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บทท่ี 3 
 
 
 
 

องคประกอบท่ี 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค และแผนดําเนินการ 
หลักการ 
 มหาวิทยาลัยแตละแหงมีปรัชญา ปณิธาน และจุดเนนที่อาจแตกตางกัน ดังนั้น จึงเปนหนาที่ที่มหาวิทยาลัย
จะกําหนดวิสัยทัศน แผนกลยุทธและแผนปฏิบัติการประจําปใหชัดเจนและสอดคลองกับปรัชญา ปณิธาน กฎหมาย 
และจุดเนนของมหาวิทยาลัย ที่สนับสนุนภารกิจของมหาวิทยาลัยตามหลักการอุดมศึกษา มาตรฐานการศึกษาของชาต ิ
มาตรฐานการอุดมศึกษา มาตรฐานวิชาชีพ (ถามี) ตลอดจนสอดคลองกับกรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ป 
ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2551 - 2565) และการเปลี่ยนแปลงของกระแสโลก 
 ในกระบวนการกําหนดวิสัยทัศนและแผนกลยุทธ สภามหาวิทยาลัยเปดโอกาสใหมีสวนรวมของสมาชิก
ทุกกลุมในมหาวิทยาลัย และมีการถายทอดวิสัยทัศนและแผนกลยุทธที่กําหนดแลวใหรับทราบทั่วกันทั้งอาจารย 
เจาหนาที่ นักศึกษา ตลอดจนผูที่มีสวนไดสวนเสีย เชน ผูปกครอง ชุมชน ผูใชบริการและสังคมโดยรวม 
 

มาตรฐานและเอกสารที่เกี่ยวของ 
 1. พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 สํานักงาน
เลขาธิการสภาการศึกษา 
 2. พระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาของรัฐและเอกชน 
 3. กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ป ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2551 - 2565) สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
 4. มาตรฐานการศึกษาของชาติ พ.ศ. 2547 สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา 
 5. มาตรฐานการอุดมศึกษา พ.ศ. 2549 สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
 6. มาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.2551 สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
 7. กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2552 (Thai Qualification Framework for 
Higher Education) (TQF: HEd.) สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
 8. หลักการอุดมศึกษา  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

องคประกอบคุณภาพ ตัวบงช้ี และเกณฑการประเมิน 
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ตัวบงชี้ที่ 1.1  : กระบวนการพัฒนาแผน 
ชนิดของตัวบงชี้ : กระบวนการ 
 

คําอธิบายตัวบงชี้   
 มหาวิทยาลัยมีพันธกิจหลัก คือ การเรียนการสอน การวิจัย การบริการทางวิชาการแกสังคม และการ
ทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม ในการดําเนินพันธกิจหลัก มหาวิทยาลัยจําเปนตองมีการกําหนดทิศทางการ
พัฒนาและการดําเนินงานของมหาวิทยาลัย เพื่อใหมหาวิทยาลัยดําเนินการสอดคลอง กับอัตลักษณหรือจุดเนน มี
คุณภาพ มีความเปนสากล และเจริญเติบโตอยางยั่งยืน ดังนั้น มหาวิทยาลัย ตองกําหนดวิสัยทัศน พันธกิจ 
ตลอดจนมีการพัฒนาแผนกลยุทธและแผนดําเนินงาน เพื่อเปนแนวทางในการดําเนินงานของมหาวิทยาลัย  
 ในการพัฒนาแผนกลยุทธ นอกเหนือจากการพิจารณาอัตลักษณหรือ จุดเนนของมหาวิทยาลัยแลว จะตอง
คํานึงถึงหลักการอุดมศึกษา กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว มาตรฐานการศึกษาของชาติ มาตรฐานการ
อุดมศึกษา มาตรฐานวิชาชีพที่เก่ียวของ ยุทธศาสตรดานตางๆ ของชาติ รวมถึงทิศทางการพัฒนาประเทศตาม
แผนกลยุทธเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ และการเปลี่ยนแปลงของกระแสโลก ทั้งนี้ เพื่อใหการดําเนินงานของ
มหาวิทยาลัยเปนไปอยางมีคุณภาพเปนที่ยอมรับและสามารถตอบสนอง สังคมในทิศทางที่ถูกตองเหมาะสม  
 

เกณฑมาตรฐาน  
 1.  มีการจัดทําแผนกลยุทธที่สอดคลองกับนโยบายของสภามหาวิทยาลัย โดยการมีสวนรวมของ บุคลากรใน
มหาวิทยาลัย และไดรับความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัย โดยเปนแผนที่เชื่อมโยงกับปรัชญาหรือปณิธานและ
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย  ตลอดจนสอดคลองกับจุดเนนของกลุมสถาบัน กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ป 
ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2551 - 2565) และแผนกลยุทธการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 10 (พ.ศ.2551 - 2554)  
 2. มีการถายทอดแผนกลยุทธระดับมหาวิทยาลัยไปสูทุกสวนงานภายใน  
 3. มีกระบวนการแปลงแผนกลยุทธเปนแผนปฏิบัติการประจําปครบ 4 พันธกิจ คือ ดานการเรียน การสอน 
การวิจัย การบริการทางวิชาการ และการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม  
 4. มีตัวบงชี้ของแผนกลยุทธ แผนปฏิบัติการประจําป และคาเปาหมายของแตละตัวบงชี้ เพื่อวัด
ความสําเร็จของการดําเนินงานตามแผนกลยุทธและแผนปฏิบัติการประจําป  
 5. มีการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจําปครบ 4 พันธกิจ 
 6. มีการติดตามผลการดําเนินงานตามตัวบงชี้ของแผนปฏิบัติการประจําป อยางนอยปละ 2 คร้ัง และ
รายงานผลตอผูบริหารเพื่อพิจารณา  
 7. มีการประเมินผลการดําเนินงานตามตัวบงชี้ของแผนกลยุทธ อยางนอยปละ 1 คร้ัง และรายงานผล
ตอผูบริหารและสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา  
 8. มีการนําผลการพิจารณา ขอคิดเห็น และขอเสนอแนะของสภามหาวิทยาลัยไปปรับปรุงแผนกลยุทธ
และแผนปฏิบัติการประจําป 
 

เกณฑการประเมิน 
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการดําเนินการ 
1 ขอ 

มีการดําเนินการ 
2 หรือ 3 ขอ 

มีการดําเนินการ 
4 หรือ 5 ขอ 

มีการดําเนินการ 
6 หรือ 7 ขอ 

มีการดําเนินการ 
8 ขอ 
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องคประกอบท่ี 2 การผลิตบัณฑิต 
 

หลักการ  
 พันธกิจที่สําคัญที่สุดของมหาวิทยาลัย คือ การผลิตบัณฑิต หรือการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให
ผูเรียนมีความรูในวิชาการและวิชาชีพ มีคุณลักษณะตามหลักสูตรที่กําหนด การเรียนการสอนในยุคปจจุบันใช
หลักการของการจัดกระบวนการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ ดังนั้น พันธกิจดังกลาว จึงเก่ียวของกับการบริหาร
จัดการหลักสูตรและการเรียนการสอน เร่ิมตั้งแตการกําหนดปจจัยนําเขาที่ไดมาตรฐานตามที่ กําหนด 
ประกอบดวย การมีอาจารยที่มีปริมาณและคุณภาพตามมาตรฐานหลักสูตร มีกระบวนการบริหารจัดการการเรียน
การสอนที่อาศัยหลักการรวมมือรวมพลังของทุกฝายที่เก่ียวของทั้งภายในและภายนอกสถาบัน  
 ดังนั้น จึงจําเปนตองมีการวางระบบและกลไกการควบคุมคุณภาพขององคประกอบตางๆ ที่ใชในการผลิต
บัณฑิต ไดแก (ก) หลักสูตรการศึกษาในสาขาวิชาตางๆ (ข) คณาจารยและระบบการพัฒนาอาจารย (ค) 
สื่อการศึกษาและเทคนิคการสอน (ง) หองสมุดและแหลงการเรียนรู อ่ืน (จ) อุปกรณการศึกษา  (ฉ) 
สภาพแวดลอมในการเรียนรูและบริการการศึกษา (ช) การวัดผลการศึกษาและสัมฤทธิผลทางการเรียนของ
นักศึกษา (ซ) องคประกอบอ่ืนตามที่แตละสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาเห็นสมควรตามที่กฎกระทรวงวาดวย
ระบบ หลักเกณฑ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.2553 กําหนด  
 

มาตรฐานและเอกสารที่เกี่ยวของ  
 1. พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 สํานักงานเลขาธิการสภา
การศึกษา  
 2. กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ป ฉบับที่  2 (พ.ศ. 2551-2565) สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  
 3. มาตรฐานการศึกษาของชาติ  พ.ศ. 2547 สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา  
 4. มาตรฐานการอุดมศึกษา พ.ศ. 2549 สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  
 5. มาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.2551 สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  
 6. ประกาศ ก.พ.อ. เร่ือง มาตรฐานของจรรยาบรรณที่พึงมีในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2551  
 7. กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2552 (Thai Qualification Framework for 
Higher Education) (TQF: HEd.) สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
 8. กฎกระทรวง วาดวยระบบ หลักเกณฑ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2553 
กระทรวงศึกษาธิการ  
 9. แนวทางการปฏิบัติตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2552 สํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา  
 10. เกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2548 สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
 11. มาตรฐานการประเมินคุณภาพภายนอกระดับอุดมศึกษารอบสาม พ.ศ. 2553 สํานักงานรับรอง
มาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องคการมหาชน) (สมศ.)  
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ตัวบงชี้ที่ 2.1  : ระบบและกลไกการพัฒนาและบริหารหลักสูตร 
ชนิดของตัวบงชี้ : กระบวนการ 
 

คําอธิบายตัวบงชี้  
 มหาวิทยาลัยมีหนาที่พัฒนาหลักสูตรใหสอดคลองกับปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน พันธกิจและความพรอม
ของมหาวิทยาลัย ตลอดจนสอดคลองกับความตองการทางดานวิชาการและวิชาชีพของสังคม มีการประเมิน
หลักสูตรอยางสม่ําเสมอตามหลักเกณฑและตัวบงชี้ของการประกันคุณภาพหลักสูตร มีการวางระบบและกลไก
บริหารหลักสูตรอยางมีประสิทธิภาพและมีการปรับปรุงหลักสูตรใหทันตอการเปลี่ยนแปลง  
 

เกณฑมาตรฐานทั่วไป 
 1.  มีระบบและกลไกการเปดหลักสูตรใหมและปรับปรุงหลักสูตรตามแนวทางปฏิบัติที่กําหนดโดย
คณะกรรมการการอุดมศึกษา และดําเนินการตามระบบที่กําหนด  
 2.  มีระบบและกลไกการปดหลักสูตรตามแนวทางปฏิบัติที่กําหนดโดยคณะกรรมการการอุดมศึกษา และ
ดําเนินการตามระบบที่กําหนด  
 3.  ทุกหลักสูตรมีการดําเนินงานใหเปนไปตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา และกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ (การดําเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ระดับอุดมศึกษาแหงชาติ 
หมายถึง ตองมีการประเมินผลตาม “ตัวบงชี้ผลการดําเนินงานตามประกาศมาตรฐานคุณวุฒิสาขาหรือสาขาวิชา 
เพื่อการประกันคุณภาพหลักสูตรและการเรียนการสอน” กรณีที่หลักสูตรใดยังไมมีประกาศมาตรฐานคุณวุฒิ
สาขาหรือสาขาวิชา ใหประเมินตามตัวบงชี้กลางที่กําหนด) สําหรับหลักสูตรสาขาวิชาชีพตองไดรับการรับรอง
หลักสูตรจากสภาหรือองคกรวิชาชีพที่เก่ียวของดวย  
 (หมายเหตุ: สําหรับหลักสูตรเกาหรือหลักสูตรปรับปรุงที่ยังไมไดดําเนินการตามกรอบมาตรฐาน คุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแหงชาติกอนปการศึกษา 2555 ใหยึดตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับ อุดมศึกษา พ.ศ. 2548) 
 4.  มีคณะกรรมการรับผิดชอบควบคุมกํากับใหมีการดําเนินการไดครบถวนทั้งขอ 1 ขอ 2 และ ขอ 3 
ขางตนตลอดเวลาที่จัดการศึกษา และมีการประเมินหลักสูตรทุกหลักสูตรอยางนอยตามกรอบเวลาที่กําหนดใน
เกณฑมาตรฐานหลักสูตรฯ กรณีหลักสูตรที่ดําเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ระดับอุดมศึกษาแหงชาติ 
จะตองควบคุมกํากับใหการดําเนินงานตามตัวบงชี้ในขอ 3 ผานเกณฑการประเมิน 5 ขอแรกและอยางนอยรอย
ละ 80 ของตัวบงชี้ที่กําหนดในแตละปทุกหลักสูตร  
 5.  มีคณะกรรมการรับผิดชอบควบคุมกํากับใหมีการดําเนินการไดครบถวนทั้งขอ 1 ขอ 2 และ ขอ 3 
ขางตนตลอดเวลาที่จัดการศึกษา และมีการพัฒนาหลักสูตรทุกหลักสูตรตามผลการประเมินในขอ 4 กรณี
หลักสูตรที่ดําเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ จะตองควบคุมกํากับใหการ
ดําเนินงานตามตัวบงชีใ้นขอ 3 ผานเกณฑการประเมินครบทุกตัวบงชี้และทุกหลักสูตร 
 

เกณฑมาตรฐานเพ่ิมเติมเฉพาะกลุม ค2 
 6.  มีความรวมมือในการพัฒนาและบริหารหลักสูตรระหวางมหาวิทยาลัยกับภาครัฐหรือภาคเอกชนที่
เก่ียวของกับวิชาชีพของหลักสูตร มากกวารอยละ 30 ของจํานวนหลักสูตรวิชาชีพทั้งหมดทุกระดับการศึกษา  
 

หมายเหตุ   
1. การนับหลักสูตรปริญญาโทแผน ก และปริญญาเอก ใหนับหลักสูตรที่มีนักศึกษาลงทะเบียนเรียนในรอบป

การศึกษาที่ทําการประเมิน สําหรับการนับหลักสูตรทั้งหมดใหนับหลักสูตรที่ไดรับอนุมัติใหเปดสอนทุกระดับปริญญา 
โดยนับรวมหลักสูตรที่งดรับนักศึกษา แตไมนับรวมหลักสูตรที่สภามหาวิทยาลัยอนุมัติใหปดดําเนินการแลว  
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 2.  การนับจํานวนนักศึกษาใหนับตามจํานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเทา (FTES) ในปการศึกษานั้นๆ 
และนับทั้งนักศึกษาภาคปกติและภาคพิเศษ ทั้งในที่ตั้งและนอกที่ตั้ง  
         3.  คณะกรรมการรับผิดชอบ หมายถึง คณะกรรมการที่รับผิดชอบในการเสนอหลักสูตรใหมหรือเสนอ
ปรับปรุงหลักสูตร หรือเสนอปดหลักสูตร และคณะกรรมการที่ รับผิดชอบบริหารหลักสูตรใหเปนไปตาม
รายละเอียดหลักสูตรที่สภามหาวิทยาลัยอนุมัติ ซึ่งอาจเปนชุดเดียวกันทั้งหมดหรือตางชุดก็ได 
 

เกณฑการประเมิน 
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการดําเนินการ 
1 ขอ 

มีการดําเนินการ 
2 ขอ 

มีการดําเนินการ 
3 ขอ 

มีการดําเนินการ 
4 หรือ 5 ขอตาม

เกณฑท่ัวไป 

มีการดําเนินการ 5 
ขอ ตามเกณฑท่ัวไป 
และครบถวนตาม
เ ก ณ ฑ ม า ต ร ฐ า น
เพ่ิมเติมเฉพาะกลุม 
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ตัวบงชี้ที่ 2.2  : อาจารยประจําที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก 
ชนิดของตัวบงชี้ : ปจจัยนําเขา 
 

คําอธิบายตัวบงชี้   
 การศึกษาระดับอุดมศึกษาถือเปนการศึกษาระดับสูงสุดที่ตองการบุคลากรที่มีความรูความสามารถ และ
ความลุมลึกทางวิชาการ เพื่อปฏิบัติพันธกิจสําคัญของมหาวิทยาลัยในการผลิตบณัฑิต ศึกษาวิจัย เพื่อการติดตาม
ความกาวหนาทางวิชาการและการพัฒนาองคความรู ดังนั้น มหาวิทยาลัยจึงควรมีอาจารย ที่มีระดับคุณวุฒิทาง
การศึกษาในสัดสวนที่เหมาะสมกับพันธกิจหรือจุดเนนของมหาวิทยาลัย 
 

เกณฑการประเมิน  มหาวิทยาลัยสามารถเลือกใชเกณฑการประเมินไดจาก 2 แนวทางตอไปนี้  
แนวทางที่ 1 ใชสูตรการคํานวณ ดังน้ี 

1. คํานวณคารอยละของอาจารยประจําที่มีวุฒิปริญญาเอก 
 
 

 2. แปลงคารอยละของอาจารยประจําที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก ที่คํานวณไดในขอ 1 เทียบกับ คะแนนเต็ม 5 โดยกําหนดใหเป       
คะแนนท่ีได   =       รอยละของอาจารยประจําที่มีคุณวฒิุปริญญาเอก 

30 
X 5 

 

แนวทางที่ 2 ใชสูตรการคํานวณ ดังน้ี 
 1. คํานวณคาการเพิ่มข้ึนของรอยละของอาจารยประจําที่มีคุณวุฒปิริญญาเอกเปรียบเทียบกับปที่ผานมา 

คาการเพิ่มขึ้นของรอยละของอาจารย
ประจําที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกเปรียบเทียบ
กับปที่ผานมา 

 
= 

รอยละของอาจารยประจํา 
ที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกในปที่ประเมิน - 

 

รอยละของอาจารยประจําที่มี
คุณวุฒิปริญญาเอกในปกอนหนา
ปที่ประเมิน 

  

 2. แปลงคาการเพิ่มข้ึนของรอยละของอาจารยประจําที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกเปรียบเทียบกับ ปที่ผานมา   
ที่คํานวณไดในขอ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5  โดยกําหนดใหคะแนนเต็ม 5 = รอยละ 6 

คะแนนทีไ่ด = 
คาการเพิ่มขึ้นของรอยละของอาจารยประจําที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกเปรียบเทียบกับปที่ผานมา 

6 
X 5 

 

 

หมายเหตุ  
 1. คุณวุฒิปริญญาเอก พิจารณาจากระดับคุณวุฒิที่ไดรับหรือเทียบเทาตามหลักเกณฑการพิจารณา 
คุณวุฒิของกระทรวงศึกษาธิการ กรณีที่มีการปรับวุฒิการศึกษาใหมีหลักฐานการสําเร็จการศึกษาภายใน รอบป
การศึกษานั้น ทั้งนี้ อาจใชคุณวุฒิอ่ืนแทนคุณวุฒิปริญญาเอกไดสําหรับกรณีที่บางสาขาวิชาชีพ มีคุณวุฒิอ่ืนที่
เหมาะสมกวา ทั้งนี้ ตองไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
 2. การนับจํานวนอาจารยประจํา ใหนับตามปการศึกษาและนับทั้งที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาตอ 
   3. คณะสามารถเลือกประเมินตามเกณฑการประเมินแนวทางใดแนวทางหนึ่งก็ได ไมจําเปนตองเลือก
เหมือนกับมหาวิทยาลัย 
 
 
 

รอยละของอาจารยประจําที่ มี
คุณวุฒิปริญญาเอก 

= 
  จํานวนอาจารยประจําที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก  x 100 
           จํานวนอาจารยประจําทั้งหมด 
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ตัวบงชี้ที่ 2.3   : อาจารยประจําที่ดํารงตําแหนงทางวิชาการ 
ชนิดของตัวบงชี้ : ปจจัยนําเขา 
 

คําอธิบายตัวบงชี้   
 มหาวิทยาลัยถือเปนขุมปญญาของประเทศและมีความรับผิดชอบที่จะตองสงเสริมใหอาจารยใน
มหาวิทยาลัยทําการศึกษาวิจัยเพื่อแสวงหาและพัฒนาองคความรูในศาสตรสาขาวิชาตางๆ อยางตอเนื่อง เพื่อ
นําไปใชในการเรียนการสอน รวมทั้งการแกไขปญหาและพัฒนาประเทศ การดํารงตําแหนงทางวิชาการเปนสิ่ง
สะทอนการปฏิบัติงานดังกลาวของอาจารยตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย 
 

เกณฑการประเมิน  มหาวิทยาลัยสามารถเลือกใชเกณฑการประเมินไดจาก 2 แนวทางตอไปนี้ 
แนวทางที่ 1  ใชสูตรการคํานวณ ดังน้ี 
 1. คํานวณคารอยละของอาจารยประจําที่ดํารงตําแหนงทางวิชาการ 
 

รอยละของอาจารยประจําท่ี
ดํารงตําแหนงทางวิชาการ = 

  อาจารยประจําที่ดํารงตําแหนงทางวิชาการ  x 100 
           จํานวนอาจารยประจําทั้งหมด 

 2. แปลงคารอยละของอาจารยประจําที่ดาํรงตําแหนงทางวิชาการ ที่คํานวณไดในขอ 1 เทียบกับคะแนน
เต็ม 5  โดยกําหนดใหคะแนนเต็ม 5 = รอยละ 60 

คะแนนที่ได = รอยละของอาจารยประจําที่ดํารงตําแหนงทางวิชาการ 
                             60 X 5 

แนวทางที่ 2  ใชสูตรการคํานวณ ดังน้ี 
 1. คํานวณคาการเพิ่มข้ึนของรอยละของอาจารยประจําที่ดํารงตําแหนงทางวิชาการเปรียบเทียบกับปที่ผานมา 

คาการเพิ่มขึ้นของรอยละของอาจารย
ประจําที่ดํารงตําแหนงทางวิชาการ
เปรียบเทียบกับปที่ผานมา 

 
= 

รอยละของอาจารยประจําที่ดํารง
ตําแหนงทางวิชาการในปที่ประเมิน 

 
- 

รอยละของอาจารยประจําที่ดํารง
ตําแหนงทางวิชาการในปกอนหนาป
ที่ประเมิน 

   

2. แปลงคาการเพิ่มข้ึนของรอยละของอาจารยประจําที่ดํารงตําแหนงทางวิชาการเปรียบเทียบกับปที่ผานมา 
ที่คํานวณไดในขอ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5  โดยกําหนดใหคะแนนเต็ม 5 = รอยละ 12  
คะแนนที่ได =     คาเพิ่มขึ้นของรอยละของอาจารยประจําที่ดํารงตําแหนงทางวิชาการเปรียบเทียบกับปที่ผานมา 

                                                  12 
X 5 

 

หมายเหตุ  
 1. การนับจํานวนอาจารยประจํา ใหนับตามปการศึกษาและนับทั้งที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาตอ 
 2. คณะสามารถเลือกประเมินตามเกณฑการประเมินแนวทางใดแนวทางหนึ่งก็ไดไมจําเปนตองเลือก
เหมือนกับมหาวิทยาลัย 
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ตัวบงชี้ที่ 2.4  : ระบบการพัฒนาคณาจารยและบุคลากรสายสนับสนุน 
ชนิดของตัวบงชี้ : กระบวนการ 
 

คําอธิบายตัวบงชี้  
 การจัดการเรียนการสอนโดยเนนผูเรียนเปนสําคัญ จําเปนตองมีการบริหารและพัฒนาคณาจารยอยาง
เหมาะสมทั้งในดานเทคนิคการสอน การประเมินผลการเรียนรู และการใชสื่อการสอนที่ทันสมัย รวมทั้งมีการ
ปรับกระบวนการเรียนการสอนโดยใชผลการเรียนรูและขอมูลจากความคิดเห็นของผูเรียน นอกจากนั้น ยังจําเปนตอง
มีบุคลากรสายสนับสนุนที่มีคุณภาพสอดคลองกับพันธกิจและเปาหมายของมหาวิทยาลัย  
 

เกณฑมาตรฐาน  
 1.  มีแผนการบริหารและการพัฒนาคณาจารยทั้งดานวิชาการ เทคนิคการสอนและการวัดผล และมี
แผนการบริหารและพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนที่มีการวิเคราะหขอมูลเชิงประจักษ  
 2.  มีการบริหารและการพัฒนาคณาจารยและบุคลากรสายสนับสนุนใหเปนไปตามแผนที่กําหนด  
 3.  มีสวัสดิการเสริมสรางสุขภาพที่ดี  และสรางขวัญและกําลังใจใหคณาจารยและบุคลากร สาย
สนับสนุน สามารถทํางานไดอยางมปีระสิทธิภาพ  
 4.  มีระบบการติดตามใหคณาจารยและบุคลากรนําความรูและทักษะที่ไดจากการพัฒนามาใชในการ
จัดการเรียนการสอนและการวัดผลการเรียนรูของนักศึกษา ตลอดจนการปฏิบัติงานที่เก่ียวของ  
 5.  มีการใหความรูดานจรรยาบรรณอาจารยและบุคลากรสายสนับสนุน และดูแลควบคุมใหคณาจารย
และบุคลากรสายสนับสนุนถือปฏิบัติ  
 6.  มีการประเมินผลความสําเร็จของแผนการบริหารและการพัฒนาคณาจารยและบุคลากรสายสนับสนุน  
 7. มีการนําผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือปรับปรุงการบริหารและการพัฒนาคณาจารยและ
บุคลากรสายสนับสนุน 
 

หมายเหตุ  
 หลักฐานสําหรับการประเมินในเกณฑมาตรฐานขอที่ 3 เชน ผลการประเมิน หรือผลการสํารวจความพึง
พอใจของคณาจารยและบุคลากร ดานสวัสดิการ การเสริมสรางสุขภาพที่ดี และการสรางขวัญและกําลังใจ หรือ
หลักฐานเชิงประจักษอ่ืนๆ ที่เชื่อมโยงใหเห็นการทํางานไดดีข้ึน 
 

เกณฑการประเมิน  
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการดําเนินการ 
1  ขอ 

มีการดําเนินการ 
2  ขอ 

มีการดําเนินการ 
3 หรือ 4 ขอ 

มีการดําเนินการ 
5  หรือ 6 ขอ 

มีการดําเนินการ 
7  ขอ 
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ตัวบงชี้ที่ 2.5  :  หองสมุด อุปกรณการศึกษา และสภาพแวดลอมการเรียนรู 
ชนิดของตัวบงชี้ :  ปจจัยนําเขา 
 

คําอธิบายตัวบงชี้  
 นอกเหนือจากการเรียนการสอน มหาวิทยาลัยควรจัดบริการดานกายภาพอยางครบถวน โดยเฉพาะใน
เร่ืองการบริการสิ่งอํานวยความสะดวกที่เอ้ือตอการเรียน เชน สื่อเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา หองสมุดและแหลงการ
เรียนรูอ่ืนๆ การบริการดานงานทะเบียน การบริการนักศึกษานานาชาติ เปนตน นอกจากนั้น ยังจําเปนตองมี
สภาพแวดลอมและการบริการดานกายภาพที่สงเสริมคุณภาพชีวิตของนักศึกษา เชน สิ่งแวดลอมในมหาวิทยาลัย 
หอพักนักศึกษา หองเรียน สถานที่ออกกําลังกาย บริการอนามัย การจัดจําหนายอาหาร เปนตน  
 

เกณฑมาตรฐาน  
 1.  มีการจัดการหรือจัดบริการเพื่อใหนักศึกษามีเคร่ืองคอมพิวเตอรใชในอัตราไมสูงกวา 8 FTES ตอเคร่ือง 
 2.  มีบริการหองสมุดและแหลงเรียนรูอ่ืนๆ ผานระบบเครือขายคอมพิวเตอรและมีการฝกอบรมการใชงาน
แกนักศึกษาทุกปการศึกษา 
 3.  มีบริการดานกายภาพที่เหมาะสมตอการจัดการเรียนการสอนและการพัฒนานักศึกษา  อยางนอยใน
ดานหองเรียน หองปฏิบัติการ อุปกรณการศึกษา และจุดเชื่อมตออินเตอรเน็ตในระบบไรสาย  
 4.  มีบริการสิ่งอํานวยความสะดวกที่จําเปนอ่ืนๆ  อยางนอยในดานงานทะเบียนนักศึกษาผานระบบ
เครือขายคอมพิวเตอร การบริการอนามัยและการรักษาพยาบาล การจัดการหรือจัดบริการดานอาหาร และ
สนามกีฬา  
 5.  มีระบบสาธารณูปโภคและรักษาความปลอดภัยของอาคารตลอดจนบริเวณโดยรอบ อยางนอยในเร่ือง
ประปา ไฟฟา ระบบกําจัดของเสีย การจดัการขยะ รวมทั้งมีระบบและอุปกรณปองกันอัคคีภัย ในบริเวณอาคาร
ตางๆ โดยเปนไปตามกฎหมายที่เก่ียวของ  
 6.  มีผลการประเมินคุณภาพของบริการในขอ 2 - 5 ทุกขอไมต่ํากวา 3.51 จากคะแนนเต็ม 5  
 7. มีการนําผลการประเมินคุณภาพในขอ 6 มาใชเปนขอมูลในการพัฒนาการจัดบริการดานกายภาพที่
สนองความตองการของผูรับบริการ 

 

หมายเหตุ  
 1. ในเกณฑมาตรฐานขอ 1 ใหนับรวม notebook และ mobile device ตางๆ ของนักศึกษาที่มีการ
ลงทะเบียนการใช wifi กับมหาวิทยาลัยดวย 
 2. การคิดจํานวน FTES ใหนําจํานวน FTES ของแตละระดับการศึกษารวมเขาดวยกัน โดยไมตองเทียบเปน 
FTES ของระดับปริญญาตรี 
 

เกณฑการประเมิน 
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการดําเนินการ 
1  ขอ 

มีการดําเนินการ 
2  หรือ 3 ขอ 

มีการดําเนินการ 
4 หรือ 5 ขอ 

มีการดําเนินการ 
6 ขอ 

มีการดําเนินการ 
7  ขอ 
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ตัวบงชี้ที่ 2.6  : ระบบและกลไกการจัดการเรียนการสอน 
ชนิดของตัวบงชี้ : กระบวนการ 
 

คําอธิบายตัวบงชี้  
 กระบวนการจัดการเรียนการสอนตองเปนไปตามแนวทางที่กําหนดในพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ  พ.ศ. 2542 
แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 ที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ มีการจัดรูปแบบการจัดการเรียนการสอนที่เหมาะสม
และยืดหยุน โดยการมีสวนรวมจากบุคคล สถาบัน หรือชุมชนภายนอก มีการจัดกระบวนการเรียนรูที่คํานึงถึง
ความแตกตางเฉพาะตัวของนักศึกษา ซึ่งเปนเร่ืองที่สําคัญมากตอความสนใจใฝรูและตอศักยภาพในการแสวงหา
ความรูของนักศึกษา เชน การเปดโอกาสใหนักศึกษาไดคนควาวิจัยโดยอิสระในรูปโครงการวิจัยสวนบุคคล การ
จัดใหมีชั่วโมงเรียนในภาคปฏิบัติ ในหองปฏิบัติการ รวมทั้งมีการฝกประสบการณภาคสนามอยางพอเพียง มีการ
จัดสัมมนา จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ จัดทําโครงการ มีการเรียนการสอนทางเครือขายคอมพิวเตอร (Internet) 
และมีหองสมุดและระบบสืบคนขอมูลอิเล็กทรอนิกสที่เพียงพอสําหรับการศึกษาหาความรูเพิ่มเติมไดดวยตนเอง  
 

เกณฑมาตรฐาน    
 1.  มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญทุกหลักสูตร 
 2.   ทุกรายวิชาของทุกหลักสูตร มีรายละเอียดของรายวิชาและของประสบการณภาคสนาม (ถามี) กอน
การเปดสอนในแตละภาคการศึกษา ตามที่กําหนดในกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับ อุดมศึกษาแหงชาติ  
 3.  ทุกหลักสูตรมีรายวิชาที่สงเสริมทักษะการเรียนรูดวยตนเอง และการใหผูเรียนไดเรียนรูจากการปฏิบัติ 
ทั้งในและนอกหองเรียนหรือจากการทําวิจัย  
 4.  มีการใหผูมีประสบการณทางวิชาการหรือวิชาชีพจากหนวยงานหรือชุมชนภายนอกเขามามีสวนรวม
ในกระบวนการเรียนการสอนทุกหลักสูตร  
 5.  มีการจัดการเรียนรูที่พัฒนาจากการวิจัย หรือจากกระบวนการจัดการความรูเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน  
 6.  มีการประเมินความพึงพอใจของผูเรียนที่มีตอคุณภาพการจัดการเรียนการสอนและสิ่งสนับสนุนการเรียนรู
ทุกรายวิชา ทุกภาคการศึกษา โดยผลการประเมินความพึงพอใจแตละรายวิชาตองไมต่ํากวา 3.51 จากคะแนนเต็ม 5  
 7. มีการพัฒนาหรือปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธการสอน หรือการประเมินผลการเรียนรูทุกรายวิชา 
ตามผลการประเมินรายวิชา 

 

หมายเหตุ  
 1.  มหาวิทยาลัยหรือคณะจะตองประเมินความพึงพอใจของผูเรียนที่มีตอคุณภาพการเรียนการสอนและ
สิ่งสนับสนุนการเรียนรูทุกรายวิชา ทุกภาคการศึกษา ยกเวน รายวิชาที่ไมมีการเรียนการสอนในชั้นเรียนหรือใน
หองปฏิบัติการ เชน การฝกงาน สหกิจศึกษา การคนควาอิสระ วิชาโครงงาน สารนิพนธ และวิทยานิพนธ เปนตน 
 2.  งานวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนตามเกณฑขอ 5 หมายถึง งานวิจัยของผูสอนของมหาวิทยาลัย 
ที่ไดพัฒนาข้ึน และนําไปใชในการพัฒนาวิธีการสอน 
 กรณีหลักสูตรที่ไมเปนไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับศึกษาแหงชาติ (TQF) ตองมีการจัดทํา
รายละเอียดของรายวิชาและของประสบการณภาคสนาม (ถามี) กอนการเปดสอนในแตละภาคการศึกษาดวย 
 

เกณฑการประเมิน 
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการดําเนินการ 
1  ขอ 

มีการดําเนินการ 
2  หรือ 3 ขอ 

มีการดําเนินการ 
4 หรือ 5 ขอ 

มีการดําเนินการ 
6 ขอ 

มีการดําเนินการ 
7  ขอ 
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ตัวบงชี้ที่ 2.7  : ระบบและกลไกการพัฒนาสัมฤทธิผลการเรียนตามคุณลักษณะของบัณฑิต 
ชนิดของตัวบงชี้ : กระบวนการ 
 

คําอธิบายตัวบงชี้  
 คุณลักษณะของบัณฑิต หมายถึง คุณสมบัติที่พึงประสงคซึ่งผูสําเร็จการศึกษาระดับอุดมศึกษาพึงมี
ประกอบดวย 2 สวน คือ คุณลักษณะของบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแหงชาติของแตละหลักสูตร และ
คุณลักษณะของบัณฑิตตามความตองการของผูใชบัณฑิต คุณลักษณะตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแหงชาติมี 5 
ดาน ไดแก ดานคุณธรรมจริยธรรม ดานความรู ดานทักษะทางปญญา ดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคล
และความรับผิดชอบ ดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลขการสื่อสารและการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ สวน
คุณลักษณะบัณฑิตตามความตองการของผูใชบัณฑิต อาจมีความแตกตางกันตามลักษณะอาชีพหรือบริบทของผูใช 
และอาจปรากฏในกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแหงชาติ หรือที่มีลักษณะเพิ่มเติมจากกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ  
เชน การบริหารจัดการการเปนผูใฝรูใฝเรียน การกาวทันวิทยาการ ความสามารถในการประยุกตความรูกับการ
ปฏิบัติงานจริง สําหรับผูสําเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา หรือผูสําเร็จการศึกษาในหลักสูตรที่เนนการวิจัย 
ควรมีคุณลักษณะเพิ่มเติม ดานความเปนนักวิชาการ การเปนผูนําทางความคิด โดยเฉพาะความสามารถดานการ
คิดเชิงวิพากษ และการนําเสนอผลงาน  
 

เกณฑมาตรฐาน  
 1.  มีการสํารวจคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงคตามความตองการของผูใชบัณฑิตอยางนอยสําหรับ
ทุกหลักสูตรระดับปริญญาตรี ทุกรอบระยะเวลาตามแผนกําหนดการศึกษาของหลักสูตร  
 2.  มีการนําผลจากขอ 1 มาใชในการปรับปรุงหลักสูตร การจัดการเรียนการสอน การวัดผล การศึกษา
และสัมฤทธิผลทางการเรียนที่สงเสริมทักษะอาชีพและคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค ตามความตองการ
ของผูใชบัณฑิต  
 3.  มีการสงเสริมสนับสนุนทรัพยากรทั้งดานบุคลากร เทคโนโลยีสารสนเทศ และงบประมาณที่เอ้ือตอ
การพัฒนาคุณลักษณะของบัณฑิต  
 4.  มีระบบและกลไกการสงเสริมใหนักศึกษาระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาเขารวมกิจกรรมการ
ประชุมวิชาการหรือนําเสนอผลงานทางวิชาการในที่ประชุมระหวางสถาบัน หรือที่ประชุมระดับชาติหรือ
นานาชาติ  
 5.  มีกิจกรรมเสริมสรางคุณธรรมจริยธรรมใหแกนักศึกษาระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา ที่จัดโดย
มหาวิทยาลัย 
 

เกณฑการประเมิน  
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการดําเนินการ 
1  ขอ 

มีการดําเนินการ 
2  ขอ 

มีการดําเนินการ 
3 ขอ 

มีการดําเนินการ 
4 ขอ 

มีการดําเนินการ 
5  ขอ 

 
 
 
 
 



คูมือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ศูนยการศึกษานอกที่ตั้ง นครนายก ประจาํปการศึกษา 2556  29 
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ตัวบงชี้ที่ 2.8  : ระดับความสําเร็จของการเสริมสรางคุณธรรมจริยธรรมที่จัดใหกับนักศึกษา 
ชนิดของตัวบงชี้ :  ผลผลิต/ผลลัพธ 
 

คําอธิบายตัวบงชี้   
 คุณธรรมจริยธรรมของนักศึกษาเปนคุณลักษณะที่พึงประสงคและเปนปจจัยสําคัญของคุณภาพบัณฑิต
ตามเจตนารมณของพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติและกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ  
รวมทั้งความคาดหวังของผูใชบัณฑิตและสังคม ดังนั้น มหาวิทยาลัยจึงควรมีการวัดระดับความสําเร็จของการ
สงเสริมคุณธรรมจริยธรรมที่มหาวิทยาลัยจัดใหกับนักศึกษา  
 

เกณฑมาตรฐาน   
 1.  มีการกําหนดพฤติกรรมดานคุณธรรมจริยธรรมสําหรับนักศึกษาที่ตองการสงเสริมไวเปนลายลักษณอักษร 
 2.  มีการถายทอดหรือเผยแพรพฤติกรรมดานคุณธรรมจริยธรรมสําหรับนักศึกษาที่ตองการสงเสริมตาม
ขอ 1 ไปยังผูบริหาร คณาจารย นักศึกษาและผูเก่ียวของทราบอยางทั่วถึงทั้งสถาบัน 
 3.  มีโครงการหรือกิจกรรมสงเสริมการพัฒนาพฤติกรรมดานคุณธรรมจริยธรรมที่กําหนดในขอ 1 โดย
ระบุตัวบงชี้และเปาหมายวัดความสําเร็จที่ชัดเจน 
 4.  มีการประเมินผลโครงการหรือกิจกรรมสงเสริมคุณธรรมจริยธรรมของนักศึกษา ตามตัวบงชี้และ
เปาหมายที่กําหนดในขอ 3 โดยมีผลการประเมินบรรลุเปาหมายอยางนอยรอยละ 90 ของตัวบงชี้ 
 5.  มีนักศึกษาหรือกิจกรรมที่เก่ียวกับนักศึกษาไดรับการยกยองชมเชย ประกาศเกียรติคุณ ดานคุณธรรม
จริยธรรม โดยหนวยงานหรือองคกรระดับชาต ิ
 

หมายเหตุ  
 1. การยกยองชมเชยประกาศเกียรติคุณดานคุณธรรม จริยธรรม หากดําเนินการในระดับมหาวิทยาลัย 
ตองมีกรรมการภายนอกมหาวิทยาลัยอยางนอยรอยละ 50 และมีผูเขารวมการแขงขันหรือเขารวมการคัดเลือก
ที่มาจากหลากหลายสถาบัน (ตั้งแต 3 สถาบันข้ึนไป) 
 2. หนวยงานหรือองคกรระดับชาติ หมายถึง หนวยงานนอกสถาบันระดับกรมหรือเทียบเทาข้ึนไป (เชน 
ระดับจังหวัด) หรือรัฐวิสาหกิจ หรือองคการมหาชน หรือบริษัทมหาชนที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย หรือ
องคกรกลางระดับชาติทั้งภาครัฐและเอกชน (เชน สภาอุตสาหกรรม สภาหอการคา สภาวิชาชีพ 
 

เกณฑการประเมิน  
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการดําเนินการ 
1  ขอ 

มีการดําเนินการ 
2  ขอ 

มีการดําเนินการ 
3 ขอ 

มีการดําเนินการ 
4 ขอ 

มีการดําเนินการ 
5  ขอ 

 
 
 
 
 
 
 
 



คูมือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ศูนยการศึกษานอกที่ตั้ง นครนายก ประจาํปการศึกษา 2556  31 

 

ตัวบงชี้ที่ 1  : บัณฑิตปริญญาตรีที่ไดงานทําหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ป (สมศ.) 
ชนิดของตัวบงชี้ : ผลผลิต/ผลลัพธ 
 

คําอธิบายตัวบงชี้   
 บัณฑิตปริญญาตรีที่สําเร็จการศึกษาในหลักสูตรภาคปกติ ภาคพิเศษ และภาคนอกเวลาในสาขานั้นๆที่ได
งานทํา หรือมีกิจการของตนเองที่มีรายไดประจํา ภายในระยะเวลา 1 ปนับจากวันที่สําเร็จการศึกษาเมื่อเทียบ
กับบัณฑิตที่สําเร็จการศึกษาในปการศึกษานั้น 
 การนับการมีงานทํา นับกรณีการทํางานสุจริตทุกประเภทที่สามารถสรางรายไดเขามาประจําเพื่อเลี้ยงชีพ
ตนเองได การนับจํานวนผูมีงานทําของผูสําเร็จการศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนในภาคพิเศษหรือภาคนอกเวลาใหนับ
เฉพาะผูที่เปลี่ยนงานใหมหลังสําเร็จการศึกษาเทานั้น 
 

วิธีการการคํานวณ  

 
จํานวนบัณฑิตปริญญาตรีที่ไดงานทําหรือประกอบอาชีพอิสระ ภายใน 1 ป 

x  100 
จํานวนบัณฑิตที่ตอบแบบสํารวจทั้งหมด 

 

หมายเหตุ  
ไมนับรวมบัณฑิตที่มีงานทํากอนเขาศึกษาหรือมีกิจการของตนเองที่มีรายไดประจําอยูแลวผูที่ศึกษาตอ

ในระดับบัณฑิตศึกษา ผูอุปสมบท และผูที่เกณฑทหาร 
 

เกณฑการใหคะแนน 
 ใชบัญญัติไตรยางศเทียบ กําหนดรอยละ 100 เทากับ 5 คะแนน 
 

ขอมูลประกอบการพิจารณา 
 ขอมูลจากการสํารวจตองมีความเปนตัวแทนของผูสําเร็จการศึกษาทั้งในเชิงปริมาณ อยางนอยรอยละ 70และใน
เชิงคุณลักษณะ ครอบคลุมทุกคณะ กรณีบัณฑิตที่ตอบแบบสํารวจไมถึงรอยละ 70 ของบัณฑิตที่สําเร็จการศึกษา ใหมี
การติดตามซ้ํา โดยผลการสํารวจตองสามารถระบุขอมูล ดังตอไปนี้ 
 1. จํานวนผูตอบแบบสํารวจ 
 2. จํานวนผูสําเร็จการศึกษาทั้งภาคปกติและภาคพิเศษ (ภาคนอกเวลาราชการ) 
 3. จํานวนผูสําเร็จการศึกษาที่ไดงานทํา 
 4. จํานวนผูสําเร็จการศึกษาประกอบอาชีพอิสระ 
 5. จํานวนบัณฑิตที่มีงานทํากอนเขาศึกษา 
 6. จํานวนบัณฑิตที่ศึกษาตอ 
 7. เงินเดือนหรือรายไดตอเดือน ของผูสําเร็จการศึกษาที่ไดงานทําหรือประกอบอาชีพอิสระ 
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ตัวบงชี้ที่ 2  : คุณภาพของบัณฑิตปริญญาตรี โท และเอก ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ 
     ระดับอุดมศึกษาแหงชาติ  (สมศ.) 
ชนิดของตัวบงชี้ :  ผลผลิต/ผลลัพธ 
 

คําอธิบาย  
 คุณภาพของบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ (TQF : HEd. หรือ Thai 
Qualifications Framework for Higher Education) หมายถึง คุณลักษณะของบัณฑิตระดับปริญญาตรี ปริญญาโท 
และปริญญาเอก ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติที ่ สกอ. ระบุ โดยเปนคุณลักษณะ
บัณฑิตที่พึงประสงคตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด ครอบคลุมอยางนอย 5 ดาน คือ  
 1. ดานคุณธรรมจริยธรรม 
 2. ดานความรู 
 3. ดานทักษะทางปญญา    
 4. ดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ   
 5. ดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสารและการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ  
 รวมทั้ง TQF ตามสาขาวิชาชพีที่ประกาศใช ตลอดจนสอดคลองกับคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงคที่
สภาหรือองคกรวิชาชีพกําหนดเพิ่มเติม หรือสอดคลองกับความตองการของผูใชบัณฑิต 
 กรณีที่เปนวิชาชีพที่มีการเพิ่มเติมคุณลักษณะของบัณฑิตที่เพิ่มเติมจากรอบมาตรฐานทั้ง 5 ดาน ตองทํา
การประเมินครบทุกดาน 
 
 

วิธีการคํานวณ  

 
ผลรวมของคาคะแนนที่ไดจากการประเมินบัณฑิต 

 
จํานวนบัณฑิตที่ไดรับการประเมินทั้งหมด 

 

เกณฑการใหคะแนน 
 ใชคาเฉลี่ยของคะแนนการประเมินบัณฑิต (คะแนนเต็ม 5) 
 

ขอมูลประกอบการพิจารณา 
 ขอมูลจากการสํารวจตองมีความเปนตัวแทนของผูสําเร็จการศึกษาทั้งในเชิงปริมาณและในเชิงคุณภาพ
ครอบคลุมทุกคณะ อยางนอยรอยละ 20 ของจํานวนผูสําเร็จการศึกษาในแตละระดับการศึกษา โดยมีขอมูล
ประกอบการพิจารณา ดังตอไปนี้ 
 1. ขอมูลที่แสดงถึงคุณภาพบัณฑิตในดานตางๆ ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติที่
สถาบันอุดมศึกษาเปนผูดําเนินการรวบรวมขอมูลเอง โดยใชแนวทางจากตัวอยางแบบสอบถามที่เผยแพรโดย สมศ. 
 2. ผูตอบแบบสอบถาม คือ ผูใชบัณฑิต หรือสถานศึกษาที่รับบัณฑิตเขาศึกษาตอ 
 3. ขอมูลผลการดําเนินงานดานการผลิตบัณฑิตจากระบบฐานขอมูลดานการประกันคุณภาพการศึกษา
ระดับอุดมศึกษา (CHE QA Online System) โดยสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) 
 4. ตองแสดงแบบเก็บขอมูลใหครบทั้ง 5 ดาน และแสดงวิธีการเก็บรวบรวมขอมูลใหชัดเจน 
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ตัวบงชี้ที่  3  : ผลงานของผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทที่ไดรับการตีพิมพหรือเผยแพร (สมศ.) 
ชนิดของตัวบงชี้  : ผลผลิต/ผลลัพธ 
 

คําอธิบาย 
  ผลงานของผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทที่ไดรับการตีพิมพหรือเผยแพรเปนปจจัยสําคัญของ
คุณภาพของผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทที่แสดงถึงความเปนผูนําทางความคิด ความสามารถดานการคิด
เชิงวิพากษ การนําเสนอผลงาน มีทักษะในการวิจัย ทักษะและภูมิปญญาในฐานะนักวิชาการและนักวิชาชีพข้ันสูง 
 ผลงานผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท หมายถึง บทความที่เปนผลจากวิทยานิพนธ หรือบทความจาก
สารนิพนธ หรือบทความจากศิลปนิพนธ 
 การเผยแพรสูสาธารณะในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง หมายถึง การเผยแพรในลักษณะของรายงานสืบเนื่อง
จากการประชุมวิชาการ วารสารวิชาการ หรือสิ่งพิมพทางวิชาการในระดับมหาวิทยาลัย หรือระดับคณะ และ
ตองเปนผลงานที่ผานการกลั่นกรอง (peer review) โดยมีบุคคลภายนอกสถาบันรวมเปนกรรมการพิจารณาดวย 
 งานวิจัยที่เผยแพรในที่ประชุมวิชาการระดับชาติ หมายถึง การนําเสนอบทความวิจัยในที่ประชุมวิชาการ
และบทความฉบับสมบูรณ (Full Paper) ไดรับการตีพิมพในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ
(Proceedings) ระดับชาติ ที่มีกองบรรณาธิการจัดทํารายงาน หรือคณะกรรมการ จัดประชุม ประกอบดวย
ศาสตราจารย หรือผูทรงคุณวุฒิระดับปริญญาเอก หรือผูทรงคุณวุฒิที่มีผลงานเปนที่ยอมรับในสาขาวิชานั้นๆ
นอกสถาบันเจาภาพอยางนอยรอยละ 25 
 งานวิจัยที่เผยแพรในที่ประชุมวิชาการระดับนานาชาติ หมายถึง การนําเสนอบทความวิจัยในที่ประชุม
วิชาการและบทความฉบับสมบูรณ (Full paper) ไดรับการตีพิมพในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ
(Proceedings) ระดับนานาชาต ิที่มีกองบรรณาธิการจัดทํา รายงาน หรือคณะกรรมการจัดประชุมประกอบดวย
ศาสตราจารย หรือผูทรงคุณวุฒิระดับปริญญาเอก หรือผูทรงคุณวุฒิที่มีผลงานเปนที่ยอมรับในสาขาวิชานั้นๆ 
จากตางประเทศอยางนอยรอยละ 25 
 การสงบทความเพื่อพิจารณาคัดเลือกใหนําเสนอในการประชุมวิชาการตองสงเปนฉบับสมบูรณ (Full 
Paper) และเมื่อไดรับการตอบรับและตีพิมพแลว การตีพิมพตองตีพิมพเปนฉบับสมบูรณซึ่งสามารถอยูใน
รูปแบบเอกสาร หรือสื่ออิเล็กทรอนิกสได 
 งานวิจัยที่ไดรับการตีพิมพในวารสารวิชาการระดับชาติ หมายถึง บทความจากผลงานวิจัยที่ไดรับการ
ตีพิมพในวารสารวิชาการ (Journal) ที่มีชื่อปรากฏอยูในฐานขอมูล Thai-Journal Citation Index Centre 
(TCI) หรือวารสารวิชาการระดับชาติตามประกาศของ สมศ. 
 งานวิจัยที่ไดรับการตีพิมพในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ หมายถึง บทความจากผลงานวิจัยที่ไดรับ
การตีพิมพในวารสารวิชาการ (Journal) ที่ปรากฏในฐานขอมูลสากล ไดแก ฐานขอมูลการจัดอันดับวารสาร SJR 
(SCImago Journal Rank : www.scimagojr.com) หรือฐานขอมูล ISI Web of Science (Science Citation 
Index Expand, Social Sciences Citation Index, Art and Humanities Citation Index) หรือฐานขอมูล 
Scopus หรือวารสารวิชาการระดับนานาชาติตามประกาศของ สมศ. 
 

วิธีการคํานวณ 
 

 ผลรวมถวงน้ําหนักของผลงานที่ตีพิมพหรือเผยแพรของผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท 
x 100 

 จํานวนผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโททั้งหมด 
 

หมายเหตุ  
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นับตามปที่ไดรับการตีพิมพเทานั้น 
เกณฑการประเมิน 

กําหนดระดับคุณภาพบทความวิจัยที่ตีพิมพ ดังนี้ 

คานํ้าหนัก ระดับคุณภาพงานวิจัย 

0.25 มีการตีพิมพเผยแพรในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง 

0.50 มีการตีพิมพในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาต ิ(proceedings) 
0.75 มีการตีพิมพในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับนานาชาต ิ(proceedings) 

หรือ มีการตีพิมพในวารสารวิชาการระดับชาต ิ
1.00 มีการตีพิมพในวารสารวิชาการระดับนานาชาต ิ
 

กําหนดระดับคุณภาพงานสรางสรรคที่เผยแพร ดังนี้ 

คานํ้าหนัก ระดับคุณภาพงานสรางสรรค * 

0.125 -  งานสรางสรรคที่ไดรับการเผยแพรในระดับสถาบันหรือจังหวัด  
0.25 -  งานสรางสรรคที่ไดรับการเผยแพรในระดับชาติ  
0.50 -  งานสรางสรรคที่ไดรับการเผยแพรในระดับความรวมมือระหวางประเทศ 
0.75 -  งานสรางสรรคที่ไดรับการเผยแพรในระดับภูมิภาคอาเซียน   
1.00 -  งานสรางสรรคที่ไดรับการเผยแพรในระดับนานาชาติ 

 * องคประกอบของคณะกรรมการไมนอยกวา 3 คน และตองมีบุคคลภายนอกสถานศึกษารวมพิจารณาดวย  
  

อาเซียน หมายถึง สมาคมประชาชาติแหงเอเชียตะวันออกเฉียงใต (Association of South East Asian Nations)
มี 10 ประเทศ ไดแก บรูไน กัมพูชา อินโดนีเซีย สปป.ลาว มาเลเซีย พมา ฟลิปปนส สิงคโปร ไทยและ เวียดนาม 
 การเผยแพรในระดับความรวมมือระหวางประเทศ เปนโครงการรวมมือระหวางประเทศไทยกับประเทศอ่ืน 
 การเผยแพรในระดับภูมิภาคอาเซียน เปนการเผยแพรเฉพาะในกลุมอาเซียน 10 ประเทศ (อยางนอย 5 ประเทศ 
หมายถึงนับรวมประเทศไทยดวย) และการใหคะแนนตามแหลงเผยแพร ไมจําเปนตองไปแสดงในตางประเทศ 
 การเผยแพรในระดับนานาชาติ เปนการเผยแพรที่เปดกวางสําหรับทุกประเทศ (อยางนอย 5 ประเทศที่
ไมไดอยูในกลุมอาเซียน) 
 

เกณฑการใหคะแนน 
 ใชบัญญัติไตรยางศเทียบ กําหนดรอยละ 25 เทากับ 5 คะแนน 
 

ขอมูลประกอบการพิจารณา 
 1. จํานวนและรายชื่อบทความที่เปนผลจากวิทยานิพนธ หรือสารนิพนธที่ตีพิมพในลักษณะใดลักษณะ
หนึ่งของผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทที่ไดรับการตีพิมพในระดับชาติหรือนานาชาติรายปตามปการศึกษา
หรือปปฏิทินที่ตรงกับปการศึกษา พรอมชื่อเจาของบทความ ชื่อวิทยานิพนธหรือสารนิพนธ ปที่ตีพิมพ ชื่อ
วารสารหรือรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการที่ตีพิมพ คาน้ําหนักของบทความวิจัยแตละชิ้น 
 2. จํานวนและรายชื่อผลงานสรางสรรคจากศิลปนิพนธของผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทที่ไดรับการ
เผยแพรในระดับชาติหรือระดับนานาชาต ิพรอมชื่อเจาของผลงาน ปที่เผยแพร ชื่อหนวยงานหรือองคกร พรอม
ทั้งจังหวัด ประเทศที่เผยแพร รูปแบบของการเผยแพรพรอมหลักฐาน และคาน้ําหนักของการเผยแพรผลงานแต
ละชิ้น 
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 3. จํานวนผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโททั้งหมด 
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ตัวบงชี้ที่ 4   : ผลงานของผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกที่ไดรับการตีพิมพหรือเผยแพร (สมศ.) 
ชนิดของตัวบงชี้ :  ผลผลิต/ผลลัพธ 
 

คําอธิบาย   
 ผลงานของผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกที่ไดรับการตีพิมพหรือเผยแพรเปนปจจัยสําคัญของ
คุณภาพของผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกที่แสดงถึงความเปนผูนําทางความคิด ความสามารถดานการคิด
เชิงวิพากษ การนําเสนอผลงาน มีทักษะในการวิจัย ทักษะและภูมิปญญาในฐานะนักวิชาการและนักวิชาชีพข้ันสูง 
 งานวิจัยที่เผยแพรในที่ประชุมวิชาการระดับชาติ หมายถึง การนําเสนอบทความวิจัยในที่ประชุมวิชาการ
และบทความฉบับสมบูรณ (Full Paper) ไดรับการตีพิมพในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ 
(Proceedings) ระดับชาติ ที่มีกองบรรณาธิการจัดทํารายงาน หรือคณะกรรมการ จัดประชุม ประกอบดวย 
ศาสตราจารย หรือผูทรงคุณวุฒิระดับปริญญาเอก หรือผูทรงคุณวุฒิที่มีผลงานเปนที่ยอมรับในสาขาวิชานั้นๆ 
นอกสถาบันเจาภาพอยางนอยรอยละ 25 
 งานวิจัยที่เผยแพรในที่ประชุมวิชาการระดับนานาชาติ หมายถึง การนําเสนอบทความวิจัยในที่ประชุม
วิชาการและบทความฉบับสมบูรณ (Full paper) ไดรับการตีพิมพในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ 
(Proceedings) ระดับนานาชาต ิที่มีกองบรรณาธิการจัดทํา รายงาน หรือคณะกรรมการจัดประชุม 
ประกอบดวยศาสตราจารย หรือผูทรงคุณวุฒิระดับปริญญาเอก หรือผูทรงคุณวุฒิที่มีผลงานเปนที่ยอมรับใน
สาขาวิชานั้นๆ จากตางประเทศอยางนอยรอยละ 25 
 การสงบทความเพื่อพิจารณาคัดเลือกใหนําเสนอในการประชุมวิชาการตองสงเปนฉบับสมบูรณ (Full 
Paper) และเมื่อไดรับการตอบรับและตีพิมพแลว การตีพิมพตองตีพิมพเปนฉบับสมบูรณซึ่งสามารถอยูใน
รูปแบบเอกสาร หรือสื่ออิเล็กทรอนิกสได 
 งานวิจัยที่ไดรับการตีพิมพในวารสารวิชาการระดับชาติ หมายถึง บทความจากผลงานวิจัยที่ไดรับการ
ตีพิมพในวารสารวิชาการ (Journal) ที่มีชื่อปรากฏอยูในฐานขอมูล Thai-Journal Citation Index Centre 
(TCI) หรือวารสารวิชาการระดับชาติตามประกาศของ สมศ. 
 งานวิจัยที่ไดรับการตีพิมพในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ หมายถึง บทความจากผลงานวิจัยที่ไดรับ
การตีพิมพในวารสารวิชาการ (Journal) ที่ปรากฏในฐานขอมูลสากล ไดแก ฐานขอมูลการจัดอันดับวารสาร SJR 
(SCImago Journal Rank: www.scimagojr.com) หรือฐานขอมูล ISI Web of Science (Science Citation 
Index Expand, Social Sciences Citation Index, Art and Humanities Citation Index) หรือฐานขอมูล 
Scopus หรือวารสารวิชาการระดับนานาชาติตามประกาศของ สมศ. 
 

วิธีการคํานวณ 
 

 ผลรวมถวงน้ําหนักของผลงานที่ตีพิมพหรือเผยแพรของผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก 
x 100 

 จํานวนผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกทั้งหมด 
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เกณฑการประเมิน 
 กําหนดระดับคุณภาพบทความวิจัยที่ตีพิมพ ดังนี้ 

คานํ้าหนัก ระดับคุณภาพงานวิจัย 

0.25 มีการตีพิมพในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ/ระดับนานาชาติหรือมี
การตีพิมพในวารสารวิชาการที่ปรากฎในฐานขอมูล TCI 

0.50 มีการตีพิมพในวารสารวิชาการระดับชาติที่มีชื่อปรากฏอยูในประกาศของ สมศ. 
0.75 มีการตีพิมพในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ปรากฏในฐานขอมูลการจัดอันดับวารสาร 

SJR (SCImago Journal Rank: www.scimagojr.com) โดยวารสารนั้นถูกจัดอยูในควอไทล
ที่ 3 หรือ 4 (Q3 หรือ Q4) ในปลาสุด ใน subject category ที่ตีพิมพ หรือมีการตีพิมพใน
วารสารวิชาการระดับนานาชาติที่มีชื่อปรากฏอยูในประกาศของ สมศ. 

1.00 มีการตีพิมพในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ปรากฏในฐานขอมูลการจัดอันดับวารสาร 
SJR (SCImago Journal Rank: www.scimagojr.com) โดยวารสารนั้นถูกจัดอยูในควอไทล
ที่ 1 หรือ 2 (Q1 หรือ Q2) ในปลาสุด ใน subject category ที่ตีพิมพ หรือมีการตีพิมพ
ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ปรากฏในฐานขอมูลสากล ISI หรือ Scopus 

 

กําหนดระดับคุณภาพงานสรางสรรคที่เผยแพร ดังนี้ 

คานํ้าหนัก ระดับคุณภาพงานสรางสรรค * 

0.125 -  งานสรางสรรคที่ไดรับการเผยแพรในระดับสถาบันหรือจังหวัด  
0.25  -  งานสรางสรรคที่ไดรับการเผยแพรในระดับชาติ  
0.50 -  งานสรางสรรคที่ไดรับการเผยแพรในระดับความรวมมือระหวางประเทศ 
0.75 -  งานสรางสรรคที่ไดรับการเผยแพรในระดับภูมิภาคอาเซียน   
1.00 -  งานสรางสรรคที่ไดรับการเผยแพรในระดับนานาชาติ 

   * องคประกอบของคณะกรรมการไมนอยกวา 3 คน และตองมีบุคคลภายนอกสถานศึกษารวมพิจารณาดวย 
  

อาเซียน หมายถึง สมาคมประชาชาติแหงเอเชียตะวันออกเฉียงใต (Association of South East Asian Nations)
มี 10 ประเทศ ไดแก บรูไน กัมพูชา อินโดนีเซีย สปป.ลาว มาเลเซีย พมา ฟลิปปนส สิงคโปร ไทยและ เวียดนาม 
 การเผยแพรในระดับความรวมมือระหวางประเทศ เปนโครงการรวมมือระหวางประเทศไทยกับประเทศอ่ืน 
 การเผยแพรในระดับภูมิภาคอาเซียน เปนการเผยแพรเฉพาะในกลุมอาเซียน 10 ประเทศ (อยางนอย 5ประเทศ 
หมายถึงนับรวมประเทศไทยดวย) และการใหคะแนนตามแหลงเผยแพร ไมจําเปนตองไปแสดงในตางประเทศ 
 การเผยแพรในระดับนานาชาติ เปนการเผยแพรที่เปดกวางสําหรับทุกประเทศ (อยางนอย 5 ประเทศที่
ไมไดอยูในกลุมอาเซียน) 
 

เกณฑการใหคะแนน 
 ใชบัญญัติไตรยางศเทียบ กําหนดรอยละ 50 เทากับ 5 คะแนน 
 

ขอมูลประกอบการพิจารณา 
 1. จํานวนและรายชื่อบทความวิจัยจากวิทยานิพนธของผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกที่ไดรับการตีพิมพใน
ระดับชาติหรือนานาชาติรายปตามปการศึกษาหรือปปฏิทินที่ตรงกับปการศึกษา พรอมชื่อเจาของบทความชื่อวิทยานิพนธ 
ปที่ตีพิมพ ชื่อวารสารหรือรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการที่ตีพิมพคาน้ําหนักของบทความวิจัยแตละชิ้น 
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 2. จํานวนผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกทั้งหมด 
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ตัวบงชี้ที่ 14     : การพัฒนาคณาจารย (สมศ.) 
ชนิดของตัวบงชี้ : ผลผลิต/ผลลัพธ 
 

คําอธิบาย    
 คุณภาพของคณาจารยเปนปจจัยสําคัญที่สงผลตอคุณภาพของผูเรียน รวมทั้งพิจารณาจากความสําเร็จ
ของมหาวิทยาลัยในการสงเสริม สนับสนุนการพัฒนาคุณภาพอาจารย เพื่อใหอาจารยติดตามความกาวหนาทาง
วิชาการอยางตอเนื่อง อันจะทําใหมหาวิทยาลัยสามารถแขงขันไดในระดับสากล คุณภาพอาจารยพิจารณาจาก
คุณวุฒิและตําแหนงทางวิชาการ 

 

เกณฑการพิจารณา  
 กําหนดคาน้ําหนักระดับคุณภาพอาจารย ดังนี้ 

                 วุฒิการศึกษา
ตําแหนงทางวิชาการ 

ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก 

อาจารย 0 2 5 

ผูชวยศาสตราจารย 1 3 6 

รองศาสตราจารย 3 5 8 

ศาสตราจารย 6 8 10 
 

วิธีการคํานวณ  
 คาดัชนีคุณภาพอาจารย คํานวณดังนี้ 
 
 
   

เกณฑการใหคะแนน 
 ใชบัญญัติไตรยางศเทียบ โดยกําหนดใหคาดัชนีคุณภาพอาจารยเปน 6 เทากับ 5 คะแนน 
 

ขอมูลประกอบการพิจารณา 
 1. จํานวนและรายชื่ออาจารยประจําทั้งหมดในแตละปการศึกษา 
 2. นับอาจารยที่ปฏิบัติงานจริง และที่ลาศึกษาตอ โดยมีฐานขอมูลที่ระบุรายละเอียดแสดง วุฒิการศึกษา 
และตําแหนงทางวิชาการ 
 

 
 
 
 
 
 
   

 ผลรวมถวงน้ําหนักของอาจารยประจํา  

 จํานวนอาจารยประจาํทั้งหมด  
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องคประกอบท่ี 3 กิจกรรมการพัฒนานักศึกษา 
 

หลักการ  
 การดําเนินงานดานกิจการนักศึกษาเปนกิจกรรมที่มหาวิทยาลัยสนับสนุนสงเสริมเพื่อใหนักศึกษาเปน
บัณฑิตที่มีคุณสมบัติพรอม นอกเหนือจากการจัดการเรียนการสอนที่จัดข้ึนตามหลักสูตร กิจกรรมการพัฒนา
นักศึกษาแบงออกไดเปนสองสวน คือ (1) การจัดบริการแกนักศึกษาและศิษยเกาซึ่งมหาวิทยาลัยจัดข้ึนให
สอดคลองกับความตองการ และเกิดประโยชนสูงสุดตอนักศึกษาและศิษยเกา และ (2) การจัดกิจกรรมนักศึกษา
ที่ดําเนินการโดยองคกรนักศึกษาซึ่งไดรับการสนับสนุนสงเสริมจากมหาวิทยาลัย ทั้งนี้ เพื่อใหนักศึกษาไดพัฒนา
รางกาย อารมณ สังคม สติปญญา ตลอดจนคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค ไดแก คุณธรรม จริยธรรม 
ความรู ทักษะทางปญญา ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ รวมทั้งทักษะการวิเคราะหเชิง
ตัวเลข การสื่อสารและการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ  
 

มาตรฐานและเอกสารที่เกี่ยวของ  
 1.  พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 สํานักงาน 
เลขาธิการสภาการศึกษา  
 2.  กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ป ฉบับที่  2 (พ .ศ . 2551-2565) สํานักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา  
 3.  มาตรฐานการศึกษาของชาติ  พ.ศ. 2547 สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา  
 4.  มาตรฐานการอุดมศึกษา พ.ศ. 2549  สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  
 5.  มาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.2551 สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  
 6.  กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2552 (Thai Qualification Framework for 
Higher Education) (TQF : HEd.) สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  
 7. มาตรฐานกิจการนักศึกษา พ.ศ. 2541 สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  
 8.  มาตรฐานการประเมินคุณภาพภายนอกระดับอุดมศึกษารอบสาม พ.ศ. 2553 สํานักงานรับรอง
มาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องคการมหาชน) (สมศ.)  
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ตัวบงชี้ที่ 3.1  : ระบบและกลไกการใหคําปรึกษาและบริการดานขอมูลขาวสาร 
ชนิดของตัวบงชี้ : กระบวนการ 
 

คําอธิบายตัวบงชี้  
 มหาวิทยาลัยควรจัดบริการดานตางๆ ใหนักศึกษาและศิษยเกาอยางครบถวน โดยเฉพาะในกิจกรรม
ตอไปนี้ (1) การบริการดานการแนะแนวและการใหคําปรึกษา ทั้งดานวิชาการและการใชชีวิต (2) การบริการ
ดานขอมูลขาวสารที่เปนประโยชนตอนักศึกษาและศิษยเกา เชน ทุนกูยืมการศึกษา แหลงทุนการศึกษาตอการ
บริการจัดหางาน แหลงขอมูลการฝกประสบการณวิชาชีพ ขอมูลขาวสารความเคลื่อนไหวในและนอก
มหาวิทยาลัยที่จําเปนแกนักศึกษาและศิษยเกา และ (3) การจัดโครงการเพื่อพัฒนาประสบการณทางวิชาชีพแก
นักศึกษาและศิษยเกาในรูปแบบตางๆ  
 

เกณฑมาตรฐาน  
 1.  มีการจัดบริการใหคําปรึกษาทางวิชาการและแนะแนวการใชชีวิตแกนักศึกษา  
 2.  มีการจัดบริการขอมูลขาวสารที่เปนประโยชนตอนักศึกษา  
 3.  มีการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาประสบการณทางวิชาการและวิชาชีพแกนักศึกษา  
 4.  มีการจัดบริการขอมูลขาวสารที่เปนประโยชนตอศิษยเกา  
 5.  มีการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาความรูและประสบการณใหศิษยเกา  
 6.  มีผลการประเมินคุณภาพของการใหบริการในขอ 1-3 ทุกขอไมต่ํากวา 3.51 จากคะแนนเต็ม 5 
 7. มีการนําผลการประเมินคุณภาพของการใหบริการมาใชเปนขอมูลในการพัฒนาการจัด บริการที่สนอง
ความตองการของนักศึกษา 
 

หมายเหตุ :  
ในกรณีคณะหรือมหาวิทยาลัยที่ยังไมมีศิษยเกาถือวาผานเกณฑมาตรฐานขอ 4 และ ขอ 5 โดยอนุโลม 

 

เกณฑการประเมิน  
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการดําเนินการ 
1  ขอ 

มีการดําเนินการ 
2  หรือ 3 ขอ 

มีการดําเนินการ 
4 หรือ 5 ขอ 

มีการดําเนินการ 
6 ขอ 

มีการดําเนินการ 
7  ขอ 
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ตัวบงชี้ที่ 3.2  : ระบบและกลไกการสงเสริมกิจกรรมนักศึกษา 
ชนิดของตัวบงชี้ :  กระบวนการ 
 

คําอธิบายตัวบงชี้  
 มหาวิทยาลัยตองสงเสริมใหมีการจัดกิจกรรมนักศึกษาตาง ๆ อยางเหมาะสมและครบถวน กิจกรรม
นักศึกษาหมายถึงกิจกรรมเสริมหลักสูตรที่ดําเนินการทั้งโดยมหาวิทยาลัยและโดยองคกรนักศึกษา เปนกิจกรรม
ที่ผูเขารวมจะมีโอกาสไดรับการพัฒนาสติปญญา สังคม อารมณ รางกาย และคุณธรรมจริยธรรมสอดคลองกับ
คุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค 5 ประการ ไดแก (1) คุณธรรม จริยธรรม (2) ความรู (3) ทักษะทางปญญา 
(4) ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ (5) ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสารและ
การใชเทคโนโลยีสารสนเทศ และสอดคลองกับคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงคที่สภา/องคกรวิชาชีพได
กําหนดเพิ่มเติม ตลอดจนสอดคลองกับความตองการของผูใชบัณฑิต  
 

เกณฑมาตรฐาน  
 1.  มหาวิทยาลัยจัดทําแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาที่สงเสริมผลการเรียนรูตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติทุกดาน  
 2.  มีกิจกรรมใหความรูและทักษะการประกันคุณภาพการศึกษาแกนักศึกษา  
 3.  มีการสงเสริมใหนักศึกษานําความรูดานการประกันคุณภาพไปใชในการจัดกิจกรรมที่ดําเนินการโดย
นักศึกษาอยางนอย 5 ประเภทสําหรับระดับปริญญาตรี และอยางนอย 2 ประเภทสําหรับระดับบัณฑิตศึกษา 
จากกิจกรรมตอไปนี้  
  - กิจกรรมวิชาการที่สงเสริมคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค  
  - กิจกรรมกีฬาหรือการสงเสริมสุขภาพ  
  - กิจกรรมบําเพ็ญประโยชนหรือรักษาสิ่งแวดลอม 
   - กิจกรรมเสริมสรางคุณธรรมและจริยธรรม 
   - กิจกรรมสงเสริมศิลปะและวัฒนธรรม  
 4.  มีการสนับสนุนใหนักศึกษาสรางเครือขายพัฒนาคุณภาพภายในมหาวิทยาลัยและระหวาง
มหาวิทยาลัยและมีกิจกรรมรวมกัน  
 5.  มีการประเมินความสําเร็จตามวัตถุประสงคของแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา  
 6.  มีการนําผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือปรับปรุงการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนานักศึกษา  
 

เกณฑการประเมิน  

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการดําเนินการ 

1  ขอ 
มีการดําเนินการ 

2  ขอ 
มีการดําเนินการ 

3 หรือ 4 ขอ 
มีการดําเนินการ 

5 ขอ 
มีการดําเนินการ 

6  ขอ 
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องคประกอบท่ี 4 การวิจัย 
 

หลักการ  
 มหาวิทยาลัยแตละแหงอาจมีจุดเนนในเร่ืองการวิจัยที่แตกตางกันข้ึนกับสภาพแวดลอมและความพรอม
ของแตละมหาวิทยาลัย อยางไรก็ตาม ทุกมหาวิทยาลัยจําเปนตองมีพันธกิจนี้เปนสวนหนึ่งของพันธกิจ
มหาวิทยาลัย ดังนั้น จึงตองมีระบบและกลไกควบคุมใหสามารถดําเนินการในพันธกิจดานนี้อยางมีประสิทธิภาพ
และคุณภาพตามจุดเนนเฉพาะของแตละมหาวิทยาลัย เพื่อใหไดผลงานวิจัยและงานสรางสรรคที่เกิดประโยชน 
การวิจัยจะประสบความสําเร็จและเกิดประโยชนจําเปนตองมีสวนประกอบที่สําคัญ 3 ประการ คือ 1) สถาบัน
ตองมีแผนการวิจัย มีระบบและกลไก ตลอดจนมีการสนับสนุนทรัพยากรใหสามารถดําเนินการไดตามแผน 2) 
คณาจารยมีสวนรวมในการวิจัยอยางเขมแข็ง โดยบูรณาการงานวิจัยกับการจัดการเรียนการสอน และพันธกิจ
ดานอ่ืนๆ ของสถาบัน และ 3) ผลงานวิจัยมีคุณภาพ มีประโยชน สนองยุทธศาสตรของชาติและมีการเผยแพร
อยางกวางขวาง  
 

มาตรฐานและเอกสารที่เกี่ยวของ  
 1.  กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ป ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2551-2565) สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
 2.  มาตรฐานการอุดมศึกษา พ.ศ. 2549 สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  
 3.  มาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2551  สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  
 4.  มาตรฐานการประเมินคุณภาพภายนอกระดับอุดมศึกษารอบสาม พ.ศ. 2553 สํานักงานรับรอง
มาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องคการมหาชน) (สมศ.)  
 5.  นโยบายและยุทธศาสตรการวิจัยของชาติ (พ.ศ. 2551-2554) สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ  
 6.  แนวทางปฏิบัติจรรยาบรรณนักวิจัย  พ.ศ. 2541 สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาต ิ
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ตัวบงชี้ที่ 4.1   : ระบบและกลไกการพัฒนางานวิจัยหรืองานสรางสรรค 
ชนิดของตัวบงชี้ : กระบวนการ 
 

คําอธิบายตัวบงชี้   
 มหาวิทยาลัยตองมีการบริหารจัดการงานวิจัยหรืองานสรางสรรคที่มีคุณภาพ โดยมีแนวทาง การ
ดําเนินงานที่เปนระบบและมีกลไกสงเสริมสนับสนุนครบถวน เพื่อใหสามารถดําเนินการไดตามแผน ที่กําหนดไว 
ทั้งการสนับสนุนดานการจัดหาแหลงทุนวิจัยและการจัดสรรทุนวิจัย การสงเสริมและพัฒนาสมรรถนะแกนักวิจัย
และทีมวิจัย การสนับสนุนทรัพยากรที่จําเปน ซึ่งรวมถึงทรัพยากรบุคคล ทรัพยากรเงิน เคร่ืองมืออุปกรณตาง ๆ 
ที่เก่ียวของ  
 

เกณฑมาตรฐานทั่วไป 
 1.  มีระบบและกลไกบริหารงานวิจัยหรืองานสรางสรรค เพื่อใหบรรลุเปาหมายตามแผนดานการวิจัยของ
มหาวิทยาลัย และดําเนินการตามระบบที่กําหนด  
 2.  มีการบูรณาการกระบวนการวิจัยหรืองานสรางสรรคกับการจัดการเรียนการสอน   
 3.  มีการพัฒนาศักยภาพดานการวิจัยหรืองานสรางสรรคและใหความรูดานจรรยาบรรณการวิจัย แก
อาจารยประจําและนักวิจัยประจํา  
 4.  มีการจัดสรรงบประมาณของมหาวิทยาลัย เพื่อเปนทุนวิจัยหรืองานสรางสรรค  
 5.  มีการสนับสนุนพันธกิจดานการวิจัยหรืองานสรางสรรคตามอัตลักษณของมหาวิทยาลัย อยางนอยใน
ประเด็นตอไปนี้  
  - หองปฏิบัติการวิจัยฯ หรือหนวยวิจัยฯ หรือศูนยเคร่ืองมือ หรือศูนยใหคําปรึกษาและสนับสนุนการวิจัยฯ  
  - หองสมุดหรือแหลงคนควาขอมูลสนับสนุนการวิจัยฯ  
  - สิ่งอํานวยความสะดวกหรือการรักษาความปลอดภัยในการวิจัยฯ เชน ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ  
ระบบรักษาความปลอดภัยในหองปฏิบัติการวิจัย  
  - กิจกรรมวิชาการที่สงเสริมงานวิจัยฯ เชน การจัดประชุมวิชาการ การจัดแสดงงาน สรางสรรค การ
จัดใหมีศาสตราจารยอาคันตุกะหรือศาสตราจารยรับเชิญ (visiting professor)  
 6.  มีการติดตามและประเมินผลการสนับสนุนในขอ 4 และขอ 5 อยางครบถวนทุกประเด็น  
 7. มีการนําผลการประเมินไปปรับปรุงการสนับสนุนพันธกิจดานการวิจัยหรืองานสรางสรรคของ
มหาวิทยาลัย 

 เกณฑมาตรฐานเพ่ิมเติมเฉพาะกลุม ค2  
 8.  มีระบบและกลไกเพื่อสรางงานวิจัยหรืองานสรางสรรคบนพื้นฐานภูมิปญญาทองถ่ิน หรือจากสภาพ
ปญหาของสังคม เพื่อตอบสนองความตองการของทองถ่ินและสังคม และดําเนินการตามระบบที่กําหนด  
 

เกณฑการประเมิน   
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการดําเนินการ   1  
ขอ 

มีการดําเนินการ 
2 หรือ 3 ขอ 

มีการดําเนินการ 
4 หรือ 5 ขอ 

มีการดําเนินการ      
6 หรือ 7 ขอ 

มีการดําเนินการครบ 
7 ขอ ตามเกณฑท่ัวไป 
และครบถ วนตาม
เ ก ณ ฑ ม า ต ร ฐ า น
เพ่ิมเติมเฉพาะกลุม 
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ตัวบงชี้ที่ 4.2   : ระบบและกลไกการจัดการความรูจากงานวิจัยหรืองานสรางสรรค 
ชนิดของตัวบงชี้ : กระบวนการ 
 

อธิบายตัวบงชี้  
 การบริหารจัดการความรูจากผลงานวิจัยหรืองานสรางสรรค เพื่อเผยแพรไปยังคณาจารย นักศึกษา 
วงการวิชาการ หนวยงานทั้งภาครัฐและเอกชน ตลอดจนชุมชนเปาหมายที่จะนําผลการวิจัยไปใชประโยชน เปน
เร่ืองที่มีความสําคัญสําหรับทุกสถาบันอุดมศึกษา ดังนั้น มหาวิทยาลัยตองจัดระบบสงเสริมสนับสนุนใหมีการ
รวบรวม เผยแพร และแลกเปลี่ยนเรียนรูในทรัพยสินทางปญญาจากงานวิจัยหรืองานสรางสรรคอยางเหมาะสม
กับผูใชแตละกลุม โดยสิ่งที่เผยแพรตองมีคุณภาพเชื่อถือไดและรวดเร็วทันเหตุการณ  
 

เกณฑมาตรฐาน   
 1.  มีระบบและกลไกสนับสนุนการเผยแพรผลงานวิจัยหรืองานสรางสรรคในการประชุมวิชาการหรือการ
ตีพิมพในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติ และมีการเผยแพรผลงานวิจัยหรืองานสรางสรรค ในการประชุม
วิชาการหรือการตีพิมพในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติ  
 2.  มีระบบและกลไกการรวบรวม คัดสรร วิเคราะหและสังเคราะหความรูจากงานวิจัยหรืองานสรางสรรค 
เพื่อใหเปนองคความรูที่คนทั่วไปเขาใจได และดําเนินการตามระบบที่กําหนด  
 3.  มีการประชาสัมพันธและเผยแพรองคความรูจากงานวิจัยหรืองานสรางสรรคที่ไดจากขอ 2 สูสาธารณชน
และผูเก่ียวของ  
 4. มีการนําผลงานงานวิจัยหรืองานสรางสรรคไปใชใหเกิดประโยชน และมีการรับรองการใช ประโยชนจริง
จากหนวยงานภายนอกหรือชุมชน  
 5. มีระบบและกลไกเพื่อชวยในการคุมครองสิทธิ์ของงานวิจัยหรืองานสรางสรรคที่นําไปใชประโยชน 
และดําเนินการตามระบบที่กําหนด  
 

เกณฑการประเมิน  
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการดําเนินการ   
1  ขอ 

มีการดําเนินการ      
2  ขอ 

มีการดําเนินการ      
3 ขอ 

มีการดําเนินการ      
4 ขอ 

มีการดําเนินการ      
5 ขอ 
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ตัวบงชี้ที่ 4.3    : เงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสรางสรรคตอจํานวนอาจารยประจําและนักวิจัยประจํา 
ชนิดของตัวบงชี้ : ปจจัยนําเขา 
  

คําอธิบายตัวบงชี้  
 ปจจัยสําคัญที่สงเสริมสนับสนุนใหเกิดการผลิตงานวิจัยหรืองานสรางสรรคในมหาวิทยาลัย คือ เงินสนับสนุน
งานวิจัยหรืองานสรางสรรค ดังนั้น มหาวิทยาลัยจึงตองจัดสรรเงินจากภายในมหาวิทยาลัยและที่ไดรับจากภายนอก
มหาวิทยาลัยเพื่อสนับสนุนการทําวิจัยหรืองานสรางสรรคอยางมีประสิทธิภาพตามสภาพแวดลอมและจุดเนน
ของมหาวิทยาลัย  
 นอกจากนั้นเงินทุนวิจัยหรืองานสรางสรรคที่มหาวิทยาลัยไดรับจากแหลงทุนภายนอกยังเปนตัวบงชี้ที่สําคัญ
ที่แสดงถึงศักยภาพดานการวิจัยของมหาวิทยาลัย โดยเฉพาะมหาวิทยาลัยที่อยูในกลุมที่เนนการวิจัย  
 

เกณฑการประเมิน  
 โดยการแปลงจํานวนเงินตอจํานวนอาจารยประจําและนักวิจัยประจํา เปนคะแนนระหวาง 0 – 5  
 

เกณฑเฉพาะสถาบันกลุม ค2 จําแนกเปน 3  กลุมสาขาวิชา 
 กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
 จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสรางสรรคจากภายในและภายนอกสถาบันที่กําหนดใหเปนคะแนนเต็ม 
5 = 60,000 บาทข้ึนไปตอคน 
 กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ 
 จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสรางสรรคจากภายในและภายนอกสถาบันที่กําหนดใหเปนคะแนนเต็ม 
5 = 50,000 บาทข้ึนไปตอคน 
 กลุมสาขาวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 
 จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสรางสรรคจากภายในและภายนอกสถาบันที่กําหนดใหเปนคะแนนเต็ม 
5 = 25,000 บาทข้ึนไปตอคน 
 

สูตรการคํานวณ  
 1.  คํานวณจํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสรางสรรคจากภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย ตอ
จํานวนอาจารยประจําและนักวิจัยประจํา 

จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยฯ     =    จํานวนสนับสนุนงานวิจัยฯจากภายในและภายนอก 
จํานวนอาจารยประจาํและนักวจิัยประจาํ 

 2.  แปลงจํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยฯจากภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยที่คํานวณไดในขอ 1 เทียบกับ
คะแนนเต็ม 5  

คะแนนที่ได =    จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจยัฯจากภายในและภายนอก 
 จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยฯที่กาํหนดใหเปนคะแนนเต็ม 5 

X 5 

 

สรุปคะแนนที่ไดในระดับคณะและระดับสถาบัน  
 1.  คะแนนที่ไดของคณะวิชา = คาเฉลี่ยของคะแนนที่ไดของทุกกลุมสาขาวิชา 
 2.  คะแนนที่ไดในระดับมหาวิทยาลัย= คาเฉลี่ยของคะแนนที่ไดของทุกคณะวิชา ในมหาวิทยาลัย 
 

หมายเหตุ  
  1.  จํานวนอาจารยและนักวิจัยประจํา ใหนับตามปการศึกษา และนับเฉพาะที่ปฏิบัติงานจริง ไมนับรวมผูลาศึกษาตอ 
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 2. ใหนับจํานวนเงินที่มีการลงนามในสัญญารับทุนในปการศึกษานั้นๆ ไมใชจํานวนเงินที่เบิกจายจริง 
 3. กรณีที่มีหลักฐานการแบงสัดสวนเงินสนับสนุนงานวิจัย ซึ่งอาจเปนหลักฐานจากแหลงทุนหรือหลักฐาน
จากการตกลงรวมกันของสถาบันที่รวมโครงการ ใหแบงสัดสวนเงินตามหลักฐานที่ปรากฏกรณีที่ไมมีหลักฐานให
แบงเงินตามสัดสวนผูรวมวิจัยของแตละสถาบัน 
 4. การนับจํานวนเงินสนับสนุนโครงการวิจัย สามารถนับเงินโครงการวิจัยสถาบันที่ไดลงนามในสัญญา
รับทุนโดยอาจารยหรือนักวิจัย แตไมสามารถนับเงินโครงการวิจัยสถาบันที่บุคลากรสายสนับสนุนที่ไมใชนักวิจัย
เปนผูดําเนินการ 
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ตัวบงชี้ที่ 5     : งานวิจัยหรืองานสรางสรรคที่ไดรับการตีพิมพหรือเผยแพร (สมศ.) 
ชนิดของตัวบงชี้ :  ผลผลิต/ผลลัพธ 
 

คําอธิบาย 
  การวิจัยเปนพันธกิจหนึ่งที่สําคัญของสถานศึกษาระดับอุดมศึกษา การดําเนินการตามพันธกิจอยางมี
ประสิทธิภาพและประสบความสํา เร็จนั้น สามารถพิจารณาไดจากผลงานวิจัยและงานสรางสรรคที่มีคุณภาพ
และมีการเผยแพรอยางกวางขวางจากการเปรียบเทียบจํานวนบทความวิจัยที่ตีพิมพและจํานวนผลงาน
สรางสรรคที่เผยแพรในระดับชาติหรือระดับนานาชาติกับจํานวนอาจารยประจําและนักวิจัยประจํา 
 งานวิจัยที่เผยแพรในที่ประชุมวิชาการระดับชาติ หมายถึง การนําเสนอบทความวิจัยในที่ประชุมวิชาการและ
บทความฉบับสมบูรณ (Full Paper) ไดรับการตีพิมพในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ (Proceedings) 
ระดับชาติ ที่มีกองบรรณาธิการจัดทํารายงาน หรือคณะกรรมการ จัดประชุม ประกอบดวย ศาสตราจารย หรือ
ผูทรงคุณวุฒิระดับปริญญาเอก หรือผูทรงคุณวุฒิที่มีผลงานเปนที่ยอมรับในสาขาวิชานั้นๆ นอกสถาบันเจาภาพอยาง
นอยรอยละ 25 
 งานวิจัยที่เผยแพรในที่ประชุมวิชาการระดับนานาชาติ หมายถึง การนําเสนอบทความวิจัยในที่ประชุมวิชาการ
และบทความฉบับสมบูรณ (Full paper) ไดรับการตีพิมพในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ (Proceedings) 
ระดับนานาชาต ิที่มีกองบรรณาธิการจัดทํา รายงาน หรือคณะกรรมการจัดประชุม ประกอบดวยศาสตราจารย 
หรือผูทรงคุณวุฒิระดับปริญญาเอก หรือผูทรงคุณวุฒิที่มีผลงานเปนที่ยอมรับในสาขาวิชานั้นๆ จากตางประเทศ
อยางนอยรอยละ 25 
 การสงบทความเพื่อพิจารณาคัดเลือกใหนําเสนอในการประชุมวิชาการตองสงเปนฉบับสมบูรณ (Full Paper) 
และเมื่อไดรับการตอบรับและตีพิมพแลว การตีพิมพตองตีพิมพเปนฉบับสมบูรณซึ่งสามารถอยูในรูปแบบเอกสาร 
หรือสื่ออิเล็กทรอนิกสได 
 งานวิจัยที่ไดรับการตีพิมพในวารสารวิชาการระดับชาติ หมายถึง บทความจากผลงานวิจัยที่ไดรับการ
ตีพิมพในวารสารวิชาการ (Journal) ที่มีชื่อปรากฏอยูในฐานขอมูล Thai-Journal Citation Index Centre (TCI) 
หรือวารสารวิชาการระดับชาติตามประกาศของ สมศ. 
 งานวิจัยที่ไดรับการตีพิมพในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ หมายถึง บทความจากผลงานวิจัยที่ไดรับ
การตีพิมพในวารสารวิชาการ (Journal) ที่ปรากฏในฐานขอมูลสากล ไดแก ฐานขอมูลการจัดอันดับวารสาร SJR 
(SCImago Journal Rank: www.scimagojr.com) หรือฐานขอมูล ISI Web of Science (Science Citation Index 
Expand, Social Sciences Citation Index, Art and Humanities Citation Index) หรือฐานขอมูล Scopus 
หรือวารสารวิชาการระดับนานาชาติตามประกาศของ สมศ. 
 

เกณฑการประเมิน 
 กําหนดระดับคุณภาพงานวิจัยที่ตีพิมพ ดังนี้ 

คานํ้าหนัก ระดับคุณภาพงานวิจัย 

0.25 มีการตีพิมพในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ/ระดับนานาชาติหรือมี
การตีพิมพในวารสารวิชาการที่ปรากฎในฐานขอมูล TCI 

0.50 มีการตีพิมพในวารสารวิชาการระดับชาติที่มีชื่อปรากฏอยูในประกาศของ สมศ. 

0.75 มีการตีพิมพในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ปรากฏในฐานขอมูลการจัดอันดับวารสาร 
SJR (SCImago Journal Rank: www.scimagojr.com) โดยวารสารนั้นถูกจัดอยูในควอ
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คานํ้าหนัก ระดับคุณภาพงานวิจัย 

ไทลที่ 3 หรือ 4 (Q3 หรือ Q4) ในปลาสุด ใน subject category ที่ตีพิมพ หรือมีการ
ตีพิมพในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่มีชื่อปรากฏอยูในประกาศของ สมศ. 

1.00 มีการตีพิมพในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ปรากฏในฐานขอมูลการจัดอันดับวารสาร 
SJR (SCImago Journal Rank: www.scimagojr.com) โดยวารสารนั้นถูกจัดอยูในควอ
ไทลที่ 1 หรือ 2 (Q1 หรือ Q2) ในปลาสุด ใน subject category ที่ตีพิมพ หรือมีการ
ตีพิมพในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ปรากฏในฐานขอมูลสากล ISI หรือ Scopus 

 

กําหนดระดับคุณภาพงานสรางสรรคที่เผยแพร ดังนี้ 

คานํ้าหนัก ระดับคุณภาพงานสรางสรรค *  

0.125 งานสรางสรรคที่ไดรับการเผยแพรในระดับสถาบันหรือจังหวัด  
0.25 งานสรางสรรคที่ไดรับการเผยแพรในระดับชาติ  
0.50 งานสรางสรรคที่ไดรับการเผยแพรในระดับความรวมมือระหวางประเทศ 
0.75 งานสรางสรรคที่ไดรับการเผยแพรในระดับภูมิภาคอาเซียน   
1.00 งานสรางสรรคที่ไดรับการเผยแพรในระดับนานาชาติ 

 * องคประกอบของคณะกรรมการไมนอยกวา 3 คน และตองมีบุคคลภายนอกสถานศึกษารวมพิจารณาดวย 
   

อาเซียน หมายถึง สมาคมประชาชาติแหงเอเชียตะวันออกเฉียงใต (Association of South East Asian 
Nations) มี 10 ประเทศ ไดแก บรูไน กัมพูชา อินโดนีเซีย สปป.ลาว มาเลเซีย พมา ฟลิปปนส สิงคโปร ไทย 
และ เวียดนาม 
 การเผยแพรในระดับความรวมมือระหวางประเทศ เปนโครงการรวมมือระหวางประเทศไทยกับประเทศอ่ืน 
 การเผยแพรในระดับภูมิภาคอาเซียน เปนการเผยแพรเฉพาะในกลุมอาเซียน 10 ประเทศ (อยางนอย 5 
ประเทศ หมายถึงนับรวมประเทศไทยดวย) และการใหคะแนนตามแหลงเผยแพร ไมจําเปนตองไปแสดงใน
ตางประเทศ 
 การเผยแพรในระดับนานาชาติ เปนการเผยแพรที่เปดกวางสําหรับทุกประเทศ (อยางนอย 5 ประเทศ ที่
ไมไดอยูในกลุมอาเซียน) 
 

วิธีการคํานวณ  
 

ผลรวมถวงน้ําหนักของงานวิจยัหรืองานสรางสรรคที่ตีพิมพหรือเผยแพร 
จํานวนอาจารยประจาํและนกัวจิัยประจาํทั้งหมด X 100 

 

 เกณฑการใหคะแนน 
 ใชบัญญัติไตรยางศเทียบ โดยกําหนดรอยละเทากับ 5 คะแนน จําแนกตามกลุมสาขาวิชา ดังนี้ 

กลุมสาขาวิชา รอยละ 

วิทยาศาสตรสุขภาพ 20 
วิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี 20 
มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 10 
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สรุปคะแนนที่ไดในระดับคณะและระดับสถาบัน 
 1. คะแนนที่ไดของคณะวิชา = คาเฉลี่ยของคะแนนที่ได 
 2. คะแนนที่ไดในระดับมหาวิทยาลัย = คาเฉลี่ยของคะแนนที่ไดของทุกคณะวิชา 
 

ขอมูลประกอบการพิจารณา 
 1. จํานวนและรายชื่อบทความวิจัยระดับชาติและนานาชาติทั้งหมดของอาจารยประจําและนักวิจัยประจํา 
ทั้งที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาตอตามปการศึกษาหรือปปฏิทินที่ตรงกับปการศึกษา พรอมชื่อเจาของบทความ 
ปที่ตีพิมพ ชื่อวารสารหรือรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ และคาน้ําหนักของแตละบทความวิจัย 
 2. จํานวนและรายชื่อผลงานสรางสรรคที่เผยแพรในระดับชาติหรือระดับนานาชาติทั้งหมดของอาจารยประจํา
และนักวิจัยประจํา ทั้งที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาตอ พรอมชื่อเจาของผลงาน ปที่เผยแพรชื่อสถานที่ จังหวัด หรือ
ประเทศที่เผยแพร และระบุรูปแบบของการเผยแพรพรอมหลักฐาน และคาน้ําหนักของแตละผลงานสรางสรรค 
 3. หลักฐานแสดงความเปนเจาของโครงการวิจัย 
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ตัวบงชี้ที่ 6   :  งานวิจัยหรืองานสรางสรรคที่นําไปใชประโยชน (สมศ.) 
ชนิดของตัวบงชี้ :  ผลผลิต/ผลลัพธ 
 

คําอธิบาย  
  การวิจัยเปนพันธกิจหนึ่งที่สําคัญของสถาบันอุดมศึกษา การดําเนินการตามพันธกิจอยางมีประสิทธิภาพ
และประสบความสําเร็จนั้น สามารถพิจารณาไดจากผลงานวิจัยและงานสรางสรรคที่มีคุณภาพ และมีประโยชนสูการ
นําไปใชจากการเปรียบเทียบจํานวนงานวิจัยหรืองานสรางสรรคของอาจารยประจําและนักวิจัยประจําที่นําไปใช
ประโยชนในการแกปญหาตามวัตถุประสงคที่ระบุไวในโครงการวิจัยและรายงานการวิจัยโดยไดรับการรับรองการ
ใชประโยชนจากหนวยงานที่เก่ียวของกับจํานวนอาจารยประจําและนักวิจัยประจํา 
 งานวิจัยหรืองานสรางสรรคที่นําไปใชประโยชน หมายถึง งานวิจัยหรืองานสรางสรรคที่ไดนําไปใช
ประโยชนตามวัตถุประสงคที่ระบุไวในโครงการ โครงการวิจัย และรายงานการวิจัยอยางถูกตอง สามารถนําไปสู
การแกปญหาไดอยางเปนรูปธรรม มีความคิดริเร่ิมสรางสรรคในการประยุกตใชกับกลุมเปาหมาย โดยมีหลักฐาน
ปรากฏชัดเจนถึงการนําไปใชจนกอใหเกิดประโยชนไดจริงอยางชัดเจน ตามวัตถุประสงค และ/หรือ ไดการ
รับรองการใชประโยชนจากหนวยงานที่เก่ียวของ โดยมีหลักฐานเชิงประจักษหรือการรับรอง/การตรวจรับงาน
โดยหนวยงานภายนอกสถานศึกษา 
 ประเภทของการใชประโยชนจากงานวิจัยและงานสรางสรรค ที่สามารถนําไปสูการแกปญหาไดอยางเปน
รูปธรรม มีดังนี้ 
 1. การใชประโยชนในเชิงสาธารณะ เชน ผลงานวิจัยที่นําไปใชใหเกิดประโยชนแกสาธารณชน ในเร่ือง
ตางๆ ที่ทําใหคุณภาพชีวิตและเศรษฐกิจของประชาชนดีข้ึน ไดแก การใชประโยชนดานสาธารณสุข ดานการ
บริหารจัดการสําหรับวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม (SME) ดานการสงเสริมประชาธิปไตย ภาคประชาชน 
ดานศิลปะและวัฒนธรรม ดานวิถีชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เปนตน 
 2. การใชประโยชนในเชิงนโยบาย เชน ใชประโยชนจากผลงานวิจัยเชิงนโยบายในการนําไปประกอบเปนขอมูล
การประกาศใชกฎหมาย หรือกําหนดมาตรการ กฎเกณฑตางๆ โดยองคกร หรือหนวยงานภาครัฐและเอกชน เปนตน 
 3. การใชประโยชนในเชิงพาณิชย เชน งานวิจัยหรืองานสรางสรรคที่นําไปสูการพัฒนาสิ่งประดิษฐ หรือ
ผลิตภัณฑซึ่งกอใหเกิดรายได หรือนําไปสูการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต เปนตน 
 4. การใชประโยชนทางออมของงานสรางสรรค ซึ่งเปนการสรางคุณคาทางจิตใจ ยกระดับจิตใจ กอใหเกิด
สุนทรียภาพ สรางความสุข เชน งานศิลปะที่นําไปใชในโรงพยาบาล ซึ่งไดมีการศึกษาและการประเมินไว 
 หนวยงานที่เกี่ยวของในการรับรองการนํางานวิจัยหรืองานสรางสรรคไปใชประโยชน หมายถึง หนวยงาน
หรือองคกร หรือชุมชนภายนอกสถานศึกษาระดับอุดมศึกษา ที่มีการนํางานวิจัยหรืองานสรางสรรคของสถานศึกษา
ระดับอุดมศึกษาไปใชกอใหเกิดประโยชน โดยมีหลักฐานเชิงประจักษหรือการรับรอง/การตรวจรับงานโดยหนวยงาน
ภายนอกสถานศึกษา 
 การนับจํานวนผลงานวิจัยหรือผลงานสรางสรรคที่นําไปใชประโยชน ใหนับจากวันที่นําผลงานวิจัย
หรืองานสรางสรรคมาใชและเกิดผลชัดเจนโดยที่ผลงานวิจัยจะดําเนินการในชวงเวลาใดก็ได ชวงเวลาที่ใชจะเปน
ตามปปฏิทิน หรือปงบประมาณ หรือปการศึกษา อยางใดอยางหนึ่งตามระบบที่มหาวิทยาลัยจัดเก็บขอมูล ใน
กรณีที่งานวิจัยหรืองานสรางสรรคมีการนําไปใชประโยชนมากกวา 1 คร้ัง ใหนับการใชประโยชนไดเพียงคร้ัง
เดียว ยกเวนในกรณีที่มีการใชประโยชนที่แตกตางกันชัดเจนตามมิติของการใชประโยชนที่ไมซ้ํากัน 
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วิธีการคํานวณ  

 ผลรวมของจํานวนงานวิจยัหรืองานสรางสรรคที่นําไปใชประโยชน 
x 100 

 จํานวนอาจารยประจาํและนกัวจิัยประจาํทั้งหมด 
  

เกณฑการใหคะแนน  
 ใชบัญญัติไตรยางศเทียบ โดยกําหนดรอยละ 20 เทากับ 5 คะแนน ทุกกลุมสาขาวิชา 
 

ขอมูลประกอบการพิจารณา 
 1. จํานวนและรายชื่องานวิจัยหรืองานสรางสรรคที่นําไปใชใหเกิดประโยชนของอาจารยประจําและ
นักวิจัยประจํา โดยนับรวมผลงานที่นําไปใชประโยชนของอาจารยและนักวิจัยประจําทั้งที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาตอ 
พรอมชื่อเจาของผลงาน ปที่งานวิจัยหรืองานสรางสรรคดําเนินการเสร็จ ปที่นําไปใชประโยชน ชื่อหนวยงานที่
นําไปใชประโยชน โดยมีหลักฐานการรับรองการใชประโยชนจากหนวยงานหรือองคกรที่เก่ียวของ ทั้งนี้ใหแสดง
ขอมูลที่ระบุรายละเอียดการใชประโยชนที่ชัดเจนดวย ตามแนวทางดังตอไปนี้ 
 - การใชประโยชนในเชิงสาธารณะ เชน ผลงานวิจัยที่นําไปใชใหเกิดประโยชนแกสาธารณชนในเร่ือง
ตางๆ ที่ทําใหคุณภาพชีวิตและเศรษฐกิจของประชาชนดีข้ึน ไดแก การใชประโยชนดานสาธารณสุข ดานการ
บริหารจัดการสําหรับวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม (SME) ดานการสงเสริมประชาธิปไตย ภาคประชาชน 
ดานศิลปะและวัฒนธรรม ดานวิถีชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เปนตน 
 - การใชประโยชนในเชิงนโยบาย เชน ใชประโยชนจากผลงานวิจัยเชิงนโยบายในการนําไปประกอบ
เปนขอมูลการประกาศใชกฎหมาย หรือกําหนดมาตรการ กฎเกณฑตางๆ โดยองคกร หรือหนวยงานภาครัฐและ
เอกชน เปนตน 
 - การใชประโยชนในเชิงพาณิชย เชน งานวิจัยหรืองานสรางสรรคที่นําไปสูการพัฒนาสิ่งประดิษฐ 
หรือผลิตภัณฑซึ่งกอใหเกิดรายได หรือนําไปสูการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต เปนตน 
 - การใชประโยชนทางออมของงานสรางสรรค ซึ่งเปนการสรางคุณคาทางจิตใจ ยกระดับจิตใจ กอใหเกิด
สุนทรียภาพ สรางความสุข เชน งานศิลปะที่นําไปใชในโรงพยาบาล ซึ่งไดมีการศึกษาและการประเมินไว 
 2. จํานวนอาจารยประจําและนักวิจัยประจําทั้งหมดในแตละปการศึกษา โดยนับรวมอาจารยและนักวิจัย
ประจําที่ลาศึกษาตอ 
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ตัวบงชี้ที่  7    : ผลงานวิชาการที่ไดรับการรับรองคุณภาพ (สมศ.) 
ชนิดของตัวบงชี้ : ผลผลิต/ผลลัพธ 
 

คําอธิบาย   
  ผลงานวิชาการที่มีคุณภาพ สะทอนถึงสมรรถนะในการศึกษา คนควา วิเคราะห สังเคราะห วิจัย การ
ปฏิบัติจริงและไดนําไปใชในการแกปญหา หรือพัฒนางานในหนาที่จนเกิดผลดีตอการพัฒนาคุณภาพ การจัดการ
ศึกษา และเปนประโยชนตอความกาวหนาทางวิชาการ 
 ผลงานวิชาการที่ไดรับรองคุณภาพ หมายถึง บทความวิชาการ ตํารา หรือหนังสือ ที่ผานกระบวนการ
กลั่นกรองและไดรับการรับรองคุณภาพแลว ตามเกณฑของ กพอ. เร่ืองหลักเกณฑการขอกําหนดตําแหนงทาง
วิชาการหรือเทียบเทา 
 ผลงานทางวิชาการที่เปนบทความวิชาการ (Academic Paper) ตํารา (Textbook) หรือหนังสือ (Book) 
ตองเปนผลงานที่ผานกระบวนการกลั่นกรองผลงานกอนตีพิมพ โดยมีรายละเอียดดังนี ้
 - บทความวิชาการ หมายถึง เอกสารทางวิชาการที่เรียบเรียงอยางเปนระบบ มีขอความรูที่สะทอน
มุมมอง แนวคิดเชิงทฤษฎีที่ไดจากประสบการณ การสังเคราะหเอกสาร หรือ การวิจัย โดยจัดทําในรูปของ
บทความเพื่อตีพิมพเผยแพรในวารสารวิชาการที่มีคุณภาพซึ่งมีผูตรวจอาน 
 - ตํารา หมายถึง เอกสารทางวิชาการที่เรียบเรียงอยางเปนระบบ อาจเขียนเพื่อตอบสนองเนื้อหา
ทั้งหมดของรายวิชาหรือเปนสวนหนึ่งของวิชาหรือหลักสูตรก็ได โดยมีการวิเคราะหและสังเคราะหความรูที่
เก่ียวของ และสะทอนใหเห็นความสามารถในการถายทอดวิชาในระดับอุดมศึกษา 
 - หนังสือ หมายถึง เอกสารทางวิชาการที่เขียนข้ึนเพื่อเผยแพรความรู ไปสูวงวิชาการหรือผูอานทั่วไป 
โดยไมจําเปนตองเปนไปตามขอกําหนดของหลักสูตรหรือตองนํามาประกอบการเรียนการสอนในวิชาใดวิชาหนึ่ง 
ทั้งนี้จะตองเปนเอกสารที่เรียบเรียงข้ึนอยางมีเอกภาพ มีรากฐานทางวิชาการที่มั่นคงและใหทัศนะของผูเขียนที่
สรางเสริมปญญาความคิด และสรางความแข็งแกรงทางวิชาการใหแกสาขาวิชานั้นๆ หรือสาขาวิชาที่เก่ียวเนื่อง 
 การนับจํานวนผลงานทางวิชาการที่ไดรับการรับรองคุณภาพ จะนับผลงานวิชาการที่ไดรับการตีพิมพ
เผยแพรในรูปแบบของบทความวิชาการในวารสารวิชาการทั้งในระดับชาติและ/หรือนานาชาติ หนังสือ หรือตํารา
ทางวิชาการ ซึ่งมีระบบการพิจารณาตนฉบับจากคณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิกอนการตีพิมพ และผลงานจะตองเกิน
รอยละ 50 ของชิ้นงาน ในกรณีที่มีการตีพิมพมากกวา 1 คร้ัง ใหนับการตีพิมพเพียงคร้ังเดียวตองานวิชาการ 1 ชิ้น
  

เกณฑการประเมิน 
 กําหนดระดับคุณภาพผลงานวิชาการ ดังนี้ 

คานํ้าหนัก ระดับคุณภาพผลงานวิชาการ 

0.25 บทความวิชาการที่ไดรับการตีพิมพในวารสารระดับชาติ  
0.50 บทความวิชาการที่ไดรับการตีพิมพในวารสารระดับนานาชาติ 
0.75 ตําราหรือหนังสือที่มีการประเมินผานตามเกณฑโดยผูทรงคุณวุฒิที่สถานศึกษากําหนด 
1.00 ตําราหรือหนังสือที่ใชในการขอผลงานทางวิชาการและผานการพิจารณาตามเกณฑการขอ

ตําแหนงทางวิชาการแลว หรือตําราหรือหนังสือที่มีคุณภาพสูง มีผูทรงคุณวุฒิตรวจอานตาม
เกณฑการขอตําแหนงทางวิชาการ 
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วิธีการคํานวณ  

 ผลรวมถวงน้ําหนักของผลงานวิชาการทีไ่ดรับรองคุณภาพ 
x 100 

 จํานวนอาจารยประจาํและนกัวจิัยประจาํทั้งหมด 
 

เกณฑการใหคะแนน 
 ใชบัญญัติไตรยางศเทียบ โดยกําหนดรอยละ 10 เทากับ 5 คะแนน ทุกกลุมสาขาวิชา 
 

ขอมูลประกอบการพิจารณา  
 1. จํานวนและรายชื่อผลงานวิชาการ (บทความวิชาการ ตํารา หนังสือระดับอุดมศึกษา) ที่มีคุณภาพของ
อาจารยประจํา โดยนับรวมผลงานของอาจารยทั้งที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาตอ พรอมชื่อเจาของผลงาน ปที่
ผลงานแลวเสร็จปที่ไดรับการรับรองคุณภาพจากหนวยงานที่เชื่อถือได ชื่อหนวยงานที่รับรอง และมีหลักฐาน 
การรับรองคุณภาพจากหนวยงานที่เก่ียวของ คาน้ําหนักของผลงานวิชาการแตละชิ้น 
 2. จํานวนอาจารยประจําและนักวิจัยประจําทั้งหมดในแตละปการศึกษา โดยนับรวมอาจารยที่ลาศึกษาตอ  
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องคประกอบท่ี 5 การบริการทางวิชาการแกสังคม 
 

หลักการ  
 การบริการทางวิชาการแกสังคมเปนหนึ่งในภารกิจหลักของมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยพึงใหบริการทาง
วิชาการแกชุมชน สังคม และประเทศชาติ ในรูปแบบตางๆ ตามความถนัดและในดานที่มหาวิทยาลัยมีความ
เชี่ยวชาญ การใหบริการทางวิชาการอาจใหเปลาโดยไมคิดคาใชจายหรืออาจคิดคาใชจาย ตามความเหมาะสม 
โดยใหบริการทั้งหนวยงานภาครัฐและเอกชน หนวยงานอิสระ หนวยงานสาธารณะ ชุมชน และสังคมโดยกวาง 
รูปแบบการใหบริการทางวิชาการมีความหลากหลาย เชน การอนุญาตใหใชประโยชนทรัพยากรของ
มหาวิทยาลัย เปนแหลงอางอิงทางวิชาการ ใหคําปรึกษา ใหการอบรม จัดประชุมหรือ สัมมนาวิชาการ ทํางาน
วิจัยเพื่อตอบคําถามตางๆ หรือเพื่อชี้แนะสังคม การใหบริการทางวิชาการนอกจากเปนการทําประโยชนใหสังคม
แลว มหาวิทยาลัยยังไดรับประโยชนในดานตาง ๆ คือ เพิ่มพูนความรูและประสบการณของอาจารยอันจะนาํมาสู
การพัฒนาหลักสูตร มีการบูรณาการเพื่อใชประโยชนทางดานการจัดการเรียนการสอนและการวิจัย พัฒนา
ตําแหนงทางวิชาการของอาจารย  สรางเครือขายกับหนวยงานตาง ๆ ซึ่งเปนแหลงงานของนักศึกษาและเปนการ
สรางรายไดของมหาวิทยาลัยจากการใหบริการทางวิชาการดวย  
 

มาตรฐานและเอกสารที่เกี่ยวของ  
 1. กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ป ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2551-2565) สํานักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา  
 2. มาตรฐานการอุดมศึกษา พ.ศ. 2549  สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  
 3.  มาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2551 สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  
 4. มาตรฐานการประเมินคุณภาพภายนอกระดับอุดมศึกษารอบสาม พ.ศ.2553 สํานักงานรับรอง
มาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องคการมหาชน) (สมศ.)  
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ตัวบงชี้ที่ 5.1    : ระบบและกลไกการบริการทางวิชาการแกสังคม 
ชนิดของตัวบงชี้ : กระบวนการ 
 

คําอธิบายตัวบงชี้    
 การบริการทางวิชาการแกสังคมเปนภารกิจหลักอยางหนึ่งของมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยพึงกําหนด
หลักเกณฑและข้ันตอนการบริการทางวิชาการอยางเปนระบบ และมีการจัดโครงสรางมหาวิทยาลัยเพื่อเปน
กลไกในการขับเคลื่อนระบบดังกลาว การใหบริการทางวิชาการตองมีความเชื่อมโยงกับการจัดการเรียนการสอน
และการวิจัย และสามารถบูรณาการงานบริการทางวิชาการแกสังคมกับการเรียนการสอน และการวิจัยอยางเปนรูปธรรม  
 

เกณฑมาตรฐาน  
 1.  มีระบบและกลไกการบริการทางวิชาการแกสังคม และดําเนินการตามระบบที่กําหนด  
 2.  มีการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแกสังคมกับการเรียนการสอน  
 3.  มีการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแกสังคมกับการวิจัย  
 4.  มีการประเมินผลความสําเร็จของการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแกสังคมกับการเรียน การสอน
และการวิจัย  
 5.  มีการนําผลการประเมินไปปรับปรุงการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแกสังคมกับการเรียน การสอน
และการวิจัย  
 

หมายเหตุ  
 เกณฑมาตรฐานขอที่ 4 ตองมีการประเมินความสําเร็จของการบูรณาการตามเกณฑขอ 2 และขอ 3 
 

เกณฑการประเมิน   
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการดําเนินการ   
1  ขอ 

มีการดําเนินการ      
2  ขอ 

มีการดําเนินการ      
3 ขอ 

มีการดําเนินการ      
4 ขอ 

มีการดําเนินการ      
5 ขอ 
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ตัวบงชี้ที่ 5.2   : กระบวนการบริการทางวิชาการใหเกิดประโยชนตอสังคม 
ชนิดของตัวบงชี้ :  กระบวนการ 
 

คําอธิบายตัวบงชี้   
 ความสามารถในการใหบริการทางวิชาการในลักษณะหวงโซคุณภาพที่สนองความตองการและเปนที่พึ่ง
ของชุมชน ภาครัฐ ภาคเอกชน หนวยงานวิชาชีพ สังคมไดอยางมีคุณภาพ ตามศักยภาพและความพรอมตาม
จุดเนนของมหาวิทยาลัย พิจารณาไดจาก (1) ประโยชนหรือผลกระทบของการใหบริการทางวิชาการ (2) การ
สรางความรวมมือกับหนวยงานภายนอก และ (3) ความรูที่เกิดจากการใหบริการทางวิชาการและการเผยแพร
ความรูนั้นทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย 
 

เกณฑมาตรฐาน  
 1.  มีการสํารวจความตองการของชุมชน หรือภาครัฐ หรือภาคเอกชน หรือหนวยงานวิชาชีพ เพื่อ
ประกอบ การกําหนดทิศทางและการจัดทําแผนการบริการทางวิชาการตามจุดเนนของมหาวิทยาลัย  
 2. มีความรวมมือดานบริการทางวิชาการเพื่อการเรียนรูและเสริมสรางความเขมแข็งของชุมชน หรือ
ภาคเอกชน หรือภาครัฐ หรือหนวยงานวิชาชีพ  
 3.  มีการประเมินประโยชนหรือผลกระทบของการใหบริการทางวิชาการตอสังคม  
 4.  มีการนําผลการประเมินในขอ 3 ไปพัฒนาระบบและกลไก หรือกิจกรรมการใหบริการทางวิชาการ  
 5.  มีการพัฒนาความรูที่ไดจากการใหบริการทางวิชาการและถายทอดความรูสูบุคลากรภายใน
มหาวิทยาลัยและเผยแพรสูสาธารณชน  
 

เกณฑการประเมิน   
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการดําเนินการ   
1  ขอ 

มีการดําเนินการ      
2  ขอ 

มีการดําเนินการ      
3 ขอ 

มีการดําเนินการ      
4 ขอ 

มีการดําเนินการ      
5 ขอ 
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ตัวบงชี้ที่ 8    :  ผลการนําความรูและประสบการณจากการใหบริการวิชาการมาใชในการพัฒนา 
     การเรียนการสอนและ/หรือการวิจัย (สมศ.) 
ชนิดของตัวบงชี้ :  ผลผลิต/ผลลัพธ 
 

คําอธิบาย 
 การใหบริการวิชาการ หมายถึง การที่สถานศึกษาระดับอุดมศึกษาซึ่งอยูในฐานะที่เปนที่พึ่งของชุมชน
หรือสังคม เปนแหลงอางอิงทางวิชาการ หรือทําหนาที่ใดๆ ที่มีผลตอการพัฒนาชุมชนในดานวิชาการหรือการ
พัฒนาความรู ตลอดจนความเขมแข็งประเทศชาติและนานาชาติ การบริการวิชาการเปนการบริการที่มี
คาตอบแทน และบริการวิชาการใหเปลา โดยมีการนําความรูและประสบการณมาใชพัฒนาหรือบูรณาการเขากับ
การเรียนการสอนและการวิจัย อาทิ บทความ ตํารา หนังสือ รายวิชาหรือหลักสูตร เปนตน 
 การนําความรูและประสบการณจากการใหบริการวิชาการมาพัฒนาม ี2 ประเภท คือ 
 1. การพัฒนาการเรียนการสอน 
 2. การพัฒนาการวิจัย 
 ในการประเมินตัวบงชี้น้ีตองมีโครงการทั้งสองประเภท ทั้งน้ีในแตละโครงการไมจําเปนตองมีทั้งสอง
ประเภท และผลการใชในการพัฒนาการเรียนการสอนและการวิจัยตองเสร็จสิ้นในปที่ประเมิน 
 

วิธีการคํานวณ 

 จํานวนโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการที่นํามาใชในการพัฒนาการเรียนการสอนและการวิจยั 
X 100 

 จํานวนโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการตามแผนที่สภาสถาบันอนุมัติ 
 

เกณฑการใหคะแนน 
 ใชบัญญัติไตรยางศเทียบ โดยกําหนดรอยละ 30 เทากับ 5 คะแนน 
 

ขอมูลประกอบการพิจารณา 
 1. หลักฐาน เอกสาร ขอมูลที่แสดงวาอาจารยประจําไดรวบรวม จัดระบบ และมีการประมวลความรูและ
ประสบการณจากการใหบริการวิชาการมาใชประโยชนในการเรียนการสอน และการวิจัยโดยอาจไปตอยอด
พัฒนาเปนหนังสือ ตํารา หรืองานวิจัย ขยายผลนําไปสูการปรับปรุงรายวิชาหรือนําไปสูการเปดรายวิชาใหม 
 2. โครงการบริการวิชาการที่นับในตัวตั้งจะตองมีผลการบูรณาการเสร็จสิ้นในปที่ประเมิน และโครงการ
วิชาการที่เปนตัวหารเปนโครงการบริการวิชาการที่ดําเนินการในปที่ประเมิน โครงการหนึ่งๆ จะบูรณาการเฉพาะ
กับการเรียนการสอน หรือเฉพาะกับงานวิจัย หรือจะบูรณาการกับทั้งการเรียนการสอน และการวิจัยก็ได 
 3. การบริการวิชาการ เปนการใหบริการแกบุคคลหรือหนวยงานภายนอกสถานศึกษา ทั้งการประเมินใน
ระดับคณะและระดับสถาบัน 
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ตัวบงชี้ที่ 9     : ผลการเรียนรูและเสริมสรางความเขมแข็งของชุมชนหรือองคกรภายนอก (สมศ.) 
ชนิดของตัวบงชี้ : ผลผลิต/ผลลัพธ 
 

คําอธิบาย  
  โครงการที่มีผลตอการพัฒนาและเสริมสรางความเขมแข็งของชุมชน หมายถึง โครงการที่สถาบันจัดข้ึน
เพื่อพัฒนาชุมชนหรือองคกรภายนอกและเมื่อดําเนินการแลวมีผลกอใหเกิดการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีข้ึนแก
ชุมชนหรือองคกรภายนอกในดานตางๆ หรือ ทําใหชุมชนหรือองคกรภายนอกสามารถพึ่งพาตนเองไดตาม
ศักยภาพของตน 
 

ประเด็นการพิจารณา 
 1. มีการดําเนินงานตามวงจรคุณภาพ (PDCA) โดยการมีสวนรวมของชุมชนหรือองคกร 
 2. บรรลุเปาหมายตามแผนประจําปไมต่ํากวารอยละ 80 
 3. ชุมชนหรือองคกรมีผูนําหรือสมาชิกที่มีการเรียนรูและดําเนินกิจกรรมอยางตอเนื่อง 
 4. ชุมชนหรือองคกรสรางกลไกที่มีการพัฒนาตนเอง โดยคงอัตลักษณของคนในชุมชนและเอกลักษณของ
ทองถ่ินอยางตอเนื่องหรือยั่งยืน 
 5. มีผลกระทบที่เกิดประโยชนสรางคุณคาตอสังคม หรือชุมชน/องคกรมีความเขมแข็ง 
 

เกณฑการใหคะแนน 
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
ปฏิบัติได          
1  ขอ 

ปฏิบัติได 
2  ขอ 

ปฏิบัติได 
3 ขอ 

ปฏิบัติได 
4 ขอ 

ปฏิบัติได 
5 ขอ 

 

ขอมูลประกอบการพิจารณา 
 1. แผนและกิจกรรมหรือโครงการที่สงเสริมความเขมแข็งของชุมชนหรือองคกร 
 2. รายงาน เอกสารผลการปฏิบัติตามกิจกรรมหรือโครงการ 
 3. ขอมูลที่แสดงถึงผลการดําเนินงานตามกิจกรรมหรือโครงการโดยผูนําหรือสมาชิกของชุมชนหรือ
องคกรไดเรียนรูและดําเนินกิจกรรมอยางตอเนื่อง และพัฒนาตามอัตลักษณของคนในชุมชนและเอกลักษณของ
ทองถ่ินอยางตอเนื่องหรือยั่งยืน 
 4. ขอมูลที่แสดงถึงผลการดําเนินงานตามกิจกรรมหรือโครงการของชุมชนหรือองคกรที่สรางประโยชน 
ความเขมแข็งและคุณคาตอสังคม ชุมชน หรือองคกร 
 5. “ตอเนื่อง” หมายถึง มีการดําเนินงานตั้งแต 2 ปข้ึนไป 
 6. “ยั่งยืน” หมายถึง มีการดําเนินงานตั้งแต 5 ปข้ึนไป 
 7. “เขมแข็ง” หมายถึง สามารถพึ่งพาตนเองได 
 

หมายเหตุ  
สําหรับสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาที่ไดรับการประเมินป 2555 เปนตนไป สามารถใชโครงการ/ กิจกรรมใหม

ที่ปรากฎอยูในแผนระยะยาวโดยไดรับการอนุมัติจากสภาสถาบันวาเปนโครงการ/กิจกรรมที่ตอเนื่องในอนาคต
และจะยั่งยืน เขมแข็ง สามารถพึ่งพาตนเองได โดย สมศ. จะพิจารณาใหคะแนนลวงหนา   
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องคประกอบท่ี 6 การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
 

หลักการ  
 การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมถือเปนพันธกิจสําคัญประการหนึ่งของมหาวิทยาลัย ดังนั้น มหาวิทยาลัย
จึงตองมีระบบและกลไกการดําเนินงานดานนี้ใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและคุณภาพ โดยอาจมีจุดเนน
เฉพาะที่แตกตางกันตามปรัชญา และธรรมชาติของแตละมหาวิทยาลัย และมีการ บูรณาการเขากับพันธกิจอ่ืนๆ 
โดยเฉพาะการผลิตบัณฑิต รวมทั้งมีการจัดกิจกรรมที่ฟนฟู อนุรักษ สืบสาน พัฒนา เผยแพรศิลปะและ
วัฒนธรรม สรางสรรค สงเสริมภูมิปญญาทองถ่ินใหเปนรากฐานการพัฒนาองคความรูที่ดีข้ึน 
  

มาตรฐานและเอกสารที่เกี่ยวของ  
 1.  กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ป (พ.ศ. 2551-2565) สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
 2.  มาตรฐานการอุดมศึกษา  พ.ศ. 2549  สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  
 3.  มาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา  พ.ศ.2551 สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  
 4.  มาตรฐานการประเมินคุณภาพภายนอกระดับอุดมศึกษารอบสาม พ.ศ. 2553 สํานักงานรับรอง
มาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องคการมหาชน) (สมศ.)  
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ตัวบงชี้ที่ 6.1    : ระบบและกลไกการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
ชนิดของตัวบงชี้ :  กระบวนการ 
 

คําอธิบายตัวบงชี้     
 มหาวิทยาลัยตองมีนโยบาย แผนงาน โครงสราง และการบริหารจัดการงานทํานุบํารุงศิลปะและ
วัฒนธรรมทั้งการอนุรักษ ฟนฟู สืบสาน เผยแพรวัฒนธรรม ภูมิปญญาทองถ่ินตามจุดเนนของมหาวิทยาลัยอยาง
มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล มีการบูรณาการการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมกับการเรียนการสอนและ
กิจกรรมนักศึกษา  
 

เกณฑมาตรฐาน   
  1.  มีระบบและกลไกการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม และดําเนินการตามระบบที่กําหนด  
 2.  มีการบูรณาการงานดานทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมกับการจัดการเรียนการสอนและ กิจกรรม
นักศึกษา  
 3.  มีการเผยแพรกิจกรรมหรือการบริการดานทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมตอสาธารณชน  
 4.  มีการประเมินผลความสําเร็จของการบูรณาการงานดานทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมกับการจัดการ
เรียนการสอนและกิจกรรมนักศึกษา  
 5.  มีการนําผลการประเมินไปปรับปรุงการบูรณาการงานดานทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม กับการ
จัดการเรียนการสอนและกิจกรรมนักศึกษา  
 6.  มีการกําหนดหรือสรางมาตรฐานคุณภาพดานศิลปะและวัฒนธรรมและมีผลงานเปนที่ยอมรับใน
ระดับชาต ิ
 

เกณฑการประเมิน   
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการดําเนินการ   
1 ขอ 

มีการดําเนินการ      
2 ขอ 

มีการดําเนินการ      
3 ขอ 

มีการดําเนินการ      
4 ขอ 

มีการดําเนินการ      
5 ขอ หรือ 6 ขอ 
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ตัวบงชี้ที่ 10    :  การสงเสริมและสนับสนุนดานศิลปะและวัฒนธรรม  
ชนิดของตัวบงชี้ :  ผลผลิต/ผลลัพธ 
 

คําอธิบาย   
  ศิลปะและวัฒนธรรม เปนตัวบงชี้ถึงคุณภาพ วิถีชีวิต และจิตใจที่ดีงามของบุคคลและสังคม เปนพันธ
กิจหลัก ประการหนึ่งที่สถานศึกษาพึงตระหนัก ที่จะตองใหความสําคัญในการสงเสริม สนับสนุน เพื่อใหสังคมใน
สถานศึกษาอยูรวมกันอยางมีความสุข อยางมีคุณคา สามารถเปนแบบอยางที่นาศรัทธา และเปนที่ยอมรับของ
สังคม การสงเสริมสนับสนุนจําตองดําเนินการอยางมีประสิทธิภาพที่จริงใจไดตอเนื่องที่มั่นคงและยั่งยืน โดยการ
กําหนดวัตถุประสงคและเปาหมายที่ชัดและสามารถประเมินผลได 
 

ประเด็นการพิจารณา 
 1. มีการดําเนินงานตามวงจรคุณภาพ (PDCA) 
 2. บรรลุเปาหมายตามแผนประจําปไมต่ํากวารอยละ 80 
 3. มีการดําเนินงานสม่ําเสมออยางตอเนื่อง 
 4. เกิดประโยชนและสรางคุณคาตอชุมชนภายใน/ภายนอก 
 5. ไดรับการยกยองระดับชาติและ/หรือนานาชาติ 
 

เกณฑการใหคะแนน 
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
ปฏิบัติได   

1 ขอ 
ปฏิบัติได 

2 ขอ 
ปฏิบัติได 

3 ขอ 
ปฏิบัติได 

4 ขอ 
ปฏิบัติได 

5 ขอ 
 

ขอมูลประกอบการพิจารณา 
 1. นโยบาย แผน ระบบและกลไกในการสงเสริมและสนับสนุนดานศิลปะและวัฒนธรรม 
 2. โครงการหรือกิจกรรมที่สงเสริมและสนับสนุนดานศิลปะและวัฒนธรรม พรอมรายละเอียดของ
โครงการหรือกิจกรรม รวมทั้งตัวบงชี้และเปาหมายความสําเร็จ 
 3. รายงานสรุปผลหรือประเมินโครงการหรือกิจกรรม (ประโยชนและคุณคาตอชุมชน) 
 4. หลักฐานที่อธิบายรายละเอียดและแสดงกระบวนการไดมาซึ่งขอมูลของการสรุปผลสําเร็จ เชน 
ข้ันตอนและชวงระยะเวลาการเก็บขอมูล การสุมตัวอยาง แบบสํารวจหรือแบบสอบถามหรือแบบประเมิน 
วิธีการวิเคราะหผล เปนตน 
 5. รายงาน รางวัลที่ไดรับการประกาศเกียรติคุณ ยกยอง ระดับชาติและนานาชาติ จากสถาบันหรือ
หนวยงานที่เปนที่ยอมรับ 
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ตัวบงชี้ที่ 11    :  การพัฒนาสุนทรียภาพในมิติทางศิลปะและวัฒนธรรม (สมศ.) 
ชนิดของตัวบงชี้ :  ผลผลิต/ผลลัพธ 
 

คําอธิบาย  
  ศิลปะและวัฒนธรรม เก่ียวของกับความสุนทรียและรสนิยม เกิดรูปแบบวิถีชีวิตและสังคม โดยมี
ลักษณะที่เปนพลวัต มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา จําเปนตองรูทันอยางมีปญญา โดยมีแผนในการพัฒนาใหความรู
และประสบการณดานสุนทรียภาพในบริบทของศิลปะและวัฒนธรรม สามารถเลือกรับ รักษาและสรางใหตนเอง
และสังคมอยูรวมกันอยางรูคุณคาความงาม อยางมีสุนทรียที่มีรสนิยม 
 

ประเด็นการพิจารณา 
 1. การมีสวนรวมของบุคลากรในสถาบันที่กอใหเกิดวัฒนธรรมที่ดี 
 2. สิ่งแวดลอมดานความปลอดภัยของอาคารสถานที่ สะอาดถูกสุขลักษณะ และตกแตงอยางมีความสุนทรีย 
 3. ปรับแตงและรักษาภูมิทัศนใหสวยงาม สอดคลองกับธรรมชาติ และเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 
 4. การจัดใหมีพื้นที่และกิจกรรมทางวัฒนธรรมที่เอ้ือและสงเสริมใหนักศึกษาและบุคลากรมีสวนรวม 
อยางสม่ําเสมอ 
 5. ระดับความพึงพอใจของบุคลากรและนักศึกษาที่เก่ียวกับประเด็น 1 - 4 ไมต่ํากวา 3.51 จากคะแนนเต็ม 5 
 

เกณฑการใหคะแนน 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
ปฏิบัติได 
 1 ขอ 

ปฏิบัติได 
2 ขอ 

ปฏิบัติได 
3 ขอ 

ปฏิบัติได 
4 ขอ 

ปฏิบัติได 
5 ขอ 

 

ขอมูลประกอบการพิจารณา 
 1. หลักฐานที่แสดงรายละเอียดของโครงการหรือกิจกรรมที่พัฒนาสุนทรียภาพดานศิลปะและวัฒนธรรม
ที่สถานศึกษาดําเนินการตลอดปในแตละปการศึกษา 
 2. โครงการหรือกิจกรรมที่แสดงรายละเอียดที่กําหนดวัตถุประสงคและเปาหมายของความสําเร็จอยาง
เปนรูปธรรม รายงานผลการประเมินการมีสวนรวม 
 3. เอกสารหลักฐานหรือผลการประเมินดานสภาพแวดลอม ความปลอดภัย ความสะอาด สุขอนามัย 
และความสวยงาม 
 4. รายงานสรุปผลการประเมินการจัดใหมีพื้นที่และกิจกรรมทางวัฒนธรรมที่เอ้ือและสงเสริมใหนักศึกษา
และบุคลากรมีสวนรวมอยางสม่ําเสมอ 
 5. รายงานผลการประเมินความพึงพอใจของบุคลากรและนักศึกษาที่เก่ียวกับประเด็น 1 – 4 
 

หมายเหตุ  
1. สะอาด หมายถึง ไมรก มีระเบียบ รักษางาย ใชสะดวก 

  2. สุขลักษณะ หมายถึง สะอาด ปลอดภัย ไรมลภาวะ สุขกาย สบายใจ เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม 
  3. สวยงาม หมายถึง มีการจัดแตงอาคาร สภาพแวดลอมอยางเหมาะสม สอดคลองกับพื้นที่

แวดลอม ไมสิ้นเปลือง และไมกอใหเกิดผลกระทบตอสภาพแวดลอม 
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องคประกอบท่ี 7 การบริหารและการจัดการ 
 

หลักการ  
 มหาวิทยาลัยตองใหความสําคัญกับการบริหารจัดการ โดยมีสภามหาวิทยาลัยทําหนาที่ในการกํากับดูแล
การทํางานของมหาวิทยาลัยใหมีประสิทธิภาพ มหาวิทยาลัยจะตองบริหารจัดการดานตางๆ ใหมีคุณภาพ เชน 
ทรัพยากรบุคคล ระบบฐานขอมูล การบริหารความเสี่ยง การบริหารการเปลี่ยนแปลง การบริหารทรัพยากร
ทั้งหมด ฯลฯ เพื่อสัมฤทธิผลตามเปาหมายที่กําหนดไว โดยใชหลักธรรมาภิบาล (Good Governance)  
 

มาตรฐานและเอกสารที่เกี่ยวของ  
 1. กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ป ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2551-2565) สํานักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา  
 2.  มาตรฐานการอุดมศึกษา พ.ศ. 2549 สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  
 3.  มาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.2551 สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  
 4.  มาตรฐานการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ สํานักงาน
คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.)  
 5.  มาตรฐานการประเมินคุณภาพภายนอกระดับอุดมศึกษา สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมิน
คุณภาพการศึกษา (องคการมหาชน) (สมศ.)  
 6.  เกณฑรางวัลคุณภาพแหงชาติเพื่อสถาบันที่เปนเลิศ 2009-2010  
 7.  เกณฑการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA)  
 8. ประกาศทบวงมหาวิทยาลัย เร่ือง มาตรฐานหองสมุดสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2544  
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ตัวบงชี้ที่ 7.1  : ภาวะผูนําของสภาสถาบันและผูบริหารทุกระดับของสถาบัน 
ชนิดของตัวบงชี้ : กระบวนการ 
 

คําอธิบายตัวบงชี้  
 ปจจัยสนับสนุนที่สําคัญตอการเจริญกาวหนาของมหาวิทยาลัยคือสภามหาวิทยาลัยและผูบริหารทุกระดับ
ของมหาวิทยาลัยนั้น ๆ หากสภามหาวิทยาลัยและผูบริหารมีวิสัยทัศน เปนผูนําที่ดี มีธรรมาภิบาล รับผิดชอบตอ
สังคม รักความกาวหนา ดูแลบุคลากรอยางดี เปดโอกาสใหชุมชนเขามามีสวนรวมในการบริหาร มีความสามารถ
ในการตัดสินใจแกปญหาและกํากับดูแลติดตามผลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยไปในทิศทางที่ถูกตอง จะทํา
ใหมหาวิทยาลัยเจริญรุดหนาอยางรวดเร็ว  
 

เกณฑมาตรฐาน  
 1.  สภามหาวิทยาลัยปฏิบัติหนาที่ตามที่กฎหมายกําหนดครบถวนและมีการประเมินตนเองตาม
หลักเกณฑที่กําหนดลวงหนา  
 2.  ผูบริหารมีวิสัยทัศน กําหนดทิศทางการดําเนินงาน และสามารถถายทอดไปยังบุคลากรทุกระดับ มี
ความสามารถในการวางแผนกลยุทธ มีการนําขอมูลสารสนเทศเปนฐานในการปฏิบัติงานและพัฒนา
มหาวิทยาลัย 
 3.  ผูบริหารมีการกํากับ ติดตามและประเมินผลการดําเนินงานตามที่มอบหมาย รวมทั้งสามารถสื่อสาร
แผนและผลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยไปยังบุคลากรในมหาวิทยาลัย 
 4.  ผูบริหารสนับสนุนใหบุคลากรในมหาวิทยาลัยมีสวนรวมในการบริหารจัดการ ใหอํานาจในการ ตัดสินใจ
แกบุคลากรตามความเหมาะสม  
 5.  ผูบริหารถายทอดความรูและสงเสริมพัฒนาผูรวมงานเพื่อใหสามารถทํางานบรรลุวัตถุประสงคของ
มหาวิทยาลัยเต็มตามศักยภาพ 
 6.  ผูบริหารบริหารงานดวยหลักธรรมาภิบาล โดยคํานึงถึงประโยชนของสถาบันและผูมีสวนไดสวนเสีย 
 7. สภามหาวิทยาลัยประเมินผลการบริหารงานของมหาวิทยาลัยและผูบริหารนําผลการประเมินไป
ปรับปรุงการบริหารงานอยางเปนรูปธรรม  
 

เกณฑการประเมิน 
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการดําเนินการ 
1 ขอ 

มีการดําเนินการ 
2 หรือ 3 ขอ 

มีการดําเนินการ 
4 หรือ 5 ขอ 

มีการดําเนินการ 
6  ขอ 

มีการดําเนินการ 
7 ขอ 
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ตัวบงชี้ที่ 7.2  : การพัฒนาสถาบันสูสถาบันเรียนรู 
ชนิดของตัวบงชี้ :  กระบวนการ 
 

คําอธิบายตัวบงชี้  
 มาตรฐานการอุดมศึกษาขอที่ 3 กําหนดใหมหาวิทยาลัยมีการสรางและพัฒนาสังคมฐานความรูและสังคม
แหงการเรียนรู  ซึ่งตองมีการจัดการความรูเพื่อมุงสูสถาบันแหงการเรียนรู โดยมีการรวบรวมองคความรูที่มีอยูใน
มหาวิทยาลัยซึ่งกระจัดกระจายอยูในตัวบุคคลหรือเอกสารมาพัฒนาใหเปนระบบ เพื่อใหทุกคนในมหาวิทยาลัย
สามารถเขาถึงความรู และพัฒนาตนเองใหเปนผูรู รวมทั้งปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพ อันจะสงผลให
มหาวิทยาลัยมีความสามารถในเชิงแขงขันสูงสุด  กระบวนการในการบริหารจัดการความรูในมหาวิทยาลัย 
ประกอบดวย การระบุความรู การคัดเลือก การรวบรวม การจัดเก็บความรู การเขาถึงขอมูล และการ
แลกเปลี่ยนความรูทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย การสรางบรรยากาศและวัฒนธรรมการเรียนรูภายใน
มหาวิทยาลัย การกําหนดแนววิธีปฏิบัติงาน ตลอดจนการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการ
บริหารจัดการความรูในสถาบันใหดียิ่งข้ึน  
 

เกณฑมาตรฐาน  
 1.  มีการกําหนดประเด็นความรูและเปาหมายของการจัดการความรู ที่สอดคลองกับแผนกลยุทธของ
มหาวิทยาลัยอยางนอยครอบคลุมพันธกิจดานการผลิตบัณฑิตและดานการวิจัย  
 2.  กําหนดบุคลากรกลุมเปาหมายที่จะพัฒนาความรูและทักษะดานการผลิตบัณฑิตและดาน การวิจัย
อยางชัดเจนตามประเด็นความรูที่กําหนดในขอ 1  
 3. มีการแบงปนและแลกเปลี่ยนเรียนรูจากความรู ทักษะของผูมีประสบการณตรง (tacit knowledge) 
เพื่อคนหาแนวปฏิบัติที่ดีตามประเด็นความรูที่กําหนดในขอ 1 และเผยแพรไปสูบุคลากรกลุมเปาหมายที่กําหนด  
 4.  มีการรวบรวมความรูตามประเด็นความรูที่กําหนดในขอ 1 ทั้งที่มีอยูในตัวบุคคลและแหลงเรียนรูอ่ืนๆ 
ที่เปนแนวปฏิบัติที่ดีมาพัฒนาและจัดเก็บอยางเปนระบบโดยเผยแพรออกมาเปนลายลักษณอักษร (explicit 
knowledge) 
 5.  มีการนําความรูที่ไดจากการจัดการความรูในปการศึกษาปจจุบันหรือปการศึกษาที่ผานมา ที่เปน
ลายลักษณอักษร (explicit knowledge) และจากความรู ทักษะของผูมีประสบการณตรง (tacit knowledge) 
ที่เปนแนวปฏิบัติที่ดีมาปรับใชในการปฏิบัติงานจริง  
 

เกณฑการประเมิน  
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการดําเนินการ 
1 ขอ 

มีการดําเนินการ 
2 ขอ 

มีการดําเนินการ 
3 ขอ 

มีการดําเนินการ 
4  ขอ 

มีการดําเนินการ 
5 ขอ 
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ตัวบงชี้ที่ 7.3      : ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจ 
ชนิดของตัวบงชี้  : กระบวนการ 
 

คําอธิบายตัวบงชี้   
 มหาวิทยาลัยควรมีการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจที่สอดรับกับนโยบายและ
การวางแผนระดับมหาวิทยาลัย เพื่อใหเปนระบบที่สมบูรณสามารถเชื่อมโยงกับทุกหนวยงานที่เก่ียวของทั้ง
ภายในและภายนอก เปนระบบที่ใชงานไดทั้งเพื่อการบริหาร การวางแผน และการตัดสินใจของผูบริหารทุก
ระดับ เพื่อการปฏิบัติงานตามภารกิจทุกดานของบุคลากร เพื่อการติดตาม ตรวจสอบและประเมินการ
ดําเนินงาน ตลอดจนเพื่อการปรับปรุงและพัฒนามหาวิทยาลัย ทั้งนี้ ระบบดังกลาว ตองมีความสะดวกในการใช
งานโดยประเมินจากความพึงพอใจของผูใช  
 

เกณฑมาตรฐาน  
 1.  มีแผนระบบสารสนเทศ (Information System Plan)  
 2.  มีระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย โดยอยางนอยตอง
ครอบคลุมการจัดการเรียนการสอน การวิจัย การบริหารจัดการ และการเงิน และสามารถนําไปใชในการ
ดําเนินงานประกันคุณภาพ  
 3.  มีการประเมินความพึงพอใจของผูใชระบบสารสนเทศ  
 4.  มีการนําผลการประเมินความพึงพอใจของผูใชระบบสารสนเทศมาปรับปรุงระบบสารสนเทศ 
 5.  มีการสงขอมูลผานระบบเครือขายของหนวยงานภายนอกที่เก่ียวของตามที่กําหนด 
 

เกณฑการประเมิน  
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการดําเนินการ 
1 ขอ 

มีการดําเนินการ 
2 ขอ 

มีการดําเนินการ 
3 ขอ 

มีการดําเนินการ 
4  ขอ 

มีการดําเนินการ 
5 ขอ 
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ตัวบงชี้ที่ 7.4  :  ระบบบริหารความเสี่ยง 
ชนิดของตัวบงชี้ :  กระบวนการ 
 

คําอธิบายตัวบงชี้  
 เพื่อใหมหาวิทยาลัยมีระบบบริหารความเสี่ยง โดยการบริหารและควบคุมปจจัย กิจกรรม และกระบวนการ
ดําเนินงานที่อาจเปนมูลเหตุของความเสียหาย (ทั้งในรูปของตัวเงิน หรือไมใชตัวเงิน เชน ชื่อเสียง และการฟองรอง
จากการไมปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล หรือความคุมคา) เพื่อใหระดับความ
เสี่ยง และขนาดของความเสียหายที่จะเกิดข้ึนในอนาคตอยูในระดับที่ยอมรับและควบคุมได โดยคํานึงถึงการเรียนรู
วิธีการปองกันจากการคาดการณปญหาลวงหนาและโอกาสในการเกิด เพื่อปองกันหรือบรรเทาความรุนแรงของปญหา 
รวมทั้ง การมีแผนสํารองตอภาวะฉุกเฉิน เพื่อใหมั่นใจวาระบบงานตาง ๆ มีความพรอมใชงาน มีการปรับปรุงระบบ
อยางตอเนื่องและทันตอการเปลี่ยนแปลงเพื่อการบรรลุเปาหมายของสถาบันตามยุทธศาสตรหรือกลยุทธเปนสําคัญ 
 

เกณฑมาตรฐาน  
 1.  มีการแตงตั้งคณะกรรมการหรือคณะทํางานบริหารความเสี่ยง โดยมีผูบริหารระดับสูงและตัวแทนที่
รับผิดชอบพันธกิจหลักของมหาวิทยาลัยรวมเปนคณะกรรมการหรือคณะทํางาน  
 2.  มีการวิเคราะหและระบุความเสี่ยง และปจจัยที่กอใหเกิดความเสี่ยงอยางนอย 3 ดาน ตามบริบทของ
มหาวิทยาลัย จากตัวอยางตอไปนี้  
  - ความเสี่ยงดานทรัพยากร (การเงิน งบประมาณ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ อาคาร สถานที่)  
  - ความเสี่ยงดานยุทธศาสตร หรือกลยุทธของมหาวิทยาลัย 
  - ความเสี่ยงดานนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ  
  - ความเสี่ยงดานการปฏิบัติงาน เชน ความเสี่ยงของกระบวนการบริหารหลักสูตร การบริหาร งานวิจัย 
ระบบงาน ระบบประกันคุณภาพ 
  - ความเสี่ยงดานบุคลากรและความเสี่ยงดานธรรมาภิบาล โดยเฉพาะจรรยาบรรณของอาจารย และบุคลากร  
  - ความเสี่ยงจากเหตุการณภายนอก  
  - อ่ืนๆ ตามบริบทของมหาวิทยาลัย 
 3.  มีการประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยงและจัดลําดับความเสี่ยงที่ไดจากการวิเคราะหในขอ 2  
 4.  มีการจัดทําแผนบริหารความเสี่ยงที่มีระดับความเสี่ยงสูง และดําเนินการตามแผน  
 5.  มีการติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานตามแผน และรายงานตอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา
อยางนอยปละ 1 คร้ัง  
 6.  มีการนําผลการประเมิน และขอเสนอแนะจากสภามหาวิทยาลัยไปใชในการปรับแผน หรือวิเคราะห
ความเสี่ยงในรอบปถัดไป  
 

หมายเหตุ  
 คะแนนการประเมินจะเทากับ 0 หากพบวาเกิดเหตุการณรายแรงข้ึนภายในมหาวิทยาลัยในรอบปการ
ประเมิน ที่สงผลกระทบตอชีวิตและความปลอดภัยของนักศึกษา คณาจารย บุคลากร หรือตอชื่อเสียง
ภาพลักษณ หรือตอความมั่นคงทางการเงินของมหาวิทยาลัย อันเนื่องมาจากความบกพรองของมหาวิทยาลัยใน
การควบคุม หรือจัดการกับความเสี่ยง หรือปจจัยเสี่ยงที่ไมมีประสิทธิภาพเพียงพอ โดยมีหลักฐานประกอบที่
ชัดเจน ตัวอยางความเสี่ยงรายแรงที่ใหผลประเมินเปนศูนย (0) คะแนน เชน 
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 1.  มีการเสียชีวิตและถูกทํารายรางกายหรือจิตใจอยางรุนแรงของนักศึกษา คณาจารย บุคลากร ภายใน
มหาวิทยาลัย ทั้งๆ ที่อยูในวิสัยที่มหาวิทยาลัยสามารถปองกันหรือลดผลกระทบในเหตุการณที่เกิดข้ึนได แตไม
พบแผนการจัดการความเสี่ยงหรือไมพบความพยายามของมหาวิทยาลัยในการระงับเหตุการณดังกลาว 
 2.  มหาวิทยาลัยหรือหนวยงานเสื่อมเสียชื่อเสียงหรือมีภาพลักษณที่ไมดี อันเนื่องมาจากปจจัยตาง ๆ เชน 
คณาจารย นักวิจัยหรือบุคลากรขาดจริยธรรม จรรยาบรรณ การไมปฏิบัติตามมาตรฐานหรือกฎกระทรวง และเกิด
เปนขาวปรากฏใหเห็นตามสื่อตาง เชน หนังสือพิมพ ขาว online เปนตน 
 3.  มหาวิทยาลัยหรือหนวยงานขาดสภาพคลองในดานการเงินจนทําใหตองปดหลักสูตร หรือ ไมสามารถ
ปฏิบัติตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษาของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาไดสงผลกระทบ
ตอนักศึกษาปจจุบันที่เรียนอยูอยางรุนแรง 
 

เกณฑการประเมิน  
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการดําเนินการ 
1 ขอ 

มีการดําเนินการ 
2 ขอ 

มีการดําเนินการ 
3 – 4 ขอ 

มีการดําเนินการ 
5  ขอ 

มีการดําเนินการ 
6 ขอ 

 

 ** หากมีคณะใดคณะหนึ่งไดคะแนนการประเมินเปนศูนย (0) แลว มหาวิทยาลัยก็จะไดคะแนน การ
ประเมินเปนศูนย (0) ดวยเชนกัน หากเปนไปตามเงื่อนไขที่กลาวไวขางตนการไมเขาขายที่ทําให ผลการประเมิน
ไดคะแนนเปนศูนย (0) ไดแก 
 1.  มหาวิทยาลัยมีการวิเคราะหและจัดทําแผนบริหารความเสี่ยงเชิงปองกัน หรือมีแผนรองรับเพื่อลด
ผลกระทบสําหรับความเสี่ยงที่ทําใหเกิดเร่ืองรายแรงดังกลาวไวลวงหนา และดําเนินการตามแผน 
 2.  เปนเหตุสุดวิสัย อยูนอกเหนือการบริหารจัดการ (การควบคุมหรือการปองกัน) ของมหาวทิยาลัย 
 3.  เหตุการณรายแรงดังกลาวมีความรุนแรงที่ลดนอยลงมากจากแผนรองรับผลกระทบที่ไดกําหนดไว
ลวงหนา 
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ตัวบงชี้ที่  12  : การปฏิบัติตามบทบาทหนาที่ของสภาสถาบัน (สมศ.) 
ชนิดของตัวบงชี้ : ผลผลิต/ผลลัพธ 
 

คําอธิบาย     
 สภามหาวิทยาลัยถือเปนองคกรหลักของมหาวิทยาลัยที่ตองมีบทบาทสําคัญในการกําหนดนโยบาย กรอบ
ทิศทางการดําเนินงานตามอัตลักษณของมหาวิทยาลัย กําหนดระบบกลไกและกระบวนการที่เปนรูปธรรมในการ
บริหารจัดการเพื่อใหเกิดการกํากับดูแลและขับเคลื่อนมหาวิทยาลัย  รวมทั้งการควบคุมและตรวจสอบการ
ดําเนินงานของมหาวิทยาลัยใหเกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และการพัฒนามหาวิทยาลัยอยางยั่งยืน 
 การประเมินผลความสําเร็จในการปฏิบัติตามบทบาทหนาที่ของสภามหาวิทยาลัย จะมุงเนนการประเมิน
คุณภาพในการกําหนดทิศทางกํากับดูแลและขับเคลื่อนการดําเนินงานของมหาวิทยาลัย ตามหนาที่และบทบาท
ของสภามหาวิทยาลัย การบริหารและการจัดการตามหลักธรรมาภิบาล และการดําเนินงานตามมติการประชุม
สภามหาวิทยาลัย 
 

เกณฑการประเมิน 
 ใชคาคะแนนผลการประเมินผลการดําเนินงานของสภามหาวิทยาลัย (คะแนนเต็ม 5) ที่ครอบคลุม 5 
ประเด็น ดังตอไปนี้ 
 1. สภามหาวิทยาลัยทําพันธกิจครบถวนตามภาระหนาที่ที่กําหนดในพระราชบัญญัติของสถานศึกษา 
 2. สภามหาวิทยาลัยกําหนดยุทธศาสตร ทิศทาง กํากับนโยบาย ขอบังคับ ระเบียบ 
 3. สภามหาวิทยาลัยทําตามกฎระเบียบขอบังคับของตนสังกัดและหนวยงานที่เก่ียวของ 
 4. สภามหาวิทยาลัยกํากับ ติดตาม การดําเนินงานของผูบริหารสถานศึกษา 
 5. สภามหาวิทยาลัยดําเนินงานโดยใชหลักธรรมาภิบาล ครบทั้ง 10 ประเด็น 
 

ขอมูลประกอบการพิจารณา  
 เอกสารหรือหลักฐานที่แสดงรายละเอียดการประเมินตามประเด็นที่กําหนดในเกณฑการใหคะแนน 
 

หมายเหตุ  
เปนการประเมินในระดับมหาวิทยาลัย คณะวิชาไมตองประเมิน 
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ตัวบงชี้ที่  13  : การปฏิบัติตามบทบาทหนาที่ของผูบริหารสถาบัน (สมศ.)  
ชนิดของตัวบงชี้ : ผลผลิต/ผลลัพธ 
 

คําอธิบาย    
 การประเมินผลตามหนาที่และบทบาทของผูบริหาร ในการบริหารและการจัดการใหบรรลุผลสําเร็จตาม
แผนกลยุทธและแผนปฏิบัติการประจําปของมหาวิทยาลัย จะมุงเนนการประเมินคุณภาพของการบริหารงาน
ตามนโยบายของสภามหาวิทยาลยั ประสิทธิผลของแผนปฏิบัติการประจําป ความสามารถในการบริหารและการ
จัดการตามหลักธรรมาภิบาลของผูบริหาร 
 

เกณฑการประเมิน 
 ใชคาคะแนนผลการประเมินผลผูบริหารโดยคณะกรรมการที่สภามหาวิทยาลัยแตงตั้ง (คะแนนเต็ม 5) 
 

ขอมูลประกอบการพิจารณา 
 1. เอกสารหรือหลักฐานที่แสดงรายละเอียดการกําหนดหรือทบทวนนโยบายการกํากับดูแลมหาวิทยาลัย 
รวมทั้งทบทวนกรอบทิศทางการดําเนินงานของมหาวิทยาลัย ตามหนาที่และบทบาทของผูบริหารมหาวิทยาลัย 
 2.  เอกสารหรือหลักฐานที่แสดงรายละเอียดการดําเนินการตามระบบการกํากับดูแลมหาวิทยาลัย โดยมี
เอกสารหรือหลักฐานหรือรายงานหรือบันทึกการประชุมที่แสดงใหเห็นวาผูบริหารมหาวิทยาลัย ไดกําหนดใหมี
กระบวนการที่เปนรูปธรรมในการจัดการเพื่อใหเกิดการควบคุมและตรวจสอบการดําเนินงานของมหาวิทยาลัย 
 3.  เอกสารหรือหลักฐานที่แสดงใหเห็นวาผูบริหารมหาวิทยาลัย มีการติดตามผลการดําเนินงานสําคัญ 
เชน ระบบในดานนโยบายและแผน ดานการบริหารงานบุคล ดานการเงินและงบประมาณ โดยเฉพาะการ
ดําเนินงานตามภารกิจหลักของมหาวิทยาลัยที่เปนมติสภามหาวิทยาลัย 
 4.  เอกสารหรือหลักฐานที่แสดงใหเห็นถึงนโยบายของมหาวิทยาลัยที่กําหนดใหมีระบบการประเมิน
ผูบริหารโดยคณะกรรมการที่สภามหาวิทยาลัยแตงตั้งและมีการดําเนินงานตามระบบนั้น 
 5.  รายงานการสังเคราะหมติหรือนโยบาย รวมทั้งผลกระทบที่เกิดข้ึนจากการตัดสินใจของผูบริหาร
มหาวิทยาลัย 

 

หมายเหตุ  
1. ระดับสถาบัน ผูบริหาร หมายถึง อธิการบดี 

  2. ระดับคณะ ผูบริหาร หมายถึง คณบดี หรือผูบริหารของหนวยงานที่เทียบเทาคณะที่มีการจัดการเรียน
การสอน 
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องคประกอบท่ี 8 การเงินและงบประมาณ 
 

หลักการ  
 การเงินและงบประมาณเปนสิ่งที่สําคัญอยางหนึ่งของมหาวิทยาลัย ไมวาแหลงเงินทุนของ มหาวิทยาลัย
จะไดมาจากงบประมาณแผนดิน (สําหรับสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ) หรือเงินรายไดของมหาวิทยาลัย เชน คา
หนวยกิต คาธรรมเนียม คาบํารุงการศึกษาตาง ๆ ของนักศึกษา รายไดจากงานวิจัย บริการทางวิชาการ คาเชา
ทรัพยสิน ฯลฯ ผูบริหารมหาวิทยาลัยจะตองมีแผนการใชเงินที่สะทอนความตองการใชเงินเพื่อการดําเนินงาน
ตามแผนกลยุทธและแผนปฏิบัติงานประจําปของมหาวิทยาลัยไดอยางมีประสิทธิภาพ ทําความเขาใจกับการ
วิเคราะหทางการเงิน เชน คาใชจายทั้งหมดตอจํานวนนักศึกษา ทรัพยสินถาวรตอจํานวนนักศึกษา คาใชจายที่
สถาบันใชสําหรับการผลิตบัณฑิตตอหัว จําแนกตามกลุมสาขา รายไดทั้งหมดของมหาวิทยาลัยหลังจากหักงบ 
(คาใชจาย) ดําเนินการทั้งหมด งบประมาณในการพัฒนาอาจารย ความรวดเร็วในการเบิกจาย รอยละของ
งบประมาณที่ประหยัดไดหลังจากที่ปฏิบัติตามภารกิจทุกอยางครบถวน สิ่งเหลานี้จะเปนการแสดงศักยภาพเชิง
การบริหารจัดการดานการเงินของมหาวิทยาลัยที่เนนถึงความโปรงใส ความถูกตอง ใชเม็ดเงินอยางคุมคา มี
ประสิทธิภาพ และเกิดประโยชนสูงสุด  
 

มาตรฐานและเอกสารที่เกี่ยวของ  
 1.  แผนกลยุทธดานการเงินระดับอุดมศึกษา สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  
 2.  แผนปฏิบัติงานประจําปของมหาวิทยาลัย 
 3.  มาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.2551 สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  
 4.  มาตรฐานการประเมินคุณภาพภายนอกระดับอุดมศึกษารอบสาม พ.ศ. 2553 สํานักงานรับรอง
มาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องคการมหาชน) (สมศ.)  
 5.  มาตรฐานแผนการปฏิบัติราชการของสํานักงบประมาณ  
 6.  รายงานงบประมาณแผนดิน (สถาบันอุดมศึกษาของรัฐ) และเงินรายได  
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ตัวบงชี้ที่ 8.1  : ระบบและกลไกการเงินและงบประมาณ 
ชนิดของตัวบงชี้ : กระบวนการ 
 

คําอธิบายตัวบงชี้  
 มหาวิทยาลัยจะตองมีระบบในการจัดหาและจัดสรรเงินอยางมีประสิทธิภาพ จะตองมีแผนกลยุทธ
ทางดานการเงินซึ่งเปนแผนจัดหาเงินทุนจากแหลงเงินทุนตาง ๆ ที่สามารถผลักดันแผนกลยุทธของมหาวิทยาลัย
ใหสามารถดําเนินการได มีการวิเคราะหรายได คาใชจายของการดําเนินงาน ทั้งจากงบประมาณ แผนดินและเงินรายได
อ่ืนๆ ที่มหาวิทยาลัยไดรับ มีการจัดสรรงบประมาณและการจัดทํารายงานทางการเงินอยางเปนระบบครบทุกพันธกิจ 
มีระบบการตรวจสอบการใชเงินอยางมีประสทิธิภาพ รายงานทางการเงินตองแสดงรายละเอียดการใชจายในทุกพันธกิจ 
โครงการ กิจกรรม เพื่อใหสามารถวิเคราะหสถานะทางการเงินและความมั่นคงของมหาวิทยาลัยได  
 

เกณฑมาตรฐาน  
 1.  มีแผนกลยุทธทางการเงินที่สอดคลองกับแผนกลยุทธของมหาวิทยาลัย 
 2.  มีแนวทางจัดหาทรัพยากรทางดานการเงิน หลักเกณฑการจัดสรร และการวางแผนการใชเงินอยางมี
ประสิทธิภาพ โปรงใส ตรวจสอบได  
 3.  มีงบประมาณประจําปที่สอดคลองกับแผนปฎิบัติการในแตละพันธกิจและการพัฒนามหาวิทยาลัยและบุคลากร  
 4.  มีการจัดทํารายงานทางการเงินอยางเปนระบบ และรายงานตอสภามหาวิทยาลัยอยางนอยปละ 2 คร้ัง 
 5.  มีการนําขอมูลทางการเงินไปใชในการวิเคราะหคาใชจาย และวิเคราะหสถานะทางการเงินและความ
มั่นคงของมหาวิทยาลัยอยางตอเนื่อง  
 6.  มีหนวยงานตรวจสอบภายในและภายนอก ทําหนาที่ตรวจ ติดตามการใชเงินใหเปนไปตามระเบียบ
และกฎเกณฑที่มหาวิทยาลัยกําหนด  
 7.  ผูบริหารระดับสูงมีการติดตามผลการใชเงินใหเปนไปตามเปาหมาย และนําขอมูลจากรายงานทาง
การเงินไปใชในการวางแผนและการตัดสินใจ  
 

หมายเหตุ  
 แผนกลยุทธทางการเงิน เปนแผนระยะยาวที่ระบุที่มาและใชไปของทรัพยากรทางการเงินของมหาวิทยาลัย 
ที่สามารถผลักดันแผนกลยุทธของมหาวิทยาลัยใหสามารถดําเนินการได แผนกลยุทธทางการเงินจะสอดรับไปกับ
แผนกลยุทธของมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยควรประเมินความตองการทรัพยากรที่ตองจัดหาสําหรับการดําเนินงาน
ตามกลยุทธแตละกลยุทธและประเมินมูลคาของทรัพยากรออกมาเปนเงินทุนที่ตองการใช ซึ่งจะเปนความตองการ
เงินทุนในระยะยาวเทากับเวลาที่มหาวิทยาลัยใชในการดําเนินการใหกลยุทธนั้นบังเกิดผล จากนั้น จึงจะกําหนดให
เห็นอยางชัดเจนถึงที่มาของเงินทุนที่ตองการใชวาสามารถจัดหาไดจากแหลงเงินทุนใด เชน รายไดคาธรรมเนียม
การศึกษา งบประมาณแผนดินหรือเงินอุดหนุนจากรัฐบาล เงินทุนสะสมของหนวยงาน เงินบริจาคจากหนวยงาน
ภายนอกหรือศิษยเกา หรือมหาวิทยาลัยจะตองมีการระดมทุนดวยวิธีการอ่ืนๆ อีกเพิ่มเติม เชน การแปลงทรัพยสิน
ทางปญญาเปนมูลคา รวมทั้งมีการวิเคราะหตนทุนของการดําเนินงานดวย เชน ตนทุนตอหนวยในการผลิตบัณฑิต
ในแตละหลักสูตร โดยที่ระยะเวลาของแผนกลยุทธทางการเงินจะเทากับระยะเวลาของแผนกลยุทธของ มหาวิทยาลัย 
 

เกณฑการประเมิน  
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการดําเนินการ 
1 ขอ 

มีการดําเนินการ 
2 - 3 ขอ 

มีการดําเนินการ 
4 – 5 ขอ 

มีการดําเนินการ 
6  ขอ 

มีการดําเนินการ 
7 ขอ 
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องคประกอบท่ี 9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 
 

หลักการ  
 ระบบและกลไกในการประกันคุณภาพการศึกษาภายในเปนปจจัยสําคัญที่แสดงถึงศักยภาพการพัฒนา
คุณภาพของมหาวิทยาลัย โดยตองครอบคลุมทั้งปจจัยนําเขา กระบวนการ ผลผลิต ผลลัพธ และผลกระทบที่
เกิดข้ึน มหาวิทยาลัยจะตองพัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพ การศึกษาภายในอยางตอเนื่อง และมี
กระบวนการจัดการความรู เพื่อใหเกิดนวัตกรรมดานการประกันคุณภาพการศึกษาภายในที่เปนลักษณะเฉพาะ
ของมหาวิทยาลัย 
 

มาตรฐานและเอกสารที่เกี่ยวของ  
 1.  พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 สํานักงาน
เลขาธิการสภาการศึกษา  
 2.  กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ป ฉบับที่  2 (พ.ศ. 2551-2565) สํานักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา  
 3.  กฎกระทรวงวาดวยระบบ หลักเกณฑ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2553  
 4.  มาตรฐานการศึกษาของชาติ  พ.ศ. 2547 สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา  
 5.  มาตรฐานการอุดมศึกษา พ.ศ. 2549 สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  
 6.  มาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.2551 สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  
 7. กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2552 (Thai Qualification Framework for 
Higher Education) (TQF: HEd.) สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  
 8.  เกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2548 สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  
 9.  มาตรฐานการประเมินคุณภาพภายนอกระดับอุดมศึกษารอบสาม พ.ศ. 2553 สํานักงานรับรอง
มาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องคการมหาชน) (สมศ.)  
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ตัวบงชี้ที่ 9.1    : ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 
ชนิดของตัวบงชี้  :  กระบวนการ 
 

คําอธิบายตัวบงชี้   
 การประกันคุณภาพการศึกษาภายในเปนภารกิจของมหาวิทยาลัยตามที่กําหนดไวในพระราชบัญญัติ
การศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 ซึ่งมหาวิทยาลัยตองสรางระบบและกลไก
ในการควบคุม ตรวจสอบ ประเมินและพัฒนาการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยใหเปนไปตามนโยบาย 
เปาประสงค และระดับคุณภาพตามมาตรฐานที่กําหนดโดยมหาวิทยาลัยและหนวยงานตนสังกัด ตลอดจน
หนวยงานที่เก่ียวของ มีการวัดผลสําเร็จของการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน รวมทั้งการรายงานผลการประกัน
คุณภาพตอหนวยงานที่เก่ียวของ และเปดเผยตอสาธารณชน มีการประเมินและปรับปรุงอยางตอเนื่อง และมี
นวัตกรรมที่เปนแบบอยางที่ดี  
 การประกันคุณภาพการศึกษาภายในถือเปนสวนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษาที่ตองดําเนินการ
อยางตอเนื่อง โดยมีการสรางจิตสํานึกใหเห็นวาเปนความรับผิดชอบรวมกันของทุกคนในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
ทั้งนี้ เพื่อเปนหลักประกันแกสาธารณชนใหมั่นใจไดวามหาวิทยาลัยสามารถสรางผลผลิตทางการศึกษาที่มีคุณภาพ  
 

เกณฑมาตรฐาน   
 1.  มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายในที่เหมาะสมและสอดคลองกับพันธกิจ และ
พัฒนาการของมหาวิทยาลัย ตั้งแตระดับภาควิชาหรือหนวยงานเทียบเทา และดําเนินการตามระบบ ที่กําหนด  
 2.  มีการกําหนดนโยบายและใหความสําคัญเร่ืองการประกันคุณภาพการศึกษาภายในโดยคณะกรรมการ
ระดับนโยบายและผูบริหารสูงสุดของมหาวิทยาลัย 
 3.  มีการกําหนดตัวบงชี้เพิ่มเติมตามอัตลักษณของมหาวิทยาลัย 
 4.  มีการดําเนินงานดานการประกันคุณภาพการศึกษาภายในที่ครบถวน ประกอบดวย 1) การควบคุม 
ติดตามการดําเนินงาน และประเมินคุณภาพ 2) การจัดทํารายงานประจําปที่เปนรายงานประเมินคุณภาพเสนอ
ตอสภามหาวิทยาลัยและสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาตามกําหนดเวลา โดยเปนรายงานที่มีขอมูล
ครบถวนตามที่สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษากําหนดใน CHE QA Online และ 3) การนําผลการ
ประเมินคุณภาพไปทําแผนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัย 
 5.  มีการนําผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายในมาปรับปรุงการทํางาน และสงผลใหมีการพัฒนาผล
การดําเนินงานตามตัวบงชี้ของแผนกลยุทธทุกตัวบงชี้  
 6.  มีระบบสารสนเทศที่ใหขอมูลสนับสนุนการประกันคุณภาพการศึกษาภายในครบทั้ง 9 องคประกอบคุณภาพ  
 7. มีสวนรวมของผูมีสวนไดสวนเสียในการประกันคุณภาพการศึกษา โดยเฉพาะนักศึกษา ผูใชบัณฑิต
และผูใชบริการตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย 
 8.  มีเครือขายการแลกเปลี่ยนเรียนรูดานการประกันคุณภาพการศึกษาระหวางมหาวิทยาลัยและมีกิจกรรม
รวมกัน  
 9.  มีแนวปฏิบัติที่ดีหรืองานวิจัยดานการประกันคุณภาพการศึกษาที่หนวยงานพัฒนาข้ึน และเผยแพรให
หนวยงานอ่ืนสามารถนําไปใชประโยชน 
 

เกณฑการประเมิน  
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการดําเนินการ 
1 ขอ 

มีการดําเนินการ 
2 หรือ 3  ขอ 

มีการดําเนินการ 
4 หรือ 6 ขอ 

มีการดําเนินการ 
7 หรือ 8  ขอ 

มีการดําเนินการ 
9 ขอ 
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ตัวบงชี้ที่ 15    : ผลประเมินการประกันคุณภาพภายในรับรองโดยตนสังกัด (สมศ.) 
ชนิดของตัวบงชี้  :  ผลผลิต/ผลลัพธ 
 

คําอธิบาย 
 ตามกฎกระทรวงวาดวยระบบ หลักเกณฑ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2553 ระบุไววา  
“...ใหหนวยงานตนสังกัดของสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาจัดใหมีการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษานั้น 
อยางนอยหนึ่งคร้ังในทุกสามป และแจงผลใหสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาทราบ รวมทั้งเปดเผยผลการติดตาม 
ตรวจสอบคุณภาพการศึกษาตอสาธารณชน...” ทั้งนี้ สถานศึกษาจะดําเนินการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
ที่ครอบคลุมตัวบงชี้ที่สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาหรือตนสังกัดกําหนด โดยจะเปนตัวบงชี้ที่เนนดาน
ปจจัยนําเขาและกระบวนการ ซึ่งผลการประเมินการประกันคุณภาพภายในโดยตนสังกัดนี้ จะเปนคะแนนที่
สามารถสะทอนประสิทธิภาพและประสิทธิผลของคุณภาพการดําเนินงานดานตางๆ ของสถานศึกษา 
ระดับอุดมศึกษาได ดังนั้น ในการประเมินตัวบงชี้นี้ จะใชคาเฉลี่ยคะแนนประเมินการประกันคุณภาพภายใน โดย
ตนสังกัด โดยไมตองทําการประเมินใหม 
 

เกณฑการใหคะแนน 
 ใชคาคะแนนผลการประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาภายในโดยตนสังกัด 
 

ขอมูลประกอบการพิจารณา 
 คะแนนประเมินผลการประกันคุณภาพภายในของสถาบันอุดมศึกษาโดยตนสังกัด 

 

หมายเหตุ  
กรณีของการประเมินระดับคณะ หากประเมินการประกันคุณภาพภายในของคณะไมครบทุกตัวที่กําหนด

ในระดับสถาบัน ใหใชคะแนนจากการประเมินในระดับสถาบันของตัวบงชี้นั้นมาใชแทน 
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ตัวบงชี้ที่ 16.1 : ผลการบริหารสถาบันใหเกิดเอกลักษณ  (สมศ.) 
ชนิดของตัวบงชี้ : ผลผลิต/ผลลัพธ 
 

คําอธิบาย   
 เอกลักษณ หมายถึง บุคลิก ลักษณะที่เกิดข้ึนกับผูเรียนตามปรัชญา ปณิธาน/วิสัยทัศน พันธกิจ และ
วัตถุประสงคของสถานศึกษาระดับอุดมศึกษา ที่ไดรับความเห็นชอบจากสภาสถาบัน    
 

ประเด็นการพิจารณา 
 1. มีการกําหนดกลยุทธและแผนการปฏิบัติงานที่สอดคลองเอกลักษณของสถานศึกษาโดยไดรับการ
เห็นชอบจากสภาสถาบัน 

2. มีการสรางระบบการมีสวนรวมของผูเรียนและบุคลากรในการปฏิบัติตามกลยุทธที่กําหนดอยาง
ครบถวนสมบูรณ 
 3. ผลการประเมินของผูเรียนและบุคลากรเก่ียวกับการปฏิบัติงานของสถานศึกษาที่สอดคลองกับ
เอกลักษณไมต่ํากวา 3.51 จากคะแนนเต็ม 5 

4. ผลการดําเนินงานกอใหเกิดผลกระทบที่เปนประโยชนและ/หรือสรางคุณคาตอสังคม 
5. ผูเรียน/บุคลากร/คณะ/สถาบัน ไดรับการยกยองหรือยอมรับในระดับชาติและ/หรือนานาชาติใน

ประเด็นที่เก่ียวกับเอกลักษณ 
 

เกณฑการใหคะแนน 
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
ปฏิบัติได 

1 ขอ 
ปฏิบัติได 

2 ขอ 
ปฏิบัติได 

3 ขอ 
ปฏิบัติได 

4 ขอ 
ปฏิบัติได 

5 ขอ 
 

ขอมูลประกอบการพิจารณา 
หลักฐานเชิงประจักษในการไดรับการยกยองหรือยอมรับ การไดรับรางวัลในประเด็นที่เก่ียวกับเอกลักษณ 

เชน โลรางวัล ใบประกาศเกียรติคุณ เกียรติบัตร หนังสือเชิดชูเกียรติ เปนตน 

 

หมายเหตุ  
1. คณะและสถาบัน มีอัตลักษณเดียวกัน โดยความเห็นชอบจากสภาสถาบัน 
2. คณะจะดําเนินการแยกหรือดําเนินการรวมกับสถาบันก็ได 
3. กรณีที่คณะดําเนินการรวมกับสถาบันจะตองรายงานไวใน SAR ของคณะ และแสดง หลักฐานการ

ดําเนินงานดวย โดยใชผลการประเมินของสถาบัน 
 

การคิดคะแนน 
1. กรณีที่คณะดําเนินการรวมกับสถาบันและมีสวนรวมในการดําเนินการ ผลการประเมินจะพิจารณา

ขอมูลในระดับสถาบัน โดยคณะที่มีสวนรวมใหใชคะแนนเดียวกับสถาบัน 
2. กรณีที่คณะดําเนินการแยกกับสถาบัน ผลการประเมินจะพิจารณาในระดับคณะ 
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ตัวบงชี้ที่ 16.2 : ผลการพัฒนาบัณฑิตตามเอกลักษณ (สมศ.) 
ชนิดของตัวบงชี้ : ผลผลิต/ผลลัพธ     

 

วิธีการคํานวณ  
 ผลรวมของคาคะแนนที่ไดจากการประเมินบัณฑิตที่มีคุณลักษณะตามเอกลักษณ 

 
 จํานวนบัณฑิตที่ไดรับการประเมินทั้งหมด 

 

 

เกณฑการใหคะแนน  
 ใชคาเฉลี่ยของคะแนนประเมินบัณฑิต (คะแนนเต็ม 5)  

 

ขอมูลประกอบการพิจารณา 
 ขอมูลจากการสํารวจตองมีความเปนตัวแทนของผูสําเร็จการศึกษาทั้งในเชิงปริมาณและในเชิงคุณภาพ
ครอบคลุมทุกคณะ อยางนอยรอยละ 20 ของจํานวนผูสําเร็จการศึกษาในแตละระดับ โดยมีขอมูลประกอบการ
พิจารณาดังตอไปนี้ 
 1. ปรัชญา ปณิธาน/วิสัยทัศน พันธกิจและวัตถุประสงคของสถานศึกษา รวมทั้งแผนกลยุทธ และ
แผนการปฏิบัติงานประจําปของสถานศึกษาที่ไดรับความเห็นชอบจากสภาสถาบัน 
 2. แผนกลพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาในดานตางๆ ที่ไดรับความเห็นชอบจากสภาสถาบัน 
 3. รายงานผลการปฏิบัติงานประจําปที่ไดรับความเห็นชอบจากสภาสถาบัน ซึ่งแสดงใหเห็นถึงผลการ
ดําเนินงานและผลสําเร็จของการดําเนินงานที่สอดคลองกับปรัชญา วิสัยทัศน และพันธกิจของสถาบัน 
 4. ผูตอบแบบสอบถาม คือ ผูใชบัณฑิต หรือสถานศึกษาที่รับบัณฑิตเขาศึกษาตอ 

 

หมายเหตุ  
“1 สถาบัน 1 เอกลักษณ” โดยความเห็นชอบจากสภาสถาบัน โดย 
1. คณะและสถาบัน มีเอกลักษณเดียวกัน โดยความเห็นชอบจากสภาสถาบัน 
2. คณะจะดําเนินการแยกหรือดําเนินการรวมกับสถาบันก็ได 
3. กรณีที่คณะดําเนินการรวมกับสถาบันจะตองรายงานไวใน SAR ของคณะ และแสดงหลักฐานการ

ดําเนินงานดวย โดยใชผลการประเมินของสถาบัน 
 

การคิดคะแนน 
 1. กรณีที่คณะดําเนินการรวมกับสถาบันและมีสวนรวมในการดําเนินการ ผลการประเมินจะพิจารณา
ขอมูลในระดับสถาบัน โดยคณะที่มีสวนรวมใหใชคะแนนเดียวกับสถาบัน 
 2. กรณีที่คณะดําเนินการแยกกับสถาบัน ผลการประเมินจะพิจารณาในระดับคณะ 
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ตัวบงชี้ที่ 17  : ผลการพัฒนาตามจุดเนนและจุดเดนที่สงผลสะทอนเปนอัตลักษณของมหาวิทยาลัย (สมศ.) 
ชนิดของตัวบงชี้   :  ผลผลิต/ผลลัพธ 
 

คําอธิบาย    
 อัตลักษณ หมายถึง ความสําเร็จตามจุดเนนและจุดเดนที่สะทอนใหเห็นเปนลักษณะโดดเดนเปนหนึ่ง
ของสถานศึกษา 
 

ประเด็นการพิจารณา 
 1. มีการกําหนดกลยุทธการปฏิบัติงานที่สอดคลองกับจุดเนน จุดเดน หรือความเชี่ยวชาญเฉพาะของ
สถานศึกษา โดยไดรับการเห็นชอบจากสภาสถาบัน 
 2. มีการสรางระบบการมีสวนรวมของผูเรียนและบุคลากรในการปฏิบัติตามกลยุทธที่กําหนดอยาง
ครบถวนสมบูรณ 
 3. ผลการประเมินความพึงพอใจของบุคลากรที่เก่ียวกับการดําเนินการตามจุดเนน และจุดเดน หรือความ
เชี่ยวชาญเฉพาะของสถานศึกษา ไมต่ํากวา 3.51 จากคะแนนเต็ม 5 
 4. ผลการดําเนินงานบรรลุตามจุดเนน จุดเดน หรือความเชี่ยวชาญเฉพาะของสถานศึกษาและเกิด 
ผลกระทบที่เกิดประโยชนและสรางคุณคาตอสังคม 
 5. ผูเรียน/บุคลากร/คณะ/สถานศึกษา มีจุดเนน จุดเดน หรือความเชี่ยวชาญเฉพาะที่กําหนด และไดรับ
การยอมรับในระดับชาติและ/หรือนานาชาติ 
 

เกณฑการใหคะแนน  
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
ปฏิบัติได 

1 ขอ 
ปฏิบัติได 

2 ขอ 
ปฏิบัติได 

3 ขอ 
ปฏิบัติได 

4 ขอ 
ปฏิบัติได 

5 ขอ 
 

ขอมูลประกอบการพิจารณา 
 1. เอกสารหลักฐานที่แสดงใหเห็นถึงการกําหนดอัตลักษณ จุดเนน หรือจุดเดนของสถานศึกษา 
 2. แผนกลยุทธ แผนการปฏิบัติงานประจําป รวมทั้งแผนพัฒนาคุณภาพที่สอดคลองกับอัตลักษณจุดเนน 
หรือจุดเดนของสถานศึกษาที่ไดรับความเห็นชอบจากสภาสถาบัน 
 3. รายงานผลการปฏิบัติงานประจําปที่ไดรับความเห็นชอบจากสภาสถาบัน ซึ่งแสดงใหเห็นถึงผลการ
ดําเนินงานและผลสําเร็จของการดําเนินงานตามอัตลักษณ จุดเนน หรือจุดเดนของสถานศึกษาที่กําหนดหรือผล
การดําเนินงานและผลสําเร็จของการดําเนินงานที่เกิดข้ึนจนถือเปนอัตลักษณ จุดเนนหรือจุดเดนของสถานศึกษา
ที่ไดรับการยอมรับ 
 4. หลักฐานเชิงประจักษในการไดรับการยกยองหรือยอมรับ การไดรับรางวัลในประเด็นที่เก่ียวกับเอกลักษณ 
เชน โลรางวัล ใบประกาศเกียรติคุณ เกียรติบัตร หนังสือเชิดชเูกียรต ิเปนตน 

 

หมายเหตุ  
1. อัตลักษณของคณะอาจเหมือน หรือแตกตาง หรือสงผลกับอัตลักษณของสถาบันก็ได ทั้งนี้ตองผาน

ความเห็นชอบจากสภาสถาบัน 
2. คณะจะดําเนินการแยกหรือดําเนินการรวมกับสถาบันก็ได 
3. กรณีที่คณะดําเนินการรวมกับสถาบันจะตองรายงานไวใน SAR ของคณะ และแสดงหลักฐานการ

ดําเนินงานดวย โดยใชผลการประเมินของสถาบัน 
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การคิดคะแนน 
 1. กรณีที่คณะกําหนดอัตลักษณเหมือนกับสถาบันและมีสวนรวมในการดําเนินการ ผลการประเมินจะพิจารณา
ขอมูลในระดับสถาบัน โดยคณะที่มีสวนรวมใหใชคะแนนเดียวกับสถาบัน 
 2. กรณีที่คณะกําหนดอัตลักษณไมเหมือนกับสถาบัน ผลการประเมินจะพิจารณาในระดับคณะ 
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ตัวบงชี้ที่ 18  : ผลการชี้นํา ปองกัน หรือแกปญหาของสังคมในดานตางๆ (สมศ.) 
  18.1 : ผลการชี้นํา ปองกัน หรือแกปญหาของสังคมในประเด็นที่ 1 ภายในสถาบัน 
  18.2 : ผลการชี้นํา ปองกัน หรือแกปญหาของสังคมในประเด็นที่ 2 ภายนอกสถาบัน 
ชนิดของตัวบงชี้ : ผลผลิต/ผลลัพธ 
 

คําอธิบาย 
 สถานศึกษาระดับอุดมศึกษาเลือกดําเนินการ 2 ประเด็น จากประเด็นชี้นําหรือแกปญหาสังคมในดานตางๆ 
อาทิ การสงเสริมและสืบสานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ ความรักชาติ บํารุงศาสนาและเทิดทูน
พระมหากษัตริย สุขภาพ คานิยม จิตสาธารณะ ความคิดสรางสรรค ผูดอยโอกาสและผูสูงอายุ นโยบายรัฐบาล 
เศรษฐกิจ การพรอมรับการเปนสมาชิกสังคมอาเซียน พลังงานสิ่งแวดลอม อุบัติภัย สิ่งเสพติด ความฟุมเฟอย 
การแกปญหาความขัดแยง สรางสังคมสันติสุขและความปรองดอง ตลอดจนการนอมนําปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง ใหเปนสถานศึกษาพอเพียงแบบอยางเปนตน 
 ทั้งนี้ ประเด็นที่ชี้นําหรือแกปญหาสังคม ที่สถานศึกษาเลือกดําเนินการ โดยไดรับความเห็นชอบจากสภาสถาบัน 
 

ประเด็นการพิจารณา 18.1 
 1. มีการดําเนินงานตามวงจรคุณภาพ (PDCA) 
 2. บรรลุเปาหมายตามแผนประจําปไมต่ํากวารอยละ 80 
 3. มีประโยชนและสรางคุณคาตอคนในสถาบัน 
 4. มีผลกระทบที่เกิดประโยชนและสรางคุณคาตอสถาบัน 
 5. ไดรับการยกยองระดับชาติและ/หรือนานาชาติ 
 

ประเด็นการพิจารณา 18.2 
 1. มีการดําเนินงานตามวงจรคุณภาพ (PDCA) 
 2. บรรลุเปาหมายตามแผนประจําปไมต่ํากวารอยละ 80 
 3. มีประโยชนและสรางคุณคาตอคนในชุมชน 
 4. มีผลกระทบที่เกิดประโยชนและสรางคุณคาตอชุมชนหรือสังคม 
 5. ไดรับการยกยองระดับชาติและ/หรือนานาชาติ 
 

การใหคะแนน 
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

- 
ปฏิบัติได 

1 ขอ 
ปฏิบัติได 

2 ขอ 
ปฏิบัติได 

3 ขอ 
ปฏิบัติได 
4-5 ขอ 

 

ขอมูลประกอบการพิจารณา 
 1. โครงการหรือกิจกรรมที่สถานศึกษาระดับอุดมศึกษาไดดํา เนินงานที่มีประโยชนและสรางคุณคาตอ
สถานศึกษา มีบทบาทในการชี้นําหรือแกปญหาสังคมในดานตางๆ ที่ระบุวัตถุประสงค และกลุมเปาหมาย 
รวมทั้งความสําเร็จของโครงการ 
 2. หลักฐานที่แสดงการเห็นชอบโครงการ/กิจกรรมจากสภาสถาบันที่สถานศึกษาระดับอุดมศึกษาได
ดําเนินงานโดยมีบทบาทในการชี้นําหรือแกปญหาสังคมในดานตางๆ 
 3. รายงานสรุปผลโครงการทุกโครงการ 
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 4. หลักฐาน เอกสาร ขอมูลที่แสดงถึงการเกิดผลกระทบที่เกิดประโยชนและสรางคุณคาตอสังคม จาก
การดําเนินงานของโครงการ 
 5. หลักฐาน เอกสาร ขอมูลที่แสดงถึงการไดรับการยกยองระดับชาติหรือระดับนานาชาติ 
 

หมายเหตุ  
1. มาตรการสงเสริมของคณะอาจเหมือน หรือแตกตาง หรือสงผลกับมาตรการสงเสริมของสถาบันก็ได

ทั้งนี้ตองผานความเห็นชอบจากสภาสถาบัน 
2. คณะจะดําเนินการแยกหรือดําเนินการรวมกับสถาบันก็ได 
3. กรณีที่คณะดําเนินการรวมกับสถาบันจะตองรายงานไวใน SAR ของคณะ และแสดงหลักฐานการ

ดําเนินงานดวย โดยใชผลการประเมินของสถาบัน 
 

การคิดคะแนน 
 1. กรณีที่คณะมีการดําเนินงานในประเด็นเดียวกับสถาบันและมีสวนรวมในการดําเนินการ ผลการ
ประเมิน จะพิจารณาขอมูลในระดับสถาบัน โดยคณะที่มีสวนรวมใหใชคะแนนเดียวกับสถาบัน 
 2. กรณีที่คณะมีการดําเนินงานในประเดน็ที่ตางจากสถาบัน ผลการประเมินจะพิจารณาในระดับคณะ 
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องคประกอบท่ี 10 นโยบายรัฐบาล 3 ดี (3D) 
 

หลักการ 
 การจัดการศึกษามีความสําคัญตอการพัฒนาคุณภาพของผูเรียนกระทรวงศึกษาธิการโดยรัฐมนตรีวาการ
กระทรวงศึกษาธิการไดใหความสําคัญกับการพัฒนาคุณภาพของผูเรียนทั้งในดานการจัดการเรียนการสอนและ
จัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียนเพื่อสรางองคความรูกระบวนการคิดวิเคราะหเพื่อใหผูเรียนมีความรูความสามารถและ
ประสบการณมีทักษะการดํารงชีวิตที่เกิดจากการฝกหัดสามารถใชความรูใหเกิดประโยชนในการพัฒนาตนเอง
และประกอบอาชีพอีกดานหนึ่งคือการบมเพาะปลูกฝงปลูกจิตสํานึกใหผูเรียนมีคุณธรรมจริยธรรมมีความ
รับผิดชอบตอตนเองสังคมและประเทศชาติเพื่อใหผูเรียนสามารถดํารงตนอยูรวมกับผูอ่ืนไดอยางมีความสุข
สถานศึกษาควรจะไดประสานความรวมมือกับทุกภาคสวนจัดกิจกรรมที่จะมุงเนนภารกิจที่จะกอใหเกิดผล
ดังกลาวตามนโยบาย 3 ดี ( 3 D) ไดแก DEMOCRACY ดานการสงเสริมประชาธิปไตย DECENCY ดานการ
สงเสริมใหมีคุณธรรมจริยธรรมและความเปนไทยและ DRUG – FREE คือดานการสรางภูมิคุมกันภัยจากยาเสพ
ติดทุกชนิดDEMOCRACY คือการมีความตระหนักเห็นความสําคัญศรัทธาและเชื่อมั่นในการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยเปนประมุขรังเกียจการทุจริตและตอตานการซื้อสิทธิ์ขายเสียงDECENCY คือ
การมีคุณธรรมจริยธรรมมีความดีงามรูจักผิดชอบชั่วดีมีความภาคภูมิใจในความเปนไทยรวมทั้งยึดถือและปฏิบัติ
ในการดํารงชีพสืบไปDRUG – FREE คือการมีความเขาใจรูจักพิษภัยของยาเสพติดและรูจักการหลีกเลี่ยง 
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ตัวบงชี้ที่ 10.1   :  การบริหารจัดการสถานศึกษา 3 ดี (3D) 
ชนิดของตัวบงชี้  :  กระบวนการ 
 

คําอธิบายตัวบงชี้  
 สถานศึกษามีกระบวนการบริหารจัดการเพื่อเรงรัดพัฒนาคุณภาพผูเรียนโดยมีการวางแผนการจัด
กิจกรรมจัดสภาพแวดลอมและสิ่งอํานวยความสะดวกในสถานศึกษามีความรวมมือกับทุกฝายและการติดตาม
ประเมินผลตามแนวทางการดําเนินงานของสถานศึกษา 3 ดี (3D) การกําหนดนโยบายจัดทําแผนพัฒนา
สถานศึกษาตามแนวนโยบาย 3 ด ี(3D) 
 

เกณฑมาตรฐาน  
 1. วางแผนพัฒนาสถานศึกษาตามแนวนโยบายสถานศึกษา 3 ดี (3D) และสงเสริมสนับสนุนทั้งทรัพยากร
สิ่งอํานวยความสะดวกและบุคคล 
 2. จัดการเรียนรูจัดกิจกรรมดานประชาธิปไตยดานคุณธรรมจริยธรรมและดานภูมิคุมกันภัยจากยาเสพติด 
 3. พัฒนาคณาจารยและบุคลากรทางการศึกษาใหมีองคความรูและทักษะการปฏิบัติงานเพื่อการพัฒนา
สถานศึกษา 3 ด ี(3D) อยางมีคุณภาพ 
 4. ใหความรวมมือกับทุกฝายในการดําเนินงานนโยบายคุณภาพสถานศึกษา 3 ดี (3D) 
 5. กํากับติดตามใหสถานศึกษาพัฒนาหรือมีนวัตกรรมสงเสริมใหการดําเนินงานเปนไปตามมาตรฐานสถานศึกษา 3 ดี 
(3D) 
 

เกณฑการประเมิน  
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการดําเนินการ 
1 ขอ 

มีการดําเนินการ 
2 ขอ 

มีการดําเนินการ 
3 ขอ 

มีการดําเนินการ 
4 ขอ 

มีการดําเนินการ 
ครบทั้ง 5 ขอ 

 

แนวปฏิบัติที่ดี 
 1. สถานศึกษาดาํเนนิการกําหนดนโยบาย จัดทาํแผนพฒันาสถานศึกษาตามแนวนโยบายสถานศึกษา 3 ดี (3D) 
 2. มีการกําหนดผูรับผิดชอบในการดําเนินงานตามแผนพัฒนาสถานศึกษาอยางชัดเจน 
 3. ดําเนินการสงเสริมและสนับสนุนทรัพยากรและสิ่งอํานวยความสะดวกที่สอดคลองกับแผนพัฒนา
สถานศึกษาตามแนวนโยบาย 3 ดี (3D) 
 4. สถานศึกษาจัดสภาพแวดลอมและการบริการ มีโครงสรางสาระการเรียนรู แผนกิจกรรมการเรียนการ
สอนที่หลากหลายเพื่อพัฒนาคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค 3 ดี (3D) 
 5. มีการนําสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและสรางสรรคนวัตกรรม/โครงการ/กิจกรรมเพื่อตอบสนองนโยบาย 
3 ดี (3D) ที่เหมาะสมกับบริบทของสถานศึกษา 
 6. มีกลไกในการสรางและพัฒนาเครือขายใหมีสวนรวมและใหการสนับสนุนกิจกรรมสงเสริม 3 ดี (3D) 
ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา 
 7. มีระบบ กลไกและแผนการกํากับติดตามประเมินผลที่ชัดเจน พรอมรายงานผลการติดตามประเมินผล
และการนําผลการประเมินไปใชในการพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพสถานศึกษา 3 ดี (3D) 
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ตัวบงชี้ที่ 10.2 : ผลที่เกิดกับผูเรียนตามนโยบาย 3 ดี (3D) มีความรูเจตคติที่ดี ตลอดจนเกิดพฤติกรรมตาม
คุณลักษณะที่พึงประสงคทั้ง 3 ดาน 
ชนิดตัวบงชี้  : ผลผลิต 
 

คําอธิบายตัวบงชี้  
สถานศึกษาไดพัฒนาคุณภาพของผูเรียนทั้งในดานการจัดการเรียนการสอนและจัดกิจกรรมพัฒนา

ผูเรียนโดยประสานความรวมมือกับทกุภาคสวนจัดการเรียนการสอนและกิจกรรมพัฒนาผูเรียนตามนโยบาย 3 ดี 
(3D) [ดานการสงเสริมประชาธิปไตยดานการสงเสริมใหมีคุณธรรมจริยธรรมและความเปนไทยและดานการสราง
ภูมิคุมกันภัยจากยาเสพติดทุกชนิด] เพื่อใหผูเรียนมีความรูความเขาใจเก่ียวกับประชาธิปไตยรูจักสิทธิและหนาที่
ของตนเคารพในสิทธิของผูอ่ืนมีวินัยมีความประหยัดมีความกตัญูกตเวทีซื่อสัตยสุจริตรูและตระหนักในโทษภัย
ของยาเสพติดสรางภูมิคุมกันจากสิ่งเสพติดและอบายมุขตางๆตลอดจนมีสุนทรียภาพและลักษณะนิสัยดานศิลปะ
ดนตรีและกีฬาเพื่อใหผูเรียนสามารถดํารงตนอยูรวมกับผูอ่ืนไดอยางมีความสุข 

 

ขอมูลอางอิงสําหรับผูประเมิน 
 1. โครงการกิจกรรมสนับสนนุนโยบายสถานศึกษา 3 ดี (3D) ดานการสงเสริมประชาธปิไตย ดานการ
สงเสริมใหมีคุณธรรม จริยธรรมและความเปนไทย และดานการสรางภูมิคุมกันภัยจากยาเสพติดทุกชนิด 
 2. รายงานผลการเขารวมโครงการของนักศึกษา 
 3. รายงานการประเมินผลโครงการ/กิจกรรมสนับสนุนนโยบายสถานศึกษา 3 ดี (3D) 
 

เกณฑการประเมิน 
คะแนน 1 คะแนน 3 คะแนน 5 

มี กิ จ ก ร ร ม ส นั บ ส นุ น น โ ย บ า ย
สถานศึกษา 3 ดี จํานวน 1 ดาน 

มี กิ จ ก ร ร ม ส นั บ ส นุ น น โ ย บ า ย
สถานศึกษา 3 ดีจํานวน 2 ดาน 

มี กิ จ ก ร ร ม ส นั บ ส นุ น น โ ย บ า ย
สถานศึกษา 3 ดีครบท้ัง 3 ดาน 
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องคประกอบท่ี 11 ความสําเร็จในการประกันคุณภาพอัตลักษณของมหาวิทยาลัย  6 ดาน 
 

ตัวบงชี้ จํานวน 6 ตัวบงชี้คือ 
 ตัวบงชี้ 11.1 ระดับความสําเร็จของการดําเนินงานตามอัตลักษณดานการศึกษาปฐมวัย 

 ตัวบงชี้ 11.2 ระดับความสําเร็จของการดําเนินงานตามสาขาวิชาอุตสาหกรรมอาหาร 
 ตัวบงชี้ 11.3 ระดับความสําเร็จของการดําเนินงานตามอัตลักษณดานอุตสาหกรรมทองเที่ยวและบริการ 

 ตัวบงชี้ 11.4 ระดับความสําเร็จของการดําเนินตามอัตลักษณดานพยาบาลศาสตร 
 ตัวบงชี้ 11.5 ระดับความสําเร็จของการสงเสริมและสืบสานโครงการอันเนื่องมาจากแนวพระราชดําริ 

 ตัวบงชี้ 11.6 ระดับความสําเร็จของการดําเนินงานดานสิ่งแวดลอม 

ตัวบงชี้ 11.1  :  ระดับความสําเร็จของการดําเนินงานตามอัตลักษณดานการศึกษาปฐมวัย 
ชนิดตัวบงชี ้  :  กระบวนการ 
 

คําอธิบายตัวบงชี้ 
 หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย เปนหลักสูตรที่มุงสรางบัณฑิตที่มีคุณภาพตามนโยบายของมหาวิทยาลัยราช
ภัฏสวนดุสิต ที่กําหนดใหเปนสาขาวิชาที่เปนอัตลักษณซึ่งหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยไดมีการกําหนดภาระหนาที่
และนโยบายของกระบวนการผลิต โดยเนนความรับผิดชอบตอวิชาชพีและนําศักยภาพของคณาจารยในหลักสูตร
ที่มีความเชี่ยวชาญเปนฐานการผลิต 
 

เกณฑมาตรฐาน 
 1. มีการจัดทําแผนกลยุทธ/แผนระยะยาว 5 ป และแผนปฏิบัติงานประจําปที่เนนการสงเสริมและพัฒนา
กระบวนการผลิตอยางเปนรูปธรรมมีความสอดคลองกับอัตลักษณของหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย 
 2. มีระบบและกลไกในการดําเนินตามแผนอยางครบถวน กําหนดผูรับผิดชอบดูแลการดําเนินงานตามแผน 
กํากับติดตาม และประเมินผลการดําเนินงาน โดยมีการระบุตัวบงชี้และเปาหมายวัดความสําเร็จที่ชัดเจน 

    3. จัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสาํคัญ โดยมีการกําหนดการฝกปฏิบัติกิจกรรมทั้งในชั้นเรียนและ
ในภาคสนาม 
   4. มีการสงเสริมใหนักศึกษานําความรูไปจัดโครงการใหแกหนวยงาน/สถานประกอบการที่เก่ียวกับ
การศึกษาปฐมวัย 
 5. มีโครงการ/แผนการใหบริการทางวิชาการแกศิษยปจจบุันและศิษยเกาอยางตอเนื่อง 
 6. มีการจัดบริการทางวชิาการตอสังคม โดยการมีสวนรวมทั้งนกัศึกษาและคณาจารยของหลักสูตร
การศึกษาปฐมวัย 
 7.  มีการประเมินโครงการ/แผนงานและนําผลการประเมินไปปรับปรุงแผนระยะยาว 
 8.  มีผลงานของนักศึกษาหรืออาจารย เผยแพรและรับรางวลัระดับชาต ิ
 

เกณฑการประเมิน  
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการดําเนินการ 
1 ขอ 

มีการดําเนินการ 
3 ขอ 

มีการดําเนินการ 
5 ขอ 

มีการดําเนินการ 
6 ขอ 

มีการดําเนินการ 
อยางนอย 7 ขอ 
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ตัวบงชี้ 11.2  :  ระดับความสาํเร็จของการดําเนินงานตามสาขาวชิาอุตสาหกรรมอาหาร 
ชนิดตัวบงชี้  :  กระบวนการ 
 

คําอธิบายตัวบงชี้ 
 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิตดําเนินการดานผลิตบัณฑิตและกําหนดใหเปนอัตลักษณของมหาวิทยาลัย 
โรงเรียนการเรือน มีหนาที่พัฒนาการดําเนินงานดานอัตลักษณใหสอดคลองกับความตองการทางดานวิชาการและ
วิชาชีพของสังคม มีการสรางเครือขายความรวมมือกับองคกรภายนอก ตลอดจนพัฒนานักศึกษาใหมีคุณลักษณะที่
พึงประสงคตลอดจนมีความโดดเดนดานอุตสาหกรรมอาหารและการบริการ  
 

เกณฑมาตรฐาน    
 1. มีการจัดทําแผนกลยุทธและแผนปฏิบัติราชการประจําป ที่เนนความเปนอุตสาหกรรมอาหารมีการ
ทบทวนผลการดําเนินการประจําป ทบทวนคาเปาหมาย และมีการดําเนินการตามแผนไมนอยกวารอยละ 80 
 2. มีระบบและกลไกการสงเสริมใหอาจารยและนักศึกษาผลิต เผยแพร หรือนําเสนอผลงานวิจัยและ
นวัตกรรมที่เก่ียวกับอุตสาหกรรมอาหาร ในระดับชาติ หรือระดับนานาชาติ 
 3. มีเครือขายความรวมมือภายในและภายนอก 
 4. ผลการประเมินโครงการไดบรรลุเปาหมายตามแผนที่กําหนดไมนอยกวารอยละ 80  
 5. มีการนําผลการประเมินโครงการมาปรับปรุงโครงการ 
 6. โครงการ หรือกิจกรรม หรือผลงานของนักศึกษาไดรับรางวัล หรือการเผยแพรในระดับชาติ หรือระดับ
นานาชาต ิ

 

เกณฑการประเมิน  
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการดําเนินการ 
1 ขอ 

มีการดําเนินการ 
2 ขอ 

มีการดําเนินการ 
3 หรือ 4 ขอ 

มีการดําเนินการ 
5 ขอ 

มีการดําเนินการ 
6 ขอ 
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ตัวบงชี้ 11.3  :  ระดับความสาํเร็จของการดําเนินงานตามอัตลักษณดานอุตสาหกรรมทองเที่ยวและบริการ 
ชนิดตัวบงชี้  :  กระบวนการ 
 

คําอธิบายตัวบงชี้ 
 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิตดําเนินการดานผลิตบัณฑิตและการบริการ มีความเชี่ยวชาญในการ
บริการอัตลักษณของมหาวิทยาลัย โรงเรียนการทองเที่ยวและการบริการมีหนาที่พัฒนาการดําเนินงานดานอัต
ลักษณใหสอดคลองกับความตองการทางดานวิชาการและวิชาชีพของสังคมมีการสรางเครือขายความรวมมือกับ
องคกรภายนอก และพัฒนานักศึกษาใหมีคุณลักษณะที่พึงประสงค ตลอดจนมีความโดดเดนดานบุคลิกภาพและ
ภาษาตางประเทศ 
 

เกณฑมาตรฐาน  
 1. มีการกําหนดนโยบายและแผนระยะยาวในการพัฒนาสาขาวิชาการทองเที่ยวและการบริการใหเปน
สากล มีการทบทวนผลการดําเนินงานประจําป ทบทวนคาเปาหมาย 
 2. มีการสงเสริมใหอาจารยและนักศึกษาผลิตผลงานวิจัยและนวัตกรรม หรือนําเสนอผลงานวิจัยและ
นวัตกรรม ที่เก่ียวกับอัตลักษณในระดับชาติหรือนานาชาติ 
 3. มีการดําเนินการตามแผนที่กําหนด 
 4. มีเครือขายความรวมมือทางวิชาการในสาขาวิชาการทองเที่ยวและบริการ กับหนวยงานภายนอกทั้ง
ภาครัฐ/เอกชน 
 5. มีรอยละของนักศึกษาที่ผานการสอบภาษาตางประเทศในระดับชาติหรือนานาชาติ 
 6. ความพึงพอใจของนายจางที่มีตอนักศึกษาที่ออกฝกประสบการณวิชาชีพดานบุคลิกภาพอยูในระดับดี 
 7. จํานวนนักศึกษาในโรงเรียนการทองเที่ยวและการบริการที่ไดรับการยกยองในระดับชาติ อยางนอย 1 
คนตอป 
 8. จํานวนนักศึกษาในโรงเรียนการทองเที่ยวและการบริการที่ไดรับการยกยองในระดับนานาชาติ อยางนอย 1 
คนตอป 
 

เกณฑการประเมิน  
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการดําเนินการ 
1 ขอ 

มีการดําเนินการ 
2 ขอ 

มีการดําเนินการ 
3 หรือ 4 ขอ 

มีการดําเนินการ 
5 หรือ 6 ขอ 

มีการดําเนินการ 
7 หรือ 8 ขอ 
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ตัวบงชี้ 11.4  :  ระดับความสําเร็จของการดําเนินตามอัตลักษณดานพยาบาลศาสตร 
ชนิดตัวบงชี้  :  กระบวนการ 
 

คําอธิบายตัวบงชี้ 
 คณะพยาบาลศาสตร เปนคณะที่มุงสรางบัณฑิตที่มีคุณภาพที่ตอบสนองความตองการดานสุขภาพของสังคม
อยางมีประสิทธิภาพ ตระหนักถึงความรับผิดชอบตอ วิชาชีพและประเทศชาติ เปนที่ยอมรับในระดับชาติ โดย
มุงเนนความโดดเดนในการดูแลเด็กระดับปฐมวัยและผูสูงอายุ 
เกณฑมาตรฐาน : 
 1. มีโครงการในแผนปฏิบัติราชการประจําป ที่ตอบสนองการพัฒนาอัตลักษณ ดานการดูแลเด็กปฐมวัย 
และผูสูงอายุ 
 2. มีระบบและกลไก ในการสนับสนุนใหอาจารย / นักศึกษา ผลิตและเผยแพรงานวิจัย / ผลงานวิชาการ / 
นวัตกรรม 
 3. มีกิจกรรมความรวมมือทางดานวิชาการ / งานวิจัย / บริการวิชาการ กับหนวยภาครัฐ / เอกชน / ชุมชน 
ที่เก่ียวของกับอัตลักษณดานการดูแลเด็กปฐมวัย และผูสูงอายุ 
 4. ไดรับการรับรองสถาบันจากสภาวิชาชีพอยางตอเนื่อง ไมนอยกวา 3 ปตอคร้ัง 
 5. มีการดําเนินการโครงการ / กิจกรรมตามแผน ที่ตอบสนองตอการพัฒนาอัตลักษณ โดยนักศึกษามีสวนรวม 
ดานการดูแลเด็กปฐมวัย และดานการดูแลผูสูงอายุ 
 6. ผลงานวิจัย / ผลงานวิชาการ / นวัตกรรมของนักศึกษาหรืออาจารย ไดรับการเผยแพรในระดับชาติ 
 

เกณฑการประเมิน  
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการดําเนินการ 
1 ขอ 

มีการดําเนินการ 
2 ขอ 

มีการดําเนินการ 
3 ขอ 

มีการดําเนินการ 
4 ขอ 

มีการดําเนินการ 
 5 – 6 ขอ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



คูมือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ศูนยการศึกษานอกที่ตั้ง นครนายก ประจาํปการศึกษา 2556  91 

 

ตัวบงชี้ 11.5  :   ระดับความสําเร็จของการสงเสริมและสืบสานโครงการอันเนือ่งมาจากแนวพระราชดาํริ  
ชนิดตัวบงชี้  :   กระบวนการ 
 

คําอธิบายตัวบงชี้ 
 ความสําเร็จของการสงเสริมและสืบสานโครงการอันเนื่องมาจากแนวพระราชดําริฯ เพื่อสงเสริมใหมหาวิทยาลัย
ราชภัฏสวนดุสิตใหความสําคัญและดําเนินการดานการสงเสริมและสืบสานโครงการอันเนื่องมาจากแนวพระราชดําริ 
ตามภารกิจ ซึ่งสอดคลองตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.2547 มาตรา 7 และมาตรา 8(8) ที่กําหนด
ภาระหนาที่ของมหาวิทยาลัยในการศึกษา วิจัย ทะนุบํารุงศิลปะและวัฒนาธรรม สงเสริมและสืบสานโครงการอัน
เนื่องมาจากแนวพระราชดําริ ในการปฏิบัติภารกิจของมหาวิทยาลัย เพื่อการพัฒนาทองถ่ิน  
 

ขอมูลอางอิงสําหรับการประเมิน : 
 1. หลักฐานที่แสดงวาสถาบันไดกําหนดนโยบายหรือจัดทําแนวทางดานการสงเสริมและสืบสานโครงการ 
อันเนื่องมาจากพระราชดําริ 
 2. แผนหรือโครงการที่สอดคลองกับการสงเสริมและสืบสานโครงการอันเนื่องมาจากแนวพระราชดําริ 
 3. รายงานสรุปผลการดําเนินโครงการการสงเสริมและสืบสานโครงการอันเนื่องมาจากแนวพระราชดําริ 
 4.ผลการประเมินโครงการหรือกิจกรรมการสงเสริมและสืบสานโครงการอันเนื่องมาจากแนวพระราชดําริ 
 5. รางวัลที่ไดรับยกยองในระดับชาติและระดับนานาชาติ 
 

เกณฑมาตรฐาน  
 1. มีการกําหนดนโยบายหรือแนวทางดานการสงเสริมและสืบสานโครงการอันเนื่องมาจากแนว
พระราชดําริ อยางเปนรูปธรรม 
 2. มีการจัดทําแผนหรือโครงการที่บูรณาการกับพันธกิจโดยกระบวนการมีสวนรวมจากภาคีภายในและ
ภายนอกที่สอดคลองกับการสงเสริมและสืบสานโครงการอันเนื่องมาจากแนวพระราชดําริ 
 3. มีการดําเนินการตามแผนหรือโครงการที่กําหนดโดยระบุตัวบงชี้และเปาหมายวัดความสําเร็จชัดเจน 
 4. มีการประเมินโครงการหรือกิจกรรมการสงเสริมและสืบสานโครงการอันเนื่องมาจากแนวพระราชดําริ 
ตามตัวบงชี้และเปาหมายที่กําหนดในขอ 3  
 5. มีการนําผลการประเมินโครงการหรือกิจกรรมการสงเสริมและสืบสานโครงการอันเนื่องมาจากแนว
พระราชดําริ มาปรับปรุงการดําเนินงาน 
 6. โครงการหรือกิจกรรมการสงเสริมและสืบสานโครงการอันเนื่องมาจากแนวพระราชดําริ ไดรับรางวัล  
ยกยองในระดับชาติหรือนานาชาติ 
 

เกณฑการประเมิน  
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการดําเนินการ 
1 ขอ 

มีการดําเนินการ 
2 ขอ 

มีการดําเนินการ 
3 ขอ 

มีการดําเนินการ 
4 ขอ 

มีการดําเนินการ 
5 - 6 ขอ 



คูมือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ศูนยการศึกษานอกที่ตั้ง นครนายก ประจาํปการศึกษา 2556  92 

 

ตัวบงชี้ 11.6  :  ระดับความสําเร็จของการดําเนินงานดานสิ่งแวดลอม 
ชนิดตัวบงชี ้  :  กระบวนการ 
 

คําอธิบายตัวบงชี้ 
 ตัวบงชี้นี้ตองการใหมีการสงเสริมการดําเนินงานดานสิ่งแวดลอมอยางเหมาะสม คุณภาพสิ่งแวดลอมที่ดี 
จะเกิดข้ึนถาสถานศึกษาเห็นความสําคัญ มุงมั่นตั้งใจ ตระหนักถึงความรับผิดชอบตอชุมชนและสังคม 
 

เกณฑมาตรฐาน   
1. มีการจัดทําแผนกลยุทธและแผนปฏิบัติราชการประจําปที่เนนการดูแลรักษาสิ่งแวดลอมมีการ

ทบทวนผลการดําเนินการประจําป ตัวบงชี้ คาเปาหมาย และมีผลการดําเนินการตามแผน ไมนอยกวารอยละ 
80 

2. มีระบบและกลไกในการสงเสริมใหอาจารยและนักศึกษาเผยแพรนําเสนอผลงานวิจัยหรือนวัตกรรม
ทางดานสิ่งแวดลอม มีผลงานเผยแพรตอสาธารณชนไมนอยกวา 2 เร่ืองตอป 

3. มีเครือขายความรวมมือทางดานวิชาการสิ่งแวดลอมกับหนวยงานระดับชาติ หรือ ระดับภูมิภาคอาเซียน 
4. มีการประเมินความสําเร็จตามตัวบงชี้และคาเปาหมายของแผนการดําเนินงานดานสิ่งแวดลอม 
5. มีการนําผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือปรับปรุงกิจกรรมดานสิ่งแวดลอม 
 

เกณฑการประเมิน  
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการดําเนินการ 
1 ขอ 

มีการดําเนินการ 
2 ขอ 

มีการดําเนินการ 
3 ขอ 

มีการดําเนินการ 
4 ขอ 

มีการดําเนินการ 
5 ขอ 
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