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คํานํา 
 

 ในช่วงปี พ.ศ.2553 และ 2554 นับเป็นช่วงที่มีการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา พร้อม
ทั้งการปรับเปลี่ยนเกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษาการภายในของสํานักงานคณะกรรมการ
อุดมศึกษา (สกอ.) และเกณฑ์การประเมินคุณภาพภายนอกของสํานักงานรับรองมาตรฐานและ
ประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) โดยสํานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษาได้จัดทําคู่มือการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2554 ซ่ึงได้มีการปรับเปล่ียนตัวบ่งช้ี
และพัฒนากระบวนการประกันคุณภาพการศึกษาภายในให้มีความทันสมัยสอดคล้องกับบริบทที่
เปล่ียนแปลงไปและความเคล่ือนไหวด้านคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาระดับอุดมศึกษา ใน
ขณะเดียวกันสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษาได้จัดทําคู่มือการประเมิน
คุณภาพภายนอกรอบสาม ระดับอุดมศึกษา ฉบับสถานศึกษา พ.ศ.2554 ซ่ึงได้มีการปรับปรุงตัวบ่งชี้ 
เกณฑ์การประเมิน และเกณฑ์ในการรับรองมาตรฐานคุณภาพของ สมศ. ในการประเมินคุณภาพ
ภายนอกรอบสาม (พ.ศ.2554-2558) 
 ด้วยเหตุนี้สํานักประกันคุณภาพการศึกษาจึงได้จัดทํา “องค์ประกอบ ตัวบ่งชี้และเกณฑ์การ
ประกันคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยรามคําแหง ภาค 1 ปีการศึกษา 2555” ข้ึนโดยมี
วัตถุประสงค์เพ่ือให้หน่วยงานของมหาวิทยาลัยที่รับการตรวจประเมินคุณภาพในระบบ QA    มี
แนวทางปฏิบัติในการกํากับและพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาที่สอดคล้องกับระบบ หลักเกณฑ์ 
และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษาภายในของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาที่เริ่มใช้
ต้ังแต่ปีการศึกษา 2554 และสามารถรองรับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม (พ.ศ.2554-
2558) โดยสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป 
 ในการจัดทําครั้งนี้สํานักประกันคุณภาพการศึกษาได้ปรับการเรียงลําดับตัวบ่งชี้ของ สมศ. 
บางตัวที่มีการเปล่ียนแปลง (จากข้อมูล เดือนมกราคม 2555) รวมทั้งจัดลําดับให้สอดคล้องกับ
องค์ประกอบและตัวบ่งชี้ของ สกอ.  โดยเรียงตามลําดับในระบบฐานข้อมูลการประกันคุณภาพ
การศึกษา ระดับอุดมศึกษา (CHE QA Online) เพ่ือให้หน่วยงานสามารถเก็บข้อมูลและผลการ
ประเมินในระบบ CHE QA Online ได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 
 
       สํานักประกันคุณภาพการศึกษา 
           มหาวิทยาลัยรามคําแหง 
              29 เมษายน 2556 
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สารบัญ 
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ตารางแสดงองค์ประกอบและตัวบ่งชี้แต่ละกลุ่มหน่วยงานที่ต้องดําเนินการประกันคณุภาพการศึกษาภายใน 
 

องค์ประกอบ ตัวบ่งชี ้ มหาวิทยาลัย คณะ/สถาบัน ภาควิชา หน่วยงานที่
สนับสนุน สาขาวิทยบรกิาร สํานักอธิการบดี 

1. ปรัชญา 
ปณิธาน  
วัตถุประสงค์ และ 
แผนการ
ดําเนินงาน    

1.1  กระบวนการพัฒนาแผน       

1.2 ผลการบริหารสถาบันให้เกดิอัตลักษณ์   - - - + กองกิจการนักศึกษา 

1.3  ผลการพัฒนาบัณฑิตตามอตัลักษณ์   - - - - 
1.4 ผลการพัฒนาตามจุดเน้นและจุดเด่นที่
ส่งผลสะท้อนเป็นเอกลักษณข์องสถาบัน 

  + 
 

+ สาขาฯต่างประเทศ 
+ สํานักทดสอบทาง

อิเล็กทรอนิกส์

- - 

2. การผลิต
บัณฑิต 

2.1 ระบบและกลไกการพัฒนาและบริหาร
หลักสูตร 

   - - - 

2.2 อาจารย์ประจําที่มีคุณวุฒปิริญญาเอก    - - - 
2.3 อาจารย์ประจําที่ดํารงตําแหน่งทาง
วิชาการ 

   - - - 

2.4  ระบบการพัฒนาคณาจารย์และบุคลากร
สายสนับสนุน 

      

2.5  ห้องสมุดอปุกรณก์ารศึกษา และ
สภาพแวดล้อมการเรียนรู ้

              
+ สํานักกีฬา 

  
+ กองกิจการนักศึกษา 
+  กองอาคารสถานที่ 
+ วิทยาเขตบางนา 

(เฉพาะที่มีห้องเรียนและห้องปฏิบัติการของตนเอง)

2.6 ระบบและกลไกการจัดการเรยีนการสอน    - - - 
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องค์ประกอบ ตัวบ่งชี ้ มหาวิทยาลัย คณะ/สถาบัน ภาควิชา หน่วยงานที่
สนับสนุน 

สาขาวิทย
บริการ สํานักอธิการบดี 

2. การผลิตบัณฑิต 2.7 ระบบและกลไกการพัฒนาสัมฤทธิ์ผลการ
เรียนตามคุณลักษณะของบณัฑิต 

  + 
 

+ 
 

+ 
เฉพาะเกณฑ์การ
ดําเนินงานข้อที่ 5 

+  กองกิจการนักศึกษา 
+ วิทยาเขตบางนา 

2.8 ระดับความสําเร็จของการเสริมสร้าง
คุณธรรมจริยธรรมที่จดัใหก้ับนกัศึกษา 

  + 
 

- + +  กองกิจการนักศึกษา 
+ วิทยาเขตบางนา 

2.9 บัณฑิตปริญญาตรทีี่ไดง้าน ทําหรอืประกอบ
อาชีพอิสระภายใน 1 ป ี

  - - - + กองแผนงาน 

2.10 คุณภาพของบัณฑิตปริญญาตรี โท และ
เอก ตามกรอบมาตรฐานคุณวฒุิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาต ิ

  + 
 

- - - 

2.11 ผลงานของผู้สําเร็จการศึกษาระดับ
ปริญญาโทที่ไดร้ับการตีพิมพห์รือเผยแพร ่

  + 
 

+สถาบันวิจัยและพัฒนา - +กองบริการการศึกษา 

2.12 ผลงานของผู้สําเร็จการศึกษาระดับ
ปริญญาเอกที่ได้รับการตีพิมพห์รือเผยแพร ่

  + 
 

+สถาบันวิจัยและพัฒนา - + กองบริการการศึกษา 

2.13 การพัฒนาคณาจารย์    - - - 
3.  กิจกรรมการ
พัฒนานักศึกษา    
 

3.1 ระบบและกลไกการให้คําปรึกษาและ
บริการด้านขอ้มลูข่าวสาร 

  + + + + 
  กองกิจการนักศึกษา 

3.2 ระบบและกลไกการส่งเสรมิกิจกรรม
นักศึกษา 

  + +  สํานักกีฬา 
+  สถาบันภาษา 
+  สถาบันศิลปวัฒนธรรม

+ + 
  กองกิจการนักศึกษา 
  วิทยาเขตบางนา 
* ให้ทําเฉพาะของปริญญาตรี 
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องค์ประกอบ ตัวบ่งชี ้ มหาวิทยาลัย 
คณะ/
สถาบนั ภาควิชา หน่วยงานที่

สนับสนุน สาขาวิทยบรกิาร สํานักอธิการบดี 

4. การวจิัย 4.1 ระบบและกลไกการพัฒนางานวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค์ 

  +  
สถาบันวิจัยและพัฒนา 

 

- - 

4.2 ระบบและกลไกการจัดการความรู้จากงานวิจัย
หรืองานสร้างสรรค์ 

  +  
สถาบันวิจัยและพัฒนา 

- - 

4.3 เงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ตอ่
จํานวนอาจารยป์ระจําและนักวจิัยประจํา 

  +  
 สถาบันวิจัยและพัฒนา 

- - 

4.4 งานวิจัยหรอืงานสร้างสรรค์ที่ได้รับการตพีมิพ์
หรือเผยแพร ่

  + 
 

 
 สถาบันวิจัยและพัฒนา 

- - 

4.5 งานวจิัยหรอืงานสร้างสรรค์ที่นําไปใช้ประโยชน์   +  
 สถาบันวิจัยและพัฒนา 

- - 

4.6 ผลงานวิชาการที่ได้รับการรับรองคุณภาพ   +  สถาบันวิจัยและพัฒนา - - 
4.7 การวจิัยสถาบัน   -    

5. การบริการทาง
วิชาการแก่สังคม 

5.1 ระบบและกลไกการบรกิารทางวิชาการแก่สังคม    + + + 

5.2 กระบวนการบรกิารทางวิชาการให้เกิด
ประโยชน์ต่อสังคม 

  + +  + 
 วิทยาเขตบางนา 

5.3 ผลการนําความรู้และประสบการณ์              
การให้บรกิารวชิาการมาใช้ในการพัฒนาการเรียน
การสอนและการวิจัย 

   - - - 

5.4 ผลการเรียนรู้และเสริมสรา้งความเข้มแข็งของ
ชุมชนหรือองค์กรภายนอก 

  + +  + 
 วิทยาเขตบางนา 
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องค์ประกอบ ตัวบ่งชี ้ มหาวิทยาลัย คณะ/
สถาบนั ภาควิชา หน่วยงานที่

สนับสนุน สาขาวิทยบรกิาร สํานักอธิการบดี 

5. การบริการทาง
วิชาการแก่สังคม 
(ต่อ) 

5.5  ผลการชี้นาํป้องกันหรือแก้ปัญหาของสังคม  
ในด้านสิ่งเสพตดิภายในสถาบัน 

  + +  + 
กองกิจการนักศึกษา 
วิทยาเขตบางนา 

5.6 ผลการชี้นําป้องกันหรือแกป้ัญหาของสังคม  
ในด้านสุขภาพภายนอกสถาบนั 

  + + 
 สํานักกีฬา 

 + 
 กองกิจการนักศึกษา 

 วิทยาเขตบางนา 
6. การทํานุบํารุง
ศิลปะและ
วัฒนธรรม 

6.1 ระบบและกลไกการทํานุบาํรุงศิลปะและวัฒนธรรม   + + 
 สถาบันศิลปวัฒนธรรม 

+ 
 

+ 
 

6.2 การส่งเสรมิและสนับสนุนด้านศิลปะและวัฒนธรรม   + + 
 สถาบันศิลปวัฒนธรรม 

+ 
 

+ 
 

6.3 การพัฒนาสุนทรียภาพในมิติทางศิลปะและวัฒนธรรม   + + 
 สถาบันศิลปวัฒนธรรม 

+ + 

7. การบริหารและ
การจัดการ 

7.1 ภาวะผู้นําของสภาสถาบันและผู้บริหาร 
ทุกระดับของสถาบัน 

      

7.2 การพัฒนาสถาบันสู่สถาบันเรียนรู ้       

7.3 ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและ 
การตดัสินใจ 

  +    

7.4 ระบบบรหิารความเสี่ยง       

7.5 การปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ของผู้บริหารสถาบัน 
(อธิการบดีหรือคณบดี) 

  - - - - 

7.6 การปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ของสภามหาวิทยาลยั
รามคําแหง 

 - - - - - 
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องค์ประกอบ ตัวบ่งชี ้ มหาวิทยาลัย คณะ/สถาบัน ภาควิชา หน่วยงานที่
สนับสนุน สาขาวิทยบรกิาร สํานักอธิการบดี 

8. การเงินและ
งบประมาณ 

8.1 ระบบและกลไกการเงินและงบประมาณ   -    

9. ระบบและกลไก 
การประกันคุณภาพ
การศึกษา  

9.1 ระบบและกลไกการประกนัคุณภาพ
การศึกษาภายใน 

      

10. นโยบาย
สถานศึกษา 3D 

10.1 การบริหารจัดการสถานศึกษา 3 ดี (3D)    + + + + 
กองกิจการนักศึกษา 
 วิทยาเขตบางนา 

10.2 ผลที่เกิดกบัผู้เรียนตามนโยบาย 3 ดี (3D) 
มีความรู้ เจตคติที่ดี ตลอดจนเกิดพฤติกรรม 

 
 

+ + + + 
กองกิจการนักศึกษา 
 วิทยาเขตบางนา 

 
หมายเหตุ           หมายถึงตัวบ่งชี้ที่หน่วยงานต้องดําเนินการและรับการประเมิน  

        +     หมายถึงตัวบ่งชี้ที่หน่วยงานต้องดําเนินการและรายงานผลการดําเนินการเพื่อเป็นข้อมูลการประเมินในระดับมหาวิทยาลัย  โดยส่งผลการดําเนินการไปหน่วยงานที่รับผิดชอบ 
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การเลือกกลุ่มของมหาวิทยาลัยรามคาํแหง 
 

 ตามท่ีสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) กําหนดให้มหาวิทยาลัยเลือกกลุม่สถาบัน เพ่ือ
สร้างระบบกลไกการประเมินคุณภาพสถาบันอุดมศึกษาตามพันธกิจของสถาบันในแต่ละกลุ่ม ซึ่งมีพ้ืนทีบ่ริการ
และจุดเน้นระดับการศึกษาที่ต่างกัน รวมทั้งมีพันธกิจและบทบาทในการพัฒนาสังคมและเศรษฐกิจของประเทศ
ต่างกันตามความหลากหลาย ดังน้ัน สกอ.ได้กําหนดกลุ่มสถาบัน  4 กลุม่  จากผลการพิจารณาของสภา
มหาวิทยาลัยรามคําแหง ครั้งที่ 9/2553 เมือ่วันที่ 30 สิงหาคม 2553 วาระที่ 4.9 เรื่องการเลือกกลุ่มสถาบันของ
มหาวิทยาลัยรามคําแหง ปีการศึกษา 2553  ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบการเลือกกลุ่มสถาบันของ
มหาวิทยาลัยรามคําแหง ปีการศึกษา 2553 โดยเลือกกลุ่ม ข สถาบันที่เน้นระดับปริญญาตรี ซึ่งสอดคล้องกับ
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยรามคําแหง พ.ศ.2541 

 
การแปลความหมายคะแนนการประเมิน 

 
สําหรับการสรุปผลการประเมินรายองค์ประกอบ หรือภาพรวมของการประเมินทุกองค์ประกอบของ

คณะวิชา/สํานัก/สถาบัน/สาขาวิทยบริการฯ จะเป็นคะแนนเต็ม 5 คะแนน เช่นเดียวกับเกณฑ์การประเมินในแต่
ละตัวบ่งช้ี โดยภาพรวมของการประเมินจะเป็นค่าเฉล่ียของคะแนนรายตัวบ่งช้ีทั้งหมด รายละเอียดการแปล
ความหมายผลการดําเนินงานทุกองค์ประกอบสรุปได้ดังน้ี 

การแปลความหมายคะแนนการประเมิน  
ช่วงคะแนน  ผลการประเมิน 
 4.51 – 5.00 หมายถึง การดําเนินงานระดับดีมาก 
3.51 – 4.50 หมายถึง การดําเนินงานระดับดี 
2.51 – 3.50 หมายถึง การดําเนินงานระดับพอใช้ 
1.51 – 2.50 หมายถึง การดําเนินงานต้องปรับปรุง 
0.00 – 1.50 หมายถึง การดําเนินงานต้องปรับปรุงเร่งด่วน 

 
เกณฑ์การผ่านการประเมิน   

ค่าเฉล่ียรวมทกุองค์ประกอบต้องไม่ตํ่ากว่า 2.51 โดยคิดจากทุกตัวบ่งช้ี 
การคํานวณคะแนนผลการประเมิน ในการคาํนวณคะแนนเฉล่ียรายองค์ประกอบและภาพรวมทุก

องค์ประกอบ ใช้สูตรการคํานวณ ดังน้ี 
 

ค่าเฉล่ียผลการประเมิน    =    ผลรวมของคะแนนรายตัวบ่งช้ี 
            จํานวนตัวบ่งช้ีทั้งหมด 

  
 
สําหรบัการคํานวณให้นําหลกัการปัดเศษ มาใช้ดังน้ี 
 การคํานวณค่าร้อยละ คา่เฉล่ีย และค่าคะแนนให้ใช้ทศนิยม 2 ตําแหน่ง โดยการปัดทศนิยมตําแหน่งที่ 
3 ตามหลักการปัดทศนิยม (ต้ังแต่เลข 5 ขึน้ไปปัดขึ้น) เช่น 
   72.364     เป็น  72.36 
   3.975     เป็น  3.98 
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 การนับจํานวนอาจารย์ประจํา ใช้เกณฑ์ดังน้ี 
 อาจารย์ประจํา  หมายถึง  ข้าราชการ พนักงาน  และบุคลากรที่มีสญัญาจ้างกับสถาบันอุดมศึกษาทั้งปี
การศึกษา ซึ่งมีหน้าที่ความรับผิดชอบตามพันธกิจหลักของสถาบันอุดมศึกษา 
 นักวิจัยประจํา  หมายถึง  ข้าราชการ หรือพนักงาน หรือบุคลากรที่มสีัญญาจ้างกับสถาบันอุดมศึกษา
ทั้งปีการศึกษา ที่มีตําแหน่งเป็นเจ้าหน้าที่วิจัยหรือนักวิจัย 
 การนับจํานวนอาจารย์ประจําและนักวิจัยประจํา ให้นับระยะเวลาการทํางาน ดังน้ี 
 9-12 เดือน   คิดเป็น 1 คน 
 6 เดือนขึ้นไปแต่ไม่ถึง 9 เดือน คิดเป็น 0.5 คน 
 น้อยกว่า 6 เดือน   ไม่สามารถนํามานับได้ 
 

การคิดรอบปแีต่ละองคป์ระกอบในการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน  การประเมินทุกตัวบ่งช้ี
เป็นการประเมินในรอบปีการศึกษา ยกเว้น ตัวบ่งช้ีเหล่าน้ี 

ปีงบประมาณ ตัวบ่งช้ี 1.1, 4.3, 4.7, 8.1  
ปีปฏิทิน ตัวบ่งช้ี 2.11, 2.12, 4.4, 4.5, 4.6 

 การนับปีงบประมาณและปีปฏิทิน ใหน้ับตรงกับปีการศกึษาท่ีประเมิน เช่น ประเมินปีการศึกษา 
2555 ใชป้ีงบประมาณ 2555 หรือ ปีปฏิทนิ พ.ศ. 2555 
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องค์ประกอบคุณภาพ 10 องค์ประกอบ 
มหาวิทยาลัยรามคําแหง 

 
องค์ประกอบที ่1   ปรัชญา ปณิธาน  วัตถุประสงค์ และ แผนการดําเนินงาน    
 

องค์ประกอบ ตัวบ่งชี ้  เกณฑ์การดําเนินงาน 
1. ปรัชญา  
ปณิธาน   
วัตถุประสงค์ 
และ แผนการ
ดําเนินงาน    
 
 
 
 
 

 
 
 

1.1 กระบวนการ 
พัฒนาแผน 

1. มีการจดัทําแผนกลยุทธท์ี่สอดคล้องกับนโยบายของสภาสถาบัน 
โดยการมีส่วนรว่มของบุคลากรในสถาบัน และได้รับความเห็นชอบ
จากสภาสถาบนั โดยเป็นแผนที่เชื่อมโยงกับปรัชญาหรือปณิธาน
และพระราชบัญญัติสถาบัน ตลอดจนสอดคล้องกับจุดเน้นของกลุ่ม
สถาบัน กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 
2551 – 2565) และแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที ่
10 (พ.ศ. 2551 – 2554) 

2. มีการถ่ายทอดแผนกลยุทธร์ะดบัสถาบันไปสู่ทกุหน่วยงานภายใน 
3. มีกระบวนการแปลงแผนกลยุทธ์เป็นแผนปฏิบัติการประจําปีครบ  

4 พันธกิจ คือ ด้านการเรียนการสอน การวิจยั การบริการทาง
วิชาการ และการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

4. มีตัวบ่งชีข้องแผนกลยุทธ ์แผนปฏิบัติการประจําปี และค่าเป้าหมาย
ของแต่ละตัวบ่งช้ี เพื่อวัดความสําเร็จของการดําเนินงานตามแผน
กลยุทธ์และแผนปฏิบัติการประจําปี 

5. มีการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจําปีครบ 4 พันธกิจ 
6. มีการตดิตามผลการดําเนินงานตามตัวบ่งชีข้องแผนปฏิบัติการ

ประจําป ีอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง และรายงานผลต่อผู้บริหารเพือ่
พิจารณา 

7. มีการประเมินผลการดําเนินงานตามตัวบ่งชีข้องแผนกลยุทธ ์อย่าง
น้อยปีละ 1 ครั้ง และรายงานผลต่อผู้บริหารและสภามหาวิทยาลัย
เพื่อพิจารณา 

8. มีการนําผลการพิจารณา ข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะของสภา
มหาวิทยาลัยไปปรับปรงุแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการประจําปี 

 

เกณฑ์การประเมิน (ข้อ)  กระบวนการ  
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการดําเนินการ 
1 ข้อ 

มีการดําเนินการ 
2  หรือ 3  ข้อ 

มีการดําเนินการ 
4  หรอื 5 ข้อ 

มีการดําเนินการ 
6 หรอื 7 ข้อ 

มีการดําเนินการ 
8 ข้อ 

 
นิยามศพัท ์
แผนกลยุทธ์  หมายถึง  แผนระยะยาวของสถาบันโดยทั่วไปมกัใช้เวลา 5 ปี  เป็นแผนที่กําหนดทิศทางการพฒันาของ
สถาบัน  แผนกลยุทธ์ประกอบไปด้วยวิสัยทัศน์  พันธกิจ  เป้าประสงค์  วัตถุประสงค์   ผลการวิเคราะห์จุดแขง็ จุดออ่น 
โอกาสและภัยคุกคาม กลยุทธ์ตา่งๆ ของสถาบนัควรครอบคลมุทุกภารกิจของสถาบัน มีการกาํหนดตัวบ่งชี้ความสําเร็จ
ของแต่ละกลยทุธ์และค่าเป้าหมายของตัวบง่ชีเ้พื่อวัดระดับความสําเร็จของการดําเนินงานตามกลยุทธ์  โดยสถาบันนํา
แผนกลยุทธ์มาจัดทําแผนดําเนนิงานหรอืแผนปฏิบัติการประจําปี 
 



   

                                                 วันที่  29 เมษายน 2556 
 

11

แผนปฏิบัติการประจําปี  หมายถึง  แผนระยะส้ันที่มีระยะเวลาในการดําเนินงานภายใน 1 ปี เป็นแผนที่ถ่ายทอดแผนกล
ยุทธ์สู่ภาคปฏิบัติ เพื่อให้เกิดการดําเนินงานจรงิตามกลยุทธ์ ประกอบด้วย โครงการหรอืกิจกรรมต่างๆ  ที่จะต้อง
ดําเนินการในปีนั้นๆ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายตามแผนกลยุทธ์ ตวับ่งชี้ความสําเร็จของโครงการหรือกิจกรรม ค่าเป้าหมาย
ของตัวบ่งชีเ้หล่าน้ัน  รวมทัง้มกีารระบุผู้รับผิดชอบหลักหรือหวัหน้าโครงการ  งบประมาณในการดําเนินการ  
รายละเอียดและทรัพยากรที่ตอ้งใช้ในการดําเนินโครงการที่ชดัเจน 
 

องค์ประกอบ ตัวบ่งชี ้ เกณฑ์การดําเนินงาน 
1. ปรัชญา  
ปณิธาน   
วัตถุประสงค์ 
และ แผนการ
ดําเนินงาน    
 

1.2 ผลการบริหาร
สถาบันให้เกิดอตั
ลักษณ์ คือ ผลิตบัณฑิต
ให้มีความรู้คู่คุณธรรม  
(สมศ.ตัวบ่งชี้ที ่16.1) 
 

1. มีการกําหนดกลยุทธ์และแผนการปฏิบัตงิานที่สอดคล้องกับ 
อัตลักษณ์ของสถานศึกษา โดยได้รับการเห็นชอบจากสภาสถาบัน 

2. มีการสร้างระบบการมีส่วนร่วมของผู้เรียนและบุคลากรในการปฏิบัติ
ตามกลยุทธ์ทีก่าํหนดอย่างครบถ้วนสมบูรณ ์

3. ผลการประเมินของผู้เรียนและบุคลากรเกีย่วกบัการปฏิบัตงิานของ
สถานศึกษาที่สอดคล้องกับอัตลักษณ์ ไม่ต่ํากวา่ 3.51 จากคะแนนเต็ม 5

4. ผลการดําเนินงานก่อให้เกดิผลกระทบที่เป็นประโยชน์และ/หรือสร้าง
คุณค่าต่อสังคม 

5. ผู้เรียน/ บุคลากร/ คณะ/ สถาบัน ได้รับการยกย่องหรือยอมรบัใน
ระดับชาติและ/หรือนานาชาตใินประเด็นทีเ่กี่ยวกับอัตลักษณ ์

 
เกณฑ์การประเมิน     (ข้อ)  ผลผลิต / ผลลัพธ์    

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
ปฏิบัติได้ 

1 ข้อ 
ปฏิบัติได้ 

2 ข้อ 
ปฏิบัติได้ 

3 ข้อ 
ปฏิบัติได้ 

4 ข้อ 
ปฏิบัติได้ 

5 ข้อ 
 

คําอธิบาย 
อัตลักษณ์ (Identity) หมายถงึ บุคลิก ลักษณะที่เกิดขึ้นกับผู้เรียนตามปรัชญา ปณิธาน พันธกิจและ 

วัตถุประสงค์ของสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาทีไ่ด้รับความเห็นชอบจากสภาสถาบัน 
 
ข้อมูลประกอบการพิจารณา 
 หลักฐานเชงิประจักษใ์นการไดร้ับการยกย่องหรือยอมรับ การได้รับรางวัลในประเด็นทีเ่กี่ยวกับอัตลักษณ ์
เช่น โล่รางวัล ใบประกาศเกยีรติคุณ เกียรติบัตร หนังสือเชิดชูเกียรติ เป็นต้น และต้องได้รับในปีการศึกษาปัจจุบัน 
หมายเหตุ 
 1.  คณะและสถาบันมีอัตลักษณ์เดียวกัน โดยความเห็นชอบจากสภาสถาบัน 
 2.  คณะจะดําเนินการแยกหรอืดําเนินการรว่มกับสถาบันก็ได้ 
 3.  กรณทีี่คณะดําเนินการร่วมกับสถาบันจะตอ้งรายงานไวใ้น SAR ของคณะ และแสดงหลักฐานการ
ดําเนินงานดว้ย โดยใช้ผลการประเมินของสถาบัน 
การคิดคะแนน  
 1.  กรณทีี่คณะดําเนินการร่วมกับสถาบันและมีส่วนร่วมในการดําเนินการ ผลการประเมินจะพิจารณาข้อมูลใน
ระดับสถาบัน โดยคณะที่มีส่วนร่วมให้ใช้คะแนนเดียวกับสถาบัน 
 2.  กรณทีี่คณะดําเนินการแยกกับสถาบัน ผลการประเมินจะพิจารณาในระดบัคณะ 
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ตัวบ่งชี้ที ่1.3    ผลการพฒันาบัณฑิตตามอัตลักษณ์  คือ ผลิตบัณฑิตให้มีความรู้คู่คุณธรรม (สมศ.ตัวบ่งชี้ที่ 16.2) 
 
วิธีการคํานวณ 

 ผลรวมของค่าคะแนนที่ได้จากการประเมินบัณฑิตที่มีคุณลักษณะตามอัตลักษณ์ 
 

 จํานวนบัณฑิตที่ได้รับการประเมินทั้งหมด 
 
เกณฑ์การให้คะแนน  ผลผลิต / ผลลัพธ์    
 ใช้ค่าเฉล่ียของคะแนนประเมินบัณฑิต (คะแนนเต็ม 5)  
 
ข้อมูลประกอบการพิจารณา 
 ข้อมูลจากการสํารวจตอ้งมีความเป็นตัวแทนของผู้สําเร็จการศึกษาทั้งในเชิงปริมาณและในเชงิคุณภาพ
ครอบคลุมทุกคณะ โดยสุ่มตามที่ มร. ขอเทียบเกณฑ์ จาก สมศ. ดังนี ้

ขั้นตอนที่ 1 จําแนกจํานวนบัณฑิตตามคณะและระดับการศึกษา (ปริญญาตร ีโทและเอก) 
ขั้นตอนที่ 2 สุ่มจํานวนบัณฑิตโดยใชก้ระบวนการวิจัยตามหลักของ Taro Yamane โดยกําหนดความ

คลาดเคล่ือนไม่เกินรอ้ยละ 5 
ขั้นตอนที่ 3 สุ่มจํานวนบัณฑิตของแต่ละกลุ่มอย่างน้อยร้อยละ 20 ตามเกณฑ์ของ สมศ. 
ขั้นตอนที่ 4 นําข้อมูลที่ไดจ้ากขัน้ตอนที่ 3 มาคํานวณตามเกณฑ์ของ สมศ. 

 
 โดยมีข้อมูลประกอบการพิจารณา ดังตอ่ไปนี ้
 1. ปรัชญา ปณธิาน พันธกจิและวัตถุประสงค์ของสถานศึกษา รวมทัง้แผนกลยุทธ์ และแผนการปฏิบัติงาน
ประจําปีของสถาบันที่ได้รับความเห็นชอบจากสภาสถาบัน 
 2. แผนพัฒนาคุณภาพสถาบันในด้านต่าง ๆ ที่ได้รับความเห็นชอบจากสภาสถาบัน 
 3. รายงานผลการปฏิบัติงานประจําปีที่ได้รับความเห็นชอบจากสภาสถาบัน ซึ่งแสดงให้เห็นถงึผลการ
ดําเนินงานและผลสําเร็จของการดําเนินงานทีส่อดคล้องกับปรัชญา วิสัยทัศน์ และพันธกิจของสถาบัน  
 4. ผู้ตอบแบบสอบถาม คือ ผู้ใช้บัณฑิต หรือสถานศึกษาที่รับบัณฑิตเข้าศึกษาต่อ 
 

หมายเหตุ    “1 สถาบัน 1 อัตลักษณ”์  โดยความเห็นชอบจากสภาสถาบัน โดย 
 1.  คณะและสถาบันมีอัตลักษณ์เดียวกัน  โดยความเห็นชอบจากสภาสถาบัน  
 2.  คณะจะดําเนินการแยกหรอืดําเนินการรว่มกับสถาบันก็ได้ 
 3.  กรณทีี่คณะดําเนินการร่วมกับสถาบันจะตอ้งรายงานไวใ้น SAR ของคณะ และแสดงหลักฐานการ
ดําเนินงานดว้ย โดยใช้ผลการประเมินของสถาบัน 
การคิดคะแนน 
 1.  กรณทีี่คณะดําเนินการร่วมกับสถาบันและมีส่วนร่วมในการดําเนินการ ผลการประเมินจะพิจารณาข้อมูลใน
ระดับสถาบัน โดยคณะที่มีส่วนร่วมให้ใช้คะแนนเดียวกับสถาบัน 
 2.  กรณทีี่คณะดําเนินการแยกกับสถาบัน ผลการประเมินจะพิจารณาในระดบัคณะ 
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องค์ประกอบ ตัวบ่งชี ้ เกณฑ์การดําเนินงาน 
1. ปรัชญา  
ปณิธาน   
วัตถุประสงค์ และ 
แผนการ
ดําเนินงาน    
 

1.4 ผลการพัฒนาตาม
จุดเน้นและจุดเด่นที่
ส่งผลสะท้อนเป็น
เอกลักษณข์องสถาบัน 
(การเป็นมหาวทิยาลัย
แบบตลาดวิชา) 
(สมศ.ตัวบ่งชี้ที ่17) 
 

1. มีการกําหนดกลยุทธ์การปฏิบตัิงานที่สอดคล้องกับจุดเน้น จดุเด่น 
หรือความเชีย่วชาญเฉพาะของสถานศึกษา โดยได้รับการเห็นชอบจาก
สภาสถาบัน 

2. มีการสร้างระบบการมีส่วนร่วมของผู้เรียนและบุคลากรในการปฏิบัติ
ตามกลยุทธ์ทีก่าํหนดอย่างครบถ้วนสมบูรณ ์

3. ผลการประเมินความพึงพอใจของบุคลากรที่เกีย่วกับการดําเนนิการ
ตามจุดเน้น และจุดเด่น หรือความเช่ียวชาญเฉพาะของสถานศึกษา 
ไม่ต่ํากว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5 

4. ผลการดําเนินงานบรรลุตามจดุเน้น จุดเด่น หรอืความเชี่ยวชาญ
เฉพาะของสถานศึกษาและเกิดผลกระทบทีเ่กดิประโยชน์และสร้าง
คุณค่าต่อสังคม 

5. ผู้เรียน/ บุคลากร/ คณะ/ สถานศึกษา มีเอกลักษณ์ตามจดุเน้น 
จุดเด่น หรือความเช่ียวชาญเฉพาะที่กําหนดและได้รับการยอมรับใน
ระดับชาติและ/หรือนานาชาต ิ

เกณฑ์การประเมิน     (ข้อ)  ผลผลิต / ผลลัพธ์    
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
ปฏิบัติได้ 

1 ข้อ 
ปฏิบัติได้ 

2 ข้อ 
ปฏิบัติได้ 

3 ข้อ 
ปฏิบัติได้ 

4 ข้อ 
ปฏิบัติได้ 

5 ข้อ 
ข้อมูลประกอบการพิจารณา 
 1. เอกสารหลักฐานที่แสดงให้เห็นถึงการกําหนดเอกลักษณ์ จุดเน้น หรือจุดเดน่ ของสถานศึกษา 
 2. แผนกลยทุธ์ แผนการปฏิบัตงิานประจําปี รวมทั้งแผนพัฒนาคุณภาพที่สอดคล้องกับเอกลักษณ์ จุดเน้น หรอื
จุดเด่นของสถานศึกษาที่ได้รับความเห็นชอบจากสภาสถาบัน 
 3. รายงานผลการปฏิบัติงานประจําปีที่ได้รับความเห็นชอบจากสภาสถาบัน ซึ่งแสดงให้เห็นถงึผลการดําเนินงาน
และผลสําเร็จของการดําเนินงานตามเอกลกัษณ์ จุดเน้น หรือจุดเด่นของสถานศึกษาทีก่ําหนด หรือผลการดาํเนินงานและ
ผลสําเร็จของการดําเนินงานที่เกิดขึ้นจนถือเปน็เอกลักษณ์ จดุเน้นหรอืจุดเดน่ของสถานศึกษาที่ไดร้ับการยอมรับ 
 4. หลักฐานเชงิประจักษ์ในการได้รับการยกย่องหรอืยอมรับ การได้รับรางวัลในประเด็นทีเ่กี่ยวกับเอกลักษณ์  
เช่น โล่รางวัล ใบประกาศเกยีรติคุณ เกียรติบัตร หนังสือเชิดชูเกียรติ เป็นต้น 
คําอธิบาย 
 เอกลักษณ ์(Uniqueness) หมายถงึ ความสําเร็จตามจดุเนน้และจุดเด่นทีส่ะท้อนให้เห็นเป็นลักษณะโดดเด่น
เป็นหน่ึงของสถานศึกษา   
หมายเหตุ     

1.  เอกลักษณข์องคณะอาจเหมือน หรือแตกต่าง หรอืส่งผลกับเอกลักษณข์องสถาบันก็ได้  ทัง้นี้ต้องผ่านความ
เห็นชอบจากสภาสถาบัน  
 2.  คณะจะดําเนินการแยกหรอืดําเนินการรว่มกับสถาบันก็ได้ 
 3.  กรณทีี่คณะดําเนินการร่วมกับสถาบันจะตอ้งรายงานไวใ้น SAR ของคณะ และแสดงหลักฐานการ
ดําเนินงานดว้ย โดยใช้ผลการประเมินของสถาบัน 
การคิดคะแนน 
 1.  กรณทีี่คณะกําหนดเอกลักษณ์เหมอืนกับสถาบันและมีส่วนร่วมในการดําเนินการ  ผลการประเมินจะ
พิจารณาข้อมูลในระดับสถาบัน โดยคณะที่มีส่วนร่วมให้ใช้คะแนนเดียวกับสถาบัน 
 2.  กรณทีี่คณะกําหนดเอกลักษณ์ไม่เหมอืนกบัสถาบัน  ผลการประเมินจะพจิารณาในระดับคณะ 
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องค์ประกอบที ่2   การผลิตบัณฑิต  
 
องค์ประกอบ ตัวบ่งชี ้  เกณฑ์การดําเนินงาน 
2. การผลิต
บัณฑิต 

 
 
 

2.1 ระบบ
และกลไก
การพัฒนา
และบริหาร
หลักสูตร 
 

1 มีระบบและกลไกการเปิดหลักสูตรใหม่และปรับปรุงหลักสูตรตามแนวทางปฏิบตัิที่
กําหนดโดยคณะกรรมการการอุดมศึกษา และดําเนินการตามระบบที่กําหนด 

2. มีระบบและกลไกการปิดหลักสูตรตามแนวทางปฏิบัติที่กําหนดโดยคณะกรรมการ
การอดุมศึกษา และดําเนินการตามระบบทีก่ําหนด 

3. ทุกหลักสูตรมีการดําเนินงานใหเ้ป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา 
และกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดบัอุดมศึกษาแหง่ชาต ิ(การดําเนินงานตามกรอบ
มาตรฐานคุณวฒุิระดับอุดมศึกษาแห่งชาต ิหมายถึง ต้องมกีารประเมินผลตาม   
“ตัวบ่งชี้ผลการดําเนินงานตามประกาศมาตรฐานคุณวุฒิสาขาหรือสาขาวิชา เพื่อ
การประกันคุณภาพหลักสูตรและการเรยีนการสอน” กรณทีีห่ลักสูตรใดยงัไม่มี
ประกาศมาตรฐานคุณวุฒิสาขาหรือสาขาวิชา ให้ประเมินตามตวับ่งชี้กลางทีก่ําหนด
ในภาคผนวก ก) สําหรับหลักสูตรสาขาวิชาชพีต้องไดร้ับการรบัรองหลักสูตรจาก 
สภาหรือองค์กรวิชาชีพที่เกี่ยวขอ้งด้วย       
(หมายเหต ุ: สําหรับหลักสูตรเกา่หรือหลักสูตรปรับปรงุที่ยงัไมไ่ด้ดําเนินการตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติก่อนปกีารศึกษา 2555 ให้ยึดตาม
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดบัอุดมศึกษา พ.ศ. 2548 ) 

4. มีคณะกรรมการรับผิดชอบควบคุมกํากับให้มกีารดําเนินการได้ครบถ้วนทั้งขอ้ 1       
ข้อ 2 และข้อ 3 ข้างต้นตลอดเวลาที่จัดการศึกษา และมีการประเมินหลักสูตรทุก
หลักสูตรอย่างนอ้ยตามกรอบเวลาที่กําหนดในเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรฯ กรณี
หลักสูตรที่ดําเนนิงานตามกรอบมาตรฐานคุณวฒุิระดับอุดมศึกษาแห่งชาต ิจะต้อง
ควบคุมกํากับให้การดําเนินงานตามตัวบ่งชีใ้นข้อ 3 ผ่านเกณฑ์การประเมิน 5 ข้อ
แรกและอย่างนอ้ยร้อยละ 80 ของตัวบ่งชีท้ี่กําหนดในแต่ละปี ทุกหลักสูตร 

5. มีคณะกรรมการรับผิดชอบควบคุมกํากับให้มกีารดําเนินการได้ครบถ้วนทั้งขอ้ 1 ข้อ 
2 และข้อ 3 ข้างต้นตลอดเวลาที่จัดการศึกษา และมีการพัฒนาหลักสูตรทุกหลักสูตร
ตามผลการประเมินในขอ้ 4 กรณีหลักสูตรที่ดําเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาต ิจะต้องควบคุมกํากบัให้การดําเนินงานตามตัวบ่งชีใ้นข้อ 3 
ผ่านเกณฑ์การประเมินครบ ทุกตัวบ่งชี้และทุกหลักสูตร 

 
เกณฑ์การประเมิน  (ข้อ)  กระบวนการ 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการดําเนินการ 

1 ข้อ 
มีการดําเนินการ 

2  ข้อ 
มีการดําเนินการ 

3 ข้อ 
มีการดําเนินการ 

4 ข้อ 
มีการดําเนินการ 

5 ข้อ 
 
หมายเหตุ  

1. การนับหลักสูตรปริญญาโทแผน ก และปริญญาเอก ให้นับหลักสูตรที่มีนักศึกษาลงทะเบียนเรียนในรอบปี
การศึกษาทีท่ําการประเมิน สําหรับการนับหลักสูตรทั้งหมดใหน้ับหลักสูตรที่ได้รับอนุมัตใิห้เปดิสอนทุกระดับปริญญา 
โดยนับรวมหลักสูตรที่งดรับนกัศึกษา แต่ไม่นับรวมหลักสูตรที่สภาสถาบันอนุมัติให้ปิดดําเนนิการแล้ว 

2. คณะกรรมการรับผิดชอบ หมายถึง คณะกรรมการทีร่บัผิดชอบในการเสนอหลักสูตรใหม่ หรือเสนอปรับปรงุ
หลักสูตร หรือเสนอปิดหลักสูตร และคณะกรรมการที่รับผิดชอบบริหารหลักสูตรใหเ้ป็นไปตามรายละเอียดหลักสูตรที่
สภามหาวิทยาลัยอนุมัติ ซึ่งอาจเป็นชุดเดยีวกนัทั้งหมดหรอืตา่งชุดก็ได ้
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2.2 อาจารย์
ประจําที่มีคุณวุฒิ
ปริญญาเอก 
 

1. แปลงค่าร้อยละของอาจารย์ประจําที่มีคุณวุฒปิริญญาเอกเปน็คะแนนระหว่าง 
0 – 5    หรือ 

2. แปลงค่าการเพิม่ขึ้นของค่าร้อยละของอาจารย์ประจํา ที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก
เปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมาเป็นคะแนนระหว่าง 0 – 5 

 
 

วิธีการคาํนวณ : 
แบบที่ 1  1. คํานวณค่าร้อยละของอาจารย์ประจําที่มีวุฒิปรญิญาเอก    
ร้อยละของอาจารย์ประจําที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก = 
 

 
  2. แปลงค่าร้อยละที่คํานวณได้ในขอ้ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 

คะแนนที่ได้ = 
 
 
หรือ 
แบบที่ 2   1. ค่าการเพิ่มขึ้นของรอ้ยละของอาจารย์ประจําทีม่ีคุณวุฒิปริญญาเอกเปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมา = ร้อยละ
ของอาจารย์ประจําที่มีคุณวุฒปิริญญาเอกในปีที่ประเมิน ลบด้วย ร้อยละของอาจารย์ประจาํที่มีคุณวุฒิปรญิญาเอกในปี
ก่อนหน้าปทีี่ประเมิน 

   2. แปลงค่าการเพิ่มขึ้นของรอ้ยละของอาจารย์ประจําที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกเปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมา ที่
คํานวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 
คะแนนที่ได้   = 
 
 
 
 
เกณฑ์การประเมิน  (ร้อยละ)  ปัจจัยนําเข้า 

1. ค่าร้อยละของอาจารย์ประจําทีม่ีคุณวุฒิปริญญาเอกที่กําหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5= ร้อยละ 30 ขึ้นไป หรือ 
2. ค่าการเพิ่มขึ้นของรอ้ยละของอาจารย์ประจําทีม่ีคุณวุฒิปริญญาเอกเปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมา ที่กําหนดให้เปน็

คะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 6 ขึ้นไป 
 
หมายเหตุ  

1. คุณวุฒิปริญญาเอก พิจารณาจากระดับคุณวุฒิที่ไดร้ับหรอืเทียบเท่าตามหลักเกณฑ์การพจิารณาคุณวุฒขิอง
กระทรวงศึกษาธิการ กรณีที่มกีารปรับวุฒกิารศึกษาให้มีหลักฐานการสําเร็จการศึกษาภายในรอบปีการศึกษาน้ัน ทั้งนี ้
อาจใช้คุณวุฒอิืน่แทนคุณวุฒิปริญญาเอกได้สําหรับกรณีที่บางสาขาวิชาชีพ มีคุณวุฒิอื่นที่เหมาะสมกว่า ทั้งนี ้ต้องไดร้ับ
ความเห็นชอบจากคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

2. การนับจํานวนอาจารย์ประจาํ ให้นับตามปกีารศึกษาและนบัทั้งที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาต่อ ในกรณีทีม่ี
อาจารย์บรรจุใหม่ให้คํานวณตามเกณฑ์อาจารย์ประจําทีร่ะบุไว้ในการนับจํานวนอาจารย์ประจํา หน้า 9  

3. คณะสามารถเลือกประเมินตามเกณฑ์การประเมินแนวทางใดแนวทางหน่ึงได้ ไม่จําเป็นตอ้งเลือกเหมือนกับ
สถาบัน 

จํานวนอาจารย์ประจําท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอก    100 
จํานวนอาจารย์ประจําท้ังหมด 

ร้อยละของอาจารย์ประจําท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอก      5 
ร้อยละของอาจารย์ประจําท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอกท่ีกําหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 

ค่าการเพิ่มข้ึนของร้อยละของอาจารย์ประจําท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอกเปรียบเทียบกับปีท่ีผ่านมา  5 
ค่าการเพิ่มข้ึนของร้อยละของอาจารย์ประจําท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอกเปรียบเทียบกับปีท่ีผ่านมา 

ท่ีกําหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 
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2.3  อาจารย์
ประจําที่ดํารง
ตําแหน่งทาง
วิชาการ 

1. แปลงค่าร้อยละของอาจารย์ประจําที่ดํารงตําแหน่งทางวิชาการเป็น
คะแนนระหว่าง 0 – 5    หรือ 

2. แปลงค่าการเพิม่ขึ้นของค่าร้อยละของอาจารย์ประจําที่ดํารงตาํแหน่ง
ทางวิชาการเปรยีบเทียบกับปีทีผ่่านมาเป็นคะแนนระหว่าง 0 – 5 

 
วิธีการคํานวณ : 
แบบที่ 1   1. คํานวณค่าร้อยละของอาจารย์ประจําที่ดํารงตําแหน่งทางวิชาการ 
ร้อยละของอาจารย์ประจําที่ดํารงตําแหน่งทางวิชาการ  = 
 

 
2. แปลงค่าร้อยละที่คํานวณได้ในข้อ 1 เทียบกบัคะแนนเต็ม 5 

 
คะแนนที่ได้     = 
 
หรือ 
แบบที่ 2   1. ค่าการเพิ่มขึ้นของรอ้ยละของอาจารย์ประจําที่ดํารงตําแหน่งทางวิชาการเปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมา =           
ร้อยละของอาจารย์ประจําที่ดํารงตําแหน่งทางวิชาการในปีที่ประเมิน ลบด้วย ร้อยละของอาจารย์ประจําที่ดํารงตําแหน่ง
ทางวิชาการในปีก่อนหน้าปทีี่ประเมิน 

 2. แปลงค่าการเพิ่มขึ้นของรอ้ยละของอาจารย์ประจําทีด่ํารงตําแหน่งทางวิชาการเปรียบเทยีบกับปีที่ผ่านมา 
ที่คํานวณไดใ้นข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 
 
คะแนนที่ได้ = 
 
หมายเหตุ  

1. การนับจํานวนอาจารย์ประจาํ ให้นับตามปกีารศึกษาและนบัทั้งที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาต่อ ในกรณีทีม่ี
อาจารย์บรรจุใหม่ให้คํานวณตามเกณฑ์อาจารย์ประจําทีร่ะบุไว้ในการนับจํานวนอาจารย์ประจํา หน้า 9  

2. คณะสามารถเลือกประเมินตามเกณฑ์การประเมินแนวทางใดแนวทางหน่ึงได้ ไม่จําเป็นตอ้งเลือกเหมือนกับ
สถาบัน 

 
เกณฑ์การประเมิน  (ร้อยละ)  ปัจจัยนําเข้า 
1. ค่าร้อยละของอาจารย์ประจําทีด่ํารงตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย ์รองศาสตราจารย ์และศาสตราจารย์รวมกนั ที่

กําหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 60 ขึ้นไป   หรือ 
2. ค่าการเพิ่มขึ้นของรอ้ยละของอาจารย์ประจําทีด่ํารงตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย ์รองศาสตราจารย ์และศาสตราจารย์

รวมกัน เปรียบเทียบกับปทีี่ผ่านมา ที่กําหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 12 ขึ้นไป 
 
 
 
 
 
 

จํานวนอาจารยป์ระจําที่ดํารงตาํแหน่งทางวิชาการ  100 
จํานวนอาจารย์ประจําท้ังหมด 

ร้อยละของอาจารย์ประจําที่ดํารงตําแหน่งทางวิชาการ   5 
ร้อยละของอาจารย์ประจําที่ดํารงตําแหน่งทางวิชาการที่กําหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 

ค่าการเพิ่มขึ้นของรอ้ยละของอาจารย์ประจําทีด่ํารงตําแหน่งทางวิชาการเปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมา  5 
ค่าการเพิ่มขึ้นของรอ้ยละของอาจารย์ประจําทีด่ํารงตําแหน่งทางวิชาการทีก่ําหนดใหเ้ป็นคะแนนเต็ม 5 
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2.4   ระบบการพัฒนา
คณาจารย์และบุคลากร
สายสนับสนุน 

1. มีแผนการบริหารและการพัฒนาคณาจารย์ทั้งด้านวิชาการ 
เทคนิคการสอนและการวัดผล และมีแผนการบริหารและ
พัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนที่มีการวิเคราะห์ข้อมูลเชิง
ประจักษ์  

2. มีการบริหารและการพัฒนาคณาจารย์และบุคลากรสาย
สนับสนุนให้เป็นไปตามแผนทีกํ่าหนด 

3. มีสวัสดิการเสริมสร้างสุขภาพที่ดี และสร้างขวัญและกําลังใจให้
คณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนสามารถทํางานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

4. มีระบบการติดตามให้คณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนนํา
ความรู้และทักษะที่ได้จากการพัฒนามาใช้ในการจัดการเรียน
การสอนและการวัดผลการเรียนรู้ของนักศึกษา ตลอดจนการ
ปฏิบัติงานที่เก่ียวข้อง 

5. มีการให้ความรู้ด้านจรรยาบรรณอาจารย์และบุคลากรสาย
สนับสนุน และดูแลควบคุมใหค้ณาจารย์และบุคลากรสาย
สนับสนุนถือปฏิบัติ 

6. มีการประเมินผลความสําเร็จของแผนการบริหารและการ
พัฒนาคณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน 

7. มีการนําผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรอืปรับปรุงการ
บริหารและการพัฒนาคณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน 

 
เกณฑ์การประเมิน  (ข้อ)  กระบวนการ 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการดําเนินการ 

1 ข้อ 
มีการดําเนินการ 

2  ข้อ 
มีการดําเนินการ 

3 หรือ 4 ข้อ 
มีการดําเนินการ 

5 หรอื 6 ข้อ 
มีการดําเนินการ 

7  ข้อ 
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2.5 ห้องสมุด  
อุปกรณ์การศึกษา และ
สภาพแวดล้อมการเรียนรู ้

1. มีการจดัการหรอืจัดบรกิารเพื่อให้นักศึกษามีเครื่องคอมพิวเตอร์ใชใ้น
อัตราไม่สูงกว่า 8 FTES ต่อเครือ่ง 

2. มีบริการห้องสมุดและแหล่งเรียนรู้อื่นๆ ผ่านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร ์
และมีการฝึกอบรมการใช้งานแก่นักศึกษาทกุปีการศึกษา 

3. มีบริการด้านกายภาพที่เหมาะสมต่อการจัดการเรียนการสอนและการ
พัฒนานักศึกษาอย่างน้อยในด้านห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ อุปกรณ์
การศึกษา และจุดเชื่อมตอ่อินเทอรเ์น็ต 

4. มีบริการส่ิงอํานวยความสะดวกที่จําเป็นอื่นๆ อย่างน้อยในด้านงาน
ทะเบียนนักศึกษาผ่านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร ์การบริการอนามัย
และการรักษาพยาบาล การจดัการหรือจดับรกิารด้านอาหารและสนาม
กีฬา 

5. มีระบบสาธารณูปโภคและรักษาความปลอดภัยของอาคาร ตลอดจน
บริเวณโดยรอบ อย่างน้อยในเรือ่งประปา ไฟฟา้ ระบบกําจัดของเสีย 
การจดัการขยะ รวมทัง้มีระบบและอุปกรณ์ป้องกันอัคคีภัยในบริเวณ
อาคารต่าง ๆ โดยเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวขอ้ง 

6. มีผลการประเมนิคุณภาพของบริการในข้อ 2 – 5 ทุกข้อไมต่่ํากว่า 3.51 
จากคะแนนเต็ม 5 

7. มีการนําผลการประเมินคุณภาพในขอ้ 6 มาใช้เป็นข้อมูลในการ
พัฒนาการจัดบริการด้านกายภาพที่สนองความต้องการของผู้รับบรกิาร 

 
เกณฑ์การประเมิน  (ข้อ)  ปจัจยันําเข้า ทุกคณะไม่ต้องประเมนิเกณฑ์การดําเนินงานข้อ 1  และเริ่มนับคะแนนตั้งแต่ขอ้ 2-7 
(ยกเว้น วศ.) 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการดําเนินการ 

1 ข้อ 
มีการดําเนินการ 
2  หรือ 3 ข้อ 

มีการดําเนินการ 
4 ข้อ 

มีการดําเนินการ 
  5 ข้อ 

มีการดําเนินการ 
6 ข้อ 

 
เกณฑ์การประเมิน สําหรับคณะวิศวกรรมศาสตร์  

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการดําเนินการ 

1 ข้อ 
มีการดําเนินการ 
2  หรือ 3 ข้อ 

มีการดําเนินการ 
4 หรือ 5 ข้อ 

มีการดําเนินการ 
  6 ข้อ 

มีการดําเนินการ 
7  ข้อ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   

                                                 วันที่  29 เมษายน 2556 
 

19

องค์ประกอบ ตัวบ่งชี ้ เกณฑ์การดําเนินงาน 
2. การผลิต
บัณฑิต 

 
 

2.6 ระบบและกลไกการ
จัดการเรยีนการสอน 
 

1. มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพการจัดการเรยีนการสอนที่เน้น
ผู้เรียนเป็นสําคัญทุกหลักสูตร 

2. ทุกรายวิชาของทุกหลักสูตร มีรายละเอียดของรายวิชาและของ
ประสบการณ์ภาคสนาม(ถ้าม)ี ก่อนการเปิดสอนในแต่ละภาค
การศึกษา ตามที่กําหนดในกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอดุมศึกษา
แห่งชาต ิ

3. ทุกหลักสูตรมีรายวิชาที่ส่งเสรมิทักษะการเรียนรู้ด้วยตนเอง และการ
ให้ผู้เรยีนได้เรียนรู้จากการปฏิบัติทั้งในและนอกห้องเรียนหรอืจาก
การทําวิจัย 

4. มีการให้ผู้มีประสบการณท์างวชิาการหรือวิชาชีพจากหนว่ยงานหรือ
ชุมชนภายนอกเข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการเรียนการสอนทกุ
หลักสูตร 

5. มีการจดัการเรยีนรู้ทีพ่ัฒนาจากการวิจัย หรือจากกระบวนการจัดการ
ความรู้เพื่อพัฒนาการเรียนการสอน 

6. มีการประเมินความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อคุณภาพการจัดการ
เรียนการสอนและส่ิงสนับสนุนการเรียนรู้ทกุรายวิชา ทุกภาค
การศึกษา โดยผลการประเมินความพึงพอใจแต่ละรายวิชาต้องไม่ต่ํา
กว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5 

7. มีการพัฒนาหรอืปรับปรงุการจดัการเรียนการสอน กลยุทธก์ารสอน 
หรือการประเมินผลการเรยีนรู ้ทุกรายวิชา ตามผลการประเมนิ
รายวิชา 

 
เกณฑ์การประเมิน   (ข้อ) กระบวนการ 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการดําเนินการ 

1 ข้อ 
มีการดําเนินการ 
2  หรือ 3 ข้อ 

มีการดําเนินการ 
4 หรือ 5 ข้อ 

มีการดําเนินการ 
  6 ข้อ 

มีการดําเนินการ 
7  ข้อ 
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องค์ประกอบ ตัวบ่งชี ้ เกณฑ์การดําเนินงาน 
2. การผลิต
บัณฑิต 

 
 

2.7 ระบบและกลไก
การพัฒนาสัมฤทธิ์ผล
การเรียนตาม
คุณลักษณะ 
ของบัณฑิต 

1. มีการสํารวจคุณลักษณะของบณัฑิตที่พงึประสงค์ตามความต้องการ
ของผู้ใช้บัณฑิตอย่างน้อยสําหรบัทุกหลักสูตรระดับปริญญาตร ีทุก
รอบระยะเวลาตามแผนกําหนดการศึกษาของหลักสูตร 

2. มีการนําผลจากข้อ 1 มาใช้ในการปรับปรุงหลักสูตร การจัดการเรยีน
การสอน การวดัผลการศึกษาและสัมฤทธิผลทางการเรยีนที่ส่งเสริม
ทักษะอาชีพและคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ตามความ
ต้องการของผู้ใช้บัณฑิต 

3. มีการส่งเสริมสนับสนุนทรัพยากรทั้งด้านบุคลากร เทคโนโลยี
สารสนเทศ และงบประมาณทีเ่อื้อต่อการพัฒนาคุณลักษณะของ
บัณฑิต 

4. มีระบบและกลไกการส่งเสริมใหน้ักศึกษาระดับปริญญาตรีและ
บัณฑิตศึกษาเขา้ร่วมกจิกรรมการประชุมวิชาการหรอืนําเสนอผลงาน
ทางวิชาการในที่ประชุมระหว่างสถาบัน หรือทีป่ระชุม 
ระดับชาติหรือนานาชาติ 

5. มีกิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมให้แก่นกัศึกษาระดับปริญญา
ตรีและบัณฑิตศึกษาที่จัดโดยสถาบัน 

เกณฑ์การประเมิน    (ข้อ)  กระบวนการ 
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการดําเนินการ 
1 ข้อ 

มีการดําเนินการ 
2  ข้อ 

มีการดําเนินการ 
3 ข้อ 

มีการดําเนินการ 
  4 ข้อ 

มีการดําเนินการ 
5  ข้อ 

 

เกณฑ์การประเมิน   (ข้อ)  ผลผลิต / ผลลัพธ์ 
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการดําเนินการ 
1 ข้อ 

มีการดําเนินการ 
2  ข้อ 

มีการดําเนินการ 
3 ข้อ 

มีการดําเนินการ 
  4 ข้อ 

มีการดําเนินการ 
5  ข้อ 

องค์ประกอบ ตัวบ่งชี ้ เกณฑ์การดําเนินงาน 
2. การผลิต
บัณฑิต 
 

 
 
 

2.8 ระดับความสําเร็จ
ของการเสริมสรา้ง
คุณธรรมจริยธรรมที่จดั
ให้กับนกัศึกษา 
 

1. มีการกําหนดพฤติกรรมด้านคุณธรรมจรยิธรรมสําหรับนักศึกษาที่
ต้องการส่งเสริมไว้เป็นลายลักษณ์อักษร 

2. มีการถ่ายทอดหรือเผยแพร่พฤติกรรมด้านคุณธรรมจริยธรรมสําหรับ
นักศึกษาที่ต้องการส่งเสริมตามข้อ 1 ไปยังผู้บริหาร คณาจารย ์
นักศึกษาและผู้เกี่ยวข้องทราบอย่างทัว่ถงึทัง้สถาบัน 

3. มีโครงการหรอืกิจกรรมส่งเสรมิการพัฒนาพฤติกรรมด้านคุณธรรม
จริยธรรมที่กําหนดในขอ้ 1 โดยระบุตัวบ่งชี้และเป้าหมายวัด
ความสําเร็จ 

4. มีการประเมินผลโครงการหรือกิจกรรมส่งเสรมิคุณธรรมจริยธรรมของ
นักศึกษาตามตวับ่งชี้และเป้าหมายที่กําหนดในข้อ 3 โดยมีผลการ
ประเมินบรรลุเป้าหมายอย่างนอ้ยร้อยละ 90 ของตัวบ่งชี ้

5. มีนักศึกษาหรือกิจกรรมที่เกี่ยวกับนักศึกษาไดร้ับการยกย่องชมเชย 
ประกาศเกยีรตคุิณด้านคุณธรรมจริยธรรม โดยหน่วยงานหรือองค์กร
ระดับชาต ิ
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หมายเหตุ 
 1. การยกย่องชมเชยประกาศเกียรติคุณด้านคุณธรรม จรยิธรรม หากดําเนินการในระดับมหาวิทยาลัย ตอ้งมี
กรรมการภายนอกมหาวิทยาลัยอย่างน้อยรอ้ยละ 50 และมีผู้เข้าร่วมการแข่งขันหรอืเข้าร่วมการคัดเลือกที่มาจาก
หลากหลายสถาบัน (ตั้งแต่ 3 สถาบันขึ้นไป) 
 2. หนว่ยงานหรอืองค์กรระดับชาติ หมายถงึ หน่วยงานนอกสถาบันระดับกรมหรือเทียบเท่าขึ้นไป (เช่น ระดับ
จังหวดั) หรือรัฐวิสาหกิจ หรอืองค์การมหาชน หรือบริษทัมหาชนที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ หรอืองค์กรกลาง
ระดับชาติทัง้ภาครัฐและเอกชน (เช่น สภาอุตสาหกรรม สภาหอการค้า สภาวชิาชีพ)  
 
ตัวบ่งชี้  2.9    บัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งานทําหรือประกอบอาชีพอสิระภายใน  1  ปี  (สมศ. ตัวบ่งชีท้ี่ 1) 
 
วิธีการคํานวณ 
                          

จํานวนบัณฑิตปริญญาตรีที่ไดง้านทําหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ป ี
X 100 

จํานวนบัณฑิตที่ตอบแบบสํารวจทัง้หมด 
 
เกณฑ์การประเมิน   (ร้อยละ)  ผลผลิต / ผลลัพธ์   
 ใช้บัญญัติไตรยางศ์เทียบ กําหนดร้อยละ 100 เท่ากับ 5 คะแนน 
 
คําอธิบาย 

บัณฑิตปริญญาตรีที่สําเร็จการศึกษาในหลักสูตรภาคปกติ ภาคพิเศษ และภาคนอกเวลาในสาขาน้ัน ๆ ที่ได้งาน
ทําหรอืมีกิจการของตนเองที่มรีายได้ประจํา ภายในระยะเวลา 1 ปีนับจากวันที่สําเร็จการศึกษา เมื่อเทียบกบับัณฑิตที่
สําเร็จการศึกษาในปีการศึกษาน้ัน 

การนับการมงีานทํา นับกรณีการทํางานสุจริตทุกประเภทที่สามารถสร้างรายได้เข้ามาประจําเพื่อเล้ียงชีพ
ตนเองได้ โดยการนับจํานวนผู้มีงานทําของผู้สําเร็จการศึกษาที่ลงทะเบียนเรยีนในภาคพิเศษหรือภาคนอกเวลา ให้นับ
เฉพาะผู้ที่เปล่ียนงานใหม่หลังสําเร็จการศึกษาเท่านั้น 
หมายเหตุ 

ไม่นับรวมบัณฑิตที่มีงานทํากอ่นเข้าศึกษาหรอืมีกิจการของตนเองที่มีรายได้ประจําอยู่แล้ว ผู้ที่ศึกษาต่อใน
ระดับบัณฑิตศึกษา ผู้อุปสมบท และผู้ที่เกณฑ์ทหาร  
  
ข้อมูลประกอบพิจารณา  
 ข้อมูลจากการสํารวจตอ้งมีความเป็นตัวแทนของผู้สําเร็จการศึกษาทั้งในเชิงปริมาณ อย่างน้อยร้อยละ 70 และ
ในเชิงคุณลักษณะ ครอบคลุมทุกคณะ กรณีบณัฑิตที่ตอบแบบสํารวจไม่ถงึรอ้ยละ 70 ของบัณฑิตที่สําเรจ็การศึกษา ให้
มีการตดิตามซ้ํา โดยผลการสํารวจต้องสามารถระบุข้อมูล ดงัตอ่ไปนี้ 
 1. จํานวนผู้ตอบแบบสํารวจ 
 2. จํานวนผู้สําเร็จการศึกษาทัง้ภาคปกติและภาคพิเศษ (ภาคนอกเวลาราชการ) 

 3. จํานวนผู้สําเร็จการศึกษาที่ได้งานทํา 
 4. จํานวนผู้สําเร็จการศึกษาประกอบอาชีพอิสระ 
 5. จํานวนบัณฑิตที่มีงานทํากอ่นเข้าศึกษา 
 6. จํานวนบัณฑิตที่ศึกษาต่อ 
 7. เงินเดอืนหรอืรายไดต้่อเดอืนของผู้สําเร็จการศึกษาที่ไดง้านทําหรอืประกอบอาชีพอิสระ 
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ตัวบ่งชี้ที ่2.10    คุณภาพของบัณฑิตปริญญาตรี โท และเอก ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
           (สมศ. ตัวบ่งชีท้ี่ 2) 

วิธีการคํานวณ 
                          

 ผลรวมของค่าคะแนนที่ได้จากการประเมินบัณฑิต  
 จํานวนบัณฑิตที่ได้รับการประเมินทั้งหมด  

 
เกณฑ์การประเมิน    ผลผลิต / ผลลัพธ์     
 ใช้ค่าเฉล่ียของคะแนนประเมินบัณฑิต (คะแนนเต็ม 5) 
 
คําอธิบาย 
 คุณภาพของบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวฒุิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF: HEd. หรือ Thai 
Qualifications Framework for Higher Education) หมายถึง คุณลักษณะของบัณฑิตระดบัปริญญาตรี ปริญญาโท 
และปริญญาเอก ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒริะดับอุดมศึกษาแห่งชาติที่ สกอ. ระบุ โดยเป็นคุณลักษณะบัณฑิตที่      
พึงประสงค์ตามที่สถาบันกําหนด ครอบคลุมอยา่งน้อย 5 ด้าน คือ 1) ด้านคุณธรรมจริยธรรม 2) ด้านความรู้ 3) ด้าน
ทักษะทางปญัญา 4) ด้านทกัษะความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ และ 5) ดา้นทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การส่ือสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ รวมทั้ง TQF ตามสาขาวิชาชีพที่ประกาศใช้ ตลอดจนสอดคล้องกับ
คุณลักษณะของบัณฑิตทีพ่ึงประสงค์ที่สภาหรอืองค์กรวิชาชีพกําหนดเพิ่มเติม หรือสอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้
บัณฑิต 
 กรณทีี่เป็นวิชาชีพที่มีการเพิ่มเติมคุณลักษณะของบัณฑิตที่เพิม่เติมจากกรอบมาตรฐานทั้ง 5 ด้าน ต้องทําการ
ประเมินครบทกุด้าน 
 
ข้อมูลประกอบการพิจารณา 
 ข้อมูลจากการสํารวจตอ้งมีความเป็นตัวแทนของผู้สําเร็จการศึกษาทั้งในเชิงปริมาณและในเชงิคุณภาพ
ครอบคลุมทุกคณะ โดยสุ่มตามที่ มร. ขอเทียบเกณฑ์จาก สมศ. ดังนี ้

ขั้นตอนที่ 1 จําแนกจํานวนบัณฑิตตามคณะและระดับการศึกษา (ปริญญาตร ีโทและเอก) 
ขั้นตอนที่ 2 สุ่มจํานวนบัณฑิตโดยใช้กระบวนการวิจัยตามหลักของ Taro Yamane โดยกําหนดความคลาดเคล่ือน
ไม่เกินรอ้ยละ 5 
ขั้นตอนที่ 3 สุ่มจํานวนบัณฑิตของแต่ละกลุ่มอย่างน้อยร้อยละ 20 ตามเกณฑ์ของ สมศ. 
ขั้นตอนที่ 4 จําแนกกลุ่มตัวอยา่งที่สุ่มไดใ้นขั้นตอนที่ 3 ตามสัดส่วนของสาขาวิชาหรือวิชาเอก เพื่อให้ไดต้ัวแทนทกุกลุ่ม 
ขั้นตอนที่ 5 นําข้อมูลที่ไดจ้าก ขั้นตอนที่ 4 มาคํานวณตามเกณฑ์ สมศ. 

  
โดยมีข้อมูลประกอบการพิจารณา ดังตอ่ไปนี ้
1. ข้อมูลที่แสดงถึงคุณภาพบัณฑิตในด้านต่าง ๆ ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒริะดับอุดมศึกษาแห่งชาต ิที่

สถาบันอุดมศึกษาเป็นผู้ดําเนินการรวบรวมข้อมูลเอง โดยใช้แนวทางจากจากตัวอย่างแบบสอบถามทีเ่ผยแพร่โดย สมศ.  
2.  ผู้ตอบแบบสอบถาม คือ  ผู้ใช้บัณฑิต หรอืสถานศึกษาทีร่ับบัณฑิตเข้าศึกษาตอ่ 

 3. ข้อมูลผลการดําเนินงานด้านการผลิตบัณฑิตจากระบบฐานขอ้มูลด้านการประกันคุณภาพการศึกษา
ระดับอุดมศึกษา (CHE QA Online System) โดยสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) 
 4.  ตอ้งแสดงแบบเก็บขอ้มูลใหค้รบทั้ง 5 ด้าน และแสดงวิธีการเก็บรวบรวมขอ้มูลให้ชัดเจน 
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ตัวบ่งชี้ที ่2.11    ผลงานของผู้สําเร็จการศกึษาระดับปริญญาโทที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่ (สมศ. ตัวบ่งชีท้ี่ 3) 
 
วิธีการคํานวณ    

 
 
   
 ผลรวมถ่วงน้ําหนักของผลงานทีต่ีพิมพ์หรือเผยแพร่ของผู้สําเรจ็การศึกษาระดบัปริญญาโทให้นับผลงานที่

ตีพิมพ์ตามปีปฏิทินที่ตรงกับปกีารศึกษาที่ประเมิน 
 จํานวนผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทให้นบัตามปีการศึกษาที่ประเมิน 

 
หมายเหต ุ
 นับตามปีที่ไดร้บัการตพีิมพ์เท่านั้น      
 
เกณฑ์การให้คะแนน     ผลผลิต / ผลลัพธ์      
 ใช้บัญญัติไตรยางศ์เทียบ กําหนดร้อยละ 25 เท่ากับ 5 คะแนน  
 
                   
เกณฑ์การประเมินงานวิจัย 
 กําหนดระดับคุณภาพงานวิจยัที่ตีพิมพ ์ ดังน้ี 

ค่านํ้าหนัก ระดับคุณภาพงานวิจัย 
0.25 มีการเผยแพร่สู่สาธารณะในลักษณะใดลักษณะหน่ึง 
0.50 มีการตพีิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ (proceeding)  
0.75 มีการตพีิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ (proceeding) หรือมี

การตพีิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาต ิ
1.00 มีการตพีิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาต ิ 

 
เกณฑ์การประเมินงานสร้างสรรค ์

กําหนดระดับแหล่งเผยแพรง่านสร้างสรรค์  ดงันี ้
ค่านํ้าหนัก ระดับคุณภาพงานสร้างสรรค์* 

0.125 งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับสถาบันหรือจงัหวดั  
0.25 งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับชาติ 
0.50  งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับความร่วมมือระหวา่งประเทศ 

0.75 งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับภูมิภาคอาเซียน 

1.00 งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับนานาชาติ 
* องค์ประกอบของคณะกรรมการไม่น้อยกว่า 3 คน และต้องมีบุคคลภายนอกสถานศกึษาร่วมพิจารณาด้วย 
 

อาเซียน  หมายถึง  สมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้   (Association of South East Asian 
Nations)  มี 10  ประเทศ ไดแ้ก่  บรูไน  กัมพูชา อินโดนีเซยี สปป.ลาว  มาเลเซีย  พม่า  ฟิลิปปินส์    สิงคโปร์  ไทย
และเวียดนาม   

 
 

 ผลรวมถ่วงน้ําหนักของผลงานท่ีตีพิมพ์หรือเผยแพร่ของผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท  X100 
            จํานวนผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทท้ังหมด  
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การเผยแพร่ในระดับความร่วมมือระหว่างประเทศ เป็นโครงการร่วมมอืระหวา่งประเทศไทยกับประเทศอื่น  
 การเผยแพร่ในระดับภูมิภาคอาเซียน เป็นการเผยแพร่เฉพาะในกลุ่มอาเซียน 10 ประเทศ (อย่างน้อย 5 
ประเทศ  หมายถึงนับรวมประเทศไทยดว้ย)  และการให้คะแนนตามแหล่งเผยแพร่ไม่จําเป็นตอ้งไปแสดงในตา่งประเทศ 
 การเผยแพร่ในระดับนานาชาต ิเป็นการเผยแพร่ที่เปดิกว้างสําหรับทกุประเทศ  (อย่างนอ้ย 5 ประเทศ ที่ไมไ่ด้
อยู่ในกลุ่มอาเซยีน) 
 
คําอธิบาย 
 ผลงานของผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่เป็นปัจจัยสําคัญของคุณภาพของ
ผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทที่แสดงถึงความเป็นผู้นําทางความคิด ความสามารถด้านการคิดเชิงวิพากษ์         
การนําเสนอผลงาน มีทกัษะในการวจิัย ทกัษะและภูมิปัญญาในฐานะนักวิชาการและนักวิชาชีพขั้นสูง 
 ผลงานผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท หมายถึง บทความที่เป็นผลจากวทิยานิพนธ์  หรือบทความจาก สาร
นิพนธ์ หรอืบทความจากศิลปนิพนธ ์
 การเผยแพร่สู่สาธารณะในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง หมายถึง การเผยแพรใ่นลักษณะของรายงานสืบเนื่องจาก
การประชุมวิชาการ วารสารวิชาการ หรือส่ิงตพีิมพ์ทางวิชาการในระดับมหาวทิยาลัย หรือระดับคณะ และต้องเป็น
ผลงานที่ผ่านการกล่ันกรอง (peer review) โดยมีบุคคลภายนอกสถาบันร่วมเป็นกรรมการพจิารณาดว้ย  

งานวิจัยที่เผยแพร่ในที่ประชุมวชิาการระดับชาติ หมายถงึ การนําเสนอบทความวิจัยในที่ประชมุวิชาการและ
บทความฉบับสมบูรณ์ (Full Paper) ได้รับการตีพิมพใ์นรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ (Proceedings) 
ระดับชาติ ที่มกีองบรรณาธกิารจัดทํารายงานหรือคณะกรรมการจัดประชุม ประกอบดว้ย ศาสตราจารย์ หรอื
ผู้ทรงคุณวุฒิระดับปริญญาเอก หรือผู้ทรงคุณวฒุิที่มีผลงานเป็นที่ยอมรับในสาขาวิชานั้น ๆ นอกสถาบันเจ้าภาพอย่าง
น้อยร้อยละ 25 
 งานวิจัยที่เผยแพร่ในที่ประชุมวชิาการระดับนานาชาติ หมายถงึ การนําเสนอบทความวิจัยในทีป่ระชุมวิชาการ
และบทความฉบับสมบูรณ์ (Full paper) ได้รบัการตพีิมพ์ในรายงานสืบเนือ่งจากการประชมุวิชาการ (Proceedings) 
ระดับนานาชาต ิที่มีกองบรรณาธิการจัดทํารายงาน หรอืคณะกรรมการจัดประชุมประกอบดว้ยศาสตราจารย์ หรือ
ผู้ทรงคุณวุฒิระดับปริญญาเอก หรือผู้ทรงคุณวฒุิที่มีผลงานเป็นที่ยอมรับในสาขาวิชานั้น ๆ จากต่างประเทศอย่างน้อย
ร้อยละ 25 
 การส่งบทความเพื่อพิจารณาคัดเลือกให้นําเสนอในการประชมุวิชาการต้องส่งเป็นฉบับสมบูรณ์ (Full Paper) 
และเมื่อได้รับการตอบรับและตีพิมพ์แล้ว การตีพิมพ์ต้องตีพิมพ์เป็นฉบับสมบูรณ์ซึ่งสามารถอยู่ในรูปแบบเอกสารหรือส่ือ
อิเล็กทรอนิกส์ได้ 
 งานวิจัยที่ไดร้ับการตพีิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติ หมายถงึ บทความจากผลงานวิจัยที่ไดร้ับการตีพิมพใ์น
วารสารวิชาการ (Journal) ที่มชีื่อปรากฏอยู่ในฐานข้อมูล Thai-Journal Citation Index Centre (TCI) หรอื
วารสารวิชาการระดับชาติตามประกาศของ สมศ. 
 งานวิจัยที่ไดร้ับการตพีิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ หมายถึง บทความจากผลงานวิจยัที่ไดร้ับการ
ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ (Journal) ที่ปรากฏในฐานข้อมูลสากล ได้แก่ ฐานขอ้มูลการจดัอันดับวารสาร SJR (SClmago 
Journal Rank : www.scimagojr.com) หรือฐานข้อมูล ISI Web of Science (Science Citation Index Expand, 
Social Sciences Citation Index, Art and Humanities Citation Index) หรือฐานข้อมูลScopus หรือ
วารสารวิชาการระดับนานาชาตติามประกาศของ สมศ. 
ข้อมูลประกอบการพิจารณา 

1. จํานวนและรายชื่อบทความที่เป็นผลจากวทิยานิพนธ์ หรือสารนิพนธ์ ที่ตีพมิพ์ในลักษณะใดลักษณะหนึง่
ของผู้สําเร็จการศึกษาระดับปรญิญาโทที่ได้รับการตพีิมพ์ในระดับชาติหรอืนานาชาติรายปีตามปีการศึกษาหรือปีปฏิทินที่
ตรงกับปีการศึกษา พรอ้มชื่อเจา้ของบทความ ชื่อวิทยานพินธห์รือสารนพินธ์  ปีที่ตีพิมพ์  ชือ่วารสารหรือรายงาน
สืบเนื่องจากการประชุมวิชาการที่ตพีิมพ์  ค่านํ้าหนกัของบทความวิจัยแต่ละช้ิน 
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 2. จํานวนและรายชื่อผลงานสรา้งสรรค์จากศิลปนิพนธ์ของผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทที่ได้รับการ
เผยแพร่ในระดบัชาติหรือระดบันานาชาติ พรอ้มช่ือเจ้าของผลงาน ปีที่เผยแพร่ ชื่อหนว่ยงานหรือองค์กร พร้อมทัง้
จังหวดั ประเทศที่เผยแพร่ รูปแบบของการเผยแพร่พร้อมหลักฐาน และค่าน้ําหนักของการเผยแพร่ผลงานแต่ละช้ิน 
 3. จํานวนผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโททัง้หมด 
 
ตัวบ่งชี้ที ่2.12   ผลงานของผู้สําเร็จการศกึษาระดับปริญญาเอกที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่ (สมศ. ตัวบ่งชีท้ี่ 4) 
 

 
วิธีการคํานวณ    
 
       
 

 
 ผลรวมถ่วงน้ําหนักของผลงานทีต่ีพิมพ์หรือเผยแพร่ของผู้สําเรจ็การศึกษาระดบัปริญญาเอกให้นับผลงานที่

ตีพิมพ์ตามปีปฏิทินที่ตรงกับปกีารศึกษาที่ประเมิน 
 จํานวนผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกใหน้ับตามปีการศึกษาที่ประเมิน 

 
เกณฑ์การให้คะแนน   ผลผลิต / ผลลัพธ ์ 

ใช้บัญญัติไตรยางศ์เทียบ กําหนดร้อยละ 50 เท่ากับ 5 คะแนน  
 
เกณฑ์การประเมินงานวิจัย 
 กําหนดระดับคุณภาพบทความวิจัยทีต่ีพิมพ์  ดงันี ้

ค่านํ้าหนัก ระดับคุณภาพงานวิจัย 
0.25      มีการตพีิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ/ ระดับนานาชาติหรอืมีการ

ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมลู TCI 
0.50      มีการตพีิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาตทิี่มีชื่อปรากฏอยู่ในประกาศของ สมศ. 
0.75      มีการตพีิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่มีชื่อปรากฏอยู่ในประกาศของ สมศ. 
1.00      มีการตพีิมพใ์นวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ปรากฏในฐานข้อมูลการจัดอนัดับวารสาร (SCImago 

Journal Rank: www.scimagojr.com) โดยวารสารน้ันถกูจัดอยู่ในควอไทล์ใดควอไทล์หนึง่ ในปีล่าสุด 
ใน subject category ที่ตีพิมพ์หรือมกีารตีพมิพ์ในวารสารวชิาการระดับนานาชาติที่มีชื่อปรากฏอยูใ่น
ฐานข้อมูลสากล ISI  และ  Scopus 

 
เกณฑ์การประเมินงานสร้างสรรค ์
 กําหนดระดับคุณภาพงานสร้างสรรค์ที่เผยแพร ่ ดังนี ้

ค่านํ้าหนัก ระดับคุณภาพงานสร้างสรรค์* 
0.125      งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับสถาบันหรือจังหวัด  
0.25      งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับชาติ 
0.50      งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับความร่วมมือระหว่างประเทศ 

0.75      งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับภูมิภาคอาเซียน 

1.00      งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับนานาชาติ 
* องค์ประกอบของคณะกรรมการไม่น้อยกว่า 3 คน และต้องมีบุคคลภายนอกสถานศกึษาร่วมพิจารณาด้วย 

      ผลรวมถ่วงน้ําหนักของผลงานที่ตพีิมพ์หรอืเผยแพรข่องผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก    X 100  
จํานวนผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกทั้งหมด 
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อาเซียน  หมายถึง  สมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้   (Association of South East Asian 
Nations)  มี 10  ประเทศ ไดแ้ก่  บรูไน  กัมพูชา อินโดนีเซยี สปป.ลาว  มาเลเซีย  พม่า  ฟิลิปปินส์    สิงคโปร์  ไทย
และเวียดนาม   

การเผยแพร่ในระดับความร่วมมือระหว่างประเทศ เป็นโครงการร่วมมอืระหวา่งประเทศไทยกับประเทศอื่น  
 การเผยแพร่ในระดับภูมิภาคอาเซียน เป็นการเผยแพร่เฉพาะในกลุ่มอาเซียน 10 ประเทศ (อย่างน้อย 5 
ประเทศ  หมายถึงนับรวมประเทศไทยดว้ย)  และการให้คะแนนตามแหล่งเผยแพร่ไม่จําเป็นตอ้งไปแสดงในตา่งประเทศ 
 การเผยแพร่ในระดับนานาชาต ิเป็นการเผยแพร่ที่เปดิกว้างสําหรับทกุประเทศ (อย่างนอ้ย 5 ประเทศ ที่ไม่ได้
อยู่ในกลุ่มอาเซยีน) 

 
คําอธิบาย 

 ผลงานของผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกที่ไดร้ับการตีพมิพ์หรือเผยแพรเ่ป็นปัจจัยสําคัญของคุณภาพของ
ผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกที่แสดงถงึความเป็นผู้นําทางความคิด ความสามารถด้านการคิดเชงิวิพากษ์  
การนําเสนอผลงาน มีทกัษะในการวจิัย ทกัษะและภูมิปัญญาในฐานะนักวิชาการและนักวิชาชีพชั้นสูง 

งานวิจัยที่เผยแพร่ในที่ประชุมวชิาการระดับชาติ หมายถงึ การนําเสนอบทความวิจัยในที่ประชมุวิชาการและ
บทความฉบับสมบูรณ ์(Full Paper) ได้รับการตีพิมพใ์นรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ (Proceedings) 
ระดับชาติ ที่มกีองบรรณาธกิารจัดทํารายงานหรือคณะกรรมการจัดประชุม ประกอบดว้ย ศาสตราจารย์ หรอื
ผู้ทรงคุณวุฒิระดับปริญญาเอก หรือผู้ทรงคุณวฒุิที่มีผลงานเป็นที่ยอมรับในสาขาวิชานั้น ๆ นอกสถาบันเจ้าภาพอย่าง
น้อยร้อยละ 25 
 งานวิจัยที่เผยแพร่ในที่ประชุมวชิาการระดับนานาชาติ หมายถงึ การนําเสนอบทความวิจัยในทีป่ระชุมวิชาการ
และบทความฉบับสมบูรณ์ (Full paper) ได้รบัการตพีิมพ์ในรายงานสืบเนือ่งจากการประชมุวิชาการ (Proceedings) 
ระดับนานาชาต ิที่มีกองบรรณาธิการจัดทํารายงาน หรอืคณะกรรมการจัดประชุมประกอบดว้ยศาสตราจารย์ หรือ
ผู้ทรงคุณวุฒิระดับปริญญาเอก หรือผู้ทรงคุณวฒุิที่มีผลงานเป็นที่ยอมรับในสาขาวิชานั้น ๆ จากต่างประเทศอย่างน้อย
ร้อยละ 25 
 การส่งบทความเพื่อพิจารณาคัดเลือกให้นําเสนอในการประชมุวิชาการต้องส่งเป็นฉบับสมบูรณ์(Full Paper) 
และเมื่อได้รับการตอบรับและตีพิมพ์แล้ว การตีพิมพ์ต้องพิมพเ์ป็นฉบับสมบูรณ์ซึ่งสามารถอยู่ในรูปแบบเอกสารหรือส่ือ
อิเล็กทรอนิกส์ได้ 
 งานวิจัยที่ไดร้ับการตพีิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติ หมายถงึ บทความจากผลงานวิจัยที่ไดร้ับการตีพิมพใ์น
วารสารวิชาการ (Journal) ที่มชีื่อปรากฏอยู่ในฐานข้อมูล Thai-Journal Citation Index Centre (TCI) หรอื
วารสารวิชาการระดับชาติตามประกาศของ สมศ. 
 งานวิจัยที่ไดร้ับการตพีิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ หมายถึง บทความจากผลงานวิจยัที่ไดร้ับการ
ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ (Journal) ที่ปรากฏในฐานข้อมูลสากล ได้แก่ ฐานขอ้มูลการจดัอันดับวารสาร SJR (SClmago 
Journal Rank : www.scimagojr.com) หรือฐานข้อมูล ISI Web of Science (Science Citation Index Expand, 
Social Sciences Citation Index, Art and Humanities Citation Index) หรือฐานข้อมูลScopus หรือ
วารสารวิชาการระดับนานาชาตติามประกาศของ สมศ. 
ข้อมูลประกอบการพิจารณา 

1. จํานวนและรายชื่อบทความวิจัยจากวิทยานิพนธ์ของผู้สําเรจ็การศึกษาระดบัปริญญาเอกทีไ่ด้รับการตีพิมพ์
ในระดับชาตหิรอืนานาชาติรายปีตามปีการศึกษาหรอืปีปฏิทินที่ตรงกับปีการศึกษา พร้อมช่ือเจ้าของบทความ ชื่อ
วิทยานิพนธ์ ปทีี่ตีพิมพ์ ชือ่วารสารหรือรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการท่ีตพีิมพ์ ค่าน้ําหนักของบทความวิจัยแต่
ละชิ้น 
 2. จํานวนผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกทั้งหมด 
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ตัวบ่งชี้ที ่2.13  การพัฒนาอาจารย์  (สมศ. ตวับ่งชี้ที่ 14) 
 
วิธีการคํานวณ 
 
                       
 
 
เกณฑ์การให้คะแนน    ผลผลิต / ผลลัพธ ์ 

ใช้บัญญัติไตรยางศ์เทียบ โดยกาํหนดให้ค่าดัชนีคุณภาพอาจารย์เป็น 6  เท่ากบั 5 คะแนน 
 
เกณฑ์การพิจารณา 
 กําหนดค่านํ้าหนักระดับคุณภาพอาจารย์ ดังนี ้
 

                           วุฒิการศึกษา 
ตําแหน่งทางวชิาการ 

ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก 

อาจารย ์ 0 2 5 
ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ 1 3 6 
รองศาสตราจารย ์ 3 5 8 
ศาสตราจารย์ 6 8 10 

 
คําอธิบาย   
 คุณภาพของของคณาจารย์เป็นปัจจัยสําคัญที่ส่งผลต่อคุณภาพของผู้เรียน รวมทั้งพจิารณาจากความสําเร็จของ
สถานศึกษาในการส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาคุณภาพอาจารย์ เพื่อให้อาจารย์ ติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการอย่าง
ต่อเนื่อง อันจะทําให้สถานศึกษาสามารถแข่งขันได้ในระดับสากล คุณภาพอาจารย์พจิารณาจากคุณวุฒิและตําแหน่งทาง
วิชาการ 
 
ข้อมูลประกอบการพิจารณา 

1.  จํานวนและรายชื่ออาจารย์ประจําทัง้หมดในแต่ละปีการศึกษา  
2.  นับอาจารยท์ี่ปฏิบัติงานจรงิ และที่ลาศึกษาต่อ โดยมีฐานข้อมูลทีร่ะบุรายละเอียดแสดงวุฒิการศึกษาและ

ตําแหน่งทางวิชาการ 
 

การคิดคะแนนกรณีสาขาวิชาการ/วิชาชีพ  
คุณวุฒิคณาจารย์กรณีสาขาวิชาการ/วิชาชีพ ใหร้ับรองการเทียบเท่าตามหลักเกณฑ์ของ สกอ. และกรณี 

สายวิชาชีพใหเ้ทียบปรญิญาสูงสุดตามเกณฑ์ กพ. 
 
 
 
 
 
 
 
 

            ผลรวมถ่วงน้ําหนักของอาจารย์ประจํา 
                จํานวนอาจารย์ประจําทัง้หมด 
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องค์ประกอบที ่3   กจิกรรมการพัฒนานักศึกษา    
 

องค์ประกอบ ตัวบ่งชี ้  เกณฑ์การดําเนินงาน 
3. กิจกรรมการ
พัฒนา
นักศึกษา 
 
 

 
 
 

3.1 ระบบและ
กลไกการให้
คําปรึกษาและ
บริการด้านขอ้มลู
ข่าวสาร 
 

1. มีการจดับรกิารให้คําปรกึษาทางวิชาการและแนะแนวการใช้ชวีิตแก่นักศึกษา 
2. มีการจดับรกิารข้อมูลข่าวสารทีเ่ป็นประโยชน์ตอ่นักศึกษา 
3. มีการจดักิจกรรมเพ่ือพัฒนาประสบการณ์ทางวิชาการและวิชาชีพแก่นักศึกษา 
4. มีการจดับรกิารข้อมูลข่าวสารทีเ่ป็นประโยชน์ตอ่ศิษย์เก่า 
5. มีการจดักิจกรรมเพ่ือพัฒนาความรู้และประสบการณ์ให้ศิษย์เกา่ 
6. มีผลการประเมนิคุณภาพของการให้บริการในข้อ 1 – 3 ทุกขอ้ไม่ต่ํากว่า 3.51 

จากคะแนนเต็ม 5 
7. มีการนําผลการประเมินคุณภาพของการให้บรกิารมาใช้เป็นขอ้มูลในการ

พัฒนาการจัดบริการที่สนองความต้องการของนักศึกษา 
เกณฑ์การประเมิน    (ข้อ)  กระบวนการ 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการดําเนินการ 

1 ข้อ 
มีการดําเนินการ 
2  หรือ 3 ข้อ 

มีการดําเนินการ 
4 หรือ 5 ข้อ 

มีการดําเนินการ 
  6 ข้อ 

มีการดําเนินการ 
7 ข้อ 

 

เกณฑ์การประเมิน    (ข้อ)  กระบวนการ 
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการดําเนินการ 
1 ข้อ 

มีการดําเนินการ 
2  ข้อ 

มีการดําเนินการ 
3 หรือ 4 ข้อ 

มีการดําเนินการ 
5 ข้อ 

มีการดําเนินการ 
6  ข้อ 

องค์ประกอบ ตัวบ่งชี ้  เกณฑ์การดําเนินงาน 
3. กิจกรรมการ
พัฒนานักศึกษา 
 

 
 
 

3.2 ระบบและกลไก
การส่งเสริมกจิกรรม
นักศึกษา 
 

1. สถาบันจัดทําแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาที่ส่งเสริมผลการ
เรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหง่ชาติทกุด้าน 

2. มีกิจกรรมให้ความรู้และทักษะการประกันคุณภาพการศึกษาแก่
นักศึกษา 

3. มีการส่งเสริมใหน้ักศึกษานําความรู้ด้านการประกันคุณภาพไปใช้ใน
การจดักิจกรรมที่ดําเนินการโดยนักศึกษาอย่างน้อย 5 ประเภท
สําหรับระดับปริญญาตร ีและอย่างน้อย 2 ประเภทสําหรับ 
ระดับบัณฑิตศึกษา จากกจิกรรมต่อไปนี ้
- กิจกรรมวิชาการที่ส่งเสริมคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ 
- กิจกรรมกีฬาหรือการส่งเสรมิสุขภาพ 
- กิจกรรมบําเพญ็ประโยชน์หรอืรักษาส่ิงแวดล้อม 
- กิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรม 
- กิจกรรมส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรม 

4. มีการสนับสนุนให้นักศึกษาสร้างเครือข่ายพัฒนาคุณภาพภายใน
สถาบันและระหว่างสถาบัน และมีกิจกรรมร่วมกัน 

5. มีการประเมินความสําเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผนการจัด
กิจกรรมพัฒนานักศึกษา 

6. มีการนําผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรอืปรับปรุงการจัด
กิจกรรมเพ่ือพัฒนานักศึกษา 
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องค์ประกอบที ่4   การวิจยั  
 

องค์ประกอบ ตัวบ่งชี ้ เกณฑ์การดําเนินงาน 
4. การวจิัย 
 

 
 
 

4.1 ระบบและกลไก
การพัฒนางานวิจัย
หรืองานสร้างสรรค์ 

1. มีระบบและกลไกบริหารงานวิจยัหรืองานสร้างสรรค์ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายตาม
แผนด้านการวิจยัของสถาบัน และดําเนินการตามระบบที่กําหนด 

2. มีการบูรณาการกระบวนการวจิยัหรืองานสร้างสรรค์กับการจดัการเรียน        
 การสอน 

3. มีการพัฒนาศักยภาพด้านการวจิัยหรอืงานสร้างสรรค์และให้ความรู้ด้าน
จรรยาบรรณการวิจัยแก่อาจารย์ประจําและนักวิจัยประจํา 

4. มีการจดัสรรงบประมาณของสถาบัน เพื่อเป็นทุนวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ 
5. มีการสนับสนุนพันธกิจด้านการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ตามอตัลักษณข์องสถาบัน

อย่างน้อยในประเด็นต่อไปนี ้
- ห้องปฏิบัตกิารวิจัยฯ หรือหนว่ยวิจัยฯ หรือศูนย์เครื่องมือ หรือศูนย์ให้
คําปรึกษาและสนับสนุนการวจิัยฯ 
- ห้องสมุดหรือแหล่งค้นคว้าขอ้มูลสนับสนุนการวิจัยฯ 
- ส่ิงอํานวยความสะดวกหรอืการรกัษาความปลอดภัยในการวจิยัฯ เช่น ระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ ระบบรักษาความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการวิจัย 
- กิจกรรมวิชาการที่ส่งเสริมงานวิจัยฯ เช่น การจัดประชุมวิชาการ การจัดแสดง
งานสร้างสรรค์ การจดัให้มีศาสตราจารย์อาคันตุกะหรอืศาสตราจารยร์ับเชิญ 
(visiting professor) 

6. มีการตดิตามและประเมินผลการสนับสนุนในขอ้ 4 และข้อ 5 อย่างครบถ้วนทกุ
ประเด็น 

7. มีการนําผลการประเมินไปปรับปรุงการสนับสนุนพันธกิจด้านการวจิัยหรืองาน
สร้างสรรค์ของสถาบัน 

8. มีระบบและกลไกเพื่อสร้างงานวิจัยหรืองานสรา้งสรรค์บนพื้นฐานภูมิปัญญา
ท้องถิ่น หรือจากสภาพปัญหาของสังคม เพื่อตอบสนองความต้องการของท้องถิ่น
และสังคม และดําเนินการตามระบบที่กําหนด (เฉพาะกลุ่ม ข และ ค2) 

เกณฑ์การประเมิน    (ข้อ)  กระบวนการ 
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการดําเนินการ 
1 ข้อ 

มีการดําเนินการ 
2  หรือ 3 ข้อ 

มีการดําเนินการ 
4 หรือ 5 ข้อ 

มีการดําเนินการ 
6 ข้อ หรือ 7 ขอ้ 

มีการดําเนินการครบ 
8 ข้อ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   

                                                       วันที่  29 เมษายน 2556 

30

องค์ประกอบ ตัวบ่งชี ้ เกณฑ์การดําเนินงาน 
4. การวจิัย 

 
 
 

4.2 ระบบและกลไกการ
จัดการความรู้จาก
งานวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค์ 
 

1. มีระบบและกลไกสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวจิัยหรอืงานสร้างสรรค์ใน
การประชุมวิชาการหรือการตพีมิพ์ในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติ และ
มีการเผยแพร่ผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ในการประชุมวิชาการหรือ
การตพีิมพ์ในวารสารระดับชาตหิรือนานาชาต ิ

2. มีระบบและกลไกการรวบรวม คัดสรร วิเคราะห์และสังเคราะห์ความรู้จาก
งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ เพือ่ให้เป็นองค์ความรู้ที่คนทัว่ไปเข้าใจได ้และ
ดําเนินการตามระบบที่กําหนด 

3. มีการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่องค์ความรู้จากงานวจิัยหรืองาน
สร้างสรรค์ที่ไดจ้ากขอ้ 2 สู่สาธารณชนและผู้เกีย่วข้อง 

4. มีการนําผลงานงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ และมี
การรับรองการใช้ประโยชน์จรงิจากหน่วยงานภายนอกหรือชุมชน 

5. มีระบบและกลไกเพื่อช่วยในการคุ้มครองสิทธิ์ของงานวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค์ที่นําไปใช้ประโยชน ์และดําเนินการตามระบบทีก่ําหนด 

 
เกณฑ์การประเมิน    (ข้อ)  กระบวนการ 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการดําเนินการ 

1 ข้อ 
มีการดําเนินการ 

2  ข้อ 
มีการดําเนินการ 

3 ข้อ 
มีการดําเนินการ 

  4 ข้อ 
มีการดําเนินการ 

5  ข้อ 
 
หมายเหตุ  

การนําไปใช้ประโยชน์ของงานวิจัย  เป็นการนําไปใช้ประโยชน์ตามวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้ในโครงการวิจัย  
และรายงานการวิจัยอย่างถูกตอ้ง  สามารถนําไปสู่การแก้ปัญหาได้อย่างเป็นรูปธรรมกับกลุ่มเป้าหมาย  โดยมีหลักฐาน
ปรากฏอย่างชัดเจนถงึการนําไปใช้จนกอ่ใหเ้กิดประโยชน์ได้จรงิตามวัตถุประสงค์  และได้การรับรองการใช้ประโยชน์
จากหน่วยงานทีเ่กี่ยวข้อง 
 การนําไปใช้ประโยชน์ของงานสร้างสรรค์  จะต้องปรากฏชัดตามที่ระบุไวใ้นวัตถุประสงค์ของโครงการ
สร้างสรรค์  ซึ่งไดน้ําเสนอรายงานขั้นตอนการสร้างสรรค์  ผ่านการวเิคราะหแ์ละสรุปผลตามผลงานอย่างเป็นระบบ
สามารถนําผลงานและรายงานการดําเนินงานไปใช้ประโยชน์ได้จรงิตามวัตถุประสงค์  และได้นําเสนอผลการนําไปใช้
จากผู้เกีย่วขอ้ง  เช่น  สถาบันการศึกษา  สถาบันศิลปะ  เป็นต้น 
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ตัวบ่งชี้ 4.3  เงนิสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ต่อจํานวนอาจารย์ประจําและนักวจิัยประจํา 
วิธีการคํานวณ : 

1. คํานวณจํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากภายในและภายนอกสถาบันต่อจํานวนอาจารย์
ประจําและนักวจิัยประจํา 

จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยฯ = 
 

2. แปลงจํานวนเงินที่คํานวณไดใ้นข้อ 1 เทียบกบัคะแนนเต็ม 5 
 
คะแนนที่ได้ = 

 
สรุปคะแนนที่ได้ในระดับคณะวิชาและระดับสถาบัน 

1. คะแนนที่ได้ในระดับคณะวิชา = ค่าเฉล่ียของคะแนนที่ได้ของทกุกลุ่มสาขาวชิาในคณะวิชา 
2. คะแนนที่ได้ในระดับสถาบัน = ค่าเฉล่ียของคะแนนที่ได้ของทุกคณะวิชาในสถาบัน 

เกณฑ์การประเมิน   ปัจจัยนําเข้า 
โดยการแปลงจาํนวนเงินตอ่จํานวนอาจารย์ประจําและนักวิจัยประจําเป็นคะแนนระหว่าง 0 – 5 

เกณฑ์เฉพาะสถาบันกลุ่ม ข และ ค2 จําแนกเป็น 3 กลุ่มสาขาวิชา 
1.1 กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี
จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรอืงานสร้างสรรค์จากภายในและภายนอกสถาบันที่กําหนดให้เป็นคะแนนเต็ม  

5 = 60,000 บาทขึ้นไปตอ่คน 
1.2 กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 
จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรอืงานสร้างสรรค์จากภายในและภายนอกสถาบันที่กําหนดให้เป็นคะแนนเต็ม  

5 = 50,000 บาทขึ้นไปตอ่คน 
1.3 กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรอืงานสร้างสรรค์จากภายในและภายนอกสถาบันที่กําหนดให้เป็นคะแนนเต็ม  

5 = 25,000 บาทขึ้นไปตอ่คน 
หมายเหตุ  

1. จํานวนอาจารย์และนักวิจัยประจํา ให้นับตามปีการศึกษา และนับเฉพาะที่ปฏิบัติงานจรงิไม่นับรวมผู้ลา
ศึกษาต่อ 

2. ให้นับจํานวนเงินที่มกีารเซ็นสัญญารับทุนในปีการศึกษาหรือปีงบประมาณนั้นๆ ไม่ใช่จํานวนเงินที่เบิก    
จ่ายจรงิ 

3. กรณทีี่มีหลักฐานการแบง่สัดส่วนเงินสนับสนุนงานวิจัย ซึง่อาจเป็นหลักฐานจากแหล่งทุนหรือหลักฐานจาก
การตกลงร่วมกนัของสถาบันทีร่่วมโครงการ ให้แบ่งสัดส่วนเงนิตามหลักฐานที่ปรากฏ กรณทีี่ไม่มีหลักฐาน ให้แบ่งเงิน
ตามสัดส่วนผู้ร่วมวิจัยของแต่ละสถาบัน 

4. การนับจํานวนเงินสนับสนุนโครงการวิจยั สามารถนับเงินโครงการวจิัยสถาบันที่ได้ลงนามในสัญญารับทุน
โดยอาจารย์หรอืนักวิจยั แต่ไมส่ามารถนับเงินโครงการวิจัยสถาบันที่บุคลากรสายสนับสนุนที่ไม่ใช่นกัวิจัยเป็น
ผู้ดําเนินการ 

 
 
 
 
 

จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยฯ จากภายในและภายนอก    
จํานวนอาจารยป์ระจําและนักวจิัยประจํา 

  จํานวนเงินสนบัสนุนงานวิจัยฯจากภายในและภายนอก   X  5 
จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยฯที่กําหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 
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ตัวบ่งชี้  4.4   งานวิจยัหรืองานสร้างสรรค์ที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่  (สมศ.ตัวบ่งชีท้ี่ 5) 
 

 

วิธีการคํานวณ 
 ผลรวมถ่วงน้ําหนักของงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ทีต่ีพิมพ์หรอืเผยแพร ่

x 100 
 จํานวนอาจารยป์ระจําและนักวจิัยประจําทั้งหมด 

 ผลรวมถ่วงน้ําหนักของงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ทีต่ีพิมพ์หรอืเผยแพรใ่ห้นับผลงานที่ตีพิมพต์ามปีปฏิทินที่
ตรงกับปีการศึกษาที่ประเมิน 

 จํานวนอาจารยป์ระจําและนักวจิัยประจําให้นับตามปีการศึกษาที่ประเมิน 
 
เกณฑ์การให้คะแนน   ผลผลิต / ผลลัพธ ์ 
 ใช้บัญญัติไตรยางศ์เทียบ  โดยกําหนดร้อยละเท่ากับ 5 คะแนน   จําแนกตามกลุ่มสาขาวิชา  ดังนี ้

กลุ่มสาขาวิชา ร้อยละ 
วิทยาศาสตร์สุขภาพ 20 
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 20 
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 10 

 การคิดคะแนนระดับคณะ ใหน้ําคะแนนที่คิดได้ของแต่ละกลุ่มสาขาวิชามาหาค่าเฉล่ีย และการคิดคะแนน
ระดับสถาบันใหน้ําคะแนนที่คิดได้ในแต่ละคณะมาหาค่าเฉล่ีย 
 
เกณฑ์การประเมินงานวิจัย 
 กําหนดระดับคุณภาพงานวิจยัที่ตีพิมพ์  ดังนี ้

ค่านํ้าหนัก ระดับคุณภาพงานวิจัย 
0.25      มีการตพีิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ/ระดับนานาชาติ หรือมีการตพีิมพ์

ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI  
0.50      มีการตพีิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาตทิี่มีชื่อปรากฏอยู่ในประกาศของ สมศ. 
0.75      มีการตพีิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่มีชื่อปรากฏอยู่ในประกาศของ สมศ. 
1.00      มีการตพีิมพใ์นวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ปรากฏในฐานข้อมูลการจัดอนัดับวารสาร (SCImago 

Journal Rank: www.scimagojr.com) โดยวารสารน้ันถกูจัดอยู่ในควอไทล์ใดควอไทล์หนึง่ ในปีล่าสุด 
ใน subject category ที่ตีพิมพ์หรือมกีารตีพมิพ์ในวารสารวชิาการระดับนานาชาติที่มีชื่อปรากฏอยูใ่น
ฐานข้อมูลสากล ISI และ Scopus 

 
เกณฑ์การประเมินงานสร้างสรรค ์
กําหนดระดับคุณภาพงานสร้างสรรค์ที่เผยแพร ่ ดังนี ้

ค่านํ้าหนัก ระดับคุณภาพงานสร้างสรรค์* 
0.125      งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับสถาบันหรือจังหวัด  
0.25      งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับชาติ 
0.50      งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับความร่วมมือระหว่างประเทศ 

0.75      งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับภูมิภาคอาเซียน 

1.00      งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับนานาชาติ 
* องค์ประกอบของคณะกรรมการไม่น้อยกว่า 3 คน และต้องมีบุคคลภายนอกสถานศกึษาร่วมพิจารณาด้วย 

อาเซียน  หมายถึง  สมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้   (Association of South East Asian 
Nations)  มี 10  ประเทศ ไดแ้ก่  บรูไน  กัมพูชา อินโดนีเซยี สปป.ลาว  มาเลเซีย  พม่า  ฟิลิปปินส์    สิงคโปร์  ไทย
และเวียดนาม   
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การเผยแพร่ในระดับความร่วมมือระหว่างประเทศ เป็นโครงการร่วมมอืระหวา่งประเทศไทยกับประเทศอื่น  
 การเผยแพร่ในระดับภูมิภาคอาเซียน เป็นการเผยแพร่เฉพาะในกลุ่มอาเซียน 10 ประเทศ (อย่างน้อย 5 
ประเทศ  หมายถึงนับรวมประเทศไทยดว้ย)  และการให้คะแนนตามแหล่งเผยแพร่ไม่จําเป็นตอ้งไปแสดงในตา่งประเทศ 
 การเผยแพร่ในระดับนานาชาต ิเป็นการเผยแพร่ที่เปดิกว้างสําหรับทกุประเทศ (อย่างนอ้ย 5 ประเทศ ที่ไม่ได้
อยู่ในกลุ่มอาเซยีน) 
 
คําอธิบาย 

การวจิัยเป็นพันธกิจหนึง่ที่สําคัญของสถานศึกษาระดับอดุมศึกษา  การดําเนนิการตามพันธกิจอย่างมี
ประสิทธิภาพและประสบความสําเร็จน้ัน  สามารถพจิารณาได้จากผลงานวจิยัและงานสร้างสรรค์ที่มีคุณภาพและมีการ
เผยแพร่อย่างกว้างขวางจากการเปรยีบเทยีบจาํนวนบทความวิจัยทีต่ีพิมพ์และจํานวนผลงานสร้างสรรค์ที่เผยแพร่ใน
ระดับชาติหรือระดับนานาชาติของอาจารย์ประจําและนักวิจัยประจํา 

งานวิจัยที่เผยแพร่ในที่ประชุมวชิาการระดับชาติ หมายถงึ การนาํเสนอบทความวิจัยในที่ประชมุวิชาการและ
บทความฉบับสมบูรณ์ (Full Paper) ได้รับการตีพิมพใ์นรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ (Proceedings) 
ระดับชาติ ที่มกีองบรรณาธกิารจัดทํารายงานหรือคณะกรรมการจัดประชุม ประกอบดว้ย  ศาสตราจารย์  หรือ
ผู้ทรงคุณวุฒิระดับปริญญาเอก หรือผู้ทรงคุณวฒุิที่มีผลงานเป็นที่ยอมรับในสาขาวิชานั้น ๆ นอกสถาบันเจ้าภาพอย่าง
น้อยร้อยละ 25 
 งานวิจัยที่เผยแพร่ในที่ประชุมวชิาการระดับนานาชาติ หมายถงึ การนําเสนอบทความวิจัยในทีป่ระชุมวิชาการ
และบทความฉบับสมบูรณ์ (Full paper) ได้รบัการตพีิมพ์ในรายงานสืบเนือ่งจากการประชมุวิชาการ (Proceedings) 
ระดับนานาชาต ิที่มีกองบรรณาธิการจัดทํารายงาน หรอืคณะกรรมการจัดประชุมประกอบดว้ยศาสตราจารย์ หรือ
ผู้ทรงคุณวุฒิระดับปริญญาเอก หรือผู้ทรงคุณวฒุิที่มีผลงานเป็นที่ยอมรับในสาขาวิชานั้น ๆ จากต่างประเทศอย่างน้อย
ร้อยละ 25 
 การส่งบทความเพื่อพิจารณาคัดเลือกให้นําเสนอในการประชมุวิชาการต้องส่งเป็นฉบับสมบูรณ์ (Full Paper) 
และเมื่อได้รับการตอบรับและตีพิมพ์แล้ว การตีพิมพ์ต้องตีพิมพ์เป็นฉบับสมบูรณ์ซึ่งสามารถอยู่ในรูปแบบเอกสารหรือส่ือ
อิเล็กทรอนิกส์ได้ 
 งานวิจัยที่ไดร้ับการตพีิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติ หมายถงึ บทความจากผลงานวิจัยที่ไดร้ับการตีพิมพใ์น
วารสารวิชาการ (Journal) ที่มชีื่อปรากฏอยู่ในฐานข้อมูล Thai-Journal Citation Index Centre (TCI) หรอื
วารสารวิชาการระดับชาติตามประกาศของ สมศ. 
 งานวิจัยที่ไดร้ับการตพีิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ หมายถึง บทความจากผลงานวิจยัที่ไดร้ับการ
ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ (Journal) ที่ปรากฏในฐานข้อมูลสากล ได้แก่ ฐานขอ้มูลการจดัอันดับวารสาร SJR (SClmago 
Journal Rank : www.scimagojr.com) หรือฐานข้อมูล ISI Web of Science (Science Citation Index Expand, 
Social Sciences Citation Index, Art and Humanities Citation Index) หรือฐานข้อมูลScopus หรือ
วารสารวิชาการระดับนานาชาตติามประกาศของ สมศ. 
ข้อมูลประกอบการพิจารณา 
 1.  จํานวนและรายชื่อบทความวิจัยระดับชาติและนานาชาติทั้งหมด ของอาจารย์ประจําและนกัวิจัยประจํา ทัง้
ที่ปฏิบัติงานจรงิและลาศึกษาตอ่ตามปีการศึกษาหรอืปีปฏิทินที่ตรงกับปีการศึกษา พร้อมช่ือเจ้าของบทความ  ปีที่
ตีพิมพ์  ชื่อวารสารหรือรายงานสืบเน่ืองจากการประชุมวิชาการ และค่าน้ําหนักของแต่ละบทความวิจัย 
 2.  จํานวนรายชื่อผลงานสร้างสรรค์ที่เผยแพรใ่นระดับชาตหิรอืระดับนานาชาติทั้งหมดของอาจารย์ประจําและ
นักวิจัยประจํา ทั้งที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาต่อ  พรอ้มช่ือเจ้าของผลงาน  ปีที่เผยแพร่  ชือ่สถานที่  จงัหวัดหรอื
ประเทศทีเ่ผยแพร่  และระบุรปูแบบของการเผยแพร่พรอ้มหลักฐาน  และค่าน้ําหนักของแต่ละผลงานสร้างสรรค์ 
 3.  หลักฐานแสดงความเป็นเจ้าของโครงการวิจยั 
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ตัวบ่งชี้ที ่4.5    งานวิจยัหรืองานสร้างสรรคท์ี่นําไปใช้ประโยชน์  (สมศ.ตัวบ่งชี้ที่ 6) 
 
วิธีการคํานวณ 

 ผลรวมของจํานวนงานวิจยัหรอืงานสร้างสรรค์ที่นําไปใช้ประโยชน์ 
x 100 

 จํานวนอาจารยป์ระจําและนักวจิัยประจําทั้งหมด 
 ผลรวมของจํานวนงานวิจยัหรอืงานสร้างสรรค์ที่นําไปใช้ประโยชน์ให้นับจํานวนผลงานที่ตีพมิพ์ตาม            

ปีปฏิทินที่ตรงกบัปีการศึกษาทีป่ระเมิน 
 จํานวนอาจารยป์ระจําและนักวจิัยประจําให้นับตามปีการศึกษาที่ประเมิน 

 
เกณฑ์การให้คะแนน  ผลผลิต / ผลลัพธ์   
 ใช้บัญญัติไตรยางศ์เทียบ  โดยกําหนดร้อยละ  20 เท่ากับ 5  คะแนน   ทุกกลุ่มสาขาวิชา  
 
คําอธิบาย 
 การวจิัยเป็นพันธกิจหนึง่ที่สําคัญของสถาบันอดุมศึกษา  การดําเนินการตามพันธกิจอย่างมปีระสิทธิภาพและ
ประสบความสําเร็จนั้น  สามารถพิจารณาได้จากผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ที่มีคุณภาพและมีประโยชน์สู่การนําไปใช้
จากการเปรียบเทียบจํานวนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ของอาจารย์ประจําและนักวิจัยประจําที่นําไปใช้ประโยชน์ในการ
แก้ปัญหาตามวตัถุประสงค์ที่ระบุไว้ในโครงการวิจัยและรายงานการวจิัยโดยได้รับการรับรองการใช้ประโยชน์จาก
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับจํานวนอาจารย์ประจําและนักวิจัยประจํา 

งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่นาํไปใช้ประโยชน์ หมายถงึ งานวิจัยหรืองานสรา้งสรรค์ที่ได้นําไปใช้ประโยชน์
ตามวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้ในโครงการ โครงการวิจัย และรายงานการวจิัยอย่างถกูต้อง สามารถนําไปสู่การแกป้ัญหาได้
อย่างเป็นรูปธรรม มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ในการประยุกตใ์ช้กับกลุ่มเป้าหมายโดยมีหลักฐานปรากฏชัดเจนถึงการ
นําไปใช้จนกอ่ให้เกิดประโยชนไ์ด้จรงิอย่างชัดเจน ตามวัตถุประสงค์และ/หรือได้การรับรองการใช้ประโยชน์จาก
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยมีหลักฐานเชงิประจกัษ์หรือการรับรอง/การตรวจรบังานโดยหน่วยงานภายนอกสถานศึกษา  

ประเภทของการใช้ประโยชน์จากงานวจิัยและงานสร้างสรรค์ ที่สามารถนําไปสู่การแก้ปัญหาได้อย่างเป็น
รูปธรรม มีดงันี ้
 1.  การใช้ประโยชน์ในเชงิสาธารณะ เช่น ผลงานวิจัยที่นําไปใช้ให้เกิดประโยชน์แก่สาธารณชนในเรือ่ง ต่าง ๆ 
ที่ทําให้คุณภาพชีวิตและเศรษฐกิจของประชาชนดีขึ้น ได้แก่ การใช้ประโยชน์ด้านสาธารณสุข  ด้านการบรหิารจัดการ
สําหรับวิสาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อม (SME) ด้านการส่งเสริมประชาธิปไตยภาคประชาชน ด้านศิลปะและ
วัฒนธรรม ด้านวิถีชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เป็นต้น   
 2.  การใช้ประโยชน์ในเชงินโยบาย เช่น ใช้ประโยชน์จากผลงานวิจัยเชิงนโยบายในการนําไปประกอบเป็น
ข้อมูลการประกาศใช้กฎหมาย หรือกําหนดมาตรการ กฎเกณฑ์ต่าง ๆ โดยองค์กร หรือหน่วยงานภาครัฐและเอกชน 
เป็นต้น 
 3.  การใช้ประโยชน์ในเชงิพาณชิย์ เช่น งานวจิยัหรืองานสร้างสรรค์ที่นําไปสู่การพัฒนาส่ิงประดิษฐ์ หรือ
ผลิตภัณฑ์ซึ่งก่อให้เกิดรายได้ หรือนําไปสู่การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต เป็นต้น 

4.  การใช้ประโยชน์ทางอ้อมของงานสร้างสรรค์ ซึ่งเป็นการสรา้งคุณค่าทางจิตใจ ยกระดับจติใจก่อให้เกิด
สุนทรียภาพ สรา้งความสุข เช่น งานศิลปะที่นําไปใช้ในโรงพยาบาล ซึ่งได้มีการศึกษาและการประเมินไว ้

หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการรบัรองการนํางานวิจัยหรืองานสรา้งสรรค์ไปใช้ประโยชน์ หมายถงึ หน่วยงานหรอื
องค์กร หรอืชุมชนภายนอกสถานศึกษาระดับอุดมศึกษา ที่มกีารนํางานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ของสถานศึกษา
ระดับอุดมศึกษาไปใช้ก่อให้เกิดประโยชน์ โดยมีหลักฐานเชิงประจักษ์หรอืการรับรอง/การตรวจรับงานโดยหน่วยงาน
ภายนอกสถานศึกษา  



   

                                                 วันที่  29 เมษายน 2556 
 

35

การนบัจํานวนผลงานวิจัยหรือผลงานสร้างสรรค์ทีน่ําไปใชป้ระโยชน์  ให้นบัจากวันที่นําผลงานวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค์มาใช้และเกิดผลชัดเจนโดยที่ผลงานวิจัยจะดําเนินการในช่วงเวลาใดก็ได้ ช่วงเวลาที่ใช้จะเป็นตามปีปฏิทิน 
หรือปงีบประมาณ หรือปกีารศึกษา อย่างใดอย่างหนึง่ตามระบบที่มหาวทิยาลัยจัดเก็บข้อมูล ในกรณีทีง่านวจิัยหรอืงาน
สร้างสรรค์มีการนําไปใช้ประโยชน์มากกว่า 1 ครั้ง ให้นับการใช้ประโยชน์ได้เพียงครัง้เดยีว ยกเว้นในกรณีที่มกีารใช้
ประโยชน์ที่แตกต่างกันชัดเจนตามมิติของการใช้ประโยชน์ที่ไม่ซ้ํากัน 
 
ข้อมูลประกอบการพิจารณา 
 1.  จํานวนและรายชื่องานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่นําไปใช้ให้เกิดประโยชนข์องอาจารย์ประจําและ
นักวิจัยประจํา โดยนับรวมผลงานที่นําไปใช้ประโยชน์ของอาจารย์และนักวิจยัประจําทัง้ที่ปฏิบัติงานจรงิและลาศึกษา
ต่อ  พรอ้มชื่อเจ้าของผลงาน  ปีที่งานวจิัยหรอืงานสร้างสรรค์ดําเนินการเสรจ็  ปีที่นําไปใช้ประโยชน์  ชื่อหน่วยงานที่
นําไปใช้ประโยชน์  โดยมีหลักฐานการรับรองการใช้ประโยชน์จากหน่วยงานหรือองค์กรที่เกีย่วข้อง  ทัง้นี้ใหแ้สดงข้อมูล
ที่ระบุรายละเอยีดการใช้ประโยชน์ที่ชัดเจนตามแนวทางดังต่อไปน้ี 
 -  การใช้ประโยชน์ในเชงิสาธารณะ  เช่น  ผลงานวิจัยที่นําไปใช้ให้เกิดประโยชน์แก่สาธารณชนในเรือ่งต่าง ๆ 
ที่ทําให้คุณภาพชีวิตและเศรษฐกิจของประชาชนดีขึ้น ได้แก่  การใช้ประโยชน์ด้านสาธารณสุข  ด้านการบรหิารจัดการ
สําหรับวิสาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อม (SME)  ด้านการส่งเสริมประชาธิปไตยภาคประชาชน  ด้านศิลปะและ
วัฒนธรรม  ด้านวิถีชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพยีง  เป็นต้น 
 -  การใช้ประโยชน์ในเชิงนโยบาย  เช่น ใช้ประโยชน์จากผลงานวิจัยเชิงนโยบายในการนําไปประกอบเป็น
ข้อมูลการประกาศใช้กฎหมาย  หรือกําหนดมาตรการ  กฎเกณฑ์ต่างๆ โดยองค์กร  หรือหนว่ยงานภาครัฐและเอกชน  
เป็นต้น 
 -  การใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์  เช่น  งานวจิยัหรืองานสร้างสรรค์ที่นําไปสู่การพัฒนาส่ิงประดิษฐ์หรือ
ผลิตภัณฑ์ซึ่งก่อให้เกิดรายได้   หรือนําไปสู่การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต  เปน็ต้น 
 -  การใช้ประโยชน์ทางออ้มของงานสร้างสรรค์  ซึ่งเป็นการสร้างคุณค่าทางจิตใจ  ยกระดับจิตใจก่อให้เกิด
สุนทรยีภาพ  สร้างความสุข เชน่  งานศิลปะที่นําไปใช้ในโรงพยาบาล  ซึ่งได้มกีารศึกษาและประเมินไว้   
 2.  จํานวนอาจารย์ประจําและนักวิจัยประจําทั้งหมดในแต่ละปีการศึกษา  โดยนับรวมอาจารย์และนักวิจัย
ประจําที่ลาศึกษาต่อ   
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ตัวบ่งชี้ที ่4.6    ผลงานวชิาการที่ได้รับการรับรองคุณภาพ (สมศ.ตัวบ่งชี้ที่ 7) 
 
วิธีการคํานวณ 

 ผลรวมถ่วงน้ําหนักของผลงานวชิาการที่ได้รับรองคุณภาพ 
x 100 

 จํานวนอาจารยป์ระจําและนักวจิัยประจําทั้งหมด 
 ผลรวมถ่วงน้ําหนักของผลงานวชิาการที่ได้รับรองคุณภาพให้นบัผลงานที่ตีพิมพ์ตามปีปฏิทินที่ตรงกับ             

ปีการศึกษาที่ประเมิน 
 จํานวนอาจารยป์ระจําและนักวจิัยประจําให้นับตามปีการศึกษาที่ประเมิน 

 
เกณฑ์การให้คะแนน  ผลผลิต / ผลลัพธ์  
 ใช้บัญญัติไตรยางศ์เทียบ  โดยกําหนดร้อยละ  10  เท่ากับ 5  คะแนน   ทุกกลุ่มสาขาวิชา  
 
เกณฑ์การประเมิน 
 กําหนดระดับคุณภาพผลงานวชิาการ  ดงันี ้

ค่านํ้าหนัก ระดับคุณภาพผลงานทางวชิาการ 
0.25 บทความวิชาการที่ไดร้ับการตีพมิพ์ในวารสารระดับชาติ 
0.50 บทความวิชาการที่ไดร้ับการตีพมิพ์ในวารสารระดับนานาชาติ 
0.75 ตําราหรือหนังสือที่มีการประเมินผ่านตามเกณฑ์โดยผู้ทรงคุณวุฒิที่สถานศึกษากําหนด 
1.00 ตําราหรือหนังสือที่ใชใ้นการขอผลงานทางวิชาการและผ่านการพิจารณาตามเกณฑ์การขอตําแหน่งทาง

วิชาการแล้ว  หรือตําราหรอืหนงัสือที่มีคุณภาพสูง มีผู้ทรงคุณวฒุิตรวจอ่านตามเกณฑ์การขอตําแหน่ง
ทางวิชาการ 

 
คําอธิบาย 
 ผลงานวิชาการที่มีคุณภาพสะท้อนถงึสมรรถนะในการศึกษา  ค้นคว้า  วิเคราะห์  สังเคราะห์  วิจัย  การปฏิบัติ
จริงและได้นําไปใช้ในการแก้ปญัหา  หรอืพัฒนางานในหน้าทีจ่นเกิดผลดีตอ่การพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา  และ
เป็นประโยชน์ตอ่ความก้าวหน้าทางวิชาการ 

ผลงานวิชาการที่ได้รับรองคุณภาพ หมายถงึ บทความวิชาการ ตํารา หรือหนงัสือ ที่ผ่านกระบวนการ
กล่ันกรองและได้รับการรับรองคุณภาพแล้ว ตามเกณฑ์ของ กพอ. เรื่องหลักเกณฑ์การขอกําหนดตําแหน่งทางวิชาการ
หรือเทียบเท่า 
 ผลงานทางวิชาการที่เป็นบทความวิชาการ (Academic Paper) ตํารา (Textbook) หรือหนังสือ (Book) ต้อง
เป็นผลงานที่ผ่านกระบวนการกลั่นกรองผลงานก่อนตีพิมพ์  โดยมีรายละเอียดดังนี ้

- บทความวิชาการ หมายถงึ เอกสารทางวิชาการที่เรยีบเรยีงอย่างเป็นระบบ มีข้อความรูท้ี ่
สะท้อนมุมมอง แนวคิดเชิงทฤษฏีที่ได้จากประสบการณ์ การสังเคราะห์เอกสาร หรือ การวจิัย โดยจัดทําในรูปของ
บทความเพื่อตพีิมพ์เผยแพรใ่นวารสารวิชาการที่มีคุณภาพซ่ึงมผู้ีตรวจอ่าน 

- ตํารา หมายถงึ เอกสารทางวิชาการที่เรยีบเรยีงอย่างเป็นระบบ  อาจเขยีนเพื่อตอบสนองเนื้อหา 
ทั้งหมดของรายวิชาหรือเป็นส่วนหน่ึงของวิชาหรือหลักสูตรก็ได ้โดยมีการวิเคราะห์และสังเคราะห์ความรู้ที่เกีย่วข้อง 
และสะท้อนให้เห็นความสามารถในการถ่ายทอดวิชาในระดับอดุมศึกษา 

- หนังสือ หมายถึง เอกสารทางวิชาการที่เขียนขึ้นเพื่อเผยแพรค่วามรู้ไปสู่วงวชิาการหรือผู้อ่าน 
ทั่วไป  โดยไม่จาํเป็นต้องเป็นไปตามข้อกําหนดของหลักสูตรหรือตอ้งนํามาประกอบการเรียนการสอนในวิชาใดวิชาหนึง่  
ทั้งน้ีจะตอ้งเป็นเอกสารที่เรียบเรียงขึ้นอย่างมีเอกภาพ มีรากฐานทางวิชาการที่มั่นคงและใหท้ัศนะของผู้เขียนที่สร้าง
เสริมปัญญาความคิด และสร้างความแข็งแกรง่ทางวิชาการใหแ้ก่สาขาวิชานั้น ๆ หรือสาขาวิชาที่เกีย่วเนื่อง 
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 การนับจํานวนผลงานทางวชิาการที่ได้รับการรับรองคุณภาพ จะนับผลงานวิชาการที่ไดร้ับการตพีิมพ์
เผยแพร่ในรูปแบบของบทความวิชาการในวารสารวิชาการทัง้ในระดับชาติและ / หรือนานาชาติ หนังสือหรือตําราทาง
วิชาการ ซึง่มีระบบการพจิารณาต้นฉบับจากคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิกอ่นการตพีิมพ์ และผลงานจะต้องเกินร้อยละ 
50 ของช้ินงาน ในกรณีที่มกีารตีพิมพ์มากกว่า 1 ครั้ง ให้นับการตีพิมพเ์พียงครัง้เดียวต่องานวชิาการ 1 ชิ้น 
ข้อมูลประกอบการพิจารณา 
 1.  จํานวนและรายชื่อผลงานวชิาการ  (บทความวิชาการ  ตํารา  หนังสือระดบัอุดมศึกษา)  ที่มีคุณภาพของ
อาจารย์ประจํา โดยนับรวมผลงานของอาจารยท์ั้งที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาต่อ  พรอ้มช่ือเจ้าของผลงาน  ปีที่ผลงาน
แล้วเสร็จ  ปีที่ได้รับการรับรองคุณภาพจากหนว่ยงานที่เชื่อถือได้  ชื่อหน่วยงานที่รับรอง  และมีหลักฐานการรับรอง
คุณภาพจากหนว่ยงานที่เกีย่วขอ้ง  ค่านํ้าหนักของผลงานวิชาการแต่ละช้ิน   
 2.  จํานวนอาจารย์ประจําและนักวิจัยประจําทั้งหมดในแต่ละปีการศึกษา  โดยนับรวมอาจารย์ที่ลาศึกษาตอ่  
 
องค์ประกอบ ตัวบ่งชี ้ เกณฑ์การดําเนินงาน 

4. การวจิัย 
 

4.7 การวิจัยสถาบัน 1. มีนโยบายและแผนการดําเนินงานสนับสนุนการวิจัยสถาบัน 
2. มีการแตง่ตั้งคณะกรรมการดําเนินการ และดาํเนินงานตามแผน 
3. มีการจดัสรรทรพัยากร/งบประมาณสนับสนุนการทําวิจัยสถาบัน 
4. มีการตดิตามประเมินผลการดําเนินงานตามแผนและทบทวนแผน 

การวจิัยสถาบัน 
5. มีการนําผลการวิจัยสถาบันมาใช้พัฒนาให้เกิดประโยชน์ต่อหน่วยงาน 

 
เกณฑ์การประเมิน   (ข้อ)  ผลผลิต / ผลลัพธ์ 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการดําเนินงาน 

1 ข้อ 
มีการดําเนินงาน 

2 ข้อ 
มีการดําเนินงาน 

3 ข้อ 
มีการดําเนินงาน 

4 ข้อ 
มีการดําเนินงาน 

5 ข้อ 
 
หมายเหตุ 

การวิจัยสถาบัน หมายถงึ การศึกษาเกี่ยวกับสถาบันของตนเอง โดยอาศัยกระบวนการวิจัยและการสร้างองค์
ความรู้ใหม่มวีัตถุประสงค์เพือ่นาํผลมาใช้ในการกําหนดนโยบาย วางแผน ปรบัปรุงการบริหาร  
และการดําเนินงานของสถาบัน ประกอบดว้ย   1) วจิัยเพือ่ประโยชน์ในการเรยีนการสอน 
                 2) วจิยัเพื่อประโยชน์ในการบริหาร 
                          3) วจิัยความคุ้มค่าของทรพัยากรทีใ่ช้  เชน่ ต้นทุนต่อหัว                
          ค่าใชจ้่ายดา้นต่าง ๆ  ความคุ้มค่าในการผลิตบัณฑิต  
 
ที่มา: อภิธานศัพท์ด้านการประกันคุณภาพของ สมศ. 
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องค์ประกอบที ่5   การบริการทางวิชาการแก่สังคม   
 

องค์ประกอบ ตัวบ่งชี ้  เกณฑ์การดําเนินงาน 
5. การบริการทาง
วิชาการแก่สงัคม 
 

 
 
 

5.1 ระบบและกลไกการ
บริการทางวิชาการแก่สังคม 
 

1. มีระบบและกลไกการบรกิารทางวิชาการแก่สังคม และ
ดําเนินการตามระบบที่กําหนด 

2. มีการบูรณาการงานบรกิารทางวิชาการแก่สังคมกับการเรยีน 
การสอน 

3. มีการบูรณาการงานบรกิารทางวิชาการแก่สังคมกับการวิจัย 

4. มีการประเมินผลความสําเร็จของการบูรณาการงานบริการทาง
วิชาการแก่สังคมกับการเรยีนการสอนและการวิจัย 

5.
 

มีการนําผลการประเมินไปปรับปรุงการบรูณาการงานบริการทาง
วิชาการแก่สังคมกับการเรยีนการสอนและการวิจัย 

 

เกณฑ์การประเมิน    (ข้อ)  กระบวนการ 
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการดําเนินการ 
1 ข้อ 

มีการดําเนินการ 
2  ข้อ 

มีการดําเนินการ 
3 ข้อ 

มีการดําเนินการ 
  4 ข้อ 

มีการดําเนินการ 
5  ข้อ 

 

หมายเหตุ 
 เกณฑ์การดําเนนิงานข้อที่ 4 ตอ้งมีการประเมินความสําเร็จของการบูรณาการตามเกณฑ์ข้อ 2 และข้อ 3 
 

องค์ประกอบ ตัวบ่งชี ้  เกณฑ์การดําเนินงาน  
5. การบริการทาง
วิชาการแก่สงัคม 

 
 
 

5.2 กระบวนการบรกิาร
ทางวิชาการให้เกิด
ประโยชน์ต่อสังคม 

1. มีการสํารวจความต้องการของชุมชน หรือภาครัฐ หรือ
ภาคเอกชน หรือหน่วยงานวิชาชีพ  เพื่อประกอบการกําหนด
ทิศทางและการจัดทําแผนการบริการทางวิชาการตามจุดเน้นของ
สถาบัน 

2. มีความร่วมมือดา้นบริการทางวชิาการเพื่อการเรียนรู้และ
เสริมสร้างความเข้มแขง็ของชุมชน หรือภาคเอกชน หรือภาครฐั 
หรือหนว่ยงานวชิาชีพ 

3. มีการประเมินประโยชน์หรือผลกระทบของการให้บรกิารทาง
วิชาการต่อสังคม 

4. มีการนําผลการประเมินในข้อ 3 ไปพัฒนาระบบและกลไก หรอื
กิจกรรมการให้บริการทางวิชาการ 

5. มีการพัฒนาความรู้ที่ไดจ้ากการให้บริการทางวิชาการและ
ถ่ายทอดความรูสู่้บุคลากรภายในสถาบันและเผยแพร่สู่
สาธารณชน 

 

เกณฑ์การประเมิน    (ข้อ)  กระบวนการ 
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการดําเนินการ 
1 ข้อ 

มีการดําเนินการ 
2  ข้อ 

มีการดําเนินการ 
3 ข้อ 

มีการดําเนินการ 
  4 ข้อ 

มีการดําเนินการ 
5  ข้อ 
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ตัวบ่งชี้  5.3   ผลการนําความรู้และประสบการณ์จากการให้บริการวิชาการมาใช้ในการพัฒนาการเรียนการสอน 
       และ/ หรือการวิจยั  (สมศ.ตัวบ่งชีท้ี่ 8) 

 
วิธีการคํานวณ 

 จํานวนโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการที่นํามาใช้ในการพัฒนาการเรียน 
การสอนและการวิจัย x 100 

 จํานวนโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการตามแผนที่สภาสถาบันอนุมัต ิ
 
เกณฑ์การให้คะแนน   ผลผลิต / ผลลัพธ ์   
 ใช้บัญญัติไตรยางศ์เทียบ  โดยกําหนดร้อยละ 30 เท่ากับ 5 คะแนน    
 
คําอธิบาย 
 การให้บรกิารวชิาการ หมายถงึ การที่สถานศึกษาระดับอุดมศึกษาซึ่งอยู่ในฐานะที่เป็นที่พึง่ของชุมชนหรือ
สังคมเป็นแหล่งอ้างองิทางวิชาการ หรือทําหนา้ที่ใด ๆ ที่มีผลต่อการพัฒนาชมุชนในด้านวิชาการหรือการพฒันาความรู้ 
ตลอดจนความเข้มแข็งของประเทศชาติและนานาชาติ การบรกิารวิชาการเป็นการบริการที่มค่ีาตอบแทน และบริการ
วิชาการให้เปล่า โดยมีการนําความรู้และประสบการณ์มาใช้พฒันาหรือบูรณาการเข้ากับการเรียนการสอนและการวิจยั 
อาทิ บทความ ตํารา หนงัสือ รายวิชาหรอืหลักสูตร เป็นต้น  
 การนําความรู้และประสบการณ์จากการให้บรกิารวิชาการมาพัฒนามี 2 ประเภท  คือ 
    1.  การพัฒนาการเรียนการสอน 
    2.  การพัฒนาการวจิัย 
 ในการประเมินตัวบ่งชี้นี้ตอ้งมีโครงการทัง้สองประเภท  ทัง้นี้ในแต่ละโครงการไม่จําเป็นตอ้งมีทั้งสองประเภท
และผลการใช้ในการพัฒนาการเรยีนการสอนและการวิจัยตอ้งเสร็จส้ินในปีทีป่ระเมิน 
 
ข้อมูลประกอบการพิจารณา 

1. หลักฐาน เอกสาร ขอ้มูลที่แสดงว่าอาจารยป์ระจําได้รวบรวม จัดระบบ และมีการประมวลความรู้และ
ประสบการณ์จากการให้บริการวิชาการมาใช้ประโยชน์ในการเรยีนการสอนและการวิจัยโดยอาจไปต่อยอดพัฒนาเป็น
หนังสือ ตํารา หรืองานวิจัย ขยายผลนําไปสู่การปรับปรุงรายวิชาหรือนําไปสู่การเปิดรายวิชาใหม ่

2. โครงการบรกิารวิชาการที่นบัในตัวตัง้จะต้องมีผลการบูรณาการเสร็จส้ินในปีที่ประเมิน และโครงการ
วิชาการที่เป็นตวัหารเป็นโครงการบรกิารวิชาการท่ีดําเนินการในปีที่ประเมิน โครงการหนึง่ ๆ จะบูรณาการเฉพาะกับ
การเรียนการสอน หรือเฉพาะกับงานวจิัย หรอืจะบูรณาการกับทัง้การเรยีนการสอนและการวิจัยก็ได ้

3. การบริการวชิาการ เป็นการให้บรกิารแก่บุคคลหรือหน่วยงานภายนอกสถาบัน ทั้งการประเมินในระดับ
คณะและระดับสถาบัน 
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องค์ประกอบ ตัวบ่งชี ้  เกณฑ์การดําเนินงาน  
5. การบริการทาง
วิชาการ 
แก่สังคม 

 
 
 

5.4 ผลการเรียนรู้และ
เสรมิสร้างความเข้มแขง็ของ
ชุมชนหรือองค์กรภายนอก 
(สมศ.ตัวบ่งชี้ที ่9) 

1. มีการดําเนินงานตามวงจรคุณภาพ (PDCA) โดยการมีส่วนร่วม
ของชุมชนหรือองค์กร 

2. บรรลุเป้าหมายตามแผนประจําปีไม่ต่ํากว่าร้อยละ 80 
3. ชุมชนหรือองค์กรมีผู้นําหรือสมาชิกที่มกีารเรยีนรู้และดําเนิน

กิจกรรมอย่างตอ่เนื่อง 
4. ชุมชนหรือองค์กรสร้างกลไกทีม่ีการพัฒนาตนเอง               

โดยคงอัตลักษณ์ของคนในชุมชนและเอกลักษณ์ของท้องถิ่นอย่าง
ต่อเนื่องหรอืยั่งยืน 

5. มีผลกระทบทีเ่กิดประโยชน์สรา้งคุณค่าต่อสังคม หรือชุมชน/
องค์กรมีความเข้มแข็ง 

 
เกณฑ์การประเมิน    (ข้อ)  ผลผลิต / ผลลัพธ์   

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
ปฏิบัติได้ 

1 ข้อ 
ปฏิบัติได้ 
2  ข้อ 

ปฏิบัติได้ 
3 ข้อ 

ปฏิบัติได้ 
  4 ข้อ 

ปฏิบัติได้ 
5  ข้อ 

 
คําอธิบาย 

 โครงการที่มีผลต่อการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแขง็ของชุมชน หมายถงึ โครงการที่สถาบันจัดขึ้นเพื่อพฒันา
ชุมชนหรือองค์กรภายนอกและเม่ือดําเนินการแล้วมีผลก่อใหเ้กิดการเปล่ียนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นแก่ชุมชนหรือ 
องค์กรภายนอกในด้านต่างๆ หรือ  ทําให้ชุมชนหรือองค์กรภายนอกสามารถพึ่งพาตนเองไดต้ามศักยภาพของตน 
 
ข้อมูลประกอบการพิจารณา 
 1. แผนและกิจกรรมหรอืโครงการที่ส่งเสริมความเข็มแขง็ของชุมชนหรอืองค์กร 
 2. รายงาน เอกสารผลการปฏิบตัิตามกิจกรรมหรือโครงการ 
 3. ข้อมูลที่แสดงถึงผลการดําเนินงานตามกจิกรรมหรอืโครงการโดยผู้นําหรอืสมาชิกของชุมชนหรือองค์กร ได้เรียนรู้และ
ดําเนินกิจกรรมอย่างตอ่เน่ือง และพัฒนาตามอัตลักษณข์องคนในชุมชนและเอกลักษณ์ของทอ้งถิ่นอย่างตอ่เนือ่งหรือยัง่ยืน 
 4. ข้อมูลที่แสดงถึงผลการดําเนินงานตามกจิกรรมหรอืโครงการของชุมชนหรอืองค์กรที่สร้างประโยชน์ ความเข้มแขง็
และคุณค่าต่อสังคม ชุมชน หรอืองค์กร 
 5. “ต่อเนื่อง”   หมายถงึ     มีการดําเนินงานตัง้แต่ 2 ปขีึ้นไป 
 6. “ยั่งยืน” หมายถงึ     มีการดําเนินงานตัง้แต่ 5 ปขีึ้นไป 
 7. “เข้มแข็ง” หมายถงึ     สามารถพ่ึงพาตนเองได ้
หมายเหตุ 
 สําหรับสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาที่ได้รับการประเมินปี 2555 เป็นต้นไป  สามารถใช้โครงการ/ กิจกรรมใหม่ที่ปรากฏ
อยู่ในแผนระยะยาวโดยได้รับการอนุมัติจากสภาสถาบันว่าเปน็โครงการ/ กิจกรรมที่ตอ่เนื่องในอนาคตและจะยั่งยืน  เข้มแขง็   
สามารถพ่ึงพาตนเองได้  โดย สมศ. จะพิจารณาให้คะแนนล่วงหน้า 
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องค์ประกอบ ตัวบ่งชี ้ เกณฑ์การดําเนินงาน 
5. การบริการทาง
วิชาการ 
แก่สังคม 
 

5.5 ผลการชี้นํา
ป้องกันหรือแกป้ัญหา
ของสังคม  
ในด้านส่ิงเสพตดิ
ภายในสถาบัน 
(สมศ.ตัวบ่งชี้ที ่18.1) 

1. มีการดําเนินงานตามวงจรคุณภาพ PDCA 
2. บรรลุเป้าหมายตามแผนประจําปีไม่ต่ํากว่าร้อยละ 80 
3. มีประโยชน์และสร้างคุณค่าต่อคนในสถาบัน 
4. มีผลกระทบทีเ่กิดประโยชน์และสร้างคุณค่าต่อสถาบัน 
5. ได้รับการยกย่องระดับชาติและ/หรอืนานาชาต ิ

 
เกณฑ์การประเมิน      (ข้อ)  ผลผลิต / ผลลัพธ ์    

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
- ปฏิบัติได้ 

1 ข้อ 
ปฏิบัติได้ 
2  ข้อ 

ปฏิบัติได้ 
3 ข้อ 

ปฏิบัติได้ 
4-5  ข้อ  

 
ข้อมูลประกอบการพิจารณา 
 1. โครงการหรอืกิจกรรมที่สถานศึกษาระดับอดุมศึกษาไดด้ําเนินงานที่มีประโยชน์และสร้างคุณค่าต่อ
สถานศึกษา  มบีทบาทในการชี้นําหรือแก้ปญัหาสังคมในด้านต่าง ๆ ที่ระบุวตัถุประสงค์ และกลุ่มเป้าหมาย รวมทัง้
ความสําเร็จของโครงการ 
 2. หลักฐานที่แสดงการเห็นชอบโครงการ/กิจกรรมจากสภาสถาบัน ที่สถานศึกษาระดับอุดมศึกษาได้ดําเนินงาน 
โดยมีบทบาทในการช้ีนําหรือแก้ปัญหาสังคมในด้านต่าง ๆ  
 3. รายงานสรุปผลโครงการทุกโครงการ  

4. หลักฐาน เอกสาร ขอ้มูลที่แสดงถงึการเกดิผลกระทบทีเ่กดิประโยชน์และสร้างคุณค่าต่อสังคมจากการ
ดําเนินงานของโครงการ 

5. หลักฐาน เอกสาร ขอ้มูลที่แสดงถงึการได้รบัการยกย่องระดับชาติหรอืนานาชาติ 
 
หมายเหตุ 
 1.  มาตรการส่งเสริมของคณะ อาจเหมือนหรือแตกต่าง  หรือส่งผลกับมาตรการส่งเสริมของสถาบันก็ได้  ทั้งนี้
ต้องผ่านความเห็นชอบจากสภาสถาบัน 
 2.  คณะจะดําเนินการแยกหรอืดําเนินการรว่มกับสถาบันก็ได้ 
 3.  กรณทีี่คณะดําเนินการร่วมกับสถาบันจะตอ้งรายงานไวใ้น SAR ของคณะ และแสดงหลักฐานการ
ดําเนินงานดว้ย โดยใช้ผลการประเมินของสถาบัน 
 
การคิดคะแนน 
 1.  กรณทีี่คณะมีการดําเนินงานในประเด็นเดยีวกับสถาบันและมีส่วนร่วมในการดําเนินการ ผลการประเมินจะ
พิจารณาข้อมูลในระดับสถาบัน โดยคณะที่มีส่วนร่วมให้ใช้คะแนนเดียวกับสถาบัน 
 2.  กรณทีี่คณะมีการดําเนินงานในประเด็นที่ตา่งจากสถาบัน ผลการประเมินจะพิจารณาในระดับคณะ 
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องค์ประกอบ ตัวบ่งชี ้ เกณฑ์การดําเนินงาน 
5. การบริการทาง
วิชาการ 
แก่สังคม 
 

5.6 ผลการชี้นําหรือ
แก้ปัญหาสังคมใน 
ด้านสุขภาพภายนอก
สถาบัน   
(สมศ.ตัวบ่งชี้ที ่18.2) 

1. มีการดําเนินงานตามวงจรคุณภาพ PDCA 

2. บรรลุเป้าหมายตามแผนประจําปีไม่ต่ํากว่าร้อยละ 80 
3. มีประโยชน์และสร้างคุณค่าต่อคนในชุมชน 
4. มีผลกระทบทีเ่กิดประโยชน์และสร้างคุณค่าต่อชุมชนหรือสังคม 
5. ได้รับการยกย่องระดับชาติและ/หรอืนานาชาต ิ

 
เกณฑ์การประเมิน      (ข้อ)  ผลผลิต / ผลลัพธ์   

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
- ปฏิบัติได้ 

1 ข้อ 
ปฏิบัติได้ 
2  ข้อ 

ปฏิบัติได้ 
3 ข้อ 

ปฏิบัติได้ 
4-5  ข้อ  

 
ข้อมูลประกอบการพิจารณา 
 1. โครงการหรอืกิจกรรมที่สถานศึกษาระดับอดุมศึกษาไดด้ําเนินงานที่มีประโยชน์และสร้างคุณค่าต่อ
สถานศึกษา  มบีทบาทในการชี้นําหรือแก้ปญัหาสังคมในด้านต่าง ๆ ที่ระบุวตัถุประสงค์ และกลุ่มเป้าหมาย รวมทัง้
ความสําเร็จของโครงการ 
 2. หลักฐานที่แสดงการเห็นชอบโครงการ/กิจกรรมจากสภาสถาบัน ที่สถานศึกษาระดับอุดมศึกษาได้ดําเนินงาน 
โดยมีบทบาทในการช้ีนําหรือแก้ปัญหาสังคมในด้านต่าง ๆ  
 3. รายงานสรุปผลโครงการทุกโครงการ  

4. หลักฐาน เอกสาร ขอ้มูลที่แสดงถงึการเกดิผลกระทบทีเ่กดิประโยชน์และสร้างคุณค่าต่อสังคมจากการ
ดําเนินงานของโครงการ 

5. หลักฐาน เอกสาร ขอ้มูลที่แสดงถงึการได้รบัการยกย่องระดับชาติหรอืนานาชาติ 
หมายเหตุ 
 1.  มาตรการส่งเสริมของคณะ อาจเหมือนหรือแตกต่าง  หรือส่งผลกับมาตรการส่งเสริมของสถาบันก็ได้  ทั้งนี้
ต้องผ่านการเหน็ชอบจากสภาสถาบัน 
 2.  คณะจะดําเนินการแยกหรอืดําเนินการรว่มกับสถาบันก็ได้ 
 3.  กรณทีี่คณะดําเนินการร่วมกับสถาบันจะตอ้งรายงานไวใ้น SAR ของคณะ และแสดงหลักฐานการ
ดําเนินงานดว้ย โดยใช้ผลการประเมินของสถาบัน 
การคิดคะแนน 
 1.  กรณทีี่คณะมีการดําเนินงานในประเด็นเดยีวกับสถาบันและมีส่วนร่วมในการดําเนินการ ผลการประเมินจะ
พิจารณาข้อมูลในระดับสถาบัน โดยคณะที่มีส่วนร่วมให้ใช้คะแนนเดียวกับสถาบัน 
 2.  กรณทีี่คณะมีการดําเนินงานในประเด็นที่ตา่งจากสถาบัน ผลการประเมินจะพิจารณาในระดับคณะ 
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องค์ประกอบที ่6   การทํานุบํารุงศิลปะและวฒันธรรม   
 
องค์ประกอบ ตัวบ่งชี ้ เกณฑ์การดําเนินงาน 

6. การทํานุบํารุง
ศิลปะและ
วัฒนธรรม 
 

 
 
 
 

6.1 ระบบและกลไก
การทํานุบํารงุศิลปะ
และวัฒนธรรม 
 

1. มีระบบและกลไกการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม และดําเนินการตามระบบ
วงจรคุณภาพ PDCA 

2. มีการบูรณาการงานด้านทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมกับการจัดการเรียนการ
สอนและกิจกรรมนักศึกษา 

3. มีการเผยแพร่กจิกรรมหรือการบริการด้านทํานบุํารุงศิลปะและวัฒนธรรมต่อ
สาธารณชน 

4. มีการประเมินผลความสําเร็จของการบูรณาการงานด้านทํานุบาํรุงศิลปะและ
วัฒนธรรมกับการจัดการเรียนการสอนและกิจกรรมนักศึกษา 

5. มีการนําผลการประเมินไปปรับปรุงการบรูณาการงานด้านทํานบุํารุงศิลปะและ
วัฒนธรรมกับการจัดการเรียนการสอนและกิจกรรมนักศึกษา 

6. มีการกําหนดหรือสร้างมาตรฐานคุณภาพด้านศิลปะและวัฒนธรรมและมีผลงาน
เป็นที่ยอมรับในระดับชาต ิ

 
เกณฑ์การประเมิน    (ข้อ)  กระบวนการ 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการดําเนินการ 

1 ข้อ 
มีการดําเนินการ 

2  ข้อ 
มีการดําเนินการ 

3 ข้อ 
มีการดําเนินการ 

  4 ข้อ 
มีการดําเนินการ 

5 หรอื 6 ข้อ  
 
หมายเหตุ 

  หน่วยงานที่สนบัสนุนการเรียนการสอนให้บูรณาการด้านทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมกับการจดักิจกรรมนักศึกษา 
 
องค์ประกอบ ตัวบ่งชี ้ เกณฑ์การดําเนินงาน 

6. การทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรม 
 

 
 

6.2 การส่งเสรมิและ
สนับสนุนด้านศิลปะ
และวัฒนธรรม 
(สมศ.ตัวบ่งชี้ที ่10) 

1. มีการดําเนินงานตามวงจรคุณภาพ PDCA 
2. บรรลุเป้าหมายตามแผนประจําปีไม่ต่ํากว่าร้อยละ 80 
3. มีการดําเนินงานสม่ําเสมออย่างต่อเนือ่ง 
4. เกิดประโยชน์และสร้างคุณค่าต่อชุมชนภายใน/ ภายนอก 
5. ได้รับการยกย่องระดับชาติและ/หรอืนานาชาต ิ

 

เกณฑ์การประเมิน    (ข้อ)  ผลผลิต / ผลลัพธ์   
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
ปฏิบัติได้ 

1 ข้อ 
ปฏิบัติได้ 
2  ข้อ 

ปฏิบัติได้ 
3 ข้อ 

ปฏิบัติได้ 
  4 ข้อ 

ปฏิบัติได้ 
5  ข้อ  

คําอธิบาย 
  ศิลปะและวัฒนธรรม เป็นตัวบง่ชี้ถึงคุณภาพ วถิีชีวิต และจิตใจที่ดงีามของบุคคลและสังคม เป็นพันธกิจหลัก
ประการหน่ึงที่สถานศึกษาพึงตระหนัก ที่จะต้องให้ความสําคัญในการส่งเสริม สนับสนุน เพื่อให้สังคมในสถานศึกษาอยู่
ร่วมกันอย่างมีความสุข อย่างมีคุณค่า สามารถเป็นแบบอย่างทีน่่าศรัทธา และเป็นที่ยอมรับของสังคม การส่งเสริม
สนับสนุนจําต้องดําเนินการอยา่งมีประสิทธิภาพที่จริงใจได้ตอ่เนื่องที่มั่นคงและยั่งยืนโดยการกําหนดวตัถุประสงค์และ
เป้าหมายที่ชดัและสามารถประเมินผลได้ 
 



   

                                                       วันที่  29 เมษายน 2556 

44

ข้อมูลประกอบการพิจารณา 
1. นโยบาย แผน ระบบและกลไกในการส่งเสริมและสนับสนุนด้านศิลปะและวัฒนธรรม 
2. โครงการหรอืกจิกรรมที่ส่งเสรมิและสนับสนุนด้านศิลปะและวัฒนธรรม พรอ้มรายละเอียดของโครงการหรือ 

กิจกรรม รวมทัง้ตัวบง่ชี้และเป้าหมายความสําเร็จ 
3. รายงานสรุปผลหรือประเมินโครงการหรือกิจกรรม (ประโยชนแ์ละคุณค่าต่อชุมชน) 
4. หลักฐานทีอ่ธิบายรายละเอียดและแสดงกระบวนการได้มาซึ่งข้อมูลของการสรุปผลสําเร็จ เชน่ ขั้นตอนและ 

ช่วงระยะเวลาการเก็บข้อมูล การสุ่มตัวอย่าง แบบสํารวจหรอืแบบสอบถามหรือแบบประเมิน วิธีการวิเคราะห์ผล เป็นต้น 
5. รายงาน รางวัลที่ได้รับการประกาศเกียรติคุณ ยกย่อง ระดับชาติและนานาชาติ จากสถาบันหรือหน่วยงาน 

ที่เป็นทีย่อมรับ  
 

องค์ประกอบ ตัวบ่งชี ้ เกณฑ์การดําเนินงาน 
6. การทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรม 
 

 
 
 
 

6.3 การพัฒนา
สุนทรียภาพในมิติทาง
ศิลปะและวัฒนธรรม  
(สมศ.ตัวบ่งชี้ที ่11) 

1. การมีส่วนร่วมของบุคลากรในสถาบันทีก่่อให้เกดิวัฒนธรรมทีด่ ี
2. ส่ิงแวดล้อมด้านความปลอดภัยของอาคารสถานที่ สะอาดถกูสุขลักษณะ และ

ตกแต่งอย่างมีความสุนทรีย ์
3. ปรับแต่งและรักษาภูมิทัศน์ให้สวยงาม สอดคล้องกับธรรมชาต ิและเป็นมิตรกบั

ส่ิงแวดล้อม 
4. การจดัให้มพีื้นที่และกิจกรรมทางวัฒนธรรมที่เอื้อและส่งเสริมให้นกัศึกษาและ

บุคลากรมีส่วนรว่มอย่างสม่ําเสมอ 
5. ระดับความพึงพอใจของบุคลากรและนักศึกษาที่เกีย่วกับประเด็น 1-4 ไม่ต่ํา

กว่า 3.51  จากคะแนนเต็ม 5 
 
เกณฑ์การประเมิน    (ข้อ)  ผลผลิต / ผลลัพธ์   

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
ปฏิบัติได้ 

1 ข้อ 
ปฏิบัติได้ 
2  ข้อ 

ปฏิบัติได้ 
3 ข้อ 

ปฏิบัติได้ 
  4 ข้อ 

ปฏิบัติได้ 
5  ข้อ  

 
คําอธิบาย 
 ศิลปะและวัฒนธรรม เกี่ยวข้องกับความสุนทรยี์และรสนิยม เกิดรูปแบบวถิีชวีิตและสังคม โดยมีลักษณะที่เป็น
พลวัต มีการเปล่ียนแปลงตลอดเวลา จําเป็นตอ้งรูท้ันอย่างมีปญัญา โดยมีแผนในการพัฒนา ให้ความรู้และประสบการณ์
ด้านสุนทรียภาพในบริบทของศิลปะและวัฒนธรรม สามารถเลือกรับ  รักษาและสร้างให้ตนเองและสังคมอยู่ร่วมกัน
อย่างรู้คุณค่าความงาม อย่างมสุีนทรียท์ี่มีรสนยิม  
 
ข้อมูลประกอบการพิจารณา 
 1. หลักฐานที่แสดงรายละเอยีดของโครงการหรือกิจกรรมทีพ่ัฒนาสุนทรียภาพด้านศิลปะและวัฒนธรรมที่
สถานศึกษาดําเนินการตลอดปีในแต่ละปีการศึกษา 
 2. โครงการหรอืกิจกรรมที่แสดงรายละเอียดที่กําหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายของความสําเร็จอย่างเป็น
รูปธรรม รายงานผลการประเมินการมีส่วนร่วม 
 3. เอกสารหลักฐานหรือผลการประเมินด้านสภาพแวดล้อม  ความปลอดภัย  ความสะอาด  สุขอนามัย  และ
ความสวยงาม 
 4. รายงานผลสรุปผลการประเมินจัดให้มพีื้นทีแ่ละกิจกรรมทางวัฒนธรรมที่เอือ้และส่งเสริมให้นักศึกษาและ
บุคลากรมีส่วนรว่มอย่างสม่ําเสมอ 
 5. รายงานการประเมินความพงึพอใจของบุคลากรและนักศึกษาที่เกี่ยวกับประเด็นที่ 1-4 
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นิยามศัพท ์  
1. การพัฒนาสุนทรียภาพ หมายถึง การปรับปรุงเปล่ียนแปลงอย่างมีแผนที่เปน็ระบบเกี่ยวกับความงามทาง

ศิลปะและวัฒนธรรม ที่มีผลกระทบต่อบุคคล สถาบัน สภาพแวดล้อม และสังคมในแนวทางทีด่ีขึ้น โดยมีเป้าหมายที่
ชัดเจน และเป็นที่ยอมรับร่วมกันได้ ผลการปรับปรงุเปล่ียนแปลงหรือสร้างส่ิงใหม่ต้องไมเ่ปน็การทําลายคุณค่าทาง
สุนทรียข์องศิลปะและวัฒนธรรมเดิม การพัฒนาเชิงวัฒนธรรมสามารถสร้างวัฒนธรรมใหม่ที่สอดคล้องและเหมาะสมกับ
สังคมที่มีการเปล่ียนแปลงและมีนวัตกรรมใหม่ ทั้งทางเทคโนโลยี ระบบสังคม และความนิยม เพื่อให้อยูร่่วมกันได้อย่าง
เข้าใจมีความเจริญก้าวหน้าอยา่งสันติสุข  
 2. สุนทรียะทางศิลปะและวัฒนธรรม หมายถงึ คุณค่าทางความงามของศิลปะและวัฒนธรรม ที่ส่งผลต่อการ
รับรู้และความรูสึ้ก สามารถจรรโลงจิตใจให้มีความสุข มีรสนิยม ก่อให้เกดิวิถชีีวิตมนุษย์ ที่งดงาม สามารถอยู่ร่วมกันใน
สังคมที่เข้าใจและผูกพัน ตลอดจนการรับรู้ถงึคุณค่าที่เป็นรูปธรรมและนามธรรมของศิลปะและวัฒนธรรมเชิง
ประวัติศาสตร์เพื่อการดํารงรกัษาสืบต่อไป 

หมายเหตุ 
1. สะอาด       หมายถงึ  ไม่รก มีระเบียบ รักษาง่าย ใช้สะดวก 

 2. สุขลกัษณะ หมายถงึ สะอาด ปลอดภัย ไรม้ลภาวะ สุขกาย  สบายใจ  เปน็มิตรต่อส่ิงแวดล้อม 
 3. สวยงาม      หมายถงึ  มีการจัดแตง่อาคาร สภาพแวดล้อมอย่างเหมาะสม สอดคล้องกับพื้นที่แวดล้อม   
ไม่ส้ินเปลือง และไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อสภาพแวดล้อม 
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องค์ประกอบที ่7  การบริหารและการจัดการ   
 
องค์ประกอบ ตัวบ่งชี ้  เกณฑ์การดําเนินงาน 
7. การ
บริหารและ
การจัดการ 
 

 
 
 

7.1 ภาวะผู้นําของสภา
สถาบันและผู้บริหารทุก
ระดับของสถาบัน 

1. สภามหาวิทยาลัย/คณะกรรมการหน่วยงานปฏิบัติหน้าที่ตามที่กฎหมาย
กําหนดครบถ้วนและมีการประเมินตนเองตามหลักเกณฑ์ที่กําหนดล่วงหน้า 

2. ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ กําหนดทศิทางการดําเนนิงาน และสามารถถ่ายทอดไป
ยังบุคลากรทุกระดับ มีความสามารถในการวางแผนกลยุทธ ์มีการนําข้อมูล
สารสนเทศเป็นฐานในการปฏิบตัิงานและพัฒนาสถาบัน 

3. ผู้บริหารมีการกาํกับ ติดตามและประเมินผลการดําเนินงานตามที่
มอบหมาย รวมทั้งสามารถส่ือสารแผนและผลการดําเนินงานของสถาบันไป
ยังบุคลากรในสถาบัน 

4. ผู้บริหารสนับสนุนให้บุคลากรในสถาบันมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ       
ให้อํานาจในการตัดสินใจแก่บคุลากรตามความเหมาะสม 

5. ผู้บริหารถ่ายทอดความรู้และส่งเสริมพัฒนาผู้ร่วมงาน เพื่อให้สามารถ
ทํางานบรรลุวัตถุประสงค์ของสถาบันเต็มตามศักยภาพ 

6. ผู้บริหารบริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาล โดยคํานึงถึงประโยชน์ของ
สถาบันและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

7. สภามหาวิทยาลัย/คณะกรรมการหน่วยงาน ประเมินผลการบริหารงานของ
มหาวิทยาลัย/หน่วยงาน  และผู้บริหารนําผลการประเมินไปปรบัปรุงการ
บริหารงานอย่างเป็นรูปธรรม 

 
เกณฑ์การประเมิน    (ข้อ)  กระบวนการ 
  คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการดําเนินการ 

1 ข้อ 
มีการดําเนินการ 

2 หรือ 3 ข้อ 
มีการดําเนินการ 

4 หรอื 5 ข้อ 
มีการดําเนินการ 

  6 ข้อ 
มีการดําเนินการ 

7 ข้อ 
 
การดําเนินงานในระดับคณะ  
 1. คณบดีและคณะกรรมการประจําคณะประเมินตนเอง (เกณฑ์การดําเนินงานข้อ 1) 
 2. เกณฑ์การดําเนินงานขอ้ 6 ผู้ประเมิน คือ อาจารย์และเจ้าหน้าที่ในคณะประเมินคณบดี 
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องค์ประกอบ ตัวบ่งชี ้  เกณฑ์การดําเนินงาน 
7. การบริหาร
และการจัดการ 

 
 
 

7.2 การพัฒนาสถาบัน
สู่สถาบันเรียนรู ้
 
 

1. มีการกําหนดประเด็นความรู้และเป้าหมายของการจัดการความรู้ที่
สอดคล้องกับแผนกลยุทธข์องสถาบันอย่างนอ้ยครอบคลุมพนัธกิจ
ด้านการผลิตบัณฑิตและด้านการวิจัย 

2. กําหนดบุคลากรกลุ่มเป้าหมายที่จะพัฒนาความรู้และทักษะดา้นการ
ผลิตบัณฑิตและด้านการวิจัยอยา่งชัดเจนตามประเด็นความรูท้ีก่ําหนด
ในข้อ 1 

3. มีการแบ่งปันและแลกเปล่ียนเรียนรูจ้ากความรู ้ทักษะของผู้มี
ประสบการณ์ตรง (tacit knowledge) เพื่อค้นหาแนวปฏิบัติที่ดีตาม
ประเด็นความรูท้ี่กําหนดในข้อ 1 และเผยแพร่ไปสู่บุคลากร 
กลุ่มเป้าหมายทีก่ําหนด 

4. มีการรวบรวมความรู้ตามประเด็นความรู้ทีก่ําหนดในข้อ 1 ทัง้ที่มีอยู่
ในตัวบุคคลและแหล่งเรียนรู้อืน่ๆ ที่เป็นแนวปฏิบัติที่ดีมาพัฒนาและ
จัดเก็บอย่างเป็นระบบโดยเผยแพร่ออกมาเป็นลายลักษณ์อกัษร 
(explicit knowledge) 

5. มีการนําความรูท้ี่ได้จากการจัดการความรู้ในปกีารศึกษาปัจจบุันหรือ
ปีการศึกษาที่ผ่านมาที่เป็นลายลักษณ์อกัษร (explicit knowledge) 
และจากความรู ้ทักษะของผู้มีประสบการณ์ตรง (tacit knowledge) 
ที่เป็นแนวปฏิบตัิที่ดีมาปรับใชใ้นการปฏิบัตงิานจริง 

 

เกณฑ์การประเมิน    (ข้อ)  กระบวนการ 
  คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการดําเนินการ 
1 ข้อ 

มีการดําเนินการ 
2   ข้อ 

มีการดําเนินการ 
3 ข้อ 

มีการดําเนินการ 
  4 ข้อ 

มีการดําเนินการ 
5  ข้อ 

 
องค์ประกอบ ตัวบ่งชี ้  เกณฑ์การดําเนินงาน 
7. การ
บริหารและ
การจัดการ 

 
 
 

7.3 ระบบ
สารสนเทศเพื่อการ
บริหารและการ
ตัดสินใจ 
 
 

1. มีแผนระบบสารสนเทศ (Information System Plan) 
2. มีระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจตามพันธกิจของสถาบัน 

โดยอย่างนอ้ยตอ้งครอบคลุมการจัดการเรียนการสอน การวิจยั การบริหาร
จัดการ และการเงิน และสามารถนําไปใช้ในการดําเนินงานประกันคุณภาพ

3. มีการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบสารสนเทศ 
4. มีการนําผลการประเมินความพงึพอใจของผู้ใช้ระบบสารสนเทศมา

ปรับปรงุระบบสารสนเทศ 
5. มีการส่งข้อมูลผ่านระบบเครือขา่ยของหน่วยงานภายนอกท่ีเกีย่วข้องตามที่

กําหนด 
 

เกณฑ์การประเมิน    (ข้อ)  กระบวนการ 
  คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการดําเนินการ 
1 ข้อ 

มีการดําเนินการ 
2   ข้อ 

มีการดําเนินการ 
3 ข้อ 

มีการดําเนินการ 
  4 ข้อ 

มีการดําเนินการ 
5  ข้อ 
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องค์ประกอบ ตัวบ่งชี ้  เกณฑ์การดําเนินงาน 
7. การบริหาร 
และการจัดการ 

 
 
 

7.4 ระบบบรหิาร
ความเส่ียง 
 

1. มีการแตง่ตั้งคณะกรรมการหรือคณะทํางานบริหารความเส่ียง โดยมีผู้บริหาร
ระดับสูงและตัวแทนที่รับผิดชอบพันธกิจหลักของสถาบันร่วมเป็นคณะกรรมการ
หรือคณะทํางาน 

2. มีการวเิคราะหแ์ละระบุความเส่ียง และปัจจัยที่ก่อให้เกิดความเส่ียงอย่างน้อย 3 
ด้าน ตามบริบทของสถาบัน ตัวอย่างเช่น 
- ความเส่ียงด้านทรัพยากร  (การเงิน งบประมาณ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
อาคารสถานที)่ 
- ความเส่ียงด้านยุทธศาสตร ์หรือกลยทุธข์องสถาบัน 
- ความเส่ียงด้านนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ขอ้บังคับ 
- ความเส่ียงด้านการปฏิบัตงิาน เช่น ความเส่ียงของกระบวนการบริหารหลักสูตร 
การบริหารงานวิจัย ระบบงาน ระบบประกันคุณภาพ 
- ความเส่ียงด้านบุคลากรและความเส่ียงด้านธรรมาภิบาล โดยเฉพาะจรรยาบรรณ
ของอาจารย์และบุคลากร 
- ความเส่ียงจากเหตกุารณ์ภายนอก 
- อื่น ๆ ตามบรบิทของสถาบัน 

3. มีการประเมินโอกาสและผลกระทบของความเส่ียงและจัดลําดับความเส่ียงที่ได้จาก
การวเิคราะห์ในข้อ 2 

4. มีการจดัทําแผนบริหารความเส่ียงที่มรีะดับความเส่ียงสูง และดําเนินการตามแผน 
5. มีการตดิตาม และประเมินผลการดําเนินงานตามแผน และรายงานต่อสภาสถาบัน

เพื่อพิจารณาอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 
6. มีการนําผลการประเมิน และข้อเสนอแนะจากสภาสถาบันไปใช้ในการปรับแผน

หรือวเิคราะห์ความเส่ียงในรอบปีถัดไป 

 
เกณฑ์การประเมิน    (ข้อ)  กระบวนการ 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการดําเนินการ 

1 ข้อ 
มีการดําเนินการ 

2  ข้อ 
มีการดําเนินการ 
3  หรอื 4 ข้อ 

มีการดําเนินการ 
  5 ข้อ 

มีการดําเนินการ 
6  ข้อ 

หมายเหตุ 
คะแนนการประเมินจะเท่ากับ  0  หากพบว่า เกิดเหตุการณ์ร้ายแรงขึ้นภายในสถาบันในรอบปีการประเมินที่

ส่งผลกระทบตอ่ชีวิตความปลอดภัยของนักศึกษา  คณาจารย์  บุคลากร หรอืต่อช่ือเสียง ภาพลักษณ์  หรือต่อความ
มั่นคงทางการเงนิของสถาบัน  อันเนื่องมาจากความบกพรอ่งของสถาบันในการควบคุม หรือจดัการกับความเส่ียง หรอื
ปัจจัยเส่ียงที่ไมม่ีประสิทธิภาพเพียงพอ โดยมีหลักฐานประกอบที่ชัดเจน 

ตัวอย่างความเส่ียงร้ายแรงที่ให้ผลประเมินเปน็ศูนย์ (0) คะแนน เช่น 
1. มกีารเสียชวีติและถูกทําร้ายร่างกายหรือจิตใจอย่างรุนแรงของนักศึกษา คณาจารย์ บุคลากรภายในสถาบนั 

ทั้ง ๆ ที่อยูใ่นวสัิยที่สถาบันสามารถป้องกันหรอืลดผลกระทบในเหตุการณท์ี่เกดิขึ้นได้ แต่ไม่พบแผนการจัดการความ
เส่ียงหรือไม่พบความพยายามของสถาบันในการระงับเหตุการณ์ดังกล่าว 

2. สถาบันหรือหน่วยงานเส่ือมเสียชื่อเสียงหรอืมีภาพลักษณท์ี่ไม่ดี อันเนือ่งมาจากปัจจยัต่าง ๆ เช่น คณาจารย์ 
นักวิจัยหรือบุคลากรขาดจรยิธรรม จรรยาบรรณ การไม่ปฏิบตัิตามมาตรฐานหรือกฎกระทรวง และเกิดเป็นข่าวปรากฏ
ให้เห็นตามส่ือตา่ง เช่น หนงัสือพิมพ์ ข่าว online เป็นต้น 
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3. สถาบันหรือหน่วยงานขาดสภาพคล่องในด้านการเงินจนทําให้ต้องปิดหลักสูตรหรอืไม่สามารถปฏิบัติตาม
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดบัอุดมศึกษาของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้ส่งผลกระทบต่อนกัศึกษา
ปัจจุบันที่เรียนอยู่อย่างรุนแรง 

หากมีคณะใดคณะหน่ึงได้คะแนนการประเมินเป็นศูนย์ (0) แล้ว สถาบันก็จะได้คะแนนการประเมินเป็นศูนย ์
(0) ด้วยเช่นกัน หากเป็นไปตามเงื่อนไขทีก่ล่าวไว้ข้างต้น 

การไม่เข้าข่ายทีท่ําให้ผลการประเมินได้คะแนนเป็นศูนย์ (0) ไดแ้ก่ 
1. สถาบันมกีารวิเคราะห์และจัดทําแผนบริหารความเส่ียงเชิงป้องกัน หรือมีแผนรองรับเพื่อลดผลกระทบ

สําหรับความเส่ียงทีท่ําให้เกดิเรือ่งร้ายแรงดังกล่าวไว้ล่วงหน้า และดําเนินการตามแผน  
2. เป็นเหตุสุดวสัิย อยู่นอกเหนือการบริหารจัดการ (การควบคุมหรือการป้องกนั) ของสถาบัน 
3. เหตุการณร์้ายแรงดงักล่าวมคีวามรุนแรงที่ลดน้อยลงมากจากแผนรองรับผลกระทบที่ไดก้ําหนดไว้ล่วงหน้า 

 
ตัวบ่งชี้ที ่7.5    การปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ของผู้บริหารสถาบัน (อธิการบดีหรือคณบดี) (สมศ.ตัวบ่งช้ีที่ 13) 
 

เกณฑ์การให้คะแนน  ผลผลิต / ผลลัพธ์    
 ใช้ค่าคะแนนการประเมินผลผู้บริหารโดยคณะกรรมการที่สภาสถาบันแต่งตัง้ (คะแนนเต็ม 5)  
คําอธิบาย 
 การประเมินผลตามหน้าที่และบทบาทของผู้บริหารในการบรหิารและการจดัการให้บรรลุผลสําเร็จตาม          
แผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติงานประจําปีของสถานศึกษาระดบัอุดมศึกษา จะมุ่งเน้นการประเมินคุณภาพของการ
บริหารงานตามนโนบายของสภาสถาบันอุดมศึกษา ประสิทธิผลของแผนปฏิบัติการประจําปี ความสามารถในการ
บริหารและการจัดการตามหลักธรรมาภิบาลของผู้บริหาร 
ข้อมูลประกอบการพิจารณา 
 1. เอกสารหรือหลักฐานที่แสดงรายละเอยีดการกําหนดหรอืทบทวนนโยบายการกํากับดูแลสถานศึกษา
ระดับอุดมศึกษา รวมทัง้ทบทวนกรอบทิศทางการดําเนินงานของสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาตามหน้าที่และบทบาท
ของผู้บริหารสถานศึกษาระดับอุดมศึกษา 
 2. เอกสารหรือหลักฐานที่แสดงรายละเอยีดการดําเนินการตามระบบการกํากับดูแลสถานศึกษา
ระดับอุดมศึกษา โดยมีเอกสารหรือหลักฐานหรือรายงานหรือบันทึกการประชุมที่แสดงให้เหน็ว่าผู้บริหารสถานศึกษาได้
กําหนดให้มีกระบวนการที่เป็นรปูธรรมในการจดัการเพื่อให้เกดิการควบคุมและตรวจสอบการดําเนินงานของ
สถานศึกษาระดับอุดมศึกษา 
 3. เอกสารหรือหลักฐานที่แสดงให้เห็นว่าผู้บรหิารสถานศึกษา มีการตดิตามผลการดําเนินงานสําคัญ เช่น 
ระบบในด้านนโยบายและแผน ด้านการบริหารงานบุคคล ด้านการเงินและงบประมาณ โดยเฉพาะการดําเนนิงานตาม
ภารกิจหลักของสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาทีเ่ป็นมติสภาสถาบัน 
 4. เอกสารหรือหลักฐานที่แสดงให้เห็นถงึนโยบายของสถานศึกษา ที่กําหนดให้มีระบบการประเมินผู้บริหาร
โดยคณะกรรมการที่สภาสถานแต่งตั้งและมีการดําเนินงานตามระบบน้ัน  
 5. รายงานการสังเคราะห์มติหรือนโยบาย รวมทั้งผลกระทบที่เกดิขึ้นจากการตัดสินใจของผู้บริหารสถาบัน
ศึกษาระดับอุดมศึกษา   
หมายเหตุ    1. ระดับสถาบัน ผู้บริหาร หมายถึง อธิการบด ีโดยมีคณะกรรมการที่สภามหาวทิยาลัยแต่งตั้งเป็น 
                   ผู้ประเมินอย่างน้อย 3 คน และควรมีการประเมินกลุ่มอื่น ๆ โดยพิจารณาจากผู้ที่มีส่วนได้เสียกับ
มหาวิทยาลัยเพือ่ให้มีผลการประเมินจากบุคคลหลากหลายกลุ่ม เช่น ผู้ประเมนิจากกระทรวงต่างประเทศ ทัง้นี้ผลการ
ประเมินจากกลุ่มอื่น ๆ นี้จะไมน่ํามาใช้ในการคิดคะแนน แต่ให้นํามาใช้ประกอบการเขียนรายงานใน SAR 
      2. ระดับคณะ ผู้บริหาร หมายถึง คณบดี หรือผู้บริหารของหน่วยงานที่เทียบเท่าคณะที่มีการจัดการเรียนการสอน                   
                   โดยมีคณะกรรมการที่คณะกรรมการประจําคณะแต่งตั้งเป็นผู้ประเมินอย่างนอ้ย 3 คน (ผู้ประเมินควร
เป็นบุคคลที่มีส่วนได้ส่วนเสีย ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก เป็นต้น) 
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ตัวบ่งชี้ที ่7.6    การปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ของสภามหาวิทยารามคําแหง   (สมศ.ตวับ่งชี้ที่ 12) 
 
เกณฑ์การให้คะแนน  ผลผลิต / ผลลัพธ์    
 ใช้ค่าคะแนนตามผลการประเมนิผลการดําเนินงานของสภามหาวิทยาลัย (คะแนนเต็ม 5) ที่ครอบคลุม         
5 ประเด็น ดังตอ่ไปนี้ 
 1. สภามหาวทิยาลัยทําพันธกจิครบถ้วนตามภาระหน้าที่ทีก่าํหนดในพระราชบัญญัติของสถานศึกษา 
 2. สภามหาวทิยาลัยกําหนดยทุธศาสตร์ ทิศทาง กํากับนโยบาย ข้อบังคับ ระเบียบ 
 3. สภามหาวทิยาลัยทําตามกฎระเบียบข้อบังคับของต้นสังกดั และหน่วยงานที่เกีย่วขอ้ง 
 4. สภามหาวทิยาลัยกํากับ ติดตาม การดําเนนิงานของผู้บริหารสถานศึกษา 
 5. สภามหาวทิยาลัยดําเนินงานโดยใช้หลักธรรมาภิบาลครบทั้ง 10 ประเด็น  

 
คําอธิบาย 
 สภาสถาบันอุดมศึกษาถอืเป็นองค์กรหลักของสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาทีต่้องมีบทบาทสําคัญในการกําหนด
นโยบาย กรอบทิศทางการดําเนินงานตามอัตลักษณข์องสถาบันอุดมศึกษา กําหนดระบบกลไกและกระบวนการที่เป็น
รูปธรรมในการบริหารจัดการเพื่อใหเ้กิดการกาํกับดูแลและขับเคล่ือนสถานศึกษาระดับอุดมศึกษา รวมทัง้การควบคุม
และตรวจสอบการดําเนินงานของสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาให้เกิดประสิทธิภาพ ประสิทธผิล และการพัฒนาสถาบัน
อย่างยัง่ยืน 
 การประเมินผลความสําเร็จในการปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ของสภาสถาบันจะมุ่งเน้นการประเมินคุณภาพใน
การกําหนดทิศทางกํากับดูแลและขับเคล่ือนการดําเนินงานของสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาตามหน้าที่และบทบาทของ
สภาสถาบัน การบริหารและการจัดการตามหลักธรรมาภิบาลและการดําเนินงานตามมติการประชุมสภา
สถาบันอุดมศึกษา 
 
ข้อมูลประกอบการพิจารณา 
 เอกสารหรือหลักฐานที่แสดงรายละเอียดการประเมินตามประเด็นทีก่ําหนดในเกณฑ์การให้คะแนน 
 
หมายเหตุ    เป็นการประเมินในระดับสถาบัน คณะไม่ต้องประเมิน 
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องค์ประกอบที ่8  การเงินและงบประมาณ   
 

องค์ประกอบ ตัวบ่งชี ้  เกณฑ์การดําเนินงาน 
8. การเงินและ 
   งบประมาณ 
 
 

 
 
 

8.1 ระบบและกลไก
การเงินและงบประมาณ 
 

1. มีแผนกลยุทธ์ทางการเงินที่สอดคล้องกับแผนกลยุทธข์องสถาบัน 

2. มีแนวทางจดัหาทรัพยากรทางด้านการเงิน หลักเกณฑ์การจัดสรร และ
การวางแผนการใช้เงินอย่างมีประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้ 

3. มีงบประมาณประจําปีที่สอดคล้องกับแผนปฏิบัติการในแต่ละพันธกิจ
และการพัฒนาสถาบันและบุคลากร 

4. มีการจดัทํารายงานทางการเงินอย่างเป็นระบบ และรายงานตอ่สภา
สถาบันอย่างนอ้ยปีละ 2 ครั้ง 

5. มีการนําข้อมูลทางการเงินไปใช้ในการวิเคราะห์ค่าใช้จ่าย และวิเคราะห์
สถานะทางการเงินและความม่ันคงของสถาบันอย่างตอ่เนื่อง 

6. มีหน่วยงานตรวจสอบภายในและภายนอก ทําหน้าที่ตรวจ ติดตามการ
ใช้เงินให้เป็นไปตามระเบียบและกฎเกณฑ์ที่สถาบันกําหนด 

7. ผู้บริหารระดับสูงมีการติดตามผลการใช้เงินให้เป็นไปตามเป้าหมาย และ
นําข้อมูลจากรายงานทางการเงินไปใช้ในการวางแผนและการตดัสินใจ 

เกณฑ์การประเมิน    (ข้อ)  กระบวนการ 
  คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการดําเนินการ 
1 ข้อ 

มีการดําเนินการ 
2  หรือ 3  ข้อ 

มีการดําเนินการ 
4 หรอื 5 ข้อ 

มีการดําเนินการ 
  6 ข้อ 

มีการดําเนินการ 
7  ข้อ 

   
หมายเหตุ 
 แผนกลยุทธ์ทางการเงิน เป็นแผนระยะยาวทีร่ะบุที่มาและใช้ไปของทรพัยากรทางการเงินของสถาบันที ่
สามารถผลักดันแผนกลยุทธ์ของสถาบันให้สามารถดําเนินการได้ แผนกลยุทธท์างการเงินจะสอดรับไปกับแผนกลยุทธ ์
ของสถาบัน สถาบันควรประเมนิความต้องการทรัพยากรที่ตอ้งจัดหาสําหรับการดําเนินงานตามกลยุทธ์แต่ละกลยุทธ์และประเมิน
มูลค่าของทรัพยากรออกมาเป็นเงินทุนที่ต้องการใช้ ซึง่จะเป็นความต้องการเงนิทุนในระยะยาวเท่ากับเวลาที ่
สถาบันใช้ในการดําเนินการใหก้ลยุทธ์นั้นบงัเกดิผล จากน้ันจึงจะกําหนดให้เหน็อย่างชัดเจนถงึที่มาของเงินทนุที่ต้องการ 
ใช้ว่าสามารถจัดหาได้จากแหล่งเงินทุนใด เช่น รายได้ค่าธรรมเนียมการศึกษา งบประมาณแผน่ดินหรือเงินอดุหนุนจาก 
รัฐบาล เงินทุนสะสมของหน่วยงาน เงินบริจาคจากหน่วยงานภายนอกหรือศิษย์เก่า หรอืสถาบันจะต้องมกีารระดมทุน 
ด้วยวิธกีารอื่น ๆ อีกเพิ่มเติม ระยะเวลาของแผนกลยุทธท์างการเงินจะเท่ากบัระยะเวลาของแผนกลยุทธข์องสถาบัน 
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องค์ประกอบที ่9  ระบบและกลไกการประกนัคุณภาพการศึกษา   
 

องค์ประกอบ ตัวบ่งชี ้  เกณฑ์การดําเนินงาน 
9. ระบบและกลไก 
การประกัน
คุณภาพการศึกษา  
 
 

 
 
 

9.1 ระบบและ
กลไกการประกนั
คุณภาพ
การศึกษาภายใน 
 
 
 

1. มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายในที่เหมาะสมและ
สอดคล้องกับพนัธกิจและพัฒนาการของสถาบนั ตั้งแต่ระดับภาควิชาหรือ
หน่วยงานเทียบเท่า และดําเนินการตามระบบที่กําหนด 

2. มีการกําหนดนโยบายและให้ความสําคัญเรื่องการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายใน โดยคณะกรรมการระดับนโยบายและผู้บริหารสูงสุดของ
สถาบัน 

3. มีการกําหนดตวับ่งชี้เพิ่มเติมตามอัตลักษณ์ของสถาบัน 

4. มีการดําเนินงานด้านการประกนัคุณภาพการศึกษาภายในที่ครบถ้วน 
ประกอบดว้ย  
1) การควบคุม ติดตามการดําเนินงาน และประเมินคุณภาพ  
2) การจดัทํารายงานประจําปทีีเ่ป็นรายงานประเมินคุณภาพเสนอต่อสภา
สถาบันและสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาตามกําหนดเวลา โดย
เป็นรายงานที่มขี้อมูลครบถว้นตามที่สํานักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษากําหนดใน CHE QA Online  และ 
 3) การนําผลการประเมินคุณภาพไปทําแผนการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ของสถาบัน 

5. มีการนําผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายในมาปรับปรงุการทํางาน 
และส่งผลให้มีการพัฒนาผลการดําเนินงานตามตัวบ่งชีข้องแผนกลยุทธท์ุก
ตัวบ่งชี ้

6. มีระบบสารสนเทศเพื่อการประกันคุณภาพการศึกษา ทีใ่หข้้อมลูสนับสนุน
การประกันคุณภาพการศึกษาภายในครบทกุองค์ประกอบคุณภาพ 

7. มีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการประกันคุณภาพการศึกษา 
โดยเฉพาะนักศึกษา ผู้ใช้บณัฑิต และผู้ใช้บริการตามพันธกิจของสถาบัน 

8. มีเครือข่ายการแลกเปล่ียนเรียนรู้ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา
ระหว่างสถาบัน และมีกิจกรรมร่วมกัน 

9. มีแนวปฏิบัติที่ดหีรืองานวิจัยด้านการประกันคุณภาพการศึกษาที่หน่วย 
งานพัฒนาขึ้น และเผยแพร่ใหห้น่วยงานอื่นสามารถนําไปใช้ประโยชน์ 

 
เกณฑ์การประเมิน  (ข้อ)  กระบวนการ สําหรบัคณะ/สถาบันที่จัดการเรียนการสอน 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการดําเนินการ 

1 ข้อ 
มีการดําเนินการ 
2  หรือ 3  ข้อ 

มีการดําเนินการ 
4 หรอื 5 หรือ 6 ข้อ 

มีการดําเนินการ 
  7 หรอื 8 ข้อ 

มีการดําเนินการ 
9  ข้อ 

 
เกณฑ์การประเมิน สําหรับหน่วยงานที่สนับสนุนการเรียนการสอน/สาขาวิทยบริการ เริ่มนบัคะแนนตั้งแต่ข้อ 1-6  

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการดําเนินการ 

1 ข้อ 
มีการดําเนินการ 
2  หรือ 3 ข้อ 

มีการดําเนินการ 
4 ข้อ 

มีการดําเนินการ 
  5 ข้อ 

มีการดําเนินการ 
6  ข้อ 
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หมายเหตุ 
 1. ระบบสารสนเทศ เพื่อการประกันคุณภาพการศึกษา หน่วยงานจะต้องกรอกขอ้มูลการดําเนินงานของตน              
ลงใน  www.reportqa.ru.ac.th/authen/  ซึ่งสํานักประกันคุณภาพการศึกษาได้แจ้ง  Password  ของแตล่ะหน่วยงาน 
ในการเข้าสู่ระบบไปแล้ว 
 2. เกณฑ์การดําเนินงานขอ้ 3 ทกุหน่วยงานถอืวา่มีการกําหนดอตัลักษณเ์พิ่มเตมิตามมหาวิทยาลัยแล้ว 
 3. เกณฑ์การดําเนินงานขอ้ 5 สําหรับหน่วยงานสนับสนุนและสาขาฯ วทิยบรกิารให้พิจารณาเฉพาะการนําผลการ
ประกนัคุณภาพการศึกษามาใชใ้นการพัฒนาและปรับปรุงการดําเนินงานเท่านั้น  
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องค์ประกอบที ่10  นโยบายสถานศึกษา 3 ดี (3D)   
 

องค์ประกอบ ตัวบ่งชี ้  เกณฑ์การดําเนินงาน  
10. นโยบาย
สถานศึกษา 3 ดี 
(3 D) 
 

10.1 การบริหาร
จัดการสถาน-
ศึกษา 3 ดี (3D) 

1. วางแผนพัฒนาสถานศึกษาตามแนวนโยบายสถานศึกษา 3 ดี (3D) และ
ส่งเสริมสนับสนุนทั้งทรัพยากร ส่ิงอํานวยความสะดวก และบุคคล 

2. จัดการเรยีนรู้ จดักิจกรรมด้านประชาธิปไตย ด้านคุณธรรม จริยธรรม และ
ด้านภูมิคุ้มกันภัยจากยาเสพติด 

3. พัฒนาคณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา ให้มีองค์ความรู้และทักษะ
การปฏิบัตงิานเพื่อการพัฒนาสถานศึกษา  3 ด ี(3D) อย่างมีคุณภาพ 

4. ให้ความรว่มมือกับทกุฝ่ายในการดําเนินงานนโยบายคุณภาพสถานศึกษา 3 
ดี (3D) 

5. กํากับ ตดิตามให้สถานศึกษาพฒันาหรือมีนวตักรรมส่งเสริมใหก้าร
ดําเนินงานเป็นไปตามมาตรฐานสถานศึกษา 3 ดี (3D) 

 
เกณฑ์การประเมิน    (ข้อ)  ผลผลิต / ผลลัพธ์ 
  คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการดําเนินการ 
1 ข้อ 

มีการดําเนินการ 
2 ข้อ 

มีการดําเนินการ 
3 ข้อ 

มีการดําเนินการ 
  4 ข้อ 

มีการดําเนินการครบทัง้ 
 5 ข้อ 

แนวปฏิบัติที่ดี 
1. สถานศึกษาดําเนินการกําหนดนโยบาย จัดทําแผนพัฒนาสถานศึกษาตามแนวนโยบายสถานศึกษา 3 ดี (3D) 
2. มกีารกําหนดผู้รับผิดชอบในการดําเนินงานตามแผนพัฒนาสถานศึกษาอย่างชัดเจน 
3. ดําเนินการส่งเสริมและสนับสนุนทรัพยากรและส่ิงอํานวยความสะดวกที่สอดคล้องกับแผนพัฒนา

สถานศึกษาตามแนวนโยบาย 3 ดี (3D) 
4. สถานศึกษาจัดสภาพแวดล้อมและการบรกิาร มีโครงสร้างสาระการเรียนรู ้แผนกิจกรรมการเรยีนการสอนที่

หลากหลายเพือ่พัฒนาลักษณะที่พึงประสงค์ 3 ดี (3D) 
5. มกีารนําส่ือเทคโนโลยีสารสนเทศและสร้างสรรค์นวัตกรรม/โครงการ/กิจกรรมเพื่อตอบสนองนโยบาย  3 ดี 

(3D) ทีเ่หมาะสมกับบริบทของสถานศึกษา 
6. มกีลไกในการสร้างและพัฒนาเครือข่ายใหม้ีส่วนร่วมและให้การสนับสนุนกิจกรรมส่งเสรมิ  3 ดี (3D) ทัง้

ภายในและภายนอกสถานศึกษา 
7. มรีะบบกลไกและแผนการกํากับติดตามประเมินผลที่ชัดเจน พร้อมรายงานผลการติดตามประเมินผลและ

การนําผลการประเมินไปใชใ้นการพัฒนาและปรับปรงุคุณภาพสถานศึกษา 3 ดี (3D) 
  

ข้อมูลอ้างองิสาํหรับผู้ประเมิน: ข้อมูลพื้นฐานและเอกสารหลักฐานอ้างอิงทีเ่กี่ยวข้องดังนี ้
1. นโยบายและแผนพัฒนาสถานศึกษาตามแนวนโยบายสถานศึกษา 3 ดี (3D) 
2. คําส่ังแตง่ตั้งคณะกรรมการ คณะทํางาน หรอืมอบหมายผู้รบัผิดชอบ 
3. เอกสารหลักฐานที่แสดงให้เห็นถึงกลไกการสนับสนุนทรัพยากร ส่ิงอํานวยความสะดวก การสร้างและพัฒนา

เครือข่าย การกาํกับติดตามประเมินผลที่ชัดเจน 
4. รายงานผลการดําเนินงาน การติดตามประเมินผลและการนําผลไปพัฒนาปรับปรงุ 
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องค์ประกอบ ตัวบ่งชี ้  เกณฑ์การดําเนินงาน  
10 นโยบาย
สถานศึกษา 3 ดี 
(3 D) 
 

10.2 ผลที่เกิดกบัผู้เรียน
ตามนโยบายสถานศึกษา 
3 ดี (3D) มีความรู้         
เจตคติทีด่ี ตลอดจนเกดิ
พฤตกิรรม 

1. มีกิจกรรมสนับสนุนนโยบายสถานศึกษา 3 ดี จํานวน 1 ด้าน 
2. มีกิจกรรมสนับสนุนนโยบายสถานศึกษา 3 ดี จํานวน 2 ด้าน 
3. มีกิจกรรมสนับสนุนนโยบายสถานศึกษา 3 ดี จํานวน 3 ด้าน 

 
เกณฑ์การประเมิน     (ข้อ)  ผลผลิต 
  คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีกิจกรรมสนับสนุนนโยบาย 
สถานศึกษา 3 ดี จํานวน 

 1 ด้าน 

- มีกิจกรรมสนับสนุนนโยบาย 
สถานศึกษา 3 ดี จํานวน  

 2 ด้าน 

- มีกิจกรรมสนับสนุนนโยบาย 
สถานศึกษา 3 ดี ครบทัง้ 

  3  ด้าน 
 
ข้อมูลอ้างองิสาํหรับผู้ประเมิน : ข้อมูลพื้นฐานและเอกสารหลักฐานอ้างอิงที่เกีย่วขอ้งมีดงันี้ 

1. โครงการกิจกรรมสนับสนุนนโยบายสถานศึกษา 3 ดี (3D) ด้านการส่งเสรมิประชาธิปไตย ด้านการส่งเสรมิ
ให้มีคุณธรรม จริยธรรมและความเป็นไทย และด้านการสร้างภูมิคุ้มกันภัยจากยาเสพตดิทกุชนิด 

2. รายงานผลการเข้าร่วมโครงการของนิสิตนกัศึกษา 
3. รายงานการประเมินผลโครงการ/กิจกรรมสนับสนุนนโยบายสถานศึกษา 3 ดี (3D)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   

                                                       วันที่  29 เมษายน 2556 

56

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วิธีคิดคะแนน 
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ตาราง ป. 2 สรุปผลการประเมินตนเองตามองค์ประกอบคุณภาพ   (ตามเกณฑ์  สกอ.    23 ตัวบ่งชี้) 
 

องค์ประกอบที่ ปัจจัยนําเขา้ กระบวนการ ผลผลิตหรือผลลพัธ ์ รวม 
(เฉลี่ยรวมทุกตัวบ่งชี้ของทกุองค์ประกอบ) 

1 - 1.1/1 - 1.1/1 
2 (2.2+2.3+2.5)/3 (2.1+2.4+2.6+2.7)/4 2.8/1 (2.1+2.2+2.3+2.4+2.5+2.6+2.7+2.8+)/8 
3 - (3.1+3.2)/2 - (3.1+3.2)/2 
4 4.3/1 (4.1+4.2)/2 - (4.1+4.2+4.3)/3 
5 - (5.1+5.2)/2 - (5.1+5.2)/2 
6 - 6.1/1 - 6.1/1 
7 - (7.1+7.2+7.3+7.4)/4 - (7.1+7.2+7.3+7.4)/4 
8 - 8.1/1 - 8.1/1 
9 - 9.1/1 - 9.1/1 

เฉลี่ยรวมทุก 
ตัวบ่งชี้ 

ของทุกองค์ 
ประกอบ 

(2.2+2.3+2.5+4.3)/4 (1.1+2.1+2.4+2.6+2.7+ 
3.1+3.2+4.1+4.2+5.1+ 
5.2+6.1+7.1+7.2+7.3+ 

7.4+8.1+9.1)/18 

2.8/1 (1.1+2.1+2.2+2.3+2.4+2.5+2.6+2.7+2.8+3.1+ 
3.2+4.1+4.2+4.3+5.1+5.2+6.1+7.1+7.2+7.3+ 

7.4+8.1+9.1)/23 
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ตาราง ป. 2 สรุปผลการประเมินตนเองตามองค์ประกอบคุณภาพ   (ตามเกณฑ์  ม.ร.  44  ตัวบ่งชี้) 
 

องค์ประกอบ
ที่ ปัจจัยนําเขา้ กระบวนการ ผลผลิตหรือผลลพัธ ์ รวม 

(เฉลี่ยรวมทุกตัวบ่งชี้ของทกุองค์ประกอบ) 
1 - 1.1/1 1.2+1.3+1.4/3 1.1+1.2+1.3+1.4/4 
2 (2.2+2.3+2.5)/3 (2.1+2.4+2.6+2.7)/4 (2.8+2.9+2.10+2.11+2.12+2.13)/6 (2.1+2.2+2.3+2.4+2.5+2.6+2.7+2.8+2.9+2.10+2.11+ 

2.12+2.13)/13 
3 - (3.1+3.2)/2 - (3.1+3.2)/2 
4 4.3/1 (4.1+4.2)/2 (4.4+4.5+4.6+4.7)/4 (4.1+4.2+4.3+4.4+4.5+4.6+4.7)/7 
5 - (5.1+5.2)/2 (5.3+5.4+5.5+5.6)/4 (5.1+5.2+5.3+5.4+5.5+5.6)/6 
6 - 6.1/1 (6.2+6.3)/2 (6.1+6.2+6.3)/3 
7 - (7.1+7.2+7.3+7.4)/4 7.5/1 (7.1+7.2+7.3+7.4+7.5)/5 
8 - 8.1/1 - 8.1/1 
9 - 9.1/1 - 9.1/1 
10 - - (10.1+10.2)/2 (10.1+10.2)/2 

เฉลี่ยรวมทุก 
ตัวบ่งชี ้

ของทุกองค ์
ประกอบ 

(2.2+2.3+2.5+4.3)/4 (1.1+2.1+2.4+2.6+2.7+
3.1+3.2+4.1+4.2+5.1+ 
5.2+6.1+7.1+7.2+7.3+ 

7.4+8.1+9.1 )/18 

(1.2+1.3+1.4+2.8+2.9+2.10+2.11
+2.12+2.13+4.4+4.5+4.6+4.7+5.3
+5.4+5.5+5.6+ .2+6.3+7.5+10.1 

+10.2)/22 

(1.1+1.2+1.3+1.4+2.1+2.2+2.3+2.4+2.5+2.6+2.7+2.8+2.9
+2.10+2.11+2.12+2.13+3.1+3.2+4.1+4.2+4.3+4.4+4.5+4.6
+4.7+5.1+5.2+5.3+5.4+5.5+5.6+6.1+6.2+6.3+7.1+7.2+7.3

+7.4+7.5+8.1+9.1+10.1+10.2)/44 
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ตาราง ป. 3 สรุปผลการประเมินตามมาตรฐานการอุดมศกึษา   (ตามเกณฑ์ สกอ.  23  ตัวบ่งชี้) 
 

มาตรฐาน 
ตัวบ่งชี้ด้าน 
ปัจจัยนําเขา้ 

ตัวบ่งชี้ด้าน 
กระบวนการ 

ตัวบ่งชี้ด้าน 
ผลผลิตหรือผลลพัธ ์

ผลการประเมิน 
(เฉลี่ยรวมทุกตัวบ่งชี้ของทกุ

องค์ประกอบ) 
1.  มาตรฐานด้านคณุภาพบัณฑิต - - 2.8/1 2.8/1 
2.  มาตรฐานด้านการบริหาร 
     จัดการ 
   ก. มาตรฐานด้านธรรมาภิบาล 
        ของการบริหารการ 
        อุดมศึกษา   

- (1.1+2.4+7.1+7.3+7.4+8.1+ 
9.1)/7 

- (1.1+2.4+7.1+7.3+7.4+ 
8.1+9.1)/7 

   ข.  มาตรฐานด้านพนัธกิจของ 
         การบริหารการอุดมศึกษา 

(2.2+2.3+2.5+4.3)/4 (2.1+2.6+2.7+3.1+3.2+4.1+ 
5.1+5.2+6.1)/9 

- (2.1+2.2+2.3+2.5+2.6+2.7+3.1+
3.2+4.1+4.3+5.1+5.2+6.1)/13 

3.  มาตรฐานด้านการสรา้งและ 
   พัฒนาสงัคมฐานความรู้และ 
     สังคมแห่งการเรียนรู ้

- (4.2+7.2)/2 - (4.2+7.2)/2 

เฉลี่ยรวมทุกตัวบ่งชี ้
ของทุกองค์ประกอบ 

(2.2+2.3+2.5+4.3)/4 (1.1+2.1+2.4+2.6+2.7+3.1+
3.2+4.1+4.2+5.1+5.2+6.1+

7.1+7.2+7.3+7.4+8.1+ 
9.1)/18 

2.8/1 (1.1+2.1+2.2+2.3+2.4+2.5+2.6+
2.7+2.8+3.1+3.2+4.1+4.2+4.3+
5.1+5.2+6.1+7.1+7.2+7.3+7.4+

8.1+9.1)/23 
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ตาราง ป. 3 สรุปผลการประเมินตามมาตรฐานการอุดมศกึษา  (ตามเกณฑ์ ม.ร.  44   ตัวบ่งชี้) 
 

มาตรฐาน 
ตัวบ่งชี้ด้าน 
ปัจจัยนําเขา้ 

ตัวบ่งชี้ด้าน 
กระบวนการ 

ตัวบ่งชี้ด้าน 
ผลผลิตหรือผลลพัธ ์

ผลการประเมิน 
(เฉลี่ยรวมทุกตัวบ่งชี้ของทกุ

องค์ประกอบ) 
1.  มาตรฐานด้านคณุภาพบัณฑิต - - (2.8+2.9+2.10+2.11+2.12    

+ 10.1+10.2)/7 
(2.8+2.9+2.10+2.11+2.12+10.1

+10.2)/7 
2.  มาตรฐานด้านการบริหาร 
     จัดการ 
   ก. มาตรฐานด้านธรรมาภิบาล 
        ของการบริหารการอุดมศึกษา   

- (1.1+2.4+7.1+7.3+7.4+8.1+ 
9.1)/7 

7.5/1 (1.1+2.4+7.1+7.3+7.4+7.5 
8.1+9.1)/8 

   ข.  มาตรฐานด้านพนัธกิจของ 
         การบริหารการอุดมศึกษา 

(2.2+2.3+2.5+4.3)/4 (2.1+2.6+2.7+3.1+3.2+4.1+ 
5.1+5.2+6.1)/9 

(1.2+1.3+1.4+2.13+4.7+5.3  
+5.4+5.5+5.6+6.2+6.3)/11 

(1.2+1.3+1.4+2.1+2.2+2.3+2.5+
2.6+2.7+2.13+3.1+3.2+4.1+ 

4.3+4.7+5.1+5.2+5.3+5.4+5.5+
5.6+6.1+6.2+6.3)/24 

3.  มาตรฐานด้านการสรา้งและ 
   พัฒนาสงัคมฐานความรู้และ 
     สังคมแห่งการเรียนรู ้

- (4.2+7.2)/2 (4.4+4.5+4.6)/3 (4.2+4.4+4.5+4.6+7.2)/5 

เฉลี่ยรวมทุกตัวบ่งชี ้
ของทุกองค์ประกอบ 

(2.2+2.3+2.5+4.3)/4 (1.1+2.1+2.4+2.6+2.7+3.1+
3.2+4.1+4.2+5.1+5.2+6.1+

7.1+7.2+7.3+7.4+8.1+ 
9.1 )/18 

(1.2+1.3+1.4+2.8+2.9+ 
2.10+2.11+2.12+2.13+4.4+
4.5+4.6+4.7+5.3+5.4+5.5+
5.6+6.2+6.3+7.5+10.1+10.

2)/22 

(1.1+1.2+1.3+1.4+2.1+2.2+2.3+
2.4+2.5+2.6+2.7+2.8+2.9+ 

2.10+2.11+2.12+2.13+3.1+3.2+
4.1+4.2+4.3+4.4+4.5+4.6+4.7+
5.1+5.2+5.3+5.4+5.5+5.6+6.1+
6.2+6.3+7.1+7.2+7.3+7.4+7.5+

8.1+9.1+10.1+10.2)/44 
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ตาราง ป. 4  สรุปผลตามมุมมองด้านบรหิารจัดการที่สาํคัญ  (ตามเกณฑ์ สกอ.  23  ตัวบ่งชี)้ 
มุมมองด้าน 

บริหารจัดการ ปัจจัยนําเขา้ กระบวนการ ผลผลิต 
ผลการประเมิน 

(เฉลี่ยรวมทุกตัวบ่งชี้ของทกุ
องค์ประกอบ) 

1.  ด้านนักศึกษาและผู้มีส่วนได้   
     ส่วนเสีย 
 

- (2.6+2.7+3.1+3.2+ 
5.1+5.2)/6 

2.8/1  (2.6+2.7+2.8+3.1+3.2+ 
5.1+5.2+)/7 

2.  ด้านกระบวนการภายใน 
 
 

2.5/1 (1.1+2.1+2.4+4.1+6.1+ 
7.1+7.3+7.4+9.1)/9 

- (1.1+2.1+2.4+2.5+4.1+6.1+ 
7.1+7.3+7.4+9.1)/10 

3.  ด้านการเงนิ 
 
 

4.3/1 8.1/1 - (4.3+8.1)/2 

4.  ด้านบคุลากรการเรียนรูแ้ละ 
      นวัตกรรม 
 

(2.2+2.3)/2 (4.2+7.2)/2 - (2.2+2.3+4.2+7.2)/4 

เฉลี่ยรวมทุกตัวบ่งชี ้
ของทุกองค์ประกอบ 

(2.2+2.3+2.5+4.3)/4 (1.1+2.1+2.4+2.6+2.7+3.1+
3.2+4.1+4.2+5.1+5.2+6.1+

7.1+7.2+7.3+7.4+ 
8.1+9.1)/18 

2.8/1 (1.1+2.1+2.2+2.3+2.4+2.5+2.6+
2.7+2.8+3.1+3.2+4.1+4.2+4.3+ 
5.1+5.2+6.1+7.1+7.2+7.3+7.4+ 

8.1+9.1+)/23 
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ตาราง ป. 4   สรุปผลตามมุมมองด้านบรหิารจัดการที่สาํคัญ  (ตามเกณฑ์ ม.ร. 44  ตัวบ่งชี)้ 
มุมมองด้าน 

บริหารจัดการ ปัจจัยนําเขา้ กระบวนการ ผลผลิต 
ผลการประเมิน 

(เฉลี่ยรวมทุกตัวบ่งชี้ของทกุ
องค์ประกอบ) 

1.  ด้านนักศึกษาและผู้มีส่วนได้   
     ส่วนเสีย 
 

- (2.6+2.7+3.1+3.2+5.1+5.2)/6 (2.8+2.9+2.10+2.11+2.12+ 
5.3+5.4+5.5+5.6)/9 

(2.6+2.7+2.8+2.9+2.10+2.11+ 
2.12+3.1+3.2+5.1+5.2+5.3+5.4+ 

5.5+5.6/15 
2.  ด้านกระบวนการภายใน 
 
 

2.5/1 (1.1+2.1+2.4+4.1+6.1+7.1+7.3
+7.4+9.1)/9 

(1.2+1.3+1.4+4.7+6.2+6.3+ 
7.5+10.1+10.2)/9 

(1.1+1.2+1.3+1.4+2.1+2.4+2.5+ 
4.1+4.7+6.1+6.2+6.3+7.1+7.3+7.4+

7.5+9.1+10.1+10.2+)/19 
3.  ด้านการเงนิ 
 
 

4.3/1 8.1./1 - (4.3+8.1)/2 

4.  ด้านบคุลากรการเรียนรูแ้ละ 
      นวัตกรรม 
 

(2.2+2.3)/2 (4.2+7.2)/2 (2.13+4.4+4.5+4.6)/4 (2.2+2.3+2.13+4.2+4.4+4.5+4.6+ 
7.2)/8 

เฉลี่ยรวมทุกตัวบ่งชี ้
ของทุกองค์ประกอบ 

(2.2+2.3+2.5+4.3)/4 (1.1+2.1+2.4+2.6+2.7+3.1+ 
3.2+4.1+4.2+5.1+5.2+6.1+ 

7.1+7.2+7.3+7.4+8.1+ 
9.1 )/18 

(1.2+1.3+1.4+2.8+2.9+ 
2.10+2.11+2.12+2.13+4.4+
4.5+4.6+4.7+5.3+5.4+5.5+
5.6+6.2+6.3+7.5+10.1+10.

2)/22 

(1.1+1.2+1.3+1.4+2.1+2.2+2.3+2.4
+2.5+2.6+2.7+2.8+2.9+2.10+2.11+
2.12+2.13+3.1+3.2+4.1+4.2+4.3+ 

4.4+4.5+4.6+4.7+5.1+5.2+5.3+5.4+
5.5+5.6+6.1+6.2+6.3+7.1+7.2+ 

7.3+7.4+7.5+8.1+9.1+10.1+10.2) 
/44 
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ตาราง ป. 5  สรุปผลตามมาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา  (ตามเกณฑ์  สกอ.  23  ตัวบ่งชี้) 

มาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา
ตัวบ่งชี้ด้าน 
ปัจจัยนําเขา้ 

ตัวบ่งชี้ด้าน 
กระบวนการ 

ตัวบ่งชี้ด้าน 
ผลผลิตหรือผลลพัธ ์

ผลการประเมิน 
(เฉลี่ยรวมทุกตัวบ่งชี้ของทกุ

องค์ประกอบ) 
1.  มาตรฐานด้านศักยภาพและความพร้อมในการจัดการศึกษา 
   (1) ด้านกายภาพ 2.5/1 - - 2.5/1 
   (2) ด้านวิชาการ (2.2+2.3)/2 (2.1+2.4+2.6)/3 - (2.1+2.2+2.3+2.4+2.6)/5 
   (3) ด้านการเงิน - 8.1/1 - 8.1/1 
   (4) ด้านการบริหารจัดการ - (1.1+7.1+7.2+7.3+7.4+9.1)/6 - (1.1+7.1+7.2+7.3+7.4+9.1)/6 
2.  มาตรฐานด้านการดําเนนิการตามภารกิจของสถาบันอุดมศึกษา 
   (1) ด้านการผลิตบัณฑิต - (2.7+3.1+3.2)/3 2.8/1 (2.7+2.8+3.1+3.2+)/4 
   (2) ด้านการวิจัย 4.3/1 (4.1+4.2)2 - (4.1+4.2+4.3)/3 
   (3) ด้านการให้บริการทาง
วิชาการแก่สังคม 

- (5.1+5.2)/2 - (5.1+5.2)/2 

   (4) ด้านการทํานุบํารุง
ศิลปะและวัฒนธรรม 

- 6.1/1 - 6.1/1 

เฉลี่ยรวมทุกตัวบ่งชี ้
ของทุกองค์ประกอบ 

(2.2+2.3+2.5+4.3)/4 (1.1+2.1+2.4+2.6+2.7+ 
3.1+3.2+4.1+4.2+5.1+5.2+ 

6.1+7.1+7.2+7.3+7.4+ 
8.1+9.1)/18 

2.8/1 (1.1+2.1+2.2+2.3+2.4+2.5+2.6+2.7+ 
2.8+3.1+3.2+4.1+4.2+4.3+5.1+5.2+ 
6.1+7.1+7.2+7.3+7.4+8.1+9.1)/23 
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ตาราง ป. 5   สรุปผลตามมาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา (ตามเกณฑ์ ม.ร.  44  ตัวบ่งชี้) 
มาตรฐาน

สถาบนัอุดมศกึษา 
ตัวบ่งชี้ด้าน 
ปัจจัยนําเขา้ 

ตัวบ่งชี้ด้าน 
กระบวนการ 

ตัวบ่งชี้ด้าน 
ผลผลิตหรือผลลพัธ ์

ผลการประเมิน 
(เฉลี่ยรวมทุกตัวบ่งชี้ของทกุองค์ประกอบ) 

1.  มาตรฐานด้านศักยภาพและความพร้อมในการจัดการศึกษา 
   (1) ด้านกายภาพ 2.5/1 - - 2.5/1 
   (2) ด้านวิชาการ (2.2+2.3)/2 (2.1+2.4+2.6)/3 2.13/1 (2.1+2.2+2.3+2.4+2.6+2.13)/6 
   (3) ด้านการเงิน - 8.1/1 - 8.1/1 
   (4) ด้านการบริหาร
จัดการ 

- (1.1+7.1+7.2+7.3+7.4+9.1)/6 (1.2+1.3+1.4+4.7+7.5+10.1+ 
10.2)/7 

(1.1+1.2+1.3+1.4+4.7+7.1+7.2+7.3+7.4 
+7.5+9.1+10.1+10.2)/13 

2.  มาตรฐานด้านการดําเนนิการตามภารกิจของสถาบันอุดมศึกษา 
   (1) ด้านการผลิตบัณฑิต  (2.7+3.1+3.2)/3 (2.8+2.9+2.10+2.11+2.12)/5 (2.7+2.8+2.9+2.10+2.11+2.12+3.1+3.2)/8 
   (2) ด้านการวิจัย 4.3/1 (4.1+4.2)2 (4.4+4.5+4.6)3 (4.1+4.2+4.3+4.4+4.5+4.6)/6 
   (3) ด้านการให้บริการทาง
วิชาการแก่สังคม 

- (5.1+5.2)/2 (5.3+5.4+5.5+5.6)/4 (5.1+5.2+5.3+5.4+5.5+5.6)/6 

   (4) ด้านการทํานุบํารุง
ศิลปะและวัฒนธรรม 

- 6.1/1 (6.2+6.3)/2 (6.1+6.2+6.3)/3 

เฉลี่ยรวมทุกตัวบ่งชี ้
ของทุกองค์ประกอบ 

(2.2+2.3+ 
2.5+4.3)/4 

(1.1+2.1+2.4+2.6+2.7+3.1+3.2+
4.1+4.2+5.1+5.2+6.1+7.1+7.2+

7.3+7.4+8.1+9.1 )/18 

(1.2+1.3+1.4+2.8+2.9+2.10+ 
2.11+2.12+2.13+4.4+4.5+4.6+
4.7+5.3+5.4+5.5+5.6+6.2+6.3+

7.5+10.1+10.2)/22 

(1.1+1.2+1.3+1.4+2.1+2.2+2.3+2.4+2.5+2.6+
2.7+2.8+2.9+2.10+2.11+2.12+2.13+3.1+3.2+
4.1+4.2+4.3+4.4+4.5+4.6+4.7+5.1+5.2+5.3+
5.4+5.5+5.6+6.1+6.2+6.3+7.1+7.2+7.3+7.4+

7.5+8.1+9.1+10.1+10.2)/44 
 


