถาบันอุดมศึกษาควรจัดบริการด้านต่างๆ ให้นักศึกษาอย่างครบถ้วนตั้งแต่การให้ค าปรึกษา 
ทั้งด้านวิชาการและการใช้ชีวิต จัดบริการข้อมูลหน่วยงานที่ให้บริการ เช่น ทุนกู้ยืมการศึกษา แหล่งทุนการศึกษาต่อ
การบริการจัดหางาน แหล่งข้อมูลการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ การเตรียมความพร้อม เพ่ือการท างานเมื่อส าเร็จ
การศึกษา ข้อมูลข่าวสารความเคลื่อนไหวในและนอกสถาบันที่จ าเป็นแก่นักศึกษาและศิษย์เก่า 
เกณฑ์มาตรฐาน 

1. จัดบริการให้ค าปรึกษา แนะแนวด้านการใช้ชีวิต การเข้าสู่อาชีพ และให้ความรู้ด้านการประกันคุณภาพ 
    การศึกษาแกน่ักศึกษา 
2. มีการให้ข้อมูลของหน่วยงานที่ให้บริการกิจกรรมพิเศษนอกหลักสูตร แหล่งงานทั้งเต็มเวลาและ 
    นอกเวลาแกน่ักศึกษา 
3. มีการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาตามท่ีมหาวิทยาลัยก าหนดและให้ด าเนินกิจกรรมในประเภทต่อไปนี้ 
    อย่างน้อย 1 กิจกรรม 

- กิจกรรมส่งเสรมิคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ท่ีก าหนดโดยสถาบัน 
- กิจกรรมกีฬา หรือการส่งเสริมสุขภาพ 
- กิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน ์ หรือรักษาสิ่งแวดล้อม 
- กิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรมและจรยิธรรม 
- กิจกรรมส่งเสรมิศิลปะและวัฒนธรรม 

4. จัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมเพ่ือการท างานเมื่อส าเร็จการศึกษาแก่นักศึกษา 
5. ประเมินคุณภาพของการจัดกิจกรรมและการจัดบริการในข้อ 1-4 ทุกข้อไม่ต่ ากว่า 3.51  

        จากคะแนนเต็ม 5 
6. น าผลการประเมินจากข้อ 5 มาปรับปรุงพัฒนาการให้บริการและการให้ข้อมูล เพ่ือส่งให้ผล 

       การประเมินสูงขึ้นหรือเป็นไปตามความคาดหวังของนักศึกษา 
7. ให้ข้อมูลและความรู้ที่เป็นประโยชน์แก่ศิษย์เก่า 
 

เกณฑ์การประเมิน  :  

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

1 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

2 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

3 - 4 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

5 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

6-7 ข้อ 
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ตัวบ่งชี้ที่ 1.2  กิจกรรมนักศึกษาระดับปริญญาตรี (สกอ.1.5)    
(กองกิจการนักศึกษา, กองงานวิทยาเขตบางนา)   

ชนิดของตัวบ่งชี้  กระบวนการ 
ระยะเวลา  ปีการศึกษา 
 
ค าอธิบายตัวบ่งชี้ 

หน่วยงานต้องส่งเสริมให้มีการจัดกิจกรรมนักศึกษาต่างๆ อย่างเหมาะสมและครบถ้วน  
กิจกรรมนักศึกษาหมายถึงกิจกรรมเสริมหลักสูตรที่ด าเนินการทั้งโดยสถาบันและโดยองค์กรนักศึกษา   
เป็นกิจกรรมที่ผู้เข้าร่วมจะมีโอกาสได้รับการพัฒนาสติปัญญา สังคม อารมณ์ ร่างกาย และคุณธรรมจริยธรรม
สอดคล้องกับคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค ์

เกณฑ์มาตรฐาน 
1. จัดท าแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาในภาพรวมของหน่วยงานโดยให้นักศึกษามีสว่นร่วม 

         ในการจัดท าแผนและการจัดกิจกรรม 
2. ในแผนการจดักิจกรรมพัฒนานักศึกษาให้ด าเนนิกิจกรรมในประเภทต่อไปนี้ใหค้รบถว้น 

- กิจกรรมส่งเสรมิคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ท่ีก าหนดโดยสถาบัน 
- กิจกรรมกีฬา หรือการส่งเสริมสุขภาพ 
- กิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน ์ หรือรักษาสิ่งแวดล้อม 
- กิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรมและจรยิธรรม 
- กิจกรรมส่งเสรมิศิลปะและวัฒนธรรม 

3. จัดกิจกรรมให้ความรู้และทักษะการประกันคุณภาพการศึกษาแก่นักศึกษา 
4. ทุกกิจกรรมที่ด าเนินการ มีการประเมินผลความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ของกิจกรรม 

              และน าผลการประเมินมาปรับปรุงการด าเนนิงานครั้งต่อไป 
5. ประเมินความส าเรจ็ตามวตัถุประสงค์ของแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา 
6. น าผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือปรับปรงุการจดักิจกรรมเพื่อพัฒนานักศึกษา 
 

เกณฑ์การประเมิน  :  
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการด าเนินการ 
1 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
2 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
3 - 4 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
5 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
6 ข้อ 
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ตัวบ่งชี้ท่ี 2.1  ระบบและกลไกการบริหารและพัฒนางานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์  (สกอ.2.1) 
ชนิดของตัวบ่งช้ี  กระบวนการ 
ระยะเวลา  ปีการศึกษา 
 
ค าอธิบายตัวบ่งช้ี  

สถาบันอุดมศึกษาต้องมีการบริหารจัดการงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ที่มีคุณภาพโดยมีแนวทาง  
การด าเนินงานที่เป็นระบบและมีกลไกส่งเสริมสนับสนุนครบถ้วนเพื่อให้สามารถด าเนินการได้ตามแผน 
ที่ก าหนดไว้ ทั้งการสนับสนุนด้านการจัดหาแหล่งทุนวิจัย และการจัดสรรทุนวิจัยจากงบประมาณของสถาบันให้กับ
บุคลากร ส่งเสริมพัฒนาสมรรถนะแก่อาจารย์และนักวิจยั การสนับสนุนทรัพยากรที่จ าเป็นซึ่งรวมถึงทรัพยากร
บุคคล ทรัพยากรการเงินเครื่องมืออุปกรณท่ีเกี่ยวข้องต่างๆ ตลอดจนจัดระบบสร้างขวัญและก าลังใจแก่นักวิจัยอย่าง
เหมาะสม ตลอดจนมีระบบและกลไกเพ่ือช่วยในการคุม้ครองสิทธิ์ของงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่น าไปใชป้ระโยชน์ 
เกณฑ์มาตรฐาน 

1. มีระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารงานวิจัยที่สามารถน าไปใช้ประโยชน์ในการบริหาร 
    งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค ์
2. สนับสนุนพันธกจิด้านการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ในประเด็นต่อไปนี้ 

- ห้องปฏิบัติการหรือห้องปฏิบัติงานสร้างสรรค์ หรือหน่วยวิจัย หรือศูนย์ 
    เครื่องมือ หรือศูนยใ์ห้ค าปรึกษาและสนบัสนนุการวิจัยหรืองานสรา้งสรรค์ 
- ห้องสมุดหรือแหล่งคน้คว้าข้อมูลสนับสนนุการวิจัยหรืองานสรา้งสรรค์ 
- สิ่งอ านวยความสะดวกหรอืการรักษาความปลอดภยัในการวิจยัหรือการผลติ   
    งานสร้างสรรค์  เช่น ระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ ระบบรักษาความปลอดภัย 
    ในห้องปฏิบัติการ 
- กิจกรรมวิชาการท่ีสง่เสริมงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ เช่น การจัดประชุม 
    วิชาการ การจัดแสดงงานสร้างสรรค์ การจัดให้มีศาสตราจารย์อาคันตุกะหรือ 
    ศาสตราจารย์รับเชิญ (visiting professor) 

3. จัดสรรงบประมาณ เพ่ือเป็นทุนวิจัยหรืองานสรา้งสรรค ์
4. จดัสรรงบประมาณเพ่ือสนับสนุนการเผยแพรผ่ลงานวิจยัหรืองานสร้างสรรค์ในการ 
    ประชุมวชิาการหรือการตพิีมพในวารสารระดับชาตหิรือนานาชาติ 
5. มีการพัฒนาสมรรถนะอาจารย์และนักวิจัย มีการสร้างขวัญและก าลังใจตลอดจน 
    ยกย่องอาจารย์และนักวิจัยที่มีผลงานวิจยัหรืองานสร้างสรรค์ดีเด่น 
6. มีระบบและกลไกเพ่ือช่วยในการคุม้ครองสิทธิ์ของงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ท่ี 
    น าไปใช้ประโยชน์และด าเนินการตามระบบที่ก าหนด 

องค์ประกอบที่ 2   การวจัิย (เฉพาะหน่วยงานที่มนีักวิจัย) 
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เกณฑ์การประเมิน  :  
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการด าเนินการ 
1 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
2 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
3 - 4 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
5 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
6 ข้อ 
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ตัวบ่งชี้ที่ 2.2 เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์   (สกอ.2.2) 
ชนิดชองตัวบ่งชี้ ปัจจัยน าเขา้ 
ระยะเวลา          ปีงบประมาณ 
 
ค าอธิบายตัวบ่งชี้ 

ปัจจัยส าคัญท่ีส่งเสริมสนับสนุนให้เกิดการผลิตงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ใน
สถาบันอุดมศึกษา คือเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ ดังนั้น สถาบันอุดมศึกษาจึงต้องจัดสรรเงินจาก
ภายในสถาบันและที่ได้รับจากภายนอกสถาบันเพ่ือสนับสนุนการท าวิจัยหรืองานสร้างสรรค์อย่างมีประสิทธิภาพ
ตามสภาพแวดล้อมและจุดเน้นของสถาบัน 

นอกจากนั้นเงินทุนวิจยัหรืองานสร้างสรรค์ที่ได้รับจากแหล่งทุนภายนอกสถาบันยังเป็นตัวบ่งชี้ที่
ส าคัญ  ที่แสดงถึงศักยภาพด้านการวจิัย 
 
เกณฑ์การประเมิน 
โดยการแปลงจ านวนเงินต่อจ านวนอาจารย์ประจ าและนักวิจัยประจ าเป็นคะแนนระหว่าง 0 – 5 
เกณฑ์เฉพาะกลุ่ม ข และ ค2 จ าแนกเปน็ 3 กลุ่มสาขาวิชา 

กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
จ านวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากภายในและภายนอกสถาบันที่ก าหนดให้

เป็นคะแนนเต็ม 5 = 60,000 บาทข้ึนไปต่อคน 
กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 
จ านวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากภายในและภายนอกสถาบันที่ก าหนดให้

เป็นคะแนนเต็ม 5 = 50,000 บาทข้ึนไปต่อคน 
กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์
จ านวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากภายในและภายนอกสถาบันที่ก าหนดให้

เป็นคะแนนเต็ม 5 = 25,000 บาทข้ึนไปต่อคน 
สูตรการค านวณ 

 1. ค านวณจ านวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากภายในและภายนอกสถาบันต่อจ านวน
อาจารย์ประจ าและนักวิจัย 
  

จ านวนเงินสนับสนุนงานวิจัยฯ   = 
 จ านวนเงินสนับสนุนงานวิจัยฯ จากภายในและภายนอก  
 จ านวนอาจารยป์ระจ าและนักวิจัย  
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 2. แปลงจ านวนเงินที่ค านวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 
 

คะแนนที่ได้   = 
 จ านวนเงินสนับสนุนงานวิจัยฯ จากภายในและภายนอก 

X 5 
 จ านวนเงินสนับสนุนงานวิจัยฯ ที่ก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 

หมายเหตุ  
  1. จ านวนอาจารย์และนักวิจัยให้นับตามปีการศึกษา และนับเฉพาะที่ปฏิบัติงานจริงไม่นับรวม 
ผู้ลาศึกษาต่อ 

2. ให้นับจ านวนเงินที่มีการลงนามในสัญญารับทุนในปีการศึกษาหรืองบประมาณหรือ 
ปฏิทินนั้นๆ ไมใ่ช่จ านวนเงินที่เบิกจ่ายจริง 

3. กรณีท่ีมีหลักฐานการแบ่งสัดสวนเงินสนับสนุนงานวิจัย ซึ่งอาจเป็นหลักฐานจากแหล่งทุน 
หรือหลักฐานจากการตกลงร่วมกันของสถาบันที่ร่วมโครงการ  ให้แบง่สัดส่วนเงินตามหลักฐานที่ปรากฏ กรณีท่ีไม
มีหลักฐาน ให้แบ่งเงินตามสัดส่วนผู้ร่วมวิจัยของแต่ละหน่วยงาน 

4. การนับจ านวนเงินสนับสนุนโครงการวิจัย สามารถนับเงินโครงการวิจัยสถาบันที่ได้ลงนาม 
ในสัญญารับทุนโดยอาจารย์ประจ าหรือนักวิจัย แต่ไม่สามารถนับเงินโครงการวิจัยสถาบันที่บุคลากรสายสนับสนุน
ที่ไมใ่ช่นักวิจัยเป็นผู้ด าเนินการ 
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ตัวบ่งชี้ท่ี 2.3  ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าและนักวิจัย  (สกอ.2.3) 
ชนิดของตัวบ่งช้ี  ผลลัพธ์ 
ระยะเวลา  ปีปฏิทิน 
 
ค าอธิบายตัวบ่งช้ี 

ผลงานทางวิชาการเป็นข้อมูลที่ส าคัญในการแสดงให้เห็นว่าอาจารย์ประจ าและนักวิจัยได้ 
สร้างสรรค์ข้ึนเพื่อแสดงให้เห็นถึงความก้าวหน้าทางวิชาการและการพัฒนาองค์ความรู้อย่างต่อเนื่อง เป็นผลงานที่มี
คุณคา่สมควรส่งเสริมให้มีการเผยแพร่และน าไปใช้ประโยชน์ทั้งเชิงวิชาการและการแข่งขันของประเทศ ผลงานทาง
วิชาการอยู่ในรูปของบทความวิจัยหรือบทความทางวิชาการที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ
ระดับชาติ หรือระดับนานาชาติ  ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการท่ีปรากฏในฐานข้อมูล TCI หรือ Scopus หรือตามประกาศ 
ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษาว่าด้วย หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับการ
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ. 2556 ผลงานได้รับการจดอนุสิทธิบัตรหรือสิทธิบัตร หรือเป็นผลงานทางวิชาการรับ
ใช้สังคมที่ผ่านการประเมินต าแหน่งทางวิชาการแล้วผลงานวิจัยที่หน่วยงานหรือองค์กรระดับชาติว่าจ้างให้ด าเนินการ 
ต าราหรือหนังสือที่ใช้ในการข้อผลงานทางวิชาการและผ่านการพิจารณาตามเกณฑ์การขอต าแหน่งทางวิชาการแล้ว 
โดยมีวิธีการคิด ดังนี้ 
เกณฑ์การประเมิน 

โดยการแปลงคา่ร้อยละของผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าและ 
นักวิจัยเป็นคะแนนระหว่าง 0-5 เกณฑ์แบ่งกลุ่มตามสาขาวิชาดังนี้ 
 
เกณฑ์เฉพาะกลุ่ม ข และ ค2 

กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
ร้อยละของผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าและนักวิจัยที่ก าหนดไว้เป็น 

คะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 30 ขึ้นไป 
กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 
ร้อยละของผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าและนักวิจัยที่ก าหนดไว้เป็น 

คะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 30 ขึ้นไป 
กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
ร้อยละของผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าและนักวิจัยที่ก าหนดไว้เป็น 

คะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 20 ขึ้นไป 
สูตรการค านวณ 
1. ค านวณค่าร้อยละของผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าและนักวิจัยตามสูตร 
 

 ผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าและนักวิจัย 
X 100 

 จ านวนอาจารยป์ระจ าและนักวิจัยทั้งหมด 
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2. แปลงค่าร้อยละที่ค านวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 

คะแนนที่ได้   = 
 ร้อยละของผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าและนักวิจัย 

X 5  ร้อยละของผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานทางวชิาการของอาจารยป์ระจ าและนักวิจยัที่
ก าหนดไวเ้ป็นคะแนนเต็ม 5 

ก าหนดระดับคุณภาพผลงานทางวิชาการดังนี้  
ค่าน้ าหนัก ระดับคุณภาพ 

0.20 - บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ 
0.40 - บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ  

- ผลงานท่ีไดร้ับการจดอนุสิทธิบัตร 
0.60 - บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 2 
0.80 - บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 1 
1.00 - บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการระดับนานาชาติที่ปรากฏใน

ฐานข้อมูลระดับนานาชาตติามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษา ว่าด้วยหลกัเกณฑ์การ
พิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับการเผยแพรผ่ลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556 
- ผลงานไดร้ับการจดสิทธิบัตร 
- ผลงานวิชาการรับใช้สังคมทีไ่ดร้บัการประเมินผ่านเกณฑ์การขอต าแหนง่ทางวิชาการแล้ว 
- ผลงานวิจัยท่ีหน่วยงานหรือองคก์รระดับชาติว่าจ้างให้ด าเนินการ 
- ผลงานค้นพบพันธุพ์ืช พันธุสัตว์ ที่คน้พบใหมแ่ละได้รับการจดทะเบียน 
- ต าราหรือหนังสือหรืองานแปลทีไ่ด้รับการประเมินผ่านเกณฑ์การขอต าแหนง่ทางวิชาการแล้ว 
- ต าราหรือหนังสือหรืองานแปลทีผ่่านการพิจารณาตามหลักเกณฑ์การประเมินต าแหนง่ทางวิชาการแต่ไมไ่ด้น ามา
ขอรับการประเมินต าแหนง่ทางวิชาการ 

การส่งบทความเพื่อพิจารณาคัดเลอืกให้น าเสนอในการประชุมวิชาการต้องส่งเป็นฉบับสมบรูณ์ (Full Paper) และเมื่อได้รับ
การตอบรับและตีพิมพแ์ล้ว การตพีิมพ์ต้องตีพิมพเ์ป็นฉบับสมบูรณซ์ึ่งสามารถอยู่ในรูปแบบเอกสาร หรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได ้

 
ก าหนดระดับคุณภาพงานสร้างสรรค์ ดังนี้ 
ค่าน้ าหนัก ระดับคุณภาพ 

0.20 งานสร้างสรรค์ท่ีมีการเผยแพร่สู่สาธารณะในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง หรือผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ online 
0.40 งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ในระดับสถาบัน 
0.60 งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ในระดับชาติ 
0.80 งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ในระดับความร่วมมือระหว่างประเทศ 
1.00 งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ในระดับภูมิภาคอาเซียน/นานาชาติ 

ผลงานสร้างสรรค์ทุกชิ้นต้องผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการที่มีองค์ประกอบไมน่้อยกว่า 3 คน  โดยมี
บุคคลภายนอกสถาบันร่วมพิจารณาด้วย 
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ตัวบ่งชี้ท่ี 3.1  ระบบและกลไกการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม  (สกอ.4.1) 
ชนิดของตัวบ่งช้ี  กระบวนการ 
ระยะเวลา  ปีการศึกษา 
 
ค าอธิบายตัวบ่งช้ี 

สถาบันอุดมศึกษาต้องมีนโยบาย แผนงาน โครงสร้าง และการบริหารจัดการงานท านุบ ารุงศิลปะ 
และวัฒนธรรมทั้งการอนุรักษ์ ฟื้นฟู สืบสาน เผยแพร่วัฒนธรรมไทย ภูมิปัญญาท้องถิ่นตามจุดเน้นของสถาบันอย่าง          
มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

 
เกณฑ์มาตรฐาน 

1. ก าหนดผู้รับผิดชอบในการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
2. จัดท าแผนด้านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม และก าหนดตัวบ่งชี้วัดความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผน  
3. ก ากับติดตามให้มีการด าเนินงานตามแผนด้านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
4. ประเมินความส าเร็จตามตัวบ่งชี้ที่วัดความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผนด้านท านุบ ารุง 
   ศิลปะและวัฒนธรรม 
5. น าผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือกิจกรรมด้านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
6. เผยแพร่กิจกรรมหรือการบริการด้านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมต่อสาธารณชน 
 

เกณฑ์การประเมิน  :  
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการด าเนินการ 
1 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
2 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
3 - 4 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
5 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
6 ข้อ 

 
 
 
 
 
 
 
 

องค์ประกอบที่  3   การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม (หน่วยงานสนับสนุน, สธก., สาขาฯ) 
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ตัวบ่งชี้ท่ี 3.1  ระบบและกลไกการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม (สกอ. 4.1) 
ชนิดของตัวบ่งช้ี  กระบวนการ 
ระยะเวลา  ปีการศึกษา 
 
ค าอธิบายตัวบ่งช้ี 

สถาบันอุดมศึกษาต้องมีนโยบาย แผนงาน โครงสร้าง และการบริหารจัดการงานท านุบ ารุงศิลปะ 
และวัฒนธรรมทั้งการอนุรักษ์ ฟื้นฟู สืบสาน เผยแพร่วัฒนธรรมไทย ภูมิปัญญาท้องถิ่นตามจุดเน้นของสถาบันอย่างมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

 
เกณฑ์มาตรฐาน 

1. ก าหนดผู้รับผิดชอบในการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
2. จัดท าแผนด้านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม และก าหนดตัวบ่งชี้วัดความส าเร็จตาม 
   วัตถุประสงค์ของแผน รวมทั้งจัดสรรงบประมาณเพ่ือให้สามารถด าเนินการได้ตามแผน 
3. ก ากับติดตามให้มีการด าเนินงานตามแผนด้านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
4. ประเมินความส าเร็จตามตัวบ่งชี้ที่วัดความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผนด้านท านุบ ารุง 
   ศิลปะและวัฒนธรรม 
5. น าผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือกิจกรรมด้านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
6. เผยแพร่กิจกรรมหรือการบริการด้านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมต่อสาธารณชน. 
7. ก าหนดหรือสร้างมาตรฐานด้านศิลปะและวัฒนธรรมซึ่งเป็นที่ยอมรับในระดับชาติ 
 

เกณฑ์การประเมิน  :  
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการด าเนินการ 
1 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
2 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
3 - 4 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
5 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
6-7 ข้อ 

 
 
 
 
 
 

องค์ประกอบที่  3    การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม  (สถาบันศิลปวัฒนธรรมเฉลิมพระเกียรติ) 
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ตัวบ่งชี้ท่ี 4.1  แผนการด าเนนิงาน  (สกอ. 5.1.1) 
ชนิดของตัวบ่งช้ี  กระบวนการ 
ระยะเวลา  ปีงบประมาณ 
 
เกณฑ์มาตรฐาน 
 1. พัฒนาแผนกลยุทธ์จากผลการวิเคราะห์ SWOT กับวิสัยทัศน์ของหน่วยงาน 
 2. พัฒนาแผนกลยุทธ์ไปสู่แผนปฏิบัติการประจ าปีตามกรอบเวลา รวมทั้งวิเคราะห์สถานะทางการเงิน 
              ของหน่วยงาน 
 3. มีตัวบ่งชี้ของแผนปฏิบัติการประจ าปี และแผนกลยุทธ์ มีการก าหนดค่าเปูาหมายของแต่ละตัวบ่งชี้  
             เพ่ือวัดความส าเร็จของการด าเนินงานตามแผนกลยุทธ์ และแผนปฏิบัติการประจ าปี 
 4. มีการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจ าปี และแผนกลยุทธ์ครบตามพันธกิจ 
 5. มีการติดตามผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ของแผนปฏิบัติการประจ าปี อย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง         
             และรายงานผลต่อผู้บริหารเพ่ือพิจารณา 

6. มีการประเมินผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ของแผนกลยุทธ์ อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง และรายงานผล 
   ต่อผู้บริหารมหาวิทยาลัย 
7. มีการน าข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะของคณะกรรมการบริหารงานหรือมหาวิทยาลัยไปปรับปรุง 
    แผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการประจ าปี 
 

เกณฑ์การประเมิน : 
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการด าเนินการ 
1 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
2  หรือ 3  ข้อ 

มีการด าเนินการ 
4  หรือ 5 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
6 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
7 ข้อ 

 
* ปีงบประมาณท่ีใช้ = ปีการศึกษาที่ประเมิน + 1 เช่น ประเมินปีการศึกษา 2561  
   ปีงบประมาณที่ใช้ คือ 2562 
 
 
 
 
 
 

องค์ประกอบที่  4    การบริหารจัดการ 
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ตัวบ่งชี้ท่ี 4.2  การวิเคราะห์ข้อมูลทางการเงิน (สกอ. 5.1.2) (กองแผนงาน)  
ชนิดของตัวบ่งช้ี  กระบวนการ 
ระยะเวลา  ปีงบประมาณ 
 
เกณฑ์มาตรฐาน 

1. วางแผนวิเคราะห์ข้อมูลทางการเงินระดับหลักสูตร 
2. ด าเนินการวิเคราะห์ข้อมูลทางการเงินที่ประกอบไปด้วยต้นทุนต่อหน่วยในแต่ละหลักสูตร 
3. วิเคราะห์สัดส่วนค่าใช้จ่ายเพ่ือพัฒนานักศึกษา  อาจารย์  บุคลากร  การจัดการเรียนการสอนของ 
    แต่ละหลักสูตร อย่างต่อเนื่อง 
4. วิเคราะห์ความคุ้มค่าของการบริหารหลักสูตร ประสิทธิภาพ ประสิทธิผลในการผลิตบัณฑิต และ 
    โอกาสในการแข่งขัน 
5. รายงานผลการด าเนินงานต่อคณะ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (ส านักประกันคุณภาพการศึกษา)  และ  
    สถาบัน 
 

เกณฑ์การประเมิน  :  
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการด าเนินการ 
1 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
2 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
3 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
4 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
5 ข้อ 
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ตัวบ่งชี้ท่ี 4.3  การบริหารความเสี่ยง  (สกอ. 5.1.3) 
ชนิดของตัวบ่งช้ี  กระบวนการ 
ระยะเวลา  ปีงบประมาณ 
 
เกณฑ์มาตรฐาน 

1. มีการแต่งตั้งคณะกรรมการหรือคณะท างานบริหารความเสี่ยง โดยมีผู้บริหารระดับสูงและตัวแทน 
    ที่รับผิดชอบพันธกิจหลักของหน่วยงานร่วมเป็นคณะกรรมการหรือคณะท างาน 
2. มีการวิเคราะห์และระบุปัจจัยเสี่ยงที่เกิดจากปัจจัยที่ไม่สามารถควบคุมได้ หรือปัจจัยภายนอกที่ส่งผลต่อ 
   การด าเนินงานตามพันธกิจของหน่วยงาน 
3. จัดท าแผนบริหารความเสี่ยงตามข้อ 2 ด าเนินงานตามแผน และส่งผลให้ระดับความเสี่ยงลดลงจากเดิม 
4. มีการติดตาม และประเมินผลการด าเนินงานตามแผน และรายงานต่อสถาบันเพ่ือพิจารณา 
    อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 
5. มีการน าผลการประเมิน และข้อเสนอแนะจากสถาบันไปใช้ในการปรับแผนหรือวิเคราะห์ความเสี่ยง 
    ในรอบปีถัดไป 
 

เกณฑ์การประเมิน  :  
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการด าเนินการ 
1 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
2 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
3 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
4 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
5 ข้อ 

 
 
 
 
 
 
 
 
  

 

 

  



19 
 

ตัวบ่งชี้ท่ี 4.4  ภาวะผู้น าของผู้บริหาร  (สกอ. 5.1.4) 
ชนิดของตัวบ่งช้ี  กระบวนการ 
ระยะเวลา  ปีการศึกษา 
 
เกณฑ์มาตรฐาน 
 1. ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ ก าหนดทิศทางการด าเนินงาน และสามารถถ่ายทอดไปยังบุคลากรทุกระดับ  
             มีความสามารถในการวางแผนกลยุทธ์ มีการน าข้อมูลสารสนเทศเป็นฐานในการปฏิบัติงานและ       
             พัฒนาหน่วยงาน 
 2. ผู้บริหารมีการก ากับ ติดตามและประเมินผลการด าเนินงานตามที่มอบหมาย รวมทั้งสามารถสื่อสาร 
             แผนและผลการด าเนินงานของหน่วยงานไปยังบุคลากรในสถาบัน 
 3. ผู้บริหารสนับสนุนให้บุคลากรในหน่วยงานมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ  ให้อ านาจในการตัดสินใจ        
             แก่บุคลากรตามความเหมาะสม 
 4. ผู้บริหาร บริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาลอย่างครบถ้วน ทั้ง 10 ประการ ที่อธิบายการด าเนินงาน    
             อย่างชัดเจน 
 5. คณะกรรมการหน่วยงานประเมินผลการบริหารงานของหน่วยงาน  และผู้บริหารน าผลการประเมิน    
             ไปปรับปรุงการบริหารงานอย่างเป็นรูปธรรม   

เกณฑ์การประเมิน  :  
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการด าเนินการ 
1 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
2 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
3 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
4 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
5 ข้อ 

* หมายเหตุ 
   เกณฑ์ข้อ 4   ผู้บริหาร หมายถึง ผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน 

ส านัก/สถาบัน    =  ผู้อ านวยการ 
กอง  =  ผู้อ านวยการกอง 
สาขาวิทยบริการฯ =  รองอธิการบดีฝุายวิทยบริการฯ และหัวหน้าสาขาฯ 

     
    เกณฑ์ข้อ 5   คณะกรรมการหน่วยงาน  หมายถึง  

ส านัก/สถาบัน =  คณะกรรมการด าเนินงานของส านัก/สถาบัน 
สาขาวิทยบริการฯ =  คณะกรรมการบริหารของสาขาวิทยบริการฯ หรือ

คณะกรรมการที่มีรองอธิการบดีฝุายวิทยบริการฯ เป็นประธาน 
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ตัวบ่งชี้ท่ี 4.5  การพัฒนาสถาบันสู่สถาบันเรียนรู้  (สกอ. 5.1.5) 
ชนิดของตัวบ่งช้ี  กระบวนการ 
ระยะเวลา  ปีการศึกษา 
 
เกณฑ์มาตรฐาน 
 1. มีการก าหนดประเด็นความรู้และเปูาหมายของการจัดการความรู้ที่สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ของ 
             หน่วยงานครอบคลุมพันธกิจของหน่วยงาน 
 2. ก าหนดบุคลากรกลุ่มเปูาหมายที่จะพัฒนาความรู้และทักษะอย่างชัดเจนตามประเด็นความรู้ที่ 
             ก าหนดในข้อ 1 
 3. มีการแบ่งปันและแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากความรู้ ทักษะของผู้มีประสบการณ์ตรง (tacit knowledge)  
             เพ่ือค้นหาแนวปฏิบัติที่ดีตามประเด็นความรู้ที่ก าหนดในข้อ 1 และเผยแพร่ไปสู่บุคลากร  
             กลุ่มเปูาหมายที่ก าหนด 
 4. มีการรวบรวมความรู้ตามประเด็นความรู้ที่ก าหนดในข้อ 1 ทั้งที่มีอยู่ในตัวบุคคลและแหล่งเรียนรู้ 
             อ่ืนๆ ที่เป็นแนวปฏิบัติที่ดีมาพัฒนาและจัดเก็บอย่างเป็นระบบโดยเผยแพร่ออกมาเป็นลายลักษณ์ 
             อักษร (explicit knowledge) 
 5. มีการน าความรู้ที่ได้จากการจัดการความรู้ในปีการศึกษาปัจจุบันหรือปีการศึกษาที่ผ่านมาที่เป็น 
             ลายลักษณ์อักษร (explicit knowledge) และจากความรู้ ทักษะของผู้มีประสบการณ์ตรง (tacit  
             knowledge) ที่เป็นแนวปฏิบัติที่ดีมาปรับใช้ในการปฏิบัติงานจริง 

เกณฑ์การประเมิน  :  
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการด าเนินการ 
1 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
2 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
3 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
4 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
5 ข้อ 
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ตัวบ่งชี้ท่ี 4.6  แผนการบริหารและแผนพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน  (สกอ. 5.1.6) 
ชนิดของตัวบ่งช้ี  กระบวนการ 
ระยะเวลา  ปีการศึกษา 
 
เกณฑ์มาตรฐาน 
 1. มีแผนการบริหารและแผนพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน ที่มีการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงประจักษ์ 
 2. มีการด าเนินงานการบริหารและการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนตามแผนที่ก าหนด 
 3. มีสวัสดิการเสริมสร้างสุขภาพที่ดี และสร้างขวัญและก าลังใจให้บุคลากรสายสนับสนุนสามารถ  
             ท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 4. มีการให้ความรู้ด้านจรรยาบรรณบุคลากรสายสนับสนุน และดูแลควบคุมให้บุคลากรสายสนับสนุน 
             ถือปฏิบัติ 
 5. มีการประเมินผลความส าเร็จของแผนการบริหารและแผนการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน 
 6. มีการน าผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือปรับปรุงการบริหารและการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน 
เกณฑ์การประเมิน  :  

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

1 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

2 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

3 - 4 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

5 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

6 ข้อ 
* หมายเหตุ 
 แผนการบริหารบุคลากรสายสนับสนุน หมายถึง    
 - การวางแผนระยะยาวด้านอัตราก าลังสายสนับสนุนรับบุคลากรสายสนับสนุนที่มีความรู้  
 - ความเชี่ยวชาญเหมาะสมกับงาน  
 - มีระบบกลไกบริหารก าลังคนที่มีประสิทธิภาพ รักษาบุคลากรให้คงอยู่ ลดอัตราการลาออก  
 - มีแผนทดแทนบุคลากรผู้เกษียณอายุ  
 - มีแผนบริหารความเสี่ยงเกี่ยวกับการบริหารบุคลากร  
 - ก าหนดภาระหน้าที่ความรับผิดชอบชัดเจน และเหมาะสมกับคุณวุฒิ ความรู้ ประสบการณ์ฯ 
    ฯลฯ 
 แผนพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน   หมายถึง    
 - ส่งเสริมให้บุคลากรทุกคนได้พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง  
 - จัดสรรงบประมาณในการพัฒนาบุคลากร  
 - ประเมินการท างานของบุคลากร และน าผลมาใช้ในการส่งเสริมพัฒนาความสามารถของบุคลากร  
 - มีการถ่ายทอดสอนงานกัน ฯ 
 - สร้างขวัญและก าลังใจ 
    ฯลฯ 
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ตัวบ่งชี้ท่ี 4.7  การประกันคุณภาพการศึกษา  (สกอ. 5.1.7) 
ชนิดของตัวบ่งช้ี  กระบวนการ 
ระยะเวลา  ปีการศึกษา 
 
เกณฑ์มาตรฐาน 
 1. ให้ความส าคัญเรื่องการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน โดยคณะกรรมการระดับนโยบายและ   
              ผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน 
 2. มีการด าเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายในตามระบบ และกลไกท่ีสถาบันก าหนด  
             ประกอบด้วย  การควบคุมคุณภาพ  การติดตามการด าเนินงาน   การตรวจสอบคุณภาพ    
             และการประเมินคุณภาพ 
 3. มีการน าผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายในมาปรับปรุงการท างาน  
 4. มีระบบสารสนเทศเพ่ือบริหารจัดการตามพันธกิจของหน่วยงานหรือสามารถน าระบบสารสนเทศจาก 
              หน่วยงานอื่นที่เก่ียวข้องน ามาใช้ประโยชน์    
 5. มีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการประกันคุณภาพการศึกษา เช่น นักศึกษา ผู้ใช้บริการตามพันธกิจ 
              ของหน่วยงาน ฯลฯ 
 
เกณฑ์การประเมิน  :  

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

1 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

2 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

3 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

4 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

5 ข้อ 
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ตัวบ่งชี้ 4.8    การประชาสัมพันธ์รับสมัครนักศึกษาใหม่  
(ตัวบ่งช้ีตามพันธกิจของสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ) 

ชนิดของตัวบ่งช้ี  กระบวนการ 
ระยะเวลา  ปีการศึกษา 
 
เกณฑ์มาตรฐาน 

1. มีการวางแผนการประชาสัมพันธ์รับสมัครนักศึกษาใหม่ จากข้อมูลเชิงประจักษ์ 
2. ด าเนินการตามแผนในข้อ 1  
3. ประเมินผลการด าเนินงานการประชาสัมพันธ์รับสมัครนักศึกษาใหม่ 
4. วิเคราะห์ผลการด าเนินงานการประชาสัมพันธ์รับสมัครนักศึกษาใหม่เชิงประจักษ์ 
5. พัฒนา/ปรับปรุงแผนการประชาสัมพันธ์รับสมัครนักศึกษาใหม่ในครั้งต่อไป 

 
เกณฑ์การประเมิน  :  

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

1 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

2 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

3 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

4 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

5 ข้อ 
* หมายเหตุ  
 การประเมินผลการด าเนินงาน หมายถึง   การประเมินกระบวนการในการด าเนินการประชาสัมพันธ์รับ
สมัครนักศึกษา เช่น ความพึงพอใจของนักเรียนเกี่ยวกับข้อมูลที่ได้รับ การร่วมมือของโรงเรียน ครู นักเรียน ความ
ต้องการของโรงเรียน ครู นักเรียน ฯลฯ  เพ่ือน าผลไปปรับปรุงวิธีการด าเนินงานครั้งต่อไป 
 การวิเคราะห์ผลการด าเนินงาน หมายถึง   การน าผลที่เกิดจากการด าเนินการประชาสัมพันธ์มาวิเคราะห์ 
เปรียบเทียบ เช่น มีนักเรียนที่มาจากโรงเรียนที่ไปประชาสัมพันธ์มาสมัครมาก น้อยเพียงใด เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา            
มีนักเรียนที่มาสมัครเรียนจากโรงเรียนที่ไม่เคยไปประชาสัมพันธ์หรือไม่ นักศึกษาใหม่เพ่ิมขึ้น – ลดลง                  
เนื่องจากเหตุใด ฯลฯ 
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ตัวบ่งชี้ 4.9     ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อการให้บริการของหน่วยงาน 
ชนิดของตัวบ่งช้ี  ผลผลิต 
ระยะเวลา  ปีการศึกษา 

 
ค าอธิบายตัวบ่งช้ี 

ความพึงพอใจของผู้รับบริการ หมายถึง การประเมินความพึงพอใจของการให้บริการของสถาบัน/ส านัก
พิจารณาจากผลการส ารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ โดยจ าแนกตามกลุ่มผู้ใช้บริการคือ  อาจารย์  นักศึกษา 
บุคลากรสายสนับสนุน บุคคลภายนอก และจ าแนกตามภารกิจที่ต้องให้บริการ ผู้มีส่วนได้เสียเกี่ยวกับประสิทธิภาพ
การท างาน/การบริการ ซึ่งโดยทั่วไปจะพิจารณาจากประเด็นที่ส าคัญ คือ ความพึงพอใจด้านกระบวนการ ขั้นตอนการ
ให้บริการ ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก ด้านคุณภาพการให้บริการ  โดยมุ่งเน้นการบริการ
เพ่ือให้ผู้รับบริการมีความประทับใจ เกิดทัศนคติที่ดีต่อการให้บริการ และมีความพึงพอใจสูงสุด อันจะน าไปสู่
ภาพลักษณ์ที่ดีกับองค์กร 
 
การประเมิน  

ประเมินโดยใช้แบบส ารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการของหน่วยงาน โดยจะต้องครอบคลุมประเด็นที่ส าคัญ 
คือ ความพึงพอใจด้านกระบวนการ ขั้นตอนการให้บริการ ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก          
ด้านคุณภาพการให้บริการ  กลุ่มผู้ใช้บริการคือ อาจารย์ นักศึกษา บุคลากรสายสนับสนุน  บุคคลภายนอก และ
จ าแนกตามภารกิจที่ต้องให้บริการ 
 
เกณฑ์การประเมิน 
            ใช้ค่าเฉลี่ยของคะแนนการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อการให้บริการของหน่วยงาน มีผลการ
ประเมินในภาพรวม  จากคะแนนเต็ม 5 คะแนน 
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ตัวบ่งชี้ท่ี 5.1  สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้   
ชนิดของตัวบ่งช้ี  กระบวนการ 
ระยะเวลา  ปีการศึกษา 
 
เกณฑ์มาตรฐาน 

1. มีการเตรียมความพร้อมทางกายภาพ (ห้องเรียน สภาพแวดล้อมด้านการเรียนรู้ฯ) ที่เหมาะสมและ
เพียงพอ 

2. มีการจัดสิ่งอ านวยความสะดวก และสิ่งสนับสนุนทางการศึกษา เช่น ห้องสมุด ฐานข้อมูลทรัพยากรการ
เรียนรู้  วารสารวิชาการเพ่ือการสืบค้น ฯลฯ  ที่เพียงพอและทันสมัย 

3. มีการจัดพ้ืนที่/สถานที่ส าหรับนักศึกษาได้พบปะ  สังสรรค์ แลกเปลี่ยนสนทนา หรือท างานร่วมกัน 
4. มีบริการคอมพิวเตอร์ อินเทอร์เน็ตความเร็วสูง 
5. มีระบบการเรียนการสอนผ่านสื่อออนไลน์ อาจารย์และนักศึกษาสามารถติดต่อสื่อสารกันได้ 
6. มีการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษา และอาจารย์ต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้  ทุกหลักสูตร และ          

น าผลการประเมินมาปรับปรุงในส่วนที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงานให้เห็นอย่างเป็นรูปธรรม 
7. รายงานผลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษา และอาจารย์ ต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ และผลการ

ปรับปรุงในส่วนที่เกี่ยวข้อง มายังคณะ โดยแยกเป็นรายหลักสูตรตามที่มีการเรียนการสอน 
 
 เกณฑ์การประเมิน  :  

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

1 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

2 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

3-4 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

5 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

6-7 ข้อ 

 

 

 

 

 

 

 

องค์ประกอบที่   5    สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้   (สาขาฯ) 
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ตัวบ่งชี้ท่ี 5.1  สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้   
ชนิดของตัวบ่งช้ี  กระบวนการ 
ระยะเวลา  ปีการศึกษา 
 
เกณฑ์มาตรฐาน 

1. มีการเตรียมความพร้อมทางกายภาพ (ห้องเรียน Cyber Classroom และสภาพแวดล้อมด้านการเรียนรู้ฯ) 
ที่เหมาะสมและเพียงพอ 

2. มีการจัดสิ่งอ านวยความสะดวก และสิ่งสนับสนุนทางการศึกษา เช่น ห้องสมุด ฐานข้อมูลทรัพยากรการ
เรียนรู้  วารสารวิชาการเพ่ือการสืบค้น ฯลฯ  ที่เพียงพอและทันสมัย 

3. มีการจัดพ้ืนที่/สถานที่ส าหรับนักศึกษาได้พบปะ  สังสรรค์ แลกเปลี่ยนสนทนา หรือท างานร่วมกัน 
4. มีบริการคอมพิวเตอร์ อินเทอร์เน็ตความเร็วสูง 
5. มีการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษา และอาจารย์ต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้  แยกตามคณะที่มี       

การจัดการเรียนการสอน และน าผลการประเมินมาปรับปรุงในส่วนที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงานให้เห็นอย่าง
เป็นรูปธรรม 

6. รายงานผลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษา และอาจารย์ ต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ และผลการ
ปรับปรุงในส่วนที่เกี่ยวข้อง มายังคณะ 

 
 เกณฑ์การประเมิน  :  

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

1 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

2 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

3 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

4 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

5-6 ข้อ 

 

 

 

 

 

 

องค์ประกอบที่   5    สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้   (กองงานวิทยาเขตบางนา) 
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ตัวบ่งชี้ท่ี 5.1  สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้   
ชนิดของตัวบ่งช้ี  กระบวนการ 
ระยะเวลา  ปีการศึกษา 
 
เกณฑ์มาตรฐาน 
 1. มีระบบสารสนเทศเพ่ือบริหารจัดการสิ่งอ านวยความสะดวก เช่น ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ              
อาคารเรียน ฯลฯ 
 2. มีการดูแล รักษาความปลอดภัย ความสะอาดเรียบร้อยของอาคารสถานที่ สภาพแวดล้อม ภูมิทัศน์ให้
สวยงามให้เหมาะสมต่อการเป็นสถานศึกษา รวมทั้งพร้อมต่อการใช้งานอยู่เสมอ 
 3. มีการดูแล บ ารุงรักษาระบบสาธารณูปโภค และรักษาความปลอดภัยประกอบด้วย ระบบไฟฟูา ระบบ
ประปา ระบบก าจัดของเสีย การจัดการขยะ ระบบปูองกันอัคคีภัย ระบบสุขาภิบาล เครื่องจักรและอุปกรณ์ต่างๆ ให้
พร้อมต่อการใช้งาน 
 4. มีการประเมินผลความพึงพอใจของผู้รับบริการ เช่น นักศึกษา อาจารย์ บุคลากร  
 5. มีการน าผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือปรับปรุงการให้บริการอย่างเป็นรูปธรรม 
 
เกณฑ์การประเมิน  :  

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

1 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

2 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

3 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

4 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

5 ข้อ 

 

 

 

 

 

 

 

องค์ประกอบที่   5    สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ (กองอาคารสถานที่) 
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ตารางวเิคราะห์คุณภาพการศึกษาภายใน ส าหรับหน่วยงานสนับสนุน 
อง

ค์ป
ระ

กอ
บค

ุณ
ภา

พ คะแนนการประเมินเฉลี่ย ผลการประเมิน 
จ า

นว
นต

ัวบ่
งชี้

 

I P O 

คะ
แน

นเ
ฉล

ี่ย 0.00 – 1.50  การด าเนินงานต้องปรับปรุงเร่งด่วน 
1.51 – 2.50  การด าเนินงานต้องปรับปรุง 
2.51 – 3.50  การด าเนินงานระดับพอใช ้
3.51 – 4.50  การด าเนินงานระดับด ี
4.51 – 5.00  การด าเนินงานระดับดีมาก 

1 2 - 1.1, 1.2 -   
2 3 2.2 2.1 2.3   
3 1 - 3.1 -   
4 9 

 
- 4.1, 4.2, 4.3, 

4.4, 4.5, 4.6, 
4.7, 4.8,  

4.9   

5 1 - 5.1 -   
รวม 16 1 13 2   
ผลการประเมิน      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


