
 

แบบตรวจสอบ การด าเนินงานตามเกณฑค์ุณภาพ ตัวบ่งช้ีคุณภาพ รอบ 6 เดือนแรกและ รอบ 1 ปี ของปีการศึกษา 2555  
เพื่อประเมิน ผลการด าเนินงาน  การพัฒนาคุณภาพตามตัวบ่งช้ี   

  =ได้ด าเนินการแล้ว   ×  ยังไมไ่ด้ด าเนินการ 
 

 

องค์ประกอบที่  1    ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนด าเนินการ   
ตัวบ่งชี้ท่ี 1.1  : กระบวนการพัฒนาแผน  (สกอ.)     ชนิดของตัวบ่งช้ี  :กระบวนการ   

ข้อเกณฑ์
มาตรฐาน 

เกณฑ์คุณภาพ กิจกรรมที่ต้องจัดท าและหลักฐานประกอบ ประเมิน 
การด าเนินงานตามเกณฑ์  

ประเมินด้านการ
จัดเก็บหลักฐาน 

 
1 มีการจัดท าแผนกลยุทธ์ที่สอดคลองกับนโยบาย

ของสภาสถาบัน โดยการมีส่วนร่วมของบุคลากร
ในสถาบัน และไดรับความเห็นชอบจากสภา
สถาบัน โดยเป็นแผนที่เชื่อมโยงกับปรัชญาหรือ
ปณิธานและพระราชบัญญัติสถาบัน  ตลอดจน
สอดคล้องกับจุดเน้นของกลุ่มสถาบัน กรอบแผน
อุดมศึกษาระยะยาว ๑๕ ปี ฉบับที่ ๒ (พ.ศ.
๒๕๕๑ – ๒๕๖๕) และแผนพัฒนาการศึกษา
ระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ ๑๑ (พ.ศ.๒๕๕๑ – 
๒๕๕๔)   

1. จัดท าแผนกลยุทธ์ ระยะเวลา 3-5 ปี   
 2. จัดท านโยบายของคณะกรรมการบริหารวิทยาลัย 

3. จัดท าหลักฐานการวิเคราะห์ความสอดคล้องของแผน
กลยุทธ์กับ ปรัชญาหรือปณิธานและพระราชบัญญัติ
สถาบัน  ตลอดจนสอดคล้องกับจุดเน้นของกลุ่มสถาบัน 
กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว ๑๕ ปี ฉบับที่ ๒ (พ.ศ.
๒๕๕๑ – ๒๕๖๕) และแผนพัฒนาการศึกษา
ระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ ๑๑ (พ.ศ.๒๕๕๕ – ๒๕๕๙) 
 

  

 4. จัดท าหลักฐานการเข้าร่วมจัดท าและเข้าร่วมทบทวน
แผนกลยุทธ์ของวิทยาลัย 
5.จัดท าหลักฐานการมอบหมายงานความรับผิดชอบ กล
ยุทธ์ แผนงานโครงการ ตามแผนกลยุทธ์ที่ก าหนด 

  

  6. จัดท าบันทึกข้อความเสนอขอความเห็นชอบต่อแผน
กลยุทธ์ 
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แบบตรวจสอบ การด าเนินงานตามเกณฑค์ุณภาพ ตัวบ่งช้ีคุณภาพ รอบ 6 เดือนแรกและ รอบ 1 ปี ของปีการศึกษา 2555  
เพือ่ประเมิน ผลการด าเนินงาน  การพัฒนาคุณภาพตามตัวบ่งช้ี   

  =ได้ด าเนินการแล้ว   ×  ยังไมไ่ด้ด าเนินการ 
 

ข้อเกณฑ์
มาตรฐาน 

เกณฑ์คุณภาพ กิจกรรมที่ต้องจัดท าและหลักฐานประกอบ ประเมิน 
การด าเนินงานตามเกณฑ์  

ประเมินด้านการ
จัดเก็บหลักฐาน 

 
7.จัดท ารายงานการประชุมคณะกรรมการบริหาร ที่มีมติ
ให้ความเห็นชอบแผนกลยุทธ์ของวิทยาลัย 
8.จั ด ท า ห ลั ก ฐ า น ก า ร ใ ห้ ค ว า ม เ ห็ น ช อ บ  ข อ ง
คณะกรรมการบริหารในการให้ความเห็นชอบแผนกล
ยุทธ์ของวิทยาลัย 

  9..มีการวิเคราะห์ความเชื่อมโยงของแผนกลยุทธ์กับ
จุดเน้นของกลุ่มสถาบัน กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 
15 ปี ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2551 – 2565)   
10.จัดท ารายงานการวิเคราะห์ความเชื่อมโยงของแผน
กลยุทธ์กับจุดเน้นของกลุ่มสถาบัน กรอบแผนอุดมศึกษา
ระยะยาว 15 ปี ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2551 – 2565)   

  

  11.มีการวิเคราะห์ความเชื่อมโยงของแผนกลยุทธ์กับ
แผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 10 (พ.ศ.
2551 – 2554)   
12.จัดท ารายงานการวิเคราะห์ความเชื่อมโยงของแผน
กลยุทธ์กับแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 
10 (พ.ศ.2551 – 2554)   
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ข้อเกณฑ์
มาตรฐาน 

เกณฑ์คุณภาพ กิจกรรมที่ต้องจัดท าและหลักฐานประกอบ ประเมิน 
การด าเนินงานตามเกณฑ์  

ประเมินด้านการ
จัดเก็บหลักฐาน 

 
2. มีการถ่ายทอดแผนกลยุทธ์ระดับสถาบันไปสู่ทุก

หน่วยงานภายใน 
 

13.จัดประชุมและชี้แจงเพ่ือถ่ายทอดแผนกลยุทธ์ระดับ
สถาบันไปสู่ทุกหน่วยงานภายใน   
14.จัดท าหลักฐานการถ่ายทอดแผนกลยุทธ์ของวิทยาลัย
ไปสู่ทุกหน่วยงานภายใน เช่น การถ่ายทอดตัวบ่งชี้ของ
แผนกลยุทธ์ไปสู่ระดับรองผู้อ านวยการ หัวหน้างานและ
ระดับปฏิบัติ โดยการจัดท า PA  
15. จัดท าค าสั่งมอบหมาย ให้มีผู้รับผิดชอบแผนกลยุทธ์ 

  

3. มีกระบวนการแปลงแผนกลยุทธ์เป็นแผนปฏิบัติ
การประจ าปีครบ  4  พันธกิจ คือ ด้านการเรียน
การสอน การวิจัย การบริการทางวิชาการ และ
การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

16. จัดท าขั้นตอนการแปลงกลยุทธ์ไปสู่แผนปฏิบัติการ
ประจ า 
17. จัดท าเแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 2556 ที่
มีครบ 4 พันธกิจ คือ ด้านการเรียนการสอน การวิจัย 
การบริการทางวิชาการ และการท านุบ ารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม 

  

4.  มีตัวบ่งชี้ของแผนกลยุทธ์แผนปฏิบัติการประจ าปี
และค่ าเป้ าหมายของแต่ละตัวบ่ งชี้  เ พ่ือวัด
ความส าเร็จของการด าเนินงานตามแผนกลยุทธ์
และแผนปฏิบัติการประจ าปี 

18.จัดท าตัวบ่งชี้และค่าเป้าหมายของแผนกลยุทธ์ 
19.จัดท าตัวบ่งชี้และค่าเป้าหมายของแผนปฏิบัติการ 

  

5. มีการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจ าปีครบ 20. จัดท ารายงานสรุปผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติ   
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ข้อเกณฑ์
มาตรฐาน 

เกณฑ์คุณภาพ กิจกรรมที่ต้องจัดท าและหลักฐานประกอบ ประเมิน 
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ประเมินด้านการ
จัดเก็บหลักฐาน 

 
๔ พันธกิจ การประจ าปีครบ 4 พันธกิจ ตามรายไตรมาส 

21.จัดท าสรุปและรายงานผลการด าเนินงานตาม
แผนปฏิบัติการประจ าทุก 6 เดือนครบ 4 พันธกิจ ในที่
ประชุมคณะกรรมการบริหาร 
22. จัดท ารายงานการประชุมคณะกรรมการบริหาร
วาระการพิจารณาและติดตามผลการด าเนินงานตาม
แผนปฏิบัติการประจ าปี 
 

6. มีการติดตามผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ของ
แผนปฏิบัติการประจ าปี อย่างน้อยปีละ ๒  ครั้ง 
และรายงานผลต่อผู้บริหารเพื่อพิจารณา 

23.จัดท ารายงานสรุปผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ของ
แผนปฏิบัติการประจ าปี  
24. จัดท าบันทึกการรายงานผลสรุปผลการด าเนินงาน
ตามตัวบ่งชี้ของแผนปฏิบัติการประจ าปี ต่อผู้อ านวยการ  

  

7. มีการประเมินผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ของ
แผนกลยุทธ์ อย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง และรายงาน
ผลต่อผู้บริหารและสภาสถาบันเพื่อพิจารณา 

25.รายงานสรุปผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ของกล
ยุทธ์  
26. จัดท าบันทึกรายงานผลต่อผู้อ านวยการ 
27. เสนอผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ของกลยุทธ์ต่อ
คณะกรรมการบริหารวิทยาลัย 
28. จัดท ารายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารผล

  



5 
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ข้อเกณฑ์
มาตรฐาน 

เกณฑ์คุณภาพ กิจกรรมที่ต้องจัดท าและหลักฐานประกอบ ประเมิน 
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ประเมินด้านการ
จัดเก็บหลักฐาน 

 
การประชุมการให้ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะต่อผลการ
ด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ของกลยุทธ์และระบุประเด็นการ
ปรับปรุงแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการประจ าปี 

8. มีการน าผลการพิจารณา ข้อคิดเห็น และ 
ข้อเสนอแนะของสภาสถาบันไปปรับปรุงแผนกล
ยุทธ์และแผนปฏิบัติการประจ าปี 

28. สรุ ปประ เด็ นข้ อ เสนอแนะ ข้ อคิด เห็ น  ของ
คณะกรรมการบริหารต่อการปรับปรุงแผนกลยุทธ์และ
แผนปฏิบัติการประจ าปี 
29. แผนกลยุทธ์ปีงบประมาณ 2557 
30. แผนปฏิบัติการประจ าปี 2557 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



6 

 

แบบตรวจสอบ การด าเนินงานตามเกณฑค์ุณภาพ ตัวบ่งช้ีคุณภาพ รอบ 6 เดือนแรกและ รอบ 1 ปี ของปีการศึกษา 2555  
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ตัวบ่งชี้ท่ี 1.1.1  ผลการบริหารสถาบันให้เกิดอัตลักษณ์ (สมศ. ๑๖.1) 
ชนิดของตัวบ่งช้ี  : กระบวนการ   

ข้อเกณฑ์
มาตรฐาน 

เกณฑ์คุณภาพ กิจกรรมที่ต้องจัดท าและหลักฐานประกอบ ประเมิน 
การด าเนินงานตามเกณฑ์  

ประเมินด้านการ
จัดเก็บหลักฐาน 

 
1 มีการก าหนดกลยุทธ์การปฏิบัติงานที่สอดคล้อง

กับอัตลักษณ์ ของสถานศึกษาระดับอุดมศึกษา 
โดยได้รับการเห็นชอบจากสภาสถาบัน 

1. ก าหนดอัตลักษณ์ “บริการสุขภาพด้วยหัวใจ ความ
เป็นมนุษย์”ไว้ เป็นลายลักษณ์อักษร และเผยแพร่
ประชาสัมพันธ์ให้บุคลากร และนักศึกษา 
2. ก าหนดกลยุทธ์ที่สอดคล้องกับอัตลักษณ ์“การบริการ
ด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์” 
3. วิเคราะห์ความสอดคล้องของกลยุทธ์การปฏิบัติงานที่
สอดคล้องกับอัตลักษณ์ 
4. เสนอการพิจารณาเห็นชอบแผนกลยุทธ์การพัฒนาอัต
ลักษณ์จากคณะกรรมการบริหาร 

  

2. มีการสร้างระบบการมีส่วนร่วมของผู้เรียนและ
บุคลากรในการปฏิบัติตามกลยุทธ์ที่ก าหนด
อย่างครบถ้วนสมบูรณ ์

1. จัดท าขั้นตอนการมีส่วนร่วมของผู้เรียนและบุคลากรใน
การปฏิบัติตามกลยุทธ์ที่สอดสอดคล้องกับอัตลักษณ์ 
 

  

3. ผลการประเมินความเห็นของผู้เรียนและ
บุคลากร เกี่ยวกับการปฏิบัติงานของสถาบันที่
สอดคล้องกับอัตลักษณ์ อยู่ในระดับตั้งแต่ 
๓.๕๑ ขึ้นไปจากคะแนนเต็ม ๕ 

1. ประเมินและสรุปความเห็นของผู้เรียน เกี่ยวกับการ
ปฏิบัติงานของสถาบันที่สอดคล้องกับอัตลักษณ ์
2.ประเมินและสรุปผลการประเมินความเห็นบุคลากร 
เกี่ยวกับการปฏิบัติงานของสถาบันที่สอดคล้องกับอัต
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แบบตรวจสอบ การด าเนินงานตามเกณฑค์ุณภาพ ตัวบ่งช้ีคุณภาพ รอบ 6 เดือนแรกและ รอบ 1 ปี ของปีการศึกษา 2555  
เพือ่ประเมิน ผลการด าเนินงาน  การพัฒนาคุณภาพตามตัวบ่งช้ี   

  =ได้ด าเนินการแล้ว   ×  ยังไมไ่ด้ด าเนินการ 
 

ข้อเกณฑ์
มาตรฐาน 

เกณฑ์คุณภาพ กิจกรรมที่ต้องจัดท าและหลักฐานประกอบ ประเมิน 
การด าเนินงานตามเกณฑ์  

ประเมินด้านการ
จัดเก็บหลักฐาน 

 
ลักษณ ์

4.  ผลการด าเนินงานก่อให้เกิดผลกระทบที่เป็น
ประโยชน์และ/หรือสร้างคุณค่าต่อสังคม 

ประเมินผลกระทบที่เป็นประโยชน์และ/หรือสร้างคุณค่า
ต่อสังคม เช่น ท าวิจัย  focus group และถอดบทเรียน  

  

5. ผู้เรียน/บุคลากร/สถานศึกษา ได้รับการยกย่อง
ในระดับชาติ/หรือนานาชาติ ในประเด็นที่
เกี่ยวกับอัตลักษณ์ 

เสนอผลงาน ประกวด และจัดเก็บหลักฐาน การได้รับการ
ยกย่องผู้เรียน/บุคลากร/สถานศึกษา ได้รับการยกย่องใน
ระดับชาต/ินานาชาติ ในประเด็นที่เกี่ยวกับอัตลักษณ์  

  

 
ตัวบ่งชี้ท่ี 1.1.2  ผลการพัฒนาบัณฑิตตามอัตลักษณ์(สมศ. 16.2) 
ชนิดของตัวบ่งช้ี  : ผลลัพธ ์

ข้อเกณฑ์
มาตรฐาน 

เกณฑ์คุณภาพ กิจกรรมที่ต้องจัดท าและหลักฐานประกอบ ประเมิน 
การด าเนินงาน

ตามเกณฑ์  

ประเมินด้านการ
จัดเก็บหลักฐาน 

 
1 ผลรวมของค่าคะแนนที่ได้จากการประเมิน

บัณฑิตที่มีคุณลักษณะตามอัตลักษณ์           
1.เก็บข้อมูลประเมินความคิดเห็นของผู้ใช้บัณฑิต ต่ออัตลักษณ์ของ
บัณฑิต 
2.สรุปและรายงานผลการประเมินบัณฑิตท่ีมีคุณลักษณะตามอัต
ลักษณ์ 
3.เสนอผลการประเมินให้คณะกรรมการบริหารวิทยาลัยทราบ
พิจารณา   
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แบบตรวจสอบ การด าเนินงานตามเกณฑค์ุณภาพ ตัวบ่งช้ีคุณภาพ รอบ 6 เดือนแรกและ รอบ 1 ปี ของปีการศึกษา 2555  
เพือ่ประเมิน ผลการด าเนินงาน  การพัฒนาคุณภาพตามตัวบ่งช้ี   

  =ได้ด าเนินการแล้ว   ×  ยังไมไ่ด้ด าเนินการ 
 

 
ตัวบ่งชี้ท่ี 1.1.3  ผลการพัฒนาตามจุดเน้นและจุดเด่นที่สง่ผลสะท้อนเป็นเอกลักษณ์ของสถาบัน (สมศ ๑๗) 
ชนิดของตัวบ่งช้ี  : กระบวนการ   

ข้อเกณฑ์
มาตรฐาน 

เกณฑ์คุณภาพ กิจกรรมที่ต้องจัดท าและหลักฐานประกอบ ประเมิน 
การด าเนินงาน

ตามเกณฑ์  

ประเมินด้านการ
จัดเก็บหลักฐาน 

 
1 มีการก าหนดกลยุทธ์การปฏิบัติงานที่

สอดคล้องกับจุดเน้น จุดเด่น หรือความ
เชี่ยวชาญเฉพาะของสถาบัน โดยได้รับการ
เห็นชอบจากสภาสถาบัน 

1. ก าหนดเอกลักษณ์ของสถาบัน “สร้างคนจากชุมชนเพื่อตอบสนอง
ระบบสุขภาพชุมชน” ไว้เป็นลายลักษณ์อักษร และเผยแพร่
ประชาสัมพันธ์ให้บุคลากร และนักศึกษา 
2. ก าหนด กลยุทธ์การปฏิบัติงานที่สอดคล้องกับจุดเน้น จุดเด่น  
3. ด าเนินการวิเคราะห์ความสอดคล้องของกลยุทธ์การปฏิบัติงานที่
สอดคล้องกับเอกลักษณ์ 
4. เสนอกลยุทธ์ การพัฒนาเอกลักษณ์ ให้คณะกรรมการบริหาร 
พิจารณา 

  

2. มีการสร้างระบบการมีส่วนร่วมของผู้เรียน
และบคุลากรในการปฏิบัติตามกลยุทธ์ที่
ก าหนดอย่างครบถ้วนสมบูรณ์  

1. จัดท าขั้นตอนการมีส่วนร่วมของผู้เรียนและบุคลากรในการปฏิบัติตาม
กลยุทธ์ที่ก าหนด 

  

3. ผลการประเมินความพึงพอใจของบุคลากรที่
เกี่ยวกับการด าเนินการตามจุดเน้น และ
จุดเด่น หรือความเชี่ยวชาญเฉพาะของ
สถาบัน อยู่ในระดับตั้งแต่ ๓.๕๑ ขึ้นไปจาก

1. เก็บข้อมูลประเมินความคิดเห็นของบุคลากรต่อการด าเนินการตาม
จุดเน้น “การสร้างคนจากชุมชนเพื่อตอบสนองระบบสุขภาพ
ชุมชน” 
2.สรุปผลการประเมินความเห็นบุคลากร ที่เกี่ยวกับการด าเนินการตาม
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แบบตรวจสอบ การด าเนินงานตามเกณฑค์ุณภาพ ตัวบ่งช้ีคุณภาพ รอบ 6 เดือนแรกและ รอบ 1 ปี ของปีการศึกษา 2555  
เพือ่ประเมิน ผลการด าเนินงาน  การพัฒนาคุณภาพตามตัวบ่งช้ี   

  =ได้ด าเนินการแล้ว   ×  ยังไมไ่ด้ด าเนินการ 
 

ข้อเกณฑ์
มาตรฐาน 

เกณฑ์คุณภาพ กิจกรรมที่ต้องจัดท าและหลักฐานประกอบ ประเมิน 
การด าเนินงาน

ตามเกณฑ์  

ประเมินด้านการ
จัดเก็บหลักฐาน 

 
คะแนนเต็ม ๕ จุดเน้น และจุดเด่น หรือความเชี่ยวชาญเฉพาะของสถาบัน 

4. ผลการด าเนินงานบรรลุตามจุดเน้น จุดเด่น 
หรือความเชี่ยวชาญเฉพาะของสถาบันและ
เกิดผลกระทบที่เกิดประโยชน์และสร้างคุณค่า
ต่อสังคม 

1.ผลการประเมินผลกระทบที่เป็นประโยชน์และ/หรือสร้างคุณค่าต่อ
สังคม เช่น ท าวิจัย  focus group และถอดบทเรียน 

  

5. ผู้เรียน/บุคลากร/คณะ/สถานศึกษามี
เอกลักษณ์ตามจุดเน้น  จุดเด่น  หรือความ
เชี่ยวชาญเฉพาะที่ก าหนด  และได้รับ 
การยอมรับในระดับชาติและ/หรือนานาชาติ 
 

1.สรุปผลการได้รับการยกย่องในระดับชาติ ของผู้เรียน/บุคลากร/คณะ/
สถานศึกษา 
 

  

 
 
ตัวบงชี้ท่ี ๒.๑ ระบบและกลไกการพัฒนาและบริหารหลักสูตร (สกอ.๒.๑) 
ชนิดของตัวบ่งช้ี  : กระบวนการ   

ข้อเกณฑ์
มาตรฐาน 

เกณฑ์คุณภาพ กิจกรรมที่ต้องจัดท าและหลักฐานประกอบ ประเมิน 
การด าเนินงานตา

เกณฑ์  

ประเมินด้านการ
จัดเก็บหลักฐาน 

 
1 มีระบบและกลไกการเปิดหลักสูตรใหม่และปรับปรุง 1. จัดท าขั้นตอนและกลไกการเปิดหลักสูตร    
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แบบตรวจสอบ การด าเนินงานตามเกณฑค์ุณภาพ ตัวบ่งช้ีคุณภาพ รอบ 6 เดือนแรกและ รอบ 1 ปี ของปีการศึกษา 2555  
เพือ่ประเมิน ผลการด าเนินงาน  การพัฒนาคุณภาพตามตัวบ่งช้ี   

  =ได้ด าเนินการแล้ว   ×  ยังไมไ่ด้ด าเนินการ 
 

ข้อเกณฑ์
มาตรฐาน 

เกณฑ์คุณภาพ กิจกรรมที่ต้องจัดท าและหลักฐานประกอบ ประเมิน 
การด าเนินงานตา

เกณฑ์  

ประเมินด้านการ
จัดเก็บหลักฐาน 

 
หลักสูตรตามแนวทางปฏิบัติที่ก าหนด โดยคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา และด าเนินการตามระบบที่ก าหนด 

2. จัดท าขั้นตอนและกลไกปรับปรุงหลักสูตร 
3. จัดท าขั้นตอนและกลไกการปรับปรุงหลักสูตร 
4. รวบรวม หลักฐานการด าเนินงานตามขั้นตอนและกลไกที่
ก าหนด 

2 มีระบบและกลไกการปิดหลักสูตรตามแนวทางปฏิบัติที่
ก าหนดโดยคณะกรรมการการอุดมศึกษา และด าเนินการ
ตามระบบที่ก าหนด   

1. จัดท าขั้นตอนและกลไกการปิดหลักสูตร 
2. จัดท าหลักฐานการด าเนินงานตามขั้นตอนและกลไกที่
ก าหนด 

  

3. ส าหรับหลักสูตรเก่าหรือหลักสูตรปรับปรุงที่ยังไม่ได้
ด าเนินการตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติก่อนปีการศึกษา๒๕๕๕  ให้ยึดตามเกณฑม์าตรฐาน
หลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๘ ) 

เล่มหลักสูตรและเอกสาร ที่สอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตรหลักสูตรระดับอุดมศึกษา ปี 2548  

  

4. มีคณะกรรมการรับผิดชอบควบคุมก ากับให้มีการด าเนินการ
ไดค้รบถ้วนทั้งข้อ ๑ ข้อ ๒ และ ขอ ๓ ข้างตนตลอดเวลาที่
จัดการศึกษา และมีการประเมินหลักสูตรทุกหลักสูตร 
อย่าง น้อยตามกรอบเวลาที่ก าหนดในเกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตร 

1. จัดท าค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการรับผิดชอบควบคุมก ากับ
การเปิด ปรับปรุง และปิดหลักสูตร และก าหนดบทบาท
หน้าที่  
2.รายงานผลการประเมินหลักสูตร  

  

5.  มีคณะกรรมการรับผิดชอบควบคุมก ากับให้มีการ
ด าเนินการได้ครบถ้วนทั้งข้อ ๑ ข้อ ๒ และ ข้อ ๓ ข้างตนต

1. จัดท าค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการรับผิดชอบควบคุมก ากับ
การเปิด ปรับปรุง และปิดหลักสูตร และก าหนดบทบาท
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แบบตรวจสอบ การด าเนินงานตามเกณฑค์ุณภาพ ตัวบ่งช้ีคุณภาพ รอบ 6 เดือนแรกและ รอบ 1 ปี ของปีการศึกษา 2555  
เพือ่ประเมิน ผลการด าเนินงาน  การพัฒนาคุณภาพตามตัวบ่งช้ี   

  =ได้ด าเนินการแล้ว   ×  ยังไมไ่ด้ด าเนินการ 
 

ข้อเกณฑ์
มาตรฐาน 

เกณฑ์คุณภาพ กิจกรรมที่ต้องจัดท าและหลักฐานประกอบ ประเมิน 
การด าเนินงานตา

เกณฑ์  

ประเมินด้านการ
จัดเก็บหลักฐาน 

 
ลอดเวลาที่จัดการศึกษา และมีการพัฒนาหลักสูตรทุก
หลักสูตรตามผลการประเมินในข้อ ๔  กรณีหลักสูตรที่
ด าเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ จะต้องควบคุมก ากับให้การด าเนินงานตามตัวบ
งชี้ในข้อ ๓ ผ่านเกณฑ์การประเมินครบ ทุกตัวบงชี้และทุก
หลักสูตร 

หน้าที่  
2. รวบรวมหลักฐานการน าผลการประเมินหลักสูตร มา
ปรับปรุง   
 
 

6. มีความร่วมมือในการพัฒนาและบริหารหลักสูตรระหว่าง
สถาบันกับภาครัฐหรือภาคเอกชนที่เก่ียวข้องกับวิชาชีพของ
หลักสูตร มากกว่า ร้อยละ ๓๐  ของจ านวนหลักสูตร
วิชาชีพทั้งหมดทุกระดับการศึกษา (เฉพาะกลุ่ม ค๑ และ ค 
๒) 

-ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการการพัฒนาและบริหารหลักสูตร
ของสถาบันและบทบาทหน้าที่ 

  

 
 
ตัวบงชี้ท่ี  ๒.๒ อาจารยป์ระจ าที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก  (สกอ. ๒.๒) 
ชนิดของตัวบ่งช้ี  : ปัจจัยน าเข้า 
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แบบตรวจสอบ การด าเนินงานตามเกณฑค์ุณภาพ ตัวบ่งช้ีคุณภาพ รอบ 6 เดือนแรกและ รอบ 1 ปี ของปีการศึกษา 2555  
เพือ่ประเมิน ผลการด าเนินงาน  การพัฒนาคุณภาพตามตัวบ่งช้ี   

  =ได้ด าเนินการแล้ว   ×  ยังไมไ่ด้ด าเนินการ 
 

ข้อเกณฑ์
มาตรฐาน 

เกณฑ์คุณภาพ กิจกรรมที่ต้องจัดท าและหลักฐานประกอบ ประเมิน 
การด าเนินงาน

ตามเกณฑ์  

ประเมินด้านการ
จัดเก็บหลักฐาน 

 
1 อาจารยป์ระจ าที่มีคุณวุฒิปริญญา

เอก   
1.ข้อมูลรายชื่ออาจารย์ประจ าที่ระบุคุณวุฒิการศึกษาประจ าปีการศึกษา 
2555 ตามเกณฑ์สภาการพยาบาล 
2. รายงานการวิเคราะห์ คุณวุฒิการศึกษาของอาจารย์ 

   

 
 
 
 
ตัวบ่งชี้ท่ี  ๒.๒.๑   การพัฒนาคณาจารย์ (สมศ. ๑๔) 
ชนิดของตัวบ่งช้ี  : ปัจจัยน าเข้า 

ข้อเกณฑ์
มาตรฐาน 

เกณฑ์คุณภาพ กิจกรรมที่ต้องจัดท าและหลักฐานประกอบ ประเมิน 
การด าเนินงานตามเกณฑ์  

ประเมินด้านการ
จัดเก็บหลักฐาน 

 
1 ใช้บัญญัติไตรยางศ์เทียบ โดยก าหนดให้ค่า

ดัชนีคุณภาพอาจารย์เป็น ๓. ๖ เท่ากับ ๕ 
คะแนน  

1. จ านวนและรายชื่ออาจารย์ประจ าทั้งหมด ปีการศึกษา 2555 
ตามเกณฑ์สภาการพยาบาล 
2. รายชื่ออาจารย์ที่ปฏิบัติงานจริง และที่ลาศึกษาต่อ โดยมี
ฐานข้อมูลที่ระบุรายละเอียดแสดงวุฒิการศึกษา และต าแหน่ง
ทางวิชาการ เวลาบรรจุ  ตามเกณฑ์สภาการพยาบาล 
3. รายงานผลการวิเคราะห์ค่าน้ าหนักคะแนน คุณวุฒิ ต าแหน่ง
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แบบตรวจสอบ การด าเนินงานตามเกณฑค์ุณภาพ ตัวบ่งช้ีคุณภาพ รอบ 6 เดือนแรกและ รอบ 1 ปี ของปีการศึกษา 2555  
เพือ่ประเมิน ผลการด าเนินงาน  การพัฒนาคุณภาพตามตัวบ่งช้ี   

  =ได้ด าเนินการแล้ว   ×  ยังไมไ่ด้ด าเนินการ 
 

ข้อเกณฑ์
มาตรฐาน 

เกณฑ์คุณภาพ กิจกรรมที่ต้องจัดท าและหลักฐานประกอบ ประเมิน 
การด าเนินงานตามเกณฑ์  

ประเมินด้านการ
จัดเก็บหลักฐาน 

 
ทางวิชาการของอาจารย์ 

 
ตัวบงชี้ท่ี ๒.๔ ระบบการพัฒนาคณาจารยแ์ละบุคลากรสายสนับสนุน (สกอ.๒.๔) 
ชนิดของตัวบ่งช้ี  : กระบวนการ   

ข้อเกณฑ์
มาตรฐาน 

เกณฑ์คุณภาพ กิจกรรมที่ต้องจัดท าและหลักฐานประกอบ ประเมิน 
การด าเนินงานตามเกณฑ์  

ประเมินด้านการ
จัดเก็บหลักฐาน 

1 มีแผนการบริหารและการพัฒนาคณาจารย์ทั้ง
ด้านวิชาการ เทคนิคการสอนและการวัดผล
และมีแผนการบริหารและพัฒนาบุคลากรสาย
สนับสนุนที่มีการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงประจักษ์ 
 

1. วิเคราะห์ข้อมูล คุณวุฒิ สมรรถนะ อายุ อายุราชการ 
ต าแหน่งวิชาการ ข้อมูลการพัฒนาอาจารย์ และบุคลากร
สายสนับสนุนเพ่ือน ามาประกอบการจัดท าแผนกลยุทธ์การ
บริหารและการพัฒนาทรัพยากรบุคคล   
2.จัดท าแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคลและการ
พัฒนา อาจารย์และสายสนับสนุนปีงบประมาณ 2556 

  

2 มีการบริหารและการพัฒนาคณาจารย์และ
บุคลากรสายสนับสนุนให้เป็นไปตามแผนที่
ก าหนด 

1. สรุปและวิเคราะห์ผลการบริหารแผนกลยุทธ์การบริหาร
ทรัพยากรบุคคลและการพัฒนา คณาจารย์ บุคลากรสาย
สายสนับสนุน ตามแผนที่ก าหนด ปีงบประมาณ 2555 
2. สรุปและวิเคราะห์ผลการบริหารแผนกลยุทธ์การบริหาร
ทรัพยากรบุคคลและการพัฒนา คณาจารย์ บุคลากรสาย
สายสนับสนุน ตามแผนที่ก าหนด 6 เดือนแรก 
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แบบตรวจสอบ การด าเนินงานตามเกณฑค์ุณภาพ ตัวบ่งช้ีคุณภาพ รอบ 6 เดือนแรกและ รอบ 1 ปี ของปีการศึกษา 2555  
เพือ่ประเมิน ผลการด าเนินงาน  การพัฒนาคุณภาพตามตัวบ่งช้ี   

  =ได้ด าเนินการแล้ว   ×  ยังไมไ่ด้ด าเนินการ 
 

ข้อเกณฑ์
มาตรฐาน 

เกณฑ์คุณภาพ กิจกรรมที่ต้องจัดท าและหลักฐานประกอบ ประเมิน 
การด าเนินงานตามเกณฑ์  

ประเมินด้านการ
จัดเก็บหลักฐาน 

ปีงบประมาณ 2556 
3 มีสวัสดิการเสริมสร้างสุขภาพที่ดี และสร้าง

ขวัญและก าลังใจให้คณาจารย์และบุคลากร
สายสนับสนุนสามารถท างานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

1. จัดท าแนวทางการให้สวัสดิการเสริมสร้างสุขภาพที่ดี 
และสร้างขวัญและก าลังใจให้คณาจารย์และบุคลากรสาย
สนับสนุนสามารถท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
2.ประเมินและสรุปผลการประเมินความพึงใจ ของบุคลากร 
ต่อ สวัสดิการเสริมสร้างสุขภาพที่ดี และสร้างขวัญและ
ก าลังใจใหค้ณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน 
3.เสนอผลการประเมินความพึงพอใจของบุคลากร ต่อ 
สวัสดิการเสริมสร้างสุขภาพที่ดี และสร้างขวัญและก าลัง  
ใจของคณาจารย์ และบุคลากรสายสนับสนุนต่อคณะ
กรรมการบริหารวิทยาลัย 

  

4 มีระบบการติดตามให้คณาจารย์และบุคลากร
สายสนับสนุนน าความรู้และทักษะที่ได้จาก
การพัฒนามาใช้ในการจัดการเรียนการสอน
และการวัดผลการเรียนรู้ของนักศึกษา 
ตลอดจนการปฏิบัติงานที่เก่ียวข้อง 

1.จัดท าขั้นตอน การติดตามให้คณาจารย์และบุคลากรสาย
สนับสนุนน าความรู้และทักษะที่ได้จากการพัฒนามาใช้ใน
การจัดการเรียนการสอนและการวัดผลการเรียนรู้ของ
นักศึกษา ตลอดจนการปฏิบัติงานที่เก่ียวข้อง 
2. สรุปผลการติดตามน าความรู้และทักษะที่ได้จากการ
พัฒนามาใช้ในการจัดการเรียนการสอนและการวัดผลการ
เรียนรู้ของนักศึกษา ตลอดจนการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง 

  

5 มีการให้ความรู้ด้านจรรยาบรรณอาจารย์และ 1. ก าหนดจรรยาบรรณอาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน    
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แบบตรวจสอบ การด าเนินงานตามเกณฑค์ุณภาพ ตัวบ่งช้ีคุณภาพ รอบ 6 เดือนแรกและ รอบ 1 ปี ของปีการศึกษา 2555  
เพือ่ประเมิน ผลการด าเนินงาน  การพัฒนาคุณภาพตามตัวบ่งช้ี   

  =ได้ด าเนินการแล้ว   ×  ยังไมไ่ด้ด าเนินการ 
 

ข้อเกณฑ์
มาตรฐาน 

เกณฑ์คุณภาพ กิจกรรมที่ต้องจัดท าและหลักฐานประกอบ ประเมิน 
การด าเนินงานตามเกณฑ์  

ประเมินด้านการ
จัดเก็บหลักฐาน 

บุคลากรสายสนับสนุน และดูแลควบคุมให้
คณาจารย์ และบุคลากรสายสนับสนุนถือ
ปฏิบัติ 
 

2. กิจกรรมการให้ความรู้ด้านจรรยาบรรณอาจารย์และ
บุคลากรสายสนับสนุน  
3.แนวทางการดูแลควบคุมให้คณาจารย์และบุคลากรสาย
สนับสนุนถือปฏิบัติด้านจรรยาบรรณ  
4.สรุปผลการติดตามการกระท าผิดจรรยาบรรณของ
อาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน 

6 มีการประเมินผลความส าเร็จของแผนการ
บริหารและการพัฒนาคณาจารย์และบุคลากร
สายสนับสนุน 

1. ก าหนดตัวชี้วัดความส าเร็จของแผนแผนการบริหารและ
การพัฒนาคณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน 
2.ประเมินและติดตามความส าเร็จของแผนแผนการบริหาร
และการพัฒนาคณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน 
3. สรุปผลการประเมินผลความส าเร็จของแผนการบริหาร
และการพัฒนาคณาจารย์ 

  

7  มีการน าผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือ
ปรับปรุงการบริหารและการพัฒนาคณาจารย์
และบุคลากรสายสนับสนุน 

1. น าผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือปรับปรุงการ
บริหารและการพัฒนาคณาจารย์ และการพัฒนาบุคลากร
สายสนับสนุน  
2. หลักฐานการแสดงการน าผลการประเมินไปปรับปรุงแผน
หรือปรับปรุงการบริหารและการพัฒนาคณาจารย์ และการ
พัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน 

  

 



16 

 

แบบตรวจสอบ การด าเนินงานตามเกณฑค์ุณภาพ ตัวบ่งช้ีคุณภาพ รอบ 6 เดือนแรกและ รอบ 1 ปี ของปีการศึกษา 2555  
เพือ่ประเมิน ผลการด าเนินงาน  การพัฒนาคุณภาพตามตัวบ่งช้ี   

  =ได้ด าเนินการแล้ว   ×  ยังไมไ่ด้ด าเนินการ 
 

 
ตัวบงชี้ท่ี ๒.๕ ห้องสมุด อุปกรณ์การศึกษา และสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ (สกอ. ๒.๕) 
ชนิดของตัวบ่งช้ี  : กระบวนการ   

ข้อเกณฑ์
มาตรฐาน 

เกณฑ์คุณภาพ กิจกรรมที่ต้องจัดท าและหลักฐานประกอบ ประเมิน 
การด าเนินงาน

ตามเกณฑ์  

ประเมินด้าน
การจัดเก็บ
หลักฐาน 

1 มีการจัดการหรือจัดบริการเพ่ือให้นักศึกษามีเครื่อง
คอมพิวเตอร์ใช้ในอัตราไมสู่งกว่า  ๘   FTES  ต่อเครื่อง 

1. ส ารวจและลงทะเบียนเครื่องคอมพิวเตอร์ของวิทยาลัย
เพ่ือให้บริการนักศึกษา 
2. ส ารวจและลงทะเบียนจ านวนเครื่อง Note book ของ
นักศึกษาทุกชั้นปี  
3.วิเคราะห์ อัตราส่วนของ เครื่องคอมพิวเตอร์และ Note 
book FTES  ต่อเครื่อง 

  

2 มีบริการห้องสมุดและแหล่งเรียนรู้ อ่ืนๆ ผ่านระบบเครือข่าย
คอมพิวเตอร์และมีการฝึกอบรมการใช้ งานแก่นักศึกษาทุกปี
การศึกษา 

1. พัฒนาการให้บริการห้องสมุดและแหล่งเรียนรู้อ่ืนๆ ผ่าน
ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์  
2. จัดท ากิจกรรมฝึกอบรมการใช้งานห้องสมุดและแหล่งเรียนรู้
อ่ืนๆ แก่นักศึกษา  
3.สรุปรายงานผลการฝึกอบรมการใช้งานห้องสมุดและแหล่ง
เรียนรู้อ่ืนๆ แก่นักศึกษา  
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แบบตรวจสอบ การด าเนินงานตามเกณฑค์ุณภาพ ตัวบ่งช้ีคุณภาพ รอบ 6 เดือนแรกและ รอบ 1 ปี ของปีการศึกษา 2555  
เพือ่ประเมิน ผลการด าเนินงาน  การพัฒนาคุณภาพตามตัวบ่งช้ี   

  =ได้ด าเนินการแล้ว   ×  ยังไมไ่ด้ด าเนินการ 
 

ข้อเกณฑ์
มาตรฐาน 

เกณฑ์คุณภาพ กิจกรรมที่ต้องจัดท าและหลักฐานประกอบ ประเมิน 
การด าเนินงาน

ตามเกณฑ์  

ประเมินด้าน
การจัดเก็บ
หลักฐาน 

3 มีบริการด้านกายภาพที่เหมาะสมต่อการจัดการเรียนการสอน
และการพัฒนานักศึกษาอย่างน้อยในด้านห้องเรียน 
ห้องปฏิบัติการ อุปกรณ์การศึกษา และจุดเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ต 

จัดท ารายงานข้อมูลการให้บริการด้านกายภาพต่อการจัดการ
เรียนการสอนและการพัฒนานักศึกษาอย่างน้อยในด้าน
ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ อุปกรณ์การศึกษา และจุดเชื่อมต่อ
อินเตอร์เน็ต 

  

4. มีบริการสิ่งอ านวยความสะดวกท่ีจ าเป็นอ่ืนๆ อย่างน้อยในด้าน
งานทะเบียนนักศึกษาผ่านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ การ
บริการอนามัยและการรักษาพยาบาล การจัดการหรือ
จัดบริการด้านอาหารและสนามกีฬา 

จัดท ารายงานการบริการสิ่งอ านวยความสะดวกท่ีจ าเป็นอื่นๆ 
ในด้านงานทะเบียนนักศึกษาผ่านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์
การบริการอนามัยและการรักษาพยาบาล การจัดการหรือ
จัดบริการด้านอาหารและสนามกีฬา 

  

5 มีระบบสาธารณูปโภคและรักษาความปลอดภัยของอาคาร
ตลอดจนบริเวณโดยรอบ อย่างน้อยในเรื่องประปา ไฟฟ้า 
ระบบก าจัดของเสีย การจัดการขยะ รวมทั้งมีระบบและ
อุปกรณ์ป้องกันอัคคีภัยในบริเวณอาคารต่าง ๆ โดยเป็นไปตาม
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง 

จัดท ารายงานระบบสาธารณูปโภคและรักษาความปลอดภัย
ของอาคารตลอดจนบริเวณโดยรอบ อย่างน้อยในเรื่องประปา 
ไฟฟ้า ระบบก าจัดของเสีย การจัดการขยะ รวมทั้งมีระบบ
และอุปกรณป์้องกันอัคคีภัยในบริเวณอาคารต่าง ๆ โดย
เป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 

  

6 มีผลการประเมินคุณภาพของบริการในข้อ ๒ – ๕ ทุกข้อไม่ต่ า
กว่า ๓.๕๑ จากคะแนนเต็ม ๕   
 

1. จัดท าชุดแบบสอบถามประเมินคุณภาพการบริการ ข้อ 2-5 
2. เก็บข้อมูลประเมินคุณภาพการบริการ ข้อ 2-5 
3.วิเคราะห์ผลการประเมินคุณภาพการให้บริการข้อ 2-5  
4. รายงานผลการประเมินคุณภาพการให้บริการต่อคณะ
กรรมการบริหารและข้อเสนอแนะต่อการปรับปรุง 
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แบบตรวจสอบ การด าเนินงานตามเกณฑค์ุณภาพ ตัวบ่งช้ีคุณภาพ รอบ 6 เดือนแรกและ รอบ 1 ปี ของปีการศึกษา 2555  
เพือ่ประเมิน ผลการด าเนินงาน  การพัฒนาคุณภาพตามตัวบ่งช้ี   

  =ได้ด าเนินการแล้ว   ×  ยังไมไ่ด้ด าเนินการ 
 

ข้อเกณฑ์
มาตรฐาน 

เกณฑ์คุณภาพ กิจกรรมที่ต้องจัดท าและหลักฐานประกอบ ประเมิน 
การด าเนินงาน

ตามเกณฑ์  

ประเมินด้าน
การจัดเก็บ
หลักฐาน 

7.  มีการน าผลการประเมินคุณภาพในข้อ ๖ มาใช้เป็นข้อมูลในการ
พัฒนาการจัดบริการด้านกายภาพที่สนองความต้องการของผู้
รับบริการ 

1.น าข้อเสนอแนะและผลการประเมินมาใช้ในการพัฒนาการ
จัดบริการด้านกายภาพที่สนองความต้องการของผู้รับบริการ 
2.จัดเก็บหลักฐานการการพัฒนาการจัดบริการด้านกายภาพ
ที่สนองความต้องการของผู้รับบริการ 
3.สรุปผลการด าเนินการพัฒนาด้านกายภาพตามผลกา
ประเมิน 
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แบบตรวจสอบ การด าเนินงานตามเกณฑค์ุณภาพ ตัวบ่งช้ีคุณภาพ รอบ 6 เดือนแรกและ รอบ 1 ปี ของปีการศึกษา 2555  
เพือ่ประเมิน ผลการด าเนินงาน  การพัฒนาคุณภาพตามตัวบ่งช้ี   

  =ได้ด าเนินการแล้ว   ×  ยังไมไ่ด้ด าเนินการ 
 

 
ตัวบงชี้ท่ี ๒.๖ ระบบและกลไกการจัดการเรียนการสอน (สกอ. ๒.๖) 
ชนิดของตัวบ่งช้ี  : กระบวนการ   

ข้อเกณฑ์
มาตรฐาน 

เกณฑ์คุณภาพ กิจกรรมที่ต้องจัดท าและหลักฐานประกอบ ประเมิน 
การด าเนินงานตาม

เกณฑ์  

ประเมินด้านการ
จัดเก็บหลักฐาน 

 
1 มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพการจัดการเรียน

การสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญทุกหลักสูตร 
1. จัดท าขั้นตอนและกลไกการประกันคุณภาพการจัดการ
เรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
2. ชี้แจงและเผยแพร่ขั้นตอนและกลไกการประกันคุณภาพ
การจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญแก่อาจารย์ 

  

2 ทุกรายวิชาของทุกหลักสูตร มีรายละเอียดของรายวิชา
และของประสบการณ์ภาคสนาม(ถ้ามี) ก่อนการเปิด
สอนในแต่ละภาคการศึกษา   ตามที่ก าหนดในกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 

1. รายงานสรุปจ านวนรายวิชาที่เปิดสอนแยกตามหมวด
รายวิชา 
2. รายงานสรุปผลการจัดท ารายละเอียดของรายวิชาและ
ของประสบการณ์ภาคสนาม (มคอ.๓ และ มคอ.๔) ทุก
รายวิชา 

  

3 ทุกหลักสูตรมีรายวิชาที่ส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ด้วย
ตนเอง และการให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากการปฏิบัติทั้งใน
และนอกห้องเรียนหรือจากการท าวิจัย 

1. รายงานสรุปผลจ านวนรายวิชาที่ส่งเสริมทักษะการเรียนรู้
ด้วยตนเอง และการให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากการปฏิบัติทั้งใน
และนอกห้องเรียนหรือจากการท าวิจัย ในรายวิชา  

  

4 มีการให้ผู้มีประสบการณ์ทางวิชาการหรือวิชาชีพจาก
หน่วยงานหรือชุมชนภายนอกเข้ามามีส่วนร่วมใน
กระบวนการเรียนการสอนทุกหลักสูตร 

1. รายงานสรุปผลการให้ผู้มีประสบการณ์ทางวิชาการหรือ
วิชาชีพจากหน่วยงานหรือชุมชนภายนอกเข้ามามีส่วนร่วม
ในกระบวนการเรียนการสอน  
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แบบตรวจสอบ การด าเนินงานตามเกณฑค์ุณภาพ ตัวบ่งช้ีคุณภาพ รอบ 6 เดือนแรกและ รอบ 1 ปี ของปีการศึกษา 2555  
เพือ่ประเมิน ผลการด าเนินงาน  การพัฒนาคุณภาพตามตัวบ่งช้ี   

  =ได้ด าเนินการแล้ว   ×  ยังไมไ่ด้ด าเนินการ 
 

ข้อเกณฑ์
มาตรฐาน 

เกณฑ์คุณภาพ กิจกรรมที่ต้องจัดท าและหลักฐานประกอบ ประเมิน 
การด าเนินงานตาม

เกณฑ์  

ประเมินด้านการ
จัดเก็บหลักฐาน 

 
 

5 มีการจัดการเรียนรู้ที่พัฒนาจากการวิจัยหรือจาก
กระบวนการจัดการความรู้เพ่ือพัฒนาการเรียนการสอน 

1.รายงานสรุปรายวิชาที่มีการจัดการเรียนรูที่พัฒนาจากการ
วิจัยกระบวนการจัดการความรู้ เพ่ือพัฒนาการเรียนการสอน
ในรายวิชา 
2. จัดเก็บหลักฐาน มคอ. 3 ,4 ,5 และ 6ที่ มีการจัดการ
เรียนรูที่พัฒนาจากการวิจัยหรือกระบวนการจัดการความรู้ 

  

6 มีการประเมินความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อคุณภาพ
การจัดการเรียนการสอนและสิ่งสนับสนุนการเรียนรู
ทุกรายวิชา ทุกภาคการศึกษา โดยผลการประเมิน
ความพึงพอใจแต่ละรายวิชาต้องไม่ต่ ากว่า ๓.๕๑ จาก
คะแนนเต็ม ๕ 

รายงานผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ เรียนที่มีต่อ
คุณภาพการจัดการเรียนการสอนและสิ่งสนับสนุนการ
เรียนรู้ ทุกรายวิชา ทุกภาคการศึกษา 

  

7 มีการพัฒนาหรือปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กล
ยุทธ์การสอน หรือการประเมินผลการเรียนรู้ ทุก
รายวิชา ตามผลการประเมินรายวิชา 

รายงานผลการพัฒนาหรือปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน 
กลยุทธ์การสอน หรือการประเมินผลการเรียนรู้ตามผลการ
ประเมินรายวิชาไว้ใน มคอ.๕ และมคอ.๖  ทุกรายวิชา 
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แบบตรวจสอบ การด าเนินงานตามเกณฑค์ุณภาพ ตัวบ่งช้ีคุณภาพ รอบ 6 เดือนแรกและ รอบ 1 ปี ของปีการศึกษา 2555  
เพือ่ประเมิน ผลการด าเนินงาน  การพัฒนาคุณภาพตามตัวบ่งช้ี   

  =ได้ด าเนินการแล้ว   ×  ยังไมไ่ด้ด าเนินการ 
 

 
ตัวบ่งชี้ท่ี  ๒.๖.๑ ประสิทธิผลของการจัดการเรียนการสอน (สบช.) 
ชนิดของตัวบ่งช้ี  : กระบวนการ   

ข้อเกณฑ์
มาตรฐาน 

เกณฑ์คุณภาพ กิจกรรมที่ต้องจัดท าและหลักฐานประกอบ ประเมิน 
การด าเนินงาน

ตามเกณฑ์  

ประเมินด้านการ
จัดเก็บหลักฐาน 

 
1 ทุกรายวิชามีการพัฒนารายวิชา ตามผลการประเมิน

ภาพรวมของรายวิชาโดยนักศึกษาและ/หรือแหล่งฝึกหรือ
ตามที่แสดงไว้ใน มคอ. ๕ หรือ ๖ หรือตามผลการ
ประเมินอื่นๆ ที่เก่ียวข้อง เช่น ผลการส ารวจความเห็นผู้ใช้
บัณฑิต ฯ 

1.ตรวจสอบและรายงานสรุปจ านวนรายวิชาที่มีการพัฒนา
รายวิชา ตามผลการประเมินภาพรวมของรายวิชาโดย
นักศึกษาและ/หรือแหล่งฝึกหรือตามที่แสดงไว้ใน มคอ. ๕ 
หรือ ๖ ทุกรายวิชา 

  

2 ทุกรายวิชาชีพ มีแผนการสอนในทุกหน่วยการเรียนทาง
วิชาชีพ(ท้ังภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ) 

1.ตรวจสอบและรายงานสรุปรายวิชาชีพทีม่ีแผนการสอนใน
ทุกหน่วยการเรียน  ทุกรายวิชา 

  

3 ทุกรายวิชาชีพ มีแผนการสอนทุกหน่วยการเรียนที่มีความ
สอดคล้อง (ALIGN) ระหว่าง วัตถุประสงค์กิจกรรมการ
สอน การวัดและประเมินผล   

1.ตรวจสอบและรายงานสรุปรายวิชาชีพทีม่ีแผนการสอนใน
ทุกหน่วยการเรียน  ทุกรายวิชา มีแผนการสอนในทุกหน่วย
การเรียนมีความสอดคล้อง (ALIGN) ระหว่าง วัตถุประสงค์
กิจกรรมการสอน การวัดและประเมินผล   

  

4 ทุกรายวิชามีผังการออกข้อสอบ (Test Blueprint) 1.ตรวจสอบและรายงานสรุปรายวิชาที่มีผังการออกข้อสอบ 
(Test Blueprint)  

  

5 มีการอธิบาย course syllabus หรือ มคอ. ๓ หรือ มคอ. 
๔ และ Test Blueprint  ในชั่วโมงแรกของการเรียนการ

1.ตรวจสอบและรายงานสรุปรายวิชาที่มกีารอธิบาย course 
syllabus หรือ มคอ. ๓ หรือ มคอ. ๔ และ Test Blueprint  
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แบบตรวจสอบ การด าเนินงานตามเกณฑค์ุณภาพ ตัวบ่งช้ีคุณภาพ รอบ 6 เดือนแรกและ รอบ 1 ปี ของปีการศึกษา 2555  
เพือ่ประเมิน ผลการด าเนินงาน  การพัฒนาคุณภาพตามตัวบ่งช้ี   

  =ได้ด าเนินการแล้ว   ×  ยังไมไ่ด้ด าเนินการ 
 

ข้อเกณฑ์
มาตรฐาน 

เกณฑ์คุณภาพ กิจกรรมที่ต้องจัดท าและหลักฐานประกอบ ประเมิน 
การด าเนินงาน

ตามเกณฑ์  

ประเมินด้านการ
จัดเก็บหลักฐาน 

 
สอน   ในชั่วโมงแรกของการเรียนการสอน   

6 ทุกรายวิชาชีพมีการวิพากษ์ข้อสอบ  และมีการพิจารณา
ความเหมาะสมของข้อสอบในทุกรายวิชา 

1.ตรวจสอบและรายงานสรุปรายวิชาทีม่ีการวิพากษ์ข้อสอบ  
และมีการพิจารณาความเหมาะสมของข้อสอบ 

  

7 ทุกรายวิชามีการวิเคราะห์ข้อสอบ  โดยมีการวิเคราะห์
ความเที่ยงตรง  ความยากง่าย และค่าอ านาจจ าแนกของ
ข้อสอบทั้งรายข้อค าถามและรายตัวเลือก    

1.ตรวจสอบและรายงานสรุปรายวิชาที่ มีการวิเคราะห์
ข้อสอบ  เกี่ยวกับความเที่ยงตรง  ความยากง่าย และค่า
อ านาจจ าแนกของข้อสอบทั้งรายข้อค าถามและรายตัวเลือก    

  

8 มีการบูรณาการการเรียนการสอนรายวิชากับการวิจัยหรือ
การบริการวิชาการหรือการท านุบ ารุงศิลปะวัฒนธรรม
หรือการจัดการความรู้หรือการพัฒนานักศึกษา อย่างน้อย
ร้อยละ  ๑๐  ของรายวิชาชีพ (ในกรณีที่มีการบูรณาการ
ในรายวิชาอ่ืนๆให้นับรวมทั้งตัวตั้งและตัวหาร)  

1.ติดตามและรายงานสรุปผลของรายวิชาทีม่ีการบูรณาการ 
1.1 การเรียนการสอนบูรณาการกับการวิจัย  
1.2 การเรียนการสอนกับการบริการวิชาการ  
1.3 การเรียนการสอนกับการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
1.4 การเรียนการสอนกับการจัดการความรู้ 
1.5 การเรียนการสอนกับกิจกรรมการพัฒนานักศึกษา 

  

9 ทุกรายวิชามีการทวนสอบการด าเนินงานการสอน และมี
การประเมินผลการจัดการเรียนการสอนทุกรายวิชาใน
ภาพรวม 

1.ติดตามและรายงานสรุปรายวิชาทีม่ีการทวนสอบการ
ด าเนินงานการสอน สรุปผลการเรียนรายวิชา  และมีการ
ประเมินผลการจัดการเรียนการสอน 

  

 
 
 



23 

 

แบบตรวจสอบ การด าเนินงานตามเกณฑค์ุณภาพ ตัวบ่งช้ีคุณภาพ รอบ 6 เดือนแรกและ รอบ 1 ปี ของปีการศึกษา 2555  
เพือ่ประเมิน ผลการด าเนินงาน  การพัฒนาคุณภาพตามตัวบ่งช้ี   

  =ได้ด าเนินการแล้ว   ×  ยังไมไ่ด้ด าเนินการ 
 

 
ตัวบ่งชี้ท่ี ๒.๗ ระบบและกลไกการพัฒนาสัมฤทธิผลการเรียนตามคุณลักษณะของบัณฑิต (สกอ.๒.๗) 
ชนิดของตัวบ่งช้ี  : กระบวนการ   

ข้อเกณฑ์
มาตรฐาน 

เกณฑ์คุณภาพ กิจกรรมที่ต้องจัดท าและหลักฐานประกอบ ประเมิน 
การด าเนินงาน

ตามเกณฑ์  

ประเมินด้านการจัดเก็บ
หลักฐาน 

 
1 มีการส ารวจคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึง

ประสงคต์ามความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต
อย่างน้อยส าหรับทุกหลักสูตรระดับปริญญา
ตรี ทุกรอบระยะเวลาตามแผนก าหนด
การศึกษาของหลักสูตร 

-ด าเนินการส ารวจคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ตามความ
ต้องการของผู้ ใช้บัณฑิตทุก 5 ปีตามแผนการจัดการศึกษาของ
หลักสูตร  
-สรุปผลการส ารวจคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ตามความ
ต้องการของผู้ใช้บัณฑิต 

  

2 มีการน าผลจากข้อ ๑ มาใช้ในการปรับปรุง
หลักสูตร การจัดการเรียนการสอน การวัดผล
การศึกษาและสัมฤทธิผลทางการเรียนที่
ส่งเสริมทักษะอาชีพและคุณลักษณะของ
บัณฑิตที่พึงประสงค์ตามความต้องการของ
ผู้ใช้บัณฑิต 

1. น าผลการส ารวจความคิดเห็นของผู้ใช้บัณฑิต ทั้งจากข้อ 1 เมื่อ
ครบ 5 ปี หรือผลการประเมินทุก 1 ปี มาใช้ในการปรับปรุงใน
หลักสูตร การจัดการเรียนการสอน การวัดผลการศึกษาและ
สัมฤทธิผลทางการเรียนที่ส่งเสริมทักษะอาชีพและคุณลักษณะของ
บัณฑิตที่พึงประสงค ์
 

  

3 มีการส่งเสริมสนับสนุนทรัพยากรทั้งด้าน
บุคลากร เทคโนโลยีสารสนเทศ และ
งบประมาณท่ีเอ้ือต่อการพัฒนาคุณลักษณะ
ของบัณฑิต 

สรุปรายงานการส่งเสริมสนับสนุนทรัพยากร ด้าน  
-ด้านบุคลากร 
-เทคโนโลยีสารสนเทศ  
-งบประมาณ 
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แบบตรวจสอบ การด าเนินงานตามเกณฑค์ุณภาพ ตัวบ่งช้ีคุณภาพ รอบ 6 เดือนแรกและ รอบ 1 ปี ของปีการศึกษา 2555  
เพือ่ประเมิน ผลการด าเนินงาน  การพัฒนาคุณภาพตามตัวบ่งช้ี   

  =ได้ด าเนินการแล้ว   ×  ยังไมไ่ด้ด าเนินการ 
 

ข้อเกณฑ์
มาตรฐาน 

เกณฑ์คุณภาพ กิจกรรมที่ต้องจัดท าและหลักฐานประกอบ ประเมิน 
การด าเนินงาน

ตามเกณฑ์  

ประเมินด้านการจัดเก็บ
หลักฐาน 

 
ที่เอ้ือต่อการพัฒนาคุณลักษณะบัณฑิต  

4 มีระบบและกลไกการส่งเสริมให้นักศึกษา
ระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาเขาร่วม
กิจกรรมการประชุมวิชาการหรือน าเสนอ
ผลงานทางวิชาการในที่ประชุมระหว่าง
สถาบัน หรือที่ประชุมระดับชาติหรือ
นานาชาติ 

1.จัดท าขั้นตอนและกลไกการส่งเสริมให้นักศึกษาเขาร่วมกิจกรรม
การประชุมวิชาการหรือน าเสนอผลงานทางวิชาการในที่ประชุม
ระหว่างสถาบัน หรือที่ประชุมระดับชาติหรือนานาชาติ 
2. ติดตามและสรุปผลนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมการประชุม
วิชาการในที่ประชุมระหว่างสถาบัน หรือที่ประชุมระดับชาติหรือ
นานาชาติ 
3. ติดตามและสรุปผลนักศึกษาไปน าเสนอผลงานทางวิชาการในที่
ประชุมระหว่างสถาบัน หรือที่ประชุมระดับชาติหรือนานาชาติ 

  

5 มีกิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมให้แก่
นักศึกษาระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาที่
จัดโดยสถาบัน 

1. จัดโครงการ/กิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมให้แก่
นักศึกษา 
2. สรุปโครงการ/กิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมให้แก่
นักศึกษา  
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แบบตรวจสอบ การด าเนินงานตามเกณฑค์ุณภาพ ตัวบ่งช้ีคุณภาพ รอบ 6 เดือนแรกและ รอบ 1 ปี ของปีการศึกษา 2555  
เพือ่ประเมิน ผลการด าเนินงาน  การพัฒนาคุณภาพตามตัวบ่งช้ี   

  =ได้ด าเนินการแล้ว   ×  ยังไมไ่ด้ด าเนินการ 
 

 
ตัวบ่งชี้ท่ี ๒.๗.๑   บัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งานท าหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน ๑ ปี  (สมศ. ๑) 
ชนิดของตัวบ่งช้ี  : กระบวนการ   

ข้อเกณฑ์
มาตรฐาน 

เกณฑ์คุณภาพ กิจกรรมที่ต้องจัดท าและหลักฐานประกอบ ประเมิน 
การด าเนินงาน

ตามเกณฑ์  

ประเมินด้านการจัดเก็บ
หลักฐาน 

 
 ใช้บัญญัติไตรยางศ์เทียบ ก าหนดร้อยละ 100 

เท่ากับ 5 คะแนน 
1.รวบรวมรายชื่อบัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษา 2554 
2.ติดตามสรุปผลการส ารวจการได้งานท าหรือประกอบอาชีพอิสระ
ของบัณฑิต ภายใน 1 ปี 
3.สรุปผลการติดตามการได้งานท าหรือประกอบอาชีพอิสระของ
บัณฑิต ภายใน 1 ปี 

  

 
ตัวบ่งชี้ท่ี ๒.๗.๒  คุณภาพของบัณฑิตปริญญาตรี โท และเอก ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิอุดมศึกษาแห่งชาติ  (สมศ. ๒)   
ชนิดของตัวบ่งช้ี  : กระบวนการ   

ข้อเกณฑ์
มาตรฐาน 

เกณฑ์คุณภาพ กิจกรรมที่ต้องจัดท าและหลักฐานประกอบ ประเมิน 
การด าเนินงาน

ตามเกณฑ์  

ประเมินด้านการจัดเก็บ
หลักฐาน 

 
 ใช้ค่าเฉลี่ยของคะแนนประเมินบัณฑิต 

(คะแนนเต็ม 5) 
 

1. จัดท าแบบสอบถาม ประเมินคุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา (TQF)  
2. จัดเก็บข้อมูลประเมินคุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษา (TQF) 
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แบบตรวจสอบ การด าเนินงานตามเกณฑค์ุณภาพ ตัวบ่งช้ีคุณภาพ รอบ 6 เดือนแรกและ รอบ 1 ปี ของปีการศึกษา 2555  
เพือ่ประเมิน ผลการด าเนินงาน  การพัฒนาคุณภาพตามตัวบ่งช้ี   

  =ได้ด าเนินการแล้ว   ×  ยังไมไ่ด้ด าเนินการ 
 

ข้อเกณฑ์
มาตรฐาน 

เกณฑ์คุณภาพ กิจกรรมที่ต้องจัดท าและหลักฐานประกอบ ประเมิน 
การด าเนินงาน

ตามเกณฑ์  

ประเมินด้านการจัดเก็บ
หลักฐาน 

 
3. สรุปรายงานผลการประเมินคุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษา (TQF)และรายงานต่อคณะกรรมการบริหารวิทยาลัย 

 
 
ตัวบ่งชีท้ี่ ๒.๘ ระดับความส าเร็จของการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมท่ีจัดให้กับนักศึกษา (สกอ.๒.๘) 
ชนิดของตัวบ่งช้ี  : กระบวนการ   

ข้อเกณฑ์
มาตรฐาน 

เกณฑ์คุณภาพ กิจกรรมที่ต้องจัดท าและหลักฐานประกอบ ประเมิน 
การด าเนินงาน

ตามเกณฑ์  

ประเมินด้านการจัดเก็บ
หลักฐาน 

 
1 มีการก าหนดพฤติกรรมด้านคุณธรรม

จริยธรรมส าหรับนักศึกษาที่ต้องการส่งเสริม
ไว้เป็นลายลักษณ์อักษร 

1.ก าหนดพฤติกรรมด้านคุณธรรมจริยธรรมส าหรับนักศึกษา
ต้องการส่งเสริมไว้เป็นลายลักษณ์อักษร 
 

  

2 มีการถ่ายทอดหรือเผยแพร่พฤติกรรมด้าน
คุณธรรมจริยธรรมส าหรับนักศึกษาที่ต้องการ
ส่งเสริมตามข้อ ๑ ไปยังผู้บริหาร คณาจารย์
นักศึกษาและผู้ เกี่ยวข้องทราบอย่างทั่วถึงทั้ง
สถาบัน 

1.จัดกิจกรรมการถ่ายทอดหรือเผยแพร่พฤติกรรมด้านคุณธรรม
จริยธรรมส าหรับนักศึกษาที่ต้องการส่งเสริมไปยัง 
-ผู้บริหาร -คณาจารย์ -นักศึกษา-ผู้เกี่ยวข้อง 
2. จัดเก็บหลักฐานการการถ่ายทอดหรือเผยแพร่พฤติกรรมด้าน
คุณธรรมจริยธรรมส าหรับนักศึกษาที่ต้องการส่งเสริมไปยัง 
-ผู้บริหาร -คณาจารย์ -นักศึกษา-ผู้เกี่ยวข้อง 
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แบบตรวจสอบ การด าเนินงานตามเกณฑค์ุณภาพ ตัวบ่งช้ีคุณภาพ รอบ 6 เดือนแรกและ รอบ 1 ปี ของปีการศึกษา 2555  
เพือ่ประเมิน ผลการด าเนินงาน  การพัฒนาคุณภาพตามตัวบ่งช้ี   

  =ได้ด าเนินการแล้ว   ×  ยังไมไ่ด้ด าเนินการ 
 

ข้อเกณฑ์
มาตรฐาน 

เกณฑ์คุณภาพ กิจกรรมที่ต้องจัดท าและหลักฐานประกอบ ประเมิน 
การด าเนินงาน

ตามเกณฑ์  

ประเมินด้านการจัดเก็บ
หลักฐาน 

 
 

3 มีโครงการหรือกิจกรรมส่งเสริมการพัฒนา
พฤติกรรมด้านคุณธรรมจริยธรรมที่ก าหนดใน
ข้อ  ๑    โดยระบุตัวบ่งชี้และเป้าหมายวัด
ความส าเร็จที่ชัดเจน 

1. จัดท าแผนงาน โครงการหรือกิจกรรมส่งเสริมการพัฒนา
พฤติกรรมด้านคุณธรรมจริยธรรมที่ก าหนดในข้อ  ๑ โดยระบุตัว
บ่งชี้และเป้าหมายวัดความส าเร็จที่ชัดเจน 
2. ด าเนินโครงการหรือกิจกรรมส่งเสริมการพัฒนาพฤติกรรมด้าน
คุณธรรมจริยธรรมที่ก าหนดในข้อ  ๑ โดยระบุตัวบ่งชี้และ
เป้าหมายวัดความส าเร็จที่ชัดเจน 
3. สรุปผลโครงการหรือกิจกรรมส่งเสริมการพัฒนาพฤติกรรมด้าน
คุณธรรมจริยธรรมที่ก าหนดในข้อ  ๑   ตามตัวบ่งชี้และเป้าหมายที่
ก าหนดในข้อ ๓ 

  

4 มีการประเมินผลโครงการหรือกิจกรรม
ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมของนักศึกษาตาม
ตัวบ่งชี้และเป้าหมายที่ก าหนดในข้อ ๓ โดยมี
ผลการประเมินบรรลุเป้าหมายอย่างน้อยร้อย
ละ ๙๐ ของตัวบ่งชี้ 

1. วิเคราะห์และแสดงผลการวิเคราะห์ค่าร้อยละ ผลการประเมิน
โครงการหรือกิจกรรมส่งเสริมการพัฒนาพฤติกรรมด้านคุณธรรม
จริยธรรมที่ก าหนดในข้อ  ๑   ตามตัวบ่งชี้และเป้าหมายที่ก าหนด
ในข้อ ๓  

  

5 มีนักศึกษาหรือกิจกรรมที่เกี่ยวกับนักศึกษาได้
รับการยกย่องชมเชย ประกาศเกียรติคุณด้าน
คุณธรรมจริยธรรม โดยหน่วยงานหรือองค์กร

1. เสาะหาเวทีเพ่ือส่งนักศึกษาให้ได้รับการยกย่องชมเชย ประกาศ
เกียรติคุณด้านคุณธรรมจริยธรรม โดยหน่วยงานหรือองค์กร
ระดับชาติ 
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แบบตรวจสอบ การด าเนินงานตามเกณฑค์ุณภาพ ตัวบ่งช้ีคุณภาพ รอบ 6 เดือนแรกและ รอบ 1 ปี ของปีการศึกษา 2555  
เพือ่ประเมิน ผลการด าเนินงาน  การพัฒนาคุณภาพตามตัวบ่งช้ี   

  =ได้ด าเนินการแล้ว   ×  ยังไมไ่ด้ด าเนินการ 
 

ข้อเกณฑ์
มาตรฐาน 

เกณฑ์คุณภาพ กิจกรรมที่ต้องจัดท าและหลักฐานประกอบ ประเมิน 
การด าเนินงาน

ตามเกณฑ์  

ประเมินด้านการจัดเก็บ
หลักฐาน 

 
ระดับชาติ 
 

2. รวบรวมติดตาม จ านวนนักศึกษา ได้รับการยอกย่องชมเชย 
ประกาศเกียรติคุณด้านคุณธรรมจริยธรรม โดยหน่วยงานหรือ
องค์กรระดับชาติพร้อมหลักฐาน 

 
ตัวบ่งชี้ท่ี ๓.๑   ระบบและกลไกการใหค้ าปรึกษาและบริการด้านข้อมูลข่าวสาร  (สกอ. ๓.๑) 
ชนิดของตัวบ่งช้ี  : กระบวนการ   

ข้อเกณฑ์
มาตรฐาน 

เกณฑ์คุณภาพ กิจกรรมที่ต้องจัดท าและหลักฐานประกอบ ประเมิน 
การด าเนินงานตาม

เกณฑ์  

ประเมินด้าน 
การจัดเก็บหลักฐาน 

 
1 มีการจัดบริการให้ค าปรึกษาทางวิชาการและ

แนะแนวการใช้ชีวิตแก่นักศึกษา 
1. จัดท าขั้นตอนการให้บริการให้ค าปรึกษาทางวิชาการและ
แนะแนวการใช้ชีวิตแก่นักศึกษา 
2. จัดท าข้อมูลคุณวุฒิอาจารย์ที่ปรึกษาแนะแนวการใช้ชีวิตแก่
นักศึกษา 
3. จัดบริการให้ค าปรึกษา 
4.รายงานสรุปผลการจัดบริการให้ค าปรึกษาทางวิชาการและ
แนะแนวการใช้ชีวิตแก่นักศึกษา  

  

2 มีการจัดบริการข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์
ต่อนักศึกษา 

1.จัดบริการ ข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ต่อนักศึกษาในทุก
ช่องทาง 
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แบบตรวจสอบ การด าเนินงานตามเกณฑค์ุณภาพ ตัวบ่งช้ีคุณภาพ รอบ 6 เดือนแรกและ รอบ 1 ปี ของปีการศึกษา 2555  
เพือ่ประเมิน ผลการด าเนินงาน  การพัฒนาคุณภาพตามตัวบ่งช้ี   

  =ได้ด าเนินการแล้ว   ×  ยังไมไ่ด้ด าเนินการ 
 

ข้อเกณฑ์
มาตรฐาน 

เกณฑ์คุณภาพ กิจกรรมที่ต้องจัดท าและหลักฐานประกอบ ประเมิน 
การด าเนินงานตาม

เกณฑ์  

ประเมินด้าน 
การจัดเก็บหลักฐาน 

 
2.รายงานสรุปผลการจัดบริการข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์
ต่อนักศึกษา  

3 มีการจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนาประสบการณ์ทาง
วิชาการและวิชาชีพแก่นักศึกษา 

1. จัดท าแผนงาน โครงการ กิจกรรมเพ่ือพัฒนาประสบการณ์
ทางวิชาการและวิชาชีพแก่นักศึกษา 
2. จัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนาประสบการณ์ทางวิชาการและวิชาชีพ
แก่นักศึกษา 
3. รายงานสรุปผลการจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนาประสบการณ์ทาง
วิชาการและวิชาชีพแก่นักศึกษา  
 

  

4 มีการจัดบริการข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์
ต่อศิษย์เก่า 

1. จัดท าแผนงาน โครงการ กิจกรรมการจัดบริการข้อมูล
ข่าวสารที่เป็นประโยชน์ต่อศิษย์เก่า 
2. จัดกิจกรรมเพ่ือบริการข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ต่อศิษย์
เก่า 
 3. รายงานสรุปผลการจัดกิจกรรมเพ่ือบริการข้อมูลข่าวสารที่
เป็นประโยชน์ต่อศิษย์เก่า 

  

5 มีการจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนาความรู้และ
ประสบการณ์ให้ศิษย์เก่า 

1.จัดท าแผนงาน โครงการ เพ่ือพัฒนาความรู้และประสบการณ์
ให้ศิษย์เก่า 
2.ด าเนินโครงการเพ่ือพัฒนาความรู้และประสบการณ์ให้ศิษย์
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แบบตรวจสอบ การด าเนินงานตามเกณฑค์ุณภาพ ตัวบ่งช้ีคุณภาพ รอบ 6 เดือนแรกและ รอบ 1 ปี ของปีการศึกษา 2555  
เพือ่ประเมิน ผลการด าเนินงาน  การพัฒนาคุณภาพตามตัวบ่งช้ี   

  =ได้ด าเนินการแล้ว   ×  ยังไมไ่ด้ด าเนินการ 
 

ข้อเกณฑ์
มาตรฐาน 

เกณฑ์คุณภาพ กิจกรรมที่ต้องจัดท าและหลักฐานประกอบ ประเมิน 
การด าเนินงานตาม

เกณฑ์  

ประเมินด้าน 
การจัดเก็บหลักฐาน 

 
เก่า 
3. รายงานสรุปผลการจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนาความรู้และ
ประสบการณ์ให้ศิษย์เก่า 

6 มีผลการประเมินคุณภาพของการให้บริการใน
ข้อ 1 – 3 ทุกข้อไม่ต่ ากว่า 3.51 จากคะแนน
เต็ม 5 
 

1.จัดท าชุดแบบสอบถามประเมินคุณภาพของการให้บริการให้
ครอบคลุมข้อ 1-3 
2. ด าเนินการประเมินคุณภาพของการให้บริการครอบคลุมข้อ 
1-3 
3. วิเคราะห์และสรุปผลการประเมินคุณภาพของการให้บริการ 
ครอบคลุมข้อ 1-3 
4. รายงานผลการประเมินคุณภาพของการให้บริการ 
ครอบคลุมข้อ 1-3 
และแนวทางการปรับปรุงแก้ไขเสนอคณะกรรมการบริหาร 

  

7 มีการน าผลการประเมินคุณภาพของการ
ให้บริการมาใช้เป็นข้อมูลในการพัฒนาการ
จัดบริการที่สนองความต้องการของนักศึกษา 
 

1. ด าเนินการจัดท าแผนปรับปรุงแก้ไขตามผลการประเมิน
คุณภาพการบริการ 
2.ด าเนินการปรับปรุงแก้ไขตามแผน 
3.ติดตามและจัดท ารายงานสรุปผลการน าผลการประเมิน
คุณภาพของการให้บริการ 
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แบบตรวจสอบ การด าเนินงานตามเกณฑค์ุณภาพ ตัวบ่งช้ีคุณภาพ รอบ 6 เดือนแรกและ รอบ 1 ปี ของปีการศึกษา 2555  
เพือ่ประเมิน ผลการด าเนินงาน  การพัฒนาคุณภาพตามตัวบ่งช้ี   

  =ได้ด าเนินการแล้ว   ×  ยังไมไ่ด้ด าเนินการ 
 

 
ตัวบ่งช้ีที่ 3.2 : ระบบและกลไกการส่งเสริมกิจกรรมนักศึกษา (สกอ.)  
ชนิดของตัวบ่งช้ี  กระบวนการ 

ข้อเกณฑ์
มาตรฐาน 

เกณฑ์คุณภาพ กิจกรรมทีต่้องจัดท าและหลักฐานประกอบ ประเมิน 
การด าเนินงาน

ตามเกณฑ์  

ประเมินด้านการจัดเก็บ
หลักฐาน 

 
1 สถาบันจัดท าแผนการจัดกิจกรรมพัฒนา

นักศึกษาที่ส่งเสริมผลการเรียนรู้ ตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติทุก
ด้าน 

1.จัดท าแผนและก าหนดตัวชี้วัดความส าเร็จของแผนการจั ด
กิจกรรมพัฒนานักศึกษาทีส่่งเสริมผลการเรียนรู้ตามกรอบ TQF  

  

2 มีกิจกรรมให้ความรู้ และทักษะการประกัน
คุณภาพการศึกษาแก่นักศึกษา 

1. จัดกิจกรรมการให้ความรู้และทักษะการประกันคุณภาพ
การศึกษาแก่นักศึกษา 
2.รายงานสรุปผลการจัดกิจกรรมการให้ความรู้และทักษะการ
ประกันคณุภาพการศึกษาแก่นักศึกษา  

  

3 มีการส่งเสริมให้นักศึกษาน าความรู้ด้านการ
ประกันคุณภาพไปใช้ ในการจัดกิจกรรมที่
ด าเนินการโดยนักศึกษาอย่างน้อย 5 ประเภท
ส าหรับระดับปริญญาตรี และอย่างน้อย 2 
ประเภทส าหรับระดับบัณฑิตศึกษา จาก
กิจกรรมต่อไปนี้ 
- กิจกรรมวิชาการที่ส่ ง เสริมคุณลักษณะ

1.ส่งเสริมให้นักศึกษาด าเนินโครงการ /กิจกรรมที่มีการน าความรู้
ด้านการประกันคุณภาพไปใช้ในโครงการ  
1.1. โครงการด้านวิชาการท่ีส่งเสริมคุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึง
ประสงค์  
1.2  โครงการด้านกีฬาหรือการส่งเสริมสุขภาพ 
1.3. โครงการบ าเพ็ญประโยชน์หรือรักษา 
1.4. โครงการเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรม  
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แบบตรวจสอบ การด าเนินงานตามเกณฑค์ุณภาพ ตัวบ่งช้ีคุณภาพ รอบ 6 เดือนแรกและ รอบ 1 ปี ของปีการศึกษา 2555  
เพือ่ประเมิน ผลการด าเนินงาน  การพัฒนาคุณภาพตามตัวบ่งช้ี   

  =ได้ด าเนินการแล้ว   ×  ยังไมไ่ด้ด าเนินการ 
 

ข้อเกณฑ์
มาตรฐาน 

เกณฑ์คุณภาพ กิจกรรมทีต่้องจัดท าและหลักฐานประกอบ ประเมิน 
การด าเนินงาน

ตามเกณฑ์  

ประเมินด้านการจัดเก็บ
หลักฐาน 

 
บัณฑิตที่พึงประสงค ์
- กิจกรรมกีฬาหรือการส่งเสริมสุขภาพ 
- กิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์หรือรักษา
สิ่งแวดล้อม 
- กิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรม 
- กิจกรรมส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรม 

1.5. โครงการส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรม  
2. ติดตามให้นักศึกษาสรุปผลการด าเนินการโครงการ 5 ประเภท 
 

4 มีการสนับสนุนให้ นักศึกษาสร้างเครือข่าย
พัฒนาคุณภาพภายในสถาบันและระหว่าง
สถาบัน และมีกิจกรรมร่วมกัน 

1. ด าเนินการให้นักศึกษาสร้างเครือข่ายและด าเนินกิจกรรมการ
พัฒนาคุณภาพภายในวิทยาลัย 
2. ด าเนินการให้นักศึกษาได้มีการจัดท า MOU สร้างเครือข่าย
พัฒนาคุณภาพระหว่างสถาบัน  
3. ด าเนินการให้นักศึกษาสร้างเครือข่ายและด าเนินกิจกรรมการ
พัฒนาคุณภาพภายในวิทยาลัย 
4. ติดตามการสรุปกิจกรรมการ การด าเนินกิจกรรม การพัฒนา
คุณภาพภายในวิทยาลัย 
5. ติดตามการสรุปกิจกรรมการ การด าเนินกิจกรรม การพัฒนา
คุณภาพระหว่างสถาบัน 

  

5 มีการประเมินความส าเร็จตามวัตถุประสงค์
ของแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา 

1. ด าเนินการสรุปและวิเคราะห์ความส าเร็จของแผนกิจกรรม
พัฒนานักศึกษาและข้อเสนอแนะแนวทางการปรับปรุงแก้ไข 
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แบบตรวจสอบ การด าเนินงานตามเกณฑค์ุณภาพ ตัวบ่งช้ีคุณภาพ รอบ 6 เดือนแรกและ รอบ 1 ปี ของปีการศึกษา 2555  
เพือ่ประเมิน ผลการด าเนินงาน  การพัฒนาคุณภาพตามตัวบ่งช้ี   

  =ได้ด าเนินการแล้ว   ×  ยังไมไ่ด้ด าเนินการ 
 

ข้อเกณฑ์
มาตรฐาน 

เกณฑ์คุณภาพ กิจกรรมทีต่้องจัดท าและหลักฐานประกอบ ประเมิน 
การด าเนินงาน

ตามเกณฑ์  

ประเมินด้านการจัดเก็บ
หลักฐาน 

 
 

 
 
องค์ประกอบท่ี 4  ด้านการวิจัย   
ตัวบ่งช้ีที ่4.1 : ระบบและกลไกการพัฒนางานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ (สกอ.)  
ชนิดของตัวบงช้ี  กระบวนการ 

ข้อเกณฑ์
มาตรฐาน 

เกณฑ์คุณภาพ กิจกรรมที่ต้องจัดท าและหลักฐานประกอบ ประเมิน 
การด าเนินงาน 

ตามเกณฑ์  

ประเมินด้านการ
จัดเก็บหลักฐาน 

 
1 มีระบบและกลไกบริหารงานวิจัยหรืองาน

สร้างสรรค์ เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายตามแผน
ด้านการวิจัยของสถาบัน และด าเนินการตาม
ระบบที่ก าหนด 

1. จัดท าขั้นตอนและกลไกการบริหารงานวิจัย 
2. ด าเนินการจัดกิจกรรมการด าเนินการตามขั้นตอนและกลไกการ
บริหารงานวิจัย 
3. จัดเก็บหลักฐานการด าเนินงาน ตามขั้นตอนและกลไกการ
บริหารงานวิจัย 

  

2 มีการบูรณาการกระบวนการวิจัยหรืองาน
สร้างสรรคก์ับการจัดการเรียนการสอน 

1.ก าหนดเป้าหมายรายวิชาในการบูรณาการกระบวนการวิจัยกับ
การจัดการเรียนการสอน 
2.ด าเนินการบูรณาการระบวนการวิจัยกับการเรียนการสอน
รายวิชาเป้าหมาย 
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แบบตรวจสอบ การด าเนินงานตามเกณฑค์ุณภาพ ตัวบ่งช้ีคุณภาพ รอบ 6 เดือนแรกและ รอบ 1 ปี ของปีการศึกษา 2555  
เพือ่ประเมิน ผลการด าเนินงาน  การพัฒนาคุณภาพตามตัวบ่งช้ี   

  =ได้ด าเนินการแล้ว   ×  ยังไมไ่ด้ด าเนินการ 
 

ข้อเกณฑ์
มาตรฐาน 

เกณฑ์คุณภาพ กิจกรรมที่ต้องจัดท าและหลักฐานประกอบ ประเมิน 
การด าเนินงาน 

ตามเกณฑ์  

ประเมินด้านการ
จัดเก็บหลักฐาน 

 
3.รายงานสรุปผลการบูรณาการกระบวนการวิจัย กับการจัดการ
เรียนการสอน ในรายวิชา 
4. รวบรวมและจัดเก็บหลักฐานการบูรณาการกระบวนการวิจัยกับ
การเรียนการสอน คือ มคอ. 3,4 และ 5,6 แผนการเรียนการ ใบ
งาน ชิ้นงาน 

3 มีการพัฒนาศักยภาพด้านการวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค์และให้ความรู้ ด้านจรรยาบรรณ
การวิจัยแกอ่าจารย์ประจ าและนักวิจัย 

1.จัดท าแผนงาน โครงการการพัฒนาศักยภาพด้านการวิจัยและ
การให้ความรู้ด้านจรรยาบรรณการวิจัยแก่อาจารย์ประจ า 
2. ด าเนินการ โครงการ กิจกรรมการพัฒนาศักยภาพด้านการวิจัย
แก่อาจารย์ประจ าตามแผน 
3.ด าเนินการ โครงการ กิจกรรมการให้ความรู้ด้านจรรยาบรรณ
การวิจัยแก่อาจารย์ประจ า 
4.ติดตามและสรุปผลการด าเนินโครงการ กิจกรรม การศักยภาพ
ด้านการวิจัยแก่อาจารย์ประจ า 
5.ติดตามและสรุปผลการด าเนินโครงการ กิจกรรม การให้ความรู้
ด้านจรรยาบรรณการวิจัยแก่อาจารย์ประจ า 

  

4 มีการจัดสรรงบประมาณของสถาบัน เพ่ือเป็น
ทุนวิจัยหรืองานสร้างสรรค ์

1.จัดท าแผนการจัดสรรงบประมาณ เพ่ือเป็นทุนวิจัยภายในสถาบัน 
2. ประชุมชี้แจงอาจารย์ในการด าเนินการส่งโครงร่างวิจัยเพ่ือขอ
สนับสนุนทุกวิจัยภายในสถาบัน 
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แบบตรวจสอบ การด าเนินงานตามเกณฑค์ุณภาพ ตัวบ่งช้ีคุณภาพ รอบ 6 เดือนแรกและ รอบ 1 ปี ของปีการศึกษา 2555  
เพือ่ประเมิน ผลการด าเนินงาน  การพัฒนาคุณภาพตามตัวบ่งช้ี   

  =ได้ด าเนินการแล้ว   ×  ยังไมไ่ด้ด าเนินการ 
 

ข้อเกณฑ์
มาตรฐาน 

เกณฑ์คุณภาพ กิจกรรมที่ต้องจัดท าและหลักฐานประกอบ ประเมิน 
การด าเนินงาน 

ตามเกณฑ์  

ประเมินด้านการ
จัดเก็บหลักฐาน 

 
3.พิจารณาโครงร่างวิจัยและอนุมัติจัดสรรงบประมาณ 
4. ด าเนินการติดตามความก้าวหน้าของการเบิกจ่ายงบประมาณใน
การด าเนนิการวิจัยภายในสถาบันทุกรายไตรมาส 
5.จัดท าหลักฐานการอนุมัติการใช้งบประมาณในด้านการวิจัย
ภายใน 
6. รายงานสรุปผลวิเคราะห์ การใช้งบประมาณ ทุนวิจัยภายใน
สถาบัน 

5 มีการสนับสนุนพันธกิจด้านการวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค์ตามอัตลักษณ์ของสถาบันอย่าง
น้อยในประเด็นต่อไปนี้ 
- ห้องปฏิบัติการวิจัยฯ หรือหน่วยวิจัยฯ หรือ
ศูนย์ เครื่องมือ หรือศูนย์ ให้ ค าปรึกษาและ
สนับสนุนการวิจัยฯ 
- ห้องสมุดหรือแหล่งค้นคว้าข้อมูลสนับสนุน
การวิจัยฯ 
- สิ่งอ านวยความสะดวกหรือการรักษาความ
ปลอดภัยในการวิจัยฯ เช่น ระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ ระบบรักษาความปลอดภัยใน

1. ด าเนินการจัดตั้ง ให้มีบริการห้องปฏิบัติการวิจัยฯ หรือหน่วย
วิจัยฯ หรือศูนย์เครื่องมือ หรือศูนย์ให้ค าปรึกษาและสนับสนุนการ
วิจัยฯ  
2. ประสานและพัฒนาห้องสมุดและแหล่งค้นคว้าข้อมูลสนับสนุน
การวิจัยฯ 
3.ประสานและพัฒนาสิ่งอ านวยความสะดวกหรือการรักษาความ
ปลอดภัยในการวิจัยฯ เช่น ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ระบบ
รักษาความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการวิจัย 
4. จัดท าโครงการ กิจกรรมส่งเสริมงานวิจัย 
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แบบตรวจสอบ การด าเนินงานตามเกณฑค์ุณภาพ ตัวบ่งช้ีคุณภาพ รอบ 6 เดือนแรกและ รอบ 1 ปี ของปีการศึกษา 2555  
เพือ่ประเมิน ผลการด าเนินงาน  การพัฒนาคุณภาพตามตัวบ่งช้ี   

  =ได้ด าเนินการแล้ว   ×  ยังไมไ่ด้ด าเนินการ 
 

ข้อเกณฑ์
มาตรฐาน 

เกณฑ์คุณภาพ กิจกรรมที่ต้องจัดท าและหลักฐานประกอบ ประเมิน 
การด าเนินงาน 

ตามเกณฑ์  

ประเมินด้านการ
จัดเก็บหลักฐาน 

 
ห้องปฏิบัติการวิจัย 
- กิจกรรมวิชาการที่ส่งเสริมงานวิจัยฯ เช่น 
การจัดประชุมวิชาการ การจัดแสดงงาน
สร้ า งสรรค์ การจั ด ให้ มี ศาสตราจารย์
อาคันตุกะหรือศาสตราจารย์รับเชิญ (visiting 
professor) 

6 มีการติดตามและประเมินผลการสนับสนุนใน
ข้อ 4 และข้อ 5 อย่างครบถ้วนทุกประเด็น 

1. จัดท าแบบประเมินความคิดเห็นของอาจารย์ประจ าต่อการ
สนับสนุนพันธกิจด้านการวิจัยและงบประมาณ 
2.ด าเนินการประเมินความคิดเห็นของอาจารย์ประจ าต่อการ
สนับสนุนพันธกิจด้านการวิจัย  ด้านงบประมาณ ศูนย์ให้ค าปรึกษา
และสนับสนุนการวิจัย  ห้องสมุดหรือแหล่งค้นคว้าข้อมูลสนับสนุน
การวิจัย สิ่งอ านวยความสะดวกหรือการรักษาความปลอดภัยใน 
การวิจัย ในด้าน ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ระบบรักษาความ
ปลอดภัยในห้องปฏิบัติการวิจัยและกิจกรรมวิชาการที่ส่งเสริม
งานวิจัย 
3. รายงานสรุปผลการประเมินและข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
แก้ไข ต่อคณะกรรมการบริหารวิทยาลัย 

  

7 มีการน าผลการประเมินไปปรับปรุงการ 5. น าสรุปผลการประเมินและข้อเสนอแนะในการปรับปรุงแก้ไข   
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แบบตรวจสอบ การด าเนินงานตามเกณฑค์ุณภาพ ตัวบ่งช้ีคุณภาพ รอบ 6 เดือนแรกและ รอบ 1 ปี ของปีการศึกษา 2555  
เพือ่ประเมิน ผลการด าเนินงาน  การพัฒนาคุณภาพตามตัวบ่งช้ี   

  =ได้ด าเนินการแล้ว   ×  ยังไมไ่ด้ด าเนินการ 
 

ข้อเกณฑ์
มาตรฐาน 

เกณฑ์คุณภาพ กิจกรรมที่ต้องจัดท าและหลักฐานประกอบ ประเมิน 
การด าเนินงาน 

ตามเกณฑ์  

ประเมินด้านการ
จัดเก็บหลักฐาน 

 
สนับสนุน พันธกิจด้ านการวิจัยหรืองาน
สร้างสรรคข์องสถาบัน 

ไปด าเนินการ 
6. รายงานสรุปการน าผลการประเมินไปปรับปรุงแก้ไข  

8 มีระบบและกลไกเพ่ือสร้างงานวิจัยหรืองาน
สร้างสรรคบ์นพื้นฐานภูมิปัญญาทองถิ่น หรือ
จากสภาพปัญหาของสังคม เพ่ือตอบสนอง
ความต้องการของทองถิ่นและสังคม และ
ด าเนินการตามระบบที่ก าหนด 

1.จัดท าขั้นตอนและกลไกเพ่ือสร้างงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์บน
พ้ืนฐานภูมิปัญญาทองถิ่น หรือจากสภาพปัญหาของสังคม เพ่ือ
ตอบสนองความต้องการของทองถิ่นและสังคม 
2.ด าเนินการ โครงการ กิจกรรม ตามระบบและกลไก การสร้าง
งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์บนพ้ืนฐานภูมิปัญญาทองถิ่น หรือจาก
สภาพปัญหาของสังคม เพ่ือตอบสนองความต้องการของทองถิ่น
และสังคม ที่ได้จัดท าไว้ 
3.จัดเก็บหลักฐานผลการด าเนินการตามระบบและกลไกที่ก าหนด 

  

 
 
ตัวบ่งช้ีที ่๔.๒ : ระบบและกลไกการจัดการความรู้จากงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์  (สกอ. ๔.๒) 
ชนิดของตัวบ่งช้ี :  กระบวนการ 
 

ข้อเกณฑ์
มาตรฐาน 

เกณฑ์คุณภาพ กิจกรรมที่ต้องจัดท าและหลักฐานประกอบ ประเมิน 
การด าเนินงาน

ตามเกณฑ์  

ประเมินด้านการ 
จัดเก็บหลักฐาน 

 



38 

 

แบบตรวจสอบ การด าเนินงานตามเกณฑค์ุณภาพ ตัวบ่งช้ีคุณภาพ รอบ 6 เดือนแรกและ รอบ 1 ปี ของปีการศึกษา 2555  
เพือ่ประเมิน ผลการด าเนินงาน  การพัฒนาคุณภาพตามตัวบ่งช้ี   

  =ได้ด าเนินการแล้ว   ×  ยังไมไ่ด้ด าเนินการ 
 

ข้อเกณฑ์
มาตรฐาน 

เกณฑ์คุณภาพ กิจกรรมที่ต้องจัดท าและหลักฐานประกอบ ประเมิน 
การด าเนินงาน

ตามเกณฑ์  

ประเมินด้านการ 
จัดเก็บหลักฐาน 

 
1 มีระบบและกลไกสนับสนุนการเผยแพร่

ผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ในการประชุม
วิชาการหรือการตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติ
หรือนานาชาติ และมีการเผยแพร่ผลงานวิจัย
หรืองานสร้างสรรค์ในการประชุมวิชาการหรือ
การตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติ 
 

1. จัดท าขั้นตอนและกลไกการเผยแพร่ผลงานวิจัยในการประชุม
วิชาการหรือการตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติ  
2. ส่งเสริม สนับสนุนและช่วยเหลือให้อาจารย์ด า เนินการน า
ผลงานวิจัยไปตีพิมพ์และเผยแพร่ 
3. ประเมิน ติดตาม หลักฐาน และรายงานสรุปผลการเผยแพร่
ผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ในการประชุมวิชาการหรือการ
ตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติ 

  

2 มีระบบและกลไกการรวบรวม คัดสรร 
วิเคราะห์และสังเคราะห์ความรู้จากงานวิจัย
หรืองานสร้างสรรค์ เพ่ือให้เป็นองค์ความรู้ที่
คนทั่วไปเข้าใจได้ และด าเนินการตามระบบที่
ก าหนด 
 

1. จัดท าขั้นตอนและกลไก การรวบรวม คัดสรร วิเคราะห์และ
สังเคราะห์ความรู้จากงานวิจัย เพ่ือให้เป็นองค์ความรู้ที่คนทั่วไป
เข้าใจได ้ 
2. ด าเนินการรวบรวม คัดสรร วิเคราะห์และสังเคราะห์ความรู้จาก
งานวิจัย เพ่ือให้เป็นองค์ความรู้ที่คนทั่วไปเข้าใจได้ 
3. จัดท าผลงาน การรวบรวม คัดสรร วิเคราะห์และสังเคราะห์
ความรู้จากงานวิจัยเป็นรูปเล่ม  
4. จัดเก็บหลักฐานการด าเนินงาน ตามขั้นตอนและกลไกการ
รวบรวม คัดสรร วิเคราะห์และสังเคราะห์ความรู้จากงานวิจัย 
 

  

3 มีการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่องค์ความรู้ 1.ด าเนินการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่องค์ความรู้จากงานวิจัย   
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แบบตรวจสอบ การด าเนินงานตามเกณฑค์ุณภาพ ตัวบ่งช้ีคุณภาพ รอบ 6 เดือนแรกและ รอบ 1 ปี ของปีการศึกษา 2555  
เพือ่ประเมิน ผลการด าเนินงาน  การพัฒนาคุณภาพตามตัวบ่งช้ี   

  =ได้ด าเนินการแล้ว   ×  ยังไมไ่ด้ด าเนินการ 
 

ข้อเกณฑ์
มาตรฐาน 

เกณฑ์คุณภาพ กิจกรรมที่ต้องจัดท าและหลักฐานประกอบ ประเมิน 
การด าเนินงาน

ตามเกณฑ์  

ประเมินด้านการ 
จัดเก็บหลักฐาน 

 
จากงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่ได้จากข้อ ๒  
สู่สาธารณชนและผู้เกี่ยวข้อง 

ต่อสาธารณชน 
2.รายงานสรุปผลการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่องค์ความรู้จาก
งานวิจัย 
 

4 มีการน าผลงานงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ไป
ใช้ให้เกิดประโยชน์ และมีการรับรองการใช้
ประโยชน์จริงจากหน่วยงานภายนอกหรือ
ชุมชน 

1.กระตุ้น ส่งเสริม สนับสนุน และช่วยเหลือ ให้อาจารย์ด าเนินการ
จัดท าข้อสรุปผลงานวิจัยในการน าไปใช้ประโยชน์และการรับรอง
การใช้ประโยชน์ 
2. ประเมิน ติดตาม สถานการณ์ผลงานการผลงานวิจัยในการ
น าไปใช้ประโยชน์และการรับรองการใช้ประโยชน์ 
3. รายงานสรุป วิเคราะห์ ผลการน าผลงานงานวิจัยไปใช้ให้เกิด
ประโยชน์ และมีการรับรองการใช้ประโยชน์จริงจากหน่วยงาน
ภายนอกหรือชุมชน 

  

5 มีระบบและกลไกเพ่ือช่วยในการคุ้มครองสิทธิ์
ของงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ท่ีน าไปใช้
ประโยชน์ และด าเนินการตามระบบที่ก าหนด 

1. จัดท าขั้นตอนและกลไกเพ่ือช่วยในการคุ้มครองสิทธิ์ของ
งานวิจัยที่น าไปใช้ประโยชน์  
2. ประเมิน ผลวิจัย ที่น าไปใช้ประโยชน์ ที่สามารถด าเนินการ
คุ้มครองสิทธิ์ของงานวิจัย 
3. จัดเก็บหลักฐานการด าเนินงาน ตามขั้นตอนและกลไกการเพ่ือ
ช่วยในการคุ้มครองสิทธิ์ของงานวิจัย 
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แบบตรวจสอบ การด าเนินงานตามเกณฑค์ุณภาพ ตัวบ่งช้ีคุณภาพ รอบ 6 เดือนแรกและ รอบ 1 ปี ของปีการศึกษา 2555  
เพือ่ประเมิน ผลการด าเนินงาน  การพัฒนาคุณภาพตามตัวบ่งช้ี   

  =ได้ด าเนินการแล้ว   ×  ยังไมไ่ด้ด าเนินการ 
 

 
 
 
 
 
ตัวบ่งช้ีที่ ๔.๒.๑  : งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่ (สมศ.5)  
กลุ่มตัวบ่งชี้ :  ตัวบ่งชี้พ้ืนฐาน 

ข้อเกณฑ์
มาตรฐาน 

เกณฑ์คุณภาพ กิจกรรมที่ต้องจัดท าและหลักฐานประกอบ ประเมิน 
การด าเนินงาน

ตามเกณฑ์  

ประเมินด้านการ 
จัดเก็บหลักฐาน 

 
 ใช้บัญญัติไตรยางศ์เทียบ โดยก าหนดร้อยละ 

20 เท่ากับ 5 คะแนน 
1. รายชื่ออาจารย์ประจ าและนักวิจัยประจ าทั้งหมด   
2. รายงานสรุปและวิเคราะห์ ผลการเผยแพร่ผลงานวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค์ในการประชุมวิชาการหรือการตีพิมพ์ในวารสาร
ระดับชาติหรือนานาชาติ 
3. Proceeding ผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ ที่เผยแพร ่
4.รายชื่อวารสารระดับชาติ/นานาชาติ 

  

 
ตัวบ่งช้ีที่ ๔.๒.๒ :   งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่น าไปใช้ประโยชน์ (สมศ.๖)  
กลุ่มตัวบ่งช้ี :  ตัวบ่งชี้พ้ืนฐาน 
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แบบตรวจสอบ การด าเนินงานตามเกณฑค์ุณภาพ ตัวบ่งช้ีคุณภาพ รอบ 6 เดือนแรกและ รอบ 1 ปี ของปีการศึกษา 2555  
เพือ่ประเมิน ผลการด าเนินงาน  การพัฒนาคุณภาพตามตัวบ่งช้ี   

  =ได้ด าเนินการแล้ว   ×  ยังไมไ่ด้ด าเนินการ 
 

ข้อเกณฑ์
มาตรฐาน 

เกณฑ์คุณภาพ กิจกรรมที่ต้องจัดท าและหลักฐานประกอบ ประเมิน 
การด าเนินงาน

ตามเกณฑ์  

ประเมินด้านการ 
จัดเก็บหลักฐาน 

 
 ใช้บัญญัติไตรยางศ์เทียบ โดยก าหนดร้อยละ 

20 เท่ากับ 5 คะแนน  
1.รายชื่ออาจารย์ประจ าและนักวิจัยประจ าทั้งหมด   
2.รายงานสรุป วิเคราะห์ผลงานวิจัยที่น าไปใช้ประโยชน์และการ
รับรองการน าไปใช้ประโยชน์ 
 

  

 
 
ตัวบ่งช้ีที่ ๔.๒.๓  :   ผลงานวิชาการท่ีได้รับการรับรองคุณภาพ (สมศ.๗)  
กลุ่มตัวบ่งชี้ :  ตัวบ่งชี้พ้ืนฐาน 

ข้อเกณฑ์
มาตรฐาน 

เกณฑ์คุณภาพ กิจกรรมที่ต้องจัดท าและหลักฐานประกอบ ประเมิน 
การด าเนินงาน

ตามเกณฑ์  

ประเมินด้านการ 
จัดเก็บหลักฐาน 

 
 ใช้บัญญัติไตรยางศ์เทียบ โดยก าหนดร้อยละ 

10 เท่ากับ 5 คะแนน ทุกกลุ่มสาขาวิชา 
 

1. จัดท าขั้นตอนและกลไกการผลิตผลงานวิชาการให้ได้รับการ
รับรองคุณภาพ 
2. กระตุ้น ส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาศักยภาพอาจารย์ในการจัดท า
ผลงานวิชาการได้การรับรองคุณภาพ  
3. ด าเนินการพัฒนาผลงานวิชาการตามขั้นตอนและกลไกที่
ก าหนด 
4.รายงานสรุป วิเคราะห์ งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่ได้รับการ
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แบบตรวจสอบ การด าเนินงานตามเกณฑค์ุณภาพ ตัวบ่งช้ีคุณภาพ รอบ 6 เดือนแรกและ รอบ 1 ปี ของปีการศึกษา 2555  
เพือ่ประเมิน ผลการด าเนินงาน  การพัฒนาคุณภาพตามตัวบ่งช้ี   

  =ได้ด าเนินการแล้ว   ×  ยังไมไ่ด้ด าเนินการ 
 

ข้อเกณฑ์
มาตรฐาน 

เกณฑ์คุณภาพ กิจกรรมที่ต้องจัดท าและหลักฐานประกอบ ประเมิน 
การด าเนินงาน

ตามเกณฑ์  

ประเมินด้านการ 
จัดเก็บหลักฐาน 

 
รับรองคุณภาพ 
5.รายชื่ออาจารย์ประจ าและนักวิจัยประจ าทั้งหมด   

 
 
ตัวบ่งช้ีที่ ๔.๓ : เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ต่อจ านวนอาจารย์ประจ าและนักวิจัยประจ า (สกอ.) 
ชนิดของตัวบ่งช้ี : ปัจจัยน าเข้า 
 

ข้อเกณฑ์
มาตรฐาน 

เกณฑ์คุณภาพ กิจกรรมที่ต้องจัดท าและหลักฐานประกอบ ประเมิน 
การด าเนินงาน

ตามเกณฑ์  

ประเมินด้านการ 
จัดเก็บหลักฐาน 

 
 กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 

         จ านวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค์จากภายในและภายนอกสถาบันที่ 
ก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 = 50,000 บาท
ขึ้นไปต่อคน (นับเงินอนุมัติ)  
 

1.รายชื่ออาจารย์ประจ าและนักวิจัยประจ าทั้งหมด   
2.รายงานสรุปจ านวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จาก
ภายในและภายนอกสถาบัน 
3. รวบรวมหลักฐานการอนุมัติเงินสนับสนุนงานวิจัยภายในสถาบัน 
4. รวบรวมหลักฐานการได้รับการสนับสนุนเงินวิจัยภายนอก
สถาบัน 
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แบบตรวจสอบ การด าเนินงานตามเกณฑค์ุณภาพ ตัวบ่งช้ีคุณภาพ รอบ 6 เดือนแรกและ รอบ 1 ปี ของปีการศึกษา 2555  
เพือ่ประเมิน ผลการด าเนินงาน  การพัฒนาคุณภาพตามตัวบ่งช้ี   

  =ได้ด าเนินการแล้ว   ×  ยังไมไ่ด้ด าเนินการ 
 

 
 
 
 
 
 
องค์ประกอบที่ 5 การบริการทางวิชาการแก่สังคม 
ตัวบ่งช้ีที่ 5.1  :ระบบและกลไกการบริการทางวิชาการแก่สังคม (สกอ. 5.1) 
ชนิดของตัวบ่งช้ี :  กระบวนการ 

ข้อเกณฑ์
มาตรฐาน 

เกณฑ์คุณภาพ กิจกรรมที่ต้องจัดท าและหลักฐานประกอบ ประเมิน 
การด าเนินงาน

ตามเกณฑ์  

ประเมินด้านการ 
จัดเก็บหลักฐาน 

 
1 มีระบบและกลไกการบริการทางวิชาการแก่

สังคม และด าเนินการตามระบบที่ก าหนด  
 

1. จัดท าขั้นตอนและกลไกการบริการทางวิชาการแก่สังคม  
2. ด าเนินการตามขั้นตอนและกลไกการบริการทางวิชาการแก่สังคม 
3. จัดเก็บหลักฐานการด าเนินงาน ตามข้ันตอนและกลไกการบริการทาง
วิชาการแก่สังคม 

  

2 มีการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแก่
สังคมกับการเรียนการสอน  
 

1.ก าหนดแผนงาน โครงการ และเป้าหมายการบริการวิชาการ ที่บูรณา
การกับการเรียนการสอน 
2. กระตุ้น ส่งเสริม สนับสนุนและติดตาม การบูรณาการโครงการบริการ
การทางวิชาการแก่สังคมกับการเรียนการสอน  
3. รวบรวม หลักฐาน การบูรณาการการบริการวิชาการกับการเรียนการ
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แบบตรวจสอบ การด าเนินงานตามเกณฑค์ุณภาพ ตัวบ่งช้ีคุณภาพ รอบ 6 เดือนแรกและ รอบ 1 ปี ของปีการศึกษา 2555  
เพือ่ประเมิน ผลการด าเนินงาน  การพัฒนาคุณภาพตามตัวบ่งช้ี   

  =ได้ด าเนินการแล้ว   ×  ยังไมไ่ด้ด าเนินการ 
 

ข้อเกณฑ์
มาตรฐาน 

เกณฑ์คุณภาพ กิจกรรมที่ต้องจัดท าและหลักฐานประกอบ ประเมิน 
การด าเนินงาน

ตามเกณฑ์  

ประเมินด้านการ 
จัดเก็บหลักฐาน 

 
สอน คือ โครงการบริการวิชาการ สรุปโครงการบริการวิชาการ ,มคอ3,4 
และ 5,6 แผนการสอนในหัวข้อเรื่องที่บูรณาการและสรุปความส าเร็จของ
การบูรณาการ 
4. สรุป ประเมิน และวิเคราะห์ ผลงาน การบูรณาการงานบริการทาง
วิชาการแก่สังคมกับการเรียนการสอน  
 

3 มีการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแก่
สังคมกับการวิจัย 

1.ก าหนดแผนงาน โครงการ และเป้าหมายการบริการวิชาการ ที่บูรณา
การกับการวิจัย 
 2. กระตุ้น ส่งเสริม สนับสนุนและติดตาม การบูรณาการโครงการบริการ
การทางวิชาการแก่สังคมกับการวิจัย  
3. รวบรวม หลักฐาน การบูรณาการการบริการวิชาการกับการเรียนการ
สอน คือ โครงการบริการวิชาการ สรุปโครงการบริการวิชาการ ,โครงร่าง
วิจัยและผลงานวิจัย 
4. สรุป ประเมิน และวิเคราะห์ ผลงาน การบูรณาการงานบริการทาง
วิชาการแก่สังคมกับการวิจัย  

  

4 มีการประเมินผลความส าเร็จของการบูรณา
การงานบริการทางวิชาการแก่สังคมกับการ
เรียนการสอนและการวิจัย 

1.จัดท ารายงานสรุปผลการประเมินผลความส าเร็จของการบูรณาการงาน
บริการทางวิชาการแก่สังคมกับการเรียนการสอน 
2. จัดท ารายงานสรุปผลการประเมินผลความส าเร็จของการบูรณาการ
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แบบตรวจสอบ การด าเนินงานตามเกณฑค์ุณภาพ ตัวบ่งช้ีคุณภาพ รอบ 6 เดือนแรกและ รอบ 1 ปี ของปีการศึกษา 2555  
เพือ่ประเมิน ผลการด าเนินงาน  การพัฒนาคุณภาพตามตัวบ่งช้ี   

  =ได้ด าเนินการแล้ว   ×  ยังไมไ่ด้ด าเนินการ 
 

ข้อเกณฑ์
มาตรฐาน 

เกณฑ์คุณภาพ กิจกรรมที่ต้องจัดท าและหลักฐานประกอบ ประเมิน 
การด าเนินงาน

ตามเกณฑ์  

ประเมินด้านการ 
จัดเก็บหลักฐาน 

 
 งานบริการทางวิชาการแก่สังคมกับการวิจัย 

5 มีการน าผลการประเมินไปปรับปรุงการบูรณา
การงานบริการทางวิชาการแก่สังคมกับการ
เรียนการสอนและการวิจัย 

1.ด าเนินการน าผลการประเมินความส าเร็จของการบูรณาการไปปรับปรุง
การบูรณาการงานบริการวิชาการกับการเรียนการสอนและการวิจัย 
2.รายงานสรุปการน าผลการประเมินไปปรับปรุงการบูรณาการงานบริการ
ทางวิชาการแก่สังคมกับการเรียนการสอนและการวิจัย 

  

ตัวบ่งช้ีที่ 5.1.1  : การน าความรู้และประสบการณ์จากการให้บริการวิชาการมาใช้ในการพัฒนาการเรียนการสอนหรือการวิจัย (สมศ. 8)  
กลุ่มตัวบ่งชี้ : ตัวบ่งชี้พ้ืนฐาน 

ข้อเกณฑ์
มาตรฐาน 

เกณฑ์คุณภาพ กิจกรรมที่ต้องจัดท าและหลักฐานประกอบ ประเมิน 
การด าเนินงาน

ตามเกณฑ์  

ประเมินด้านการ 
จัดเก็บหลักฐาน 

 
 ใช้บัญญัติไตรยางศ์เทียบ โดยก าหนดร้อยละ 

30 เท่ากับ 5 คะแนน 
1. จัดท าแผนงาน โครงการการ เป้าหมาย การน าความรู้และ
ประสบการณ์จากการให้บริการวิชาการมาใช้ในการพัฒนาการเรียนการ
สอนหรือการวิจัย 
2. ประชุม ชี้แจง สร้างความเข้าใจในการน าความรู้และประสบการณ์
จากการให้บริการวิชาการมาใช้ในการพัฒนาการเรียนการสอนหรือการ
วิจัยให้แก่อาจารย์ 
3. กระตุ้น ส่งเสริม สนับสนุนและให้ความช่วยเหลือแก่อาจารย์
ประจ าในการน าความรู้และประสบการณ์จากการให้บริการวิชาการมา
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แบบตรวจสอบ การด าเนินงานตามเกณฑค์ุณภาพ ตัวบ่งช้ีคุณภาพ รอบ 6 เดือนแรกและ รอบ 1 ปี ของปีการศึกษา 2555  
เพือ่ประเมิน ผลการด าเนินงาน  การพัฒนาคุณภาพตามตัวบ่งช้ี   

  =ได้ด าเนินการแล้ว   ×  ยังไมไ่ด้ด าเนินการ 
 

ข้อเกณฑ์
มาตรฐาน 

เกณฑ์คุณภาพ กิจกรรมที่ต้องจัดท าและหลักฐานประกอบ ประเมิน 
การด าเนินงาน

ตามเกณฑ์  

ประเมินด้านการ 
จัดเก็บหลักฐาน 

 
ใช้ในการพัฒนาการเรียนการสอนหรือการวิจัยให้ได้ตามเป้าหมาย 
4.รายงานสรุป วิเคราะห์ โครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการ ที่
น ามาใช้ในการพัฒนาการเรียนการสอนและการวิจัย     
5. รวบรวมและจัดเก็บหลักฐาน น าความรู้และประสบการณ์จากการ
ให้บริการวิชาการมาใช้ในการพัฒนาการเรียนการสอนหรือการวิจัย 

 
 
 
 
ตัวบ่งช้ีที่ 5.2   : กระบวนการบริการวิชาการให้เกิดประโยชน์ต่อสังคม (สกอ.5.2) 
ชนิดของตัวบ่งช้ี:  กระบวนการ 
 

ข้อเกณฑ์
มาตรฐาน 

เกณฑ์คุณภาพ กิจกรรมที่ต้องจัดท าและหลักฐานประกอบ ประเมิน 
การด าเนินงาน

ตามเกณฑ์  

ประเมินด้านการ
จัดเก็บหลักฐาน 

 
1 มีการส ารวจความต้องการของชุมชน หรือ

ภาครัฐ หรือภาคเอกชน หรือหน่วยงาน
วิชาชีพ เพ่ือประกอบการก าหนดทิศทางและ

1. ก าหนดหน่วยงาน พ้ืนทีชุ่มชน เป้าหมาย 
2. ด าเนินการส ารวจความต้องการของ หน่วยงานและ ชุมชน เป้าหมาย  
3. วิเคราะห์สรุปผลการส ารวจความต้องการของหน่วยงาน และชุมชน 

  



47 

 

แบบตรวจสอบ การด าเนินงานตามเกณฑค์ุณภาพ ตัวบ่งช้ีคุณภาพ รอบ 6 เดือนแรกและ รอบ 1 ปี ของปีการศึกษา 2555  
เพือ่ประเมิน ผลการด าเนินงาน  การพัฒนาคุณภาพตามตัวบ่งช้ี   

  =ได้ด าเนินการแล้ว   ×  ยังไมไ่ด้ด าเนินการ 
 

ข้อเกณฑ์
มาตรฐาน 

เกณฑ์คุณภาพ กิจกรรมที่ต้องจัดท าและหลักฐานประกอบ ประเมิน 
การด าเนินงาน

ตามเกณฑ์  

ประเมินด้านการ
จัดเก็บหลักฐาน 

 
การจัดท าแผนการบริการทางวิชาการตาม
จุดเน้นของสถาบัน   

เป้าหมาย 
4. รายงานผลการส ารวจความต้องการของหน่วยงาน และชุมชน เป้าหมาย
ต่อคณะกรรมการบริหาร 

2 มีความร่วมมือด้านบริการทางวิชาการเพ่ือ
การเรียนรู้และเสริมสร้างความเข้มแข็งของ
ชุมชน หรือภาคเอกชน หรือภาครัฐ หรือ
หน่วยงานวิชาชีพ 

1.ประชุมผู้เกี่ยวข้อง ของชุมชน หน่วยงานเป้าหมายเพ่ือก าหนดแนวทางการ
ท าร่วมมือด้านการบริการทางวิชาการเพ่ือการเรียนรู้และเสริมสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน หน่วยงานวิชาชีพ 
2.จัดท าความร่วมมือด้านการบริการทางวิชาการเพ่ือการเรียนรู้และ
เสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน หน่วยงานวิชาชีพ โดยระบุแผนการ
ด าเนินงาน โครงการ กิจกรรมและบทบาทหน้าที่ของหน่วยงานและชุมชน
เป้าหมาย   

  

3 มีการประเมินประโยชน์หรือผลกระทบของ
การให้บริการทางวิชาการต่อสังคม  

1.วางแผนเพ่ือก าหนดวิธีการประเมินประโยชน์หรือผลกระทบของการ
ให้บริการทางวิชาการต่อสังคม 
2.ด าเนินการประเมินประโยชน์หรือผลกระทบของการให้บริการทางวิชาการ
ต่อสังคมตามวิธีการที่ก าหนด 
3.รายงานสรุปผลการประเมินประโยชน์หรือผลกระทบของการให้บริการทาง
วิชาการต่อสังคม   

  

4 มีการน าผลการประเมินในข้อ 3 ไปพัฒนา
ระบบและกลไก หรือกิจกรรมการให้บริการ

1. น าผลการประเมินประโยชน์หรือผลกระทบของการให้บริการทางวิชาการ
ต่อสังคม ไปปรับปรุงระบบและกลไกหรือกิจกรรมการให้บริการทางวิชาการ 
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แบบตรวจสอบ การด าเนินงานตามเกณฑค์ุณภาพ ตัวบ่งช้ีคุณภาพ รอบ 6 เดือนแรกและ รอบ 1 ปี ของปีการศึกษา 2555  
เพือ่ประเมิน ผลการด าเนินงาน  การพัฒนาคุณภาพตามตัวบ่งช้ี   

  =ได้ด าเนินการแล้ว   ×  ยังไมไ่ด้ด าเนินการ 
 

ข้อเกณฑ์
มาตรฐาน 

เกณฑ์คุณภาพ กิจกรรมที่ต้องจัดท าและหลักฐานประกอบ ประเมิน 
การด าเนินงาน

ตามเกณฑ์  

ประเมินด้านการ
จัดเก็บหลักฐาน 

 
ทางวิชาการ 2.รายงานสรุปผลการน าผลการประเมิน ไปพัฒนาระบบและกลไก หรือ

กิจกรรมการให้บริการทางวิชาการ 
5 มีการพัฒนาความรู้ที่ได้จากการให้บริการทาง

วิชาการและถ่ายทอดความรู้สู่บุคลากรภายใน
สถาบันและเผยแพร่สู่สาธารณชน   

1. จัดท าข้อสรุปการพัฒนาความรู้ที่ได้จากการบริการวิชาการให้เป็นลาย
ลักษณ์อักษร ทั้ง เป็นเอกสาร และอีเล็กทรอนิก 
2. ด าเนินการถ่ายทอดความรู้จากการบริการวิชาการไปสู่บุคลากรภายใน 
3.เผยแพร่ความความรู้จากการบริการวิชาการไปสู่สาธารณชน 
4. รายงานสรุปผลการถ่ายทอดความรู้สู่บุคลากรภายในสถาบันและเผยแพร่สู่
สาธารณชน  

  

 
 
 
 
ตัวบ่งชี้ท่ี ๕.๒.๑  ผลการเรียนรู้และเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนหรือองค์กรภายนอก  (สมศ. ๙) 
ชนิดของตัวบ่งช้ี:  กระบวนการ 
 

ข้อเกณฑ์
มาตรฐาน 

เกณฑ์คุณภาพ กิจกรรมที่ต้องจัดท าและหลักฐานประกอบ ประเมิน 
การด าเนินงาน

ตามเกณฑ์  

ประเมินด้านการจัดเก็บ
หลักฐาน 
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แบบตรวจสอบ การด าเนินงานตามเกณฑค์ุณภาพ ตัวบ่งช้ีคุณภาพ รอบ 6 เดือนแรกและ รอบ 1 ปี ของปีการศึกษา 2555  
เพือ่ประเมิน ผลการด าเนินงาน  การพัฒนาคุณภาพตามตัวบ่งช้ี   

  =ได้ด าเนินการแล้ว   ×  ยังไมไ่ด้ด าเนินการ 
 

ข้อเกณฑ์
มาตรฐาน 

เกณฑ์คุณภาพ กิจกรรมที่ต้องจัดท าและหลักฐานประกอบ ประเมิน 
การด าเนินงาน

ตามเกณฑ์  

ประเมินด้านการจัดเก็บ
หลักฐาน 

 
1 มีการด าเนินงานตามวงจรคุณภาพ (PDCA) 

โดย การมีส่วนร่วมของชุมชนหรือองค์กร 
1.จัดท าแผนงาน พ้ืนที่เป้าหมายและตัวชี้วัดความส าเร็จของ
แผนการด าเนินงานโดยการมีส่วนร่วมของชุมชนหรือองค์กร 
2.จัดท าโครงการการด าเนินงานโดยการมีส่วนร่วมของชุมชนหรือ
องค์กร 
3.ด าเนินการโครงการ การด าเนินงานโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน
หรือองค์กร 
4.สรุปผลการด าเนินโครงการ การด าเนินงานโดยการมีส่วนร่วม
ของชุมชนหรือองค์กร 
5. ด าเนินการน าผลการประเมินโครงการมาปรับปรุงแก้ไขการ
ด าเนินงานโดยการมีส่วนร่วมของชุมชนหรือองค์กร 

  

2 บรรลุเป้าหมายตามแผนประจ าปีไม่ต่ ากว่า
ร้อยละ 80 

1. ด าเนินการติดตามผลการด าเนินงานตามแผนการด าเนินงาน
การมีส่วนร่วมของชุมชนหรือองค์กร 
2.รายงานสรุปและวิเคราะห์ ผลการด าเนินงานแผนด าเนินงานการ
เรียนรู้และเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนหรือองค์กรภายนอก   

  

3 ชุมชน/องค์กรมีผู้น าหรือสมาชิกที่มีการเรียนรู้
และด าเนินกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง 

1. ด าเนินการติดตาม ผลงานของชุมชน/องค์กรมีผู้น าหรือสมาชิก
ที่มีการเรียนรู้และด าเนินกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง 
2.รวบรวมและจัดเก็บหลักฐานผลติดตาม ผลงานของชุมชน/
องค์กรมีผู้น าหรือสมาชิกที่มีการเรียนรู้และด าเนินกิจกรรมอย่าง
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แบบตรวจสอบ การด าเนินงานตามเกณฑค์ุณภาพ ตัวบ่งช้ีคุณภาพ รอบ 6 เดือนแรกและ รอบ 1 ปี ของปีการศึกษา 2555  
เพือ่ประเมิน ผลการด าเนินงาน  การพัฒนาคุณภาพตามตัวบ่งช้ี   

  =ได้ด าเนินการแล้ว   ×  ยังไมไ่ด้ด าเนินการ 
 

ข้อเกณฑ์
มาตรฐาน 

เกณฑ์คุณภาพ กิจกรรมที่ต้องจัดท าและหลักฐานประกอบ ประเมิน 
การด าเนินงาน

ตามเกณฑ์  

ประเมินด้านการจัดเก็บ
หลักฐาน 

 
ต่อเนื่อง 

4 ชุมชนหรือองค์กรสร้างกลไกที่มีการพัฒนา
ตนเอง โดยคงอัตลักษณ์ของคนในชุมชนและ
เอกลักษณ์ของท้องถิ่นอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน 

1. ด าเนินการติดตามประเมินผลงานของชุมชนหรือองค์กรที่ สร้าง
กลไกที่มีการพัฒนาตนเอง และคงอัตลักษณ์ของคนในชุมชนและ
เอกลักษณ์ของท้องถิ่นอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน 
2.รวบรวมและจัดเก็บหลักฐานผลงานของชุมชนหรือองค์กรที่ 
สร้างกลไกที่มีการพัฒนาตนเอง และคงอัตลักษณ์ของคนในชุมชน
และเอกลักษณ์ของท้องถิ่นอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน 

  

5 มีผลกระทบที่เกิดประโยชน์สร้างคุณค่าต่อ
สังคมหรือชุมชน/องค์กรมีความเข้มแข็ง 

1.วางแผนการประเมินผลกระทบที่เกิดประโยชน์สร้างคุณค่าต่อ
สังคมหรือชุมชน/องค์กรมีความเข้มแข็ง 
2.ด าเนินการประเมินผลกระทบที่เกิดประโยชน์สร้างคุณค่าต่อ
สังคมหรือชุมชน/องค์กรมีความเข้มแข็ง 
3.รายงานสรุปผลการประเมินผลกระทบที่เกิดประโยชน์สร้าง
คุณค่าต่อสังคมหรือชุมชน/องค์กรมีความเข้มแข็ง 

  

 
 
ตัวบ่งชี้ท่ี ๕.๒.๒  ผลการชี้น า ป้องกัน หรือแก้ปัญหาสังคมในประเด็นภายในสถาบัน (สมศ. ๑๘.๑) 
ชนิดของตัวบ่งช้ี:  กระบวนการ 
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แบบตรวจสอบ การด าเนินงานตามเกณฑค์ุณภาพ ตัวบ่งช้ีคุณภาพ รอบ 6 เดือนแรกและ รอบ 1 ปี ของปีการศึกษา 2555  
เพือ่ประเมิน ผลการด าเนินงาน  การพัฒนาคุณภาพตามตัวบ่งช้ี   

  =ได้ด าเนินการแล้ว   ×  ยังไมไ่ด้ด าเนินการ 
 

ข้อเกณฑ์
มาตรฐาน 

เกณฑ์คุณภาพ กิจกรรมที่ต้องจัดท าและหลักฐานประกอบ ประเมิน 
การด าเนินงาน

ตามเกณฑ์  

ประเมินด้านการจัดเก็บ
หลักฐาน 

 
1 มีการด าเนินงานตามวงจรคุณภาพ (PDCA)  

  
1.จัดท าแผนงาน โครงการ และตัวชี้วัดความส าเร็จของแผนการ
ด าเนินงานการชี้น า ป้องกัน หรือแก้ปัญหาสังคมในประเด็นภายใน
สถาบัน ด้านสุขภาพ ในเรื่องการจัดการขยะและการออกก าลังกาย 
2.จัดท าโครงการการด าเนินงานการชี้น า ป้องกัน หรือแก้ปัญหา
สังคมในประเด็นภายในสถาบัน ด้านสุขภาพ ในเรื่องการจัดการ
ขยะและการออกก าลังกายตามแผน 
3.ด าเนินการโครงการ การด าเนินงานการชี้น า ป้องกัน หรือ
แก้ปัญหาสังคมในประเด็นภายในสถาบัน ด้านสุขภาพ ในเรื่องการ
จัดการขยะและการออกก าลังกายตามแผน 
4.สรุปผลการด าเนินโครงการ การชี้น า ป้องกัน หรือแก้ปัญหา
สังคมในประเด็นภายในสถาบัน ด้านสุขภาพ ในเรื่องการจัดการ
ขยะและการออกก าลังกายตามแผน 
5. ด าเนินการน าผลการประเมินโครงการมาปรับปรุงแก้ไข 

  

2 บรรลุเป้าหมายตามแผนประจ าปีไม่ต่ ากว่า
ร้อยละ 80 

1.ด าเนินการประเมินความส าเร็จของแผนการชี้น า ป้องกัน หรือ
แก้ปัญหาสังคมในประเด็นภายในสถาบัน ด้านสุขภาพ ในเรื่องการ
จัดการขยะและการออกก าลังกายตามแผน 
2.รายงานสรุปผลการประเมินแผน การชี้น า  ป้องกัน หรือ
แก้ปัญหาสังคมในประเด็นภายในสถาบันตามตัวชี้ความส าเร็จของ
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แบบตรวจสอบ การด าเนินงานตามเกณฑค์ุณภาพ ตัวบ่งช้ีคุณภาพ รอบ 6 เดือนแรกและ รอบ 1 ปี ของปีการศึกษา 2555  
เพือ่ประเมิน ผลการด าเนินงาน  การพัฒนาคุณภาพตามตัวบ่งช้ี   

  =ได้ด าเนินการแล้ว   ×  ยังไมไ่ด้ด าเนินการ 
 

ข้อเกณฑ์
มาตรฐาน 

เกณฑ์คุณภาพ กิจกรรมที่ต้องจัดท าและหลักฐานประกอบ ประเมิน 
การด าเนินงาน

ตามเกณฑ์  

ประเมินด้านการจัดเก็บ
หลักฐาน 

 
แผนและเป้าหมายที่ก าหนด 

3 มีประโยชน์และสร้างคุณค่าต่อคนในสถาบัน 
 

1.ก าหนดแนวทาง วิธีการ การประเมินประโยชน์และสร้างคุณค่า
ต่อคนในสถาบัน 
2. ด าเนินการประเมินประโยชน์และสร้างคุณค่าต่อคนในสถาบัน 
3. สรุปและรายงานผลการประเมินประโยชน์และสร้างคุณค่าต่อคน
ในสถาบัน 

  

4 มีผลกระทบที่เกิดประโยชน์และสร้างคุณค่าต่อ
สถาบัน 

1.ก าหนดแนวทาง วิธีการ การประเมินประโยชน์และสร้างคุณค่า
ต่อสถาบัน 
2. ด าเนินการประเมินประโยชน์และสร้างคุณค่าต่อสถาบัน 
3. สรุปและรายงานผลการประเมินประโยชน์และสร้างคุณค่าต่อ
สถาบัน 

  

5 ได้รับการยกย่องระดับชาติและ/หรือ
นานาชาติ 

1. ค้นหาเวทีการน าเสนอผลงานการชี้น าสังคมในประเด็นภายใน
สถาบัน ด้านสุขภาพ ในเรื่องการจัดการขยะและการออกก าลังกาย
ในเวทีระดับชาติ 
2. ส่งผลงานเข้าประกวด 
3.รายงานผลได้รับการยกย่องระดับชาติและ/หรือนานาชาติ 
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แบบตรวจสอบ การด าเนินงานตามเกณฑค์ุณภาพ ตัวบ่งช้ีคุณภาพ รอบ 6 เดือนแรกและ รอบ 1 ปี ของปีการศึกษา 2555  
เพือ่ประเมิน ผลการด าเนินงาน  การพัฒนาคุณภาพตามตัวบ่งช้ี   

  =ได้ด าเนินการแล้ว   ×  ยังไมไ่ด้ด าเนินการ 
 

ตัวบ่งชี้ท่ี ๕.๒.๓  ผลการชี้น า ป้องกัน หรือแก้ปัญหาสังคมในประเด็นภายนอกสถาบัน (สมศ. ๑๘.๒) 
ชนิดของตัวบ่งช้ี:  กระบวนการ 
 

ข้อเกณฑ์
มาตรฐาน 

เกณฑ์คุณภาพ กิจกรรมที่ต้องจัดท าและหลักฐานประกอบ ประเมิน 
การด าเนินงาน

ตามเกณฑ์  

ประเมินด้านการ
จัดเก็บหลักฐาน 

 
1 มีการด าเนินงานตามวงจรคุณภาพ (PDCA)  

  
1.จัดท าแผนงาน โครงการ และตัวชี้วัดความส าเร็จ ของแผนการ
ด าเนินงานการชี้น า ป้องกัน หรือแก้ปัญหาสังคมในประเด็นภายนอก
สถาบัน ด้านสุขภาพ ในเรื่องการการดูแลผู้ต้องขัง 
2.จัดท าโครงการการด าเนินงานการชี้น า ป้องกัน หรือแก้ปัญหาสังคมใน
ประเด็นภายในสถาบัน ด้านสุขภาพ ในเรื่องการการดูแลผู้ต้องขังตามแผน 
3.ด าเนินการโครงการ การด าเนินงานการชี้น า ป้องกัน หรือแก้ปัญหา
สังคมในประเด็นภายในสถาบัน ด้านสุขภาพ ในเรื่องการการการดูแล
ผู้ต้องขังตามแผน 
4.สรุปผลการด าเนินโครงการ การชี้น า ป้องกัน หรือแก้ปัญหาสังคมใน
ประเด็นภายในสถาบัน ด้านสุขภาพ ในเรื่องการการการดูแลผู้ต้องขังตาม
แผน 
5. ด าเนินการน าผลการประเมินโครงการมาปรับปรุงแก้ไข 

  

2 บรรลุเป้าหมายตามแผนประจ าปีไม่ต่ ากว่า
ร้อยละ 80 

1.ด าเนินการประเมินความส าเร็จของแผนการชี้น า ป้องกัน หรือแก้ปัญหา
สังคมในประเด็นภายในสถาบัน ด้านสุขภาพ ในการการดูแลผู้ต้องขังตาม
แผน 
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แบบตรวจสอบ การด าเนินงานตามเกณฑค์ุณภาพ ตัวบ่งช้ีคุณภาพ รอบ 6 เดือนแรกและ รอบ 1 ปี ของปีการศึกษา 2555  
เพือ่ประเมิน ผลการด าเนินงาน  การพัฒนาคุณภาพตามตัวบ่งช้ี   

  =ได้ด าเนินการแล้ว   ×  ยังไมไ่ด้ด าเนินการ 
 

ข้อเกณฑ์
มาตรฐาน 

เกณฑ์คุณภาพ กิจกรรมที่ต้องจัดท าและหลักฐานประกอบ ประเมิน 
การด าเนินงาน

ตามเกณฑ์  

ประเมินด้านการ
จัดเก็บหลักฐาน 

 
2.รายงานสรุปผลการประเมินแผน การชี้น า ป้องกัน หรือแก้ปัญหาสังคม
ในประเด็นภายนอกสถาบันตามตัวชี้ความส าเร็จของแผนและเป้าหมายที่
ก าหนด 

3 มีประโยชน์และสร้างคุณค่าต่อคนในชุมชน 1.ก าหนดแนวทาง วิธีการ การประเมินประโยชน์และสร้างคุณค่าต่อคนใน
ชุมชน 
2. ด าเนินการประเมินประโยชน์และสร้างคุณค่าต่อคนในชุมชน 
3. สรุปและรายงานผลการประเมินประโยชน์และสร้างคุณค่าต่อคนใน
ชุมชน 

  

4 มีผลกระทบที่เกิดประโยชน์และสร้างคุณค่าต่อ
ชุมชน 

1.ก าหนดแนวทาง วิธีการ การประเมินประโยชน์และสร้างคุณค่าต่อชุมชน 
2. ด าเนินการประเมินประโยชน์และสร้างคุณค่าต่อชุมชน 
3. สรุปและรายงานผลการประเมนิประโยชน์และสร้างคุณค่าต่อชุมชน 

  

5 ได้รับการยกย่องระดับชาติและ/หรือ
นานาชาติ 

1. ค้นหาเวทีการน าเสนอผลงานการชี้น าสังคมในประเด็นภายในสถาบัน 
ด้านการการดูแลผู้ต้องขังในเวทีระดับชาติ 
2. ส่งผลงานเข้าประกวด 
3.รายงานผลได้รับการยกย่องระดับชาติและ/หรือนานาชาติ 

  

 
 
องค์ประกอบที่ 6  การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
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แบบตรวจสอบ การด าเนินงานตามเกณฑค์ุณภาพ ตัวบ่งช้ีคุณภาพ รอบ 6 เดือนแรกและ รอบ 1 ปี ของปีการศึกษา 2555  
เพือ่ประเมิน ผลการด าเนินงาน  การพัฒนาคุณภาพตามตัวบ่งช้ี   

  =ได้ด าเนินการแล้ว   ×  ยังไมไ่ด้ด าเนินการ 
 

ตัวบ่งช้ีที่ 6.1 :ระบบและกลไกการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม (สกอ.)  
ชนิดของตัวบ่งช้ี:  กระบวนการ 
 

ข้อเกณฑ์
มาตรฐาน 

เกณฑ์คุณภาพ กิจกรรมที่ต้องจัดท าและหลักฐานประกอบ ประเมิน 
การด าเนินงาน

ตามเกณฑ์  

ประเมินด้านการจัดเก็บ
หลักฐาน 

 
1 มีระบบและกลไกการท านุบ ารุงศิลปะและ

วัฒนธรรม และด าเนินการตามระบบที่
ก าหนด 

1. จัดท าขั้นตอนและกลไกการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม  
2. ด าเนิน โครงการ กิจกรรมตามขั้นตอนและกลไกการท านุบ ารุง
ศิลปะและวัฒนธรรมที่ก าหนไว้ 
3. รวบรวมและจัดเก็บหลักฐานผลการด าเนินการตามระบบและ
กลไกตามที่ก าหนด 

  

2 มีการบูรณาการงานด้านท านุบ ารุงศิลปะและ
วัฒนธรรมกับการจัดการเรียนการสอนและ
กิจกรรมนักศึกษา 
 

1. จัดท าแผนการบูรณาการ และตัวชี้วัดความส าเร็จของการบูรณา
การ ด้านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมกับการจัดการเรียนการ
สอนและกิจกรรมนักศึกษา 
2 . ด าเนินการการบูรณาการงานด้านท านุบ ารุงศิลปะและ
วัฒนธรรมกับการจัดการเรียนการสอนและกิจกรรมนักศึกษา 
3. รวบรวมหลักฐานสรุปผลการบูรณาการงานด้านท านุบ ารุงศิลปะ
และวัฒนธรรมกับการจัดการเรียนการสอน คือ มคอ 3 หรือ 4 
และ 5หรือ 6 ในรายวิชาที่บูรณาการ, แผนการสอน ,โครงการท านุ
บ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม สรุปโครงการท านุบ ารุงศิลปะ ใบงาน 
ชิ้นงานของนักศึกษา 
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แบบตรวจสอบ การด าเนินงานตามเกณฑค์ุณภาพ ตัวบ่งช้ีคุณภาพ รอบ 6 เดือนแรกและ รอบ 1 ปี ของปีการศึกษา 2555  
เพือ่ประเมิน ผลการด าเนินงาน  การพัฒนาคุณภาพตามตัวบ่งช้ี   

  =ได้ด าเนินการแล้ว   ×  ยังไมไ่ด้ด าเนินการ 
 

ข้อเกณฑ์
มาตรฐาน 

เกณฑ์คุณภาพ กิจกรรมที่ต้องจัดท าและหลักฐานประกอบ ประเมิน 
การด าเนินงาน

ตามเกณฑ์  

ประเมินด้านการจัดเก็บ
หลักฐาน 

 
4.รวบรวมหลักฐานสรุปผลการบูรณาการงานด้านท านุบ ารุงศิลปะ
และวัฒนธรรมกับกิจกรรมนักศึกษา คือ โครงการท านุบ ารุงศิลปะ
และวัฒนธรรม สรุปโครงการท านุบ ารุงศิลปะ โครงการกิจกรรม
นักศึกษาและสรุปโครงการกิจกรรมนักศึกษาท่ีมีการบูรณาการ 

3 มีการเผยแพร่กิจกรรมหรือการบริการด้าน
ท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมต่อสาธารณชน 

1. จัดท าแผน โครงการ กิจกรรม การเผยแพร่กิจกรรมหรือการ
บริการท านุบ ารุงศิลปะฯต่อสาธารณชน 
2.ด าเนินการเผยแพร่โครงการ กิจกรรม การเผยแพร่กิจกรรมหรือ
การบริการท านุบ ารุงศิลปะฯตามแผนต่อสาธารณชน 
3.รายงานสรุปผลการเผยแพร่กิจกรรมหรือการบริการด้านท านุ
บ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมต่อสาธารณชน 

  

4 มีการประเมินผลความส าเร็จของการบูรณา
การงานด้านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม
กับการจัดการเรียนการสอนและกิจกรรม
นักศึกษา 

1. ด าเนินการประเมินประเมินผลความส าเร็จของการบูรณาการ
งานด้านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมกับการจัดการเรียนการ
สอนและกิจกรรมนักศึกษา 
2. สรุปผลการประเมินผลความส าเร็จของการบูรณาการงานด้าน
ท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมกับการจัดการเรียนการสอน  
3. สรุปผลการประเมินผลความส าเร็จของการบูรณาการงานด้าน
ท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมกับกิจกรรมนักศึกษา 

  

5 มีการน าผลการประเมินไปปรับปรุงการบูรณา 1.ด าเนินการน าผลการประเมินไปปรับปรุงการบูรณาการงานด้าน   
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แบบตรวจสอบ การด าเนินงานตามเกณฑค์ุณภาพ ตัวบ่งช้ีคุณภาพ รอบ 6 เดือนแรกและ รอบ 1 ปี ของปีการศึกษา 2555  
เพือ่ประเมิน ผลการด าเนินงาน  การพัฒนาคุณภาพตามตัวบ่งช้ี   

  =ได้ด าเนินการแล้ว   ×  ยังไมไ่ด้ด าเนินการ 
 

ข้อเกณฑ์
มาตรฐาน 

เกณฑ์คุณภาพ กิจกรรมที่ต้องจัดท าและหลักฐานประกอบ ประเมิน 
การด าเนินงาน

ตามเกณฑ์  

ประเมินด้านการจัดเก็บ
หลักฐาน 

 
การงานด้านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม
กับการจัดการเรียนการสอนและกิจกรรม
นักศึกษา 
 

ท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมกับการจัดการเรียนการสอนและ
กิจกรรมนักศึกษา 
2.รายงานสรุปผลการน าผลการประเมินไปปรับปรุงการบูรณาการ
งานด้านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมกับการจัดการเรียนการ
สอนและกิจกรรมนักศึกษา 

6 มีการก าหนดหรือสร้างมาตรฐานคุณภาพด้าน
ศิลปะและวัฒนธรรมและมีผลงานเป็นที่
ยอมรับในระดับชาติ 
 

-   

 
ตัวบ่งชีท้ี่  6.1.1  การส่งเสริมและสนับสนุนด้านศิลปะและวัฒนธรรม (สมศ. 10)  
ชนิดของตัวบ่งช้ี:  ผลลัพธ์ 
 

ข้อเกณฑ์
มาตรฐาน 

เกณฑ์คุณภาพ กิจกรรมที่ต้องจัดท าและหลักฐานประกอบ ประเมิน 
การด าเนินงาน

ตามเกณฑ์  

ประเมินด้านการจัดเก็บ
หลักฐาน 

 
1 มีการด าเนินงานตามวงจรคุณภาพ (PDCA)  

  
1.จัดท าแผนงานและตัวชี้วัดความส าเร็จและค่าเป้าหมายของแผน 
ด้านการส่งเสริมและสนับสนุนด้านศิลปะและวัฒนธรรม  
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แบบตรวจสอบ การด าเนินงานตามเกณฑค์ุณภาพ ตัวบ่งช้ีคุณภาพ รอบ 6 เดือนแรกและ รอบ 1 ปี ของปีการศึกษา 2555  
เพือ่ประเมิน ผลการด าเนินงาน  การพัฒนาคุณภาพตามตัวบ่งช้ี   

  =ได้ด าเนินการแล้ว   ×  ยังไมไ่ด้ด าเนินการ 
 

ข้อเกณฑ์
มาตรฐาน 

เกณฑ์คุณภาพ กิจกรรมที่ต้องจัดท าและหลักฐานประกอบ ประเมิน 
การด าเนินงาน

ตามเกณฑ์  

ประเมินด้านการจัดเก็บ
หลักฐาน 

 
2.จัดท าโครงการ ด้านการส่งเสริมและสนับสนุนด้านศิลปะและ
วัฒนธรรม ตามแผน 
3.ด าเนินการโครงการ ด้านการส่งเสริมและสนับสนุนด้านศิลปะ
และวัฒนธรรม ตามแผน 
4.ประเมินและสรุปโครงการ ด้านการส่งเสริมและสนับสนุนด้าน
ศิลปะและวัฒนธรรม ตามแผน 
5.ด าเนินการปรับปรุงแผนงาน โครงการด้านการส่งเสริมและ
สนับสนุนด้านศิลปะและวัฒนธรรม 

2 บรรลุเป้าหมายตามแผนประจ าปีไม่ต่ ากว่า
ร้อยละ 80 

1. ด าเนินการประเมินความส าเร็จของแผนการส่งเสริมและ
สนับสนุนด้านศิลปะและวัฒนธรรม ตามเป้าหมายในแผน 
2.รายงานสรุปและวิเคราะห์ ผลการส่งเสริมและสนับสนุนด้าน
ศิลปะและวัฒนธรรม ตามเป้าหมายในแผน 

  

3 มีการด าเนินงานสม่ าเสมออย่างต่อเนื่อง 
 

1.จัดท าปฏิทิน โครงการ กิจกรรมการด าเนินงานด้านศิลปะและ
วัฒนธรรมที่ต่อเนื่อง 
2. ด าเนินการสรุปผลการด าเนินงานตามแผนงานอย่างต่อเนื่อง 

  

4 เกิดประโยชน์และสร้ างคุณค่ าต่อชุมชน
ภายใน/ภายนอก 

1. ก าหนดแนวทาง วิธีการ ประเมินการเกิดประโยชน์และสร้าง
คุณค่าต่อชุมชนภายใน/ภายนอก 
2. ด าเนินการประเมินการเกิดประโยชน์และสร้างคุณค่าต่อชุมชน
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แบบตรวจสอบ การด าเนินงานตามเกณฑค์ุณภาพ ตัวบ่งช้ีคุณภาพ รอบ 6 เดือนแรกและ รอบ 1 ปี ของปีการศึกษา 2555  
เพือ่ประเมิน ผลการด าเนินงาน  การพัฒนาคุณภาพตามตัวบ่งช้ี   

  =ได้ด าเนินการแล้ว   ×  ยังไมไ่ด้ด าเนินการ 
 

ข้อเกณฑ์
มาตรฐาน 

เกณฑ์คุณภาพ กิจกรรมที่ต้องจัดท าและหลักฐานประกอบ ประเมิน 
การด าเนินงาน

ตามเกณฑ์  

ประเมินด้านการจัดเก็บ
หลักฐาน 

 
ภายใน 
3. ด าเนินการประเมินการเกิดประโยชน์และสร้างคุณค่าต่อชุมชน
ภายนอก 
4.สรุปผลการมปีระโยชน์และสร้างคุณค่าต่อชุมชนภายใน/ภายนอก 

5 ได้รับการยกย่องระดับชาติและ/หรือ
นานาชาติ 

1.ค้นหาเวที หรือ วางแผนการส่งผลงานด้านท านุศิลปะและ
วัฒนธรรมเข้ารับการยกย่องระดับชาติ/นานาชาติ 
2.จัดส่งผลงานด้านท านุศิลปะและวัฒนธรรมเข้ารับการยกย่อง
ระดับชาติ/นานาชาติ 
3.รายงานผลได้รับการยกย่องระดับชาติและ/หรือนานาชาติ 

  

 
 
 
ตัวบ่งชี้ท่ี 6.1.2 การพัฒนาสุนทรียภาพในมิติทางศิลปะและวัฒนธรรม  (สมศ.11) 
ชนิดของตัวบ่งช้ี:  ผลลัพธ์ 

ข้อเกณฑ์
มาตรฐาน 

เกณฑ์คุณภาพ กิจกรรมที่ต้องจัดท าและหลักฐานประกอบ ประเมิน 
การด าเนินงาน

ตามเกณฑ์  

ประเมินด้านการจัดเก็บ
หลักฐาน 

 
1 การมีส่วนร่วมของบุคลากรในสถาบันที่ 1.ก าหนดวัฒนธรรมที่ดีของสถาบันโดยการมีส่วนร่วมของบุคลากร   
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แบบตรวจสอบ การด าเนินงานตามเกณฑค์ุณภาพ ตัวบ่งช้ีคุณภาพ รอบ 6 เดือนแรกและ รอบ 1 ปี ของปีการศึกษา 2555  
เพือ่ประเมิน ผลการด าเนินงาน  การพัฒนาคุณภาพตามตัวบ่งช้ี   

  =ได้ด าเนินการแล้ว   ×  ยังไมไ่ด้ด าเนินการ 
 

ข้อเกณฑ์
มาตรฐาน 

เกณฑ์คุณภาพ กิจกรรมที่ต้องจัดท าและหลักฐานประกอบ ประเมิน 
การด าเนินงาน

ตามเกณฑ์  

ประเมินด้านการจัดเก็บ
หลักฐาน 

 
ก่อให้เกิดวัฒนธรรมที่ดี 2.เผยแพร่วัฒนธรรมที่ดีของสถาบันให้กับบุคลากรทราบและ

ร่วมกันปฏิบัติตามวัฒนธรรม 
3.จัดท าแผนงานโครงการ กิจกรรมส่งเสริมการมีส่วนร่วมของ
บุคลากรในสถาบันที่ก่อให้เกิดวัฒนธรรมที่ดี 
4.ด าเนินโครงการกิจกรรมส่งเสริมการมีส่วนร่วมของบุคลากรใน
สถาบันที่ก่อให้เกิดวัฒนธรรมที่ดีตามแผน 

2 สิ่งแวดล้อมด้านความปลอดภัยของอาคาร
สถานที่ สะอาดถูกสุขลักษณะ และตกแต่ง
อย่างมีความสุนทรีย์ 

1.จัดท าแผน การพัฒนาสิ่งแวดล้อมด้านความปลอดภัยของอาคาร
สถานที่ สะอาดถูกสุขลักษณะ และตกแต่งอย่างมีความสุนทรีย์ 
2.ด าเนินการ โครงการ กิจกรรมการพัฒนา สิ่งแวดล้อมด้านความ
ปลอดภัยของอาคารสถานที่ สะอาดถูกสุขลักษณะ และตกแต่ ง
อย่างมีความสุนทรีย์ 
3. สรุปผลการด าเนินการโครงการ กิจกรรม การพัฒนา 
สิ่งแวดล้อมด้านความปลอดภัยของอาคารสถานที่ สะอาดถูก
สุขลักษณะ และตกแต่งอย่างมีความสุนทรีย์ 
 

  

3 ปรับแต่ งและรั กษาภูมิ ทัศน์ ให้ สวยงาม 
สอดคล้องกับธรรมชาติ และเป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม 

1.จัดท าแผนการปรับแต่งและรักษาภูมิทัศน์ให้สวยงาม สอดคล้อง
กับธรรมชาติ และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
2.ด าเนินการโครงการ กิจกรรมการปรับแต่งและรักษาภูมิทัศน์ให้
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แบบตรวจสอบ การด าเนินงานตามเกณฑค์ุณภาพ ตัวบ่งช้ีคุณภาพ รอบ 6 เดือนแรกและ รอบ 1 ปี ของปีการศึกษา 2555  
เพือ่ประเมิน ผลการด าเนินงาน  การพัฒนาคุณภาพตามตัวบ่งช้ี   

  =ได้ด าเนินการแล้ว   ×  ยังไมไ่ด้ด าเนินการ 
 

ข้อเกณฑ์
มาตรฐาน 

เกณฑ์คุณภาพ กิจกรรมที่ต้องจัดท าและหลักฐานประกอบ ประเมิน 
การด าเนินงาน

ตามเกณฑ์  

ประเมินด้านการจัดเก็บ
หลักฐาน 

 
สวยงาม สอดคล้องกับธรรมชาติ และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
3. สรุปผลการด าเนินโครงการ กิจกรรมการปรับแต่งและรักษาภูมิ
ทัศน์ให้สวยงาม สอดคล้องกับธรรมชาติ แและเป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม 

4 การจัดให้มีพ้ืนที่และกิจกรรมทางวัฒนธรรมที่
เอ้ือและส่งเสริมให้นักศึกษาและบุคลากรมีส่วน
ร่วมอย่างสม่ าเสมอ  

1.ก าหนดพ้ืนที่ทางวัฒนธรรมที่เอ้ือและส่งเสริมให้นักศึกษาและ
บุคลากรมีส่วนร่วมอย่างสม่ าเสมอ 
2.จัดท าแผนงาน โครงการ กิจกรรม วัฒนธรรมที่เอ้ือและส่งเสริมให้
นักศึกษาและบุคลากรมีส่วนร่วมอย่างสม่ าเสมอ 
3.ด าเนินการโครงการ กิจกรรม วัฒนธรรมที่เอ้ือและส่งเสริมให้
นักศึกษาและบุคลากรมีส่วนร่วมอย่างสม่ าเสมอตามแผน 
4.สรุปโครงการ กิจกรรม วัฒนธรรมที่เอ้ือและส่งเสริมให้นักศึกษา
และบุคลากรมีส่วนร่วมอย่างสม่ าเสมอตามแผน 

  

5 ระดับความพึงพอใจของบุคลากรและนักศึกษาที่
เกี่ยวกับประเด็น  1-4  ไม่ต่ ากว่า 3.51  
จากคะแนนเต็ม 5  
 

1.จัดท าแบบสอบถามประเมินความพึงพอใจของบุคลากรและ
นักศึกษาที่เกี่ยวกับประเด็น ข้อ 1-4 
2. ด าเนินการจัดเก็บข้อมูลความพึงพอใจของบุคลากรที่เกี่ยวกับ
ประเด็น ข้อ 1-4 
3. ด าเนินการจัดเก็บข้อมูลความพึงพอใจของนักศึกษาที่เกี่ยวกับ
ประเด็น ข้อ 1-4 

  



62 

 

แบบตรวจสอบ การด าเนินงานตามเกณฑค์ุณภาพ ตัวบ่งช้ีคุณภาพ รอบ 6 เดือนแรกและ รอบ 1 ปี ของปีการศึกษา 2555  
เพือ่ประเมิน ผลการด าเนินงาน  การพัฒนาคุณภาพตามตัวบ่งช้ี   

  =ได้ด าเนินการแล้ว   ×  ยังไมไ่ด้ด าเนินการ 
 

ข้อเกณฑ์
มาตรฐาน 

เกณฑ์คุณภาพ กิจกรรมที่ต้องจัดท าและหลักฐานประกอบ ประเมิน 
การด าเนินงาน

ตามเกณฑ์  

ประเมินด้านการจัดเก็บ
หลักฐาน 

 
4.สรุปและวิเคราะห์ผลการประเมินความพึงพอใจของบุคลากรที่
เกี่ยวกับประเด็น ข้อ 1-4 
5.สรุปและวิเคราะห์ผลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาที่
เกี่ยวกับประเด็น ข้อ 1-4 

 
องค์ประกอบที่ 7  การบริหารและการจัดการ 
ตัวบ่งช้ีที่ 7.1  : ภาวะผู้น าของสภาสถาบันและผู้บริหารทุกระดับของสถาบัน (สกอ.7.1) 
ชนิดของตัวบ่งช้ี : กระบวนการ 

ข้อเกณฑ์
มาตรฐาน 

เกณฑ์คุณภาพ กิจกรรมที่ต้องจัดท าและหลักฐานประกอบ ประเมิน 
การด าเนินงาน

ตามเกณฑ์  

ประเมินด้านการจัดเก็บ
หลักฐาน 

 
1 สภาสถาบันปฏิบัติหน้าที่ตามที่กฎหมาย

ก าหนดครบถ้วนและมีการประเมินตนเองตาม
หลักเกณฑ์ที่ก าหนดล่วงหน้า 
 

๑.ก าหนดหลักเกณฑ์การประเมินตนเองล่วงหน้าตามบทบาท
หน้าที่ของคณะกรรมการบริหารวิทยาลัย 
๒.ด าเนินการประเมินตามบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการบริหาร
วิทยาลัย 
๓ .ร าย ง านผลการประ เมิ น ตามบทบาทหน้ าที่ ข อ งคณะ
กรรมการบริหารวิทยาลัยต่อคณะกรรมการบริหาร 
๔.น าผลการการประเมินตนเองตามบทบาทหน้าที่ของคณะ
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แบบตรวจสอบ การด าเนินงานตามเกณฑค์ุณภาพ ตัวบ่งช้ีคุณภาพ รอบ 6 เดือนแรกและ รอบ 1 ปี ของปีการศึกษา 2555  
เพือ่ประเมิน ผลการด าเนินงาน  การพัฒนาคุณภาพตามตัวบ่งช้ี   

  =ได้ด าเนินการแล้ว   ×  ยังไมไ่ด้ด าเนินการ 
 

ข้อเกณฑ์
มาตรฐาน 

เกณฑ์คุณภาพ กิจกรรมที่ต้องจัดท าและหลักฐานประกอบ ประเมิน 
การด าเนินงาน

ตามเกณฑ์  

ประเมินด้านการจัดเก็บ
หลักฐาน 

 
กรรมการบริหารวิทยาลัยไปปรับปรุงแก้ไข 

2 ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ ก าหนดทิศทางการ
ด าเนินงาน และสามารถถ่ายทอดไปยัง
บุคลากรทุกระดับ มีความสามารถในการ
วางแผนกลยุทธ์ มีการน าข้อมูลสารสนเทศ
เป็นฐานในการปฏิบัติงานและพัฒนาสถาบัน 

๑.จัดท า วิสัยทัศน์ และทิศทางการด าเนินงาน ของผู้บริหารที่
ก าหนดไว้เป็นลายลักษณ์อักษร 
๒.จัดให้การถ่ายทอดวิสัยทัศน์ และทิศทางการด าเนินงาน ของ
ผู้บริหารไปยังบุคลากรทุกระดับ  
๓.ทบทวนและจัดท าแผนกลยุทธ์ ของสถาบัน 
๔. พัฒนาให้ระบบสารสนเทศในการปฏิบัติงานและการพัฒนา
สถาบันมีประสิทธิภาพ 
๕.ก าหนดวาระการน าเสนอข้อมูลสารสนเทศเพ่ือการตัดสินใจของ
คณะกรรมการบริหาร 
๖.บักทึกรายงานผลการใช้ข้อมูลสารสนเทศเพ่ือการตัดสินใจของ
คณะกรรมการบริหาร 

  

3 ผู้บริหารมีการก ากับ ติดตามและประเมินผล
การด าเนินงานตามที่มอบหมาย รวมทั้ง
สามารถสื่อสารแผนและผลการด าเนินงาน
ของสถาบันไปยังบุคลากรในสถาบัน 

๑.ก าหนดวาระการติดตามผลการบริหารแผนกลยุทธ์ แผนปฏิบัติ
การประจ าปีทุก รายไตรมาส ของคณะกรรมการบริหาร 
๒. ก าหนดวาระการติดตามผลการบริหารแผนกลยุทธ์ด้านการเงิน
ทุกรายไตรมาสของคณะกรรมการบริหาร 
๓.ก าหนดวาระการติดตามแผลการบริหารแผนกลยุทธ์ด้านระบบ
สารสนเทศทุกรายไตรมาสของคณะกรรมการบริหาร 
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แบบตรวจสอบ การด าเนินงานตามเกณฑค์ุณภาพ ตัวบ่งช้ีคุณภาพ รอบ 6 เดือนแรกและ รอบ 1 ปี ของปีการศึกษา 2555  
เพือ่ประเมิน ผลการด าเนินงาน  การพัฒนาคุณภาพตามตัวบ่งช้ี   

  =ได้ด าเนินการแล้ว   ×  ยังไมไ่ด้ด าเนินการ 
 

ข้อเกณฑ์
มาตรฐาน 

เกณฑ์คุณภาพ กิจกรรมที่ต้องจัดท าและหลักฐานประกอบ ประเมิน 
การด าเนินงาน

ตามเกณฑ์  

ประเมินด้านการจัดเก็บ
หลักฐาน 

 
๔.ก าหนดวาระการติดตามแผลการบริหารแผนกลยุทธ์ด้านการ
บริหารและการพัฒนาทรัพยากรบุคคล ทุกรายไตรมาสของคณะ
กรรมการบริหาร 
๕.ก าหนดวาระการติดตามผลการตรวจสอบการด าเนินการงาน
ประกันคุณภาพการศึกษา ทุกตัวบ่งชี้ ทุก ครึ่งปีการศึกษา 
๖.ก าหนดให้มีวาระการแจ้งผลการพิจารณาและการตัดสินใจของ
คณะกรรมการบริหารวิทยาลัยต่อ อาจารย์และบุคลากร 

4 ผู้บริหารสนับสนุนให้บุคลากรในสถาบันมีส่วน
ร่วมในการบริหารจัดการ ให้อ านาจในการ
ตัดสินใจแก่บุคลากรตามความเหมาะสม 

1.จัดท าบันทึกค าสั่งแต่งตั้งและบทบาทหน้าที่ของรองผู้อ านวยการ
รักษาการแทนและมอบขอบเขตอ านาจในการตัดสินใจ  
2.จัดท าค าสั่งแต่งตั้ง อาจารย์ ข้าราชการ เจ้าหน้าที่และบทบาท 
หน้าทีด่ าเนินงานโครงการกิจกรรม  ต่าง ๆ ของวิทยาลัย   

  

5 ผู้บริหารถ่ายทอดความรู้และส่งเสริมพัฒนา
ผู้ร่วมงาน เพ่ือให้สามารถท างานบรรลุ
วัตถุประสงค์ของสถาบันเต็มตามศักยภาพ 

1.ก าหนดให้มีวาระการถ่ายทอดความรู้และส่งเสริมการพัฒนา
ผู้ร่วมงานให้สามารถท างานบรรลุวัตถุประสงค์ของสถาบันเต็มตาม
ศักยภาพ 
2. รวบรวมและจัดเก็บหลักฐานของผู้บริหารในการด าเนินกิจกรรม
ถ่ายทอดความรู้และส่งเสริมพัฒนาผู้ร่วมงาน เพ่ือให้สามารถ
ท างานบรรลุวัตถุประสงค์ของสถาบันเต็มตามศักยภาพ 

  

6 ผู้บริหารบริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาล 1. ก าหนดให้ คณะกรรมการบริหารได้ท าหน้าที่และบริหารงาน   
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แบบตรวจสอบ การด าเนินงานตามเกณฑค์ุณภาพ ตัวบ่งช้ีคุณภาพ รอบ 6 เดือนแรกและ รอบ 1 ปี ของปีการศึกษา 2555  
เพือ่ประเมิน ผลการด าเนินงาน  การพัฒนาคุณภาพตามตัวบ่งช้ี   

  =ได้ด าเนินการแล้ว   ×  ยังไมไ่ด้ด าเนินการ 
 

ข้อเกณฑ์
มาตรฐาน 

เกณฑ์คุณภาพ กิจกรรมที่ต้องจัดท าและหลักฐานประกอบ ประเมิน 
การด าเนินงาน

ตามเกณฑ์  

ประเมินด้านการจัดเก็บ
หลักฐาน 

 
โดยค านึงถึงประโยชน์ของสถาบันและผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสีย 

ตามหลักธรรมาภิบาล ครอบคลุม ๑๐ ข้อ โดยมีการจัดเก็บ
หลักฐานและรายงานการประชุมดังนี้ 
1.หลักประสิทธิผล (Effectiveness)  
-รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารฉบับติดตามผลการ
ความส าเร็จของการบริหารแผนกลยุทธ์ และแผนปฏิบัติการ
ประจ าปีงบประมาณ 2555 

 
 

  2.หลักประสิทธิภาพ (Efficiency)   
-รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหาร ฉบับติดตามผลการ
บริหารแผนกลยุทธ์ด้านการเงินปีงบประมาณ 2555 

  

  3.หลักการตอบสนอง (Responsiveness)  
-รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหาร ฉบับการมติ แก้ไข
ปัญหาความเป็นอยู่ของบุคลากร หรือนักศึกษา หรือแก้ไขปัญหา
ความเสี่ยง 

  

  4.หลักภาระรับผิดชอบ (Accountability)    
      -รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารฉบับการแก้ไข
ปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดข้ึนภายในสถาบัน 

  

  5.หลักความโปร่งใส (Transparency) มีการด าเนินงานด้านการ
ตรวจสอบภายในโดยบุคคล ภายนอกจากส านักงานปลัดกระทรวง
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แบบตรวจสอบ การด าเนินงานตามเกณฑค์ุณภาพ ตัวบ่งช้ีคุณภาพ รอบ 6 เดือนแรกและ รอบ 1 ปี ของปีการศึกษา 2555  
เพือ่ประเมิน ผลการด าเนินงาน  การพัฒนาคุณภาพตามตัวบ่งช้ี   

  =ได้ด าเนินการแล้ว   ×  ยังไมไ่ด้ด าเนินการ 
 

ข้อเกณฑ์
มาตรฐาน 

เกณฑ์คุณภาพ กิจกรรมที่ต้องจัดท าและหลักฐานประกอบ ประเมิน 
การด าเนินงาน

ตามเกณฑ์  

ประเมินด้านการจัดเก็บ
หลักฐาน 

 
สาธารณสุข  และด าเนินงานด้านการตรวจสอบภายในโดยแต่งตั้ง
คณะกรรมการตรวจสอบการเงินการบัญชี  
   -รายงานผลการตรวจสอบภายในโดยบุคคล ภายนอกจาก
ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข  และด าเนินงานด้านการ
ตรวจสอบภายในโดยแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบการเงินการ
บัญชี  

  6.หลักการมีส่วนร่วม (Participation)    
     -ค าสั่งแต่งตั้งรักษาการ 
     -ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ ต่าง ๆ 

  

  7.หลักการกระจายอ านาจ (Decentralization)     
       -ค าสั่งแต่งตั้งรักษาการและบทบาทหน้าที่ 
       -ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ ต่าง ๆ 

  

  8.หลักนิติธรรม (Rule of Law)  มีการบริหารงานบุคคลภายใต้
หลักกฎหมายพระราชบัญญัติข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ มี
การบริหารงบประมาณโดยใช้ระเบียบกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วย
หลักเกณฑ์ อัตรา และวิธีการน าเงินรายได้สถานศึกษาไปเป็น
ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการ
เบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ และมีการบริหารทรัพยากร
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แบบตรวจสอบ การด าเนินงานตามเกณฑค์ุณภาพ ตัวบ่งช้ีคุณภาพ รอบ 6 เดือนแรกและ รอบ 1 ปี ของปีการศึกษา 2555  
เพือ่ประเมิน ผลการด าเนินงาน  การพัฒนาคุณภาพตามตัวบ่งช้ี   

  =ได้ด าเนินการแล้ว   ×  ยังไมไ่ด้ด าเนินการ 
 

ข้อเกณฑ์
มาตรฐาน 

เกณฑ์คุณภาพ กิจกรรมที่ต้องจัดท าและหลักฐานประกอบ ประเมิน 
การด าเนินงาน

ตามเกณฑ์  

ประเมินด้านการจัดเก็บ
หลักฐาน 

 
ในการจัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ โดยระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วย
การพัสดุ พ.ศ. ๒๕๕๓   
   -ค าสั่งแต่งตั้ง ที่อ้างอิงกฎหมายหรือระเบียบต่าง ๆ  

  9.หลักความเสมอภาค (Equity)  
   -คู่มือระเบียบปฏิบัติต่าง ๆ ของบุคลากร 

  

  10..หลักมุ่งเน้นฉันทามติ (Consensus Oriented) 
    -รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหาร ที่มีมติให้ด าเนินการ
กิจกรรมต่าง ๆ  

  

7 สภาสถาบันประเมินผลการบริหารงานของ
สถาบันและผู้บริหารน าผลการประเมินไป
ปรับปรุงการบริหารงานอย่างเป็นรูปธรรม 
 

1.รายงานการประเมินผลการบริหารงานของกรรมการบริหาร 
2.สรุปผลการน าผลการประเมินไปปรับปรุงการบริหารงานอย่าง
เป็นรูปธรรม 
 

  

 
 
 
ตัวบ่งช้ีที่ 7.1.1  การปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ของผู้บริหาร (สมศ. 13)  
ชนิดของตัวบ่งช้ี:  ผลลัพธ์ 
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แบบตรวจสอบ การด าเนินงานตามเกณฑค์ุณภาพ ตัวบ่งช้ีคุณภาพ รอบ 6 เดือนแรกและ รอบ 1 ปี ของปีการศึกษา 2555  
เพือ่ประเมิน ผลการด าเนินงาน  การพัฒนาคุณภาพตามตัวบ่งช้ี   

  =ได้ด าเนินการแล้ว   ×  ยังไมไ่ด้ด าเนินการ 
 

ข้อเกณฑ์
มาตรฐาน 

เกณฑ์คุณภาพ กิจกรรมที่ต้องจัดท าและหลักฐานประกอบ ประเมิน 
การด าเนินงาน

ตามเกณฑ์  

ประเมินด้านการจัดเก็บ
หลักฐาน 

 
 ใช้ค่าคะแนนการประเมินผลผู้บริหารโดย

คณะกรรมการที่สภาสถาบันแต่งตั้ง (คะแนน
เต็ม 5 

1. รายงานผลการประเมินคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจาก สบช
..................... 

  

 
ตัวบ่งช้ีที่ 7.2  : การพัฒนาสถาบันสู่สถาบันเรียนรู้ (สกอ.7.2) 
ชนิดของตัวบ่งช้ี :กระบวนการ 
 

ข้อเกณฑ์
มาตรฐาน 

เกณฑ์คุณภาพ กิจกรรมที่ต้องจัดท าและหลักฐานประกอบ ประเมิน 
การด าเนินงาน

ตามเกณฑ์  

ประเมินด้านการจัดเก็บ
หลักฐาน 

 
1 มีการก าหนดประเด็นความรู้และเป้าหมาย

ของการจัดการความรู้ที่สอดคล้องกับแผนกล
ยุทธ์ของสถาบันอย่างน้อยครอบคลุมพันธกิจ
ด้านการผลิตบัณฑิตและด้านการวิจัย 

1.วิเคราะห์ความรู้ที่จ าเป็นของแผนกลยุทธ์ 
2. ก าหนดประเด็นความรู้และเป้าหมายของการจัดการความรู้ให้
ครอบคลุมพันธกิจด้านการผลิตบัณฑิตและด้านการวิจัย 
3. วิเคราะห์ความสอดคล้องของประเด็นองค์ความรู้กับแผนกล
ยุทธ์ของสถาบัน 
 

  

2 ก าหนดบุคลากรกลุ่มเป้าหมายที่จะพัฒนา
ความรู้และทักษะด้านการผลิตบัณฑิตและ

1.ก าหนดกลุ่มเป้าหมายที่จะพัฒนาความรู้และทักษะด้านการผลิต
บัณฑิตและด้านการวิจัยอย่างชัดเจนตามประเด็นความรู้ที่ก าหนด
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แบบตรวจสอบ การด าเนินงานตามเกณฑค์ุณภาพ ตัวบ่งช้ีคุณภาพ รอบ 6 เดือนแรกและ รอบ 1 ปี ของปีการศึกษา 2555  
เพือ่ประเมิน ผลการด าเนินงาน  การพัฒนาคุณภาพตามตัวบ่งช้ี   

  =ได้ด าเนินการแล้ว   ×  ยังไมไ่ด้ด าเนินการ 
 

ข้อเกณฑ์
มาตรฐาน 

เกณฑ์คุณภาพ กิจกรรมที่ต้องจัดท าและหลักฐานประกอบ ประเมิน 
การด าเนินงาน

ตามเกณฑ์  

ประเมินด้านการจัดเก็บ
หลักฐาน 

 
ด้านการวิจัยอย่างชัดเจนตามประเด็นความรู้
ที่ก าหนดในข้อ 1 

ในข้อ 1 
2. จัดท าแผนการจัดการความรู้ 

3 มีการแบ่งปันและแลกเปลี่ยนเรียนรู้จาก
ความรู้ ทักษะของผู้มีประสบการณ์ตรง (tacit 
knowledge) เพ่ือค้นหาแนวปฏิบัติที่ดีตาม
ประเด็นความรู้ทีก่ าหนดในข้อ 1 และเผยแพร่
ไปสู่บุคลากรกลุ่มเป้าหมายที่ก าหนด 

1.จัดให้มีกิจกรรมการแบ่งปันและแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากความรู้ 
ทักษะของผู้มีประสบการณ์ตรง (tacit knowledge) เพ่ือค้นหา
แนวปฏิบัติที่ดีตามประเด็นความรู้ที่ก าหนดในข้อ 1 
2. จัดท าแนวปฏิบัติที่ดีจากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
3. เผยแพร่แนวปฏิบัติที่ดีที่ได้จากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ไปสู่
บุคลากรกลุ่มเป้าหมายที่ก าหนด 

  

4 มีการรวบรวมความรู้ตามประเด็นความรู้ที่
ก าหนดในข้อ 1 ทั้งที่มีอยู่ในตัวบุคคลและ
แหล่งเรียนรู้อ่ืนๆ ที่เป็นแนวปฏิบัติที่ดีมา
พัฒนาและจัดเก็บอย่างเป็นระบบโดยเผยแพร่
ออกมาเป็นลายลักษณ์อักษร  (explicit 
knowledge) 

1. รวบรวมความรู้ตามประเด็นความรู้ที่ก าหนดในข้อ 1 ทั้งที่มีอยู่
ในตัวบุคคลและแหล่งเรียนรู้อ่ืนๆ ที่เป็นแนวปฏิบัติที่ดีมาพัฒนา
จัดท าเป็นลายลักษณ์อักษร 
2. ด าเนินการจัดเก็บองค์ความรู้อย่างเป็นระบบโดยเผยแพร่
ออกมาเป็นลายลักษณ์อักษร (explicit knowledge) 
 

  

5 มีการน าความรู้ที่ได้จากการจัดการความรู้ในปี
การศึกษาปัจจุบันหรือปีการศึกษาที่ผ่านมาที่
เป็นลายลักษณ์อักษร (explicit knowledge) 
และจากความรู้ ทักษะของผู้มีประสบการณ์

1. น าความรู้ที่ได้จากการจัดการความรู้ ในปีการศึกษาปัจจุบันหรือ
ปีการศึกษาที่ผ่านมาที่ เป็นลายลักษณ์อักษร  (explicit 
knowledge) และจากความรู้ ทักษะของผู้มีประสบการณ์ตรง 
(tacit knowledge) ที่เป็นแนวปฏิบัติที่ดีมาปรับใช้ในการ
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แบบตรวจสอบ การด าเนินงานตามเกณฑค์ุณภาพ ตัวบ่งช้ีคุณภาพ รอบ 6 เดือนแรกและ รอบ 1 ปี ของปีการศึกษา 2555  
เพือ่ประเมิน ผลการด าเนินงาน  การพัฒนาคุณภาพตามตัวบ่งช้ี   

  =ได้ด าเนินการแล้ว   ×  ยังไมไ่ด้ด าเนินการ 
 

ข้อเกณฑ์
มาตรฐาน 

เกณฑ์คุณภาพ กิจกรรมที่ต้องจัดท าและหลักฐานประกอบ ประเมิน 
การด าเนินงาน

ตามเกณฑ์  

ประเมินด้านการจัดเก็บ
หลักฐาน 

 
ตรง (tacit knowledge) ที่เป็นแนวปฏิบัติที่ดี
มาปรับใช้ในการปฏิบัติงานจริง 
 

ปฏิบัติงานจริง 
2. รายงานผลการน าความรู้ที่ได้จัดการความรู้ มาปฏิบัติงานจริง 

 
 
ตัวบ่งช้ีที่ 7.3 :ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจ (สกอ.3) 
ชนิดของตัวบ่งช้ี   : กระบวนการ 

ข้อเกณฑ์
มาตรฐาน 

เกณฑ์คุณภาพ กิจกรรมที่ต้องจัดท าและหลักฐานประกอบ ประเมิน 
การด าเนินงาน

ตามเกณฑ์  

ประเมินด้านการจัดเก็บ
หลักฐาน 

 
1 มีแผนระบบสารสนเทศ (Information 

System Plan) 
จั ดท าแผนแม่ บท เทคโนโลยี ส ารสน เทศและการสื่ อสาร 
(Information System Plan) 

  

2 มีระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารและการ
ตัดสินใจตามพันธกิจของสถาบัน โดยอย่าง
น้อยต้องครอบคลุมการจัดการเรียนการสอน 
การวิจัย การบริหารจัดการ และการเงิน และ
สามารถน าไปใช้ในการด าเนินงานประกัน
คุณภาพ 

1.พัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารและการตัดสินใจตาม
พันธกิจของสถาบัน ด้าน การจัดการเรียนการสอน การวิจัย การ
บริหารจัดการ และการเงิน และสามารถน าไปใช้ในการด าเนินงาน
ประกันคุณภาพ 
2.ร า ย ง า น ร ะบ บ ส า ร ส น เ ท ศ เ พ่ื อ ก า ร ตั ด สิ น ใ จ ต่ อ ค ณ ะ
กรรมการบริหารทุกรายไตรมาส  
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แบบตรวจสอบ การด าเนินงานตามเกณฑค์ุณภาพ ตัวบ่งช้ีคุณภาพ รอบ 6 เดือนแรกและ รอบ 1 ปี ของปีการศึกษา 2555  
เพือ่ประเมิน ผลการด าเนินงาน  การพัฒนาคุณภาพตามตัวบ่งช้ี   

  =ได้ด าเนินการแล้ว   ×  ยังไมไ่ด้ด าเนินการ 
 

ข้อเกณฑ์
มาตรฐาน 

เกณฑ์คุณภาพ กิจกรรมที่ต้องจัดท าและหลักฐานประกอบ ประเมิน 
การด าเนินงาน

ตามเกณฑ์  

ประเมินด้านการจัดเก็บ
หลักฐาน 

 
3 มีการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบ

สารสนเทศ 
1. จัดท าแบบประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบสารสนเทศ 
2. ด าเนินการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบสารสนเทศ 
3. สรุปและวิเคราะหร์ายงานผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้
ระบบสารสนเทศ และเสนอต่อคณะกรรมการบริหาร 

  

4 มีการน าผลการประเมินความพึงพอใจของ
ผู้ ใช้ ระบบสารสนเทศมาปรับปรุ งระบบ
สารสนเทศ 

1. น าผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบสารสนเทศมา
ปรับปรุงระบบสารสนเทศ 
2. รวบรวมและจัดเก็บหลักฐานการปรับปรุงระบบสารสนเทศ 
 

  

5 มีการส่งข้อมูลผ่านระบบเครือข่ายของ
หน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวข้องตามท่ีก าหนด 

1.ก าหนดประเภทข้อมูลที่มีการส่งผ่านระบบเครือข่ายของ
หน่วยงานภายนอก 
2. ด าเนินการส่งข้อมูลผ่านระบบเครือข่ายของหน่วยงานภายนอก
ที่เก่ียวข้องตามท่ีก าหนด 

  

 
 
 
 
 
ตัวบ่งช้ีที ่7.4 : ระบบบริหารความเสี่ยง (สกอ. 7.4)  
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แบบตรวจสอบ การด าเนินงานตามเกณฑค์ุณภาพ ตัวบ่งช้ีคุณภาพ รอบ 6 เดือนแรกและ รอบ 1 ปี ของปีการศึกษา 2555  
เพือ่ประเมิน ผลการด าเนินงาน  การพัฒนาคุณภาพตามตัวบ่งช้ี   

  =ได้ด าเนินการแล้ว   ×  ยังไมไ่ด้ด าเนินการ 
 

ชนิดของตัวบ่งช้ี : กระบวนการ 
ข้อเกณฑ์
มาตรฐาน 

เกณฑ์คุณภาพ กิจกรรมที่ต้องจัดท าและหลักฐานประกอบ ประเมิน 
การด าเนินงาน

ตามเกณฑ์  

ประเมินด้านการจัดเก็บ
หลักฐาน 

 
1 มีการแต่งตั้งคณะกรรมการหรือคณะท างาน

บริหารความเสี่ยง โดยมีผู้บริหารระดับสูงและ
ตัวแทนที่รับผิดชอบพันธกิจหลักของสถาบัน
ร่วมเป็นคณะกรรมการหรือคณะท างาน 

1.เสนอค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการหรือคณะท างานบริหารความ
เสี่ยง โดยมีผู้บริหารระดับสูงและตัวแทนที่รับผิดชอบพันธกิจหลัก
ของสถาบันร่วมเป็นคณะกรรมการหรือคณะท างาน 
2.ประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง  

  

2 มีการวิเคราะห์และระบุความเสี่ยง และปัจจัย
ที่ก่อให้เกิดความเสี่ยงอย่างน้อย ๓ ด้าน ตาม
บริบทของสถาบัน จากตัวอย่างต่อไปนี้ 
- ความเสี่ยงด้านทรัพยากร (การเงิน 
งบประมาณ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
อาคารสถานที)่ 
- ความเสี่ยงด้านยุทธศาสตร์ หรือกลยุทธ์ของ
สถาบัน 
- ความเสี่ยงด้านนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ 
ข้อบังคับ 
- ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน เช่น ความ
เสี่ยงของกระบวนการบริหารหลักสูตร การ
บริหารงานวิจัย ระบบงาน ระบบประกัน

1. วิเคราะห์และระบุความเสี่ยง และปัจจัยที่ก่อให้เกิดความเสี่ยง 
- ด้านทรัพยากร (การเงิน งบประมาณ ระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ อาคารสถานที่) 
- ด้านยุทธศาสตร์ หรือกลยุทธ์ของสถาบัน 
- ด้านนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ 
- ด้านการปฏิบัติงาน เช่น ความเสี่ยงของกระบวนการบริหาร
หลักสูตร การบริหารงานวิจัย ระบบงาน ระบบประกันคุณภาพ 
- ด้านบุคลากรและความเสี่ยงด้านธรรมาภิบาล โดยเฉพาะ
จรรยาบรรณของอาจารย์และบุคลากร 
- จากเหตุการณ์ภายนอก 
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แบบตรวจสอบ การด าเนินงานตามเกณฑค์ุณภาพ ตัวบ่งช้ีคุณภาพ รอบ 6 เดือนแรกและ รอบ 1 ปี ของปีการศึกษา 2555  
เพือ่ประเมิน ผลการด าเนินงาน  การพัฒนาคุณภาพตามตัวบ่งช้ี   

  =ได้ด าเนินการแล้ว   ×  ยังไมไ่ด้ด าเนินการ 
 

ข้อเกณฑ์
มาตรฐาน 

เกณฑ์คุณภาพ กิจกรรมที่ต้องจัดท าและหลักฐานประกอบ ประเมิน 
การด าเนินงาน

ตามเกณฑ์  

ประเมินด้านการจัดเก็บ
หลักฐาน 

 
คุณภาพ 
- ความเสี่ยงด้านบุคลากรและความเสี่ยงด้าน
ธรรมาภิบาล โดยเฉพาะจรรยาบรรณของ
อาจารย์และบุคลากร 
- ความเสี่ยงจากเหตุการณ์ภายนอก 

3 มีการประเมินโอกาสและผลกระทบของความ
เสี่ยงและจัดล าดับความเสี่ยงที่ได้จากการ
วิเคราะห์ในข้อ 2 

1. ประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยงและจัดล าดับความ
เสี่ยงที่ได้จากการวิเคราะห์ในข้อ 2 

  

4 มีการจัดท าแผนบริหารความเสี่ยงที่มีระดับ
ความเสี่ยงสูง และด าเนินการตามแผน 

1. จัดท าแผนบริหารความเสี่ยงที่มีระดับความเสี่ยงสูง และ
ด าเนินการตามแผนโดยเสนอแผนต่อคณะกรรมการบริหาร
วิทยาลัย 

  

5 มีการติดตาม และประเมินผลการด าเนินงาน
ตามแผน และรายงานต่อสภาสถาบันเพ่ือ
พิจารณาอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 

1. รายงานสรุปผลการติดตาม และประเมินผลการด าเนินงานตาม
แผน  
2.รายงานสรุปผลการด าเนินงานที่รายงานต่อสภาสถาบันเพ่ือ
พิจารณาอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 

  

6 มีการน าผลการประเมิน และข้อเสนอแนะ
จากสภาสถาบันไปใช้ในการปรับแผนหรือ
วิเคราะห์ความเสี่ยงในรอบปีถัดไป 

1.น าผลการประเมิน และข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการไปใช้ใน
การปรับแผนหรือวิเคราะห์ความเสี่ยงในรอบปีถัดไป 
2.แผนการบริหารความเสี่ยงปีงบประมาณ 2556 
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แบบตรวจสอบ การด าเนินงานตามเกณฑค์ุณภาพ ตัวบ่งช้ีคุณภาพ รอบ 6 เดือนแรกและ รอบ 1 ปี ของปีการศึกษา 2555  
เพือ่ประเมิน ผลการด าเนินงาน  การพัฒนาคุณภาพตามตัวบ่งช้ี   

  =ได้ด าเนินการแล้ว   ×  ยังไมไ่ด้ด าเนินการ 
 

 
องค์ประกอบที่ 8 การเงินและงบประมาณ 
ตัวบ่งช้ีที่ 8.1  :ระบบและกลไกการเงินและงบประมาณ 
ชนิดของตัวบ่งช้ี   : กระบวนการ   

ข้อเกณฑ์
มาตรฐาน 

เกณฑ์คุณภาพ กิจกรรมที่ต้องจัดท าและหลักฐานประกอบ ประเมิน 
การด าเนินงาน

ตามเกณฑ์  

ประเมินด้านการจัดเก็บ
หลักฐาน 

 
1 มีแผนกลยุทธ์ทางการเงินที่สอดคล้องกับแผน

กลยุทธ์ของสถาบัน 
1.จัดท าแผนกลยุทธ์ทางการเงินที่สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ของ
สถาบันเสนอต่อคณะกรรมการบริหารวิทยาลัย 
2.วิเคราะห์ความสอดคล้องของแผนกลยุทธ์ทางการเงินกับแผนกล
ยุทธ์ของสถาบัน 

  

2 มีแนวทางจัดหาทรัพยากรทางด้านการเงิน 
หลักเกณฑ์การจัดสรร และการวางแผนการใช้
เงินอย่างมีประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได ้

1.ก าหนดแนวทางจัดหาทรัพยากรทางด้านการเงิน  
2.ก าหนดหลักเกณฑ์การจัดสรร และการวางแผนการใช้เงินอย่างมี
ประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้ 

  

3 มีงบประมาณประจ าปีที่สอดคล้องกับแผน
ปฎิบัติการในแต่ละพันธกิจและการพัฒนา
สถาบันและบุคลากร 

รายงานการจัดสรรงบประมาณประจ าปีที่สอดคล้องกับแผนปฎิบัติ
การในแต่ละพันธกิจและการพัฒนาสถาบันและบุคลากร 

  

4 มีการจัดท ารายงานทางการเงินอย่างเป็น
ระบบ และรายงานต่อสภาสถาบันอย่างน้อยปี
ละ 2 ครั้ง 

1.สรุปรายงานทางการเงินอย่างเป็นระบบประจ าทุกเดือน 
2.สรุปรายงานทางการเงินต่อคณะกรรมการบริหารวิทยาลัยอย่าง
น้อยปีละ 2 ครั้ง 

  

5 มีการน าข้อมูลทางการเงินไปใช้ในการ 1. วิเคราะห์ผลการการใช้ค่าใช้จ่าย และวิเคราะห์สถานะทาง   
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แบบตรวจสอบ การด าเนินงานตามเกณฑค์ุณภาพ ตัวบ่งช้ีคุณภาพ รอบ 6 เดือนแรกและ รอบ 1 ปี ของปีการศึกษา 2555  
เพือ่ประเมิน ผลการด าเนินงาน  การพัฒนาคุณภาพตามตัวบ่งช้ี   

  =ได้ด าเนินการแล้ว   ×  ยังไมไ่ด้ด าเนินการ 
 

ข้อเกณฑ์
มาตรฐาน 

เกณฑ์คุณภาพ กิจกรรมที่ต้องจัดท าและหลักฐานประกอบ ประเมิน 
การด าเนินงาน

ตามเกณฑ์  

ประเมินด้านการจัดเก็บ
หลักฐาน 

 
วิเคราะห์ค่าใช้จ่าย และวิเคราะห์สถานะทาง
การเงินและความมั่นคงของสถาบันอย่าง
ต่อเนื่อง 

การเงินและความมั่นคงของสถาบันอย่างต่อเนื่องโดยใช้ข้อมูลทาง
การเงิน 
2.รายงานสรุปผลการบริหารแผนกลยุทธ์ด้านเงินปีงบประมาณ 
2555 

6 มีหน่วยงานตรวจสอบภายในและภายนอก 
ท าหน้าที่ตรวจ ติดตามการใช้เงินให้เป็นไป
ตามระเบียบและกฎเกณฑ์ท่ีสถาบันก าหนด 

1. จัดท าค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบภายใน 
2. ด าเนินการตรวจสอบการใช้เงินให้เป็นไปตามระเบียบและ
กฎเกณฑ์ท่ีวิทยาลัยก าหนดคณะกรรมการตรวจสอบภายใน 
3. รับการตรวจสอบการใช้เงินให้เป็นไปตามระเบียบและกฎเกณฑ์
ทีว่ิทยาลัยก าหนดคณะกรรมการตรวจสอบภายนอก (ถ้ามี) 
4. ติดตามผลการตรวจสอบภายในและภายนอก 
5. น าผลการตรวจสอบภายในที่ยังเป็นจุดอ่อน มาปรับปรุงแก้ไข  
6. สรุปผลการด าเนินการปรับปรุงแก้ไข 

  

7 ผู้บริหารระดับสูงมีการติดตามผลการใช้เงินให้
เป็นไปตามเป้าหมาย และน าข้อมูลจาก
รายงานทางการเงินไปใช้ในการวางแผนและ
การตัดสินใจ 

1.รายงานผลการใช้เงินให้เป็นไปตามเป้าหมายทุกรายไตรมาส 
2.ผู้บริหารระดับสูงมีการน าข้อมูลจากรายงานทางการเงินไปใช้ใน
การวางแผนและการตัดสินใจ 
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แบบตรวจสอบ การด าเนินงานตามเกณฑค์ุณภาพ ตัวบ่งช้ีคุณภาพ รอบ 6 เดือนแรกและ รอบ 1 ปี ของปีการศึกษา 2555  
เพือ่ประเมิน ผลการด าเนินงาน  การพัฒนาคุณภาพตามตัวบ่งช้ี   

  =ได้ด าเนินการแล้ว   ×  ยังไมไ่ด้ด าเนินการ 
 

องค์ประกอบที่ 9  ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 
 ตัวบ่งชี้ 9.1 :  ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศกึษาภายใน 
ชนิดของตัวบ่งช้ี  : กระบวนการ   

ข้อเกณฑ์
มาตรฐาน 

เกณฑ์คุณภาพ กิจกรรมที่ต้องจัดท าและหลักฐานประกอบ ประเมิน 
การด าเนินงาน

ตามเกณฑ์  

ประเมินด้านการจัดเก็บ
หลักฐาน 

 
1 มี ร ะบบและกลไกการประกั นคุณภาพ

การศึกษาภายในที่เหมาะสมและสอดคล้อง
กับพันธกิจและพัฒนาการของสถาบัน ตั้งแต่
ระดับภาควิชาหรือหน่วยงานเทียบเท่า และ
ด าเนินการตามระบบที่ก าหนด 

1..จัดท าขั้นตอนและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายในที่
เหมาะสมและสอดคล้องกับพันธกิจและพัฒนาการของสถาบัน 
ตั้งแต่ระดับภาควิชาหรือหน่วยงานเทียบเท่า  
2.ด าเนินการโครงการ กิจกรรม ตามขั้นตอนและกลไกที่ได้ก าหนด
ไว้ 
2.1 จัดท าคู่มือประกันคุณภาพการศึกษาปีการศึกษา 2555 
2.2 แต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาประจ าปี
การศึกษา 2555 
2.3 จัดท าแผนงาน โครงการ กิจกรรม การด าเนินงานการประกัน
คุณภาพการศึกษาประจ าปีการศึกษา 2555 
2.4 จัดท าแผนการก ากับติดตามการการด าเนินงานประกัน
คุณภาพการศึกษาประจ าปีการศึกษา 2555 
2.5 จัดท าแผนการจัดเก็บข้อมูลตัวบ่งชี้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
3. จัดเก็บและรวบรวมหลักฐานการด าเนินงานตามระบบ 

  

2 มีการก าหนดนโยบายและให้ความส าคัญเรื่อง 1.เสนอนโยบายการประกันคุณภาพการศึกษาภายในต่อคณะ   
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แบบตรวจสอบ การด าเนินงานตามเกณฑค์ุณภาพ ตัวบ่งช้ีคุณภาพ รอบ 6 เดือนแรกและ รอบ 1 ปี ของปีการศึกษา 2555  
เพือ่ประเมิน ผลการด าเนินงาน  การพัฒนาคุณภาพตามตัวบ่งช้ี   

  =ได้ด าเนินการแล้ว   ×  ยังไมไ่ด้ด าเนินการ 
 

ข้อเกณฑ์
มาตรฐาน 

เกณฑ์คุณภาพ กิจกรรมที่ต้องจัดท าและหลักฐานประกอบ ประเมิน 
การด าเนินงาน

ตามเกณฑ์  

ประเมินด้านการจัดเก็บ
หลักฐาน 

 
การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน โดย
คณะกรรมการระดับนโยบายและผู้บริหาร
สูงสุดของสถาบัน 

กรรมการบริหารวิทยาลัย 
2.ประกาศและเผยแพร่นโยบายประกันคุณภาพการศึกษาต่อ
ผู้เกี่ยวข้อง 

3 มีการก าหนดตัวบ่งชี้เพ่ิมเติมตามอัตลักษณ์
ของสถาบัน 

1.ก าหนดตัวบ่งชี้เพ่ิมเติมตามอัตลักษณ์ของสถาบัน 
2. มอบหมายให้มีผู้รับผิดชอบในการพัฒนาตัวบ่งชี้ตามอัตลักษณ์
เพ่ิม 
3. ด าเนินการติดตามผลการด าเนินงานการพัฒนาตัวบ่งชี้ตามอัต
ลักษณ์เพ่ิม 

  

4 มีการด าเนินงานด้านการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายในที่ครบถ้วน ประกอบด้วย 1) 
การควบคุม ติดตามการด าเนินงาน และ
ประเมินคุณภาพ 2) การจัดท ารายงาน
ประจ าปีที่เป็นรายงานประเมินคุณภาพเสนอ
ต่อสภาสถาบันและส านักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษาตามก าหนดเวลา โดยเป็น
รายงานที่มีข้อมูลครบถ้วนตามที่ส านักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษาก าหนดใน CHE 
QA Online และ 3) การน าผลการประเมิน

1.จัดท าร่าง ตัวบ่งชี้คุณภาพ เกณฑ์ ค่าเป้าหมายผู้รับผิดชอบใน
การบริหารตัวบ่งชี้และการก ากับติดตามผล การประกันคุณภาพ
การศึกษาปีการศึกษา 2555 
2. ประกาศใช้ตัวบ่งชี้คุณภาพ ค่าเป้าหมาย เกณฑ์ ผู้รับผิดชอบใน
การบริหารตัวบ่งชี้และการก ากับติดตามผล การประกันคุณภาพ
การศึกษาปีการศึกษา 2555 
3. จัดอบรมประชุมชี้แจงเกณฑ์มาตรฐานและการน าไปสู่การ
ปฏิบัติ 
4. ด าเนินการจัดท าแบบตรวจสอบคุณภาพของตัวบ่งชี้ตามเกณฑ์
คุณภาพ 
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  =ได้ด าเนินการแล้ว   ×  ยังไมไ่ด้ด าเนินการ 
 

ข้อเกณฑ์
มาตรฐาน 

เกณฑ์คุณภาพ กิจกรรมที่ต้องจัดท าและหลักฐานประกอบ ประเมิน 
การด าเนินงาน

ตามเกณฑ์  

ประเมินด้านการจัดเก็บ
หลักฐาน 

 
คุณภาพไปท าแผนการ พัฒนาคุณภาพ
การศึกษาของสถาบัน 

5. แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบคุณภาพ 
6. ด าเนินการตรวจสอบการปฏิบัติตามเกณฑ์คุณภาพ ทุก 6 เดือน
ของปีการศึกษา 
7. จัดตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในระดับกลุ่มงาน และ
ระดับวิทยาลัย 
8. จัดท ารายงานประเมินตนเองระดับกลุ่มงาน 
9. ประเมินคุณภาพภายในระดับกลุ่มงาน 
10. จัดท ารายงานประเมินตนเองระดับวิทยาลัย 
11.ประเมินคุณภาพภายในระดับวิทยาลัย 
12. จัดท ารายงานประเมินตนเองเพ่ือรองรับการประเมินคุณภาพ
ภายในระดับ สบช. 
13. วิพากษ์ SAR โดยผู้ทรงคุณวุฒิ 
14. ส่งรายงานประเมินตนเองให้กับคณะกรรมการประเมิน
คุณภาพภายใน ระดับ สบช. 
15. ป้อนข้อมูลผลการประเมินตนเองเข้าระบบ CHE QA online  
16. รับการประเมินคุณภาพภายในระดับ สบช. 
17. ส่งผลการประเมินคุณภาพาภายใน ให้กับ สบช. 
18. ส่งผลการประเมินคุณภาพาภายใน ระบบ CHE QA online 
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ข้อเกณฑ์
มาตรฐาน 

เกณฑ์คุณภาพ กิจกรรมที่ต้องจัดท าและหลักฐานประกอบ ประเมิน 
การด าเนินงาน

ตามเกณฑ์  

ประเมินด้านการจัดเก็บ
หลักฐาน 

 
ให้กับ สกอ. 
19. จัดท าข้อสรุปผลการประเมินและข้อเสนอแนะของคณะกรรม
กาประเมินคุณภาพภายใน 
20. การน าผลการประเมินคุณภาพไปท าแผนการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาของสถาบัน 

5 มีการน าผลการประกันคุณภาพการศึกษา
ภายในมาปรับปรุงการท างาน และส่งผลให้มี
การพัฒนาผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ของ
แผนกลยุทธ์ทุกตัวบ่งชี้ 

1. น าผลการประเมินคุณภาพภายในไปจัดท าแผนการปรับปรุง 
(Improvement plan) 
2. ติดตามสรุปผลการน าผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
มาปรับปรุงการท างาน 
3. ติดตามและวิเคราะห์ผลการด าเนินงานตามแผนกลยุทธ์ตาม
ตัวชี้วัดที่ส าคัญ เพ่ือพัฒนาการของผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้
ของแผนกลยุทธ์ทุกตัวบ่งชี้ 

  

6 มีระบบสารสนเทศที่ให้ข้อมูลสนับสนุนการ
ประกันคุณภาพการศึกษาภายในครบทั้ง 9 
องค์ประกอบคุณภาพ 

1. ประสานการพัฒนาระบบสารสนเทศที่ให้ข้อมูลสนับสนุนการ
ประกันคุณภาพการศึกษาภายในครบทั้ง 9 องค์ประกอบคุณภาพ 
2. ติดตามผลการวิเคราะห์สารสนเทศที่สนับสนุนการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายในทั้ง 9 องค์ประกอบคุณภาพทุกรายไตร
มาส 

  

7 มีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการ 1.จัดท าค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการเพ่ือการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วน   
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  =ได้ด าเนินการแล้ว   ×  ยังไมไ่ด้ด าเนินการ 
 

ข้อเกณฑ์
มาตรฐาน 

เกณฑ์คุณภาพ กิจกรรมที่ต้องจัดท าและหลักฐานประกอบ ประเมิน 
การด าเนินงาน

ตามเกณฑ์  

ประเมินด้านการจัดเก็บ
หลักฐาน 

 
ประกันคุณภาพการศึกษา โดยเฉพาะ
นักศึกษาผู้ใช้บัณฑิต และผู้ใช้บริการตามพันธ
กิจของสถาบัน 

ได้ส่วนเสียในการประกันคุณภาพการศึกษา โดยเฉพาะนักศึกษา
ผู้ใช้บัณฑิต และผู้ใช้บริการตามพันธกิจของสถาบัน 
-คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา 
-คณะกรรมการตรวจสอบคุณภาพการศึกษา 
-คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาระดับ กลุ่มงาน ระดับ
วิทยาลัย 
2.ประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา จ านวน 2 ครั้ง 
(ธ.ค.55 และ เมษายน 2555) 
3. จัดท ารายงานการประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพ
การศึกษา 

8 มีเครือข่ายการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการ
ประกันคุณภาพการศึกษาระหว่างสถาบัน 
และมีกิจกรรมร่วมกัน 

1. จัดท า MOU ด้านการประกันคุณภาพการศึกษาระหว่างสถาบัน 
2. เข้าร่วมโครงการ กิจกรรม แลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการประกัน
คุณภาพการศึกษาระหว่างสถาบัน 
3. สรุปผลการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา
ระหว่างสถาบัน และมีกิจกรรมร่วมกัน 

  

9 มีแนวปฏิบัติที่ดีหรืองานวิจัยด้านการประกัน
คุณภาพการศึกษาที่หน่วยงานพัฒนาขึ้น และ
เผยแพร่ให้หน่วยงานอ่ืนสามารถน าไปใช้

1.พัฒนาแนวปฏิบัติที่ดีด้านการประกันคุณภาพการศึกษา 
2.ด าเนินการงานวิจัยด้านการประกันคุณภาพการศึกษา 
3.  เผยแพร่แนวปฏิบัติที่ดี 
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  =ได้ด าเนินการแล้ว   ×  ยังไมไ่ด้ด าเนินการ 
 

ข้อเกณฑ์
มาตรฐาน 

เกณฑ์คุณภาพ กิจกรรมที่ต้องจัดท าและหลักฐานประกอบ ประเมิน 
การด าเนินงาน

ตามเกณฑ์  

ประเมินด้านการจัดเก็บ
หลักฐาน 

 
ประโยชน์ 4. เผยแพร่ผลงานวิจัยด้านการประกันคุณภาพการศึกษาที่

หน่วยงานพัฒนาขึ้น 
5. ติดตามการใช้ประโยชน์ผลงานวิจัยของหน่วยงานอื่น  

 
 
 
 
 
 
 
ตัวบ่งช้ีที่ 9.1.1   ผลประเมินการประกันคุณภาพภายในรับรองโดยต้นสังกัด (สมศ. 15) 
ชนิดของตัวบ่งช้ี:  ผลลัพธ์ 
 

ข้อเกณฑ์
มาตรฐาน 

เกณฑ์คุณภาพ กิจกรรมที่ต้องจัดท าและหลักฐานประกอบ ประเมิน 
การด าเนินงาน

ตามเกณฑ์  

ประเมินด้านการจัดเก็บ
หลักฐาน 

 
 ใช้ค่าคะแนนผลการประเมินการประกัน

คุณภาพการศึกษาภายใน โดยต้นสังกัด 
รวบรวมผลการประเมินคุณภาพาภายในระดับ สบช.ปีการศึกษา 
2555  
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ลงช่ือ....................................................ผู้รับผิดชอบบริหารตัวบ่งช้ี 
ลงช่ือ………………………………………………รองผู้อ านวยการรับทราบผลการประเมิน 

 
 
 


