


คํานํา 

 คูมือการประกันคุณภาพทางการศึกษา ของคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค                  

ฉบับป พ.ศ. 2551 จัดทําขึ้นตาม พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542 แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2)พ.ศ. 2545 ที่กําหนด

ไวอยางชัดเจนถึงความมุงหมายและหลักการของการจัดการศึกษาที่ตองเนนคุณภาพและมาตรฐาน โดยกําหนดรายละเอียด           

ไวในมาตรา 48 โดยใหหนวยงานและสถานศึกษาจัดใหมีระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา และใหถือวา               

เปนสวนหน่ึงของกระบวนการบริหารการศึกษา ที่ตองดําเนินการอยางตอเน่ือง โดยใหจัดทํารายงานเสนอตอหนวยงาน                     

ตนสังกัด หนวยงานที่เก่ียวของและเปดเผยตอสาธารณชนเปนประจําทุกป เพ่ือนําไปสูการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐาน

การศึกษา และเพ่ือรองรับการประเมินคุณภาพภายนอก เพ่ือใหคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีทราบสัมฤทธิ์ผล                        

ในการดําเนินงานของตนเอง ทราบจุดแข็ง จุดที่ควรปรับปรุง สําหรับเปนขอมูลในการวางแผนการดําเนินงานในปตอไป 

ตลอดจนเพ่ือใหหนวยงานตนสังกัดของคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีมีขอมูลพ้ืนฐานที่จําเปนสําหรับการสงเสริม

สนับสนุนการจัดการอุดมศึกษาในแนวทางที่เหมาะสม   

 คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีขอขอบคุณคณาจารยทุกทานที่ไดใหความรวมมือในการพัฒนาคณะฯ               

ใหมีคุณภาพยิ่งขึ้น และมีความจําเปนตองทําตอไปอยางตอเน่ือง เพ่ือพรอมรับการประเมินและรับรองการประกันคุณภาพ

การศึกษาจากภายนอกตอไป 

  

 

                                                  (ผูชวยศาสตราจารย ดร.ศุภชัย  ทวี) 
                                                   คณบดีคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
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บทท่ี 1 

บทนํา 

1.  ประวัติความเปนมาโดยยอ 
 คณะวิทยาศาสตร และ เทคโนโล ยี  เปนคณะหน่ึงที่ สั ง กัดอยู ในมหา วิทยาลั ยร าช ภัฏนครสวรรค                                
ตามที่กระทรวงศึกษาธิการขอใหนําความบังคมทูลพระกรุณา วา วิทยาลัยครูเปนสถาบันการศึกษาและวิจัยผลิตบัณฑิต                  
ในสาขาตาง ๆ  เพ่ือประโยชนแกนักศึกษา จึงเห็นสมควรพระราชทานช่ือวิทยาลัยครู วา สถาบันราชภัฏ   และตอมาไดรับการ
จัดต้ังใหเปนมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค  เมื่อวันที่ 15  มิถุนายน  2547 

• ป พ.ศ. 2529 คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีไดถูกจัดต้ังขึ้น ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ  

พระราชบัญญัติวิทยาลัยครู พ.ศ. 2518 แกไขเพ่ิมเติมพระราชบัญญัติวิทยาลัยครู (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2527 ประกอบดวย                      
8 ภาควิชา ไดแก ภาควิชาเคมี ภาควิชาชีววิทยา ภาควิชาฟสิกสและวิทยาศาสตรทั่วไป ภาควิชาคณิตศาสตรและสถิติ 
ภาควิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ ภาควิชาเกษตรศาสตร ภาควิชาหัตถศึกษาและอุตสาหกรรมศิลป 

• ป พ.ศ. 2530  คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ไดเปดรับนักศึกษาสาขาวิทยาศาสตร ทั้งในระดับ 

อนุปริญญาและระดับปริญญาตรี ระดับอนุปริญญาวิทยาศาสตร (อ.วท.) เปดโปรแกรมวิชาเพาะเล้ียงสัตวนํ้าและโปรแกรม
วิชาไฟฟา และ ระดับปริญญาตรี (วท.บ.) เปดโปรแกรมวิชาพืชศาสตรกับโปรแกรมวิชาเกษตรศาสตร 

• ป พ.ศ. 2532 คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ไดเปดทําการสอนระดับอนุปริญญาวิทยาศาสตร  
โปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร  ป พ.ศ. 2533 คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ไดเปดทําการสอนระดับอนุปริญญาวิทยาศาสตร 
โปรแกรมวิชาเคมีปฏิบัติการและระดับปริญญาตร ี

• ป พ.ศ. 2534  คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ไดเปดทําการสอนระดับอนุปริญญาวิทยาศาสตร  
โปรแกรมวิชาเซรามิกส และเปดทําการสอนนักศึกษา ระดับปริญญาตรี (ค.บ. 4 ป) ในโครงการคุรุทายาท (ระดับมัธยม) 
จํานวน 3 โปรแกรมวิชา ไดแก เกษตรกรรม ฟสิกส และชีววิทยา 

• ป พ.ศ. 2542  เปล่ียนแปลงการบริหารภายในคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี จาก ภาควิชาซึ่งเดิมเปน 

หนวยงานหนึ่งของคณะ ฯ เปนการบริหารแบบมีคณะกรรมการ  โปรแกรมวิชาตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ                    
ซึ่งประกาศราชกิจจานุเบกษา ประกาศทั่วไป เลมที่ 116 ตอนพิเศษ 79  ลงวันที่ 12 ตุลาคม 2542 มีหนาที่หลักคือ                       
จัดการศึกษาสําหรับบุคลากรและหลังประจําการวิจัย การบริการวิชาการและการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม มีหัวหนาคณะ
และคณบดีเปนผูบัญชาการ ต้ังแตอดีตถึงปจจุบัน ดังน้ี    

  พ.ศ.  2521 – 2524 นายมาโนชญ  ไวทยกุล 

  พ.ศ.  2525 – 2529  นายวิทยา  วาจาบัณฑิตย 
  พ.ศ.  2530 – 2533  ผูชวยศาสตราจารยประทีป  แกวเหล็ก 

  พ.ศ.  2534 – 2537  ผูชวยศาสตราจารยชเนศ  คงการคา 

  พ.ศ.  2538 – 2541 ผูชวยศาสตราจารยสุวรรณ  คงม ี

  พ.ศ.  2542 – 2544 นายสมชาย  พลานนท 
  พ.ศ.  2545 – 2547  ผูชวยศาสตราจารยประทีป  แกวเหล็ก 

  พ.ศ.  2548 – 2551  ผูชวยศาสตราจารยชเนศ  คงการคา 

 พ.ศ. 2551 – ปจจุบัน ผูชวยศาตราจารย ดร.ศุภชัย  ทวี 
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• ป พ.ศ. 2547  รวมโปรแกรมวิชาชีววิทยาและโปรแกรมวิชาวิทยาศาสตรสิ่งแวดลอมเขาดวยกัน  
กลายเปนโปรแกรมวิชาชีววิทยาและวิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม 

• ป พ.ศ. 2548 เปล่ียนคํานําหนาสวนราชการในคณะ ฯ จากโปรแกรมวิชาเปนภาควิชา และจัดโครงสราง 

การบริหารใหม ซึ่งประกอบดวย คณบดีคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี รองคณบดีฝายบริหารรองคณบดีฝายวิชาการ และ
รองคณบดีฝายกิจการนักศึกษา 

- จัดทําโครงการพัฒนาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 10 หลักสูตร  ไดแก  คณิตศาสตร สถิติ 
วิทยาการคอมพิวเตอร  เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร    เทคโนโลยี ชีวภาพ   
สาธารณสุขศาสตร เคมี ฟสิกสอุตสาหกรรม และวิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม 

• ป พ.ศ. 2549 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรคไดประกาศใหมีการแบงสวนราชการหรือหนวยงานของ 

มหาวิทยาลัย ลงวันที่  27 ธันวาคม  พ.ศ. 2549 ซึ่งคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีไดแบงหนวยงาน ดังน้ี 

1. สํานักงานคณบดี 

2. ภาควิชาวิทยาศาสตร 
3. ภาควิชาวิทยาศาสตรประยุกต 
4. ศูนยวิทยาศาสตร 

2.  ปรัชญา  วิสัยทัศน  พันธกิจ  และวัตถุประสงค 
 ปรัชญา 

                 มุงมั่นพัฒนานักศึกษา นําวิชาการและวิจัยสูชุมชน รวมมือกับมวลชนใหเขมแข็งและยั่งยืน 
 วิสัยทัศน 
 คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี เปนศูนยกลางในการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพดานวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยีใหกับทองถ่ิน 

พันธกิจ 

1. ผลิตบัณฑิตทางดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
2. สงเสริมการทําวิจัยและพัฒนาภูมิปญญาทองถ่ิน 
3. บริการดานวิชาการ วิจัยแกชุมชนและทองถ่ิน 
4. การสนับสนุนการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
5. การสนับสนุนการผลิตและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาทางดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

วัตถุประสงค 
1. บัณฑิตคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  มีคุณภาพ  คุณธรรมจริยธรรมสูงขึ้น สอดคลองกับ                       

ความตองการของทองถ่ินและสังคม 
2. หลักสูตรสาขาวิทยาศาสตรมีการพัฒนาและปรับปรุงใหมีคุณภาพที่สอดคลองกับความตองการ                   

ของทองถ่ิน 
3. ผลิตบัณฑิตสาขาวิทยาศาสตรที่มีคุณภาพและเปนที่ตองการของทองถ่ิน และสังคม 
4. มีงานวิจัยเพ่ือถายทอดเทคโนโลยี และสรางองคความรู 
5. บริการวิชาการที่มีคุณภาพในรูปแบบที่หลากหลาย 
6. ถายทอดองคความรูดานเทคโนโลยีเพ่ือพัฒนาทองถ่ินและสังคม 
7. สงเสริมและทํานุบํารุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรมทองถ่ิน 
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3.  โครงสรางองคกรและโครงสรางการบริหารคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

กลุมงานบริหาร  กลุมงานวิชาการ กลุมงานกิจการนักศึกษา  

คณบด ี

รองคณบดีฝายบริหาร  รองคณบดีฝายวิชาการ  รองคณบดีฝายกิจการ

นักศึกษา  

- สาขาวิชาฟสิกสและ
วิทยาศาสตรทั่วไป 

- สาขาวิชาเคมี 

- สาขาวิชาชีววิทยาและ
เทคโนโลยีชีวภาพ 

- สาขาวิชาคณิตศาสตร 
                    และสถิติ 

- สาขาวิชาคอมพิวเตอรและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

- สาขาวิชาคหกรรมศาสตร 
- สาขาวิชาวิทยาศาสตร

สิ่งแวดลอม 

- สาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ 

หัวหนาสํานักงาน

คณบดี 

คณะกรรมการ           

ภาควิชาวิทยาศาสตร 

คณะกรรมการ                

ภาควิชาวิทยาศาสตรประยุกต 

หัวหนาศูนย

วิทยาศาสตร 

คณะกรรมการบริหารคณะ

วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  



 
4. แผนท่ียุทธศาสตร คณะวิทยาศาสตรและ

 
แผนที่ยุทธศาสตร: คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค จังหวดันครสวรรค 
ปรัชญา : ผลิตบัณฑิตรับใชสังคม นําวิชาการและวิจัยสูชุมชน เพื่อความเขมแข็งและยั่งยืนของชุมชน 

วิสัยทัศน คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี เปนศูนยกลางในการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีใหกับทองถิ่น 
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ประเด็นยุทธศาสตร ที่ 1      

การสรางโอกาสทาง

การศึกษาใหกับประชาชน        

ในทองถิน่ 

ประเด็นยุทธศาสตร ที่  2             
พัฒนาคุณภาพบัณฑิตและบุคลากร            

ในทองถิ่นใหสอดคลองกับความตองการ       

ของทองถิ่น และสังคม 

ประเด็นยุทธศาสตร ที่  3             
เพิ่มมาตรฐานการศึกษาและความสามารถ

ในการแขงขัน ของประเทศ 

ประเด็นยุทธศาสตร ที่  4       

การวิจัยเพื่อสรางองคความรู

ใหมในการพัฒนาทองถิ่น 

ประเด็นยุทธศาสตร ที่  5       

เพิ่มศักยภาพครูและบุคลากร      

ทางการศึกษาใหมีมาตรฐาน

สูงขึ้น 

จํานวนนักศึกษาใหมเพิ่ม 

จํานวนหลักสูตรใหมเพิ่ม จํานวนอาจารยมีวุฒิเพิ่ม จํานวนผลงานวิจัยเพิ่ม จํานวนนักวิจัยเพิ่ม 

จํานวนผูรับการอบรมเพิ่ม 

ถายทอดความรูตรงตามความตองการของผูเรียน 

จํานวนเงินวิจัยจากภายในและภายนอกเพิ่ม 

ถายทอดความรูตรงกลุมเปาหมาย การใหขอมูลขาวสาร 

จํานวนผูเขารวมกิจกรรมเพิ่ม 

จํานวนกิจกรรม 

ถายทอดความรูดานศิลปวัฒนธรรม 

เปนศูนยกลางดานเทคโนโลยี 

อํานวยความสะดวกในการรับบริการ 

การพัฒนา

ความรู 

สงเสริมความรวมมือกับองคกร

ภายในและนอกประเทศ 

สงเสริมเครือขายนักวิจัยภายนอกและภายใน การประชาสัมพันธ สงเสริมความรวมมือกับทุกภาคสวนทั้ง

ภายในและนอกประเทศ 

สรางแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน 

พัฒนาระบบฐานขอมูล 

สาขาวิชาคณิตศาสตรและสถิติ สาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ สาขาวิชาวิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม สาขาวิชาฟสิกสและวิทยาศาสตรทั่วไป สาขาวิชาชีววิทยา สาขาวิชาเคมี สาขาวิชาคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาวิชาคหกรรมศาสตร 

พัฒนาระบบบริหารความรู 

ประเด็นยุทธศาสตร ที่  6                   

กําหนดแนวทางการบริหารจัดการ                  

ใหไดมาตรฐานเปนไปตามเกณฑและวิธีการ

บริหารกิจการบานเมืองที่ดี 
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5.  หลักสูตรและสาขาวิชาท่ีเปดสอน 

ตารางท่ี 5.1 จํานวนหลักสูตรและสาขาวิชาที่เปดสอนในปการศึกษา 2551 

 

 

 

 

 

 

 

 
คณะ/กลุมสาขาวิชา 

จํานวนหลักสูตรและสาขาที่เปดสอน 

ปริญญาตรี ปริญญา โท ปริญญาเอก หมายเหตุ 

ภาควิชาวิทยาศาสตร 5 - -  

- สาขาวิชาคณิตศาสตร     

- สาขาวิชาสถิติ     

- สาขาวิชาเคมี     

- สาขาวิชาชีววิทยา และ ชีววิทยาประยุกต     

- สาขาวิชาฟสิกส และ ฟสิกสอุตสาหกรรม    
มีนักศึกษาเฉพาะป 4, 

และป 3 

ภาควิทยาศาสตรประยุกต 5 - -  

- สาขาวิชาคหกรรมศาสตรทั่วไป    มีนักศึกษาเฉพาะป 4 

- สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ และ   
  เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

   
ปรับปรุง               

เปนหลักสูตรเดียวกัน 

- สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร     

- สาขาวิชาวิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม     

- สาขาวิชาสาธารณสุข (สาธารณสุขชุมชน)     

รวม 10 - -  



คูมือการประกันคุณภาพคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี หนา  6 
 

 

6.  รายชื่อผูบริหารคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

1.  ผูชวยศาสตราจารย  ดร.ศุภชัย  ทวี    ตําแหนงคณบดี  
2.  ผูชวยศาสตราจารยรัตนะ ยศเมธากุล   ตําแหนงรองคณบดีฝายบริหาร  
3.  ผูชวยศาสตราจารย ดร.นวลศรี  ชํานาญกิจ   ตําแหนงรองคณบดีฝายวิชาการ  
4.  นายนฤพนธ พนาวงศ     ตําแหนงรองคณบดีฝายกิจการนักศึกษา  
5.  นายณัฐพงษ  สิงหภูงา     ตําแหนงหัวหนาสํานักงานคณบดี   

คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  
6.  รายชื่อคณะกรรมการบริหารคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

1.  ผศ.ดร.ศุภชัย  ทวี  คณบดีคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี     ประธานกรรมการ 
2.  นายแพทยธีรศักด์ิ  ลักษณานันท   ผูทรงคุณวุฒิ        กรรมการ 
3. นายธนาภรณ  ศรีสุวรรณ  ผูทรงคุณวุฒิ        กรรมการ 
4.  ผศ.สุวรรณ  คงมี  ผูทรงคุณวุฒิ        กรรมการ 
5.  ผศ.เกษม  ศรีเดิมมา  ผูทรงคุณวุฒิ        กรรมการ 
6.  ผศ.รัตนะ ยศเมธากุล    รองคณบดีฝายบริหาร   กรรมการ 

คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
7.  ผศ.ดร.นวลศรี  ชํานาญกิจ  รองคณบดีฝายวิชาการ   กรรมการ 

คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
8.  นายนฤพนธ พนาวงศ    รองคณบดีฝายกิจการนักศึกษา  กรรมการ 

คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
9.  ผศ.พีระพงษ  เนียมเสวก  หัวหนาภาควิชาวิทยาศาสตร   กรรมการ 
10.  หัวหนาภาควิชาวิทยาศาสตรประยุกต     กรรมการ 
11.  ผศ.ชะยันต  อินเล็ก  อาจารยประจําภาควิชาวิทยาศาสตร  กรรมการ 
12.  นายพงษศักด์ิ  ศิริโสม  อาจารยประจําภาควิชาวิทยาศาสตรประยุกต กรรมการ 
13.  นายณัฐพงษ  สิงหภูงา  หัวหนาสํานักงานคณบดี    กรรมการและเลขานุการ 
 

 

 

 

 

 

 



บทท่ี 2 

นโยบาย แผนงาน และกลยุทธ คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

 การพัฒนาคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค มีการวางแผนนโยบาย กลยุทธ และ
แผนงาน ใหครบและสอดคลองกับองคประกอบตาง ๆ ของภาระหนาที่ ความรับผิดชอบ ของมหาวิทยาลัยที่มีตอชุมชนและ
สังคม ผลงาน ที่ปฏิบัติควรไดรับการตรวจสอบและประเมินไดจากหนวยงานทางการศึกษาที่มีสวนรับผิดชอบและเก่ียวของ
องคประกอบที่สําคญัมีดังตอไปน้ี คือ 
  องคประกอบที่ 1  ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค และแผนดําเนินการ 
  องคประกอบที่ 2  การเรียนการสอน 
  องคประกอบที่ 3  กิจกรรมพัฒนานักศึกษา 
  องคประกอบที่ 4  การวิจัย 
  องคประกอบที่ 5  การบริหารทางวิชาการแกสังคม 
  องคประกอบที่ 6  การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 
  องคประกอบที่ 7  การบริหารและการจัดการ 
  องคประกอบที่ 8  การเงินและงบประมาณ 
  องคประกอบที่ 9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 
  
องคประกอบท่ี 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค และแผนดําเนินการ 

  นโยบาย 
1. จัดใหมีการทบทวน ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค และแผนดําเนินการ จากทุกภาคสวน 
2. จัดทําแผนปฏิบัติการประจําป ใหสอดคลองกับภารกิจของมหาวิทยาลัย สํานักงานอุดมศึกษา 

ตลอดจนแผนและนโยบายของรัฐบาล 
3. ติดตามแผนการปฏิบัติงานและรายงานผลการปฏิบัติตอสาธารณชน และมหาวิทยาลัย 

 
องคประกอบท่ี 2 การเรียนการสอน 

2.1 หลักสูตร 

  นโยบาย 
  จัดทําหลักสูตรใหสอดคลองกับความตองการของประเทศและชุมชน มีมาตรฐานตามมาตรฐาน
หลักสูตรอุดมศึกษาของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)  และมีการประเมินหลักสูตรอยางสมํ่าเสมอ                  
โดยนําผลการประเมินมาปรับปรุงและพัฒนา หลักสูตรใหเหมาะสมย่ิงขึ้น 
  เปาหมาย 
  มีหลักสูตรระดับปริญญาตรีและหลักสูตรระดับปริญญาโทในสาขาวิชาที่เปนที่ตองการประเทศและ
ชุมชน ตามความพรอมของคณะ โดยใหเปนไปตามมาตรฐานหลักสูตรในระดับอุดมศึกษา ของสํานักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา 
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2.2 อาจารย 

  นโยบาย 

1. สรางบรรยากาศท่ีดีในการทํางานรวมกันทั้งดานวิชาการและการทํางานในภาควิชา สาขาวิชา และ 
คณะฯ  

2. สงเสริมการพัฒนาอาจารยดานวิชาการ เชนการศึกษา การวิจัย การฝกอบรม การเสนอผลงาน  
การขอตําแหนงทางวิชาการและการเขียนเอกสารตํารา การขออนุสิทธิบัตร/สิทธิบัตร 

3. สงเสริมการพัฒนาอาจารยใหมีความรูเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน 
4. ยกยองเชิดชู อาจารย บุคลากร และนักศกึษาดีเดนของคณะ 
เปาหมาย 

1. สัดสวนอาจารยผูสอนที่สําเร็จการศึกษาระดับ ปริญญาเอก : ปริญญาโท  =  30 : 70 
2. สัดสวนตําแหนงทางวิชาการ  รศ. : ผศ. : อาจารย = 5  : 30 : 65 

2.3 กระบวนการเรียนการสอน 

  นโยบาย 
1. สงเสริมใหพัฒนากระบวนการเรียนการสอนที่มีการเนนผูเรียนเปนสําคัญและการใชสื่อการสอน 

ที่ทันสมัย การจัดทํา E-Learning   
2. มีขอสอบมาตรฐานรายวิชาศึกษาทั่วไป  ทดสอบนักศึกษาเพ่ือใหเกิดการพัฒนาการเรียนรู และ 

พัฒนาการสอนของอาจารยในรายวิชาศกึษาทั่วไป 

3. สงเสริมใหอาจารยและนักศึกษาทําโครงการ/การวิจัย/สิ่งประดิษฐ การจดสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร 
เปาหมาย 

1. มีรายวิชา E-Learning โดยเฉล่ียไมตํ่ากวา 1 รายวิชาตอสาขาวิชา 
2. มีงานวิจัยในช้ันเรียนและแผนการสอนในรายวิชาที่จัดการเรียนการสอนโดยเนนผูเรียนเปน 

สําคัญโดยเฉล่ียไมตํ่ากวา 1 รายวิชาตอสาขาวิชา 

3. มีแบบทดสอบมาตรฐานท่ีวัดความรู ความสามารถในระดับปริญญาตรีในรายวิชาศึกษาทั่วไป 
ทุกรายวิชา 

4. หาแหลงเงินทุนใหอาจารยและนักศึกษาทําโครงการ/การวิจัย/สิ่งประดิษฐ  

2.4 นักศึกษา 

  นโยบาย 

 มีการสงเสริมและพัฒนาใหนักศึกษามีความรูความสามารถในสาขาวิชาของตนเอง ภาษาอังกฤษ 
โปรแกรมคอมพิวเตอร และความรูเก่ียวของกับวิชาชีพเพ่ือประโยชนในการสมัครงาน 

  เปาหมาย 

1. มีการอบรมความรูเพ่ิมเติมในแตละสาขาวิชา ทั้งในเวลาและนอกเวลา 
2. มีการจัดการเรียนภาษาอังกฤษเพ่ิมเติมใหนักศึกษานอกเวลา 
3. มีการจัดอบรมโปรแกรมคอมพิวเตอรใหกับนักศึกษานอกเวลา 
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4. มีการจัดอบรมความรูในวิชาชีพ และวิชาที่เปนประโยชนในการออกไปทํางาน 

2.5 ปจจัยเก้ือหนุน 

  นโยบาย 
  จัดสิ่งแวดลอมและสถานที่ตลอดจนอุปกรณตาง ๆที่สงเสริมวิชาการ สุขภาพและนันทนาการ 

  เปาหมาย 
1. จัดต้ังงบประมาณการจัดทําหองสมุดและซื้อหนังสือเขาหองสมุดคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  
2. จัดภูมิทัศนบริเวณคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ใหสวยงาม มีสนามกีฬา และจัดบริเวณพักผอน 

ใหเพียงพอ 

กลยุทธ/มาตรการ 
1. จัดทําหลักสูตรและจัดการเรียนการสอนในหลักสูตรปริญญาตรี และปริญญาโท  ตามความ 

ตองการของประเทศและชุมชน และมีมาตรฐานตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรของสํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา 

2. ประเมินผลหลักสูตรทุกสาขาวิชาและทุกหลักสูตร อยางสม่ําเสมอ  เตรียมความพรอมเพื่อ 
ปรับปรุง และพัฒนาหลักสูตรใหทันสมัยและสอดคลองกับความตองการของประเทศ 

3. ศึกษาดูงานในหนวยงาน องคกร สถาบันที่เหมาะสมและไดมาตรฐาน เพ่ือเปรียบเทียบและพัฒนา 
หลักสูตรของคณะฯ ใหมีเหมาะสมตามความตองการของประเทศและชุมชน 

4. กําหนดภารกิจของอาจารยใหชัดเจนในดานการสอน การบริหาร การวิจัย การผลิตตํารา  
การบริการชุมชน การใหคําปรึกษาแกนักศึกษา ฯลฯ 

5. พัฒนาอาจารยใหมีการศึกษาตอ ฝกอบรมระยะสั้น ศึกษาดูงาน สนับสนุนทุนในการเสนอผลงาน  
ทั้งในและตางประเทศในสาขาวิชาชีพของตนเอง 

6. สนับสนุนรางวัลในการตีพิมพงานวิจัย การไดตําแหนงทางวิชาการ 
7. สรางโอกาสใหมีการพัฒนาอาจารยดานภาษาตางประเทศ คอมพิวเตอร การวัดผล  

การประเมินผลและเทคนิคการจัดการเรียนการสอนโดยเนนผูเรียนเปนสําคัญ  
8. ใหมีการประเมินอาจารย ขาราชการ เจาหนาที่และผูบริหารระดับคณะ ระดับภาควิชา 
9. จัดประชุม สัมมนา เพ่ือใหอาจารยมีโอกาสแลกเปล่ียนความคิดเห็นเชิงวิชาการโดยเฉพาะ 

ทั้งอาจารยจากภายนอกและภายในมหาวิทยาลัย 
10. สรรหาบุคคลดีเดนของคณะในดานตาง ๆ เชน ดานการวิจัย ดานการสอน และดานคุณธรรม 

จริยธรรม 
11. จัดต้ังหนวยผลิตและบริการสื่อการสอน เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการเรียนการสอนใหมากที่สุด เชน 

การผลิต E-learning การผลิตวีดิทัศน การผลิตแบบจําลอง ฯลฯ 
12. สงเสริมอาจารยจัดทําแผนการสอน กระบวนการเรียนการสอนรายวิชาตาง ๆ เพ่ือพิมพและ  

เผยแพร ในรูปแบบตาง ๆ  
13. มีการประเมินผลการสอนอาจารยโดยผูประเมิน เปนนักศึกษา และผูบริหารระดับสาขาวิชา 
14. จัดอบรมการทําวิเคราะหขอสอบเพื่อพัฒนาขอสอบรายวิชาศึกษาทั่วไปเปนขอสอบมาตรฐาน 
15. ประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เพ่ือพัฒนากระบวนการเรียนการสอนใหแกอาจารย 
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16. จัดทําหองสมุดและจัดหาหนังสือเขาหองสมุดคณะฯ ใหเพียงพอ 
17. จัดทําศูนยเครื่องมือทางวิทยาศาสตรใหมีมาตรฐานที่สามารถบริการท้ังภายในและภายนอกคณะได 
18. สงเสริมการเรียนการสอนรวมกับสถาบันอื่นทั้งในและตางประเทศ รวมท้ังแลกเปลี่ยนอาจารย นักศึกษา การ 

จัดอบรม การศึกษาดานหลักสูตรระหวางสถาบัน 
19. มีการติดตามผลบัณฑิตที่สําเร็จการศึกษาและประเมินผลเพ่ือนํามาปรับปรุงแกไขดานการเรียน 

 การสอนการจัดกิจกรรมสงเสริมการเรียน ฯลฯ 
20. สงเสริมใหนักศึกษามีความเช่ียวชาญในโปรแกรมคอมพิวเตอรที่จําเปนในการประกอบอาชีพ 

และสมัครงาน 
21. จัดหาทุนและจัดหางานพิเศษใหแกนักศึกษาเรียนดี นักศึกษายากจน 
22. จัดภูมิทัศนแวดลอมใหสวยงาม สะอาด รมรื่น และจัดบริเวณนันทนาการใหนักศึกษา โดยให 

 นักศึกษาและบุคลากรมีสวนรวมในการพัฒนา 

องคประกอบท่ี 3 กิจกรรมพัฒนานักศึกษา 

นโยบาย 
1. ใหนักศึกษาไดรับความรูทางวิชาการ ใหมีสุขภาพดี มบีุคลิกดี มีคุณธรรม จริยธรรม รูจักอนุรักษทรัพยากร 

และสิ่งแวดลอม มีที่ปรึกษาทางวิชาการและกิจกรรมตางๆ ตลอดจนการแนะแนวอาชีพใหนักศึกษา 
2. จัดใหผูบริหารพบนักศึกษาเพ่ือรับฟงขอคิดเห็น เสนอแนะในการพัฒนานักศึกษา และสถาบัน 
3. จัดกิจกรรมสงเสริมสุขภาพ คุณธรรม จริยธรรมและบุคลิกภาพ 
4. จัดระบบการปรึกษาแกนักศึกษา ทั้งดานการเรียน และดานอื่นๆ อยางใกลชิด 
เปาหมาย 
1. ใหบัณฑิตที่สําเร็จการศึกษา มีงานทําและศึกษาตออยางนอย 90% 
2. ใหหนวยงานที่บัณฑิตปฏิบัติงาน มีความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของบัณฑิตอยูในระดับ มาก 
3. ใหจํานวนนักศึกษาที่สําเร็จการศึกษา ตามหลักสูตร อยางนอย 90% 
กลยุทธ/มาตรการ 
1. จัดการแขงขันกีฬาระหวางนักศึกษา อาจารย และเจาหนาที่ในคณะ 
2. จัดกิจกรรมบําเพ็ญประโยชนแกสาธารณชนและชุมชน เชน ปลูกปา สรางอุปกรณ การเรียน                                

สรางหองเรียนใหโรงเรียนชนบท จัดออกคายอาสาสมัครพัฒนาชุมชน ฯลฯ 
3. จัดอบรมดานคุณธรรม จริยธรรม โดยนิมนตพระสงฆและบุคคลตัวอยาง เปนผูอบรมนักศึกษา 
4. เชิญวิทยากรใหความรูดานการพัฒนาบุคลิกภาพ เชน การพูด การเขาสมาคม และการมี มนุษยสัมพันธ 
5. สนับสนุนการดําเนินงานของสโมสร และชมรมตางๆ ของคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี นันทนาการ 

รวมท้ังสงเสริมดานดนตรีไทย ดนตรีสากลในคณะ 
6. จัดระบบอาจารยที่ปรึกษาทางวิชาการ กิจกรรมและปญหาตาง ๆ ของนักศึกษา 
7. กําหนดภาระงานอาจารยที่ปรึกษา 
8. กําหนดตารางเฉพาะสําหรับปรึกษานักศึกษา 
9. ทําฐานขอมูลของนักศึกษาและอาจารยที่ปรึกษา เพ่ือประโยชนในการปฏิบัติงาน 
10. ทํา Website ของอาจารยและใหมีการปรึกษาทางระบบ Internet 
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11. จัดใหผูบริหารพบนักศึกษา อยางนอยภาคเรียนละครั้ง เพ่ือใหนักศึกษาทราบการดําเนินงานของคณะและ             
รับฟงความเห็นของนักศึกษา 

12. จัดอบรมระยะสั้นในสาขาวิชาตางๆ ที่จําเปนในการสมัครงาน 
13. สนับสนุนภาควิชาจัดโครงการแนะแนวอาชีพ 

องคประกอบท่ี 4 การวิจัย 

นโยบาย 
1. สนับสนุนงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ/การขอสิทธิบัตร อนุสิทธิบัตร ในดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี                             

ทั้งดานประยุกต และพื้นฐาน ทั้งบุคลากรฝายการสอนและฝายสนับสนุนการสอน 
2. สนับสนุนใหมีการตีพิมพในวารสารในประเทศและนานาชาติที่มีคา Impact Factor 
3. สนับสนุนการวิจัยและเสนอผลงาน 
4. สนับสนุนใหมีความรวมมือทางวิจัย และทางวิชาการระหวางหนวยงานสถาบัน ทั้งในและนอกประเทศ 
5. สนับสนุนดานปจจัยเก้ือหนุน เชน การทําวารสารท่ีมีมาตรฐาน ประชุมทางวิชาการ การเสนอผลงาน                         

การจัดหาเครื่องมือวิเคราะหขั้นสูง 
เปาหมาย 
1. งานวิจัยโดยเฉล่ีย 20 %  
2. การจดสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร ไมนอยกวา 2 ช้ิน ภายในระยะเวลา 4 ป 
3. งานวิจัยไดรับการตีพิมพในวารสารไมนอยกวา 60 % ของงานวิจัย 
กลยุทธ/มาตรการ 
1. แตงต้ังกรรมการกําหนดนโยบายแสวงหาการวิจัย การทําความรวมมือเพ่ือใหเกิดการวิจัยรวมกับองคกร                

ในและนอกประเทศเพ่ือเขาสูความเปนสากล 
2. สนับสนุนเครื่องมือที่ใชในการวิจัย 
3. จัดอบรมใหความรู ดานการวิจัยเพ่ือพัฒนาทองถ่ิน 
4. จัดสรรทุนสนับสนุนอาจารยและบุคลากร ใหทําวิจัยทั้งในและตางประเทศ 
5. จัดสรรเงินรางวัลสนับสนุน การวิจัยที่ไดรับการตีพิมพ การจดสิทธิบัตร อนุสทิธิบัตร 
6. ยกยองเชิดชูเกียรตินักวิจัยดีเดนของบุคลากรในคณะ 
7. พัฒนาวารสารคณะวิทยาศาสตร เพ่ือเผยแพรงานวิจัย งานวิชาการ 
8. สนับสนุนการวิจัยทางวิทยาศาสตรเพ่ือพัฒนาทองถ่ิน 
9. จัดเวทีเผยแพรและนําเสนอผลงานวิจัยโดยเชิญเมธีวิจัยอาวุโสของคณะและจากสถาบันตาง ๆ รวมทั้ง

นักวิจัยรุนใหม นิสิต นักศึกษาไดแลกเปล่ียนความรูและวิจยัรวมกัน 
10. ทําความรวมมือทางการวิจัย วิชาการ การแลกเปล่ียนความรูรวมกับสถาบันอื่นทั้งภายในและภายนอก

ประเทศ 

องคประกอบท่ี 5 การบริการทางวิชาการสูสังคม 

 นโยบาย 

1. สงเสริมใหอาจารย บุคลากรและนักศึกษา เปนผูนําและบริการสังคม จัดการบริการดานตาง ๆ แกสังคมและ
จัดหาแหลงความรูใหแกชุมชนและสังคม 
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2. สงเสริมใหมีการบริการวิชาการแกชุมชน และใหมีการนําความรูและประสบการณจากการบริการวิชาการ
และวิชาชีพมาประยุกตใชในการเรียนการสอนและการวิจัย 

3. สงเสริมใหมีการนําความรูการวิจัย ไปประยุกตใชในการบริการทางวิชาการ วิชาชีพ และการเรียนการสอน 

เปาหมาย 

1. จํานวนโครงการบริการวิชาการสูชุมชนของสาขาตาง ๆ ไมตํ่ากวา 1 ครั้งตอปตอสาขาวิชา 

2. จํานวนการจัดการอบรมใหแกชุมชน อาจารยและนักเรียนในโรงเรียนในสาขาวิชาตาง ๆไมตํ่ากวา 1 ครั้งตอป
ตอสาขาวิชา 

กลยุทธ/มาตรการ 

1. สงเสริมใหอาจารย บุคลากรและนักศึกษาไดมีโอกาสเผยแพรความรูใหแกชุมชน เชน การเปนวิทยากร 

บรรยายพิเศษใหแกสถาบันการศึกษา องคกรและประชาชน ตลอดจนจัดโครงการวิทยาศาสตรสูชุมชน 

2. จัดอบรมระยะสั้นตามความตองการของชุมชน เชน อบรมคอมพิวเตอร  อบรมคณิตศาสตรอบรมการ 

ใชเครื่องมือทางวิทยาศาสตร โดยจัดหางบประมาณของคณะและแหลงอื่นๆ 

3. จัด อบรมคายอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร  จัดงานสัปดาหวิทยาศาสตรและกิจกรรม 

ทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
4. จัดทําวารสารวิชาการของคณะเพ่ือเผยแพรบทความ บทความงานวิจัยของอาจารย 
5. รับบริการตรวจสอบสารผลิตภัณฑ ตัวอยาง วัสดุ และเครื่องมือในแขนงตาง ๆ ทั้งทางเคมี ชีววิทยา 

ฟสิกส และอื่น ๆ โดยมีระเบียบกําหนด คาธรรมเนียมในการบริการอยางชัดเจน 

6. จัดทําสัญญาขอตกลงความรวมมือระหวางมหาวิทยาลัยกับสถาบันอื่น ๆ  
7. จัดต้ังโครงการบริการวิชาการทองถ่ิน และนําขอมูลมาสรุปรายงานมาประยุกตใชในการเรียนการสอน 

และการวิจัย 

8. การเปนศูนยจัดงานสัปดาหวิทยาศาสตรระดับภูมิภาค 

องคประกอบท่ี 6 การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 

นโยบาย 
1. สงเสริมการจัดกิจกรรมตางๆ ทางดานประเพณีวัฒนธรรม ศาสนาและยกยองปูชนียบุคคล                                

ดานศิลปวัฒนธรรมที่เก่ียวเน่ืองกับวิทยาศาสตรและภูมิปญญาไทย ภูมิปญญาทองถ่ิน 
2. สงเสริมการจัดกิจกรรมเพื่อการอนุรักษและพัฒนาสิ่งแวดลอมในคณะวิทยาศาสตรและในชุมชน 
3. สงเสริมการจัดกิจกรรมดานคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณแกบุคลากรและนักศึกษา 
เปาหมาย 
1. การจัดกิจกรรมดานประเพณีวัฒนธรรม และศาสตรา เชน พิธีไหวครู งานลอยกระทง งานสงกรานต 

การทอดผาบา การแหเทียนเขาพรรษา ฯลฯ 
2. การปลูกปาในชุมชน และการปลูกตนไมภายในมหาวิทยาลัย 
กลยุทธ/มาตรการ 
1. สงเสริมการจัดกิจกรรมตาง ๆที่เก่ียวของกับประเพณีศิลปวัฒนธรรมและศาสนา เชน การทอดกฐิน                     

การทอดผาปา งานลอยกระทง งานสงกรานต งานไหวครู 
2. สงเสริมใหบุคลากรปฏิบัติตนตามหลักของศาสนาและพระบรมราโชวาทในพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว              

ภูมิพลอดุลยเดชมหาราช 
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3. จัดกิจกรรมเชิดชูปูชนียบุคคล ดานศิลปวัฒนธรรมที่เก่ียวเน่ืองกับวิทยาศาสตรและภูมิปญญาไทย                            
ภูมิปญญาทองถ่ิน 

4. รณรงค การประหยัดพลังงาน 
5. รณรงครักษาความสะอาด 
6. รณรงคการปลูกปา 
7. จัดสภาพแวดลอมในคณะวิทยาศาสตรใหสะอาด สวยงาม 
8. บําเพ็ญประโยชนตอสังคมและชุมชน 

องคประกอบท่ี  7  การบริหารและจัดการ 

นโยบาย 
1. มีการกําหนดหนาที่บุคลากรฝายตาง ๆ  ใหบุคลากรมีสวนรวมในการบริหารและมีการบริหาร 

อยางโปรงใส ยุติธรรม สามารถ ตรวจสอบไดและนําระบบบริหารความเสี่ยงมาใชในกระบวนการบริหาร 
2. มีฐานขอมูลเพ่ือการบริหารจัดการและเพ่ือการตัดสินใจ 
3. มีการพัฒนาบุคลากรของคณะ ระดับหัวหนางาน และระดับผูปฏิบัติงานในดานบริหารและจัดการ 
4. มีการสงเสริม ความสามัคคี สงเสริมสุขภาพและสันทนาการ 
เปาหมาย 
1. จัดสงบุคลากรระดับผูบริหาร และหัวหนางานเขาอบรมดานบริหารจัดการ อยางนอยปละ 1  ครั้ง 
2. จัดสงบุคลากรระดับผูปฏิบัติการไปอบรมสัมมนา อยางนอยปละ 1  ครั้ง 
3. ใหบุคลากรเขารวมประชุม สัมมนา ฝกอบรมอยางนอย 1  ครั้ง ตอคน ตอป 
4. มีระบบฐานขอมูลเพ่ือการบริหารและการตัดสินใจ 
5. จัดกิจกรรมที่สงเสริมสุขภาพ พลานามัย และสันทนาการอยางสมํ่าเสมอ 
กลยุทธ/มาตรการ 
1. มีการสรรหาและแตงต้ังบุคคลเพื่อดํารงตําแหนงเปนคณะกรรมการฝายตาง ๆ  อยางเหมาะสม 
2. จัดทําระบบฐานขอมูลของคณะ เพ่ือใชในงานบริหาร วิชาการและจัดการโดยทําเปนเครือขายในคณะ 
3. มีการกําหนดภาระงานของตําแหนงตาง ๆ  ในระดับคณะ ภาควิชา อาจารย ขาราชการและเจาหนาที่อยาง

ชัดเจน 
4. มีระบบประเมินบุคลกรในตําแหนงตาง ๆ  ในระดับคณะ ภาควิชา รวมท้ังผูบริหาร อาจารยขาราชการและ

เจาหนาที่อยางสม่ําเสมอ 
5. เปดโอกาสใหบุคลากรมีสวนรวมในการบริหารโดยมีการประชุมอาจารย ขาราชการและเจาหนาที่                  

เปนประจําทุกภาคเรียนเพ่ือเสนอแนะการทํางาน แลกเปล่ียนความคิดเห็น ตลอดจนการประเมิน 
        ผลงานที่ทําไปและเสนอแนะท่ีจะทําตอไป 
6. พัฒนาบุคลากรของคณะในดานบริหารจัดการและวิชาการ 
7. สงเสริมการทํางานของสวัสดิการคณะเพ่ือความสมานฉันท สามัคคีและนันทนาการ 
8. นําผลการประเมินภาระงานมาเปนเกณฑการพิจารณาความดีความชอบและนํามาพัฒนาใหดียิ่งขึ้น 
9. มีระบบดํารงไวและพัฒนาบุคลากรใหมีคุณภาพและประสิทธิภาพ 
10. มีการจัดกิจกรรมที่สงเสริมสุขภาพ พลานามัย และการสันทนาการ 
11. มีการวิเคราะหความเสี่ยงและทําแผนบริหารความเสี่ยงของคณะฯ 
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องคประกอบท่ี 8  การเงินและงบประมาณ 

 นโยบาย 
1. มีการจัดสรรงบประมาณใหแกสาขาวิชาเปนสัดสวน  เปนธรรมดานความโปรงใส  เปนระบบและแสวงหา

แหลงทรัพยากรจากแหลงตาง ๆ  
2. มีระบบการเงินที่มีประสิทธิภาพ โปรงใสสามารถตรวจสอบได 
3. มีการใชทรัพยากรรวมกันภายในสถาบัน และภายนอกสถาบัน 
เปาหมาย 
มีฐานขอมูลคอมพิวเตอร ทางดานการเงิน ที่ผูบริหารและผูเก่ียวของระดับภาควิชาและระดับคณะ 

สามารถตรวจสอบไดตลอดเวลา  
 กลยุทธ/มาตรการ 

1. มีระบบการจัดสรรงบประมาณใหแกภาควิชาเปนสัดสวนและเปนธรรม ดวยความโปรงใส 
        ทุกฝายสามารถตรวจสอบได 
2. มีการทําฐานขอมูลดานการเงินเก่ียวกับการเบิกจายในระดับภาควิชาและระดับคณะ 
3. แสวงหาเงินงบประมาณจากแหลงอื่น เชน  การจัดอบรม คาธรรมเนียมในการบริการตรวจสอบเครื่องมือ 

คอมพิวเตอร อาคารสถานที่ การตรวจสอบทางวิชาการ งานมผช. ฯลฯ 
4. จัดทําโครงการบริการวิชาการ เพ่ือแสวงหาแนวทางใชทรัพยากรรวมกันกับหนวยงานตาง ๆ   

ทั้งภายในและภายนอกสถาบัน 

องคประกอบท่ี  9  ระบบการประกันคุณภาพและการพัฒนาองคกร 

 นโยบาย 
 มีระบบและกลไกในการตรวจสอบการประกันคุณภาพของสาขาวิชาใหมีการตรวจสอบการประกันคุณภาพ
ภายในทุกป  และพรอมที่จะรับการตรวจสอบจากกรรมการประเมินภายนอกคณะ รวมท้ังพัฒนาใหมีลักษณะเปนองคกร
แหงการเรียนรูอยางสมํ่าเสมอ และสงเสริมและพัฒนาความรูความสามารถ สรางวิสัยทัศนและปรับเปลี่ยนทัศนคติ                 
ของบุคลากรใหมีประสิทธิภาพและมีการเรียนรูรวมกัน 
 เปาหมาย 
 ผลการประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาจากคณะกรรมการประเมินภายนอก มีคาเฉล่ีย อยูในเกณฑดี 
 กลยุทธ/มาตรการ 

1. จัดต้ังคณะกรรมการตรวจสอบคุณภาพภายในของคณะและมีการตรวจสอบการประกันคุณภาพภายใน 
        ทุกสาขาวิชาทุกป 
2. มีระบบการตรวจสอบคุณภาพที่ชัดเจน และพรอมที่จะรับการตรวจสอบคุณภาพการศึกษาจากภายในและ

ภายนอกอยางตอเน่ือง 
3. มีการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาบุคลากรใหมีความรูดานการประกันคุณภาพ 
4. มีการศึกษาดูงานดานประกันคุณภาพการศึกษาในหนวยงานและสถานศึกษาตาง ๆ  
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บทท่ี 3 

ระบบ กลไกการประกันคุณภาพทางการศึกษาคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

 คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค ไดผลิตบัณฑิตวิทยาศาสตรรับใชสังคม                  

มายาวนาน และไดพัฒนาหลักสูตรการศึกษาในระดับปริญญาตรี มาอยางตอเน่ือง และพัฒนาหลักสูตรปริญญาโทต้ังแตป 

พ.ศ. 2552  เพ่ือตอบสนองตอความตองการของภาครัฐและเอกชน พันธกิจหลักของคณะวิทยาศาสตรฯ นอกจากการเรียน

การสอนแลว ยังมีกิจกรรมดานการวิจัย การบริการวิชาการใหกับสังคม การทํานุบํารุง ศิลปวัฒนธรรม และการอนุรักษ

สิ่งแวดลอม  

 เพ่ือใหปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน พันธกิจ และเปาประสงคของคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี เปนไปอยาง             

มีประสิทธิภาพ บรรลุวัตถุประสงค ตามเปาประสงคที่ต้ังไว และเปนการสรางความม่ันใจใหกับสังคม ในการผลิตบัณฑิต

ทางดานวิทยาศาสตร ที่มีพรอมทั้งคุณภาพและคุณธรรม คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ไดกําหนดนโยบายการประกัน

คุณภาพการศึกษาภายในคณะขึ้นมา  การประกันคุณภาพภายในจะทําใหสถานศึกษามีการพัฒนาตนเองอยางตอเน่ือง และ

การประเมินคุณภาพภายนอกจะเปนการกระตุนใหสถานศึกษาพัฒนาคุณภาพที่ดีขึ้นอยางสม่ําเสมอ ระบบและกลไก              

การประกันคุณภาพการศึกษาของคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี เปนกลไกท่ีกําหนดขึ้นมาเพ่ือใชเปนมาตรการ                      

ในการควบคุมคุณภาพ การตรวจสอบคุณภาพ การประเมินคุณภาพ และการรับรองคุณภาพ 

1. นโยบายในการประกันคุณภาพการศึกษาของคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

มีระบบกลไกในการตรวจสอบการประกันคุณภาพ ของสาขาวิชา ใหมีการตรวจสอบการประกันคุณภาพภายใน

ทุกป และพรอมที่จะรับการตรวจสอบจากกรรมการประเมินภายนอก รวมท้ังพัฒนาใหมีลักษณะเปนองคกรแหงการเรียนรู 

อยางสมํ่าเสมอ และสงเสริมและพัฒนาความรูความสามารถ สรางวิสัยทัศนและปรับเปล่ียนทัศนคติของบุคลากรใหมี

ประสทิธิภาพและมีการเรียนรูรวมกัน 

2. แนวทางปฏิบัติในการประกันคุณภาพการศึกษาของคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

1. แตงต้ังคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาของคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี เพ่ือกํากับดูแลให

คําปรึกษาดานประกันคุณภาพฯ 

2. แตงต้ังคณะกรรมการติดตามงานประกันคุณภาพทางการศึกษา ของคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี                 

เพ่ือทราบถึงปญหา อุปสรรค ผลสัมฤทธิ์ของการประกันคุณภาพทางการศึกษาเปนระยะ เพ่ือที่จะไดนํา

ขอเสนอและมาพัฒนาประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานตอไปใหดียิ่งขึ้น 

3. มีการประสานงานดานประกันคุณภาพการศึกษา ระหวางหนวยงานตางๆ ทั้งภายในและภายนอกคณะฯ                

4. จัดทําคูมือการประกันคุณภาพศึกษาของคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

5. ใหหนวยงานตางๆ ในคณะฯ นํากลไก และแนวปฏิบัติดานการประกันคุณภาพการศึกษาไปปฏิบัติ และ

ดําเนินการอยางตอเน่ือง เปนรูปธรรม 

6. ใหหนวยงานตางๆ จัดกิจกรรมท่ีเปนการแลกเปลี่ยนเรียนรูดานประกันคุณภาพ ทั้งระหวางภายในและ

ภายนอกคณะฯ 
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7. ใหหนวยงานตางๆ จัดทํารายงานดานประกันคุณภาพฯ เพ่ือรับการประเมิน/ตรวจสอบ 

8. คณะจัดทํารายงานดานประกันคุณภาพฯ พรอมที่จะใหหนวยงานภายนอกและมหาวิทยาลัยตรวจสอบ               

เพ่ือรับรองคุณภาพ 

3. ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาของคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

1. มีคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาของคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
2. มีการกําหนดนโยบาย และแนวปฏิบัติในการประกันคุณภาพการศึกษาของคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

3. มีการกําหนดแผนปฏิบัติงานการประกันคุณภาพ การศึกษาของคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

4. มีคูมือการประกันคุณภาพการศึกษาของคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
5. มีการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติงาน และรายงานผลการดําเนินการ 

4. แผนการดําเนินงานดานการประกันคุณภาพการศึกษาป พ.ศ. 2551-2554 

โครงการ/กิจกรรม 2551 2552 2553 2554 หมายเหตุ 
1. จัดทํา/ปรับปรุงมาตรฐาน ดัชนีประเมินและเกณฑการประเมิน 

    
สํานักงานคณะกรรมการ

อุดมศึกษา (สกอ.) ดําเนินการ 
2.    รับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะ/ภาควิชา/  
สาขาวิชา 

        อยางนอยปละ 1 คร้ัง 

3.   รับการประเมินคุณภาพการศึกษาจากภายนอก (สมศ.) ‐  ‐  ‐ รับการประเมินป 53 
4.   จัดทํา/ปรับปรุงคูมือการประกัน คุณภาพการศึกษา                          
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี

        อยางนอยปละ 1 คร้ัง 

5.  โครงการอบรม/สัมมนาดานการประกันคุณภาพการศึกษา   
แกบุคลากร 

        อยางนอยปละ 1 คร้ัง 

6.   โครงการประเมินแผนปฏิบัติการ         ปละ 2 คร้ัง 
7.  กิจกรรมการแลกเปล่ียนเรียนรูดานประกันคุณภาพระหวาง
หนวยงานนอกคณะฯ 

        อยางนอยภาคเรียนละ 1 คร้ัง 

8.   กิจกรรมการแลกเปล่ียนเรียนรูดานประกันคุณภาพระหวาง
หนวยงานภายนอกคณะฯ 

       
ปละ 1 คร้ัง 

 

ทุกป 

คณะ/ภาควิชา/สาขาวิชา 
จัดทํา SAR 

รับการประเมินคุณภาพ

การศึกษาภายใน 

รับการประเมินคุณภาพ

การศึกษาภายนอก 

แกไข/ปรับปรุง/พัฒนาตามเกณฑ 
การตรวจสอบและประเมินผล 

ทุก 5 ป 
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5. ปฏิทินการตรวจ ติดตาม การประกันคุณภาพทางการศึกษาในระดับคณะ ปการศึกษา 2551 คณะวิทยาศาสตร                  

และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค 

ลําดับท่ี กิจกรรม ระยะเวลาดําเนินการ หมายเหตุ 
1 ประชุมช้ีแจงตัวช้ีวัดใหคณาจารยทั้งคณะไดรับทราบโดยทั่วกัน มิ.ย.51  

2 
ประชุมคณะกรรมการ เพ่ือสรางระบบและกลไกในการตรวจ
ติดตาม การประกันคุณภาพทางการศึกษาภายในระดับคณะ 

ก.ค. 51 
 

3 
ตรวจติดตามความกาวหนาในการเตรียมการการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายใน ของสาขาวิชาตางๆ 8 สาขา ครั้งที่ 1 

ต.ค. 52 
 

4 
ตรวจติดตามความกาวหนาในการเตรียมการการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายใน ของสาขาวิชาตางๆ 8 สาขา ครั้งที่ 2 

มี.ค.-เม.ย. 52 
 

5 
รวบรวมขอมูลจากสาขาวิชาตางๆ เพ่ือเขียนรายงานการประกัน
คุณภาพทางการศึกษาภายในระดับคณะและเตรียมความพรอม     
รับการประเมินจากมหาวิทยาลัย 

พ.ค. 52 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



บทท่ี 4 

แนวทางการจัดทํารายงานการประเมินตนเอง/ตรวจสอบ 

 คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี กําหนดแนวทางการประกันคุณภาพการศึกษา ตามแนวทางของหนวยงาน                     
การประกันคุณภาพการศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค เพ่ือใหเปนรูปแบบมาตรฐานอันเดียวกัน โดยใชหลักเกณฑ            
การประกันคุณภาพของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาโดยมีรายละเอียดดังตอไปน้ี 

องคประกอบท่ี  1  ปรัชญา  ปณิธาน  วัตถุประสงคและแผนดําเนินงาน    
ตัวบงช้ีที่  1.1  การกําหนดปรัชญาหรือปณิธาน ตลอดจนมีกระบวนการพัฒนากลยุทธแผนดําเนินงานและมีการกําหนดตัวบงช้ี

เพ่ือวัดความสําเร็จของการดําเนินงานตามแผนใหครบทุกชนิด 
ตัวบงช้ีที่  1.2  รอยละของการบรรลุเปาหมายตามตัวบงช้ีของการปฏิบัติงานที่กําหนด 

องคประกอบท่ี  2   การเรียนการสอน       
ตัวบงช้ีที่  2.1  มีระบบและกลไกในการบริหารหลักสูตร     
ตัวบงช้ีที่  2.2  มีกระบวนการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ  
ตัวบงช้ีที่  2.3  มีโครงการหรือกิจกรรมที่สนับสนุนการพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอน  ซึ่งบุคคล  องคกร  และชุมนุม

ภายนอกมีสวนรวม 
ตัวบงช้ีที่  2.4  จํานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเทาตอจํานวนอาจารยประจํา 
ตัวบงช้ีที่  2.5  สัดสวนของอาจารยประจําที่มีวุฒิปริญญาตรี  ปริญญาโท  ปริญญาเอกหรือเทียบเทาตออาจารยประจํา 
ตัวบงช้ีที่  2.6  สัดสวนของอาจารยประจําที่ดํารงตําแหนงอาจารย  ผูชวยศาสตราจารย  รองศาสตราจารย  และศาสตราจารย 
ตัวบงช้ีที่  2.7  มีกระบวนการสงเสริมการปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพของคณาจารย 
ตัวบงช้ีที่  2.8  มีระบบและกลไกสนับสนุนใหอาจารยประจําทําวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนการสอน 
ตัวบงช้ีที่  2.9  รอยละของบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ไดงานทําและประกอบอาชีพอิสระภายใน  1  ป 
ตัวบงช้ีที่  2.10 รอยละของบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ไดรับเงินเดือนเริ่มตนเปนไปตามเกณฑ 
ตัวบงช้ีที่  2.11 ระดับความพึงพอใจของนายจาง  ผูประกอบการ  และผูใชบัณฑิต  
ตัวบงช้ีที่  2.12 รอยละของนักศึกษาปจจุบันและศิษยเกาที่สําเร็จการศึกษาภายในรอบ  5  ปที่ผานมาที่ไดรับประกาศเกียรติคุณ

ยกยองในดานวิชาการ  วิชาชีพคุณธรรม  จริยธรรม  กีฬา  สุขภาพ  ศิลปะและวัฒนธรรม  และดานสิ่งแวดลอม 
ในระดับชาติหรือนานาชาติ 

ตัวบงช้ีที่  2.13 รอยละของอาจารยประจําซึ่งมีคณุสมบัติเปนที่ปรึกษาวิทยานิพนธที่ทําหนาที่อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ 

องคประกอบท่ี  3   กิจกรรมพัฒนานิสิตนักศึกษา  
ตัวบงช้ีที่  3.1  มีการจัดบริการแกนักศึกษาและศิษยเกา     
ตัวบงช้ีที่  3.2  มีการสงเสริมกิจกรรมนักศึกษาที่ครบถวนและสอดคลองกับคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค 

องคประกอบท่ี  4   การวิจัย         
ตัวบงช้ีที่  4.1  มีการพัฒนาระบบและกลไกในการสนับสนุนการผลิตงานวิจัยและงานสรางสรรค 
ตัวบงช้ีที่  4.2  มีระบบบริหารจัดการความรูจากงานวิจัยและงานสรางสรรค 



คูมือการประกันคุณภาพคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี หนา 20 
 

ตัวบงช้ีที่  4.3  เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสรางสรรคจากภายในและภายนอกสถาบันตอจํานวนอาจารยประจํา 
ตัวบงช้ีที่  4.4  รอยละของงานวิจัยและงานสรางสรรคที่ตีพิมพเผยแพรไดรับการจดทะเบียนทรัพยสินทางปญญาหรือ                        

อนุสิทธิบัตร  หรือนําไปใชประโยชนทั้งในระดับชาติและในระดับนานาชาติตอจํานวนอาจารยประจํา 
ตัวบงช้ีที่  4.5  รอยละของบทความวิจัยที่ไดรับการอางอิง (Citation)ใน refereed  journal  หรือในฐานขอมูลระดับชาติหรือ

ระดับนานาชาติตออาจารยประจํา  

องคประกอบท่ี  5   การบริการวิชาการแกสังคม      
ตัวบงช้ีที่  5.1  มีระบบและกลไกในการบริการทางวิชาการแกสังคมตามเปาหมายของสถาบัน 
ตัวบงช้ีที่  5.2  รอยละของอาจารยประจําที่มีสวนรวมในการใหบริการทางวิชาการแกสังคมเปนที่ปรึกษา  เปนกรรมการ

วิทยานิพนธภายนอกสถาบันเปนกรรมการวิชาการ  เปนกรรมการวิชาชีพในระดับชาติหรือระดับนานาชาติ 
ตออาจารยประจํา 

ตัวบงช้ีที่  5.3  รอยละของกิจกรรมหรือโครงการบริการวิชาการและวิชาชีพที่ตอบสนองความตองการพัฒนาและเสริมสราง
ความเขมแข็งของสังคม ชุมชนประเทศชาติและนานาชาติตออาจารยประจํา 

ตัวบงช้ีที่  5.4  รอยละของระดับความพึงพอใจของผูรับบริการ    
ตัวบงช้ีที่  5.5  จํานวนแหลงใหบริการทางวิชาการและวิชาชีพที่ไดรับการยอมรับในระดับชาติหรือระดับนานาชาติ                              

(จํานวนศูนยเครือขาย)   

องคประกอบท่ี  6   การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม      
ตัวบงช้ีที่  6.1  มีระบบและกลไกในการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม    
ตัวบงช้ีที่  6.2  มีผลงาน  หรือช้ินงานการพัฒนาองคความรู  และสรางมาตรฐานศิลปวัฒนธรรม  
ตัวบงช้ีที่  6.3  ประสิทธิผลในการอนุรักษ  พัฒนาและสรางเสริมเอกลักษณศิลปวัฒนธรรม   

องคประกอบท่ี  7   การบริหารและการจัดการ         
ตัวบงช้ีที่  7.1  สภาสถาบันใชหลักธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการและสามารถผลักดันสถาบันใหแขงขันไดในระดับสากล 
ตัวบงช้ีที่  7.2   ภาวะผูนําของผูบริหารทุกระดับของสถาบัน     
ตัวบงช้ีที่  7.3  มีการพัฒนาสถาบันสูองคการเรียนรู 
ตัวบงช้ีที่  7.4  มีระบบและกลไกในการบริหารงานบุคคลเพื่อพัฒนาและธํารงรักษาไวใหบุคลากรมีคุณภาพและประสิทธิภาพ 
ตัวบงช้ีที่  7.5  ศักยภาพของระบบฐานขอมูลเพ่ือการบริหาร  การเรียนการสอนและการวิจัย 
ตัวบงช้ีที่  7.6  ระดับความสําเร็จในการเปดโอกาสใหบุคคลภายนอกเขามามีสวนรวมในการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษา 
ตัวบงช้ีที่  7.7  รอยละของอาจารยประจําที่ไดรับรางวัลผลงานทางวิชาการหรือวิชาชีพในระดับชาติหรือนานาชาติ 
ตัวบงช้ีที่  7.8  มีการนําระบบบริหารความเสี่ยงมาใชในกระบวนการบริหารการศึกษา  
ตัวบงช้ีที่  7.9  ระดับความสําเร็จของการถายทอดตัวบงช้ีและเปาหมายของระดับองคกรสูระดับบุคคล 

องคประกอบท่ี  8   การเงินและงบประมาณ       
ตัวบงช้ีที่  8.1  มีระบบและกลไกในกาจัดสรร  การวิเคราะหคาใชจายการตรวจสอบการเงินและงบประมาณอยางมีประสิทธิภาพ 
ตัวบงช้ีที่  8.2  มีการใชทรัพยากรภายในและภายนอกสถาบันรวมกัน  
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องคประกอบท่ี  9   ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษา    
ตัวบงช้ีที่  9.1  มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายในที่เปนสวนหน่ึงของกระบวนการบริหารการศึกษา 
ตัวบงช้ีที่  9.2  มีระบบและกลไกการใหความรูและทักษะดานการประกันคุณภาพแกนักศึกษา 
ตัวบงช้ีที่  9.3  ระดับความสําเร็จของการประกันคุณภาพการศึกษาภายในเอกสารอางอิง    
      

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         

 
 
 
 
 
 



  

องคประกอบที่ 1  ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค และแผนดําเนินการ   เกณฑการประเมิน                      

 

        ชนิดของตัวบงชี้ : กระบวนการ 
ตัวบงชี้ที่ 1.1  มีการกําหนดปรัชญาหรือปณิธาน ตลอดจนมีการพัฒนากลยุทธ แผนดําเนินงานและมีการกําหนดตัวบงชี้เพื่อวัดความสําเร็จของการดําเนินงานตามแผนใหครบทุกภารกิจ 
 

ระดับที่ เกณฑมาตรฐาน มาตรการ / กระบวนการ กิจกรรม หมายเหตุ / หลักฐานประกอบ 

1 มีการกําหนดปรัชญาหรือปณิธาน ประชุมบุคลากรในคณะเ พื่อทบทวน  / 

กําหนดปรัชญา  ปณิธานแลวัตถุประสงค   

ของคณะวิทยาศาสตร  ให เหมาะสมกับ

สถานภาพในปจจุบัน 

1. ประชุมจัดทําแผนงานประจําปงบประมาณ 
และทบทวนวิสัยทัศน พันธกิจ เปาประสงค 
ปณิธาน และปรัชญา ปละ 1 ครั้ง 
2. ประชุมบุคลากรคณะวิทยาศาสตรภาคเรียน
ละ 1 ครั้ง เพื่อ 
1) รายงานปฏิบัติงานของผูบริหารระดับคณะ
และภาควิชา 
2)  รับฟงขอเสนอแนะเพื่อพัฒนางานของ
ผูบริหาร 
3) ประชาสัมพันธผลการประชุมใหบุคลากร
และบุคคลทั่วไปรับทราบ 

 
 

1. นโยบายและกลยุทธคณะวิทยาศาสตร     

2. แผนปฏิบัติการประจําป                           

3. รายงานประจําป                                       

4. รายงานการประชุม                                  

5. หนังสือเชิญ ประชุม 

 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 

มีการดําเนินการไมครบ 5 

ขอแรก 

มีการดําเนินการ 5-6 

ขอแรก 

มีการดําเนินการครบ

ทุกขอ 



ตัวบงชี้ที่ 1.1  มีการกําหนดปรัชญาหรือปณิธาน ตลอดจนมีการพัฒนากลยุทธ แผนดําเนินงานและมีการกําหนดตัวบงชี้เพื่อวัดความสําเร็จของการดําเนินงานตามแผนใหครบทุกภารกิจ 

ระดับที่ เกณฑมาตรฐาน มาตรการ / กระบวนการ กิจกรรม หมายเหตุ / หลักฐานประกอบ 

2 

 

 

 

 

 

 

 

มีกระบวนการพัฒนากลยุทธ  แผนการ

ดํา เ นินงานและปฏิบั ติการประจํ าป ให

สอดคลองกันและกันและสอดคลองกับ

ภารกิจหลักของสถาบัน ยุทธศาสตรและ

แผนพัฒนาของชาติ 

1 .  แตง ตั้งคณะกรรมการ  จัดทํ ากลยุทธ

วิเคราะหและเปรียบเทียบยุทธศาสตรและ

แผนพัฒนาของชาติ กับภารกิจหลักของ

มหาวิทยาลัยและของคณะวิทยาศาสตร   

2. คณะกรรมการประจําคณะฯพิจารณาแผน

ดําเนินการและแผนปฏิบัติการประจําป 

1. ประชุมคณะกรรมการวิเคราะหและ

เปรียบเทียบฯเพื่อศึกษาและเปรียบเทียบ

ยุทธศาสตรและแผนพัฒนาของชาติกับภารกิจ

หลักของมหาวิทยาลัยและของคณะ

วิทยาศาสตร ปละ 1 ครั้ง (เดือนพฤษภาคม) และ

รายงานผลตอคณะกรรมการประจําคณะฯ             

2.  ประชุมบุคลากรเพื่อใหรับทราบแนวทางใน

การจัดทําแผนปฏิบัติการ                                       

3.  จัดโครงการการแลกเปลี่ยนเรียนรูรวมกันใน

การทําแผนปฏิบัติการทั้งระดับคณะและ

ภาควิชา โดยรวมกันพิจารณาและกําหนด

เปาหมายของตัวบงชี้เพื่อวัดความสําเร็จการ

ดําเนินงาน 

 

 

1. คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการ                      

2. รายงานการประชุมคณะกรรมการ

วิเคราะห                                                       

3. รายงานการประชุม                                   

4. รายงานการจัด KM                                 

5. รายงานประจําป 

 



ตัวบงชี้ที่ 1.1  มีการกําหนดปรัชญาหรือปณิธาน ตลอดจนมีการพัฒนากลยุทธ แผนดําเนินงานและมีการกําหนดตัวบงชี้เพื่อวัดความสําเร็จของการดําเนินงานตามแผนใหครบทุกภารกิจ 

ระดับที่ เกณฑมาตรฐาน มาตรการ / กระบวนการ กิจกรรม / โครงการ หมายเหตุ / หลักฐานประกอบ 

3 มีการกําหนดตัวบงชี้ของการดําเนินงาน 

และการกําหนดเปาหมายของแตละตัวบงชี้

เพื่อวัดความสําเร็จของการดําเนินงาน 

ใหทุกโครงการ / กิจกรรมมีการกําหนดตัว

บงชี้และกําหนดเปาหมายเพื่อวัดความสําเร็จ

ของการดํา เนินงานตามแผนปฏิบั ติการ

ประจําปงบประมาณ 

1.จัดโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู เพื่อพิจารณา

แผนปฏิบัติราชการประจําป โดยใหโครงการ / 

กิจกรรมตองกําหนดตัวบงชี้และกําหนด

เปาหมายเพื่อวัดความสําเร็จของการดําเนินงาน 

เชน ปริมาณผูเขารวมโครงการ / กิจกรรม            

ดานคุณภาพ เชน ความพึงพอใจ                          

ของผูรับบริการหรือเขารวมโครงการ / 

กิจกรรม หรือ วัดความรู                                       

2. ใหหนวยงานกําหนดตัวบงชี้ของทุกกิจกรรม 

/ ทุกโครงการ 

 

 

 

 

1. สรุปโครงการ / กิจกรรมของคณะและ

ภาควิชา                                                       

2. รายงานประจําป 

 



ตัวบงชี้ที่ 1.1 มีการกําหนดปรัชญาหรือปณิธาน ตลอดจนมีกระบวนการพัฒนากลยุทธ แผนดําเนินงานและมีการกําหนดตัวบงชี้เพื่อวัดความสําเร็จของการดําเนินงานตามแผนใหครบทุกภารกิจ  

 

ระดับที่ เกณฑมาตรฐาน มาตรการ / กระบวนการ กิจกรรม หมายเหตุ / หลักฐานประกอบ 

4 มีการดําเนินการตามแผนครบทุกภารกิจ  1. มอบใหหนวยนโยบายและแผนติดตามและ 

ประเมินแผนฯ                                                   

2. หนวยงาน/ภาควิชามีการรายงานผลการ 

ดําเนินการตามแผนปฏิบัติการทุกเดือน                

ในที่ประชุมกรรมการบริหารคณะ                       

3. รายงานผลการประเมินแผน ตอ 

คณะกรรมการประจําคณะ  

1. หนวยงาน/ภาควิชา สรุปตัวบงชี้ทั้งหมด 

รายงานผลดําเนินการตามแผนปฏิบั ติการ   

ในที่ ป ระ ชุมกรรมการบริ ห ารคณะ เ พื่ อ 

พิจารณาว ากิจกรรมที่ ดํา เนินการตรงตาม 

ตัวชี้วัดที่ ตั้งไวหรือไมโดยตัวชี้วัดจะตองมี   

2 แบบ คือ   1) ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ                        

                    2) ตัวชี้วัดเชิง คุณภาพ                      

2. รายงานผลการดําเนินงานและสรุปตัวบงชี้

ในที่ประชุมบุคลากรคณะวิทยาศาสตร                

3. หนวยนโยบายและแผน รายงานผลการ           

ประเมินใหคณะกรรมการประจําคณะทราบ  

ทุก 4 เดือน                                                           

ครั้งที่ 1 เดือน กุมภาพันธ                                     

ครั้งที่ 2 เดือน มิถุนายน                                     

ครั้งที่ 3 เดือน ตุลาคม  

1. รายงานสรุปการ ปฏิบัติงานฯ   

ทุกไตรมาส  

2. รายงานการติดตาม ประเมินแผน การ

ใชงบประมาณ 

 



ตัวบงชี้ที่ 1.1      มีการกําหนดปรัชญาหรือปณิธาน ตลอดจนมีกระบวนการพัฒนากลยุทธ แผนดําเนินงานและมีการกําหนดตัวบงชี้เพื่อวัดความสําเร็จของการดําเนินงานตามแผนใหครบทุกภารกิจ  

 

ระดับที่ เกณฑมาตรฐาน มาตรการ / กระบวนการ กิจกรรม หมายเหตุ / หลักฐานประกอบ 

5 มีการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล

การ ดําเนินงานตามตัวบงชี้อยางนอย   

ปละ 2 ครั้ง และรายงานผลตอผ ูบริหาร

และสภาสถาบัน 

1. ทุกหนวยงานรายงานผลการดําเนินงานตอ

ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร ป ร ะ จํ า ค ณ ะ ทุ ก เ ดื อ น 

 2. คณะกรรมการติดตามและประเมินแผนฯ ทํา

หนาติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล การ

ปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการและปรับแผน   

ปละ 3 ครั้ง (4 เดือน / ครั้ง)  

ครั้งที่ 1 เดือน ตุลาคม -มกราคม  

ครั้งที่ 2 เดือน กุมภาพันธ – พฤษภาคม  

ครั้งที่ 3 เดือน มิถุนายน -กันยายน  

1. หนวยงานรายงานผลการดําเนินงาน   

ตอคณะกรรมการประจําคณะเป นประจํา   

2. ประชุมคณะกรรมการฯ เพื่อศึกษารายงาน 

ผลการติดตามตรวจสอบและประเมินผลการ 

ปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการ  ปละ  3 ครั้ง  

(4 เดือน / ครั้ง) และรายงานผลตอกรรมการ 

ประจําคณะฯ  

ครั้งที่ 1 เดือน กุมภาพันธ                                      

ครั้งที่ 2 เดือน มิถุนายน                                         

ครั้งที่ 3 เดือน ตุลาคม  

 

 

 

 

1. รายงานผลการ ดําเนินงาน                      

2. รายงานการติดตามและประเมินแผน  

 



ตัวบงชี้ที่ 1.1      มีการกําหนดปรัชญาหรือปณิธาน ตลอดจนมีกระบวนการพัฒนากลยุทธ แผนดําเนินงานและมีการกําหนดตัวบงชี้เพื่อวัดความสําเร็จของการดําเนินงานตามแผนใหครบทุกภารกิจ  

 

ระดับที่ เกณฑมาตรฐาน มาตรการ / กระบวนการ กิจกรรม หมายเหตุ / หลักฐานประกอบ 

6  มีการวิเคราะหความสอดคลอง ระหวาง

กลยุทธ แผนดําเนินงาน เปาประสงค

เปาหมาย กับยุทธศาสตรและแผนพัฒนา

ของชาติ ตลอดจนสภาพการณปจจุบัน

และแนวโนม ในอนาคตอยางสมํ่าเสมอ  

คณะกรรมการจัดทํากลยุทธ  วิ เคราะหและ 

เปรียบเทียบฯ (จากระดับ 2) วิเคราะหความ 

สอดคลอง ระหวางกลยุทธแผนดําเนินงาน   

เป าประสงค  เป าหมายกับยุทธศาสตรและ 

แผนพัฒนาของชาติ  ตลอดจนสภาพการณ   

ปจจุบันและแนวโนมในอนาคตอยาง สมํ่าเสมอ  

1. ประชุมเพื่อจัดทํากลยุทธวิเคราะห ความ

สอดคลอง ระหวางกลยุทธ แผนดําเนินงาน   

เป าประสงค เปาหมายกับยุทธศาสตรและ 

แผนพัฒนาของชาติตลอดจนสภาพการณ   

ปจจุบันและแนวโนม ในอนาคตอยางนอย   

ปละ 1 ครั้ง  

2. รายงานผลการวิเคราะหตอที่ประชุม 

คณะกรรมการประจําคณะฯ 

 

1. รายงานการประชุม                                 

2.   นโยบาย และกลยุทธของคณะฯ            

7 มีการนําผลการประเมินและผลการ 

วิ เ คราะห ม าปรับปรุ งกล ยุทธ  และ

แผนการดําเนินงาน อยางตอเนื่อง  

คณะกรรมการประจํ าคณะฯ  นํ าผลการ   

วิเคราะห และผลการประเมิน (จากระดับ 6) 

 มาปรับปรุง กลยุทธและแผนดําเนินงาน  

1. ประชุมคณะกรรมการประจําคณะฯ  

เพื่อปรับแผนกลยุทธและแผนดําเนินงาน 

อยางนอยปละ 3 ครั้ง (4 เดือน/ครั้ง)  

2. ประชุมจัดทําแผนปฏิบัติการประจําป

งบประมาณ  

 

1. รายงานการประชุม คณะกรรมการฯ 

ปรับ แผนกลยุทธ 

2. รายงานการจัดทําแผนฯ  

3. แผนปฏิบัติการ  



องคประกอบที่ 1  ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค และแผนดําเนินการ   เกณฑการประเมิน                         

           
                                       

 
ชนิดของตัวบงชี้ : กระบวนการ 

ตัวบงชี้ 1.2 รอยละของการบรรลุเปาหมายตามตัวบงชี้ของการปฏิบัติงานที่กําหนดความสําเร็จ  
 

ระดับที่ เกณฑมาตรฐาน มาตรการ / กระบวนการ กิจกรรม หมายเหตุ / หลักฐานประกอบ 

ตามเกณฑที่ สกอ.กําหนดไว  หน ว ย ง าน /ภ าค วิ ช า จั ดทํ า ส รุ ป ตั ว ชี้ วั ด 

ของแตละโครงการ/กิจกรรมโดยแบงตาม

ภารกิจหลัก  

 

 

 

 

 

หนวยงาน /ภาควิชา  สรุปตัวบ ง ชี้ทั้ งหมด 

รายงานผลดําเนินการตามแผนปฏิบัติการ   

ในที่ประชุมกรรมการบริหารคณะ  

 

 

 

 

สัง เคราะห จากผลการ  ติดตามและ

ประเมิน โครงการตามแผนปฏิบัติการ  

 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 

มีการดําเนินการ         

ไมครบ 5 ขอแรก 

มีการดําเนินการ         

5-6 ขอแรก 

มีการดําเนินการ         

ครบทุกขอ 



คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 

องคประกอบที่ 2 การจัดการเรียนการสอน เกณฑการประเมิน 
มีการดําเนินการ ไมครบ          

5-6 ขอแรก 
มีการดําเนินการ 5-6 ขอแรก มีการดําเนินการทุกขอ 

 
ชนิดของตัวบงชี้ : กระบวนการ 

ตัวบงชี้ที่ 2.1            มีระบบกลไกการพัฒนาและการบริหารหลักสูตร 

ระดับที่ เกณฑมาตรฐาน มาตรการ/กระบวนการ กิจกรรม หมายเหตุ/หลักฐานประกอบ 

1 มี ร ะบบและกลไกการ เป ดและป ด
หลักสูตร 

1. มีขั้นตอนการนําเสนอหลักสูตรเปนไปตาม
ประกาศของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค 
เรื่อง แนวปฏิบัติในการเปด-ปดหลักสูตร 2551 

การนําเสนอหลักสูตร(เปด ปรับปรุง ) เมื่อมี
ความพรอม และปด เมื่อไมสามารถเปดรับ
นักศึกษาไดในระยะ 2 ป 

ประก าศแนวป ฏิบั ติ ใ นก า ร พัฒนา
หลักสูตรและเปด ปดมหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครสวรรค 2551 

2. มีหนวยงานรับผิดชอบคือ คณะกรรมการ
วิชาการประจําคณะวิทยาศาสตร และสํานัก
สงเสริมวิชาการและงานทะเบียน 

แตง ตั้งคณะกรรมการวิชาการประจําคณะ
วิทยาศาสตร 

คํ าสั่ งแตง ตั้งคณะกรรมการวิชาการ
ประจําคณะวิทยาศาสตร 

3. มีการสํารวจและวิเคราะหความตองการใช
บัณฑิตในหลักสูตรสาขาวิชาตางๆ และ
วิเคราะหความพรอมในการเปดหลักสูตรของ
คณะกอนนําไปพัฒนาหลักสูตร 

เขียนโครงการประเมินหลักสูตร โดยนําผลมา
พิจารณา ในเรื่อง 
- การสํารวจความตองการใชบัณฑิต 
- การสํารวจความพรอมและสิ่งอํานวยความ
สะดวกเอื้อตอการจัดการเรียนการสอน 
 

1. ประกาศของมหาวิทยาลัยที่เกี่ยวของ 
2. เกณฑมาตรฐาน สกอ. 
3. ผลการประเมินหลักสูตร 

 



ตัวบงชี้ที่ 2.1 มีระบบกลไกการพัฒนาและการบริหารลักสูตร 

ระดับที่ เกณฑมาตรฐาน มาตรการ/กระบวนการ กิจกรรม หมายเหตุ/หลักฐานประกอบ 

1 (ตอ) มี ร ะบบและกลไกการ เป ดและป ด
หลักสูตร(ตอ) 

4. มีการจัดเตรียมความพรอมทั้งดานคณาจารย
และสิ่งสนับสนุนการเรียนรูทั้งดานหองสมุด 
ระบบสารสนเทศ ศูนยการเรียนรู หรือวัสดุ
อุปกรณการศึกษาอื่นๆ กอนการจัดการเรียน
การสอนในหลักสูตรที่เปดใหมใหอยางนอย
เปนไปตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรและ
มาตรฐานอื่นๆ ที่เกี่ยวของ 

1. เสนอชื่อคณาจารยเพื่อใหมหาวิทยาลัย
แตงตั้งคณะกรรมการประจําหลักสูตร 
2. จัดเตรียมหองสมุด 
3. จัดเตรียมหองเรียนและอุปกรณ
โสตทัศนูปกรณ 

1. รายชื่ออาจารยประจําหลักสูตรของ
สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน 
2. หองสมุดของมหาวิทยาลัยและของ
สํานักงานบัณฑิตวิทยาลัย 

2 มีการกําหนดเปาหมายและการผลิต
บัณฑิตทุกหลักสูตรในแผนการผลิต
บัณฑิต 

1. มีการกําหนดเปาหมายการผลิตบัณฑิต   
ทุ ก ห ลั ก สู ต ร ใ น แ ผนพั ฒน า ก า ร ศึ ก ษ า
ระดับอุดมศึกษา  
 
 
 
 
 

1. เขารวมประชุมการจัดทําแผน สํานักวางแผน
และพัฒนาของวิทยาลัยนครสวรรค 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. แผนผลิตบัณฑิต 

 



ตัวบงชี้ที่ 2.1            มีระบบกลไกการพัฒนาและการบริหารหลักสูตร 

ระดับที่ เกณฑมาตรฐาน มาตรการ/กระบวนการ กิจกรรม หมายเหตุ/หลักฐานประกอบ 

3 3. มีการเตรียมความพรอมกอน            
การเปดหลักสูตรใหมและการปรับปรุง
หลักสูตรใหเปนไปตามเกณฑมาตรฐาน
หลักสูตรทุกเรื่อง 

1. มีปรัชญาและวัตถุประสงค ตลอดจนทักษะ
และคุณลักษณะบัณฑิตที่ พึงประสงคของ
หลักสูตร 

1. ประชุมคณะกรรมการวิชาการประจําคณะ
วิทยาศาสตร ฯ และ/หรือคณะกรรมการประจํา
คณะเพื่อพิจารณาหลักสูตรให เปนไปตาม
เกณฑมาตรฐานหลักสูตร 

1. เลมหลักสูตร 

2. มีการวางระบบการดูแลนักศึกษาอยาง
ใกลชิด มีระบบอาจารยที่ปรึกษา โดยมีชั่วโมง
พบอาจารยที่ปรึกษาทุกวันพุธ และมีการแจงผล
การเรียนของนักศึกษาใหอาจารยที่ปรึกษา
ไดรับรู 

โครงการอาจารยที่ปรึกษาพบนักศึกษา 1. ตารางสอน 

3. มีการวางระบบการสอนซอมเสริมดาน
วิชาการ 

โครงการปรับความรูพื้นฐานในรายวิชาพื้นฐาน
วิทยาศาสตรและคณิตศาสตร 

1. ผลการประเมินโครงการปรับความรู
พื้นฐาน 

4. สํารวจขอมูลทรัพยากรที่จําเปนตองใชใน
หลักสูตรโดยการจัดทําเปนฐานขอมูล 

1. ทําฐานขอมูลหองเรียนและอุปกรณ
โสตทัศนูปกรณของคณะวิทยาศาสตรฯ 

1. ฐานขอมูลหองเรียน 
2. ฐานขอมูลหองเรียนมาตรฐาน 

5. จัดทํา แผนปฏิบัติงานประจําป 1. ประชุมจัดทําแผนปฏิบัติงานประจําป 
2. จัดทําแผนปฏิบัติงานประจําป 
 
 
 

1. แผนปฏิบัติงานประจําป 

 



ตัวบงชี้ที่ 2.1          มีระบบกลไกการพัฒนาและการบริหารหลักสูตร 

ระดับที่ เกณฑมาตรฐาน มาตรการ/กระบวนการ กิจกรรม หมายเหตุ/หลักฐานประกอบ 

4 มีการวิเคราะหขอมูลการดําเนินการทุก
หลักสูตรประจําปการศึกษา เชน รอยละ
ของหลักสูตรที่ ไม เปนไปตามเกณฑ
มาตรฐาน รอยละของบัณฑิตที่ทํางาน
ตรงสาขา 

มีการกําหนดระบบติดตามและประเมิลผลการ
ดําเนินงานของหลักสูตรอยางสม่ําเสมอดังนี้ 
1. มีการติดตามและประเมินผลการดําเนินงาน
ของหลักสูตรโดยใชตัวบงชี้ที่เหมาะสม เชน 
อัตราการไดงานของบัณฑิต  รอยละของ
บัณฑิตที่ทํางานตรงสาขา ความพึงพอใจของ
ผูใชบัณฑิต อัตราเงินเดือนเริ่มตน 

นําผลการประเมินหลักสูตรมาประชุมวิเคราะห 
รูปแบบการบริหารหลักสูตร 

ผลวิจัยประเมินหลักสูตร 
    - รอยละการทํางาน 
    - ความพึงพอใจของผูใชหลักสูตร 

  

2. มีการวิเคราะหจุดออนที่ควรตองปรับปรุง
หรือแกไขของหลักสูตร 

1. วิเคราะหจุดแข็ง-จุดออน ของหลักสูตรเพื่อ
นําไปปรับปรุงหลักสูตรและการบริหาร
หลักสูตร ใหเปนไปตามเกณฑมาตรฐาน
หลักฐาน เชน  รองละของบัณฑิตที่ทํางานตรง
สาขา 
2. สํารวจความพึงพอใจของผูใชบัณฑิต 

รายงานการวิจัยประเมินหลักสูตร 

    

3. มีการปรับปรุงหลักสูตรอยางนอยทุกรอบ
ระยะเวลาของการผลิตบัณฑิตหนึ่งรุน 
 
 

ดําเนินการปรับปรุงหลักสูตร ป.ตรี พ.ศ. 2549 เลมหลักสูตร 

 
 



ตัวบงชี้ที่ 2.1            มีระบบกลไกการพัฒนาและการบริหารหลักสูตร 

ระดับที่ เกณฑมาตรฐาน มาตรการ/กระบวนการ กิจกรรม หมายเหตุ/หลักฐานประกอบ 

5 มีการนําผลการ วิ เคราะหขอมูลการ
ดําเนินการหลักสูตรประจําปการศึกษาไป
ปรับปรุงหลักสูตรและหรือปรับปรุง
ระบบกลไกการบริหารหลักสูตร 

1. กําหนดใหมีการประเมินหลักสูตรทุกป
การศึกษา โดยเก็บขอมูลจาก ผูสําเร็จการศึกษา 
นักศึกษาปจจุบัน (ผูเรียน) ผูประกอบการ             
(ผูใชบัณฑิต)ผูทรงคุณวุฒิ                                     
2. ดําเนินการวิเคราะหขอมูล                                 
 
 
3. ดําเนินการจัดโครงการเพื่อพัฒนาผูเรียนโดย
นําผลจากการวิเคราะหหลักสูตรมาพิจารณาจัด
โครงการ 

ประเมินหลักสูตร 
 
 
 
1. วิเคราะหขอมูลจากแบบประเมิน 
2. สรุปผลการประเมิน 
 
1. จัดทําโครงการปรับความรูพื้นฐาน
วิทยาศาสตรและคณิตศาสตร 
2. จัดทําโครงการอาจารยที่ปรึกษาพบ 
3. จัดอบรมนักศึกษาสาขาวิชาตาง ๆ ของแตละ
สาขาวิชา 

แบบสอบถาม/ผลประเมิน                           
เลมรายงานผลการประเมินหลักสูตร           
 
 
 
 
 
1. เอกสารโครงการปรับความรูพื้นฐาน 
2. ตารางสอนอาจารยที่ปรึกษาพบ
นักศึกษา 
3. เอกสารการอบรม 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 



ตัวบงชี้ที่ 2.1               มีระบบกลไกการพัฒนาและการบริหารหลักสูตร 

ระดับที่ เกณฑมาตรฐาน มาตรการ/กระบวนการ กิจกรรม หมายเหตุ/หลักฐานประกอบ 

6 หลักสูตรที่ เปดสอนทุกหลักสูตรได
มาตรฐานตามเกณฑมาตรฐานทุกเรื่อง 
และมีการประกันคุณภาพหลักสูตรครบ
ทุกประเด็นตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตร 

มีหนวยงานระดับคณะ /ภาควิชา/สาขาวิชา   
ดูแลกํากับ 

แตงตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร คําสั่ งแตง ตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร 
หัวหนาภาควิชา/หัวหนาสาขาวิชา 

2. คณะกํากับดูแลเพื่อใหไดเกณฑมาตรฐาน
ของสํานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา (สกอ.) 
ครบ ทุกประเด็น 

1. แตงตั้งคณะกรรมการประจําคณะ 
และหรือคณะกรรมการวิชาการคณะ 
2. ประชุมพิจารณาหลักสูตรใหเปนไป
ตามเกณฑมาตรฐาน  สกอ .  ครบทุก
ประเด็น 

1. คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการวิชาการคณะ 
2. เลมหลักสูตรที่ไดรับความเห็นชอบจากสกอ. 

7 หลักสู ตรปริญญาโทที่ เ ป ดสอนทุ ก
หลักสูตรเนนการวิจัย( เฉพาะ แผน(ก)  

1. มีการบริหารหลักสูตรโดยใชระบบ
สารสนเทศที่มีการเก็บรวบรวมขอมูลครบ            
ทุกดานตั้งแตโครงสรางหลักสูตรรายละเอียด
กระบวนวิชาทรัพยากร 

1. จัดทําฐานขอมูลจํานวนหลักสูตร
ปริญญาโทของคณะฯ 
2. จัดทําฐานขอมูลบุคลากรอาจารย
ระดับบัณฑิตศึกษา 
3. จัดทําฐานขอมูลผลงานวิจัย 

1. เว็บฐานขอมูลหลักสูตร 
2. เว็บฐานขอมูลบุคลากร 
3. เว็บฐานขอมูลผลงานวิจัย 
4. เลมหลักสูตรที่ไดรับความเห็นชอบจากสกอ. 

3. ประชาสัมพันธหลักสูตรใหมีนักศึกษาเขา
เรียนเพิ่มมากขึ้นอยางตอเนื่อง 

รวมกับบัณฑิตวิทยาลัยประชาสัมพันธ
ห ลั ก สู ต ร โ ด ย ก า ร ส ง เ อ ก ส า ร
ป ร ะ ช า สั ม พั น ธ แ ล ะ อ อ ก ไ ป
ประชาสัมพันธนอกมหาวิทยาลัย 

1. แผนปลิวและแผนพับ 
2. เอกสารการไปราชการ 



องคประกอบที่ 2 การจัดการเรียนการสอน   เกณฑการประเมิน 
 

 
ชนิดของตัวบงชี้ : กระบวนการ 

ตัวบงชี้ที่ 2.2        มีกระบวนการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ 

ระดับที่ เกณฑมาตรฐาน มาตรการ/กระบวนการ กิจกรรม หมายเหตุ/หลักฐานประกอบ 
1 มีกลไกใหความรูความเขาใจกับอาจารย

ผูสอนถึงวัตถุประสงคและเปาหมายของ
การจัดการศึกษาทุกหลักสูตร 

1.ภาควิชา/สาขาวิชาใหความรูความเขาใจ
เ กี่ ยว กับ วัต ถุประสงคและ เป าหมายของ
หลักสูตร 

1. ภาควิชา/สาขาวิชาจัดประชุม/อบรม
ใหความรู 
2. ทําแบบฟอรมใหอาจารยทราบถึง
วัตถุประสงคในรายวิชา และลักษณะ
ของการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ 

1. รายงานการประชุม เอกสารประกอบการอบรม 
2. ผลการประเมินการรับรู 

2. กําหนดใหอาจารยผูสอนจัดทํา course 
syllabus หรือแผนการสอนที่มีกระบวนการ
เรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ 
 
 
 
 
 
 
 

จัดทํ าคํ าสั่ งแต ง ตั้ งคณะกรรมการ
วิชาการประจําคณะวิทยาศาสตร 

1. course syllabus หรือแผนการสอนที่มี
กระบวนการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 

มีการดําเนินการไมครบ      

5 ขอแรก 

มีการดําเนินการ            

5 ขอแรก 

มีการดําเนินการ            

ครบทุกขอ 



ตัวบงชี้ที่ 2.2        มีกระบวนการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ 

ระดับที่ เกณฑมาตรฐาน มาตรการ/กระบวนการ กิจกรรม หมายเหตุ/หลักฐานประกอบ 

2 มีการออกแบบการเรียนการสอนและจัด
กิจกรรมการเรียนรูที่ เนนผู เรียนเปน
สําคัญทุกหลักสูตร 

กําหนดใหทุกภาควิชาใหความรูโดยการจัด
อบรมและหาตัวอยางของการสอนที่เนนผูเรียน
เปนสําคัญซึ่งการเรียนรูที่ยึดผูเรียนเปนสําคัญ 
มีรายละเอียดดังนี้ 
2.1 ผูสอนมีความรูและเขาใจเปาหมายของการ
จัดการศึกษาและหลักสูตรอยางชัดเจน 
2.2 มีการจัดทําแฟมประวัติ (portfolio) ผูเรียน
เปนรายบคุคลเพื่อชวยใหคณาจารยสามารถ
วิเคราะหศักยภาพของผูเรียนแตละรายที่จะทํา
ใหการจัดการเรียนการสอนหรือใหคําแนะนํา
ตอบสนองศักยภาพและความสามารถของ
ผูเรียนเฉพาะราย 
2.3 มีการจัดกิจกรรมการเรียนรูที่เนนผูเรียน
เฉพาะราย การจัดใหมีชั่วโมงปฏิบัติการ              
การอภิปรายกลุมยอย การสัมมนา การทํา
กรณีศึกษาหรือโครงงานหรือวิจัยการเรียนรู
นอกสถานที่ ตลอดจนการฝกงานและ                  
ฝกประสบการณ เปนตน 
2.4 มีการใชสื่อและเทคโนโลยีหรือนวัตกรรม
ในการสอนเพื่อสงเสริมการเรียนรู 

1. จัดอบรม 
2. อภิปรายกลุมยอย 
3. สัมมนา 
4. การศึกษาคนควาดวยตนเอง 
5. การศึกษาดูงานนอกสถานที่และการ
ใหนักศึกษารายงานความรูที่ไดรับจาก
การศึกษา ดูงาน 

1. เอกสารประกอบการอบรม 
2. เอกสารการอภิปรายกลุมยอย 
3. เอกสารการสัมมนา 
4. เอกสารการศึกษาคนควาดวยตนเอง 
5. รายงานการศึกษา ดูงานนอกสถานที่ 

 



ตัวบงชี้ที่ 2.2        มีกระบวนการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ 

ระดับที่ เกณฑมาตรฐาน มาตรการ/กระบวนการ กิจกรรม หมายเหตุ/หลักฐานประกอบ 
4 มีการจัดการเรียนการสอนที่มีความยืดหยุน

และหลากหลาย ที่จะสนองตอบตอความ
ตองการของผูเรียน 

1. มีหลักสูตรที่กําหนดใหเลือกเรียนใน
รายวิชาสัมมนาปญหาพิเศษ 

กิจกรรมและการจัดการเรียนการสอน   
ในรายวิชาสัมมนา ปญหาพิเศษ ฝกงาน
วิทยานิพนธ หรือรายวิชาที่มีปฏิบัติการ
รายวิชาเอกเลือก 

1. แผนการเรียน 
2. ตารางสอน 

2. จัดสรรทุนใหนักศึกษาทําโครงงาน
วิทยาศาสตร 

จัดโครงงานวิทยาศาสตรสําหรับ
นักศึกษาปริญญาตรี 

1. ประกาศทุนวิจัย 
2. รายชื่อนักศึกษาที่ไดรับทุน 

3. เปดรายวิชาเอกเลือก สํารวจและจัดกลุมรายวิชาใหสะดวก
ตอผูเรียนในการเลือกเรียนรายวิชา 

หลักสูตร 

5 มีการประเ มินผลการ เรียนการสอนที่
สอดคลองกับสภาพการเรียนรูที่จัดให
ผู เ รี ยนและ อิ ง พัฒนาการของผู เ รี ยน   
ทุกหลักสูตร 

1. มีการกําหนดใหมีการประเมินผลผูเรียน
เปนระยะเพื่อปรับปรุงการจัดการเรียนการ
สอนใหสอดคลองกับสภาพของแตละบุคคล 

1. ผูสอนประเมินผลผูเรียน 
2. มอบหมายงานใหผูเรียนทํา 

1. ผลการประเมินผูเรียน 
2. งานที่ผูเรียนไดรับมอบหมาย 

2. มีการประเมินผูสอนโดยผูเรียนเพื่อนําผล   
ที่ไดมาเปนแนวทางปรับปรุงและพัฒนา
คุณภาพผูเรียนในเรื่องคุณภาพการสอนและ
สิ่งสนับสนุนการเรียนรู 

การประเมินการสอนอาจารยโดย
นักศึกษา 

ผลการประเมินการสอนของอาจารยโดย
นักศึกษา 

3. การพิจารณาผลประเมินการสอน โดย
ผูเรียน 

ประชุมพิจารณาผลการประเมินการ
สอนโดยผูเรียน 

รายงานการประชุมพิจารณาผลการประเมินการ
สอนโดยผูเรียน 

 
 



ตัวบงชี้ที่ 2.2        มีกระบวนการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ 

ระดับที่ เกณฑมาตรฐาน มาตรการ/กระบวนการ กิจกรรม หมายเหตุ/หลักฐานประกอบ 

6 มีการประเมินผลความพึงพอใจของผูเรียน
ในเรื่องคุณภาพการสอนและสิ่งสนับสนุน
การเรียนรูทุกหลักสูตร 

1. มีการประเมินผลการเรียนการสอน                
ทุกรายวิชา ในเรื่องคุณภาพการสอน 

ดําเนินการประเมินการสอนอาจารย
โดยนักศึกษา 

ผลการประเมินการสอนอาจารยโดยนักศึกษา 

2. มีการประเมินสิ่งสนับสนุนการเรียนรูเชน 
หองเรียน หอง Internet ฯลฯ 

ดําเนินการประเมินสิ่งสนับสนุนการ
เรียนรูโดยนักศึกษา 

ผลการประเมินการสอนอาจารยโดยนักศึกษา 

7 มีระบบการปรับปรุงวิธีการเรียนการสอน
และพัฒนาผูเรียนอยางตอเนื่องทุกหลักสูตร 

1. มีคณะกรรมการวิชาการติดตามประเมินผล
การสอนโดยใหผูสอนสง Course syllabus 
ประกอบการพิจารณา 

1. จัดใหมีการประเมินผูสอน 
2. กําหนดใหผูสอนสง Course syllabus 
ทุกรายวิชา ทุกภาคเรียน 

1. ผลการประเมินผูสอน 
2. เลม Course syllabus 

2. กําหนดใหมีการจัดอบรมหรือใหความรู
เรื่องพัฒนาการเรียนการสอน 

จัดโครงการอบรมการวัดและ
ประเมินผลใหอาจารยผูสอน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รายงานโครงการอบรมการวัดผลประเมินผล 

 



องคประกอบที่ 2 การจัดการเรียนการสอน   เกณฑการประเมิน 

 
 

 
ชนิดของตัวบงชี้ : กระบวนการ 
 

ตัวบงชี้ที่ 2.3        มีโครงการหรือกิจกรรมที่สนับสนุนพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอน ซึ่งบุคคลและองคกร และชุมชนภายนอกมีสวนรวม 

ระดับที่ เกณฑมาตรฐาน มาตรการ/กระบวนการ กิจกรรม หมายเหตุ/หลักฐานประกอบ 
1 มีระบบและกลไกที่กําหนดใหผูทรงคุณวุฒิ

หรือผูรูในชุมชนมาชวยในการพัฒนาและ
ปรับปรุงหลักสูตรทุกหลักสูตร 

การแสวงหาบุคคลองคกรและชุมชนภายนอก
มาส นับส นุนการ พัฒนาหรื อปรั บปรุ ง
หลักสูตรและการเรียนการสอน 

1. ภาควิชาทําหนังสือเชิญ                 
ผูทรงคุณวุฒิภายนอกในชุมชนให
มาเปนที่ปรึกษาและแตงตั้งเปน
คณะกรรมการที่ปรึกษาหลักสูตร 
2. เชิญผูทรงคุณวุฒิจากภายนอก
เพื่อแตงตั้งคณะกรรมการวิพากษ
หลักสูตร 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. หนังสือเชิญผูทรงคุณวุฒิจากภายในชุมชนเปนคณะ
กรรม การที่ปรึกษาหลักสูตร                                            
2. เอกสารการวิพากษหลักสูตรของผูทรงคุณวุฒิ 
3. หลักสูตรที่ปรับปรุง 

 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 
มีการดําเนินการ ไมครบ        

4 ขอแรก 
มีการดําเนินการ 4 ขอแรก มีการดําเนินการทุกขอ 



ตัวบงชี้ที่ 2.3        มีโครงการหรือกิจกรรมที่สนับสนุนพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอน ซึ่งบุคคลและองคกร และชุมชนภายนอกมีสวนรวม 

ระดับที่ เกณฑมาตรฐาน มาตรการ/กระบวนการ กิจกรรม หมายเหตุ/หลักฐานประกอบ 
2 มีการจัดการเรียนการสอนที่สงเสริมให

ผู เรียนมีความรูทักษะที่ นําไปใชในการ
ปฏิบัติไดจริง โดยผูทรงคุณวุฒิ หรือผูรูใน
ชุมชนมีสวนรวมทุกหลักสูตร 

พัฒนาหลักสูตรใหทันสมัย มีโครงสราง
หลักสูตรที่ทําใหผูเรียนมีความรูและทักษะ   
ที่นําไปใชในการปฏิบัติไดจริง โดยรวมมือ
กับบุคคล  องคกร  และชุมชนภายนอก 
2.1 ในการพัฒนาหรือปรับปรุงหลักสูตร   
มีการเชิญผูทรงคุณวุฒิสมาชิกิงคกรวิชาชีพ 
ผูบริหารสถานประกอบการมารวมเปน
กรรมการ 

1. ประเมินคุณภาพหลักสูตรโดยผูใช
บัณฑิต 

1. ผลการประเมินคุณภาพหลักสูตรโดยผูใช
บัณฑิต 

2.2 ในการสอนรายวิชา จัดใหมีการเรียนรู
จากบุคคล องคกร และชุมชนภายนอก เชน 
การบรรยายพิเศษการศึกษานอกสถานที่   
การสัมภาษณ เปนตน โดยมีการกําหนด
สัดสวนของเนื้อหาหรือเวลาอยางชัดเจน 

1. สงนักศึกษาไปฝกงาน 
2. สงนักศึกษาไปเขารวมสัมมนาทาง
วิชาการ 
3. นักศึกษาไปศึกษาดูงาน                   
นอกสถานที่ 
4. ศึกษาไปฝกปฏิบัติการทําวิจัยนอก
สถานที่ 

1. เอกสารการฝกงาน 
2. เอกสารการสัมมนาทางวิชาการ 
3. เอกสารการศึกษาดูงานนอกสถานที่ 

2.3 ในหลักสูตรมีการกําหนดใหมีการฝกงาน 
หรื อป ฏิบั ติ ง านสห กิ จศึ กษ า ในสถาน
ประกอบการ  หรือศึกษาและแกปญหา   
ในชุมชน 

1. สงนักศึกษาไปฝกงาน 
2. จัดโครงการสหกิจศึกษา                  ใน
ประเทศ 

1. รายงานผลการฝกงาน 
2. รายชื่อนักศึกษาในโครงการสหกิจศึกษา          
ในประเทศ 



ตัวบงชี้ที่ 2.3        มีโครงการหรือกิจกรรมที่สนับสนุนพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอน ซึ่งบุคคลและองคกร และชุมชนภายนอกมีสวนรวม 

ระดับที่ เกณฑมาตรฐาน มาตรการ/กระบวนการ กิจกรรม หมายเหตุ/หลักฐานประกอบ 
3 มีการจัดโครงการ กิจกรรมทางการศึกษา

ทั้งที่ กําหนดและไมกําหนดในหลักสูตร
โดยความรวมมือกับองคการหรือหนวยงาน
ภายนอก 

1. รวมมือกับหนวยงานภายนอกผลิตบัณฑิต
ระดับปริญญาตรี ตามความตองการของ
ประเทศ 

1. โครงการสควค. 
2. โครงการทุนเพชรวิทยาศาสตร 
3. โครงการเพชรราชภัฏ 
4. โครงการทุดอุมศึกษาอุดมศึกษา              
เพื่อการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต 

1. โครงการสควค. 
2. โครงการทุนเพชรวิทยาศาสตร 
3. โครงการเพชรราชภัฏ 
4. โครงการทุดอุมศึกษาอุดมศึกษา                    
เพื่อการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต 

2. มอบหมายใหสาขาวิชาหรือหนวยงาน           
จัดโครงการบริการวิชาการสูชุมชน 

โครงการบริการชุมชน โครงการบริการชุมชน 

3. กําหนดใหมีการฝกงาน การศึกษาคนควา
ดวยตนเอง การเขารวมโครงการสหกิจศึกษา 
และจัดกิจกรรมศึกษาดูงานนอกสถานที่ 

1. การฝกงานและการศึกษาอิสระ
โครงการสหกิจศึกษา 
2. กิจกรรมดูงานนอกสถานที่ 

1. การฝกงานและการศึกษาอิสระโครงการ          
สหกิจศึกษา 
2. ภาพกิจกรรมดูงานนอกสถานที่ 

4 มีการติดตาม ตรวจสอบและประเมิน
กิจกรรมการเรียนการสอนที่ไดรับการ
สนับสนุนจากผูทรงคุณวุฒิ หรือชุมชน
ภายนอกสถาบันทุกหลักสูตร 

1. ติดตามผลการเรียนของนักศึกษาทุน 
สควค. และนักศึกษาทุนเพชรวิทยาศาสตร
และเพชรราชภัฏ 

1. การประเมินผลการเรียนของนักศึกษา
ทุน สควค. 
2. การประเมินผลการเรียนของนักศึกษา
ทุนเพชรวิทยาศาสตร ,เพชรราชภัฏ และ
ทุนอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาจังหวัด
ชายแดนภาคใต 

1. รายงานผลการเรียนของนักศึกษาทุน สควค. 
2. รายงานผลการเรียนของนักศึกษาทุนเพชร
วิทยาศาสตร, เพชรราชภัฏ และทุนอุดมศึกษา      
เพื่อการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต 

2. ติดตามและประเมินผลโครงการบริการ
วิชาการสูชุมชน 

ประเมินผลโครงการบริการวิชาการสู
ชุมชน 

รายงานผลประเมินโครงการบริการวิชาการ   
สูชุมชน 

3. ติดตามผลการประเมินผลการฝกงาน ประเมินผลการฝกงาน รายงานผลการประเมินการฝกงาน 



 
ตัวบงชี้ที่ 2.3        มีโครงการหรือกิจกรรมที่สนับสนุนพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอน ซึ่งบุคคลและองคกร และชุมชนภายนอกมีสวนรวม 

ระดับ เกณฑมาตรฐาน มาตรการ/กระบวนการ กิจกรรม หมายเหตุ/หลักฐานประกอบ 
5 มีการนําผลการประเมินไปปรับปรุงการมี

สวนรวมของบุคคล องคการ และชุมชน
ภายนอกในการพัฒนาหลักสูตรและการ
เรียนการสอนทุกหลักสูตร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

มีคณะกรรมการประเมินผลการฝกงาน   
ของสาขาวิชา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ประชุมประเมินผลการฝกงาน รายงานผลการประเมินผลการฝกงาน 

 



องคประกอบที่ 2   การจัดการเรียนการสอน     เกณฑการประเมิน 
 

 
ชนิดของตัวบงชี้ : ปจจัยนําเขา 

 
ตัวบงชี้ที่ 2.4   จํานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเทาตอจํานวนอาจารยประจํา 
 

ระดับที่ เกณฑมาตรฐาน มาตรการ/กระบวนการ กิจกรรม หมายเหตุ/หลักฐานประกอบ 

1 ตามเกณฑที่ สกอ.กําหนดไว สกอ. กําหนดจํานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเทา   
ตอจํานวนอาจารยประจําไวที่ 1:20 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การวิเคราะหอัตรากําลังของอาจารยและ
นําเสนอขอตําแหนงตอมหาวิทยาลัย 

ผลการวิเคราะหอัตรากําลังฯ 

 
 
 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 

 +10% หรือ -10% ของเกณฑ
มาตรฐาน 

6 - 9.99% และ -6-(-9.99)% 
ของเกณฑมาตรฐาน 

(-5.99)-5.99%ข อ ง เ ก ณ ฑ
มาตรฐาน 



 
องคประกอบที่ 2   การจัดการเรียนการสอน   เกณฑการประเมิน 
 

 
 
 

 
ชนิดของตัวบงชี้ : ปจจัยนําเขา 

 
ตัวบงชี้ที่ 2.5   สัดสวนของอาจารยที่มีวุฒิปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก หรือเทียบเทาตออาจารยประจํา 

 

ระดับที่ เกณฑมาตรฐาน มาตรการ/กระบวนการ กิจกรรม หมายเหตุ/หลักฐานประกอบ 

1 ตามเกณฑที่ สกอ.กําหนดไว   จัดทําฐานขอมูลอาจารยประจํา                          
- อาจารยที่ปฏิบัติงานจริง 

บัญชีลงเวลาปฏิบัติราชการและสรุป
ขอมูลอาจารยประจํา 

       - อาจารยที่ลาศึกษาตอ     

       - คุณวุฒิ   

       - ตําแหนงทางวิชาการ 
 
 
 
 

  

          

 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 

วุฒิปริญญาเอกอยูระหวางรอยละ 1-39 
หรือ วุฒิปริญญาเอกอยูระหวางรอยละ
40-59 แตวุฒิปริญญาตรีมากกวารอย
ละ 5 

1.วุฒิปริญญาเอกอยูระหวางรอยละ 40-59 
และ 2. วุฒิปริญญาตรีเทากับหรือนอยกวา
รอยละ 5หรือ 1. วุฒิปริญญาเอกมากกวา
หรือเทากับรอยละ 60 และ 2.วุฒิปริญญา
ตรีมากกวารอยละ 5 

1. วุฒิปริญญาเอกมากกวาหรือ
เทารอยละ 60 และ 2.วุฒิปริญญา
ตรีเทากับหรือนอยกวารอยละ 5 



 
 
 
องคประกอบที่ 2   การจัดการเรียนการสอน        เกณฑการประเมิน 

 
 
 
 
 
 

ชนิดของตัวบงชี้ : ปจจัยนําเขา 
 

ตัวบงชี้ที่ 2.6   สัดสวนของอาจารยประจําที่ดํารงตําแหนงอาจารย ผูชวยศาสตราจารย รองศาสตราจารย และศาสตราจารย 
 

ระดับที่ เกณฑมาตรฐาน มาตรการ/กระบวนการ กิจกรรม หมายเหตุ/หลักฐานประกอบ 

1 ตามเกณฑที่ สกอ.กําหนดไว   จัดทําฐานขอมูลอาจารยประจําที่มี ตําแหนง   
ทางวิชาการ 

ประจํ าบัญ ชีลง เ วลาป ฏิบั ติ
ราชการ 

            

           

          

      
 
 

    

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 

ผูดํารงตําแหนงระดับ ผศ.รศ.
และศ.รวมกันอยูระหวางรอยละ
1-44 หรือ   ผูดํารงตําแหนง
ระดับผศ. รศ. และ ศ. รวมกัน
อยูระหวางรอยละ 45-69 แตผู
ดํารงตําแหนงระดับรศ. ขึ้นไป
นอยกวารอยละ 30 

1.ผูดํารงตําแหนงระดับ ผศ.รศ.
และศ.รวมกันอยูระหวางรอยละ
45-69 และ 2.ผูดํารงตําแหนงระดับ 
รศ. ขึ้นไปเทากับหรือมากกวารอย
ละ 30 หรือ 1. ผูดํารงตําแหนง
ระดับ ผศ. รศ. และศ. รวมกัน
มากกวา  หรือเทากับรอยละ  70 
และ  2. ผูดํารงตําแหนงระดับ รศ.
ขึ้นไปนอยกวารอยละ 30 

1. ผูดํารงตําแหนงระดับผศ. รศ. 
และศ .  รวมกันมากกวา  หรือ
เทากับรอยละ 70 และ 2. ผูดํารง
ตําแหนงระดับรศ. ขึ้นไปเทากับ
หรือมากกวารอยละ 30 



องคประกอบที่ 2   การจัดการเรียนการสอน        เกณฑการประเมิน 
 

 
 

ชนิดของตัวบงชี้ : กระบวนการ 
 

ตัวบงชี้ที่ 2.7 มีกระบวนการสงเสริมการปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพของคณาจารย 
 

ระดับที่ เกณฑมาตรฐาน มาตรการ/กระบวนการ กิจกรรม หมายเหตุ/หลักฐานประกอบ 

1 มหาวิทยาลัยมีการกําหนดจรรยาบรรณ
วิชาชีพคณาจารยไวเปนลายลักษณอักษร 

1. กําหนดใหมีคูมือการปฏิบัติตามจรรยาบรรณ
วิชาชีพอาจารย มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค 

1. สําเนาคูมือการปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพ
อาจารย   คณะวิทยาศาสตร ฯ แจกอาจารยทุกคน 

1. คูมือการปฏิบัติตาม
จรรยาบรรณวิชาชีพอาจารย 
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค 

    2. มีการกําหนดใหบุคลากรปฏิบัติตามจรรยาบรรณ
วิชาชีพของมหาวิทยาลัยอยางเครงครัด 

2. จัดทําคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการกํากับติดตาม
การปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณวิชาชีพอาจารย
ของอาจารย คณะวิทยาศาสตร  
 
 
 

2. คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการ
กํ า กั บ ก า ร ป ฏิ บั ติ ต น ต า ม
จรรยาบรรณวิชาชีพอาจารย
ของคณะวิทยาศาสตร 
 
 
 
 
 

         

 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 

มีการดําเนินการ                  
ไมครบ 3 ขอแรก 

มีการดําเนินการ                  
3 ขอแรก 

มีการดําเนินการอยางนอย            
4 ขอแรก 



ตัวบงชี้ที่ 2.7 มีกระบวนการสงเสริมการปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพของคณาจารย 
 

ระดับที่ เกณฑมาตรฐาน มาตรการ/กระบวนการ กิจกรรม หมายเหตุ/หลักฐานประกอบ 

2 มีกระบวนการสงเสริมใหผูเกี่ยวของได
ปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพ 

มอบหมายให แต ละสาขา วิช าและภาค วิชา
ประสานงานใหบุคลากรปฏิบัติตามจรรยาบรรณ
วิชาชีพ 

จัดประชาสัมพันธจรรยาบรรณ โดย 
- ปายประชาสัมพันธ 
- จัดทําเว็บประชาสัมพันธ  
- จัดทําคูมือจรรยาบรรณ 

1. ปายประชาสัมพันธ 
2. เว็บประชาสัมพันธ 
3. คูมือ 

        

3 มีการกํากับดูแลการปฏิบัติตาม
จรรยาบรรณวิชาชีพ 

1. มีระบบการกํากับ ติดตาม ประเมินผลการปฏิบัติ
ตามจรรยาบรรณวิชาชีพคณาจารย โดย
คณะกรรมการกํากับติดตามการปฏิบัติตาม
จรรยาบรรณวิชาชีพอาจารยของคณะวิทยาศาสตร 
และเทคโนโลยี 

จัดประชุมคณะกรรมการกํากับติดตามการปฏิบัติ
ตนตามจรรย าบรรณ วิชา ชีพอาจ ารย ของ   
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

รายงานการประชุม
คณะกรรมการกํากับติดตามการ
ปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพ
อาจารยของคณะวิทยาศาสตร 

    2. กําหนดใหมีการประชุมประเมินผลติดตามการ
ปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพอาจารยของคณะ
วิทยาศาสตร ฯ ปละ 1 ครั้ง 

มีการประชุมประเมินผลติดตามการปฏิบัติผลการ
ปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพอาจารยของคณะ
วิทยาศาสตร ฯ 

รายงานการประชุมประเมินผล
ติดตามการปฏิบัติผลการปฏิบัติ
ต า ม จ ร ร ย า บ ร รณ วิ ช า ชี พ
อาจารยของคณะวิทยาศาสตร 

    3. มอบหมายใหคณะกรรมการกํากับติดตามการ
ปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพอาจารยของคณะ
วิทยาศาสตรรายงานใหคณะกรรมการประจําคณะ
วิทยาศาสตร ฯทราบ 

คณะกรรมการกํากับติดตามการปฏิบั ติตาม
จ ร ร ย า บ ร รณ วิ ช า ชี พ อ า จ า ร ย ข อ ง คณ ะ
วิทยาศาสตรเสนอรายงานใหคณะกรรมการ
ประจําคณะวิทยาศาสตรทราบ 

ระเบียบวาระการประชุม 

 



องคประกอบที่ 2   การจัดการเรียนการสอน         เกณฑการประเมิน 
 
 

ชนิดของตัวบงชี้ : ปจจัยนําเขา 
 

ตัวบงชี้ที่ 2.8 มีระบบและกลไกสนับสนุนใหอาจารยประจําทําการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน 
 

ระดับที่ เกณฑมาตรฐาน มาตรการ/กระบวนการ กิจกรรม หมายเหตุ/หลักฐานประกอบ 

1 มีการกําหนดแนวทางการพัฒนาอาจารย
ดานความรูความเขาใจเกี่ยวกับการวิจัย
และพัฒนานวัตกรรมการเรียนการสอน 

นโยบายของคณบดีไดกําหนดแนวทางการพัฒนา
อาจารยดานความรูความเขาใจเกี่ยวกับการวิจัยและ
พัฒนานวัตกรรมการเรียนการสอน 

มีนโยบายดานการพัฒนาอาจารยดานความรู
ความเขาใจเกี่ยวกับการวิจัยและพัฒนานวัตกรรม
การเรียนการสอน 

นโยบายของคณะวิทยาศาสตร 
และเทคโนโลยี 

2 มีกลไกการบริหารวิชาการที่จะกระตุนให
อาจารยคิดคนพัฒนานวัตกรรมใหมๆ ใน
ดานการเรียนการสอน 

กําหนดใหมีคณะกรรมการวิจัยคณะวิทยาศาสตร แตงตั้งคณะกรรมการวิจัยคณะวิทยาศาสตร คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการวิจัย 

3 มีแหลงทุนสนับสนุนการวิจัย เพื่อ
พัฒนาการเรียนการสอนและนวัตกรรม
ทางการศึกษา 

1. จัดสรรทุนสนับสนุนงานวิจัยสําหรับอาจารย
คณะวิทยาศาสตร 

จัดโครงการทุนสนับสนุนงานวิจัย โครงการทุนสนับสนุนงานวิจัย 

  2. มีนโยบายเรื่องทุนวิจัยการเรียนการสอน เชน   
E-learning 

จัดโครงการพัฒนาการเรียนการสอน                       
ดวย E-learning 
 

โครงการพัฒนาการเรียนการ
สอน ดวย E-learning 

 
 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 

มีการดําเนินการ ไมครบ 3 ขอ มีการดําเนินการ 3-4 ขอ มีการดําเนินการครบทุกขอ 



ตัวบงชี้ที่ 2.8 มีระบบและกลไกสนับสนุนใหอาจารยประจําทําการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน 
 

ระดับที่ เกณฑมาตรฐาน มาตรการ/กระบวนการ กิจกรรม หมายเหตุ/หลักฐานประกอบ 

4 มีผลงานวิจัยดานการเรียนการสอนและมี
ก าร จัด เ ว ทีแลก เป ลี่ ยนและ เผยแพร
ผลงานวิจัยดานการเรียนการสอนและ
นวัตกรรมทางการศึกษาอยางสม่ําเสมอ 

กําหนดใหมีการแลกเปลี่ยนความรูผลงานวิจัยและ
นวัตกรรมดานการเรียนการสอน 

สงอาจารยเขาอบรม Active Learning ในประเทศ
และตางประเทศ 

1. รายงานการวิจัยในชั้นเรียน
โดยใช Active Learning               
ของอาจารย 

   2.  ภาพการนําเสนองานวิจัย   
ในที่ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู 

5 มีการสรางเครือขายวิจัยดานนวัตกรรมการ
เรียนการสอนทั้งภายในและภายนอก
สถาบัน 

ทํ าบันทึกขอตกลงกับหนวยงานภายในและ
ภายนอก 
 
 
 
 
 
 
 

การลงนามความรวมมือ เอกสารความรวมมือกับ
หนวยงานภายใน และภายนอก 

 
 
 
 
 



 
 

ชนิดของตัวบงชี้ : ผลผลิต 

ตัวบงชี้ที่ 2.9 รอยละของบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ไดงานทําและการประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ป 
 

 
 

องคประกอบที่ 2  การจัดการเรียนการสอน      เกณฑการประเมิน  
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 

รอยละ 1 – รอยละ 59 รอยละ 60 – รอยละ 79 มากกวาหรือเทากับรอย
ละ 80 

ระดับที่ เกณฑมาตรฐาน มาตรการ/กระบวนการ กิจกรรม หมายเหตุ/หลักฐานประกอบ 

- ตามเกณฑที่ สกอ.กําหนดไว  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ประเมินคุณภาพหลักสูตร  ผลการ วิ เคราะห ภาวการณ   
มีงานทํา  



 
 

 
 
 

 
ชนิดของตัวบงชี้ : ผลผลิต 

ตัวบงชี้ที่ 2.10 รอยละของบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ไดรับเงินเดือนเริ่มตนเปนไปตามเกณฑ 

 
 
 
 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 
รอยละ 1 – รอยละ74 ไดรับ 
เงินเดือนเทากับหรือสูงกวา 

รอยละ 75 – รอยละ 99 ไดรับ
เงินเดือนเทากับ 

รอยละ 100 ไดรับเงินเดือน 
เทากับหรือสูงกวาเกณฑ ก.พ. 

เกณฑ ก.พ. หรือสูงกวา เกณฑ ก.พ.  
   

องคประกอบที่ 2        การจัดการเรียนการสอน    เกณฑการประเมิน  

ระดับที่ เกณฑมาตรฐาน มาตรการ/กระบวนการ กิจกรรม หมายเหตุ/หลักฐานประกอบ 

- ตามเกณฑที่ สกอ.กําหนดไว   ประเมินคุณภาพหลักสูตร  
 
 
 
 
 
 

ผลการวิเคราะหภาวการณมีงานทํา  



 

 
 
 

ชนิดของตัวบงชี้ : ผลผลิต 

ตัวบงชี้ที่ 2.11 ระดับความพึงพอใจของนายจาง ผ ูประกอบการ และผ ูใชบัณฑิต  

 
 
 
 
 
 

 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 
ระดับความพึงพอใจมีคะแนนเฉลี่ย ระดับความพึงพอใจมีคะแนน ระดับความพึงพอใจมีคะแนน 

อย ูระหวาง 1 – 2.49 เฉลี่ยอย ูระหวาง 2.50 – 3.49 เฉลี่ยมากกวาหรือเทากับ 3.50 
   

องคประกอบที่ 2 การจัดการเรียนการสอน   เกณฑการประเมิน  

ระดับที่ เกณฑมาตรฐาน มาตรการ/กระบวนการ กิจกรรม หมายเหตุ/หลักฐานประกอบ 

- ตามเกณฑที่ สกอ.กําหนดไว   1. ประเมินคุณภาพหลักสูตร  
2. จัดทําแบบสอบถามสงไปยังผูใชบัณฑิต 
 
 
 
 
 
 

ผลการประเมินคุณภาพหลักสูตร  



 

 

 
ชนิดของตัวบงชี้ : ผลผลิต 

ตัวบงชี้ที่ 2.12  รอยละของนักศึกษาปจจุบันและศิษยเกาที่สําเร็จการศึกษาในรอบ 5 ปที่ผานมาที่ไดรับการประกาศเกียรติคุณยกยองในดานวิชาการ วิชาชีพ คุณธรรม จริยธรรม กีฬา สุขภาพ 
          ศิลปะและวัฒนธรรม และดานสิ่งแวดลอมในระดับชาติหรือนานาชาติ 
 

 
 
 
 
 
 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 
รอยละ 0.003 – รอยละ 0.015 รอยละ 0.016 – รอยละ 0.029 มากกวาหรือเทากับ 

รอยละ 0.030 
องคประกอบที่ 2 การจัดการเรียนการสอน   เกณฑการประเมิน  

ระดับที่ เกณฑมาตรฐาน มาตรการ/กระบวนการ กิจกรรม หมายเหตุ/หลักฐานประกอบ 

- ตามเกณฑที่ สกอ.กําหนดไว   1. ประเมินคุณภาพหลักสูตร  
2. จัดทําเว็บศิษยเกา 
 
 
 
 
 

ผลก า ร ป ร ะ เ มิ น คุ ณ ภ าพ
หลักสูตร  



 
 

 
 
 

ชนิดของตัวบงชี้ : ผลผลิต 
 

ตัวบงชี้ที่ 2.13 รอยละของอาจารยประจําหลักสูตรบัณฑิตศึกษาซึ่งมีคุณสมบัติเปนที่ปรึกษาวิทยานิพนธที่ทําหนาที่อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ 
 

ระดับที่ เกณฑมาตรฐาน มาตรการ/กระบวนการ กิจกรรม หมายเหตุ/หลักฐานประกอบ 

- - - 
 

- - 

     
 
 
 
 
 

  

       

  
หมายเหตุ เนื่องจากมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค ไมใชมหาวิทยาลัยทางดานการวิจัย จึงไมจําเปนตองทําตามตัวบงชี้ที่ 2.13 

 
 
 
 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 

รอยละ 50 - รอยละ 69 รอยละ 70 - รอยละ 80 มากกวาหรือเทากับรอยละ 90 องคประกอบที่ 2 การจัดการเรียนการสอน   เกณฑการประเมิน  



 
 
 
 

ชนิดของตัวบงชี้ : กระบวนการ 

ตัวบงชี้ที่ 3.1 มีการจัดบริการแกนักศึกษาและศิษยเกา 
 

ระดับที่ เกณฑมาตรฐาน มาตรการ/กระบวนการ กิจกรรม หมายเหตุ/หลักฐานประกอบ 

1 มีการสํ ารวจความต องการ จํ า เป นของ
นักศึกษา ชั้นปที่ 1 

ฝายกิจการนักศึกษาสํารวจความตองการจําเปน 
(needs assessment) ของนักศึกษาป 1 ตั้งแตชวงที่
มีการปฐมนิเทศ นักศึกษา และนําเสนอผลการ
สํารวจ ตอหนวยงานที่ใหบริการ 

แจกแบบสํารวจนักศึกษาชั้นปที่ 1ในวัน ปฐมนิเทศ
นักศึกษาในประเด็นต อไปนี้(ข อมูลเบื้องต น   
ทุกดาน)  
1. ความตองการ เพิ่มพูนความร ูนอก หองเรียน และ
ภาษาตางประเทศ (อังกฤษ , ฝรั่งเศส)  
2. งานพิเศษ นักศึกษาชวยงาน  
3. บริการสื่อ ทางดานสารสนเทศและ ทุนการศึกษา  
4 .  กิจกรรมเสริมหลักสูตร  การสอน  การติว   
การสอบ  
5. อาจารยที่ปรึกษา 
6. หองสมุดคณะ 
7. การประชาสัมพันธขาวสารภายนอกและภายใน
ผานบอรดประชาสัมพันธและ website 
 

1. ผลการประเมินแบบสํารวจ 
 2. นําเสนอผลสํารวจใหกับ
คณะฯทราบ และเสนอ
มหาวิทยาลัยตอไป 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 
มีการดําเนินการไมครบ      

7 ขอแรก 
มีการดําเนินการ            

7 ขอแรก 

มีการดําเนินการ         
ครบทุกขอ 

องคประกอบที่ 3  กิจกรรมการพัฒนานักศึกษา                เกณฑการประเมิน  



ตัวบงชี้ที่ 3.1 มีการจัดบริการแกนักศึกษาและศิษยเกา 
 

ระดับที่ เกณฑมาตรฐาน มาตรการ/กระบวนการ กิจกรรม หมายเหตุ/หลักฐานประกอบ 

2 มีการจัดบริการดานสิ่งอํานวยความสะดวกที่
เอื้อตอการพัฒนาการเรียนรูของนักศึกษา 

มี ก า ร จั ด ห น ว ย บ ริ ก า ร แ ก นั ก ศึ ก ษ า   
ให  ครอบคลุม  ความตองการจํ า เป น  โดย   
อยางนอยมีบริการตอไปนี้ 
การบริการดานสิ่งอํานวยความสะดวกที่เอื้อ   
ตอการพัฒนาการเรียนรู 
      มีการจัดสรรทรัพยากร พัฒนาการเรียนรูที่
หลากหลายและเขาถึงบริการไดง าย เชน สื่อ
เทคโนโลยีเ พื่อการศึกษาที่ทันสมัย  ศูนยการ
เรียนร ูหองสมุด เปนตน 

 

 
 
 
 
 
โครงการและกิจกรรมสื่อการเรียนการสอน   
ของหนวยงานที่เกี่ยวของ  
             - วิชาการ  
             - หองสมุด  
             - หองโสต  
             - หนวย IT 

 
 
 
 
 
1. ผลประเมินแตละโครงการ
และ รูปเลมสรุปโครงการ  
2. รายงานการจัดหาหนังสือ
เขาหองสมุด 

กระบวนการดําเนินการ 
กระบวนการดําเนินการ  
1. การจัดทําสื่อการเรียนออนไลน และ                 
e-book  
2. บริการอินเตอรเน็ตไรสายบริเวณชั้น 1                 
ของอาคารเรียน 4, 7, 13 และ อาคารคหกรรม 
3. บริการ Internet  บริเวณอาคารชั้น 1               
ของสํานักงานคณะฯ  

 
 
1. จัดทํา E-leaning  
2. ติดตั้งอินเตอรเน็ตไรสายบริเวณชั้น 1 อาคาร 4, 
อาคาร 7, อาคาร 13 และอาคารคหกรรม 
 

 
 
1.Website  E-leraning               
2. สรุปการติดตั้งอินเตอรเน็ต
ไรสาย และรูปภาพ  
3. รูปภาพเครื่องสําหรับ
ใหบริการ Internet 

 
ตัวบงชี้ที่ 3.1 มีการจัดบริการแกนักศึกษาและศิษยเกา 



 

ระดับที่ เกณฑมาตรฐาน มาตรการ/กระบวนการ กิจกรรม หมายเหตุ/หลักฐานประกอบ 

2(ตอ) มีการจัดบริการดานสิ่งอํานวยความสะดวกที่
เอื้อตอการพัฒนาการเรียนรูของนักศึกษา 

4. บริการหองแสดงผลงาน ตํารา และ งานวิจัย  
5. บริการหองสมุดคณะ  
6. บริการวิทยุกระจายเสียง 
2. งานทะเบียน 
     มีการจัดระบบงานทะเบียนที่สามารถ 
ใหบริการไดรวดเร็ว คลองตัว 
กระบวนการดําเนินการ 
1. บริการการลงทะเบียนออนไลน                           
ของ มหาวิทยาลัย 
 2. บริการฐานขอมูลนักศึกษาสําหรับนักศึกษา 
บุคลากรและอาจารย  
3. บริการตรวจสอบผลการเรียน  
 
 

 

4. จัดหองแสดงผลงาน ตํารา และวิจัยไวบริการ
นักศึกษา อาจารย บุคลากร และผ ูสนใจ ทั่วไป   
 5. จัดตั้งหองสมุดคณะ  
6. การจัดรายการวิทยุกระจายเสียง และเทคโนโลยี 
คลื่น 107 MHz ทุกวันพุธ (บาย) รายการ
วิทยาศาสตรกาวไกล 
 
ระบบลงทะเบียนออนไลนของมหาวิทยาลัยฯ   
ที่บริการนักศึกษาและบุคลากรที่เกี่ยวของ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4. รูปภาพถายหองแสดง
ผลงาน ตํารา และวิจัย  
5. รูปภาพถายหองสมุดและ   
หอง self study  
6. สรุปขอมูลเกี่ยวกับเครื่อง 
คอมพิวเตอร หองเรียน ที่นั่ง 
และ อุปกรณโสตฯ  
หนา web ระบบ ลงทะเบียน
ออนไลนของ มหาวิทยาลัย 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



ตัวบงชี้ที่ 3.1 มีการจัดบริการแกนักศึกษาและศิษยเกา 
 

ระดับที่ เกณฑมาตรฐาน มาตรการ/กระบวนการ กิจกรรม หมายเหตุ/หลักฐานประกอบ 

3 มีการจัดบริการด  านกายภาพที่ส ง เส ริม 
คุณภาพชีวิตของนักศึกษา 

การบริการดานกายภาพเพื่อสงเสริมคุณภาพชีวิต  
1. สภาพแวดลอมในคณะ มีการบํารุงดูแลรักษา
สภาพแวดลอมตลอดเวลา  
กระบวนการดําเนินการ  
1. บริการมุมอานหนังสือพิมพ 
2. สวนหยอม ที่พักผอน  
2. สภาพหองเรียน มีระบบการดูแลสภาพ   
หองเรียนที่เหมาะสม (แสงสวาง สื่ออุปกรณ   
ในห อง เ รียน  สภาพโต ะ เก  า อี้ )  และการใช   
งานหองเรียน  
กระบวนการดําเนินการ  
1. มีการตรวจสอบสภาพหองใหพรอมใช 
 
 
 
2. จัดรวบรวมขอมูลพื้นฐานเกี่ยวกับเครื่อง 
คอมพิวเตอรหองเรียน ที่นั่ง และอุปกรณ โสตฯ  
 
 
 

 
ปรับสภาพแวดลอมใหสวยงาม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. แจงเจาหนาที่ฝายโสตรับผิดชอบหนาที่                  
ซอมบํารุง 
 2. มีการเช็คสภาพเครื่องคอมพิวเตอรหองเรียน          
ที่นั่งและอุปกรณโสตฯ กอนเปดภาคเรียน  
3. สรุปขอมูลเกี่ยวกับเครื่องคอมพิวเตอร                 
หองเรียน ที่นั่ง และอุปกรณโสตฯ  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- สรุปขอมูลเกี่ยวกับ                  
เครื่องคอมพิวเตอร หองเรียน 
ที่นั่ง และอุปกรณโสตฯ 
 

 



ตัวบงชี้ที่ 3.1 มีการจัดบริการแกนักศึกษาและศิษยเกา 
 

ระดับที่ เกณฑมาตรฐาน มาตรการ/กระบวนการ กิจกรรม หมายเหตุ/หลักฐานประกอบ 

3(ตอ) มีการจัดบริการดานกายภาพที่สงเสริม คุณภาพ
ชีวิตของนักศึกษา 

3. มีการจัดสถานที่ออกกําลังกาย 
 

1. จัดโครงการสงเสริมสุขภาพ 
 
 
 

1 .  รายงานการจัดโครงการ
สงเสริมสุขภาพ 

4 มีการจัดบริการใหคําปรึกษาแกนักศึกษา มีการบริการดานการใหคําปรึกษา 1. รณรงคใหอาจารยที่ปรึกษาเขาพบนักศึกษา
ตามตาราง (Home Rome) 

1. บันทึกขอความรวมมือและ
รณรงคอาจารยที่ปรึกษา 
2. ตารางหนาหอง อ.ที่ปรึกษา 

5 บริการขอมูลขาวสารที่เปนประโยชนตอ
นักศึกษาและศิษยเกา 

การบริการดานขอมูลขาวสารที่เปนประโยชนตอ
นักศึกษาและศิษยเกา 
กระบวนการดําเนินการ 
     คณะมีการจัดหนวยบริการขอมูลขาวสารที่
เป นประโยชน แ ก นั กศึ กษ าศิ ษ ย เ ก า  และ   
มีระบบการเผยแพรประชาสัมพันธที่ทําใหเขาถึง
ขอมูลขาวสารไดเร็ว ทันสมัย และเขาถึงไดงาย  
ที่เกี่ยวของกับ 
    - ทุนกูยืมการศึกษาและแหลงทุนการศึกษาตอ 
    - การบริการจัดหางาน 
    - แหลงขอมูลการฝกประสบการณวิชาชีพ 
 

 
 
 
จัดทําฐานมูลแหลงฝกประสบการณวิชาชีพของ
สาขาตางๆ 

 
 
 
1. ฐานขอมูลแหลงวิชาการ 

 
 



ตัวบงชี้ที่ 3.1 มีการจัดบริการแกนักศึกษาและศิษยเกา 
 

ระดับที่ เกณฑมาตรฐาน มาตรการ/กระบวนการ กิจกรรม หมายเหตุ/หลักฐานประกอบ 

6 มีการจัดโครงการเพื่อพัฒนาประสบการณ
ทางวิชาชีพ 

ใหนักศึกษาไดฝกประสบการณทางวิชาชีพ 1. อาจารยประจําสาขาวิชาออกนิเทศ 
2. จากผลการประเมินโครงการของผูเขารวม
กิจกรรม 

หนังสือขอไปราชการเพื่อนิเทศ
นักศึกษาหรือหลักฐานอื่นๆ 
เชน บันทึกการนิเทศ 

7 การประเมินคุณภาพการใหบริการทั้ง 5 เรื่อง
ขางตนเปนประจําทุกป 

1 .  ให หน ว ยบริ ก า รทํ า ก า รสํ า ร ว จค ว าม   
พึงพอใจของนักศึกษาตอบริการที่ไดจากการ
ใหบริการทั้ง 5 เรื่องขางตนทุกป 
 

1. โครงการประเมินคุณภาพการใหบริการ 
2. ทุกครั้งที่จัดกิจกรรมอบรมใหกับศิษย เกา   
ตองทําแบบสอบถามความพึงพอใจของศิษยเกา   
ทุกโครงการ 
 

1. ผลประเมินโครงการคุณภาพ
การใหบริการหนวย กิจการ
นักศึกษา(รายงาน) 
2. ผลประเมินโครงการคุณภาพ
การใหบริการทุกหนวยบริการ 
(รายงาน) 

8 นําผลการประเมินคุณภาพของการใหบริการ
มาพัฒนาจัดบริการแกนักศึกษาและศิษยเกา 

กระบวนการดําเนินงาน 
1. นําผลการประเมินเขาที่ประชุมกรรมการ
ประเมิน 

เสนอรายงานผลการสํารวจความพึงพอใจ   
ของนักศึกษา 
 
 
 
 

รายงานผลการสํารวจความ   
พึงพอใจของนักศึกษา 

 

 

 

 



 

 

 

ชนิดของตัวบงชี้ : กระบวนการ 

ตัวบงชี้ที่ 3.2 มีการสงเสริมกิจกรรมนักศึกษาที่ครบถวนและสอดคลองกับคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค 
 

ระดับที่ เกณฑมาตรฐาน มาตรการ/กระบวนการ กิจกรรม หมายเหตุ/หลักฐานประกอบ 

1 มีการจัดแนวทางสงเสริมการจัด
กิจกรรมที่สอดคลองกับวิสัยทัศน
ของสถาบันและคุณลักษณะบัณฑิต
ที่พึงประสงคตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา 

กรอบแนวทางการสงเสริมกิจกรรมนักศึกษา ของสถาบันมี
การกําหนดแนวทางที่ ชัดเจนในการส งเสริมการจัด
กิจกรรมทั้งโดยคณะ  และสโมสรนักศึกษา  (สโมสร
นักศึกษา,ชมรมของคณะฯ) ที่สอดคลองกับวิสัยทัศน   
ของคณะและคุณลักษณะบัณฑิตที่พึง ประสงคตลอดจน
สอดคลองกับกรอบ มาตรฐานคุณวุฒิ (NQF)ในแตละ 
ระดับ การศึกษา 
กระบวนการดําเนินงาน  
1. มีการกําหนดแนวทางชัดเจนในการ สงเสริมการจัด
กิจกรรมที่ สอดคล  อ ง กับ วิสั ยทั ศน  ของ  คณะและ
คุณลักษณะบัณฑิตที่ พึงประสงคสอดคลองกับกรอบ
มาตรฐาน  คุณวุฒิในแตละระดับการศึกษา  (นโยบาย   
วาดวยกิจกรรมนักศึกษาของคณะ)  
 

1. เขียนนโยบายวาดวยกิจกรรมนักศึกษา ของ
คณะที่สอดคลองกับวิสัยทัศนคณะฯ และ
คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค  
2. ทําแผนปฏิบัติการประจําปใหครบ 5 ดาน 
ตามที่สกอ.กําหนด  
 

1. นโยบายและกลยุทธฯ               
คณะวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี 
2. แผนปฏิบัติการประจําป            
แยกแตละดานของฝายกิจการ
นักศึกษา 
 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 
มีการดําเนินการไมครบ     

3 ขอแรก 
มีการดําเนินการ 3ขอแรก มีการดําเนินการครบทุกขอ 

องคประกอบที่ 3 กิจกรรมการพัฒนานักศึกษา                        เกณฑการประเมิน  



ตัวบงชี้ที่ 3.2 มีการสงเสริมกิจกรรมนักศึกษาที่ครบถวนและสอดคลองกับคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค 
 

ระดับที่ เกณฑมาตรฐาน มาตรการ/กระบวนการ กิจกรรม หมายเหตุ/หลักฐานประกอบ 

1(ตอ) มีการจัดแนวทางสงเสริมการจัด
กิจกรรมที่สอดคลองกับวิสัยทัศน
ของสถาบันและคุณลักษณะบัณฑิต
ที่พึงประสงคตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา 

2. จัดโครงการและกิจกรรมใหครอบคลุมทุกดานที่ สกอ.
กําหนดและดําเนินการ 

  

2 มีการส  ง เสริมให สถาบันและ
ส โมส รนั ก ศึ ก ษ า  แ ล ะ ชม ร ม   
จั ด กิ จ ก ร รม นั กศึ กษ า ให  ค รบ   
ทุกประเภท  โดยอย างน อยต อง
ดําเนินการ ใน 5 ประเภท ดังนี้ 
-กิจกรรมวิชาการ  
-กิจกรรมกีฬาและนันทนาการ  
-กิจกรรมบําเพ็ญประโยชนและ
รักษา สิ่งแวดลอม  
-กิจกรรมนันทนาการ  
-กิจกรรมสงเสริมศิลปวัฒนธรรม 

1. มีการสงเสริมการจัดกิจกรรมโดย สโมสรนักศึกษา และ
ชมรมครบถวน  
    1.1 กิจกรรมดานสงเสริมวิชาการ 
 
 
 
 

จัดกิจกรรมที่สงเสริมนักศึกษาดานวิชาการ
(ปฐมนิเทศ, ปจฉิมนิเทศ, อบรม ผ ูนํานักศึกษา,
อบรมสรางความเขาใจเกี่ยวกับเกณฑการ
ประเมิน, เปดโลกกิจกรรม, วางแผนงานกิจการ 
นักศึกษา, ประเมิน แผนปฏิบัติการหนวยกิจการ
นักศึกษา, ทําเนียบร ุนเพื่อเปนฐานขอมูลศิษยเกา, 
รณรงคการแตงกายนักศึกษา, ประเมินคุณภาพ
การใหบริการของหนวยกิจการนักศึกษา) 

1. แผนปฏิบัติการประจําป  
2. ผลการประเมินโครงการ 
และรูปเลมสรุป 

   1.2 กิจกรรมกีฬาและการสงเสริมสุขภาพ 
 

จัดกิจกรรมที่สงเสริมนักศึกษาดานกีฬาและการ
สงเสริมสุขภาพ 

1. แผนปฏิบัติการประจําป  
2. ผลการประเมินโครงการ 
และรูปเลมสรุป 

  1.3 กิจกรรมบําเพ็ญประโยชนและรักษาสิ่งแวดลอม จัดกิจกรรมที่สงเสริมนักศึกษาดานการบําเพ็ญ
ประโยชนและรักษาสิ่งแวดลอม 

1. แผนปฏิบัติการประจําป  
2. ผลการประเมินโครงการ 
และรูปเลมสรุป 
 
 



ตัวบงชี้ที่ 3.2 มีการสงเสริมกิจกรรมนักศึกษาที่ครบถวนและสอดคลองกับคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค 
 

ระดับที่ เกณฑมาตรฐาน มาตรการ/กระบวนการ กิจกรรม หมายเหตุ/หลักฐานประกอบ 

2(ตอ) มีการส  ง เสริมให สถาบันและ
สโมสรนักศึกษา และชมรมวิชาการ
จั ด กิ จ ก ร รม นั กศึ กษ า ให  ค รบ   
ทุกประเภท  โดยอย างน อยต อง
ดําเนินการ ใน 5 ประเภท ดังนี้ 
- กิจกรรมวิชาการ  
- กิจกรรมกีฬาและนันทนาการ  
- กิจกรรมบําเพ็ญประโยชนและ
รักษาสิ่งแวดลอม  
- กิจกรรมนันทนาการ  
- กิจกรรมสงเสริมศิลปวัฒนธรรม 

1.4 กิจกรรมนันทนาการ จัดกิจกรรมที่สงเสริมนักศึกษาดานนันทนาการ 1. แผนปฏิบัติการประจําป  
2. ผลการประเมินโครงการ 
และรูปเลมสรุป 

1.5 กิจกรรมสงเสริมศิลปวัฒนธรรม จัดกิจกรรมที่สงเสริมนักศึกษาดานการรักษา
ศิลปวัฒนธรรม 

1. แผนปฏิบัติการประจําป  
2. ผลการประเมินโครงการ 
และรูปเลมสรุป 

2. มีการจัดสรรงบประมาณเพื่อสนับสนุนการจัดกิจกรรม
นักศึกษาที่ครอบคลุมกิจกรรมทุกประเภทอยางเหมาะสม 

 เอกสารที่ไดรับจัดสรรเงินจาก
มหาวิทยาลัยในสวนของงาน
กิจการนักศึกษา 

3. การจัดกิจกรรมของนักศึกษา 
กระบวนการดําเนินงาน 
3.1 สนับสนุนใหสโมสรนักศึกษาจัดกิจกรรมใหครบทุก
ประเภทในแตละปการศึกษา 
 
 
 

 
 
1. กําหนด(เขียน) นโยบายที่จะสงเสริมให
สโมสรนักศึกษาและชมรมจัดกิจกรรมใหครบ 
ทั้ง 5 ดาน 
2. แผนงานโครงการกิจกรรมของสโมสร
นักศึกษาและชมรมทั้งหมดแยกแตละประเภท 

 
 
แผนงานโครงการกิจกรรมแยก    
ทั้ง 5 ดานของสโมสรและ
ชมรม 

3.2 การจัดทําขอเสนอโครงการโดยสโมสรนักศึกษาควรมี
การระบุคุณลักษณะของผูเขารวมกิจกรรมเปาหมายของ
จํานวน 

การเสนอโครงการใหเปนไปตามแบบฟอรม           
ของคณะ 

สําเนาเอกสารตัวอยางโครงการ
ของสโมสรนักศึกษาหรือชมรม 
1 โครงการ 
 

 



ตัวบงชี้ที่ 3.2 มีการสงเสริมกิจกรรมนักศึกษาที่ครบถวนและสอดคลองกับคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค 
 

ระดับที่ เกณฑมาตรฐาน มาตรการ/กระบวนการ กิจกรรม หมายเหตุ/หลักฐานประกอบ 

2(ตอ) มี ก ารส ง เส ริมให สถาบันและ
สโมสรนักศึกษา และชมรมวิชาการ
จั ด กิ จ ก ร รม นั กศึ กษ า ให  ค รบ   
ทุกประเภท  โดยอย างน อยต อง
ดําเนินการ ใน 5 ประเภท ดังนี้ 
- กิจกรรมวิชาการ  
- กิจกรรมกีฬาและนันทนาการ  
- กิจกรรมบําเพ็ญประโยชนและ
รักษา สิ่งแวดลอม  
- กิจกรรมนันทนาการ  
- กิจกรรมสงเสริมศิลปวัฒนธรรม 

ผูเขารวมกิจกรรม ตัวบงชี้ความสําเร็จของกิจกรรมวิธีการ
ดําเนินการและการประเมินผล 

  

3.3 มีการกําหนดนโยบายและดําเนินการใหนักศึกษาเขา
รวมกิจกรรมที่เปนการสงเสริมคุณลักษณะที่พึงประสงค 
ตลอดจนสอดคลองกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ 

1 .  กําหนด( เขียน)  นโยบายที่จะสง เสริมให
นักศึกษาคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีเขา
รวมกิจกรรมตามนโยบายของมหาวิทยาลัย
(ใบรับรองกิจกรรม) 

1.นโยบายสงเสริมใหนักศึกษา   
คณะวิทยาศาสตรฯ  เข าร วม
กิจกรรมตาม ประกาศใบรับรอง
กิจกรรม  
2. สําเนาเอกสารประกาศเรื่อง 
ใบรับรองกิจกรรมมหาวิทยาลัย 

3 มี ก ร ะ บ ว น ก า ร ติ ด ต า ม แ ล ะ

ประเมินผลโครงการหรือกิจกรรม

ทั้งที่จัดโดยคณะและสโมสรและ

ชมรมทุกสิ้นปการศึกษา 

 

 

 

การ ติดตามประ เมิ นผล  กระบวนการ ดํ า เ นินการ   

1 )  ประ เมินแผนและปรับปรุ ง เ พื่ อ ใช  ในป  ต  อ ไป   

2) ประเมินภาพรวมโครงการทั้งหมดของชมรม ,สโมสร  

  

 



ตัวบงชี้ที่ 3.2 มีการสงเสริมกิจกรรมนักศึกษาที่ครบถวนและสอดคลองกับคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค 
 

ระดับที่ เกณฑมาตรฐาน มาตรการ/กระบวนการ กิจกรรม หมายเหตุ/หลักฐานประกอบ 

3(ตอ) มี ก ร ะ บ ว น ก า ร ติ ด ต า ม แ ล ะ

ประเมินผลโครงการหรือกิจกรรม

ทั้งที่จัดโดยคณะและสโมสรและ

ชมรมทุกสิ้นปการศึกษา 

1. หนวยกิจการนักศึกษามีการจัดทํารายงานผลการจัด 
กิจกรรมทุกกิจกรรม ทั้งที่ดําเนินการโดยคณะและ โดย
สโมสรนักศึกษาและชมรมวิชาการประกอบด  วย 
วัตถุประสงค รูปแบบกิจกรรมจํานวนผ ูเขารวม  ผลการ
ดําเนินงาน คุณลักษณะของผ ูเขารวมกิจกรรมที่ไดรับการ
พัฒนาผลกระทบที่เกิดขึ้นคาใชจายจริงในการดําเนินงาน 
เปนตน  

1. หนวยกิจการนิสิตจัดทํารายงานผลการ                
จัดกิจกรรมทุกกิจกรรมและผลการ ประเมินการ
ดําเนินงานทางดานการเงิน ดานคุณภาพ                  
ดานความพึงพอใจ  
2. สโมสรและชมรมจัดทํารายงานผลการจัด
กิจกรรม  

1. ผลการประเมินโครงการและ
รูปเลมสรุปของหนวยกิจการ
นักศึกษา 
2. ผลการประเมินโครงการและ
รูปเลมสรุปของสโมสรฯ และ
ชมรม 

2. หนวยกิจการนักศึกษานําเสนอแนวทางการพัฒนาการ 

จัดกิจกรรมนักศึกษาในปตอไป 

หนวยกิจการนักศึกษานําผลการประเมิน 

โครงการกิจกรรมทุกกิจกรรมมาเพื่อ ประเมิน

แผนงาน และนําผลนั้นไปพัฒนา กิจกรรม

นักศึกษาในปตอไป (เปนประจําทุกป) 

สรุปการประเมินแผนงาน

กิจกรรมนักศึกษาประจําปและ

ผลการนําไปปรับปรุงพัฒนา

กิจกรรมในปตอไป 

4 มีการนําผลการประเมินไปปรับปรุง

การจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนานักศึกษา

อยางตอเนื่อง 

ก า ร นํ า ผ ลป ร ะ เ มิ น ไปป รั บป รุ ง ก า ร จั ด กิ จ ก ร ร ม   

กระบวนการดําเนินการมีคณะกรรมการกิจการนักศึกษา

ประเมินแผนงานและแผนปฏิบัติการประจําปเพื่อนําผลการ

ประเมินไปปรับปรุงและพัฒนากิจกรรมนักศึกษาอยาง

ตอเนื่อง                                                                      

1. คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการกิจการนักศึกษา         

2.โครงการวางแผนงานกิจการนักศึกษา               

3. โครงการประเมินแผนปฏิบัติงานกิจการ              

นักศึกษา 

1. คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการ 

กิจการนักศึกษา                            

2. สรุปการประเมินแผนงาน 

กิจกรรมนักศึกษาประจําป และ    

ผลการนําไปปรับปรุงพัฒนา

กิจกรรมในปตอไป                       

3.แผนงานและแผนปฏิบัติการ  



ตัวบงชี้ที่ 3.2 มีการสงเสริมกิจกรรมนักศึกษาที่ครบถวนและสอดคลองกับคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค 
 
ระดับที่ เกณฑมาตรฐาน มาตรการ/กระบวนการ กิจกรรม หมายเหตุ/หลักฐานประกอบ 

4(ตอ) มีการนําผลการประเมินไปปรับปรุง

การจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนานักศึกษา

อยางตอเนื่อง 

 

 

 

 

 

 

 

  ประจําปตอไป                               

 
 
 
 
 



 องคประกอบที่ 4  การวิจัย                                                  เกณฑการประเมิน                       

                    

 

ชนิดของตัวบงชี้ : กระบวนการ 

ตัวบงชี้ที่ 4.1 มีการพัฒนาระบบและกลไกในการสนับสนุนการผลิตงานวิจัยและงานสรางสรรค 

ระดับที่ เกณฑมาตรฐาน มาตรการ / กระบวนการ กิจกรรม หมายเหตุ / หลักฐานประกอบ 

1 มีการจัดทําระบบบริหาร งานวิจัย

และงานสรางสรรค  เพื่อใหบรรลุ   

เปาหมายตามแผน ของสถาบันและ

สอดคลองกับ ยุทธศาสตรการวิจัย

ของชาติ 

1. มีนโยบายดานการวิจัยของคณะวิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยี                                                                               

2. บริหารงานวิจัยใหเชื่อมโยงกับการบริการการศึกษา           

การผลิตบัณฑิต                                                                       

3. มีบุคลากรที่รับผิดชอบโดยตรง  

1. มีคณะกรรมการวิจัย                                             

2. มีโครงสรางหนาที่และภาระงานของ

คณะกรรมการ                                                         

3. มีนโยบายคณะและแผนกลยุทธดานการวิจัย       

4. มีแผนงานโครงการการวิจัย 

1. สําเนาคําสั่งคณะกรรมการ

การวิจัย                                         

2. สําเนาเอกสารนโยบายและ

แผนกลยุทธคณะฯ                        

3. สําเนาแผนปฏิบัติราชการ

ประจําป 

2. มีการจัดทําระบบฐานขอมูล และ

สารสนเทศที่ เ กี่ยวข องกับ  การ

บริหารงานวิจัยและงาน สรางสรรค 

ที่ใช ประโยชนได จริง  

คณะฯ มีฐานขอมูลระบบสารสนเทศเพื่อการวิจัยที่

ครอบคลุมขอมูลขาวสารอยางนอย 5 ดานตอไปนี้                  

1) ขอมูลดานแหลงทุนทั้งภายในและภายนอกสถาบัน            

2) ขอมูลดานงานวิจัย                                                             

3) ขอมูลดานแหลงเผยแพรผลงานวิจัยและการ สนับสนุน

ของสถาบัน                                                                             

4) การเผยแพรความร ูเรื่องการจดสิทธิบัตร อนุสิทธิบัตร 

1. มีคณะกรรมการฐานขอมูลงานวิจัย                      

2. จัดทําเว็บไซตฐานขอมูลงานวิจัย 

 

เว็บไซตฐานขอมูลงานวิจัย 

เชื่อมโยงของสถาบันวิจัยและ

พัฒนาและการเชื่อมโยงกับ วช. 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 

มีการดําเนินการไมครบ 3 ขอแรก มีการดําเนินการ 3-4 ขอแรก มีการดําเนินการอยางนอย 5 ขอ 



ตัวบงชี้ที่ 4.1 มีการพัฒนาระบบและกลไกในการสนับสนุนการผลิตงานวิจัยและงานสรางสรรค 

ระดับที่ เกณฑมาตรฐาน มาตรการ / กระบวนการ กิจกรรม หมายเหตุ / หลักฐานประกอบ 

2(ตอ) มีการจัดทําระบบฐานขอมูล และ

สารสนเทศ ที่ เ กี่ยวข อง กับการ

บริหารงานวิจัยและงาน สรางสรรค 

ที่ใช ประโยชนได จริง  

การซื้อขายทรัพยสินทางปญญา                                               

5) ขอมูลเกี่ยวกับหลักเกณฑแนวปฏิบัติอื่นๆ ของสถาบัน       

เกี่ยวกับการวิจัย 

                     

  

3 มีการจัดสรรทรัพยากรการเ งิน 

ทรัพยากรบุคคล แหลงคนควาตางๆ 

เ พื่อสนับสนุนงานวิจัย  และงาน   

สรางสรรค  

มีการสนับสนุนใหบุคลากรสงขอเสนอโครงงานวิจัย  จัดอบรมพัฒนาโจทยวิจัย 1. โครงงานอบรมโจทยวิจัย         

2. สําเนาคําสั่งคณะกรรมการ

วิจัยและบริการวิชาการ                 

3. สําเนาประกาศรับทุนฯ 

อาจารย 

4 มีระบบและกลไกพัฒนา ทรัพยากร

บุคคลดานการวิจัย  

1. มีแผนงานดานการวิจัย กําหนดเกณฑแนวทางการ  

สงเสริมใหบุคลากรทําวิจัย                                                      

2. จัดใหมีการอบรมใหความร ูดานการทําวิจัย                         

3. มีการสงเสริมใหบุคลากรเขารวมการประชุมวิชาการ          

4. มีการสนับสนุนใหบุคลากรมีโอกาสทํางานวิจัยใน             

หองปฏิบัติการวิจัย หรือรวมทีมวิจัยชั้นนํานอกสถาบัน          

ทั้งใน และตางประเทศ  

1. สนับสนุนสงเสริมใหบุคลากรทําวิจัยดานตางๆ 

ตามความถนัด                                                          

2. สงบุคลากรเขารับการพัฒนาความรู ศักยภาพ

ดานการวิจัย 

  

1. สําเนานโยบาย และแผน           

กลยุทธดานการวิจัย  

2. สําเนาคําสั่งคณะกรรมการ

การวิจัย  

3. สําเนาระเบียบ,หลักเกณฑ, 

ประกาศเกี่ยวกับทุนวิจัย  



ตัวบงชี้ 4.1   มีการพัฒนาระบบและกลไกในการสนับสนุนการผลิตงานวิจัยและงานสรางสรรค  
 

ระดับที่ เกณฑมาตรฐาน มาตรการ/กระบวนการ กิจกรรม หมายเหตุ/หลักฐานประกอบ 

5 มีระบบสรางขวัญและกําลังใจ 
และยกยองนักวิจัยที่มีผลงานวิจัย
และงานสรางสรรค  

ขอรับจัดสรรงบประมาณ เ พื่อสรางขวัญและกําลังใจ
สําหรับ งานวิจัยที่ไดรับการตีพิมพการจดสิทธิบัตรหรือ 
อนุสิทธิบัตร จากมหาวิทยาลัย 

1. มีการจัดสรรงบประมาณสนับสนุน นักวิจัย ที่
ไดรับรางวัลผลงานวิจัยดีเดน  
2. มีการมอบรางวัลสมนาคุณสําหรับ นักวิจัยที่ได
รับรางวัลผลงานวิจัยดีเดน,สิทธิบตัร,                       
อนุสิทธิบัตร ฯลฯ  
3. จัดการประชุมวิชาการฯ เพื่อสราง บรรยากาศ
งานวิจัย  

1. สําเนาประกาศรางวัลการ
ตีพิมพ และเผยแพรผลงานวิจัย  
2. สําเนาเอกสารเกี่ยวกับการ
ขอรับ รางวัลสมนาคุณนักวิจัยที่
มีผลงานดีเดน  
3. สรุปผลการประเมินโครงการ
การ ประชุมวิชาการ  

6 มีระบบและกลไกสงเสริมความ   
รวมมือระหวางนักวิจัย กับองคกร
ภายนอกทั้งภาครัฐ  เอกชนและ
ภาคอุตสาหกรรม  

1. มีคณะกรรมการวิจัยพิจารณาหาแนวทางในการสราง 
ความร  วมมื อด  านการ วิจั ย กับหน  วยงานภายนอก  
2. มีศูนย  วิทยาศาสตรที่ให บริการดานการวิจัย  
กับหนวยงานภายในและภายนอก  

1. มีคณะกรรมการวิจัย  
2. ทําบันทึกความรวมมือ(MOU)กับ                
หนวยงานภายนอก เชน บันทึกขอตกลงความร
วมมือระหวาง ม.นเรศวร, มจธ.ลาดกระบัง  

1. รายงานการประชุม
คณะกรรมการ การวิจัย  
2. สําเนาสัญญาความรวมมือ        
ดานการวิจัยกับหนวยงาน
ภายนอกตาง ๆ  
เชน อบต.,สวทช., วว.,วช.,  

 

 



องคประกอบที่ 4        การวิจัย                                                  เกณฑการประเมิน 
 
 

ชนิดของตัวบงชี้ : กระบวนการ 
 

ตัวบงชี้ที่ 4.2 มีระบบบริหารจัดการความร ูจากงานวิจัยและงานสรางสรรค       
 

ระดับที่ เกณฑมาตรฐาน มาตรการ/กระบวนการ กิจกรรม หมายเหตุ/หลักฐานประกอบ 

1 มีระบบและกลไกสนับสนุน การ
เผยแพรผลงานวิจัยและงาน สราง
สรรคทั้งในวงการวิชาการ และ
นําไปใชประโยชน  

1. มีนโยบายและแผนกลยุทธดานการวิจัยที่สงเสริม 
สนับสนุนการเผยแพรผลงานวิจัยและงานสรางสรรค  
2. มีคณะกรรมการการวิจัย  
3. มีการจัดสรรงบประมาณสนับสนุนนักวิจัยที่ไดรับ การ
ตีพิมพเผยแพรผลงานวิจัย  
4. มีการจัดสรรงบประมาณสนับสนุนนักวิจัยเพื่อเขา 
 รวมการนําเสนอผลงานในตางประเทศ  
(Oral Presentation)  
5. มีการจัดสรรงบประมาณเพื่อสมนาคุณสําหรับ นักวิจัย            
ที่ไดรับรางวัลผลงานวิจัยดีเดน, สิทธิบัตร, อนุสิทธิบัตร ฯลฯ  

1. นโยบายคณะและแผนกลยุทธดานการ            
วิจัย สนับสนุนการเผยแพรผลงาน และ
งานวิจัยและงานสรางสรรค  
2. แตงตั้งคณะกรรมการการวิจัย  
 

1. สําเนาเอกสารนโยบายและ
แผนกลยุทธคณะฯ  
2. สําเนาคําสั่งคณะกรรมการ
การวิจัย  
 

 
 

 

 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 
มีการดําเนินการ 
ไมครบ 3 ขอ 

มีการดําเนินการ 
3 ขอ 

มีการดําเนินการ 
อยางนอย 4 ขอ 



ตัวบงชี้ที่ 4.2 มีระบบบริหารจัดการความร ูจากงานวิจัยและงานสรางสรรค  
 
ระดับที่ เกณฑมาตรฐาน มาตรการ/กระบวนการ กิจกรรม หมายเหตุ/หลักฐานประกอบ 

2 มีระบบรวบรวม คัดสรร 
 วิเคราะหและสังเคราะหความรู
จากงานวิจัยและงาน  
สรางสรรคที่เชื่อถือไดและ 
รวดเร็วทันตอการใชประโยชน  

1. กรรมการวิจัยพิจารณาคัดเลือกผลงานวิจัย                             
2. มีระบบฐานขอมูลดานงานวิจัย ที่มีขอมูลที่เชื่อถือได
รวดเร็ว เพื่อชวยในการตัดสินใจ  

1. ประชุมคณะกรรมการวิจัยเพื่อพิจารณา 
คัดเลือกผลงานวิจัยที่สรางสรรค และ ดีเดน         
2. มีเว็บไซตฐานขอมูลงานวิจัย http://www. 
nsru.ac.th/  

1. รายงานการประชุม
คณะกรรมการการวิจัย  
2. เว็บไซตฐานขอมูลงานวิจัย  

3 มีการสร  าง เค รือข  าย เผยแพร 
ผลงานวิจัย และงานสรางสรรค 
ไปยังผ  ูเ กี่ยวข องทั้งภายในและ 
ภายนอกสถาบัน  

1. มีการสรางเครือขายการวิจัยกับหนวยงานภายนอก 
 2. มีการจัดการประชุมวิชาการเพื่อเปนเวทีแลกเปลี่ยน 
ความร ูดานผลงานวิจัยทั้งภายในและภายนอกสถาบัน  

1. ทําบันทึกความรวมมือ MOU. กับหนวยงาน
ภายนอก  
2. จัดทําเว็บไซตฐานขอมูลงานวิจัย รวมกับ
สถาบันวิจัยและพัฒนา http://www. 
nsru.ac.th/research 
3. วารสารวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครสวรรค  

1. สําเนาสัญญาความรวมมือ        
ดานการวิจัยกับหนวยงาน
ภายนอกตาง ๆ เชน อบต., 
สวทช., วว., วช., ฯลฯ                  
2. เว็บไซตฐานขอมูลงานวิจัย  

 

 

 

 



ตัวบงชี้ที่  4.2 มีระบบบริหารจัดการความร ูจากงานวิจัยและงานสรางสรรค  
 
ระดับที่ เกณฑมาตรฐาน มาตรการ/กระบวนการ กิจกรรม หมายเหตุ/หลักฐานประกอบ 

4. มีระบบและกลไกการ สนับสนุน
ความรวมมือระหวาง นักวิจัยกับ
องคการภายนอก สถาบันเพื่อการ
นําผลงานไปใช ประโยชน  

1. มีนโยบายและแผนกลยุทธดานการวิจัยที่ สนับสนุน
ความรวมมือระหวางนักวิจัยกับหนวยงาน ภายนอก  
2. มีคณะกรรมการวิจัย  

1. นโยบายคณะและแผนกลยุทธดาน การวิจัย   
ที่สนับสนุนความรวมมือระหวาง นักวิจัยกับ        
หนวยงานภายนอก  
2. คณะกรรมการการวิจัย  
3. มอบรางวัลการถายทอดงานวิจัยดีเดน  

1. สําเนาเอกสารนโยบายและ
แผนกลยุทธคณะฯ  
2. สําเนาคําสั่งคณะกรรมการ
การวิจัย  

5. มีกลไกสนับสนุนการ                       
จดสิทธิบัตร การซื้อขายทรัพยสิน 
ทางปญญา ตลอดจนการ  
ค ุมครองสิทธิของงานวิจัย หรือ  
สิ่งประดิษฐ หรือนวัตกรรมใหแก
นักวิจัยเจาของผลงาน  

1. มีผ ูรับผิดชอบดานการจดสิทธิบัตร  
2. มีการสนับสนุนเงินรางวัลสําหรับนักวิจัยที่จดสิทธิบัตร
และอนุสิทธิบัตร  
3. มีเว็บไซตรวบรวมขอมูลผลงานที่ไดรับสิทธิบัตรและ           
อนุสิทธิบัตร และใหขอมูลเกี่ยวกับการจดสิทธิบัตร  
4. มีการจัดสรรงบประมาณในการจดสิทธิบัตร เชน คาจัดทํา, 
คาเขียนสิทธิบัตร, คาธรรมเนียม  
5. มีการสงเจาหนาที่ไปอบรมเกี่ยวกับการจดสิทธิบัตร  

1. มอบรางวัลสมนาคุณแกนักวิจัยที่ไดรับ            
การรับรองจดสิทธิบัตร,  
อนุสิทธิบัตร                                                          
2. มีเว็บไซตฐานขอมูลงานวิจัย   
3. ประกาศเกี่ยวกับการสนับสนุนการจด 
สิทธิบัตรและอนุสิทธิบัตร  
 

1. ประกาศรางวัลการตีพิมพ
และเผยแพรผลงานวิจัย               
คณะวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี 
2. เว็บไซตฐานขอมูลงานวิจัย  
3. ประกาศเกี่ยวกับการ
สนับสนุน การจดสิทธิบัตรและ
อนุสิทธิบัตร  
4. ผลการประเมินการจัด KM  
ใหความร ูเกี่ยวกับการ                   
จดสิทธิบัตรและอนุสิทธิบัตร  

 

 



องคประกอบที่ 4 การวิจัย    เกณฑการประเมิน       
 

 
           
 
 ชนิดของตัวบงชี้ : ปจจัยเขา 

 
 

ระดับที่ เกณฑมาตรฐาน มาตรการ/กระบวนการ กิจกรรม หมายเหตุ/หลักฐานประกอบ 
   1. จํานวนเงินสนับสนุนการทําวิจัยและงาน          

สรางสรรค ใหนับเฉพาะจํานวนเงินที่ไดรับ
อนุมัติใหเบิกจาย ไมใชงบประมาณที่ไดจัดสรร  
2. จํานวนเงินสนับสนุนการทําวิจัยและงาน          
สรางสรรคใหคิดตามปการศึกษา  
3. กรณีมีผ ูรวมทําหลายคนหลายหนวยงาน          
ใหแบงสัดสวน เงินเปนคาเฉลี่ยตามจํานวน         
ผ ูเขารวมโครงการวิจัย  
4. กรณีโครงการวิจัยนั้ นไดรับทุนสนับสนุน 
มากกวา 1 ป ใหรายงานจํานวนเงินเฉลี่ยตาม   
สัดสวนในปการศึกษานั้น  
 
 

1. สัญญาการรับทุนการวิจัย 
2. ประการทุนสนับสนุน              
การวิจัย 

 
 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 

อยูระหวาง 1 – 80,000 บาท อยูระหวาง 55,000 – 79,999 บาท มากกวาหรือเทากับ             

54,9999 บาท 

ตัวบงชี้ที่ 4. 3 เงินสนับสนุนงานวิจัยและสรางสรรคจากภายในและภายนอกสถาบันตอจํานวนอาจารยประจํา  



 องคประกอบที่ 4 การวิจัย    เกณฑการประเมิน       
 
          
                               

ชนิดของตัวบงชี้ : ผลผลิต 
 

ตัวบงชี้ที่ 4. 4  รอยละของงานวิจัยและงานสรางสรรคที่ตีพิมพเผยแพร ไดรับการจดทะเบียนทรัพยสินทางปญญาหรืออนุสิทธิบัตร หรือนําไปใชประโยชน ทั้งในระดับชาติและในระดับ              
                           นานาชาติตอจํานวนอาจารยประจํา  

 

ระดับที่ เกณฑมาตรฐาน มาตรการ/กระบวนการ กิจกรรม หมายเหตุ/หลักฐานประกอบ 
 ตามเกณฑที่ สกอ.กําหนดไว   1. การเผยแพรผลงาน 1 เรื่องมากกวา 1 ครั้ง  

ใหนับเพียงครั้งเดียว  
2. การตีพิมพในวารสาร นับเมื่อกอง
บรรณาธิการตอบรับแลว  
3. บทความที่ไดรับการนําเสนอในการประชุม
หรือสัมมนา วิชาการระดับชาติหรือนานาชาติ
หมายถึงบทความที่ไมใชบทคัดยอ                        
4. การรายงานตองมีรายละเอียด ชื่อ เลมที่และ
วัน เดือน ป ของ วารสารที่ตีพิมพ, ชื่อบทความ
และเลขหนา, ชื่อผ ูเขียน          
5. การนับจํานวนการจดทะเบียนทรัพยสิน
ทางปญญาหรือ  อนุสิทธิบัตร จะไมนับรวม
กรณีอย ูในระหวางยื่นจดทะเบียน และไมนับ
รวมการจดลิขสิทธิ์และการทะเบียน 
เครื่องหมายการคา 

บทความวิจัยและงาน
สรางสรรคที่ตีพิมพเผยแพรใน
ระดับชาติและนานาชาติ 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 

รอยละ 1 - 29 รอยละ 30 - 39 
มากกวาหรือเทากับ           

รอยละ 40 



 
องคประกอบที่ 4 การวิจัย    เกณฑการประเมิน       
 
                                                                                                                                    

ชนิดของตัวบงชี้ : ผลผลิต 
 

ตัวบงชี้ที่  4. 5 รอยละของบทความวิจัยที่ไดรับการอางอิง (Citation) ใน refereed journal หรือในฐานขอมูลระดับชาติหรือระดับนานาชาติตออาจารยประจํา 
                         (เฉพาะสถาบันที่เนนการผลิตบัณฑิตและวิจัย)  
 

 
* คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรคเนนการผลิตบัณฑิตและพัฒนาสังคม 
 
 
 
 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 

รอยละ 1 - 14 รอยละ 15 - 19 มากกวาหรือเทากับรอยละ 20 

ระดับที่ เกณฑมาตรฐาน มาตรการ/กระบวนการ กิจกรรม หมายเหตุ/หลักฐานประกอบ 
 ตามเกณฑที่ สกอ.กําหนดไว   1. การนับบทความที่ไดรับการอางอิงใน 

referrence journal หรือในฐานขอมูลระดับชาติ
หรือนานาชาติ ไมนับซํ้า แมวา บทความวิจัย
นั้นจะได  รับการอ  า งอิ งหลายครั้ ง ก็ต าม  
2. บทความวิจัยในฐานขอมูลมาตรฐานสากล
ตามที่กําหนด ใหนับเฉพาะที่เปนบทความวิจัย
เทานั้น ไดแก “research article” “letter” และ 
“review”  

 



 องคประกอบที่ 5 การบริการวิชาการแกสังคม       เกณฑการประเมิน       
 
 
 

ชนิดของตัวบงชี้ : กระบวนการ 
 

ตัวบงชี้ที่ 5.1 มีระบบและกลไกในการบริการทางวิชาการแกสังคมตามเปาหมายของสถาบัน 
 

ระดับที่ เกณฑมาตรฐาน มาตรการ/กระบวนการ กิจกรรม หมายเหตุ/หลักฐานประกอบ 

1 มีการ จัดทํ านโยบายและแผน
ดําเนินงานของการบริการทาง
วิชาการแกสังคม 

1. กําหนดนโยบายที่ชัดเจน และสามารถปฏิบัติได                    
2. กําหนดแผนงานรองรับนโยบายที่มีเปาหมายชัดเจน โดยมี
แผน/ขั้นตอน การดําเนินงาน มีความสอดคลองกับนโยบาย
และปฏิบัติได 

จัดทํานโยบายและแผนดําเนินงานของการ
บริการทางวิชาการแกสังคม 

1.เอกสารนโยบายและแผน
ดําเนินงานของการบริการทาง
วิชาการแกสังคม                           
2. แผนปฏิบัติการประจําปของ
คณะ 
3. แผนโครงการบริการทาง
วิชาการและบริการสังคมของ
ทั้งคณะ 

2 มีคณะกรรมการ คณะทํางานหรือ
หนวยงานดําเนินการใหบริการแก
สังคมตามแผนที่กําหนด 

1. คณะแตงตั้งผูรับผิดชอบการดําเนินการบริการวิชาการและ
บริการสังคม                               
2. กําหนดกลไก แนวทาง ระบบ การจัดการของงานบริการ
ทางวิชาการและบริการสังคม (แตงตั้งคณะทํางานบริการ
วิชาการและบริการสังคม) 
 
 
 

1. แตงตั้งผูรับผิดชอบการดําเนินงานการบริการ
วิชาการและบริการแกสังคม                                 
2. ประชุมคณะทํางาน เพื่อจัดทําแผนบริการ
วิชาการและบริการสังคม โดยภาพรวม 

1. คําสั่งแตงตั้งฯ 

2. รายงานการระชุม 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 

มีการดําเนินการไมครบ 3 ขอแรก มีการดําเนินการ 3-4 ขอแรก มีการดําเนินการอยางนอย 5 ขอแรก 



ตัวบงชี้ที่ 5.1   มีระบบและกลไกในการบริการทางวิชาการแกสังคมตามเปาหมายของสถาบัน 
 

ระดับที่ เกณฑมาตรฐาน มาตรการ/กระบวนการ กิจกรรม หมายเหตุ/หลักฐานประกอบ 

3 มีการกําหนดหลักเกณฑ และหรือ
ระ เ บียบในการใหบริการทาง
วิชาการแกสังคม 

กําหนดระเบียบและหลักเกณฑในการใหบริการทางวิชาการ
แกสังคม 

1. จัดทําหลักเกณฑการใหบริการวิชาการ เชน 
การตรวจสอบผลิตภัณฑ การวิเคราะห ตาง ๆ   
2. จัดทํากฎระเบียบและหลักเกณฑในการ
ใหบริการทางวิชาการแกสังคม 

ระเบียบขอบังคับในการ
ใหบริการทางวิชาการแกสังคม 

4 มีการประเมินผลตามแผนปฏิบัติ
งานตามแผนที่กําหนด 

1. ประเมินผลโครงการที่เปนประโยชนและสอดคลองตาม
แผนงาน เปนกิจกรรมที่มีผลกระทบตอสังคมและมีความ
หลากหลายเทียบกับแผนการดําเนินงานและเปาหมาย   
2. การประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรในการ
ใหบริการเพื่อจัดทําแผนพัฒนาบุคลากรและทักษะฯ 
 
 

ประเมินผลการดําเนินงานฯ และนํามาพิจารณา
การสอดคลองกับแผนดําเนินงานและเปาหมาย 

1. ผลประเมินแตละโครงการ       
2. รายงานการประชุมสรุป
แผนการดําเนินงานประจําป 
 

5 มี ก า ร นํ า ผ ล ก า ร ป ร ะ เ มิ น ไ ป
ปรับปรุงการบริการทางวิชาการแก
สังคม 

กําหนดแนวทาง รูปแบบ ในการนําผลการประเมินไป
ปรับปรุงการบริการทางวิชาการแกสังคม 

1. จัดทําแบบประเมินกิจกรรม วิเคราะหและ
ส รุ ป ผ ล ก า ร ดํ า เ นิ น ง า น ใ น แ ต ล ะ ค รั้ ง   
2. ประชุมสรุปผลเพื่อนําไปปรับปรุงการจัด
กิจกรรม ครั้งตอไป 

1. รายงานการประเมินฯ               
2. สรุปผลการประชุมฯ 
 

 
 

  

 
 
 



ตัวบงชี้ที่ 5.1 มีระบบและกลไกในการบริการทางวิชาการแกสังคมตามเปาหมายของสถาบัน 
 

ระดับที่ เกณฑมาตรฐาน มาตรการ/กระบวนการ กิจกรรม หมายเหตุ/หลักฐานประกอบ 

6 มีการจัดทําแผนการเชื่อมโยงและ
บูรณาการการบริการทางวิชาการ
แกสังคมเขากับการเรียนการสอน 
หรือการวิจัยหรือการทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรม 

จัดตั้งหนวยงานหรือคณะกรรมการที่ทําหนาที่ วิเคราะห
โครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการวาสัมพันธกับการเรียนการ
สอน การวิจัย และการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมอยางไร   
และจัดทําแผนการบูรณาการทางวิชาการกับการเรียน   
การสอน  

1. แตงตั้งคณะกรรมการดําเนินงานวิเคราะห
โครงการ / กิจกรรมบริการทางวิชาการว า
สัมพันธกับการเรียนการสอน การวิจัย และการ
ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 
2. จัดทําทําแผนการเชื่อมโยงและบูรณาการการ
บริการทางวิชาการแกสังคมเขากับการเรียนการ
สอน หรือการวิจัยหรือการทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรม 
 

แผนและแนวทางการเชื่อมโยง
การบริการทางวิชาการแกสังคม
เขากับการเรียนการสอน หรือ
การ วิจั ยหรือการทํ า นุบํ ารุ ง
ศิลปวัฒนธรรม 

7 มีการประเมินผลสัมฤทธิ์และนํา
ผ ลก า รป ร ะ เ มิ น ไป พิ จ า รณ า
ปรับปรุ งความ เ ชื่ อมโยงและ   
บูรณาการระหวางการบริการทาง
วิชาการแกสังคมกับภารกิจอื่น ๆ
ของสถาบัน 

1. ประเมินผลสัมฤทธิ์ของการบริการทางวิชาการที่มีตอการ
เรียนการสอน การวิจัยและการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม   
2. พิจารณาปรับปรุงความเชื่อมโยงและบูรณาการระหวาง
การบริการวิชาการกับภารกิจดานอื่น ๆของมหาวิทยาลัย 
 

1. ประเมินผลสัมฤทธิ์ในการใหบริการฯ สรุปผลการประเมิน 

2. นําผลประเมินไปพิจารณาปรับปรุงฯ   

 
 
 
 
 
 



 
องคประกอบที่ 5 การบริการวิชาการแกสังคม  เกณฑการประเมิน       
 

 
 

ชนิดของตัวบงชี้ : ปจจัยนําเขา 
 

ตัวบงชี้ที่ 5.2 รอยละของอาจารยประจําที่มีสวนรวมในการใหการบริการทางวิชาการแกสังคมเปนที่ปรึกษา เปนคณะกรรมการวิทยานิพนธ ภายนอกสถาบัน เปนกรรมการวิชาการ กรรมการ 
     วิชาชีพในระดับชาติ หรือระดับนานาชาติ ตออาจารยประจํา 
 

ระดับที่ เกณฑมาตรฐาน มาตรการ/กระบวนการ กิจกรรม หมายเหตุ/หลักฐานประกอบ 

  ตามเกณฑที่สกอ.กําหนดไว 1. จัดทําภาระงานใหแกอาจารยที่ไปใหบริการวิชาการ   
แกสังคม                                      
2. มีการจัดเก็บขอมูลของอาจารยที่สวนรวมในการใหบริการ
ทางวิชาการแกสังคมเปนที่ปรึกษา เปนคณะกรรมการ
วิทยานิพนธ ภายนอกสถาบัน เปนกรรมการวิชาการ กรรมการ
วิชาชีพในระดับชาติหรือระดับนานาชาติ 

1. นับจํานวนอาจารยประจําที่ใหบริการวิชาการ
โดยไมนับซ้ํา 
2. สามารถนับอาจารยประจําที่ลาศึกษาตอได       
3. เปรียบเทียบอาจารยทั้งที่ปฏิบัติจริง/ลาศึกษา
ตอ                           
 4. จัดกิจกรรมการ/โครงการการใหบริการทาง
วิชาการฯ                    
5. มีการจัดทําฐานขอมูล 

1. คําสั่งแตงตั้งกรรมการฯ            
2. ประกาศแตงตั้งกรรมการฯ       
3. หนังสือเชิญฯ(ขอเอกสาร         
จากอาจารย) 

ตออาจารยประจํา  

  
 
 
 

 

     

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 

อยูระหวาง                   
รอยละ 1-รอยละ14 

รอยละ15-รอยละ 24 
มากกวาหรือเทากับ          

รอยละ 25 



องคประกอบที่ 5           การบริการวิชาการแกสังคม   เกณฑการประเมิน 
 
 

ชนิดของตัวบงชี้ : ผลผลิต 
ตัวบงชี้ที่ 5.3 รอยละของกิจกรรมหรือโครงการบริการทางวิชาการและวิชาชีพที่ตอบสนองความตองการพัฒนาและเสริมสรางความเขมแข็งของสังคม ชุมชน ประเทศชาติและนานาชาติ                 
                       ตออาจารยประจํา 
 

ระดับที่ เกณฑมาตรฐาน มาตรการ/กระบวนการ กิจกรรม หมายเหตุ/หลักฐานประกอบ 

  ตามเกณฑที่สกอ.กําหนดไว 1. ฐานขอมูลพื้นฐานและเอกสารอางอิงที่
เกี่ยวของการนับจํานวนอาจารยประจําให
นับเฉพาะที่ปฏิบัติงานจริง                             
2. ฐานขอมูลของกิจกรรมหรือโครงการ
บริการทางวิชาการและวิชาชีพ                      
ที่ตอบสนองความตองการเสริมสรางความ
เขมแข็งของสังคม ชุมชน ประเทศชาติ 
และนานาชาติ 

1. นับจํานวนอาจารยประจําที่ใหบริการวิชาการโดยไมนับซ้ํา
ที่ปฏิบัติงานจริง                                                                         
2. นับกิจกรรมยอยที่อยูในโครงการ 

 หนังสือเชิญ ,  โครงการ / กิจกรรม   
ที่ใหบริการ 

    

 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 

อยูระหวางรอยละ 1-รอยละ19 รอยละ20-รอยละ 29 
มากกวาหรือเทากับรอยละ

30 



 องคประกอบที่ 5      การบริการวิชาการแกสังคม   เกณฑการประเมิน 
 
 
 

ชนิดของตัวบงชี้ : ผลผลิต 
ตัวบงชี้ที่ 5.4 รอยละของระดับความพึงพอใจของผูรับบริการ 
 

ระดับที่ เกณฑมาตรฐาน มาตรการ/กระบวนการ กิจกรรม หมายเหตุ/หลักฐานประกอบ 

  ตามเกณฑที่สกอ.กําหนดไว กําหนดมาตรฐาน แบบฟอรมของความ
พึงพอใจของผูรับบริการพิจารณา 4 
ประเด็น                                                        
- ดานกระบวนการ                                       
- ดานสิ่งอํานวยความสะดวก                       
- ดานคุณภาพการใหบริการ                         
- ดานเจาหนาที่ผูใหบริการ 
 
 
 
 
 
 
 
 

ประเมินผลโครงการและกิจกรรมอิง 4 ดาน   รายง านผลการดํ า เ นินง านตาม
โครงการบริการวิชาการ 
  

 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 

อยูระหวางรอยละ65-รอย
ละ 74 

รอยละ 75 -รอยละ 84 
มากกวาหรือเทากับรอยละ 

85 



 
องคประกอบที่ 5     การบริการวิชาการแกสังคม                    เกณฑการประเมิน 
 
 
 

ชนิดของตัวบงชี้ : ผลผลิต 
 

ตัวบงชี้ที่ 5.5 จํานวนแหลงใหบริการทางวิชาการและวิชาการที่ไดรับการยอมรับในระดับชาติหรือระดับนานาชาติ    ***(เฉพาะสถาบันที่เนนการผลิตบัณฑิตและพัฒนาสังคม)*** 
 

ระดับที่ เกณฑมาตรฐาน มาตรการ/กระบวนการ กิจกรรม หมายเหตุ/หลักฐานประกอบ 

- ตามเกณฑที่สกอ.กําหนดไว - เรงทําความรวมมือดานบริการวิชาการกับ
หนวยงานภายนอกระดับชาติใหมากขึ้น 

- ประชาสัมพันธศึกษาของคณะ 
- จัดทําโครงการความรวมมือดานวิชาการกับหนวยงาน
ภายนอก 
 
 

- บันทึกขอตกลงบริการวิชาการกับ
หนวยงานภายนอก 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 

1 - 2 แหลง 3 แหลง มากกวาหรือเทากับ 4 แหลง 



 

 
 

ชนิดของตัวบงชี้ : กระบวนการ 
ตัวบงชี้ที่ 6.1 มีระบบแลกลไกในการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 

ระดับที่ เกณฑมาตรฐาน มาตรการ/กระบวนการ กิจกรรม หมายเหตุ/หลักฐานประกอบ 

1 มีการกําหนดนโยบายที่ ชัดเจน
ปฏิบัติได และมีแผนงานรองรับ 

1. สถาบันมีการกําหนดนโยบายที่ชัดเจน
และสามารถปฏิบัติได 
2. สถาบันมีแผนงานรองรับนโยบายที่มี
เป าหมาย ชัด เ จนมี แผน /ขั้ นตอนการ
ดําเนินงานมีความสอดคลองกับนโยบาย
และปฏิบัติได 

จัดทําโครงการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม นโยบายและกลยุทธ                         
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

2 สถาบันมีการกําหนดกิจกรรม
โ ค ร ง ก า ร ที่ เ ป น ป ร ะ โ ย ช น
สอดคลองตามแผนงาน  เปน
กิจกรรมที่มีผลกระทบตอสังคม
และมีความหลากหลายมีการ
ดําเนินกิจกรรมอยางตอเนื่องเปน
ประจําทุกป 
 
 

มีโครงที่ เปนประโยชนสอดคลองตาม
แผนงาน  เปน กิจกรรมที่ มี ผลกระทบ   
ตอสังคมและมีความหลากหลาย 

บายศรีสูขวัญนักศึกษาใหม, พัฒนาบุคลิกภาพและเตรียม
ความพรอมกอนเปนบัณฑิต,กีฬาพื้นบาน 

ผลประเมินแตละโครงการและรูปเลม
สรุปโครงการ 

 
 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 
มีการดําเนินการ 
ไมครบ 3 ขอแรก 

มีการดําเนินการ 3 ขอแรก มีการดําเนินการ 
อยางนอย 4 ขอแรก 

องคประกอบที่ 6 การทํานุบํารุงศิลปะวัฒนธรรม   เกณฑการประเมิน  



ตัวบงชี้ที่ 6.1 มีระบบและกลไกในการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 

ระดับที่ เกณฑมาตรฐาน มาตรการ/กระบวนการ กิจกรรม หมายเหตุ/หลักฐาน
ประกอบ 

3 มีการบูรณาการงานด านทํ า นุ
บํารุงศิลปวัฒนธรรมกับภารกิจ
ดานอื่น 

สถาบันมีการรณรงคการบูรณาการศิลปวัฒนธรรม
กับวิถีชีวิตประชาคมในองคกร 

 

1. รณรงคการแตงกายของบุคลากรดวยผาไทย ทุกวันศุกร 
2. รณรงคการใชตัวเลขไทยในบันทึกขอความและหนังสือ
ราชการ 

หนังสือเชิญชวน ,  บันทึก
ขอความเชิญชวน 

4 มีการสงเสริมการดําเนินงานดาน 
ศิลปวัฒนธรรมทั้งในระดับชาติ
และนานาชาติ อาทิการจัดทํา ฐาน   
ขอมูลดานศิลปวัฒนธรรม              
การสรางบรรยากาศศิลปะและ 
วัฒนธรรม การจัดกิจกรรม 
ประชุม เสวนา ทางวิชาการ การ 
จัดสรรงบประมาณสนับสนุน อย
างพอเพียงและตอเนื่อง 

1. สถาบันมีการสงเสริมงานวิจัยหรืองาน             
สรางสรรคดาน ศิลปวัฒนธรรม มีการ             
เผยแพรระดับองคกรหรือชุมชนระดับชาติหรือ
ระดับนานาชาติ 
2. สถาบันมีการกําหนดงบประมาณดําเนินการดาน
ศิลปวัฒนธรรมมีการใชงบประมาณตามที่ตั้งไว         
มีการดําเนินการเพื่อจัดหา งบประมาณ                       
จากแหลงทุนภายนอก และมีความ ตอเนื่องในการ
ไดรับการสนับสนุนจากแหลงทุนภายใน                  
หรือภายนอก  
3.สถาบันมีฐานขอมูลดานศิลป วัฒนธรรม มีการ
เผยแพรขอมูลมีการสํารวจผลการใชขอมูล และมี
การปรับปรุงฐานขอมูลใหทันสมัย 

 
 

มีการจัดแตงเวทีดวยลายไทย และมีการจัดสถานที่ในการจัด
โครงการตางๆ ดวยศิลปะพื้นบาน 

รูปถาย 

 
 
 



ตัวบงชี้ที่ 6.1 มีระบบและกลไกในการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 

ระดับที่ เกณฑมาตรฐาน มาตรการ/กระบวนการ กิจกรรม หมายเหตุ/หลักฐานประกอบ 

5 มีการกําหนดหรือสรางมาตรฐาน
ดานศิลปวัฒนธรรม โดยผูเชี่ยวชาญ
และมี ผลงาน เปนที่ ยอมรับใน
ระดับชาติหรือนานาชาติ 

1.สถ าบั นมี ก า ร กํ าหนด /ก า รสร  า ง
มาตรฐานด านศิลปวัฒนธรรม  โดยมี
ระบบการใชผ ูเ ชี่ยวชาญ และมีการเผย
แพรส ูสาธารณะ  
2. สถาบันไดรับการยอมรับจากสังคม   
เช น  บุคลากรไดรับเชิญเป นวิทยากร
หรือผ ูทรงคุณวุฒิในระดับองคกร ระดับ
ชุมชน ระดับชาติ และระดับนานาชาติ 
3. สถาบันมีจํานวนผลงานวิจัยหรืองาน
สรางสรรคดาน ศิลปวัฒนธรรม โดยมี
การ เผยแพร ทั้ ง ในระดับชาติ  ระดับ
ภูมิภาคหรือระดับนานาชาติหรือมีผลงาน
ไดรับรางวัล ไดรับการอางอิง 

  

6 มีการ เผยแพร และบริการด  าน 
ศิลปวัฒนธรรมในระดับชาติและ 
นานาชาติ อาทิ มีสถานที่หรือเวที
แ ส ด ง ผ ล ง า น  จั ด ทํ า ว า ร ส า ร 
ศิลปวัฒนธรรมในระดับต าง  ๆ   
มีความรวมมือในการใหบริการ 
วิชาการด านศิลปวัฒนธรรมกับ 
สังคมตาง ๆ 

1. สถาบันมีสถานที่เพื่อการเผยแพรและ
บ ริ ก า ร ด  า น ศิ ล ป วั ฒน ธ ร ร ม  เ ช น   
มีหอศิลป หอประวัติ พิพิธภัณฑ หรือ   
เวทีการแสดง มีการบริหารจัดการโดย   
ผู มี ค ว า ม รู ค ว า ม เ ชี่ ย ว ช า ญ ด า น
ศิ ลป วัฒนธรรม  มี ก า รจั ด กิ จกรรม   
อยางตอเนื่องสมํ่าเสมอ  
 

ศูนยศิลปวัฒนธรรม รูปถาย 

 



ตัวบงชี้ที่ 6.1 มีระบบและกลไกในการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 

ระดับที่ เกณฑมาตรฐาน มาตรการ/กระบวนการ กิจกรรม หมายเหตุ/หลักฐานประกอบ 

6 (ตอ) มีการ เผยแพร และบริการด  าน 
ศิลปวัฒนธรรมในระดับชาติและ 
นานาชาติ อาทิ มีสถานที่หรือเวที
แ ส ด ง ผ ล ง า น  จั ด ทํ า ว า ร ส า ร 
ศิลปวัฒนธรรมในระดับต  างๆ   
มีความรวมมือในการใหบริการ 
วิชาการด านศิลปวัฒนธรรมกับ 
สังคมตาง ๆ 

2. สถาบันมีการบริการวิชาการดาน
ศิลปวัฒนธรรมโดยมีความรวมมือ              
กับหนวยงานและองคกรอื่นมีการสราง
เครือขาย และมีการ ดําเนินการ                    
อยางตอเนื่อง 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



องคประกอบที่  7  การบริหารและการจัดการ    เกณฑการประเมิน  

 

ชนิดของตัวบงชี้ : กระบวนการ 

ตัวบงชี้ที่  7.1  สภาสถาบัน (กรรรมการประจําคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี) ใชหลักธรรมมาภิบาลในการบริหารจัดการและสามารถผลักดันสถาบันใหแขงขันไดในระดับสากล 

ระดับที่ เกณฑมาตรฐาน มาตรการ/กระบวนการ กิจกรรม หมายเหตุ/หลักฐานประกอบ 

1 สภาสถาบัน(คณะกรรมการประจําคณะฯ)มี

บทบาทสําคัญในการกําหนดทิศทางยุทธศาสตร

และนโยบายของสถาบัน 

คณะกรรมการคณะฯ  กํ าหนด

ทิศทางยุทธศาสตร  และนโยบาย

ของคณะ 

1.  จัดประชุมคณะกรรมการคณะฯ และมีการกําหนด

ทิศทางยุทธศาสตร และนโยบายของคณะ                      

2.  นํานโยบายของคณบดีเขาที่ประชุมเพื่อเสนอแนะ

ใหที่ประชุมไดรับทราบ และเพิ่มเติม 

1.  หนังสือเชิญประชุม                        

2.  รายงานการประชุม                         

3.  แผนปฏิบัติการประจําป                  

4.  พรบ. คณะกรรมการประจําคณะ 

2 สภาสถาบัน(คณะกรรมการประจําคณะฯ) มีการ

ติดตามผลการดํ า เ นินการตามภารกิจหลัก   

ของสถาบันอยางนอยปละ 2  ครั้ง 

1. ติดตามผลการดําเนินงาน                 

ของคณะทุก 4 เดือน                            

2. รายงานผลการปฏิบัติตามภารกิจ

แกบุคลากรภายในคณะเทอมละ          

1  ครั้ง 

1. มีการรายงานผลการจัดกิจกรรม/โครงการ                  

การดําเนินงานตาง ๆ  และรายงานกรรมการ                  

ประจําคณะฯ เปนประจําทุก 4 เดือน                              

2. มีรายงานผลการปฏิบัติตามภารกิจภาคเรียนละ           

2 ครั้ง                                                                              

ครั้งที่  1  เดือนมิถุนายน                                                  

ครั้งที่  2 เดือนพฤศจิกายน 

1.  หนังสือเชิญประชุม                        

2.  รายงานการประชุม                         

3.  วาระการประชุม                             

4.  เอกสารสรุปและผลดําเนินงาน     

ตามแผน 

 
 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 

มีการดําเนินการไมครบ 4 ขอ มีการดําเนินการ 4 ขอ มีการดําเนินการครบทุกขอ 



ตัวบงชี้ที่  7.1  สภาสถาบัน (กรรรมการประจําคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี) ใชหลักธรรมมาภิบาลในการบริหารจัดการและสามารถผลักดันสถาบันใหแขงขันไดในระดับสากล  

ระดับที่ เกณฑมาตรฐาน มาตรการ/กระบวนการ กิจกรรม หมายเหตุ/หลักฐานประกอบ 

3 มีการประชุมกรรมการสถาบัน(กรรมการประจํา

คณะ) อยางต่ํารอยละ 80 ของแผน โดยมีการ          

สงเอกสารใหกรรมการสภาสถาบันอยางนอย 7 

วันกอนการประชุม 

1.  จัดใหมีการประชุม

คณะกรรมการประจําคณะฯ อยาง

นอยรอยละ 80 ของแผนที่กําหนดไว   

2. มีการสงเอกสารเชิญประชุม            

กอนการประชุมอยางนอย 7 วัน          

3. มีกรรมการเขาประชุมในแตละ

ครั้งไมนอยกวา รอยละ 80                   

ของกรรมการ 

1. ดําเนินการจัดทําแผนการประชุมของคณะทั้งปและ

เก็บรวมรวมขอมูลการประชุม และผูเขารวมประชุม        

ทุกครั้ง                                                                               

2.ดําเนินการสงหนังสือเชิญประชุมใหคณะกรรมการ

กอนลวงหนาอยางนอย 7 วัน  มีการสรุปผลการประชุม

ของกรรมการสถาบัน (กรรมการประจําคณะ)                  

เมื่อสิ้นสุดแผน 

1. หนังสือเชิญประชุม                        

2. รายงานการประชุม                         

3. แผนการประชุมคณะกรรมการ

ประจําคณะ                                         

4. สรุปจํานวนกรรมการที่เขารวม

ประชุม 

4 สภาสถาบันจัดใหมีการประเมินผลงานของ

คณบดีตามหลักเกณฑที่ตกลงกันไวลวงหนา 

1. จัดใหมีการทําแบบประเมินผล

งานและดําเนินการประเมินผลงาน

ของคณบดี  หัวหนาภาควิชา                

2. มีการประเมินผลงานของ

ผูบริหารสูงสุดตามหลักเกณฑที่ตก

ลงกันไวลวงหนา 

1.จัดการประเมินผลงานคณบดี และหัวหนาภาควิชา        

2. นําผลการประเมินแจงในที่ประชุมคณะกรรมการ

ประจําคณะ เพื่อรับฟงขอเสนอแนะและแกไข 

1. แบบประเมิน                                  

2. ผลการประเมิน                               

3. รายงานการประชุม 

 

 



ตัวบงชี้ที่  7.1  สภาสถาบัน (กรรรมการประจําคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี) ใชหลักธรรมมาภิบาลในการบริหารจัดการและสามารถผลักดันสถาบันใหแขงขันไดในระดับสากล  

ระดับที่ เกณฑมาตรฐาน มาตรการ/กระบวนการ กิจกรรม หมายเหตุ/หลักฐานประกอบ 

5 สภาสถาบันมี ก าร ดํ า เ นินงานโดยใชห ลัก   

ธรรมาภิบาลและสงเสริมการบริหารงาน โดยใช

หลักธรรมาภิบาลทั่วทั้งองคกร 

1. สงเสริม และดําเนินงานการ

บริหารงานโดยใชหลักธรรมาภิบาล   

2. ยึดหลักนิติธรรม คุณธรรม 

โปรงใส การมีสวนรวม ความ

รับผิดชอบตรวจสอบไดคุณคาใน

การบริหารงาน                                   

3. การดําเนินงานในแตละโครงการ   

ที่ทุกคนมีสวนรวมในองคกรและ

กอใหเกิดประโยชนสูงสุด                  

4. บุคลากรมีสวนรวมในการจัดทํา

แผนปฏิบัติการ 

1. จัดกิจกรรมประชุมการมีสวนรวมในการบริหาร           

ของคณะเปนประจําทุกเทอมการศึกษา ของบุคลากร        

ทั้งคณะ                                                                              

2. จัดกิจกรรมประเมินจรรยาบรรณวิชาชีพอาจารย           

3. มีการจัดทําบอรดแผนปฏิบัติการประจําป 

1.  หนังสือเชิญประชุม                       

2. รายงานการประชุม                         

3. แบบประเมินจรรยาบรรณ              

4. ผลประเมินจรรยาบรรณ 

 

 

 

 

 



องคประกอบที่  7  การบริหารและการจัดการ    เกณฑการประเมิน  

   

 

         ชนิดของตัวบงชี้ : กระบวนการ 

ตัวบงชี้ที่  7.2 ภาวะผูนําของผูบริหารทุกระดับของสถาบัน  

ระดับที่  เกณฑมาตรฐาน มาตรการ/กระบวนการ กิจกรรม หมายเหตุ/หลักฐานประกอบ 

1 มีกระบวนการสรรหาผูบริหารที่เปนระบบ 

โปรงใส ตรวจสอบได 

ระ เ บียบขอบั งคับมหา วิทยาลั ย   

ราชภัฏนครสวรรคดวยหลักเกณฑ

และ วิธี ก า รสรรหาคณบ ดีและ

หัวหนาภาควิชา 

 

1. คณะกรรมการสรรหาคณบดี (ผูบริหาร)                      

2. จัดใหมีการลงคะแนนสรรหาคณบดี                             

และหัวหนาภาค 

 

1. ระเบียบ หลักเกณฑการสรรหาฯ    

2. คําสั่งแตงตั้งกรรมกา                       

3. ประกาศการใหมาลงคะแนน

รายชื่อผูมีสิทธิ์ลงคะแนน 

 

2 ผูบริหารดําเนินการบริหารดวยหลักธรรมาภิบาล

และใชศักยภาพภาวะผูนําที่มีอยูโดยคํานึงถึง

ประโยชนของสถาบันและผูมีสวนไดสวนเสีย 

1. สงเสริม และดําเนินงานการ

บริหารงานโดยใชหลักธรรมาภิบาล

2 .  ยึ ดห ลัก นิ ติ ธรรม  คุณธรรม

โปร งใส  การมีส วนร วม  ความ

รับผิดชอบ  ตรวจสอบไดคุณค า   

ในการบริหารงาน                                

1. จัดกิจกรรมประชุมการมีสวนรวมในการบริหารของ

คณะทุกวันพุธบายของผูบริหารและหัวหนางาน   

2. จัดกิจกรรมประชุมการมีสวนรวมในการบริหารงาน

ของคณะฯ 

 

1. หนังสือเชิญประชุม                        

2. รายงานการประชุม                         

3. วาระการประชุม 

 

 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 

มีการดําเนินการ            

ไมครบ 3 ขอแรก 

มีการดําเนินการ           

3 ขอแรก 

มีการดําเนินการ         

ครบทุกขอ 



ตัวบงชี้ที่  7.2  ภาวะผูนําของผูบริหารทุกระดับของสถาบัน 

ระดับที่ เกณฑมาตรฐาน มาตรการ/กระบวนการ กิจกรรม หมายเหตุ/หลักฐานประกอบ 

  3.  การดําเนินงานในแตละโครงการ

ที่ทุ กคนมีส วนร วมในองคและ

ก อ ใ ห เ กิ ด ป ร ะ โ ย ช น สู ง สุ ด   

4. บุคลากรมีสวนรวมในการจัดทํา

แผนปฏิบัติการ 

3. จัดกิจกรรมประชุมการมีสวนรวมในการบริหารของ

คณะเปนประจําทุกเทอมการศึกษา  ของบุคลากร   

ทั้งคณะฯ 

 

 

3 มีกระบวนการประเมินศักยภาพ และผลการ

ปฏิบัติงานของผูบริหารที่ชัดเจนและยอมรับ   

ในสถาบัน 

 

1. จัดทําแผนการประเมินผูบริหาร   

2. มีการประเมินผลการปฏิบัติงาน   

ของผูบริหาร 

ประเมินผลการปฏิบัติงานของผูบริหารระดับภาควิชา 

และคณะฯ ปละ 1 ครั้ง 

1. คําสั่งประเมินผูบริหาร                    

2. แบบประเมิน                                  

3. ผลการประเมิน 

4 มีการจัดทําแผนและกลไกการพัฒนาศักยภาพ

ของผูบริหารตามผลการประเมินและดําเนินการ

ตามแผนอยางครบถวน 

จัดทําแผนพัฒนาผูบริหารระดับ

คณะภาควิชา (คณบดี รองคณบดี  

หัวหนาภาควิชา) 

 

โครงการพัฒนาผูบริหารและหัวหนาภาค แผนพัฒนาผูบริหาร 

 

 



องคประกอบที่  7  การบริหารและการจัดการ   เกณฑการประเมิน  

 

ชนิดของตัวบงชี้ : กระบวนการ 

ตัวบงชี้ที่  7.3  มีการพัฒนาสถาบันสูองคการเรียนรู 

ระดับที่ เกณฑมาตรฐาน มาตรการ/กระบวนการ กิจกรรม หมายเหตุ/หลักฐานประกอบ 

1 มีการทบทวนและจัดทําแผนการจัดการความรู 

เ พื่ อ มุ ง สู อ ง ค ก ร แ ห ง ก า ร เ รี ย น รู แ ล ะ

ประชาสัมพันธเผยแพรใหประชาคมของสถาบัน

รับทราบ 

1. แตงตั้งคณะกรรมการจัดการ

ความรูของคณะ                                   

2. มีการทบทวนและจัดทําแผนการ

จัดการความรูจากการจัดทํา

แผนปฏิบัติการประจําป 

1. ประชุมจัดทําแผนการจัดการความรูประจําป

งบประมาณ                                                                    

2. ประชาสัมพันธใหกับบุคลากร และบุคคลทั่วไป

รับทราบ 

คําสั่งคณะกรรมการจัดการความรู

ของคณะ                                            

2 มีการดําเนินการตามแผนจัดการความรูและ

ประสบความสําเร็จตามเปาหมายไมนอยกวา 

รอยละ 50 ของแผนการจัดการองคความรู 

ติดตามผลของแผนการ จัดการ   

องคความรู 

 

1 .  ดํ า เ นินโครงการ / กิ จกรรมตามแผนที่ ตั้ ง ไว   

2. รายงานผลการดําเนินงานและผลการประเมินตอ

กรรมการประจําคณะ 

รายงานสรุปโครงการ 

3 มีการดําเนินการตามแผนจัดการความรูและ

ประสบความสําเร็จตามเปาหมายรอยละ 100 

ติดตามผลของแผนการจัดการองค

ความรู 

1. ดําเนินโครงการ/กิจกรรมใหครบทุกโครงการ/

กิจกรรมตามแผนที่ตั้งไว                                                   

2. รายงานผลการดําเนินงานและผลการประเมินตอ

กรรมการประจําคณะ 

รายงานสรุปโครงการ 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 

มีการดําเนินการไมครบ 3 ขอแรก มีการดําเนินการ 3 ขอแรก มีการดําเนินการครบทุกขอ 



ตัวบงชี้ที่  7.3 มีการพัฒนาสถาบันสูองคการเรียนรู 

ระดับที่ เกณฑมาตรฐาน มาตรการ/กระบวนการ กิจกรรม หมายเหตุ/หลักฐานประกอบ 

4 มีการติดตามประเมินผลความสําเร็จของการ

จัดการความรู 

ติดตามประเมินผลสําเร็จของการ

จัดการองคความรู 

ภาควิชา/หนวยงานรายงานการจัดการความรูตอ

คณะกรรมการประจําคณะ โดยขอมูลที่ตองรายงาน         

มีดังนี้                                                                                

1. รายงานผลการดําเนินงาน                                              

2. องคความรูที่ได                                                             

3. เผยแพรองคความรูที่ได 

รายงานการนําองคความรูไปใช 

5 มีการนําผลการประเมินไปปรับใชในการพัฒนา

กระบวนการการจัดการความรูใหเปนสวนหนึ่ง

ของกระบวนการงานปกติและปรับปรุงแผนการ

จัดการความรู 

นําผลการประเมินมาปรับใชและ

ปรับปรุงแผนการจัดการองคความรู 

1. ภาควิชา/หนวยงานรายงานผลการจัดการความรูตอ

คณะกรรมการประจําคณะ โดยขอมูลที่ตองรายงานมี

ดังนี้                                                                                   

1)  รายงานผลการดําเนินงาน                                            

2) องคความรูที่ได                                                             

3) การเขาถึงองคความรู                                                     

4) การนําองคความรูไปใชในการพัฒนางานตาง ๆ           

2. คณะกรรมการประจําคณะฯ ใหแสดงความคิดเห็น 

ประเมินหรือชี้แนะตามผลการประเมิน 

 

 



องคประกอบที่  7  การบริหารและการจัดการ  เกณฑการประเมิน  

 

 

ชนิดของตัวบงชี้ : กระบวนการ 

ตัวบงชี้ที่  7.4  มีระบบกลไกในการบริหารทรัพยากรบุคคลเพื่อพัฒนาและธํารงรักษาไวใหบุคลากรมีคุณภาพและประสิทธิภาพ 

ระดับที่ เกณฑมาตรฐาน มาตรการ/กระบวนการ กิจกรรม หมายเหตุ/หลักฐานประกอบ 

1 มีการจัดแผนการบริหารทรัพยากรบุคคลที่เปน

รูปธรรม ภายใตการวิเคราะหขอมูลเชิงประจักษ 

ทําแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล 1 .  จั ด ทํ า แ ผ น ก า ร บ ริ ห า ร ท รั พ ย า ก ร บุ ค ค ล   

2. ประกาศ กฎ ระเบียบ ขอบังคับ และแนวปฏิบัติ เชน 

หลักเกณฑการรับเขา สวัสดิการ และสิทธิประโยชน 

ระบบพิจารณาความดีความชอบ 

1. ภาระงานของบุคลากร                    

2. คําสั่งกรรมการพิจารณา               

ความดีความชอบ                                

3. ประกาศรับสมัครบุคคล                  

เขาทํางาน                                           

4. แผนการบริหารทรัพยากรบุคคล 

2. มีระบบและกลไกในการบริหารทรัพยากรบุคคล

ที่เปนการสงเสริมสมรรถนะในการปฏิบัติงาน 

เชน  การสรรหา  การจัดวางคนลงตําแหนง   

ก า ร กํ า ห น ด เ ส น ท า ง เ ดิ น ข อ ง ตํ า แ หน ง   

การสนับสนุนเขารวมประชุมฝกอบรม และหรือ

เสนอผลงานทางวิชาการเปนตน 

1.  มีระบบและกลไกการบริหาร

ทรัพยากรบุคคลตามระบบของ

มหาวิทยาลัย 

1. ประกาศรับสมัครอาจารย/เจาหนาที่                              

2. เสนทางเดินของตําแหนงตางๆ 

ประกาศรับสมัครอาจารย/เจาหนาที่  

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 

มีการดําเนินการไมครบ             

3 ขอแรก 

มีการเนินการ 3 -4 ขอแรก มีการดําเนินการอยางนอย          

5 ขอ 



ตัวบงชี้ที่  7.4  มีระบบกลไกในการบริหารทรัพยากรบุคคลเพื่อพัฒนาและธํารงรักษาไวใหบุคลากรมีคุณภาพและประสิทธิภาพ 

ระดับที่ เกณฑมาตรฐาน มาตรการ/กระบวนการ กิจกรรม หมายเหตุ/หลักฐานประกอบ 

3 มีระบบสวัสดิการและเสริมสรางสุขภาพที่ดี และ

สรางบรรยากาศที่ดีใหบุคลากรทํางานไดอยาง

ประสิทธิภาพและอยูอยางมีความสุข 

1.จัดระบบสวัสดิการ และเสริมสราง

สุขภาพใหบุคลากร                                   

2. มีระบบการบริหารทรัพยากรบุคคล

ใหมีความกาวหนาทางผลงานและมี

ความกาวหนาในดานอาชีพ                      

3.มีระบบสวัสดิการสําหรับบุคลากร        

4. มีการจัดสรรงบประมาณสําหรับ

บุคลากรในดานการศึกษา การทําวิจัย 

การเสนอผลงานทางวิชาการ การเขา

รวมประชุม อบรม สัมมนาและ

การศึกษาดูงาน                                         

5. สนับสนุนการพัฒนาบุคลากรให

เหมาะสมและสอดคลองกับสายงาน 

 

1. โครงการศึกษาดูงานนอกสถานที่                    

2. โครงการตรวจสุขภาพประจําป                        

3. โครงการแขงขันกีฬาบุคลากร                          

4. สวัสดิการของคณะวิทยาศาสตรฯ                    

5. ปรับปรุงหองสโมสรอาจารย                            

คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี                         

6. โครงการประกันอุบัติเหตุบุคลากร                   

7. กองทุนสํารองเลี้ยงชีพสําหรับพนักงาน

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค 

1. สรุปการเขารวมประชุมอบรม   

สัมมนา ดูงาน                                             

2. โครงการศึกษาดูงานนอกสถานที่           

3. โครงการตรวจสุขภาพประจําป           

4. โครงการแขงขันกีฬาบุคลากร            

5. สวัสดิการของคณะวิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยี                                              

6. ปรับปรุงหองสโมสรอาจารยคณะ

วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี                      

7. โครงการประกันอุบัติเหตุบุคลากร         

8. กองทุนสํารองเลี้ยงชีพสําหรับ

พนักงานมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค 

 

 



ตัวบงชี้ที่  7.4  มีระบบกลไกในการบริหารทรัพยากรบุคคลเพื่อพัฒนาและธํารงรักษาไวใหบุคลากรมีคุณภาพและประสิทธิภาพ 

ระดับที่ เกณฑมาตรฐาน มาตรการ/กระบวนการ กิจกรรม หมายเหตุ/หลักฐานประกอบ 

4 มีระบบสงเสริมสนับสนุนบุคลากรที่มีศักยภาพ

สูง ใหมีโอกาสประสบความสําเร็จและกาวหนา

ในอาชีพอยางรวดเร็วตามสายงาน 

1.มีระบบสนับสนุนใหบุคลากรพัฒนา

ดานการศึกษา                                           

2. มีการจัดงบประมาณเพื่อพัฒนา

บุคลากรดานการศึกษาและวิจัย                

3. มีการสงเสริมใหคณาจารยทําผลงาน

ทางวิชาการ 

1.สงเสริมใหมีการทําผลงานทางวิชาการ           

2. จัดอบรมพัฒนาหัวขอวิจัย                              

3. สงเสริมใหบุคลากรไดทําวิจัย                        

4. ทุนวิจัย                                                           

5. เงินสนับสนุนการพิมพเอกสารการสอน

ประกอบการขอตําแหนง ผศ., รศ.                     

6. สงเสริมใหมีการเผยแพรผลงานทาง

วิชาการ งานวิจัย 

1. จํานวนคณาจารยที่ขอผลงานทาง

วิชาการ                                                      

2. โครงการวิจัยของบุคลากร                       

3. สรุปการลาศึกษาตอ 

5 มีการประเมินความพึงพอใจของบุคลากรทุก

ระดับอยางเปนระบบ 

1. มีการจัดทําแบบประเมินผูใชบริการ

ดานตาง ๆ                                                 

2. มีการประเมินความพึงพอใจของ

บุคลากรทุกระดับอยางนอยปละ 1 ครั้ง 

1. โครงการประเมินความพึงพอใจทางดาน

หองปฏิบัติการ                                                   

2. โครงการประเมินความพึงพอใจดาน

รานอาหาร                                                         

3. โครงการประเมินความพึงพอใจทางดาน

ฐานขอมูล                                                          

4. โครงการประเมินความพึงพอใจของ

หนวยงาน เชน หนวยบุคคล หนวยการเงิน

พัสดุ หนวยกิจการนักศึกษา หนวยวิชาการ  

ผลการประเมิน 



ตัวบงชี้ที่  7.4 มีระบบกลไกในการบริหารทรัพยากรบุคคลเพื่อพัฒนาและธํารงรักษาไวใหบุคลากรมีคุณภาพและประสิทธิภาพ 

ระดับที่ เกณฑมาตรฐาน มาตรการ/กระบวนการ กิจกรรม หมายเหตุ/หลักฐานประกอบ 

   หนวยเทคโนโลยีสารสนเทศ หนวยธุรการ

หนวยอาคารสถานที่ฯ 

 

6 มี ก า ร นํ า ผ ลก า รป ร ะ เ มิ น ค ว า มพึ ง พ อ ใ จ   

เสนอผูบริหารระดับสูง และมีแนวทางในการ

ปรับปรุงเพื่อใหดีขึ้น 

1. ทํารายงานเสนอคณะกรรมการ

ประจําคณะ                                               

2. จัดทําแผนปรับปรุงดานที่ผลการ

ประเมินยังไมดี 

1. สรุปผลการประเมินเสนอผูบริหาร และ

คณะกรรมการประจําคณะ                                 

2. ผูบริหาร และคณะกรรมการประจําคณะ 

พิจารณาและดําเนินการสั่งการ                           

3. ประชุมบุคลากรที่มีผลการประเมินต่ํากวา

เกณฑที่กําหนด 

 

 

 

 

 

 

 



 องคประกอบที่  7  การบริหารและการจัดการ    เกณฑการประเมิน  

 

 

ชนิดของตัวบงชี้ : กระบวนการ 

ตัวบงชี้ที่  7.5 ศักยภาพของระบบฐานขอมูลเพื่อการบริหาร การเรียนการสอน และการวิจัย 

ระดับที่ เกณฑมาตรฐาน มาตรการ/กระบวนการ กิจกรรม หมายเหตุ/หลักฐานประกอบ 

1 มีนโยบายการจัดทําฐานขอมูลเพื่อการตัดสินใจ 1. มีแผนนโยบายทางดานระบบ

ฐานขอมูล                                                 

2. แตงตั้งกรรมการจัดทําระบบ

สารสนเทศเพื่อการจัดการและ

สนับสนุนการตัดสินใจ 

จัดทํ าแผนและนโยบายทางด านระบบ

ฐานขอมูลเพื่อการตัดสินใจ 

1. นโยบายและกลยุทธคณะวิทยาศาสตร

และเทคโนโลยี 

2 มีระบบฐานขอมูลเพื่อการตัดสินใจ จัดทําฐานขอมูลเพื่อการตัดสินใจ 1.โครงการพัฒนาฐานขอมูล                              

2. จัดทําฐานขอมูลดานการเงินและพัสดุ            

3. จัดทําฐานขอมูลการประกันคุณภาพทาง

การศึกษา                                                           

4. จัดทําฐานขอมูลบุคลากร                               

5. จัดทําฐานขอมูลหองปฏิบัติการ                     

6. จัดทําฐานขอมูลการเรียนการสอนและวิจัย 

1. ฐานขอมูลดานการเงินและพัสดุ              

2. ฐานขอมูลการประกันคุณภาพทาง

การศึกษา                                                     

3.ฐานขอมูลบุคลากร                                  

4. ฐานขอมูลหองปฏิบัติการ                        

5. ฐานขอมูลการเรียนการสอนและวิจัย 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 

มีการดําเนินการไมครบ    

2 ขอแรก 

มีการดําเนินการ           

2 ขอแรก 

มีการดําเนินการอยางนอย    

3 ขอ 



ตัวบงชี้ที่  7.5 ศักยภาพของระบบฐานขอมูลเพื่อการบริหาร การเรียนการสอน และการวิจัย 

ระดับที่ เกณฑมาตรฐาน มาตรการ/กระบวนการ กิจกรรม หมายเหตุ/หลักฐานประกอบ 

3 มีการประเมินประสิทธิภาพ และความปลอดภัย

ของระบบฐานขอมูล 

จัดใหมีการประเมินประสิทธิภาพและ

ความปลอดภัยของฐานขอมูล 

โครงการประเมินความปลอดภัยในการใช

ฐานขอมูล 

ผลการประเมิน 

4 มีการประเมินความพึงพอใจของผูใชฐานขอมูล จัดใหมีการประเมินความพึงพอใจของ

ผูใชฐานขอมูล 

โครงการประเมินความพึงพอใจของผูใช

ฐานขอมูล 

ผลการประเมินความพึงพอใจของผูใช

ฐานขอมูล 

5 มีการนําผลการประเมินในขอ  3  และ  4  มา

ปรับปรุงระบบฐานขอมูล 

1. จัดใหมีการนําผลการประเมินมา

ปรับปรุงระบบฐานขอมูล                         

2. นําผลมาวิเคราะห 

 

1. จัดทําแบบประเมินการใชฐานขอมูล              

2. รายงานผลใหผูบริหาร/คณะกรรมการ

ประจําคณะทราบ                                               

3. ผูบริหาร/ คณะกรรมการประจําคณะ

พิจารณา                                                             

4. นําผลจากขอ 3 และ 4 มาปรับปรุง 

ผลการประเมิน 

6 มีการเชื่อมโยงระบบฐานขอมูลของสถาบันผาน

ระบบเครือขายกับสกอ. ตามรูปแบบมาตรฐาน   

ที่กําหนด 

จัดใหมีการเชื่อมโยงระบบฐานขอมูล

ของสถาบันผานระบบเครือขายกับ 

สกอ.ตามรูปแบบมาตรฐานที่กําหนด 

เ ชื่ อ ม โ ย ง ร ะบบฐ านข อ มู ล ข อ งสกอ .   

มาอยู ในเ ว็บไซดคณะวิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยี 

เว็บไซตคณะฯ 

 

 



องคประกอบที่  7  การบริหารและการจัดการ   เกณฑการประเมิน  

 

 

ชนิดของตัวบงชี้ : กระบวนการ 

ตัวบงชี้ที่  7.6 ระดับความสําเร็จในการเปดโอกาสใหบุคคลภายนอกเขามามีสวนรวมในการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษา 

ระดับที่ เกณฑมาตรฐาน มาตรการ/กระบวนการ กิจกรรม หมายเหตุ/หลักฐานประกอบ 

1 มีการเปดเผยขอมูลขาวสารแกประชาชนอยาง

โปรงใส 

มีการเปดเผยขอมูลขาวสารอยาง

โปรงใส 

1. จัดทําเว็บไซดของคณะใหเปนปจจุบัน          

2. จัดทําจดหมายขาวเผยแพรขาวสารคณะ         

3. จัดทําเว็บบอรด                                              

4. แผนผับประชาสัมพันธหลักสูตรคณะฯ         

5. ไวนิลประชาสัมพันธหลักสูตรคณะ ฯ           

6. เอกสารประชาสัมพันธหลักสูตร 

1. เว็บไซด                                                      

2. เว็บบอรด                                                   

3. จดหมายขาว 

2 มีระบบการรับฟงความคิดเห็นของประชาชน

ผานชองทางที่เปดเผยและเปนที่รับรูอยางนอย   

3 ทาง 

1. จัดทําตูรับฟงความคิดเห็นของ

ประชาชน                                                 

2.จัดทําเว็บบอรด                                      

3. ทางดานจดหมาย/โทรศัพท 

1. จัดทําเว็บบอรดสําหรับบุคคลทั่วไป               

2. ประชาสัมพันธใหประชาชนสามารถสง

ขอมูลไดทางจดหมาย โทรศัพท หรืออีเมล

ของคณะฯ                                                          

3. เชิญผูทรงคุณวุฒิมาเปนที่ปรึกษาคณะฯ 

1. เว็บไซต                                                      

2. เว็บบอรด                                                   

3. เอกสารประชาสัมพันธ                              

4. รายงานผลจากตูรับฟงความคิดเห็น 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 

มีการดําเนินการไมครบ 3 

ขอ 

มีการดําเนินการ              

3-4 ขอ 

มีการดําเนินการ              

ครบทุกขอ 



ตัวบงชี้ที่  7.6 ระดับความสําเร็จในการเปดโอกาสใหบุคคลภายนอกเขามามีสวนรวมในการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษา 

ร ะ ดั บ

ที่ 

เกณฑมาตรฐาน มาตรการ/กระบวนการ กิจกรรม หมายเหตุ/หลักฐานประกอบ 

3 มีการนําความคิดเห็นของประชาชน

ไปประกอบการบริหารงาน  โดยมี

เ จ า หน า ที่ รั บ ผิ ด ชอบและมี ก า ร

ดําเนินงานอยางเปนรูปธรรม 

จัดใหมีคณะกรรมการที่ปรึกษา

ที่มาจากภายนอก และภายในตั้ง

คณะกรรมการรวบรวมขอมูลทุก

เ ดื อ น  แ ล ะ ร า ย ง า น

กรรมการบริหารคณะทุกเดือน 

1. ทําคําสั่งแตงตั้งที่ปรึกษาจากภายนอกและภายใน                                     

2. จัดใหมีการประชุมปละ 2 ครั้ง                                               3. 

สรุปผลความเห็นในที่ประชุม และนํามาประกอบการบริหารงาน               

4. ประชาสัมพันธในเว็บไซตใหประชาชนรวมแสดงความคิดเห็น 

1. หนังสือตอบรับการเปนที่

ปรึกษา                        2. คําสั่ง

แตงตั้งคณะกรรมการที่ปรึกษา 

4 มีที่ปรึกษาที่มาจากภาคประชาชนทั้งที่

เปนทางการและไมเปนทางการ และมี

การ ดํา เ นินกิจกรรมรวม กันอย าง

ตอเนื่องและชัดเจน เชนจัดประชุม

รวมกันอยางนอยปละ 2 ครั้ง 

จัดใหมีคณะกรรมการที่ปรึกษา   

ที่มาจากภายนอกและภายใน 

จัดใหมีการประชุมปละ 2 ครั้ง              รายงานการประชุม 

5 มีกระบวนการหรือกลไกการติดตาม

ตรวจสอบโดยภาคประชาชน 

จัดใหมีการประเมินหนวยงาน

ในภาพรวมทางดานวิชาการ 

ง า น วิ จั ย               ด า น

ศิลปวัฒนธรรม เปนตน 

1. จัดทําแบบประเมินหนวยงานโดยใหประชาชนเปนผูประเมินใน

ภาพรวม                                                                 2. กรรมการบริหาร

คณะหนาที่ติดตามตรวจสอบ 

 

 



องคประกอบที่  7  การบริหารและการจัดการ   เกณฑการประเมิน  

 

 

ชนิดของตัวบงชี้ : ผลผลิต 

ตัวบงชี้ที่  7.7  รอยละของอาจารยประจําที่ไดรับรางวัลผลงานทางวิชาการหรือวิชาชีพในระดับชาติ หรือนานาชาติ 

ระดับที่ เกณฑมาตรฐาน มาตรการ/กระบวนการ กิจกรรม หมายเหตุ/หลักฐานประกอบ 

 ตามเกณฑที่ สกอ. กําหนดไว สงเสริมใหคณาจารยสรางและพัฒนา

ผลงานทางวิชาการ 

1. มอบรางวัลใหกับบุคลากรที่ไดรับรางวัล

ตาง ๆ                                                                 

2. โครงการอบรมการเขียนผลงาน                     

ทางวิชาการ(ของมหาวิทยาลัย)                          

3. งบประมาณสนับสนุนการเผยแพร                

4. ทุนสนับสนุนงบประมาณใหอาจารยและ

เจาหนาที่ทําวิจัย 

1. ขอมูลจํานวนอาจารยและบุคลากร

ทั้งหมด                                                           

2. ขอมูลอาจารยที่ไดรับรางวัลวิจัย                 

3. ประกาศผลการไดรับรางวัล 

 

 

 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 

คะแนน 1 (รอยละ 0.1-0.99) คะแนน 2 (รอยละ 1 – 1.99) คะแนน 3 (1. มากกวาหรือเทียบเทารอยละ 2          

2. อยางนอยรอยละ 50 ของผูที่ไดรับรางวัล            

ในขอ 1 เปนรางวัลทางดานวิจัย 



องคประกอบที่  7  การบริหารและการจัดการ   เกณฑการประเมิน  

 

 

ชนิดของตัวบงชี้ : กระบวนการ 

ตัวบงชี้ที่  7.8 มีการนําระบบบริหารความเสี่ยงมาใชในกระบวนการบริหารการศึกษา 

ระดับที่ เกณฑมาตรฐาน มาตรการ/กระบวนการ กิจกรรม หมายเหตุ/หลักฐานประกอบ 

1 มีการแตงตั้งคณะกรรมการหรือคณะทํางาน

บริหารความเสี่ยง โดยมีผูบริหารระดับสูงและ

ตัวแทนที่รับผิดชอบพันธกิจหลักของสถาบันรวม

เปนคณะกรรมการหรือคณะทํางาน 

1. ทําแผนงานดานระบบบริหาร           

ความเสี่ยงมาใชโดยครอบคลุมดังนี้          

1.1 ความเสี่ยงดานการเงิน และ

งบประมาณ                                              

1.2 ความเสี่ยงดานกลยุทธ                        

1.3 ความเสี่ยงดานนโยบาย                       

1.4 ความเสี่ยงดานการปฏิบัติงาน             

1.5 ความเสี่ยงจากเหตุการณภายนอก       

2. วิเคราะหความเสี่ยงโดยใชแนวคิด        

4 T คือ Take : ยอมรับ Treat  : ลด หรือ

ควบคุม Transfer : โอนหรือกระจาย : 

หยุดหรือหลีกเลี่ยง 

แตงตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงโดยมี

ผูบริหารระดับสูง และตัวแทนรับผิดชอบ

พันธกิจหลัก 

1 .  คําสั่ งแตง ตั้งคณะกรรมการบริหาร   

ความเสี่ยง 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 

มีการดําเนินการ            

ไมครบ 3 ขอ 

มีการดําเนินการ              

3-4ขอ 

มีการดําเนินการ              

ครบทุกขอ 



ตัวบงชี้ที่  7.8  มีการนําระบบบริหารความเสี่ยงมาใชในกระบวนการบริหารการศึกษา 

ระดับที่ เกณฑมาตรฐาน มาตรการ/กระบวนการ กิจกรรม หมายเหตุ/หลักฐานประกอบ 

2 มีการวิเคราะหและระบุปจจัยเสี่ยงที่สงผลกระทบ

หรือสรางความเสียหายหรือความลมเหลวหรือ

ลดโอกาสที่จะบรรลุเปาหมายในการบริหารงาน

จัดลําดับความสําคัญของปจจัยเสี่ยง 

วิเคราะหและระบบปจจัยเสี่ยงที่สงผล

กระทบหรือสรางความเสียหายหรือลด

โอกาสที่จะบรรลุเปาหมายใหครบ   

ทั้ง 5 ดาน 

1. จัดประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

2. ใหคณะกรรมการแตละดานของการ

บริหารความเสี่ยงระบบปจจัย เสี่ ยงและ

จัดลําดับความสําคัญของปจจัยเสี่ยง 

สรุปการวิเคราะหและระบุปจจัยเสี่ยง ที่

ดําเนินการโดยแตละฝาย 

3 มีการจัดทําแผนบริหารความเสี่ยง  โดยแผน

ดังกลาวตองกําหนดมาตรฐานหรือแผนปฏิบัติ

การในการสรางความรูความเขาใจใหกับบุคลากร

ทุกระดับ ในดานการบริหารความเสี่ยง และการ

ดําเนินการแกไข ลดหรือปองกันความเสี่ยงที่จะ

เกิดขึ้นอยางเปนรูปธรรม 

จัดทําแผนบริหารความเสี่ยงอยางเปน

รูปธรรมใหครอบคลุมทั้ง 5 ดาน และ

ประชาสัมพันธใหบุคลากรไดรับทราบ 

ใหคณะกรรมการแตละดานจัดทําโดยแผน 

ดั ง ก ล า ว ต อ ง กํ า ห น ด ม า ต ร ก า ร ห รื อ

แผนปฏิบั ติการในการสรางความรูความ

เขาใจใหกับบุคลากรทุกระดับ ในการดาน

การบริหารความเสี่ยงและการดําเนินการ

แกไข ลด หรือปองกันความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้น

อยางเปนรูปธรรม 

รายงานแสดงแผนบริหารความเสี่ยง 

4 มีการดําเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยง มีการ ดํ า เ นินงานตามแผนบริหาร   

ความเสี่ยง 

1 .  ประ ชุมก า รป ฏิบั ติ ง าน เป น ระยะๆ   

2. ผูรับผิดชอบแตละความเสี่ยงดําเนินการ

ตามแผนบริหารความเสี่ยง เชน ปรับการ

ดําเนินงานตามโครงการ ปรับเพิ่มโครงการ

ยกเลิกโครงการ เปนตน 

รายงานการประชุมผลการปฏิบั ติงาน   

ตามแผนบริหารความเสี่ยง 

 



ตัวบงชี้ที่  7.8  มีการนําระบบบริหารความเสี่ยงมาใชในกระบวนการบริหารการศึกษา 

ระดับที่ เกณฑมาตรฐาน มาตรการ/กระบวนการ กิจกรรม หมายเหตุ/หลักฐานประกอบ 

5 มีการสรุปผลการดําเนินงานตามแผนบริหาร

ความเสี่ยง ตลอดจนมีการกําหนดแนวทางและ

ขอ เสนอแนะในการปรับปรุงแผนบริหาร   

ความเสี่ยงโดยไดรับความเห็นชอบจากผูบริหาร

สูงสุดของสถาบัน 

 

 

 

 

 

 

 

1. มีการสรุปผลการดําเนินงานความ

เสี่ยง และขอเสนอแนะมาปรับปรุง โดย

ไดรับความเห็นชอบจากผูบริหารสูงสุด

ของคณะฯ 

1. ประชุมสรุปผลการดําเนินงานดาน                

การบริหารความเสี่ยง                                         

2. รายงานผลตอผูบริหาร 

รายงานผลการดําเนินงานดานความเสี่ยง 

 

 



องคประกอบที่  7  การบริหารและการจัดการ          เกณฑการประเมิน

  

 

 

ชนิดของตัวบงชี้ : กระบวนการ 

ตัวบงชี้ที่  7.9  ระดับความสําเร็จของการถายทอดตัวบงชี้ และเปาหมายของระดับองคกรสูระดับบุคคล  

ระดับที่ เกณฑมาตรฐาน มาตรการ/กระบวนการ กิจกรรม หมายเหตุ/หลักฐานประกอบ 

1 การกําหนดแนวทางการดํ า เ นินการในการ

ประเมินผลในสถาบัน 

กําหนดนโยบายในการบริหารงาน   

ของคณะฯ 

1. ประชุมคณะกรรมการบริหารคณะเพื่อ

กําหนดนโยบายประเมินผลการดําเนินงาน

ภายใน 

รายงานประชุม 

2 มีแผนงานการประเมินภายในสถาบัน จัดทําแผนงานการประเมินภายในคณะ 1. ผูบริหารคณะมีการประชุมจัดทําแผนการ

ประเมินภายใน                                                  

2. แผนการทํา SAR ของภาควิชาและคณะ 

1. แผนการประเมิน                                         

2. แผนการทํา SAR 

 

3 การกําหนดตัวบงชี้และเปาหมายตามพันธกิจ 

และยุทธศาสตรของสถาบัน 

กํ าหนด ตัวบ ง ชี้ ต าม พันธ กิจ  และ

เปาหมายของคณะ โดยบูรณาการจาก

ตัวบงชี้ของ สกอ. กพร. 

1.ตัวชี้วัดและเปาหมายตามแผน                         

ปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ                   

2. ตัวบงชี้เกณฑการประเมินคุณภาพ                 

ตามองคประกอบฯ 

1. นโยบายและกลยุทธคณะวิทยาศาสตร

และเทคโนโลยี                                               

2. เปาหมาย สกอ.                                            

3. กพร. 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 

มีการดําเนินการ                

ไมครบ 5 ขอแรก 

มีการดําเนินการ                

5 – 7 ขอแรก 

มีการดําเนินการครบทุกขอ 



ตัวบงชี้ที่  7.9  ระดับความสําเร็จของการถายทอดตัวบงชี้ และเปาหมายของระดับองคกรสูระดับบุคคล 

ระดับที่ เกณฑมาตรฐาน มาตรการ/กระบวนการ กิจกรรม หมายเหตุ/หลักฐานประกอบ 

4 มีการจัดทํา Strategy map ของหนวยงาน   

ในระ ดับคณะหรื อ เที ยบ เท า โดย กํ าหนด

เปาประสงคของแตละประเด็นยุทธศาสตรที่

เ กี่ ย ว ข อ ง กั บหน ว ย ง าน ให เ ชื่ อ ม โ ย ง กั บ

เปาประสงคและประเด็นยุทธศาสตรของสถาบัน 

จัดทํา Strategy map ยุทธศาสตรของ

คณะฯโดยกําหนดเปาประสงคของ   

แตละประเด็นยุทธศาสตรที่เกี่ยวของกับ

หนวยงานใหเชื่อมโยงกับเปาประสงค

แ ล ะ ป ร ะ เ ด็ น ยุ ท ธ ศ า ส ต ร ข อ ง

มหาวิทยาลัย 

จัดทํา Strategy map ยุทธศาสตรของคณะฯ 

โดยกําหนดเปาประสงคของแตละประเด็น

ยุทธศาสตรที่ เ กี่ยวของกับหนวยงานให

เ ชื่อมโยง กับ เป าประสงค และประ เด็น

ยุทธศาสตรของคณะและกิจกรรม 

นโยบายและกลยุทธศาสตร                            

คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

5 มีการยืนยันวิสัยทัศนและประเด็นยุทธศาสตร

ของสถาบันอุดมศึกษาในระดับคณะหรือ

เทียบเทา 

1. ผูบริหารสูงสุดแถลงวิสัยทัศน และ

นโยบาย เปนลายลักษณอักษร (เทอมละ 

1 ครั้ง)                                                        

2. คํารับรองที่คณบดีเสนอมหาวิทยาลัย

เปนประจําทุกป 

1. ประชุมแถลงวิสัยทัศน และนโยบายเปน

ล า ย ลั ก ษณ อั ก ษ ร  ( เ ท อ ม ล ะ  1  ค รั้ ง )   

2 . จั ด ทํ า คํ า รั บ ร อ ง ก า รป ฏิ บั ติ ง า น กั บ

มหาวิทยาลัยฯ 

1. คํารับรองการปฏิบัติราชการ                       

2. รายงานการประชุม 

6 มีระบุติดตามผลการดําเนินงานตามตัวบงชี้และ

เปาหมายตามคํารับรองของผูบริหารระดับตางๆ 

1. มีการรายงานผลการปฏิบัติตามตัว

บงชี้และเปาหมาย 9 เดือน และ 12 เดือน   

2. มีการรายงานประกันคุณภาพ 9 เดือน 

และ 12 เดือน 

1. รายงานสรุปผลการประเมินตามตัวบงชี้   

2. รายงานสรุปการประกันคุณภาพ 

รายงานผลการประเมินการติดตามการ

ประเมินแผนปฏิบัติราชการ 

 



ตัวบงชี้ที่  7.9  ระดับความสําเร็จของการถายทอดตัวบงชี้ และเปาหมายของระดับองคกรสูระดับบุคคล 

ระดับที่ เกณฑมาตรฐาน มาตรการ/กระบวนการ กิจกรรม หมายเหตุ/หลักฐานประกอบ 

7 มีการประเมินผลการดําเนินงานตามตัวบงชี้และ

เปาหมายตามคํารับรอง  

1.  มีการประเมินตัวบงชี้ และเปาหมาย           

ตามคํารับรอง                                                  

2. มีการประเมิน กพร.                                     

3. มีการประเมินการประกันคุณภาพ 

1.  ประเมินตัวบงชี้  และเปาหมายตาม

คํารับรองของผูบริหาร                               

2. รายงาน SAR                                          

3. รายงานผลการปฏิบัติราชการตาม

ตัวชี้วัดและเปาหมายของ กพร. 

 

 

1. รายงานการประเมินตนเองคณะฯ                 

2. รายงานผลการปฏิบัติราชการตามตัวชี้วัด

และเปาหมายของ กพร. 

  

8 มีการนําผลการประเมินผลการดําเนินงานของ

ผูบริหารไปเชื่อมโยงกับระบบการสรางแรงจูงใจ 

นําผลประเมินไปเชื่อมโยงกับการพิจารณา

เลื่อนขั้นเงินเดือน 

1.  ประเมินของบุคลากรและหนวยงาน

ไปพิจารณาการจัดสรรงบประมาณ   

2. มีเกณฑการพิจารณาการปฏิบัติงาน

โดยใชเลื่อนขั้นเงินเดือนและเงินโบนัส 

 

 

รายงานผลการประเมินบุคลากร 

 

 



องคประกอบที่ 8 การเงินและงบประมาณ    เกณฑการประเมิน   
 
 
 

ชนิดของตัวบงชี้ : กระบวนการ 
ตัวบงชี้ที่ 8.1  มีระบบและไกในการจัดสรร การวิเคราะหคาใชจาย 
 

ระดับที่ เกณฑมาตรฐาน มาตรการ/กระบวนการ กิจกรรม หมายเหตุ/หลักฐานประกอบ 
1 มีแผลกลยุทธทางการเ งินที่สอดคลองกับ

ยุทธศาสตรของสถาบันใหเปนไปตามเปาหมาย 
จัดทําระบบทางการเงินโดยจากแผนปฏิบัติ
ราชการประจําปของคณะฯ 

นโยบายของคณบดีในการบริหาร
การเงินและงบประมาณ 

แผนปฏิบัติราชการประจําป แผนดานการเงิน
และงบประมาณ 

2 มีแนวทางจัดหาทรัพยกรทางดานการเ งิน 
แผนการจัดสรรวางแผนการใช เ งินอยางมี
ประสิทธิภาพโปรงใส ตรวจสอบได 

คณะกรรมการบริหารประจําคณะดําเนินการ
บริหารงบประมาณโดยมีแนวทางจัดหา
ทรัพยากรทางดานการเงินแผนการจัดสรร แล
มี ก า ร ว า ง แ ผนก า ร ใ ช จ า ย เ งิ น อ ย า ง มี
ประสิทธิภาพ โปรงใสตรวจสอบได 

1. มีการจัดสรรงบประมาณแผนดิน 
2. มีการจัดสรรบงประมาณรายได 
3. จัดทําแผนการใชจายเงิน 
4. รายงานการใชเงินงบประมาณรายได
และงบประมาณแผนดินทุกเดือนและ
ทุกรายไตรมาส 
5. มีการจัดหารายไดจารกการใหบริการ
ศูนย มผช. 

1. เอกสารการจัดสรรงบประมาณแผนดิน 
2. เอกสารการจัดสรรงบประมาณรายได 
3. สรุปแผนการใชจายเงินทุกหนวยงาน 
4. สรุปรายงานการเบิกจายเงินทุกเดือน 
5. ประกาศอันตราการเก็บคาบริการ                  
ของศูนย มผช. 
6. สรุปรายงานการใชบริการศูนย
วิทยาศาสตร 

3 มีการจัดทําระบบฐานขอมูลทางการเงินที่
ผูบริหารสามารถนําไปใชในการตัดสินใจและ
วิเคราะหสถานการณทางการเงิน 

จั ด ทํ า ร ะ บ บ ฐ า น ข อ มู ล ท า ง ก า ร เ งิ น   
ที่ทันสมัย 

1. โครงการปรับปรุงระบบฐานขอมูล 
     1.1 ฐานขอมูลการเงิน 
     1.2 ฐานขอมูลพัสดุ 
2. จัดทํารายงานสรุปการใชจายเงิน
เสนอกรรมการบริหารคณะ 
 

1. www.nsru.science/budget 
2. สรุปรายงานการเบิกจายเงินงบประมาณ 
3. สรุปการเบิกจายเงินงบประมาณแผนดิน 
4. สรุปรายงานเรงรัดการใชจายเงินทุกเดือน 

คะแนน 1 คะแนน 3 คะแนน 2 

มีการดําเนินการ         

ไมครบ 5 ขอแรก 

มีการดําเนินการ 5-6 

ขอแรก 
มีการดําเนินการครบ

ทุกขอ 



ตัวบงชี้ที่ 8.1  มีระบบและไกในการจัดสรร การวิเคราะหคาใชจาย 
 

ระดับที่ เกณฑมาตรฐาน มาตรการ/กระบวนการ กิจกรรม หมายเหตุ/หลักฐานประกอบ 
4 มีการจัดทํารายงานทางการเงินอยางเปนระบบ 

อยางนอยปละ 2 ครั้ง 
จัดทํารายงานทางการเงินอยางเปนระบบ   
ทุกเดือน 

1. จัดทํารายงานสรุปการเบิกจายเงิน
งบประมาณรายไดทุกเดือน 
2. จัดทํารายงานสรุปการเบิกจายเงิน
งบประมาณแผนดินทุกเดือน 
3. จัดทําสรุปรายงานเรงรัดการเบิก
จายเงินทุกเดือน 
4. สรุปรายงานการการจัดทําแผนการ
ใชจายเงิน 

1. สรุปรายงานการเบิกจายเงินงบประมาณ 
2. สรุปการเบิกจายเงินงบประมาณแผนดิน 
3 .สรุ ป ร า ย ง าน เ ร ง รั ด ก า ร ใ ช จ า ย เ งิ น   
ทุกเดือน 
 

5 มีการนําขอมูลทางการเงินไปใช วิ เคราะห
คาใชจายและวิเคราะหสถานะทางการเงินและ
ความมั่นคงขององคกรอยางตอเนื่อง 

ร า ย ง า น ท า ง ก า ร เ งิ น เ พื่ อ เ ส น อ
กรรมการบริหารประจําคณะ 

1. จัดทํารายงานสรุปการเบิกจายเงิน
งบประมาณรายไดทุกเดือน 
2. จัดทํารายงานสรุปการเบิกจายเงิน
งบประมาณแผนดินทุกเดือน 
3. จัดทําสรุปรายงานเรงรัดการเบิก
จายเงินทุกเดือน 
4. สรุปรายการการจัดทําแผนการใช
จายเงิน 

1. สรุปรายงานการเบิกจายงบประมาณ 
2. สรุปการเบิกจายเงินงบประมาณแผนดิน 
3 .สรุ ป ร า ย ง าน เ ร ง รั ด ก า ร ใ ช จ า ย เ งิ น   
ทุกเดือน 
4 .  แ ผนก า ร ใ ช จ า ย เ งิ น ทุ ก เ ดื อ น แ ล ะ   
ทุกไตรมาส 
5.บันทึกการประชุมคณะกรรมการบริหาร
คณะฯ 

6 มีหนวยตรวจสอบภายในและภายนอกทํา
หนาที่ตรวจ ติดตามการใชจายใหเปนไปตาม
ระเบียบและกฎเกณฑที่สถาบันกําหนด 

มอบหมายใหหนวยตรวจสอบภายในทํา
หนาที่ตรวจสอบติดตามการใช เ งินของ
หนวยงานของสถาบันใหถูกตอง 

1. มีการแตงตั้งคณะกรรมการติดตาม
การใชงบประมาณจากบุคคลภายนอก
มหาวิทยาลัย 
2 .  มี ก า ร ต ร ว จ ส อบแ ล ะ ติ ด ต า ม   
ของหนวยตรวจสอบภายใน 

1 .คํ าสั่ ง แต ง ตั้ ง คณะกรรมการ ติดตาม
ต ร ว จ ส อ บ ก า ร ป ฏิ บั ติ ร า ช ก า ร ข อ ง
ม ห า วิ ท ย า ลั ย แ ล ะ ห น ว ย ง า น   
2. รายงานการตรวจสอบภายใน 
 

 



ตัวบงชี้ที่ 8.1  มีระบบและกลไกในการจัดสรร การวิเคราะหคาใชจาย 
 

ระดับที่ เกณฑมาตรฐาน มาตรการ/กระบวนการ กิจกรรม หมายเหตุ/หลักฐานประกอบ 
7 ผูบริหารระดับสูงมีการติดตามผลการใชจายเงิน

ให เปนไปตามเปาหมาย  และนําขอมูลจาก
รายงานทางการเงินไปใชในการวางแผนและ
การตัดสินใจ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผูบริหารตองติดตามผลการใชจายเงินจาก
รายงานทางการเงิน 

จัดทํารายงานทางการเงินเขาวาระการ
ประชุมกรรมการบริหารคณะทุกครั้ง 

1. สรุปรายงานการเบิกจายเงินงบประมาณ 
2. สรุปการเบิกจายเงินงบประมาณแผนดิน 
3. รายงานสรุปการติดตามการใชงบประมาณ 
4. แผนการใชจายเงินทุกไตรมาส 
 

 
 
 



องคประกอบที่ 8 การบริหารและการจัดการ     เกณฑการประเมิน   
 
 
 

ชนิดของตัวบงชี้ : กระบวนการ 
 

ตัวบงชี้ที่ 8.2 มีการใชทรัพยากรภายในและภายนอกสถาบันรวมกัน 
 

ระดับที่ เกณฑมาตรฐาน มาตรการ/กระบวนการ กิจกรรม หมายเหตุ/หลักฐานประกอบ 
1 มีคณะกรรมการวิเคราะหความตองการการใช

ทรัพยากรของสถาบัน 
แต ง ตั้งคณะกรรมการ วิ เคราะหความ
ตองการใชทรัพยากรของสถาบัน 

ประชุมคณะกรรมการวิเคราะหความ
ตองการการใชทรัพยากรของสถาบัน 

คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการบริหารเกี่ยวกับ
การใชทรัพยากรคณะวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี 

2 มีผลการวิเคราะหความตองการและการใช
ทรัพยากรของสถาบัน 

มอบหมายใหคณะกรรมการวิเคราะหความ
ตองการและการใชทรัพยากรของสถาบัน 

ประชุมคณะกรรมการเพื่อวิเคราะหความ
ตองการใชทรัพยากรของสถาบัน โดยนํา
ขอมูลการใชทรัพยากรทั้งภายในสถาบัน
และภายนอกสถาบัน และนําผลจากการ
ประชุมแจงคณะกรรมการประจําคณะ 
 

1. รายงานการประชุม 
2 .  แบบฟอรมการสํารวจขอมูลดานการ
บริหารทรัพยากรบุคคล 
3. ขอมลูของภาควิชาที่ทําการวิเคราะห 

3 มีแผนการใชทรัพยากรรวมกันกับหนวยงานอื่น
ในสถาบัน 

1 .  ร า ง แนวป ฏิบั ติ ก า ร ใ ช ห อ ง เ รี ย น 
หองปฏิบั ติการ  หองประชุมของคณะ
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
2. การผลิตบัณฑิตหลักสูตรคูขนาน 
3. การทําความรวมมือดานวิชาการและวิจัย
กับหนวยงานภายนอก 

ใหความรวมมือกับหนวยงานภายใจและ
ภายนอกในดานตางๆ ประกอบดวย 
1. ดานครุภัณฑ เชน การใชหองเรียน 
ห อ ง ค อ ม พิ ว เ ต อ ร  แ ล ะ เ ค รื่ อ ง มื อ
วิทยาศาสตร 
2. ดานบุคลากร เชน ใหความรวมมือทาง
วิชาการและวิจัย และทํานุบํารุง 

1. บันทึกขอความขอใชสถานที่และอุปกรณ 
2. รางแนวปฏิบัติการใชหองเรียนมาตรฐาน 
หองปฏิบัติการของคณะวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี 
3. แบบฟอรมการขอใชหองประชุม 

คะแนน 1 คะแนน 3 คะแนน 2 

มีการดําเนินการ         

ไมครบ 3 ขอแรก 

มีการดําเนินการ         
3  ขอแรก 

มีการดําเนินการอยาง

นอย 4 ขอ 



ตัวบงชี้ที่ 8.2 มีการใชทรัพยากรภายในและภายนอกสถาบันรวมกัน 
 

ลําดับที่ เกณฑมาตรฐาน มาตรการ/กระบวนการ กิจกรรม หมายเหตุ/หลักฐานประกอบ 
  4. ใหบริการเครื่องมือวิทยาศาสตรของศูนย

วิทยาศาสตร 
ศิลปวัฒนธรรมวามีความตองการที่จะ   
เขารวมโครงการตางๆ 
3. ดานงบประมาณ เชน งบประมาณดาน
บริหารหลักสูตรคูขนานของคณะและความ
รวมมือบริการวิชาการ 
 

4. แบบฟอรมขอใชหองปฏิบัติการ 
5. แผนการเรียนของนักศึกษาคูขนาน 
6. บันทึกความรวมมือบริการวิชาการ 

4. มีแผนการใชทรัพยากรรวมกันกับหนวยงานอื่น
นอกสถาบัน 

ใหความรวมมือกับหนวยงานอื่นภายนอก
สถาบันในดานตางๆ เชน  ดานครุภัณฑ 
ดานบุคลากร และดานงบประมาณ 

จัดทํ าความรวมมือการใหบริการทาง
วิชาการและหองปฏิบัติการกับหนวยงาน
ภายนอก 

1 .  สรุ ปส ถิ ติ ก า ร ใช เ ค รื่ อ งมื อที่ ศู น ย
วิทยาศาสตรจัดทําขึ้น 
2 .  สรุปการใชครุ ภัณฑ  และหองของ
หนวยงานภายนอก 
3. หนังสือราชการขอความอนุเคราะหใช
ทรัพยากรของคณะจากหนวยงานภายนอก 
 

5. มีผลการประหยัดงบประมาณที่เกิดจากการใช
ทรัพยากรรวมมือกับหนวยงานอื่น 

วิเคราะหผลการประหยัดงบประมาณที่เกิด
จากการใชทรัพยากรรวมกับหนวยงานอื่น 

1. ประเมินผลการใชทรัพยากรรวมกับ
หนวยงานอื่นๆ 
2 .  ประเมินผลการใชบริการเครื่องมือ
วิทยาศาสตรของศูนยวิทยาศาสตร 

1.  รายงานผลการใชทรัพยากรรวมกับ
หนวยงานอื่น 
2.  ผลวิเคราะหการใหบริการของศูนย
ปฏิบัติการวิทยาศาสตร 
 
 
 

 



องคประกอบที่ 9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ    เกณฑการประเมิน   
 
 
 

ชนิดของตัวบงชี้ : กระบวนการ 
 

ตัวบงชี้ที่ 9.1  มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพภายในที่เปนสวนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษา 
 

ระดับที่ เกณฑมาตรฐาน มาตรการ/กระบวนการ กิจกรรม หมายเหตุ/หลักฐานประกอบ 
1 มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษา

ภายในที่เหมาะสมกับระดับการพัฒนาสถาบัน 
1 .  กระบวนกรรมการประกันคุณภาพ
ประจําคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
2. มีคูมือประกันคุณภาพการศึกษา 

1. แตงตั้งคณะกรรมการประกัน
คุณภาพประจําวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี 
2. จัดทําคูมือการประกันคุณภาพ
การศึกษาในสถานศึกษาระดับ 
อุดมศึกษาของ สกอ.เปนพื้นฐาน 
ใ น ก า ร จั ด ทํ า แ ผ น  แ ล ะ  ก า ร
ดํา เ นินงานการประกันคุณภาพ
การศึกษาของคณะฯ 
3. จัดทําโครงการจัดการความรู
ระดับคณะ 

1. คําสั่งแตคณะกรรมการฯ 
2. คูมือประกันคุณภาพการศึกษาคณะวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยี 
3. คูมือประกันคุณภาพการศึกษาของ สกอ. 
4. คูมือประกันคุณภาพการศึกษาของ สมศ. 
5. สรุปการจัดทําโครงการ 

2 มีการกําหนดนโยบายและใหความสําคัญเรื่อง
การประกันคุณภาพคณะกรรมการระดับ
นโยบายและผูบริหารระดับสูงสุดของสถาบัน 
ภายใตการมีสวนรวมจากภาคทั้งภายในและ 

1. มีนโยบาย กลยุทธ แผนดําเนินการและ
แผนปฏิบัติการที่สอดคลองกับการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา
ระดับอุดมศึกษา 

1 .  จั ด ทํ า น โ ย บ า ย  ก ล ยุ ท ธ   
แผนดําเนินการและแผนปฏิบัติการ
ให ส อดคล อ ง กั บก า รป ร ะ กัน
คุ ณ ภ า พ ก า ร ศึ ก ษ า ภ า ย ใ น
สถานศึกษาระดับอุดมศึกษา 

1. นโยบาย และกลยุทธคณะวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี 
2. สรุปการประชุมเพื่อทําความเขาใจในเกณฑ   
ของ สกอ. 

คะแนน 1 คะแนน 3 คะแนน 2 

มีการดําเนินการ         

ไมครบ 5 ขอแรก 

มีกาดําเนินการ 4 

ขอแรก 
มีการดําเนินการอยาง

นอย 5 ขอแรก 



ตัวบงชี้ที่ 9.1  มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพภายในที่เปนสวนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษา 
 

ลําดับที่ เกณฑมาตรฐาน มาตรการ/กระบวนการ กิจกรรม หมายเหตุ/หลักฐานประกอบ 
 ภายนอกสถาบัน 2. สรางความเขาใจมาตรฐาน ตัวบงชี้และ

เกณฑการประเมินคุณภาพให เปนไป
ในทางเดียวกันใหแกคณะกรรมการประกัน
คุณภาพการศึกษาและบุคลากรของคณะฯ 
3. มีการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลการ
ประกันคุณภาพการศึกษาทั้งระดับคณะและ
ภาควิชา                                       

2. ประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา
ของคณะเพื่อทําความเขาใจมาตรฐานตัวบงชี้และ
เกณฑการประเมินคุณภาพให เปนไปในทาง
เดียวกัน                       
 3 .  แตง ตั้งคณะกรรมการการประกันคุณภาพ
การศึกษาระดับหนวยงาน/ภาควิชา/สาขาวิชา 
4.  จัดกิจกรรมติดตามประเมินผลการประกัน
คุ ณ ภ า พ ก า ร ศึ ก ษ า ร ะ ดั บ ภ า ค วิ ช า โ ด ย   
จะมีคณะกรรมการภายในคณะเปนผูประเมิน 
5. จัดโครงการติดตามตรวจสอบประเมินผลการ
ประกันคุณภาพการศึกษาระดับคณะโดยมีการเชิญ
ผูประเมินจากภายนอก 
 
 
 
 
 
 

3 .  คูมือประกันคุณภาพการศึกษาคณะ
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
4. คําสั่งคณะกรรมการประจําภาควิชา 
5. รายงาน SAR ภาควิชา/สาขาวิชา 
 

 
 
 



ตัวบงชี้ที่ 9.1  มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพภายในที่เปนสวนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษา 
 

ระดับที่ เกณฑมาตรฐาน มาตรการ/กระบวนการ กิจกรรม หมายเหตุ/หลักฐานประกอบ 
3 มีการกําหนดมาตรฐานตัวบงชี้ และ

เกณฑคุณภาพที่สอดคลองกับมาตรฐาน
การอุดมศึกษา  และมาตรฐานอื่นๆ   
ที่ เ กี่ยวของ  และสอดคลองกับการ
ประเมินคุณภาพภายนอก 

1. การกําหนดมาตรฐานที่ใชเปนกรอบใน
การดําเนินงานตองสอดคลองกับมาตรฐาน
การอุดมศึกษาตลอดจนมาตรฐานคุณวุฒิ 
เกณฑมาตรฐานหลักสูตร 
2. กําหนดเกณฑหรือแนวทางปฏิบัติที่ดีที่
ใชในแตละตัวบงชี้ตองสามารถวัดระดับ
คุณภาพตามเปาหมายของตัวบงชี้นั้นๆ และ
ตองเปนเกณฑที่นําไปสูการปรับปรุงพัฒนา
อยางตอเนื่อง 
 

1. ประชุมคณะกรรมการประจําคณะฯ พิจารณา
แผนปฏิบัติการใหสอดคลองกับมาตรฐานการ
ประกันคุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษาและ
มาตรฐาน/กฎเกณฑที่เกี่ยวของ เชน สกอ. สมศ. 
และ กพร. 
2. การนําคูมือประกันคุณภาพการศึกษาของคณะฯ 
ไปจัดทําแผนปฏิบัติการ และพัฒนาการประกัน
คุณภาพการศึกษา 

ร า ย ง านก า รป ร ะ ชุ มคณะกร รมก า ร   
ประจําคณะ 

4 มีก าร ดํ า เ นินงานด านการประกัน
คุณภาพที่ ครบถวนทั้ งการควบคุม
คุณภาพ การติดตาม ตรวจสอบ และ
ประเมินคุณภาพอยางตอ เ นื่องเปน
ประจํา 

1. ติดตามประเมินแผนปฏิบัติการ 
2. มีการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลการ
ประกันคุณภาพการศึกษาระดับคณะโดยมี
การเชิญผูประเมินจากภายนอก 
3. มีการติดตามประเมินผลการประกัน
คุณภาพการศึกษาระดับภาควิชา/สาขาวิชา 

1 .  ติดตามประ เมินแผนปฏิบั ติการประจํ าป   
ปละ 3 ครั้ง 
2. มีการจัดทํารายงานการประเมินตนเองของคณะ/
ภาควิชา/สาขาวิชา 
3.  จัดกิจกรรมติดตามประเมินผลการประกัน
คุณภาพการศึกษาระดับภาควิชา เปนประจําทุกป
โดยจะมีคณะกรรมการภายในคณะเปนผูประเมิน 
4. จัดโครงการติดตาม ตรวจสอบประเมินผลการ
ประกันคุณภาพการศึกษาระดับคณะ เปนประจําทุก
ป โดยมีการเชิญผูประเมินจากภายนอก 
 

1. รายงานการติดตามแผนปฏิบัติการ 
2. SAR ภาค/สาขาวิชา 
3. SAR คณะฯ 



ตัวบงชี้ที่ 9.1  มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพภายในที่เปนสวนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษา 
 

ระดับที่ เกณฑมาตรฐาน มาตรการ/กระบวนการ กิจกรรม หมายเหตุ/หลักฐานประกอบ 
5 มีการนําผลการประกันคุณภาพพัฒนา

ปรับปรุงการดําเนินงาน 
นําผลการประเมินคุณภาพการศึกษามา
พิจารณาการจัดทําแผนปฏิบัติการประจําป
ในปตอไป 

ประชุมบุคลากรในการจัดทําปฏิบัติแผนการโดยนํา
ผล การประเมินคุณภาพการศึกษามาพิจารณาการ
จัดทําแผนปฏิบัติการประจําปในปตอไป 
 

แผนปฏิบัติการประจําป 

6 มีระบบฐานขอมูลและสารสนเทศที่
ส นั บ ส นุ น ก า ร ป ร ะ กั น คุ ณ ภ า พ
การศึกษาและใชร วมกันทั้ งระดับ
บุคคล/สาขาวิชา/คณะ และสถาบัน 

1 .  จั ดทํ า ใ ห มี ร ะ บบฐ านข อ มู ล แ ล ะ
สารสนเทศที่สนับสนุนการประกันคุณภาพ
การศึกษาและใชรวมกันไดทั้งระดับบุคคล/
สาขาวิชา/ภาควิชา/คณะ และสถาบัน 
2 .  ระบบฐานขอมูลข างตน เปนระบบ
ฐานขอมูลที่เชื่อมโยงกับระบบฐานขอมูล
หลักของสถาบัน ซึ่งสามารถนํามาใชเพื่อ
การวางแผน การปฏิบัติงานประจํา การ
ตรวจสอบ ประเมินตลอดจนถึงเพื่อการ
ปรับปรุงพัฒนา 
 

1. จัดทํา Common data set สําหรับ รายงาน สกอ. 
สมศ. และกพร. 
2. นําขอมูลจาก Common data set ไปประกอบการ
เขียนรายงานการประเมินตนเอง (SAR) 
3.จั ดทํ า ฐ านข อมู ลก ารประ กันคุณภาพทาง
การศึกษาออนไลน 

1. Common data set ปการศึกษา 2551 
2. ฐานขอมูลการประกันคุณภาพทาง
การศึกษาของคณะฯ 

7. มีระบบสงเสริมการสรางเครือขายดาน
การประกันคุณภาพการศึกษาระหวาง
หนวยงานทั้ งภายในและภายนอก
สถาบัน 

สรางเครือขายดานการประกันคุณภาพทาง
การศึกษา 

1. ทําการสํารวจหนวยงานที่มีการสงเสริมการ
ประกันคุณภาพ 
2. ทําบันทึกขอตกลงความรวมมือดานการประกัน
คุณภาพทางการศึกษา 
 

1. รายงานการสํารวจหนวยงานที่มีการ
ประกันคุณภาพ 
2. บันทึกขอตกลง 

 



องคประกอบที่ 9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ    เกณฑการประเมิน   
 
 

 
ชนิดของตัวบงชี้ : กระบวนการ 

 

ตัวบงชี้ที่ 9.2  มีระบบและกลไกการใหความรูและทักษะดานการประกันคุณภาพการศึกษา 
 

ระดับที่ เกณฑมาตรฐาน มาตรการ/กระบวนการ กิจกรรม หมายเหตุ/หลักฐานประกอบ 
1 มีระบบการใหความรูและทักษะการ

ประกันคุณภาพการศึกษาแกนักศึกษา 
ถายทอดความรูและทักษะเรื่องการประกัน
คุณภาพการศึกษาแกนักศึกษา 

ถายทอดความรูและทักษะเรื่องการประกันคุณภาพ
ก า ร ศึ กษ าแก นิ สิ ต ใน กิ จ ก ร รม  ปฐม นิ เ ท ศ   
ปจฉิมนิเทศ และอบรมผูนํานักศึกษา 

1. เอกสารประกอบการอบรม/โครงการ
อบรม 
2. หนังสือเชิญวิทยากร 
 

2 มีระบบสงเสริมใหนักศึกษานําความรู
ด านการประ กันคุณภาพไปใช กับ
กิจกรรมนักศึกษา 

1 .  ใหความรู เ รื่ อ งการ พัฒนาคุณภาพ
โครงการ/กิจกรรม 
2 .  ใหความรูการจัดทําแผนปฏิบั ติการ
กิจกรรมตามแนวทางการประกันคุณภาพ
และการทําสรุปกิจกรรม 

1. อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การถายทอดระบบการ
ประกันคุณภาพการศึกษา สูผูนํานักศึกษา 
2. อบรมนักศึกษาในเรื่องการจัดทําสรุปกิจกรรม 
3. ใหชมรมตางๆ จัดทําสรุปกิจกรรมตามแบบของ
การประเมินโครงการ 

1. รายงานโครงการอบรม 
2 .  ตั วอย า งสรุปโครงการที่ นั กศึ กษา
ดําเนินการ 
 
 
 

3 มีกลไกใหนักศึกษามีสวนรวมในการ
ประกันคุณภาพการศึกษาของคณะ
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

ประธานสโมสรนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยี มีสวนรวมในการประกัน
คุณภาพ  ของคณะ วิทย าศ าสตร แ ละ
เทคโนโลยี 

แตงตั้งประธานสโมสรนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยี เปนกรรมการประกันคุณภาพ   
ของคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
 

คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพ   
ของคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
 
 
 
 

คะแนน 1 คะแนน 3 คะแนน 2 

มีการดําเนินการ         

ไมครบ 4 ขอแรก 

มีกาดําเนินการ          
4-5 ขอแรก 

มีการดําเนินการ        

อยางนอย 6 ขอแรก 



ตัวบงชี้ที่ 9.2  มีระบบและกลไกการใหความรูและทักษะดานการประกันคุณภาพการศึกษา 
 

ระดับที่ เกณฑมาตรฐาน มาตรการ/กระบวนการ กิจกรรม หมายเหตุ/หลักฐานประกอบ 
4 นักศึกษามีการใชกระบวนการคุณภาพ

ในการพัฒนาคุณภาพของกิจกรรมหรือ
โครงการนักศึกษา 

กิจกรรมที่ ดําเนินการโดยนักศึกษาตอง
กําหนดเปาหมาย/ตัวชี้วัดของกิจกรรม 

1. ใหนักศึกษาที่รับผิดชอบโครงการ/กิจกรรม
จัดทํารายงานสรุปกิจกรรมโดยใหสรุปตามรูปแบบ
ของคณะฯ วาตรงตามเปาหมาย/ตัวชี้วัดหรือไม 
2. รายงานผลตอรองคณบดีฝายกิจการนักศึกษา 
เปนประจํา 

1.สรุปรายงานโครงการโดยสโมสร
นักศึกษา 
2. แบบฟอรมขออนุมัติทํากิจกรรมนักศึกษา
ที่ครอบคลุมตัวชี้วัดดานกิจการนักศึกษา 
 

5 นักศึกษาสราง เครือข ายการพัฒนา
คุณภาพภายในสถาบันและระหวาง
สถาบัน 

เ ชื่อมโยงการประกันคุณภาพ  ระหวาง
หนวยงานตางๆ เชน การ Link Website 

สงนักศึกษาเขารวมโครงการเสวนาการจัดกิจกรรม
พัฒนานักศึกษาที่มีคุณภาพเพื่อสรางเครือขายการ
ประกันคุณภาพการศึกษา 

1.  บันทึกขอความสงนักศึกษาเขารวม
โครงการ 
2. หนังสือเชิญเขารวมเครือขาย 

6 มีระบบติดตามประเมินผลการประกัน
คุ ณ ภ า พ ใ น กิ จ ก ร ร ม ที่ นั ก ศึ ก ษ า
ดําเนินการและในสวนที่ นักศึกษามี
สวนรวมกับการประกันคุณภาพของ
สถาบัน 

1. ติดตามประเมินผลกิจกรรมที่ดําเนินการ
โดยสโมสร และชมรม 
2. มีการประเมินผลการดําเนินงานของ
สโมสร และชมรม 
3. ใหนักศึกษามีสวนรวมในการประเมิน
คุณภาพการศึกษา 

1. ใหสโมสร และชมรมจัดทํารายงานสรุปกิจกรรม
โดยใหสรุปตามรูปแบบของคณะฯ โดยใหสรุป
ขอความปรับปรุงในการจัดทํากิจกรรมในปตอไป 
2. แตงตั้งตัวแทนนักศึกษา เชน ประธานสโมสร
เปนผูชวยเลขานุการในคณะกรรมการประเมิน
คุณภาพการศึกษา 
3. กําหนดใหนิสิตเขารวมฟงการรายงานผลการ
ประกันคุณภาพการศึกษา 

1 .  สรุปรายงานโครงการ  โดยสโมสร
นักศึกษา 
2. คําสั่งแตงตั้ง 

7 มีการนําผลการประเมินไปพัฒนา
กระบวนการใหความรูและกลไกการ
ดําเนินงานประกันคุณภาพที่เกี่ยวของ 

สโมสร  ชมรม  ตองสรุปกิจกรรมตาม
รูปแบบของคณะฯ  และรายงานขอควร
ปรับปรุงในการจัดทํากิจกรรมในปตอไป 

1 .  ใหสโมสรและชมรม  จัดทําแผนสําหรับป
การศึกษา โดยใหนําผลการประเมินจากปที่ผานมา 
มาพิจารณา 
 
 

แผนปฏิบัติการประจําป สโมสรนักศึกษา 



ตัวบงชี้ที่ 9.2  มีระบบและกลไกการใหความรูและทักษะดานการประกันคุณภาพการศึกษา 
 

ระดับที่ เกณฑมาตรฐาน มาตรการ/กระบวนการ กิจกรรม หมายเหตุ/หลักฐานประกอบ 
 กับนักศึกษาอยางตอเนื่อง  2. ใหสโมสรและชมรม ที่จัดกิจกรรมจัดทํารายงาน

สรุปกิจกรรมตามรูปแบบของคณะฯ และรายางาน
ขอควรปรับปรุงในการจัดทํากิจกรรมในปตอไป 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



องคประกอบที่ 9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ    เกณฑการประเมิน   
 
 
 

ชนิดของตัวบงชี้ : กระบวนการ 
ตัวบงชี้ที่ 9.3 ระดับความสําเร็จของการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 

 

ระดับที่ เกณฑมาตรฐาน มาตรการ/กระบวนการ กิจกรรม หมายเหตุ/หลักฐานประกอบ 
1 มีการดําเนินการตามระบบและกลไก

การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
ระดับคณะและสถาบันอยางตอเนื่อง 

1 .มี คณะก ร ร มก า รป ร ะ กั นคุ ณภ าพ   
ประจําคณะ 
2. มีการติดตาม ตรวจสอบประเมินผลการ
ประกันคุณภาพการศึกษาระดับคณะเปน
ประจําทุกป 

1 . แ ต ง ตั้ ง คณ ะ ก ร ร ม ก า ร ป ร ะ กั น คุ ณ ภ า พ   
ประจําคณะ 
2. ปฏิทินการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลการ
ประกันคุณภาพการศึกษาระดับคณะโดยมีการเชิญ
ผูประเมินจากภายนอก/ภายในเปนประจําทุกป 
 
 

1. คําสั่งแตงตั้ง 
2. ปฏิทินการประเมินฯ 

2 มีการปรับปรุงระบบประกันคุณภาพ
ภายในโดยสอดคลองกับพันธกิจและ
พัฒนาการของสถาบัน 

นําผลการติดตาม ตรวจสอบประเมินผล   
มาพิจารณาจัดทําแผนปฏิบัติการประจําป 

1. คณะกรรมการบริหารคณะมีการวิเคราะหความ
สอดคลองระหวางพันธกิจและพัฒนาการของ
คณะฯ 
2.แต ง ตั้ งคณะกรรมการ รับผิดชอบในแตละ
องคประกอบ และตัวบงชี้ 
3. จัดกิจกรรมประเมินคุณภาพการศึกษาภายในทั้ง
ระดับคณะ/ภาควิชา และสาขาวิชา 
 
 

1. รายงานการประชุมคณะกรรมการประจํา
คณะฯ พรอมเอกสารสรุปความรับผิดชอบ
ในแตละองคประกอบ และตัวบงชี้ 
2. รายงานกิจกรรม 

 

คะแนน 1 คะแนน 3 คะแนน 2 

มีการดําเนินการ         

ไมครบ 3 ขอแรก 

มีกาดําเนินการ          
3 ขอแรก 

มีการดําเนินการ      

อยางนอย 4 ขอแรก 



ตัวบงชี้ที่ 9.3 ระดับความสําเร็จของการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 
 

ระดับที่ เกณฑมาตรฐาน มาตรการ/กระบวนการ กิจกรรม หมายเหตุ/หลักฐานประกอบ 
3 มีการรายงานผลการประกันคุณภาพ

การศึ กษ าภ าย ในต อหน ว ย ง านที่
เกี่ยวของและสาธารณชนภายในเวลาที่
กําหนด 
 
 
 

กําหนดใหมีการรายงานผลการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายในตอกรรมการ
ประจําคณะที่ประชุมบุคลากร และเว็บไซต 

รายงานผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายในตอ
กรรมการประจําคณะ  ที่ประชุมบุคลากรและ
สาธารณชน รับทราบ เชน website เปนตน 

1. รายงานการประชุม 
2. website 
3. วารสารคณะฯ 

4 มีการนําผลการประเมินไปใชในการ
ปรับปรุงการดําเนินงานของหนวยงาน
อยางตอเนื่อง 
 
 
 

นําผลการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล 
มาพิจารณาจัดทําแผนปฏิบัติการประจําป 

ประชุมนําผลการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลมา
จัดทําแผนปฏิบัติการประจําปหรือการปรับแผน 

เอกสารประกอบการประชุม                        
จัดทําแผนปฏิบัติการ 

5 มีนวัตกรรมดานการประกันคุณภาพที่
หนวยงานพัฒนาขึ้นหรือมีการจัดทํา
แนวปฏิบัติที่ดีเพื่อการเปนแหลงอางอิง
ใหกับหนวยงานและสถาบันอื่นๆ 
 
 
 

 1. จัดทําคูมือการประกันคุณภาพการศึกษา 
2. จัดกิจกรรมประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
ระหวางภาควิชาโดยใชคณะกรรมการภายในคณะ 

1. คูมือประกันคุณภาพการศึกษา 
2. SAR ภาควิชา/สาขาวิชา 

 



                     
 
 
 
 
                                      
                                                                                               
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก 
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คําสั่งคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

     ท่ี   092   /2551 
เร่ือง  แตงต้ังคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาระดับคณะ 

ประจําปการศึกษา  2551 
………………………………………………… 

เพ่ือใหการประกันคุณภาพการศึกษาของคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี เปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการติดตามและ
ประเมินผลของสํานักงานรับรองมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษาและของมหาวิทยาลัย  คณะฯ  จึงแตงต้ังคณะกรรมการ
ประกันคุณภาพการศึกษา 
 อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 38 (7)  แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน พ.ศ. 2534  มาตรา  31  
แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547  และคําสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค  ที่ 438/2548คณะฯ  จึงแตงต้ัง
คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาดังตอไปน้ี 

1. คณะกรรมการอํานวยการ 
1.1. ดร.ศุภชัย   ทวี      ประธานกรรมการ 
1.2. ผศ.ดร.นวลศรี  ชํานาญกิจ     รองประธานกรรมการ 
1.3. นายนฤพนธ  พนาวงศ     กรรมการ 
1.4. ผศ.รัตนะ  ยศเมธากุล     กรรมการ 
1.5. ผศ.พีระพงษ  เนียมเสวก     กรรมการ 
1.6. ผศ.สุวรรณ  คงมี      กรรมการ 
1.7. นายณัฐพงษ  สิงหภูงา     กรรมการและเลขานุการ 

  หนาท่ี  
1. กําหนดนโยบายสนับสนุนและใหความเห็นชอบแผนการดําเนินงานที่คณะทํางานเสนอ 
2. ใหคําแนะนําปรึกษางานดานการประกันคุณภาพและการจัดทํารายงานการประเมินตนเอง              

ระดับ คณะ/ภาพวิชา/สาขาวิชา 
3.  ตรวจสอบและประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาของอาจารยภาควิชาและคณะ 
4. จัดทํารายงานการตรวจสอบและประเมินคุณภาพการประกันคุณภาพการศึกษา 

ของภาควิชาและคณะฯ 
5. จัดหางบประมาณสนับสนุนการดําเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาใหเพียงพอ 
6. จัดทําแผนงานและการจัดการบริหารความรูดานการประกันคุณภาพการศึกษาของคณะฯ 
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2. คณะทํางาน  
กลุมท่ี  1       องคประกอบที่   1  ปรัชญา  ปณิธาน วัตถุประสงคและแผนดําเนินงาน 

องคประกอบที่  7  การบริหารและการจัดการ 
องคประกอบที่  8  การเงินและงบประมาณ 
องคประกอบที่  9  ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 

1. ผศ.รัตนะ  ยศเมธากุล     ประธานกรรมการ 
2. ผศ.ชะยันต  อินเล็ก     กรรมการ 
3. นายชัยวัฒน ยิ้มชาง     กรรมการ 
4. นายอนุวัฒน  แสงออน     กรรมการ 
5. ดร.ชลดา  เดชาเกียรติไกร     กรรมการ 
6. นายสมพร  พูลพงษ     กรรมการ 
7. น.ส.ดุษฏี  คําบุญเรือง    กรรมการ 
8. นายณัฐพงษ  สิงหภูงา     กรรมการและเลขานุการ 

 
 กลุมท่ี  2 องคประกอบที่  2  การเรียนการสอน 

 องคประกอบที่  4  การวิจัย 
 องคประกอบที่  5  การบริการวิชาการแกสังคม 

 
1. ดร.ศุภชัย  ทวี      ประธานกรรมการ 
2. ผศ.ดร.นวลศรี ชํานาญกิจ     กรรมการ 
3. นายธนพัฒน  วัฒนชัยธรรม     กรรรมการ 
4. ผศ.พีระพงษ  เนียมเสวก     กรรมการ 
5. ผศ.ศุภนิตย  คงสิบ     กรรมการ 
6. ดร.วราภรณ  ฉุยฉาย     กรรมการ 
7. ดร.ภริตา  พิมพันธุ     กรรมการ 
8. น.ส.ฤทัยรัตน  โพธิ     กรรมการ 
9. น.ส.สิรภัทร  สิริบรรสพ     กรรมการ 
10. น.ส.ศศิวิมล  พรประไพ     กรรมการ 
11. นายเสริมศักด์ิ  เสมปรางค     กรรมการ 

 
กลุมท่ี  3     องคประกอบที่  3  กิจกรรมการพัฒนานิสิต  นักศึกษา 

  องคประกอบที่  6  การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 
1. นายนฤพนธ  พนาวงศ     ประธานกรรมการ 
2. นายธิษัณย ธัญธนกุล     กรรมการ 
3. นายเอกวิทย  สิทธิวะ     กรรมการ 
4. นายเอกสิทธิ์  สิทธิสมาน     กรรมการ 
5. นางาสววรดนู   ชูทอง      กรรมการ 
6. นางสาววิศัลยศยา  กิตยาภรณกุล    กรรมการ 
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7. นางสาวทิพพารัตน  ทับโต     กรรมการ 
8. นายชยันต  นันทวงศ     กรรมการ 
9. นายณัฐภัทร  ศิริคง    กรรมการ 
10. นายเอกภพ  สดสะอาด     กรรมการ 
11. นางสาวดิศราพร  ศรีนุช     กรรมการ 
12. นางทัศนีย  ทรัพยประมวล      กรรมการ 

 
หนาท่ี     

1. กําหนดหลักเกณฑแนวปฏิบัติการประกันคุณภาพและพัฒนาระบบคุณภาพ 
2. วางแผนดําเนินการใหเปนไปตามมาตรฐาน เกณฑ และตัวช้ีวัดของสํานักงานรับรองมาตรฐานและ 

ประกันคุณภาพการศึกษา 
3. วางแผนดําเนินการจัดทํารายงานการศึกษาตนเองและการประเมินตนเองในสวนของภาควิชา               

และคณะ 
4. เก็บรวบรวมเอกสารขอมูลและจัดทํารายงานการศึกษาตนเองและการประเมินตนเองของภาควิชา 

และคณะ 
5. ใหความรวมมือในการตรวจเยี่ยมของอนุกรมการตรวจเยี่ยมระดับคณะ  

มหาวิทยาลัยและระดับภายนอก 
 

ใหคณะกรรมการทุกทานต้ังใจปฏิบติัหนาที่ตามที่ไดรับมอบหมายเพ่ือใหเกิดประโยชนสูงสุดแกทางราชการ 
  
  ทั้งน้ี  ต้ังแตวันที่    1    พฤศจิกายน  พ.ศ.  2551 
 
   สั่ง ณ วันที่   21  พฤศจิกายน   พ.ศ.  2551 
 
 

                             
(ดร.ศุภชัย  ทวี) 

               คณบดีคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
          ปฏิบัติราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค 
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คําสั่งคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
     ท่ี   015   /2552 (เพ่ิมเติม) 

เร่ือง  แตงต้ังคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาระดับคณะ 
ประจําปการศึกษา  2551 

………………………………………………… 
เพ่ือใหการประกันคุณภาพการศึกษาของคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี เปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการติดตาม           

และประเมินผลของสํานักงานรับรองมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษาและของมหาวิทยาลัย  คณะฯจึงแตงต้ัง
คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา 
 อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 38 (7)  แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน พ.ศ. 2534  มาตรา  31  
แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547  และคําสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค  ที่ 438/2548 คณะฯ จึงขอแตงต้ัง
คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาดังตอไปน้ี 
 

คณะทํางาน  
กลุมท่ี  3     องคประกอบที่  3  กิจกรรมการพัฒนานิสิต  นักศึกษา 

 องคประกอบที่  6  การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 
1. นายภาสกร  วารอาจ     กรรมการ 
2. นายเสริมศักด์ิ  เสมปรางค  กรรมการ 
3. นางสาวณิชา นภาพร จงกะสิกิจ  กรรมการ 
4. นางสาวหทัยทิพย  พนาวงศ  กรรมการ 

 

หนาท่ี     
1. กําหนดหลักเกณฑแนวปฏิบัติการประกันคุณภาพและพัฒนาระบบคุณภาพ 
2. วางแผนดําเนินการใหเปนไปตามมาตรฐาน เกณฑ และตัวช้ีวัดของสํานักงานรับรองมาตรฐาน                    

และประกันคุณภาพการศึกษา 
3. วางแผนดําเนินการจัดทํารายงานการศึกษาตนเองและการประเมินตนเองในสวนของภาควิชาและคณะ 
4. เก็บรวบรวมเอกสารขอมูลและจัดทํารายงานการศึกษาตนเองและการประเมินตนเองของภาควิชาและคณะฯ 
5. ใหความรวมมือในการตรวจเยี่ยมของอนุกรรมการตรวจเย่ียมระดับคณะฯ มหาวิทยาลัยและระดับภายนอก 

 

ใหคณะกรรมการทุกทานต้ังใจปฏิบัติหนาที่ตามที่ไดรับมอบหมายเพ่ือใหเกิดประโยชนสูงสุดแกทางราชการ   

 

  ทั้งน้ี  ต้ังแตวันที่    1    พฤศจิกายน  พ.ศ.  2551 
 

   สั่ง ณ วันที่   13  กุมภาพันธ   พ.ศ.  2552 

 
                              

(ผูชวยศาสตราจารย ดร.ศุภชัย  ทวี) 
               คณบดีคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
           ปฏิบัติราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค 
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คําสั่งคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
     ท่ี   091   /2551 

เร่ือง  แตงต้ังคณะกรรมการตรวจ ติดตาม การประกันคุณภาพระดับคณะ 
………………………………………………… 

เน่ืองดวย การประกันคุณภาพการศึกษาภายในถือเปนภารกิจของคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ตามที่กําหนดไวใน
พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 ซึ่งทางคณะ จะตองสรางระบบและกลไกในการควบคุม ตรวจสอบ ประเมินและ
พัฒนาการดําเนินงานของคณะใหเปนไปตามนโยบายเปาประสงค และระดับคุณภาพตามมาตรฐานท่ีกําหนดโดยมหาวิทยาลัย 
และถือการประกันคุณภาพการศึกษาภายในเปนสวนหน่ึงของกระบวนการบริหารการศึกษาที่ตองดําเนินการอยางตอเน่ือง คณะ
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี จึงแตงต้ังคณะกรรมการ ตรวจติดตาม การประกันคุณภาพการศึกษาในระดับคณะดังตอไปน้ี 

1. ดร.ศุภชัย   ทวี      ประธานกรรมการ 
2. ผศ.ดร.นวลศรี  ชํานาญกิจ     รองประธานกรรมการ 
3. ผศ.รัตนะ  ยศเมธากุล     กรรมการ 
4. นายนฤพนธ  พนาวงศ     กรรมการ 
5. ผศ.พีระพงษ  เนียมเสวก     กรรมการ 
6. ผศ.ชะยันต  อินเล็ก    กรรมการ 
7. นายพงษศักด์ิ  ศิริโสม   กรรมการ 
8. นางกาญจนา  ยลสิริธัม     กรรมการ 
9. นายสมพร  พูลพงษ   กรรมการ 
10. นายณัฐพงษ  สิงหภูงา   กรรมการและเลขานุการ 

  หนาท่ี  
1. ถายทอดความรู ความเขาใจและทักษะดานประกันคุณภาพทางการศึกษาใหกับอาจารย และ

เจาหนาที่ที่เก่ียวของ เพ่ือนําไปสูการปฏิบัติ 
2. สรางระบบและกลไก ตรวจสอบ ประเมิน ความกาวหนาการประกันคุณภาพทางการศึกษาใน

ระดับสาขาวิชาอยางตอเน่ือง 
3. ใหคําแนะนําเพ่ือใชเปนแนวทางปรับปรุง การประกันคุณภาพทางการศึกษาในระดับสาขาวิชา 

 
  ทั้งน้ี  ต้ังแตวันที่    20  พฤศจิกายน  พ.ศ.  2551 
 
   สั่ง ณ วันที่   20  พฤศจิกายน   พ.ศ.  2551 
 

                             
(ดร.ศุภชัย  ทวี) 

               คณบดีคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
          ปฏิบัติราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค 
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ลําดับ  รายการ 
ขอมูลปการศึกษา  

2549 2550 2551  

33  จํานวนนักศึกษาปจจุบันและศิษยเกาที่สําเร็จการศึกษาในรอบ 5 ป              
ที่ผานมาทั้งหมดทุกระดับการศึกษาที่ไดรับรางวัลประกาศเกียรติคุณ 
ยกยองระดับชาติหรือนานาชาติ 

   

 - ดานวิชาการ วิชาชีพ    

 -ดานคุณธรรม จริยธรรม    

 -ดานกีฬา สุขภาพ    

 -ดานศิลปและวัฒนธรรม    

 -ดานสิ่งแวดลอม     

34  จํานวนนักศึกษาบัณฑิตศึกษาปจจุบันและศิษยเการะดับ บัณฑิตศึกษา        
ที่สําเร็จการศึกษาในรอบ 5 ปที่ผานมาทั้งหมดที่ไดรับรางวัลประกาศ
เกียรติคุณ ยกยองระดับชาติหรือนานาชาติจากผลงานวิจัยและหรือ            
วิทยานิพนธ  

   

35  จํานวนศิษยเกาที่สําเร็จการศึกษาในรอบ 5 ปที่ผานมาทั้งหมดทุกระดับ
การศึกษา 

   

 -ระดับอนุปริญญา    

 -ระดับปริญญาตรี    

 -ระดับปริญญาโท    

 -ระดับปริญญาเอก     

36  จํานวนนักศึกษาปจจุบันและศิษยเกาทั้งหมดทุกระดับการศึกษาที่ไดรับ
รางวัลประกาศเกียรติคุณยกยองระดับชาติและนานาชาติ 

   

 -ดานวิชาการ วิชาชีพ    

 -ดานคุณธรรม จริยธรรม    

 -ดานกีฬา สุขภาพ    

 -ดานศิลปและวัฒนธรรม    

 -ดานสิ่งแวดลอม     

37  จํานวนรางวัลประกาศเกียรติคุณยกยองที่นักศึกษาปจจุบันและศิษยเกา
ทั้งหมดทุกระดับการศึกษาที่ไดรับในระดับระดับชาติหรือนานาชาติ 

   

  -ดานวิชาการ วิชาชีพ    

-ดานคุณธรรม จริยธรรม    

-ดานกีฬา สุขภาพ    

-ดานศิลปและวัฒนธรรม    

-ดานสิ่งแวดลอม     

 



คูมือการประกันคุณภาพคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี                                                                                                                                  หนา 133 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2549 2550 2551 



คูมือการประกันคุณภาพคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี                                                                                                                                  หนา 134 
 

 

 
 

2549 2550 2551 



คูมือการประกันคุณภาพคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี                                                                                                                                  หนา 135 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2549 2550 2551 



คูมือการประกันคุณภาพคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี                                                                                                                                  หนา 136 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



คูมือการประกันคุณภาพคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี                                                                                                                                  หนา 137 
 

 
                                                                                                                                                                                                                             
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



คูมือการประกันคุณภาพคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี                                                                                                                                  หนา 138 
 

 
 
 
                                                                                                                                                                                                                
 
 
 
 
 
                             
 
 
 
 
                                                                                                                                                                                                                      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



คูมือการประกันคุณภาพคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี                                                                                                                                  หนา 139 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



คูมือการประกันคุณภาพคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี                                                                                                                                  หนา 140 
 

 

 
 



คูมือการประกันคุณภาพคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี                                                                                                                                  หนา 141 
 

 

 



คูมือการประกันคุณภาพคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี                                                                                                                                  หนา 142 
 

 

 
 
 



คูมือการประกันคุณภาพคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี                                                                                                                                  หนา 143 
 

 

 
 
 




	คู่มือประกันคุณภาพทางการศึกษา
	คำนำ
	สารบัญ
	บทที่ 1-1
	บทที่ 1-2
	บทที่ 1-3
	แผนยุทธ์ศาสตร์
	บทที่ 1-5
	บทที่ 1-6
	บทที่2
	บทที่3
	บทที่ 4-1
	บทที่ 4-2
	บทที่ 4-3
	บทที่ 4 คู่มือการประกันคุณภาพ-2
	ภาคผนวก
	คู่มือประกันคุณภาพทางการศึกษา(ปกหลัง)

