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บทสรุปสําหรับผู้บริหาร 
 
 คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในได้ดําเนินการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา 
ของสํานักทดสอบทางการศึกษาและจิตวิทยา มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ ประจํารอบปีการศึกษา 2555 
วันที่ 22 เมษายน พ.ศ. 2556 ตามรายองค์ประกอบและตัวบ่งช้ีของ สกอ. พบว่า ในภาพรวมของสํานักทดสอบ
ทางการศึกษาและจิตวิทยา มีผลการประเมินอยู่ในระดับ  3.67  ซึ่งจัดอยู่ในเกณฑ์คณุภาพดี โดยมีจํานวน   
1 องค์ประกอบ (8) อยู่ในระดับดีมาก  จํานวน  4 องค์ประกอบ (1, 5, 7 และ 9) อยู่ในระดับดี และจํานวน  
4 องค์ประกอบ (2, 3, 4 และ 6) อยู่ในระดับพอใช้ 

ผลการประเมิน 11 ตัวบ่งช้ี ตามรายตัวบ่งช้ีของ สมศ. พบว่า ในภาพรวมของสํานักทดสอบทางการศึกษา
และจิตวิทยา (9 ตัวบ่งช้ี) อยู่ในระดับ 3.21   ซึ่งจัดอยู่ในเกณฑ์คุณภาพพอใช้ และผลการประเมิน 17 ตัวบ่งช้ี 
(16 ตัวบ่งช้ี) อยู่ในระดับ 3.25  ซึ่งจัดอยู่ในเกณฑ์คุณภาพพอใช้ 

ตามรายองค์ประกอบและตัวบ่งช้ีของ สกอ. สมศ. และ ตัวบ่งช้ีเพ่ิมเติมพบว่า ในภาพรวมของสํานัก
ทดสอบทางการศึกษาและจิตวิทยามีผลการประเมินอยู่ในระดับ 3.44  ซึ่งจัดอยู่ในเกณฑ์คุณภาพพอใช้   
โดยมีจํานวน  1  องค์ประกอบ (8) อยู่ในระดับดีมาก  จํานวน 4 องค์ประกอบ (1, 2, 7, และ 9) อยู่ในระดับดี   
และจํานวน 5 องค์ประกอบ  (3, 4, 5, 6 และ 10)  อยู่ในระดับพอใช้ 
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บทนํา 
ข้อมูลพืน้ฐานของสํานักทดสอบทางการศกึษาและจิตวิทยา 
 

เดิมช่ือ สํานักงานทดสอบทางการศึกษาและจิตวิทยา ก่อต้ังเมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2504 ผู้ก่อต้ังคือ 
ศาสตราจารย์ ดร. ชวาล แพรัตกุล สํานักงานทดสอบฯ เป็นแผนกหน่ึงของคณะวิชาวิจัยการศึกษา  
วิทยาลัยวิชาการศึกษาประสานมิตร กรุงเทพมหานคร สํานักงานทดสอบทางการศึกษาและจิตวิทยา ที่ต้ังขึ้น
ครั้งแรกมีศาตราจารย์ ดร.หม่อมหลวงตุ้ย ชุมสาย เป็นหัวหน้าสํานักงาน ดํารงตําแหน่งอยู่ระหว่าง พ.ศ.  
2504 - 2507 ผลงานที่สําคัญในระยะเริ่มแรกน้ี ได้แก่ การสร้างแบบทดสอบวิสัยสามารถในการเรียนรู ้ 
และการวิจัยทางการศึกษา 

พ.ศ. 2507- 2520 ศาสตราจารย์ ดร. ชวาล แพรัตกุล  ดํารงตําแหน่งหัวหน้าสํานักงานได้สร้าง
แบบทดสอบมาตรฐาน วัดความถนัดทางการเรียน เพ่ือสอบคัดเลือกนิสิตเข้าเรียนที่วิทยาลัยวิชาการศึกษา 
แบบทดสอบชุดน้ีมีช่ือเรียกว่า CESAT ซึ่งย่อมาจาก College of Education Scholastic Aptitude Test 
นอกจากน้ันยังสร้างแบบทดสอบมาตรฐานวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนและวัดความถนัดทางการเรียน  
ทั้งในระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษา และอุดมศึกษาและสร้างแบบสํารวจความสนใจในการประกอบอาชีพ
แบบทดสอบดังกล่าว สร้างได้เป็นมาตรฐานและประกาศให้เป็นที่ทราบอย่างเป็นทางการ พร้อมกับแสดงนิทรรศการ
ให้ประชาชนได้ชมเมื่อ พ.ศ. 2513 นับว่าเป็นผลสําเร็จในการสร้างแบบทดสอบมาตรฐานเป็นครั้งแรก 
ของประเทศไทย    

ในด้านการสอน พ.ศ. 2508  สํานักงานทดสอบทางการศึกษาและจิตวิทยา ได้เปิดสอนระดับ
ประกาศนียบัตรช้ันสูง วิชาเฉพาะการวัดผลการศึกษา เป็นหลักสูตร 1 ปี ต่อจากระดับปริญญาตร ี
และในปี พ.ศ. 2509 เปิดทําการสอนหลักสูตรระดับปริญญาโท สาขาการวัดผลการศึกษา หลักสูตร 2 ปี  
นับว่าเป็นการเปิดสอนระดับปริญญาโททางการวัดผลการศึกษาเป็นแห่งแรกของประเทศไทยอีกเช่นกัน  
พร้อมกันน้ันก็อบรมให้ความรู้ทางการวัดผลการศึกษาแก่ครูอาจารย์และบุคคลทั่วไปด้วย บริการทดสอบ 
ให้กับโรงเรียนและหน่วยราชการต่างๆ ทําการวิจัยทางการวัดผลการศึกษาจัดทําโครงการบริการวิชาการ 
แก่ชุมชนด้านการวัดและประเมินร่วมกับมหาวิทยาลัย และเผยแพร่เอกสารด้านการวัดผลการศึกษาออกไป
อย่างกว้างขวาง  

พ.ศ. 2517 วิทยาลัยวิชาการศึกษาได้รับการยกฐานะขึ้นเป็นมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  
สํานักงานทดสอบทางการศึกษาและจิตวิทยา ก็ได้รับการยกฐานะให้เทียบเท่าคณะและเรียกช่ือใหม่ว่า “สํานักทดสอบ
ทางการศึกษาและจิตวิทยา” งานสอนระดับปริญญาโทน้ันโอนย้ายไปอยู่ที่ภาควิชาพ้ืนฐานการศึกษาของคณะ
ศึกษาศาสตร์แต่งานด้านอ่ืนๆ ตามหน้าที่สํานักน้ียังปฏิบัติตามเดิม และต่อมาในปีการศึกษา 2547 สํานักทดสอบทาง
การศึกษาและจิตวิทยา ได้เปิดสอนหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการการประเมิน เป็นปีแรก 
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ปรัชญา 
สอบเพ่ือค้นและพัฒนาสมรรถภาพมนุษย์  

 
ปณิธาน 

มุ่งมั่นพัฒนาองค์ความรู้เพ่ือความเป็นเลิศทางวิชาการด้านการวัดและการประเมิน  
 
 

วิสัยทัศน์ 
เป็นองค์กรช้ันนําแห่งการสร้างและพัฒนาองค์ความรู้ด้านการวัดและประเมิน มุ่งมั่นสูค่วามเป็นเลิศ

ด้านการบริการวิชาการบนฐานคุณธรรม  
 
พันธกิจ 

สํานักทดสอบทางการศึกษาและจิตวิทยา รับผิดชอบดําเนินงานตามแผนงบประมาณ  
การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตพัฒนาคนให้มีความรู้คู่คุณธรรมและจริยธรรมของมหาวิทยาลัยดังน้ี  

1. ศึกษาค้นคว้า วิจัย สร้างและพัฒนาองค์ความรู้ด้านการวัดและประเมินเพ่ือเผยแพร่แก่สังคม  2. 
สร้าง พัฒนา เครื่องมือวัดที่เป็นมาตรฐานและเป็นแหล่งสบืค้น เพ่ือการประเมินและ/หรือ ส่งเสริมคณุภาพและ
มาตรฐานการศึกษา  

3. ผลิตและพัฒนาบุคลากรด้านการวัดการประเมิน การวิจัย และสาชาวิชาที่เก่ียวข้องให้ม ี
ความรู้ความสามารถและมีจรรยาบรรณในวิชาชีพ  

4. ส่งเสริม เผยแพร่ และบรกิารทางวิชาการด้านการวัด การประเมินและการวิจัยเพ่ือพัฒนา 
ทรัพยากรมนุษย์ 
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วิธีการประเมิน 

 
วัตถุประสงค์ในการประเมิน 

1. ตรวจสอบและประเมินการดําเนินงานของสํานักทดสอบทางการศึกษาและจิตวิทยา ตามระบบ 
และกลไกที่สํานักทดสอบทางการศึกษาและจิตวิทยากําหนดขึ้น ทั้งน้ีโดยการวิเคราะห์/เปรียบเทียบ
ผลการดําเนินงานตามตัวบ่งช้ีในทุกองค์ประกอบคุณภาพว่าเป็นไปตามเกณฑ์และได้มาตรฐาน 
ที่กําหนดไว้ 

2. ให้สํานักทดสอบทางการศึกษาและจิตวิทยาทราบสถานภาพของตนเอง อันจะนําไปสู่การกําหนด
แนวทางในการพัฒนาคุณภาพไปสู่เกณฑ์และมาตรฐานทีต้ั่งไว้ 

3. ให้สํานักทดสอบทางการศึกษาและจิตวิทยาทราบจุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา/ปรับปรุง ตลอดจนได้รับ
ข้อเสนอแนะในการพัฒนาการดําเนินงานเพ่ือส่งเสริมจุดแข็งและพัฒนาจุดที่ควรปรับปรุง 
ของสํานักทดสอบทางการศึกษาและจิตวิทยาเพ่ือให้เกิดการพัฒนาอย่างต่อเน่ือง 

 
การวางแผนการประเมิน 

 การเตรียมการและวางแผนก่อนการตรวจเย่ียม 
 ศึกษา SAR วิเคราะห์ดัชนีบ่งช้ี และองค์ประกอบการประกันคุณภาพการศึกษาของ สกอ.  

และของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ รวบรวมหลักฐานข้อมูลเพ่ิมเติมโดย 
 สัมภาษณ์  

o ผู้บริหาร 
o อาจารย์ 
o เจ้าหน้าที่   

 ศึกษาจากเอกสาร 
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ผลการประเมินรายตัวบ่งช้ี 

ตาราง ป.1  ผลการประเมินรายตัวบ่งชี้ของสํานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา 
 

ตัวบ่งช้ี
คุณภาพ 

ช่ือตัวบ่งช้ี 
ชนิด
ตัว
บ่งช้ี 

หน่วย
นับ 

เกณฑ์การประเมินคะแนน 
เป้า

หมาย

ผลการดําเนินงาน บรรลุ
เป้า 

หมาย 

คะแนน
ประเมิน 

หมายเหต ุ
1 2 3 4 5 ตัวตั้ง ตัวหาร ผลลัพธ ์

(คะแนน
เต็ม 5) 

องค์ประกอบท่ี 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ 
และผลดําเนินการ           คะแนนเฉลี่ยรวมจากจํานวนตัวบ่งช้ี = 1  ตัวบ่งช้ี  

4.00 
  

สกอ 1.1 กระบวนการ 
พัฒนาแผน 

P ข้อ 1 ข้อ 
2,3 
ข้อ 

4,5 
ข้อ 

6,7 
ข้อ 

8 ข้อ 
5 
ข้อ 

1,2,3,4,5,6 6 ข้อ / 4.00 
  

องค์ประกอบท่ี 2 การผลิต
บัณฑิต 

              คะแนนเฉลี่ยรวมจากจํานวนตัวบ่งช้ี = 5  ตัวบ่งช้ี  3.28 
  

สกอ 2.1 
ระบบและกลไก
การพัฒนาและ
บริหารหลักสูตร 

P ข้อ 1 ข้อ 2 ข้อ 3 ข้อ 
4,5 
ข้อ 

8 ข้อ 
3 
ข้อ 

1,2,3 3 ข้อ / 3.00   

สกอ 2.2 อาจารย์ประจํา 
ที่มีคณุวุฒิ
ปริญญาเอก 

I 
ร้อย
ละ 

แนวทางท่ี1 ร้อยละ 60 เท่ากับ 5 คะแนน 

ร้อยละ 
40.00 

6.00 13.00 
ร้อยละ 
46.15 

/ 3.85 

แนวทางที่ 1 
เท่ากับ 3.85  
คะแนน 

แนวทางท่ี2 เพิ่มข้ึนรอ้ยละ 12 เท่ากับ 5 
คะแนน 

ค่าการเพิ่มข้ึนร้อยละ 
ในปีที่ผ่านมา 

ร้อยละ 
0.00 

แนวทางที่ 2 
เท่ากับ 0 
คะแนน 

สกอ 2.3 อาจารย์ประจํา 
ที่ดํารงตําแหน่ง
ทางวิชาการ  

I 
ร้อย
ละ 

แนวทางท่ี1 ร้อยละ 30 เท่ากับ 5 คะแนน 

ร้อยละ 
15.00

2.00 13.00 
ร้อยละ 
15.38 

/ 2.56 

แนวทางที่ 1 
เท่ากับ 2.56 
คะแนน 

แนวทางท่ี2 เพิ่มข้ึนรอ้ยละ 6 เท่ากับ 5 
คะแนน 

ค่าการเพิ่มข้ึนร้อยละ 
ในปีที่ผ่านมา 

ร้อยละ 
0.00 

แนวทางที่ 2 
เท่ากับ 0 
คะแนน 

สกอ 2.4 ระบบการพัฒนา
คณาจารยแ์ละ
บุคลากรสาย
สนับสนุน
วิชาการ 

P ข้อ 1 ข้อ 2 ข้อ 
3,4 
ข้อ 

5,6 
ข้อ 

7 ข้อ 
4 
ข้อ 

1,2,3,4,5 5 ข้อ / 4.00 

  

สกอ. 2.5 ห้องสมุด อุปกรณ์
การศึกษา และ
สภาพแวดลอ้ม
การเรียนรู ้

I ข้อ 1 ข้อ 
2,3 
ข้อ 

4,5 
ข้อ 

6 ข้อ 7 ข้อ           

 

มศว 
2.5.1 

สื่อ อุปกรณ์
การศึกษา และ
สภาพแวดลอ้ม
การเรียนรู ้

I ข้อ 1 ข้อ 2 ข้อ 
3,4 
ข้อ 

5 ข้อ 6 ข้อ 
4 
ข้อ 

1,2,3,4 4 ข้อ / 3.00 

  

สกอ. 2.6 ระบบและกลไก
การจัดการเรียน
การสอน 

P ข้อ 1 ข้อ 
2,3 
ข้อ 

4,5 
ข้อ 

6 ข้อ 7 ข้อ 
     

หน่วยงาน 
ไม่ประเมิน 

สกอ. 2.7 ระบบและกลไก
พัฒนาสัมฤทธิผล 
การเรียนตาม
คุณลักษณะของ
บัณฑิต 

P ข้อ 1 ข้อ 2 ข้อ 3 ข้อ 
4,5 
ข้อ 

6 ข้อ 
     

หน่วยงาน 
ไม่ประเมิน 

สกอ. 2.8 ระดัความสําเร็จ
ของการ
เสริมสรา้ง
คุณธรรม
จริยธรรมที่จัด
ให้กับนิสิต 

O ข้อ 1 ข้อ 2 ข้อ 3 ข้อ 4 ข้อ 5 ข้อ 
     

หน่วยงาน 
ไม่ประเมิน 
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ตัวบ่งช้ี
คุณภาพ 

ช่ือตัวบ่งช้ี 
ชนิด
ตัว
บ่งช้ี 

หน่วย
นับ 

เกณฑ์การประเมินคะแนน 
เป้า

หมาย

ผลการดําเนินงาน บรรลุ
เป้า 

หมาย 

คะแนน
ประเมิน 

หมายเหต ุ
1 2 3 4 5 ตัวตั้ง ตัวหาร ผลลัพธ ์

(คะแนน
เต็ม 5) 

องค์ประกอบท่ี 3 กิจกรรม
การพัฒนานิสิต 

              คะแนนเฉลี่ยรวมจากจํานวนตัวบ่งช้ี = 1  ตัวบ่งช้ี  3.00 
  

สกอ. 3.1 ระบบและกลไก
การให้คําปรึกษา
และบริการด้าน
ข้อมูลข่าวสาร 

P ข้อ 1 ข้อ 
2,3 
ข้อ 

4,5 
ข้อ 

6 ข้อ 7 ข้อ 4 ข้อ 1,2,3,4,5 5 ข้อ / 3.00 

  

สกอ. 3.2 ระบบและกลไก
การส่งเสริม
กิจกรรมนิสิต 

P ข้อ 1 ข้อ 2 ข้อ 
3,4 
ข้อ 

5 ข้อ 6 ข้อ 
     

หน่วยงาน 
ไม่ประเมิน 

องค์ประกอบท่ี 4  การวิจัย               คะแนนเฉลี่ยรวมจากจํานวนตัวบ่งช้ี = 3  ตัวบ่งช้ี  3.33   
สกอ 4.1 ระบบและกลไก

การพัฒนา
งานวิจัยและงาน
สร้างสรรค ์ 

P ข้อ 1 ข้อ 
2,3 
ข้อ 

4,5 
ข้อ 

6 ข้อ 7 ข้อ 3 ข้อ 1,4,5,6 4 ข้อ / 3.00 

  

สกอ 4.2 ระบบและกลไก
การจัดการ
ความรู้จาก
งานวิจัยหรอืงาน
สร้างสรรค ์

P ข้อ 1 ข้อ 2 ข้อ 3 ข้อ 
4,5 
ข้อ 

6 ข้อ 4 ข้อ 1,4 2 ข้อ X 2.00 

  

สกอ 4.3 

เงินสนับสนุน
งานวิจัยหรอืงาน
สร้างสรรค์ต่อ
จํานวนอาจารย์
ประจําและ
นักวิจัยประจํา* 

I บาท 
จํานวนเงินสนับสนุนงานต่อคนตามกลุ่ม

สาขาวิชา 
75,000.00 1,230,000.00 13 94,615.38 / 5.00   

องค์ประกอบท่ี 5 การบริการ
วิชาการแก่สังคม 

              คะแนนเฉลี่ยรวมจากจํานวนตัวบ่งช้ี = 2  ตัวบ่งช้ี  4.50 
  

สกอ. 5.1 ระบบและกลไก
การบริการทาง
วิชาการแก่สังคม 

P ข้อ 1 ข้อ 2 ข้อ 3 ข้อ 4 ข้อ 5 ข้อ 4 ข้อ 1,3,4,5 4 ข้อ / 4.00 
  

สกอ. 5.2 กระบวนการ
บริการทาง
วิชาการให้เกิด
ประโยชน์ต่อ
สังคม 

P ข้อ 1 ข้อ 2 ข้อ 3 ข้อ 4 ข้อ 5 ข้อ 5 ข้อ 1,2,3,4,5 5 ข้อ / 5.00 

  

องค์ประกอบท่ี 6 การทํานุ
บํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

              คะแนนเฉลี่ยรวมจากจํานวนตัวบ่งช้ี = 1  ตัวบ่งช้ี  3.00 
  

สกอ. 6.1 ระบบและกลไก
การทํานุบํารุง
ศิลปะและ
วัฒนธรรม 

P ข้อ 1 ข้อ 2 ข้อ 3 ข้อ 4 ข้อ 
5,6 
ข้อ 

4 ข้อ 1,2,3 3 ข้อ X 3.00 

  

องค์ประกอบท่ี 7 การบริหาร
และการจัดการ 

              คะแนนเฉลี่ยรวมจากจํานวนตัวบ่งช้ี = 3  ตัวบ่งช้ี  3.67 
  

สกอ 7.1 ภาวะผู้นําของ
คณะกรรมการ
ประจํา
หน่วยงานและ
ผู้บริหารทุก
ระดับของ
หน่วยงาน 

P ข้อ 1 ข้อ 
2,3 
ข้อ 

4,5 
ข้อ 

6 ข้อ 7 ข้อ 7 ข้อ 1,2,3,4,5,6 6 ข้อ X 4.00 

 

สกอ 7.2 การพัฒนา
สถาบันสูส่ถาบัน
เรียนรู ้

P ข้อ 1 ข้อ 2 ข้อ 3 ข้อ 4 ข้อ 5 ข้อ 3 ข้อ 1,2,3 3 ข้อ / 3.00  
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ตัวบ่งช้ี
คุณภาพ 

ช่ือตัวบ่งช้ี 
ชนิด
ตัว
บ่งช้ี 

หน่วย
นับ 

เกณฑ์การประเมินคะแนน 
เป้า

หมาย

ผลการดําเนินงาน บรรลุ
เป้า 

หมาย 

คะแนน
ประเมิน 

หมายเหต ุ
1 2 3 4 5 ตัวตั้ง ตัวหาร ผลลัพธ ์

(คะแนน
เต็ม 5) 

สกอ.7.3 ระบบ
สารสนเทศเพือ่
การบริหารและ
การตัดสินใจ 

P ข้อ 1 ข้อ 2 ข้อ 3 ข้อ 4 ข้อ 5 ข้อ           

  

สกอ 7.4 ระบบบริหาร
ความเสีย่ง P ข้อ 1 ข้อ 2 ข้อ 

3,4 
ข้อ 

5 ข้อ 6 ข้อ 4 ข้อ 1,2,3,4,5, 5 ข้อ / 4.00 
 

องค์ประกอบท่ี 8 การเงินและ
งบประมาณ 

              คะแนนเฉลี่ยรวมจากจํานวนตัวบ่งช้ี = 1  ตัวบ่งช้ี  5.00 
  

สกอ 8.1 ระบบและกลไก
การเงินและ
งบประมาณ  P ข้อ 1 ข้อ 

2,3 
ข้อ 

4,5 
ข้อ 

6 ข้อ 7 ข้อ 6 ข้อ 1,2,3,4,5,6,7 7 ข้อ / 5.00 

  

องค์ประกอบท่ี 9 ระบบและ
กลไกการประกันคุณภาพ 

              คะแนนเฉลี่ยรวมจากจํานวนตัวบ่งช้ี = 1  ตัวบ่งช้ี  4.00 
  

สกอ. 9.1 ระบบและกลไก
การประกัน
คุณภาพการศึกษา
ภายใน 

P ข้อ 1 ข้อ 
2,3 
ข้อ 

4,5,6 
ข้อ 

7,8 
ข้อ 

9 ข้อ 
7 
ข้อ 

1,2,3,4,6,7,8, 7 ข้อ / 4.00 

  

องค์ประกอบท่ี 10 ตัวบ่งช้ี 
อัตลักษณ์ 

              คะแนนเฉลี่ยรวมจากจํานวนตัวบ่งช้ี = 1  ตัวบ่งช้ี  3.00 
  

มศว 
10.1 

การเสรมิสร้าง 
อัตลักษณ์นิสิต P ข้อ 1 ข้อ 2 ข้อ 3 ข้อ 

4 
ข้
อ 

5 
ข้
อ 

3 
ข้อ 

1,2,3 3 ข้อ / 3.00 
  

  
  คะแนนเฉลี่ย (เฉพาะตัวบ่งชี้สกอ.23 ตัวบ่งชี้) = 17  ตัวบ่งชี้ 3.67   

  
  *คะแนนเฉลี่ยรวมทุกตัวบ่งชี้ = 19  ตัวบ่งชี้ 3.60   
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ตาราง ป.1  ผลการประเมินรายตัวบ่งชี้ของสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา 
(องค์การมหาชน)  
 

ตัวบ่งช้ี
คุณภาพ 

ช่ือตัวบ่งช้ี 
ชนิด
ตัว
บ่งช้ี 

หน่วย
นับ 

เกณฑ์การประเมินคะแนน 
เป้า

หมาย 

ผลการดําเนินงาน บรรลุ
เป้า 

หมาย 

คะแนน
ประเมิน

หมายเหต ุ

1 2 3 4 5 ตัวตั้ง ตัวหาร ผลลัพธ ์
(คะแนน
เต็ม 5) 

สมศ.๑ บัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งาน
ทําหรือประกอบอาชีพ
อิสระภายใน ๑ ปี 

O ร้อยละ 
เทียบบัญญัติไตรยางค์ ร้อยละ 100 

เท่ากับ 5 คะแนน 
  0.00 0.00     

สมศ. ๒ คุณภาพของบัณฑิต
ปริญญาตรี โทและเอก 
ตามกรอบมาตรฐาน
คุณวฒุิอุดมศึกษาแห่งชาติ 

O ค่าเฉลี่ย ใช้ค่าเฉลีย่ของคะแนนประเมินบัณฑิต 4.50 48.40 11.00 4.40 X 4.40 
ใช้ข้อมูลจาก
ส่วนกลาง 

สมศ. ๓ ผลงานของผูส้ําเร็จ
การศึกษาระดับปริญญาโท
ที่ได้รับการตีพมิพ์หรอื
เผยแพร ่

O ร้อยละ 
เทียบบัญญัติไตรยางค์ ร้อยละ 25 เท่ากับ 

5 คะแนน 
ร้อยละ 
20.00 

6.50 12.00 
ร้อยละ 
54.17 

/ 5.00 

  

สมศ. ๔ ผลงานของผูส้ําเร็จการศึกษา
ระดับปริญญาเอกทีไ่ด้รบัการ
ตีพิมพ์หรอืเผยแพร ่

O ร้อยละ 
เทียบบัญญัติไตรยางค์ ร้อยละ 50 เท่ากับ 

5 คะแนน 
  0.00 0.00       

ไม่มีบัณฑิต
ระดับ 
ปริญญาเอก 

สมศ.๕ งานวิจัยหรอืงาน
สร้างสรรค์ทีไ่ด้รับการ
ตีพิมพ์หรอืเผยแพร*่ 

O ร้อยละ เทียบบัญญัติไตรยางค์ ตามกลุ่มสาขาวิชา 
ร้อยละ 
10.00 

3.00 36.50 
ร้อยละ 
8.22 

X 4.11 
  

สมศ.๖ งานวิจัยหรอืงาน
สร้างสรรค์ที่นําไปใช้
ประโยชน์* 

O ร้อยละ 
เทียบบัญญัติไตรยางค์ ร้อยละ 20 เท่ากับ 

5 คะแนน 
ร้อยละ 
10.00 

5.00 36.50 
ร้อยละ 
13.70 

/ 3.42 
  

สมศ.๗ ผลงานวิชาการท่ีได้รับการ
รับรองคณุภาพ O ร้อยละ 

เทียบบัญญัติไตรยางค์ ร้อยละ 10 เท่ากับ 
5 คะแนน 

ร้อยละ 
10.00 

0.00 36.50 
ร้อยละ 
0.00 

X 0.00 
  

สมศ.๘ ผลการนํา ความรูแ้ละ
ประสบการณ์จากการ
ให้บริการวิชาการมาใช้ใน
การพัฒนาการเรยีนการ
สอนและ/หรอืการวิจัย 

O ร้อยละ 
เทียบบัญญัติไตรยางค์ ร้อยละ 30 เท่ากับ 

5 คะแนน 
ร้อยละ 
30.00 

1.00 0.00 
ร้อยละ 
0.00 

X 0.00 

  

สมศ.๙   ผลการเรียนรู้และ
เสริมสรา้งความเข้มแข็ง
ของชุมชนหรือองค์กร
ภายนอก 

O ข้อ 
1 
ข้อ 

2 
ข้อ 

3 
ข้อ 

4 
ข้อ 

5 
ข้อ 

4 ข้อ 1,2,3,4,5 5 ข้อ / 5.00 

  

สมศ.
๑๐ 

การส่งเสริมและสนับสนุน
ด้านศิลปะและวัฒนธรรม O ข้อ 

1 
ข้อ 

2 
ข้อ 

3 
ข้อ 

4 
ข้อ 

5 
ข้อ 

4 ข้อ 1,3,  2 ข้อ X 2.00 
  

สมศ.
๑๑ 

การพัฒนาสุนทรียภาพใน
มิติทางศลิปะและ
วัฒนธรรม 

O ข้อ 
1 
ข้อ 

2 
ข้อ 

3 
ข้อ 

4 
ข้อ 

5 
ข้อ 

5 ข้อ 1,2,3,4,5 5 ข้อ / 5.00 
  

สมศ.
๑๒ 

การปฏิบัติตามบทบาท
หน้าที่ของสภา
มหาวิทยาลยั 

O คะแนน 
ใช้ค่าคะแนนการประเมนิผลการ
ดําเนินงานของสภามหาวิทยาลัย 

  -     

สมศ.
๑๓ 

การปฏิบัติตามบทบาท
หน้าที่ของผู้บริหาร
หน่วยงาน 

O คะแนน ใช้ค่าคะแนนประเมินผลผู้บริหาร   -    
รอผลจาก 
มหาวิทยาลยั 

สมศ. 
๑๔ 

การพัฒนาคณาจารย ์
O ร้อยละ 

เทียบบัญญัติไตรยางค์ ร้อยละ 6 เท่ากับ 
5 คะแนน 

ร้อยละ 
3.50 

154.00 36.50 
ร้อยละ 
4.22 

/ 3.52 
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ตัวบ่งช้ี
คุณภาพ 

ช่ือตัวบ่งช้ี 
ชนิด
ตัว
บ่งช้ี 

หน่วย
นับ 

เกณฑ์การประเมินคะแนน 
เป้า

หมาย 

ผลการดําเนินงาน บรรลุ
เป้า 

หมาย 

คะแนน
ประเมิน

หมายเหต ุ

1 2 3 4 5 ตัวตั้ง ตัวหาร ผลลัพธ ์
(คะแนน
เต็ม 5) 

สมศ. 
๑๕ 

ผลประเมินการประกัน
คุณภาพภายในรับรองโดย
ต้นสังกัด 

O คะแนน 
ใช้ค่าเฉลีย่ของผลประเมินการประกัน

คุณภาพภายในโดยต้นสงักัด 3 ปี
ย้อนหลัง 

3 ข้อ 9.78 3.00 3.26 / 3.26 
  

สมศ 
๑๖.๑ 

ผลการบริหารสถาบันให้
เกิดอัตลักษณ ์

O ข้อ 
1 
ข้อ 

2 
ข้อ 

3 
ข้อ 

4 
ข้อ 

5 
ข้อ 

3  ข้อ 1,2,3 3 ข้อ / 3.00 
  

สมศ 
๑๖.๒ 

ผลการพัฒนาบัณฑิต
ตามอัตลักษณ ์

O ค่าเฉลี่ย ใช้ค่าเฉลีย่ของคะแนนประเมินบัณฑิต 4.00 47.00 11.00 4.27 / 4.27 
ใช้ข้อมูลจาก
ส่วนกลาง 

สมศ 
๑๗ 

ผลการพัฒนาตามจุดเน้น
และจุดเด่นทีส่่งผลสะท้อน
เป็นเอกลักษณ์ของสถาบัน 

O ข้อ 
1 
ข้อ 

2 
ข้อ 

3 
ข้อ 

4 
ข้อ 

5 
ข้อ 

4 ข้อ 1,2,3,4,5 5 ข้อ / 5.00 

 

สมศ. 
๑๘.๑ 

ผลการช้ีนํา ป้องกัน หรือ
แก้ปัญหาของสังคมใน
ประเด็นที่ 1 ภายใน
สถาบัน 

O ข้อ - 
1 
ข้อ 

2 
ข้อ 

3 
ข้อ 

4,5 
ข้อ 

4 ข้อ 1 1 ข้อ X 1.00 

 

สมศ. 
๑๘.๒ 

ผลการช้ีนํา ป้องกัน หรือ
แก้ปัญหาของสังคมใน
ประเด็นที่ 2 ภายนอก
สถาบัน 

O ข้อ - 
1 
ข้อ 

2 
ข้อ 

3 
ข้อ 

4,5 
ข้อ 

4 ข้อ 1 1 ข้อ X 1.00 

  

  
  คะแนนเฉลี่ยตัวบ่งชี้ท่ี ๑ - ๑๑ ( 9  ตัวบ่งชี้ )  3.21   

  
  คะแนนเฉลี่ยรวมจากจํานวนตัวบ่งชี้ = 16  ตัวบ่งชี้)  3.25   

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
13 

ตาราง ป.1  ผลการประเมินรายตัวบ่งชี้ ตามองค์ประกอบมหาวิทยาลัยศรีนครินครินทรวิโรฒ 
 

ตัวบ่งช้ี
คุณภาพ 

ช่ือตัวบ่งช้ี 
ชนิด
ตัว
บ่งช้ี 

หน่วย
นับ 

เกณฑ์การประเมินคะแนน 
เป้าหมาย 

ผลการดําเนินงาน บรรลุ
เป้า

หมาย 

คะแนน
ประเมิน 

1 2 3 4 5 ตัวตั้ง ตัวหาร ผลลัพธ ์
(คะแนนเตม็ 

5) 
องค์ประกอบท่ี 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และผล
ดําเนินการ          คะแนนเฉลี่ยรวมจากจํานวนตัวบ่งช้ี = 1  ตัวบ่งช้ี 

4.00 

สกอ 1.1 กระบวนการ 
พัฒนาแผน 

P ข้อ 
1 
ข้อ 

2,3 
ข้อ 

4,5 
ข้อ 

6,7 
ข้อ 

8 
ข้อ 

5 ข้อ 1,2,3,4,5,6 6 ข้อ / 4.00 

องค์ประกอบท่ี 2 การผลิตบัณฑิต              คะแนนเฉลี่ยรวมจากจํานวนตัวบ่งช้ี = 12  ตวับ่งช้ี 3.67 

สกอ 2.1 
ระบบและกลไกการ
พัฒนาและบริหาร
หลักสูตร 

P ข้อ 
1 
ข้อ 

2 
ข้อ 

3 
ข้อ 

4,5 
ข้อ 

8 
ข้อ 

3 ข้อ 1,2,3 3 ข้อ / 3.00 

สกอ 2.2 อาจารย์ประจํา 
ที่มีคณุวุฒิปรญิญาเอก 

I ร้อยละ 

แนวทางท่ี1 ร้อยละ 60 เท่ากับ 5 
คะแนน 

ร้อยละ 40.00

6.00 13.00 
ร้อยละ 
46.15 

/ 3.85 
แนวทางท่ี2 เพิ่มข้ึนรอ้ยละ 12 เท่ากับ 5 

คะแนน 
ค่าการเพิ่มข้ึนร้อยละ ในปี

ที่ผ่านมา 
ร้อยละ 
0.00 

สกอ 2.3 อาจารย์ประจํา 
ที่ดํารงตําแหน่งทาง
วิชาการ  I ร้อยละ 

แนวทางท่ี1 ร้อยละ 30 เท่ากับ 5 
คะแนน 

ร้อยละ 15.00

2.00 13.00 
ร้อยละ 
15.38 

/ 2.56 
แนวทางท่ี2 เพิ่มข้ึนรอ้ยละ 6 เท่ากับ 5 

คะแนน 
ค่าการเพิ่มข้ึนร้อยละ ในปี

ที่ผ่านมา 
ร้อยละ 
0.00 

สกอ 2.4 ระบบการพัฒนา
คณาจารยแ์ละบุคลากร
สายสนับสนุนวิชาการ 

P ข้อ 
1 
ข้อ 

2 
ข้อ 

3,4 
ข้อ 

5,6 
ข้อ 

7 
ข้อ 

4 ข้อ 1,2,3,4,5 5 ข้อ / 4.00 

สกอ. 2.5 ห้องสมุด อุปกรณ์
การศึกษา และ
สภาพแวดลอ้มการเรียนรู้ 

I ข้อ 
1 
ข้อ 

2,3 
ข้อ 

4,5 
ข้อ 

6 
ข้อ 

7 
ข้อ 

          

มศว 
2.5.1 

สื่อ อุปกรณ์การศึกษา 
และสภาพแวดลอ้มการ
เรียนรู ้

I ข้อ 
1 
ข้อ 

2 
ข้อ 

3,4 
ข้อ 

5 
ข้อ 

6 
ข้อ 

4 ข้อ 1,2,3,4 4 ข้อ / 3.00 

สกอ. 2.6 ระบบและกลไกการ
จัดการเรียนการสอน 

P ข้อ 
1 
ข้อ 

2,3 
ข้อ 

4,5 
ข้อ 

6 
ข้อ 

7 
ข้อ 

    
ไม่รับ 

การประเมิน 
สกอ. 2.7 ระบบและกลไกพัฒนา

สัมฤทธิผล 
การเรียนตามคณุลักษณะ 
ของบัณฑิต 

P ข้อ 
1 
ข้อ 

2 
ข้อ 

3 
ข้อ 

4,5 
ข้อ 

6 
ข้อ 

    
ไม่รับ 

การประเมิน 

สกอ. 2.8 ระดับความสาํเร็จของการ
เสริมสรา้งคณุธรรม
จริยธรรมที่จัดให้กับนิสิต 

O ข้อ 
1 
ข้อ 

2 
ข้อ 

3 
ข้อ 

4 
ข้อ 

5 
ข้อ 

    
ไม่รับ 

การประเมิน 

สมศ.๑ บัณฑิตปริญญาตรีที่ได้
งานทําหรอืประกอบ
อาชีพอิสระภายใน ๑ ปี 

O ร้อยละ 
เทียบบัญญัติไตรยางค์ ร้อยละ 100 

เท่ากับ 5 คะแนน 
     

ไม่มีบัณฑิต
ปริญญาตร ี

สมศ. ๒ คุณภาพของบัณฑิต
ปริญญาตรี โทและเอก 
ตามกรอบมาตรฐาน
คุณวฒุิอุดมศึกษา
แห่งชาติ 

O ค่าเฉลี่ย ใช้ค่าเฉลีย่ของคะแนนประเมินบัณฑิต 4.50 48.40 11.00 4.40 X 4.40 

สมศ. ๓ ผลงานของผูส้ําเร็จ
การศึกษาระดับ
ปริญญาโทที่ได้รับการ
ตีพิมพ์หรอืเผยแพร ่

O ร้อยละ 
เทียบบัญญัติไตรยางค์ ร้อยละ 25 เท่ากับ 

5 คะแนน 
ร้อยละ 20.00 6.50 12.00 

ร้อยละ 
54.17 

/ 5.00 
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ตัวบ่งช้ี
คุณภาพ 

ช่ือตัวบ่งช้ี 
ชนิด
ตัว
บ่งช้ี 

หน่วย
นับ 

เกณฑ์การประเมินคะแนน 
เป้าหมาย 

ผลการดําเนินงาน บรรลุ
เป้า

หมาย 

คะแนน
ประเมิน 

1 2 3 4 5 ตัวตั้ง ตัวหาร ผลลัพธ ์
(คะแนนเตม็ 

5) 
สมศ. ๔ ผลงานของผูส้ําเร็จ

การศึกษาระดับปริญญา
เอกที่ได้รับการตีพิมพ์หรือ
เผยแพร ่

O ร้อยละ 
เทียบบัญญัติไตรยางค์ ร้อยละ 50 เท่ากับ 

5 คะแนน 
 0.00 0.00   

ไม่มีบัณฑิต
ปริญญาเอก 

สมศ. ๑๔ การพัฒนาคณาจารย ์
O ร้อยละ 

เทียบบัญญัติไตรยางค์ ร้อยละ 6 เท่ากับ 
5 คะแนน 

ร้อยละ 3.50 154.00 36.50 ร้อยละ 4.22 / 3.52 

องค์ประกอบท่ี 3 กิจกรรมการ
พัฒนานิสิต 

             คะแนนเฉลี่ยรวมจากจํานวนตัวบ่งช้ี = 2  ตัวบ่งช้ี 3.00 

สกอ. 3.1 ระบบและกลไกการให้
คําปรึกษาและบริการ
ด้านข้อมลูข่าวสาร 

P ข้อ 
1 
ข้อ 

2,3 
ข้อ 

4,5 
ข้อ 

6 
ข้อ 

7 
ข้อ 

4 ข้อ 1,2,3,4,5 5 ข้อ / 3.00 

สกอ. 3.2 ระบบและกลไกการ
ส่งเสริมกิจกรรมนิสิต 

P ข้อ 
1 
ข้อ 

2 
ข้อ 

3,4 
ข้อ 

5 
ข้อ 

6 
ข้อ 

    
ไม่รับ 

การประเมิน 

องค์ประกอบท่ี 4  การวิจัย              คะแนนเฉลี่ยรวมจากจํานวนตัวบ่งช้ี = 6  ตัวบ่งช้ี 2.92 

สกอ 4.1 ระบบและกลไกการ
พัฒนางานวิจัยและงาน
สร้างสรรค ์ 

P ข้อ 
1 
ข้อ 

2,3 
ข้อ 

4,5 
ข้อ 

6 
ข้อ 

7 
ข้อ 

3 ข้อ 1,4,5,6 4 ข้อ / 3.00 

สกอ 4.2 ระบบและกลไกการ
จัดการความรู้จาก
งานวิจัยหรอืงาน
สร้างสรรค ์

P ข้อ 
1 
ข้อ 

2 
ข้อ 

3 
ข้อ 

4,5 
ข้อ 

6 
ข้อ 

4 ข้อ 1,4 2 ข้อ X 2.00 

สกอ 4.3 

เงินสนับสนุนงานวิจัย
หรืองานสร้างสรรค์ต่อ
จํานวนอาจารย์ประจํา
และนักวิจัยประจํา* 

I บาท 
จํานวนเงินสนับสนุนงานต่อคนตามกลุ่ม

สาขาวิชา 
75,000.00 1,230,000.00 13 94,615.38 / 5.00 

สมศ.๕ งานวิจัยหรอืงาน
สร้างสรรค์ทีไ่ด้รับการ
ตีพิมพ์หรอืเผยแพร*่ 

O ร้อยละ เทียบบัญญัติไตรยางค์ ตามกลุ่มสาขาวิชา ร้อยละ 10.00 3.00 36.50 ร้อยละ 8.22 X 4.11 

สมศ.๖ งานวิจัยหรอืงาน
สร้างสรรค์ที่นําไปใช้
ประโยชน์* 

O ร้อยละ 
เทียบบัญญัติไตรยางค์ ร้อยละ 20 เท่ากับ 

5 คะแนน 
ร้อยละ 10.00 5.00 36.50 

ร้อยละ 
13.70 

/ 3.42 

สมศ.๗ ผลงานวิชาการท่ีได้รับ
การรับรองคุณภาพ O ร้อยละ 

เทียบบัญญัติไตรยางค์ ร้อยละ 10 เท่ากับ 
5 คะแนน 

ร้อยละ 10.00 0.00 36.50 
ร้อยละ 
0.00 

X 0.00 

องค์ประกอบท่ี 5 การบริการ
วิชาการแก่สังคม 

             คะแนนเฉลี่ยรวมจากจํานวนตัวบ่งช้ี = 4  ตัวบ่งช้ี 3.50 

สกอ. 5.1 ระบบและกลไกการ
บริการทางวิชาการแก่
สังคม 

P ข้อ 
1 
ข้อ 

2 
ข้อ 

3 
ข้อ 

4 
ข้อ 

5 
ข้อ 

4 ข้อ 1,3,4,5 4 ข้อ / 4.00 

สกอ. 5.2 กระบวนการบริการทาง
วิชาการให้เกิดประโยชน์
ต่อสังคม 

P ข้อ 
1 
ข้อ 

2 
ข้อ 

3 
ข้อ 

4 
ข้อ 

5 
ข้อ 

5 ข้อ 1,2,3,4,5 5 ข้อ / 5.00 

สมศ.๘ ผลการนํา ความรูแ้ละ
ประสบการณ์จากการ
ให้บริการวิชาการมาใช้ใน
การพัฒนาการเรยีนการ
สอนและ/หรอืการวิจัย 

O ร้อยละ 
เทียบบัญญัติไตรยางค์ ร้อยละ 30 เท่ากับ 

5 คะแนน 
ร้อยละ 30.00 1.00 0.00 

ร้อยละ 
0.00 

X 0.00 

สมศ.๙   ผลการเรียนรู้และ
เสริมสรา้งความเข้มแข็ง
ของชุมชนหรือองค์กร
ภายนอก 

O ข้อ 
1 
ข้อ 

2 
ข้อ 

3 
ข้อ 

4 
ข้อ 

5 
ข้อ 

4 ข้อ 1,2,3,4,5 5 ข้อ / 5.00 

องค์ประกอบท่ี 6 การทํานุบํารุง
ศิลปะและวัฒนธรรม 

             คะแนนเฉลี่ยรวมจากจํานวนตัวบ่งช้ี = 3  ตัวบ่งช้ี 3.33 
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ตัวบ่งช้ี
คุณภาพ 

ช่ือตัวบ่งช้ี 
ชนิด
ตัว
บ่งช้ี 

หน่วย
นับ 

เกณฑ์การประเมินคะแนน 
เป้าหมาย 

ผลการดําเนินงาน บรรลุ
เป้า

หมาย 

คะแนน
ประเมิน 

1 2 3 4 5 ตัวตั้ง ตัวหาร ผลลัพธ ์
(คะแนนเตม็ 

5) 
สกอ. 6.1 ระบบและกลไกการ

ทํานุบํารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม 

P ข้อ 
1 
ข้อ 

2 
ข้อ 

3 
ข้อ 

4 
ข้อ 

5,6 
ข้อ 

4 ข้อ 1,2,3 3 ข้อ X 3.00 

สมศ.๑๐ การส่งเสริมและ
สนับสนุนด้านศลิปะ
และวัฒนธรรม 

O ข้อ 
1 
ข้อ 

2 
ข้อ 

3 
ข้อ 

4 
ข้อ 

5 
ข้อ 

4 ข้อ 1,3,  2 ข้อ X 2.00 

สมศ.๑๑ การพัฒนาสุนทรียภาพ
ในมิติทางศลิปะและ
วัฒนธรรม 

O ข้อ 
1 
ข้อ 

2 
ข้อ 

3 
ข้อ 

4 
ข้อ 

5 
ข้อ 

5 ข้อ 1,2,3,4,5 5 ข้อ / 5.00 

องค์ประกอบท่ี 7 การบริหารและ
การจัดการ 

             คะแนนเฉลี่ยรวมจากจํานวนตัวบ่งช้ี = 3  ตัวบ่งช้ี 3.67 

สกอ 7.1 ภาวะผู้นําของ
คณะกรรมการประจํา
หน่วยงานและผู้บริหาร
ทุกระดับของหน่วยงาน 

P ข้อ 
1 
ข้อ 

2,3 
ข้อ 

4,5 
ข้อ 

6 
ข้อ 

7 
ข้อ 

7 ข้อ 1,2,3,4,5,6 6 ข้อ X 4.00 

สกอ 7.2 การพัฒนาสถาบันสู่
สถาบันเรยีนรู ้

P ข้อ 
1 
ข้อ 

2 
ข้อ 

3 
ข้อ 

4 
ข้อ 

5 
ข้อ 

3 ข้อ 1,2,3 3 ข้อ / 3.00 

สกอ.7.3 ระบบสารสนเทศเพ่ือ
การบริหารและการ
ตัดสินใจ 

P ข้อ 
1 
ข้อ 

2 
ข้อ 

3 
ข้อ 

4 
ข้อ 

5 
ข้อ 

          

สกอ 7.4 ระบบบริหารความเสี่ยง 
P ข้อ 

1 
ข้อ 

2 
ข้อ 

3,4 
ข้อ 

5 
ข้อ 

6 
ข้อ 

4 ข้อ 1,2,3,4,5, 5 ข้อ / 4.00 

สมศ.๑๒ การปฏิบัติตามบทบาท
หน้าที่ของสภา
มหาวิทยาลยั 

O คะแนน 
ใช้ค่าคะแนนการประเมนิผลการ
ดําเนินงานของสภามหาวิทยาลัย 

  
- 

      

สมศ.๑๓ การปฏิบัติตามบทบาท
หน้าที่ของผู้บริหาร
หน่วยงาน 

O คะแนน ใช้ค่าคะแนนประเมินผลผู้บริหาร   
- 

      

องค์ประกอบท่ี 8 การเงินและ
งบประมาณ 

             คะแนนเฉลี่ยรวมจากจํานวนตัวบ่งช้ี = 1  ตัวบ่งช้ี 5.00 

สกอ 8.1 ระบบและกลไกการเงิน
และงบประมาณ  

P ข้อ 
1 
ข้อ 

2,3 
ข้อ 

4,5 
ข้อ 

6 
ข้อ 

7 
ข้อ 

6 ข้อ 1,2,3,4,5,6,7 7 ข้อ / 5.00 

องค์ประกอบท่ี 9 ระบบและกลไก
การประกันคุณภาพ 

              คะแนนเฉลี่ยรวมจากจํานวนตัวบ่งช้ี = 2  ตัวบ่งช้ี 3.63 

สกอ. 9.1 ระบบและกลไกการ
ประกันคุณภาพการศึกษา
ภายใน 

P ข้อ 
1 
ข้อ 

2,3 
ข้อ 

4,5,
6 
ข้อ 

7,8 
ข้อ 

9 
ข้อ 

7 
ข้อ 

1,2,3,4,6,7,8, 7 ข้อ / 4.00 

สมศ. ๑๕ ผลประเมินการประกัน
คุณภาพภายในรับรอง
โดยต้นสังกัด 

O คะแนน 
ใช้ค่าเฉลีย่ของผลประเมินการประกัน

คุณภาพภายในโดยต้นสงักัด 3 ปี
ย้อนหลัง 

3.00 9.78 3.00 3.26 / 3.26 

องค์ประกอบท่ี 10 ตัวบ่งช้ีอัตลักษณ์              คะแนนเฉลี่ยรวมจากจํานวนตัวบ่งช้ี = 6  ตัวบ่งช้ี 3.21 

มศว 
10.1 

การเสรมิสร้าง 
อัตลักษณ์นิสิต 

P ข้อ 
1 
ข้อ 

2 
ข้อ 

3 
ข้อ 

4 
ข้อ 

5 
ข้อ 

3 ข้อ 1,2,3 3 ข้อ / 3.00 

สมศ 
๑๖.๑ 

ผลการบริหารสถาบัน
ให้เกิดอัตลักษณ์ 

O ข้อ 
1 
ข้อ 

2 
ข้อ 

3 
ข้อ 

4 
ข้อ 

5 
ข้อ 

3  ข้อ 1,2,3 3 ข้อ / 3.00 

สมศ 
๑๖.๒ 

ผลการพัฒนาบัณฑิต
ตามอัตลักษณ ์

O ค่าเฉลี่ย ใช้ค่าเฉลีย่ของคะแนนประเมินบัณฑิต 4.00 47.00 11.00 4.27 / 4.27 

สมศ ๑๗ ผลการพัฒนาตาม
จุดเน้นและจุดเด่นที่
ส่งผลสะท้อนเป็น
เอกลักษณ์ของสถาบัน 

O ข้อ 
1 
ข้อ 

2 
ข้อ 

3 
ข้อ 

4 
ข้อ 

5 
ข้อ 

4 ข้อ 1,2,3,4,5 5 ข้อ / 5.00 

สมศ. 
๑๘.๑ 

ผลการช้ีนํา ป้องกัน 
หรือแก้ปัญหาของสังคม
ในประเด็นที่ 1 ภายใน

O ข้อ - 
1 
ข้อ 

2 
ข้อ 

3 
ข้อ 

4,5 
ข้อ 

4 ข้อ 1 1 ข้อ X 1.00 
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ตัวบ่งช้ี
คุณภาพ 

ช่ือตัวบ่งช้ี 
ชนิด
ตัว
บ่งช้ี 

หน่วย
นับ 

เกณฑ์การประเมินคะแนน 
เป้าหมาย 

ผลการดําเนินงาน บรรลุ
เป้า

หมาย 

คะแนน
ประเมิน 

1 2 3 4 5 ตัวตั้ง ตัวหาร ผลลัพธ ์
(คะแนนเตม็ 

5) 
สถาบัน 

สมศ. 
๑๘.๒ 

ผลการช้ีนํา ป้องกัน 
หรือแก้ปัญหาของสังคม
ในประเด็นที่ 2 
ภายนอกสถาบัน 

O ข้อ - 
1 
ข้อ 

2 
ข้อ 

3 
ข้อ 

4,5 
ข้อ 

4 ข้อ 1 1 ข้อ X 1.00 

  
  คะแนนเฉลี่ยรวมจากจํานวนตัวบ่งชี้ = 35  ตัวบ่งชี้ 3.44 
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สรุปผลการประเมินตามองค์ประกอบคณุภาพ 
 

ตาราง ป.2   ผลการประเมินตามองคป์ระกอบคุณภาพ 

 องค์ประกอบคุณภาพ 
คะแนนการประเมินเฉลี่ย 

ผลการประเมิน หมายเหตุ 
I P O รวม 

1.ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์และ
แผนดําเนนิการ 

- 4.00 - 4.00 การดําเนินงานระดับดี   

2.การผลิตบัณฑิต  3.21 3.50 4.31 3.76 การดําเนินงานระดับดี   

3.กิจกรรมการพัฒนานักศึกษา - 3.00 - 3.00 การดําเนินงานระดับพอใช้   

4.การวิจัย 5.00 2.50 2.51 2.92 การดําเนินงานระดับพอใช้   

5.การบริการทางวิชาการแก่สังคม - 4.50 2.50 3.50 การดําเนินงานระดับพอใช้   

6.การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม - 3.00 3.50 3.33 การดําเนินงานระดับพอใช้   

7.การบริหารและการจัดการ - 3.67   3.67 การดําเนินงานระดับดี   

8.การเงินและงบประมาณ - 5.00 - 5.00 การดําเนินงานระดับดีมาก   

9.ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ - 4.00 3.26 3.63 การดําเนินงานระดับดี   

เฉลี่ยรวมทุกตัวบ่งชี้ 
ของทุกองค์ประกอบ 

3.80 3.60 3.25 3.49 การดําเนินงานระดับพอใช้   

ผลการประเมิน 

การ
ดําเนินงาน
ระดับดี 

การ
ดําเนินงาน
ระดับดี 

การ
ดําเนินงาน

ระดับ
พอใช้ 

  0.00<=1.50 การดําเนินงานต้องปรับปรุงเร่งด่วน 
1.51–2.50   การดําเนินงานต้องปรับปรุง 
2.51–3.50   การดําเนินงานระดับพอใช้ 
3.51-4.50   การดําเนินงานระดับดี 
4.51-5.00   การดําเนินงานระดับดีมาก 
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สรุปผลการประเมินตามมาตรฐานอดุมศกึษา 
 

ตาราง ป.3  ผลการประเมินตามมาตรฐานการอุดมศึกษา 

มาตรฐานอุดมศึกษา 
คะแนนการประเมินเฉลี่ย 

ผลการประเมิน หมายเหตุ 
I P O รวม 

1.มาตรฐานด้านคุณภาพบัณฑิต - - 4.70 4.70 การดําเนินงานระดับดีมาก   

2.มาตรฐานด้านการบริหารจัดการอุดมศึกษา             

ก. มาตรฐานด้านธรรมาภิบาลของการบริหาร
การอุดมศึกษา 

- 4.17   4.17 การดําเนินงานระดับดี   

ข.มาตรฐานด้านพันธกิจของการบรหิาร 
การอุดมศึกษา 

3.80 3.50 3.13 3.41 การดําเนินงานระดับพอใช้   

3.มาตรฐานด้านการสร้างและพัฒนาสงัคม
ฐานความรู้และสังคมแห่งการเรียนรู ้

- 2.50 2.51 2.51 การดําเนินงานระดับพอใช้   

เฉลี่ยรวมทุกตัวบ่งชี้ของทุกมาตรฐาน 3.80 3.64 3.25 3.49 การดําเนินงานระดับพอใช้   

ผลการประเมิน 

การ
ดําเนินงาน
ระดับดี 

การ
ดําเนินงาน
ระดับดี 

การ
ดําเนินงาน
ระดับพอใช้ 

  0.00<=1.50 การดําเนินงานต้องปรับปรุง
เร่งด่วน 
1.51–2.50   การดําเนินงานต้องปรับปรุง 
2.51–3.50   การดําเนินงานระดับพอใช้ 
3.51-4.50   การดําเนินงานระดับดี 
4.51-5.00   การดําเนินงานระดับดีมาก 
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สรุปผลการประเมินตามมุมมองBSC 
 

ตาราง ป.4  ผลการประเมินตามมุมมองด้านการบริหารจัดการ 

มาตรฐานอุดมศึกษา 
คะแนนการประเมินเฉลี่ย 

ผลการประเมิน หมายเหตุ 

I P O รวม 

1.ด้านนักศึกษาและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย - 4.00 3.13 3.77 การดําเนินงานระดับดี   

2.ด้านกระบวนการภายใน   3.63 3.42 3.57 การดําเนินงานระดับดี   

3.ด้านการเงิน 5.00 5.00 - 5.00 การดําเนินงานระดับดีมาก   

4.ด้านบุคคลากรการเรียนรู้และนวัตกรรม 3.21 2.50 2.76       

เฉลี่ยรวมทุกตัวบ่งชี้ 
ของทุกมุมมอง 

3.80 3.64 3.25 3.49 การดําเนินงานระดับพอใช้   

ผลการประเมิน 

การ
ดําเนินงาน
ระดับดี 

การ
ดําเนินงาน
ระดับดี 

การ
ดําเนินงาน
ระดับพอใช้ 

  0.00<=1.50 การดําเนินงานต้องปรับปรุงเร่งด่วน
1.51–2.50   การดําเนินงานต้องปรับปรุง 
2.51–3.50   การดําเนินงานระดับพอใช้ 
3.51-4.50   การดําเนินงานระดับดี 
4.51-5.00   การดําเนินงานระดับดีมาก 
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จุดแข็ง จุดท่ีควรพัฒนา และข้อเสนอแนะ 
 
ผลการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา 
 คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในได้ดําเนินการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา 
ของสํานักทดสอบทางการศึกษาและจิตวิทยา มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ ประจํารอบปีการศึกษา 2555 
วันที่ 22 เมษายน พ.ศ. 2556 ตามรายองค์ประกอบและตัวบ่งช้ีของ สกอ. พบว่า ในภาพรวมของสํานักทดสอบ
ทางการศึกษาและจิตวิทยา มีผลการประเมินอยู่ในระดับ  3.67  ซึ่งจัดอยู่ในเกณฑ์คณุภาพดี โดยมีจํานวน   
1 องค์ประกอบ (8) อยู่ในระดับดีมาก  จํานวน  4 องค์ประกอบ (1, 5, 7 และ 9) อยู่ในระดับดี และจํานวน  
4 องค์ประกอบ (2, 3, 4 และ 6) อยู่ในระดับพอใช้ 

ผลการประเมิน 11 ตัวบ่งช้ี ตามรายตัวบ่งช้ีของ สมศ. พบว่า ในภาพรวมของสํานักทดสอบทางการศึกษา
และจิตวิทยา (9 ตัวบ่งช้ี) อยู่ในระดับ 3.21   ซึ่งจัดอยู่ในเกณฑ์คุณภาพพอใช้ และผลการประเมิน 17 ตัวบ่งช้ี 
(16 ตัวบ่งช้ี) อยู่ในระดับ 3.25  ซึ่งจัดอยู่ในเกณฑ์คุณภาพพอใช้ 

ตามรายองค์ประกอบและตัวบ่งช้ีของ สกอ. สมศ. และ ตัวบ่งช้ีเพ่ิมเติมพบว่า ในภาพรวมของสํานัก
ทดสอบทางการศึกษาและจิตวิทยามีผลการประเมินอยู่ในระดับ 3.44  ซึ่งจัดอยู่ในเกณฑ์คุณภาพพอใช้   
โดยมีจํานวน  1  องค์ประกอบ (8) อยู่ในระดับดีมาก  จํานวน 4 องค์ประกอบ (1, 2, 7, และ 9) อยู่ในระดับดี   
และจํานวน 5 องค์ประกอบ  (3, 4, 5, 6 และ 10)  อยู่ในระดับพอใช้ 
 

ข้อเสนอแนะเร่งด่วนในภาพรวม  
1. กําหนดทิศทางการดําเนินงานตามแผนกลยุทธ์ของหน่วยงานให้ชัดเจนตามจุดเด่นและศักยภาพ

ของหน่วยงาน  โดยเฉพาะอย่างย่ิงด้านการผลิตบัณฑิตตามความต้องการของสังคม 
และสอดคล้องกับความเช่ียวชาญของสํานักทดสอบทางการศึกษาและจิตวิทยา 

2. เร่งพัฒนาคณาจารย์ให้มีความเช่ียวชาญในศาสตร์ของการวัดและประเมิน  ซึ่งเป็นความเช่ียวชาญ
ของสํานักทดสอบฯ  โดยจัดทําแผนพัฒนาบุคลากรใหส้อดคล้องกับทิศทางการดําเนินงาน 
และการพัฒนาหน่วยงาน 

3. ควรนําผลจากการบริการวิชาการไปต่อยอดเป็นงานวิจัย และบูรณาการกับการผลิตบัณฑิต 
4. สร้างความร่วมมือของคณาจารย์และบุคลากรทุกฝ่าย เพ่ือผสานงานประจํากับการประกันคุณภาพ

การศึกษาภายในให้เกิดผลสัมฤทธ์ิในการดําเนินงานตามพันธกิจหลักได้ครบถ้วนและมคีุณภาพ 
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องค์ประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค ์และแผนการดําเนนิการ 

จุดเด่น/จุดแขง็ 
แนวทางเสริม 

(เป้าหมายและแผนการพัฒนาในปีต่อไป)
- ควรแสดงความสอดคล้องระหว่างแผนกลยุทธ์ 

ของหน่วยงานกับแผนในระดับสูงขึ้นไปให้ชัดเจน  
และแสดงจุดเน้นของแผนกลยุทธ์ได้ชัดเจน 

จุดอ่อน/จุดทีต้่องปรับปรุง/โอกาสพัฒนา 
แนวทางแก้ไข/ปรับปรุง 

(เป้าหมายและแผนการพัฒนาในปีต่อไป)
ขาดการประเมนิผลดําเนินการตามตัวบ่งช้ีของแผนกลยุทธ์
ต่อคณะกรรมการประจําหน่วยงาน จึงไม่ได้นําผล 
การพิจารณาและข้อเสนอแนะไปปรับปรุงแผนฯ  
ในปีต่อไป 

ดําเนินการตามข้ันตอนให้ครบถ้วน และนําผล 
การวิเคราะห์ปัญหาอุปสรรคในการดําเนินการให้บรรลุ
ตัวบ่งช้ีของแผนกลยุทธ์ไปปรับใช้ 

การถ่ายทอดแผนสู่หน่วยงานย่อยและบุคลากร 
ทุกระดับไม่ชัดเจน  

จัดการประชุมช้ีแจงร่วมกัน เพราะเป็นหน่วยงานขนาดเล็ก 
หรือติดตามว่าผู้แทน/ หัวหน้างานที่รับถ่ายทอดไปได้
นําไปถ่ายทอดต่อได้ทั่วถึงหรือไม่ 

 

องค์ประกอบที่ 2 การผลิตบัณฑิต 

จุดเด่น/จุดแขง็ 
แนวทางเสริม 

(เป้าหมายและแผนการพัฒนาในปีต่อไป)
สาขาวิชาวิทยาการประเมิน เป็นหลักสูตรทีต่รงกับ 
ความเช่ียวชาญ/ ชํานาญการของสํานักทดสอบฯ 
ที่มีรากฐานก่อกําเนิดมายาวนาน 

การประชาสัมพันธ์หลักสูตรเชิงรุก และการสร้างผลงาน
ทางวิชาการของคณาจารย์ / หน่วยงานตามศาสตร์ 
หรือความชํานาญการ เพ่ือจูงใจใหม้ีผู้สนใจสมัคร 
เข้าเรียนเพ่ิมมากขึ้น
การพัฒนาความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอก  
เพ่ือการผลิตบัณฑิต

จุดอ่อน/จุดทีต้่องปรับปรุง/โอกาสพัฒนา 
แนวทางแก้ไข/ปรับปรุง 

(เป้าหมายและแผนการพัฒนาในปีต่อไป)
ด้านศักยภาพของคณาจารย์ การกําหนดแผนพัฒนาองค์ความรู้แก่อาจารย์รุ่นใหม่

เฉพาะทางตามศาสตร์และควรทําข้อตกลงระหว่าง
คณาจารย์ในการผลิตผลงานวิชาการ / ตํารา  
และการขอตําแหน่งวิชาการ เพ่ือทดแทนบุคลากร  
(รุ่นเดิม) ที่ขาดหายหรือหมดรุ่นไป 

ด้านกระบวนการบริหารหลักสูตรหลักสูตร การจัดทํา มคอ. 3, 4 ให้ครบทุกรายวิชาก่อนการเปิดรับนิสิต 
โดยการประชุมเชิงปฏิบัติการและมอบหมายบุคคล
รับผิดชอบรายวิชาในหลักสูตร 
ติดตามนิสิตที่ตกค้างให้สําเร็จตามระยะเวลาของหลักสูตร
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องค์ประกอบที่ 3 กิจกรรมพัฒนานิสิต 

จุดเด่น/จุดแขง็ 
แนวทางเสริม 

(เป้าหมายและแผนการพัฒนาในปีต่อไป) 
บุคลากรมีความทุ่มเท และมกีารติดตามนิสิต 
อย่างต่อเน่ือง 

- 

จุดอ่อน/จุดทีต้่องปรับปรุง/โอกาสพัฒนา 
แนวทางแก้ไข/ปรับปรุง 

(เป้าหมายและแผนการพัฒนาในปีต่อไป) 
ขาดการประเมินด้านการให้คําปรึกษา ข้อมลูข่าวสาร 
ที่เป็นประโยชน์ และกิจกรรมพัฒนาศักยภาพนิสิต 
ด้านคุณภาพการให้บริการ 
 

ควรให้มีการประเมินคุณภาพการให้บริการกับนิสิต  
ผ่านจดหมายอิเล็กทรอนิกส ์รวบรวมและประเมินผล 
เพ่ือเป็นฐานข้อมูลให้คณะกรรมการประจําหน่วยงาน 
พิจารณาให้ข้อเสนอแนะสําหรับการพัฒนาการให้บริการ  

 
องค์ประกอบที่ 4 การวิจัย 

จุดเด่น/จุดแขง็ 
แนวทางเสริม 

(เป้าหมายและแผนการพัฒนาในปีต่อไป) 
มีทุนวิจัยจากแหล่งทุนภายนอก แต่ได้ทุนจาํกัดเฉพาะ
บางท่าน 

ควรมีการกระจายทุนของคณาจารย์ท่านอ่ืน ๆ ด้วย 

มีบทความวิจัยใน proceeding ที่ประชุมนานาชาติ
ค่อนข้างมาก 

ควรพัฒนาบทความวิจัยในการนําเสนอที่ประชุมนานาชาติ
ให้มีคุณภาพสูงขึ้น เพ่ือรองรับการตีพิมพ์ในฐาน SCOPUS, 
ISI หรือ PubMed 

จุดอ่อน/จุดทีต้่องปรับปรุง/โอกาสพัฒนา 
แนวทางแก้ไข/ปรับปรุง 

(เป้าหมายและแผนการพัฒนาในปีต่อไป) 
ระบบและกลไกในการบริหารจัดการวิจัยยังไม่ชัดเจน  
มีแต่แผนการจัดสรรทุนสนับสนุนการวิจัย 

ควรจัดทําคู่มือการบริหารจัดการวิจัยทั้งแหล่งทุนภายใน
และภายนอก 

ขาดการบูรณาการงานวิจัยกับการเรียนการสอน อาจจะใช้การสอนแบบ Research base learning  
โดยที่นิสิตมีส่วนร่วมกับอาจารย์ทํางานวิจัย 

ขาดการประเมินผลการบริการส่ิงสนับสนุนการวิจัย  
สิ่งอํานวยความสะดวกที่เอ้ือต่อการวิจัย เช่น การใช้
ห้องสมุด การใช้เทคโนโลยีที่จัดให้ เป็นต้น 

ควรมีการประเมินความพึงพอใจต่อสิ่งสนับสนุนการวิจัย
ของผู้ใช้ 

บทความวิจัยตีพิมพ์ในฐาน SCOPUS, ISI  
และ PubMed มีน้อยมาก 

ควรจัดกิจกรรมอบรม หรือประชุมแลกเปลีย่นเรียนรู้ 
เพ่ือเพ่ิมศักยภาพในการผลิตบทความวิจัย เพ่ือตีพิมพ์ 
ในฐาน SCOPUS, ISI หรือ PubMed 
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องค์ประกอบที่ 5 การบริการวิชาการแก่สังคม 

จุดเด่น/จุดแขง็ 
แนวทางเสริม 

(เป้าหมายและแผนการพัฒนาในปีต่อไป)
เป็นหน่วยงานบริการการสอบและแบบทดสอบมาตรฐาน 
ทั้งภายในสถาบันและภายนอกสถาบัน 

การผลิตผลงานวิจัยโดยใช้ข้อมูลจากการให้บริการ
วิชาการ หรือนําประเด็นจากการบริการวิชาการ 
เป็นกรอบในการกําหนดปัญหาเพ่ือการวิจัย

 การสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอกที่
ให้บริการวิชาการ โดยเฉพาะสถานศึกษา ในการพัฒนา
ผลงานวิชาการและภาระงานตามศาสตร์ 

จุดอ่อน/จุดทีต้่องปรับปรุง/โอกาสพัฒนา 
แนวทางแก้ไข/ปรับปรุง 

(เป้าหมายและแผนการพัฒนาในปีต่อไป)
การบูรณาการสู่การเรียนการสอนและการวิจัย หลักสูตรได้ชะลอการรับนิสิตและ/หรือมีจํานวนนิสิตน้อย 

ทําให้ขาดช่วงต่อการบูรณาการการเรียนการสอน 
และการจัดกิจกรรม แต่เน่ืองจากอยู่ในช่วงเวลาที่กําลัง
พัฒนาหลักสูตรตามกรอบ TQF จึงควรทําประเด็น
เน้ือหา / ข้อสรุปองค์ความรู้จากการบริการวิชาการ 
มาใช้ในการกําหนดกิจกรรมการเรียนการสอน  
เสริมเพ่ิมเติมประเด็นสาระใน มคอ. 3-4 พร้อมกําหนด
สาระประเด็นให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในกิจกรรม 
และสามารถนําไปเป็นประเด็นปัญหาในการทํา
วิทยานิพนธ์ของนิสิต

  

องค์ประกอบที่ 6 การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

จุดเด่น/จุดแขง็ 
แนวทางเสริม 

(เป้าหมายและแผนการพัฒนาในปีต่อไป)
บุคลากรให้ความสําคัญ และมีส่วนร่วมในการดําเนิน
กิจกรรม 

ควรมีการบูรณาการจัดกิจกรรมทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม
กับการพัฒนาศักยภาพให้แก่บุคลากรที่หลากหลาย
ให้มีการประเมินและขอข้อเสนอแนะจากผู้เข้าร่วมกิจกรรม
เพ่ือให้เกิดแนวความคิดที่กว้างต่อการจัดกิจกรรมต่อ ๆ ไป

จุดอ่อน/จุดทีต้่องปรับปรุง/โอกาสพัฒนา 
แนวทางแก้ไข/ปรับปรุง 

(เป้าหมายและแผนการพัฒนาในปีต่อไป)
ขาดการมีส่วนร่วมของนิสิต ควรประชาสมัพันธ์ให้นิสิตและศิษย์เก่ามสี่วนรว่มในกิจกรรม

ที่หน่วยงานจัด โดยเฉพาะอย่างย่ิงโครงการวันสถาปนา
สํานักทดสอบทางการศึกษาและจิตวิทยา   
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องค์ประกอบที่ 7 การบริหารและการจัดการ 

จุดเด่น/จุดแขง็ 
แนวทางเสริม 

(เป้าหมายและแผนการพัฒนาในปีต่อไป) 
- มีกระบวนการจัดการความรู้ที่เป็นประโยชน์ต่อพันธกิจ

ของหน่วยงาน แต่ควรปรับปรุงประสิทธิภาพของระบบ
การรวบรวมและเผยแพร่ประเด็นความรู้ไปยังกลุ่มเป้าหมาย
และการนําความรู้ไปใช้ 

จุดอ่อน/จุดทีต้่องปรับปรุง/โอกาสพัฒนา 
แนวทางแก้ไข/ปรับปรุง 

(เป้าหมายและแผนการพัฒนาในปีต่อไป) 
- - 

 

องค์ประกอบที่ 8 การเงินและงบประมาณ 

จุดเด่น/จุดแขง็ 
แนวทางเสริม 

(เป้าหมายและแผนการพัฒนาในปีต่อไป) 
- ควรวิเคราะห์สถานะทางการเงินและการบริหาร

งบประมาณที่มีรายละเอียดในมิติด้านคุณภาพ  
การตอบสนองต่อกลยุทธ์ เพ่ิมเติมจากการประเมินความ
เพียงพอและระยะเวลาการใช้งบประมาณตามระเบียบที่
กําหนดเท่าน้ัน 

จุดอ่อน/จุดทีต้่องปรับปรุง/โอกาสพัฒนา 
แนวทางแก้ไข/ปรับปรุง 

(เป้าหมายและแผนการพัฒนาในปีต่อไป) 
- - 

 

องค์ประกอบที่ 9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 

จุดเด่น/จุดแขง็ 
แนวทางเสริม 

(เป้าหมายและแผนการพัฒนาในปีต่อไป) 
 มีกิจกรรมสัมมนาเรื่อง “ตีแผ่ผลประเมินคณุภาพ
การศึกษา” ที่เป็นกิจกรรมเฉพาะเพ่ือการปรับปรุง 
การพัฒนาคุณภาพของหน่วยงาน 

ควรมีการประเมินผลเฉพาะในกิจกรรมสมัมนาน้ี 
อย่างชัดเจน และขยายเป็นกิจกรรม KM ทีนํ่าไปสู่ Best 
practice ในงานประกันให้เป็นแบบอย่าง 
ของหน่วยงานอ่ืนได้ 

จุดอ่อน/จุดทีต้่องปรับปรุง/โอกาสพัฒนา 
แนวทางแก้ไข/ปรับปรุง 

(เป้าหมายและแผนการพัฒนาในปีต่อไป) 
 - - 
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พัฒนาการดา้นการประกันคุณภาพการศึกษา 
 
ด้านระบบการประกันคุณภาพ 

สํานักทดสอบทางการศึกษาและจิตวิทยานําผลการประเมนิคุณภาพการศึกษามาเป็นแนวทางในการปรับปรุง
การดําเนินงานตามพันธกิจหลัก เป็นผลใหม้ีการพัฒนาผลการปฏิบัติงานเพ่ิมขึ้นจากปีที่ผ่านมา 
  อย่างไรก็ตามสํานักทดสอบฯ ยังไม่ได้ดําเนินการตามข้ันตอนของระบบประกันคุณภาพการศึกษา 
ได้อย่างครบถ้วน  โดยยังขาดการนําผลการประเมินความสําเร็จของกิจกรรม/โครงการไปเป็นแนวทาง 
ในการวางแผนและปรับปรุงงาน  
 
ข้อสังเกต 

1. การนําเสนอรายงานการประเมินตนเอง และหลักฐานอ้างอิงขาดความสอดคล้องกับเกณฑ์และตัวบ่งช้ี  
2. ควรจัดระบบสารสนเทศที่สนับสนุนภารกิจประจํา และการดําเนินการด้านประกันคุณภาพการศึกษา

ให้ครบถ้วน  สามารถเลือกใช้เพ่ือการตัดสินใจและจัดทํารายงานการประเมินตนเองได้อย่างสมบูรณ ์
3. การประเมินผลสําเร็จของโครงการกิจกรรม ควรประเมินให้ครอบคลุมทั้งมิติด้านปริมาณและคุณภาพ 

 
ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม 
  ทิศทางการพัฒนาสํานักทดสอบทางการศึกษาและจิตวิทยา ในภาพรวม 

ด้านการบริหารเชิงคุณภาพ 
1. งานประจํากับการประกันคุณภาพภายใน  บุคลากรในหน่วยงานมีการรับรู้เก่ียวกับการประกัน

คุณภาพภายใน แต่ควรสร้างความตระหนักกับคณาจารย์ให้เห็นความสําคัญและเรียนรูเ้ก่ียวกับ
การบริหารเชิงคุณภาพและการประกันคุณภาพภายใน (ตัวบ่งช้ี ใน 9 องค์ประกอบของ สกอ. 
และตัวบ่งช้ีในกลุ่มตัวบ่งช้ีของ สมศ. ซึ่งต้องปฏิบัติและทําทุกปี ควรพัฒนาความเช่ือมโยง 
กับการปฏิบัติงานจริง การบริหารเชิงคุณภาพที่สอดคล้องกับตัวบ่งช้ีการประกันคุณภาพภายใน 
ที่ต้องอาศัยความร่วมมือของคณาจารย์และบุคลากรทุกฝ่าย 

2. การติดตาม สรุปและรายงานผลการดําเนินงานประจําไตรมาสหรือประจําปี ควรได้นําเสนอ 
ในที่ประชุมสํานักฯ หรือฝ่ายงาน การประชุมคณะกรรมการประจําหน่วยงาน หรือทุกคร้ัง 
ที่มีการประชุมจัดทําแผนกลยุทธ์หรือแผนงานประจําปี เพ่ือพิจารณากําหนดนโยบาย 
หรือแนวทางปฏิบัติ ตลอดจนการรับรู้ เรียนรู้และใช้ประโยชน์ในการปรับปรุงพัฒนาแผนงาน 
และโครงการกิจกรรมของสํานักฯ 
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ภาคผนวก 

กําหนดการการประเมินคุณภาพภายใน 
สํานักทดสอบทางการศึกษาและจิตวทิยา มหาวิทยาลัยศรีนครนิทรวิโรฒ  

ประจําปีการศึกษา 2555 
วันท่ี   22  เมษายน   พ.ศ. 2556 

---------------------------------------- 
 

วันท่ี  22  เมษายน  พ.ศ. 2556    

เวลา กิจกรรม สถานท่ี ผู้รับผิดชอบ 
09.00 – 09.45 น. ผู้อํานวยการสํานักทดสอบทางการศึกษา 

และจิตวิทยา กล่าวต้อนรับคณะกรรมการ
ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน และ
แนะนําหน่วยงาน 

ห้องประชุม ศ.ดร.ชวาล แพรัตกุล 
สํานักทดสอบทางการศึกษา 
และจิตวิทยา 

ผู้อํานวยการสํานักทดสอบ
ทางการศึกษาและจิตวิทยา 
และบุคลากรสํานักทดสอบ
ทางการศึกษาและจิตวิทยา

09.45 – 10.00 น. คณะกรรมการประเมินฯ 
ประชุมและวางแผนการประเมิน 

ห้องประชุม ศ.ดร.ชวาล แพรัตกุล 
สํานักทดสอบทางการศึกษา 
และจิตวิทยา 

คณะกรรมการประเมินฯ 

10.00 – 12.00 น. คณะกรรมการประเมินฯ  
สัมภาษณ์บุคลากร / ตรวจสอบข้อมูล 
การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 
ของสํานักทดสอบทางการศึกษาและจิตวิทยา

ห้องประชุม ศ.ดร.ชวาล แพรัตกุล 
สํานักทดสอบทางการศึกษา 
และจิตวิทยา 

คณะกรรมการประเมินฯ 

12.00 – 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน ห้องประชุม ศ.ดร.ชวาล แพรัตกุล 
สํานักทดสอบทางการศึกษา 
และจิตวิทยา 

สํานักทดสอบทาง
การศึกษาและจติวิทยา 

13.30 – 15.30 น. คณะกรรมการประเมินฯ ประชุมตัดสินผล 
การประเมิน 

ห้องประชุม ศ.ดร.ชวาล แพรัตกุล 
สํานักทดสอบทางการศึกษา 
และจิตวิทยา 

คณะกรรมการประเมินฯ 

15.30 – 16.30 น. คณะกรรมการประเมินฯ  
รายงานผลการประเมิน และให้ข้อเสนอแนะ
ต่อผู้บริหารและบุคลากรสํานักทดสอบ 
ทางการศึกษาและจิตวิทยา 

ห้องประชุม ศ.ดร.ชวาล แพรัตกุล 
สํานักทดสอบทางการศึกษา 
และจิตวิทยา 

คณะกรรมการประเมินฯ 

หมายเหตุ : 1. รับประทานอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม เวลา 10.30 น. และเวลา 14.30 น. 
    2.  กําหนดการอาจเปล่ียนแปลงตามความเหมาะสม 
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ข้อมูลพืน้ฐาน (Common data set)  
 

ข้อมูลพืน้ฐาน สํานักทดสอบทางการศึกษาและจิตวิทยา ปีการศึกษา 2555 

ตัว
บ่งชี้ 

ชื่อตัวบ่งชี้ 
ผลการดําเนินงาน 

2553 2554 2555 
สกอ. 2.2  อาจารย์ประจําท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอก 
  1. จํานวนอาจารย์ประจําท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอก (ปีการศึกษา) 7.00 6.00 6.00 
  2. จํานวนอาจารย์ประจําท้ังหมด (ปีการศึกษา) 11.50 12.00 13.00 
  3. ร้อยละของอาจารย์ประจําท่ีมีวุฒิปริญญาเอก ปีท่ีผ่านมา  

(ปีการศึกษา) 
  ร้อยละ 60.87 ร้อยละ 50.00 

  4. ร้อยละของอาจารย์ประจําท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอกในปีท่ีประเมิน  
(ปีการศึกษา) 

ร้อยละ 60.87 ร้อยละ 50.00 ร้อยละ 46.15 

  5. ค่าการเพิ่มข้ึนของร้อยละของอาจารย์ประจําท่ีมีคุณวุฒิ 
ปริญญาเอกเปรียบเทียบกับปีท่ีผ่านมา  

ร้อยละ 60.87 -ร้อยละ 10.87 -ร้อยละ 3.85 

สกอ. 2.3 อาจารย์ประจําท่ีดํารงตําแหน่งทางวิชาการ 
  1. จํานวนอาจารย์ประจําท่ีดํารงตําแหน่งทางวิชาการ (ปีการศึกษา) 3.0 2.0 2.0 
  2. จํานวนอาจารย์ประจําท้ังหมด (ปีการศึกษา) 11.5 12.0 13.0 
  3. ร้อยละของอาจารย์ประจําท่ีดํารงตําแหน่งทางวิชาการในปีก่อนหน้าปีท่ี

ประเมิน (ปีการศกึษา) 
  ร้อยละ 26.09 ร้อยละ 16.67 

  4. ร้อยละของอาจารย์ประจําท่ีดํารงตําแหน่งทางวิชาการในปีท่ีประเมิน (ปี
การศึกษา) 

ร้อยละ 26.09 ร้อยละ 16.67 ร้อยละ 15.38 

  5. ค่าการเพิ่มข้ึนของร้อยละของอาจารย์ประจําท่ีดํารงตําแหน่งทางวิชาการ
เปรียบเทียบกับปีท่ีผ่านมา 

ร้อยละ 26.09 -ร้อยละ 9.42 -ร้อยละ 1.28 

สกอ. 4.3 เงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ต่อจํานวนอาจารย์ประจําและนักวิจัยประจํา 

  
1. จํานวนเงินสนบัสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากภายใน 
(ปีงบประมาณ) 

    50,000.00 

  
2. จํานวนเงินสนบัสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากภายนอก 
(ปีงบประมาณ) 

    1,180,000.00

  
3. ผลรวมจํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากภายในและ
ภายนอก (ปีงบประมาณ) 

    1,230,000.0 

  
4. จํานวนอาจารย์ประจําและนักวิจัยประจําที ไม่นับรวมผู้ลาศึกษาต่อ (ปี
การศึกษา) 

9.5 11.0 13.0 

สมศ.1 บัณฑิตปริญญาตรีท่ีได้งานทําหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ป ี

  1. จํานวนบัณฑิตปริญญาตรีท่ีได้งานทําหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 
ปี (ปีการศึกษา)    
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ตัว
บ่งชี้ 

ชื่อตัวบ่งชี้ 
ผลการดําเนินงาน 

2553 2554 2555 

  2. จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีท้ังหมด (ปีการศึกษา) 

  3. จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีท่ีตอบแบบสํารวจเรื่องการมีงานทํา (ปี
การศึกษา)    

  4. จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีท่ีได้งานทําหลังสําเร็จการศึกษา (ไม่นับ
รวมผู้ท่ีประกอบอาชีพอิสระ) (ปีการศึกษา)    

  5. จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีท่ีประกอบอาชีพอิสระ  
(ปีการศึกษา) 

      

  6. จํานวนผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีท่ีมีงานทําก่อนเข้าศึกษา (ปี
การศึกษา) 

      

  7. จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีท่ีมีกิจการของตนเองท่ีมีรายได้ประจําอยู่
แล้ว (ปีการศึกษา) 

      

  8. จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีท่ีศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา  
(ปีการศึกษา)    

  9. จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีท่ีอุปสมบท (ปีการศึกษา)       
  10.จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีท่ีเกณฑ์ทหาร (ปีการศึกษา)       

  11.เงินเดือนหรือรายได้ต่อเดือน ของผู้สําเร็จการศึกษาระดับ 
ปริญญาตรีท่ีได้งานทําหรือประกอบอาชีพอิสระ (ค่าเฉลี่ย) 

      

  12.ร้อยละของผู้ตอบแบบสํารวจเรื่องเรื่องการมีงานทํา  
(อย่างน้อยร้อยละ 70) 

ร้อยละ 0.00 ร้อยละ 0.00 ร้อยละ 0.00 

สมศ.2 คุณภาพของบัณฑิตปริญญาตรี โท และเอก ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิอุดมศึกษาแห่งชาติ 
  ระดับปริญญาตร ี       

  1. จํานวนผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีท้ังหมด (คน) 
  2. จํานวนผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีท่ีได้รับการประเมินคุณภาพ

ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (คน)    

  3. ผลรวมคะแนนความคิดเห็นของผู้ใช้บัณฑิตของนายจ้างหรือสถาบันท่ีรับ
บัณฑิตเข้าศึกษาต่อท่ีมีต่อบัณฑิตระดับปริญญาตรี    

                       3.1  ด้านคุณธรรม 
                       3.2  ด้านความรู้ 
                       3.3  ด้านทักษะปัญญา 
                       3.4  ด้านทักษะความสัมพันธ์ 
                       3.5  ด้านทักษะการคิดวิเคราะห์เชิงตัวเลข 
                       3.6  ตามที่องค์กรวิชาชีพกําหนด       
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ตัว
บ่งชี้ 

ชื่อตัวบ่งชี้ 
ผลการดําเนินงาน 

2553 2554 2555 
  4. ร้อยละของผู้ตอบแบบประเมินความพึงพอใจของนายจ้างท่ีมีต่อผู้สําเร็จ

การศึกษาระดับปริญญาตรี 
ร้อยละ 0.00 ร้อยละ 0.00 ร้อยละ 0.00 

  ระดับปริญญาโท       
   5. จํานวนผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทท้ังหมด (คน) 6.00 2.00 9.00 
   6. จํานวนผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทท่ีได้รับการประเมินคุณภาพ

ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (คน) 
3.00 2.00 6.00 

  7. ผลรวมคะแนนความคิดเห็นของผู้ใช้บัณฑิตของนายจ้างหรือสถาบันท่ีรับ
บัณฑิตเข้าศึกษาต่อท่ีมีต่อบัณฑิตระดับปริญญาโท 

62.60 45.20 134.20 

                       7.1  ด้านคุณธรรม 12.40 9.60 28.20 
                       7.2  ด้านความรู้ 13.80 8.80 26.80 
                       7.3  ด้านทักษะปัญญา 12.00 8.60 26.20 
                       7.4  ด้านทักษะความสัมพันธ์ 11.80 9.60 27.40 
                       7.5  ด้านทักษะการคิดวิเคราะห์เชิงตัวเลข 12.60 8.60 25.60 
                       7.6  ตามที่องค์กรวิชาชีพกําหนด       
  8. ร้อยละของผู้ตอบแบบประเมินความพึงพอใจของนายจ้างท่ีมีต่อผู้สําเร็จ

การศึกษาระดับปริญญาโท 
ร้อยละ 50.00 ร้อยละ 100.00 ร้อยละ 66.67 

  ระดับปริญญาเอก       
  9. จํานวนผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกท้ังหมด (คน) 
  10. จํานวนผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกท่ีได้รับการประเมินคุณภาพ

ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (คน)    
  11. ผลรวมคะแนนความคิดเห็นของผู้ใช้บัณฑิตของนายจ้างหรือสถาบันท่ีรับ

บัณฑิตเข้าศึกษาต่อท่ีมีต่อบัณฑิตระดับปริญญาเอก    

                       11.1  ด้านคุณธรรม 
                       11.2  ด้านความรู้ 
                       11.3  ด้านทักษะปัญญา 
                       11.4  ด้านทักษะความสัมพันธ์ 
                       11.5  ด้านทักษะการคิดวิเคราะห์เชิงตัวเลข 
                       11.6  ตามที่องค์กรวิชาชีพกําหนด       
  
  

12. ร้อยละของผู้ตอบแบบประเมินความพึงพอใจของนายจ้างท่ีมีต่อผู้สําเร็จ
การศึกษาระดับปริญญาเอก 

ร้อยละ 0.00 ร้อยละ 0.00 ร้อยละ 0.00 

13. ผลรวมของค่าคะแนนเฉลี่ยท่ีได้จากการประเมินบัณฑิตตามกรอบ TQF 12.52 9.04 26.84 
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ตัว
บ่งชี้ 

ชื่อตัวบ่งชี้ 
ผลการดําเนินงาน 

2553 2554 2555 
 14. จํานวนบัณฑิตท่ีได้รับการประเมินท้ังหมด 3.00 2.00 6.00 
สมศ.3 ผลงานของผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทท่ีได้การตีพิมพ์หรือเผยแพร่ 

  1. จํานวนผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทท้ังหมด (คน)  
(ปีการศึกษา) 

2.0 9.0 1.0 

  2. จํานวนผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทแผน ก. (ปีการศึกษา) 2.0 9.0 1.0 
  3. จํานวนผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทแผน ข. (ปีการศึกษา)       
  ระดับคุณภาพงานวิจัย (ปีปฏิทิน)       
  4. จํานวนรวมของบทความวิจัยท่ีมีการตีพิมพ์แผยแพร่สู่สาธารณชนใน

ลักษณะใดลักษณะหนึ่ง (ค่าน้ําหนัก 0.25) 
      

  5. จํานวนรวมของบทความวิจัย ท่ีมีการตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการ
ประชุมวิชาการระดับชาติ (Proceeding) (ค่าน้ําหนัก 0.50) 

  1.0 3.0 

  6. จํานวนรวมของบทความวิจัย ท่ีมีการตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการ
ประชุมวิชาการระดับนานาชาติ (Proceeding) (ค่าน้ําหนัก 0.75) 

2.0 1.0 3.0 

  7. จํานวนรวมของบทความวิจัยท่ีมีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติ 
(ค่าน้ําหนัก 0.75) 

      

  8. จํานวนรวมของบทความวิจัยท่ีมีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับ
นานาชาติ  (ค่าน้ําหนัก 1.00) 

      

  9. ผลรวมถ่วงน้ําหนักของบทความวิจัยท่ีตีพิมพ์หรือเผยแพร่  
ของผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท 

1.500 1.250 3.750 

  ระดับคุณภาพงานสร้างสรรค ์(ปีปฏิทิน)       

  10. จํานวนผลงานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ในระดับสถาบัน 
หรือจังหวัด (ค่าน้ําหนัก 0.125) 

      

  11. จํานวนผลงานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ในระดับชาติ  
(ค่าน้ําหนัก 0.25) 

      

  12. จํานวนผลงานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ในระดับ 
ความร่วมมือระหว่างประเทศ (คา่น้ําหนัก 0.50) 

      

  13. จํานวนผลงานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ในระดับภูมิภาคอาเซียน 
(ค่าน้ําหนัก 0.75) 

      

  14. จํานวนผลงานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ในระดับนานาชาติ (ค่า
น้ําหนัก 1.00) 

      

  15. ผลรวมถ่วงน้ําหนักของผลงานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่  
ของผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท 
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  16. ผลรวมถ่วงน้ําหนักของผลงานงานวิจัยและผลงานสร้างสรรคท่ี์ตีพิมพ์

หรือเผยแพร่ ของผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท 
00.00 00.00 00.00 

สมศ.4 ผลงานของผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกที่ได้การตีพิมพ์ 

  1. จํานวนผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกท้ังหมด (ปีปฏิทิน)   
  2. จํานวนรวมของบทความวิจัยของวิทยานิพนธ์ท่ีตีพิมพ์ (ปริญญาเอก)       
  ระดับคุณภาพงานวิจัย (ปีปฏิทิน)       
  3. จํานวนบทความวิจัยท่ีมีการตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจาก 

การประชุมวิชาการระดับชาติ (ค่าน้ําหนัก 0.25) 
      

  4. จํานวนบทความวิจัยท่ีมีการตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจาก 
การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ (ค่าน้ําหนัก 0.25) 

      

  5. จํานวนบทความวิจัยท่ีมีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการท่ีปรากฎใน
ฐานข้อมูล TCI   (ค่าน้ําหนัก 0.25)    

  6. จํานวนบทความวิจัยท่ีมีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติท่ีมีชื่อ
ปรากฎในประกาศของ สมศ. (ค่าน้ําหนัก 0.50)    

  7. จํานวนบทความวิจัยท่ีมีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติท่ีมี
ชื่อปรากฎอยู่ในประกาศของ สมศ.  (ค่าน้ําหนัก 0.75) 

      

  8. จํานวนการตพิีมพ์ในวารสารวิชาการท่ีมีชื่อปรากฎในฐานข้อมูลการจัด
อันดับวารสาร SJR (SCImago Journal Rank  :www.scimagojr.com) 
โดยวารสารนั้นถูกจัดอยู่ในควอไทล์ท่ี 1 (Q1) ในปีล่าสุด ใน subject 
category ท่ีตีพิมพ์ (ค่าน้ําหนัก 1.00) 

      

  11. จํานวนการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการท่ีมีชื่อปรากฎในฐานข้อมูลการจัด
อันดับวารสาร SJR (SCImago Journal Rank  :www.scimagojr.com) 
โดยวารสารนั้นถูกจัดอยู่ในควอไทล์ท่ี 2 (Q2) ในปีล่าสุด ใน subject 
category ท่ีตีพิมพ์ (ค่าน้ําหนัก 1.00) 

      

  9. จํานวนการตพิีมพ์ในวารสารวิชาการท่ีมีชื่อปรากฎในฐานข้อมูลการจัด
อันดับวารสาร SJR (SCImago Journal Rank  :www.scimagojr.com) 
โดยวารสารนั้นถูกจัดอยู่ในควอไทล์ท่ี 3 (Q3) ในปีล่าสุด ใน subject 
category ท่ีตีพิมพ์ (ค่าน้ําหนัก 1.00) 

      

  10. จํานวนการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการท่ีมีชื่อปรากฎในฐานข้อมูลการจัด
อันดับวารสาร SJR (SCImago Journal Rank  :www.scimagojr.com) 
โดยวารสารนั้นถูกจัดอยู่ในควอไทล์ท่ี 4 (Q4) ในปีล่าสุด ใน subject 
category ท่ีตีพิมพ์ (ค่าน้ําหนัก 1.00) 

      

  11. จํานวนบทความวิจัยท่ีมีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติท่ีมี
ชื่อปรากฏอยู่ในฐานข้อมูลสากล ISI (ค่าน้ําหนัก 1.00) 
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  12. จํานวนบทความวิจัยท่ีมีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติท่ีมี

ชื่อปรากฏอยู่ในฐานข้อมูลสากล Scopus (ค่าน้ําหนัก 1.00) 
      

  13. ผลรวมถ่วงน้ําหนักของทความวิจัยท่ีมีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ  
ของผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก 

00.00 00.00 00.00 

  ระดับคุณภาพงานสร้างสรรค ์(ปีปฏิทิน)       
  14. จํานวนผลงานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ในระดับสถาบันหรือจังหวัด 

(ค่าน้ําหนัก 0.125) 
      

  15. จํานวนผลงานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ในระดับชาติ  
(ค่าน้ําหนัก 0.25) 

      

  16. จํานวนผลงานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ในระดับ 
ความร่วมมือระหว่างประเทศ (คา่น้ําหนัก 0.50) 

      

  17. จํานวนผลงานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ในระดับภูมิภาคอาเซียน 
(ค่าน้ําหนัก  0.75) 

      

  18. จํานวนผลงานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ในระดับนานาชาติ (ค่า
น้ําหนัก 1.00) 

      

  19.ผลรวมถ่วงน้ําหนักของผลงานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ ของผู้สําเร็จ
การศึกษาระดับปริญญาเอก 

      

  20.ผลรวมถ่วงน้ําหนักของผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการตีพิมพ์
เผยแพร่ ของผู้สาํเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก 

00.00 00.00 00.00 

สมศ.5 งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่ 
  1. จํานวนอาจารย์ประจําและนักวิจัยประจําท้ังหมด (คน) 11.5 12.0 13.0 

  2. จํานวนอาจารย์ประจําท้ังหมด (คน) 11.5 12.0 13.0 

  3. จํานวนอาจารย์ประจําท่ีปฏิบัติงานจริง  (คน) 9.5 11.0 13.0 

  4. จํานวนอาจารย์ประจําท่ีลาศึกษาต่อ  (คน) 2.0 1.0 0.0 

  5. จํานวนนักวิจยัประจําท้ังหมด (คน) 0.0 0.0 0.0 

  6. จํานวนนักวิจยัประจําท่ีปฏิบัติงานจริง (คน) 0.0 0.0 0.0 

  7. จํานวนนักวิจยัประจําท่ีลาศึกษาต่อ (คน) 0.0 0.0 0.0 

  ระดับคุณภาพงานวิจัย       
  8. จํานวนบทความวิจัยในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ 

(ค่าน้ําหนัก 0.25) 
2   1 

 



 
33 

ตัว
บ่งชี้ 

ชื่อตัวบ่งชี้ 
ผลการดําเนินงาน 

2553 2554 2555 
  9. จํานวนบทความวิจัยในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับ

นานาชาติ (ค่าน้าํหนัก 0.25) 
  3 5 

  10. จํานวนการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติท่ีปรากฎในฐานข้อมูล 
TCI (ค่าน้ําหนัก 0.25) 

  1   

  11.จํานวนบทความวิจัยท่ีมีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติท่ีมีชื่อ
ปรากฎในประกาศของ สมศ. (ค่าน้ําหนัก 0.50) 

  
  

  12. จํานวนบทความวิจัยท่ีมีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติท่ีมี
ชื่อปรากฎอยู่ในประกาศของ สมศ.(ค่าน้ําหนัก 0.75) 

      

  

13. จํานวนการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการท่ีมีชื่อปรากฎในฐานข้อมูลการจัด
อันดับวารสาร SJR (SCImago Journal Rank  :www.scimagojr.com) 
โดยวารสารนั้นถูกจัดอยู่ในควอไทล์ท่ี 1 (Q1) ในปีล่าสุด ใน subject 
category ท่ีตีพิมพ์ (ค่าน้ําหนัก 1.00) 

      

  

14. จํานวนการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการท่ีมีชื่อปรากฎในฐานข้อมูลการจัด
อันดับวารสาร SJR (SCImago Journal Rank  :www.scimagojr.com) 
โดยวารสารนั้นถูกจัดอยู่ในควอไทล์ท่ี 2 (Q2) ในปีล่าสุด ใน subject 
category ท่ีตีพิมพ์ (ค่าน้ําหนัก 1.00) 

      

  

15. จํานวนการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการท่ีมีชื่อปรากฎในฐานข้อมูลการจัด
อันดับวารสาร SJR (SCImago Journal Rank  :www.scimagojr.com) 
โดยวารสารนั้นถูกจัดอยู่ในควอไทล์ท่ี 3 (Q3) ในปีล่าสุด ใน subject 
category ท่ีตีพิมพ์ (ค่าน้ําหนัก 1.00) 

      

  

16. จํานวนการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการท่ีมีชื่อปรากฎในฐานข้อมูลการจัด
อันดับวารสาร SJR (SCImago Journal Rank  :www.scimagojr.com) 
โดยวารสารนั้นถูกจัดอยู่ในควอไทล์ท่ี 4 (Q4) ในปีล่าสุด ใน subject 
category ท่ีตีพิมพ์ (ค่าน้ําหนัก 1.00) 

      

  17.จํานวนบทความวิจัยท่ีมีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติท่ีมี
ชื่อปรากฏอยู่ในฐานข้อมูลสากล ISI (ค่าน้ําหนัก 1.00) 

      

  18.จํานวนบทความวิจัยท่ีมีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติท่ีมี
ชื่อปรากฏอยู่ในฐานข้อมูลสากล Scopus (ค่าน้ําหนัก 1.00) 

    
 

  19.ผลรวมถ่วงน้ําหนักบทความวิจัยท่ีมีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ  
ของอาจารย์ประจําและนักวิจัย 

0.500 1.000 1.500 

  ระดับคุณภาพงานสร้างสรรค ์       

  
20.จํานวนผลงานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ในระดับสถาบันหรือจังหวัด 
(ค่าน้ําหนัก 0.125) 

      

  
21.จํานวนผลงานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ในระดับชาติ  
(ค่าน้ําหนัก 0.25) 
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22.จํานวนผลงานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ในระดับ 
ความร่วมมือระหว่างประเทศ (คา่น้ําหนัก 0.50) 

      

  
23.จํานวนผลงานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ในระดับภูมิภาคอาเซียน 
(ค่าน้ําหนัก 0.75) 

      

  
24.จํานวนผลงานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ในระดับนานาชาติ (ค่า
น้ําหนัก 1.00) 

      

  
25.ผลรวมถ่วงน้ําหนักผลงานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่  
ของอาจารย์ประจําและนักวิจัย 

      

  
26.ผลรวมถ่วงน้ําหนักของงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ท่ีตีพิมพ์หรือเผยแพร่ 
ของอาจารย์ประจําและนักวิจัย 

0.500 0.750 2.500 

สมศ.6 งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ท่ีนําไปใช้ประโยชน์ 

  
1. จํานวนอาจารย์ประจําและนักวิจัยประจําท้ังหมด  
(รวมลาศึกษาต่อ) 

11.50 12.00 13.00 

  2. จํานวนรวมของงานวิจัยท่ีนําไปใช้ประโยชน์ (ชิ้นงาน) 2.00 2.00 1.00 

  3. จํานวนรวมของงานสร้างสรรค์ท่ีนําไปใช้ประโยชน์ (ชิ้นงาน)       

  4. รวมจํานวนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ท่ีนําไปใช้ประโยชน์ (ชิ้นงาน) 2.00 2.00 1.00 

สมศ.7 ผลงานวิชาการท่ีได้รับการรับรองคุณภาพ 

  
1. จํานวนอาจารย์ประจําและนักวิจัยประจําท้ังหมด  
(รวมลาศึกษาต่อ) 

11.50 12.00 13.00 

  
2. บทความวิชาการท่ีได้รับการตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติ  
(ค่าน้ําหนัก 0.25) 

      

  
3. บทความวิชาการท่ีได้รับการตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติ  
(ค่าน้ําหนัก 0.50) 

      

  
4. ตําราหรือหนังสือท่ีมีการประเมินตามเกณฑ์โดยผู้ทรงคุณวุฒิท่ี
สถานศึกษากําหนด (ค่าน้ําหนัก 0.75) 

      

  
5. ตําราหรือหนังสือท่ีใช้ในการขอผลงานทางวิชาการและผ่านการพิจารณา
ตามเกณฑ์การขอตําแหน่งทางวิชาการแล้ว (ค่าน้ําหนัก 1.00) 

      

  
6. ตําราหรือหนังสือท่ีมีคุณภาพสูงมีผู้ทรงคุณวุฒิตรวจอ่านตามเกณฑ์ขอ
ตําแหน่งทางวิชาการ (ค่าน้ําหนัก 1.00) 

      

  7. ผลรวมถ่วงน้ําหนักของผลงานวิชาการท่ีได้รับรองคุณภาพ 00.00 00.00 00.00 
สมศ.8 ผลการนําความรู้และประสบการณ์จากการให้บริการวิชาการมาใช้ในการพัฒนาการเรียนการสอนและ/หรือการวิจัย 

  1. จํานวนโครงการ/กิจกรรมบริการทางวิชาการท้ังหมดตามแผนท่ีสภา
อนุมัติ    
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  2. จํานวนโครงการกิจกรรมบริการทางวิชาการที่บูรณาการเฉพาะกับการเรียน

การสอน    
  3. จํานวนโครงการ/กิจกรรมบริการทางวิชาการที่บูรณาการเฉพาะกับการวิจัย 1 
  4. จํานวนโครงการ/กิจกรรมบริการทางวิชาการท่ีบูรณาการกับท้ังการเรียน

การสอนและกับการวิจัย    
สมศ.12 การปฏิบัติตามบทบาทหน้าท่ีของสภาสถาบัน 

  1. คะแนนการประเมินผลการดําเนนิงานของสภามหาวิทยาลัย (คะแนนเต็ม 5)       
สมศ.13 การปฏิบัติตามบทบาทหน้าท่ีของผู้บริหารสถาบัน 

  
1. คะแนนการประเมินผลผู้บริหารสถาบันโดยคณะกรรมการท่ีสภาสถาบัน
แต่งต้ัง (คะแนนเต็ม 5) 

      

สมศ.14 การพัฒนาคณาจารย์ 

  1. จํานวนอาจารย์ประจํา (ท่ีไม่มีตําแหน่งทางวิชาการ) ท่ีมีวุฒิปริญญาตรี 
(ค่าน้ําหนัก 0) 

0.0 0.0 0.0 

  2. จํานวนอาจารย์ประจํา (ท่ีไม่มีตําแหน่งทางวิชาการ) ท่ีมีวุฒิปริญญาโท 
(ค่าน้ําหนัก 2) 

4.5 6.0 7.0 

  3. จํานวนอาจารย์ประจํา (ท่ีไม่มีตําแหน่งทางวิชาการ) ท่ีมีวุฒิปริญญาเอก 
(ค่าน้ําหนัก 5) 

3.0 3.0 3.0 

  4. จํานวนอาจารย์ประจําตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ท่ีมีวุฒิปริญญาตรี 
(ค่าน้ําหนัก 1) 

0.0 0.0 0.0 

  5. จํานวนอาจารย์ประจําตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ท่ีมีวุฒิปริญญาโท  
(ค่าน้ําหนัก 3) 

0.0 0.0 0.0 

  6. จํานวนอาจารย์ประจําตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ท่ีมีวุฒิปริญญาเอก 
(ค่าน้ําหนัก 6) 

1.0 1.0 1.0 

  7. จํานวนอาจารย์ประจําตําแหน่งรองศาสตราจารย์ ท่ีมีวุฒิปริญญาตรี  
(ค่าน้ําหนัก 3) 

0.0 0.0 0.0 

  8. จํานวนอาจารย์ประจําตําแหน่งรองศาสตราจารย์ ท่ีมีวุฒิปริญญาโท  
(ค่าน้ําหนัก 5) 

0.0 0.0 0.0 

  9. จํานวนอาจารย์ประจําตําแหน่งรองศาสตราจารย์ ท่ีมีวุฒิปริญญาเอก  
(ค่าน้ําหนัก 8) 

3.0 2.0 2.0 

  10.จํานวนอาจารย์ประจําตําแหน่งศาสตราจารย์ ท่ีมีวุฒิปริญญาตรี  
(ค่าน้ําหนัก 6) 

0.0 0.0 0.0 

  11.จํานวนอาจารย์ประจําตําแหน่งศาสตราจารย์ ท่ีมีวุฒิปริญญาโท  
(ค่าน้ําหนัก 8) 

0.0 0.0 0.0 

  12.จํานวนอาจารย์ประจําตําแหน่งศาสตราจารย์ ท่ีมีวุฒิปริญญาเอก  
(ค่าน้ําหนัก 10) 

0.0 0.0 0.0 
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  13. ผลรวมถ่วงน้ําหนักของอาจารย์ประจําท้ังหมด (ปีการศึกษา) 54.00 49.00 51.00 
  14. จํานวนอาจารย์ประจําท้ังหมด (ปีการศึกษา) 11.50 12.00 13.00 
สมศ.15 ผลประเมินการประกันคุณภาพภายในรับรองโดยต้นสังกัด 

  
1. คะแนนประเมินการประกันคุณภาพภายในโดยต้นสังกัด  
(คะแนนเต็ม 5) 

2.68 3.43 3.67 

สมศ.16.2 ผลการพัฒนาบัณฑิตตามอัตลักษณ์ 

  1. จํานวนผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีท้ังหมด (คน) - - - 
  2. จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีท่ีได้รับการประเมินคุณลักษณะตามอัต

ลักษณ์ (คน) 
- - - 

  3. ผลรวมของค่าคะแนนท่ีได้จากการประเมินบัณฑิตระดับปริญญาตรีท่ีมี
คุณลักษณะตามอัตลักษณ์ 

      

  4. ร้อยละของผู้ตอบแบบประเมินความพึงพอใจของนายจ้างท่ีมีต่อผู้สําเร็จ
การศึกษาระดับปริญญาตรี 

- - - 

  5. จํานวนผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทท้ังหมด (คน) 6.00 2.00 9.00 
  6. จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาโทท่ีได้รับการประเมินคุณลักษณะตามอัต

ลักษณ์ (คน) 
3.00 2.00 6.00 

  7. ผลรวมของค่าคะแนนท่ีได้จากการประเมินบัณฑิตระดับปริญญาโทที่มี
คุณลักษณะตามอัตลักษณ์ 

12.40 8.60 26.00 

  8. ร้อยละของผู้ตอบแบบประเมินความพึงพอใจของนายจ้างท่ีมีต่อผู้สําเร็จ
การศึกษาระดับปริญญาโท 

ร้อยละ 50.00 ร้อยละ 100.00 ร้อยละ 66.67 

  9. จํานวนผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกท้ังหมด (คน) - - - 
  10. จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาเอกท่ีได้รับการประเมินคุณลักษณะตามอัต

ลักษณ์ 
- - - 

  11. ผลรวมของค่าคะแนนท่ีได้จากการประเมินบัณฑิตระดับปริญญาเอกท่ีมี
คุณลักษณะตามอัตลักษณ์ 

      

  12. ร้อยละของผู้ตอบแบบประเมินความพึงพอใจของนายจ้างท่ีมีต่อผู้สําเร็จ
การศึกษาระดับปริญญาเอก 

- - - 

  13. จํานวนบัณฑิตท่ีได้รับการประเมินคุณลักษณะตามอัตลักษณ์ท้ังหมด 
(คน) 

6.00 2.00 9.00 

  14. ผลรวมของค่าคะแนนท่ีได้จากการประเมินบัณฑิตท่ีมีคุณลักษณะ
ตามอัตลักษณ์ 

12.40 8.60 26.00 
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ผลดําเนินงานตามตัวบ่งชีเ้ชงิคุณภาพ สํานักทดสอบทางการศึกษาและจิตวิทยา ปีการศึกษา 2555 

ตัวบ่งชี้ ชื่อตัวบ่งชี้ 
ผลการดําเนินงาน 

2553 2554 2555 
องค์ประกอบท่ี 1 

สกอ. 1.1 กระบวนการพัฒนาแผน 

เกณฑ์ข้อ 1 มีการจัดทําแผนกลยุทธ์ท่ีสอดคล้องกับนโยบายของสภามหาวิทยาลัยหรือคณะกรรมการ
ประจําหน่วยงาน โดยการมีส่วนร่วมของบุคลากรในหน่วยงาน และได้รับความเห็นชอบ
จากสภามหาวิทยาลัยหรือคณะกรรมการประจําหน่วยงาน โดยเป็นแผนท่ีเชื่อมโยงกับ
ปรัชญาหรือปณิธานและพระราชบัญญัติหน่วยงาน ตลอดจนสอดคล้องกับจุดเน้นของ
กลุ่มหน่วยงาน กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี ฉบับท่ี 2 (พ.ศ.2551–2565) และ
แผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับท่ี10 (พ.ศ.2551–2554) 

 -เลือก-  -เลือก- มี 

เกณฑ์ข้อ 2 มีการถ่ายทอดแผนกลยุทธ์ระดับหน่วยงานไปสู่ทุกหน่วยงานภายใน  -เลือก-  -เลือก- มี 

เกณฑ์ข้อ 3 มีกระบวนการแปลงแผนกลยุทธ์เป็นแผนปฏิบัติการประจําปีครบ 4 พันธกิจ คือ ด้าน
การเรียนการสอน การวิจัย การบริการทางวิชาการ และการทํานุบํารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม 

 -เลือก-  -เลือก- มี 

เกณฑ์ข้อ 4 มีตัวบ่งชี้ของแผนกลยุทธ์ แผนปฏิบัติการประจําปี และค่าเป้าหมายของแต่ละตัวบ่งชี้ 
เพ่ือวัดความสําเร็จของการดําเนินงานตามแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการประจําปี  -เลือก-  -เลือก- มี 

เกณฑ์ข้อ 5 มีการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจําปีครบ 4 พันธกิจ  -เลือก-  -เลือก- มี 

เกณฑ์ข้อ 6 มีการติดตามผลการดําเนินงานตามตัวบ่งชี้ของแผนปฏิบัติการประจําป ีอย่างน้อยปีละ 
2 คร้ังและรายงานผลต่อผู้บริหารเพ่ือพิจารณา  -เลือก-  -เลือก- มี 

เกณฑ์ข้อ 7 มีการประเมินผลการดําเนินงานตามตัวบ่งชี้ของแผนกลยุทธ์ อย่างน้อยปีละ 1 คร้ัง 
และรายงานผลต่อผู้บริหารและสภามหาวิทยาลัยหรือคณะกรรมการประจําหน่วยงาน
เพ่ือพิจารณา 

 -เลือก-  -เลือก- ไม่มี 

เกณฑ์ข้อ 8 มีการนําผลการพิจารณา ข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะของสภามหาวิทยาลัยหรือ
คณะกรรมการประจําหน่วยงานไปปรับปรุงแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการประจําปี  -เลือก-  -เลือก- ไม่มี 

องค์ประกอบท่ี 2 
สกอ. 2.1 ระบบและกลไกการพัฒนาและบริหารหลักสูตร 
เกณฑ์ข้อ 1 มีระบบและกลไกการเปิดหลักสูตรใหม่และปรับปรุงหลักสูตรตามแนวทางปฏิบัติท่ี

กําหนดโดย คณะกรรมการการอุดมศึกษา และคณะกรรมการท่ีรับผิดชอบของ
หน่วยงาน (ถ้ามี) และดําเนินการตามระบบท่ีกําหนด  -เลือก-  -เลือก- มี 

เกณฑ์ข้อ 2 มีระบบและกลไกการปิดหลักสูตรตามแนวทางปฏิบัติท่ีกําหนดโดยคณะกรรมการท่ี
รับผิดชอบของ หน่วยงาน และดําเนินการตามระบบท่ีกําหนด  -เลือก-  -เลือก- มี 
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เกณฑ์ข้อ 3 ทุกหลักสูตรมีการดําเนินงานให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา 

และกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (การดํา เนินงานตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ หมายถึง ต้องมีการประเมินผลตาม “ตัว
บ่งชี้ผลการดําเนนิงานตามประกาศมาตรฐานคุณวุฒิสาขาหรือสาขาวิชา เพ่ือการ
ประกันคุณภาพหลักสูตรและการเรียนการสอน” กรณีท่ีหลักสูตรใดยังไม่มีประกาศ
มาตรฐานคุณวุฒิสาขาหรือสาขาวิชา ให้ประเมินตามตัวบ่งชี้กลางท่ีกําหนดใน
ภาคผนวก) สําหรับหลักสูตรสาขาวิชาชีพต้องได้รับการรับรองหลักสูตรจากสภาหรือ
องค์กรวิชาชีพท่ีเกี่ยวข้องด้วย 

 -เลือก-  -เลือก- มี 

เกณฑ์ข้อ 4 มีคณะกรรมการรับผิดชอบ ควบคุม กํากับให้มีการดําเนินการได้ครบถ้วนท้ังข้อ 1 ข้อ 
2 และข้อ 3ข้างต้นตลอดเวลาท่ีจัดการศึกษา และมีการประเมินหลักสูตรทุกหลักสูตร
อย่างน้อยตามกรอบเวลาท่ีกําหนดในเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรฯ กรณีหลักสูตรท่ี
ดําเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ จะต้องควบคุมกํากับ
ให้การดําเนินงานตามตัวบ่งชี้ในข้อ 3 ผ่านเกณฑ์ การประเมิน 5 ข้อแรกและอย่าง
นอ้ยร้อยละ 80 ของตัวบ่งชี้ท่ีกําหนดในแต่ละปีทุกหลักสูตร 

 -เลือก-  -เลือก- ไม่มี 

เกณฑ์ข้อ 5 มีคณะกรรมการรับผิดชอบควบคมุกํากับให้มีการดําเนินการได้ครบถ้วนท้ังข้อ 1 ข้อ 2 
และข้อ 3 ข้างต้นตลอดเวลาท่ีจัดการศึกษา และมีการพัฒนาหลักสูตรทุกหลักสูตรตาม
ผลการประเมินในข้อ 4 กรณีหลักสูตรท่ีดําเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ จะต้องควบคุม กํากับให้การดําเนินงานตามตัวบ่งชี้ในข้อ 3 
ผ่านเกณฑ์การประเมินครบ ทุกตัวบ่งชี้และทุก หลักสูตร 

 -เลือก-  -เลือก- ไม่มี 

เกณฑ์ข้อ 6 มีความร่วมมือในการพัฒนาและบริหารหลักสูตรระหว่างหน่วยงานกับภาครัฐหรือ
ภาคเอกชน ท่ีเกี่ยวข้องกับวิชาชีพของหลักสูตร มากกว่าร้อยละ 30 ของจํานวน
หลักสูตรวิชาชีพท้ังหมดทุกระดับการศึกษา

 -เลือก-  -เลือก- ไม่มี 

เกณฑ์ข้อ 7 หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาท่ีเน้นการวิจัยท่ีเปิดสอน (ปริญญาโท เฉพาะแผน ก และ
ปริญญาเอก) มีจํานวนมากกว่าร้อยละ 50 ของจํานวนหลักสูตรท้ังหมดทุกระดับ
การศึกษา 

 -เลือก-  -เลือก- ไม่มี 

เกณฑ์ข้อ 8 หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาท่ีเน้นการวิจัยท่ีเปิดสอน (ปริญญาโท เฉพาะแผน ก และ
ปริญญาเอก) มีจํานวนนิสิตท่ีศึกษาอยู่ในหลักสูตรมากกว่าร้อยละ 30 ของจํานวนนิสิต
ท้ังหมดทุกระดับการศึกษา 

 -เลือก-  -เลือก- ไม่มี 

สกอ. 2.4 ระบบการพัฒนาคณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน 
เกณฑ์ข้อ 1 มีแผนการบริหารและการพัฒนาคณาจารย์ท้ังด้านวิชาการ เทคนิคการสอนและการ

วัดผลและมีแผนการบริหารและพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนท่ีมีการวิเคราะห์ข้อมูล
เชิงประจักษ์ 

 -เลือก-  -เลือก- มี 

เกณฑ์ข้อ 2 มีการบริหารและการพัฒนาคณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนให้เป็นไปตามแผนท่ี
กําหนด  -เลือก-  -เลือก- มี 
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เกณฑ์ข้อ 3 มีสวัสดิการเสริมสร้างสุขภาพท่ีดี และสร้างขวัญและกําลังใจให้คณาจารย์และบุคลากร
สายสนับสนุนสามารถทํางานได้อย่างมีประสิทธิภาพ  -เลือก-  -เลือก- มี 

เกณฑ์ข้อ 4 มีระบบการติดตามให้คณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนนําความรู้และทักษะท่ีได้
จากการพัฒนามาใช้ในการจัดการเรียนการสอนและการวัดผลการเรียนรู้ของนิสิต 
ตลอดจนการปฏิบัติงานท่ีเกี่ยวข้อง 

 -เลือก-  -เลือก- มี 

เกณฑ์ข้อ 5 มีการให้ความรู้ด้านจรรยาบรรณอาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน และดูแลควบคุม
ให้คณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนถือปฏิบัติ  -เลือก-  -เลือก- มี 

เกณฑ์ข้อ 6 มีการประเมินผลความสําเร็จของแผนการบริหารและการพัฒนาคณาจารย์และ
บุคลากรสายสนับสนุน  -เลือก-  -เลือก- ไม่มี 

เกณฑ์ข้อ 7 มีการนําผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือปรับปรุงการบริหารและการพัฒนา
คณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน  -เลือก-  -เลือก- ไม่มี 

สกอ. 2.5 ห้องสมุด อุปกรณ์การศึกษา และสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ 

เกณฑ์ข้อ 1 มีการจัดการหรือจัดบริการเพ่ือให้นิสิตมีเคร่ืองคอมพิวเตอร์ใช้ในอัตราไม่สูงกว่า 8 
FTES ต่อเคร่ือง  -เลือก-  -เลือก-  -เลือก- 

เกณฑ์ข้อ 2 มีบริการห้องสมุดและแหล่งเรียนรู้อ่ืนๆ ผ่านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ และมีการ
ฝึกอบรมการใช้งานแก่นิสิตทุกปีการศึกษา  -เลือก-  -เลือก-  -เลือก- 

เกณฑ์ข้อ 3 มีบริการด้านกายภาพท่ีเหมาะสมต่อการจัดการเรียนการสอนและการพัฒนานิสิต
อย่างน้อยในด้านห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ อุปกรณ์การศึกษา และจุดเชื่อมต่อ
อินเตอร์เน็ต 

 -เลือก-  -เลือก-  -เลือก- 

เกณฑ์ข้อ 4 มีบริการสิ่งอํานวยความสะดวกท่ีจําเป็นอ่ืนๆ อย่างน้อยในด้านงานทะเบียนนิสิตผ่าน
ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ การบริการอนามัยและการรักษาพยาบาล การจัดการ
หรือจัดบริการด้านอาหาร และสนามกีฬา 

 -เลือก-  -เลือก-  -เลือก- 

เกณฑ์ข้อ 5 มีระบบสาธารณูปโภคและรักษาความปลอดภัยของอาคารตลอดจนบริเวณโดยรอบ
อย่างน้อยในเรื่องประปา ไฟฟ้า ระบบกําจัดของเสีย การจัดการขยะ รวมท้ังมีระบบ
และอุปกรณ์ป้องกันอัคคีภัยในบริเวณอาคารต่างๆ โดยเป็นไปตามกฎหมายท่ีเกี่ยวข้อง 

 -เลือก-  -เลือก-  -เลือก- 

เกณฑ์ข้อ 6 มีการประเมินคุณภาพของบริการในข้อ 2 - 5 ทุกข้อไม่ตํ่ากว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5  -เลือก-  -เลือก-  -เลือก- 
เกณฑ์ข้อ 7 มีการนําผลการประเมินคุณภาพในข้อ 6 มาใช้เป็นข้อมูลในการพัฒนาการจัดบริการ

ด้านกายภาพท่ีสนองความต้องการของผู้รับบริการ 
 -เลือก-  -เลือก-  -เลือก- 

มศว 2.5.1 สื่อ อุปกรณ์การศึกษา และสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ 

เกณฑ์ข้อ 1 มีบริการแหล่งเรียนรู้ผ่านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์  -เลือก-  -เลือก- มี 
เกณฑ์ข้อ 2 มีบริการด้านกายภาพท่ีเหมาะสมต่อการจัดการเรียนการสอนและการพัฒนานิสิต

อย่างน้อยในด้านห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ อุปกรณ์การศึกษา และจุดเชื่อมต่อ
อินเตอร์เน็ตในระบบไร้สาย 

 -เลือก-  -เลือก- มี 

เกณฑ์ข้อ 3 มีบริการสิ่งอํานวยความสะดวกท่ีจําเป็นอ่ืนๆ เช่น บริการโสตทัศนูปกรณ์ บริการ
ส่งเสริมสุขภาพ หรือพ้ืนท่ีนันทนาการ เป็นต้น  -เลือก-  -เลือก- มี 
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เกณฑ์ข้อ 4 มีบริการระบบสาธารณูปโภค การรักษาความสะอาด และการรักษาความปลอดภัย
ของอาคารตลอดจนบริเวณโดยรอบอย่างน้อยในเรื่องห้องสุขา ประปา ไฟฟ้า ระบบ
กําจัดของเสียการจัดการขยะ รวมทั้งมีระบบและอุปกรณ์ป้องกันอัคคีภัยในบริเวณ
อาคารต่างๆ โดยเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 

 -เลือก-  -เลือก- มี 

เกณฑ์ข้อ 5 มีผลการประเมินคุณภาพของบริการในข้อ 1 – 4 ทุกข้อไม่ตํ่ากว่า 3.51 จากคะแนน
เต็ม5  -เลือก-  -เลือก- ไม่มี 

เกณฑ์ข้อ 6 มีการนําผลการประเมินคุณภาพในข้อ 5 มาใช้เป็นข้อมูลในการพัฒนาการจัดบริการ
ด้านกายภาพท่ีสนองความต้องการของผู้รับบริการ 

 -เลือก-  -เลือก- ไม่มี 

สกอ. 2.6 ระบบและกลไกการจัดการเรียนการสอน 

เกณฑ์ข้อ 1 มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ
ทุกหลักสูตร  -เลือก-  -เลือก-  -เลือก- 

เกณฑ์ข้อ 2 ทุกรายวิชาของทุกหลักสูตร มีรายละเอียดของรายวิชาและของประสบการณ์
ภาคสนาม (ถ้ามี) ก่อนการเปิดสอนในแต่ละภาคการศึกษา ตามที่กําหนดในกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ

 -เลือก-  -เลือก-  -เลือก- 

เกณฑ์ข้อ 3 ทุกหลักสูตรมีรายวิชาท่ีส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ด้วยตนเอง และการให้ผู้เรียนได้
เรียนรู้ จากการปฏิบัติท้ังในและนอกห้องเรียนหรือจากการทําวิจัย 

 -เลือก-  -เลือก-  -เลือก- 

เกณฑ์ข้อ 4 มีการให้ผู้มีประสบการณ์ทางวิชาการหรือวิชาชีพจากหน่วยงานหรือชุมชนภายนอก
เข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการเรียนการสอนทุกหลักสูตร  -เลือก-  -เลือก-  -เลือก- 

เกณฑ์ข้อ 5 มีการจัดการเรียนรู้ท่ีพัฒนาจากการวิจัย หรือจากกระบวนการจัดการความรู้เพ่ือ
พัฒนาการเรียนการสอน 

 -เลือก-  -เลือก-  -เลือก- 

เกณฑ์ข้อ 6 มีการประเมินความพึงพอใจของผู้เรียนท่ีมีต่อคุณภาพการจัดการเรียนการสอนและสิ่ง
สนับสนุนการเรียนรู้ทุกรายวิชา ทุกภาคการศึกษา โดยผลการประเมินความพึงพอใจ
แต่ละรายวิชาต้องไม่ตํ่ากว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5

 -เลือก-  -เลือก-  -เลือก- 

เกณฑ์ข้อ 7 มีการพัฒนาหรือปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธ์การสอน หรือการ
ประเมินผลการเรียนรู้ ทุกรายวิชา ตามผลการประเมินรายวิชา

 -เลือก-  -เลือก-  -เลือก- 

สกอ. 2.7 ระบบและกลไกพัฒนาสัมฤทธิผลการเรียนตามคุณลักษณะของบัณฑิต 

เกณฑ์ข้อ 1 มีการสํารวจคุณลักษณะของบัณฑิตท่ีพึงประสงค์ตามความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต
อย่างน้อยสําหรับทุกหลักสูตรระดับปริญญาตรี ทุกรอบระยะเวลาตามแผนกําหนด
การศึกษาของหลักสูตร 

 -เลือก-  -เลือก-  -เลือก- 

เกณฑ์ข้อ 2 มีการนําผลจากข้อ 1 มาใช้ในการปรับปรุงหลักสูตร การจัดการเรียนการสอน การวัดผล
การศึกษาและสัมฤทธิผลทางการเรียนท่ีส่งเสริมทักษะอาชีพและคุณลักษณะของ
บัณฑิตท่ีพึงประสงค์ตามความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต 

 -เลือก-  -เลือก-  -เลือก- 

เกณฑ์ข้อ 3 มีการส่งเสริมสนับสนุนทรัพยากรท้ังด้านบุคลากร เทคโนโลยีสารสนเทศ และ
งบประมาณท่ีเอ้ือต่อการพัฒนาคุณลักษณะของบัณฑิต  -เลือก-  -เลือก-  -เลือก- 
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เกณฑ์ข้อ 4 มีระบบและกลไกการส่งเสริมให้นิสิตระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาเข้าร่วม
กิจกรรมการประชุมวิชาการหรือนําเสนอผลงานทางวิชาการในท่ีประชุมระหว่าง
มหาวิทยาลัย หรือท่ีประชุมระดับชาติหรือนานาชาติ

 -เลือก-  -เลือก-  -เลือก- 

เกณฑ์ข้อ 5 มีกิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมให้แก่นิสิตระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาท่ี
จัดโดยหน่วยงาน 

 -เลือก-  -เลือก-  -เลือก- 

เกณฑ์ข้อ 6 มีระบบและกลไกสนับสนุนการประยุกต์ใช้ผลงานจากปริญญานิพนธ์ของนิสิตระดับ
บัณฑิตศึกษาและมีการรับรองการใช้ประโยชน์จริงจากหน่วยงานภาครัฐ หรือเอกชน 
หรือหน่วยงานวิชาชีพ 

 -เลือก-  -เลือก-  -เลือก- 

สกอ. 2.8 ระดับความสําเร็จของการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมท่ีจัดให้กับนิสิต 

เกณฑ์ข้อ 1 มีการกําหนดพฤติกรรมด้านคุณธรรมจริยธรรมสําหรับนิสิตท่ีต้องการส่งเสริมไว้เป็น
ลายลักษณ์อักษร 

 -เลือก-  -เลือก-  -เลือก- 

เกณฑ์ข้อ 2 มีการถ่ายทอดหรือเผยแพร่พฤติกรรมด้านคุณธรรมจริยธรรมสําหรับนิสิตท่ีต้องการ
ส่งเสริมตามข้อ 1ไปยังผู้บริหาร คณาจารย์ นิสิต และผู้เกี่ยวข้องทราบอย่างท่ัวถึงท้ัง
หน่วยงาน 

 -เลือก-  -เลือก-  -เลือก- 

เกณฑ์ข้อ 3 มีโครงการหรือกิจกรรมส่งเสริมการพัฒนาพฤติกรรมด้านคุณธรรมจริยธรรมท่ีกําหนด
ในข้อ 1 โดยระบุตัวบ่งชี้และเป้าหมายวัดความสําเร็จ

 -เลือก-  -เลือก-  -เลือก- 

เกณฑ์ข้อ 4 มีการประเมินผลโครงการหรือกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมของนิสิตตามตัวบ่งชี้
และเป้าหมายท่ีกําหนดในข้อ 3 โดยมีผลการประเมินบรรลุเป้าหมายอย่างน้อยร้อยละ 
90 ของตัวบ่งชี้

 -เลือก-  -เลือก-  -เลือก- 

เกณฑ์ข้อ 5 มีนิสิตหรือกิจกรรมท่ีเกี่ยวกับนิสิตได้รับการยกย่องชมเชย ประกาศเกียรติคุณด้าน
คุณธรรมจริยธรรม โดยหน่วยงานหรือองค์กรระดับชาติ

 -เลือก-  -เลือก-  -เลือก- 

องค์ประกอบท่ี 3 กิจกรรมการพัฒนานิสิต 

สกอ. 3.1 ระบบและกลไกการให้คําปรึกษาและบริการด้านข้อมูลข่าวสาร 

เกณฑ์ข้อ 1 มีการจัดบริการให้คําปรึกษาทางวิชาการและแนะแนวการใช้ชีวิตแก่นิสิต  -เลือก-  -เลือก- มี 

เกณฑ์ข้อ 2 มีการจัดบริการข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ต่อนิสิต  -เลือก-  -เลือก- มี 

เกณฑ์ข้อ 3 มีการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาประสบการณ์ทางวิชาการและวิชาชีพแก่นิสิต  -เลือก-  -เลือก- มี 

เกณฑ์ข้อ 4 มีการจัดบริการข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ต่อศิษย์เก่า  -เลือก-  -เลือก- มี 

เกณฑ์ข้อ 5 มีการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาความรู้และประสบการณ์ให้ศิษย์เก่า  -เลือก-  -เลือก- มี 

เกณฑ์ข้อ 6 มีการประเมินคุณภาพของการให้บริการในข้อ 1–3 ทุกข้อไม่ตํ่ากว่า 3.51 จากคะแนน
เต็ม 5 

 -เลือก-  -เลือก- ไม่มี 

เกณฑ์ข้อ 7 มีการนําผลการประเมินคุณภาพของการให้บริการมาใช้เป็นข้อมูลในการพัฒนาการ
จัดบริการท่ีสนองความต้องการของนิสิต

 -เลือก-  -เลือก- ไม่มี 

สกอ. 3.2 ระบบและกลไกการส่งเสริมกิจกรรมนิสิต 
เกณฑ์ข้อ 1 หน่วยงานจัดทําแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานิสิตท่ีส่งเสริมผลการเรียนรู้ตามกรอบ

มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติทุกด้าน
-เลือก- -เลือก- -เลือก- 
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เกณฑ์ข้อ 2 มีกิจกรรมให้ความรู้และทักษะการประกันคุณภาพการศึกษาแก่นิสิต  -เลือก-  -เลือก-  -เลือก- 

เกณฑ์ข้อ 3 มีการส่งเสริมให้นิสิตนําความรู้ด้านการประกันคุณภาพไปใช้ในการจัดกิจกรรมท่ี
ดําเนินการโดยนิสิตอย่างน้อย 5 ประเภทสําหรับระดับปริญญาตรี และอย่างน้อย 2 
ประเภทสําหรับระดับบัณฑิตศึกษา จากกิจกรรมต่อไปน้ี 
• กิจกรรมวิชาการท่ีส่งเสริมคุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงค ์
• กิจกรรมกีฬาหรือการส่งเสริมสุขภาพ 
• กิจกรรมบําเพ็ญประโยชน์หรือรักษาสิ่งแวดล้อม 
• กิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรม 
• กิจกรรมส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรม 

 -เลือก-  -เลือก-  -เลือก- 

เกณฑ์ข้อ 4 มีการสนับสนุนให้นิสิตสร้างเครือข่ายพัฒนาคุณภาพภายในสถาบันและระหว่างสถาบัน 
และมีกิจกรรมร่วมกัน  -เลือก-  -เลือก-  -เลือก- 

เกณฑ์ข้อ 5 มีการประเมินความสําเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานิสิต  -เลือก-  -เลือก-  -เลือก- 

เกณฑ์ข้อ 6 มีการนําผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือปรับปรุงการจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนานิสิต  -เลือก-  -เลือก-  -เลือก- 
องค์ประกอบท่ี 4  การวิจัย 

สกอ. 4.1 ระบบและกลไกการพัฒนางานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ 

เกณฑ์ข้อ 1 มีระบบและกลไกบริหารงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายตามแผน
ด้านการวิจัยของหน่วยงาน และดําเนินการตามระบบท่ีกําหนด  -เลือก-  -เลือก- มี 

เกณฑ์ข้อ 2 มีการบูรณาการกระบวนการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์กับการจัดการเรียน 
การสอน 

 -เลือก-  -เลือก- ไม่มี 

เกณฑ์ข้อ 3 มีการพัฒนาศักยภาพด้านการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์และให้ความรู้ด้านจรรยาบรรณ
การวิจัยแก่อาจารย์ประจําและนักวิจัย  -เลือก-  -เลือก- ไม่มี 

เกณฑ์ข้อ 4 มีการจัดสรรงบประมาณของหน่วยงาน เพ่ือเป็นทุนวิจัยหรืองานสร้างสรรค ์  -เลือก-  -เลือก- มี 
เกณฑ์ข้อ 5 มีการสนับสนุนพันธกิจด้านการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ตามอัตลักษณ์ของหน่วยงาน

อย่างน้อยในประเด็นต่อไปน้ี 
• ห้องปฏิบัติการวิจัยฯ หรือหน่วยวิจัยฯ หรือศูนย์เคร่ืองมือ หรือศูนย์ให้คําปรึกษาและ
สนับสนุนการวิจยัฯ 
• ห้องสมุดหรือแหล่งค้นคว้าข้อมูลสนับสนุนการวิจัยฯ 
• สิ่งอํานวยความสะดวกหรือการรักษาความปลอดภัยในการวิจัยฯ เช่น ระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ ระบบรักษาความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการวิจัย 
• กิจกรรมวิชาการท่ีส่งเสริมงานวิจัยฯ เช่น การจัดประชุมวิชาการ การจัดแสดงงาน
สร้างสรรค์การจดัให้มีศาสตราจารย์อาคันตุกะหรือศาสตราจารย์รับเชิญ (visiting 
professor) 

 -เลือก-  -เลือก- มี 
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เกณฑ์ข้อ 6 6. มีการติดตามและประเมินผลการสนับสนุนในข้อ 4 และข้อ 5 อย่างครบถ้วนทุก
ประเด็น  -เลือก-  -เลือก- มี 

เกณฑ์ข้อ 7 7. มีการนําผลการประเมินไปปรับปรุงการสนับสนนุพันธกิจด้านการวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค์ของหน่วยงาน  -เลือก-  -เลือก- ไม่มี 

สกอ. 4.2  ระบบและกลไกการจัดการความรู้จากงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ 
เกณฑ์ข้อ 1 มีระบบและกลไกสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ในการประชุม

วิชาการหรือการตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติและมีการเผยแพร่
ผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ในการประชุมวิชาการหรือการตีพิมพ์ในวารสาร
ระดับชาติหรือนานาชาติ 

 -เลือก-  -เลือก- มี 

เกณฑ์ข้อ 2 มีระบบและกลไกการรวบรวมคัดสรรวิเคราะห์และสังเคราะห์ความรู้จากงานวิจัยหรือ
งานสร้างสรรค์เพ่ือให้เป็นองค์ความรู้ท่ีคนท่ัวไปเข้าใจได้และดําเนินการตามระบบท่ี
กําหนด 

 -เลือก-  -เลือก- ไม่มี 

เกณฑ์ข้อ 3 มีการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่องค์ความรู้จากงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ท่ีได้จาก
ข้อ 2 สู่สาธารณชนและผู้เกี่ยวข้อง  -เลือก-  -เลือก- ไม่มี 

เกณฑ์ข้อ 4 มีการนําผลงานงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ไปใช้ให้เกิดประโยชน์และมีการรับรองการ
ใช้ประโยชน์จริงจากหน่วยงานภายนอกหรือชุมชน  -เลือก-  -เลือก- มี 

เกณฑ์ข้อ 5 มีระบบและกลไกเพื่อช่วยในการคุ้มครองสิทธ์ิของงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ท่ี
นําไปใช้ประโยชน์และดําเนินการตามระบบท่ีกําหนด 

 -เลือก-  -เลือก- ไม่มี 

เกณฑ์ข้อ 6 มีระบบและกลไกส่งเสริมการจดสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตรและมีการย่ืนจดสิทธิบัตร
และอนุสิทธิบัตร  -เลือก-  -เลือก- ไม่มี 

องค์ประกอบท่ี 5  การบริการวิชาการแก่สังคม 
สกอ. 5.1  ระบบและกลไกการบริการทางวิชาการแก่สังคม 
เกณฑ์ข้อ 1 มีระบบและกลไกการบริการทางวิชาการแก่สังคม และดําเนินการตามระบบท่ีกําหนด  -เลือก-  -เลือก- มี 

เกณฑ์ข้อ 2 มีการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแก่สังคมกับการเรียนการสอน  -เลือก-  -เลือก- ไม่มี
เกณฑ์ข้อ 3 มีการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแก่สังคมกับการวิจัย  -เลือก-  -เลือก- มี 
เกณฑ์ข้อ 4 มีการประเมินผลความสําเร็จของการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแก่สังคมกับการ

เรียนการสอนและการวิจัย โดยต้องมีการประเมินความสําเร็จของการบูรณาการตาม
เกณฑ์ข้อ 2 และข้อ 3 

 -เลือก-  -เลือก- มี 

เกณฑ์ข้อ 5 มีการนําผลการประเมินไปปรับปรุงการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแก่สังคมกับ
การเรียนการสอนและการวิจัย  -เลือก-  -เลือก- มี 

สกอ. 5.2 กระบวนการบริการทางวิชาการให้เกิดประโยชน์ต่อสังคม 
เกณฑ์ข้อ 1 มีการสํารวจความต้องการของชุมชน หรือภาครัฐ หรือภาคเอกชน หรือหน่วยงาน

วิชาชีพเพ่ือประกอบการกําหนดทิศทางและการจดัทําแผนการบริการทางวิชาการตาม
จุดเน้นของหน่วยงาน 

 -เลือก-  -เลือก- มี 
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เกณฑ์ข้อ 2 มีความร่วมมือด้านบริการทางวิชาการเพ่ือการเรียนรู้และเสริมสร้างความเข้มแข็งของ
ชุมชน หรือภาคเอกชน หรือภาครัฐ หรือหน่วยงานวิชาชีพ 

 -เลือก-  -เลือก- มี 

เกณฑ์ข้อ 3 มีการประเมินประโยชน์หรือผลกระทบของการให้บริการทางวิชาการต่อสังคม  -เลือก-  -เลือก- มี 

เกณฑ์ข้อ 4 มีการนําผลการประเมินในข้อ 3 ไปพัฒนาระบบและกลไก หรือกิจกรรมให้บริการทาง
วิชาการ 

 -เลือก-  -เลือก- มี 

เกณฑ์ข้อ 5 มีการพัฒนาความรู้ท่ีได้จากการให้บริการทางวิชาการและถ่ายทอดความรู้สู่บุคลากร
ภายในหน่วยงาน มหาวิทยาลัย และเผยแพร่สู่สาธารณชน  -เลือก-  -เลือก- มี 

สมศ.9 ผลการเรียนรู้และเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนหรือองค์กรภายนอก 
เกณฑ์ข้อ 1 มีการดําเนินงานตามวงจรคุณภาพ (PDCA) โดยการมีส่วนร่วมของชุมชนหรือองค์กร  -เลือก-  -เลือก- มี 

เกณฑ์ข้อ 2 บรรลุเป้าหมายตามแผนประจําปีไม่ตํ่ากว่าร้อยละ 80  -เลือก-  -เลือก- มี 

เกณฑ์ข้อ 3 ชุมชนหรือองค์กรมีผู้นําหรือสมาชิกท่ีมีการเรียนรู้และดําเนินกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง  -เลือก-  -เลือก- มี 

เกณฑ์ข้อ 4 ชุมชนหรือองค์กรสร้างกลไกท่ีมีการพัฒนาตนเองโดยคงอัตลักษณ์ของคนในชุมชนและ
เอกลักษณ์ของท้องถ่ินอย่างต่อเนื่องหรือย่ังยืน 

 -เลือก-  -เลือก- มี 

เกณฑ์ข้อ 5 มีผลกระทบท่ีเกิดประโยชน์สร้างคุณคา่ต่อสังคม หรือชุมชน/องคก์รมีความเข้มแข็ง  -เลือก-  -เลือก- มี 

องค์ประกอบท่ี 6  การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
สกอ.6.1 ระบบและกลไกการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

เกณฑ์ข้อ 1 มีระบบและกลไกการทํานุบํารุงศลิปะและวัฒนธรรม และดําเนินการตามระบบท่ี
กําหนด 

 -เลือก-  -เลือก- มี 

เกณฑ์ข้อ 2 มีการบูรณาการงานด้านทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมกับการจัดการเรียนการสอน
และกิจกรรมนิสิต 

 -เลือก-  -เลือก- มี 

เกณฑ์ข้อ 3 มีการเผยแพร่กิจกรรมหรือการบริการด้านทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมต่อ
สาธารณชน 

 -เลือก-  -เลือก- มี 

เกณฑ์ข้อ 4 มีการประเมินผลความสําเร็จของการบูรณาการงานด้านทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม
กับการจัดการเรียนการสอนและกิจกรรมนิสิต 

 -เลือก-  -เลือก- ไม่มี 

เกณฑ์ข้อ 5 มีการนําผลการประเมินไปปรับปรุงการบูรณาการงานด้านทํานุบํารุงศิลปะและ
วัฒนธรรมกับการจัดการเรียนการสอนและกิจกรรมนิสิต  -เลือก-  -เลือก- ไม่มี 

เกณฑ์ข้อ 6 มีการกําหนดหรือสร้างมาตรฐานคุณภาพด้านศิลปะและวัฒนธรรมและมีผลงานเป็นท่ี
ยอมรับในระดับชาติ 

 -เลือก-  -เลือก- ไม่มี 

สมศ.10 การส่งเสริมและสนับสนุนด้านศิลปะและวัฒนธรรม 
เกณฑ์ข้อ 1 มีการดําเนินงานตามวงจรคุณภาพ (PDCA)   -เลือก-  -เลือก- มี 
เกณฑ์ข้อ 2 บรรลุเป้าหมายตามแผนประจําปีไม่ตํ่ากว่าร้อยละ 80  -เลือก-  -เลือก- ไม่มี 
เกณฑ์ข้อ 3 มีการดําเนินงานสมํ่าเสมออย่างต่อเนื่อง  -เลือก-  -เลือก- มี 
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เกณฑ์ข้อ 4 เกิดประโยชน์และสร้างคุณคา่ต่อชุมชนภายใน/ภายนอก  -เลือก-  -เลือก- ไม่มี 
เกณฑ์ข้อ 5 ได้รับการยกย่องระดับชาติและ/หรือนานาชาติ  -เลือก-  -เลือก- ไม่มี 
สมศ.11 การพัฒนาสุนทรียภาพในทางมิติทางศิลปะและวัฒนธรรม 

เกณฑ์ข้อ 1 การมีส่วนร่วมของบุคลากรในสถาบันท่ีก่อให้เกิดวัฒนธรรมท่ีดี  -เลือก-  -เลือก- มี 

เกณฑ์ข้อ 2 สิ่งแวดล้อมด้านความปลอดภัยของอาคารสถานท่ี สะอาดถูกสุขลักษณะ และตกแต่ง
อย่างมีความสุนทรีย์ 

 -เลือก-  -เลือก- มี 

เกณฑ์ข้อ 3 ปรับแต่งและรักษาภูมิทัศน์ให้สวยงาม สอดคล้องกับธรรมชาติ และเป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม 

 -เลือก-  -เลือก- มี 

เกณฑ์ข้อ 4 การจัดให้มีพ้ืนท่ีและกิจกรรมทางวัฒนธรรมท่ีเอ้ือและส่งเสริมให้นิสิตและบุคลากรมี
ส่วนร่วมอย่างสมํ่าเสมอ 

 -เลือก-  -เลือก- มี 

เกณฑ์ข้อ 5 ระดับความพึงพอใจของบุคลากรและนิสิตท่ีเกี่ยวกับประเด็น 1-4 ไม่ตํ่ากว่า 3.51 จาก
คะแนนเต็ม 5 

 -เลือก-  -เลือก- มี 

องค์ประกอบท่ี 7 การบริหารและการจัดการ 

สกอ.7.1 ภาวะผู้นําของสภามหาวิทยาลัยหรือคณะกรรมการประจําหน่วยงานและผู้บริหารทุกระดับ 
เกณฑ์ข้อ 1 สภามหาวิทยาลัยหรือคณะกรรมการประจําหน่วยงานปฏิบัติหน้าท่ีตามที่

พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒและ/หรือหน่วยงานกําหนดครบถ้วน
และมีการประเมินตนเองตามหลักเกณฑ์ท่ีกําหนดล่วงหน้า

 -เลือก-  -เลือก- มี 

เกณฑ์ข้อ 2 ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ กําหนดทิศทางการดําเนินงาน และสามารถถ่ายทอดไปยังบุคลากร
ทุกระดับมีความสามารถในการวางแผนกลยุทธ์ มีการนําข้อมูลสารสนเทศเป็นฐานใน
การปฏิบัติงานและพัฒนาหน่วยงาน

 -เลือก-  -เลือก- มี 

เกณฑ์ข้อ 3 ผู้บริหารมีการกํากับ ติดตามและประเมินผลการดําเนินงานตามที่มอบหมาย รวมท้ัง
สามารถสื่อสารแผนและผลการดําเนินงานของหน่วยงานไปยังบุคลากรในหน่วยงาน  -เลือก-  -เลือก- มี 

เกณฑ์ข้อ 4 ผู้บริหารสนับสนุนให้บุคลากรในหน่วยงานมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ ให้อํานาจใน
การตัดสินใจแก่บุคลากรตามความเหมาะสม

 -เลือก-  -เลือก- มี 

เกณฑ์ข้อ 5 ผู้บริหารถ่ายทอดความรู้และส่งเสริมพัฒนาผู้ร่วมงาน เพ่ือให้สามารถทํางานบรรลุ
วัตถุประสงค์ของหน่วยงานเต็มตามศักยภาพ

 -เลือก-  -เลือก- มี 

เกณฑ์ข้อ 6 ผู้บริหารบริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาล โดยคํานึงถึงประโยชน์ของหน่วยงานและผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสีย

 -เลือก-  -เลือก- มี 

เกณฑ์ข้อ 7 สภามหาวิทยาลัยหรือคณะกรรมการประจําหน่วยงานประเมินผลการบริหารงานของ
หน่วยงานและผู้บริหารนําผลการประเมินไปปรับปรุงการบริหารงานอย่างเป็นรูปธรรม  -เลือก-  -เลือก- ไม่มี 

สกอ. 7.2 การพัฒนาสถาบันสู่สถาบันเรียนรู้ 

เกณฑ์ข้อ 1 มีการกําหนดประเด็นความรู้และเป้าหมายของการจัดการความรู้ท่ีสอดคล้องกับแผน
กลยุทธ์ของหน่วยงานอย่างน้อยครอบคลุมพันธกิจด้านการผลิตบัณฑิตและด้านการ
วิจัย 

 -เลือก-  -เลือก- มี 
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เกณฑ์ข้อ 2 กําหนดบุคลากรกลุ่มเป้าหมายท่ีจะพัฒนาความรู้และทักษะด้านการผลิตบัณฑิตและ

ด้านการวิจัยอย่างชัดเจนตามประเด็นความรู้ท่ีกําหนดในข้อ 1  -เลือก-  -เลือก- มี 

เกณฑ์ข้อ 3 มีการแบ่งปันและแลกเปล่ียนเรียนรู้จากความรู้ ทักษะของผู้มีประสบการณ์ตรง (tacit 
knowledge)เพ่ือค้นหาแนวปฏิบัติท่ีดีตามประเด็นความรู้ท่ีกําหนดในข้อ 1 และ
เผยแพร่ไปสู่บุคลากรกลุ่มป้าหมายที่กําหนด 

 -เลือก-  -เลือก- มี 

เกณฑ์ข้อ 4 มีการรวบรวมความรู้ตามประเด็นความรู้ท่ีกําหนดในข้อ 1 ท้ังท่ีมีอยู่ในตัวบุคคลและ
แหล่งเรียนรู้อ่ืนๆ ท่ีเป็นแนวปฏิบัติท่ีดีมาพัฒนาและจัดเก็บอย่างเป็นระบบโดยเผยแพร่
ออกมาเป็นลายลักษณ์อักษร (explicit knowledge) 

 -เลือก-  -เลือก- ไม่มี 

เกณฑ์ข้อ 5 มีการนําความรู้ท่ีได้จากการจัดการความรู้ในปีการศึกษาปัจจุบันหรอืปีการศึกษาท่ีผ่าน
มา ท่ีเป็นลายลักษณ์อักษร (explicit knowledge) และจากความรู ้ทักษะของผู้มี
ประสบการณ์ตรง (tacitknowledge) ท่ีเป็นแนวปฏิบัติท่ีดีมาปรับใช้ในการปฏิบัติงาน
จริง 

 -เลือก-  -เลือก- ไม่มี 

สกอ.7.3 ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจ 

เกณฑ์ข้อ 1 มีแผนระบบสารสนเทศ (information system plan)  -เลือก-  -เลือก-  -เลือก- 
เกณฑ์ข้อ 2 มีระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารและการตัดสินใจตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย โดย

อย่างน้อยต้องครอบคลุมการจัดการเรียนการสอน การวิจัย การบริหารจัดการ และ
การเงินและสามารถนําไปใช้ในการดําเนินงานประกันคุณภาพ 

 -เลือก-  -เลือก-  -เลือก- 

เกณฑ์ข้อ 3 มีการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบสารสนเทศ  -เลือก-  -เลือก-  -เลือก- 
เกณฑ์ข้อ 4 มีการนําผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบสารสนเทศมาปรับปรุงระบบ

สารสนเทศ  -เลือก-  -เลือก-  -เลือก- 

เกณฑ์ข้อ 5 มีการส่งข้อมูลผ่านระบบเครือข่ายของหน่วยงานภายนอกท่ีเกี่ยวข้องตามที่กําหนด  -เลือก-  -เลือก-  -เลือก- 
สกอ. 7.4 ระบบบริหารความเสี่ยง 

เกณฑ์ข้อ 1 มีการแต่งต้ังคณะกรรมการหรือคณะทํางานบริหารความเสี่ยง โดยมีผู้บริหารระดับสูง
และตัวแทนท่ีรับผิดชอบพันธกิจหลักของหน่วยงานร่วมเป็นคณะกรรมการหรือ
คณะทํางาน 

 -เลือก-  -เลือก- มี 

เกณฑ์ข้อ 2 มีการวิเคราะห์และระบุความเสี่ยง และปัจจัยท่ีก่อให้เกิดความเสี่ยงอย่างน้อย 3 ด้าน 
ตามบริบทของหน่วยงาน จากตัวอย่างต่อไปน้ี 
• ความเสี่ยงด้านทรัพยากร (การเงิน งบประมาณ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ อาคาร
สถานท่ี) 
• ความเสี่ยงด้านยุทธศาสตร์ หรือกลยุทธ์ของหน่วยงาน 
• ความเสี่ยงด้านนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ 
• ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน เช่น ความเสี่ยงของกระบวนการบริหารหลักสูตร การ
บริหารงานวิจัย ระบบงาน ระบบประกันคุณภาพ 
• ความเสี่ยงด้านบุคลากรและความเสี่ยงด้านธรรมาภิบาล โดยเฉพาะจรรยาบรรณของ
อาจารย์และบุคลากร 
• ความเสี่ยงจากเหตุการณ์ภายนอก 
• อ่ืนๆ ตามบริบทของสถาบัน 

 -เลือก-  -เลือก- มี 
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เกณฑ์ข้อ 3 มีการประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยงและจัดลําดับความเสี่ยงท่ีได้จากการ
วิเคราะห์ในข้อ 2  -เลือก-  -เลือก- มี 

เกณฑ์ข้อ 4 มีการจัดทําแผนบริหารความเสี่ยงท่ีมีระดับความเสี่ยงสูง และดําเนินการตามแผน  -เลือก-  -เลือก- มี 

เกณฑ์ข้อ 5 มีการติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานตามแผน และรายงานต่อสภา
มหาวิทยาลัยหรือคณะกรรมการประจําหน่วยงานเพ่ือพิจารณาอย่างน้อยปีละ 1 คร้ัง  -เลือก-  -เลือก- มี 

เกณฑ์ข้อ 6 มีการนําผลการประเมิน และข้อเสนอแนะจากสภามหาวิทยาลัยหรือคณะกรรมการ
ประจําหน่วยงานไปใช้ในการปรับแผนหรือวิเคราะห์ความเสี่ยงในรอบปีถัดไป  -เลือก-  -เลือก- มี 

องค์ประกอบท่ี 8 การเงินและงบประมาณ 

สกอ. 8.1 ระบบและกลไกการเงินและงบประมาณ 

เกณฑ์ข้อ 1 มีแผนกลยุทธ์ทางการเงินท่ีสอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ของหน่วยงาน  -เลือก-  -เลือก- มี 
เกณฑ์ข้อ 2 มีแนวทางจัดหาทรัพยากรทางด้านการเงิน หลักเกณฑ์การจัดสรร และการวางแผนการ

ใช้เงินอย่างมีประสิทธิภาพโปร่งใส ตรวจสอบได้  -เลือก-  -เลือก- มี 

เกณฑ์ข้อ 3 มีงบประมาณประจําปีท่ีสอดคล้องกับแผนปฏิบัติการในแต่ละพันธกิจและการพัฒนา
หน่วยงานและบุคลากร 

 -เลือก-  -เลือก- มี 

เกณฑ์ข้อ 4 มีการจัดทํารายงานทางการเงินอย่างเป็นระบบ และรายงานต่อคณะกรรมการบริหาร
หน่วยงานและสภามหาวิทยาลัยอย่างน้อยปีละ 2 คร้ัง  -เลือก-  -เลือก- มี 

เกณฑ์ข้อ 5 มีการนําข้อมูลทางการเงินไปใช้ในการวิเคราะห์ค่าใช้จ่าย และวิเคราะห์สถานะทาง
การเงิน และความมั่นคงของหน่วยงานอย่างต่อเนื่อง  -เลือก-  -เลือก- มี 

เกณฑ์ข้อ 6 มีหน่วยงานตรวจสอบภายในและภายนอก ทําหน้าท่ีตรวจ ติดตามการใช้เงินให้เป็นไป
ตามระเบียบและกฎเกณฑ์ท่ีหน่วยงานและมหาวิทยาลัยกําหนด  -เลือก-  -เลือก- มี 

เกณฑ์ข้อ 7 ผู้บริหารระดับสูงมีการติดตามผลการใช้เงินให้เป็นไปตามเป้าหมาย และนําข้อมูลจาก
รายงานทางการเงินไปใช้ในการวางแผนและการตัดสินใจ  -เลือก-  -เลือก- มี 

องค์ประกอบท่ี 9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 

สกอ. 9.1 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 

เกณฑ์ข้อ 1 มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายในท่ีเหมาะสมและสอดคล้องกับ
พันธกิจและพัฒนาการของหน่วยงาน ต้ังแต่ระดับภาควิชาหรือหน่วยงานเทียบเท่า 
และดําเนินการตามระบบท่ีกําหนด 

 -เลือก-  -เลือก- มี 

เกณฑ์ข้อ 2 มีการกําหนดนโยบายและให้ความสําคัญเร่ืองการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 
โดยคณะกรรมการระดับนโยบายและผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน  -เลือก-  -เลือก- มี 

เกณฑ์ข้อ 3 มีการกําหนดตัวบ่งชี้เพ่ิมเติมตามอัตลักษณ์ของหน่วยงาน  -เลือก-  -เลือก- มี 
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เกณฑ์ข้อ 4 มีการดําเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายในท่ีครบถ้วน ประกอบด้วย (1) 
การควบคุม ติดตามการดําเนินงาน และประเมินคุณภาพ (2) การจดัทํารายงาน
ประจําปีท่ีเป็นรายงานประเมินคุณภาพเสนอต่อคณะกรรมการบริหารหน่วยงานและ
มหาวิทยาลัยตามกําหนดเวลา และรายงานข้อมูลครบถ้วนตามท่ีกําหนดในระบบ CHE 
QA online และ (3) การนําผลการประเมินคุณภาพไปทําแผนการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาของหน่วยงาน 

 -เลือก-  -เลือก- มี 

เกณฑ์ข้อ 5 มีการนําผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายในมาปรับปรุงการทํางาน และส่งผลให้มีการ
พัฒนาผลการดําเนินงานตามตัวบ่งชี้ของแผนกลยุทธ์ทุกตัวบ่งชี้  -เลือก-  -เลือก- ไม่มี 

เกณฑ์ข้อ 6 มีระบบสารสนเทศหรือสารสนเทศท่ีให้ข้อมูลสนับสนุนการประกันคุณภาพการศึกษา
ภายในครบทุกองค์ประกอบคุณภาพ  -เลือก-  -เลือก- มี 

เกณฑ์ข้อ 7 มีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการประกันคุณภาพการศึกษา โดยเฉพาะนิสิต ผู้ใช้
บัณฑิตและผู้ใช้บริการตามพันธกิจของหน่วยงาน  -เลือก-  -เลือก- มี 

เกณฑ์ข้อ 8 มีเครือข่ายการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการประกันคุณภาพการศึกษาระหว่าง
มหาวิทยาลัย และมีกิจกรรมร่วมกัน  -เลือก-  -เลือก- มี 

เกณฑ์ข้อ 9 มีแนวปฏิบัติท่ีดีหรืองานวิจัยด้านการประกันคุณภาพการศึกษาท่ีหน่วยงานพัฒนาข้ึน 
และเผยแพร่ให้หน่วยงานอ่ืนสามารถนําไปใช้ประโยชน์  -เลือก-  -เลือก- ไม่มี 

องค์ประกอบท่ี 10 ตัวบ่งชี้อัตลักษณ์ 

มศว 10.1 การเสริมสร้างอัตลักษณ์นิสิต 

เกณฑ์ข้อ 1 มีการถ่ายทอดหรือเผยแพร่อัตลักษณ์นิสิต คณาจารย์ และบุคลากรของมหาวิทยาลัย
รวมท้ังผู้เกี่ยวข้องรับทราบอย่างท่ัวถึง  -เลือก-  -เลือก- ม ี

เกณฑ์ข้อ 2 มีการระบุรายละเอียดของวิธีการสอนท่ีอาจารย์สอดแทรกหรือส่งเสริมให้นิสิตมี
คุณลักษณะตามอัตลักษณ์นิสิตของมหาวิทยาลัยใน Couse Syllabus  -เลือก-  -เลือก- ม ี

เกณฑ์ข้อ 3 มีโครงการหรือกิจกรรมท่ีส่งเสริมอัตลักษณ์ของนิสิต  -เลือก-  -เลือก- ม ี

เกณฑ์ข้อ 4 มีการประเมินผลการดําเนินการจัดการเรียนการสอน และโครงการหรือกิจกรรม
ส่งเสริมอัตลักษณ์นิสิต  -เลือก-  -เลือก- ไมม่ ี

เกณฑ์ข้อ 5 นําผลประเมินไปปรับปรุงการเรียนการสอน และโครงการหรือกิจกรรมส่งเสริมอัต
ลักษณ์นิสิต 

 -เลือก-  -เลือก- ไมม่ ี

สมศ.16.1 ผลการบริหารสถาบันให้เกิดอัตลักษณ์ 

เกณฑ์ข้อ 1 มีการกําหนดกลยุทธ์และแผนการปฏิบัติงานท่ีสอดคล้องกับอัตลักษณ์ของสถาบัน โดย
ได้รับการเห็นชอบจากสภาสถาบนั  -เลือก-  -เลือก- ม ี

เกณฑ์ข้อ 2 มีการสร้างระบบการมีส่วนร่วมของผู้เรียนและบุคลากรในการปฏิบัติตามกลยุทธ์ท่ี
กําหนดอย่างครบถ้วนสมบูรณ์  -เลือก-  -เลือก- ม ี
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เกณฑ์ข้อ 3 ผลการประเมินความเห็นของผู้เรียนและบุคลากร เกี่ยวกับการปฏิบัติงานของสถาบันท่ี
สอดคล้องกับอัตลักษณ์ ไม่ตํ่ากว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5  -เลือก-  -เลือก- ม ี

เกณฑ์ข้อ 4 ผลการดําเนินงานก่อให้เกิดผลกระทบท่ีเป็นประโยชน์และ/หรือสร้างคุณคา่ต่อสังคม  -เลือก-  -เลือก- ไมม่ ี

เกณฑ์ข้อ 5 ผู้เรียน/บุคลากร/คณะ/สถาบัน ได้รับการยกย่องในระดับชาติและ/หรือนานาชาติ ใน
ประเด็นท่ีเกี่ยวกับอัตลักษณ์  -เลือก-  -เลือก- ไมม่ ี

สมศ.17 ผลการพัฒนาตามจุดเน้นและจุดเด่นท่ีส่งผลสะท้อนเป็นเอกลักษณ์ของสถาบัน 

เกณฑ์ข้อ 1 มีการกําหนดกลยุทธ์การปฏิบัติงานท่ีสอดคล้องกับจุดเน้น จุดเด่น หรือความเชี่ยวชาญ
เฉพาะของสถาบัน โดยได้รับการเห็นชอบจากสภาสถาบัน  -เลือก-  -เลือก- ม ี

เกณฑ์ข้อ 2 มีการสร้างระบบการมีส่วนร่วมของผู้เรียนและบุคลากรในการปฏิบัติตามกลยุทธ์ท่ี
กําหนดอย่างครบถ้วนสมบูรณ์ 

 -เลือก-  -เลือก- ม ี

เกณฑ์ข้อ 3 ผลการประเมินความพึงพอใจของบุคลากรท่ีเกี่ยวกับการดําเนินการตามจุดเน้น และ
จุดเด่น หรือความเชี่ยวชาญเฉพาะของสถาบัน ไม่ตํ่ากว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5  -เลือก-  -เลือก- ม ี

เกณฑ์ข้อ 4 ผลการดําเนินงานบรรลุตามจุดเน้น จุดเด่น หรือความเชี่ยวชาญเฉพาะของสถาบันและ
เกิดผลกระทบท่ีเกิดประโยชน์และสร้างคุณคา่ต่อสังคม  -เลือก-  -เลือก- ม ี

เกณฑ์ข้อ 5 ผู้เรียน/บุคลากร/คณะ/มหาวิทยาลัยมีเอกลักษณ์ตามจุดเน้น จุดเด่น หรือความ
เชี่ยวชาญเฉพาะท่ีกําหนด และได้รับการยอมรับในระดับชาติและ/หรือนานาชาติ  -เลือก-  -เลือก- ม ี

สมศ.18.1 ผลการช้ีนํา ป้องกัน หรือแก้ปัญหาของสังคมในประเด็นท่ี 1 ภายในสถาบัน 

เกณฑ์ข้อ 1 มีการดําเนินงานตามวงจรคุณภาพ (PDCA)  -เลือก-  -เลือก- ม ี

เกณฑ์ข้อ 2 บรรลุเป้าหมายตามแผนประจําปีไม่ตํ่ากว่าร้อยละ 80  -เลือก-  -เลือก- ไมม่ ี

เกณฑ์ข้อ 3 มีประโยชน์และสร้างคุณค่าต่อคนในสถาบัน  -เลือก-  -เลือก- ไมม่ ี

เกณฑ์ข้อ 4 มีผลกระทบท่ีเกิดประโยชน์และสร้างคุณค่าต่อสถาบัน  -เลือก-  -เลือก- ไมม่ ี

เกณฑ์ข้อ 5 ได้รับการยกย่องระดับชาติและ/หรือนานาชาติ  -เลือก-  -เลือก- ไมม่ ี

สมศ.18.2 ผลการช้ีนํา ป้องกัน หรือแก้ปัญหาของสังคมในประเด็นท่ี 1 ภายนอกสถาบัน 

เกณฑ์ข้อ 1 มีการดําเนินงานตามวงจรคุณภาพ (PDCA)  -เลือก-  -เลือก- ม ี

เกณฑ์ข้อ 2 บรรลุเป้าหมายตามแผนประจําปีไม่ตํ่ากว่าร้อยละ 80  -เลือก-  -เลือก- ไมม่ ี

เกณฑ์ข้อ 3 มีประโยชน์และสร้างคุณค่าต่อคนในชุมชน  -เลือก-  -เลือก- ไมม่ ี

เกณฑ์ข้อ 4 มีผลกระทบท่ีเกิดประโยชน์และสร้างคุณค่าต่อชมุชนหรือสังคม  -เลือก-  -เลือก- ไมม่ ี

เกณฑ์ข้อ 5 ได้รับการยกย่องระดับชาติและ/หรือนานาชาติ  -เลือก-  -เลือก- ไมม่ ี

 




