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องคป์ระกอบ ตวับ่งช้ี ผูร้บัผิดชอบขอ้มูล
1. การผลิตบัณฑติ 1.1 ผลการบริหารจัดการหลักสตูรโดยรวม หลักสตูร

1.2 อาจารย์ประจ าสถาบันที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก คณะวิชา
1.3 อาจารย์ประจ าสถาบันที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ คณะวิชา
1.4 การบริการนักศึกษาระดับปริญญาตรี - ส านักแนะแนวฯ

- ส านักกจิการนักศึกษา
- ส านักสหกจิศึกษา
- ส านักทรัพยากรสารสนเทศ
- ส านักทะเบียนฯ
- ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม

1.5 กจิกรรมพัฒนานักศึกษาระดับปริญญาตรี ส านักกจิการนักศึกษา

องค์ประกอบและตัวบ่งช้ีในการประกนัคุณภาพระดับสถาบัน



องคป์ระกอบ ตวับ่งช้ี ผูร้บัผิดชอบขอ้มูล
2. การวิจัยและ
นวัตกรรม

2.1 ระบบและกลไกการบริหารและพัฒนางานวิจัย/
งานสร้างสรรค์/นวัตกรรม

ส านักส่งเสริมและพัฒนา
งานวิจัย

2.2 จ านวนเงินสนับสนุนงานวิจัย/งานสร้างสรรค์/
นวัตกรรม

คณะวิชา

2.3 จ านวนผลงานวิจัย/ผลงานวิชาการ/งาน
สร้างสรรค์ที่ตีพิมพ์เผยแพร่ 

คณะวิชา

2.4 จ านวนผลงานวิจัย/งานสร้างสรรค์/นวัตกรรม
ที่น าไปใช้ประโยชน์ 

คณะวิชา

องค์ประกอบและตัวบ่งชี้ ในการประกนัคุณภาพระดับสถาบนั



องคป์ระกอบ ตวับ่งช้ี ผูร้บัผิดชอบขอ้มูล
3. การบริการวิชาการ 3.1 ระบบและกลไกการบริการวิชาการแก่สงัคม คณะวิชา/ หน่วยงานที่

บริการวิชาการแก่สงัคม
3.2 ผลลัพธด้์านการบริการวิชาการ คณะวิชา

4. การท านุบ ารงุ
ศิลปวัฒนธรรมและความ
เป็นไทย

4.1 ระบบและกลไกด้านศิลปวัฒนธรรมและความ
เป็นไทย

ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม

4.2 ผลลัพธด้์านศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทย - คณะวิชา
- ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม

องค์ประกอบและตัวบ่งชี้ ในการประกนัคุณภาพระดับสถาบนั (ต่อ)



องคป์ระกอบ ตวับ่งช้ี ผูร้บัผิดชอบขอ้มูล
5. การบริหาร
จัดการ

5.1 การบริหารของสถาบันเพ่ือการก ากบัติดตาม
ผลลัพธต์ามพันธกจิ กลุ่มสถาบันและเอกลักษณ์
ของสถาบัน

- ส านักแผนงานฯ
- ส านักงานตรวจสอบภายใน
- คณะกรรมการความเสี่ยง
- ส านักทรัพยากรบุคคล
- ส านักประกนัฯ

5.2 ผลการบริหารงานของคณะ คณะวิชา
5.3 ระบบก ากับการประกันคุณภาพหลักสูตรและ
คณะ

- ส านักวิชาการ
- ส านักประกนัฯ

องค์ประกอบและตัวบ่งชี้ ในการประกนัคุณภาพระดับสถาบนั (ต่อ)



ตวับ่งช้ี 1.4 การบริการนกัศึกษาระดบัปริญญาตรี

ค าอธิบายตวับ่งช้ี
สถาบันอุดมศึกษาควรจัดบริการด้านต่างๆ ให้นักศึกษาอย่างครบถ้วนตั้งแต่การ

ให้ค าปรึกษา ทั้งด้านวิชาการและการใช้ชีวิต จัดบริการข้อมูลหน่วยงานที่ให้บริการ 
เช่น ทุนกู้ยืมการศึกษา แหล่งทุนการศึกษาต่อ การบริการจัดหางาน แหล่งข้อมูลการ
ฝึกประสบการณว์ิชาชีพ การเตรียมความพร้อมเพ่ือการท างานเมื่อส าเรจ็การศึกษา 
ข้อมูลข่าวสาร ความเคล่ือนไหวในและนอกสถาบันที่จ าเป็นแก่นักศึกษาและศิษย์เก่า



ตวับ่งช้ี 1.4 การบริการนกัศึกษาระดบัปริญญาตรี (ต่อ)

เกณฑม์าตรฐาน
1. จัดบริการให้ค าปรึกษาทางวิชาการ และการใช้ชีวิตแก่นักศกึษาในสถาบนั
2. มีการให้ข้อมูลของหน่วยงานที่ให้บริการ กิจกรรมพิเศษนอกหลักสูตร แหล่งงานทั้งเตม็
เวลาและนอกเวลาแก่นักศกึษา

3. จัดกจิกรรมเตรียมความพร้อมเพ่ือการท างานเมื่อส าเรจ็การศึกษาแก่นักศกึษา
4. ประเมินคุณภาพของการจัดกิจกรรมและการจัดบริการในข้อ 1¬3 ทุกข้อไม่ต ่ากว่า 3.51 
จากคะแนนเตม็ 5

5. น าผลการประเมินจากข้อ 4 มาปรับปรุงพัฒนาการให้บริการและการให้ข้อมูล เพ่ือส่ง
ให้ผลการประเมินสงูขึ้นหรือเป็นไปตามความคาดหวังของนักศกึษา

6. ให้ข้อมูลและความรู้ที่เป็นประโยชน์ในการประกอบอาชีพแก่ศษิย์เก่า



ตวับ่งช้ี 1.5 กิจกรรมพฒันานกัศึกษาระดบัปริญญาตรี

ค าอธิบายตวับ่งช้ี
สถาบันอุดมศกึษาต้องส่งเสริมให้มีการจัดกจิกรรมนักศกึษาต่างๆ อย่างเหมาะสมและ

ครบถ้วน กจิกรรมนักศกึษา หมายถงึ กจิกรรมเสริมหลักสตูรที่ด าเนินการทั้งโดยสถาบนัและ
โดยองค์กรนักศกึษา เป็นกจิกรรมที่ผู้เข้าร่วมจะมีโอกาสได้รับการพัฒนาสติปัญญา สงัคม 
อารมณ ์ร่างกาย และคุณธรรมจริยธรรม สอดคล้องกบัคุณลักษณะบณัฑติที่พึงประสงค์ 



ตวับ่งช้ี 1.5 กิจกรรมพฒันานกัศึกษาระดบัปริญญาตรี (ต่อ)

มหาวิทยาลัยสยามได้ก าหนดคุณลักษณะบัณฑติที่พึงประสงค์ไว้  เพ่ือเป็นแนวทางในการผลิตบัณฑติ ดังนี้  

 เป็นผู้มีความเป็นเลิศทางวิชาการและวิชาชีพเป็นที่ยอมรับในระดับสากล

 เป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรมและสามารถครองตนในสงัคมได้อย่างเหมาะสม

 สามารถวิเคราะห์และสงัเคราะห์ความรู้ เพ่ือน าไปใช้ประยุกต์แก้ปัญหาในชีวิตประจ าวันได้

 มีความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์และพัฒนาตนเองได้อย่างต่อเนื่อง

 ตระหนักในคุณค่าของศิลปวัฒนธรรมของชาติ รวมทั้งยอมรับในความหลากหลายของวัฒนธรรม

 สามารถใช้ภาษาที่เป็นสากลอย่างน้อย 1 ภาษา

 มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศได้อย่างมีประสทิธภิาพ

 มีวินัยและมีค่านิยมที่เหมาะสมในการด าเนินชีวิต



ตวับ่งช้ี 2.1 ระบบและกลไกการบริหารและพฒันางานวิจยั/
งานสรา้งสรรค/์นวตักรรม

ค าอธิบายตวับ่งช้ี
สถาบนัอดุมศกึษาต้องมีการบริหารจัดการงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ที่มีคุณภาพโดยมี

แนวทางการด าเนินงานที่เป็นระบบและมีกลไกส่งเสริมสนับสนุนครบถ้วนเพ่ือให้สามารถ
ด าเนินการได้ตามแผนที่ก าหนดไว้ ทั้งการสนับสนุนด้านการจัดหาแหล่งทุนวิจัยและการ
จัดสรรทุนวิจัยจากงบประมาณของสถาบันให้กบับุคลากร ส่งเสริม พัฒนาสมรรถนะแก่
อาจารย์และนักวิจัย การสนับสนุนทรัพยากรที่จ าเป็นซึ่งรวมถงึทรัพยากรบุคคล เคร่ืองมือ
อปุกรณท์ี่เกี่ยวข้องต่างๆ ตลอดจนจัดระบบสร้างขวัญและก าลังใจแก่นักวิจัยอย่างเหมาะสม



ตวับ่งช้ี 2.1 ระบบและกลไกการบริหารและพฒันางานวิจัย/งานสรา้งสรรค/์นวตักรรม
เกณฑม์าตรฐาน
1. มีนโยบายและแผนงานด้านการวิจัย/งานสร้างสรรค์/นวัตกรรม
2. มีระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารงานวิจัย/งานสร้างสรรค์/นวัตกรรม ที่สามารถน าไปใช้ประโยชน์
3. สนับสนุนการด าเนินงานการวิจัย/งานสร้างสรรค์/นวัตกรรมของบุคลากร ในประเดน็ต่อไปน้ี

- ห้องปฏิบัติการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ หรือหน่วยวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ หรือศูนย์เคร่ืองมือ หรือศู นย์ให้ค าปรึกษาและ
สนับสนุนการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์

- แหล่งค้นคว้าข้อมูลสนับสนุนการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์
- สิ่งอ านวยความสะดวกหรือการรักษาความปลอดภัยในการวิจัยหรือการผลิตงานสร้างสรรค์ เช่น ระบบเทคโนโลยีสารสน เทศ 
ระบบรักษาความปลอดภัยในห้องปฏบิัติการ

- กิจกรรมวิชาการที่ส่งเสริมงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ เช่น การจัดประชุมวิชาการ การจัดแสดงงานสร้างสรรค์ การจัดให้มี
ศาสตราจารย์อาคันตุกะหรือศาสตราจารย์รับเชิญ (Visiting Professor)

4. มีการจัดหาหรือเผยแพร่แหล่งทุนสนับสนุนงานวิจัย หรือแหล่งตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัย/งานสร้างสรรค/์นวตักรรม 
5. มีการพัฒนาสมรรถนะอาจารย์และนักวิจัย 
6. มีการสร้างขวัญและก าลังใจตลอดจนยกย่องอาจารย์และนักวิจัยที่มีผลงานวิจัย/งานสร้างสรรค์/นวัตกรรมดีเด่น
7. มีการสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างสถาบันอุดมศึกษา หรือองค์กรภาครัฐและเอกชนทั้งในและต่างประเทศ



ตวับ่งช้ี 4.1 ระบบและกลไกดา้นศิลปวฒันธรรมและความเป็นไทย

ค าอธิบายตวับ่งช้ี
สถาบันอุดมศึกษาต้องมีนโยบาย แผนงาน โครงสร้าง และการบริหารจัดการ

งานท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม ทั้งการอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู สบืสาน เผยแพร่วัฒนธรรม
ไทย ภมูิปัญญาท้องถิ่นตามจุดเน้นของสถาบันอย่างมีประสทิธภิาพและประสทิธผิล



ตวับ่งช้ี 4.1 ระบบและกลไกดา้นศิลปวฒันธรรมและความเป็นไทย (ต่อ)
เกณฑม์าตรฐาน
1. ก าหนดผู้รับผดิชอบในด้านศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทย
2. มีการจัดท าแผนด้านศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทยที่เป็นไปตามอัตลักษณ์ของสถาบัน 
และก าหนดตัวบ่งชี้ วัดความส าเรจ็ตามวัตถุประสงค์ของแผน จัดสรรงบประมาณ รวมทั้งมี
การติดตามและประเมินความส าเรจ็ตามตัวบ่งชี้ ของแผน

3. น าผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือกจิกรรมด้านศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทย
4. มีการจัดการเรียนการสอน  การวิจัย หรือการบริการวิชาการซึ่งน าไปสู่การสบืสานการสร้าง
ความรู้  ความเข้าใจในศลิปวัฒนธรรมและความเป็นไทย 

5. ส่งเสริมให้มีการแลกเปล่ียนด้านศลิปวัฒนธรรมและความเป็นไทย



ตวับ่งช้ี 4.2 ผลลพัธด์า้นศิลปวฒันธรรมและความเป็นไทย

ค าอธิบายตวับ่งช้ี
สถาบันอุดมศึกษาจัดการเรียนการสอน การวิจัยหรือการบริการวิชาการ ซึ่ง

น าไปสู่การสืบสาน การสร้างความรู้ความเข้าใจ ในศิลปวัฒนธรรม การปรับและ
ประยุกต์ใช้ศิลปวัฒนธรรมทั้งของไทยและต่างประเทศอย่างเหมาะสมตาม
เอกลักษณ์ของสถาบัน  ผลลัพธ์ของการจัดการด้านศิลปวัฒนธรรมท าให้เกิดความ
ภาคภมูิใจในความเป็นไทย 



ตวับ่งช้ี 4.2 ผลลพัธด์า้นศิลปวฒันธรรมและความเป็นไทย (ต่อ)

เกณฑม์าตรฐาน
1. ทุกคณะมีรายวิชาหรืองานวิจัยหรือกจิกรรมบริการวิชาการที่มีการบูรณาการกบั
ศลิปวัฒนธรรมและความเป็นไทย

2. ทุกคณะมีกจิกรรมที่สร้างเสริมความรู้ความเข้าใจในศลิปวัฒนธรรมไทยหรือต่างประเทศ
3. สถาบนัมีการแลกเปล่ียนเรียนรู้หรือประยุกต์ใช้ศลิปวัฒนธรรมทั้งของไทยและต่างประเทศ
4. สถาบันมีการเผยแพร่กจิกรรมด้านศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทยต่อสาธารณชน
5. สถาบนัมีกจิกรรมด้านศลิปวัฒนธรรมและความเป็นไทยที่มส่ีวนร่วมกบัชุมชน สงัคม ซึ่ง
ก่อให้เกดิความภาคภมูิใจในความเป็นไทย



ตวับ่งช้ี 5.1 การบริหารของสถาบนัเพือ่การก ากบัติดตามผลลพัธต์าม
พนัธกิจ กลุ่มสถาบนัและเอกลกัษณข์องสถาบนั

ค าอธิบายตวับ่งช้ี
สถาบันอุดมศึกษามพัีนธกจิหลัก คือ การเรียนการสอน การวิจัย การบริการทาง

วิชาการแก่สังคม และการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม ในการด าเนินพันธกิจหลัก 
สถาบันอุดมศึกษาจ าเป็นต้องมีการจัดท าแผนเพ่ือก าหนดทิศทางการพัฒนาและการ
ด าเนินงานของสถาบันให้สอดคล้องกับเป้าหมายและกลุ่มสถาบันตลอดจนมีก าร
บริหารทั้งด้านบุคลากร การเงิน ความเสี่ยงและการประกันคุณภาพการศึกษา เพ่ือ
สนับสนุนการด าเนินงานตามพันธกจิหลักให้บรรลุตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้



ตวับ่งช้ี 5.1 การบริหารของสถาบนัเพือ่การก ากบัติดตามผลลพัธต์ามพนัธกิจ กลุ่มสถาบนั
และเอกลกัษณข์องสถาบนั (ต่อ)

เกณฑม์าตรฐาน
1. พัฒนาแผนกลยุทธจ์ากผลการวิเคราะห์ SWOT กบัวิสยัทศัน์ของสถาบัน รวมทั้งสอดคล้องกบัยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย และ

พัฒนาไปสู่แผนปฏบิตักิารประจ าปีตามกรอบเวลาเพ่ือให้บรรลุผลตามตวับ่งชี้ และเป้าหมายของแผนกลยุทธ์
2. ด าเนินการวเิคราะห์ข้อมูลทางการเงินที่ประกอบไปด้วย ต้นทุนต่อหน่วยในแต่ละหลักสตูร สดัส่วนค่าใช้จ่ายเพ่ือพัฒนานักศึกษา 

อาจารย์ บุคลากร การจัดการเรียนการสอนอย่างต่อเนื่อง เพ่ือวิเคราะห์ความคุ้มค่าของการบริหารหลักสูตร ประสิทธิภาพ 
ประสทิธผิลในการผลิตบณัฑติ และโอกาสในการแข่งขนั

3. ด าเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ที่เป็นผลจากการวิเคราะห์และระบุปัจจัยเสี่ยงที่เกิดจากปัจจัยภายนอก หรือปัจจัยที่ไม่
สามารถควบคุมได้ ที่ส่งผลต่อการด าเนินงานตามพันธกจิของสถาบนัและให้ระดบัความเสี่ยงลดลงจากเดมิ

4. บริหารงานด้วยหลักธรรมาภบิาลอย่างครบถ้วนทั้ง 10 ประการที่อธบิายการด าเนินงานอย่างชัดเจน
5. การก ากบัตดิตามส่งเสริมสนับสนุนให้ทุกคณะและหน่วยงานหลักในสถาบนัมกีารด าเนินการจัดการความรู้ตามระบบ
6. การก ากบัตดิตามผลการด าเนินงานตามแผนการบริหารและแผนพัฒนาบุคลากรสายวชิาการและสายสนับสนุน
7. การก ากบัตดิตามส่งเสริมสนับสนุนให้ทุกหน่วยงานหลักในสถาบนัมกีารด าเนินงานด้านการประกนัคุณภาพภายในตามระบบและ

กลไกที่สถาบนัก าหนด ประกอบด้วย การควบคุมคุณภาพ การตรวจสอบคุณภาพ และการประเมนิคุณภาพ



ตวับ่งช้ี 5.3 ระบบก ากบัการประกนัคุณภาพหลกัสูตรและคณะ

ค าอธิบายตวับ่งช้ี
สถาบันมีหน้าที่ก ากบัการด าเนินการประกนัคุณภาพการศึกษาระดับหลักสตูร

และคณะ โดยมีการด าเนินการตั้งแต่การควบคุมคุณภาพ การติดตามตรวจสอบ
คุณภาพ และการพัฒนาคุณภาพ การพัฒนาตัวบ่งช้ีและเกณฑก์ารประเมินจะมุ่งไปที่
ระบบการประกันคุณภาพการศึกษามากกว่าการประเมินคุณภาพ เพ่ือให้สามารถ
ส่งเสริม สนับสนุน ก ากบัติดตามการด าเนินงานให้เป็นไปตามที่ก าหนด สะท้อนการ
จัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพ



ตวับ่งช้ี 5.3 ระบบก ากบัการประกนัคุณภาพหลกัสูตรและคณะ (ต่อ)
เกณฑม์าตรฐาน
1. มีระบบและกลไกในการก ากับการด าเนินการประกันคุณภาพหลักสูตรและคณะ ให้เป็นไปตาม

องค์ประกอบการประกนัคุณภาพหลักสตูรและคณะ
2. มีคณะกรรมการก ากบัติดตามการด าเนินงานให้เป็นไปตามระบบที่ก าหนดในข้อ 1 และรายงานผลการ

ติดตามให้กรรมการระดับสถาบันเพ่ือพิจารณา
3. มีการจัดสรรทรัพยากรเพ่ือสนับสนุนการด าเนินงานของหลักสตูรและคณะ ให้เกดิผลตามองค์ประกอบ

การประกนัคุณภาพหลักสตูรและคณะ
4. น าผลการประเมินคุณภาพทุกหลักสตูรและทุกคณะที่ผ่านการพิจารณาของกรรมการระดับสถาบันเสนอ

สภาสถาบันเพ่ือพิจารณา 
5. น าผลการประเมินและข้อเสนอแนะจากสภาสถาบันมาปรับปรุงหลักสตูรและการด าเนินงานของคณะ ให้

มีคุณภาพดีขึ้นอย่างต่อเน่ือง
6. มีผลการประเมินคุณภาพของทุกหลักสตูรผ่านองค์ประกอบที่ 1 การก ากบัมาตรฐาน






