วันที่ 11 มิถุนายน 2562

คู่มือการประกันคุณภาพภายใน
หน่วยงานสนับสนุน

ปีการศึกษา 2561

สานักประกันคุณภาพการศึกษา

หน่วยงานสนับสนุน มหาวิทยาลัยรามคาแหง
มหาวิทยาลัยรามคาแหงกาหนดให้ทุกหน่วยงานต้องดาเนินการด้านการประกันคุณภาพการศึกษาตาม
เกณฑ์การประเมินคุณภาพที่กาหนด สาหรับเกณฑ์การประเมินคุณภาพของหน่วยงานสนับสนุนมหาวิทยาลัยเป็น
กาหนดเอง โดยพิจารณาจากเกณฑ์การดาเนินงานของ สกอ. และการดาเนินงานต่าง ๆ ของแต่ละหน่วยงาน
เพื่อให้เป็นข้อมูลให้กับหลักสูตร คณะ สถาบัน ในการรายงานผลการดาเนินต่อ สกอ. ทั้งนี้หน่วยงานสนับสนุนของ
มหาวิทยาลัยรามคาแหงที่ระบบ QA มีจานวน 34 หน่วยงาน ดังนี้
สานัก/สถาบัน
1. สานักงานอธิการบดี
2. สานักประกันคุณภาพการศึกษา
- กองกลาง
3. สานักพิมพ์
- กองแผนงาน
4. สานักกีฬา
- กองบริการการศึกษา
5. สถาบันบริการทางวิชาการทางอิเล็กทรอนิกส์
- กองคลัง
6. สถาบันวิจัยและพัฒนา
7. สถาบันภาษา
- กองการเจ้าหน้าที่
8. สถาบันศิลปวัฒนธรรมเฉลิมพระเกียรติ
- กองกิจการนักศึกษา
- กองอาคารสถานที่
9. สถาบันวิจัยสัตว์ในภูมิภาคเขตร้อน
- กองงานวิทยาเขตบางนา
10. สานักงานสาขาวิทยบริการฯ ต่างประเทศ
- สานักงานตรวจสอบภายใน
11. สานักงานบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน

1. อุทัยธานี
2. อานาจเจริญ
3. ปราจีนบุรี
4. แพร่
5. นครศรีธรรมราช
6. นครพนม
7. นครราชสีมา
8. สุโขทัย

สาขาวิทยบริการฯ จังหวัด
9. ขอนแก่น
10. ศรีสะเกษ
11. ตรัง
12. บุรีรัมย์
13. อุดรธานี
14. กาญจนบุรี
15. สุรินทร์
16. ชัยภูมิ
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17. สงขลา
18. หนองบัวลาภู
19. ลพบุรี
20. เชียงราย
21. พังงา
22. เชียงใหม่
23. เพชรบูรณ์

ตารางแสดงองค์ประกอบ และตัวบ่งชี้
แต่ละกลุ่มหน่วยงานที่ต้องดาเนินการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
องค์ประกอบ
1. การผลิตบัณฑิต

2. การวิจัย

3. การทานุบารุง
ศิลปะและวัฒนธรรม
4. การบริหารจัดการ

5. สิ่งสนับสนุนการ
เรียนรู้

ตัวบ่งชี้

หน่วยงานสนับสนุน

สธก.

สาขาวิทยบริการฯ

หน่วยงานที่
รายงานผลการดาเนินงาน
ตามเกณฑ์ ระดับสถาบัน *

1.1 การบริการนักศึกษาระดับปริญญาตรี
(สกอ.1.4)
1.2 กิจกรรมนักศึกษาระดับปริญญาตรี
(สกอ.1.5)
2.1 ระบบและกลไกการบริหารและพัฒนา
งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ (สกอ.2.1)
2.2 เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์
(สกอ.2.2)
2.3 ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจา
และนักวิจัย (สกอ.2.3)
3.1 ระบบและกลไกการทานุบารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม (สกอ.4.1)
4.1 แผนการดาเนินงาน (สกอ.5.1.1)
4.2 การวิเคราะห์ขอ้ มูลทางการเงิน
(สกอ.5.1.2)
4.3 การบริหารความเสีย่ ง (สกอ.5.1.3)

-

 กน.
 วข.
 กน.
 วข.
-



กน.

-

กน.

-

-

-

+ สถาบันวิจัยฯ
+ สถาบันวิจัยสัตว์ฯ
(รวมทั้งหน่วยงานที่มี
ตาแหน่งนักวิจัย)

-

-








-


-




กผ.
กค.











สถาบัน
ศิลปวัฒนธรรมฯ
กผ.
กผ.
กค.
สานักงานบริหาร
ความเสี่ยงฯ
กจ. กก.
กบศ.







กจ.







สปค.








-

+ สานักกีฬา

 วข.
 กอ.



-

4.4 ภาวะผู้นาของผู้บริหาร (สกอ.5.1.4)
4.5 การพัฒนาสถาบันสู่สถาบันเรียนรู้
(สกอ.5.1.5)
4.6 แผนการบริหารและแผนพัฒนาบุคลากร
สายสนับสนุน (สกอ.5.1.6)
4.7 การประกันคุณภาพการศึกษา
(สกอ.5.1.7)
4.8 การประชาสัมพันธ์รับสมัครนักศึกษาใหม่
4.9 ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อ
การให้บริการของหน่วยงาน
5.1 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ (สกอ.6.1)

+ สานักกีฬา
+ สถาบันศิลปวัฒนธรรมฯ

สถาบันวิจยั ฯ
 สถาบันวิจัยสัตว์ฯ
(รวมทั้งหน่วยงานที่มี
ตาแหน่งนักวิจัย)

+ สถาบันบริการวิชาการ
ทางอิเล็กทรอนิกส์




หมายถึง ตัวบ่งชี้ที่หน่วยงานต้องดาเนินการและรับการประเมิน
+
หมายถึง รายงานผลการดาเนินงาน แต่ไม่ตอ้ งประเมิน
หมายเหตุ
ปีงบประมาณที่ใช้ : ให้ใช้ปีงบประมาณที่มากกว่าปีการศึกษาที่ประเมิน 1 ปี เช่น ประเมินปีการศึกษา 2561
ใช้ปีงบประมาณ 2562
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การแปลความหมายคะแนนการประเมิน
สาหรับการสรุปผลการประเมินรายองค์ประกอบ หรือภาพรวมของการประเมินทุกองค์ประกอบของ
สานัก/สถาบัน/สาขาวิทยบริการฯ จะเป็นคะแนนเต็ม 5 คะแนน เช่นเดียวกับเกณฑ์การประเมินในแต่ละตัวบ่งชี้
โดยภาพรวมของการประเมินจะเป็นค่าเฉลี่ยของคะแนนรายตัวบ่งชี้ทั้งหมด รายละเอียดการแปลความหมายผล
การดาเนินงานทุกองค์ประกอบสรุปได้ดังนี้

การแปลความหมายคะแนนการประเมิน
ช่วงคะแนน
ผลการประเมิน
4.51 – 5.00
หมายถึง
การดาเนินงานระดับดีมาก
3.51 – 4.50
หมายถึง
การดาเนินงานระดับดี
2.51 – 3.50
หมายถึง
การดาเนินงานระดับพอใช้
1.51 – 2.50
หมายถึง
การดาเนินงานต้องปรับปรุง
0.00 – 1.50
หมายถึง
การดาเนินงานต้องปรับปรุงเร่งด่วน
การคานวณคะแนนผลการประเมิน ในการคานวณคะแนนเฉลี่ยรายองค์ประกอบและภาพรวมทุก
องค์ประกอบ ใช้สูตรการคานวณ ดังนี้
ผลรวมของคะแนนรายตัวบ่งชี้
ค่าเฉลี่ยผลการประเมิน =
จานวนตัวบ่งชี้ทั้งหมด
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องค์ประกอบที่ 1 การผลิตบัณฑิต
ตัวบ่งชี้ที่ 1.1
ชนิดของตัวบ่งชี้
ระยะเวลา

การบริการนักศึกษาระดับปริญญาตรี (สกอ.1.4)
(กองกิจการนักศึกษา)
กระบวนการ
ปีการศึกษา

คาอธิบายตัวบ่งชี้
สถาบันอุดมศึกษาควรจัดบริการด้านต่างๆ ให้นักศึกษาอย่างครบถ้วนตั้งแต่การให้คาปรึกษา
ทั้งด้านวิชาการและการใช้ชีวิต จัดบริการข้อมูลหน่วยงานที่ให้บริการ เช่น ทุนกู้ยืมการศึกษา แหล่งทุนการศึกษาต่อ
การบริการจัดหางาน แหล่งข้อมูลการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ การเตรียมความพร้อม เพื่อการทางานเมื่อสาเร็จ
การศึกษา ข้อมูลข่าวสารความเคลื่อนไหวในและนอกสถาบันที่จาเป็นแก่นักศึกษาและศิษย์เก่า
เกณฑ์มาตรฐาน
1. จัดบริการให้คาปรึกษา แนะแนวด้านการใช้ชีวิต และการเข้าสู่อาชีพแก่นักศึกษา
2. มีการให้ข้อมูลของหน่วยงานที่ให้บริการกิจกรรมพิเศษนอกหลักสูตร แหล่งงานทั้งเต็มเวลาและ
นอกเวลาแก่นักศึกษา
3. จัดกิจกรรมการเตรียมความพร้อมเพื่อการทางานเมื่อสาเร็จการศึกษาให้แก่นักศึกษา
4. ประเมินคุณภาพของการจัดกิจกรรมและการจัดบริการในข้อ 1-3 ทุกข้อไม่ต่ากว่า 3.51
จากคะแนนเต็ม 5
5. นาผลการประเมินจากข้อ 4 มาปรับปรุงพัฒนาการให้บริการและการให้ข้อมูล เพื่อส่งให้ผล
การประเมินสูงขึ้นหรือเป็นไปตามความคาดหวังของนักศึกษา
6. ให้ข้อมูลและความรู้ที่เป็นประโยชน์แก่ศิษย์เก่า
เกณฑ์การประเมิน :
คะแนน 1
มีการดาเนินการ
1 ข้อ

คะแนน 2
มีการดาเนินการ
2 ข้อ

คะแนน 3
มีการดาเนินการ
3 - 4 ข้อ
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คะแนน 4
มีการดาเนินการ
5 ข้อ

คะแนน 5
มีการดาเนินการ
6 ข้อ

องค์ประกอบที่ 1 การผลิตบัณฑิต
ตัวบ่งชี้ที่ 1.1
ชนิดของตัวบ่งชี้
ระยะเวลา

การบริการนักศึกษาระดับปริญญาตรี (สกอ.1.4)
(กองงานวิทยาเขตบางนา)
กระบวนการ
ปีการศึกษา

คาอธิบายตัวบ่งชี้
สถาบันอุดมศึกษาควรจัดบริการด้านต่างๆ ให้นักศึกษาอย่างครบถ้วนตั้งแต่การให้คาปรึกษา
ทั้งด้านวิชาการและการใช้ชีวิต จัดบริการข้อมูลหน่วยงานที่ให้บริการ เช่น ทุนกู้ยืมการศึกษา แหล่งทุนการศึกษาต่อ
การบริการจัดหางาน แหล่งข้อมูลการฝึกประสบการณ์ ข้อมูลข่าวสารความเคลื่อนไหวในและนอกสถาบันที่จาเป็นแก่
นักศึกษาและศิษย์เก่า
เกณฑ์มาตรฐาน
1. จัดบริการให้คาปรึกษา แนะแนวด้านการใช้ชีวิต และการเข้าสู่อาชีพแก่นักศึกษา
2. มีการให้ข้อมูลของหน่วยงานที่ให้บริการกิจกรรมพิเศษนอกหลักสูตร แหล่งงานทั้งเต็มเวลาและ
นอกเวลาแก่นักศึกษา
3. ให้ข้อมูลและความรู้ที่เป็นประโยชน์แก่นักศึกษาหรือศิษย์เก่า
4. ประเมินคุณภาพของการจัดกิจกรรมและการจัดบริการในข้อ 1-3 ทุกข้อไม่ต่ากว่า 3.51
จากคะแนนเต็ม 5
5. นาผลการประเมินจากข้อ 4 มาปรับปรุงพัฒนาการให้บริการและการให้ข้อมูล เพื่อส่งให้ผล
การประเมินสูงขึ้นหรือเป็นไปตามความคาดหวังของนักศึกษา
เกณฑ์การประเมิน :
คะแนน 1
มีการดาเนินการ
1 ข้อ

คะแนน 2
มีการดาเนินการ
2 ข้อ

คะแนน 3
มีการดาเนินการ
3 ข้อ
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คะแนน 4
มีการดาเนินการ
4 ข้อ

คะแนน 5
มีการดาเนินการ
5 ข้อ

ตัวบ่งชี้ที่ 1.1
ชนิดของตัวบ่งชี้
ระยะเวลา

การบริการนักศึกษาระดับปริญญาตรี (สกอ.1.4 และ สกอ. 1.5) (สาขาวิทยบริการฯ)
กระบวนการ
ปีการศึกษา

คาอธิบายตัวบ่งชี้
สถาบันอุดมศึกษาควรจัดบริการด้านต่างๆ ให้นักศึกษาอย่างครบถ้วนตั้งแต่การให้คาปรึกษา
ทั้งด้านวิชาการและการใช้ชีวิต จัดบริการข้อมูลหน่วยงานที่ให้บริการ เช่น ทุนกู้ยืมการศึกษา แหล่งทุนการศึกษาต่อ
การบริการจัดหางาน แหล่งข้อมูลการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ การเตรียมความพร้อม เพื่อการทางานเมื่อสาเร็จ
การศึกษา ข้อมูลข่าวสารความเคลื่อนไหวในและนอกสถาบันที่จาเป็นแก่นักศึกษาและศิษย์เก่า
เกณฑ์มาตรฐาน
1. จัดบริการให้คาปรึกษา แนะแนวด้านการใช้ชีวิต การเข้าสู่อาชีพ และให้ความรู้ดา้ นการประกันคุณภาพ
การศึกษาแก่นักศึกษา
2. มีการให้ข้อมูลของหน่วยงานที่ให้บริการกิจกรรมพิเศษนอกหลักสูตร แหล่งงานทั้งเต็มเวลาและ
นอกเวลาแก่นักศึกษา
3. มีการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาตามที่มหาวิทยาลัยกาหนดและให้ดาเนินกิจกรรมในประเภทต่อไปนี้
อย่างน้อย 1 กิจกรรม
- กิจกรรมส่งเสริมคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ที่กาหนดโดยสถาบัน
- กิจกรรมกีฬา หรือการส่งเสริมสุขภาพ
- กิจกรรมบาเพ็ญประโยชน์ หรือรักษาสิ่งแวดล้อม
- กิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรม
- กิจกรรมส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรม
4. จัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมเพื่อการทางานเมื่อสาเร็จการศึกษาแก่นักศึกษา
5. ประเมินคุณภาพของการจัดกิจกรรมและการจัดบริการในข้อ 1-4 ทุกข้อไม่ต่ากว่า 3.51
จากคะแนนเต็ม 5
6. นาผลการประเมินจากข้อ 5 มาปรับปรุงพัฒนาการให้บริการและการให้ข้อมูล เพื่อส่งให้ผล
การประเมินสูงขึ้นหรือเป็นไปตามความคาดหวังของนักศึกษา
7. ให้ข้อมูลและความรู้ที่เป็นประโยชน์แก่ศิษย์เก่า
เกณฑ์การประเมิน :
คะแนน 1
มีการดาเนินการ
1 ข้อ

คะแนน 2
มีการดาเนินการ
2 ข้อ

คะแนน 3
มีการดาเนินการ
3 - 4 ข้อ
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คะแนน 4
มีการดาเนินการ
5 ข้อ

คะแนน 5
มีการดาเนินการ
6-7 ข้อ

ตัวบ่งชี้ที่ 1.2
ชนิดของตัวบ่งชี้
ระยะเวลา

กิจกรรมนักศึกษาระดับปริญญาตรี (สกอ.1.5)
(กองกิจการนักศึกษา, กองงานวิทยาเขตบางนา)
กระบวนการ
ปีการศึกษา

คาอธิบายตัวบ่งชี้
หน่วยงานต้องส่งเสริมให้มีการจัดกิจกรรมนักศึกษาต่างๆ อย่างเหมาะสมและครบถ้วน
กิจกรรมนักศึกษาหมายถึงกิจกรรมเสริมหลักสูตรที่ดาเนินการทั้งโดยสถาบันและโดยองค์กรนักศึกษา
เป็นกิจกรรมที่ผู้เข้าร่วมจะมีโอกาสได้รับการพัฒนาสติปัญญา สังคม อารมณ์ ร่างกาย และคุณธรรมจริยธรรม
สอดคล้องกับคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์
เกณฑ์มาตรฐาน
1. จัดทาแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาในภาพรวมของหน่วยงานโดยให้นักศึกษามีสว่ นร่วม
ในการจัดทาแผนและการจัดกิจกรรม
2. ในแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาให้ดาเนินกิจกรรมในประเภทต่อไปนี้ให้ครบถ้วน
- กิจกรรมส่งเสริมคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ที่กาหนดโดยสถาบัน
- กิจกรรมกีฬา หรือการส่งเสริมสุขภาพ
- กิจกรรมบาเพ็ญประโยชน์ หรือรักษาสิ่งแวดล้อม
- กิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรม
- กิจกรรมส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรม
3. จัดกิจกรรมให้ความรู้และทักษะการประกันคุณภาพการศึกษาแก่นักศึกษา
4. ทุกกิจกรรมที่ดาเนินการ มีการประเมินผลความสาเร็จตามวัตถุประสงค์ของกิจกรรม
และนาผลการประเมินมาปรับปรุงการดาเนินงานครั้งต่อไป
5. ประเมินความสาเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา
6. นาผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือปรับปรุงการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนานักศึกษา
เกณฑ์การประเมิน :
คะแนน 1
มีการดาเนินการ
1 ข้อ

คะแนน 2
มีการดาเนินการ
2 ข้อ

คะแนน 3
มีการดาเนินการ
3 - 4 ข้อ
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คะแนน 4
มีการดาเนินการ
5 ข้อ

คะแนน 5
มีการดาเนินการ
6 ข้อ

องค์ประกอบที่ 2 การวิจัย (เฉพาะหน่วยงานที่มนี ักวิจัย)
ตัวบ่งชี้ที่ 2.1
ชนิดของตัวบ่งชี้
ระยะเวลา

ระบบและกลไกการบริหารและพัฒนางานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ (สกอ.2.1)
กระบวนการ
ปีการศึกษา

คาอธิบายตัวบ่งชี้
สถาบันอุดมศึกษาต้องมีการบริหารจัดการงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ที่มีคุณภาพโดยมีแนวทาง
การดาเนินงานที่เป็นระบบและมีกลไกส่งเสริมสนับสนุนครบถ้วนเพื่อให้สามารถดาเนินการได้ตามแผน
ที่กาหนดไว้ ทั้งการสนับสนุนด้านการจัดหาแหล่งทุนวิจัย และการจัดสรรทุนวิจัยจากงบประมาณของสถาบันให้กับ
บุคลากร ส่งเสริมพัฒนาสมรรถนะแก่อาจารย์และนักวิจยั การสนับสนุนทรัพยากรที่จาเป็นซึ่งรวมถึงทรัพยากร
บุคคล ทรัพยากรการเงินเครื่องมืออุปกรณที่เกี่ยวข้องต่างๆ ตลอดจนจัดระบบสร้างขวัญและกาลังใจแก่นักวิจัยอย่าง
เหมาะสม ตลอดจนมีระบบและกลไกเพื่อช่วยในการคุม้ ครองสิทธิ์ของงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่นาไปใช้ประโยชน์
เกณฑ์มาตรฐาน
1. มีระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารงานวิจัยที่สามารถนาไปใช้ประโยชน์ในการบริหาร
งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์
2. สนับสนุนพันธกิจด้านการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ในประเด็นต่อไปนี้
- ห้องปฏิบัติการหรือห้องปฏิบัติงานสร้างสรรค์ หรือหน่วยวิจัย หรือศูนย์
เครื่องมือ หรือศูนย์ให้คาปรึกษาและสนับสนุนการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์
- ห้องสมุดหรือแหล่งค้นคว้าข้อมูลสนับสนุนการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์
- สิ่งอานวยความสะดวกหรือการรักษาความปลอดภัยในการวิจยั หรือการผลิต
งานสร้างสรรค์ เช่น ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ระบบรักษาความปลอดภัย
ในห้องปฏิบัติการ
- กิจกรรมวิชาการที่สง่ เสริมงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ เช่น การจัดประชุม
วิชาการ การจัดแสดงงานสร้างสรรค์ การจัดให้มีศาสตราจารย์อาคันตุกะหรือ
ศาสตราจารย์รับเชิญ (visiting professor)
3. จัดสรรงบประมาณ เพื่อเป็นทุนวิจัยหรืองานสร้างสรรค์
4. จัดสรรงบประมาณเพื่อสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิจยั หรืองานสร้างสรรค์ในการ
ประชุมวิชาการหรือการตีพิมพในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติ
5. มีการพัฒนาสมรรถนะอาจารย์และนักวิจัย มีการสร้างขวัญและกาลังใจตลอดจน
ยกย่องอาจารย์และนักวิจัยที่มีผลงานวิจยั หรืองานสร้างสรรค์ดีเด่น
6. มีระบบและกลไกเพื่อช่วยในการคุม้ ครองสิทธิ์ของงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่
นาไปใช้ประโยชน์และดาเนินการตามระบบที่กาหนด
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เกณฑ์การประเมิน :
คะแนน 1
มีการดาเนินการ
1 ข้อ

คะแนน 2
มีการดาเนินการ
2 ข้อ

คะแนน 3
มีการดาเนินการ
3 - 4 ข้อ
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คะแนน 4
มีการดาเนินการ
5 ข้อ

คะแนน 5
มีการดาเนินการ
6 ข้อ

ตัวบ่งชี้ที่ 2.2
ชนิดชองตัวบ่งชี้
ระยะเวลา

เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ (สกอ.2.2)
ปัจจัยนาเข้า
ปีงบประมาณ

คาอธิบายตัวบ่งชี้
ปัจจัยสาคัญที่ส่งเสริมสนับสนุนให้เกิดการผลิตงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ใน
สถาบันอุดมศึกษา คือเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ ดังนั้น สถาบันอุดมศึกษาจึงต้องจัดสรรเงินจาก
ภายในสถาบันและที่ได้รับจากภายนอกสถาบันเพื่อสนับสนุนการทาวิจัยหรืองานสร้างสรรค์อย่างมีประสิทธิภาพ
ตามสภาพแวดล้อมและจุดเน้นของสถาบัน
นอกจากนั้นเงินทุนวิจยั หรืองานสร้างสรรค์ที่ได้รับจากแหล่งทุนภายนอกสถาบันยังเป็นตัวบ่งชี้ที่
สาคัญ ที่แสดงถึงศักยภาพด้านการวิจัย
เกณฑ์การประเมิน
โดยการแปลงจานวนเงินต่อจานวนอาจารย์ประจาและนักวิจัยประจาเป็นคะแนนระหว่าง 0 – 5
เกณฑ์เฉพาะกลุ่ม ข และ ค2 จาแนกเป็น 3 กลุ่มสาขาวิชา
กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
จานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากภายในและภายนอกสถาบันที่กาหนดให้
เป็นคะแนนเต็ม 5 = 60,000 บาทขึ้นไปต่อคน
กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
จานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากภายในและภายนอกสถาบันที่กาหนดให้
เป็นคะแนนเต็ม 5 = 50,000 บาทขึ้นไปต่อคน
กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
จานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากภายในและภายนอกสถาบันที่กาหนดให้
เป็นคะแนนเต็ม 5 = 25,000 บาทขึ้นไปต่อคน
สูตรการคานวณ
1. คานวณจานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากภายในและภายนอกสถาบันต่อจานวน
อาจารย์ประจาและนักวิจัย
จานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยฯ =

จานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยฯ จากภายในและภายนอก
จานวนอาจารย์ประจาและนักวิจัย
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2. แปลงจานวนเงินที่คานวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5
คะแนนที่ได้ =

จานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยฯ จากภายในและภายนอก
จานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยฯ ที่กาหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5

X5

หมายเหตุ
1. จานวนอาจารย์และนักวิจัยให้นับตามปีการศึกษา และนับเฉพาะที่ปฏิบัติงานจริงไม่นับรวม
ผู้ลาศึกษาต่อ
2. ให้นับจานวนเงินที่มีการลงนามในสัญญารับทุนในปีการศึกษาหรืองบประมาณหรือ
ปฏิทินนั้นๆ ไม่ใช่จานวนเงินที่เบิกจ่ายจริง
3. กรณีที่มีหลักฐานการแบ่งสัดสวนเงินสนับสนุนงานวิจัย ซึ่งอาจเป็นหลักฐานจากแหล่งทุน
หรือหลักฐานจากการตกลงร่วมกันของสถาบันที่ร่วมโครงการ ให้แบ่งสัดส่วนเงินตามหลักฐานที่ปรากฏ กรณีที่ไม
มีหลักฐาน ให้แบ่งเงินตามสัดส่วนผู้ร่วมวิจัยของแต่ละหน่วยงาน
4. การนับจานวนเงินสนับสนุนโครงการวิจัย สามารถนับเงินโครงการวิจัยสถาบันที่ได้ลงนาม
ในสัญญารับทุนโดยอาจารย์ประจาหรือนักวิจัย แต่ไม่สามารถนับเงินโครงการวิจัยสถาบันที่บุคลากรสายสนับสนุน
ที่ไม่ใช่นักวิจัยเป็นผู้ดาเนินการ
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ตัวบ่งชี้ที่ 2.3
ชนิดของตัวบ่งชี้
ระยะเวลา

ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจาและนักวิจัย (สกอ.2.3)
ผลลัพธ์
ปีปฏิทิน

คาอธิบายตัวบ่งชี้
ผลงานทางวิชาการเป็นข้อมูลที่สาคัญในการแสดงให้เห็นว่าอาจารย์ประจาและนักวิจัยได้
สร้างสรรค์ขึ้นเพื่อแสดงให้เห็นถึงความก้าวหน้าทางวิชาการและการพัฒนาองค์ความรู้อย่างต่อเนื่อง เป็นผลงานที่มี
คุณค่าสมควรส่งเสริมให้มีการเผยแพร่และนาไปใช้ประโยชน์ทั้งเชิงวิชาการและการแข่งขันของประเทศ ผลงานทาง
วิชาการอยู่ในรูปของบทความวิจัยหรือบทความทางวิชาการที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ
ระดับชาติ หรือระดับนานาชาติ ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI หรือ Scopus หรือตามประกาศ
ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษาว่าด้วย หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการสาหรับการ
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ. 2556 ผลงานได้รับการจดอนุสิทธิบัตรหรือสิทธิบัตร หรือเป็นผลงานทางวิชาการรับ
ใช้สังคมที่ผ่านการประเมินตาแหน่งทางวิชาการแล้วผลงานวิจัยที่หน่วยงานหรือองค์กรระดับชาติว่าจ้างให้ดาเนินการ
ตาราหรือหนังสือที่ใช้ในการข้อผลงานทางวิชาการและผ่านการพิจารณาตามเกณฑ์การขอตาแหน่งทางวิชาการแล้ว
โดยมีวิธีการคิด ดังนี้
เกณฑ์การประเมิน
โดยการแปลงค่าร้อยละของผลรวมถ่วงน้าหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจาและ
นักวิจัยเป็นคะแนนระหว่าง 0-5 เกณฑ์แบ่งกลุ่มตามสาขาวิชาดังนี้
เกณฑ์เฉพาะกลุ่ม ข และ ค2
กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ร้อยละของผลรวมถ่วงน้าหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจาและนักวิจัยที่กาหนดไว้เป็น
คะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 30 ขึ้นไป
กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
ร้อยละของผลรวมถ่วงน้าหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจาและนักวิจัยที่กาหนดไว้เป็น
คะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 30 ขึ้นไป
กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ร้อยละของผลรวมถ่วงน้าหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจาและนักวิจัยที่กาหนดไว้เป็น
คะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 20 ขึ้นไป
สูตรการคานวณ
1. คานวณค่าร้อยละของผลรวมถ่วงน้าหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจาและนักวิจัยตามสูตร
ผลรวมถ่วงน้าหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจาและนักวิจัย
จานวนอาจารย์ประจาและนักวิจัยทั้งหมด
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X 100

2. แปลงค่าร้อยละที่คานวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5
ร้อยละของผลรวมถ่วงน้าหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจาและนักวิจัย
คะแนนที่ได้ =
ร้อยละของผลรวมถ่วงน้าหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจาและนักวิจยั ที่
กาหนดไว้เป็นคะแนนเต็ม 5
กาหนดระดับคุณภาพผลงานทางวิชาการดังนี้

X5

ค่าน้าหนัก
0.20
0.40

ระดับคุณภาพ
- บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ
- บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ
- ผลงานที่ได้รับการจดอนุสิทธิบัตร
0.60
- บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 2
0.80
- บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 1
1.00
- บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการระดับนานาชาติที่ปรากฏใน
ฐานข้อมูลระดับนานาชาติตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษา ว่าด้วยหลักเกณฑ์การ
พิจารณาวารสารทางวิชาการสาหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556
- ผลงานได้รับการจดสิทธิบัตร
- ผลงานวิชาการรับใช้สังคมทีไ่ ด้รบั การประเมินผ่านเกณฑ์การขอตาแหน่งทางวิชาการแล้ว
- ผลงานวิจัยที่หน่วยงานหรือองค์กรระดับชาติว่าจ้างให้ดาเนินการ
- ผลงานค้นพบพันธุพ์ ืช พันธุสัตว์ ที่คน้ พบใหม่และได้รับการจดทะเบียน
- ตาราหรือหนังสือหรืองานแปลทีไ่ ด้รับการประเมินผ่านเกณฑ์การขอตาแหน่งทางวิชาการแล้ว
- ตาราหรือหนังสือหรืองานแปลทีผ่ ่านการพิจารณาตามหลักเกณฑ์การประเมินตาแหน่งทางวิชาการแต่ไม่ได้นามา
ขอรับการประเมินตาแหน่งทางวิชาการ
การส่งบทความเพื่อพิจารณาคัดเลือกให้นาเสนอในการประชุมวิชาการต้องส่งเป็นฉบับสมบูรณ์ (Full Paper) และเมื่อได้รับ
การตอบรับและตีพิมพ์แล้ว การตีพิมพ์ต้องตีพิมพ์เป็นฉบับสมบูรณ์ซึ่งสามารถอยู่ในรูปแบบเอกสาร หรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้

กาหนดระดับคุณภาพงานสร้างสรรค์ ดังนี้
ค่าน้าหนัก
ระดับคุณภาพ
0.20
งานสร้างสรรค์ที่มีการเผยแพร่สู่สาธารณะในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง หรือผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ online
0.40
งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับสถาบัน
0.60
งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับชาติ
0.80
งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับความร่วมมือระหว่างประเทศ
1.00
งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับภูมิภาคอาเซียน/นานาชาติ
ผลงานสร้างสรรค์ทุกชิ้นต้องผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการที่มีองค์ประกอบไม่น้อยกว่า 3 คน โดยมี
บุคคลภายนอกสถาบันร่วมพิจารณาด้วย
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องค์ประกอบที่ 3 การทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม (หน่วยงานสนับสนุน, สธก., สาขาฯ)
ตัวบ่งชี้ที่ 3.1
ชนิดของตัวบ่งชี้
ระยะเวลา

ระบบและกลไกการทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม (สกอ.4.1)
กระบวนการ
ปีการศึกษา

คาอธิบายตัวบ่งชี้
สถาบันอุดมศึกษาต้องมีนโยบาย แผนงาน โครงสร้าง และการบริหารจัดการงานทานุบารุงศิลปะ
และวัฒนธรรมทั้งการอนุรักษ์ ฟื้นฟู สืบสาน เผยแพร่วัฒนธรรมไทย ภูมิปัญญาท้องถิ่นตามจุดเน้นของสถาบันอย่าง
มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
เกณฑ์มาตรฐาน
1. กาหนดผู้รับผิดชอบในการทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม
2. จัดทาแผนด้านทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม และกาหนดตัวบ่งชี้วัดความสาเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผน
3. กากับติดตามให้มีการดาเนินงานตามแผนด้านทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม
4. ประเมินความสาเร็จตามตัวบ่งชี้ที่วัดความสาเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผนด้านทานุบารุง
ศิลปะและวัฒนธรรม
5. นาผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือกิจกรรมด้านทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม
6. เผยแพร่กิจกรรมหรือการบริการด้านทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรมต่อสาธารณชน
เกณฑ์การประเมิน :
คะแนน 1
มีการดาเนินการ
1 ข้อ

คะแนน 2
มีการดาเนินการ
2 ข้อ

คะแนน 3
มีการดาเนินการ
3 - 4 ข้อ
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คะแนน 4
มีการดาเนินการ
5 ข้อ

คะแนน 5
มีการดาเนินการ
6 ข้อ

องค์ประกอบที่ 3 การทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม (สถาบันศิลปวัฒนธรรมเฉลิมพระเกียรติ)
ตัวบ่งชี้ที่ 3.1
ชนิดของตัวบ่งชี้
ระยะเวลา

ระบบและกลไกการทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม (สกอ. 4.1)
กระบวนการ
ปีการศึกษา

คาอธิบายตัวบ่งชี้
สถาบันอุดมศึกษาต้องมีนโยบาย แผนงาน โครงสร้าง และการบริหารจัดการงานทานุบารุงศิลปะ
และวัฒนธรรมทั้งการอนุรักษ์ ฟื้นฟู สืบสาน เผยแพร่วัฒนธรรมไทย ภูมิปัญญาท้องถิ่นตามจุดเน้นของสถาบันอย่างมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล
เกณฑ์มาตรฐาน
1. กาหนดผู้รับผิดชอบในการทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม
2. จัดทาแผนด้านทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม และกาหนดตัวบ่งชี้วัดความสาเร็จตาม
วัตถุประสงค์ของแผน รวมทั้งจัดสรรงบประมาณเพื่อให้สามารถดาเนินการได้ตามแผน
3. กากับติดตามให้มีการดาเนินงานตามแผนด้านทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม
4. ประเมินความสาเร็จตามตัวบ่งชี้ที่วัดความสาเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผนด้านทานุบารุง
ศิลปะและวัฒนธรรม
5. นาผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือกิจกรรมด้านทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม
6. เผยแพร่กิจกรรมหรือการบริการด้านทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรมต่อสาธารณชน.
7. กาหนดหรือสร้างมาตรฐานด้านศิลปะและวัฒนธรรมซึ่งเป็นที่ยอมรับในระดับชาติ
เกณฑ์การประเมิน :
คะแนน 1
มีการดาเนินการ
1 ข้อ

คะแนน 2
มีการดาเนินการ
2 ข้อ

คะแนน 3
มีการดาเนินการ
3 - 4 ข้อ
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คะแนน 4
มีการดาเนินการ
5 ข้อ

คะแนน 5
มีการดาเนินการ
6-7 ข้อ

องค์ประกอบที่ 4 การบริหารจัดการ
ตัวบ่งชี้ที่ 4.1
ชนิดของตัวบ่งชี้
ระยะเวลา

แผนการดาเนินงาน (สกอ. 5.1.1)
กระบวนการ
ปีงบประมาณ

เกณฑ์มาตรฐาน
1. พัฒนาแผนกลยุทธ์จากผลการวิเคราะห์ SWOT กับวิสัยทัศน์ของหน่วยงาน
2. พัฒนาแผนกลยุทธ์ไปสู่แผนปฏิบัติการประจาปีตามกรอบเวลา รวมทั้งวิเคราะห์สถานะทางการเงิน
ของหน่วยงาน
3. มีตัวบ่งชี้ของแผนปฏิบัติการประจาปี และแผนกลยุทธ์ มีการกาหนดค่าเปูาหมายของแต่ละตัวบ่งชี้
เพื่อวัดความสาเร็จของการดาเนินงานตามแผนกลยุทธ์ และแผนปฏิบัติการประจาปี
4. มีการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจาปี และแผนกลยุทธ์ครบตามพันธกิจ
5. มีการติดตามผลการดาเนินงานตามตัวบ่งชี้ของแผนปฏิบัติการประจาปี อย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง
และรายงานผลต่อผู้บริหารเพื่อพิจารณา
6. มีการประเมินผลการดาเนินงานตามตัวบ่งชี้ของแผนกลยุทธ์ อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง และรายงานผล
ต่อผู้บริหารมหาวิทยาลัย
7. มีการนาข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะของคณะกรรมการบริหารงานหรือมหาวิทยาลัยไปปรับปรุง
แผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการประจาปี
เกณฑ์การประเมิน :
คะแนน 1
มีการดาเนินการ
1 ข้อ

คะแนน 2
มีการดาเนินการ
2 หรือ 3 ข้อ

คะแนน 3
มีการดาเนินการ
4 หรือ 5 ข้อ

คะแนน 4
มีการดาเนินการ
6 ข้อ

* ปีงบประมาณที่ใช้ = ปีการศึกษาที่ประเมิน + 1 เช่น ประเมินปีการศึกษา 2561
ปีงบประมาณที่ใช้ คือ 2562
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คะแนน 5
มีการดาเนินการ
7 ข้อ

ตัวบ่งชี้ที่ 4.2
ชนิดของตัวบ่งชี้
ระยะเวลา

การวิเคราะห์ข้อมูลทางการเงิน (สกอ. 5.1.2) (กองแผนงาน)
กระบวนการ
ปีงบประมาณ

เกณฑ์มาตรฐาน
1. วางแผนวิเคราะห์ข้อมูลทางการเงินระดับหลักสูตร
2. ดาเนินการวิเคราะห์ข้อมูลทางการเงินที่ประกอบไปด้วยต้นทุนต่อหน่วยในแต่ละหลักสูตร
3. วิเคราะห์สัดส่วนค่าใช้จ่ายเพื่อพัฒนานักศึกษา อาจารย์ บุคลากร การจัดการเรียนการสอนของ
แต่ละหลักสูตร อย่างต่อเนื่อง
4. วิเคราะห์ความคุ้มค่าของการบริหารหลักสูตร ประสิทธิภาพ ประสิทธิผลในการผลิตบัณฑิต และ
โอกาสในการแข่งขัน
5. รายงานผลการดาเนินงานต่อคณะ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (สานักประกันคุณภาพการศึกษา) และ
สถาบัน
เกณฑ์การประเมิน :
คะแนน 1
มีการดาเนินการ
1 ข้อ

คะแนน 2
มีการดาเนินการ
2 ข้อ

คะแนน 3
มีการดาเนินการ
3 ข้อ
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คะแนน 4
มีการดาเนินการ
4 ข้อ

คะแนน 5
มีการดาเนินการ
5 ข้อ

ตัวบ่งชี้ที่ 4.3
ชนิดของตัวบ่งชี้
ระยะเวลา

การบริหารความเสี่ยง (สกอ. 5.1.3)
กระบวนการ
ปีงบประมาณ

เกณฑ์มาตรฐาน
1. มีการแต่งตั้งคณะกรรมการหรือคณะทางานบริหารความเสี่ยง โดยมีผู้บริหารระดับสูงและตัวแทน
ที่รับผิดชอบพันธกิจหลักของหน่วยงานร่วมเป็นคณะกรรมการหรือคณะทางาน
2. มีการวิเคราะห์และระบุปัจจัยเสี่ยงที่เกิดจากปัจจัยที่ไม่สามารถควบคุมได้ หรือปัจจัยภายนอกที่ส่งผลต่อ
การดาเนินงานตามพันธกิจของหน่วยงาน
3. จัดทาแผนบริหารความเสี่ยงตามข้อ 2 ดาเนินงานตามแผน และส่งผลให้ระดับความเสี่ยงลดลงจากเดิม
4. มีการติดตาม และประเมินผลการดาเนินงานตามแผน และรายงานต่อสถาบันเพื่อพิจารณา
อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
5. มีการนาผลการประเมิน และข้อเสนอแนะจากสถาบันไปใช้ในการปรับแผนหรือวิเคราะห์ความเสี่ยง
ในรอบปีถัดไป
เกณฑ์การประเมิน :
คะแนน 1
มีการดาเนินการ
1 ข้อ

คะแนน 2
มีการดาเนินการ
2 ข้อ

คะแนน 3
มีการดาเนินการ
3 ข้อ
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คะแนน 4
มีการดาเนินการ
4 ข้อ

คะแนน 5
มีการดาเนินการ
5 ข้อ

ตัวบ่งชี้ที่ 4.4
ชนิดของตัวบ่งชี้
ระยะเวลา

ภาวะผู้นาของผู้บริหาร (สกอ. 5.1.4)
กระบวนการ
ปีการศึกษา

เกณฑ์มาตรฐาน
1. ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ กาหนดทิศทางการดาเนินงาน และสามารถถ่ายทอดไปยังบุคลากรทุกระดับ
มีความสามารถในการวางแผนกลยุทธ์ มีการนาข้อมูลสารสนเทศเป็นฐานในการปฏิบัติงานและ
พัฒนาหน่วยงาน
2. ผู้บริหารมีการกากับ ติดตามและประเมินผลการดาเนินงานตามที่มอบหมาย รวมทั้งสามารถสื่อสาร
แผนและผลการดาเนินงานของหน่วยงานไปยังบุคลากรในสถาบัน
3. ผู้บริหารสนับสนุนให้บุคลากรในหน่วยงานมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ ให้อานาจในการตัดสินใจ
แก่บุคลากรตามความเหมาะสม
4. ผู้บริหาร บริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาลอย่างครบถ้วน ทั้ง 10 ประการ ที่อธิบายการดาเนินงาน
อย่างชัดเจน
5. คณะกรรมการหน่วยงานประเมินผลการบริหารงานของหน่วยงาน และผู้บริหารนาผลการประเมิน
ไปปรับปรุงการบริหารงานอย่างเป็นรูปธรรม
เกณฑ์การประเมิน :
คะแนน 1
คะแนน 2
คะแนน 3
คะแนน 4
คะแนน 5
มีการดาเนินการ
มีการดาเนินการ
มีการดาเนินการ
มีการดาเนินการ
มีการดาเนินการ
1 ข้อ
2 ข้อ
3 ข้อ
4 ข้อ
5 ข้อ
* หมายเหตุ
เกณฑ์ข้อ 4 ผู้บริหาร หมายถึง ผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน
สานัก/สถาบัน
= ผู้อานวยการ
กอง
= ผู้อานวยการกอง
สาขาวิทยบริการฯ
= รองอธิการบดีฝุายวิทยบริการฯ และหัวหน้าสาขาฯ
เกณฑ์ข้อ 5 คณะกรรมการหน่วยงาน หมายถึง
สานัก/สถาบัน
= คณะกรรมการดาเนินงานของสานัก/สถาบัน
สาขาวิทยบริการฯ
= คณะกรรมการบริหารของสาขาวิทยบริการฯ หรือ
คณะกรรมการที่มีรองอธิการบดีฝุายวิทยบริการฯ เป็นประธาน
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ตัวบ่งชี้ที่ 4.5
ชนิดของตัวบ่งชี้
ระยะเวลา

การพัฒนาสถาบันสู่สถาบันเรียนรู้ (สกอ. 5.1.5)
กระบวนการ
ปีการศึกษา

เกณฑ์มาตรฐาน
1. มีการกาหนดประเด็นความรู้และเปูาหมายของการจัดการความรู้ที่สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ของ
หน่วยงานครอบคลุมพันธกิจของหน่วยงาน
2. กาหนดบุคลากรกลุ่มเปูาหมายที่จะพัฒนาความรู้และทักษะอย่างชัดเจนตามประเด็นความรู้ที่
กาหนดในข้อ 1
3. มีการแบ่งปันและแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากความรู้ ทักษะของผู้มีประสบการณ์ตรง (tacit knowledge)
เพื่อค้นหาแนวปฏิบัติที่ดีตามประเด็นความรู้ที่กาหนดในข้อ 1 และเผยแพร่ไปสู่บุคลากร
กลุ่มเปูาหมายที่กาหนด
4. มีการรวบรวมความรู้ตามประเด็นความรู้ที่กาหนดในข้อ 1 ทั้งที่มีอยู่ในตัวบุคคลและแหล่งเรียนรู้
อื่นๆ ที่เป็นแนวปฏิบัติที่ดีมาพัฒนาและจัดเก็บอย่างเป็นระบบโดยเผยแพร่ออกมาเป็นลายลักษณ์
อักษร (explicit knowledge)
5. มีการนาความรู้ที่ได้จากการจัดการความรู้ในปีการศึกษาปัจจุบันหรือปีการศึกษาที่ผ่านมาที่เป็น
ลายลักษณ์อักษร (explicit knowledge) และจากความรู้ ทักษะของผู้มีประสบการณ์ตรง (tacit
knowledge) ที่เป็นแนวปฏิบัติที่ดีมาปรับใช้ในการปฏิบัติงานจริง
เกณฑ์การประเมิน :
คะแนน 1
มีการดาเนินการ
1 ข้อ

คะแนน 2
มีการดาเนินการ
2 ข้อ

คะแนน 3
มีการดาเนินการ
3 ข้อ
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คะแนน 4
มีการดาเนินการ
4 ข้อ

คะแนน 5
มีการดาเนินการ
5 ข้อ

ตัวบ่งชี้ที่ 4.6
ชนิดของตัวบ่งชี้
ระยะเวลา

แผนการบริหารและแผนพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน (สกอ. 5.1.6)
กระบวนการ
ปีการศึกษา

เกณฑ์มาตรฐาน
1. มีแผนการบริหารและแผนพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน ที่มีการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงประจักษ์
2. มีการดาเนินงานการบริหารและการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนตามแผนที่กาหนด
3. มีสวัสดิการเสริมสร้างสุขภาพที่ดี และสร้างขวัญและกาลังใจให้บุคลากรสายสนับสนุนสามารถ
ทางานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
4. มีการให้ความรู้ด้านจรรยาบรรณบุคลากรสายสนับสนุน และดูแลควบคุมให้บุคลากรสายสนับสนุน
ถือปฏิบัติ
5. มีการประเมินผลความสาเร็จของแผนการบริหารและแผนการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน
6. มีการนาผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือปรับปรุงการบริหารและการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน
เกณฑ์การประเมิน :
คะแนน 1
คะแนน 2
คะแนน 3
คะแนน 4
คะแนน 5
มีการดาเนินการ
มีการดาเนินการ
มีการดาเนินการ
มีการดาเนินการ
มีการดาเนินการ
1 ข้อ
2 ข้อ
3 - 4 ข้อ
5 ข้อ
6 ข้อ
* หมายเหตุ
แผนการบริหารบุคลากรสายสนับสนุน หมายถึง
- การวางแผนระยะยาวด้านอัตรากาลังสายสนับสนุนรับบุคลากรสายสนับสนุนที่มีความรู้
- ความเชี่ยวชาญเหมาะสมกับงาน
- มีระบบกลไกบริหารกาลังคนที่มีประสิทธิภาพ รักษาบุคลากรให้คงอยู่ ลดอัตราการลาออก
- มีแผนทดแทนบุคลากรผู้เกษียณอายุ
- มีแผนบริหารความเสี่ยงเกี่ยวกับการบริหารบุคลากร
- กาหนดภาระหน้าที่ความรับผิดชอบชัดเจน และเหมาะสมกับคุณวุฒิ ความรู้ ประสบการณ์ฯ
ฯลฯ
แผนพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน หมายถึง
- ส่งเสริมให้บุคลากรทุกคนได้พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง
- จัดสรรงบประมาณในการพัฒนาบุคลากร
- ประเมินการทางานของบุคลากร และนาผลมาใช้ในการส่งเสริมพัฒนาความสามารถของบุคลากร
- มีการถ่ายทอดสอนงานกัน ฯ
- สร้างขวัญและกาลังใจ
ฯลฯ
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ตัวบ่งชี้ที่ 4.7
ชนิดของตัวบ่งชี้
ระยะเวลา

การประกันคุณภาพการศึกษา (สกอ. 5.1.7)
กระบวนการ
ปีการศึกษา

เกณฑ์มาตรฐาน
1. ให้ความสาคัญเรื่องการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน โดยคณะกรรมการระดับนโยบายและ
ผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน
2. มีการดาเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายในตามระบบ และกลไกที่สถาบันกาหนด
ประกอบด้วย การควบคุมคุณภาพ การติดตามการดาเนินงาน การตรวจสอบคุณภาพ
และการประเมินคุณภาพ
3. มีการนาผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายในมาปรับปรุงการทางาน
4. มีระบบสารสนเทศเพื่อบริหารจัดการตามพันธกิจของหน่วยงานหรือสามารถนาระบบสารสนเทศจาก
หน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องนามาใช้ประโยชน์
5. มีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการประกันคุณภาพการศึกษา เช่น นักศึกษา ผู้ใช้บริการตามพันธกิจ
ของหน่วยงาน ฯลฯ
เกณฑ์การประเมิน :
คะแนน 1
มีการดาเนินการ
1 ข้อ

คะแนน 2
มีการดาเนินการ
2 ข้อ

คะแนน 3
มีการดาเนินการ
3 ข้อ
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คะแนน 4
มีการดาเนินการ
4 ข้อ

คะแนน 5
มีการดาเนินการ
5 ข้อ

ตัวบ่งชี้ 4.8
ชนิดของตัวบ่งชี้
ระยะเวลา

การประชาสัมพันธ์รับสมัครนักศึกษาใหม่
(ตัวบ่งชี้ตามพันธกิจของสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ)
กระบวนการ
ปีการศึกษา

เกณฑ์มาตรฐาน
1. มีการวางแผนการประชาสัมพันธ์รับสมัครนักศึกษาใหม่ จากข้อมูลเชิงประจักษ์
2. ดาเนินการตามแผนในข้อ 1
3. ประเมินผลการดาเนินงานการประชาสัมพันธ์รับสมัครนักศึกษาใหม่
4. วิเคราะห์ผลการดาเนินงานการประชาสัมพันธ์รับสมัครนักศึกษาใหม่เชิงประจักษ์
5. พัฒนา/ปรับปรุงแผนการประชาสัมพันธ์รับสมัครนักศึกษาใหม่ในครั้งต่อไป
เกณฑ์การประเมิน :
คะแนน 1
คะแนน 2
คะแนน 3
คะแนน 4
คะแนน 5
มีการดาเนินการ
มีการดาเนินการ
มีการดาเนินการ
มีการดาเนินการ
มีการดาเนินการ
1 ข้อ
2 ข้อ
3 ข้อ
4 ข้อ
5 ข้อ
* หมายเหตุ
การประเมินผลการดาเนินงาน หมายถึง การประเมินกระบวนการในการดาเนินการประชาสัมพันธ์รับ
สมัครนักศึกษา เช่น ความพึงพอใจของนักเรียนเกี่ยวกับข้อมูลที่ได้รับ การร่วมมือของโรงเรียน ครู นักเรียน ความ
ต้องการของโรงเรียน ครู นักเรียน ฯลฯ เพื่อนาผลไปปรับปรุงวิธีการดาเนินงานครั้งต่อไป
การวิเคราะห์ผลการดาเนินงาน หมายถึง การนาผลที่เกิดจากการดาเนินการประชาสัมพันธ์มาวิเคราะห์
เปรียบเทียบ เช่น มีนักเรียนที่มาจากโรงเรียนที่ไปประชาสัมพันธ์มาสมัครมาก น้อยเพียงใด เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา
มีนักเรียนที่มาสมัครเรียนจากโรงเรียนที่ไม่เคยไปประชาสัมพันธ์หรือไม่ นักศึกษาใหม่เพิ่มขึ้น – ลดลง
เนื่องจากเหตุใด ฯลฯ
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ตัวบ่งชี้ 4.9
ชนิดของตัวบ่งชี้
ระยะเวลา

ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อการให้บริการของหน่วยงาน
ผลผลิต
ปีการศึกษา

คาอธิบายตัวบ่งชี้
ความพึงพอใจของผู้รับบริการ หมายถึง การประเมินความพึงพอใจของการให้บริการของสถาบัน/สานัก
พิจารณาจากผลการสารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ โดยจาแนกตามกลุ่มผู้ใช้บริการคือ อาจารย์ นักศึกษา
บุคลากรสายสนับสนุน บุคคลภายนอก และจาแนกตามภารกิจที่ต้องให้บริการ ผู้มีส่วนได้เสียเกี่ยวกับประสิทธิภาพ
การทางาน/การบริการ ซึ่งโดยทั่วไปจะพิจารณาจากประเด็นที่สาคัญ คือ ความพึงพอใจด้านกระบวนการ ขั้นตอนการ
ให้บริการ ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ ด้านสิ่งอานวยความสะดวก ด้านคุณภาพการให้บริการ โดยมุ่งเน้นการบริการ
เพื่อให้ผู้รับบริการมีความประทับใจ เกิดทัศนคติที่ดีต่อการให้บริการ และมีความพึงพอใจสูงสุด อันจะนาไปสู่
ภาพลักษณ์ที่ดีกับองค์กร
การประเมิน
ประเมินโดยใช้แบบสารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการของหน่วยงาน โดยจะต้องครอบคลุมประเด็นที่สาคัญ
คือ ความพึงพอใจด้านกระบวนการ ขั้นตอนการให้บริการ ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ ด้านสิ่งอานวยความสะดวก
ด้านคุณภาพการให้บริการ กลุ่มผู้ใช้บริการคือ อาจารย์ นักศึกษา บุคลากรสายสนับสนุน บุคคลภายนอก และ
จาแนกตามภารกิจที่ต้องให้บริการ
เกณฑ์การประเมิน
ใช้ค่าเฉลี่ยของคะแนนการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อการให้บริการของหน่วยงาน มีผลการ
ประเมินในภาพรวม จากคะแนนเต็ม 5 คะแนน
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องค์ประกอบที่ 5 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ (สาขาฯ)
ตัวบ่งชี้ที่ 5.1
ชนิดของตัวบ่งชี้
ระยะเวลา

สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
กระบวนการ
ปีการศึกษา

เกณฑ์มาตรฐาน
1. มีการเตรียมความพร้อมทางกายภาพ (ห้องเรียน สภาพแวดล้อมด้านการเรียนรู้ฯ) ที่เหมาะสมและ
เพียงพอ
2. มีการจัดสิ่งอานวยความสะดวก และสิ่งสนับสนุนทางการศึกษา เช่น ห้องสมุด ฐานข้อมูลทรัพยากรการ
เรียนรู้ วารสารวิชาการเพื่อการสืบค้น ฯลฯ ที่เพียงพอและทันสมัย
3. มีการจัดพื้นที่/สถานที่สาหรับนักศึกษาได้พบปะ สังสรรค์ แลกเปลี่ยนสนทนา หรือทางานร่วมกัน
4. มีบริการคอมพิวเตอร์ อินเทอร์เน็ตความเร็วสูง
5. มีระบบการเรียนการสอนผ่านสื่อออนไลน์ อาจารย์และนักศึกษาสามารถติดต่อสื่อสารกันได้
6. มีการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษา และอาจารย์ต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ ทุกหลักสูตร และ
นาผลการประเมินมาปรับปรุงในส่วนที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงานให้เห็นอย่างเป็นรูปธรรม
7. รายงานผลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษา และอาจารย์ ต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ และผลการ
ปรับปรุงในส่วนที่เกี่ยวข้อง มายังคณะ โดยแยกเป็นรายหลักสูตรตามที่มีการเรียนการสอน
เกณฑ์การประเมิน :
คะแนน 1
มีการดาเนินการ
1 ข้อ

คะแนน 2
มีการดาเนินการ
2 ข้อ

คะแนน 3
มีการดาเนินการ
3-4 ข้อ
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คะแนน 4
มีการดาเนินการ
5 ข้อ

คะแนน 5
มีการดาเนินการ
6-7 ข้อ

องค์ประกอบที่ 5 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ (กองงานวิทยาเขตบางนา)
ตัวบ่งชี้ที่ 5.1
ชนิดของตัวบ่งชี้
ระยะเวลา

สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
กระบวนการ
ปีการศึกษา

เกณฑ์มาตรฐาน
1. มีการเตรียมความพร้อมทางกายภาพ (ห้องเรียน Cyber Classroom และสภาพแวดล้อมด้านการเรียนรู้ฯ)
ที่เหมาะสมและเพียงพอ
2. มีการจัดสิ่งอานวยความสะดวก และสิ่งสนับสนุนทางการศึกษา เช่น ห้องสมุด ฐานข้อมูลทรัพยากรการ
เรียนรู้ วารสารวิชาการเพื่อการสืบค้น ฯลฯ ที่เพียงพอและทันสมัย
3. มีการจัดพื้นที่/สถานที่สาหรับนักศึกษาได้พบปะ สังสรรค์ แลกเปลี่ยนสนทนา หรือทางานร่วมกัน
4. มีบริการคอมพิวเตอร์ อินเทอร์เน็ตความเร็วสูง
5. มีการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษา และอาจารย์ต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ แยกตามคณะที่มี
การจัดการเรียนการสอน และนาผลการประเมินมาปรับปรุงในส่วนที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงานให้เห็นอย่าง
เป็นรูปธรรม
6. รายงานผลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษา และอาจารย์ ต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ และผลการ
ปรับปรุงในส่วนที่เกี่ยวข้อง มายังคณะ
เกณฑ์การประเมิน :
คะแนน 1
มีการดาเนินการ
1 ข้อ

คะแนน 2
มีการดาเนินการ
2 ข้อ

คะแนน 3
มีการดาเนินการ
3 ข้อ
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คะแนน 4
มีการดาเนินการ
4 ข้อ

คะแนน 5
มีการดาเนินการ
5-6 ข้อ

องค์ประกอบที่ 5 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ (กองอาคารสถานที่)
ตัวบ่งชี้ที่ 5.1
ชนิดของตัวบ่งชี้
ระยะเวลา

สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
กระบวนการ
ปีการศึกษา

เกณฑ์มาตรฐาน
1. มีระบบสารสนเทศเพื่อบริหารจัดการสิ่งอานวยความสะดวก เช่น ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ
อาคารเรียน ฯลฯ
2. มีการดูแล รักษาความปลอดภัย ความสะอาดเรียบร้อยของอาคารสถานที่ สภาพแวดล้อม ภูมิทัศน์ให้
สวยงามให้เหมาะสมต่อการเป็นสถานศึกษา รวมทั้งพร้อมต่อการใช้งานอยู่เสมอ
3. มีการดูแล บารุงรักษาระบบสาธารณูปโภค และรักษาความปลอดภัยประกอบด้วย ระบบไฟฟูา ระบบ
ประปา ระบบกาจัดของเสีย การจัดการขยะ ระบบปูองกันอัคคีภัย ระบบสุขาภิบาล เครื่องจักรและอุปกรณ์ต่างๆ ให้
พร้อมต่อการใช้งาน
4. มีการประเมินผลความพึงพอใจของผู้รับบริการ เช่น นักศึกษา อาจารย์ บุคลากร
5. มีการนาผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือปรับปรุงการให้บริการอย่างเป็นรูปธรรม
เกณฑ์การประเมิน :
คะแนน 1
มีการดาเนินการ
1 ข้อ

คะแนน 2
มีการดาเนินการ
2 ข้อ

คะแนน 3
มีการดาเนินการ
3 ข้อ
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คะแนน 4
มีการดาเนินการ
4 ข้อ

คะแนน 5
มีการดาเนินการ
5 ข้อ

ตารางวิเคราะห์คุณภาพการศึกษาภายใน สาหรับหน่วยงานสนับสนุน

I

P

O

1
2
3
4

2
3
1
9

2.2
-

2.3
4.9

5
1
รวม
16
ผลการประเมิน

1

1.1, 1.2
2.1
3.1
4.1, 4.2, 4.3,
4.4, 4.5, 4.6,
4.7, 4.8,
5.1
13

2
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คะแนนเฉลี่ย

จานวนตัวบ่งชี้

ผลการประเมิน

องค์ประกอบคุณภาพ

คะแนนการประเมินเฉลี่ย
0.00 – 1.50
1.51 – 2.50
2.51 – 3.50
3.51 – 4.50
4.51 – 5.00

การดาเนินงานต้องปรับปรุงเร่งด่วน
การดาเนินงานต้องปรับปรุง
การดาเนินงานระดับพอใช้
การดาเนินงานระดับดี
การดาเนินงานระดับดีมาก

