
แนวปฏิบัติท่ีดีด้านการประกันคุณภาพการศึกษา 
องค์ประกอบท่ี 1 

ตัวบ่งชี้ท่ี  1.1  กระบวนการพัฒนาแผน 

เกณฑ์มาตรฐาน การด าเนินงาน/กิจกรรม ช่วงเวลาด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 

ข้อ 1  
มีการจัดท าแผนกลยุทธ์ที่
สอดคล้องกับนโยบายของสภา
สถาบัน โดยการมีส่วนร่วมของ
บุคลากรในสถาบันและได้รับ
ความเห็นชอบจากสภาสถาบัน 
โดยเป็นแผนที่เชื่อมโยงกับ
ปรัชญาหรือปณิธานและ
พระราชบัญญัติสถาบันตลอดจน
สอดคล้องกับจุดเน้นของกลุ่ม
สถาบันกรอบแผนอุดมศึกษา
ระยะยาว 5 ปี ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 
2551-2556)และแผนพัฒนา
การศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับ
ที่ 10 (พ.ศ.2551-2554) 
ใช้ในอตัราไม่สูงกว่า 8 FTES   
ต่อเคร่ือง 

 
1.   จัดท าหรือจัดทบทวนแผนกลยุทธ์ 
      4 ปี ของหน่วยงาน 
2.   จัดท าแผนผังแสดงความเชื่อมโยง   
      และสอดคล้องของแผนกลยุทธ์ 
      กับปรัชญา ปณิธาน พรบ.สถาบัน  
       จุดเน้นกลุ่มสถาบันและแผน         
       อ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
เอกสารท่ีเกี่ยวข้อง 
1. รายงานการประชุมที่แสดงถึง

การมีส่วนร่วมของบุคลากรใน
การจัดท าหรือจัดทบทวนแผน
กลยุทธ ์

2. ข้อมูลนโยบายของสภาสถาบัน 
3. ปรัชญาหรือปณิธานของ

สถาบัน 
4. พระราชบัญญัติสถาบัน 
5. กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 5 

ปี ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2551-2556) 
6. แผนพัฒนาการศึกษา

ระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 10 
(พ.ศ. 2551-2554) 

7. วิเคราะห์ความสอดคล้อง
เชื่อมโยงของแผนกลยุทธ์ของ
หน่วยงานกับแผนอ่ืน ๆ ที่
เกี่ยวข้อง 

8. รายงานการประชุม/เอกสาร
แสดงมติที่ประชุมสภาสถาบัน
ให้ความเห็นชอบแผนกลยุทธ์ 

 
มกราคม - มีนาคม 

 
-กรรมการจัดท า
แผนกลยุทธ์ 

 

 

 



เกณฑ์มาตรฐาน การด าเนนิงาน/กิจกรรม ช่วงเวลาด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 
ข้อ 2 
มีการถ่ายทอดแผนกลยุทธ์
ระดับสถาบันไปสู่ทุก
หน่วยงานภายใน 

 
1. การประชุมชี้แจงและถ่ายทอด

แผนกลยุทธ์ไปสู่ทุกหน่วยงาน 
2. การก าหนดผู้รับผิดชอบดูแล

เป้าหมายในการด าเนินงานตาม
แผนกลยุทธ์ 

 
มีนาคม 

 
- กรรมการบริหาร 
คณะ 
-  กรรมการ
รับผิดชอบดูแล
เป้าหมายในการ
ด าเนินงานตาม
แผนกลยุทธ์ 

ข้อ 3 
มีกระบวนการแปลงแผนกล
ยุทธ์เป็นแผนปฏิบัติการ
ประจ าปี ครบ 4 พันธกิจ คือ 
ด้านการเรียนการสอน ด้านการ
วิจัย การบริการทางวิชาการและ
การท านุบ ารุงศิลปและ
วัฒนธรรม 

 
1. จัดท าแผนกลยุทธ์ 
2. จัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปี

(Action Plan) 
3. จัดท ารายงานการวิเคราะห์ความ

สอดคล้องของแผนกลยุทธ์กับ
แผนปฏิบัติประจ าปีที่ครบทั้ง 4 
พันธกิจ 

เอกสารท่ีเกี่ยวข้อง 
1. แผนกลยุทธ์ 
2. กระบวนการ Bsc 

 
มีนาคม - เมษายน 

 
-กรรมการจัดท า
แผนกลยุทธ์ 
 

ข้อ 4 
มีตัวบ่งชี้ของแผนกลยุทธ์และ
แผนปฏิบัติการประจ าปีค่า
เป้าหมายของแต่ละตัวบ่งชี้ เพื่อ
วัดความส าเร็จของการ
ด าเนินงานตามแผนกลยุทธ์และ
แผนปฏิบัติการประจ าปี 

 
1. มีการก าหนดตัวบ่งชี้และค่า

เป้าหมายของแผนกลยุทธ์ 
2. มีการก าหนดตัวบ่งชี้และค่า

เป้าหมายของแผนปฏิบัติการ
ประจ าปี 

3. มีการประชุมเพื่อการมีส่วนร่วม
ของบุคลากรในการก าหนดตัว
บ่งชี้และค่าเป้าหมายทุกตัวบ่งชี้
ของแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติ
การประจ าปี 

 
เมษายน - พฤษภาคม 

 
-กรรมการบริหาร
คณะ 
-กรรมการบริหาร
คณะ 
-บุคลากรของคณะ 

 

 

 

 

 



เกณฑ์มาตรฐาน การด าเนินงาน/กิจกรรม ช่วงเวลาด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 
ข้อ 4  ต่อ เอกสารท่ีเกี่ยวข้อง 

1. แผนกลยุทธ์ 
2. แผนปฏิบัติการประจ าปี 
ตารางเปรียบเทียบตัวบ่งชี้และค่า
เป้าหมายของแต่ละตัวบ่งชี้โดย
เปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมา 

  

ข้อ 5 
มีการด าเนินงานตาม
แผนปฏิบัติการประจ าปีที่ครบ 
4 พันธกิจ 

 
มีการจัดท าปฏิทินการด าเนินงาน
ตามแผนปฏิบัติการประจ าปีทั้ง 4 
พันธกิจ 

 
ตลอดปีการศึกษา/
ปีงบประมาณ 

 
-กรรมการบริหาร
คณะ 
-บุคลากรของคณะ 

ข้อ 6 
มีการติดตามผลการด าเนินงาน
ตามตัวบ่งชี้ของแผนปฏิบัติการ
ประจ าปีอย่างน้อยปีละ 2 คร้ัง
และรายงานต่อผู้บริหารเพื่อ
พิจารณา 

 
1. มีการติดตามการด าเนินงานตาม

แผนปฏิบัติการประจ าปี 
2. มีการวิเคราะห์ผลการ

ด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ที่ไม่
เป็นไปตามแผนหรือหาสาเหตุ
และแนวทางแก้ไขเพื่อเสนอ
ผู้บริหาร 

 
ตลอดปีการศึกษา/
ปีงบประมาณ 

 
-กรรมการบริหาร
คณะ 
 

ข้อ 7 
มีการประเมินผลการด าเนินงาน
ตามตัวบ่งชี้ของแผนกลยุทธ์
อย่างน้อยปีละ 1 คร้ังและ
รายงานผลต่อผู้บริหารและสภา
สถาบันเพื่อพิจารณา 

 
1. มีการประเมินผลการด าเนินงาน

ตามตัวบ่งชี้ของแผนกลยุทธ์
และแผนปฏิบัติการประจ าปี
อย่างน้อยปีละ 1 คร้ัง 

เอกสารท่ีเกี่ยวข้อง 
1. รายงานการประชุมในวาระที่

แสดงถึงการรับทราบ/การ
พัฒนาตามรายงานผลการ
ด าเนินงาน 

 

 
รายไตรมาส/ 
ราย 6 เดือน/ 

สิ้นปีงบประมาณ 

 
-กรรมการ
ประเมินผลการ
ด าเนินงานตามตัว
บ่งชี้ของแผนกล
ยุทธ์และ
แผนปฏิบัตกิาร
ประจ าปี 
-รองคณบดีฝ่าย
วางแผนและวิจัย 
-กรรมการบริหาร
คณะ 

 

 

 

 

 



เกณฑ์มาตรฐาน การด าเนินงาน/กิจกรรม ช่วงเวลาด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 
ข้อ 8 
มีการน าผลการพิจารณา 
ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ
ของสภาสถาบันไปปรับปรุง
แผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการ
ประจ าปี 

 
1. มีการมอบหมายผู้รับผิดชอบใน

การด าเนินงานตามข้อคิดเห็น
และข้อเสนอแนะที่ได้รับจาก
สภาสถาบัน 

2. มีการจัดท าแผนการปรับปรุง
ตามข้อเสนอแนะ 

3. มีการน าแผนการปรับปรุงตาม
ข้อเสนอแนะน าเสนอเพื่อให้
ความเห็นชอบ 

4. มีการน าแผนกลยุทธ์และ
แผนปฏิบัติการประจ าปีที่ได้รับ
การปรับปรุง(Improvement 
Plan)น าเสนอกรรมการประจ า
คณะ 

5. มีรายงานการประชุมในวาระที่
มีการรับทราบ/พิจารณา
แผนปฏิบัติการประจ าปีที่เป็น
แผนปรับปรุงแล้ว 

 
ตุลาคม-พฤศจิกายน 

 
 
 

ตุลาคม-พฤศจิกายน 
 

ธันวาคม 
 
 

ธันวาคม 
 
 
 
 

ธันวาคม 

 
-กรรมการบริหาร
คณะ 
 
 
-กรรมการบริหาร
คณะ(ที่ได้รับมอบหมาย) 

-กรรมการบริหาร
คณะและกรรมการ
จัดท าแผนกลยุทธ์ 
-รองคณบดีฝ่าย
วางแผนและวิจัย 
 
 
 
-รองคณบดีฝ่าย
วางแผนและวิจัย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



องค์ประกอบท่ี 2 
ตัวบ่งชี้ท่ี  2.1  ระบบและกลไกการพัฒนาและบริหารหลักสูตร 

เกณฑ์มาตรฐาน การด าเนินงาน/กิจกรรม ช่วงเวลาด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 
ข้อ 1  
มีระบบและกลไกการเปิด
หลักสูตรใหม่และปรับปรุง
หลักสูตรตามแนวทางปฏิบัติที่
ก าหนดโดยคณะกรรมการการ
อุดมศึกษาและด าเนินการตาม
ระบบที่ก าหนด 

 
ประชุมแจ้งให้คณาจารย์ทราบ
เกี่ยวกับระบบและกลไกการเปิด
หลักสูตรใหม่และปรับปรุง
หลักสูตรตามแนวทางปฏิบัติที่
ก าหนดโดยคณะกรรมการการ
อุดมศึกษาและด าเนินการตามระบบ
ที่ก าหนด 

 
-ก่อนเปิดภาค
การศึกษา 

 
-รองคณบดี 
ฝ่ายวิชาการ 

ข้อ 2 
มีระบบและกลไกการปิด
หลักสูตรตามแนวทางปฏิบัติที่
ก าหนดโดยคณะกรรมการการ
อุดมศึกษาและด าเนินการตาม
ระบบที่ก าหนด 

 
ประชุมแจ้งให้คณาจารย์ทราบ
เกี่ยวกับระบบและกลไกการปิด
หลักสูตรตามแนวทางปฏิบัติที่
ก าหนดโดยคณะกรรมการการ
อุดมศึกษาและด าเนินการตามระบบ
ที่ก าหนด 

 
-ก่อนเปิดภาค
การศึกษา 

 
-รองคณบดี 
ฝ่ายวิชาการ 

ข้อ 3 
ทุกหลักสูตรมีการด าเนินงานให้
เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลัก 
สูตรระดับอุดมศึกษา และกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ (การด าเนินงานตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดม 
ศึกษาแห่งชาติ หมายถึง ต้องมีการ
ประเมินผลตาม “ตัวบ่งชี้ผลการ
ด าเนินงานตามประกาศมาตรฐาน
คุณวุฒิสาขาหรือสาขาวิชาเพื่อการ
ประกันคุณภาพหลักสูตรและการ            
เรียนการสอน” กรณีที่หลักสูตรใด
ยังไม่มีประกาศมาตรฐานคุณวุฒิ
สาขาหรือสาขาวิชาให้ประเมิน
ตามตัวบ่งชี้กลางที่ก าหนดใน

 
จัดท าหลักสูตรให้เป็นไปตามที่
ส านักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษาก าหนดทุกหลักสูตร 

 
-ก่อนเปิดภาค
การศึกษา 

 
-รองคณบดี 
ฝ่ายวิชาการ 



ภาคผนวก ก) ส าหรับหลักสูตร
สาขาวิชาชีพต้องได้รับการรับรอง
หลักสูตรจากสภาหรือองค์กรวิชา 
ชีพที่เกี่ยวข้องด้วย (หมายเหตุ  :                                             
ส าหรับหลักสูตรเก่าหรือหลักสูตร
ปรับปรุงที่ยังไม่ได้ด าเนินการตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับ 
อุดมศึกษาแห่งชาติก่อนปีการ 
ศึกษา 2555 ให้ยึดตามเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดม 
ศึกษา พ.ศ. 2548) 
ข้อ 4 
มีคณะกรรมการรับผิดชอบ
ควบคุมก ากับให้มีการด าเนินการ
ได้ครบถ้วนทั้งข้อ 1 ข้อ 2 และ
ข้อ 3ข้างต้นตลอดเวลาที่จัด
การศึกษา และมีการประเมิน
หลักสูตรทุกหลักสูตรอย่างน้อย
ตามกรอบเวลาที่ก าหนดใน
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรฯ กรณี
หลักสูตรที่ด าเนินงานตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ จะต้องควบคุมก ากับให้
การด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ในข้อ 
3 ผ่านเกณฑ์การประเมิน 5 ข้อ
แรก และอย่างน้อยร้อยละ 80 
ของตัวบ่งชี้ที่ก าหนดในแต่ละปี 
ทุกหลักสูตร 

 
1. แต่งตั้งคณะกรรมการ

วิชาการ คณะมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์ 

2. แต่งตั้งคณะกรรมการ
บริหารหลักสูตรแต่ละ
หลักสูตรของคณะ
มนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ 

 
-ก่อนเปิดภาค
การศึกษา 

 
-รองคณบดี 
ฝ่ายวิชาการ 

ข้อ 5  
มีคณะกรรมการรับผิดชอบ
ควบคุมก ากับให้มีการด าเนินการ
ได้ครบถ้วนทั้งข้อ 1 ข้อ 2 และ        
ข้อ 3 ข้างต้นตลอดเวลาที่จัด
การศึกษา และมีการพัฒนา

 
แต่งตั้งคณะกรรมการบริหาร
หลักสูตรแต่ละหลักสูตรของคณะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

 
-ก่อนเปิดภาค
การศึกษา 

 
-รองคณบดี 
ฝ่ายวิชาการ 



หลักสูตรทุกหลักสูตรตามผลการ
ประเมินในข้อ 4 กรณีหลักสูตรที่
ด าเนนิงานตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
จะต้องควบคุมก ากับให้การ
ด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ในข้อ 3 
ผ่านเกณฑ์การประเมินครบทุก
ตัวบ่งชี้และทุกหลักสูตร 
 

 
ตัวบ่งชี้ท่ี  2.2  อาจารย์ประจ าที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก 

เกณฑ์มาตรฐาน การด าเนินงาน/กิจกรรม ช่วงเวลาด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 
แปลงค่าร้อยละของอาจารย์
ประจ าที่มีวุฒิปริญญาเอกเป็น
คะแนนระหว่าง 0-5 

1. ส ารวจข้อมูลอาจารย์ประจ า
ที่มีคุณวุฒิปริญญาอก 

2. วิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน
ด้านทรัพยากรมนุษย์เพื่อ
น าข้อมูลมาปรับปรุงแก้ไข
และพัฒนา 

-ก่อนสิ้นปีการศึกษา - หัวหน้า
ส านักงานคณบดี 
-กรรมการบริหาร
คณะ 

 
ตัวบ่งชี้ท่ี  2.3  อาจารย์ประจ าที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ 

เกณฑ์มาตรฐาน การด าเนินงาน/กิจกรรม ช่วงเวลาด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 
แปลงค่าร้อยละของอาจารย์
ประจ าที่ด ารงต าแหน่งทาง
วิชาการ เป็นคะแนนระหว่าง 0-5 

1. ส ารวจข้อมูลอาจารย์ประจ า
ที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ 

2. วิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน
ด้านทรัพยากรมนุษย์เพื่อ
น าข้อมูลมาปรับปรุงแก้ไข
และพัฒนา 

-ก่อนสิ้นปีการศึกษา - หัวหน้า
ส านักงานคณบดี 
-กรรมการบริหาร
คณะ 

 
 
 
 
 
 
 



ตัวบ่งชี้ 2.4    ระบบการพัฒนาคณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน 

เกณฑ์มาตรฐาน การด าเนินงาน/กิจกรรม ช่วงเวลาด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 
ข้อ 1 
มีแผนการบริหารและการพัฒนา 
คณาจารย์ ทั้งด้านวิชาการเทคนิค
การสอนและการวัดผลและมี
แผนการบริหารและพัฒนา
บุคลากรสายสนับสนุนที่มีการ
วิเคราะห์ข้อมูลเชิงประจักษ์ 

 
จัดท าแผนการบริหารและการ
พัฒนาคณาจารย์และบุคลากรสา
สนับสนุนด้านการศึกษาต่อการท า
ผลงานทางวิชาการด้านวิชาการ   
เทคนิคการสอนการวัดผลและการ
ปฏิบัติงาน 
เอกสารท่ีเกี่ยวข้อง 

1. ส ารวจข้อมูลอัตราก าลัง
ของคณะ 

2. ส ารวจความต้องการในการ
อบรม 

3. ผลการปฏิบัติงานและผล
การพัฒนาตามเส้นทาง
ความก้าวหน้าของสายงาน 

4. วิเคราะห์จุดแข็งจุดอ่อน
ด้านทรัพยากรมนุษย์เพื่อ
ปรับปรุงแก้ไขแผน 

 
-ก่อนปีงบประมาณ 

 
-กรรมการบริหาร
คณะ 
 
 
 
 
 
-รองคณบดีฝ่าย
วางแผนและวิจัย 
-รองคณบดีฝ่าย
วิชาการ 
-บุคลากรของคณะ 
 
 
-กรรมการบริหาร
คณะ 
 

ข้อ 2 
มีการบริหารและการพัฒนา 
คณาจารย์และบุคลากร 
สายสนับสนุนให้เป็นไปตาม 
แผนที่ก าหนด 

ประเมินประสิทธิภาพของแผนว่า
บรรลุ / ไม่บรรลุ  ตามแผน 
เอกสารที่เกี่ยวข้อง 

1. แนวปฏิบัติในการสรรหา
และคัดเลือกบุคลากร 

2.  การประเมินผลการ
ปฏิบัติงานและวิเคราะห์
ปริมาณการเข้า-ออกเพื่อ
พิจารณาหาแนวทาง
ปรับปรุงแก้ไขและติดตาม 

3. ติดตามตรวจสอบให้
เป็นไปตามแผนพัฒนาเป็น
รายบุคคล 

-ปีงบประมาณ -รองคณบดี 
ฝ่ายวางแผน 
 
- กองการ
เจ้าหน้าที่ 
-กรรมการบริหาร
คณะ 
 
 
 
-หัวหน้าส านักงาน
คณบดี 

 



เกณฑ์มาตรฐาน การด าเนินงาน/กิจกรรม ช่วงเวลาด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 
ข้อ 3 
มีสวัสดิการเสริมสร้างสุขภาพ       
ที่ดีและสร้างขวัญและก าลังใจ 
ให้คณาจารย์และบุคลากรสาย
สนับสนุน สามารถท างานได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 

 
แต่งตั้งคณะกรรมการเสริมสร้าง
สุขภาพและสร้างขวัญก าลังใจ 
เอกสารท่ีเกี่ยวข้อง 
1. สร้างบรรยากาศของสถานที่

ท างาน 
2. ส่งเสริมการออกก าลังกายใน

รูปแบบต่าง ๆ  
3. จัดสวัสดิการด้านต่างๆ รวมทั้ง

การตรวจเช็คสุขภาพ 
4. ติดตามแหล่งให้รางวัลต่าง ๆ  

เพื่อประชาสัมพันธ์ 
5. ยกย่องผู้ได้รับรางวัล 
6. จัดระบบพี่เลี้ยงให้ค าแนะน า  

ช่วยเหลือในการขอรับรางวัล 
7. เปิดโอกาสให้ผู้ใต้บังคับบัญชา

มีโอกาสแสดงความคิดเห็น
และร่วมมือในการท างาน 

 
-ปีงบประมาณ 

 
-ส านักงานคณบดี 
 
 
-กรรมการ 
เสริมสร้างสุขภาพ 
และสร้างขวัญ
ก าลังใจ 
 
 
 
 
 
 
 
-คณบดีและรอง
คณบดี 

ข้อ 4 
มีระบบการติดตามให้ คณาจารย์
และบุคลากรสายสนับสนุนน า
ความรู้และทักษะที่ได้จากการ
พัฒนามาใช้ในการจัดการเรียน
การสอนและการวัดผลการเรียนรู้ 
ของนักศึกษาตลอดจนการปฏิบัติ 
งานที่เกี่ยวข้อง 

 
แต่งตั้งคณะกรรมการวิชาการ 
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
เอกสารท่ีเกี่ยวข้อง 
1. ก าหนดแนวทางหรือวิธีการ 

ติดตาม ประเมินผลสัมฤทธิ์ของ
การอบรม 

2. แนวปฏิบัติตามโครงการพัฒนา
คณาจารย์และบุคลากรสาย
สนับสนุน 

  
-ส านักงานคณบดี 
 
 
-คณะกรรมการ
วิชาการ 
 
-คณะกรรมการ
วิชาการ 
 
 

 
 
 

 

 



เกณฑ์มาตรฐาน การด าเนินงาน/กิจกรรม ช่วงเวลาด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 
ข้อ 5 
มีการให้ความรู้ด้านจรรยาบรรณ
อาจารย์และบุคลากรสาย        
สนับสนุนและดูแลควบคุมให้
คณาจารย์และบุคลากรสาย
สนับสนุนถือปฏิบัติ 

 
จัดท าคู่มือจรรยาบรรณอาจารย์และ 
บุคลากรสายสนับสนุน 
เอกสารท่ีเกี่ยวข้อง 
1. ประชุมให้ความรู้เกี่ยวกับ

จรรยาบรรณ 
2. แต่งตั้งคณะกรรมการติดตาม

ผลการปฏิบัติตามจรรยาบรรณ 
(กรรมการวิชาการ) 

3. ประเมินผลการปฏิบัติตาม
จรรยาบรรณ 

 
-ก่อนเร่ิมปีการ 
ศึกษา 
 
-ต้นปีการศึกษา 
 
-ต้นปีการศึกษา 
 
 
-สิ้นปีการศึกษา 
 

 
-สภาคณาจารย์ 
 
 
-รองคณบดีฝ่าย
วิชาการ 
-คณะกรรมการ
วิชาการ 

ข้อ 6 
มีการประเมินผลความส าเร็จของ
แผนการบริหารและการพัฒนา
คณาจารย์และบุคลากร 
สายสนับสนุน 

 
รายงานผลความส าเร็จของแผนการ
บริหารและการพัฒนาคณาจารย์
และบุคลากรสายสนับสนุน  ตาม
ตัวชี้วัดหรือเป้าหมายของแผน 

 
-ตามไตรมาส 

 
-รองคณบดีฝ่าย
วางแผน 

ข้อ 7 
มีการน าผลการประเมินไป
ปรับปรุงแผนหรือปรับปรุงการ
บริหารและการพัฒนาคณาจารย์
และบุคลากรสายสนับสนุน 

 
น าผลการประเมินไปปรับปรุงแผน
รวมทั้งน าผลการส ารวจความ
ต้องการและความพึงพอใจ 
ของคณาจารย์และบุคลากรสาย
สนับสนุนเป็นข้อมูลประกอบการ
จัดท าแผนและด าเนินการตามแผน 

 
-ก่อนสิ้น
ปีงบประมาณ 

 
-รองคณบดี          
ฝ่ายวางแผน  และ 
-รองคณบดี       
ฝ่ายวิชาการ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ตัวบ่งชี้ 2.5  ห้องสมุด อุปกรณ์การศึกษาและสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ 

เกณฑ์มาตรฐาน การด าเนินงาน/กิจกรรม ช่วงเวลาด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 
ข้อ 1  
มีการจัดการหรือจัดบริการ
เพื่อให้นักศึกษามีเคร่ือง
คอมพิวเตอร์ใช้ในอัตราไม่สูง
กว่า 8 FTES ต่อเคร่ือง 

 
1. ส ารวจข้อมูลจ านวน

คอมพิวเตอร์ที่จัดให้กับ
นักศึกษา 

2. ให้นักศึกษาที่มี Notebook  
หรือ Ipad  น าเคร่ืองมา
ลงทะเบียนที่  ศูนย์ IT 

 
ระหว่างปีการศึกษา 
 

 
-รองคณบดี 
ฝ่ายวิชาการ 
ประสานขอข้อมูล 
ไปยังศูนย์ IT 
 

ข้อ 2 
มีบริการห้องสมุดและแหล่ง 
เรียนรู้อ่ืน ๆ  ผ่านระบบเครือข่าย 
คอมพิวเตอร์และมีการฝึกอบรม
การใช้งานแก่นักศึกษาทุกปี 
การศึกษา 

 
1. ระบบการค้นหาหนังสือ

และแหล่งเรียนรู้ผ่าน
อินเตอร์เน็ต 

2. ฝีกอบรมใช้งานด้าน
คอมพิวเตอร์จากรายวิชา
ศึกษาทั่วไปกลุ่มวิชา
เทคโนโลยี 

 
ระหว่างปีการศึกษา 
 

 
-ศูนย์ IT 
 

ข้อ 3 
มีบริการด้านกายภาพที่เหมาะสม 
ต่อการจัดการเรียนการสอนและ
การพัฒนานักศึกษาอย่างน้อยใน 
ด้านห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ
อุปกรณ์การศึกษาและจุดเชื่อม
ต่ออินเตอร์เน็ต 

 
1. ห้องปฏิบัตกิารศูนย์ภาษา 
2. ห้องฝึกซ้อมดนตรี 
3. ห้องปฏิบัติการศิลปะ 
4. เคร่ืองส่งสัญญาณไร้สาย 

 

  

ข้อ 4 
มีบริการสิ่งอ านวยความสะดวก 
ที่จ าเป็นอ่ืน ๆ  อย่างน้อยด้าน 
งานทะเบียนนักศึกษาผ่าน
เครือข่ายคอมพิวเตอร์การบริการ
อนามัยและการรักษาพยาบาล 
การจัดหาหรือจัดบริการด้าน
อาหารและสนามกีฬา 

 
1. การลงทะเบียนผ่าน

เครือข่ายคอมพิวเตอร์ 
2. อาคารพยาบาล 
3. สถานที่จ าหน่ายอาหาร 
4. สนามกีฬา 

 

  

 

 

 



เกณฑ์มาตรฐาน การด าเนินงาน/กิจกรรม ช่วงเวลาด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 
ข้อ 5 
มีระบบสาธารณูปโภคและรักษา 
ความปลอดภัยของอาคารตลอด 
จนบริเวณโดยรอบอย่างน้อยใน
เร่ืองประปา  ไฟฟ้า ระบบก าจัด
ของเสีย  การจัดการขยะ  รวมทั้งมี
ระบบและอุปกรณ์ป้องกันอัคคีภัย
ในบริเวณอาคารต่าง ๆ  โดย
เป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 

 
1. โทรทัศน์วงจรปิด 
2. อุปกรณ์ป้องกันอัคคีภัย 

 

  

ข้อ 6 
มีผลการประเมินคุณภาพของ 
บริการในข้อ 2 - 5  ทุกข้อ 
ไม่ต่ ากว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5 

1. แบบสอบถามคุณภาพของ
บริการในข้อ 2-5 

2. ผลการประเมินคุณภาพ
ของบริการในข้อ 2 – 5 

-ก่อนสิ้นปีการศึกษา -รองคณบดี 
ฝ่ายวิชาการ 

 

 

ตัวบ่งชี้ 2.6  ระบบและกลไกการจัดการเรียนการสอน 

เกณฑ์มาตรฐาน การด าเนินงาน/กิจกรรม ช่วงเวลาด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 
ข้อ 1  
มีระบบและกลไกการประกัน
คุณภาพการจัดการเรียนการสอน
ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญทุก
หลักสูตร 

1. จัดท าระบบและกลไกการ
ประกันคุณภาพการจัดการ
เรียนการสอนที่เน้นผู้เรียน
เป็นส าคัญ 

2. จัดท าตัวบ่งชี้ความส าเร็จ
ของการเรียนการสอนที่
เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

3. จัดท าโครงการที่ให้ความรู้
ความเข้าใจเกี่ยวกับการ
จัดการเรียนการสอนแก่
อาจารย์ 

4. จัดท าประมวลการสอน
หรือ มคอ.3 ที่ระบุกิจกรรม
การเรียนการสอนที่เน้น
ผู้เรียนเป็นส าคัญ 

5. มคอ.5 และแบบวิเคราะห์
ผู้เรียนเป็นรายบุคคล 

 
 
 
 
 
 
 

-ตลอดปีการศึกษา 
 
 

 
-ก่อนเปิดภาคการ 
ศึกษา 
 
 
-สิ้นภาคการศึกษา 

 

-คณะ 
 
 
 
-คณะ 
 
 
-คณะ,สาขาวิชา 
 
 
 
-อาจารย์ผู้สอน 
 
 
 
-อาจารย์ผู้สอน 



เกณฑ์มาตรฐาน การด าเนินงาน/กิจกรรม ช่วงเวลาด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 
ข้อ 2 
ทุกรายวิชาของหลักสูตร มี
รายละเอียดของรายวิชาและของ
ประสบการณ์ภาคสนาม(ถ้ามี)
ก่อนการเปิดสอนในแต่ละภาค
การศึกษา ตามที่ก าหนดในกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ 

 
1. จัดท าประมวลการสอน

หรือ มคอ.3 ทุกรายวิชาใน
หลักสูตร 

2. จัดท าประมวลการสอน
รายวิชาฝึกประสบการณ์ 
หรือ มคอ.4 

 
-ก่อนเปิดภาค
การศึกษา 
 
-ก่อนเปิดภาค
การศึกษา 

 
-อาจารย์ผู้สอน 
 
 
-อาจารย์ผู้สอน , 
สาขาวิชา 
 
 

ข้อ 3 
ทุกหลักสูตรมีรายวิชาที่ส่งเสริม
ทักษะการเรียนรู้ด้วยตนเอง และ
การให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากการ
ปฏิบัตทิั้งในและนอกห้องเรียน
หรือจากการท าวิจัย 

 
1. จัดท าประมวลการสอน หรือ 

มคอ.3 รายวิชาในหลักสูตร
ที่มีการส่งเสริมให้นักศึกษา
เรียนรู้ด้วยตนเองทั้งจากการ
ปฏิบัติในห้องเรียนและนอก
ห้องเรียน 

2. รวบรวมผลงานนักศึกษา 
3. โครงการฝึกประสบการณ์

วิชาชีพ 
4. โครงการศึกษาดูงานต่าง ๆ 
5. โครงการทัศนศึกษาต่าง ๆ  

 
-ก่อนเปิดภาค
การศึกษา 
 
 
 
 
-ตลอดปีการศึกษา 
-ตลอดภาคการศึกษา 
 
-ตลอดภาคการศึกษา 
-ตลอดปีการศึกษา 

 
-อาจารย์ผู้สอน 
 
 
 
 
 
-อาจารย์ผู้สอน 
-สาขาวิชา 
 
-อาจารย์ 
-ผู้สอน,สาขาวิชา 

ข้อ 4 
มีการให้ผู้มีประสบการณ์ทางวิชา 
การหรือวิชาชีพจากหน่วยงาน
หรือชุมชนภายนอกเข้ามามีส่วน
ร่วมในกระบวนการเรียนการสอน
ทุกหลักสูตร 

 
1. โครงการฝึกประสบการณ์

วิชาชีพ 
2. โครงการต่าง ๆ ที่เชิญ

วิทยากรจากภายนอกเข้ามา
มีส่วนร่วมในการเรียนการ
สอน 

 
-ตลอดภาคการศึกษา 
 
-ตลอดปีการศึกษา 

 
-อาจารย์ผู้สอน 

 
-อาจารย์ผู้สอน , 
สาขาวิชา 

ข้อ 5 
มีการจัดการเรียนรู้ ที่พัฒนาจาก
การวิจัย หรือจากกระบวนการ
จัดการความรู้เพื่อพัฒนาการเรียน
การสอน 

 
วิจัยในชั้นเรียน 

 

 
-ตลอดปีการศึกษา 

 
อาจารย์ผู้สอน 

 

 



เกณฑ์มาตรฐาน การด าเนินงาน/กิจกรรม ช่วงเวลาด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 
ข้อ 6 
มีการประเมินความพึงพอใจของ
ผู้เรียนที่มีต่อคุณภาพการจัดกา ร
เรียนการสอนและสิ่งสนับสนุน
การเรียนรู้ทุกรายวิชา ทุกภาค
การศึกษา โดยผลการประเมิน
ความพึงพอใจแต่ละรายวิชาต้อง
ไม่ต่ ากว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5 

 
ผลการประเมินการเรียนการสอน
ออนไลน์ 

 
-สิ้นปีการศึกษา 

 
อาจารย์ผู้สอน 

ข้อ 7 
มีการพัฒนาหรือปรับปรุงการ
จัดการเรียนการสอน กล ยุทธ์การ
สอน หรือการประเมินผลการ
เรียนรู้ทุกรายวิชา ตามผลการ
ประเมินรายวิชา 

 
จัดท าประมวลการสอนหรือ มคอ.3 
ที่แสดงถึงการพัฒนาปรับปรุงการ
จัดการเรียนการสอน 

 
-ก่อนเปิดภาค
การศึกษา 

 
อาจารย์ผู้สอน 

 

ตัวบ่งชี้ 2.7  ระบบและกลไกการพัฒนาสัมฤทธิผลการเรียนตามคุณลักษณะของบัณฑิต 

เกณฑ์มาตรฐาน การด าเนินงาน/กิจกรรม ช่วงเวลาด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 
ข้อ 1 
มีการส ารวจคุณลักษณะของ
บัณฑิตที่พึงประสงค์ตามความ
ต้องการของผู้ใช้บัณฑิตอย่าง
น้อยส าหรับทุกหลักสูตรระดับ
ปริญญาตรีทุกรอบระยะเวลา
ตามแผนก าหนดการ ศึกษาของ
หลักสูตร 

 
1. ส ารวจคุณลักษณะของ

บัณฑิตที่พึงประสงค์ตาม
ความต้องการของบัณฑิต 

2. ปรับปรุงคุณลักษณะของ
บัณฑิตเพื่อให้สอดคล้อง
กับความต้องการของผู้ใช้
บัณฑิต 

3. ร่วมก าหนดเป้าหมายการ
ผลิตบัณฑิตและเผยแพร่ให้
ทุกคนรับรู้และร่วมกัน
พัฒนานักศึกษา  

 
-ก่อนปรับปรุง
หลักสูตร 

 
-คณะกรรมการ
รับผิดชอบ
หลักสูตร 

ข้อ 2 
มีการน าผลจากข้อ 1  มาใช้ใน
การปรับปรุงหลักสูตรการจัด 
การเรียนการสอนการวัดผล
การศึกษาและสัมฤทธิผลทาง 

 
ปรับปรุงหลักสูตรโดยน าผลการ
ประเมินจากแบบส ารวจคุณลักษณะ
ของบัณฑิตที่พึงประสงค์มา
พิจารณา 

 
 
 

 
-คณะกรรมการ 
รับผิดชอบ
หลักสูตร 



การเรียนที่ส่งเสริมทักษะอาชีพ
และคุณลักษณะของบัณฑิตที่
พึงประสงค์ 

เอกสารท่ีเกี่ยวข้อง 
1. ประชุมวิพากษ์การจัดการ

เรียนการสอน สื่อการสอน
และวิธีการประเมินผลเพื่อ
น าข้อมูลมาปรับปรุงตนเอง 

2. จัดประชุมหารือเพื่อ
แลกเปลี่ยนกิจกรรมการ
เรียนการสอนและ
แก้ปัญหาร่วมกันส าหรับ
ผู้เรียนที่ต้องได้รับการ
พัฒนาเป็นพิเศษ 

ข้อ 3 
มีการส่งเสริมสนับสนุน 
ทรัพยากรทั้งด้านบุคลากร
เทคโนโลยีสารสนเทศและ 
งบประมาณที่เอ้ือต่อการพัฒนา
คุณลักษณะของบัณฑิต 

 
วางแผนจัดหางบประมาณหรือ
ทรัพยากรสนับสนุนการจัดกิจกรรม
การเรียนการสอน 

  
-คณะกรรมการ 
รับผิดชอบ
หลักสูตร 

ข้อ 4 
มีระบบกลไกการส่งเสริมให้
นักศึกษาระดับปริญญาตรีและ
บัณฑิตศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม
การประชุมวิชาการหรือน า 
เสนอผลงานทางวิชาการในที่ 
ประชุมระหว่างสถาบันหรือที่
ประชุมระดับชาติหรือ
นานาชาติ 

 
ระบบกลไกการส่งเสริมให้นักศึกษา
ระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา
เข้าร่วมกิจกรรม 
เอกสารท่ีเกี่ยวข้อง 

1. คณะสนับสนุนงบประมาณ 
2. ประชาสัมพันธ์โปรแกรม

การประชุมทางวิชาการ 
3. ฝึกทักษะการน าเสนอ

ผลงานทางวิชาการ 

 
-ระหว่างปีการศึกษา 

 
-คณะ/อาจารย์
ประจ าสาขาวิชา 

ข้อ 5 
มีกิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรม 
จริยธรรมให้แก่นักศึกษาระดับ
ปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาที่
จัดโดยคณะ 

 
จัดโครงการส่งเสริมคุณธรรม 
จริยธรรมส าหรับนักศึกษา 
ระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา 

 
-ระหว่างปีการศึกษา 

 
-รองคณบดีฝ่าย
กิจการนักศึกษา 

 
 



ตัวบ่งชี้ 2.8  ระดับความส าเร็จของการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมที่จัดให้กับนักศึกษา 

เกณฑ์มาตรฐาน การด าเนินงาน/กิจกรรม ช่วงเวลาด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 
ข้อ 1 
มีการก าหนดพฤติกรรมด้าน
คุณธรรมจริยธรรมส าหรับ
นักศึกษาที่ต้องการส่งเสริมไว้
เป็นลายลักษณ์อักษร 

 
-ก าหนดพฤติกรรมด้านคุณธรรม
จริยธรรม 

 
-ก่อนปีการศึกษา 

 
-รองคณบดีฝ่าย
กิจการนักศึกษา  

ข้อ 2 
มีการถ่ายทอดหรือเผยแพร่
พฤติกรรมด้านคุณธรรม
จริยธรรมส าหรับนักศึกษาที่
ต้องการส่งเสริมตามข้อ 1 ไป
ยังผู้บริหาร คณาจารย์ 
นักศึกษาและผู้เกี่ยวข้องทราบ
อย่างทั่วถึงทั้งสถาบัน 

 
- ถ่ายทอดหรือเผยแพร่พฤติกรรม
ด้านคุณธรรมจริยธรรม 

 
-ก่อนปีการศึกษา 

 
-รองคณบดีฝ่าย
กิจการนักศึกษา  

ข้อ 3 
มีโครงการหรือกิจกรรม
ส่งเสริมการพัฒนาพฤติกรรม
ด้านคุณธรรมจริยธรรมที่
ก าหนดในข้อ 1 โดยระบุตัว
บ่งชี้และเป้าหมายวัด
ความส าเร็จ 

 
-โครงการ/กิจกรรม ส่งเสริมการ
พัฒนาพฤติกรรมด้านคุณธรรม
จริยธรรม 

 
-ระหว่างปีการศึกษา 

 
-รองคณบดีฝ่าย
กิจการนักศึกษา  

ข้อ 4 
มีการประเมินผลโครงการหรือ
กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม
จริยธรรมของนักศึกษาตามตัว
บ่งชี้ และเป้าหมายที่ก าหนดใน
ข้อ 3 โดยมีผลการประเมิน
บรรลุเป้าหมายอย่างน้อยร้อย
ละ 90 ของตัวบ่งชี้ 

 
-สรุปผลการประเมินโครงการ
ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมโดยมีผล
การประเมินบรรลุเป้าหมายอย่าง
น้อยร้อยละ 90 ของตัวบ่งชี้ 

 
-เสร็จสิ้นโครงการ 

 
-รองคณบดีฝ่าย
กิจการนักศึกษา 
 

 

 

 

 

 

 



เกณฑ์มาตรฐาน การด าเนินงาน/กิจกรรม ช่วงเวลาด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 
ข้อ 5 
มีนักศึกษาหรือกิจกรรมที่
เกี่ยวข้องกับนักศึกษาได้รับการ
ยกย่องชมเชย ประกาศเกียรติ
คุณด้านคุณธรรมจริยธรรมโดย
หน่วยงานหรือองค์กรระดับ 
ชาติ 

 
-ส่งนักศึกษา/กิจกรรมเข้าแข่งขัน
หรือคัดเลือก หรือประกวดด้าน
คุณธรรมจริยธรรมในระดับชาติ 

 
-ตลอดปีการศึกษา 

 
-รองคณบดีฝ่าย
กิจการนักศึกษา  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



องค์ประกอบท่ี 3 
ตัวบ่งชี้ท่ี  3.1  ระบบและกลไกการให้ค าปรึกษาและบริการด้านข้อมูลข่าวสาร 

เกณฑ์มาตรฐาน การด าเนินงาน/กิจกรรม ช่วงเวลาด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 
ข้อ 1  
มีการจัดบริการให้ค าปรึกษาทาง
วิชาการและแนะแนวการใช้ชีวิต
แก่นักศึกษา 

 
1. จัดตั้งศูนย์แนะแนวและ

ให้บริการ 
2. จัดท าเว็บไซต์ Student 

Clenic 
3. จัด Student Committee Of 

Faculty 

 
-ภาคการศึกษาที่ 1 

 
รองคณบดีฝ่าย
กิจการนักศึกษา 
 

ข้อ 2 
มีการจัดบริการด้านข้อมูล
ข่าวสารที่เป็นประโยชน์ต่อ
นักศึกษา 

 
1. จัดบอร์ดประชาสัมพันธ์ 
2. จัดบอร์ดทุนการศึกษา 
3. จัดท าปฏิทินกิจกรรม 

 
-ตลอดปีการศึกษา 

 
-คณะฯ 
-สาขาวิชา 
-อาจารย์ผู้สอน 

ข้อ 3 
มีการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนา
ประสบการณ์ทางวิชาการและ
วิชาชีพแก่นักศึกษา 

 
1. จัดกิจกรรมฝึก

ประสบการณ์วิชาการและ
วิชาชีพ 

2. เชิญหน่วยงานภายนอกมา
ให้ความรู้ 

3. มอบหมายผู้รับผิดชอบ
โครงการ/กิจกรรม 

 
-ก่อนสิ้นภาค
การศึกษา 

 
-คณะฯ 
-สาขาวิชา 
-อาจารย์ผู้สอน 

ข้อ 4 
มีการจัดบริการข้อมูลข่าวสารที่
เป็นประโยชน์ต่อศิษย์เก่า 
 

 
1. จัดตั้งคณะท างาน 
2. จัดท าระเบียบ 
3. จัดท าระบบข้อมูลข่าวสาร 
4. ด าเนินกิจกรรมที่เป็น

ประโยชน์ต่อศิษย์เก่า 

 
-ระหว่างปีการศึกษา 

 
-คณะฯ 
-สาขาวิชา 
 

ข้อ 5 
มีผลการประเมินคุณภาพของการ
ให้บริการในข้อ 1 – 3 ทุกข้อไม่
ต่ ากว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5 

 
1. แต่งตั้งคณะกรรมการ 
2. ด าเนินการประชุม 
3. ถอดบทเรียน ข้อดี/ข้อเสีย

และน าไปพัฒนา 

 
-สิ้นสุดโครงการ 

 
-คณะฯ 
-สาขาวิชา 

 



เกณฑ์มาตรฐาน การด าเนินงาน/กิจกรรม ช่วงเวลาด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 
ข้อ 6 
มีการน าผลการประเมินคุณภาพ
ของการให้บริการมาใช้เป็นข้อมูล
ในการพัฒนาการจัดบริการที่           
สนองความต้องการของนักศึกษา 

 
1. น าสรุปผลการประเมินไป

ปรับปรุง 
2. น าผลสรุปมาจัดท าแผน

ระยะยาว 

 
-สิ้นสุดโครงการ 

 
-คณะฯ 
-สาขาวิชา 

 
 

ตัวบ่งชี้ท่ี  3.2  ระบบและกลไกการส่งเสริมกิจกรรมนักศึกษา 

เกณฑ์มาตรฐาน การด าเนินงาน/กิจกรรม ช่วงเวลาด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 
ข้อ 1  
สถาบันจัดท าแผนการจัดกิจกรรม
พัฒนานักศึกษาที่ส่งเสริมผลการ
เรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติทุกด้าน 

 
จัดท าแผนการท ากิจกรรมให้ครอบ 
คลุมทุกชั้นปีตามปรัชญาและพันธกิจ
ของคณะและของมหาวิทยาลัย 

 
-ก่อนเปิดภาค
การศึกษาที่ 1 

 
-คณะฯ 
-สาขาวิชา 

ข้อ 2 
มีกิจกรรมให้ความรู้และทักษะ
การประกันคุณภาพการศึกษาแก่
นักศึกษา 

 
1. จัดการอบรมการประกัน

คุณภาพการศึกษาให้กับ
นักศึกษา 

2. บูรณาการกิจกรรมกิจกรรม
การเรียนการสอนกับการ
ประกันคุณภาพ 

 
-ภาคเรียนที่ 1 

 
-คณะฯ 
-สาขาวิชา 

ข้อ 3 
มีการส่งเสริมให้นักศึกษาน า 
ความ รู้ด้านการประกันคุณภาพไป
ใช้ในการจัดกิจกรรมที่ด าเนินการ
โดยนักศึกษาอย่างน้อย 5 ประเภท
ส าหรับระดับปริญญาตรี และอย่าง
น้อย 2 ประเภทส าหรับระดับ
บัณฑิต ศึกษาจากกิจกรรมต่อไปนี้ 
   - กิจกรรมวิชาการที่ส่งเสริม
คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ 
   - กิจกรรมกีฬาหรือการส่งเสริม
สุขภาพ 

 
1. น าความรู้จากงานประกัน

คุณภาพไปใช้ 
2. มีกลไก ระบบ กีฬา/

สิ่งแวดล้อม คุณธรรม 
จริยธรรม วัฒนธรรมอย่าง
จริงจัง 

 
-ตลอดปีการศึกษา 

 
-คณะฯ 
-สาขาวิชา 



 
เกณฑ์มาตรฐาน การด าเนินงาน/กิจกรรม ช่วงเวลาด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 

   - กิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์
หรือรักษาสิ่งแวดล้อม 
   - กิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรม
และจริยธรรม 
   - กิจกรรมส่งเสริมศิลปะและ
วัฒนธรรม 

   

ข้อ 4 
มีการสนับสนุนให้นักศึกษาสร้าง
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพภายใน
สถาบันและระหว่างสถาบันและ
กิจกรรมร่วมกัน 

 
1. จัดท าโครงการสร้าง

เครือข่าย 
2. ประเมินกิจกรรมต่าง ๆ 

ระหว่างนักศึกษาด้วยกัน 

 
-ระหว่างภาค
การศึกษา 

 
-คณะฯ 

-สาขาวิชา 

ข้อ 5 
มีการประเมินความส าเร็จตาม
วัตถุประสงค์ของแผนการจัด
กิจกรรมพัฒนานักศึกษา 

 
1. จัดตั้งคณะกรรมการ

ประเมินกิจกรรม 
2. ถอดบทเรียน ข้อดี ข้อเสีย 

ข้อควรพัฒนา 

 
-สิ้นภาคการศึกษา 

 
-คณะฯ 

-สาขาวิชา 

ข้อ 6 
มีการน าผลการประเมินไปปรับ 
ปรุงแผนหรือปรับปรุงการจัด
กิจกรรมเพื่อพัฒนานักศึกษา 

 
1. น าผลการประเมินมา

ปรับปรุง 
2. น าผลสรุปจัดท าแผนระยะ

ยาวต่อไป 

 
-สิ้นภาคการศึกษา 

 
-คณะฯ 

-สาขาวิชา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



องค์ประกอบท่ี 4 
ตัวบ่งชี้ท่ี  4.1  ระบบและกลไกการพัฒนางานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ 

เกณฑ์มาตรฐาน การด าเนินงาน/กิจกรรม ช่วงเวลาด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 
ข้อ 1 
มีระบบและกลไกบริหารงานวิจัย
หรืองานสร้างสรรค์ เพื่อให้บรรลุ
เป้าหมายตามแผนด้านการวิจัย
ของสถาบันและด าเนินการตาม
ระบบที่ก าหนด 

 
1. มีการจัดต้ังกลไกและ

ก าหนดระบบบริหาร
งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์
ของคณะและด าเนิน การ
ตามที่ก าหนด 

2. มีการจัดประชุมและรายงาน
ผลการด าเนินงานอย่าง
ต่อเน่ือง 

เอกสารท่ีเกี่ยวข้อง 
1. ค าสั่งแต่งต้ัง

คณะกรรมการบริหาร
งานวิจัยของคณะและ
รายละเอียดหน้าที่
รับผิดชอบ 

2. รายงานการประชุมของ
คณะกรรมการ 

3. ประกาศผลการพิจารณา
ทุนวิจัยของคณะกรรมการ 

4. แผนปฏิบัติการประจ าปี
ด้านงานวิจัย 

 
-เร่ิมปีการศึกษา 
 
 
 

-ระหว่างปีการศึกษา 
 
 
-ปีการศึกษา 
 
 
-ระหว่างปีการศึกษา 
 
-ก่อนปีงบประมาณ 
 
-ก่อนปีงบประมาณ 

 
-คณะ 

ข้อ 2 
มีการบูรณาการกระบวนการวิจัย
หรืองานสร้างสรรค์กับการจัดการ
เรียนการสอน 

 
1. มีการก าหนดให้นักศึกษา

เป็นส่วนหน่ึงในทีมวิจัย
ของอาจารย์ 

2. ให้นักศึกษาท าโครงการ 
วิจัยในรายวิชาที่สอน 

3. พานักศึกษาเข้าฟังการ
บรรยายหรือสัมมนาการ
ประชุมทางวิชาการด้าน
งานวิจัย 

 
-ระหว่างปีการศึกษา 

 
-อาจารย์ในแต่ละ
สาขาวิชาที่
เกี่ยวข้อง แจ้ง
นักศึกษาเข้าร่วม
กิจกรรม วันที่ 
20-21 ธ.ค. ของ
ทุกปีและ
ก าหนดให้
ท างานด้วย 



 
เกณฑ์มาตรฐาน การด าเนินงาน/กิจกรรม ช่วงเวลาด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 

 เอกสารที่เกี่ยวข้อง 
1. ประมวลการสอน 
2. ภาพกิจกรรมการลงพื้นที่

วิจัยของนักศึกษา 
3. รายงานผลการวิจัยของ

นักศึกษา 
4. ภาพกิจกรรมการเข้าฟัง

บรรยายทางวิชาการด้าน
งานวิจัยของนักศึกษาหรือ
รายงานสรุปการฟังบรรยาย 

5. เน้ือหาการสอนที่อาจารย์
สังเคราะห์มาจากผลการวิจัย 

  

ข้อ 3 
มีการพัฒนาศักยภาพด้านการ
วิจัยหรืองานสร้างสรรค์และให้
ความรู้ด้านจรรยาบรรณการวิจัย
แก่อาจารย์ประจ าและนักวิจัย
ประจ า 

 
1. มีการก าหนดนโยบาย/แผน

ในการพัฒนาศักยภาพด้าน
การวิจัยหรืองานสร้างสรรค์
ให้แก่อาจารย์ประจ า  และ
นักวิจัย  ประจ าและ
ด าเนินการตามแผน 

2. มีการอบรมให้ความรู้ด้าน
จรรยาบรรณการวิจัยแก่
อาจารย์ประจ าและนักวิจัย
ประจ ารวม ทั้งสร้าง
แรงจูงใจในการท าวิจัย
ให้แก่อาจารย์ 

เอกสารท่ีเกี่ยวข้อง 
1. แผนปฏิบัติราชการประจ าปี

ด้านการพัฒนาศักยภาพการ
วิจัยแก่อาจารย์ 

2. ค าสั่งไปราชการของ
คณาจารย์ที่ไปอบรม/
สัมมนาด้านการวิจัย 

 
-ก่อนปีงบประมาณ 
 
 
 
 
-ก่อนปีการศึกษา
หรือระหว่างปี
การศึกษา 
 
 
 
-ก่อนปีงบประมาณ 
 
 
-ระหว่างปีการศึกษา 
 
-ก่อนปีงบประมาณ 
 
 

 
คณะ 



เกณฑ์มาตรฐาน การด าเนินงาน/กิจกรรม ช่วงเวลาด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 
 3. โครงการด้านการพัฒนา

ศักยภาพของอาจารย์ด้าน
การวิจัยที่คณะจัดขึ้น 

4. โครงการอบรมความรู้ด้าน
จรรยาบรรณการวิจัยแก่
อาจารย์ที่คณะจัดขึ้น 

5. เอกสารประชาสัมพันธ์
แหล่งอบรมความรู้ด้านการ
วิจัยจากแหล่งต่าง ๆ ที่คณะ
รวบรวมไว้ 

6. การยกย่องนักวิจัย เช่น 
บอร์ดประกาศรายชื่อ
นักวิจัยที่มีผลงานวิจัยของ
คณะ 

-ก่อนปีงบประมาณ 
 
 
-ระหว่างปีการศึกษา 
 
 
-ระหว่างปีการศึกษา 
 

 

ข้อ 4 
มีการจัดสรรงบประมาณของ
สถาบัน เพื่อเป็นทุนวิจัยหรือ
งานสร้างสรรค์ 

 
-คณะมีการจัดสรรงบประมาณด้าน
การวิจัยแก่คณาจารย์ 
เอกสารท่ีเกี่ยวข้อง 

1. แผนงบประมาณประจ าปี
ด้านการวิจัย 

2. ประกาศแหล่งทุน
สนับสนุนการวิจัยจาก
แหล่งทุนภายนอก
มหาวิทยาลัย 

 
-ก่อนปีงบประมาณ 
 
 
-ก่อนปีงบประมาณ 
 
-ก่อนปีงบประมาณ 

 
- คณะ 
 
 
- คณะ 
 
-คณะ/
สถาบันวิจัย 

ข้อ 5 
มีการสนับสนุนพันธกิจด้านการ
วิจัยหรืองานสร้างสรรค์ตาม           
อัตลักษณ์ของสถาบันอย่างน้อย        
4 ประเด็น 

 
1. จัดให้มีห้องปฏิบัติการวิจัย

หรือศูนย์เคร่ืองมือ หรือ
ศูนย์ให้ค าปรึกษาและ
สนับสนุนการวิจัย 

2. ตั้งห้องสมุดหรือแหล่ง
ค้นคว้าข้อมูลสนับสนุน
การวิจัย 

3. มีสิ่งอ านวยความสะดวก 

 
-ตลอดปีการศึกษา 
 
 
 
 
 
 
 

 
-คณะ 
 
 
 
 



 
เกณฑม์าตรฐาน การด าเนินงาน/กิจกรรม ช่วงเวลาด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 

 หรือการรักษาความ
ปลอดภัยในการวิจัย เช่น 
ระบบสารสนเทศระบบ
รักษาความปลอดภัยใน
ห้องปฏิบัติการวิจัย 

4. จัดการประชุมวิชาการหรือ
การแสดงผลงานวิจัยหรือ
งานสร้างสรรค์ 

 
 
 
 
 
-ระหว่างปีการศึกษา 

 
 
 
 
 
-สถาบันวิจัย 

ข้อ 6 
มีการติดตามและประเมินผลการ
สนับสนุนในข้อ 4 และข้อ 5 
อย่างครบถ้วนทุกประเด็น 

 
1. ประกาศผลการพิจารณาทุน

ของคณะ 
2. รายงานความก้าวหน้าของ

การวิจัย 
3. รายงานผลส าเร็จของการ

วิจัย 
4. รายงานการประเมินแหล่ง

ค้นคว้าวิจัย/รายงานห้อง
ปฏิบัติ การวิจัย/ห้องสมุด/
ระบบสาร สนเทศในทัศนะ
ของผู้ใช้ บริการในประเด็น
ความเหมาะ สมและ
เพียงพอ รวมถึงตอบ สนอง
ความต้องการของผู้ใช้ 

5. รายงานความส าเร็จของการ
จัดประชุมวิชาการ 

 
-ก่อนปีงบประมาณ 
 
-ก่อนสิ้นปีการศึกษา 

 
-คณะ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-สถาบันวิจัย 

ข้อ 7 
มีการน าผลการประเมินไปปรับ 
ปรุงสนับสนุนพันธกิจด้านการ
วิจัยหรืองานสร้างสรรค์ของ
สถาบัน 

 
มีการน าผลการประเมินไปจัดท า
แผน การปรับปรุงด้านการวิจัย โดย
ก าหนดกิจกรรมและผู้รับผิดชอบ
รวมถึงงบ ประมาณการด าเนินงาน 
จากนั้นด าเนิน การตามที่ก าหนด 

 
-ก่อนสิ้นปีการศึกษา 

 
-คณะ 

 



เกณฑ์มาตรฐาน การด าเนินงาน/กิจกรรม ช่วงเวลาด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 
 เอกสารท่ีเกี่ยวข้อง 

1. รายงานการประชุมการ
จัดท าแผนปรับปรุงด้าน
งานวิจัย 

2. แผนปรับปรุงด้านงานวิจัย 
3. ค าสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการ

ผู้รับผิดชอบการปรับปรุง
งานวิจัยตามแผน 

  

 
ตัวบ่งชี้  4.2  ระบบและกลไกการจัดการความรู้จากงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ 

เกณฑ์มาตรฐาน การด าเนนิงาน/
กิจกรรม 

ช่วงเวลา
ด าเนินงาน 

ผู้รับผิดชอบ 

ข้อ1 
มีระบบและกลไกสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิจัยหรืองานสร้าง สรรค์ในการประชุมวิชาการหรือการตีพิมพ์ในวารสาร
ระดับชาติหรือนานาชาติและมีการเผยแพร่ผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ในการประชุมวิชาการหรือการตี  พิมพ์ในวารสาร
ระดับชาติหรือนานาชาติ 

 
-มีการต้ังคณะกรรมการ
ดูแลสนับสนุนการ
เผยแพร่งานวิจัยและ
การก าหนดขั้นตอนใน
การเผยแพร่งานวิจัย
และด าเนินการตาม
ระบบที่ก าหนด 
เอกสารที่เกี่ยวข้อง 

1. ค าสั่งแต่งต้ัง
คณะกรรมการ
สนับสนุนการ
เผยแพร่
งานวิจัย 

2. ผลงานวิจัย
หรือบทความ
วิจัยที่ตีพิมพ์
เผยแพร่ใน
วารสาร
ระดับชาติหรือ
นานาชาติ 

 
-เร่ิมปี
การศึกษา 
 
 
 
 
 
-เร่ิมปี
การศึกษา 
 
 
-ระหว่างปี
การศึกษา 

 
-คณะ 
 
 
 
 
 
-คณะ 
 
 
-
สถาบันวิจัย 



ข้อ 2 
มีระบบและกลไกการรวบรวมคัดสรร วิเคราะห์และสังเคราะห์ความรู้จากงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ เพื่อให้เป็นองค์ความรู้ที่
คนทั่วไปเข้าใจได้ และด าเนินการตามระบบที่ก าหนด 

เอกสารท่ีเกี่ยวข้อง 
1. ค าสั่งแต่งต้ัง

คณะกรรมการ
รวบรวมคัด
สรร วิเคราะห์
และสังเคราะห์
ความรู้จาก
งานวิจัยและ
การก าหนด
ขั้นตอนการ
ด าเนินงาน 

 

 
-เร่ิมปี
การศึกษา 
 

 
-คณะ 
 

เกณฑ์มาตรฐาน การด าเนินงาน/
กิจกรรม 

ช่วงเวลา
ด าเนินงาน 

ผู้รับผิดชอบ 

 2. เกณฑ์การคัด
สรรผลงานวิจัย
(ประกาศ) 

3. โครงการ
อบรมการ
สังเคราะห์
งานวิจัยแก่
นักวิจัยที่ได้รับ
การคัดสรร
ผลงาน 

4. รายงานการ
ประชุม
แสดงผลการ
ด าเนินการคัด
สรร และ
สังเคราะห์
ความรู้จาก
งานวิจัย 

-ระหว่างปี
การศึกษา 

 
-ระหว่างปี
การศึกษา 

-
สถาบันวิจัย 
 
-คณะ/
สถาบันวิจัย 



ข้อ 3 
มีการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่องค์ความรู้จากงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่ได้จากข้อ 2 สู่สาธารณชนและผู้ที่เกี่ยวข้อง 

 
-มีการประชุมวางแผน
และด าเนินการ
ประชาสัมพันธ์เผยแพร่
องค์ความรู้จากงานวิจัย
สู่สาธารณชนและ
ผู้เกี่ยวข้อง 
เอกสารท่ีเกี่ยวข้อง 

1. รายงานการ
ประชุม 

2. แผนการ
ประชาสัมพันธ์ 

3. ภาพกิจกรรม
การน าความรู้ที่
ได้จากการ
สังเคราะห์
ผลการวิจัยจาก
ข้อ 2 สู่เวที
ชุมชนหรือผู้ที่
เกี่ยวข้อง 

4. องค์ความรู้ที่ได้
จากการ
สังเคราะห์
ผลการวิจัยจาก
ข้อ 2 ที่ได้รับ
การตีพิมพ์ใน
วารสาร/ต ารา/ 
Website 

 
-ระหว่างปี
การศึกษา 
 
 
-ระหว่างปี
การศึกษา 

 
-คณะ 
 
 
-คณะ 

ข้อ 4 
มีการน าผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ไปใช้ให้เกิดประโยชน์และมีการรับรองการใช้ประโยชน์จริงจากหน่วยงานภายนอกหรือ
ชุมชน 

 
-มีการประสานงาน
ระหว่างผู้รับผิดชอบด้าน
การประสานงานระหว่าง
องค์กรภายนอกทั้ง
ภาครัฐ เอกชน และ

 
-ระหว่างปี

การศึกษา 

 
--คณะ/ส านัก
วิจัยฯ 



ชุมชน กับนักวิจัยในการ
น าผลงานวิจัยไปใช้
ประโยชน์ 
 
เอกสารท่ีเกี่ยวข้อง 

1. MOU ความ
ร่วมมือระหว่าง
หน่วยงาน
ภายนอกกับ
นักวิจัยในการ
ใช้ผลประ โยชน์
จากงานวิจัย 

2. แผนปฏิบัติการ
หรือแผนงาน
ของหน่วย งาน
ภายนอกที่ระบุ
ถึงการใช้องค์
ความรู้จาก
งานวิจัยมา
ก าหนด
แผนปฏิบัติการ
เหล่านั้น 

ข้อ 5 
มีระบบและกลไกเพื่อช่วยในการคุ้มครองสิทธิของงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่น าไปใช้ประโยชน์และด าเนิน การตามระบบที่
ก าหนด 

 
-มีการแต่งต้ัง
คณะกรรมการ
รับผิดชอบในการ
ด าเนินการคุ้มครองสิทธิ
ของงานวิจัย และก าหนด
แนวทางขั้นตอนในการ
ด าเนินการและ
ด าเนินการตามที่ก าหนด
ไว้ 
เอกสารท่ีเกี่ยวข้อง 

1. ค าสั่งแต่งต้ัง

 
-เร่ิมปี
การศึกษา 

 
-คณะ/ส านัก
วิจัยฯ 



คณะกรรมการ
ด าเนินงาน
คุ้มครองสิทธิ
ของงานวิจัย
หรืองาน
สร้างสรรค์ที่
น าไปใช้
ประโยชน์และ
ก าหนดขั้นตอน
การด าเนินงาน 

2. ประกาศ
หลักเกณฑ์และ
วิธีการในการ
รักษาสิทธิ
ประโยชน์ของ
นักวิจัยอาจารย์
ในผลประโยชน์
ที่เกิดขึ้นจากการ
น าผลงานวิจัย
ไปใช้ประโยชน์ 

3. รายงานการ
ประชุมที่
เกี่ยวข้อง 

 
ตัวบ่งชี้ท่ี  4.3  เงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ต่อจ านวนอาจารย์ประจ าและนักวิจัยประจ า  

เกณฑ์มาตรฐาน การด าเนินงาน/กิจกรรม ช่วงเวลาด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 
กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ จ านวนเงิน
สนับสนุนงานวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค์จากภายในและ
ภายนอกสถาบันต่อจ านวน
อาจารย์ประจ าและนักวิจัย
ประจ า 

1. แผนงบประมาณด้านการ
วิจัยของคณะ 

2. งบประมาณสนับสนุน
งานวิจัยจากแหล่งทุน
ภายนอก 

3. จ านวนอาจารย์ประจ า 

-เร่ิมปีงบประมาณ 
 
-เร่ิมปีงบประมาณ 
 
-เร่ิมปีการศึกษา 

-คณะ 
 
-ส านักวิจัย/ 
อาจารย์ 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
องค์ประกอบท่ี 5 

ตัวบ่งชี้ท่ี  5.1  ระบบและกลไกการบริการวิชาการแก่สังคม 

เกณฑ์มาตรฐาน การด าเนินงาน/กิจกรรม ช่วงเวลาด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 
ข้อ 1 
มีระบบและกลไกการ
บริการทางวิชาการแก่
สังคมและด าเนินการตาม
ระบบที่ก าหนด 

 
-จัดท าระบบและกลไกการบริการวิชาการแก่สังคม 
ประจ าปีการศึกษา 

1. คณบดีแต่งตั้งคณะกรรมการบริการวิชาการ
ของคณะ ประเมินผลภาพรวมของการ
ด าเนินงานการให้บริการวิชาการของคณะใน
รอบปีการศึกษาและทบทวนระบบและกลไก

 
-ก่อนเปิดภาคการศึกษา 
 
-เปิดภาคการศึกษา 
 
 
 

 
-คณบดี 
 
-คณะกรรม 
การบริการ
วิชาการคณะ 
 



การบริการวิชาการ(ฉบับปรับปรุง ปีการศึกษา 
2553) เพื่อพัฒนาระบบและกลไกการบริการ
วิชาการให้มีประสิทธิภาพ และแจ้งบุคลากร
รับทราบและยึดปฏิบัติแนวเดียวกัน 

2. จัดท ำแผนปฏิบัติกำรด้านการบริการวิชาการ
ของคณะเมื่อได้รับผลกำรส ำรวจควำม
ต้องกำรรับบริกำรทำงวิชำกำรของแต่ละ

สำขำวิชำ 
3. ติดตำมและตรวจสอบการด าเนินงานการ

ให้บริการวิชาการดังนี้ 
 ติดตามการรายงานผลและ    

ประเมินโครงการบริการ  วิชาการในรอบปี
การศึกษา (ด าเนินงานแล้วหรือยังไม่
ด าเนินงาน) 

 ท าแบบสรุปการประเมินผล  
การปฏิบัติงานบริการวิชาการ  ตามแผน
(เปรียบเทียบผลกับแผนว่าบรรลุเป้าหมาย
หรือไม่) 

      ท าแบบสรุปการให้บริการวิชาการของอาจารย์ 
             แต่ละสาขาวิชา( แนบเอกสารหลักฐานที่ 
            เกี่ยวข้อง เช่นหนังสือเชิญเป็นวิทยากร หนังสือ 
            ตอบรับการเป็นวิทยากร ค าสั่งไปราชการ   
            ค าสั่งแต่งต้ังเป็นกรรมการบริการวิชาการของ 
             คณะ หรือของมหาวิทยาลัยเป็นต้น) 

 
 
 
 
-เปิดภาคการศึกษา 
 
 
 
 

 
-ทุกไตรมาส 
 
 
 
-ทุกไตรมาส 
 
 
 
-ทุกไตรมาส 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
-คณะกรรม 
การบริการ
วิชาการคณะ 
 
 
 
-คณะกรรม 
การบริการ
วิชาการคณะ 
 
-คณะกรรม 
การบริการ
วิชาการคณะ 
 
-คณะกรรม 
การบริการ
วิชาการคณะ 
 
 

เกณฑ์มาตรฐาน การด าเนินงาน/กิจกรรม ช่วงเวลาด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 
 4. สนับสนุนบุคลำกรด้านการพัฒนาศักยภาพ

การเป็นผู้ให้บริการวิชาการที่มีคุณภาพ 
* ท าแบบสรุปการเข้ารับการอบรม ประชุม สัมมนา
และ ศึกษาดูงานของอาจารย์ในแต่ละสาขา (แนบ
เอกสารหลักฐาน เช่น หนังสือเชิญเข้าร่วมอบรม 
ประชุม สัมมนา ค าสั่งไปราชการ) 

-ตลอดปีการศึกษา 
 

-คณะกรรม 
การบริการ
วิชาการคณะ 

ข้อ 2 
มีการบูรณาการงาน
บริการทางวิชาการแก่

 

-จัดท าแผนเชื่อมโยงกำรบูรณำกำรกำรบริกำรวิชำกำร
กับกำรเรียนกำรสอน 

 
-เปิดภาคการศึกษา 

 
-ประธาน
สาขาวิชา



สังคมกับการเรียนการ
สอน 

1. ส ารวจรายวิชาที่เปิดสอนในแต่ละภาค
การศึกษาที่มีการบูรณาการการบริการวิชาการ
กับการเรียนการสอนแต่ละสาขาวิชา 

2. ระบุแผนการเรียนรู้หรือแผนการจัดกิจกรรม
การเรียนการสอนการที่มีการบูรณาการการ
บริการวิชาการเข้าด้วยกันในมคอ.3 ของ
รายวิชาที่เกี่ยวข้องโดยสามารถท าได้ 2 
ลักษณะคือ 

 อาจารย์ประจ ารายวิชามอบหมายงาน
ให้นักศึกษาออกแบบหรือวางแผน
กิจกรรมการบริการวิชาการด้วย
ตนเอง โดยน าความรู้และทักษะที่
ได้รับจากการเรียนไปจัดกิจกรรมอัน
ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อสังคม 

 อาจารย์ประจ าวิชาน าความรู้และ
ประสบการณ์ที่ได้รับจากการ
ให้บริการวิชาการมาถ่ายทอดแก่
ผู้เรียนในรายวิชาที่เกี่ยวข้อง 

3. ก าหนดค่าเป้าหมายของตัวชี้วัดความส าเร็จ
ของการด าเนินงานตามแผน 

4. ด าเนินงานตามแผนที่ก าหนด 

หรือ
ผู้รับผิดชอบ
รายวิชา 

 

 

 

 

เกณฑ์มาตรฐาน การด าเนินงาน/กิจกรรม ช่วงเวลาด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 
ข้อ 3 
 มีการบูรณาการงาน
บริการทางวิชาการกับ
การวิจัย 

 
-จัดท าแผนเชื่อมโยงกำรบูรณำกำรกำรบริกำรวิชำกำร
กับกำรวิจัย 

1. ส ารวจโครงการวิจัยในรอบปีงบประมาณที่มี
การบูรณาการการบริการวิชาการกับการวิจัย 

2. ระบุรายละเอียดหรือขั้นตอนการด าเนินงาน
ในแผนการท าวิจัยในลักษณะอย่างใดอย่าง
หนึ่งคือ 
1. การน าผลการวิจัยไปสู่การใช้ประโยชน์จริง
ที่ตอบสนองความต้องการของสังคมใน

 
-ช่วงการจัดท า
ข้อเสนอโครงการวิจัย 

 
-อาจารย์
ผู้รับผิดชอบ
โครงการวิจัย 



ลักษณะของการจัดกิจกรรม/โครงการบริการ
วิชาการแก่สังคม 
2. การน าความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับจาก
การให้บริการวิชาการพัฒนาต่อยอดไปสู่การ
พัฒนาองค์ความรู้ใหม่ด้วยกระบวนการวิจัย 

3. ก าหนดค่าเป้าหมายของตัวชี้วัดความส าเร็จ
ของการด าเนินงานตามแผน 

4. ด าเนินงานตามแผนที่ก าหนด 
ข้อ 4 
 มีการประเมิน
ความส าเร็จของการบูร
ณาการงานบริการทาง
วิชาการแก่สังคมกับการ
เรียนการสอนและการ
วิจัย 

 
-ประเมินผลควำมส ำเร็จของกำรบูรณำกำรงำนบริกำร

วิชำกำรแก่สังคมกับกำรเรียนกำรสอนและกำรวิจัย 
1. ออกแบบประเมินผลให้ครอบคลุมประเด็นที่

ต้องการประเมินตามกระบวนการโดยค านึงถึง
ผู้มีส่วนร่วมทั้งผู้ให้บริการและผู้รับบริการ 

2. สรุปผลการประเมินและรายงานผลการ
ด าเนินงานแต่ละโครงการต่อประธาน
สาขาวิชาและคณะกรรมการบริการวิชาการ
ของคณะ(แนบเอกสารหลักฐานรูปเล่ม
รายงานผลและประเมินโครงการโดยผ่านการ
สังเคราะห์ข้อมูล) 

3. เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ผลการด าเนินงานสู่
สาธารณชนอย่างทั่วถึงหลายช่องทาง 

 
-เมื่อเสร็จสิ้นการ
ด าเนินงานบริการ
วิชาการแต่ละ
โครงการ 

 
-อาจารย์
ประจ าวิชา
หรือ
ผู้รับผิดชอบ
โครงการวิจัย 

 

เกณฑ์มาตรฐาน การด าเนนิงาน/กิจกรรม ช่วงเวลาด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 
ข้อ 5 
 มีการน าผลการประเมิน
ไปปรับปรุงการบูรณา
การงานบริการทาง
วิชาการแก่สังคมกับการ
เรียนการสอน 

 
-จัดท าแผนปรับปรุงกำรบูรณำกำรกำรบริกำรวิชำกำร
แก่สังคมกับกำรเรียนกำรสอนและกำรวิจัย 

1. วิเคราะห์ผลการด าเนินงานตามแผนการ
ให้บริการวิชาการที่มีการบูรณาการใน
ภาพรวมเพื่อเลือกแนวปฏิบัติที่ดีและแก้ไข
ข้อบกพร่อง 

2. วางแผนการพัฒนากระบวนการให้บริการ
วิชาการในลักษณะการบูรณาการแบบมุ่ง
ผลสัมฤทธิ์ 

 
-สิ้นปีการศึกษา 

 
-อาจารย์
ประจ าวิชาที่
เกี่ยวข้อง
หรือ
ผู้รับผิดชอบ
โครงการวิจัย 

-คณะกรรมการ
บริการวิชาการ
คณะ 

 



 
 
 ตัวบ่งชี้ท่ี 5.2 กระบวนการบริการวิชาการให้เกิดประโยชน์ต่อสังคม 

เกณฑ์มาตรฐาน การด าเนินงาน/กิจกรรม ช่วงเวลาด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 
ข้อ 1 
มีการส ารวจความ
ต้องการของชุมชน หรือ
ภาครัฐ หรือภาคเอกชน 
หรือหน่วยงานวิชาชีพ
เพื่อประกอบการก าหนด
ทิศทางและการจัดท า
แผ นการบริการทาง
วิชาการตามจุดเน้นของ
สถาบัน 

 
-การส ารวจความต้องการของชุมชนอาจด าเนินได้ 3 
ลักษณะส าคัญ คือ 

ส ารวจด้วยแบบสอบถาม 
การจัดการประชุมร่วมกับกลุ่มเป้าหมายและใช้

บันทึกการประชุมเป็นหลักฐาน 
หนังสือขอความร่วมมือจากหน่วยงานหรือองค์กร

ภายนอกที่ประสงค์ขอให้จัดบริการวิชาการให้
เมื่อส ารวจความต้องการแล้วสิ่งที่ควร
ด าเนินการต่อเน่ืองคือ  สาขาวิชาที่รับผิดชอบ
โครงการต้องมีการน าข้อมูลผลการส ารวจมา
ชี้แจงต่อที่ประชุมของสาขาวิชาและบันึกการ
ประชุมไว้เป็นลายลักษณ์อักษรและบันทึก
ข้อความชี้แจงต่อคณะเพื่อรับทราบด้วย   

*เน่ืองด้วยมีการน าผลส ารวจความต้องการมาจัดท า
แผนดังนั้นจึงควรมีการส ารวจความต้องการก่อน
ปีงบประมาณที่จะมีการท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปี 
หรือมีการก าหนดโครงการบริการวิชาการไว้ในแผน
อย่างกว้าง ๆ ไม่ต้องระบุกิจกรรมชัดเจน อาทิ 
โครงการบริการวิชาการเพื่อพัฒนาท้องถิ่นที่ตรงกับ
ความต้องการ 

 
-ก่อนปีงบประมาณ 

 
 -สาขาวิชา 

ข้อ 2 
มีความร่วมมือด้าน
บริการทางวิชาการเพื่อ
การเรียนรู้และ
เสริมสร้างความเข้มแข็ง
ของชุมชน หรือ
ภาคเอกชน หรือภาครัฐ 
หรือหน่วยงานวิชาชีพ 
 

 
-การด าเนินกิจกรรมบริการวิชาการควรมีการสร้าง
ความร่วมมือกับองค์กรภายนอกทั้งในรูปแบบความ
ร่วมมือ(เจ้าภาพร่วม/ใช้ทรัพยากรร่วมกัน) เชิญเป็น
วิทยากร ซึ่งสามารถปฏิบัติได้ดังน้ี 

ท าสัญญาความร่วมมือ (MOU) ชัดเจน 
ท าหนังสือเชิญ/และแบบตอบรับเข้าร่วมเป็น

วิทยากร 
ประชุมร่วมกันในการวางแผนการท างานร่วมกัน 

 
-ตามไตรมาสที่ระบุไว้
ในแผน 

 
-สาขาวิชา 



แต่งตั้งบุคคลภายนอกเป็นกรรมการด าเนิน
โครงการบริการวิชาการ 

ข้อ 3 
มีการประเมินประโยชน์
หรือผลกระทบของการ
ให้บริการทางวิชาการ
ต่อสังคม 

 
-การประเมินประโยชน์ที่ได้รับจากการด าเนิน
โครงการบริการวิชาการ สามารถประเมินได้ 2 
แนวทางคือ 

1. ประเมินด้วยแบบสอบถาม โดยสอบถามใน 3 
ประเด็น คือ ความพึงพอใจ  ความรู้ความ
เข้าใจ  และประโยชน์ที่ได้รับ ซึ่งเกณฑ์การ
ประเมินให้สอดคล้องกับเกณฑ์การประเมิน
ของแต่ละประเภทกลุ่มเป้าหมาย 

2. ประเมินด้วยการสังเกต  และสอบถามพูดคุย
กับผู้เข้าร่วมโครงการ และบันทึกการพูดคุย
สรุปเป็นลายลักษณ์อักษรไว้อย่างชัดเจน 

3. การติดตามประเมินผลหลังการจัดกิจกรรม/
โครงการไปแล้วระยะหนึ่งเพื่อศึกษาผลที่
เกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรม 

*ทั้งนี้ รูปแบบการประเมินให้ขึ้นอยู่กับความเหมาะสม
ของแต่ละโครงการ 

 
-ภายหลังเสร็จสิ้นการ
ด าเนินโครงการ 

 
-สาขาวิชา 

 

 

 

 

 

 

เกณฑ์มาตรฐาน การด าเนินงาน/กิจกรรม ช่วงเวลาด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 
ข้อ 4 
มีการน าผลการประเมิน
ในข้อ 3 ไปพัฒนาระบบ
และกลไก หรือกิจกรรม
การให้บริการทาง
วิชาการ 

-การน าผลการประเมินในข้อ 3 มาใช้พัฒนาการด าเนิน
โครงการในคร้ังต่อไป นั้น  อาจพิจารณาได้ 2 ลักษณะ 
ดังนี้ 

1. โครงการต่อเน่ือง หมายถึงโครงการที่ต้อง
ด าเนินงานทุกปี สามารถน าผลของการ
ประเมินจากการด าเนินโครงการในปีก่อน
หน้ามาแก้ไขปรับปรุง โดยจัดให้มีการประชุม
สาขาวิชา เพื่อพิจารณาวางแผนการด าเนิน
โครงการร่วมกัน และบันทึกการประชุมเป็น
ลายลักษณ์อักษรแสดงให้เห็นถึงประเด็นที่มี
การแก้ไขปรับปรุง 

-ระหว่างการจัดท า
แผนปฏิบัติราชการ
ประจ าปี 
-ช่วงวางแผนการ
ด าเนินโครงการ
บริการวิชาการ 

 -สาขาวิชา 



2. โครงการใหม่ หมายถึง โครงการที่เร่ิม
สร้างสรรค์ขึ้นมาใหม่ ยังไม่เคยด าเนินงานแต่
ก็สามารถน าผลการด าเนินงานก่อนหน้ามา
ศึกษาและใช้วางแผนได้ โดยเน้นน าเสนอการ
แก้ไข ปรับปรุงปัญหาในด้านกระบวนการ
ท างาน/ขั้นตอนการท างาน อาทิ รูปแบบการ
ลงทะเบียนผู้เข้าร่วมงาน การส่งหนังสือเชิญ
วิทยากร เป็นต้น 

ข้อ 5 
มีการพัฒนาความรู้ที่ได้
จากการให้บริการทาง
วิชาการและถ่ายทอด
ความรู้สู่บุคลากรภายใน
สถาบันและเผยแพร่สู่
สาธารณชน 

-ภายหลังเสร็จสิ้นการด าเนินโครงการบริการวิชาการ 
ผู้รับผิดชอบโครงการ  ต้องด าเนินการสังเคราะห์องค์
ความรู้ แนวคิด หลักการ หรือสาระน่ารู้ที่เป็น
ประโยชน์น าเผยแพร่สู่สาธารณชนทั้งภายใน
มหาวิทยาลัยและภายนอกด้วยแนวทางต่าง ๆ ดังนี้ 

1. ตีพิมพ์เผยแพร่ในสารประชาสัมพันธ์ของ
มหาวิทยาลัย 

2. จัดท าเป็นบทความ ตีพิมพ์ในเอกสารวิชาการ
หรือสื่อสิ่งพิมพ์ 

3. จัดท าเป็นใบความรู้ เผยแพร่ให้กับนักศึกษา 
กรณีที่ประเด็นความรู้เกี่ยวข้องสอดคล้องกับ
วิชาเรียน 

4. น าเสนอผ่านสื่อมวลชน ทั้งโทรทัศน์ วิทยุ 
และสื่ออินเทอร์เนต 

-หลังเสร็จสิ้น
โครงการ 

-สาขาวิชา 

ปัญหาท่ีพบในการด าเนินงานการบริการวิชาการแก่สังคม    ปีการศึกษา 2553 
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร าไพพรรณี 

ท่ี ประเด็นท่ีพบ ปัญหาในการท างาน 

1 ไม่รายงานผลการด าเนินงานตามโครงการเมื่อเสร็จ
สิ้นแล้วภายในเวลาที่ก าหนดต่อคณะ 

1. คณะไม่สามารถรายงานผลการด าเนินงานต่อ
มหาวิทยาลัยได้ทันก าหนด 
2. ไม่มีเวลาแก้ไขกรณีข้อมูลผิดพลาด 

2 การระบุค่าเป้าหมายในรายงานผลและประเมิน
โครงการไม่สัมพันธ์กับค่าเป้าหมายที่ระบุในแผน
บริการวิชาการเพื่อของบประมาณด าเนินการ 

ข้อมูลขาดความน่าเชื่อถือ อ้างอิงไม่ได้ในการรายงานผล
ต่อมหาวิทยาลัย 

3 การตั้งค่าเป้าหมายโดยไม่ค านึงเกณฑ์การประเมิน ด าเนินงานแบบไร้ทิศทาง น าข้อมูลไปใช้อ้างอิงไม่ได้
หรือผลการประเมินไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน 

4 สรุปผลการประเมินไม่ถูกต้อง น าข้อมูลไปใช้ไม่ได้ตามวัตถุประสงค์ 



5 ขาดการแนบเอกสารส าคัญเมื่อรายงานผลโครงการ ไม่มีข้อมูลเพียงพอในการน าเสนอรายงานต่อ
มหาวิทยาลัย 

6 การไม่ลงนามผู้รับผิดชอบโครงการและรายงานผล
โครงการ 

เอกสารไม่ผ่านการรับรองและยืนยันความถูกต้องของ
ข้อมูล 

7 การด าเนินงานบริการวิชาการในช่วงใกล้สิ้นปี
การศึกษา 

คณะกรรมการบริการวิชาการของคณะมีเวลาจ ากัดใน
การรวบรวมและสังเคราะห์ข้อมูลและท าให้ข้อมูล
ผิดพลาดได้ง่าย 

8 จ านวนโครงการที่มีการบูรณาการการบริการวิชาการ
กับการเรียนการสอนและการวิจัยมีน้อยมาก 

อาจไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินของสมศ. (โดยการเทียบ
สัดส่วนโครงการบริการวิชาการกับโครงการบูรณาการ
บริการวิชาการกับการเรียนการสอนและการวิจัย) 

9 ไม่มีการรายงานข้อมูลการให้บริการวิชาการของ
อาจารย์ประจ าสาขาวิชา 

คณะไม่สามารถเสนอข้อมูลแสดงศักยภาพการให้บริการ
วิชาการของอาจารย์ได้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
องค์ประกอบท่ี 6 

ตัวบ่งชี้ท่ี  6.1  ระบบและกลไกการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม  

เกณฑ์มาตรฐาน การด าเนินงาน/กิจกรรม ช่วงเวลาด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 
ข้อ 1 
มีระบบและกลไกการ
ท านุบ ารุงศิลปะและ
วัฒนธรรมและการ
ด าเนินการตามระบบที่
ก าหนด 

 
1. การก าหนดนโยบายที่ชัดเจนปฏิบัติได้ และมี

แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่าย
งบประมาณประจ าปีในด้านการท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรม 

2. มีการจัดประชุมและรายงานผลการด าเนินงาน
อย่างต่อเน่ือง 

3. มีการด าเนินการตามระบบที่ก าหนด โดยมี
การแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารคณะ เพื่อการ

 
-ก่อนปีงบประมาณ 
 
 
 
-เร่ิมปีงบประมาณ 
 
-เร่ิมปีงบประมาณ 

 
-กรรมการ 
บริหารคณะ/
คณะกรรมการ
ท านุบ ารุง
ศิลปะและ
วัฒนธรรม
ของคณะ/       
รองคณบดี



ด าเนินงาน 
เอกสารท่ีเกี่ยวข้อง 

1. ค าสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการท านุบ ารุงศิลปะ
และวัฒนธรรมของคณะ และรายละเอียด
หน้าที่รับผิดชอบ 

2. แผนปฏิบัติราชการประจ าปีด้านส่งเสริม
ศิลปะและวัฒนธรรม 

3. รายงานความส าเร็จและสังเคราะห์ความรู้/
ประโยชน์จากการจัดกิจกรรม/โครงการ
ส่งเสริมการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

ฝ่ายกิจการ
นักศึกษา 
 

ข้อ 2 
มีการบูรณาการงานด้าน
ท านุบ ารุงศิลปะและ
วัฒนธรรมกับการจัดการ
เรียนการสอนและ
กิจกรรมนักศึกษา 

 
1. มีการก าหนดให้นักศึกษาเป็นส่วนหนึ่งใน

กิจกรรม/โครงการส่งเสริมการท านุบ ารุง
ศิลปะและวัฒนธรรม 

2. ให้นักศึกษามีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรม/
โครงการส่งเสริมการท านุบ ารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม 

3. น านักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม/โครงการ
ส่งเสริมการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

เอกสารท่ีเกี่ยวข้อง 
1. ประมวลการสอน หรือ มคอ.3 รายวิชาใน

หลักสูตรที่มีการส่งเสริมให้นักศึกษามีส่วน 

 
-ระหว่างปีการศึกษา 

 
 

-ตลอดปีการศึกษา 
 
 
-ตลอดปีการศึกษา 

 

 ร่วมในกิจกรรม/โครงการส่งเสริมการท านุ
บ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

1. ภาพกิจกรรมที่มีการส่งเสริมให้นักศึกษามี
ส่วนร่วมในกิจกรรม/โครงการส่งเสริมการ
ท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

2. รายงานผลการด าเนินการจัดกิจกรรม/
โครงการส่งเสริมการท านุบ ารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม 

3. เน้ือหาการสอนที่อาจารย์สังเคราะห์มาจาก
ผลการจัดกิจกรรม/โครงการส่งเสริมการท านุ
บ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมกับการส่งเสริม
การเรียนการสอน 

  



ข้อ 3 
มีการเผยแพร่กิจกรรม
หรือการบริการด้าน
ท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรมต่อ
สาธารณชน 

1. มีการเผยแพร่กิจกรรมหรือการบริการด้าน
ท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมต่อ
สาธารณชน 

2. มีสถานที่เพื่อการเผยแพร่ศิลปะและ
วัฒนธรรม เช่น หอศิลป์ เวทีการแสดง 

3. มีการบริหารจัดการโดยผู้มีความรู้ ความ
เชี่ยวชาญ 

4. มีกิจกรรม/โครงการส่งเสริมการท านุบ ารุง
ศิลปะและวัฒนธรรมอย่างต่อเน่ืองสม่ าเสมอ 

5. มีการจัดสรรงบประมาณเพื่อด าเนินกิจกรรม/
โครงการส่งเสริมการท านุบ ารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม 

6. มีการจัดท าวารสารศิลปะและวัฒนธรรมใน
ระดับต่าง ๆ โดยมีความต่อเน่ืองในการ
ด าเนินงาน 

7. มีการบริการวิชาการด้านศิลปะและ
วัฒนธรรมโดยมีความร่วมมือกับหน่วยงาน
หรือองค์กรอ่ืน โดยมีการก าหนดตัวบ่งชี้และ
มีการด าเนินการอย่างต่อเน่ืองและเป็นระบบ  
มีเวบ็ไซต์ประชาสัมพันธ์ข่าวสารและผลงาน
ศิลปะ โดยน าเสนอผลงานอย่างต่อเน่ืองและ
หมุนเวียน 

-ตลอดปีการศึกษา 
 
 
 
 
 
 
 
 
-ก่อนปีงบประมาณ 
 
 
-ตลอดปีการศึกษา 
 
 
-ตลอดปีการศึกษา 
 
 
 
-ตลอดปีการศึกษา 

คณะกรรมการ
ท านุบ ารุง
ศิลปะและ
วัฒนธรรม
ของคณะ/
อาจารย์ในแต่
ละสาขาวิชาที่
เกี่ยวข้อง 

 เอกสารท่ีเกี่ยวข้อง 
1. แผนงบประมาณประจ าปีด้านการท านุบ ารุง

ศิลปะและวัฒนธรรม 

  

ข้อ 4 
มีการประเมินผล
ความส าเร็จของการบูร
ณาการงานด้านท านุ
บ ารุงศิลปะและ
วัฒนธรรมกับการ
จัดการเรียนการสอน
และกิจกรรมนักศึกษา 

 
1. มีการติดตามผลการบูรณาการงานด้านท านุ

บ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมกับการจัดการ
เรียนการสอน 

2. มีการติดตามผลการบูรณาการงานด้านท านุ
บ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมกับการจัดกิจกรรม
นักศึกษา 

3. มีการก าหนดตัวบ่งชี้ 
4. มีการติดตามผลการด าเนินการอย่างเป็น

 
-ก่อนสิ้นปีการศึกษา 

 
-อาจารย์ในแต่
ละสาขาวิชาที่
เกี่ยวข้องกับ
การจัด
กิจกรรม/
โครงการ 



ระบบ 
เอกสารที่เกี่ยวข้อง 

1. รายงานความส าเร็จของการจัดกิจกรรม/
โครงการส่งเสริมการท านุบ ารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม 

ข้อ 5 
มีการน าผลการประเมิน
ไปปรับปรุงการบูรณา
การงานด้านท านุบ ารุง
ศิลปะและวัฒนธรรม
กับการจัดการเรียนการ
สอนและกิจกรรม
นักศึกษา 

 
1. มีการน าผลการประเมินไปพัฒนา

กระบวนการบูรณาการด้านท านุบ ารุงศิลปะ
และวัฒนธรรมกับการจัดการเรียนการสอน 
โดยใช้หลักการ PDCA โดยก าหนดกิจกรรม
และผู้รับผิดชอบรวมถึงงบประมาณการ
ด าเนินงานจากนั้นด าเนินการตามที่ก าหนด 

เอกสารท่ีเกี่ยวข้อง 
1. รายงานการประชุมการจัดท าแผนปรับปรุง

ด้านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
2. แผนปรับปรุงด้านท านุบ ารุงศิลปะและ

วัฒนธรรม 
3. ค าสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการผู้รับผิดชอบการ

ปรับปรุงงานด้านท านุบ ารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม 

 

 
-ก่อนสิ้นปีการศึกษา 

 
กบ.คณะ/
คณะกรรมการ
ท านุบ ารุง
ศิลปะและ
วัฒนธรรม 

 

 

 

เกณฑ์มาตรฐาน การด าเนินงาน/กิจกรรม ช่วงเวลาด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 
ข้อ 6 
มีการก าหนดหรือสร้าง
มาตรฐานคุณภาพด้าน
ศิลปะและวัฒนธรรม
และมีผลงานเป็นที่
ยอมรับในระดับชาติ 

 
1. มีการก าหนด/การสร้างเกณฑ์มาตรฐานด้าน

ศิลปะและวัฒนธรรม โดยมีผู้เชี่ยวชาญเป็น
ส่วนร่วมในการสร้างเกณฑ์ 

2. มีการเผยแพร่ผลงานศิลปะและวัฒนธรรมสู่
สาธารณะ 

3. มีอาจารย์ได้รับเชิญเป็นวิทยากรหรือเป็นที่
ประจักษ์ในระดับองค์กร ระดับชุมชน 
ระดับชาติ และระดับนานาชาติ 

4. มีจ านวนผลงานวิจัย หรืองานสร้างสรรค์ด้าน

 
-ก่อนปีการศึกษา 
 
 
-ตลอดปีการศึกษา 

 
กบ.คณะ/
คณะกรรมการ
ท านุบ ารุง
ศิลปะและ
วัฒนธรรม
ของคณะ/
อาจารย์ในแต่
ละสาขาวิชา 
 



ศิลปะและวัฒนธรรม โดยมีการเผยแพร่ทั้ง
ในระดับชาติ ระดับภูมิภาค หรือระดับ
นานาชาติ หรือมีผลงานที่ได้รับรางวัล ได้รับ
การอ้างอิงเป็นที่ยอมรับ 

เอกสารที่เกี่ยวข้อง 
1. หนังสือเชิญเป็นวิทยากร 
2. ค าสั่งไปราชการของอาจารย์ 
3. สูจิบัตร หรือส าเนาสูจิบัตรการแสดงผลงาน 
4. ภาพถ่ายกิจกรรมของอาจารย์ 
5. ภายถ่ายผลงานศิลปะ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
องค์ประกอบท่ี 7 

ตัวบ่งชี้ท่ี  7.1  ภาวะผู้น าของสภาสถาบันและผู้บริหารทุกระดับของสถาบัน 

เกณฑ์มาตรฐาน การด าเนินงาน/กิจกรรม ช่วงเวลาด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 
ข้อ 1 
สภาสถาบันปฏิบัติหน้าที่
ตามที่กฎหมายก าหนด
ครบถ้วนและมีการ
ประเมินตนเองตาม
หลักเกณฑ์ที่ก าหนด
ล่วงหน้า 

 
1. ควรน ากฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการบริหาร

การศึกษามาใช้เป็นแนวทางการบริหาร เช่น 
พรบ.การศึกษาฯ กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับงาน
บรหิารบุคคล การอุทธรณ์ร้องทุกข์ เป็นต้น  
ซึ่งที่กล่าวมานี้เป็นตัวอย่างของกฎหมายที่
เกี่ยวข้องกับการบริหารงานบุคคล 

2. กรอบทิศทางของการพัฒนาองค์กร เช่น 

 
-ตลอดปี 

 
-ฝ่ายบริหาร 



ประวัติความเป็นมาขององค์กร เป้าหมาย
การด าเนินงานขององค์กร แผนในการ
พัฒนาบุคลากรขององค์กร เป็นต้น 

3. มีการก าหนดผู้รับผิดชอบ พร้อมทั้งก าหนด
บทบาทหน้าที่ของผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับการ
จัดท าแผนเพื่อการบริหารงานในองค์กร โดย
ผู้ที่ท าหน้าที่นี้ควรเป็นผู้บริหารของคณะฯ 
และมีทีมงาน เพื่อท าให้เกิดภาพของการมี
ส่วนร่วม(Participation)  ในการท างาน
ร่วมกันระหว่างผู้บริหารและบุคลากร ซึ่ง
เป็นการน าหลักธรรมาภิบาลมาใช้ในการ
บริหารงาน (Good Governance)  

4. น ากิจกรรมการด าเนินงานทั้งหมด เช่น 
รายงานการประเมินตนเอง ผลของการ
ด าเนิน พ.ร.บ. ที่เกี่ยวข้อง เช่น ที่เกิดขึ้น
เผยแพร่สู่สาธารณะ (ทุกรูปแบบ) โดยน า
ข้อมูลเผยแพร่ลงใน Web sit เป็นต้น 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เกณฑ์มาตรฐาน การด าเนินงาน/กิจกรรม ช่วงเวลาด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 



ข้อ 2 
ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์
ก าหนดทิศทางการ
ด าเนินงานและสามารถ
ถ่ายทอดไปยังบุคลากร
ทุกระดับ มีความสามารถ
ในการวางแผนกลยุทธ์ มี
การน าข้อมูลสารสนเทศ
เป็นฐานในการปฏิบัติ
และพัฒนาสถาบัน 

 
จัดประชุม*บุคลากรภายในคณะทุกระดับทั้ง
ฝ่ายวิชาการ และฝ่ายสนับสนุน อย่างน้อยปี
ละ 1-2 คร้ัง ทั้งนี้เพื่อให้บุคลากรมีส่วนร่วม
ในก าหนดทิศทางการบริหารงานภายใน
องค์กร ตัวอย่างเช่น การมีส่วนร่วมในการ
ก าหนดแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี แผนพัฒนา
บุคลากร ฯลฯ 

1. อาจมีการจัดประชุมเพื่อทบทวน*แผนฯ เป็น
ระยะ เช่น การจัด KM เป็นต้น ซึ่งในการ
ด าเนินการแต่ละคร้ังควรประเมินผลการ
ด าเนินการ และสรุปผลการด าเนินการเสนอ
ผู้บริหารด้วย 

2. น าการด าเนินกิจกรรมเผยแพร่ผ่านระบบ
สารสนเทศ (ซึ่งโดยปกติ คณะฯใช้ฐานข้อมูล
ระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลัย จึงต้องส่ง
ให้ ม.ด้วย*) 

 
-ตลอดปี 

 
-ฝ่ายบริหาร 
 
 
 
 
 
 
-ฝ่ายบริหาร 
 
 
 
 
-หัวหน้า
ส านักงาน
คณะ (ท าอยู่
แล้ว) 

ข้อ 3 
ผู้บริหารมีการก ากับติด 
ตามและประเมินผลการ
ด าเนินงานตามที่มอบ 
หมาย รวมทั้งสามารถ
สื่อสารแผนและผลการ
ด าเนินงานของสถาบัน
ไปยังบุคลากรในสถาบัน 

 
3. หากด าเนินกิจกรรมครบตามข้อที่ 2 

โดยเฉพาะอย่างยิ่ง (*) จะท าให้ข้อที่ 3 ได้ข้อ
นี้ด้วย 

 
-ตลอดปี 

 
-ฝ่ายบริหาร 

ข้อ 4  
ผู้บริหารสนับสนุนให้
บุคลากรในสถาบันมี
ส่วนร่วมในการบริหาร
จัดการให้อ านาจในการ
ตัดสินใจแก่บุคลากร
ตามความเหมาะสม 

1. ควรจัดให้มีระบบการสื่อสาร 2 ทาง อาทิ 
Website/โทรศัพท์/ตู้รับความคิดเห็น และควร
น าข้อมูลเหล่านี้มาสังเคราะห์ เผยแพร่และ
ด าเนินการปรับปรุงให้เป็นรูปธรรม ซึ่งเมื่อมี
การปรับปรุง หรือ ด าเนินการใดๆ แล้วควร
แจ้งและเผยแพร่ให้สาธารณะทราบ (อาจน า
ระบบเทคโนโลยีเข้ามาช่วยสนับสนุน) 

2. กรณีที่ผู้บริหารมีภารกิจที่ไม่สามารถปฏิบัติ
หน้าที่ได้ ควรมีการมอบหมายอ านาจการ

-ตลอดปี -ฝ่ายบริหาร/
คณะ/องค์กร 



ตัดสินใจให้แก่ผู้บริหารล าดับถัดไปด าเนิน 
การแทน เช่น เอกสาร/ค าสั่งมอบหมายหน้าที่ 
เปน็ต้น เพื่อเป็นการลดขั้นตอน เพิ่มความ
คล่องตัวในการปฏิบัติงาน 

3. มีการจัดโครงการ/กิจกรรม ที่เป็นการส่งเสริม 
หรือ เสริมสร้างขวัญและก าลังใจแก่บุคลากร
ให้ปฏิบัติหน้าที่อย่างมีประสิทธิ ภาพ เช่น 
กิจกรรมสันทนาการ สวัสดิการ 

ข้อ 5  
ผู้บริหารถ่ายทอดความรู้
และส่งเสริมพัฒนา
ผู้ร่วมงานเพื่อให้
สามารถท างานบรรลุ
วัตถุประสงค์ของ
สถาบันเต็มตามศักยภาพ 

1. การจัดท าโครงการประเภท อบรมให้ความรู้
อาจารย์ใหม่ เป็นต้น 

2. จัดท าคู่มือที่เกี่ยวข้องการปฏิบัติงานไว้ใน
องค์กร เช่น คู่มือการกรอกเกรด วิธีการออก
ข้อสอบ คู่มือการเข้าสู่ต าแหน่งทางวิชาการ 
และอ่ืนๆ 

-ตลอดปี -ฝ่ายบริหาร 
 
-คณะ/องค์กร 

ข้อ 6 
ผู้บริหารบริหารงานด้วย
หลักธรรมาภิบาล โดย
ค านึงถึงประโยชน์ของ
สถาบันและผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย 

1. จัดการประชุมคณะกรรมการบริหารและ
บุคลากรในองค์กร 

2. เปิดเผยเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงาน
ภายในองค์กร (เท่าที่เปิดเผยได้) ให้
สาธารณะได้รับทราบ 

3. จัดตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและ
ก าหนดบทบาทหน้าที่ที่ชัดเจน 

4. รายงาน/สรุปผล การด าเนินงานของทุกองค์
คณะ (ที่ฝ่าย บห.จัดต้ัง) ให้ฝ่ายบริหารได้
รับทราบ 

-ตลอดปี -ฝ่ายบริหาร 

ข้อ 7 
สภาสถาบันประเมินผล
การบริหารงานของ
สถาบันและผู้บริหารน า
ผลการประเมินไป
ปรับปรุงการบริหารงาน
อย่างเป็นรูปธรรม 

1. เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับระเบียบข้อบังคับที่
เกี่ยวข้องกับการประเมินผลการปฏิบัติงาน
ของฝ่ายบริหาร (และทุกฝ่าย) 

2. ตัวอย่างของแบบประเมินผล 
3. ผลการประเมินการปฏิบัติหน้าที่ 
4. ข้อเสนอแนะที่ได้จากการประเมิน 
5. ผลที่ปรากฏอย่างเป็นรูปธรรม อันเกิดจาก

การน าข้อเสนอแนะไปปรับปรุง 

-ตลอดปี -ฝ่ายบริหาร 

ตัวบ่งชี้ท่ี  7.2  การพัฒนาสถาบันสู่สถาบันเรียนรู้ 



เกณฑ์มาตรฐาน การด าเนินงาน/กิจกรรม ช่วงเวลาด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 
ข้อ 1 
มีการก าหนดประเด็น
ความรู้และเป้าหมายของ
การจัดการความรู้ที่
สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์
ของสถาบันอย่างน้อย
ครอบคลุมพันธกิจด้าน
การผลิตบัณฑิตและด้าน
การวิจัย 

 
แผนการปฏิบัติงานประจ าปี หรือ อื่นๆ ที่ครอบคลุม
การผลิตบัณฑิตและการวิจัย *ซึ่งแผนฯนี้ ต้องเน้นที่
จะพัฒนาบุคลากรภายในองค์กรให้มีความสามารถที่
จะท าหน้าที่ได้ตามวัตถุประสงค์ขององค์กรได้  เช่น 
การท าวิจัยเพื่อการบริหารจัดการท้องถิ่น เป็นต้น  

 

 
-ตลอดปี 

 
-ฝ่ายบริหาร 

ข้อ 2 
ก าหนดบุคลากร
กลุ่มเป้าหมายที่จะพัฒนา
ความรู้และทักษะด้านการ
ผลิตบัณฑิตและด้านการ
วิจัยอย่างชัดเจนตาม
ประเด็นความรู้ที่ก าหนด
ในข้อ 1 

 
ในแผนต้องมีเนื้อหาข้อมูลที่เกี่ยวกับกลุ่มเป้าหมายที่
คณะ/องค์กร จะพัฒนาบัณฑิต และวิจัย เช่น 
โครงการจัดการความรู้เร่ืองการวิจัยในชั้นเรียนให้กับ
คณาจารย์ โครงการ KMประกันคุณภาพ เป็นต้น 

 
-ตลอดปี 

 
-ฝ่ายบริหาร 

ข้อ 3 
มีการแบ่งปันและ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้จาก
ความรู้ ทักษะของผู้มี
ประสบการณ์ตรง (tacit 
knowledge) เพื่อค้นหา
แนวปฏิบัติที่ดีตาม
ประเด็นความรู้ที่ก าหนด
ในข้อ 1 และเผยแพร่ไปสู่
บุคลากรกลุ่มเป้าหมายที่
ก าหนด 

 
ตัวอย่างกรณี โครงการจัดการความรู้ เร่ืองการวิจัยใน
ชั้นเรียนให้กับคณาจารย์ องค์กรอาจเชิญผู้เชี่ยวชาญ/
ผู้ที่มีประสบการณ์ด้วยการวิจัยในชั้นเรียนมาให้
ความรู้ หรือแลกเปลี่ยนความรู้กันเองก็ได้ 

 

 
-ตลอดปี 

 
-คณะ/องค์กร 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
เกณฑ์มาตรฐาน การด าเนินงาน/กิจกรรม ช่วงเวลาด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 

ข้อ 4 
มีการรวบรวมความรู้
ตามประเด็นความรู้ที่
ก าหนดในข้อ ทั้งที่มีอยู่ 
1 ในตัวบุคคลและแหล่ง
เรียนรู้อ่ืนๆ ที่เป็นแนว
ปฏิบัติที่ดีมาพัฒนาและ
จัดเก็บอย่างเป็นระบบ
โดยเผยแพร่ออกมาเป็น
ลายลักษณะอักษร 
(explicit knowledge) 

1. ก าหนดหน้าที่และแต่งตั้งผู้ดูแลรับผิดชอบ 
โดยน าข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการบริหาร เช่น 
แผนยุทธศาสตร์/แผนปฏิบัติการ/ ซึ่งต้อง
ครอบคลุมถึงการผลิตบัณฑิตและการวิจัย 
โดยน าข้อมูลทั้งหมดเผยแพร่ในลักษณะต่าง 
ๆ เช่น วารสารคณะ ข่าวแจก Website เป็น
ต้น 

2. ควรจัดให้มีวารสารคณะเผยแพร่*วารสาร
นั้นอาจจัดท าในรูปของ  Web ด้วยก็ได้ 

-ตลอดปี -คณะ/
องค์กร 

ข้อ 5 
มีการรวบรวมความรู้
ตามประเด็นความรู้ที่
ก าหนดในข้อทั้งที่มีอยู่ 1 
ในตัวบุคคลและแหล่ง
เรียนรู้อ่ืนๆ ที่เป็นแนว
ปฏิบัติที่ดีมาพัฒนาและ
จัดเก็บอย่างเป็นระบบ
โดยเผยแพร่ออกมาเป็น
ลายลักษณ์อักษร 
(explicit knowledge) 

 
1. ควรจัดให้มีวารสารคณะเผยแพร่ *วารสาร

นั้นอาจจัดท าในรูปของ Web ด้วยก็ได้ 

  
-คณะ/
องค์กร 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ตัวบ่งชี้ท่ี  7.3  ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจ 

เกณฑ์มาตรฐาน การด าเนินงาน/กิจกรรม ช่วงเวลาด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 
ข้อ 1 
มีแผนระบบสารสนเทศ 
(Information System 
Plan) 

1. มีแผนระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลัยที่มี
วัตถุประสงค์ของการด าเนินการ (ปรากฏใน
เล่ม) โดยใช้เป็นการด าเนินงานของ
กระทรวง ICT มาเป็นแนวทาง 

2. รายชื่อคณะกรรมการจัดท าแผนฯ 

-ตลอดปี -ICT 
มหาวิทยาลัย 

ข้อ 2 
มีระบบสารสนเทศเพื่อ
การบริหารและการ
ตัดสินใจตามพันธกิจของ
สถาบัน โดยอย่างน้อย
ต้องครอบคลุมการจัดการ
เรียนการสอน การวิจัย 
การบริหารจัดการ และ
การเงิน และสามารถ
น าไปใช้ในการ
ด าเนินงานประกัน
คุณภาพ 

 
1. เอกสารเกี่ยวกับการเข้าสู่ระบบประเภทต่างๆ 

เช่น 
- ระบบการเงิน 
- ระบบการลงทะเบียนของนักศึกษา 
- ระบบงานประกันคุณภาพการศึกษา 

CHA QA 
- ฐานข้อมูลระบบการวิจัย เป็นต้น** 

 
-ตลอดปี 

 
-ICT 
มหาวิทยาลัย 

ข้อ 3 
มีการประเมินความพึง
พอใจของผู้ใช้ระบบ
สารสนเทศ 

 
1. ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบ 

 
-ทุกปีๆละ 1 คร้ัง 

 
-ICT 
มหาวิทยาลัย 
 

ข้อ 4 
มีการน าผลการประเมิน
ความพึงพอใจของผู้ใช้
ระบบสารสนเทศมา
ปรับปรุงระบบ
สารสนเทศ 

 
1. ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบ

ที่ได้รับการปรับปรุงแล้ว 

 
-ตลอดปี 

 
-ICT 
มหาวิทยาลัย 

ข้อ 5 
มีการส่งข้อมูลผ่าน
ระบบเครือข่ายของ
หน่วยงานภายนอกที่
เกี่ยวข้องตามที่ก าหนด 

 
1. ระบบงานประกันคุณภาพการศึกษา CHA 

QA 

 
-ตลอดปี *ท าไป
เร่ือยๆ 

 
-คณะ 



องค์ประกอบท่ี 8 
ตัวบ่งชี้ท่ี  8.1  ระบบและกลไกการเงินและงบประมาณ  

เกณฑ์มาตรฐาน การด าเนินงาน/กิจกรรม ช่วงเวลาด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 
ข้อ 1 
มีแผนกลยุทธ์ทาง
การเงินที่สอดคล้อง
กับแผนกลยุทธ์ของ
สถาบัน 

 
1.  จัดท าแผนกลยุทธ์ทางการเงินที่สอดคล้อง
กับแผนกลยุทธ์ของสถาบัน 
2.  แต่งตั้งคณะกรรมการวิเคราะห์ทรัพยากรที่
ต้องใช้ในการด าเนินงานตามแผนกลยุทธ์ 
  เอกสารที่เกี่ยวข้อง 

- แผนกลยุทธ์ทางการเงิน 
- ค าสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการจัดท าแผน

กลยุทธ์ทางการเงินและวิเคราะห์
ทรัพยากรที่ต้องใช้ในการด าเนินงาน
ตามแผนกลยุทธ์ 

- รายงานการประชุมการวิเคราะห์
ทรัพยากรที่ต้องใช้ในการด าเนินงาน 

 
ก่อนสิ้น
ปีงบประมาณ 

 
คณะ 

ข้อ 2 
มีแนวทางจัดหา
ทรัพยากรทางด้าน
การเงิน หลักเกณฑ์
การจัดสรร และการ
วางแผนการใช้เงิน
อย่างมีประสิทธิภาพ
โปร่งใสตรวจสอบได้ 

 
1.  จัดท าหลักเกณฑ์การจัดสรรทรัพยากรโดย
ผ่านความเห็นชอบของผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย 
2. มีการวิเคราะห์ค่าใช้จ่ายว่าเหมาะสมกับ
ภารกิจหรือไม่ 
3. มีการทบทวนการจัดสรรทรัพยากรให้
เหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบัน 
4. จัดท าโครงการให้สอดคล้องกับภารกิจตาม
ทรัพยากรที่ได้รับ 
    เอกสารที่เกี่ยวข้อง 

- รายละเอียดหลักเกณฑ์การจัดสรร
ทรัพยากร 

- รายงานการทบทวนการจัดสรร
ทรัพยากร 

- โครงการ/กิจกรรม 

 
ก่อนสิ้น
ปีงบประมาณ 

 
คณะ 

 

 

 

 

 

 



เกณฑ์มาตรฐาน การด าเนินงาน/กิจกรรม ช่วงเวลาด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 
ข้อ 3 
มีงบประมาณประจ าปี
ที่สอดคล้องกับ
แผนปฏิบัติการในแต่
ละพันธกิจและการ
พัฒนาสถาบันและ
บุคลากร 

 
1. จัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปีที่
สอดคล้องกับงบประมาณประจ าปี 
   เอกสารที่เกี่ยวข้อง 

- แผนปฏิบัติราชการประจ าปี 
 

 
ปีงบประมาณ 

 
คณะ 

ข้อ 4 
มีการจัดท ารายงาน
ทางการเงินอย่างเป็น
ระบบ และรายงานต่อ
สภาสถาบันอย่างน้อย
ปีละ 2 คร้ัง 

 
1. สาขาวิชารายงานผลการปฏิบัติราชการ
ประจ าปีให้คณะทุกไตรมาส 
2. คณะจัดท ารายงานผลการปฏิบัติราชการ
ประจ าปี รอบ 6 เดือน และ รอบ 12 เดือนเสนอ
มหาวิทยาลัย 
3. สาขาวิชาส่งเล่มรายงานโครงการ/กิจกรรม 
   เอกสารที่เกี่ยวข้อง 

- แบบรายงานไตรมาส 
- รายงานสรุปผลการปฏิบัติราชการ

ประจ าปีรอบ 6 เดือน และรอบ 12 
เดือน 

- บันทึกข้อความส่งรายงานผลให้
มหาวิทยาลัย 

- เล่มรายงานผลโครงการ/กิจกรรม 

 
ปีงบประมาณ 

 
สาขาวิชา/
คณะ 

ข้อ 5 
มีการน าข้อมูลทาง
การเงินไปใช้ในการ
วิเคราะห์ค่าใช้จ่าย 
และวิเคราะห์สถานะ
ทางการเงินและความ
มั่นคงของสถาบัน
อย่างต่อเน่ือง 

 
น าข้อมูลเข้าที่ประชุมกรรมการบริหารคณะ
เพื่อวิเคราะห์สถานะทางการเงินและหาแนว
ทางแก้ไขรวมทั้งเพื่อแจ้งให้ทราบว่าได้ใช้เงิน
ตามแผนหรือไม่ 
   เอกสารที่เกี่ยวข้อง 

- รายงานสรุปผลการปฏิบัติราชการแต่
ละไตรมาส 

- รายงานการประชุม 
- รายงานค่าใช้จ่ายต่อหัวของนักศึกษา 

 
ปีงบประมาณ 

 
สาขาวิชา/
คณะ 

 

 



เกณฑ์มาตรฐาน การด าเนินงาน/กิจกรรม ช่วงเวลาด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 
ข้อ 6 
มีหน่วยงานตรวจสอบ
ภายในและภายนอก 
ท าหน้าที่ตรวจ 
ติดตามการใช้เงินให้
เป็นไปตามระเบียบ
และกฎเกณฑ์ที่
สถาบันก าหนด 

 
1.  แต่งตั้งคณะกรรมการที่ท าหน้าที่ตรวจสอบ
การใช้เงินงบประมาณของคณะ 
   เอกสารที่เกี่ยวข้อง 

- ค าสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการตรวจสอบ
ภายในระดับคณะ 

- ค าสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการตรวจสอบ
ภายในของมหาวิทยาลัย 

 
ปีงบประมาณ 

 
คณะ 

ข้อ 7 
ผู้บริหารระดับสูงมี
การติดตามผลการใช้
เงินให้เป็นไปตาม
เป้าหมาย และน า
ข้อมูลจากรายงานทาง
การเงินไปใช้ในการ
วางแผนและการ
ตัดสินใจ 

 
1.  จัดท าระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและ
การตัดสินใจ 
2. จัดท ารายงานทางการเงินเสนอผู้บริหาร
ระดับสูง เพื่อเป็นข้อมูลในการติดตามผลการ
ใช้เงินให้เป็นไปตามเป้าหมาย 
3. จัดท ารายงานสรุปผลการปฏิบัติราชการ
เสนอผู้บริหาร 
     เอกสารที่เกี่ยวข้อง 

- ระบบสารสนเทศ 
- รายงานสรุปผลการปฏิบัติราชการ 

 
ปีงบประมาณ 

 
คณะ 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



องค์ประกอบท่ี 9 
ตัวบ่งชี้ท่ี  9.1  ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน  

เกณฑ์มาตรฐาน การด าเนินงาน/กิจกรรม ช่วงเวลาด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 
ข้อ 1 
มีระบบและกลไกการ
ประกันคุณภาพ
การศึกษาภายในที่
เหมาะสมและ
สอดคล้องกับพันธกิจ
และพัฒนาการของ
สถาบัน ตั้งแต่ระดับ
ภาควิชาหรือ
หน่วยงานเทียบเท่า 
และด าเนินการตาม
ระบบที่ก าหนด 

 
1. จัดท าระบบและกลไกการประกัน

คุณภาพการศึกษาภายในที่เหมาะสม
และสอดคล้องกับพันธกิจและ
พัฒนาการของสถาบัน ตั้งแต่ระดับ
ภาควิชาหรือหน่วยงานเทียบเท่า และ
ด าเนินการตามระบบที่ก าหนด 

เอกสารท่ีเกี่ยวข้อง 
1. คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษา

ภายในประจ าปีการศึกษาประจ าคณะ 
2. คู่มือแนวปฏิบัติการประกันคุณภาพ

การศึกษาระดับมหาวิทยาลัย 
3. ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ

การศึกษาของคณะซึ่งสอดคล้องกับ
พันธกิจและพัฒนาการของสถาบัน 
ตั้งแต่ระดับภาควิชาหรือหน่วยงาน 

4. แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน
ประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
ประจ าปีการศึกษาระดับคณะและ
ระดับภาควิชา 

5. แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายในระดับคณะ 

6. จัดท าปฏิทินการด าเนินงานประกัน
คุณภาพการศึกษาภายในประจ าปี
การศึกษา 

7. ตารางค่าเป้าหมายองค์ประกอบ
คุณภาพ ตามเกณฑ์มาตรฐานของ 
สกอ. 

 
-ต้นปีการศึกษา 

 
-กรรมการ
ประกัน
คุณภาพทุก
คณะ 

 
 
 



เกณฑ์มาตรฐาน การด าเนินงาน/กิจกรรม ช่วงเวลาด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 
ข้อ 2 
มีการก าหนดนโยบาย
และให้ความส าคัญ
เร่ืองการประกัน
คุณภาพการศึกษา
ภายใน โดย
คณะกรรมการการ
ระดับนโยบายและ
ผู้บริหารสูงสุดของ
สถาบัน 

 
1. ก าหนดนโยบายและให้ความส าคัญ

เร่ืองการประกันคุณภาพการศึกษา
ภายใน โดยคณะกรรมการการระดับ
นโยบายและผู้บริหารสูงสุดของ
สถาบัน 

เอกสารท่ีเกี่ยวข้อง 
1. รายงานการประชุมทวนกลยุทธ์ 
2. นโยบายที่สอดคล้อง 

 
-ก่อนสิ้น
ปีงบประมาณ 

 
-สาขาวิชา 

ข้อ 3 
มีการก าหนดตัวบ่งชี้
เพิ่มเติมตามอัตลักษณ์
ของสถาบัน 

   

ข้อ 4 
มีการด าเนินงานด้านการ
ประกันคุณภาพการศึกษา
ภายในที่ครบถ้วน
ประกอบด้วย 1) การ
ควบคุมติดตามการ
ด าเนินงาน และประเมิน
คุณภาพ  2) การจัดท า
รายงานประจ าปีที่เป็น
รายงานประเมินคุณภาพ
เสนอต่อสภาสถาบันและ
ส านักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษาตาม
ก าหนดเวลา โดยเป็น
รายงานที่มีข้อมูลครบถ้วน
ตามที่ส านักงาน
คณะกรรมการอุดมศึกษา
ก าหนดใน CHE QA 
Online และ   3) การน าผล
การประเมินคุณภาพไปท า
แผนการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาของสถาบัน 

 
1. จัดประชุมแต่งตั้งคณะกรรมการ

ประกันคุณภาพ เพื่อรับผิดชอบแต่ละ
องค์ประกอบ และร่วมวางแผนงาน
ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา 

2. จัดประชุมเตรียมการจัดท า SAR ตาม
แหนงานที่ก าหนดไว้ 

เอกสารท่ีเกี่ยวข้อง 
1. รายงานการประเมินตนเอง 
2. รายงานผลการตรวจประเมินคุณภาพ

ภายใน 

 
-ต้นปีการศึกษา 

 
-สาขาวิชา 



เกณฑ์มาตรฐาน การด าเนินงาน/กิจกรรม ช่วงเวลาด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 
ข้อ 5 
มีการน าผลการประกัน
คุณภาพการศึกษา
ภายในมาปรับปรุงการ
ท างานและส่งผลให้มี
การพัฒนาการ
ด าเนินงานตามตัวบ่งชี้
ของแผนกลยุทธ์ทุกตัว
บ่งชี้ 

 
1. จัดท าแผนปรับปรุงคุณภาพ 

(Improvement Plan) 
 

 
-ระหว่าง
ปีงบประมาณ 

 
-รองคณบดี
ฝ่ายวางแผน 

ข้อ 6 
มีระบบสารสนเทศที่
ให้ข้อมูลสนับสนุนการ
ประกันคุณภาพ
การศึกษาภายในครบ
ทั้ง 9 องค์ประกอบ
คุณภาพ 

 
1. ใช้ระบบสารสนเทศที่ให้ข้อมูล

สนับสนุนการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายในครบทั้ง 9 
องค์ประกอบคุณภาพ 

เอกสารท่ีเกี่ยวข้อง 
1. ติดตามแหล่งสารสนเทศที่สนับสนุน

การประกันคุณภาพการศึกษา เพื่อ
เผยแพร่ให้บุคลากร ได้แก่ 

- ระบบฐานข้อมูล (SAR Online) ของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏร าไพพรรณี 

- เว็บไซต์ของหน่วยงานประกัน
คุณภาพการศึกษาและสารสนเทศที่
สนับสนุนการประกันคุณภาพ 

- เว็บไซตข์องคณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ 

 
-ตลอดปีการศึกษา 

 
-คณะ 

ข้อ 8 
มีเครือข่ายการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้าน
การประกันคุณภาพ
การศึกษาระหว่าง
สถาบันและมีกิจกรรม
ร่วมกัน 

 
1. สร้างเครือข่ายการเรียนรู้ด้านการ

ประกันคุณภาพการศึกษาระหว่าง
สถาบันและมีกิจกรรมร่วมกัน 

เอกสารที่เกี่ยวข้อง 
1. มีการประชุมสร้างเครือข่ายการเรียนรู้

ด้านประกันคุณภาพ เพื่อเลือก
เครือข่ายตามมติที่ประชุม 

 
-ต้นปีการศึกษา 
 
 
 
 
 
 

 
-กบ.คณะ 
 
 
 
-รองคณบดี
ฝ่ายวิชาการ 
 



 
เกณฑ์มาตรฐาน การด าเนินงาน/กิจกรรม ช่วงเวลาด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 

 2. ประสานงานกับเครือข่าย โดยมติที่
ประชุมคัดเลือก 

3. จัดท าโครงการ MOU  ความร่วมมือ
ร่วมกัน เร่ืองการประกันคุณภาพ
การศึกษากับมหาวิทยาลัยโดยมติที่
ประชุมคัดเลือก เพื่อเสนอโครงการ 

4. ประชุมจัดท าค าสั่งไปราชการ โดยมี
ตัวแทนอาจารย์ของสาขาวิชาเข้าร่วม
การสร้างเครือข่าย 

5. จัดท า MOU ความร่วมมือร่วมกัน 
เร่ืองการประกันคุณภาพการศึกษากับ
มหาวิทยาลัย โดยมีตัวแทนอาจารย์
ของสาขาวิชาเข้าร่วมการสร้าง
เครือข่าย 

6. จัดท ารายงานโครงการ MOU ความ
ร่วมมือร่วมกัน เร่ืองการประกัน
คุณภาพการศึกษากับมหาวิทยาลัย 

 

 
 
-ก่อนสิ้นปีการศึกษา 

-หัวหน้า
ส านักงาน 
-คณะ 
 
 
 
-รองคณบดี
ฝ่ายวิชาการ 
 
-คณะ 
 
 
 
 

-คณะ 

     คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้จัดท า MOU ความร่วมมือร่วมกัน เร่ืองการประกันคุณภาพการศึกษา
กับมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย และมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ โดยมีตัวแทนอาจารย์ของสาขาวิชาเข้าร่วมสร้าง
เครือข่าย 
 


