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มีการจัดท าแผนกลยุทธ์ที่สอดคล้องกับนโยบาย 
ของสภาสถาบัน  โดยการมีส่วนร่วมของ
บุคลากรในคณะ  และได้รับความเห็นชอบ 
จากคณะกรรมการประจ าคณะ โดยเป็นแผนที่
เชื่อมโยงกับปรัชญาหรือปณิธานและ
พระราชบัญญัติสถาบัน 
ตลอดจนสอดคล้องกับจุดเน้นของกลุ่มสถาบัน 
กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15  ปี  ฉบับที่ 2   
(พ.ศ. 2551 – 2565)  และแผนพัฒนาการศึกษา 
ระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 10 (พ.ศ. 2551-2554) 

1.มีการก าหนดปรัชญาหรือปณิธานของ 
คณะ  หากคณะได้ก าหนดปรัชญา 
หรือปณิธานอยู่แล้วต้ังแต่เร่ิมต้น  คณะ
ควรทบทวนว่าปรัชญาหรือปณิธานยังมี
ความเหมาะสมกับสภาพการณ์ใน
ปัจจุบันของคณะหรือไม่  หากเหมาะสม
ต้องด าเนินการให้แน่ใจว่าสมาชิกในคณะ
และมีผู้มีส่วนเกี่ยวข้องได้รับทราบโดย
ทั่วกัน 
2.หากต้องมีการปรับแก้ปรัชญาหรือ
ปณิธานของคณะตามสภาพการณ์ 
ที่เปลี่ยนไปควรเป็นการก าหนดปรัชญา 
 

1. จัดท าแผนผังแสดงการทบทวน
ปรัชญา วิสัยทัศน์  
2. ประชุมคณะกรรมการบริหารคณะ 
ตัวแทนคณาจารย์ บุคลากรสาย
สนับสนุน นักศึกษา และผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียในแต่ละสาขา 
3. แจ้งการเปลี่ยน/ปรับแก้ปรัชญา 
วิสัยทัศน์ ให้แก่คณะกรรมการประจ า
คณะ  คณะกรรมการบริหารคณาจารย์ 
บุคลากรสายสนับสนุน นักศึกษา และ
หน่วยงานภายนอกคณะฯทราบ 
4. แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาแผนจัด
กลยุทธ์เชิงปฏิบัติการ 

1. แผนผังแสดงการทบทวน 
2. ค าสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการ 
3. บันทึกการประชุม 
4. ประกาศแจ้งการเปลี่ยน/
ปรับแก้ปรัชญา วิสัยทัศน์ 
5. ค าสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการ
พัฒนาแผนฯ 
6. บันทึกการประชุมเชิง
ปฏิบัติการฯ 
7. แผนกลยุทธ์คณะฯ 
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หรือปณิธานร่วมกันทั้งผู้บริหาร  อาจารย์ 
และเจ้าหน้าที่  เพื่อเป็นที่ยอมรับของ 
ทุกฝ่าย  อันจะน าไปสู่ความร่วมมือร่วม
ใจกันปฏิบัติงานให้บรรลุผลตามปรัชญา 
หรือปณิธานที่ได้ก าหนดร่วมกัน  และ
ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
ประจ าคณะ 
3.มีการพัฒนาแผนกลยุทธ์ให้สอดคล้อง
กับปรัชญาหรือปณิธานและนโยบายของ
สภาสถาบัน  พระราชบัญญัติสถาบัน 
จุดเน้นของสถาบันและแผนอุดมศึกษา 
ระยะยาว  รวมทั้งหลักการและมาตรฐาน 
ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง  โดยท าตารางวิเคราะห์ 
ให้ชัดเจนว่าปรัชญาหรือปณิธานและ
นโยบายของสภาสถาบันและกลยุทธ์ 
สอดคล้องกันในประเด็นใด  อย่างไร 
หากมีประเด็นที่ไม่สอดคล้องควร
พิจารณาปรับแก้ให้สอดคล้อง 

5. ประชุมคณะกรรมการบริหารคณะฯ
และคณาจารย์ในการพัฒนาแผนกลยุทธ์ 
6. ภาควิชาประชุมคณาจารย์เพื่อจัดท า
แผนกลยุทธ์ 
7. จัดท าและรวบรวมแผนกลยุทธ์ของ
แต่ละสาขาเพื่อพัฒนาเป็นแผนกลยุทธ์
ของคณะฯ 
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4.มีการจัดตั้งคณะกรรมการจัดท าแผนกล
ยุทธ์ (strategy) เพื่อน าคณะไปสู่
ความส าเร็จที่พึงประสงค์ประกอบด้วย 
วิสัยทัศน์ (vision) พันธกิจ (mission) 
เป้าประสงค์ (goal) และวัตถุประสงค์ 
(objective)  คณะกรรมการควรวิเคราะห์
จุดแข็ง (strength) จุดอ่อน (weakness) 
โอกาส (opportunity) และภัยคุกคาม 
(threat) เพื่อน าไปสู่การก าหนดกลยุทธ์ที่
ชัดเจนและครอบคลุมทุกภารกิจของคณะ
อันได้แก่ การเรียนการสอน การวิจัย การ
บริการวิชาการแก่สังคม และการท านุ
บ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม วิสัยทัศน์และ
แผนกลยุทธ์ที่คณะก าหนดควรผ่านการ
ประชาพิจารณ์ร่วมกันจากทั้งผู้บริหาร 
อาจารย์และเจ้าหน้าที่ เพื่อให้เกิดการ
ยอมรับของทุกฝ่ายอันจะน าไปสู่ความ
ร่วมมือร่วมใจกันปฏิบัติงานให้บรรลุผล 
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ตามความมุ่งหวังของคณะและได้รับความ
เห็นชอบจากคณะกรรมการประจ าคณะ 
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มีการถ่ายทอดแผนกลยุทธ์ระดับคณะไปสู่ทุก
หน่วยงานภายใน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. มีการชี้แจงท าความเข้าใจกับผู้บริหาร
หน่วยงานย่อยภายในถึงวิสัยทัศน์ กลยุทธ์
และเป้าหมายของกลยุทธ์ และมีการ
ก าหนดหน่วยงานภายในรับผิดชอบ
ด าเนินงานตามแผนกลยุทธ์อย่างเป็น
ทางการ 
2. มีการก าหนดเป้าหมายในการด าเนินงาน
ตามแผนกลยุทธ์ของแต่ละหน่วยงาน
ภายในและมีการมอบหมายอย่างเป็น
ทางการ 
 
 

1. ประชุมคณะกรรมการบริหาร
คณะฯ 
2. ประชุมคณาจารย์ให้เข้าใจในกล
ยุทธ์ วิสัยทัศน์ และเป้าหมายของกล
ยุทธ ์

1. บันทึกการประชุม
คณะกรรมการบริหารคณะ 
2.บันทึกการประชุม
คณาจารย์ก่อนเปิดภาคเรียน 
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มีกระบวนการแปลงแผนกลยุทธ์เป็นแผนปฏิบัติ
การประจ าปีครบ 4 พันธกิจ คือ ด้านการเรียน
การสอน การวิจัย การบริการทางวิชาการ และ
การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. มีการจัดท าแผนที่กลยุทธ์ (strategic 
map) เพื่อช่วยในการแปลงแผนกลยุทธ์
ไปสู่แผนปฏิบัติการตามกระบวนการของ 
Balance scorecard  
2. มีการจัดท ารายงานผลการวิเคราะห์
ความสอดคล้องระหว่างแผนกลยุทธ์กับ
แผนปฏิบัติการประจ าปีทั้ง 4 พันธกิจ คือ 
การเรียนการสอน การวิจัย การบริการ
ทางวิชาการ และการท านุบ ารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม 
 
 
 
 
 
 
 

1. วิเคราะห์กลยุทธ์สู่แผนที่กลยุทธ์ โดย
คณะกรรมการบริหารคณะฯ 

1. แผนที่กลยุทธ์ 
2. รายงานผลการวิเคราะห์
ความสอดคล้องระหว่างแผน
กลยุทธ์กับแผนปฏิบัติ
ราชการประจ าปี 
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มีตัวบ่งชี้ของแผนกลยุทธ์ แผนปฏิบัติการ
ประจ าปี และค่าเป้าหมายของแต่ละตัวบ่งชี้เพื่อ
วัดความส าเร็จของการด าเนินงานตามแผนกล
ยุทธ์และแผนปฏิบัติการประจ าปี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. มีการจัดท าตัวบ่งชี้ (KPI) พร้อมทั้ง
เป้าหมาย (target) ของแต่ละตัวบ่งชี้ที่จะ
ใช้วัดความส าเร็จของการด าเนินงานตาม
แผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการประจ าปี
ทั้งนี้ควรจัดท าพร้อมกับการจัดท าแผนกล
ยุทธ์และแผนปฏิบัติการประจ าปี 
2. มีกระบวนการส่งเสริมให้ผู้บริหาร 
อาจารย์และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องในการ
ด าเนินการตามตัวบ่งชี้เข้ามามีส่วนร่วม
ในการจัดท าตัวบ่งชี้และค่าเป้าหมาย
เพื่อให้เกิดการยอมรับของทุกฝ่ายอันจะ
น าไปสู่ความร่วมมือร่วมใจกันปฏิบัติงาน
ให้บรรลุผลตามเป้าหมายที่ได้ก าหนด
ร่วมกัน 
 
 
 

1. จัดท าตัวบ่งชี้ของแผนกลยุทธ์ 
แผนปฏิบัติราชการประจ าปี และค่า
เป้าหมายของแต่ละตัวบ่งชี้ 
2. ประชุมคณาจารย์เพื่อแสดงความ
คิดเห็นในการท าตัวชี้วัด 

1. แผนกลยุทธ์ 
2. แผนปฏิบัติราชการ
ประจ าปีและค่าเป้าหมายของ
แต่ละตัวบ่งชี้ 
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มีการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจ าปี
ครบ 4 พันธกิจ 
 
 
 
 
 

1. คณะควรจัดท าปฏิทินการด าเนินงาน
ตามแผนปฏิบัติงานทั้ง 4  พันธกิจ เพื่อใช้
เป็นแนวทางการด าเนินงานและสร้าง
ความเชื่อมั่นว่าได้มีการด าเนินงานตาม
แผนปฏิบัติงานในเวลาที่เหมาะสม 
 

1. ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดท า
แผนปฏิบัติราชการประจ าปี 
 
 
 
 
 

1. แผนปฏิบัติการประจ าปี 
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มีการติดตามผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ของ
แผนปฏิบัติการประจ าปี อย่างน้อยปีละ 2 คร้ัง 
และรายงานผลต่อผู้บริหารเพื่อพิจารณา 
 
 
 
 
 
 
 

 
1. มีการพัฒนาระบบการติดตามการ
ด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการว่าเป็นไป
ตามแผนหรือไม่  และควรมีการรายงาน
ผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้เทียบกับค่า
เป้าหมายเสนอต่อผู้บริหารในช่วงเวลา
หนึ่ง ๆ เช่น 3 เดือน หรือ 6 เดือน หากไม่
เป็นไปตามแผนควรจะมีการวิเคราะห์ถึง
สาเหตุและน าเสนอแนวทางการแก้ไข
ปรับปรุง  
 

 
1.ประชุมจัดท ารายงานผลการ
ด าเนินการตามตัวบ่งชี้วัด 6 เดือน,  
9 เดือน และ 12 เดือน 

 
1. รายงานผลการติดตามรอบ 
6 เดือน, 9 เดือน และ 12 
เดือน 
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มีการประเมินผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ของ
แผนกลยุทธ์ อย่างน้อยปีละ 1 คร้ังและรายงานผล
ต่อผู้บริหารและคณะกรรมการประจ าคณะเพื่อ
พิจารณา 
 
 
 
 

1.มีการประเมินผลการด าเนินงานตาม
แผนกลยุทธ์โดยการเปรียบเทียบผลของ
ตัวบ่งชี้การด าเนินงานตามแผนกลยุทธ์
กับค่าเป้าหมาย และน าผลการประเมิน
ที่ได้บรรจุเข้าวาระเพื่อพิจารณาในวันที่
ประชุมผู้บริหารคณะ และที่ประชุม
กรรมการประจ าคณะเป็นประจ า 
อย่างน้อยปีละ 1 คร้ัง 

1. รายงานผลการปฏิบัติราชการตาม
ตัวชี้วัดต่อมหาวิทยาลัยรอบ 6 เดือน, 
9 เดือน และ 12 เดือน 

1. รายงานผลการปฏิบัติ
ราชการตามตัวชี้วัด 

8 
 
 
 
 

มีการน าผลการพิจารณา ข้อคิดเห็น และ
ข้อเสนอแนะของกรรมการประจ าคณะ 
ไปปรับปรุงแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการ
ประจ าปี 

1. มีการมอบหมายผู้รับผิดชอบในการ
ด าเนินงานตามข้อเสนอแนะที่ได้รับมา
และมีการจัดท าแผนการปรับปรุงตาม
ข้อเสนอแนะ 
2. มีการน าแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติ
การประจ าปีที่ได้รับการปรับปรุงเสนอ 
ต่อกรรมการประจ าคณะ 
 
 
 

1. ผู้บริหารคณะได้มอบหมายให้
คณะท างานด าเนินการแก้ไขตาม
ข้อเสนอแนะของกรรมการประจ าคณะ
ไปปรับปรุงแผนกลยุทธ์และ
แผนปฏิบัติการประจ าปี 
2. ขออนุมัติแผนกลยุทธ์และ
แผนปฏิบัติราชการประจ าปีที่
สนับสนุน แล้วเสนอต่อคณะกรรมการ
ประจ าคณะฯ 

1. บันทึกการประชุม
คณะกรรมการจัดท าแผนกล
ยุทธ์และแผนปฏิบัติการ
ประจ าปีที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับ
การปรับปรุงแผนตาม
ข้อเสนอแนะของกรรมการ
ประจ าคณะ 
2.แผนกลยุทธ์และ
แผนปฏิบัติการประจ าปี 



คะแนน 1 คะแนน  2 คะแนน  3 คะแนน  4 คะแนน  5 
มีการด าเนินการ 

1  ข้อ 
มีการด าเนินการ 

2  ข้อ 
มีการด าเนินการ 

3  ข้อ 
มีการด าเนินการ 

 4  ข้อ  
มีการด าเนินการ 

5  ข้อ 

องค์ประกอบท่ี  2  การผลิตบัณฑิต                                                    เกณฑ์การประเมิน:จ านวนข้อ 

           ชนิดของตัวบ่งชี้:กระบวนการ  

ตัวบ่งชี้ท่ี 2.1  ระบบและกลไกการพัฒนาและการบริหาร 

ข้อ เกณฑ์มาตรฐาน มาตรการ/กระบวนการ กิจกรรม หมายเหตุ/หลักฐานประกอบ 
1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

มีระบบและกลไกลการเปิดหลักสูตรใหม่และ
ปรับปรุงหลักสูตรตามแนวทางปฏิบัติทีก่ าหนด
โดยคณะกรรมการอุดมศึกษาและด าเนินการ
ตามระบบที่ก าหนด 

1. มีแผนผังการด าเนินงานหรือขั้นตอน
การด าเนินการเสนอหลักสูตรใหม่เป็นไป
ตามประกาศของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครสวรรค์ เร่ือง แนวปฏิบัติในการเปิด
และปรับปรุงหลักสูตรและก าหนดให้มี
การปรับปรุงหลักสูตรครบวงจร 4 ปี 
หรือ 5 ปี  
 
 
 
 
 
 

1. ท าประกาศและก าหนดแผนผังแสดง
ขั้นตอนในการพัฒนาหลักสูตรใหม่ 

1. แผนผังแสดงขั้นตอนการ
พัฒนาหลักสูตร 
2. ประกาศแนวปฏิบัติในการ
พัฒนาหลักสูตรและการเปิด
หลักสูตรของมหาวิทยาลัย 
ราชภัฏนครสวรรค์ 
3. หลักสูตรการศึกษา 



ตัวบ่งชี้ท่ี 2.1  ระบบและกลไกการพัฒนาและการบริหารหลักสูตร 

ข้อ เกณฑ์มาตรฐาน มาตรการ/กระบวนการ กิจกรรม หมายเหตุ/หลักฐานประกอบ 
2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

มีระบบและกลไกการปิดหลักสูตร ตามแนวทาง
ปฏิบัติที่ก าหนดโดยคณะกรรมการอุดมศึกษา
และด าเนินการตามที่ก าหนด 

1. มีแผนผังการด าเนินงานหรือขั้นตอน
การน าเสนอหลักสูตรใหม่ เป็นไปตาม
ประกาศของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครสวรรค์ เร่ือง แนวปฏิบัติในการปิด
หลักสูตรและก าหนดให้มีการปรับปรุง
หลักสูตรครบวงจร 4 ปี หรือ 5 ปี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. ก าหนดแผนผังแสดงขั้นตอนในการ
พัฒนาหลักสูตรใหม่ 

1. แผนผังแสดงขั้นตอนการ
พัฒนาหลักสูตร 
2. ประกาศแนวปฏิบัติในการ
พัฒนาหลักสูตรและการปิด
หลักสูตรของมหาวิทยาลัย
ราชภัฏนครสวรรค์  
3. หลักสูตรการศึกษา 

 

 

 



 

ตัวบ่งชี้ท่ี 2.1  ระบบและกลไกการพัฒนาและการบริหารหลักสูตร 

ข้อ เกณฑ์มาตรฐาน มาตรการ/กระบวนการ กิจกรรม หมายเหตุ/หลักฐานประกอบ 
3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หลักสูตรมีการด าเนินงานให้เป็นไปตามเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษาและกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
ส าหรับหลักสูตรสาขาวิชาชีพ ต้องได้รับการ
รับรองหลักสูตรจากสภาหรือองค์กรวิชาชีพที่
เกี่ยวข้องด้วย  

1. ก าหนดให้ทุกหลักสูตรที่เปิดสอนต้อง
เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรและ
ยังต้องด าเนินการให้เป็นไปตามเกณฑ์
ตลอดระยะที่มีการจัดการเรียนการสอน 
2. มีการด าเนินงานตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติและมี
การประกันคุณภาพหลักสูตรและการ
จัดการเรียนการสอนอย่างต่อเนื่อง  
3. ส าหรับหลักสูตรสาขาวิชาชีพ 
ผู้บริหารหลักสูตรควรท าการศึกษาอย่าง
ละเอียดและรอบคอบเกี่ยวกับหลักเกณฑ์
และรายละเอียดของการรับรองหลักสูตร 
 
 
 
 
 

1. แต่งตั้งคณะกรรมการประจ า
หลักสูตร 
2. แต่งตั้งคณะกรรมการประจ าคณะ
และคณะกรรมการวิชาการคณะ 
3. ประชุมพิจารณาหลักสูตรให้เป็นไป
ตามเกณฑ์มาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติครบทุก
ประเด็น 

1. ค าสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการ
พัฒนาหลักสูตร หัวหน้า
ภาควิชา/หัวหน้าสาขาวิชา 
2. ค าสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการ
วิชาการคณะ 
3. เล่มหลักสูตรที่มีการ
ด าเนินงานให้เป็นไปตาม
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
ระดับอุดมศึกษาและกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 



ตัวบ่งชี้ท่ี 2.1  ระบบและกลไกการพัฒนาและการบริหารหลักสูตร 

ข้อ เกณฑ์มาตรฐาน มาตรการ/กระบวนการ กิจกรรม หมายเหตุ/หลักฐานประกอบ 
4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คณะกรรมการรับผิดชอบควบคุม ก ากับให้มีการ
ด าเนินการได้ครบถ้วนทั้งข้อ 1 ข้อ 2 และข้อ 3 
ข้างต้นตลอดเวลาที่จัดการศึกษา และมีการ
ประเมินหลักสูตรอย่างน้อยตามกรอบเวลาที่
ก าหนดในเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร กรณี
หลักสูตรที่ด าเนินงานตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ จะต้องควบคุม 
ก ากับให้การด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ในข้อ 3 ผ่าน
เกณฑ์การประเมิน 5 ข้อแรกและอย่างน้อย 
ร้อยละ 80 ของตัวบ่งชี้ ที่ก าหนดในแต่ละปีทุก
หลักสูตร  

1. แต่งตั้งกรรมการบริหาร 
2. มีการประเมินหลักสูตรโดยผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียเพื่อให้ทราบจุดที่ควรปรับปรุง
หลักสูตร 
 

1. ท าค าสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการบริหาร
หลักสูตรประจ าคณะวิทยาศาสตร์ 
2. ประชุมคณะกรรมการการบริหาร
หลักสูตรในการด าเนินการประเมินและ
ปรับปรุงหลักสูตร 
3. การส ารวจความต้องการใช้บัณฑิต 
4. การส ารวจความพร้อมและสิ่งอ านวย
ความสะดวก เอ้ือต่อการจัดการเรียน
การสอน 

1. ค าสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการ
บริหารหลักสูตร 
2. บันทึกการประชุม 
3. รายงานการประเมิน
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
พ.ศ. 2554 คณะวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัย
ราชภัฏนครสวรรค์ 
 

 

 

 

 



ตัวบ่งชี้ท่ี 2.1  ระบบและกลไกการพัฒนาและการบริหารหลักสูตร 

ข้อ เกณฑ์มาตรฐาน มาตรการ/กระบวนการ กิจกรรม หมายเหตุ/หลักฐานประกอบ 
5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

มีคณะกรรมการรับผิดชอบควบคุม ก ากับให้มี
การด าเนินการได้ครบถ้วนทั้งข้อ 1 ข้อ 2 และข้อ 
3 ข้างต้น ตลอดเวลาที่มีการจัดการศึกษาและมี
การพัฒนาหลักสูตร ทุกหลักสูตรตามผลการ
ประเมินในข้อ 4 กรณีหลักสูตรที่ด าเนินงานตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
จะต้องควบคุมก ากับ ให้การด าเนินงานตามตัว
บ่งชี้ในข้อ 3  ผ่านเกณฑ์การประเมินครบทุกตัว
บ่งชี้และทุกหลักสูตร 

1. มีคณะกรรมการรับผิดชอบควบคุมการ
ด าเนินการการพัฒนาหลักสูตร 
2.ทบทวนหลักสูตรที่ไม่ผ่านการอนุมัติ 
 
 
 
 
 
 
 

1. แต่งตั้งคณะกรรมการรับผิดชอบ
ควบคุมการด าเนินการการพัฒนา
หลักสูตร 
2. จัดประชุมประเมินหลักสูตร 
3. น าหลักสูตรฉบับสมบูรณ์เสนอต่อ
คณะกรรมการการอุดมศึกษาภายใน  
30 วัน นับต้ังแต่วันที่สภามหาวิทยาลัย
อนุมัติหลักสูตร 
4. แต่งตั้งคณะกรรมการประเมิน
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต พ.ศ. 
2554 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 
 

1. ค าสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการ
รับผิดชอบควบคุมการ
ด าเนินการการพัฒนา
หลักสูตร 
2. บันทึกการประชุมประเมิน
หลักสูตร 
3. รายงานการประเมิน
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
พ.ศ. 2554 คณะวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัย
ราชภัฏนครสวรรค์ 
4. ค าสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการ
ประเมินหลักสูตรวิทยา
ศาสตรบัณฑิต พ.ศ. 2554 
คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราช
ภัฏนครสวรรค์ 
 



 

ตัวบ่งชี้ท่ี 2.1  ระบบและกลไกการพัฒนาและการบริหารหลักสูตร 

ข้อ เกณฑ์มาตรฐาน มาตรการ/กระบวนการ กิจกรรม หมายเหตุ/หลักฐานประกอบ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 

5. แต่งตั้งกรรมการประเมินหลักสูตร
และด าเนินการประเมินหลักสูตร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5. รายงานการประเมิน 
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
พ.ศ. 2554 คณะวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัย
ราชภัฏนครสวรรค์ 
 
 



องค์ประกอบท่ี  2  การผลิตบัณฑิต     เกณฑ์การประเมิน            

            ชนิดของตัวบ่งชี้:ปัจจัยน าเข้า  

  

ตัวบ่งชี้ท่ี 2.2  อาจารย์ประจ าท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอก 

ข้อ เกณฑ์มาตรฐาน มาตรการ/กระบวนการ กิจกรรม หมายเหตุ/หลักฐานประกอบ 
1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตามเกณฑ์ที่ สกอ.  ก าหนดไว้  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. พัฒนาอาจารย์ให้มีวุฒิปริญญาเอก
เพิ่มขึ้น 
 

1. จัดท าฐานข้อมูลอาจารย์ประจ าเพื่อ
ส ารวจวุฒิการศึกษาของอาจารย์ 
2. จัดท าแผนพัฒนาบุคลากร 
    - จัดสรรทุนการศึกษาต่อปริญญาเอก 
    - สนับสนุนให้บุคลากรเรียนต่อ 
    - จ้างอาจารย์พิเศษ วุฒิปริญญาเอก    
      เพิ่มขึ้นอย่างน้อย  6  เดือน      
    

1. ฐานข้อมูลแสดงคุณวุฒิ
ของอาจารย์คณะวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีปฏิบัติ
ราชการและสรุปข้อมูล
อาจารย์ประจ า 
2. แผนพัฒนาบุคลากร 

 

 



องค์ประกอบท่ี  2  การผลิตบัณฑิต     เกณฑ์การประเมิน            

            ชนิดของตัวบ่งชี้:ปัจจัยน าเข้า  

  

ตัวบ่งชี้ท่ี 2.3  อาจารย์ประจ าท่ีด ารงต าแหน่งทางวิชาการ 

ข้อ เกณฑ์มาตรฐาน มาตรการ/กระบวนการ กิจกรรม หมายเหตุ/หลักฐานประกอบ 
1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตามเกณฑ์ที่ สกอ.  ก าหนดไว้  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. พัฒนาอาจารย์ให้มีต าแหน่งทาง
วิชาการเพิ่มขึ้น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. จัดท าฐานข้อมูลอาจารย์ประจ าเพื่อ
ส ารวจวุฒิการศึกษาของอาจารย์ 
2. จัดท าแผนพัฒนาบุคลากร 
3. จัดอบรมแนวทางการขอต าแหน่ง
ทางวิชาการให้กับอาจารย์ 

1. ฐานข้อมูลแสดงคุณวุฒิ
ของอาจารย์คณะวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีปฏิบัติ
ราชการและสรุปข้อมูล
อาจารย์ประจ า 
2. แผนพัฒนาบุคลากร 
3. โครงการอบรม 
 
 
 
 
 
 
 

 



คะแนน 1 คะแนน  2 คะแนน  3 คะแนน  4 คะแนน  5 
มีการด าเนินการ 

1  ข้อ 
มีการด าเนินการ 

2  ข้อ 
มีการด าเนินการ 
3 หรือ 4  ข้อ 

มีการด าเนินการ 
 5  หรือ  6  ข้อ  

มีการด าเนินการ 
7  ข้อ 

องค์ประกอบท่ี  2  การผลิตบัณฑิต                                                    เกณฑ์การประเมิน:จ านวนข้อ 

           ชนิดของตัวบ่งชี้:กระบวนการ  

ตัวบ่งชี้ท่ี 2.4  ระบบการพัฒนาคณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน 

ข้อ เกณฑ์มาตรฐาน มาตรการ/กระบวนการ กิจกรรม หมายเหตุ/หลักฐานประกอบ 
1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

มีแผนการบริหารและพัฒนาคณาจารย์ทั้งด้าน
วิชาการ เทคนิคการสอนและการวัดผล และมี
แผนการบริหารและพัฒนาบุคลากรสาย
สนับสนุน ที่มีการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงประจักษ์ 

1. จัดท าข้อมูลอัตราก าลังของอาจารย์และ
บุคลากรในปัจจุบันและอย่างน้อยอีก 5 ปี
ข้างหน้าเพื่อใช้ในการวางแผนความ
ต้องการด้านบุคลากรของสถาบัน  
2. จัดท าข้อมูลส ารวจความต้องการใน
การอบรมบุคลากรทั้งสายอาจารย์และ
สายสนับสนุน 
3.จัดท าข้อมูลป้อนกลับของผลการ
ปฏิบัติงานและผลการพัฒนา
ความก้าวหน้าของสายงาน 
 
 
 

1. ก าหนดอัตราก าลัง 
2. ก าหนดแผนการจ้างงานและวิธีสรร
หาบุคลากร 
3. สรรหาบุคคลทั้งภายนอกและภายใน 
4. พัฒนางานประจ าปี 
5. ส ารวจความต้องการในการอบรม
ของบุคลากร 
6. หัวหน้าหน่วยงานประเมินค าถาม
ความต้องการ 
 

1. ข้อมูลจ านวนนักศึกษาต่อ
อาจารย์และบุคลากร 
2. แผนการจ้างงานและวิธี
สรรหาอาจารย์และบุคลากร 
3. ประกาศรับสมัคร
คณาจารย์และบุคลากร 
4. ภาระงานขั้นต่ าของ
อาจารย์ในแต่ละภาค
การศึกษา 
5. แบบส ารวจความต้องการ
ในการอบรม 
6. แบบประเมินความต้องการ
ของหัวหน้าหน่วยงาน 



                                                    

             

ตัวบ่งชี้ท่ี 2.4  ระบบการพัฒนาคณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน 

ข้อ เกณฑ์มาตรฐาน มาตรการ/กระบวนการ กิจกรรม หมายเหตุ/หลักฐานประกอบ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 4.จัดข้อมูลการวิเคราะห์จุดแข็งจุดอ่อน
ด้านทรัพยากรมนุษย์ 
 
 
 
 
 

7.ส ารวจผลการปฏิบัติงานและผลการ
พัฒนาความก้าวหน้าของสายงาน 
8. ประเมินเพื่อปรับปรุงแก้ไขหรือให้
รางวัลและปรับปรุงค่าตอบแทน/ 
สวัสดิการ 
9. วิเคราะห์ภาระงานของอาจารย์เป็น
รายบุคคล 
10. ส ารวจความต้องการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์ 

7. แบบส ารวจผลการ
ปฏิบัติงาน 
8. แบบประเมินงาน 
9. ตามประกาศมหาวิทยาลัย
ปรับค่าตอบแทน 
10. ภาระงานของอาจารย์
รายบุคคล 
11. แบบส ารวจความต้องการ
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 
 

 

 

 



ตัวบ่งชี้ท่ี 2.4  ระบบการพัฒนาคณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน 

ข้อ เกณฑ์มาตรฐาน มาตรการ/กระบวนการ กิจกรรม หมายเหตุ/หลักฐานประกอบ 
2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

มีการบริหารและพัฒนาคณาจารย์และบุคลากร
สายสนับสนุนให้เป็นไปตามแผนที่ก าหนด 

1. มีการสรรหาคัดเลือกบุคลากรอย่างเป็น
ระบบ 
2. วิเคราะห์งาน 
3. ประเมินผลการปฏิบัติงาน 
4. มีการพัฒนาคณาจารย์และบุคลากรสาย
สนับสนุน 
 
 

1.  ประกาศรับสมัครอาจารย์และ
เจ้าหน้าที่ 
2. ก าหนดเส้นทางเดินของต าแหน่ง
ต่างๆ 
3. ระบุคุณสมบัติเฉพาะต าแหน่ง 
4. ระบุความสามารถต่อการปฏิบัติงาน 
5. มีกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงาน
สายผู้สอนและสายสนับสนุน 
6. มีงบประมาณเพื่อพัฒนาอาจารย์และ
บุคลาการสายสนับสนุน 
7. มีโครงการพัฒนาศักยภาพอาจารย์
และบุคลากรสายสนับสนุน 

1. ประกาศรับสมัครอาจารย์
และเจ้าหน้าที่ 
2. กรอบอัตราก าลังบุคลากร
ของคณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี 
3. ระเบียบมหาวิทยาลัยใน
การขอต าแหน่งทางวิชาการ 
4. ประกาศรับสมัครของ
มหาวิทยาลัย 
5. แบบประเมิน 
6. ค าสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการ 
7. เกณฑ์การประเมิน 
8. แบบค าขอตั้งงบประมาณ 
9. โครงงาน 
10. รายงานโครงการ 
 

 

 



ตัวบ่งชี้ท่ี 2.4  ระบบการพัฒนาคณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน 

ข้อ เกณฑ์มาตรฐาน มาตรการ/กระบวนการ กิจกรรม หมายเหตุ/หลักฐานประกอบ 
3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

มีสวัสดิการเสริมสร้างสุขภาพที่ดีและสร้างขวัญ
ก าลังและก าลังใจให้คณาจารย์และบุคลากรสาย
สนับสนุนสามารถท างานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

1. สร้างบรรยากาศของสถานที่ท างานจัด
สวัสดิการและนโยบายดูแลสุขภาพของ
บุคลากร 
2. มีการส่งเสริมสนับสนุนการเสนอ
ขอรับรางวัลของคณาจารย์และบุคลากร 
3.มีการยกย่องให้เกียรติผู้ได้รับรางวัล 
4.จัดท าระบบพี่เลี้ยง 
 
 

1. จัดท าและด าเนินการโครงการศึกษา
ดูงานนอกสถานที่ 
2. โครงการตรวจสุขภาพประจ าปี 
3. สวัสดิการของคณะวิทยาศาสตร์ฯ 
4.โครงการประกันอุบัติเหตุบุคลากร 
5.กองทุนส ารองเลี้ยงชีพส าหรับ
พนักงานมหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครสวรรค์ 
6. อุปกรณ์และสถานที่ออกก าลังกาย 
7.ส่งเสริมและสนับสนุนการขอรับ
รางวัล 
8.ติดประกาศป้ายประชาสัมพันธ์ เชิดชู
เกียรติในสื่อต่างๆ 
9.แต่งตั้งพี่เลี้ยงส าหรับอาจารย์ใหม่ 
 

1.สรุปการเข้าร่วมประชุม
อบรมสัมมนาดูงาน 
2.โครงการศึกษาดูงานนอก
สถานที่ 
3.โครงการตรวจสุขภาพ
ประจ าปี 
4.โครงการแข่งขันกีฬา
บุคลากร 
5.เอกสารด าเนินงาน
สวัสดิการของคณะ
วิทยาศาสตร์ฯ 
6.โครงการประกันอุบัติเหตุ
ของบุคลากร 
7. กองทุนส ารองเลี้ยงชีพ
ส าหรับพนักงานมหาวิทยาลัย
ราชภัฏนครสวรรค์ 
 

 



ตัวบ่งชี้ท่ี 2.4  ระบบการพัฒนาคณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน 

ข้อ เกณฑ์มาตรฐาน มาตรการ/กระบวนการ กิจกรรม หมายเหตุ/หลักฐานประกอบ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 

 8.ภาพถ่ายสถานที่และ
อุปกรณ์ออกก าลังกาย 
9.ประกาศประชาสัมพันธ์
การเสนอชื่อเข้ารับรางวัล 
10.ป้ายประชาสัมพันธ์ 
11.จดหมายข่าว 
12.เว็บไซต์ 
13.ค าสั่งแต่งต้ังพี่เลี้ยง 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 



ตัวบ่งชี้ท่ี 2.4  ระบบการพัฒนาคณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน 

ข้อ เกณฑ์มาตรฐาน มาตรการ/กระบวนการ กิจกรรม หมายเหตุ/หลักฐานประกอบ 
4 
 
 
 
 

มีระบบการติดตามให้คณาจารย์และบุคลากร
สายสนับสนุนน าความรู้และทักษะที่ได้จากการ
พัฒนามาใช้ในการจัดการเรียนการสอน และ
การวัดผลการเรียนรู้ของนักศึกษาตลอดจนการ
ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง 
 

1.ใช้กลไกการจัดการความรู้เพื่อติดตาม
ผลสัมฤทธิ์ของการอบรม 
 
 
 

1.น าการจัดการความรู้ที่ได้จากการ
อบรมมาถ่ายทอดแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ร่วมกันในโครงการการจัดการความรู้
ในคณะ 

1.โครงการ 
2.รายงายผลโครงการ KM 
 

5 
 
 
 
 
 
 
 

มีการให้ความรู้ด้านจรรยาบรรณ อาจารย์และ
บุคลากรสายสนับสนุนและดูแลควบคุมให้
คณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนถือปฏิบัติ 

1. มหาวิทยาลัยและคณะมีการก าหนด
จรรยาบรรณ และจัดกิจกรรม ปลูกฝัง
จรรยาบรรณอย่างสม่ าเสมอ 

1. มีการเผยแพร่จรรยาบรรณของ
บุคลากรผ่านเว็บไซต์คณะ 
2. ยกย่องอาจารย์และบุคลากรสาย
สนับสนุนที่ปฏิบัติตามจรรยาบรรณ
อย่างเคร่งครัด 

1. เว็บไซต์คณะ 
2. เกียรติบัตร 
3. ภาพถ่าย 
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6 
 
 

มีการประเมินผลความส าเร็จของแผนการ
บริหารและการพัฒนาคณาจารย์และบุคลากร
สายสนับสนุน 
 
 

1. มีการประเมินผลสัมฤทธิ์ตามแผน ตาม
เป้าหมายที่อิงจากกลยุทธ์คณะ 
 

1. มีตารางค่าเป้าหมาย ตัวชี้วัด
ความส าเร็จของแผนบริหาร 

1. ตารางค่าเป้าหมายตัวชี้วัด
ความส าเร็จของแผนบริหาร 
 

7 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

มีการน าผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือ
ปรับปรุงการบริหารและการพัฒนาคณาจารย์
และบุคลากรสายสนับสนุน 

1. ประเมินแผนการพัฒนาอาจารย์และ
บุคลากรสายสนับสนุนเพื่อน าไปใช้
ปรับปรุงการพัฒนาอาจารย์และบุคลากร
สายสนับสนุน 
 
 
 
 
 
 
 

1. ส ารวจความต้องการ 
2. มีการประเมินแผนพัฒนาอาจารย์และ
บุคลากรสายสนับสนุน 

1. รายงานผลความต้องการ
ฝึกอบรมของบุคลากร 
2. ผลการประเมินแผนพัฒนา
อาจารย์และบุคลากรสาย
สนับสนุน 

 

             



คะแนน 1 คะแนน  2 คะแนน  3 คะแนน  4 คะแนน  5 
มีการด าเนินการ 

1  ข้อ 
มีการด าเนินการ 

2  ข้อ 
มีการด าเนินการ 
3 หรือ 4  ข้อ 

มีการด าเนินการ 
 5  หรือ  6  ข้อ  

มีการด าเนินการ 
7  ข้อ 

องค์ประกอบท่ี  2  การผลิตบัณฑิต                                                    เกณฑ์การประเมิน:จ านวนข้อ 

           ชนิดของตัวบ่งชี้:กระบวนการ  

ตัวบ่งชี้ท่ี 2.5  ห้องสมุด  อุปกรณ์การศึกษา  และสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ 

ข้อ เกณฑ์มาตรฐาน มาตรการ/กระบวนการ กิจกรรม หมายเหตุ/หลักฐานประกอบ 
1 
 
 
 
 

มีการจัดการหรือจัดบริการเพื่อให้นักศึกษามี
เคร่ืองคอมพิวเตอร์ใช้ในอัตราไม่สูงกว่า 8 FTES 
ต่อเคร่ือง 
 

1.ท าความร่วมมือการใช้ทรัพยากร 
ร่วมกันระหว่างคณะและส านักวิทย
บริการ 
 
 

1.จัดซื้ออุปกรณ์เคร่ืองคอมพิวเตอร์ 
2.จัดท าความร่วมมือ 

1.โครงการจัดหา
คอมพิวเตอร์ 
2.เคร่ืองคอมพิวเตอร์ 
3.หนังสือแสดงความร่วมมือ 

2 
 
 
 
 

มีการบริการห้องสมุดและแหล่งเรียนรู้อ่ืนๆ ผ่าน
ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์และมีการฝึกอบรม
ในการใช้งานแก่นักศึกษาทุกปีการศึกษา 

1.มีการบริหารห้องสมุดและแหล่งเรียนรู้
ผ่านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 
2.มีการฝึกอบรมการใช้สื่อเกี่ยวกับ
คอมพิวเตอร์แก่นักศึกษา 

1.จัดห้องสมุด ต ารา งานวิจัย ที่เป็น
ประโยชน์กับนักศึกษาในด้าน
วิทยาศาสตร์ 
2.จัดอบรมการใช้สารสนเทศ 

1.ห้องสมุด 
2.หนังสือ ต ารา วิจัย 
3.วารสารเอกสาร แผ่นพับ 
การใช้ค้นคว้าทาง
อินเตอร์เน็ต 
 
 
 



ตัวบ่งชี้ท่ี 2.5 ห้องสมุด  อุปกรณ์การศึกษา  และสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ 

ข้อ เกณฑ์มาตรฐาน มาตรการ/กระบวนการ กิจกรรม หมายเหตุ/หลักฐานประกอบ 
3 
 
 

 

มีบริการด้านกายภาพที่เหมาะสมต่อการจัดการ
เรียนการสอนและการพัฒนานักศึกษาอย่างน้อย
ในด้านห้องเรียน  ห้องปฏิบัติการ อุปกรณ์
การศึกษา และจุดเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต 

1.มีห้องเรียนมาตรฐาน 1.จัดท าห้องเรียนมาตรฐานเพิ่มขึ้น 
 
 
 

1.ภาพถ่ายห้องเรียน
มาตรฐาน(ทุกห้อง) 

4 
 
 
 
 

มีบริการสิ่งอ านวยความสะดวกที่จ าเป็นอ่ืน ๆ 
อย่างน้อยในด้านงานทะเบียนนักศึกษาผ่าน
ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์  การบริการอนามัย
และการรักษาพยาบาล การจัดการหรือจัดบริการ
ด้านอาหาร และสนามกีฬา 

1.มีศูนย์พยาบาลและส่งเสริมสุขภาพ
พร้อมบุคลากรและเวชภัณฑ์ 
2.มีสนามกีฬาและเครื่องออกก าลังกาย 

 1.ภาพถ่ายห้องน้ า สนามกีฬา 
ห้องสมุด ถังขยะ 

5 
 

มีระบบสาธารณูปโภคและรักษาความปลอดภัย
ของอาคารตลอดจนบริเวณโดยรอบอย่างน้อย
ในเร่ืองประปา ไฟฟ้า  ระบบก าจัดของเสีย  การ
จัดการขยะ รวมทั้งมีระบบและอุปกรณ์ป้องกัน
อัคคีภัยในบริเวณอาคารต่าง ๆ โดยเป็นไปตาม
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
 

1.มีห้องน้ า ไฟฟ้า ถังขยะ ที่ถูก
สุขลักษณะและเพียงพอต่อนักศึกษา 
2.ให้มีถังดับเพลิงประจ าตามอาคารต่างๆ 
 
 
 

1.ประชาสัมพันธ์ให้นักศึกษาใช้บริการ
ห้อง 
2.ส่งเสริมให้ช่วยกันรักษา
สาธารณูปโภค 

1.ภาพถ่าย 
2.ประชาสัมพันธ์ 



ตัวบ่งชี้ท่ี 2.5 ห้องสมุด  อุปกรณ์การศึกษา  และสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ 

ข้อ เกณฑ์มาตรฐาน มาตรการ/กระบวนการ กิจกรรม หมายเหตุ/หลักฐานประกอบ 
6 ผลการประเมินคุณภาพของบริการในข้อ  2 - 5  

ทุกข้อไม่ต่ ากว่า  3.51  จากคะแนนเต็ม 5 
 

1.มีการประเมินความพึงพอใจของ
ผู้ใช้บริการ 

1.ประเมินความพึงพอใจของ
ผู้ใช้บริการ 

1.ผลการประเมิน 

7 มีการน าผลการประเมินคุณภาพในข้อ  6  มาใช้
เป็นข้อมูลในการพัฒนาการจัดบริการด้าน
กายภาพที่สนองความต้องการของผู้รับบริการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.น าผลการประเมินไปปรับปรุงแก้ไข 1.ประชุมคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องเพื่อ
การปรับปรุงแก้ไข 

1.หลักฐานการประชุม 



คะแนน 1 คะแนน  2 คะแนน  3 คะแนน  4 คะแนน  5 
มีการด าเนินการ 

1  ข้อ 
มีการด าเนินการ 
2  หรือ 3  ข้อ 

มีการด าเนินการ 
4  หรือ  5  ข้อ 

มีการด าเนินการ 
    6  ข้อ  

มีการด าเนินการ 
 7  ข้อ 

องค์ประกอบท่ี  2  การผลิตบัณฑิต                                                    เกณฑ์การประเมิน:จ านวนข้อ 

           ชนิดของตัวบ่งชี้:กระบวนการ  

ตัวบ่งชี้ท่ี 2.6  ระบบและกลไกการจัดการเรียนการสอน 

ข้อ เกณฑ์มาตรฐาน มาตรการ/กระบวนการ กิจกรรม หมายเหตุ/หลักฐานประกอบ 
1 
 

 

มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพการจัดการ
เรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญทุก
หลักสูตร 
 

1.ก าหนดให้ทุกสาขาวิชาจัดการศึกษา
โดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ มีกิจกรรมที่
หลากหลายสอดคล้องกับผู้เรียน โดยการ
เรียนรู้ที่ยึดผู้เรียนเป็นส าคัญ 
 
 

1.การประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การ
จัดการเรียนการสอนและชี้แจงแนว
ทางการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็น
ส าคัญให้กับอาจารย์ผู้สอน 
2.ก าหนดให้อาจารย์จัดท ารายละเอียด
(มคอ.3) โดยใช้การเรียนการสอนแบบ 
Active learning 

1.บันทึกการประชุม 
2.ภาพถ่ายการประชุม 
3.มคอ.3 
4.มคอ.4 
5.ประกาศมหาวิทยาลัยราช
ภัฏนครสวรรค์ เร่ือง ระบบ
และกลไกการจัดการเรียน
การสอน 
6.แผนผังแนวด าเนินการ  
การจัดการเรียนการสอนที่
เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
 
 



ตัวบ่งชี้ท่ี 2.6  ระบบและกลไกการจัดการเรียนการสอน 

ข้อ เกณฑ์มาตรฐาน มาตรการ/กระบวนการ กิจกรรม หมายเหตุ/หลักฐานประกอบ 
2 ทุกรายวิชาของทุกหลักสูตร มีรายละเอียดของ

รายวิชาและของประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้าม)ี 
ก่อนการเปิดสอนในแต่ละภาคการศึกษา ตามที่
ก าหนดในกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 

1.อาจารย์ทุกคนจัดท ารายละเอียดของ
รายวิชาและของประสบการณ์ภาคสนาม 

1.อาจารย์ทุกคนจัดท ารายละเอียดของ
รายวิชา 

1.มคอ.3 

3 ทุกหลักสูตรมีรายวิชาที่ส่งเสริมทักษะการ
เรียนรู้ด้วยตนเอง  และการให้ผู้เรียนได้เรียนรู้
จากการปฏิบัติทั้งในและนอกห้องเรียนหรือจาก
การท าวิจัย 

1.ก าหนดให้มีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ การจัดให้มี
ชั่วโมงปฏิบัติการ การอภิปรายกลุ่มย่อย 
การสัมมนา การท ากรณีศึกษาหรือ
โครงการหรือวิจัยการเรียนรู้ 
2.ก าหนดให้มีคู่มือ 

1.แต่ละหลักสูตรหรือรายวิชาจัด
กิจกรรมที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ โดยใช้
วิธีการต่อไปนี้ 

1.1 อภิปรายกลุ่มย่อย 
1.2 สัมมนา 
1.3 การศึกษาค้นคว้าด้วย

ตนเอง 
1.4 การศึกษาดูงานนอก

สถานที่การปฏิบัติการ
ทางด้านวิทยาศาสตร์หรือ
กิจกรรมอ่ืนๆที่เกี่ยวข้อง
กับหลักสูตร 
 

1.หลักสูตรสาขาวิชาต่างๆ 
2.มคอ. 5 
3.โครงการอบรมสัมมนา 
4.โครงการศึกษาดูงานนอก
สถานที่ 



ตัวบ่งชี้ท่ี 2.6  ระบบและกลไกการจัดการเรียนการสอน 

ข้อ เกณฑ์มาตรฐาน มาตรการ/กระบวนการ กิจกรรม หมายเหตุ/หลักฐานประกอบ 
4 มีการให้ผู้มีประสบการณ์ทางวิชาการหรือ

วิชาชีพจากหน่วยงานหรือชุมชนภายนอกเข้ามา
มีส่วนร่วมในกระบวนการเรียนการสอนทุก
หลักสูตร 
 

1.ก าหนดให้แต่ละหลักสูตรให้มีผู้ 
มีประสบการณ์เข้ามามีส่วนร่วม 

1.เชิญบุคคลภายนอกเข้ามามีส่วนร่วม 
2.ส่งนักศึกษาไปฝึกประสบการณ์ตาม
องค์กรภายนอก 

1.เอกสารฝึกงาน 
2.เอกสารสัมมนาทางวิชาการ 
3.เอกสารการศึกษาดูงาน
นอกสถานที่ 
4.หนังสือเชิญบุคคลภายนอก
เป็นวิทยากร 
5.หนังสือส่งตัวนักศึกษาฝึก
ประสบการณ์ 
6.ผลการประเมินการฝึก
ประสบการณ์ 
7.โครงการศึกษาดูงานนอก
สถานที่ 
8.ค าสั่งแต่งต้ังอาจารย์พิเศษ 

 
 
 
 
 



ตัวบ่งชี้ท่ี 2.6  ระบบและกลไกการจัดการเรียนการสอน 

ข้อ เกณฑ์มาตรฐาน มาตรการ/กระบวนการ กิจกรรม หมายเหตุ/หลักฐานประกอบ 
5 มีการจัดการเรียนรู้ที่พัฒนาจากการวิจัย หรือจาก

กระบวนการจัดการความรู้เพื่อพัฒนาการเรียน
การสอน 
 

1.ก าหนดให้อาจารย์มีการพัฒนา
กระบวนการเรียนการสอนในรายวิชาที่
รับผิดชอบและโดยการท าวิจัยในชั้นเรียน 
2.น าผลการวิจัยมาใช้ในการปรับปรุงการ
เรียนการสอน 

1.จัดการเรียนการสอนแบบ Active 
Learning และท าวิจัยในชั้นเรียน 
2.อาจารย์น าผลการวิจัยมาในการเรียน
การสอน 

1.รายละเอียดของรายวิชา 
(มคอ. 3) 
2.รายงานการวิจัยในชั้นเรียน
โดยใช้  Active Learning 
3.รูปถ่ายการสัมมนา
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
4.มคอ.  
 
 

 

 

 

 

 

 



ตัวบ่งชี้ท่ี 2.6  ระบบและกลไกการจัดการเรียนการสอน 

ข้อ เกณฑ์มาตรฐาน มาตรการ/กระบวนการ กิจกรรม หมายเหตุ/หลักฐานประกอบ 
6 มีการประเมินความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อ

คุณภาพการจัดการเรียนการสอนและสิ่ง
สนับสนุนการเรียนรู้ทุกรายวิชา ทุกภาค
การศึกษา โดยผลการประเมินความพึงพอใจ 
 แต่ละรายวิชาต้องไม่ต่ ากว่า 3.51 จากคะแนน
เต็ม 5 

1.มหาวิทยาลัยก าหนดให้นักศึกษา
ประเมินความพึงพอใจอาจารย์ผ่านระบบ
การประเมินอาจารย์ 
2.อาจารย์ทุกสาขาให้นักศึกษาประเมิน
จุดแข็ง-จุดอ่อนของอาจารย์ในการจัดการ
เรียนการสอนในรายวิชาต่าง ๆ 

1.นักศึกษามีความพอใจผ่านระบบการ
ประเมิน 

1.ผลการประเมินความพึง
พอใจของผู้เรียนที่มีต่อ
คุณภาพการจัดการเรียนการ
สอน 
 
 
 
 

7 มีการพัฒนาหรือปรับปรุงการจัดการเรียนการ
สอน กลยุทธ์การสอน หรือการประเมินผลการ
เรียนรู้ ทุกรายวิชา ตามผลการประเมินรายวิชา 
 
 
 
 
 

1.ก าหนดให้อาจารย์ทุกคนจัดท า มคอ.5 1.อาจารย์จัดท า มคอ. 5 ส่งคณะหลัง
เปิดภาคการศึกษาต่อไป 2 สัปดาห์ 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.มคอ. 5 



คะแนน 1 คะแนน  2 คะแนน  3 คะแนน  4 คะแนน  5 
มีการด าเนินการ 

1  ข้อ 
มีการด าเนินการ 

2  ข้อ 
มีการด าเนินการ 

3  ข้อ 
มีการด าเนินการ 

    4  ข้อ  
มีการด าเนินการ 

 5  ข้อ 

องค์ประกอบท่ี  2  การผลิตบัณฑิต                                                    เกณฑ์การประเมิน:จ านวนข้อ 

           ชนิดของตัวบ่งชี้:กระบวนการ  

ตัวบ่งชี้ท่ี 2.7  ระบบและกลไกการพัฒนาสัมฤทธิผลการเรียนตามคุณลักษณะของบัณฑิต 

ข้อ เกณฑ์มาตรฐาน มาตรการ/กระบวนการ กิจกรรม หมายเหตุ/หลักฐานประกอบ 
1 
 
 
 
 
 

 

มีการส ารวจคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึง
ประสงค์ตามความต้องการของผู้ใช้บัณฑิตอย่าง
น้อยส าหรับทุกหลักสูตรระดับปริญญาตรี ทุก
รอบระยะเวลาตามแผนก าหนดการศึกษาของ
หลักสูตร 
 

1.มีคณะกรรมการรับผิดชอบหลักสูตร 
ส ารวจหรือวิเคราะห์ความต้องการของ
ผู้ใช้บัณฑิตเกี่ยวกับคุณลักษณะของ
บัณฑิตเป็นระยะเวลาอย่างน้อยทุกๆ 5 ปี 
 
 
 
 
 
 
 

1.แต่งตั้งคณะกรรมการรับผิดชอบ
หลักสูตร 

1.รายงานผลการส ารวจผล 
ความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต 
2.ค าสั่งแต่งต้ัง 
คณะกรรมการรับผิดชอบ 
3.มีการวิเคราะห์ความ 
ต้องการเกี่ยวกับคุณลักษณะ
ของบัณฑิตจากสถานการณ์
ภายนอกหรือการพัฒนาที่
จ าเป็นต้องน ามาพิจารณาใน
การวางแผนหลักสูตร 
4.แนวปฏิบัติในการพา 
นักศึกษาไปศึกษานอก
สถานที่ 



ตัวบ่งชี้ท่ี 2.7  ระบบและกลไกการพัฒนาสัมฤทธิผลการเรียนตามคุณลักษณะของบัณฑิต 

ข้อ เกณฑ์มาตรฐาน มาตรการ/กระบวนการ กิจกรรม หมายเหตุ/หลักฐานประกอบ 
2 
 
 
 

 

มีการน าผลจากข้อ 1 มาใช้ในการปรับปรุง
หลักสูตร การจัดการเรียนการสอนการวัดผล
การศึกษาและสัมฤทธิผลทางการเรียนที่ส่งเสริม
ทักษะอาชีพและคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึง
ประสงค์ ตามความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต 

1.คณะกรรมการรับผิดชอบหลักสูตรมี
การวิเคราะห์ติดตามประเมินผลการใช้
หลักสูตรและน าข้อมูลจากผลการส ารวจ
ความต้องการของผู้ใช้บัณฑิตมาในการ
ปรับปรุงหลักสูตร 

1.มีการประชุมคณะกรรมการพัฒนา
รับผิดชอบหลักสูตร แนวในการ
ปรับปรุงหลักสูตร 

1.บันทึกการประชุม 
2.ผลการประเมินหลักสูตร 

3 มีการน าผลจากข้อ 1 มาใช้ในการปรับปรุง
หลักสูตร การจัดการเรียนการสอนการวัดผล
การศึกษาและสัมฤทธิผลทางการเรียนที่ส่งเสริม
ทักษะอาชีพและคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึง
ประสงค์ ตามความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต 
 

1.คณะกรรมการรับผิดชอบหลักสูตร ควร
มีการวางแผน การจัดหางบประมาณหรือ
ทรัพยากรที่สนับสนุนการจัดกิจกรรมการ
เรียนการสอนที่ส่งเสริมคุณลักษณะของ
บัณฑิตอย่างเพียงพอ 
2.คณะจัดท าความร่วมมือกับส านัก 
วิทยบริการ 
 

1.จัดสรรงบประมาณหรือทรัพยากรเพื่อ
สนับสนุนการจัดกิจกรรมการเรียนการ
สอนอย่างเพียงพอ 

1. แผนค าขอตั้งงบประมาณ
ที่ใช้จัดการเรียนการสอนของ
แต่ละหลักสูตร/คณะ/
กิจกรรม 



 

ตัวบ่งชี้ท่ี 2.7  ระบบและกลไกการพัฒนาสัมฤทธิผลการเรียนตามคุณลักษณะของบัณฑิต 

ข้อ เกณฑ์มาตรฐาน มาตรการ/กระบวนการ กิจกรรม หมายเหตุ/หลักฐานประกอบ 
4 
 
 
 
 
 

 

มีระบบและกลไกการส่งเสริมให้นักศึกษาระดับ
ปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม
การประชุมวิชาการหรือน าเสนอผลงานทาง 
วิชาการในที่ประชุมระหว่างสถาบัน หรือที่
ประชุมระดับชาติหรือนานาชาติ 
 

1.ก าหนดให้มีการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์
โปรแกรมวิชาการที่เกิดขึ้นในที่ต่าง ๆ
และจัดสรรงบประมาณให้นักศึกษามี
โอกาสเข้าร่วมกิจกรรมทางวิชาการทั้งใน
สถาบันและนอกสถาบัน 
2.มีการส่งนักศึกษาระดับปริญญาตรีและ
บัณฑิตในการเข้าร่วมวิชาการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.ติดประกาศประชาสัมพันธ์การ
ประชุมวิชาการ 
2.คัดเลือกนักศึกษาระดับ 
ปริญญาตรีสาขาต่างๆ เข้าร่วมประชุม
วิชาการ 
3.จัดสัมมนาวิชาการภายในคณะ 
4.คัดเลือกนักศึกษาระดับปริญญาโท
สาขาวิทยาศาสตร์ศึกษาเข้าร่วมประชุม
วิชาการ 

1.แผนค าขอตั้งงบประมาณที่
ใช้จัดการเรียนการสอน 
ของแต่ละหลักสูตร/คณะ/
กิจกรรม 
2.แนวปฏิบัติในการพา
นักศึกษาไปศึกษานอก
สถานที่ 
3.รูปถ่ายบอร์ด
ประชาสัมพันธ์ 
4.หนังสือไปราชการเข้าร่วม
กิจกรรมทางวิชาการ 



ตัวบ่งชี้ท่ี 2.7  ระบบและกลไกการพัฒนาสัมฤทธิผลการเรียนตามคุณลักษณะของบัณฑิต 

ข้อ เกณฑ์มาตรฐาน มาตรการ/กระบวนการ กิจกรรม หมายเหตุ/หลักฐานประกอบ 
5 
 
 
 
 
 

 

มีระบบและกลไกการส่งเสริมให้นักศึกษาระดับ
ปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม
การประชุมวิชาการหรือน าเสนอผลงานทาง
วิชาการในที่ประชุมระหว่างสถาบัน หรือที่
ประชุมระดับชาติหรือนานาชาติ 

1.จัดโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม
ให้แก่นักศึกษาระดับปริญญาตรีและ
บัณฑิตศึกษา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.อบรมเชิงปฏิบัติการปลูกฝังคุณธรรม
และจริยธรรม 
 

1.รายงานสรุปผลการ
ด าเนินงานการอบรม
คุณธรรมและจริยธรรม 
 

 



คะแนน 1 คะแนน  2 คะแนน  3 คะแนน  4 คะแนน  5 
มีการด าเนินการ 

1  ข้อ 
มีการด าเนินการ 

2  ข้อ 
มีการด าเนินการ 

3  ข้อ 
มีการด าเนินการ 

    4  ข้อ  
มีการด าเนินการ 

 5  ข้อ 

องค์ประกอบท่ี  2  การผลิตบัณฑิต                                                    เกณฑ์การประเมิน:จ านวนข้อ 

           ชนิดของตัวบ่งชี้:กระบวนการ  

ตัวบ่งชี้ท่ี 2.8  ระดับความส าเร็จของการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมที่จัดให้นักศึกษา 

ข้อ เกณฑ์มาตรฐาน มาตรการ/กระบวนการ กิจกรรม หมายเหตุ/หลักฐานประกอบ 
1 
 
 

 

มีการก าหนดพฤติกรรมด้านคุณธรรมจริยธรรม
ส าหรับนักศึกษาที่ต้องการส่งเสริมไว้เป็นลาย
ลักษณ์อักษร 
 

1.คะแนนคุณธรรมจริยธรรมที่ทาง
มหาวิทยาลัยก าหนด (20 คะแนน) 
 
 

1.ด าเนินการส่งเสริมให้คณาจารย์และ
ปฏิบัติตามประกาศดังกล่าว 

1.ประกาศมหาวิทยาลัยราช
ภัฏนครสวรรค์ เร่ืองก าหนด
คะแนนด้านคุณธรรม  
จริยธรรม   
2.มคอ. 3 

2 มีการถ่ายทอดหรือเผยแพร่พฤติกรรมด้าน
คุณธรรมจริยธรรมส าหรับนักศึกษาที่ต้องการ
ส่งเสริมตามข้อ 1 ไปยังผู้บริหาร คณาจารย์ 
นักศึกษาและผู้เกี่ยวข้องทราบอย่างทั่วถึงทั้ง
สถาบัน 
 

1.คณะมีการจัดกิจกรรมเพื่อเผยแพร่
พฤติกรรมด้านคุณธรรมละจริยธรรม
ส าหรับนักศึกษาที่เข้าใหม่ทุกปีการศึกษา 

1.ด าเนินการจัดกิจกรรมปฐมนิเทศ
นักศึกษาใหม่ 

1.รางานสรุปผลกิจกรรม
ปฐมนิเทศของนักศึกษา 
2.ใบส่งผลการเรียนของ
อาจารย์ 
3.บอร์ดประชาสัมพันธ์ของ
คณะ 
4.เว็บบอร์ดของคณะ 
 



 

ตัวบ่งชี้ท่ี 2.8  ระดับความส าเร็จของการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมที่จัดให้นักศึกษา 

ข้อ เกณฑ์มาตรฐาน มาตรการ/กระบวนการ กิจกรรม หมายเหตุ/หลักฐานประกอบ 
3 มีโครงการหรือกิจกรรมส่งเสริมการพัฒนา

พฤติกรรมด้านคุณธรรมจริยธรรมที่ก าหนดใน
ข้อ 1 โดยระบุตัวบ่งชี้และเป้าหมายวัด
ความส าเร็จ 

1.จัดโครงการที่ส่งเสริมการพัฒนา
พฤติกรรมด้านคุณธรรมและจริยธรรม 
 

1.อบรมเชิงปฏิบัติการปลูกฝังคุณธรรม
จริยธรรมส าหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 

1.เว็บไซต์แหล่งฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพ 
2.รายงานผลการออกฝึกงาน
ของนักศึกษา 
3.รายงานผลการจัดโครงการ
อบรมหลักสูตร 
4.โครงการฝึกอบรมและ
การศึกษาดูงาน 

4 มีการประเมินผลโครงการหรือกิจกรรมส่งเสริม
คุณธรรมจริยธรรมของนักศึกษาตามตัวบ่งชี้และ
เป้าหมายที่ก าหนดในข้อ 3 โดยมีผลการประเมิน
บรรลุเป้าหมายอย่างน้อยร้อยละ 90 ของตัวบ่งชี้ 

1.จัดให้มีการประเมินโครงการหรือ
กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม 

1.ด าเนินโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ
ปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมส าหรับ
นักศึกษาชั้นปีที่ 1  

1.เว็บไซต์ศิษย์เก่าของคณะ 



ตัวบ่งชี้ท่ี 2.8  ระดับความส าเร็จของการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมที่จัดให้นักศึกษา 

ข้อ เกณฑ์มาตรฐาน มาตรการ/กระบวนการ กิจกรรม หมายเหตุ/หลักฐานประกอบ 
5 
 
 
 
 

 

มีนักศึกษาหรือกิจกรรมที่เกี่ยวกับนักศึกษา
ได้รับการยกย่องชมเชย ประกาศเกียรติคุณด้าน
คุณธรรมจริยธรรม โดยหน่วยงานหรือองค์กร
ระดับชาติ 
 

1.คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ส่งเสริมให้นักศึกษาเข้าร่วมการแข่งขัน
ด้านคุณธรรมจริยธรรม 
 

1.ทางคณะส่งนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม
ทางด้านคุณธรรมจริยธรรม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.รายงานสรุปผลการจัด
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ
เพื่อพัฒนาอาชีพ 
 
 
 
 
 
 



คะแนน 1 คะแนน  2 คะแนน  3 คะแนน  4 คะแนน  5 
มีการด าเนินการ 

1  ข้อ 
มีการด าเนินการ 
2  หรือ 3  ข้อ 

มีการด าเนินการ 
4  หรือ 5 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
    6  ข้อ  

มีการด าเนินการ 
 7  ข้อ 

องค์ประกอบท่ี  3  กิจกรรมการพัฒนานักศึกษา                         เกณฑ์การประเมิน:จ านวนข้อ 

           ชนิดของตัวบ่งชี้:กระบวนการ  

ตัวบ่งชี้ท่ี 3.1  ระบบและกลไกการให้ค าปรึกษาและบริการด้านข้อมูลข่าวสาร 

ข้อ เกณฑ์มาตรฐาน มาตรการ/กระบวนการ กิจกรรม หมายเหตุ/หลักฐานประกอบ 
1 
 
 

 

มีการจัดบริการให้ค าปรึกษาทางวิชาการและ
แนะแนวการใช้ชีวิตแก่นักศึกษา 

1. มีการบริการด้านการให้ค าปรึกษา 1.รณรงค์ให้อาจารย์ที่ปรึกษาเข้าพบ
นักศึกษาตามตาราง (Home  Room) 
2. โครงการปฐมนิเทศส าหรับนักศึกษา
ชั้นปีที่ 1 
 
 

1. ค าสั่งแต่งต้ังอาจารย์ที่
ปรึกษา 
2.  ตารางพบอาจารย์ที่ปรึกษา 
 

2 มีการจัดบริการข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์
ต่อนักศึกษา 

1.  คณะวิทย์ฯ มีการประชาสัมพันธ์
ข่าวสารที่เป็นประโยชน์กับนักศึกษาผ่าน
บอร์ดประชาสัมพันธ์ของคณะ 

1.  เว็บไซต์คณะ 
2.  บอร์ดประชาสัมพันธ์ 
 
 
 
 

1.  ภาพถ่ายและบอร์ด 
ประชาสัมพันธ์ 
2.  แบบส ารวจความต้องการ 
และความจ าเป็นของนักศึกษา 
ชั้นปีที่  1  

 



ตัวบ่งชี้ท่ี 3.1  ระบบและกลไกการให้ค าปรึกษาและบริการด้านข้อมูลข่าวสาร 

ข้อ เกณฑ์มาตรฐาน มาตรการ/กระบวนการ กิจกรรม หมายเหตุ/หลักฐานประกอบ 
3 
 
 
 
 
 

 
 
 

มีการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาประสบการณ์ทาง
วิชาการและวิชาชีพแก่นักศึกษา 

1.  มีระบบฐานข้อมูลที่ให้นักศึกษา
สามารถค้นหาข้อมูลทางด้านฝึก
ประสบการณ์ทางวิชาชีพ 
2.  คณะมีการส่งเสริมงบประมาณทางด้าน
กิจกรรมนักศึกษา 
3.  มีการประสานงานกับหน่วยงานต่าง ๆ 
ทั้งในและนอกสถาบันเพื่อเป็นแหล่งดูงาน  
แหล่งฝึกประสบการณ์ของนักศึกษา 
 

1.  อาจารย์ประจ าสาขาวิชาออกนิเทศ 
2.  กิจกรรมชมรม 
3.  ป้ายประชาสัมพันธ์ 
4.  เว็บไซต์คณะฯ 
5.  คณะจัดท าฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ 
บอร์ดและเว็บไซต์ส าหรับประกาศข้อมูล
ข่าวสาร 

1.  มีระบบการติดตาม  
ประเมินผลการฝึก
ประสบการณ์วิชาการและ
วิชาชีพ 

4 
 
 
 
 
 
 
 
 

มีการจัดบริการข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ต่อ
ศิษย์เก่า 

1.คณะมีการจัดหน่วยบริการข้อมูล 
ข่าวสารที่เป็นประโยชน์แก่ศิษย์เก่าและ 
มีระบบการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ที่ท าให้
เข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้เร็วทันสมัย  และ
เข้าถึงได้ง่าย  

1.  กิจกรรมแนะแนวอาชีพ 
2.  เว็บไซต์ศิษย์เก่าของคณะฯ 
3.  ปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตร 
ปีการศึกษา  2554 

1.  มีฐานข้อมูลศิษย์เก่า 
คณะวิทย์ฯ   
2.  รายงานสรุปผลการจัด
กิจกรรม 
3.  เล่มหลักสูตรปี 2554 



ตัวบ่งชี้ท่ี 3.1  ระบบและกลไกการให้ค าปรึกษาและบริการด้านข้อมูลข่าวสาร 

ข้อ เกณฑ์มาตรฐาน มาตรการ/กระบวนการ กิจกรรม หมายเหตุ/หลักฐานประกอบ 
5 
 
 
 
 

 

มีการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาความรู้และ
ประสบการณ์ให้ศิษย์เก่า 

1.  คณะมีการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาความรู้
และประสบการณ์วิชาชีพส าหรับศิษย์เก่า 

1.  อบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาอาชีพ
ส าหรับศิษย์เก่า 

1.  รายงานสรุปผลการ
ด าเนินการอบรมเชิงปฏิบัติการ
เพื่อพัฒนาอาชีพส าหรับศิษย์
เก่า 
2.  เว็บบอร์ดของคณะฯ 

6 
 
 

มีผลการประเมินคุณภาพของการให้บริการในข้อ 
1 - 3  ทุกข้อไม่ต่ ากว่า 3.51  จากคะแนน  
เต็ม  5 

1.  ท าแบบส ารวจของการให้บริการ 1.   ส ารวจประเมินคุณภาพของการ
ให้บริการ 

1.  รายงานสรุปผลการประเมิน
คุณภาพของการให้บริการ 

7 
 
 
 
 
 
 
 

มีการน าผลการประเมินคุณภาพของการให้บริการ
มาใช้เป็นข้อมูลในการพัฒนาการจัดบริการที่
สนองความต้องการของนักศึกษา 

1.ฝ่ายกิจการนักศึกษามีการน าผลการ
ประเมินความส าเร็จของการจัดกิจกรรม
การพัฒนานักศึกษาและการวิเคราะห์ 
2.จุดแข็ง  จุดอ่อน  เพื่อใช้ในการวางแผน
พัฒนานักศึกษาในปีถัดไป 

1.  ส ารวจประเมินคุณภาพของการ
ให้บริการ 
2.  ประชุมเพื่อทบทวนและพัฒนางาน
ด้านกิจการนักศึกษา 

1.  รายงานการประชุมเพื่อ
ทบทวนและพัฒนางานด้าน
กิจการนักศึกษา 



คะแนน 1 คะแนน  2 คะแนน  3 คะแนน  4 คะแนน  5 
มีการด าเนินการ 

1  ข้อ 
มีการด าเนินการ 
2  หรือ 3  ข้อ 

มีการด าเนินการ 
4  หรือ 5 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
    6  ข้อ  

มีการด าเนินการ 
 7  ข้อ 

องค์ประกอบท่ี  3  กิจกรรมการพัฒนานักศึกษา                         เกณฑ์การประเมิน:จ านวนข้อ 

           ชนิดของตัวบ่งชี้:กระบวนการ  

ตัวบ่งชี้ท่ี 3.2  ระบบและกลไกการส่งเสริมกิจกรรมนักศึกษา 

ข้อ เกณฑ์มาตรฐาน มาตรการ/กระบวนการ กิจกรรม หมายเหตุ/หลักฐานประกอบ 
1 
 
 

 

สถาบันจัดท าแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา
ที่ส่งเสริมผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
ทุกด้าน 

1.  คณะฯ  มีการก าหนดแผนการจัด
กิจกรรมเพื่อพัฒนานักศึกษาที่ส่งเสริมผล
การเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติอย่างชัดเจนและ
สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของคณะ 

1.  ท าแผนปฏิบัติการประจ าปี  ในการ
พัฒนานักศึกษา 

1.  แผนการจัดกิจกรรมพัฒนา
นักศึกษา 
2.  แผนปฏิบัติการปีการศึกษา 
2554 
 
 
 

2 มีกิจกรรมให้ความรู้และทักษะการประกัน
คุณภาพการศึกษาแก่นักศึกษา 

1.  ถ่ายทอดความรู้และทักษะเร่ืองการ
ประกันคุณภาพการศึกษาแก่นักศึกษา 

1.  ถ่ายทอดความรู้และทักษะเร่ืองการ
ประกันคุณภาพการศึกษาแก่นักศึกษาใน
กิจกรรมปฐมนิเทศ  ปัจฉิมนิเทศ และ
อบรมผู้น านักศึกษา 
 
 

1.  รายงานสรุปผลการจัด
โครงการปฐมนิเทศ  และ
ปัจฉิมนิเทศ 



ตัวบ่งชี้ท่ี 3.2  ระบบและกลไกการส่งเสริมกิจกรรมนักศึกษา 

ข้อ เกณฑ์มาตรฐาน มาตรการ/กระบวนการ กิจกรรม หมายเหตุ/หลักฐานประกอบ 
3 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

มีการส่งเสริมให้นักศึกษาน าความรู้ด้านการ
ประกันคุณภาพไปใช้ในการจัดกิจกรรมที่
ด าเนินการโดยนักศึกษาอย่างน้อย 5 ประเภท
ส าหรับระดับบัณฑิตศึกษา  จากกิจกรรมต่อไปนี้ 
-  กิจกรรมวิชาการที่ส่งเสริมคุณลักษณะบัณฑิตที่
พึงประสงค์ 
-  กิจกรรมกีฬาหรือการส่งเสริมสุขภาพ 
-  กิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์หรือรักษา
สิ่งแวดล้อม 
-  กิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรม 
-  กิจกรรมส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรม 

1.  มีการส่งเสริมให้นักศึกษาน าความรู้ด้าน
การประกันคุณภาพไปใช้ในการจัด
กิจกรรมที่ด าเนินการโดยนักศึกษาครบ 
ทุกด้าน  ดังน้ี 
1.1  กิจกรรมวิชาการที่ส่งเสริมคุณลักษณะ
บัณฑิต 
1.2  กิจกรรมกีฬาหรือการส่งเสริมสุขภาพ 
1.3  กิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์หรือรักษา
สิ่งแวดล้อม 
1.4  กิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรมและ
จริยธรรม 
1.5  กิจกรรมส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรม 

1.  จัดกิจกรรมที่เสริมสร้างคุณธรรมและ
จริยธรรม 
2.  จัดกิจกรรมที่ส่งเสริมศิลปะและ
วัฒนธรรม 

1.  ผลการประเมินโครงการ
และรูปเล่มสรุป 
2.  ผลการประเมินโครงการ 
3.  รายงานผลการประเมิน
โครงการ 



ตัวบ่งชี้ท่ี 3.2  ระบบและกลไกการส่งเสริมกิจกรรมนักศึกษา 

ข้อ เกณฑ์มาตรฐาน มาตรการ/กระบวนการ กิจกรรม หมายเหตุ/หลักฐานประกอบ 
4 
 

 

มีการสนับสนุนให้นักศึกษาสร้างเครือข่ายพัฒนา
คุณธรรมภายในสถาบันและระหว่างสถาบันและ 
มีกิจกรรมร่วมกัน 

1.  คณะฯ  มีการส่งเสริมการประกันคุณภาพ
และร่วมกิจกรรมกับคณะต่าง ๆ และภายใน
สถาบัน 

1.  สร้างความร่วมมือและจัดกิจกรรม
ร่วมกันภายในสถาบันและระหว่าง
สถาบัน 

1.  บันทึกข้อตกลงความ
ร่วมมือภายในสถาบันและ
ระหว่างสถาบัน 
 

5 มีการประเมินความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ของ
แผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา 

1.คณะฯ  มีระบบติดตามประเมินผลการจัด
กิจกรรมการพัฒนานักศึกษาตามตัวบ่งชี้ที่
ก าหนด  

 

1.  ด าเนินการพัฒนานักศึกษาตามตัว
บ่งชี้ที่ก าหนด 

1.  รายงานผลการจัดกิจกรรม 

6 
 
 
 

มีการน าผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือ
ปรับปรุงการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนานักศึกษา 

1.ฝ่ายกิจการนักศึกษามีการน าผลการ
ประเมินความส าเร็จของการจัดกิจกรรมการ
พัฒนานักศึกษาและผลการวิเคราะห์จุดแข็ง  
จุดอ่อน  เพื่อใช้ในการวางแผนพัฒนา
นักศึกษาในปีถัดไป 
 

1.  ประชมุเพื่อทบทวนและพัฒนางาน
ด้านกิจการนักศึกษา 

1.  รายงานการประชุมเพื่อ
ทบทวนและพัฒนางานด้าน
กิจการนักศึกษา 

 

 

 

 



คะแนน 1 คะแนน  2 คะแนน  3 คะแนน  4 คะแนน  5 
มีการด าเนินการ 

1  ข้อ 
มีการด าเนินการ 

2  ข้อ 
มีการด าเนินการ 
3  หรือ 4 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
    5  ข้อ  

มีการด าเนินการ 
 6  ข้อ 

องค์ประกอบท่ี  4  การวิจัย                                                                  เกณฑ์การประเมิน:จ านวนข้อ 

           ชนิดของตัวบ่งชี้:กระบวนการ  

ตัวบ่งชี้ท่ี 4.1  ระบบและกลไกการพัฒนางานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ 

ข้อ เกณฑ์มาตรฐาน มาตรการ/กระบวนการ กิจกรรม หมายเหตุ/หลักฐานประกอบ 
1 
 
 
 
 
 

 

มีระบบและกลไกบริหารงานวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค์เพื่อให้บรรลุเป้าหมายตามแผน 
ด้านการวิจัยของสถาบัน  และด าเนินการตาม 
ระบบที่ก าหนด 

1.มีนโยบายด้านการวิจัยของคณะ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยมีกลุ่มงาน
ที่รับผิดชอบด้านการวิจัยคือกลุ่มงาน
งานวิจัยและบริการวิชาการ 
2.มีนโยบายการจัดท าวิจัยร่วมกันระหว่าง
หน่วยงาน 
 
 
 
 
 
 
 

1.แต่งตั้งคณะกรรมการวิจัยประจ า
คณะฯ ซึ่งมีการจัดท านโยบายและ
แผนงานด้านการวิจัยของคณะ จัดท า
คู่มือการวิจัย จรรยาบรรณ และ
ลิขสิทธิ์งานวิจัย สนับสนุนทุนวิจัย
เพื่อส่งเสริมการเผยแพร่ผลงานวิจัย 
2. แต่งตั้งคณะกรรมการประสานงาน
การท าวิจัยร่วมระหว่างหน่วยงาน 
 

1.ส าเนาค าสั่งคณะกรรมการ
พิจารณาทุนวิจัย 
2.คู่มอืประกันคุณภาพ
การศึกษาประจ าปี 2554 
3.ระเบียบการขอทุนอุดหนุน
การวิจัยของมหาวิทยาลัยราช
ภัฏนครสวรรค์  
4.ส าเนาสัญญารับ
ทุนอุดหนุนการวิจัย 
5.ส าเนาลงนามความร่วมมือ
การจัดท าวิจัยระหว่าง
หน่วยงาน 
 



ตัวบ่งชี้ท่ี 4.1  ระบบและกลไกการพัฒนางานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ 

ข้อ เกณฑ์มาตรฐาน มาตรการ/กระบวนการ กิจกรรม หมายเหตุ/หลักฐานประกอบ 
2 
 
 
 
 

 

มีการบูรณาการกระบวนการวิจัยหรืองาน 
สร้างสรรค์กับการจัดการเรียนการสอน 
 
 

1.ส่งเสริมให้อาจารย์น า
กระบวนการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ไป
ใช้ในการเรียนการสอน 
 
 
 

1. จัดสรรทุนสนับสนุนการจัดท าวิจัย 
2. จัดให้มีการน าผลงานวิจัยไปเป็นส่วน
หนึ่งของเน้ือหาในการจัดการเรียนการ
สอน 
 

1. สัญญาทุนวิจัย 
2. โครงการวิจัย 
3. มคอ.3 
4. เอกสารประกอบการสอน 
หรือใบความรู้ ใบงาน 
 

3 
 
 
 
 
 

มีการพัฒนาศักยภาพด้านการวิจัยหรืองาน 
สร้างสรรค์และให้ความรู้ด้านจรรยาบรรณ 
การวิจัยแก่อ่าจารย์ประจ าและนักวิจัย 

1.ส่งเสริมให้อาจารย์พัฒนาศักยภาพ
ด้านการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ 
 
 
 

1. สนับสนุนงบประมาณส าหรับอาจารย์
ในการอบรมสัมมนาและเสนอผลงานวิจัย 
จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ และเผยแพร่
จรรยาบรรณนักวิจัยให้แก่อาจารย์ 
 

1.แผนงบประมาณ 
2.โครงการอบรมเชิง
ปฏิบัติการ 
3.คู่มือการวิจัย 
4.ส าเนาแบบรายงานผลการ
ด าเนินโครงการ 

4 มีการจัดสรรงบประมาณของสถาบัน  เพื่อเป็น 
ทุนวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ 

1.จัดสรรงบประมาณส าหรับงานวิจัย
หรืองานสร้างสรรค์ 
 

1. คณะวิทยาศาสตร์ฯ มีงบประมาณ
สนับสนุนการจัดท าวิจัย  
 

1.ประกาศการรับสมัคร
ทุนอุดหนุนการจัดท าวิจัย  
2.ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับ
ทุนวิจัย 
3.ส าเนาสัญญารับ
ทุนอุดหนุนการวิจัย 



ตัวบ่งชี้ท่ี 4.1  ระบบและกลไกการพัฒนางานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ 

ข้อ เกณฑ์มาตรฐาน มาตรการ/กระบวนการ กิจกรรม หมายเหตุ/หลักฐานประกอบ 
5 
 
 
 
 
 

 

มีการจัดสรรงบประมาณของคณะเพื่อเป็นทุน
วิจัยหรืองานสร้างสรรค์มีการสนับสนุน 
พันธกิจด้านการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ตาม 
อัตลักษณ์ของสถาบันอย่างน้อยในประเด็น
ต่อไปนี้ 
-ห้องปฏิบัติการวิจัยฯ หรือหน่วยวิจัย หรือศูนย์
เคร่ืองมือ หรือศูนย์ให้ค าปรึกษาและสนับสนุน
การวิจัยฯ 
-ห้องสมุดหรือแหล่งค้นคว้าข้อมูลสนับสนุน
การวิจัยฯ 
-สิ่งอ านวยความสะดวกหรือการรักษาความ
ปลอดภัยในการวิจัยฯ เช่น ระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ  ระบบรักษาความปลอดภัยใน
ห้องปฏิบัติการวิจัย 
-กิจกรรมวิชาการที่ส่งเสริมงานวิจัยฯ เช่น การ
จัดประชุมวิชาการ 

1.จัดหาทรัพยากร หรือแหล่งสนับสนุน
ทรัพยากรในการส่งเสริมการวิจัย 
 
 
 
 
 
 
 

1. ปรับปรุงและพัฒนาห้องปฏิบัติการ
เพื่องานวิจัย 
2. จัดท าแหล่งค้นคว้าข้อมูลวิจัย 
3. จัดอบรมแนวทางการท าวิจัย 
 

1. แผนงบประมาณประจ าปี 
2. ภาพถ่ายห้องปฏิบัติการ 
3. เว็บไซต์คณะ 
www.nsru.ac.th/science 
4.วารสารวิชาการคณะ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
5.หนังสือเชิญวิทยากร 
6.แบบสรุปโครงการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.nsru.ac.th/science


 

ตัวบ่งชี้ท่ี 4.1  ระบบและกลไกการพัฒนางานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ 

ข้อ เกณฑ์มาตรฐาน มาตรการ/กระบวนการ กิจกรรม หมายเหตุ/หลักฐานประกอบ 
 

 
 

- การจัดแสดงงานสร้างสรรค์  การจัดให้มี
ศาสตราจารย์อาคันตุกะหรือศาสตราจารย์รับ
เชิญ (visitingprofessor) 

   

6 มีการติดตามและประเมินผลการสนับสนุนใน
ข้อ 4 และข้อ 5 อย่างครบถ้วนทุกประเด็น  
 

1.มีมาตรการติดตามและประเมินผลการ
ด าเนินงานด้านการวิจัย 
 
 
 
 

1.แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามผลการ
ด าเนินงานวิจัย  
2.แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามผลการ
ด าเนินโครงการทุกโครงการ 
 

1.ค าสั่งแต่งต้ัง 
2.แบบรายงานการติดตาม
และประเมินผลการ
ด าเนินงานด้านการวิจัย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ตัวบ่งชี้ท่ี 4.1  ระบบและกลไกการพัฒนางานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ 

ข้อ เกณฑ์มาตรฐาน มาตรการ/กระบวนการ กิจกรรม หมายเหตุ/หลักฐานประกอบ 
7 
 
 

 

มีการน าผลการประเมินไปปรับปรุงการ
สนับสนุนพันธกิจด้านการวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค์ของสถาบัน 
 

1.ปรับปรุงระบบบริหารงานด้านการวิจัย 
 
 
 

1.จัดท าแผนการปรับปรุงระบบ
บริหารงานด้านการวิจัย 
 
 

1.แผนการปรับปรุงระบบ
บริหารงานด้านการวิจัย 

8 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

มีระบบและกลไกเพื่อสร้างงานวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค์บนพื้นฐานภูมิปัญญาท้องถิ่นหรือ
จากสภาพปัญหาของสังคมเพื่อตอบสนองความ
ต้องการของสังคมและด าเนินการตามระบบที่
ก าหนด 

1.สนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์
บนพื้นฐานภูมิปัญญาท้องถิ่น 
 
 
 

1.จัดท าโครงการอบรม และท า
โครงการบริการวิชาการของคณะฯ 
ส่งเสริมให้อาจารย์สร้างงานวิจัยหรือ
งานสร้างสรรค์จากภูมิปัญญาท้องถิ่น 

1.โครงการอบรมเชิง
ปฏิบัติการ 
2.โครงการบริการวิชาการ
โดยบูรณาการจัดท าวิจัยกับ
ท้องถิ่น 
3.โครงการส ารวจความ
ต้องการของชุมชน 
4.รายงานสรุปโครงการ
บริการวิชาการที่บูรณาการ
การจัดท าวิจัยกับท้องถิ่น 

 

 



 

คะแนน 1 คะแนน  2 คะแนน  3 คะแนน  4 คะแนน  5 
มีการด าเนินการ 

1  ข้อ 
มีการด าเนินการ 

2  ข้อ 
มีการด าเนินการ 

3  ข้อ 
มีการด าเนินการ 

    4  ข้อ  
มีการด าเนินการ 

 5  ข้อ 

องค์ประกอบท่ี  4  การวิจัย                                                                  เกณฑ์การประเมิน:จ านวนข้อ 

           ชนิดของตัวบ่งชี้:กระบวนการ  

ตัวบ่งชี้ท่ี 4.2  ระบบและกลไกการจัดการความรู้จากงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ 

ข้อ เกณฑ์มาตรฐาน มาตรการ/กระบวนการ กิจกรรม หมายเหตุ/หลักฐานประกอบ 
1 
 
 
 
 
 

 

มีระบบและกลไกสนับสนุนการเผยแพร่
ผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ในการประชุม
วิชาการหรือการตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติ
หรือนานาชาติ และมีการเผยแพร่ผลงานวิจัย
หรืองานสร้างสรรค์ในการประชุมวิชาการหรือ
การตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติ 
 

1.ส่งเสริมการเผยแพร่ผลงานวิจัยหรือ
งานสร้างสรรค์ 
 
 
 
 
 
 

1.จัดสรรงบประมาณในการเผยแพร่
ผลงานวิจัยหรือผลงานสร้างสรรค์ และ
จัดการอบรมเชิงปฏิบัติงานในการเขียน
ผลงานเพื่อเผยแพร่งานวิจัย มีการ
แต่งตั้งอาจารย์ที่มีประสบการณ์เพื่อเป็น
อาจารย์พี่เลี้ยงส าหรับอาจารย์ที่เป็น
นักวิจัยรุ่นใหม่ อีกทั้งยังยกย่องและให้
รางวัลแก่อาจารย์ที่มีผลงานวิจัยดีเด่น 
 
 
 
 

1.แผนงบประมาณสนับสนุน
การเผยแพร่ผลงานวิจัย 
2.โครงการอบรม 
3.ค าสั่งแต่งต้ังอาจารย์
ผู้ทรงคุณวุฒิด้านงานวิจัย 
 
 



 

ตัวบ่งชี้ท่ี 4.2  ระบบและกลไกการจัดการความรู้จากงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ 

ข้อ เกณฑ์มาตรฐาน มาตรการ/กระบวนการ กิจกรรม หมายเหตุ/หลักฐานประกอบ 
2 
 
 
 
 
 

 
 

มีระบบและกลไกการรวบรวมคัดสรรวิเคราะห์
และสังเคราะห์ความรู้จากงานวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค์เพื่อให้เป็นองค์ความรู้ที่คนทั่วไป
เข้าใจได้และด าเนินการตามระบบที่ก าหนด 
 

1. มีแนวทางก าหนดขั้นตอนและ
หลักเกณฑ์ในการรวบรวมสังเคราะห์
ความรู้จากผลงานวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค์ และแต่งตั้งคณะกรรมการ
วิจัยพิจารณาคัดเลือกผลงานวิจัย 
 
 
 

1.แต่งตั้งคณะกรรมการรวบรวมค าสั่ง 
คัดสรรและวิเคราะห์งานวิจัยประชุม 
คณะกรรมการวิจัยเพื่อพิจารณาคัดเลือก
ผลงานวิจัยที่สร้างสรรค์และดีเด่น น า
ความรู้ที่ได้จากงานวิจัยมาน าเสนอใน
รูปของวารสารบนเว็บไซต์และการ
บริการวิชาการ 
 

1.ค าสั่ง 
2. วารสารวิชาการ 
3.เว็บไวต์คณะฯ 
4.หนังสือเชิญประชุมคณะ 
กรรมการคัดสรรการวิจัย 
 
 

3 มีการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่องค์ความรู้จาก
งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่ได้จากข้อ 2 สู่
สาธารณชนและผู้เกี่ยวข้อง 
 

1.มีการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่องค์
ความรู้จากงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่
ได้จากข้อ 2 สู่สาธารณชนและผู้เกี่ยวข้อง 
 
 
 
 
 

1. น าเสนอผลงานวิจัยของอาจารย์ใน
เว็บไซตว์ารสารคณะ และ
วารสารวิชาการอ่ืนๆ 
2.เผยแพร่องค์ความรู้จากงานวิจัย 
ผ่านงานบริการวิชาการของคณะฯ 
 
 
 

1.เว็บไซต์คณะ 
www.nsru.ac.th/science 
2. วารสารวิชาการของคณะฯ 
และวารสารวิชาการอ่ืนๆ 
3. โครงการบริการวิชาการ 
4.เอกสารประกอบการ 
ประชุม (proceeding) 
 

 

http://www.nsru.ac.th/science


 

ตัวบ่งชี้ท่ี 4.2  ระบบและกลไกการจัดการความรู้จากงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ 

ข้อ เกณฑ์มาตรฐาน มาตรการ/กระบวนการ กิจกรรม หมายเหตุ/หลักฐานประกอบ 
4 
 
 
 
 
 

 
 

มีการน าผลงานงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ไป
ใช้ให้เกิดประโยชน์ และมีการรับรองการใช้
ประโยชน์จริงจากหน่วยงานภายนอกหรือชุมชน 
 

1. มีนโยบายและแผนกลยุทธ์ด้านการ
วิจัยที่สนับสนุนให้นักวิจัยน าผลงานวิจัย
หรืองานสร้างสรรค์ไปใช้ให้เกิด
ประโยชน์  
 

1.เผยแพร่นโยบายและแผนกลยุทธ์ด้าน
การวิจัยของคณะให้อาจารย์ แต่งตั้ง
คณะกรรมการวิจัย ส่งเสริมให้นักวิจัย
น างานวิจัยไปใช้ประโยชน์โดย
สนับสนุนและอ านวยความสะดวกด้าน
ต่าง ๆ เช่น ห้องปฏิบัติการ การติดต่อ
ประสานงาน ฯลฯ 
 

1.หนังสือตอบรับการใช้
ประโยชน์ผลงานวิจัยจาก
หน่วยงานภายนอก 
2.สิทธิบัตร 
 

5 มีระบบและกลไกเพื่อช่วยในการคุ้มครองสิทธิ์
ของงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่น าไปใช้
ประโยชน์ และด าเนินการตามระบบที่ก าหนด 
 
 
 
 
 

1.มีผู้รับผิดชอบการจดและคุ้มครอง
สิทธิบัตร มีการส่งเจ้าหน้าที่ไปอบรม
เกี่ยวกับการจดสิทธิบัตร 

1.ท าความร่วมมือกับหน่วยงานบ่มเพาะ
วิสาหกิจ เผยแพร่เอกสารเกี่ยวกับการ
จดและคุ้มครองสิทธิ์ของงานวิจัยหรือ
งานสร้างสรรค์ 
 

1.บันทึกข้อความขอความ
ร่วมมือกับหน่วยงานบ่มเพาะ
วิสาหกิจ 
2.เอกสารการจดและคุ้มครอง
สิทธิผลงานวิจัย 

 



     คะแนน 1 คะแนน  2 คะแนน  3 คะแนน  4 คะแนน  5 
น้อยกว่า 

24,000  บาท/
คน 

24,000-35,999 
บาท/คน 

36,000-47,999 
บาท/คน 

 48,000-59,999 
บาท/คน 

60,000 
บาท/คน 

 

องค์ประกอบท่ี  4  การวิจัย                                                                  เกณฑ์การประเมิน:จ านวนข้อ 

           ชนิดของตัวบ่งชี้:กระบวนการ  

ตัวบ่งชี้ท่ี 4.3  เงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ต่อจ านวนอาจารย์ประจ าและนักวิจัย 

ข้อ เกณฑ์มาตรฐาน มาตรการ/กระบวนการ กิจกรรม หมายเหตุ/หลักฐานประกอบ 
 
 
 
 
 
 

 

  
 
 
 
 
 

1.จ านวนเงินสนบัสนุน การท าวิจัยและ
งานสร้างสรรค์ ให้นับเฉพาะจ านวนเงิน
ที่ได้รับอนุมัติให้เบิกจ่าย ไม่ใช้
งบประมาณที่ได้จัดสรร  
2.จ านวนเงินสนับสนุนการวิจัยและงาน
สร้างสรรค์ ให้คิดตามปีการศึกษา 
3.กรณีผู้ร่วมท าหลายคน หลาย
หน่วยงานให้แบ่งสัดส่วนเงินเป็น
ค่าเฉลี่ยตามจ านวนผู้เข้าร่วม
โครงการวิจัย 
 

1.สัญญาการรับทุนการวิจัย 
2.ประกาศทุนสนับสนุนการ
วิจัย 
 



ตัวบ่งชี้ท่ี 4.3  เงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ต่อจ านวนอาจารย์ประจ าและนักวิจัย 

ข้อ เกณฑ์มาตรฐาน มาตรการ/กระบวนการ กิจกรรม หมายเหตุ/หลักฐานประกอบ 
 
 
 
 
 
 

 

  
 
 
 
 
 

4.กรณีโครงการวิจัยนั้นได้รับทุน 
สนับสนุนมากกว่า  1 ปีให้รายงาน 
จ านวนเงินเฉลี่ยตามสัดส่วนในปี
การศึกษานั้น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

            



คะแนน 1 คะแนน  2 คะแนน  3 คะแนน  4 คะแนน  5 
มีการด าเนินการ 

1  ข้อ 
มีการด าเนินการ 

2  ข้อ 
มีการด าเนินการ 

3  ข้อ 
มีการด าเนินการ 

    4  ข้อ  
มีการด าเนินการ 

 5  ข้อ 

 

องค์ประกอบท่ี  5  การบริการทางวิชาการแก่สังคม                 เกณฑ์การประเมิน:จ านวนข้อ 

                              ชนิดของตัวบ่งชี้:กระบวนการ  

ตัวบ่งชี้ท่ี 5.1  ระบบและกลไกการบริการทางวิชาการแก่สังคม 

ข้อ เกณฑ์มาตรฐาน มาตรการ/กระบวนการ กิจกรรม หมายเหตุ/หลักฐานประกอบ 
1 มีระบบและกลไกการบริการวิชาการแก่สังคม

และด าเนินการตามที่ระบบก าหนด 
1. คณะมีการก าหนดระเบียบและ
หลักเกณฑ์ในการให้บริการแก่สังคม 
 

1. จัดท าเกณฑ์การให้บริการวิชาการ 
2. จัดท าแผนผังขั้นตอนในการ
ให้บริการวิชาการ 

1. เกณฑ์การให้บริการ
วิชาการ 
2. แผนผังการด าเนินการ 

2 มีการบูรณาการงานด้านการบริการทางวิชาการ
แก่สังคมกับการจัดการเรียนการสอนของ
นักศึกษา 

1. คณะส่งเสริมให้มีการน าการบริการ
ทางวิชาการแก่สังคมไปบูรณาการ
ร่วมกับการเรียนการสอนของนักศึกษา 

1. จัดท าโครงการจัดการเรียนการสอน
ที่สอดคล้องกับการบริการทางวิชาการ
แก่สังคมของนักศึกษา 
2. ได้รับเชิญเป็นวิทยากรเพื่อการ
บริการทางวิชาการแก่สังคม 

1. รายงานสรุปโครงการ
จัดการเรียนการสอนที่
สอดคล้องกับการบริการทาง
วิชาการแก่สังคมของ
นักศึกษา 
2. หนังสือเชิญเป็นวิทยากร 

3 มีการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแก่สังคม
กับงานวิจัย 

1. มีการส่งเสริมงานวิจัยไปใช้ในการ
บริการทางวิชาการแก่สังคม 

1. จัดท าโครงการบริการทางวิชาการแก่
สังคมโดยน าผลการวิจัยไปให้บริการ 

1.โครงการ 
2. สรุปผลโครงการ 



 

ตัวบ่งชี้ท่ี  5.1  ระบบและกลไกการบริการทางวิชาการแก่สังคม 

ข้อ เกณฑ์มาตรฐาน มาตรการ/กระบวนการ กิจกรรม หมายเหตุ/หลักฐานประกอบ 
4  มีการประเมินผลความส าเร็จของการบูรณาการ

งานบริการทางวิชาการแก่สังคมกับการเรียนการ
สอนและการวิจัย 

1. มีการก าหนดให้ผู้รับผิดชอบโครงการ
จัดท าสรุปผลโครงการ 
2. มีการแต่งตั้งกรรมการติดตาม
ประเมินผลโครงการ 

1. คณะกรรมการติดตามประเมินผล
โครงการ 

1. สรุปผลโครงการ 

5  มีการน าผลการประเมินไปปรับปรุงบูรณาการ
งานบริการทางวิชาการแก่สังคมกับการเรียนการ
สอนและการวิจัย 

1. มีการน าผลประเมินโครงการไปพัฒนา
อย่างต่อเนื่องและสม่ าเสมอ 
 

1. จัดท าแบบประเมิน วิเคราะห์ สรุปผล
การด าเนินงานในแต่ละคร้ัง เพื่อน าผล
ไปปรับปรุงการจัดกิจกรรมคร้ังต่อไป 

1. สรุปผลโครงการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



คะแนน 1 คะแนน  2 คะแนน  3 คะแนน  4 คะแนน  5 
มีการด าเนินการ 

1  ข้อ 
มีการด าเนินการ 

2  ข้อ 
มีการด าเนินการ 

3  ข้อ 
มีการด าเนินการ 

    4  ข้อ  
มีการด าเนินการ 

 5  ข้อ 

องค์ประกอบท่ี  5  การบริการทางวิชาการแก่สังคม          เกณฑ์การประเมิน:จ านวนข้อ 

              ชนิดของตัวบ่งชี้:กระบวนการ  

ตัวบ่งชี้ท่ี 5.2  กระบวนการบริการทางวิชาการให้เกิดประโยชน์ต่อสังคม   

ข้อ เกณฑ์มาตรฐาน มาตรการ/กระบวนการ กิจกรรม หมายเหตุ/หลักฐานประกอบ 
1 มีการส ารวจความต้องการของชุมชน หรือ

ภาครัฐหรือภาคเอกชน หรือหน่วยงานวิชาชีพ 
เพื่อประกอบการก าหนดทิศทางและการจัดท า
แผนการบริการทางวิชาการตามจุดเน้นของ
สถาบัน 
 

1. มีการก าหนดให้การบริการวิชาการแก่
สังคมต้องส ารวจความต้องการของ
ผู้รับบริการ 
 
 

1. การส ารวจความต้องการของ
ผู้รับบริการ 

1. แบบส ารวจความต้องการ
ของผู้รับบริการ 

2 มีความร่วมมือด้านบริการทางวิชาการเพื่อการ
เรียนรู้และเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
หรือภาคเอกชน หรือภาครัฐ หรือหน่วยงาน
วิชาชีพ 

1. จัดท าโครงการบริการวิชาการที่มีความ
หลากหลาย โดยอาศัยความร่วมมือจาก
ผู้รับบริการ หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
 

1. โครงการ มผช. 
2. โครงการพัฒนาความเป็นอัจฉริยะ
ด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 
3. โครงการเพาะเห็ดโคนญ่ีปุ่น 

1. รายงาน มผช. 
2. โครงการพัฒนาความเป็น
อัจฉริยะด้านวิทยาศาสตร์
และคณิตศาสตร์ 
3. โครงการเพาะเห็ดโคน
ญ่ีปุ่น 
 



ตัวบ่งชี้ท่ี 5.2  กระบวนการบริการทางวิชาการให้เกิดประโยชน์ต่อสังคม   

ข้อ เกณฑ์มาตรฐาน มาตรการ/กระบวนการ กิจกรรม หมายเหตุ/หลักฐานประกอบ 
3 มีการประเมินประโยชน์หรือผลกระทบของการ

ให้บริการทางวิชาการต่อสังคม 
 

1. มีการประเมินผลโครงการบริการ
วิชาการ 

1. การประเมินผลโครงการบริการ
วิชาการ 

1. สรุปผลโครงการ 

4 มีการน าผลการประเมินในข้อ 3 ไปพัฒนาระบบ
และกลไก หรือกิจกรรมการให้บริการทาง
วิชาการ 
 

1. ปรับปรุงระบบและกลไกให้บริการ
วิชาการ 

1. ประชุมคณะกรรมการเพื่อพัฒนา
คุณภาพการให้บริการ 

1. บันทึกการประชุม 
2. รายงานผลการปรับปรุง 
ระบบและกลไกการ
ให้บริการทางวิชาการ   

5 มีการพัฒนาความรู้ที่ได้จากการให้บริการทาง
วิชาการ และถ่ายทอดความรู้สู่บุคลากรภายใน
และเผยแพร่สู่สาธารณชน 

1. มีเว็บไซต์รวบรวมข้อมูลการบริการ
วิชาการ 
2. มีสื่อประชาสัมพันธ์ทางวิทยุ 

1. มีเว็บไซต์ฐานข้อมูลการบริการ
วิชาการ 
2. มีผังรายการประจ าวัน 

1. เว็บไซต์ฐานข้อมูลการ
บริการวิชาการ
www.nsru.ac.th/science 
2. ผังรายการประจ าวัน 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.nsru.ac.th/science


 

คะแนน 1 คะแนน  2 คะแนน  3 คะแนน  4 คะแนน  5 
มีการด าเนินการ 

1  ข้อ 
มีการด าเนินการ 

2  ข้อ 
มีการด าเนินการ 

3  ข้อ 
มีการด าเนินการ 

    4  ข้อ  
มีการด าเนินการ 

 5 – 6  ข้อ 

องค์ประกอบท่ี  6  การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม         เกณฑ์การประเมิน:จ านวนข้อ 

                  ชนิดของตัวบ่งชี้:กระบวนการ  

ตัวบ่งชี้ท่ี 6.1 ระบบและกลไกการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม    

ข้อ เกณฑ์มาตรฐาน มาตรการ/กระบวนการ กิจกรรม หมายเหตุ/หลักฐานประกอบ 
1 มีระบบและกลไกการท านุบ ารุงศิลปะและ

วัฒนธรรมและด าเนินการตามระบบที่ก าหนด 
 
 

1.  คณะมีการก าหนดระบบและกลไก
ทางด้านการท านุบ ารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม  มีระบบส่งเสริมให้บุคลากร
น ากิจกรรมด้านการท านุบ ารุงศิลปะและ
วัฒนธรรมสู่การปฏิบัติ  และผลลัพธ์
ชัดเจนตามแนวทางที่ก าหนดไว้ 
 

1.  จัดท านโยบายด้านการท านุบ ารุง
ศิลปะและวัฒนธรรม   และงบประมาณ
เพื่อสนับสนุนด้านการท านุบ ารุงศิลปะ
และวัฒนธรรม 

1.  แผนปฏิบัติการประจ าปี  
2554  ของคณะวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีและของ
มหาวิทยาลัย 
2.  นโยบายและแนวทางด้าน
ท านุบ ารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม 

2 มีการบูรณาการงานด้านท านุบ ารุงศิลปะและ
วัฒนธรรมกับการจัดการเรียนการสอนและ
กิจกรรมของนักศึกษา 
 
 

1.  คณะส่งเสริมให้มีการน าการท านุบ ารุง
ศิลปะและวัฒนธรรมไปบูรณาการ
ร่วมกับการเรียนการสอนและกิจกรรม
นักศึกษา 

1.  จัดท าโครงการจัดการเรียนการสอน
ที่สอดคล้องกับการท านุบ ารุงศิลปะและ
วัฒนธรรมของนักศึกษา 

1.  รายงานสรุปโครงการ
จัดการเรียนการสอนที่
สอดคล้องกับการท านุบ ารุง
ศิลปะและวัฒนธรรมของ
นักศึกษา 



ตัวบ่งชี้ท่ี 6.1  ระบบและกลไกการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

ข้อ เกณฑ์มาตรฐาน มาตรการ/กระบวนการ กิจกรรม หมายเหตุ/หลักฐานประกอบ 
3 
 
 
 
 
 
 

มีการเผยแพร่กิจกรรมหรือการบริการด้านท านุ
บ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมต่อสาธารณชน 

1.  คณะส่งเสริมให้มีการเผยแพร่และ
บริการด้านศิลปะและวัฒนธรรม 

1.  จัดท าป้ายประชาสัมพันธ์การจัด
กิจกรรมทางด้านท านุบ ารุงศิลปะและ
วัฒนธรรมและเว็บไซต์แสดงการจัด
กิจกรรมหรือบริการด้านท านุบ ารุงศิลปะ
และวัฒนธรรม 

1.  ป้ายประชาสัมพันธ์กิจกรรม 
2.  เว็บไซต์ของคณะ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
3. สื่อวิทยุ RE-Tweet 107 MHz 
4. จดหมายข่าวคณะ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
 
 

4 มีการประเมินผลความส าเร็จของการบูรณาการ
งานด้านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมกับการ
จัดการเรียนการสอนและกิจกรรมนักศึกษา 

1.  คณะมีการติดตามผลการบูรณาการงาน
ด้านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมกับการ
จัดการเรียนการสอนและกิจกรรมนักศึกษา 

1.  จัดท าแบบส ารวจด้านการจัดการเรียน
การสอนและกิจกรรมนักศึกษา 
 
 
 
 
 
 
 

1.  รายงานสรุปการจัดการเรียน
การสอนและกิจกรรมนักศึกษา 

 



ตัวบ่งชี้ท่ี 6.1  ระบบและกลไกการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

ข้อ เกณฑ์มาตรฐาน มาตรการ/กระบวนการ กิจกรรม หมายเหตุ/หลักฐานประกอบ 
5 
 
 
 
 
 
 

มีการน าผลการประเมินไปปรับปรุงการบูรณาการ
งานด้านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมกับการ
จัดการเรียนการสอน 

1.  คณะน าผลการประเมินไปพัฒนา
กระบวนการบูรณาการด้านท านุบ ารุง
ศิลปะและวัฒนธรรมกับการจัดการเรียน
การสอน 

1.  ประชุมเพื่อทบทวนและปรับปรุง
บูรณาการด้านท านุบ ารุงศิลปะและ
วัฒนธรรมกับการจัดการเรียนการสอน 

1.  รายงานการประชุมเพื่อ
ทบทวนและปรับปรุงการบูร
ณาการด้านท านุบ ารุงศิลปะ
และวัฒนธรรมกับการจัดการ
เรียนการสอน 

6 มีการก าหนดและสร้างมาตรฐานคุณภาพด้าน
ศิลปะและวัฒนธรรมและมีผลงานเป็นที่ยอมรับ
ในระดับชาติ 
 
 
 
 
 

ไม่มี ไม่มี ไม่มี 

 

 

 



คะแนน 1 คะแนน  2 คะแนน  3 คะแนน  4 คะแนน  5 
มีการด าเนินการ 

1  ข้อ 
มีการด าเนินการ 

2  ข้อ 
มีการด าเนินการ 

3  ข้อ 
มีการด าเนินการ 

    4  ข้อ  
มีการด าเนินการ 

 5  ข้อ 

องค์ประกอบท่ี  7  การบริหารและการจัดการ                        เกณฑ์การประเมิน:จ านวนข้อ 

                   ชนิดของตัวบ่งชี้:กระบวนการ  

ตัวบ่งชี้ท่ี 7.1  ภาวะผู้น าของสภาสถาบันและผู้บริหารทุกระดับของสถาบัน   

ข้อ เกณฑ์มาตรฐาน มาตรการ/กระบวนการ กิจกรรม หมายเหตุ/หลักฐานประกอบ 
1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สภาสถาบันปฏิบัติหน้าที่ตามที่กฎหมายก าหนด
ครบถ้วนและมีการประเมินตนเองตาม
หลักเกณฑ์ที่ก าหนดล่วงหน้า 
 

1.คณะกรรมการประจ าคณะมีการ
ด าเนินงานปฏิบัติตามกฎระเบียบ
ข้อบังคับของทางมหาวิทยาลัย 
2.มีการเปิดเผยรายงานการประเมิน
ตนเองรายชื่อคณะกรรมการทุกท่าน 
 และรายงานต่อสาธารณชน 
 
 
 
 
 
 
 

1.รวบรวมระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง
กับการด าเนินงานของมหาวิทยาลัยและ
คณะ 
2.บุคลากรด าเนินการตามระเบียบ
ข้อบังคับ 
3.จัดให้มีการประเมินตนเองตาม
หลักเกณฑ์ของ สกอ.ที่ก าหนดไว้ 

1.คู่มือการปฏิบัติงานส าหรับ
อาจารย์ 
2.ค าสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการ
ประเมินตนเอง 
3.SAR คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีเกี่ยวกับการ
ประเมินตนเอง 



ตัวบ่งชี้ท่ี  7.1  ภาวะผู้น าของสภาสถาบันและผู้บริหารทุกระดับของสถาบัน 

ข้อ เกณฑ์มาตรฐาน มาตรการ/กระบวนการ กิจกรรม หมายเหตุ/หลักฐานประกอบ 
2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์  ก าหนดทิศทางการ
ด าเนินงานและสามารถถ่ายทอดไปยังบุคลากร
ทุกระดับ มีความสามารถในการวางแผนกลยุทธ์ 
มีการน าข้อมูลสารสนเทศเป็นฐานในการ
ปฏิบัติงานและพัฒนาสถาบัน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.คณะกรรมการคณะวิทย์ฯ มีการก าหนด
วิสัยทัศน์การด าเนินงานอย่างชัดเจนใน
การด าเนินงาน 
2.คณะมีการน าข้อมูลสารสนเทศเป็นฐาน
ในการปฏิบัติงานและพัฒนาสถาบัน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.คณะกรรมการประจ าคณะมีการ
ประชุมเพื่อก าหนดวิสัยทัศน์ทิศทาง
ยุทธศาสตร์และนโยบายของคณะ 
2.น านโยบายของคณบดีเข้าที่ประชุม
เพื่อเสนอแนะให้ที่ประชุมได้รับทราบ
เพิ่มเติม 
3.มีการปรับปรุงระบบ  MIS ให้มีความ
ทันสมัยเพื่อใช้ในการปฏิบัติงานใน
คณะ 

1.หนังสือเชิญประชุม 
2.รายงานการประชุม 
3.แผนการปฏิบัติงาน
ประจ าปี 
4.พรบ.คณะกรรมการประจ า
คณะ 
5.เว็บไซต์คณะที่เผยแพร่
ระบบ MIS 
 



ตัวบ่งชี้ท่ี  7.1  ภาวะผู้น าของสภาสถาบันและผู้บริหารทุกระดับของสถาบัน 

ข้อ เกณฑ์มาตรฐาน มาตรการ/กระบวนการ กิจกรรม หมายเหตุ/หลักฐานประกอบ 
3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผู้บริหารมีการก ากับ  ติดตามและประเมินผล
การด าเนินงานตามที่มอบหมาย รวมทั้งสามารถ
สื่อสารแผนและผลการด าเนินงานของสถาบัน
ไปยังบุคลากรในสถาบัน 
 

1.มีการติดตามและประเมินผลการ
ด าเนินงานตามภารกิจของคณะฯ  
ทุก  4  เดือน 
2.รายงานผลปฏิบัติตามภารกิจแก่
บุคลากรภายในคณะเทอมละ 1 คร้ัง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.มีการรายงานผลการจัดกิจกรรม/
โครงการการด าเนินงานต่าง ๆ และ
รายงานกรรมการประจ าคณะฯ 
เป็นประจ าทุก 4 เดือน 
2.มีรายงานผลการปฏิบัติตามภารกิจ
ภาคเรียนละ 2 คร้ัง 
- คร้ังที่  1  เดือนมิถุนายน 
- คร้ังที่  2  เดือนพฤศจิกายน 

1.หนังสือเชิญประชุม 
2.รายงานการประชุม 
3.วาระการประชุม 
4.เอกสารสรุปและผลการ
ด าเนินงานตามแผน 
5.เว็บไซต์คณะที่เผยแพร่
ระบบ  MIS 
 

 



ตัวบ่งชี้ท่ี  7.1  ภาวะผู้น าของสภาสถาบันและผู้บริหารทุกระดับของสถาบัน 

ข้อ เกณฑ์มาตรฐาน มาตรการ/กระบวนการ กิจกรรม หมายเหตุ/หลักฐานประกอบ 
4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผู้บริหารสนับสนุนให้บุคลากรในสถาบันมีส่วน
ร่วมในการบริหารจัดการ ให้อ านาจในการ
ตัดสินใจแก่บุคลากรตามความเหมาะสม 
 

1.มีการสนับสนุนให้บุคลากรในทุก
ระดับมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ
และการตัดสินใจ 
2.มีการสร้างขวัญและก าลังใจให้กับ
บุคลากรอย่างต่อเนื่อง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.มีการประชุมระดับคณะเพื่อรับฟัง
ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของ
บุคลากรในทุกระดับ 
2.มีการแต่งตั้งคณะกรรมการประจ า
คณะและคณะกรรมการบริหารคณะ
เพื่อให้อ านาจในการตัดสินใจแก่
บุคลากร 
3.ให้เกียรติบัตรยกย่องผู้ที่ได้รับรางวัล
คุณภาพที่สร้างชื่อเสียงให้กับคณะ 

1.รายงานการประชุม 
2.ค าสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการ
ประจ าคณะภาควิชา 
สาขาวิชา 
3.เกียรติบัตรประกาศยกย่อง
ผู้ที่ได้รับรางวัลคุณภาพ 
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ข้อ เกณฑ์มาตรฐาน มาตรการ/กระบวนการ กิจกรรม หมายเหตุ/หลักฐานประกอบ 
5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผู้บริหารถ่ายทอดความรู้และส่งเสริมพัฒนา
ผู้ร่วมงาน เพื่อให้สามารถท างานบรรลุ
วัตถุประสงค์ของสถาบันเต็มตามศักยภาพ 
 

1.มีการประชุมเพื่อแลกเปลี่ยนความรู้
และถ่ายทอดประสบการณ์ร่วมกัน
ระหว่างผู้ปฏิบัติงาน 
2.จัดให้มีการท าแผนปฏิบัติงานประจ าปี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การ
จัดการองค์ความรู้ KM 
2. จัดท าแผนปฏิบัติงานประจ าปี 

1.เอกสารการจัดการองค์
ความรู ้KM 
2.แผนปฏิบัติงานประจ าปี 



ตัวบ่งชี้ท่ี  7.1  ภาวะผู้น าของสภาสถาบันและผู้บริหารทุกระดับของสถาบัน 

ข้อ เกณฑ์มาตรฐาน มาตรการ/กระบวนการ กิจกรรม หมายเหตุ/หลักฐานประกอบ 
6 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผู้บริหารบริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาล โดย
ค านึงถึงประโยชน์ของสถาบันและผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย 
 

1.มีการส่งเสริมให้ผู้บริหารด าเนินการ
บริหารงานโดยใช้หลักธรรมมาภิบาล 
2.ยึดหลักนิติธรรม คุณธรรมโปร่งใส การ
มีส่วนร่วม ความรับผิดชอบตรวจสอบได้
คุณค่าในการบริหารงาน 
3.การด าเนินงานในแต่ละโครงการที่ทุก
คนมีส่วนร่วมในองค์กรและก่อให้เกิด
ประโยชน์สูงสุด 
4.บุคลากรมีส่วนร่วมในการจัดท า
แผนปฏิบัติการ 
5.มีการติดตามผลการจัดการบริหารความ
เสี่ยง 
 
 

 

 

1.จัดกิจกรรมประชุมการมีส่วนร่วมใน
การบริหารของคณะเป็นประจ าทุก
เทอม การศึกษาของบุคลากรทั้งคณะ 
2.จัดท าแบบประเมินการบริหารงาน
ระดับคณะ 
3.จัดกิจกรรมโครงการที่เน้นการมีส่วน
ร่วมในองค์กร 
4.แต่งตั้งคณะกรรมการในการจัดท า
แผนปฏิบัติการประจ าปี 
5.จัดท าแผนบริหารความเสี่ยงในการ
ปฏิบัติงานระดับคณะ 

1.รายงานการประชุม 
2.แบบประเมินการ
ปฏิบัติงานของผู้บริหาร 
3.ผลการประเมินการ
ปฏิบัติงานของผู้บริหารใน
ระดับคณะ 
4.โครงการกิจกรรมที่จัดใน
ภาควิชา/สาขาวิชา 
5.ค าสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการ
ในการท าแผนปฏิบัติการ
ประจ าปี 
6.ค าสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการ
บริหารความเสี่ยง 
7.แผนการบริหารจัดการ
ความเสี่ยง 

 



ตัวบ่งชี้ท่ี  7.1  ภาวะผู้น าของสภาสถาบันและผู้บริหารทุกระดับของสถาบัน 

ข้อ เกณฑ์มาตรฐาน มาตรการ/กระบวนการ กิจกรรม หมายเหตุ/หลักฐานประกอบ 
7 สภาสถาบันประเมินผลการบริหารงานของ

สถาบันและผู้บริหารน าผลการประเมินไป
ปรับปรุงการบริหารงานอย่างเป็นรูปธรรม 
 

1.คณะมีการประเมินผลการปฏิบัติงาน
ของบุคลากรและประเมินผลการ
บริหารงานของคณะ 

1.จัดท าการประเมินการปฏิบัติงานของ
บุคลากรในคณะ 
2.ประชุมสรุปผลการปฏิบัติงานของ
คณะเพื่อน าการปฏิบัติงานมาปรับปรุง 

1.แบบการประเมินการ
ปฏิบัติงานของบุคลากร 
2.รายงานการประชุมสรุปผล
การปฏิบัติงานของคณะ 

 

 

 



คะแนน 1 คะแนน  2 คะแนน  3 คะแนน  4 คะแนน  5 
มีการด าเนินการ 

1  ข้อ 
มีการด าเนินการ 

2  ข้อ 
มีการด าเนินการ 

3  ข้อ 
มีการด าเนินการ 

    4  ข้อ  
มีการด าเนินการ 

 5  ข้อ 

องค์ประกอบท่ี  7  การบริหารและการจัดการ                        เกณฑ์การประเมิน:จ านวนข้อ 

                   ชนิดของตัวบ่งชี้:กระบวนการ  

ตัวบ่งชี้ท่ี 7.2  การพัฒนาสถาบันสู่สถาบันเรียนรู้  

ข้อ เกณฑ์มาตรฐาน มาตรการ/กระบวนการ กิจกรรม หมายเหตุ/หลักฐานประกอบ 
1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

มีการก าหนดประเด็นความรู้และเป้าหมายของ
การจัดการความรู้ที่สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์
ของสถาบันอย่างน้อยครอบคลุมพันธกิจด้าน
การผลิตและการวิจัย 

1.แต่งตั้งคณะกรรมการจัดการความรู้ของ
คณะ 
2. มีการทบทวนและจัดท าแผนการ
จัดการความรู้จากการจัดท าแผนปฏิบัติ
การประจ าปี 
3. คณะกรรมการการจัดการความรู้มีการ
ประชุมเพื่อก าหนดประเด็นความรู้ที่จะ
ใช้ในการจัดการความรู้ ปีการศึกษา 2554 
 
 
 
 
 

1. ประชุมทบทวนและจัดท าแผนการ
จัดการความรู้ประจ าปีการศึกษา 2554 
2. จัดท าแผนการจัดการความรู้ประจ าปี
การศึกษา 2554 
3.จัดประชุมเพื่อก าหนดประเด็นความรู้
ที่จะใช้ในการจัดการความรู้ ประจ าปี
การศึกษา 2554 
4.ประชาสัมพันธ์ให้กับบุคลากรและ
บุคคลทั่วไปรับทราบ 

1.ค าสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการ
จัดการความรู้ 
2.รายงานการประชุมการ
จัดการความรู้ 
3.จดหมายข่าวของคณะ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
4.เว็บไซต์ของคณะ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 



ตัวบ่งชี้ท่ี 7.2  การพัฒนาสถาบันสู่สถาบันเรียนรู้  

ข้อ เกณฑ์มาตรฐาน มาตรการ/กระบวนการ กิจกรรม หมายเหตุ/หลักฐานประกอบ 
2 
 
 
 

 

ก าหนดบุคลากรกลุ่มเป้าหมายที่จะพัฒนาความรู้
และทักษะด้านการผลิตบัณฑิตและด้านการวิจัย
อย่างชัดเจนตามประเด็นความรู้ที่ก าหนดใน 
ข้อ 1 
 

1.ก าหนดกลุ่มเป้าหมายที่จะวัดความรู้ที่
สอดคล้องกับแผนการจัดการความรู้ใน
ข้อ 1 
 
 

1.ประชุมก าหนดกลุ่มเป้าหมายที่จะ
พัฒนาความรู้และทักษะด้านการผลิต
บัณฑิตและด้านการวิจัยทาง
วิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาในประเด็นที่
ได้รับการคัดเลือก 
 

1.ค าสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการ
จัดการความรู้ 
2.รายงานการประชุม
คณะกรรมการจัดการความรู้ 
 

3 
 
 
 
 
 

 
 

มีการแบ่งปันและแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากความรู้
ทักษะของผู้มีประสบการณ์ตรง (tacit 
knowledge) เพื่อค้นหาแนวปฏิบัติที่ดีตาม
ประเด็นความรู้ที่ก าหนดในข้อ 1 และเผยแพร่
ไปสู่บุคลากรกลุ่มเป้าหมายที่ก าหนด 
 
 
 

1.แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานการ
จัดการสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ตาม
ประเด็นที่ได้รับการคัดเลือก (จากข้อ1) 
ไปสู่กลุ่มเป้าหมายในข้อ 2 
 
 
 

1.เชิญผู้มีประสบการณ์ตรงหรือ
ผู้เชี่ยวชาญมาเป็นวิทยากรในการจัดการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ให้กับบุคลากร
กลุ่มเป้าหมาย 
2.จัดสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ใน
ประเด็นที่ได้รับการคัดเลือกจากข้อ 1 
3.จัดหาที่ปรึกษา (พี่เลี้ยง) ในประเด็นที่
มีการจัดการเรียนรู้ให้กับกลุ่มเป้าหมาย 

1.ค าสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการ
ด าเนินงานการจัดสัมมนา
และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
2.หนังสือเชิญผู้ทรงคุณวุฒิ 
3.รายงานสรุปการจัดสัมมนา
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
4.ค าสั่งแต่งต้ังที่ปรึกษา 
5.ภาพถ่ายกิจกรรมการจัด
สัมมนา 
 
 
 



ตัวบ่งชี้ท่ี 7.2  การพัฒนาสถาบันสู่สถาบันเรียนรู้  

ข้อ เกณฑ์มาตรฐาน มาตรการ/กระบวนการ กิจกรรม หมายเหตุ/หลักฐานประกอบ 
4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

มีการรวบรวมความรู้ตามประเด็นความรู้ที่
ก าหนดในข้อ 1 ทั้งที่มีอยู่ในตัวบุคคลและแหล่ง
เรียนรู้อ่ืน ๆ ที่เป็นแนวปฏิบัติที่ดีมาพัฒนาและ
จัดเก็บอย่างเป็นระบบ โดยเผยแพร่ออกมาเป็น
ลายลักษณ์อักษร (explicit Knowledge) 
 

1.มีการรวบรวมความรู้ที่มีอยู่ในตัวบุคคล
และแหล่งเรียนรู้อ่ืนๆที่มีแนวปฏิบัติที่ดี 
มาจัดท าเป็นวารสารการจัดการความรู้ 
ประจ าปีการศึกษา 2554 
2.มีการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์องค์
ความรู้ที่ได้จากการสัมมนาในรูปแบบ
วารสารการจัดการความรู้และ KM 
BLOG 
 
 
 
 
 

1.ประชุมคณะกรรมการจัดท าวารสาร
การจัดการความรู้ 
2.จัดท าวารสารการจัดการความรู้ และ
KM BLOG  
3.เผยแพร่วารสารการจัดการความรู้และ 
KM BLOG ผ่านทางเว็บไซต์ของคณะ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
 

1.ค าแต่งต้ังคณะกรรมการ
จัดท าวารสารการจัดการ
ความรู้ 
2.รายงานการประชุม
คณะกรรมการจัดท าวารสาร
การจัดการความรู้ 
3.วารสารการจัดการองค์
ความรู้ 
4. KM BLOG ของคณะ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
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5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

มีการน าความรู้ที่ได้จากการจัดการความรู้ในปี
การศึกษาปัจจุบันหรือปีการศึกษาที่ผ่านมาที่เป็น
ลายลักษณ์อักษร (explicit knowledge) และจาก
ความรู้ ทักษะของผู้มีประสบการณ์ตรง (tacit 
knowledge) ที่เป็นแนวปฏิบัติที่ดีมาปรับปรุงใช้
ในการปฏิบัติงานจริง 

1.ติดตามประเมินผลสัมฤทธิ์ของการ
จัดการความรู้ 
2.น าผลการประเมินมาปรับใช้และ
ปรับปรุงแผนการจัดการความรู้ 
 
 
 
 
 

1.จัดท าแบบติดตามประเมินผลสัมฤทธิ์
ของการจัดการความรู้ 
2.จัดท ารายงานผลการติดตาม
ประเมินผลสัมฤทธิ์ของการจัดการ
ความรู้เพื่อน าข้อมูลไปใช้ในการจัดท า
แผนการจัดการความรู้ในปีการศึกษา 
2555 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.แบบติดตามประเมินผล
สัมฤทธิ์ขององค์ความรู้ 
2.รายงานผลการติดตาม
ประเมินผลสัมฤทธิ์ของการ
จัดการความรู้ 
 
 
 
 

 



คะแนน 1 คะแนน  2 คะแนน  3 คะแนน  4 คะแนน  5 
มีการด าเนินการ 

1  ข้อ 
มีการด าเนินการ 

2  ข้อ 
มีการด าเนินการ 

3  ข้อ 
มีการด าเนินการ 

    4  ข้อ  
มีการด าเนินการ 

 5  ข้อ 
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มีแผนระบบสารสนเทศ (Information system 
Plan) 

1.มีแผนนโยบาย แผนระบบสารสนเทศที่
สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ของคณะ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
2.มีการแต่งตั้งคณะกรรมการจัดท าแผน
ระบบสารสนเทศ 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.แต่งตั้งคณะกรรมการจัดท าแผนและ
นโยบายด้านระบบสารสนเทศ 
2.จัดท าแผนนโยบายด้านสารสนเทศ 
3.การประชุมคณะกรรมการพิจารณา
และด าเนินงานระบบสารสนเทศ 

1.นโยบายและกลยุทธ์คณะ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
2. ค าสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการ 
3. รายการประชุม 
4. แผนระบบสารสนเทศ
คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี 
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มีระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการ
ตัดสินใจตามพันธกิจของสถาบัน โดยอย่างน้อย
ต้องครอบคลุมการจัดการเรียนการสอน การวิจัย 
การบริหารจัดการ และการเงินและสามารถ
น าไปใช้ในการด าเนินงานประกันคุณภาพ 
 

1.จัดท าระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร
และการตัดสินใจและน ามาใช้ในการ
ประกันคุณภาพ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.ด าเนินการโครงการพัฒนาฐานข้อมูล 
2.จัดท าข้อมูลด้านการเงินและพัสดุ 
3.จัดท าข้อมูลการประกันคุณภาพทาง
การศึกษา 
4.จัดท าฐานข้อมูลบุคลากร 
5.จัดท าฐานข้อมูลห้องปฏิบัติการ 

1.ฐานข้อมูลด้านการเงินและ
พัสด ุ
2.ฐานข้อมูลการประกัน
คุณภาพการศึกษา 
3.ฐานข้อมูลบุคลากร 
4.ฐานข้อมูลห้องปฏิบัติการ 
5.ฐานข้อมูลการเรียนการ
สอนและงานวิจัย 
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3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

มีการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบ 
สารสนเทศ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.แต่งตั้งผู้รับผิดชอบท าแบบประเมิน
ความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบ 
2.จัดให้มีการประเมินความพึงพอใจของ
ผู้ใช้ฐานข้อมูล 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.ด าเนินการตามโครงการประเมิน
ความพึงพอใจของผู้ใช้ฐานข้อมูล 

1.ผลการประเมินความพึง
พอใจของผู้ใช้ฐานข้อมูล 
2.ค าสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการ 
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4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

มีการน าผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ 
ระบบสารสนเทศมาปรับปรุงระบบสารสนเทศ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.วิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากการประเมิน 
ความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบสารสนเทศ 
2.น าผลการประเมินความพึงพอใจมา 
ปรับปรุงสารสนเทศ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.รายงานผลการวิเคราะห์พร้อม 
แนวทางการแก้ไขให้ผู้บริหาร/ 
คณะกรรมการประจ าคณะรับทราบ 
2.ผู้บริหาร/คณะกรรมการประจ าคณะ 
พิจารณาอนุมัติ 
3.น าผลจากข้อ  3  มาด าเนินการ
ปรับปรุงฐานข้อมูล 

1.ผลการวิเคราะห์และ
แนวทางในการปรับปรุง 
ฐานข้อมูล 
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5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

มีการส่งข้อมูลผ่านระบบเครือข่ายของหน่วยงาน
ภายนอกที่เกี่ยวข้องตามที่ก าหนด 
 

1.จัดให้มีการเชื่อมโยงระบบฐานข้อมูล
ของสถาบันกับ สกอ. ตามรูปแบบที่
ก าหนด 
 

1.เชื่อมโยงระบบฐานข้อมูลของ 
สกอ. มาอยู่ในเว็บไซต์ของคณะ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

1.เว็บไซต์คณะ
วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี 
2. CHE QA Online 

 



คะแนน  1 คะแนน  2 คะแนน  3 คะแนน  4 คะแนน  5 
มีการด าเนินการ 

1  ข้อ 
มีการด าเนินการ 

2  ข้อ 
มีการด าเนินการ 
3 หรือ 4  ข้อ 

มีการด าเนินการ 
    5  ข้อ  

มีการด าเนินการ 
 6  ข้อ 

 

องค์ประกอบท่ี  7  การบริหารและการจัดการ                        เกณฑ์การประเมิน:จ านวนข้อ 

                   ชนิดของตัวบ่งชี้:กระบวนการ  

ตัวบ่งชี้ท่ี 7.4  ระบบบริหารความเสี่ยง 

ข้อ เกณฑ์มาตรฐาน มาตรการ/กระบวนการ กิจกรรม หมายเหตุ/หลักฐานประกอบ 
1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

มีการแต่งตั้งคณะกรรมการหรือคณะท างาน
บริหารความเสี่ยง โดยมีผู้บริหารระดับสูงและ
ตัวแทนที่รับผิดชอบ พันธกิจหลักของสถาบัน
ร่วมเป็นคณะกรรมการหรือคณะท างาน 
 

1.แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
เพื่อจัดท าแผนงานด้านระบบบริหาร
ความเสี่ยง 
 
 

1.แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความ
เสี่ยงโดยมีผู้บริหารระดับสูงและ
ตัวแทนรับผิดชอบพันธกิจหลัก 

1.ค าสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการ
บริหารความเสี่ยง 
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มีการวิเคราะห์และระบุความเสี่ยงและปัจจัยที่
ก่อให้เกิดความเสี่ยงอย่างน้อย 3 ด้าน ตามบริบท
ของสถาบัน 

1.วิเคราะห์และระบุปัจจัยเสี่ยงที่ส่งผล
กระทบหรือสร้างความเสียหายหรือลด
โอกาสที่จะบรรลุเป้าหมาย จ านวน 5 
ด้าน ได้แก่ 
1) ความเสี่ยงด้านการเงินและงบประมาณ 
2) ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ 
3) ความเสี่ยงด้านนโยบาย 
4) ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน 
5) ความเสี่ยงด้านเหตุการณ์ภายนอก 

1. จัดประชุมคณะกรรมการบริหาร
ความเสี่ยวง 
2. ให้คณะกรรมการแต่ละด้านของการ
บริหารความเสี่ยง วิเคราะห์และระบุ
ความเสี่ยง พร้อมทั้งปัจจัยที่ก่อให้เกิด
ความเสี่ยง รวมทั้งจัดล าดับความส าคัญ
ของปัจจัยเสี่ยงโดยพิจารณาจากมิติของ
โอกาส ผลกระทบจากความเสี่ยงและ
ผลการบริหารความเสี่ยงในปีการศึกษา
ที่ผ่านมา 
 
 

1.รายงานสรุปการวิเคราะห์
และระบุความเสี่ยงที่
ด าเนินการโดยแต่ละฝ่าย 
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มีการประเมินโอกาสและผลกระทบของความ
เสี่ยง และจัดล าดับความเสี่ยงที่ได้จากการ
วิเคราะห์ในข้อ 2 

1.ประเมินระดับความเสี่ยงโดยพิจารณา
โอกาสในการเกิดความเสี่ยง ผลกระทบ
ของความเสี่ยงและผลการบริหารความ
เสี่ยงในปีการศึกษาที่ผ่านมา โดยอาจ
ก าหนดเป็นเชิงปริมาณ หรือเชิงคุณภาพ
เพื่อให้เห็นถึงระดับความเสี่ยงเป็นสูง 
กลาง ต่ า  

1.จัดประชุมคณะกรรมการบริหารความ
เสี่ยง และให้คณะกรรมการแต่ละด้าน
จัดล าดับความส าคัญของปัจจัยเสี่ยงและ
ประเมินระดับความเสี่ยงโดยพิจารณา
โอกาสในการเกิดความเสี่ยง ผลกระทบ
ของความเสี่ยงและผลการบริหารความ
เสี่ยงในปีการศึกษาที่ผ่านมา โดยอาจ
ก าหนดเป็นเชิงปริมาณ หรือเชิงคุณภาพ
เพื่อให้เห็นถึงระดับความเสี่ยงเป็นสูง 
กลาง ต่ า 
 
 
 
 
 
 
 

1.รายงานสรุปการจัดล าดับ
ความเสี่ยงของคณะ
กรรมการบริหารความเสี่ยง 
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มีการจัดท าแผนบริหารความเสี่ยงที่มีระดับ
ความเสี่ยงสูง และด าเนินการตามแผน 

1. จัดท าแผนบริหารความเสี่ยงอย่างเป็น
รูปธรรมให้ครอบคลุมทั้ง 5 ด้าน โดยใช้
แนวคิด 4T คือ Take: การยอมรับความ
เสี่ยง Treat: การลดหรือควบคุมความ
เสี่ยง  Transfer: โอนหรือกระจาย 
Terminate: หยุดหรือหลีกเลี่ยง และ
ประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรได้รับทราบ 
2. มีการด าเนินการตามแผนบริหารความ
เสี่ยง 

1. ให้คณะกรรมการแต่ละด้านจัดท า
แผนบริหารความเสี่ยง โดยต้องก าหนด
มาตรการหรือปฏิบัติการในการสร้าง
ความรู้ความเข้าใจให้กับบุคลากรทุก
ระดับ ในด้านการบริหารความเสี่ยงและ
ด าเนินการแก้ไขลดหรือป้องกันความ
เสี่ยงที่จะเกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรม 
2. ผู้รับผิดชอบแต่ละความเสี่ยง 
ด าเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยง 
เช่น ปรับการด าเนินงานตามโครงการ 
ปรับเพิ่มโครงการ ยกเลิกโครงการ 
 
 
 
 
 
 

1. รายงานแสดงแผนบริหาร
ความเสี่ยง 
2. รายงานการปฏิบัติงานตาม
แผนบริหารความเสี่ยง 
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มีการติดตามและประเมินผลการด าเนินงานตาม
แผนและรายงานต่อสภาสถาบันเพื่อพิจารณา
อย่างน้อยปีละ 1 คร้ัง 

1. มีการรายงานความก้าวหน้าหรือผล
การด าเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง
ต่อคณะกรรมการประจ าคณะอย่างน้อยปี
ละ 2 คร้ัง 
2. มีการรายงานสรุปผลการด าเนินงาน
และประเมินผลความส าเร็จของการ
ด าเนินงานปัญหา อุปสรรค และแนวทาง
แก้ไขพร้อมทั้งข้อเสนอแนะในการ
ปรับปรุงแผนการด าเนินงานต่อ
คณะกรรมการประจ าคณะ 

1. น าเสนอรายงานความก้าวหน้าหรือ
ผลการด าเนินงานตามแผนบริหารความ
เสี่ยงต่อคณะกรรมการประจ าคณะอย่าง
น้อยปีละ 2 คร้ัง 
2. น าเสนอรายงานสรุปผลการ
ด าเนินงานและประเมินผลความส าเร็จ
ของการด าเนินงานปัญหา อุปสรรค 
และแนวทางแก้ไขพร้อมทั้ง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงแผนการ
ด าเนินงานต่อคณะกรรมการประจ า
คณะ 
 
 
 
 
 
 

1. รายงานการประชุม
คณะกรรมการประจ าคณะ 
2. รายงานผลการด าเนินงาน
ตามแผนบริหารความเสี่ยง 
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มีการน าผลการประเมินและข้อเสนอแนะจาก
สภาสถาบันไปใช้ในการการปรับแผนหรือ
วิเคราะห์ความเสี่ยงในรอบปีถัดไป 

1.มีการปรับแผนบริหารความเสี่ยงโดย
การน าความเสี่ยงและข้อเสนอแนะจาก
คณะกรรมการประจ าคณะ และความ
เสี่ยงที่เหลืออยู่หลังการจัดการเพื่อ
น าไปใช้ในการจัดการความเสี่ยงในรอบ
ปีถัดไป 

1.มีการประชุมคณะกรรมการบริหาร
ความเสี่ยงเพื่อทบทวนและปรับปรุง
แผนบริหารความเสี่ยง โดยการน าความ
เสี่ยงและข้อเสนอแนะจาก
คณะกรรมการประจ าคณะ และความ
เสี่ยงที่เหลืออยู่หลังการจัดการเพื่อ
น าไปใช้ในการจัดการความเสี่ยงใน
รอบปีถัดไป 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.รายงานการประชุมของ
คณะกรรมการบริหารความ
เสี่ยงเร่ือง การทบทวนและ
ปรับปรุงแผนบริหารความ
เสี่ยง 

 



คะแนน 1 คะแนน  2 คะแนน  3 คะแนน  4 คะแนน  5 
มีการด าเนินการ 

1  ข้อ 
มีการด าเนินการ 
2  หรือ  3  ข้อ 

มีการด าเนินการ 
4  หรือ 5  ข้อ 

มีการด าเนินการ 
    6  ข้อ  

มีการด าเนินการ 
 7  ข้อ 

องค์ประกอบท่ี  8  การเงินและงบประมาณ                            เกณฑ์การประเมิน:จ านวนข้อ 

ชนิดของตัวบ่งชี้:กระบวนการ  

ตัวบ่งชี้ท่ี 8.1  ระบบและกลไกการเงินและงบประมาณ 

ข้อ เกณฑ์มาตรฐาน มาตรการ/กระบวนการ กิจกรรม หมายเหตุ/หลักฐานประกอบ 
   1 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

 

มีแผนกลยุทธ์ทางการเงินที่สอดคล้องกับแผน
ยุทธศาสตร์ของสถาบัน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.คณะกรรมการบริหารคณะประชุม
จัดท าแผนกลยุทธ์ทางการเงินแผน 4  ปี 
ตามยุทธศาสตร์ของคณะฯ 
 
 
 
 

1.จัดท าแผนกลยุทธ์ทางการเงินจาก
แผนปฏิบัติราชการประจ าปีของคณะฯ 
 
 
 

1.แผนปฏิบัติราชการ
ประจ าปีของคณะฯ 
2.แผนยุทธศาสตร์ทาง
การเงิน 
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มีแนวทางจัดหาทรัพยากรทางด้านการเงิน
หลักเกณฑ์การจัดสรร  และการวางแผนการใช้
เงินอย่างมีประสิทธิภาพ โปร่งใส  ตรวจสอบได้ 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.คณะกรรมการบริหารคณะด าเนินการ
บริหารงบประมาณ โดยมีแนวทางจัดหา
ทรัพยากรทางด้านการเงิน แผนการใช้
จ่ายเงินในแผนยุทธ์ศาสตร์ทางการเงิน
ของคณะฯ 
2.มีรายงานการใช้จ่ายเงิน 
 
 
 
 

1.คณะกรรมการบริหารคณะฯจัดสรร
งบประมาณแผ่นดิน งบประมาณรายได้
ตามเอกสารการจัดสรรงบประมาณของ
มหาวิทยาลัย 
2.คณะกรรมการบริหารคณะจัดท า
แผนการใช้จ่ายเงิน 
3.รายงานการใช้เงินงบประมาณรายได้
และงบประมาณแผ่นดินรายเดือน และ
รายไตรมาส 
4.มีการจัดสรรรายได้จากการให้บริการ
ศูนย์ มผช. 
 
 

1.เอกสารการจัดสรร
งบประมาณแผ่นดินและงบ
รายได้ 
2.สรุปแผนการใช้จ่ายเงินของ
ทุกหน่วยงาน 
3.สรุปรายงานการเบิกจ่ายเงิน
รายเดือนและรายไตรมาส 
4.ประกาศอัตราการเก็บ
ค่าบริการของศูนย์ มผช. 
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มีงบประมาณประจ าปีที่สอดคล้องกับ
แผนปฏิบัติการในแต่ละพันธกิจและการพัฒนา
สถาบันและบุคลากร 
 
 
 
 
 

1.จัดท าระบบฐานข้อมูลแสดงข้อมูลทาง
การเงินงบประมาณประจ าปีที่สอดคล้อง
กับแผนปฏิบัติในแต่ละพันธกิจและการ
พัฒนาสถาบันและบุคลากร 
 
 
 
 

1.โครงการปรับปรุงระบบฐานข้อมูล 
 1.1 ฐานขอ้มูลทางการเงิน 
  1.2 ฐานข้อมูลพัสดุ 
2. จัดท ารายงานสรุปการใช้จ่ายเงิน
งบประมาณประจ าปีเสนอ
กรรมการบริหารคณะ 
 
 

1. ฐานข้อมูลทางการเงิน จาก 
www.nsru.sicence/budget 
2.สรุปรายงานการเบิกจ่าย
งบประมาณแผ่นดินและงบ
รายได้ 
3.สรุปรายงานเร่งรัดการใช้
จ่ายเงินทุกเดือน 
 

 
4 
 
 

 

 
มีการจัดท ารายงานทางการเงินอย่างเป็นระบบ
และรายงานต่อสภาสถาบันอย่างน้อยปีละ  2 
คร้ัง 
 
 
 
 
 
 

 
1.จัดท ารายงานทางการเงินอย่างเป็น
ระบบทุกเดือนและมีการรายงานต่อ
สถาบัน 

 
1.จัดท ารายงานสรุปการเบิกจ่าย
งบประมาณรายได้ทุกเดือน 
2.จัดท ารายงานสรุปการเบิกจ่าย
งบประมาณแผ่นดินทุกเดือน 
3.จัดท าสรุปรายงานเร่งรัดการเบิก
จ่ายเงินทุกเดือน 
 

 
1.สรุปรายงานการเบิกจ่าย
งบประมาณ 
2.สรุปการเบิกจ่ายเงิน
งบประมาณแผ่นดิน 
3.สรุปรายงานเร่งรัดการใช้
จ่ายเงินทุกเดือน 

http://www.nsru.sicence/budget
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มีการน าข้อมูลทางการเงินไปใช้ในการวิเคราะห์
ค่าใช้จ่ายและวิเคราะห์สถานะทางการเงินและ
วิเคราะห์สถานะทางการเงินและความมั่นคงของ
องค์กรอย่างต่อเนื่อง 
 
 
 
 
 
 
 

1.รายงานทางการเงินเพื่อเสนอ
กรรมการบริหารคณะ 
 
 
 

1.จัดท ารายงานสรุปการเบิกจ่ายเงิน
งบประมาณรายได้ทุกเดือน 
2.จัดท ารายงานสรุปการเบิกจ่ายเงิน
งบประมาณแผ่นดินทุกเดือน 
3.จัดท าสรุปเร่งรัดการเบิกจ่ายเงินทุก
เดือน 
4.สรุปรายงานการจัดท าแผนการใช้
จ่ายเงิน 
 
 

1.สรุปรายงานการเบิกจ่าย
งบประมาณ 
2.สรุปการเบิกจ่ายเงิน
งบประมาณแผ่นดิน 
3.สรุปรายงานเร่งรัดการใช้
จ่ายเงินรายเดือน 
4.แผนการใช้เงินรายเดือน
และรายไตรมาส 
5.บันทึกการประชุมคณะ 
กรรมการบริหารคณะ
เกี่ยวกับข้อมูลการใช้จ่ายเงิน 
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มีหน่วยตรวจสอบภายในและภายนอกท าหน้าที่
ตรวจติดตามการใช้เงินให้เป็นไปตามระเบียบ
และกฎเกณฑ์ที่สถาบันก าหนด 
 
 
 
 

1.มอบหมายให้หน่วยตรวจสอบภายใน
ท าหน้าที่ตรวจสอบติดตาม การใช้เงิน
ของหน่วยงานของสถาบันให้ถูกต้อง 
 
 
 

1.มีการแต่งตั้งคณะกรรมการติดตาม
การใช้งบประมาณจากบุคลากร
ภายนอกมหาวิทยาลัย 
2.มีการตรวจสอบและติดตามของ
หน่วยตรวจสอบภายใน 
 

1.ค าสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการ
ติดตามตรวจสอบการปฏิบัติ
ราชการของมหาวิทยาลัยและ
หน่วยงาน 
2.รายงานการตรวจสอบภายใน 
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ผู้บริหารระดับสูงมีการติดตามผลการใช้เงินให้
เป็นไปตามเป้าหมายและน าข้อมูลจากรายงาน
ทางการเงินไปใช้ในการวางแผนและการ
ตัดสินใจ 
 
 
 
 

1.ผู้บริหารต้องติดตามผลการใช้จ่ายเงิน
จากรายงานทางการเงิน 
 

1.จัดท ารายงานทางการเงินเข้าวาระ
การประชุมกรรมการบริหารคณะทุก
คร้ัง 

1.สรุปรายงานการเบิกจ่าย
งบประมาณ 
2.สรุปการเบิกจ่ายเงิน
งบประมาณแผ่นดิน 
3.รายงานสรุปการติดตามการ
ใช้งบประมาณ 
 
 
 
 
 



คะแนน 1 คะแนน  2 คะแนน  3 คะแนน  4 คะแนน  5 
มีการด าเนินการ 

1  ข้อ 
มีการด าเนินการ 
2  หรือ  3  ข้อ 

มีการด าเนินการ 
4  หรือ 5  หรือ 6  ข้อ 

มีการด าเนินการ 
    7  หรือ 8  ข้อ  

มีการด าเนินการ 
 9  ข้อ 

องค์ประกอบท่ี  9  ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ                           เกณฑ์การประเมิน:จ านวนข้อ 

                 ชนิดของตัวบ่งชี้:กระบวนการ  

ตัวบ่งชี้ท่ี 9.1  ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 

ข้อ เกณฑ์มาตรฐาน มาตรการ/กระบวนการ กิจกรรม หมายเหตุ/หลักฐานประกอบ 
   1 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

 

มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษา
ภายในที่เหมาะสมและสอดคล้องกับพันธกิจ
และพัฒนาการของสถาบันตั้งแต่ระดับภาควิชา
หรือหน่วยงานเทียบเท่าและด าเนินการตาม
ระบบที่ก าหนด 
 

1. กรรมการประกันคุณภาพระดับ
ภาควิชาและคณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี 
2. จัดท าคู่มือประกันคุณภาพการศึกษา 
3. มีการพัฒนาระบบประกันคุณภาพ 

1. แต่งตั้งกรรมการประกันคุณภาพ
ระดับภาควิชาและคณะวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี 
2. จัดท าคู่มือประกันคุณภาพการศึกษา
ในสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาของ 
สกอ. เป็นพื้นฐานในการจัดท าแผนและ
ด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา
ของคณะฯ  
 
 
 
 
 

1. ค าสั่งแต่งต้ังคระกรรมการ
ระดับภาควิชาและคณะฯ 
2. คู่มือประกันคุณภาพ
การศึกษาคณะวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีปี 2554 
3. คู่มือประกันคุณภาพ
การศึกษาของ สกอ. ปี 2554 
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ข้อ เกณฑ์มาตรฐาน มาตรการ/กระบวนการ กิจกรรม หมายเหตุ/หลักฐานประกอบ 
    

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

4. คู่มือประกันคุณภาพ
การศึกษาของ สมศ. ปี 2554 
5. สรุปการจัดท าโครงการ 
6. สรุปการจัดท าโครงการ
พัฒนาระบบประกันคุณภาพ 
7. ค าสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการ
การจัดการความรู้ประจ าคณะ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
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   2 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

 

มีการก าหนดนโยบายและให้ความส าคัญเรื่อง
การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน โดย
คณะกรรมการระดับนโยบายและผู้บริหารสูงสุด
ของสถาบัน 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. มีนโยบาย กลยุทธ์ แผนด าเนินการและ
แผนปฏิบัติการที่สอดคล้องกับการ
ประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถาบัน
ระดับอุดมศึกษา 
2. มีคณะกรรมการประกันคุณภาพและ
สร้างความเข้าใจมาตรฐาน ตัวบ่งชี้และ
เกณฑ์การประเมินคุณภาพให้เป็นไป
ในทางเดียวกัน 
3. มีกลไกเชื่อมโยงการปฏิบัติงานต้ังแต่
ระดับบุคคลจนถึงระดับคณะ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
4. มีคู่มือประกันคุณภาพในแต่ละระดับ 
5. มีการติดตาม ตรวจสอบ และ
ประเมินผล การประกันคุณภาพการศึกษา
ที่ระดับคณะและภาควิชา   
 
 
 

1.จัดท านโยบาย กลยุทธ์ แผน
ด าเนินการ และแผนปฏิบัติการให้
สอดคล้องกับการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายในสถานศึกษา
ระดับอุดมศึกษา 
2. จัดท าค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ
ประกันคุณภาพ 
3. ประชุมคณะกรรมการประกัน
คุณภาพการศึกษาของคณะเพื่อท าความ
เข้าใจมาตรฐานตังบ่งชี้เกณฑ์การ
ประเมินคุณภาพให้เป็นไปในทาง
เดียวกัน 
4. จัดท าแบบประเมิน ปอ. 
5. จัดท าคู่มือประกันคุณภาพการศึกษา 
 
 
 

1. นโยบายและกลยุทธ์คณะ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
2. ค าสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการ
การประกันคุณภาพ 
3. สรุปการประชุมเพื่อท า
ความเข้าใจในเกณฑ์ของ 
สกอ. 
4. สรุปประเมิน ปอ.7 
5. คู่มือประกันคุณภาพ
การศึกษา 
6. รายงาน SAR/ภาควิชา/
สาขาวิชา 
7.ปฏิทินการประเมิน 
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6. จัดกิจกรรมติดตามประเมินผล
ประกันคุณภาพการศึกษาระดับภาควิชา
โดยจะมีคระกรรมการภายในคณะเป็น
ผู้ประเมิน 
7. จัดโครงการติดตามตรวจสอบ
ประเมินผลการประกันคุณภาพ
การศึกษาระดับคณะโดยมีการเชิญ 
ผู้ประเมินจากภายนอก 
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มีการก าหนดตัวบ่งชี้เพิ่มเติมตามอัตลักษณ์ของ
สถาบัน 

1.ร่วมกับมหาวิทยาลัยก าหนดตัวบ่งชี้
เพิ่มเติมตามอัตลักษณ์ให้ครบถ้วนทั้ง
ปัจจัยน าเข้า กระบวนการ ผลผลิตหรือ
ผลลัพธ ์

1. ร่วมกับมหาวิทยาลัยคณะกรรมการ
ประกันคุณภาพระดับมหาวิทยาลัยเพื่อ
ก าหนดอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย 
2. ร่วมกับมหาวิทยาลัยเพื่อก าหนดตัว
บ่งชี้ที่เป็นอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย 
3.ประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างความเข้าใจ
เกีย่วกับมาตรฐานและตัวบ่งชี้ที่เป็น 
อัตลักษณ์ 
 

1.ค าสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการ
ประกันคุณภาพระดับ
มหาวิทยาลัย 
2.รายงานการประชุม 
3.ตัวบ่งชี้เพิ่มเติมที่เป็น 
อัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย 
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ข้อ เกณฑ์มาตรฐาน มาตรการ/กระบวนการ กิจกรรม หมายเหตุ/หลักฐานประกอบ 
   4 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

 

มีการด าเนินงานด้านประกันคุณภาพการศึกษา
ภายในที่ครบถ้วน ประกอบด้วย 
1)  การควบคุมติดตามการด าเนินงานและ
ประเมินคุณภาพ 
2)  จัดท ารายงานประจ าปีที่เป็นรายงานประเมิน
คุณภาพเสนอต่อสถาบันและส านักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษาตามก าหนดเวลา
โดยเป็นรายงานที่มีข้อมูลครบถ้วนตามที่
คณะกรรมการการอุดมศึกษาก าหนดใน CHE 
QA Online และ 
3)  การน าผลการประเมินคุณภาพไปท าแผนการ
พัฒนาคุณภาพการศึกษาสถาบัน 
 
 
 
 
 
 

1. ติดตามประเมินการประกันคุณภาพ
ภายในที่ครบถ้วน พร้อมทั้งจัดท ารายงาน
ประเมินคุณภาพที่ครบถ้วนสมบูรณ์ 
 
 
 

1. มีการก าหนดปฏิทินการประเมิน 
2. จัดท ารายงาน SAR ของคณะและ
ภาควิชา 
3. จัดกิจกรรมติดตามประเมินผลการ
ประกันคุณภาพทั้งภายในและภายนอก 
 
 
 

1. ปฏิทินการประเมินฯ 
2. SAR ภาควิชา 
3. SAR คณะ 
4. รายงานผลการประเมินการ
ประกันคุณภาพทั้งภายใน
และภายนอก 
5. CHE QA Online  
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   5 

 
  
 

 

มีการท าแผนการประกันคุณภาพการศึกษา
ภายในมาปรับปรุงการท างานและส่งผลให้มีการ
พัฒนาการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ของแผนกล
ยุทธ์ทุกตัวบ่งชี้ 

1. น าแผนการประกันคุณภาพศึกษามา
พิจารณาการจัดท าแผนปฏิบัติการ
ประจ าปีในปีถัดไป 

1. ประชุมบุคลากรในการจัดท า
แผนการปฏิบัติการโดยน าผลการ
ประเมินคุณภาพการศึกษามาพิจารณา
จัดท าแผนการปฏิบัติการประจ าปีต่อไป 
 

1. แผนการปฏิบัติงาน
ประจ าปี 
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มีระบบสารสนเทศที่ให้ข้อมูลสนับสนุนการ
ประกันคุณภาพการศึกษาภายในครบทั้ง 9 
องค์ประกอบคุณภาพ 

1.จัดให้มีระบบฐานข้อมูลและ
สารสนเทศที่สนับสนุนการประกัน
คุณภาพการศึกษาและใช้ร่วมกันได้ทั้ง
ระบบบุคคล/สาขาวิชา/ภาควิชา/คณะและ
สถาบัน 

1.จัดท า Common data set ส าหรับ
รายงาน สกอ. ,สมศ. , และ กพร. 
2. น าข้อมูลจาก Common data set ไป
ประกอบการเขียนรายงานการประเมิน
ตนเอง (SAR) 
3. จัดท าฐานข้อมูลการประกันคุณภาพ
ทางการศึกษาออนไลน์ 
 

1. Common data set ปี
การศึกษา 2554 
2. ฐานข้อมูลการประกัน
คุณภาพทางการศึกษาของ
คณะฯ 
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   7 

 
  
 
 

 

มีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการ
ประกันคุณภาพการศึกษาโดยเฉพาะนักศึกษา 
ผู้ใช้บัณฑิตและผู้ใช้บริการพันธกิจของสถาบัน 

1. คณะมีกระบวนการส่งเสริมให้
นักศึกษาคณะอาจารย์บุคคลทั้งภายใน
และภายนอกทั้งมีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามา
รวบรวมในการประกันคุณภาพ 

1. แต่งตั้งนักศึกษาและบุคคลภายนอก
เข้ามาเป็นกรรมการประกันคุณภาพ 
2. แต่งตั้งตัวแทนนักศึกษา คณะอาจารย์ 
และบุคคลภายนอกที่เป็นผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียเป็นกรรมการประกันคุณภาพ
ของคณะฯ 

1. ค าสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการ
ประกันคุณภาพคณะ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
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มีเครือข่ายการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการประกัน
คุณภาพการศึกษาระหว่างสถาบันและมีกิจกรรม
ร่วมกัน 

1.สร้างเครือข่ายด้านประกันคุณภาพของ
การศึกษาระหว่างสถาบันและประเมินผล
การสร้างเครือข่าย 

1. ส ารวจหน่วยงานที่มีแนวปฏิบัติที่ดี
ในการประกันคุณภาพ 
2. ท าบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้าน
การประกันคุณภาพทางการศึกษา
ระหว่างหน่วยงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้
การประกันคุณภาพระหว่างสถาบัน 
3. เข้าร่วมโครงการเสวนาการจัด
กิจกรรมพัฒนานักศึกษาที่มีคุณภาพ
การศึกษา 
4. น าแนวปฏิบัติที่ได้ประกันคุณภาพ
จากเครือข่ายมาใช้ในการประกัน
คุณภาพของคณะ 

1. รายงานการส ารวจ
หน่วยงานที่มีการประกัน
คุณภาพ 
2. บันทึกข้อมูลลง (MOU)  
3. หนังสือเชิญเข้าร่วม
เครือข่ายประกันคุณภาพ 
4. รายงานประเมินผลของ
กิจกรรม 
5. ภาพถ่ายการเข้าร่วม
กิจกรรม 
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มีแนวปฏิบัติที่ดีหรืองานวิจัยด้านการประกัน
คุณภาพการศึกษาที่หน่วยงานพัฒนาขึ้นและ
เผยแพร่ให้หน่วยงานนั้นสามารถน าไปใช้
ประโยชน์ 

1. แต่งตั้งคณะด าเนินการวิจัยด้านการ
ประกันคุณภาพการศึกษา 
2. จัดหาแหล่งทุนสนับสนุนการท าวิจัย
การประกันคุณภาพของคณะวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี 
3. ท าวิจัยด้านการประกันคุณภาพของ
การศึกษาของคณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี 

1. จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการ
เพื่อก าหนดแนวทางวิจัยการประกัน
คุณภาพของคณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี 
2. ด าเนินงานวิจัยตามแผนงานที่
คณะกรรมการได้วางแผนไว้ 
3. เผยแพร่งานวิจัยด้านการประกัน
คุณภาพของคณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีให้แก่หน่วยงานอ่ืนไปใช้
ประโยชน์ 
 
 
 
 
 
 
 

1. ค าสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการ
ด าเนินการวิจัยด้านการ
ประกันคุณภาพ 
2. รายงานการวิจัยคณะ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
3. เอกสารการเผยแพร่
งานวิจัยด้านการประกัน
คุณภาพ 
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