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หนา้ 2 จาก 7 
 

 

ตัวบ่งช้ีการประกนัคุณภาพภายในระดับสถาบัน (สกอ.) 

องค์ประกอบ/ตัวบ่งช้ี เกณฑ์มาตรฐาน เป้าหมายตามเกณฑ์ 
คะแนนตาม
เป้าหมาย 

ผู้ก ากบัตัวบ่งช้ี ผู้รับผิดชอบ 

องค์ประกอบที่ 1 : การผลติบัณฑิต 
ตวับ่งช้ีท่ี 1.1 
ผลการบริหารจดัการ
หลกัสูตรโดยรวม 

ค่าเฉล่ียของคะแนนประเมินทุกหลกัสูตรท่ีคณะรับผิดชอบ 
 

คะแนนเฉล่ียทุกหลกัสูตร   
3.01 คะแนน 

3.01 คะแนน - รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและ
 กิจการนกัศึกษา 

คณบดี/ ผอ.วิทยาลยัฯ/ 
ผอ.ส านกัส่งเสริมวิชาการฯ 
 

ตวับ่งช้ีท่ี 1.2 
อาจารยป์ระจ าสถาบนัท่ีมี
คุณวฒิุปริญญาเอก 

ร้อยละของอาจารยป์ระจ าสถาบนัท่ีมีคุณวฒิุปริญญาเอก 
ร้อยละ 40 ข้ึนไป = 5 คะแนน 

ร้อยละ 22 3 คะแนน - รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและ  
 กิจการนกัศึกษา 
- รองอธิการบดีฝ่ายบริหารและ

สวสัดิการ 

คณบดี/ ผอ.วิทยาลยัฯ/  
ผอ.กองบริหารงานบุคคล 
 

ตวับ่งช้ีท่ี 1.3  
อาจารยป์ระจ าสถาบนัท่ี
ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ 

ร้อยละของอาจารยป์ระจ าสถาบนัท่ีด ารงต าแหน่ง ผศ., รศ., และ ศ. รวมกนั  
ร้อยละ 60 ข้ึนไป = 5 คะแนน 

ร้อยละ 36 3 คะแนน - รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและ  
 กิจการนกัศึกษา 
- รองอธิการบดีฝ่ายบริหารและ

สวสัดิการ 

คณบดี/ ผอ.วิทยาลยัฯ/  
ผอ.กองบริหารงานบุคคล 
 

ตวับ่งช้ีท่ี 1.4 
การบริการนกัศึกษาระดบั
ปริญญาตรี 

1.  จดับริการให้ค  าปรึกษา แนะแนวการใชชี้วิต และการเขา้สู่อาชีพ แก่
นกัศึกษา 

มีการด าเนินการ  
6 ขอ้ 

5 คะแนน - รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและ
กิจการนกัศึกษา 

คณบดี/ผอ.วิทยาลยัฯ/ 
ผอ.กองพฒันานกัศึกษา/ 
ผอ.ส านกัส่งเสริมวิชาการฯ 

2.  มีการให้ขอ้มูลของหน่วยงานท่ีให้บริการกิจกรรมพิเศษนอกหลกัสูตร 
แหล่งงานทั้งเตม็เวลาและนอกเวลาแก่นกัศึกษา  

    

 3.  จดักิจกรรมเตรียมความพร้อมเพ่ือการท างานเม่ือส าเร็จการศึกษาแก่
นกัศึกษา  

     

 4.  ประเมินคุณภาพของการจดักิจกรรมและการจดับริการในขอ้ 1-3 ทุกขอ้ ไม่
ต  ่ากวา่ 3.51 จากคะแนนเตม็ 5 

     

 5.  น าผลการประเมินจากขอ้ 4 มาปรับปรุงพฒันาการให้บริการและการให้
ขอ้มูล เพ่ือส่งให้ผลการประเมินสูงข้ึนหรือเป็นไปตามความคาดหวงัของ
นกัศึกษา  

    

 6.  ให้ขอ้มูลและความรู้ท่ีเป็นประโยชน์ในสายอาชีพแก่ศิษยเ์ก่า      
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องค์ประกอบ/ตัวบ่งช้ี เกณฑ์มาตรฐาน เป้าหมายตามเกณฑ์ 
คะแนนตาม
เป้าหมาย 

ผู้ก ากบัตัวบ่งช้ี ผู้รับผิดชอบ 

ตวับ่งช้ีท่ี 1.5 
กิจกรรมนกัศึกษาระดบั
ปริญญาตรี 

1. จดัท าแผนการจดักิจกรรมพฒันานกัศึกษาในภาพรวมของสถาบนัโดยให้
นกัศึกษามีส่วนร่วมในการจดัท าแผนและการจดักิจกรรม 

มีการด าเนินการ  
6 ขอ้ 

5 คะแนน - รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและ
 กิจการนกัศึกษา 

คณบดี/ผอ.วิทยาลยัฯ/ 
ผอ.กองพฒันานกัศึกษา 
 

2. ในแผนการจดักิจกรรมพฒันานกัศึกษาให้ด าเนินกิจกรรมในประเภท
ต่อไปน้ีให้ครบถว้น 

      

  -  กิจกรรมส่งเสริมคุณลกัษณะบณัฑิตท่ีพึงประสงคท่ี์ก าหนดโดย
  สถาบนั 
 -  กิจกรรมกีฬา หรือการส่งเสริมสุขภาพ 
 - กิจกรรมบ าเพญ็ประโยชน์ หรือรักษาส่ิงแวดลอ้ม 
 - กิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรม 
 - กิจกรรมส่งเสริมศิลปะและวฒันธรรม 

    

 3. จดักิจกรรมให้ความรู้และทกัษะการประกนัคุณภาพการศึกษาแก่นกัศึกษา     
 4. ทุกกิจกรรมท่ีด าเนินการ มีการประเมินผลความส าเร็จตามวตัถุประสงคข์อง

กิจกรรมและน าผลการประเมินมาปรับปรุงการด าเนินงานคร้ังต่อไป 
    

 5. ประเมินความส าเร็จตามวตัถุประสงคข์องแผนการจดักิจกรรมพฒันา
นกัศึกษา 

    

 6. น าผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือปรับปรุงการจดักิจกรรมเพ่ือพฒันา
นกัศึกษา 

    

องค์ประกอบที่ 2 : การวจิัย 
ตวับ่งช้ีท่ี 2.1 
ระบบและกลไกการ
บริหารและพฒันางานวิจยั
หรืองานสร้างสรรค ์

1.  มีระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารงานวิจยัท่ีสามารถน าไปใชป้ระโยชน์ใน
การบริหารงานวิจยัและงานสร้างสรรค์  

มีการด าเนินการ  
6 ขอ้ 

5.00 คะแนน - รองอธิการบดีฝ่ายวิจยัและ 
 บริการวิชาการ 

คณบดี/ผอ.วิทยาลยัฯ/ 
ผอ.สถาบนัวิจยัและพฒันา 
 

2.  สนบัสนุนพนัธกิจดา้นการวิจยัหรืองานสร้างสรรคอ์ยา่งน้อยในประเด็น
ต่อไปน้ี  

    

  - ห้องปฏิบติัการวิจยัหรืองานสร้างสรรค ์หรือหน่วยวิจยัหรืองาน
สร้างสรรค ์หรือศูนยใ์ห้ค  าปรึกษาและสนบัสนุนการวิจยั 
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องค์ประกอบ/ตัวบ่งช้ี เกณฑ์มาตรฐาน เป้าหมายตามเกณฑ์ 
คะแนนตาม
เป้าหมาย 

ผู้ก ากบัตัวบ่งช้ี ผู้รับผิดชอบ 

  - ห้องสมุดหรือแหล่งคน้ควา้ขอ้มูลสนบัสนุนการวิจยัหรืองานสร้างสรรค์     
  - ส่ิงอานวยความสะดวกหรือการรักษาความปลอดภยัในการวิจยัหรืองาน

สร้างสรรค ์เช่น ระบบ เทคโนโลยสีารสนเทศ ระบบรักษาความ
ปลอดภยัในห้องปฏิบติัการวิจยั 

    

  - กิจกรรมวิชาการท่ีส่งเสริมงานวิจยัหรืองานสร้างสรรค ์เช่น การจดั
ประชุมวิชาการ การจดัแสดงงานสร้างสรรค ์การจดัให้มีศาสตราจารย์
อาคนัตุกะหรือศาสตราจารยรั์บเชิญ (Visiting Professor) 

    

 3.  จดัสรรงบประมาณของสถาบนั เพื่อเป็นทุนวิจยัหรืองานสร้างสรรค ์     
 4.  จดัสรรงบประมาณเพ่ือสนบัสนุนการเผยแพร่ผลงานวิจยัหรืองาน

สร้างสรรคใ์นการประชุมวิชาการหรือการตีพิมพใ์นวารสารระดบัชาติหรือ
นานาชาติ และมีการเผยแพร่ผลงานวิจยัหรืองานสร้างสรรคใ์นการประชุม
วิชาการหรือการตีพิมพใ์นวารสารระดบัชาติหรือนานาชาติ  

    

 5.  มีการพฒันาสมรรถนะอาจารยแ์ละนกัวิจยั มีการสร้างขวญัและก าลงัใจ
ตลอดจนยกยอ่งอาจารยแ์ละนกัวิจยัท่ีมีผลงานวิจยัและงานสร้างสรรคดี์เด่น  

    

 6.  มีระบบและกลไกเพ่ือช่วยในการคุม้ครองสิทธ์ิของงานวิจยัหรืองาน
สร้างสรรคท่ี์น าไปใชป้ระโยชน์และด าเนินการตามระบบท่ีก าหนด  

    

ตวับ่งช้ีท่ี 2.2 
เงินสนบัสนุนงานวิจยัและ
งานสร้างสรรค ์

ค่าเฉล่ียของคะแนนผลการประเมิน เงินสนบัสนุนงานวิจยัหรืองานสร้างสรรค์
จากภายในและภายนอกสถาบนั ของทุกคณะและหน่วยงานวิจยัในสถาบนั 

เงินสนบัสนุนงานวิจยั/
งานสร้างสรรค ์เฉล่ีย 
-  สายวิทยฯ = 60,000 
บาท/คน/ปี 

-  สายสงัคม = 25,00 
บาท/คน/ปี 

5.00 คะแนน - รองอธิการบดีฝ่ายวิจยัและ 
 บริการวิชาการ 

คณบดี/ผอ.วิทยาลยัฯ/ 
ผอ.สถาบนัวิจยัและพฒันา 
 

ตวับ่งช้ีท่ี 2.3 
ผลงานวิชาการของอาจารย์
ประจ าและนกัวิจยั 

ค่าเฉล่ียของคะแนนผลการประเมินผลงานวิชาการของอาจารยป์ระจ าและ
นกัวิจยัของทุกคณะและหน่วยงานวิจยัในสถาบนั 

-  สายวิทยฯ = ร้อยละ 30 
-  สายสงัคม = ร้อยละ 20 

4.00 คะแนน - รองอธิการบดีฝ่ายวิจยัและ 
 บริการวิชาการ 

คณบดี/ผอ.วิทยาลยัฯ/ 
ผอ.สถาบนัวิจยัและพฒันา 
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องค์ประกอบ/ตัวบ่งช้ี เกณฑ์มาตรฐาน เป้าหมายตามเกณฑ์ 
คะแนนตาม
เป้าหมาย 

ผู้ก ากบัตัวบ่งช้ี ผู้รับผิดชอบ 

องค์ประกอบที่ 3 : การบริการวชิาการ 
ตวับ่งช้ีท่ี 3.1 
การบริการวิชาการแก่สงัคม 

1.  ก าหนดชุมชนหรือองคก์ารเป้าหมายของการให้บริการทางวิชาการแก่สงัคม
โดยมีความร่วมมือระหว่างคณะหรือหน่วยงานเทียบเท่า 

มีการด าเนินการ  
6 ขอ้ 

5.00 คะแนน - รองอธิการบดีฝ่ายวิจยัและ 
 บริการวิชาการ 

คณบดี/ผอ.วิทยาลยัฯ/ 
ผอ.สถาบนัถ่ายทอดเทคโนโลยฯี 

 2.  จดัท าแผนบริการวิชาการโดยมีส่วนร่วมจากชุมชนหรือองคก์ารเป้าหมายท่ี
ก าหนดในขอ้ 1  

    

 3.  ชุมชนหรือองคก์ารเป้าหมายไดรั้บการพฒันาและมีความเขม้แขง็ท่ีมี
หลกัฐานท่ีปรากฏชดัเจน  

    

 4.  ชุมชนหรือองคก์ารเป้าหมายด าเนินการพฒันาตนเองอยา่งต่อเน่ือง      
 5.  สถาบนัสามารถสร้างเครือข่ายความร่วมมือกบัหน่วยงานภายนอกในการ

พฒันาชุมชนหรือองคก์ารเป้าหมาย  
    

 6.  ทุกคณะมีส่วนร่วมในการด าเนินการตามแผนการบริการทางวิชาการแก่
สงัคมของสถาบนัตามขอ้ 2 โดยมีจ านวนอาจารยเ์ขา้ร่วมไม่นอ้ยกว่าร้อยละ 
5 ของอาจารยท์ั้งหมดของสถาบนั ทั้งน้ีตอ้งมีอาจารยม์าจากทุกคณะ  

    

องค์ประกอบที่ 4 : การท านุบ ารุงศิลปะและวฒันธรรม 
ตวับ่งช้ีท่ี 4.1 
ระบบและกลไกการท านุ
บ ารุงศิลปะและวฒันธรรม 

1.  ก าหนดผูรั้บผิดชอบในการท านุบ ารุงศิลปะและวฒันธรรม  มีการด าเนินการ  5.00 คะแนน - รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและ คณบดี/ผอ.วิทยาลยัฯ/  
2.  จดัท าแผนดา้นทานุบ ารุงศิลปะและวฒันธรรม และก าหนดตวับ่งช้ีวดั

ความส าเร็จตามวตัถุประสงคข์องแผน รวมทั้งจดัสรรงบประมาณเพ่ือให้
สามารถด าเนินการไดต้ามแผน  

6 ขอ้  กิจการนกัศึกษา 
- รองอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ 

ผอ.ศูนยว์ฒันธรรมฯ 

 3.  ก ากบัติดตามให้มีการด าเนินงานตามแผนดา้นท านุบ ารุงศิลปะและ
วฒันธรรม  

    

 4.  ประเมินความส าเร็จของตามตวับ่งช้ีท่ีวดัความส าเร็จตามวตัถุประสงคข์อง
แผนดา้นท านุบ ารุงศิลปะและวฒันธรรม  

5.  น าผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือกิจกรรมดา้นท านุบ ารุงศิลปะและ
วฒันธรรม  

6.  เผยแพร่กิจกรรมหรือการบริการดา้นท านุบ ารุงศิลปะและวฒันธรรมต่อ
สาธารณชน  
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องค์ประกอบ/ตัวบ่งช้ี เกณฑ์มาตรฐาน เป้าหมายตามเกณฑ์ 
คะแนนตาม
เป้าหมาย 

ผู้ก ากบัตัวบ่งช้ี ผู้รับผิดชอบ 

 7.  ก าหนดหรือสร้างมาตรฐานดา้นศิลปะและวฒันธรรมซ่ึงเป็นท่ียอมรับใน
ระดบัชาติ  

    

องค์ประกอบที่ 5 : การบริหารจัดการ 
ตวับ่งช้ีท่ี 5.1 
การบริหารของสถาบนัเพื่อ
การก ากบัติดตามผลลพัธ ์
ตามพนัธกิจ กลุ่มสถาบนั  

1. พฒันาแผนกลยทุธ์จากผลการวิเคราะห์ SWOT กบัวิสยัทศัน์ของสถาบนั 
และพฒันาไปสู่แผนกลยทุธ์ทางการเงินและแผนปฏิบติัการประจ าปีตาม
กรอบเวลาเพ่ือให้บรรลุผลตามตวับ่งช้ีและเป้าหมายของแผนกลยทุธ์ 

มีการด าเนินการ  
7 ขอ้ 

5.00 คะแนน - รองอธิการบดีฝ่ายนโยบายและ 
 พฒันาระบบ 
- รองอธิการบดีฝ่ายบริหารและ 
 สวสัดิการ 

ผอ.กองคลงั 
ผอ.กองนโยบายและแผน 
 

และเอกลกัษณ์ของสถาบนั 2.  การก ากบัติดตามส่งเสริมสนบัสนุนให้ทุกคณะด าเนินการวิเคราะห์ขอ้มูล
ทางการเงินท่ีประกอบไปดว้ยตน้ทุนต่อหน่วยในแต่ละหลกัสูตร สดัส่วน
ค่าใชจ่้ายเพ่ือพฒันานกัศึกษา อาจารย ์บุคลากร การจดัการเรียนการสอน 
อยา่งต่อเน่ือง เพ่ือวิเคราะห์ความคุม้ค่าของการบริหารหลกัสูตร 
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผลในการผลิตบณัฑิต และโอกาสในการแข่งขนั 

  - รองอธิการบดีฝ่ายบริหารและ 
 สวสัดิการ 
- รองอธิการบดีฝ่ายนโยบายและ 
 พฒันาระบบ 

ผอ.กองคลงั 
ผอ.กองนโยบายและแผน 
 

 3.  ด าเนินงานตามแผนบริหารความเส่ียง ท่ีเป็นผลจากการวิเคราะห์และระบุ
ปัจจยัเส่ียงท่ีเกิดจากปัจจยัภายนอก หรือปัจจยัท่ีไม่สามารถควบคุมไดท่ี้ส่งผล
ต่อการด าเนินงานตามพนัธกิจของสถาบนัและให้ระดบัความเส่ียงลดลงจาก
เดิม 

  - รองอธิการบดีฝ่ายนโยบายและ 
 พฒันาระบบ 
- ผอ.ส านกังานอธิการบดี 
 

ผอ.กองนโยบายและแผน/ 
ผอ.ส านกังานประกนัคุณภาพ
การศึกษา 
 

 4.  บริหารงานดว้ยหลกัธรรมาภิบาลอยา่งครบถว้นทั้ง 10 ประการ ท่ีอธิบาย
การด าเนินงานอยา่งชดัเจน 

  - ผอ.ส านกังานอธิการบดี ผอ.ส านกังานประกนัคุณภาพ
การศึกษา 

 5.  การก ากบัติดตามส่งเสริมสนบัสนุนให้ทุกหน่วยงานในสถาบนัมีการ
ด าเนินการจดัการความรู้ตามระบบ 

  - ผอ.ส านกังานอธิการบดี ผอ.ส านกังานประกนัคุณภาพ
การศึกษา 

 6.  การก ากบัติดตามผลการด าเนินงานตามแผนการบริหารและแผนพฒันา
บุคลากรสายวิชาการและสายสนบัสนุน 

  - รองอธิการบดีฝ่ายบริหารและ 
 สวสัดิการ 
- รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและ 
 กิจการนกัศึกษา 

คณบดี/ผอ.วิทยาลยัฯ/ 
ผอ.กองบริหารงานบุคคล 
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ผู้ก ากบัตัวบ่งช้ี ผู้รับผิดชอบ 

 7. การก ากบัติดตามส่งเสริมสนบัสนุนให้ทุกหน่วยงานในสถาบนัมีการ
ด าเนินงานดา้นการประกนัคุณภาพภายในตามระบบและกลไกท่ีสถาบนั
ก าหนด ประกอบดว้ย การควบคุมคุณภาพ การตรวจสอบคุณภาพ และการ
ประเมินคุณภาพ 

  - อธิการบดี ผอ.ส านกังานประกนัคุณภาพฯ 
 

ตวับ่งช้ีท่ี 5.2 
ผลการบริหารงานของคณะ 

คะแนนเฉล่ียของผลการประเมินระดบัคณะของทุกคณะ 4.00 คะแนน 4.00 คะแนน - รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและ 
 กิจการนกัศึกษา 

คณบดี/ผอ.วิทยาลยัฯ/  
ผอ.ส านกัส่งเสริมวิชาการฯ 

ตวับ่งช้ีท่ี 5.3 
ระบบก ากบัการประกนั
คุณภาพหลกัสูตรและคณะ 

1.  มีระบบและกลไกในการด าเนินการประกนัคุณภาพหลกัสูตรและคณะให้
เป็นไปตามองคป์ระกอบการประกนัคุณภาพหลกัสูตรและคณะ 

มีการด าเนินการ  
6 ขอ้ 

5 คะแนน - รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและ 
 กิจการนกัศึกษา 

คณบดี/ผอ.วิทยาลยัฯ/ 
ผอ.ส านกัส่งเสริมวิชาการฯ 
 

2.  มีคณะกรรมการก ากบัติดตามการด าเนินงานให้เป็นไปตามระบบท่ีก าหนด
ในขอ้ 1 และรายงานผลการติดตามให้กรรมการระดบัสถาบนัเพื่อพิจารณา 

    

 3.  มีการจดัสรรทรัพยากรเพ่ือสนบัสนุนการด าเนินงานของหลกัสูตรและคณะ 
ให้เกิดผลตามองคอ์งคป์ระกอบการประกนัคุณภาพหลกัสูตรและคณะ 

    

 4.  น าผลการประเมินคุณภาพทุกหลกัสูตรและทุกคณะ ท่ีผา่นการพิจารณาของ
กรรมการระดบัสถาบนั เสนอสภาสถาบนัเพื่อพิจารณา 

    

 5. น าผลการประเมินและขอ้เสนอแนะจากสภาสถาบนัมาปรับปรุงหลกัสูตร
และการด าเนินงานของคณะให้มีคุณภาพดีข้ึนอยา่งต่อเน่ือง 

    

 6. มีผลการประเมินคุณภาพทุกหลกัสูตรผา่นองคป์ระกอบท่ี 1 การก ากบั
มาตรฐาน 

    

  รวม 4.38 คะแนน   

 


