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วาระท่ี 1.2 ตัวบงชี ้สกอ. และสมศ. ท่ีตองมีการทําแบบสอบถาม/ประเมินผล 
 
  ตามที่ สกอ. และสมศ. ไดประกาศตัวบงชี้ที่ใชในการประเมินคุณภาพปการศึกษา 2553  
นั้น มีตัวบงชี้ที่ตองมีการจัดทําแบบสอบถาม/แบบประเมินผลดังนี้ 
 
ตัวบงชี้สกอ./   

สมศ. 
เกณฑคุณภาพ (ขอท่ี) ระดับคุณภาพ กลุมเปาหมาย หนวยงาน

รับผิดชอบ 
2.4 ระบบการ
พัฒนา
คณาจารยและ
บุคลากรสาย
สนับสนุน 

3. มีสวัสดิการเสริมสรางสุขภาพที่ดี และสราง
ขวัญและกําลังใจใหคณาจารยและบุคลากรสาย
สนับสนุนสามารถทํางานไดอยางมี
ประสิทธิภาพ 

ไมระบุ อาจารย/
บุคลากร 

กองการเจาหนาที่ 

2. มีบริการหองสมุดและแหลงเรียนรูอื่นๆ ผาน
ระบบเครือขายคอมพิวเตอร และมีการ
ฝกอบรมการใชงานแกนักศึกษาทุกปการศึกษา 

คุณภาพของการ
บริการ ไมตํ่ากวา 3.51 
เต็ม 5 

นักศึกษาทุก
ระดับ 

สํานักทรัพยากรการ
เรียนรูคุณหญิง
หลงฯ, ศูนย
คอมพิวเตอร 

3. มีบริการดานกายภาพที่เหมาะสมตอการ
จัดการเรียนการสอนและการพัฒนานักศึกษา
อยางนอยในดานหองเรียน หองปฏิบัติการ 
อุปกรณการศึกษา และจุดเชื่อมตออินเตอรเน็ต
ในระบบไรสาย 

คุณภาพของการ
บริการ ไมตํ่ากวา 3.51 
เต็ม 5 

นักศึกษาทุก
ระดับ 

กองแผนงาน, ศูนย
คอมพิวเตอร 

4. มีบริการสิ่งอํานวยความสะดวกที่จําเปนอื่นๆ 
อยางนอยในดานงานทะเบียนนักศึกษาผาน
ระบบเครือขายคอมพิวเตอร การบริการอนามัย
และการรักษาพยาบาล การจัดการหรือ
จัดบริการดานอาหารและสนามกีฬา 

คุณภาพของการ
บริการ ไมตํ่ากวา 3.51 
เต็ม 5 

นักศึกษาทุก
ระดับ 

กองทะเบียนและ
ประมวลผล, กอง
กิจการนักศึกษา 

2.5 หองสมุด 
อุปกรณ
การศึกษา และ
สภาพแวดลอม
การเรียนรู 

5. มีระบบสาธารณูปโภคและรักษาความ
ปลอดภัยของอาคารตลอดจนบริเวณโดยรอบ 
อยางนอยในเรื่องประปา ไฟฟา ระบบกําจัด
ของเสีย การจัดการขยะ รวมทั้งมีระบบและ
อุปกรณปองกันอัคคีภัยในบริเวณอาคารตาง ๆ 
โดยเปนไปตามกฎหมายที่เกี่ยวของ 

คุณภาพของการ
บริการ ไมตํ่ากวา 3.51 
เต็ม 5 

นักศึกษาทุก
ระดับ 

กองอาคาร
สถานที่ 

2.6 ระบบและ
กลไกการ
จัดการเรียนการ

6. มีการประเมินความพึงพอใจของผูเรียนที่มี
ตอคุณภาพการจัดการเรียนการสอนและสิ่ง
สนับสนุนการเรียนรูทุกรายวิชา ทุกภาค

ผลการประเมินความ
พึงพอใจแตละ
รายวิชาตองไมตํ่ากวา 

นักศึกษาทุก
ระดับ 

งานหลักสูตรฯ 
กองบริการ
การศึกษา/บัณฑิต
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ตัวบงชี้สกอ./   
สมศ. 

เกณฑคุณภาพ (ขอท่ี) ระดับคุณภาพ กลุมเปาหมาย หนวยงาน
รับผิดชอบ 

สอน การศึกษา โดยผลการประเมินความพึงพอใจแต
ละรายวิชาตองไมตํ่ากวา 3.51 จากคะแนนเต็ม 
5 

3.51 จากคะแนนเต็ม 
5 

วิทยาลัย 

2.7 ระบบและ
กลไกการพัฒนา
สัมฤทธิผลการ
เรียนตาม
คุณลักษณะของ
บัณฑิต 

1. มีการสํารวจคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึง
ประสงคตามความตองการของผูใชบัณฑิต
อยางนอยสําหรับทุกหลักสูตรระดับปริญญาตรี 
ทุกรอบระยะเวลาตามแผนกําหนดการศึกษา
ของหลักสูตร 

ไมระบุ ผูใชบัณฑิต งานหลักสูตรฯ 
กองบริการ
การศึกษา*/
บัณฑิตวิทยาลัย 

2.8 ระดับ
ความสําเร็จของการ
เสริมสรางคุณธรรม
จริยธรรมที่จัด
ใหกับนักศึกษา 

4. มีการประเมินผลโครงการหรือกิจกรรม
สงเสริมคุณธรรมจริยธรรมของนักศึกษาตาม
ตัวบงช้ีและเปาหมายที่กําหนดในขอ 3 โดยมี
ผลการประเมินบรรลุเปาหมายอยางนอยรอยละ 
90 ของตัวบงช้ี 

บรรลุเปาหมายอยาง
นอยรอยละ 90 ของ
ตัวบงช้ี 

นักศึกษาทุก
ระดับ 

กองกิจการ
นักศึกษา 

1. มีการจัดบริการใหคําปรึกษาทางวิชาการและ
แนะแนวการใชชีวิตแกนักศึกษา 

คุณภาพของการ
ใหบริการไมตํ่ากวา 
3.51 จากคะแนนเต็ม 
5 

นักศึกษาทุก
ระดับ 

กองกิจการ
นักศึกษา 

2. มีการจัดบริการขอมูลขาวสารที่เปน
ประโยชนตอนักศึกษา 

คุณภาพของการ
ใหบริการไมตํ่ากวา 
3.51 จากคะแนนเต็ม 5 

นักศึกษาทุกระดับ กองกิจการ
นักศึกษา 

3.1 ระบบและกลไก
การใหคําปรึกษาและ
บริการดานขอมูล
ขาวสาร 

3. มีการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาประสบการณ
ทางวิชาการและวิชาชีพแกนักศึกษา 

คุณภาพของการ
ใหบริการไมตํ่ากวา 
3.51 จากคะแนนเต็ม 5 

นักศึกษาทุกระดับ กองกิจการ
นักศึกษา 

3.2 ระบบและ
กลไกการสงเสริม
กิจกรรมนักศึกษา 

5. มีการประเมินความสําเร็จตามวัตถุประสงค
ของแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา 

ไมระบุ นักศึกษา/
ผูรับผิดชอบงาน
กิจการนักศึกษา 

กองกิจการ
นักศึกษา/บัณฑิต
วิทยาลัย 

4. มีการจัดสรรงบประมาณของสถาบัน เพื่อ
เปนทุนวิจัยหรืองานสรางสรรค 

มีการติดตามและ
ประเมินผลอยาง
ครบถวนทุกประเด็น 

อาจารย/นักวิจัย กองแผนงาน/
สํานักวิจัยและ
พัฒนา 

4.1 ระบบและ
กลไกการพัฒนา
งานวิจัยหรืองาน
สรางสรรค 5. มีการสนับสนุนพันธกิจดานการวิจัยหรืองาน

สรางสรรคตามอัตลักษณของสถาบันอยางนอย
ในประเด็นตอไปนี้ 

มีการติดตามและ
ประเมินผลอยาง
ครบถวนทุกประเด็น 

อาจารย/นักวิจัย สํานักวิจัยและ
พัฒนา/ศูนย
เครื่องมือ
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ตัวบงชี้สกอ./   
สมศ. 

เกณฑคุณภาพ (ขอท่ี) ระดับคุณภาพ กลุมเปาหมาย หนวยงาน
รับผิดชอบ 

- หองปฏิบัติการวิจัยฯ หรือหนวยวิจัยฯ หรือ
ศูนยเครื่องมือ หรือศูนยใหคําปรึกษาและ
สนับสนุนการวิจัยฯ 
- หองสมุดหรือแหลงคนควาขอมูลสนับสนุน
การวิจัยฯ 
- สิ่งอํานวยความสะดวกหรือการรักษาความ
ปลอดภัยในการวิจัยฯ เชน ระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ ระบบรักษาความปลอดภัยใน
หองปฏิบัติการวิจัย 
- กิจกรรมวิชาการที่สงเสริมงานวิจัยฯ เชน การ
จัดประชุมวิชาการ การจัดแสดงงานสรางสรรค 
การจัดใหมีศาสตราจารยอาคันตุกะหรือ
ศาสตราจารยรับเชิญ (visiting professor) 

วิทยาศาสตร/
สํานักทรัพยากร
การเรียนรู
คุณหญิงหลงฯ/
ศูนยคอมพิวเตอร/
ศูนยกริด/กอง
อาคารสถานที่ 

5.1 ระบบและ
กลไกการบริการ
ทางวิชาการแก
สังคม 

4. มีการประเมินผลความสําเร็จของการบูรณา
การงานบริการทางวิชาการแกสังคมกับการ
เรียนการสอนและการวิจัย 

ไมระบุ ผูใหบริการ/
ผูรับบริการ/
นักศึกษา 

งานบริการวิชาการ 
กองบริการ
การศึกษา*/งาน
หลักสูตรฯกบศ./
สํานักวิจัยและพัฒนา 

1. มีการสํารวจความตองการของชุมชน หรือ
ภาครัฐ หรือภาคเอกชน หรือหนวยงานวิชาชีพ
เพื่อประกอบการกําหนดทิศทางและการจัดทํา
แผนการบริการทางวิชาการตามจุดเนนของ
สถาบัน 

ไมระบุ ชุมชน/ภาครัฐ/ 
ภาคเอกชน/ 
หนวยงานวิชาชีพ 

งานบริการวิชาการ 
กองบริการการศึกษา 

5.2 กระบวนการ
บริการทางวิชาการ
ใหเกิดประโยชน
ตอสังคม 

3. มีการประเมินประโยชนหรือผลกระทบของ
การใหบริการทางวิชาการตอสังคม 

ไมระบุ นักศึกษา/อาจารย/
บุคลากรผู
ใหบริการ 

งานบริการวิชาการ 
กองบริการการศึกษา 

6.1 ระบบและ
กลไกการทํานุบํารุง
ศิลปะและ
วัฒนธรรม 

4. มีการประเมินผลความสําเร็จของการบูรณา
การงานดานทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมกับ
การจัดการเรียนการสอนและกิจกรรมนักศึกษา 

ไมระบุ นักศึกษา/
อาจารย 

ศูนยสงเสริม
ศิลปะและ
วัฒนธรรม/กอง
กิจการศึกษา/งาน
หลักสูตรฯกอง
บริการการศึกษา 

7.1 ภาวะผูนําของ
สภาสถาบันและ

7. สภาสถาบันประเมินผลการบริหารงานของ
สถาบันและผูบริหารนําผลการประเมินไป

ไมระบุ สถาบัน/
ผูบริหาร

กองกลาง/กอง
แผนงาน 
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ตัวบงชี้สกอ./   
สมศ. 

เกณฑคุณภาพ (ขอท่ี) ระดับคุณภาพ กลุมเปาหมาย หนวยงาน
รับผิดชอบ 

ผูบริหารทุกระดับ
ของสถาบัน 

ปรับปรุงการบริหารงานอยางเปนรูปธรรม สถาบัน/
ผูบริหารคณะ 

7.3 ระบบ
สารสนเทศเพื่อการ
บริหารและการ
ตัดสินใจ 

3. มีการประเมินความพึงพอใจของผูใชระบบ
สารสนเทศ 

ไมระบุ ผูใชระบบ
สารสนเทศ 

ศูนยคอมพิวเตอร 

7.4 ระบบบริหาร
ความเสี่ยง 

5. มีการติดตาม และประเมินผลการดําเนินงาน
ตามแผน และรายงานตอสภาสถาบันเพื่อ
พิจารณาอยางนอยปละ 1 ครั้ง 

ไมระบุ คณะกรรมการ
บริหารความ
เสี่ยง 

สํานักงานประกัน
คุณภาพ 

1. บัณฑิตปริญญา
ตรีที่ไดงานทําหรือ
ประกอบอาชีพ
อิสระภายใน 1 ป 

รอยละ 100 บัณฑิตปริญญา
ตรี 

กองแผนงาน 

2. คุณภาพของ
บัณฑิตปริญญาตรี 
โทและเอก ตาม
กรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิอุดมศึกษา
แหงชาติ 

- 
(กองแผนงานดําเนินการเปนประจําทุกป) 

5 คะแนน ผูใชบัณฑิต กองแผนงาน 

11. การพัฒนา
สุนทรียภาพในมิติ
ทางศิลปะและ
วัฒนธรรม 

5. ระดับความพึงพอใจของบุคลากรและ
นักศึกษาทั้งองคกร ไมตํ่ากวา 3.51 จากคะแนน
เต็ม 5 

ไมตํ่ากวา 3.51 จาก
คะแนนเต็ม 5 

บุคลากร/
นักศึกษา 

ศูนยสงเสริม
ศิลปะและ
วัฒนธรรม 

12. การปฏิบัติตาม
บทบาทหนาที่ของ
สภาสถาบัน 

- 
(ปการศึกษา 2553 สภาสถาบันไดประเมิน
ตนเองเรียบรอยแลว)  

5 คะแนน สภาสถาบัน/
คณะกรรมการ
ประจําคณะ 

กองกลาง 

13. การปฏิบัติตาม
บทบาทหนาที่ของ
ผูบริหารสถาบัน 

- 5 คะแนน อธิการบดี/รอง
อธิการบดี/คณบดี/
รองคณบดี 

กองการเจาหนาที่ 

16.1 ผลการพัฒนา
สถาบันตามปรัชญา 
ปณิธาน พันธกิจ
และวัตถุประสงค
ของการจัดตั้ง

3. ผลการประเมินความพึงพอใจของบุคลากร
เกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่สอดคลองกับอัต
ลักษณ ปรัชญา ปณิธาน พันธกิจและ
วัตถุประสงคของสถาบันอุดมศึกษา อยูใน
ระดับตั้งแต 3.51 ขึ้นไปจากคะแนนเต็ม 5 

ไมตํ่ากวา 3.51 จาก
คะแนนเต็ม 5 

อาจารย กองแผนงาน*/
กองกิจการ
นักศึกษา/กอง
บริการการศึกษา 
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ตัวบงชี้สกอ./   
สมศ. 

เกณฑคุณภาพ (ขอท่ี) ระดับคุณภาพ กลุมเปาหมาย หนวยงาน
รับผิดชอบ 

สถาบัน 

16.2 ผลการพัฒนา
บัณฑิตใหเกิดอัต
ลักษณตามปรัชญา 
ปณิธาน วิสัยทัศน 
พันธกิจและ
วัตถุประสงคของ
สถาบัน 

- รอยละ 60 ผูใชบัณฑิต กองแผนงาน 

17. ผลการพัฒนา
ตามจุดเนนและ
จุดเดนที่สงผล
สะทอนเปน
เอกลักษณของ
สถาบัน 

3. มีการประเมินความพึงพอใจของประชาคม
ในสถาบันอุดมศึกษาโดยอยูในระดับดีไมนอย
กวารอยละ 80 

ผลประเมินระดับดีไม
นอยกวารอยละ 80 

อาจารย/นักวิจัย สํานักวิจัยและ
พัฒนา 

 
  จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา  

1. สําหรับแนวทางการพัฒนาแบบประเมินควรรวมประเดน็ตาง ๆ ที่ตองการถาม
ผูรับบริการกลุมเดียวกันไวในแบบฟอรมเดียวกันเพื่อความสะดวกของผูประเมิน 

2. ผูรับผิดชอบแตละประเดน็จดัทําแบบสอบถามและนําขอมูลมารวมกันเปนฟอรมเดียว 
แลวมอบหมายผูรับผิดชอบหลักดําเนนิการประเมิน   

 
  ผลการพิจารณา 
 ........................................................................................................................................................ 
……………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………… 


