
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ส่วนท่ี  1   
ข้อมูลเบ้ืองต้นของคณะวิทยาศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี 
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สว่นที ่ 1  ข้อมูลเบื้องต้นของคณะวทิยาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธาน ี

 
1.  ประวัติความเป็นมาและสภาพปัจจุบัน 

  
คณะวิทยาศาสตร์ได้ตั้งข้ึนตามพระราชบัญญัติวิทยาลัยครู พ.ศ.  2518 โดยการดําเนินการใน

ระยะแรกได้เปิดสอนในระดับ ปกศ. ชั้นสูง และปริญญาตรีเฉพาะสาขาการศึกษา โครงสร้างการบริหาร
ประกอบด้วย 9 ภาควิชา ได้แก่ ภาควิชาเกษตรศาสตร์ ภาควิชาคณิตศาสตร์ ภาควิชาเคมี ภาควิชา
ชีววิทยา ภาควิชาฟิสิกส์และวิทยาศาสตร์ทั่วไป ภาควิชาคหกรรมศาสตร์ ภาควิชาหัตถศึกษาและ
อุตสาหกรรมศิลป์ ภาควิชาสุขศึกษา และภาควิชาพลศึกษาและนันทนาการ 

ในปี พ.ศ. 2524 เป็นช่วงของการเปลี่ยนแปลงสภาวะทางเศรษฐกิจ มีประชาชนต้องการเข้า
ศึกษาในวิทยาลัยครูเป็นจํานวนมาก ประกอบด้วยนโยบายของรัฐบาลต้องการขยายโอกาสทางการศึกษา
ให้กับประชาชน  จึงมีโครงการให้คณะวิชาเปิดสอนสาขาอื่นที่ไม่ใช่วิชาชีพครูข้ึนเป็นคร้ังแรก เรียกว่า 
หลักสูตรเทคนิคการอาชีพ โดยคณะวิชาวิทยาศาสตร์ได้เปิดสอนในสาขา ก่อสร้าง  ช่างยนต์  คหกรรม  
และเกษตร   ปี พ.ศ. 2527 ได้ประกาศใช้พระราชบัญญัติวิทยาลัยครู (ฉบับที่ 2) มีผลให้วิทยาลัยครู
สามารถผลิตกําลังคนโปรแกรมวิชาชีพอื่นอย่างชัดเจน  และในปี พ.ศ. 2528 คณะวิชาวิทยาศาสตร์จึงได้
เปิดสอนนักศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรีในสาขาวิทยาศาสตร์นอกเหนือจากโปรแกรมวิชา
การศึกษา ตามหลักสูตรวิทยาลัยครู พ.ศ. 2528 และได้เปลี่ยนแปลงโครงสร้างการบริหารภายในบางส่วน 
ได้แก่ ภาควิชาคณิตศาสตร์เปลี่ยนเป็นภาควิชาคณิตศาสตร์และสถิติ ภาควิชาสุขศึกษาเปลี่ยนเป็น
ภาควิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ  และให้ภาควิชาพลศึกษาและนันทนาการสังกัดในคณะวิชาครุศาสตร์  ปี 
พ.ศ. 2530 คณะวิชาวิทยาศาสตร์ได้เปลี่ยนชื่อเป็นคณะวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และได้จัดตั้ง
ภาควิชาคอมพิวเตอร์ ทําการเปิดสอนหลักสูตรโปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร์ในระดับอนุปริญญา  ปี พ.ศ. 
2536            ได้เปิดสอนโดยใช้หลักสูตรปริญญาตรีสาขาวิทยาศาสตร์ ตามหลักสูตรวิทยาลัยครูฉบับ
ปรับปรุง พุทธศักราช 2536  ปี พ.ศ. 2538 ได้มีการประกาศใช้พระราชบัญญัติสถาบันราชภัฏ และได้ยก
ฐานะวิทยาลัยครูเป็นสถาบันราชภัฏ และคณะวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้เปลี่ยนชื่อเป็นคณะ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   ปี พ.ศ. 2541  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้เปลี่ยนแปลงโครงสร้าง
การบริหารเป็นแบบโปรแกรมวิชา โดยแบ่งออกเป็น 17 โปรแกรมวิชา ได้แก่โปรแกรมวิชาฟิสิกส์ 
โปรแกรมวิชาเคมี โปรแกรมวิชาชีววิทยาประยุกต์  โปรแกรมวิชาคณิตศาสตร์ โปรแกรมวิชาสถิติประยุกต์ 
โปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร์ โปรแกรมวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม โปรแกรมวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 
โปรแกรมวิชา คหกรรมศาสตร์ โปรแกรมวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร โปรแกรมวิชาเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม (ก่อสร้าง) โปรแกรมวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม(อิเล็กทรอนิกส์)  โปรแกรมวิชาออกแบบ
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม  โปรแกรมวิชาเทคโนโลยีการเกษตร โปรแกรมวิชาพืชศาสตร์ โปรแกรมวิชาสัตว
บาล โปรแกรมวิชาสัตว์รักษ์  โปรแกรมวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา 
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ในปี พ.ศ. 2548 ได้จัดตั้งส่วนราชการในมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี    ตามกฎกระทรวง
ศึกษาธิการ เป็น 10 ส่วนราชการ โดยจัดตั้งส่วนราชการคณะวิทยาศาสตร์และคณะเทคโนโลยี แยกออก
จากกัน ซึ่งในปีการศึกษา 2548 คณะวิทยาศาสตร์ มีสาขาวิชาท่ีเปิดสอน คือ สาขาวิชาฟิสิกส์ สาขาวิชา
เคมี สาขาวิชาชีววิทยาประยุกต์  สาขาวิชาคณิตศาสตร์ สาขาวิชาสถิติประยุกต์ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ 
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ  สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา  
สาขาวิชาสุขศึกษา 

ในปี พ.ศ. 2549 คณะวิทยาศาสตร์มีสาขาวิชาท่ีเปิดสอน คือ สาขาวิชาฟิสิกส์ สาขาวิชาเคมี 
สาขาวิชาชีววิทยาประยุกต์  สาขาวิชาคณิตศาสตร์ สาขาวิชาสถิติประยุกต์ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ 
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ  สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา และ
สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์และสุขศึกษา  

ในปี พ.ศ. 2550 จนถึงปัจจุบัน ทางคณะวิทยาศาสตร์ได้ศึกษา วิเคราะห์สภาพและการ
เปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม ตลอดจนความต้องการของท้องถ่ินเพ่ือนําผลมาใช้ในการ
ปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตร ซึ่งมีสาขาวิชาที่เปิดสอน คือ สาขาวิชาฟิสิกส์ สาขาวิชาเคมี สาขาวิชา
ชีววิทยาประยุกต์  สาขาวิชาคณิตศาสตร์ สาขาวิชาสถิติประยุกต์ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ สาขาวิชา
เทคโนโลยีสารสนเทศ  สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา  และสาขาวิชา
สาธารณสุขศาสตร์ 

 
2.  ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ 

2.1 ปรัชญา 
มุ่งมั่นพัฒนาคุณภาพบัณฑิตสู่มาตรฐาน  บูรณาการและพัฒนาองค์ความรู้ นําเทคโนโลยีสู่ชุมชน 

พัฒนาคนและท้องถ่ินอย่างย่ังยืน 
2.2 วิสัยทัศน์ 

  คณะวิทยาศาสตร์เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้  มีระบบการบริหารจัดการที่ดี  มุ่งผลิตบัณฑิตด้าน
วิทยาศาสตร์ที่มีความรู้  คู่จริยธรรม  พัฒนางานวิจัย และบูรณาการศาสตร์สากลกับภูมิปัญญาไทย  เพ่ือ
การพัฒนาที่ย่ังยืน 

2.3 พันธกิจ 
1) จัดการศึกษาเพื่อสร้างบุคลากรทางวิทยาศาสตร์ที่มีคุณภาพ คุณธรรม จริยธรรม โดยพัฒนา

กระบวนการเรียนการสอนที่สอดคล้องกับการปฏิรูประบบการเรียนรู้ มีความตระหนักถึงคุณค่าความเป็น
ไทยและวัฒนธรรมไทย มีความรักและความผูกพันในท้องถิ่น    

2)  พัฒนาคณะวิทยาศาสตร์ให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ ด้วยระบบการบริหารจัดการที่ดี    
3)  สร้างสรรค์และพัฒนางานวิจยัด้านวิทยาศาสตร์ท่ีมีคุณภาพ โดยการบูรณาการเทคโนโลยีและ

นวัตกรรมกับภูมิปัญญาไทยอย่างเหมาะสมและสอดคล้องกับการพัฒนาประเทศเพ่ือการพัฒนาที่ย่ังยืน 
4) เสริมสร้างความเข้มแข็งและความมั่นคงของสังคมโดยการให้บริการวิชาการและทํานุบํารุง

ศิลปวัฒนธรรมในท้องถิ่น 
 



เป้าหมายการประกนัคุณภาพทางการศกึษา(สกอ.)  คณะวิทยาศาสตร์  ประจาํปีการศึกษา  2556 4 

 
3.  โครงสร้างการบริหารงาน 
 3.1 โครงสร้างส่วนราชการ 
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 3.2 โครงสร้างการบริหารงาน 
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คณะผู้บริหารคณะวิทยาศาสตร ์
 
 

 
 
 
 
 
 

ผศ.ดร.เพียร  สิงห์จานสุงค ์
คณบดคีณะวทิยาศาสตร ์

 
 
   นายชาคริต  วังคะออม 
   รองคณบดีฝ่ายแผนงานและงบประมาณ 
 
 
 
  

  นายภาคภูมิ  แจ้งโพธิ์นาค 
      รองคณบดีฝ่ายกิจการนกัศึกษา 
 
 
 
 
นางวรรณา  ภาจําปา 
รองคณบดีฝ่ายวิชาการ 
 
 
 

 
   นางสาวศรสีุภาพ  พูนลาภเดชา 
  รองคณบดีฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ ์
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หัวหน้าสาขาวิชา 
 
 
 
   นายวัฒนพงษ ์ พันอินากลู 
   หัวหน้าสาขาวิชาคณิตศาสตร์ 
 
 
 
       นายทรงกฎ  อุตรา 
       หัวหน้าสาขาวิชาเคมี 
 

 
 
ผศ.นวภัทร  นวกะคาม 
หัวหน้าสาขาวิชาชวีวิทยา 
 
 
 
 

 
       นายสมชาย  ชุมพลกลุวงศ ์
       หวัหน้าสาขาวิชาฟสิกิส ์
 
 
 
 
    นางสาวรุ่งใจ  แสงทอง 
    หัวหน้าสาขาวิชาสถิติประยุกต์ 
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    นายจิรเดช  อย่าเสียสัตย์ 
    หัวหน้าสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกฬีา 
 
 
 
 
 
 
     นางสุทธิกานต์  บ่อจักรพนัธ ์
 หัวหน้าสาขาวิชาวิทยาการคอมพวิเตอร์และเทคโนโลยสีารสนเทศ 
 
 
 
 
 
    นายกฤษฎา  นามบุญเรือง 
    หัวหน้าสาขาวิทยาศาสตรส์ิง่แวดล้อม 
 
 
 
 
 
 
 
     นางศริญญา  จริงมาก 
     หัวหน้าสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 
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1.6  การจัดการเรียนการสอน 
หลักสตูรและสาขาวิชาที่เปิดสอนในปีการศกึษา  2555  (จําแนกตามหลกัสูตรสาขาวิชา และระดับ
การศึกษา) 
ระดับปริญญาตรี  หลักสูตร  4 ปี 
1.  วิทยาศาสตร์บัณฑิต  สาขาวิชาฟิสิกส ์
2.  วิทยาศาสตร์บัณฑิต  สาขาวิชาเคมี 
3.  วิทยาศาสตร์บัณฑิต  สาขาวิชาชีววิทยา 
 3.1  แขนงวิชาจุลชีววิทยา 
 3.2  แขนงวิชาชีววิทยาทั่วไป 
4.  วิทยาศาสตร์บัณฑิต  สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดลอ้ม 
 4.1  แขนงวิชามลพิษสิ่งแวดลอ้ม 
 4.2  แขนงวิชาเทคโนโลยสีิ่งแวดลอ้ม 
5.  วิทยาศาสตร์บัณฑิต  สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ 
6.  วิทยาศาสตร์บัณฑิต  สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา 
7.  วิทยาศาสตร์บัณฑิต  สาขาวิชาคณิตศาสตร ์
8.  วิทยาศาสตร์บัณฑิต  สาขาวิชาสถิติประยุกต ์
9.  วิทยาศาสตร์บัณฑิต  สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 
10.  วิทยาศาสตร์บัณฑติ  สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 10.1  แขนงวิชาระบบอินเทอร์เน็ตและการพาณิชย์ 
 10.2  แขนงวิชาการพัฒนาซอฟตแ์วร ์
1.6.1 จํานวนนักศกึษา  
จํานวนนกัศกึษา (ทั้งหมดทกุชัน้ปี) 

ระดับการศกึษา 
จํานวนนกัศกึษา 

ภาคปกติ 
ภาคพิเศษ 
(กศ.บป.) 

รวม ร้อยละ 

ประกาศนียบตัร     
อนุปริญญา     
ปริญญาตร ี 4,877 1,442 6,319 63.19 
ปริญญาโท     
ปริญญาเอก     

รวม 4,877 1,442 6,319 63.19 
ที่มา :  สํานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ข้อมูล ณ วันที่ 15 ก.พ. 2556 
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จํานวนนกัศกึษา  (สําเร็จการศึกษา ในปกีารศกึษา 2555) 
ระดับการศกึษา จํานวนนกัศกึษา 

ภาคปกติ ภาคพิเศษ 
(กศ.บป.) 

รวม ร้อยละ 

ประกาศนียบตัร     
อนุปริญญา     
ปริญญาตร ี 384 142 526 5.26 
ปริญญาโท     
ปริญญาเอก     

รวม 384 142 526 5.26 
 
ที่มา :  สํานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ข้อมูล ณ วันที่ 15 ก.พ. 2556 
 
1.7  บุคลากร 
 คณะวิทยาศาสตร ์ มีบุคลากรทั้งสิน้  132  คน  จําแนกตามสายงาน  คือ 

 บุคลากรสายผูส้อน   จํานวน  110  คน 

 บุคลากรสายสนับสนนุ   จํานวน  22  คน 
 

จํานวนอาจารย์ (จําแนกตามสถานะภาพ) 

หลักสตูร/สาขาวิชา 
สถานะภาพ 

ข้าราชการ 
พนักงาน

มหาวิทยาลัย 
พนักงาน
ราชการ 

ลกูจ้าง
สัญญา 

รวม 

1. สาขาวิชาฟิสิกส์ 5 7   12 
2. สาขาวิชาเคมี 3 11   14 
3. สาขาวิชาชีววิทยา 2 17   19 
4. สาชาวิชาวิทยาศาสตร์ส่ิงแวดล้อม 1 11   12 
5. สาชาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ 2 9   11 
6. สาชาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา - 4   4 
7. สาชาวิชาคณิตศาสตร์ 5 8   13 
8. สาชาวิชาสถิติประยุกต์ 1 3   4 
9. สาชาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์และ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

10 11   21 

รวมท้ังสิ้น 29 81   110 
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จํานวนอาจารย์ (จําแนกตามวุฒิการศึกษา) 
หลักสูตรสาขาวิชา วุฒิการศึกษา 

ป.โท ป.เอก รวม 
1. สาขาวิชาคณิตศาสตร์ 11 2 13 
2. สาขาวิชาสถิติประยุกต์ 4 - 4 
3. สาขาวิชาชีววิทยา 14 5 19 
4. สาขาวิชาเคมี 10 4 14 
5. สาขาวิชาฟิสิกส์ 7 5 12 
6. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ส่ิงแวดล้อม 12 - 12 
7. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 9 2 11 
8. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา  4 - 4 
9. สาขาวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ 19 2 21 

รวมทั้งสิ้น 90 20 110 
 

จํานวนอาจารย์ (จําแนกตามตาํแหน่งทางวิชาการ) 
หน่วยงาน ตําแหน่งทางวิชาการ 

อาจารย์ ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ 

รอง
ศาสตราจารย ์

รวม 

1. สาขาวิชาฟิสิกส์ 10 2 - 12 
2. สาขาวิชาเคมี 12 2 - 14 
3. สาขาวิชาชีววิทยา 17 2 - 19 
4. สาชาวิชาวิทยาศาสตร์ส่ิงแวดล้อม 11 1 - 12 
5. สาชาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ 9 2 - 11 
6. สาชาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา 4 - - 4 
7. สาชาวิชาคณิตศาสตร์ 7 3 3 13 
8. สาชาวิชาสถิติประยุกต์ 3 1 - 4 
9. สาชาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์และ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

18 3 - 21 

รวมท้ังสิ้น 91 16 3 110 
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จํานวนอาจารย์ประจําที่ลาศึกษาต่อ  
ลําดับ รายชื่อบุคคล หลักสตูรปริญญาเอก สาขาท่ีศึกษาต่อ มหาวิทยาลัยท่ีศึกษาต่อ 

1 นายสไว มัฐผา วิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต วิทยาศาสตร์ชีววิทยา University of Reading 
2 นางสาวศศิธร ใฝ่สัจจะธรรม วิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต วิทยาศาสตร์

ส่ิงแวดล้อม 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

3 นายอาทิตย์ ใจช่วง วิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต คณิตศาสตร์ประยุกต์ มหาวทิยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าธนบุรี 

4 นางนัทธมน ประจุดทะศร ี วิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต เคม ี มหาวทิยาลัย
มหาสารคาม 

5 นางสาวชัญญา ทิศกลาง วิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต คณิตศาสตร์ มหาวทิยาลัยเชียงใหม ่
6 นายจิรเดช  อย่าเสียสัตย์ วิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต วิทยาศาสตร์การออก

กําลังกายและการ
กีฬา 

มหาวทิยาลัยขอนแก่น 

 
จํานวนบุคลากรสายสนับสนุน 
จํานวนบุคลากรสายสนับสนุน (จําแนกตามสถานะภาพ) 

หน่วยงาน 
สถานะภาพ 

ข้าราชการ 
พนักงาน

มหาวิทยาลัย 
ลกูจ้าง 
ประจํา 

ลกูจ้าง
สัญญา 

รวม 

คณะวิทยาศาสตร์ - 18 4 - 22 
รวมท้ังสิ้น - 18 4 - 22 

 
จํานวนบุคลากรสายสนับสนุน (จําแนกตามวุฒิการศึกษา) 

หน่วยงาน 
วุฒิการศึกษา 

ต่ํากว่า ป.ตรี ป.ตร ี ป.โท รวม 
คณะวิทยาศาสตร์ 6 16 - 22 

รวมทั้งสิ้น 6 16 - 22 
 
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 

สาขา/หน่วยงาน ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 
(จํานวน) 

Notebook 
(จํานวน) 

Mobile device 
(จํานวน) 

คณะวิทยาศาสตร์ 186 505 226 
รวม 186 505 226 
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งบประมาณ      

งบรายจ่าย งบประมาณแผ่นดิน งบประมาณเงินรายได้ 
งบบุคลากร   
งบดําเนินงาน 
งบค่าตอบแทนใช้สอย 
งบสาธารณูปโภค 

- 
334,400 

- 

4,632,201 
6,231,100 
1,220,000 

งบลงทุน 
ครุภัณฑ์ 
ที่ดินและส่ิงก่อสร้าง 

 
800,500 

- 

 
900,000 

- 
งบเงินอุดหนุน   
งบรายจ่ายอ่ืน - 3,716,160 
ค่าวัสด ุ 6,312,662.03 731,900 
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ส่วนท่ี  2   
ระบบและกลไกการประกัน

คุณภาพการศึกษา 
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สว่นที ่ 2 
ระบบและกลไกการประกันคณุภาพการศึกษา 

 คณะวิทยาศาสตร์ มีระบบการประกันคุณภาพ (Quality Assurance) ท่ีได้จัดทําขึ้นเพ่ือติดตาม
การตรวจสอบประเมินผลการดําเนินงานตามภารกิจหลักของคณะ โดยมุ่งเน้นให้มีการกําหนดระบบกลไก
หลักในการควบคุม (Quality Control) การตรวจสอบ (Quality Auditing) และการประเมิน (Quality 
Assessment) ทั่วทั้งคณะ 
 ระบบประกันคุณภาพการศึกษาของคณะ จําแนกออกเป็น 2 ระบบ ได้แก่ระบบประกันคุณภาพ
ภายใน และระบบการประกันคุณภาพภายนอก ตามกระบวนการประเมินคุณภาพภายนอกของ สมศ.  
 กลไกและระบบการประกันคุณภาพของคณะประกอบด้วย 

1) มีคณะกรรมการประกันคุณภาพระดับคณะ 
2) เกณฑ์/ตัวบ่งชี้การประกันคุณภาพและการประเมินคุณภาพ 
3) กระบวนการในการดําเนินการประกันคุณภาพการศึกษา 
4) ผู้บริหาร อาจารย์ และเจ้าหน้าที่ของทุกหน่วยงานในคณะ 
5) การประเมินตนเองและการจัดทํารายงานประจําปีเพ่ือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 

การประเมินตนเอง และประเมินจากองค์กรภายนอก  คณะวิทยาศาสตร์ได้มอบหมายให้
คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาคณะที่ประกอบด้วย คณบดีรองคณบดี หัวหน้า
สาขาวิชา อาจารย์ และพนักงาน  เป็นผู้รับผิดชอบการประกันคุณภาพของคณะให้เป็นไป
ตามนโยบายของมหาวิทยาลัย 
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คําสั่งคณะกรรมการดําเนินงาน 
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ส่วนที่ 3   

องค์ประกอบคุณภาพ ตัวบ่งชี้ 
เกณฑ์การประเมินและเป้าหมาย 
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องค์ประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถปุระสงค์ และแผนการดําเนนิการ  
 
ตัวบ่งชี้ที ่1.1 :  มีการกําหนดปรัชญาหรือปณิธาน ตลอดจนมีกระบวนการพัฒนากลยุทธ์  
  แผนดําเนินงาน  และมีการกําหนดตัวบ่่งชี้เพ่ือวัดความสําเร็จของการดําเนินงานตาม
  แผนใหค้รบทุกภารกิจ  
ชนิดของตัวบ่งชี ้: กระบวนการ  
การคิดรอบปี  ปีการศึกษา  (1 มิ.ย.  56 – 31  พ.ค.  57) 
คําอธิบาย  1.  มีการจัดทําแผนกลยุทธ์ที่สอดคล้องกับนโยบายของสภาสถาบัน โดยการมีส่วนร่วมของ
บุคลากรในสถาบัน และได้รับความเห็นชอบจากสภาสถาบัน โดยเป็นแผนท่ีเชื่อมโยงกับปรัชญาหรือ
ปณิธานและพระราชบัญญัติสถาบัน ตลอดจนสอดคล้องกับจุดเน้นของกลุ่มสถาบันกรอบแผนอุดมศึกษา
ระยะยาว 15 ปี ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2551-2565) และแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 10  
(พ.ศ. 2551-2554)  

2.  มีการถ่ายทอดแผนกลยุทธ์ระดับสถาบันไปสู่ทุกหน่วยงานภายใน  
3.  มีกระบวนการแปลงแผนกลยุทธ์เป็นแผนปฏิบัติการประจําปีครบ 4 พันธกิจ คือ ด้านการ

เรียนการสอน การวิจัย การบริการทางวิชาการ และการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม  
4.  มีตัวบ่งชี้ของแผนกลยุทธ์ แผนปฏิบัติการประจําปี และค่าเป้าหมายของแต่ละตังบ่งชี้เพ่ือ

วัดความสําเร็จของการดําเนินงานตามแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการประจําปี  
5. มีการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจําปีครบ 4 พันธกิจ  
6. มีการติดตามผลการดําเนินงานตามตัวบ่งชี้ของแผนปฏิบัติการประจําปี อย่างน้อยปีละ 2 

ครั้ง และรายงานผลต่อผู้บริหารเพ่ือพิจารณา  
7. มีการประเมินผลการดําเนินงานตามตัวบ่งชี้ของแผนกลยุทธ์ อย่างน้อยปีละ 1 คร้ังและ

รายงานผลต่อผู้บริหารและสถาบันเพ่ือพิจารณา 
8. มีการนําผลการพิจารณา ข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะของสภาสถาบันไปปรับปรุงแผน กล

ยุทธ์และแผนปฏิบัติการประจําปี  
เกณฑ์การประเมิน :  

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการดําเนินการ 
1 ข้อ 

มีการดําเนินการ 
2 หรือ 3 ข้อ 

มีการดําเนินการ 
4 หรือ 5 ข้อ 

มีการดําเนินการ 
6 หรือ 7 ข้อ 

มีการดําเนินการ 
8 ข้อ 

 
คณะกําหนดเป้าหมายไว้ที่ระดับ………………… 
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องค์ประกอบที่ 2 การผลิตบัณฑิต 
ตัวบ่งชี้ที ่2.1 : ระบบและกลไกการพัฒนาและบริหารหลักสูตร  
ชนิดของตัวบ่งชี ้: กระบวนการ  
การคิดรอบปี   ปีการศกึษา(1 มิ.ย. 56-31 พ.ค.57)  

1. มีระบบและกลไกการเปิดหลักสตูรใหม่และปรับปรุงหลกัสูตรตามแนวทางปฏิบัติที่กําหนด
โดยคณะกรรมการการอุดมศึกษา และดําเนินการตามระบบที่กําหนด  

2. มีระบบกลไกการปิดหลักสตูรตามแนวทางปฏิบัติที่กําหนดโดยคณะกรรมการอดุมศึกษา 
และดําเนินการตามระบบที่กําหนด 

3. ทุกหลักสตูรมีการดําเนินงานให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสตูรระดับอดุมศึกษาและ
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอดุมศึกษาแห่งชาต ิ(การดําเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอดุมศึกษาแห่งชาต ิหมายถึง ตอ้งมีการประเมินผลตาม “ตัวบ่งชีผ้ลการดําเนินงานตามประกาศ
มาตรฐานคุณวุฒิสาขาหรือสาขาวิชา เพ่ือการประกันคุณภาพหลักสูตรและการเรียนการสอน”กรณีที่
หลักสตูรใดยังไม่มีประกาศมาตรฐานคุณวุฒิสาขาหรือสาขาวิชา ให้ประเมินตามตัวบ่งชีก้ลางที่กําหนด) 
สําหรับหลักสตูรสาขาวิชาชพีต้องได้รับรองหลักสูตรจากสภาหรือองค์กรวิชาชีพที่เก่ียวข้องด้วย 
            4. มีคณะกรรมการรับผิดชอบควบคุมกํากับให้มกีารดําเนินการได้ครบถ้วนท้ัง ข้อ 1 ข้อ 2 และ
ข้อ 3 ข้างต้นตลอดเวลาที่จัดการศึกษา และมีการประเมนิหลักสตูรทุกหลักสตูรอย่างน้อยตามกรอบเวลา
ที่กําหนดในเกณฑ์มาตรฐานหลักสตูรฯกรณีหลักสตูรทีด่าํเนินงานตามกรอบที่กําหนดในเกณฑม์าตรฐาน
คุณวุฒิระดับอดุมศึกษาแห่งชาติ จะต้องควบคุมกํากับให้การดําเนินงานตามตัวบ่งชี้ในขอ้ 3 ผ่านเกณฑ์
การประเมิน 5 ข้อแรก และอย่างน้อยร้อยละ 80 ของตัวบ่งชี้ที่กําหนดในแตล่ะปี ทุกหลกัสูตร  

 
5. มีคณะกรรมการรับผิดชอบควบคุมกํากับให้มีการดําเนินการได้ครบถ้วนทั้งข้อ1 ข้อ 2 และ

ข้อ 3 ข้างต้นตลอกเวลาที่จัดการศึกษาและมีการพัฒนาหลักสตูรตามผลการประเมินในข้อ 4 กรณี
หลักสตูรทีด่ําเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอดุมศึกษาแห่งชาติ จะตอ้งควบคุมกํากับให้การ
ดําเนินงานตามตัวบ่งชี้ในข้อ 3 ผ่านเกณฑก์ารประเมินครบทุกตัวบ่งชี้และทุกหลักสูตร   
เกณฑ์การประเมิน :  

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการดําเนินการ 
1 ขอ้ 

มีการดําเนินการ  
2 ข้อ 

มีการดําเนินการ  
2 ข้อ 

มีการดําเนินการ 
4 ข้อ 

มีการดําเนินการ 
5 ข้อ 

 
คณะกําหนดเป้าหมายไว้ที่ระดับ………………… 
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ตัวบ่งชี้ที ่2.2 : อาจารย์ประจําที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก  
 
ชนิดของตัวบ่งชี ้: ปัจจัยนําเข้า 
การคิดรอบปี ปีการศึกษา (1 มิ.ย. 56-31 พ.ค.57)  
เกณฑ์มาตรฐาน :  สถาบันสามารถเลอืกใช้เกณฑ์การประเมินจาก 2 แนวทาง ต่อไปน้ี 

 1. แปลงค่ารอ้ยละของอาจารย์ประจําที่มคุีณวุฒิปริญญาเอกเป็นคะแนนระหว่าง 0-5 หรอื 
 2. แปลงค่าการเพ่ิมข้ึนของค่าร้อยละของอาจารย์ประจําที่มีคุณวุฒิปรญิญาเอกเปรียบเทียบกับ

ปีท่ีผ่านมาเป็นคะแนนระหว่าง 0-5 
 สูตรการคํานวณ 

1. คํานวณค่าร้อยละของอาจารย์ประจําที่มวีุฒิปริญญาเอก 
ร้อยละของอาจารย์ประจาํท่ีมีคณุวุฒิปริญญาเอก  =   จาํนวนอาจารย์ประจําที่มีคุณวุฒิปรญิญาเอก * 100 

จํานวนอาจารย์ประจําทัง้หมด 

2. แปลงค่าร้อยละที่คํานวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเตม็ 5 
คะแนนที่ได้  =    ร้อยละของอาจารย์ประจาํท่ีมีคณุวุฒิปริญญาเอก * 5 

ร้อยละของอาจารย์ประจาํที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกท่ีกําหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 
 

 
 
คณะกําหนดเป้าหมายไว้ที่ระดับ………………… 
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ตัวบ่งชี้ที ่2.3 : อาจารย์ประจําที่ดํารงตําแหน่งทางวิชาการ   
ชนิดของตัวบ่งชี ้: ปัจจัยนําเข้า 
การคิดรอบ ปีการศึกษา (1 มิ.ย. 56-31 พ.ค. 57) 
 เกณฑ์มาตรฐาน : สถาบันสามารถเลือกใชเ้กณฑ์การประเมินจาก 2 แนวทาง ต่อไปน้ี  

1. แปลงค่าร้อยละของอาจารย์ประจําทีด่ํารงตําแหน่งทางวิชาการเป็นคะแนนระหว่าง 0-5 หรอื 
2. แปลงค่าการเพ่ิมข้ึนของค่าร้อยละของอาจารย์ประจําที่ดํารงตําแหน่งทางวิชาการ

เปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมาเป็นคะแนนระหว่าง 0-5 
 
สูตรการคํานวณ 

1. คํานวณค่าร้อยละของอาจารย์ประจําที่ดํารงตําแหน่งทางวิชาการ 
ร้อยละของอาจารย์ประจาํท่ีดํารงตาํแหน่งทางวิชาการ  =   จํานวนอาจารย์ประจาํที่ดํารงตาํแหน่งทางวิชาการ * 100 

จํานวนอาจารย์ประจําทัง้หมด 

2. แปลงค่าร้อยละที่คํานวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเตม็ 5 
คะแนนที่ได้  =     ร้อยละของอาจารย์ประจาํท่ีดํารงตาํแหน่งทางวิชาการ * 5 

ร้อยละของอาจารย์ประจาํท่ีดํารงตําแหน่งทางวิชาการที่กําหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 

 
คณะกําหนดเป้าหมายไว้ที่ระดับ………………… 
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ตัวบ่งชี้ที ่2.4  :  ระบบการพัฒนาคณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน 
 
ชนิดของตัวบ่งชี ้: กระบวนการ  
การคิดรอบ ปีการศึกษา (1 มิ.ย. 56 -31 พ.ค. 57) 
เกณฑ์มาตรฐาน 

1. มีแผนการบริหารและการพัฒนาคณาจารย์ทั้งด้านวิชาการ เทคนิคการสอนและการวัดผล และมี
แผนการบริหารพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนท่ีมีการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงประจักษ ์

2. มีการบริหารและการพัฒนาคณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนให้เป็นไปตามแผนที่กําหนด 
3. มสีวัสดกิารเสริมสร้างสุขภาพที่ดี และสร้างขวัญกําลังใจให้คณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน

สามารถทํางานได้อย่างมีประสทิธิภาพ 
4. มีระบบการติดตามให้คณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนนําความรู้และทักษะท่ีได้จากการพัฒนา

มาใชใ้นการจัดการเรียนการสอนและการวัดผลการเรียนรู้ของนักศึกษาตลอดจน การปฏิบัติงานท่ีเก่ียวข้อง 
5. มีการให้ความรู้ด้านจรรยาบรรณอาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน และดแูลควบคุมให้คณาจารย์

และบุคลากรสายสนับสนุนถอืปฏิบัต ิ
6.มีการประเมินผลความสําเร็จของแผนการบริหารและการพัฒนาคณาจารย์และบุคลากรสาย

สนับสนุน 
7.มีการนําผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือปรับปรุงการบริหารและการพัฒนาคณาจารย์และ

บุคลากรสายสนับสนุน 
 
เกณฑ์การประเมิน :  

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการดําเนินการ 
1 ข้อ 

มีการดําเนินการ 
2 ข้อ 

มีการดําเนินการ 
3 ข้อ 4 ข้อ 

มีการดําเนินการ 
5 ข้อ 6 ขอ้ 

มีการดําเนินการ 
7 ขอ้ 

 
คณะกําหนดเป้าหมายไว้ที่ระดับ…………………  
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ตัวบ่งชี้ที ่2.5 :  ห้องสมดุ อุปกรณ์การศึกษาและสภาพแวดล้อมการเรียนรู ้
ชนิดของตัวบ่งชี ้: ปัจจัยนําเข้า  
การคิดรอบปี ปีการศึกษา (1 มิ.ย.56-31 พ.ค.57) 
เกณฑ์มาตรฐาน 

1. มีการจัดการหรือจัดบริการเพ่ือให้นักศึกษามีเคร่ืองคอมพิวเตอร์ใช้ในอตัราไม่สูงกว่า 8 FTES 
ตอ่เคร่ือง 

2. มีบริการหอ้งสมุดและแหลง่เรียนรู้อื่นๆ ผา่นระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ และมีการฝึกอบรม
ใช้งานแก่นักศึกษาทุกปีการศึกษา 

3. มีบริการด้านกายภาพที่เหมาะสมตอ่การจัดการเรียนการสอนและการพัฒนานักศึกษาอย่าง
น้อยในด้านหอ้งเรียน ห้องปฏิบัติการ อุปกรณ์การศึกษา และจดุเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตในระบบไร้สาย 

4. มีการบริการสิ่งอํานวยความสะดวกที่จําเป็นอื่นๆ อย่างน้อยในด้านงานทะเบียนนักศึกษา
ผ่านระบบเครอืข่ายคอมพิวเตอร์ การบริการอนามัยและการรักษาพยาบาลการจัดการหรือจัดบริการด้าน
อาหารและสนามกีฬา 

5. มีระบบสาธารณูปโภคและรักษาความปลอดภัยของอาคารตลอดจนบริเวณโดยรอบ อย่าง
น้อยในเร่ืองประปา ไฟฟ้า ระบบกําจัดของเสีย การจัดการขยะ รวมท้ังมีระบบและอุปกรณ์ป้องกันอัคคีภัย
ในบริเวณอาคารต่างๆ โดยเป็นไปตามกฎหมายท่ีเก่ียงข้อง 

6. มีผลการประเมินคุณภาพของบริการในข้อ 2 – 5 ทุกข้อไมต่่ํากว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5 
7. มีการนําผลการประเมินคุณภาพในข้อ 6 มาใช้เป็นข้อมลูในการพัฒนาการจัดการบรกิารด้าน

กายภาพที่สนองความตอ้งการของผู้รับบรกิาร 
เกณฑก์ารประเมิน 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการดําเนินการ 

1 ข้อ 
มีการดําเนินการ 

2 หรอื 3 ข้อ 
มีการดําเนินการ 

4 หรือ 5 ข้อ 
มีการดําเนินการ 

6 ข้อ 
มีการดําเนินการ 

7 ข้อ 
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ตัวบ่งชี้ที ่2.6 :  ระบบและกลไกการเรียนการสอน         
ชนิดของตัวบ่งชี ้: กระบวนการ 
การคิดรอบปี ปีการศึกษา (1 มิ.ย. 56-31 พ.ค.57)  
 
เกณฑ์มาตรฐาน 

1. มีระบบกลไกการประกันคุณภาพการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญทกุ
หลักสตูร 

2. ทุกรายวิชาของทุกหลักสตูร มีรายละเอยีดของรายวิชา และของประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้า
มี) ก่อนการเปิดสอนในแต่ละภาคการศึกษา ตามที่กําหนดในกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอดุมศึกษา
แห่งชาต ิ

3. ทุกหลักสตูรมีรายวิชาที่สง่เสริมทักษะการเรียนรู้ด้วยตนเอง และการให้ผู้เรียนรู้ได้เรียนรู้จาก
การปฏิบัติทั้งในและนอกหอ้งเรียนหรือจากการวิจัย 

4. มีการให้ผู้มปีระสบการณ์ทางวิชาการหรือวิชาชีพจากหน่วยงานหรือชุมชนภายนอกเข้ามามี
ส่วนร่วมในกระบวนการเรียนการสอนทุกหลักสตูร 

5. มีการจดัการเรียนรู้ที่พัฒนาจากการวิจัย หรือจากกระบวนการจัดการความรู้เพ่ือพัฒนาการ
เรียนการสอน 

6. มีการประเมินความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีตอ่คณุภาพการจัดการเรียนการสอนและสิ่ง
สนับสนุนการเรียนรู้ทุกรายวิชา ทุกภาคการศึกษา โดยผลการประเมินความพึงพอใจแต่ละรายวิชาต้องไม่
ต่ํากว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5 

7. มีการพัฒนาหรือปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธ์การสอน หรือการประเมินผลการ
เรียนรู้ ทุกรายวิชา ตามผลการประเมินรายวิชา 
เกณฑก์ารประเมิน   

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการดําเนินการ 

1 ข้อ 
มีการดําเนินการ 

2 หรอื 3 ข้อ 
มีการดําเนินการ 

4 หรือ 5 ข้อ 
มีการดําเนินการ 

6 ข้อ 
มีการดําเนินการ 

7 ข้อ 
 
 
คณะกําหนดเป้าหมายไว้ที่ระดับ………………… 
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ตัวบ่งชี้ที ่2.7 : ระบบและกลไกการพัฒนาสัมฤทธิผลการเรียนตามคุณลกัษณะของบัณฑิต 
ชนิดของตัวบ่งชี ้: กระบวนการ 
การคิดรอบ ปีการศึกษา (1 มิ.ย. 56-31 พ.ค. 57)  
เกณฑ์มาตรฐาน   

1. มีการสํารวจคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงคต์ามความต้องการของผู้ใช้บัณฑติอย่างน้อย
สําหรับทุกหลกัสูตรระดับปรญิญาตรี ทุกรอบระยะเวลาตามแผนกําหนดการศึกษาของหลักสตูร  

2. มีการนําผลจาก ข้อ 1 มาใช้ในการปรับปรุงหลักสตูร การจัดการเรียนการสอนการวัดผล
การศึกษาและสัมฤทธิผลทางการเรียนที่ส่งเสริมทักษะอาชพีและคุณลักษณะของบัณฑติที่พึงประสงค์ 
ตามความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต  

3. มีการส่งเสริมสนับสนุนทรัพยากรทั้งด้านบุคลากร เทคโนโลยสีารสนเทศ และงบประมาณที่
เอื้อตอ่การพัฒนาคุณลักษณะของบัณฑิต  

4. มีระบบและกลไกการส่งเสริมให้นักศึกษาระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม
การประชมุวิชาการหรือการนําเสนอผลงานทางวิชาการในที่ประชุมระหว่างสถาบันหรือที่ประชุมระดับ
นานาชาต ิ 

5. มีกิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมให้แก่นักศึกษาระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาที่
จัดโดยสถาบัน  
 
เกณฑ์การประเมิน  

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการดําเนินการ 
1 ข้อ 

มีการดําเนินการ 
2 ข้อ 

มีการดําเนินการ 
3 ข้อ 

มีการดําเนินการ 
4 ข้อ 

มีการดําเนินการ 
5 ข้อ 

 
คณะกําหนดเป้าหมายไว้ที่ระดับ………………… 
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ตัวบ่งชี้ที ่2.8 :  ระดับความสําเร็จของการเสริมสร้าง คุณธรรม จริยธรรม ที่จดัให้กับนักศึกษา  
ชนิดของตัวบ่งชี ้: ผลผลติ 
การคิดรอบ  ปีการศึกษา (1 มิ.ย. 56-31 พ.ค.57)  
เกณฑ์มาตรฐาน   

1. มีการกําหนดพฤตกิรรมด้านคุณธรรมจริยธรรมสําหรับนักศึกษาที่ตอ้งการส่งเสริมไว้เป็นลาย
ลักษณอ์ักษร  

2. มีการถ่ายทอดหรือเผยแพร่พฤติกรรมด้านคุณธรรมจริยธรรมสําหรับนักศึกษาที่ตอ้งการ
ส่งเสริมตามขอ้ 1 ไปยังผู้บรหิาร คณาจารย์ นักศึกษาและผู้เก่ียวข้องทราบอย่างทั่วถึงทั้งสถาบัน  

3. มีโครงการหรือกิจกรรมส่งเสริมการพัฒนาพฤติกรรมด้านคุณธรรมจริยธรรมที่กําหนดในข้อ 
1 โดยระบุตัวบ่งชี้และเป้าหมายวัดความสําเร็จที่ชดัเจน  

4. มีการประเมินผลโครงการหรือกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมของนักศึกษาตามตัวบ่งชี้
และเป้าหมายท่ีกําหนดในข้อ 3 โดยมผีลการประเมินบรรลุเป้าหมายอยา่งน้อยร้อยละ 90 ของตัวบ่งชี ้

5. มีนักศึกษาหรือกิจกรรมท่ีเก่ียวกับนักศึกษาได้รับการยกย่องชมเชย ประกาศเกียรตคุิณด้าน
คุณธรรมจริยธรรม โดยหน่วยงานหรือองค์กรระดับชาต ิ 
เกณฑ์การประเมิน :  

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการดําเนินการ 
1 ข้อ 

มีการดําเนินการ 
2 ข้อ 

มีการดําเนินการ 
3 ข้อ 

มีการดําเนินการ 
4 ข้อ 

มีการดําเนินการ 
5 ข้อ 

 
คณะกําหนดเป้าหมายไว้ที่ระดับ………………… 
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องค์ประกอบที่ 3 กิจกรรมการพัฒนานิสตินักศกึษา  
 
ตัวบ่งชี้ที ่3.1 :  ระบบและกลไกการให้คําปรกึษาและบริการด้านข้อมูลข่าวสาร  
ชนิดของตัวบ่งชี ้: กระบวนการ  
การคิดรอบ ปีการศึกษา (1 มิ.ย.56-31 พ.ค.57) 
เกณฑ์มาตรฐาน   

1.  มีการจัดบริการให้คําปรกึษาทางวิชาการและแนะแนวการใช้ชีวิตแก่นักศึกษา  
2.  มีการจัดบริการข้อมลูข่าวสารที่เป็นประโยชนต์อ่นักศึกษา  
3.  มีการจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนาประสบการณ์ทางวิชาการและวิชาชีพแก่นักศึกษา  
4. มีการบริการข้อมลูข่าวสารท่ีเป็นประโยชน์ตอ่ศิษย์เก่า  
5.  มีการจัดกจกรรมเพ่ือพัฒนาความรู้และประสบการณใ์ห้ศิษย์เก่า 
6. มีผลการประเมินคุณภาพของการให้บรกิารในข้อ 1-3  ทุกข้อไมต่่ํากว่า 3.51 จากคะแนน

เต็ม 5 
7.มีการนําผลการประเมินคุณภาพของการให้บริการมาใช้เป็นข้อมลูในการพัฒนาการจัดบริการ

ที่สนองความตอ้งการของนักศึกษา    
 
เกณฑ์การประเมิน  
 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการดําเนินการ 

1 ข้อ 
มีการดําเนินการ 

2 หรอื 3 ข้อ 
มีการดําเนินการ 

4 หรือ 5 ข้อ 
มีการดําเนินการ 

6 ข้อ 
มีการดําเนินการ 

7 ข้อ 
 
คณะกําหนดเป้าหมายไว้ที่ระดับ………………… 
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ตัวบ่งชี้ที ่3.2 : ระบบและกลไกการส่งเสริมกิจกรรมนักศึกษา                  
ชนิดของตัวบ่งชี ้: กระบวนการ 
การคิดรอบปี ปีการศึกษา (1 มิ.ย. 56- 31 พ.ค.57)  
เกณฑ์มาตรฐาน  

1. สถาบันจัดทําแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาที่ส่งเสริมผลการเรียนรู้ตามแผนกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุมศึกษาแห่งชาตทิุกด้าน  

2. มีกิจกรรมให้ความรู้และทักษะการประกนัคุณภาพการศึกษาแก่นักศึกษา 
3. มีการส่งเสริมให้นักศึกษานําความรู้ด้านการประกันคุณภาพไปใช้ในการจัดกิจกรรมท่ี

ดําเนินการโดยนักศึกษาอย่างน้อย 5 ประเภท สําหรับระดบัปริญญาตรี และอย่างน้อย 2 ประเภทสําหรับ
ระดับบัณฑิตศกึษา จากกิจกรรมตอ่ไปนี ้

- กิจกรรมวิชาการที่ส่งเสริมคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ 
- กิจกรรมกีฬาหรือการส่งเสรมิสุขภาพ 
- กิจกรรมบําเพ็ญประโยชน์หรือรักษาสิ่งแวดลอ้ม 
- กิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรม 
- กิจกรรมส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรม  

4. มีการสนับสนุนให้นักศึกษาสร้างเครือข่ายพัฒนาคุณภาพภายในสถาบันและระหว่างสถาบัน 
และมีกิจกรรมร่วมกัน 

5. มีการประเมินความสําเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา 
6. มีการนําผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือปรับปรุงการจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนานักศึกษา 

 
เกณฑ์การประเมิน :  
 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการดําเนินการ 

1 ข้อ 
มีการดําเนินการ 

2 ขอ้ 
มีการดําเนินการ 

3 หรือ 4 ข้อ 
มีการดําเนินการ 

5 ข้อ 
มีการดําเนินการ 

6 ข้อ 
 
คณะกําหนดเป้าหมายไว้ที่ระดับ………………… 
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องค์ประกอบที่ 4 การวิจัย  
ตัวบ่งชี้ที ่4.1 :  ระบบและกลไกการพัฒนางานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์  
ชนิดของตัวบ่งชี ้: กระบวนการ 
การคิดรอบปี ปีการศึกษา (1 มิ.ย.56-31 พ.ค. 57)  
เกณฑ์มาตรฐาน   

1. มีระบบและกลไกบริหารงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายตามแผนด้านการ
วิจัยของสถาบนั และดําเนินการตามระบบท่ีกําหนด  

2. มีการบูรณาการกระบวนการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์กับการจัดการเรยีนการสอน  
3. มีการพัฒนาศักยภาพด้านการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์และใหค้วามรู้ด้านจรรยาบรรณการ

วิจัยแก่อาจารย์ประจําและนักวิจัย            
4. มีการจัดสรรงบประมาณของสถาบัน เพ่ือทุนวิจัยหรอืงานสร้างสรรค ์ 
5. มีการสนับสนุนพันธกิจด้านการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ตามอัตลักษณข์องสถาบันอย่างน้อย

ในประเด็น ตอ่ไปน้ี 
- หอ้งปฏิบัติการวิจัยฯ หรอืหน่วยวิจัยฯ หรือศูนย์เครือ่งมือ หรอืศูนย์ให้คําปรึกษาและ

สนับสนุนการวิจัย 
- หอ้งสมดุหรอืแหล่งค้นคว้าข้อมลูสนับสนุนการวิจัยฯ 
- สิ่งอํานวยความสะดวกหรอืการรักษาความปลอดภัยในการวิจัยฯ เช่นระบบ

เทคโนโลยสีารสนเทศ ระบบรักษาความปลอดภัยในหอ้งปฏิบัติการวิจัย 
- กิจกรรมวิชาการที่ส่งเสริมงานวิจัยฯ เช่น การจัดประชมุวิชาการ การจดัแสดงงาน

สร้างสรรค์ การจัดให้มีศาสตราจารย์อาคันตุกะหรอืศาสตราจารย์รับเชิญ  
6. มีการติดตามและประเมินผลการสนับสนุนในข้อ 4 และข้อ 5 อย่างครบถ้วนทุกประเด็น 
7. มีการนําผลการประเมินไปปรับปรุงการสนับสนุนพันธกิจด้านการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์

ของสถาบัน 
8. มีระบบกลไกเพื่อสร้างงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์บนพ้ืนฐานภูมิปัญญาท้องถ่ินหรอืจาก

สภาพปัญหาของสังคม เพ่ือสนองตอบความตอ้งการของทอ้งถ่ินและสังคมและดําเนินการตามระบบที่
กําหนด 
เกณฑ์การประเมิน  

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการดําเนินการ 
1 ข้อ ตามเกณฑ์ 

ทั่วไป 

มีการดําเนินการ 
2 หรือ 3 ข้อ  

ตามเกณฑ์ทั่วไป 

มีการดําเนินการ 
4 หรอื 5 ขอ้  

ตามเกณฑ์ทั่วไป 

มีการดําเนินการ 
6 ข้อ 

มีการดําเนินการ 
7 ข้อ ตามเกณฑ์ 

ทั่วไป และ 
ครบถ้วนตาม 

เกณฑ์มาตรฐาน 
เพ่ิมเติมเฉพาะกลุ่ม 
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คณะกําหนดเป้าหมายไว้ที่ระดับ………………… 
ตัวบ่งชี้ที ่4.2: ระบบและกลไกการจัดการความรู้จากงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์  
ชนิดของตัวบ่งชี ้: กระบวนการ 
การคิดรอบปี ปีการศึกษา (1 มิ.ย. 56-31 พ.ค.57)   
เกณฑ์มาตรฐาน   

1. มีระบบและกลไกสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ ในการประชมุ
วิชาการหรือการตีพิมพ์ในวาระสารระดับชาติหรอืนานาชาติ และมีการเผยแพร่ผลงานวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค์ในการประชมุวิชาการหรือการตพิีมพ์ในวาระสารระดับชาติหรือนานาชาติ      

2. มีระบบและกลไกรวบรวม คัดสรร วิเคราะห์์และสังเคราะห์ความรู้จากงานวิจัยและงาน
สร้างสรรค์์ เพ่ือให้เป็นองค์ความรู้ที่คนทั่วไปเข้าใจได้ และดําเนินการตามระบบที่กําหนด  

3. มีการประชาสัมพันธ์และเผยแพรอ่งค์ความรู้จากงานวิจัยหรืองานสรา้งสรรค์ที่ได้จากข้อ 2 สู่
สาธารณชนและผู้เก่ียวข้อง  

4. มีการนําผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ไปใช้ให้เกิดประโยชน์และมีการรับรองการใช้
ประโยชน์จริงจากหน่วยงานภายนอกหรือชมุชน              

5. มีระบบกลไกเพ่ือช่วยในการคุ้มครองสิทธิ์ของงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่นําไปใช้ประโยชน์ 
และดําเนินการตามระบบที่กําหนด  
เกณฑ์การประเมิน :  
 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการดําเนินการ 
1 ข้อ 

มีการดําเนินการ 
2 ข้อ 

มีการดําเนินการ 
3 ข้อ 

มีการดําเนินการ 
4 ข้อ 

มีการดําเนินการ 
5 ข้อ 

 
คณะกําหนดเป้าหมายไว้ที่ระดับ………………… 
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ตัวบ่งชี้ท่ี 4.3 :  เงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ ต่อจํานวนอาจารย์ประจําและนักวิจัยประจํา  
ชนิดของตัวบ่งชี ้: ปัจจัยนําเข้า 
การคิดรอบป ี ปีงบประมาณ (1 ต.ค. 55-30 ก.ย.56) 
เกณฑ์การประเมิน  :  โดยการแปลงจํานวนเงินต่อจํานวนอาจารย์ประจําและนักวิจัยประจําคะแนน
ระหว่าง 0-5 

1. เกณฑ์เฉพาะสถาบันกลุม่ ข และ ค2 จําแนกเป็น 3 กลุ่มสาขา 
1.1 กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี

จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากภายในและภายนอกสถาบัน
ที่กําหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 = 60,000 บาทข้ึนไปตอ่คน 

1.2 กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สขุภาพ 
จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากภายในและภายนอกสถาบัน

ที่กําหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 = 50,000 บาทข้ึนไปตอ่คน 
1.3 กลุ่มสาขาวิชามนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร ์

จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากภายในและภายนอกสถาบัน
ที่กําหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 = 25,000 บาทข้ึนไปตอ่คน 
สูตรการคํานวณ 

1. คํานวณจํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากภายในและภายนอกสถาบันต่อ
จํานวนอาจารย์ประจําและนักวิจัยประจํา 

จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยฯ  =   จาํนวนเงินสนับสนุนงานวิจัยฯจากภายในและภายนอก 
จํานวนอาจารย์ประจําและนักวิจัยประจํา 

2. แปลงจํานวนเงินที่คํานวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 
คะแนนท่ีได้  =   จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยฯจากภายในและภายนอก * 5 

จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยฯที่กําหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 
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องค์ประกอบท่ี 5 การบรกิารทางวิชาการแก่สังคม  
ตัวบ่งชี้ท่ี 5.1 : ระบบและกลไกการบริการทางวิชาการแก่สังคม   
ชนิดของตัวบ่งชี ้: กระบวนการ 
การคิดรอบป ี ปีการศึกษา (1 มิ.ย. 56-31 พ.ค. 57) 
เกณฑ์มาตรฐาน  

1. มีระบบและกลไกการบริการทางวิชาการแก่สังคม และดําเนินการตามระบบที่กําหนด  
2. มีการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแก่สังคมกับการเรียนการสอน  
3. มีการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแก่สังคมกับงานวิจัย  
4. มีการประเมินผลความสําเร็จของการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแก่สังคมกับการเรียนการสอน

และการวิจัย  
5. มีการนําผลการประเมินไปปรับปรุงการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแกสังคมกับการเรียนการ

สอนวิจัย  
 
เกณฑ์การประเมิน   

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการดําเนินการ 
1 ข้อ 

มีการดําเนินการ 
2 ข้อ 

มีการดําเนินการ 
3 ข้อ 

มีการดําเนินการ 
4 ข้อ 

มีการดําเนินการ 
5 ข้อ 

 
คณะกําหนดเป้าหมายไว้ที่ระดับ……..……………… 
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ตัวบ่งชี้ท่ี 5.2 :  กระบวนการบริการทางวิชาการให้เกิดประโยชน์ตอ่สังคม  
ชนิดของตัวบ่งชี้  : กระบวนการ 
การคิดรอบปี ปีการศึกษา (1 มิ.ย. 56-31 พ.ค. 57) 
เกณฑ์มาตรฐาน 

1. มีการสํารวจความตอ้งการของชุมชน หรือภาครัฐ หรอืภาคเอกชน หรือหน่วยงานวิชาชีพ เพ่ือ
ประกอบการกําหนดทิศทางและการจดัทําแผนการบริการทางวิชาการตามจุดเน้นของสถาบัน 

2. มีความร่วมมือด้านบริการทางวิชาการเพ่ือการเรียนรู้และเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน หรอื
ภาคเอกชน หรือภาครัฐ หรือหน่วยงานวิชาชีพ 

3. มีการประเมินประโยชน์หรือผลกระทบของการให้บริการทางวิชาการตอ่สังคม 
4. มีการนําผลการประเมินในข้อ 3 ไปพัฒนาระบบและกลไก หรอืกิจกรรมการให้บริการทางวิชาการ 
5. มีการพัฒนาความรู้ที่ได้จากการให้บริการทางวิชาการและถ่ายทอดความรู้สู่บุคลากรภายในสถาบัน

และเผยแพร่สูส่าธารณชน   
เกณฑ์การประเมิน 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการดําเนินการ 
1 ข้อ 

มีการดําเนินการ 
2 ข้อ 

มีการดําเนินการ 
3 ข้อ 

มีการดําเนินการ 
4 ข้อ 

มีการดําเนินการ 
5 ข้อ 

 

 
คณะกําหนดเป้าหมายไว้ที่ระดับ………………… 
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องค์ประกอบที่ 6   การทํานุบํารุงศลิปวฒันธรรม  
ตัวบ่งชี้ที ่6.1 : ระบบและกลไกในการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม  
ชนิดของตัวบ่งชี ้: กระบวนการ 
การคิดรอบปี ปีการศึกษา(1 มิ.ย. 56-31 พ.ค. 57)  
เกณฑ์มาตรฐาน   

1. มีระบบและกลไกการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม และดําเนินการตามระบบท่ีกําหนด  
2. มีการบูรณาการงานด้านทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมกับการจัดการเรียนการสอนและกิจกรรม

นักศึกษา  
3. มีการเผยแพร่กิจกรรมหรือการบริการด้านทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมตอ่สาธารณชน  
4. มีการประเมินผลความสําเร็จของการบูรณาการงานด้านทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมกับการเรียน

การสอนและกจิกรรมนักศึกษา  
5. มีการนําผลการประเมินไปปรับปรุงการบูรณาการงานด้านทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมกับการ

จัดการเรียนการสอนและกิจกรมนักศึกษา  
6. มีการกําหนดหรอืสร้างมาตรฐานคุณภาพด้านศิลปะและวัฒนธรรมและมีผลงานเป็นที่ยอมรับใน

ระดับชาต ิ 
เกณฑ์การประเมิน  

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการดําเนินการ 
1 ข้อ 

มีการดําเนินการ 
2 ข้อ 

มีการดําเนินการ 
3 ข้อ 

มีการดําเนินการ 
4 ข้อ 

มีการดําเนินการ 
5 หรือ 6 ข้อ 

 
 
คณะกําหนดเป้าหมายไว้ที่ระดับ………………… 
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องค์ประกอบที่ 7 การบริหารและการจัดการ  
ตัวบ่งชี้ที ่7.1 :  ภาวะผู้นําของสภาสถาบันและผู้บริหารทุกระดับของสถาบัน  
ชนิดของตัวบ่งชี ้: กระบวนการ 
การคิดรอบปี ปีการศึกษา (1 มิ.ย. 56-31 พ.ค. 57)  
เกณฑ์มาตรฐาน   

1. สภาสถาบันปฏิบัติหน้าที่ตามท่ีกฏหมายกําหนดครบถ้วนและมีการประเมินตนเองตาม
หลักเกณฑ์ที่กําหนดล่วงหน้า  

2. ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ กําหนดทิศทางการดาํเนินงาน และสามารถถ่ายทอดไปยังบุคลากรทุกระดับ มี
ความสามารถในการวางแผนกลยุทธ์ มีการนําข้อมูลสารสนเทศเป็นฐานในการปฏิบัติงานและพัฒนาสถาบัน   

3. ผู้บริหารมีการกํากับ ตดิตามและประเมินผลการดําเนินงานตามที่มอบหมายรวมทั้งสามารถ
สื่อสารแผนและผลการดําเนินงานของสถาบันไปยังบุคลากรในสถาบัน  

4. ผู้บริหารสนบัสนุนให้บุคลากรในสถาบันมสี่วนร่วมในการบริหารจัดการ ใหอ้ํานาจในการ
ตัดสินใจแก่บุคลากรตามความเหมาะสม  

5. ผู้บริหารถ่ายทอดความรู้และส่งเสริมพัฒนาผู้ร่วมงาน เพ่ือใหส้ามารถทํางานบรรลุ
วัตถุประสงค์ของสถาบันเต็มศักยภาพ 

6. ผู้บริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาล โดยคํานึงถึงประโยชน์ของสถาบันและผู้มสี่วนไดเ้สีย 
7. สภาสถาบันประเมินผลการบริหารงานของสถาบันและผู้บริหารนําผลการประเมินไป

ปรับปรุงการบริหารงานอย่างเป็นรูปธรรม  
เกณฑ์การประเมิน  
 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการดําเนินการ 

1 ข้อ 
มีการดําเนินการ 

2 หรอื 3 ข้อ 
มีการดําเนินการ 

4 หรือ 5 ข้อ 
มีการดําเนินการ 

6 ข้อ 
มีการดําเนินการ 

7 ข้อ 
 
คณะกําหนดเป้าหมายไว้ที่ระดับ………………… 
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ตัวบ่งชี้ที ่7.2 : การพัฒนาสถาบันสู่สถาบันเรียนรู้ 
ชนิดของตัวบ่งชี ้: กระบวนการ 
การคิดรอบ  ปีการศึกษา(1 มิ.ย.56-31 พ.ค.57) 
เกณฑ์มาตรฐาน   

1. มีการกําหนดประเด็นความรู้และเป้าหมายของการจัดการความรู้ที่สอดคลอ้งกับแผนกลยุทธ์ของ
สถาบันอย่างน้อยครอบคลมุพันธกิจด้านการผลิตบัณฑติและด้านการวิจัย  

2. กําหนดบุคลากรกลุ่มเป้าหมายท่ีจะพัฒนาความรู้ด้านการผลติบัณฑติและด้านการวิจัยอย่าง
ชัดเจนตามประเด็นความรู้ทีกํ่าหนดในข้อ 1  

3. มีการแบ่งปันและแลกเปลีย่นเรียนรู้จากความรู้ ทักษะของผู้มีประสบการณ์ตรง(tacit khowledge)
เพ่ือค้นหาแนวปฏิบัติที่ดตีามประเด็นความรู้ท่ีกําหนดใน ข้อ 1 และเผยแพร่ไปสู่บุคลากรกลุ่มเป้าหมายที่กําหนด  

4. มีการรวบรวมความรู้ตามประเด็นความรู้ที่กําหนดในข้อ 1 ทั้งทีม่อียู่ในตัวบุคคลและแหล่ง
เรียนรู้อื่นๆ ที่เป็นแนวปฏิบัติที่ดีมาพัฒนาและจัดเก็บอย่างเป็นระบบโดยเผยแพรอ่อกมาเป็นลายลักษณ์
อักษร (explicit khowledge) 

5. มีการนําความรู้ที่ได้จากการจัดการความรู้ในปีการศึกษาปัจจุบันหรือปีการศึกษาทีผ่่านมา ที่
เป็นลายลักษณ์อักษร (explicit khowledge) และจากความรู้ ทักษะของผู้มีประสบการณ์ตรง (tacit 
khowledge) ที่เป็นแนวทางปฏิบัติที่ดมีาปรับใชใ้นการปฏิบัติจริง  
เกณฑ์การประเมิน  
 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการดําเนินการ 
1 ข้อ 

มีการดําเนินการ 
2 ข้อ 

มีการดําเนินการ 
3 ข้อ 

มีการดําเนินการ 
4 ข้อ 

มีการดําเนินการ 
5 ข้อ 

 
คณะกําหนดเป้าหมายไว้ที่ระดับ………………… 
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ตัวบ่งชี ้7.3   :  ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและตดัสินใจ              
ชนิดของตัวบ่งชี ้: กระบวนการ 
การคิดรอบปี ปีการศึกษา (1 มิ.ย.56-31 พ.ค.57)  
เกณฑ์มาตรฐาน   

1. มีแผนระบบสารสนเทศ (Information System Plan)  
2. มีระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารและการตัดสินใจตามพันธกิจของสถาบัน โดยอยา่งน้อย

ตอ้งครอบคลุมการจัดการเรียนการสอน การวิจัย การบริหารจัดการ และการเงินและสามารถนําไปใชใ้น
การดําเนินงานประกันคุณภาพ  

3. มีการประเมินความพึงพอใจของผูใ้ช้ระบบสารสนเทศ  
4. มีการนําผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบสารสนเทศมาปรับปรุงระบบสารสนเทศ  
5. มีการส่งข้อมูลผ่านระบบเครือข่ายของหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องตามทีกํ่าหนด  

เกณฑ์การประเมิน   
 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการดําเนินการ 
1 ข้อ 

มีการดําเนินการ 
2 ข้อ 

มีการดําเนินการ 
3 ข้อ 

มีการดําเนินการ 
4 ข้อ 

มีการดําเนินการ 
5 ข้อ 

 
คณะกําหนดเป้าหมายไว้ที่ระดับ………………… 
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ตัวบ่งชี้ที ่7.4 :  ระบบบริหารความเส่ียง  
ชนิดของตัวบ่งชี ้: กระบวนการ  
การคิดรอบปี ปีการศึกษา (1 มิ.ย. 56-31 พ.ค. 57) 
เกณฑ์มาตรฐาน   

1. มีการแต่งตัง้คณะกรรมการหรือคณะทํางานบริหารความเสี่ยง โดยมีผู้บริหารระดับสงูและ
ตัวแทนที่รับผดิชอบพันธกิจหลักของสถาบันร่วมเป็นคณะกรรมหรือคณะทํางาน 

2. มีการวิเคราะห์และระบุความเส่ียงและปัจจัยท่ีกอ่ให้เกดิความเสี่ยงอย่างน้อย 3 ด้านตาม
บริบทของสถาบัน ตัวอย่างเช่น 

- ความเส่ียงด้านทรัพยากร (การเงิน งบประมาณ ระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ อาคาร
สถานที่) 

- ความเส่ียงด้านยุทธศาสตร ์หรือกลยุทธ์ของสถาบัน 
- ความเส่ียงด้านนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ 
- ความเส่ียงด้านการปฏิบัติงาน เช่น ความเส่ียงของกระบวนการบริหารหลักสตูร การ

บริหารงานวิจัย ระบบงาน ระบบประกันคุณภาพ 
- ความเส่ียงด้านบุคลากรและความเสี่ยงด้านธรรมาภิบาล โดยเฉพาะจรรยาบรรณของ

อาจารย์และบุคลากร 
- ความเส่ียงจากเหตกุารณ์ภายนอก 
- อื่นๆ ตามบรบิทของสถาบัน 

3. มีการประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยงและจัดลําดับความเสี่ยงที่ได้จากการ
วิเคราะห์ในข้อ 2  

4. มีการจัดทําแผนบริหารความเสี่ยงท่ีมีระดับความเสี่ยงสูงและดําเนินการตามแผน  
5. มีการติดตาม และประเมนิผลการดําเนินงานตามแผน และรายงานตอ่สภาสถาบันเพ่ือพิจารณาอย่าง

น้อยปีละ 1 คร้ัง  
6. มีการนําผลการประเมิน และข้อเสนอแนะจากสถาบันไปใช้ในการปรับแผนหรอืวิเคราะห์ความเส่ียง

ในรอบปีถดัไป  
เกณฑ์การประเมิน  
 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการดําเนินการ 
1 ข้อ 

มีการดําเนินการ 
2 ข้อ 

มีการดําเนินการ 
3 หรือ 4 ข้อ 

มีการดําเนินการ 
5 ข้อ 

มีการดําเนินการ 
6 ข้อ 

คณะกําหนดเป้าหมายไว้ที่ระดับ………..….…… 
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ตัวบ่งชี้ที ่8.1 :  ระบบและกลไกการเงินและงบประมาณ  
ชนิดของตัวบ่งชี ้: กระบวนการ 
การคิดรอบ ปีงบประมาณ(1 ต.ค.55-30 ก.ย.56)  
เกณฑ์มาตรฐาน   

1. มีแผนกลยุทธ์ทางการเงินที่สอดคล้องกับแผนกลยุทธข์องสถาบัน  
2. มีแนวทางจัดหาทรัพยากรทางด้านการเงิน หลักเกณฑ์จัดสรร และการวางแผนการใช้ เงินอย่

างมีประสิทธิภาพโปร่งใส ตรวจสอบได้  
3. มีงบประมาณประจําปีทีส่อดคลอ้งกับแผนปฏิบัติการในแตล้ะพันธกิจและการพฒนาสถาบัน

และบุคลากร  
4. มีการจัดทํารายงานทางการเงินอย่างเป็นระบบ และรายงานต่อสภาสถาบันอย่างน้อยปีละ 2 

ครั้ง  
5. มีการนําข้อมูลทางการเงินไปใช้ในการวิเคราะห์ค่าใช้จ่าย และวิเคราะห์สถานะทางการเงิน

และความมั่นคงขององค์การอย่างต่อเน่ือง  
6. มีหน่วยงานตรวจสอบภายในและภายนอก ทําหน้าที่ตรวจ ตดิตามการใช้เงินให้ เป็นไปตาม

ระเบียบและกฎเกณฑ์ที่สถาบันกําหนด  
7. ผู้บริหารระดับสูงมีการติดตามผลการใช้เงินให้เป็นไปตามเป้าหมาย และนําข้อมลู จาก

รายงานทางการเงินไปใช้ในการวางแผนและการตดัสินใจ  
เกณฑ์การประเมิน :  
 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการดําเนินการ 
1 ข้อ 

มีการดําเนินการ 
2 หรือ 3  ข้อ 

มีการดําเนินการ 
4 หรือ 5 ข้อ 

มีการดําเนินการ 
6 ข้อ 

มีการดําเนินการ 
7 ข้อ 

 
คณะกําหนดเป้าหมายไว้ที่ระดับ………………… 
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องค์ประกอบที่ 9 ระบบและกลไกการประกันคณุภาพ  
 
ตัวบ่งชี้ที ่9.1 :  ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน  
ชนิดของตัวบ่งชี ้: กระบวนการ 
การคิดรอบปี ปีการศึกษา (1 มิ.ย. 56-31 พ.ค. 57)  
เกณฑ์มาตรฐาน   

1. มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายในที่เหมาะสมและสอดคลอ้งกับพันธกิจและ
พัฒนาการของสถาบัน ตั้งแตร่ะดับภาควิชาหรือหน่วยงานเทียบเท่า และดําเนินการตามระบบที่กําหนด 

2. มีการกําหนดนโยบายและให้ความสําคัญเรื่องการประกนัคุณภาพการศึกษาภายใน โดย
คณะกรรมการระดับนโยบายและผู้บริหารสงูสุดของสถาบัน  

3. มีการกําหนดตัวบ่งชี้เพ่ิมเติมตามอัตลักษณ์ของสถาบัน  
4. มีการดําเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายในที่ครบถ้วน ประกอบด้วย 1) การควบคมุ 

ติดตามการดําเนินงาน และประเมินคุณภาพ 2) การจัดทํารายงานประจําปีที่เป็นรายงานประเมินคุณภาพเสนอตอ่
สภาสถาบันและสํานักงานคณะกรรมการการอดุมศึกษาตามกําหนดเวลา โดยเป็นรายงานที่มีข้อมูลครบถ้วนตามท่ี
สํานักงานคณะกรรมการการอดุมศึกษากําหนดใน CHE QA Online และ 3) การนําผลการประเมนิคุณภาพไปทํา
แผนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถาบัน  

5. มีการนําผลการประกันคุณภาพมาปรับปรุงการทํางานและส่งผลใหม้ีการพัฒนาผลการดําเนินงาน
ตามตัวบ่งชี้ของแผนกลยุทธ์ทกุตัวบ่งชี ้ 

6. มีระบบสารสนเทศทีใ่ห้ข้อมูลสนับสนุนการประกันคุณภาพการศึกษาภายในครบทั้ง 9 องค์ประกอบ
คุณภาพ  

7. มีส่วนร่วมของผู้มสี่วนได้ส่วนเสียในการประกันคุณภาพการศึกษาโดยเฉพาะนักศึกษาผู้ใช้บัณฑิต 
และผู้ใช้บริการตามพันธกิจของสถาบัน 

8. มีเครือข่ายการแลกเปล่ียนเรียนรู้ด้านการประกันคุณภาพการศึกษาระหว่างสถาบันและมี
กิจกรรมร่วมกัน 

9. มีแนวปฏิบัติทีด่ีหรอืงานวิจัยด้านการประกันคุณภาพการศึกษาที่หน่วยงานพัฒนาข้ึนและ
เผยแพร่ให้หน่วยงานอื่นสามารถนําไปใช้ประโยชน์ 

เกณฑ์การประเมิน  
 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการดําเนินการ 
1 ข้อ 

มีการดําเนินการ 
2 หรือ 3  ข้อ 

มีการดําเนินการ 
4 หรือ 5 หรือ 

6 ข้อ 

มีการดําเนินการ 
7 หรือ 8 ข้อ 

มีการดําเนินการ 
9 ข้อ 

คณะกําหนดเป้าหมายไว้ที่ระดับ……….……………… 
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องค์ประกอบที่ 10  องค์ประกอบตามนโยบายรัฐบาล “สถานศึกษา 3ดี(3D)” 
 
ตัวบ่งชี้ที ่10.1 การบริหารจดัการสถานศึกษา 3 ดี(3D) 
ชนิดตัวบ่งชี:้ กระบวนการ 
การคิดรอบปี ปีการศึกษา (1 มิ.ย. 56 -31 พ.ค.57) 
เกณฑ์มาตรฐาน 

1. วางแผนพัฒนาสถานศึกษาตามแนวนโยบายสถานศึกษา 3 ด ี(3D) และส่งเสริมสนับสนุนทั้ง
ทรัพยากร สิ่งอํานวยความสะดวก และบุคคล 

2. จัดการเรียนรู้ จัดกิจกรรมด้านประชาธิปไตย ด้านคุณธรรม จริยธรรม และด้านภูมิคุ้มกันภัยจากยาเสพติด 
3. พัฒนาคณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา ให้มีองค์ความรู้และทักษะการปฏิบัติงานเพ่ือ

การพัฒนาสถานศึกษา 3 ด ี(3D) อย่างมีคุณภาพ 
4. ให้ความร่วมมอืกับทุกฝ่ายในการดําเนินงานนโยบายคุณภาพสถานศึกษา 3 ดี (3D) 
5. กํากับติดตามให้สถานศึกษาพัฒนาหรือมีนวัตกรรมส่งเสริมให้การดําเนินงานเป็นไปตาม

มาตรฐานสถานศึกษา 3 ด ี(3D) 
 

เกณฑก์ารประเมิน 
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการดําเนินการ 
1 ข้อ 

มีการดําเนินการ 
2 ข้อ 

มีการดําเนินการ 
3 ข้อ 

มีการดําเนินการ 
4 ข้อ 

มีการดําเนินการ 
5 ข้อ 

 
คณะกําหนดเป้าหมายไว้ที่ระดับ………..…………… 
 
ตัวบ่งชี้ที่10.2 ผลที่เกิดกับผู้เรียนตามนโยบาย 3 ดี (3D) มีความรู้เจตคติท่ีดี ตลอดจนเกิดพฤตกิรรมตาม 
                      คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ทั้ง 3 ด้าน 
 
เกณฑ์การประเมิน 
คะแนน 1 คะแนน 3 คะแนน 5 
มีกิจกรรมสนับสนุนนโยบาย 
สถานศึกษา 3 ดี จํานวน 1 ด้าน 

มีกิจกรรมสนับสนุนนโยบาย 
สถานศึกษา 3 ดี จํานวน 2 ด้าน 

มีกิจกรรมสนับสนุนนโยบาย 
สถานศึกษา 3 ดี จํานวน 3 ด้าน 

 
 
คณะกําหนดเป้าหมายไว้ที่ระดับ……...…………… 
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องค์ประกอบที่ 11  :  องคป์ระกอบตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย 
ตัวบ่งชี้ที ่  11.1.1 การดําเนินโครงการเพ่ือเสริมสร้างคุณลักษณะบัณฑติให้เป็นคนดีมจีิตอาสาและพัฒนา
ท้องถ่ิน 
ตัวบ่งชี้ที ่ 11.1.2การดําเนินโครงการเพ่ือให้มหาวิทยาลัยบรรลุเป้าหมายการเป็นแหลง่เรียนรู้ทางวิชาการ
และให้บริการวิชาการแก่สังคม 
ชนิดตัวบ่งชี้  ผลผลิต 
การคิดรอบปี ปีการศึกษา (1 มิ.ย.56-31 พ.ค.57) 
เกณฑ์มาตรฐาน 

1. มีแผนงาน/โครงการเพ่ือให้มหาวิทยาลัยบรรลุเป้าหมายการเป็นแหล่งเรียนทางวิชาการและ
ให้บริการแก่สงัคม 

2. ดําเนินการได้ครบถ้วนตามแผนงาน/โครงการ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 
3. ดําเนินการได้บรรลุความสําเรจ็ ร้อยละ 50-69 ของโครงการตามแผน 
4. ดําเนินการได้บรรลุความสําเรจ็ ร้อยละ 70-89 ของโครงการตามแผน 
5. ดําเนินการได้บรรลุความสําเรจ็ ตั้งแต่รอ้ยละ 90 ของโครงการตามแผน 

เกณฑก์ารประเมิน 
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการดําเนินการ 
1 ข้อ 

มีการดําเนินการ 
2 ข้อ 

มีการดําเนินการ 
3 ข้อ 

มีการดําเนินการ 
4 ข้อ 

มีการดําเนินการ 
 ครบทั้ง 5 ข้อ 
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ภาคผนวก 
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สรุปผลการประเมินคุณภาพการศกึษาภายนอกคณะวทิยาศาสตร์ 
29-31  สิงหาคม  2549 

โดยคณะกรรมการการประเมินคุณภาพการศกึษาภายนอก  (สมศ.) 
 
ผลการประเมินตามมาตรฐาน 

มาตรฐาน ค่าน้ําหนัก คะแนนเฉลี่ย ระดับ 
1.  มาตรฐานด้านคุณภาพบัณฑิต 
2.  มาตรฐานด้านงานวิจัยและงานสร้างสรรค์   
3.  มาตรฐานด้านการบริการวิชาการ 
4.  มาตรฐานด้านการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

35 
20 
30 
15 

3.67 
3.60 
4.00 
4.00 

ด ี
ด ี
ด ี
ด ี

รวมมาตรฐานท่ี  1-4 100 3.8175 ด ี
5.  มาตรฐานด้านการพัฒนาสถาบันและบคุลากร 
6.  มาตรฐานด้านหลักสูตรและการเรียนการสอน 
7.  มาตรฐานด้านระบบการประกันคุณภาพ 

20 
20 
20 

4.3 
4.22 
5.00 

ด ี
ด ี

ดีมาก 
รวมมาตรฐานท่ี  5-7 60 4.5067 ด ี
ค่าเฉลี่ย  ถ่วงนํ้าหนัก  7  มาตรฐาน 160 4.1129 ด ี
ผลการตัดสนิ ได้รับการรับรอง 
จุดเด่น  จุดทีค่วรพัฒนาและข้อเสนอแนะ 
จุดเด่น   มีแก๊สธรรมชาติของท้องถิ่นเพ่ือเปิดสาขาวิชาที่รองรับการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ
ท้องถ่ิน 
จุดที่ควรพัฒนา 
 1.  อาจารย์ยังมีตําแหน่งทางวิชาการและปริญญาเอกโดยเฉพาะอย่างย่ิงปริญญาเอกทางด้าน  
Pure  Science  จากมหาวิทยาลัยที่มชีื่อเสยีงน้อย 
 2.  สร้างความเข้มแข็งให้วชิาวิทยาศาสตร์พ้ืนฐาน 
 3.  งานวิจัยยังน้อย 
ข้อเสนอแนะ 
 1.  พัฒนาด้านวิทยาศาสตร์เพ่ิมข้ึน 
 2.  เปิดสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพ่ือรองรับการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติของ
ท้องถ่ิน 
 3.  พัฒนาองค์กรเพื่อการยอมรับจากแหล่งทุนวิจัยต่างๆ 
  4.  ใช้งานวิจัยเป็นสื่อที่จะทําให้สังคมเข้ามาใช้มหาวิทยาลยัโดยการทํางานวิจัยท่ีเป็น  Needs 
ของสังคม โดยเฉพาะอย่างย่ิงที่ชายฝั่งโขง ควรมี accountability ใหม้ากกว่าน้ี 
 5.  ควรเปิดวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดลอ้มเน่ืองจากอุดรมี  Petro chemical ซึ่งสามารถทําปุ๋ยจาก 
by  products  ถ้าเร่งเปิดไดจ้ะสามารถผลิตคนในทอ้งถ่ินไปทํางาน 
 6.  สร้างคณะวิทยาศาสตร์ให้เป็นมาตรฐานของ  Applied Science 


