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คํานํา 
 

 สํานักประกันคุณภาพการศึกษาจัดทํา “องคประกอบ ตัวบงชี้และเกณฑการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยรามคําแหง ปการศึกษา 2556” ฉบับนี้เพื่อใหหนวยงานของ
มหาวิทยาลัยท่ีรับการตรวจประเมินคุณภาพในระบบ QA    มีแนวทางปฏิบัติในการกํากับและ
พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาท่ีสอดคลองกับระบบ หลักเกณฑ และวิธีการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายในของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ท่ีเร่ิมใชตั้งแตปการศึกษา 
2554 และเกณฑรองรับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม (พ.ศ.2554-2558) โดยสํานักงาน
รับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องคการมหาชน) (สมศ.)ไดอยางมีประสิทธิภาพ
ตอไป 
 ในการจัดทําคร้ังนี้สํานักประกันคุณภาพการศึกษาไดปรับการเรียงลําดับตัวบงชี้ใหสอดคลอง
กับองคประกอบและตัวบงชี้ของ สกอ.  โดยเรียงองคประกอบและตัวบงชี้ตามระบบฐานขอมูลการ
ประกันคุณภาพการศึกษา ระดับอุดมศึกษา (CHE QA Online) ในการปรับปรุงคร้ังนี้ไดเพิ่ม
องคประกอบท่ี 97 องคประกอบตามอัตลักษณ ซึ่งเดิมคือตัวบงชี้ท่ี 1.2, 1.3, 1.4, 5.5 และ 5.6 
และองคประกอบท่ี 99 องคประกอบตามนโยบายของรัฐบาล “สถานศึกษา 3 ดี (3D)” ซึ่งเดิมเปน
องคประกอบท่ี 10 สวนองคประกอบท่ี 10 เปล่ียนเปนการวิจัยสถาบันซึ่งเดิมคือตัวบงชี้ท่ี 4.7  ท้ังนี้
เพื่อใหหนวยงานสามารถเก็บขอมูลและรายงานผลการประเมินในระบบ CHE QA Online ไดอยาง
มีประสิทธิภาพย่ิงขึ้น 
 
 
       สํานักประกันคุณภาพการศึกษา 
           มหาวิทยาลัยรามคําแหง 
              1 พฤศจิกายน 2556 
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สารบัญ 
 

  หนา 
คํานํา  1 
ตารางแสดงองคประกอบและตัวบงช้ีแตละกลุมหนวยงานท่ีตองดําเนินการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายใน 

 3 

องคประกอบท่ี 1   ปรัชญา ปณิธาน  วัตถุประสงค และ แผนการดําเนินงาน     10 
องคประกอบท่ี 2   การผลิตบัณฑิต   11 
องคประกอบท่ี 3   กิจกรรมการพัฒนานักศึกษา     25 
องคประกอบท่ี 4   การวิจัย   26 
องคประกอบท่ี 5   การบริการทางวิชาการแกสังคม    35 
องคประกอบท่ี 6   การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม    38 
องคประกอบท่ี 7  การบริหารและการจัดการ    41 
องคประกอบท่ี 8  การเงินและงบประมาณ    46 
องคประกอบท่ี 9  ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษา    47 
องคประกอบท่ี 10  การวิจัยสถาบัน  48 
องคประกอบท่ี 97  องคประกอบตามอัตลักษณ  49 
องคประกอบท่ี 99  องคประกอบตามนโยบายของรัฐบาล “สถานศึกษา 3 ดี (3D)”  54 
ภาคผนวก  56 
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ตารางแสดงองคประกอบและตัวบงช้ีแตละกลุมหนวยงานที่ตองดําเนินการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 
 

องคประกอบ ตัวบงช้ี มหาวิทยาลัย คณะ/สถาบัน ภาควิชา 
หนวยงาน
สนับสนุน 

สาขาวิทยบริการฯ 
สํานักงาน
อธิการบด ี

1. ปรัชญา ปณิธาน  
วัตถุประสงค และ 
แผนการดําเนินงาน    

1.1  กระบวนการพฒันาแผน       

2. การผลิต
บัณฑิต 

2.1 ระบบและกลไกการพัฒนาและ
บริหารหลักสูตร 

   - - - 

2.2 อาจารยประจําที่มีคุณวฒุิปริญญาเอก    - - - 
2.3 อาจารยประจําที่ดาํรงตาํแหนงทาง
วิชาการ 

   - - - 

2.4  ระบบการพัฒนาคณาจารยและ
บุคลากรสายสนับสนุน 

      

2.5  หองสมุด  อุปกรณการศึกษา และ
สภาพแวดลอมการเรียนรู 

              
+ สํานักกีฬา 

 + กองกิจการนักศึกษา 
+  กองอาคารสถานที ่
+ วิทยาเขตบางนา (เฉพาะที่มีหองเรียนและหองปฏิบัติการของตนเอง) 

2.6 ระบบและกลไกการจัดการเรียนการ
สอน 

   - - - 

2.7 ระบบและกลไกการพัฒนาสัมฤทธิ์ผล
การเรียนตามคุณลักษณะของบณัฑิต 

  + 
 

+ 
 

+ 
เฉพาะเกณฑการ
ดําเนินงานขอท่ี 5 

+  กองกจิการนกัศึกษา 
+ วิทยาเขตบางนา 

2.8 ระดับความสําเร็จของการเสริมสราง
คุณธรรมจริยธรรมที่จัดใหกับนักศึกษา 

  + 
 

- + +  กองกจิการนกัศึกษา 
+ วิทยาเขตบางนา 

2.9 บัณฑิตปริญญาตรีทีไ่ดงาน ทําหรือ
ประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ป  
(สมศ. ตัวบงชี้ที่ 1) 

  - - - + กองแผนงาน 
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องคประกอบ ตัวบงช้ี มหาวิทยาลัย คณะ/สถาบัน ภาควิชา 
หนวยงาน
สนับสนุน 

สาขาวิทย
บริการฯ 

สํานักงานอธิการบดี 

2. การผลิต
บัณฑิต 

2.10 คุณภาพของบัณฑิตปริญญาตรี โท และเอก ตาม
กรอบมาตรฐานคุณวฒุิระดับอุดมศึกษาแหงชาต ิ
(สมศ. ตัวบงชี้ที่ 2) 

  + 
 

- - - 

2.11 ผลงานของผูสาํเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทที่
ไดรับการตีพิมพหรือเผยแพร (สมศ. ตัวบงชี้ที่ 3) 

  + 
 

+สถาบันวจิัยและพัฒนา - +กองบริการการศึกษา 

2.12 ผลงานของผูสาํเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกที่
ไดรับการตีพิมพหรือเผยแพร (สมศ. ตัวบงชี้ที่ 4) 

  + 
 

+สถาบันวจิัยและพัฒนา - + กองบริการการศึกษา 

2.13 การพัฒนาคณาจารย (สมศ. ตัวบงชี้ที่ 14)    - - - 
3.  กิจกรรมการ
พัฒนานักศึกษา    
 

3.1 ระบบและกลไกการใหคําปรึกษาและบริการดาน
ขอมูลขาวสาร 

  + + + + 
  กองกิจการนักศึกษา 

3.2 ระบบและกลไกการสงเสริมกิจกรรมนักศึกษา   + +  สํานักกีฬา 
+  สถาบันภาษา 
+  สถาบันศิลปวัฒนธรรม 

+ + 
  กองกิจการนักศึกษา 
* ใหทําเฉพาะของปริญญาตรี 

4. การวิจัย 4.1 ระบบและกลไกการพัฒนางานวิจัยหรืองานสรางสรรค   + สถาบันวิจัยและพัฒนา 
 

- - 

4.2 ระบบและกลไกการจัดการความรูจากงานวิจัยหรือ
งานสรางสรรค 

  + สถาบันวิจัยและพัฒนา - - 

4.3 เงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสรางสรรคตอจํานวน
อาจารยประจาํและนักวิจัยประจํา 

  +  สถาบันวิจัยและพัฒนา - - 

4.4 งานวิจัยหรืองานสรางสรรคที่ไดรับการตีพิมพหรือ
เผยแพร (สมศ. ตัวบงชี้ที่ 5) 

  + 
 

 สถาบันวิจัยและ
พัฒนา 

- - 

4.5 งานวิจัยหรืองานสรางสรรคที่นําไปใชประโยชน 
(สมศ. ตัวบงชี้ที่ 6) 

  +  สถาบันวิจัยและ
พัฒนา 

- - 

4.6 ผลงานวชิาการที่ไดรับการรับรองคุณภาพ  
(สมศ. ตัวบงชี้ที่ 7) 

  +  สถาบันวิจัยและ
พัฒนา 

- - 
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องคประกอบ ตัวบงช้ี มหาวิทยาลัย 
คณะ/
สถาบัน 

ภาควิชา 
หนวยงาน
สนับสนุน 

สาขาวิทย 
บริการฯ 

สํานักงาน
อธิการบด ี

5. การบริการทาง
วิชาการแกสังคม 
(ตอ) 

5.1 ระบบและกลไกการบริการทางวชิาการแกสังคม    + + + 

5.2 กระบวนการบริการทางวิชาการใหเกิดประโยชนตอสังคม   + +  + 

 วิทยาเขตบางนา 
5.3 ผลการนาํความรูและประสบการณการใหบริการวิชาการ
มาใชในการพฒันาการเรียนการสอนและการวิจัย 
(สมศ. ตัวบงชี้ที่ 8) 

   - - - 

5.4 ผลการเรียนรูและเสริมสรางความเขมแข็งของชุมชนหรือ
องคกรภายนอก (สมศ. ตัวบงชีท้ี่ 9) 

  + +  + 

 วิทยาเขตบางนา 

6. การทํานุบํารุง
ศิลปะและ
วัฒนธรรม 

6.1 ระบบและกลไกการทํานุบาํรุงศิลปะและวัฒนธรรม 
 

  + + 
 สถาบันศิลปวัฒนธรรม 

+ 
 

+ 
 

6.2 การสงเสริมและสนบัสนนุดานศิลปะและวัฒนธรรม 
(สมศ. ตัวบงชี้ที่ 10) 

  + + 
 สถาบันศิลปวัฒนธรรม 

+ 
 

+ 
 

6.3 การพัฒนาสนุทรียภาพในมติิทางศิลปะและวัฒนธรรม 
(สมศ. ตัวบงชี้ที่ 11) 

  + + 
 สถาบันศิลปวัฒนธรรม 

+ + 

7. การบริหารและ
การจัดการ 

7.1 ภาวะผูนําของสภาสถาบันและผูบริหาร 
ทุกระดับของสถาบนั 

      

7.2 การพัฒนาสถาบันสูสถาบันเรียนรู       

7.3 ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจ   +    

7.4 ระบบบริหารความเสี่ยง       

7.5 การปฏิบัติตามบทบาทหนาที่ของผูบริหารสถาบนั 
(อธิการบดีหรือคณบดี) (สมศ. ตวับงชีท้ี่ 13) 

  - - - - 

7.6 การปฏิบัติตามบทบาทหนาที่ของสภามหาวิทยาลัย 
รามคําแหง  (สมศ. ตัวบงชี้ที่ 12) 

 - - - - - 
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องคประกอบ ตัวบงช้ี มหาวิทยาลัย คณะ/สถาบัน ภาควิชา 
หนวยงาน
สนับสนุน 

สาขาวิทย 
บริการฯ 

สํานักงาน
อธิการบด ี

8. การเงินและ
งบประมาณ 

8.1 ระบบและกลไกการเงินและงบประมาณ   -    

9. ระบบและกลไก 
การประกันคุณภาพ
การศึกษา  

9.1 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายใน 

      

10. การวิจัยสถาบัน 10.1 การวิจัยสถาบัน    -    

97. องคประกอบ
ตามอัตลักษณ 

97.1 ผลการบริหารสถาบันใหเกิด อัตลักษณ  
(สมศ. ตัวบงชี้ที่ 16.1) 

  - - - + กองกิจการนกัศึกษา 

97.2 ผลการพัฒนาบัณฑิตตามอัตลักษณ 
(สมศ. ตัวบงชี้ที่ 16.2) 

 
 

- - - - 

97.3 ผลการพัฒนาตามจุดเนนและจุดเดนที่
สงผลสะทอนเปนเอกลักษณของสถาบนั (สมศ. 
ตัวบงชีท้ี่ 17) 

  + 
 

+ สาขาฯตางประเทศ 
+ สํานักทดสอบทาง

อิเล็กทรอนิกส 

- - 

97.4 ผลการชี้นํา ปองกันหรือแกปญหาของ
สังคม ในดานสิ่งเสพติดภายในสถาบัน  
(สมศ. ตัวบงชี้ที่ 18.1) 

  + +  + 
กองกิจการนักศึกษา 
วิทยาเขตบางนา 

97.5 ผลการชี้นํา ปองกันหรือแกปญหาของ
สังคม ในดานสุขภาพภายนอกสถาบัน  
(สมศ. ตัวบงชี้ที่ 18.2) 

  + + 
 สํานักกีฬา 

 + 
 กองกิจการนักศึกษา 

 วิทยาเขตบางนา 
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องคประกอบ ตัวบงช้ี มหาวิทยาลัย คณะ/สถาบัน ภาควิชา 
หนวยงาน
สนับสนุน 

สาขาวิทย 
บริการฯ 

สํานักงาน
อธิการบด ี

99. องคประกอบ
ตามนโยบายของ
รัฐบาล 
“สถานศึกษา 3 ดี 
(3D)” 

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

99.2 ผลที่เกิดกับผูเรียนตามนโยบาย 3 ดี (3D) 
มีความรู เจตคติที่ดี ตลอดจนเกิดพฤติกรรม 

  
 

+ + + + 
กองกิจการนักศึกษา 
 วิทยาเขตบางนา 

 

หมายเหต ุ       หมายถึง   ตัวบงชี้ท่ีหนวยงานตองดําเนินการและรับการประเมิน  
        +     หมายถึง   ตัวบงชี้ท่ีหนวยงานตองดําเนินการครบวงจรคุณภาพ (PDCA) และรายงานผลการดําเนินการเพื่อเปนขอมูลการประเมินใน 
                            ระดับมหาวิทยาลัย  โดยสงผลการดําเนินการไปหนวยงานท่ีรับผิดชอบ 
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การเลือกกลุมของมหาวิทยาลัยรามคําแหง 

 
 ตามท่ีสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) กําหนดใหมหาวิทยาลัยเลือกกลุมสถาบัน เพ่ือ
สรางระบบกลไกการประเมินคุณภาพสถาบันอุดมศึกษาตามพันธกิจของสถาบันในแตละกลุม ซ่ึงมีพ้ืนท่ีบริการ
และจุดเนนระดับการศึกษาท่ีตางกัน รวมท้ังมีพันธกิจและบทบาทในการพัฒนาสังคมและเศรษฐกิจของประเทศ
ตางกันตามความหลากหลาย ดังนั้น สกอ.ไดกําหนดกลุมสถาบัน  4 กลุม  จากผลการพิจารณาของสภา
มหาวิทยาลัยรามคําแหง ครั้งท่ี 9/2553 เม่ือวันท่ี 30 สิงหาคม 2553 วาระท่ี 4.9 เรื่องการเลือกกลุมสถาบันของ
มหาวิทยาลัยรามคําแหง ปการศึกษา 2553  ท่ีประชุมพิจารณาแลวมีมติเห็นชอบการเลือกกลุมสถาบันของ
มหาวิทยาลัยรามคําแหง ปการศึกษา 2553 โดยเลือกกลุม ข สถาบันท่ีเนนระดับปริญญาตรี ซ่ึงสอดคลองกับ
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยรามคําแหง พ.ศ.2541 

 
การแปลความหมายคะแนนการประเมิน 

 
สําหรับการสรุปผลการประเมินรายองคประกอบ หรือภาพรวมของการประเมินทุกองคประกอบของ

คณะวิชา/สํานัก/สถาบัน/สาขาวิทยบริการฯ จะเปนคะแนนเต็ม 5 คะแนน เชนเดียวกับเกณฑการประเมินในแต
ละตัวบงชี้ โดยภาพรวมของการประเมินจะเปนคาเฉลี่ยของคะแนนรายตัวบงชี้ท้ังหมด รายละเอียดการแปล
ความหมายผลการดําเนินงานทุกองคประกอบสรุปไดดังนี้ 

การแปลความหมายคะแนนการประเมิน  
ชวงคะแนน  ผลการประเมิน 
 4.51 – 5.00 หมายถึง การดําเนินงานระดับดีมาก 
3.51 – 4.50 หมายถึง การดําเนินงานระดับดี 
2.51 – 3.50 หมายถึง การดําเนินงานระดับพอใช 
1.51 – 2.50 หมายถึง การดําเนินงานตองปรับปรุง 
0.00 – 1.50 หมายถึง การดําเนินงานตองปรับปรุงเรงดวน 

 
เกณฑการผานการประเมิน   

คาเฉลี่ยรวมทุกองคประกอบตองไมต่ํากวา 2.51 โดยคิดจากทุกตัวบงชี้ 
การคํานวณคะแนนผลการประเมิน ในการคํานวณคะแนนเฉลี่ยรายองคประกอบและภาพรวมทุก

องคประกอบ ใชสูตรการคํานวณ ดังนี้ 
 

คาเฉลี่ยผลการประเมิน    =    ผลรวมของคะแนนรายตัวบงชี้ 
            จํานวนตัวบงชี้ท้ังหมด 

  
หมายเหตุ  

1. คะแนนการประเมินตามเกณฑ สกอ. จะมีตัวบงชี้ของ สกอ. 23 ตัวบงชี้ และตัวบงชี้ของ สมศ.               
14 ตัวบงชี้ รวมเปน 37 ตัวบงชี้  

2. คะแนนการประเมินตามเกณฑ ม.ร. จะมีตัวบงชี้ของ สกอ. 23 ตัวบงชี้ และตัวบงชี้ของ สมศ.                
19 ตัวบงชี้ ตัวบงชี้ของ ม.ร. 1 ตัวบงชี้ และตัวบงชี้ตามนโยบายของรัฐ 2 ตัวบงชี้ รวมเปน 45 ตัวบงชี้ 
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สําหรับการคํานวณใหนําหลักการปดเศษ มาใชดังนี้ 
 การคํานวณคารอยละ คาเฉลี่ย และคาคะแนนใหใชทศนิยม 2 ตําแหนง โดยการปดทศนิยมตําแหนงท่ี 
3 ตามหลักการปดทศนิยม (ตั้งแตเลข 5 ข้ึนไปปดข้ึน) เชน 
   72.364     เปน  72.36 
   3.975     เปน  3.98 
 การนับจํานวนอาจารยประจํา ใชเกณฑดังนี้ 
 อาจารยประจํา  หมายถึง  ขาราชการ พนักงาน  และบุคลากรท่ีมีสัญญาจางกับสถาบันอุดมศึกษาท้ังป
การศึกษา ซ่ึงมีหนาท่ีความรับผิดชอบตามพันธกิจหลักของสถาบันอุดมศึกษา 
 นักวิจัยประจํา  หมายถึง  ขาราชการ หรือพนักงาน หรือบุคลากรท่ีมีสัญญาจางกับสถาบันอุดมศึกษา
ท้ังปการศึกษา ท่ีมีตําแหนงเปนเจาหนาท่ีวิจัยหรือนักวิจัย 
 การนับจํานวนอาจารยประจําและนักวิจัยประจํา ใหนับระยะเวลาการทํางาน ดังนี้ 
 9-12 เดือน   คิดเปน 1 คน 
 6 เดือนข้ึนไปแตไมถึง 9 เดือน คิดเปน 0.5 คน 
 นอยกวา 6 เดือน   ไมสามารถนํามานับได 
 

การคิดรอบปแตละองคประกอบในการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน  การประเมินทุกตัวบงชี้
เปนการประเมินในรอบปการศึกษา ยกเวน ตัวบงชี้เหลานี้ 

ปงบประมาณ ตัวบงชี้ 1.1, 4.3, 8.1, 10.1  
ปปฏิทิน ตัวบงชี้ 2.11, 2.12, 4.4, 4.5, 4.6 

 การนับปงบประมาณและปปฏิทิน ใหนับตรงกับปการศึกษาท่ีประเมิน เชน ประเมินปการศึกษา 
2556 ใชปงบประมาณ พ.ศ. 2556 หรือ ปปฏิทิน พ.ศ. 2556 
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องคประกอบคุณภาพ 12 องคประกอบ 
มหาวิทยาลัยรามคําแหง 

 
องคประกอบที่ 1   ปรัชญา ปณิธาน  วัตถุประสงค และ แผนการดําเนินงาน    
 

องคประกอบ ตัวบงชี ้  เกณฑการดําเนินงาน 
1. ปรัชญา  
ปณิธาน   
วัตถุประสงค 
และ แผนการ
ดําเนินงาน    
 
 
 
 
 

 
 
 

1.1 กระบวนการ 
พัฒนาแผน 

1. มีการจัดทําแผนกลยุทธที่สอดคลองกับนโยบายของสภาสถาบนั 
โดยการมีสวนรวมของบุคลากรในสถาบัน และไดรับความเห็นชอบ
จากสภาสถาบนั โดยเปนแผนทีเ่ชื่อมโยงกับปรัชญาหรือปณิธาน
และพระราชบัญญัตสิถาบัน ตลอดจนสอดคลองกับจุดเนนของกลุม
สถาบนั กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ป ฉบับที ่2 (พ.ศ. 
2551 – 2565) และแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบบัที ่
10 (พ.ศ. 2551 – 2554) 

2. มีการถายทอดแผนกลยทุธระดบัสถาบันไปสูทุกหนวยงานภายใน 
3. มีกระบวนการแปลงแผนกลยุทธเปนแผนปฏิบัติการประจาํปครบ  

4 พันธกิจ คือ ดานการเรียนการสอน การวิจัย การบริการทาง
วิชาการ และการทํานุบาํรุงศิลปะและวฒันธรรม 

4. มีตัวบงชี้ของแผนกลยุทธ แผนปฏิบัติการประจําป และคาเปาหมาย
ของแตละตัวบงชี ้เพื่อวัดความสําเร็จของการดําเนินงานตามแผน
กลยุทธและแผนปฏิบัติการประจําป 

5. มีการดําเนินงานตามแผนปฏิบัตกิารประจําปครบ 4 พันธกิจ 
6. มีการติดตามผลการดําเนนิงานตามตัวบงชี้ของแผนปฏิบัติการ

ประจําป อยางนอยปละ 2 คร้ัง และรายงานผลตอผูบริหารเพื่อ
พิจารณา 

7. มีการประเมินผลการดําเนนิงานตามตัวบงชี้ของแผนกลยุทธ อยาง
นอยปละ 1 คร้ัง และรายงานผลตอผูบริหารและสภามหาวิทยาลัย
เพื่อพิจารณา 

8. มีการนําผลการพิจารณา ขอคิดเห็น และขอเสนอแนะของสภา
มหาวิทยาลยัไปปรับปรุงแผนกลยุทธและแผนปฏิบัติการประจาํป 

 

เกณฑการประเมิน (ขอ)  กระบวนการ  
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 

 
นิยามศัพท 
แผนกลยุทธ  หมายถึง  แผนระยะยาวของสถาบันโดยทั่วไปมักใชเวลา 5 ป  เปนแผนที่กําหนดทิศทางการพฒันาของ
สถาบนั  แผนกลยุทธประกอบไปดวยวิสัยทัศน  พนัธกิจ  เปาประสงค  วัตถุประสงค   ผลการวิเคราะหจุดแข็ง จุดออน 
โอกาสและภัยคุกคาม กลยทุธตางๆ ของสถาบันควรครอบคลุมทุกภารกิจของสถาบัน มีการกําหนดตัวบงชี้ความสําเร็จ
ของแตละกลยุทธและคาเปาหมายของตัวบงชี้เพื่อวัดระดับความสําเร็จของการดําเนินงานตามกลยุทธ  โดยสถาบนันาํ
แผนกลยุทธมาจัดทาํแผนดําเนนิงานหรือแผนปฏิบัติการประจาํป 
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แผนปฏิบัติการประจาํป  หมายถึง  แผนระยะสั้นที่มีระยะเวลาในการดําเนินงานภายใน 1 ป เปนแผนที่ถายทอดแผนกล
ยุทธสูภาคปฏิบัติ เพื่อใหเกิดการดําเนินงานจริงตามกลยุทธ ประกอบดวย โครงการหรือกิจกรรมตางๆ  ที่จะตอง
ดําเนินการในปนัน้ๆ เพื่อใหบรรลุเปาหมายตามแผนกลยุทธ ตัวบงชี้ความสาํเร็จของโครงการหรือกิจกรรม คาเปาหมาย
ของตัวบงชี้เหลานั้น  รวมทัง้มีการระบุผูรับผิดชอบหลักหรือหัวหนาโครงการ  งบประมาณในการดําเนินการ  
รายละเอียดและทรัพยากรที่ตองใชในการดําเนนิโครงการทีช่ัดเจน 
 
องคประกอบที่ 2   การผลิตบณัฑิต  
 
องคประกอบ ตัวบงชี ้  เกณฑการดําเนินงาน 
2. การผลิต
บัณฑิต 

 
 
 

2.1 ระบบ
และกลไก
การพัฒนา
และบริหาร
หลักสูตร 
 

1 มีระบบและกลไกการเปดหลักสตูรใหมและปรับปรุงหลักสูตรตามแนวทางปฏิบัตทิี่
กําหนดโดยคณะกรรมการการอุดมศึกษา และดาํเนินการตามระบบที่กําหนด 

2. มีระบบและกลไกการปดหลักสตูรตามแนวทางปฏิบัติที่กําหนดโดยคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา และดําเนนิการตามระบบที่กําหนด 

3. ทุกหลักสูตรมีการดําเนินงานใหเปนไปตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา 
และกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดบัอุดมศึกษาแหงชาต ิ(การดําเนินงานตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดบัอุดมศึกษาแหงชาต ิหมายถึง ตองมีการประเมินผลตาม   
“ตัวบงชีผ้ลการดาํเนินงานตามประกาศมาตรฐานคุณวฒุิสาขาหรือสาขาวิชา เพื่อ
การประกันคุณภาพหลักสตูรและการเรียนการสอน” กรณีที่หลักสูตรใดยังไมมี
ประกาศมาตรฐานคุณวฒุิสาขาหรือสาขาวิชา ใหประเมินตามตวับงชี้กลางที่กําหนด
ในภาคผนวก ก) สําหรับหลักสูตรสาขาวิชาชพีตองไดรับการรับรองหลักสูตรจาก 
สภาหรือองคกรวิชาชีพที่เก่ียวของดวย       
(หมายเหตุ : สําหรับหลักสูตรเกาหรือหลักสูตรปรับปรุงที่ยังไมไดดําเนินการตาม
กรอบมาตรฐานคุณวฒุิระดับอุดมศึกษาแหงชาติกอนปการศึกษา 2555 ใหยึดตาม
เกณฑมาตรฐานหลักสตูรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2548 ) 

4. มีคณะกรรมการรับผิดชอบควบคุมกํากับใหมีการดําเนินการไดครบถวนทั้งขอ 1           
ขอ 2 และขอ 3 ขางตนตลอดเวลาที่จัดการศึกษา และมีการประเมินหลักสูตรทุก
หลักสูตรอยางนอยตามกรอบเวลาที่กําหนดในเกณฑมาตรฐานหลักสูตรฯ กรณี
หลักสูตรที่ดําเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดบัอุดมศึกษาแหงชาต ิจะตอง
ควบคุมกํากับใหการดําเนินงานตามตัวบงชี้ในขอ 3 ผานเกณฑการประเมิน 5 ขอ
แรกและอยางนอยรอยละ 80 ของตัวบงชีท้ี่กําหนดในแตละป ทุกหลักสูตร 

5. มีคณะกรรมการรับผิดชอบควบคุมกํากับใหมีการดําเนินการไดครบถวนทั้งขอ 1 ขอ 
2 และขอ 3 ขางตนตลอดเวลาที่จัดการศึกษา และมีการพัฒนาหลักสูตรทุกหลักสูตร
ตามผลการประเมินในขอ 4 กรณีหลักสูตรที่ดําเนนิงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแหงชาต ิจะตองควบคุมกํากับใหการดําเนนิงานตามตัวบงชี้ในขอ 3 
ผานเกณฑการประเมินครบ ทุกตัวบงชี้และทุกหลักสูตร 

 
เกณฑการประเมิน  (ขอ)  กระบวนการ 

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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หมายเหตุ  
1. การนับหลักสูตรปริญญาโทแผน ก และปริญญาเอก ใหนับหลักสูตรที่มีนักศึกษาลงทะเบียนเรียนในรอบป

การศึกษาที่ทําการประเมิน สําหรับการนับหลักสูตรทั้งหมดใหนับหลักสูตรทีไ่ดรับอนุมัติใหเปดสอนทุกระดับปริญญา 
โดยนบัรวมหลักสูตรที่งดรับนักศึกษา แตไมนบัรวมหลักสูตรที่สภาสถาบนัอนุมัติใหปดดาํเนินการแลว 

2. คณะกรรมการรับผิดชอบ หมายถึง คณะกรรมการที่รับผิดชอบในการเสนอหลักสูตรใหม หรือเสนอปรับปรุง
หลักสูตร หรือเสนอปดหลักสูตร และคณะกรรมการที่รับผิดชอบบริหารหลักสูตรใหเปนไปตามรายละเอียดหลักสูตรที่
สภามหาวิทยาลัยอนุมตัิ ซึ่งอาจเปนชุดเดียวกันทั้งหมดหรือตางชุดก็ได 

องคประกอบ ตัวบงชี ้ เกณฑการดําเนินงาน 
2. การผลิต
บัณฑิต 

 
 
 

2.2 อาจารย
ประจําท่ีมีคุณวุฒิ
ปริญญาเอก 
 

1. แปลงคารอยละของอาจารยประจําที่มีคุณวฒุิปริญญาเอกเปนคะแนนระหวาง 
0 – 5    หรือ 

2. แปลงคาการเพิ่มข้ึนของคารอยละของอาจารยประจํา ที่มีคุณวฒุิปริญญาเอก
เปรียบเทียบกับปที่ผานมาเปนคะแนนระหวาง 0 – 5 

 
 

วิธีการคํานวณ : 
แบบที่ 1  1. คํานวณคารอยละของอาจารยประจําที่มีวุฒปิริญญาเอก    
รอยละของอาจารยประจาํที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก = 
 

 
  2. แปลงคารอยละที่คํานวณไดในขอ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 

คะแนนทีไ่ด = 
 
 
หรือ 
แบบที่ 2   1. คาการเพิ่มข้ึนของรอยละของอาจารยประจาํที่มคุีณวุฒิปริญญาเอกเปรียบเทียบกับปที่ผานมา = รอยละ
ของอาจารยประจําที่มีคุณวุฒปิริญญาเอกในปที่ประเมิน ลบดวย รอยละของอาจารยประจาํที่มคุีณวุฒิปริญญาเอกในป
กอนหนาปทีป่ระเมิน 

   2. แปลงคาการเพิ่มข้ึนของรอยละของอาจารยประจาํที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกเปรียบเทียบกับปทีผ่านมา ที่
คํานวณไดในขอ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 
คะแนนทีไ่ด   = 
 
 
 
 
เกณฑการประเมิน  (รอยละ)  ปจจัยนาํเขา 

1. คารอยละของอาจารยประจําทีม่ีคุณวุฒิปริญญาเอกที่กําหนดใหเปนคะแนนเต็ม 5= รอยละ 30 ข้ึนไป หรือ 
2. คาการเพิ่มข้ึนของรอยละของอาจารยประจําที่มีคุณวุฒปิริญญาเอกเปรียบเทียบกับปทีผ่านมา ที่กําหนดใหเปน

คะแนนเต็ม 5 = รอยละ 6 ข้ึนไป 
 
 
 
 

จํานวนอาจารยประจําท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอก    100 

จํานวนอาจารยประจําท้ังหมด 

รอยละของอาจารยประจําท่ีมีคณุวุฒิปริญญาเอก      5 
รอยละของอาจารยประจําท่ีมีคณุวุฒิปริญญาเอกท่ีกําหนดใหเปนคะแนนเต็ม 5 

คาการเพ่ิมข้ึนของรอยละของอาจารยประจําท่ีมีคณุวุฒิปรญิญาเอกเปรียบเทียบกับปท่ีผานมา  5 
คาการเพ่ิมข้ึนของรอยละของอาจารยประจําท่ีมีคณุวุฒิปรญิญาเอกเปรียบเทียบกับปท่ีผานมา 

ท่ีกําหนดใหเปนคะแนนเต็ม 5 
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หมายเหตุ  
1. คุณวุฒปิริญญาเอก พิจารณาจากระดับคุณวฒุิที่ไดรับหรือเทียบเทาตามหลักเกณฑการพิจารณาคุณวุฒิของ

กระทรวงศึกษาธิการ กรณีที่มีการปรับวฒุิการศึกษาใหมีหลักฐานการสําเร็จการศึกษาภายในรอบปการศึกษานั้น ทั้งนี ้
อาจใชคุณวุฒิอ่ืนแทนคุณวุฒปิริญญาเอกไดสําหรับกรณีที่บางสาขาวิชาชีพ มีคุณวุฒิอ่ืนที่เหมาะสมกวา ทั้งนี ้ตองไดรับ
ความเห็นชอบจากคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

2. การนับจํานวนอาจารยประจาํ ใหนับตามปการศึกษาและนบัทั้งที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาตอ ในกรณีที่มี
อาจารยบรรจุใหมใหคํานวณตามเกณฑอาจารยประจาํที่ระบุไวในการนับจาํนวนอาจารยประจาํ หนา 9  

3. คณะสามารถเลือกประเมินตามเกณฑการประเมินแนวทางใดแนวทางหนึ่งได ไมจาํเปนตองเลือกเหมือนกับสถาบนั 
องคประกอบ ตัวบงชี ้ เกณฑการดําเนินงาน 

2. การผลิต
บัณฑิต 

 
 

2.3  อาจารย
ประจําทีด่ํารง
ตําแหนงทาง
วิชาการ 

1. แปลงคารอยละของอาจารยประจําที่ดาํรงตําแหนงทางวิชาการเปน
คะแนนระหวาง 0 – 5    หรือ 

2. แปลงคาการเพิ่มข้ึนของคารอยละของอาจารยประจําทีด่ํารงตาํแหนง
ทางวชิาการเปรียบเทียบกับปทีผ่านมาเปนคะแนนระหวาง 0 – 5 

วิธีการคํานวณ : 
แบบที่ 1   1. คํานวณคารอยละของอาจารยประจําที่ดาํรงตาํแหนงทางวชิาการ 
รอยละของอาจารยประจาํที่ดาํรงตําแหนงทางวิชาการ  = 
 

 
2. แปลงคารอยละที่คํานวณไดในขอ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 

 
คะแนนทีไ่ด     = 
 
หรือ 
แบบที่ 2   1. คาการเพิ่มข้ึนของรอยละของอาจารยประจาํที่ดาํรงตําแหนงทางวิชาการเปรียบเทียบกับปที่ผานมา =           
รอยละของอาจารยประจาํที่ดาํรงตําแหนงทางวิชาการในปที่ประเมิน ลบดวย รอยละของอาจารยประจาํที่ดํารงตําแหนง
ทางวชิาการในปกอนหนาปทีป่ระเมิน 

 2. แปลงคาการเพิ่มข้ึนของรอยละของอาจารยประจําทีด่ํารงตาํแหนงทางวชิาการเปรียบเทียบกับปที่ผานมา 
ที่คํานวณไดในขอ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 
 
คะแนนทีไ่ด = 
 
หมายเหตุ  

1. การนับจํานวนอาจารยประจาํ ใหนับตามปการศึกษาและนบัทั้งที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาตอ ในกรณีที่มี
อาจารยบรรจุใหมใหคํานวณตามเกณฑอาจารยประจาํที่ระบุไวในการนับจาํนวนอาจารยประจาํ หนา 9  

2. คณะสามารถเลือกประเมินตามเกณฑการประเมินแนวทางใดแนวทางหนึ่งได ไมจาํเปนตองเลือกเหมือนกับสถาบนั 
เกณฑการประเมิน  (รอยละ)  ปจจัยนาํเขา 
1. คารอยละของอาจารยประจําทีด่ํารงตําแหนงผูชวยศาสตราจารย รองศาสตราจารย และศาสตราจารยรวมกัน ที่

กําหนดใหเปนคะแนนเต็ม 5 = รอยละ 60 ข้ึนไป   หรือ 
2. คาการเพิ่มข้ึนของรอยละของอาจารยประจําทีด่ํารงตาํแหนงผูชวยศาสตราจารย รองศาสตราจารย และศาสตราจารย

รวมกัน เปรียบเทียบกับปที่ผานมา ที่กําหนดใหเปนคะแนนเต็ม 5 = รอยละ 12 ข้ึนไป 

จํานวนอาจารยประจาํที่ดํารงตาํแหนงทางวิชาการ  100 
จํานวนอาจารยประจําท้ังหมด 

รอยละของอาจารยประจาํที่ดาํรงตําแหนงทางวิชาการ   5 
รอยละของอาจารยประจาํที่ดาํรงตําแหนงทางวิชาการที่กําหนดใหเปนคะแนนเต็ม 5 

คาการเพิ่มข้ึนของรอยละของอาจารยประจําทีด่ํารงตาํแหนงทางวิชาการเปรียบเทียบกับปที่ผานมา  5 
คาการเพิ่มข้ึนของรอยละของอาจารยประจําทีด่ํารงตาํแหนงทางวิชาการที่กําหนดใหเปนคะแนนเต็ม 5 
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องคประกอบ ตัวบงชี ้  เกณฑการดําเนินงาน 
2. การผลิต
บัณฑิต 

 
 

2.4   ระบบการพัฒนา
คณาจารยและบุคลากร
สายสนับสนนุ 

1. มีแผนการบริหารและการพัฒนาคณาจารยท้ังดานวิชาการ 
เทคนิคการสอนและการวัดผล และมีแผนการบริหารและ
พัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนท่ีมีการวิเคราะหขอมูลเชิง
ประจักษ  

2. มีการบริหารและการพัฒนาคณาจารยและบุคลากรสาย
สนับสนุนใหเปนไปตามแผนท่ีกําหนด 

3. มีสวัสดิการเสริมสรางสุขภาพท่ีดี และสรางขวัญและกําลังใจให
คณาจารยและบุคลากรสายสนับสนุนสามารถทํางานไดอยางมี
ประสิทธิภาพ 

4. มีระบบการติดตามใหคณาจารยและบุคลากรสายสนับสนุนนํา
ความรูและทักษะท่ีไดจากการพัฒนามาใชในการจัดการเรียน
การสอนและการวัดผลการเรียนรูของนักศึกษา ตลอดจนการ
ปฏิบัติงานท่ีเก่ียวของ 

5. มีการใหความรูดานจรรยาบรรณอาจารยและบุคลากรสาย
สนับสนุน และดูแลควบคุมใหคณาจารยและบุคลากรสาย
สนับสนุนถือปฏิบัติ 

6. มีการประเมินผลความสําเร็จของแผนการบริหารและการ
พัฒนาคณาจารยและบุคลากรสายสนับสนุน 

7. มีการนําผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือปรับปรุงการ
บริหารและการพัฒนาคณาจารยและบุคลากรสายสนับสนุน 

 
เกณฑการประเมิน  (ขอ)  กระบวนการ 

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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องคประกอบ ตัวบงชี ้ เกณฑการดําเนินงาน 
2. การผลิต
บัณฑิต 

 
 

2.5 หองสมุด  
อุปกรณการศึกษา และ
สภาพแวดลอมการเรียนรู 

1. มีการจัดการหรือจัดบริการเพื่อใหนักศึกษามีเคร่ืองคอมพิวเตอรใชใน
อัตราไมสูงกวา 8 FTES ตอเคร่ือง 

2. มีบริการหองสมุดและแหลงเรียนรูอ่ืนๆ ผานระบบเครือขายคอมพิวเตอร 
และมีการฝกอบรมการใชงานแกนักศึกษาทุกปการศึกษา 

3. มีบริการดานกายภาพที่เหมาะสมตอการจัดการเรียนการสอนและการ
พัฒนานักศึกษาอยางนอยในดานหองเรียน หองปฏิบัติการ อุปกรณ
การศึกษา และจุดเชื่อมตออินเทอรเน็ต 

4. มีบริการสิ่งอํานวยความสะดวกที่จําเปนอ่ืนๆ อยางนอยในดานงาน
ทะเบียนนักศึกษาผานระบบเครือขายคอมพิวเตอร การบริการอนามัย
และการรักษาพยาบาล การจัดการหรือจัดบริการดานอาหารและสนาม
กีฬา 

5. มีระบบสาธารณูปโภคและรักษาความปลอดภัยของอาคาร ตลอดจน
บริเวณโดยรอบ อยางนอยในเร่ืองประปา ไฟฟา ระบบกําจัดของเสีย 
การจัดการขยะ รวมทั้งมีระบบและอุปกรณปองกันอัคคีภัยในบริเวณ
อาคารตาง ๆ โดยเปนไปตามกฎหมายที่เก่ียวของ 

6. มีผลการประเมินคุณภาพของบริการในขอ 2 – 5 ทุกขอไมต่ํากวา 3.51 
จากคะแนนเต็ม 5 

7. มีการนําผลการประเมินคุณภาพในขอ 6 มาใชเปนขอมูลในการ
พัฒนาการจัดบริการดานกายภาพที่สนองความตองการของผูรับบริการ 

 
เกณฑการประเมิน  (ขอ)  ปจจยันําเขา ทุกคณะไมตองประเมนิเกณฑการดําเนินงานขอ 1  และเร่ิมนับคะแนนตั้งแตขอ 2-7 
(ยกเวน วศ.) 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการดําเนินการ 

1 ขอ 
มีการดําเนินการ 
2  หรือ 3 ขอ 

มีการดําเนินการ 
4 ขอ 

มีการดําเนินการ 
  5 ขอ 

มีการดําเนินการ 
6 ขอ 

 
เกณฑการประเมิน สาํหรับคณะวิศวกรรมศาสตร  

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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องคประกอบ ตัวบงชี ้ เกณฑการดําเนินงาน 
2. การผลิต
บัณฑิต 

 
 

2.6 ระบบและกลไกการ
จัดการเรียนการสอน 
 

1. มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพการจัดการเรียนการสอนที่เนน
ผูเรียนเปนสาํคัญทุกหลักสูตร 

2. ทุกรายวิชาของทุกหลักสูตร มีรายละเอียดของรายวิชาและของ
ประสบการณภาคสนาม(ถาม)ี กอนการเปดสอนในแตละภาค
การศึกษา ตามที่กําหนดในกรอบมาตรฐานคุณวฒุิระดับอุดมศึกษา
แหงชาต ิ

3. ทุกหลักสูตรมีรายวิชาที่สงเสริมทักษะการเรียนรูดวยตนเอง และการ
ใหผูเรียนไดเรียนรูจากการปฏิบตัิทั้งในและนอกหองเรียนหรือจาก
การทําวิจัย 

4. มีการใหผูมีประสบการณทางวชิาการหรือวิชาชีพจากหนวยงานหรือ
ชุมชนภายนอกเขามามสีวนรวมในกระบวนการเรียนการสอนทกุ
หลักสูตร 

5. มีการจัดการเรียนรูที่พัฒนาจากการวิจัย หรือจากกระบวนการจดัการ
ความรูเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน 

6. มีการประเมินความพงึพอใจของผูเรียนที่มีตอคุณภาพการจัดการ
เรียนการสอนและสิง่สนับสนุนการเรียนรูทุกรายวิชา ทุกภาค
การศึกษา โดยผลการประเมินความพึงพอใจแตละรายวิชาตองไมต่ํา
กวา 3.51 จากคะแนนเต็ม 5 

7. มีการพัฒนาหรือปรับปรุงการจดัการเรียนการสอน กลยุทธการสอน 
หรือการประเมินผลการเรียนรู ทุกรายวิชา ตามผลการประเมนิ
รายวิชา 

 
เกณฑการประเมิน   (ขอ) กระบวนการ 

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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องคประกอบ ตัวบงชี ้ เกณฑการดําเนินงาน 
2. การผลิต
บัณฑิต 

 
 

2.7 ระบบและกลไก
การพัฒนาสัมฤทธิ์ผล
การเรียนตาม
คุณลักษณะ 
ของบัณฑิต 

1. มีการสํารวจคุณลักษณะของบณัฑิตที่พึงประสงคตามความตองการ
ของผูใชบัณฑิตอยางนอยสาํหรับทุกหลักสูตรระดับปริญญาตรี ทุก
รอบระยะเวลาตามแผนกําหนดการศึกษาของหลักสูตร 

2. มีการนําผลจากขอ 1 มาใชในการปรับปรุงหลักสูตร การจัดการเรียน
การสอน การวัดผลการศึกษาและสัมฤทธผิลทางการเรียนทีส่งเสริม
ทักษะอาชีพและคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงคตามความ
ตองการของผูใชบัณฑิต 

3. มีการสงเสริมสนบัสนุนทรัพยากรทั้งดานบุคลากร เทคโนโลยี
สารสนเทศ และงบประมาณที่เอ้ือตอการพัฒนาคุณลักษณะของ
บัณฑิต 

4. มีระบบและกลไกการสงเสริมใหนักศึกษาระดับปริญญาตรีและ
บัณฑิตศึกษาเขารวมกิจกรรมการประชุมวชิาการหรือนําเสนอผลงาน
ทางวชิาการในที่ประชุมระหวางสถาบนั หรือที่ประชุม 
ระดับชาตหิรือนานาชาต ิ

5. มีกิจกรรมเสริมสรางคุณธรรมจริยธรรมใหแกนักศึกษาระดับปริญญา
ตรีและบัณฑติศึกษาที่จัดโดยสถาบัน 

เกณฑการประเมิน    (ขอ)  กระบวนการ 
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 

เกณฑการประเมิน   (ขอ)  ผลผลิต / ผลลัพธ 
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 

องคประกอบ ตัวบงชี ้ เกณฑการดําเนินงาน 
2. การผลิต
บัณฑิต 
 

 
 
 

2.8 ระดับความสําเร็จ
ของการเสริมสราง
คุณธรรมจริยธรรมที่จัด
ใหกับนักศึกษา 
 

1. มีการกําหนดพฤติกรรมดานคุณธรรมจริยธรรมสําหรับนักศึกษาที่
ตองการสงเสริมไวเปนลายลักษณอักษร 

2. มีการถายทอดหรือเผยแพรพฤติกรรมดานคุณธรรมจริยธรรมสําหรับ
นักศึกษาที่ตองการสงเสริมตามขอ 1 ไปยังผูบริหาร คณาจารย 
นักศึกษาและผูเก่ียวของทราบอยางทั่วถึงทัง้สถาบัน 

3. มีโครงการหรือกิจกรรมสงเสริมการพัฒนาพฤติกรรมดานคุณธรรม
จริยธรรมที่กําหนดในขอ 1 โดยระบุตัวบงชี้และเปาหมายวัด
ความสําเร็จ 

4. มีการประเมินผลโครงการหรือกิจกรรมสงเสริมคุณธรรมจริยธรรมของ
นักศึกษาตามตัวบงชี้และเปาหมายที่กําหนดในขอ 3 โดยมีผลการ
ประเมินบรรลุเปาหมายอยางนอยรอยละ 90 ของตัวบงชี ้

5. มีนักศึกษาหรือกิจกรรมที่เก่ียวกับนักศึกษาไดรับการยกยองชมเชย 
ประกาศเกียรติคุณดานคุณธรรมจริยธรรม โดยหนวยงานหรือองคกร
ระดับชาต ิ
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หมายเหตุ 
 1. การยกยองชมเชยประกาศเกียรติคุณดานคุณธรรม จริยธรรม หากดําเนินการในระดับมหาวทิยาลัย ตองมี
กรรมการภายนอกมหาวิทยาลัยอยางนอยรอยละ 50 และมีผูเขารวมการแขงขันหรือเขารวมการคัดเลือกที่มาจาก
หลากหลายสถาบัน (ตั้งแต 3 สถาบันข้ึนไป) 
 2. หนวยงานหรือองคกรระดับชาติ หมายถึง หนวยงานนอกสถาบันระดบักรมหรือเทียบเทาข้ึนไป (เชน ระดับ
จังหวัด) หรือรัฐวิสาหกิจ หรือองคการมหาชน หรือบริษัทมหาชนที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย หรือองคกรกลาง
ระดับชาติทั้งภาครัฐและเอกชน (เชน สภาอุตสาหกรรม สภาหอการคา สภาวิชาชีพ)  
 
ตัวบงชี้  2.9    บัณฑิตปริญญาตรีที่ไดงานทําหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน  1  ป  (สมศ. ตัวบงชี้ที่ 1) 
 
วิธีการคํานวณ 
                          

จํานวนบัณฑิตปริญญาตรีที่ไดงานทําหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ป 
X 100 

จํานวนบัณฑิตที่ตอบแบบสํารวจทั้งหมด 
 
เกณฑการประเมิน   (รอยละ)  ผลผลติ / ผลลัพธ   
 ใชบัญญัตไิตรยางศเทียบ กําหนดรอยละ 100 เทากับ 5 คะแนน 
 
คําอธิบาย 

บัณฑิตปริญญาตรีทีส่ําเร็จการศึกษาในหลักสูตรภาคปกติ ภาคพิเศษ และภาคนอกเวลาในสาขานั้น ๆ ที่ไดงาน
ทําหรือมีกิจการของตนเองที่มีรายไดประจํา ภายในระยะเวลา 1 ปนับจากวันทีส่ําเร็จการศึกษา เมื่อเทียบกับบัณฑติที่
สําเร็จการศึกษาในปการศึกษานั้น 

การนับการมีงานทาํ นบักรณีการทํางานสุจริตทุกประเภทที่สามารถสรางรายไดเขามาประจําเพือ่เลี้ยงชีพ
ตนเองได โดยการนับจาํนวนผูมงีานทาํของผูสาํเร็จการศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนในภาคพิเศษหรือภาคนอกเวลา ใหนับ
เฉพาะผูที่เปลี่ยนงานใหมหลังสาํเร็จการศึกษาเทานัน้ 
หมายเหตุ 

ไมนับรวมบัณฑิตที่มีงานทาํกอนเขาศึกษาหรือมีกิจการของตนเองที่มีรายไดประจําอยูแลว ผูทีศึ่กษาตอใน
ระดับบัณฑิตศึกษา ผูอุปสมบท และผูที่เกณฑทหาร  
  
ขอมูลประกอบพิจารณา  
 ขอมูลจากการสํารวจตองมีความเปนตัวแทนของผูสําเร็จการศึกษาทั้งในเชงิปริมาณ อยางนอยรอยละ 70 และ
ในเชิงคุณลักษณะ ครอบคลุมทกุคณะ กรณีบัณฑิตที่ตอบแบบสํารวจไมถึงรอยละ 70 ของบัณฑิตที่สาํเร็จการศึกษา ให
มีการติดตามซ้ํา โดยผลการสาํรวจตองสามารถระบุขอมูล ดังตอไปนี ้
 1. จํานวนผูตอบแบบสาํรวจ 
 2. จํานวนผูสําเร็จการศึกษาทั้งภาคปกติและภาคพิเศษ (ภาคนอกเวลาราชการ) 

 3. จํานวนผูสําเร็จการศึกษาที่ไดงานทํา 
 4. จํานวนผูสําเร็จการศึกษาประกอบอาชีพอิสระ 
 5. จํานวนบัณฑิตที่มีงานทาํกอนเขาศึกษา 
 6. จํานวนบัณฑิตที่ศึกษาตอ 
 7. เงินเดือนหรือรายไดตอเดือนของผูสําเร็จการศึกษาที่ไดงานทาํหรือประกอบอาชีพอิสระ 
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ตัวบงชี้ที่ 2.10    คุณภาพของบัณฑิตปริญญาตรี โท และเอก ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาต ิ
           (สมศ. ตัวบงชี้ที่ 2) 

วิธีการคํานวณ 
                          

 ผลรวมของคาคะแนนที่ไดจากการประเมินบณัฑิต  
 จํานวนบัณฑิตทีไ่ดรับการประเมินทั้งหมด  

 
เกณฑการประเมิน    ผลผลิต / ผลลัพธ     
 ใชคาเฉลี่ยของคะแนนประเมินบัณฑิต (คะแนนเต็ม 5) 
 
คําอธิบาย 
 คุณภาพของบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดบัอุดมศึกษาแหงชาติ (TQF: HEd. หรือ Thai 
Qualifications Framework for Higher Education) หมายถึง คุณลักษณะของบัณฑติระดบัปริญญาตรี ปริญญาโท 
และปริญญาเอก ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติที่ สกอ. ระบุ โดยเปนคุณลักษณะบณัฑิตที่      
พึงประสงคตามทีส่ถาบนักําหนด ครอบคลุมอยางนอย 5 ดาน คือ 1) ดานคุณธรรมจริยธรรม 2) ดานความรู 3) ดาน
ทักษะทางปญญา 4) ดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผดิชอบ และ 5) ดานทักษะการวิเคราะหเชิง
ตัวเลข การสื่อสารและการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ รวมทั้ง TQF ตามสาขาวิชาชพีที่ประกาศใช ตลอดจนสอดคลองกับ
คุณลักษณะของบัณฑติที่พึงประสงคที่สภาหรือองคกรวิชาชีพกําหนดเพิ่มเติม หรือสอดคลองกับความตองการของผูใช
บัณฑิต 
 กรณีที่เปนวิชาชีพที่มีการเพิ่มเติมคุณลักษณะของบัณฑติที่เพิ่มเติมจากกรอบมาตรฐานทั้ง 5 ดาน ตองทําการ
ประเมินครบทุกดาน 
 
ขอมูลประกอบการพิจารณา 
 ขอมูลจากการสํารวจตองมีความเปนตัวแทนของผูสําเร็จการศึกษาทั้งในเชงิปริมาณและในเชงิคุณภาพ
ครอบคลุมทุกคณะ โดยสุมตามที่ ม.ร. ขอเทียบเกณฑจาก สมศ. ดังนี ้

ข้ันตอนที่ 1 จําแนกจาํนวนบณัฑิตตามคณะและระดบัการศึกษา (ปริญญาตรี โทและเอก) 
ข้ันตอนที่ 2 สุมจํานวนบัณฑิตโดยใชกระบวนการวิจัยตามหลักของ Taro Yamane โดยกําหนดความคลาดเคลื่อน
ไมเกินรอยละ 5 
ข้ันตอนที่ 3 สุมจํานวนบัณฑิตของแตละกลุมอยางนอยรอยละ 20 ตามเกณฑของ สมศ. 
ข้ันตอนที่ 4 จําแนกกลุมตวัอยางที่สุมไดในข้ันตอนที่ 3 ตามสัดสวนของสาขาวิชาหรือวิชาเอก เพื่อใหไดตัวแทนทุกกลุม 
ข้ันตอนที่ 5 นําขอมูลทีไ่ดจาก ข้ันตอนที่ 4 มาคํานวณตามเกณฑ สมศ. 

  
โดยมีขอมูลประกอบการพิจารณา ดังตอไปนี ้
1. ขอมูลที่แสดงถึงคุณภาพบัณฑิตในดานตาง ๆ ตามกรอบมาตรฐานคุณวฒุิระดับอุดมศึกษาแหงชาต ิที่

สถาบนัอุดมศึกษาเปนผูดําเนนิการรวบรวมขอมูลเอง โดยใชแนวทางจากจากตัวอยางแบบสอบถามที่เผยแพรโดย สมศ.  
2.  ผูตอบแบบสอบถาม คือ  ผูใชบัณฑติ หรือสถานศึกษาที่รับบัณฑิตเขาศึกษาตอ 

 3. ขอมูลผลการดําเนินงานดานการผลิตบัณฑิตจากระบบฐานขอมูลดานการประกันคุณภาพการศึกษา
ระดับอุดมศึกษา (CHE QA Online System) โดยสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) 
 4.  ตองแสดงแบบเก็บขอมูลใหครบทั้ง 5 ดาน และแสดงวิธีการเก็บรวบรวมขอมูลใหชัดเจน 
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ตัวบงชี้ที่ 2.11    ผลงานของผูสําเร็จการศึกษาระดบัปริญญาโทที่ไดรับการตีพิมพหรือเผยแพร (สมศ. ตัวบงชี้ที่ 3) 
 
วิธีการคํานวณ    

 
 
   

• ผลรวมถวงน้าํหนักของผลงานทีต่ีพิมพหรือเผยแพรของผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทใหนบัผลงานที่
ตีพิมพตามปปฏิทินที่ตรงกับปการศึกษาที่ประเมนิ 

• จํานวนผูสาํเร็จการศึกษาระดบัปริญญาโทใหนับตามปการศึกษาที่ประเมิน 
 
หมายเหตุ 
 นับตามปทีไ่ดรับการตีพิมพเทานั้น      
 
เกณฑการใหคะแนน     ผลผลติ / ผลลพัธ      
 ใชบัญญัตไิตรยางศเทียบ กําหนดรอยละ 25 เทากับ 5 คะแนน  
 
                   
เกณฑการประเมินงานวิจัย 
 กําหนดระดบัคุณภาพงานวิจัยที่ตีพิมพ  ดังน้ี 

คานํ้าหนัก ระดับคุณภาพงานวิจัย 
0.25 มีการเผยแพรสูสาธารณะในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง 
0.50 มีการตีพิมพในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ (proceeding)  
0.75 มีการตีพิมพในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ (proceeding) หรือมี

การตีพิมพในวารสารวิชาการระดับชาต ิ
1.00 มีการตีพิมพในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ  

 
เกณฑการประเมินงานสรางสรรค 

กําหนดระดับแหลงเผยแพรงานสรางสรรค  ดังนี ้
คานํ้าหนัก ระดับคุณภาพงานสรางสรรค* 

0.125 งานสรางสรรคทีไ่ดรับการเผยแพรในระดับสถาบันหรือจังหวัด  
0.25 งานสรางสรรคทีไ่ดรับการเผยแพรในระดับชาต ิ
0.50  งานสรางสรรคทีไ่ดรับการเผยแพรในระดับความรวมมือระหวางประเทศ 

0.75 งานสรางสรรคทีไ่ดรับการเผยแพรในระดับภูมิภาคอาเซียน 

1.00 งานสรางสรรคทีไ่ดรับการเผยแพรในระดับนานาชาต ิ

* องคประกอบของคณะกรรมการไมนอยกวา 3 คน และตองมีบุคคลภายนอกสถานศึกษารวมพิจารณาดวย 
 

อาเซียน  หมายถึง  สมาคมประชาชาติแหงเอเชียตะวันออกเฉียงใต   (Association of South East Asian 
Nations)  มี 10  ประเทศ ไดแก  บรูไน  กัมพูชา อินโดนีเซีย สปป.ลาว  มาเลเซีย  พมา  ฟลปิปนส    สิงคโปร  ไทย
และเวียดนาม   

 
 
 

 ผลรวมถวงนํ้าหนักของผลงานท่ีตพิีมพหรือเผยแพรของผูสาํเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท  X100 
            จํานวนผูสาํเร็จการศึกษาระดับปริญญาโททั้งหมด  
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การเผยแพรในระดับความรวมมือระหวางประเทศ เปนโครงการรวมมือระหวางประเทศไทยกับประเทศอ่ืน  
 การเผยแพรในระดับภูมิภาคอาเซียน เปนการเผยแพรเฉพาะในกลุมอาเซียน 10 ประเทศ (อยางนอย 5 
ประเทศ  หมายถึงนบัรวมประเทศไทยดวย)  และการใหคะแนนตามแหลงเผยแพรไมจําเปนตองไปแสดงในตางประเทศ 
 การเผยแพรในระดับนานาชาต ิเปนการเผยแพรที่เปดกวางสําหรับทุกประเทศ  (อยางนอย 5 ประเทศ ที่ไมได
อยูในกลุมอาเซียน) 
 
คําอธิบาย 
 ผลงานของผูสาํเร็จการศึกษาระดับปริญญาโททีไ่ดรับการตีพิมพหรือเผยแพรเปนปจจัยสําคัญของคุณภาพของ
ผูสําเร็จการศึกษาระดบัปริญญาโทที่แสดงถึงความเปนผูนาํทางความคิด ความสามารถดานการคิดเชิงวิพากษ         
การนําเสนอผลงาน มีทักษะในการวิจัย ทักษะและภูมิปญญาในฐานะนักวชิาการและนักวชิาชพีข้ันสูง 
 ผลงานผูสําเร็จการศึกษาระดบัปริญญาโท หมายถึง บทความทีเ่ปนผลจากวิทยานิพนธ  หรือบทความจาก สาร
นิพนธ หรือบทความจากศิลปนพินธ 
 การเผยแพรสูสาธารณะในลักษณะใดลักษณะหนึง่ หมายถึง การเผยแพรในลักษณะของรายงานสืบเนื่องจาก
การประชุมวชิาการ วารสารวชิาการ หรือสิ่งตีพิมพทางวิชาการในระดับมหาวิทยาลยั หรือระดับคณะ และตองเปน
ผลงานทีผ่านการกลั่นกรอง (peer review) โดยมีบุคคลภายนอกสถาบันรวมเปนกรรมการพิจารณาดวย  

งานวิจยัที่เผยแพรในทีป่ระชุมวชิาการระดบัชาติ หมายถึง การนําเสนอบทความวจิัยในทีป่ระชมุวิชาการและ
บทความฉบับสมบูรณ (Full Paper) ไดรับการตีพิมพในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ (Proceedings) 
ระดับชาติ ที่มีกองบรรณาธิการจัดทํารายงานหรือคณะกรรมการจัดประชุม ประกอบดวย ศาสตราจารย หรือ
ผูทรงคุณวุฒิระดบัปริญญาเอก หรือผูทรงคุณวุฒิที่มีผลงานเปนที่ยอมรับในสาขาวิชานัน้ ๆ นอกสถาบันเจาภาพอยาง
นอยรอยละ 25 
 งานวิจยัที่เผยแพรในทีป่ระชุมวชิาการระดบันานาชาติ หมายถึง การนําเสนอบทความวจิัยในทีป่ระชุมวชิาการ
และบทความฉบบัสมบูรณ (Full paper) ไดรับการตีพิมพในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวชิาการ (Proceedings) 
ระดับนานาชาติ ที่มีกองบรรณาธิการจัดทํารายงาน หรือคณะกรรมการจัดประชุมประกอบดวยศาสตราจารย หรือ
ผูทรงคุณวุฒิระดบัปริญญาเอก หรือผูทรงคุณวุฒิที่มีผลงานเปนที่ยอมรับในสาขาวิชานัน้ ๆ จากตางประเทศอยางนอย
รอยละ 25 
 การสงบทความเพื่อพิจารณาคัดเลือกใหนําเสนอในการประชุมวชิาการตองสงเปนฉบับสมบูรณ (Full Paper) 
และเมื่อไดรับการตอบรับและตพีิมพแลว การตีพิมพตองตีพิมพเปนฉบับสมบูรณซึ่งสามารถอยูในรูปแบบเอกสารหรือสื่อ
อิเล็กทรอนิกสได 
 งานวิจยัที่ไดรับการตีพิมพในวารสารวิชาการระดับชาติ หมายถึง บทความจากผลงานวิจัยทีไ่ดรับการตีพิมพใน
วารสารวชิาการ (Journal) ที่มีชื่อปรากฏอยูในฐานขอมูล Thai-Journal Citation Index Centre (TCI) หรือ
วารสารวชิาการระดบัชาติตามประกาศของ สมศ. 
 งานวิจยัที่ไดรับการตีพิมพในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ หมายถึง บทความจากผลงานวิจยัที่ไดรับการ
ตีพิมพในวารสารวิชาการ (Journal) ที่ปรากฏในฐานขอมูลสากล ไดแก ฐานขอมูลการจัดอันดบัวารสาร SJR (SClmago 
Journal Rank : www.scimagojr.com) หรือฐานขอมูล ISI Web of Science (Science Citation Index Expand, 
Social Sciences Citation Index, Art and Humanities Citation Index) หรือฐานขอมูลScopus หรือ
วารสารวชิาการระดบันานาชาตติามประกาศของ สมศ. 
ขอมูลประกอบการพิจารณา 

1. จํานวนและรายชื่อบทความที่เปนผลจากวิทยานพินธ หรือสารนิพนธ ที่ตีพิมพในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง
ของผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทที่ไดรับการตีพิมพในระดับชาติหรือนานาชาติรายปตามปการศึกษาหรือปปฏิทินที่
ตรงกับปการศึกษา พรอมชื่อเจาของบทความ ชื่อวิทยานิพนธหรือสารนิพนธ  ปที่ตพีิมพ  ชื่อวารสารหรือรายงาน
สืบเนื่องจากการประชุมวชิาการที่ตีพิมพ  คาน้าํหนักของบทความวิจัยแตละชิ้น 
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 2. จํานวนและรายชื่อผลงานสรางสรรคจากศิลปนิพนธของผูสาํเร็จการศึกษาระดับปริญญาโททีไ่ดรับการ
เผยแพรในระดับชาติหรือระดับนานาชาติ พรอมชื่อเจาของผลงาน ปที่เผยแพร ชื่อหนวยงานหรือองคกร พรอมทั้ง
จังหวัด ประเทศที่เผยแพร รูปแบบของการเผยแพรพรอมหลักฐาน และคาน้าํหนักของการเผยแพรผลงานแตละชิน้ 
 3. จํานวนผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโททัง้หมด 
 
ตัวบงชี้ที่ 2.12   ผลงานของผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกที่ไดรับการตีพิมพหรือเผยแพร (สมศ. ตัวบงชี้ที่ 4) 
 

 
วิธีการคํานวณ    
 
       
 

 

• ผลรวมถวงน้าํหนักของผลงานทีต่ีพิมพหรือเผยแพรของผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกใหนับผลงานที่
ตีพิมพตามปปฏิทินที่ตรงกับปการศึกษาที่ประเมนิ 

• จํานวนผูสาํเร็จการศึกษาระดบัปริญญาเอกใหนับตามปการศึกษาที่ประเมิน 
 
เกณฑการใหคะแนน   ผลผลติ / ผลลัพธ  

ใชบัญญัตไิตรยางศเทียบ กําหนดรอยละ 50 เทากับ 5 คะแนน  
 
เกณฑการประเมินงานวิจัย 
 กําหนดระดับคุณภาพบทความวิจัยที่ตีพิมพ  ดังนี ้

คานํ้าหนัก ระดับคุณภาพงานวิจัย 
0.25      มีการตีพิมพในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาต/ิ ระดับนานาชาติหรือมีการ

ตีพิมพในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานขอมูล TCI 
0.50      มีการตีพิมพในวารสารวิชาการระดับชาติที่มชีื่อปรากฏอยูในประกาศของ สมศ. 
0.75      มีการตีพิมพในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่มชีื่อปรากฏอยูในประกาศของ สมศ. 
1.00      มีการตีพิมพในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ปรากฏในฐานขอมูลการจัดอันดับวารสาร (SCImago 

Journal Rank: www.scimagojr.com) โดยวารสารนั้นถูกจัดอยูในควอไทลใดควอไทลหนึง่ ในปลาสุด 
ใน subject category ที่ตีพิมพหรือมีการตีพิมพในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่มชีื่อปรากฏอยูใน
ฐานขอมูลสากล ISI  และ  Scopus 

 
เกณฑการประเมินงานสรางสรรค 
 กําหนดระดับคุณภาพงานสรางสรรคที่เผยแพร  ดังนี ้

คานํ้าหนัก ระดับคุณภาพงานสรางสรรค* 
0.125      งานสรางสรรคทีไ่ดรับการเผยแพรในระดับสถาบนัหรือจังหวัด  
0.25      งานสรางสรรคทีไ่ดรับการเผยแพรในระดับชาต ิ
0.50      งานสรางสรรคทีไ่ดรับการเผยแพรในระดับความรวมมือระหวางประเทศ 

0.75      งานสรางสรรคทีไ่ดรับการเผยแพรในระดับภูมิภาคอาเซียน 

1.00      งานสรางสรรคทีไ่ดรับการเผยแพรในระดับนานาชาต ิ

* องคประกอบของคณะกรรมการไมนอยกวา 3 คน และตองมีบุคคลภายนอกสถานศึกษารวมพิจารณาดวย 

      ผลรวมถวงน้าํหนักของผลงานทีต่ีพิมพหรือเผยแพรของผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก    X 100  
จํานวนผูสาํเร็จการศึกษาระดบัปริญญาเอกทั้งหมด 

 

http://www.scimagojr.com/
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อาเซียน  หมายถึง  สมาคมประชาชาติแหงเอเชียตะวันออกเฉียงใต   (Association of South East Asian 
Nations)  มี 10  ประเทศ ไดแก  บรูไน  กัมพูชา อินโดนีเซีย สปป.ลาว  มาเลเซีย  พมา  ฟลปิปนส    สิงคโปร  ไทย
และเวียดนาม   

การเผยแพรในระดับความรวมมือระหวางประเทศ เปนโครงการรวมมือระหวางประเทศไทยกับประเทศอ่ืน  
 การเผยแพรในระดับภูมิภาคอาเซียน เปนการเผยแพรเฉพาะในกลุมอาเซียน 10 ประเทศ (อยางนอย 5 
ประเทศ  หมายถึงนบัรวมประเทศไทยดวย)  และการใหคะแนนตามแหลงเผยแพรไมจําเปนตองไปแสดงในตางประเทศ 
 การเผยแพรในระดับนานาชาต ิเปนการเผยแพรที่เปดกวางสําหรับทุกประเทศ (อยางนอย 5 ประเทศ ที่ไมได
อยูในกลุมอาเซียน) 

 
คําอธิบาย 

 ผลงานของผูสาํเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกที่ไดรับการตีพิมพหรือเผยแพรเปนปจจัยสําคัญของคุณภาพของ
ผูสําเร็จการศึกษาระดบัปริญญาเอกที่แสดงถึงความเปนผูนําทางความคิด ความสามารถดานการคิดเชิงวิพากษ  
การนําเสนอผลงาน มีทักษะในการวิจัย ทักษะและภูมิปญญาในฐานะนักวชิาการและนักวชิาชพีชั้นสงู 

งานวิจยัที่เผยแพรในทีป่ระชุมวชิาการระดบัชาติ หมายถึง การนําเสนอบทความวจิัยในทีป่ระชมุวิชาการและ
บทความฉบับสมบูรณ (Full Paper) ไดรับการตีพิมพในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ (Proceedings) 
ระดับชาติ ที่มีกองบรรณาธิการจัดทํารายงานหรือคณะกรรมการจัดประชุม ประกอบดวย ศาสตราจารย หรือ
ผูทรงคุณวุฒิระดบัปริญญาเอก หรือผูทรงคุณวุฒิที่มีผลงานเปนที่ยอมรับในสาขาวิชานัน้ ๆ นอกสถาบันเจาภาพอยาง
นอยรอยละ 25 
 งานวิจยัที่เผยแพรในทีป่ระชุมวชิาการระดบันานาชาติ หมายถึง การนําเสนอบทความวจิัยในทีป่ระชุมวชิาการ
และบทความฉบบัสมบูรณ (Full paper) ไดรับการตีพิมพในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวชิาการ (Proceedings) 
ระดับนานาชาติ ที่มีกองบรรณาธิการจัดทํารายงาน หรือคณะกรรมการจัดประชุมประกอบดวยศาสตราจารย หรือ
ผูทรงคุณวุฒิระดบัปริญญาเอก หรือผูทรงคุณวุฒิที่มีผลงานเปนที่ยอมรับในสาขาวิชานัน้ ๆ จากตางประเทศอยางนอย
รอยละ 25 
 การสงบทความเพื่อพิจารณาคัดเลือกใหนําเสนอในการประชุมวชิาการตองสงเปนฉบับสมบูรณ(Full Paper) 
และเมื่อไดรับการตอบรับและตพีิมพแลว การตีพิมพตองพิมพเปนฉบบัสมบูรณซึ่งสามารถอยูในรูปแบบเอกสารหรือสื่อ
อิเล็กทรอนิกสได 
 งานวิจยัที่ไดรับการตีพิมพในวารสารวิชาการระดับชาติ หมายถึง บทความจากผลงานวิจัยทีไ่ดรับการตีพิมพใน
วารสารวชิาการ (Journal) ที่มีชื่อปรากฏอยูในฐานขอมูล Thai-Journal Citation Index Centre (TCI) หรือ
วารสารวชิาการระดบัชาติตามประกาศของ สมศ. 
 งานวิจยัที่ไดรับการตีพิมพในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ หมายถึง บทความจากผลงานวิจยัที่ไดรับการ
ตีพิมพในวารสารวิชาการ (Journal) ที่ปรากฏในฐานขอมูลสากล ไดแก ฐานขอมูลการจัดอันดบัวารสาร SJR (SClmago 
Journal Rank : www.scimagojr.com) หรือฐานขอมูล ISI Web of Science (Science Citation Index Expand, 
Social Sciences Citation Index, Art and Humanities Citation Index) หรือฐานขอมูลScopus หรือ
วารสารวชิาการระดบันานาชาตติามประกาศของ สมศ. 
ขอมูลประกอบการพิจารณา 

1. จํานวนและรายชื่อบทความวจิัยจากวิทยานิพนธของผูสาํเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกที่ไดรับการตีพิมพ
ในระดับชาติหรือนานาชาตริายปตามปการศึกษาหรือปปฏิทนิที่ตรงกับปการศึกษา พรอมชื่อเจาของบทความ ชื่อ
วิทยานพินธ ปที่ตีพิมพ ชื่อวารสารหรือรายงานสบืเนื่องจากการประชุมวชิาการทีต่ีพิมพ คาน้ําหนักของบทความวิจัยแต
ละชิน้ 
 2. จํานวนผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกทั้งหมด 
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ตัวบงชี้ที่ 2.13  การพัฒนาอาจารย  (สมศ. ตัวบงชี้ที่ 14) 
 
วิธีการคํานวณ 
 
                       
 
 
เกณฑการใหคะแนน    ผลผลติ / ผลลพัธ  

ใชบัญญัตไิตรยางศเทียบ โดยกําหนดใหคาดัชนีคุณภาพอาจารยเปน 6  เทากับ 5 คะแนน 
 
เกณฑการพิจารณา 
 กําหนดคาน้าํหนักระดับคุณภาพอาจารย ดังนี ้
 

                           วุฒิการศึกษา 
ตําแหนงทางวิชาการ 

ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก 

อาจารย 0 2 5 
ผูชวยศาสตราจารย 1 3 6 
รองศาสตราจารย 3 5 8 

ศาสตราจารย 6 8 10 
 
คําอธิบาย   
 คุณภาพของของคณาจารยเปนปจจัยสาํคัญที่สงผลตอคุณภาพของผูเรียน รวมทั้งพิจารณาจากความสําเร็จของ
สถานศึกษาในการสงเสริม สนับสนุนการพัฒนาคุณภาพอาจารย เพื่อใหอาจารย ติดตามความกาวหนาทางวชิาการอยาง
ตอเนื่อง อันจะทําใหสถานศึกษาสามารถแขงขันไดในระดับสากล คุณภาพอาจารยพิจารณาจากคุณวุฒิและตาํแหนงทาง
วิชาการ 
 
ขอมูลประกอบการพิจารณา 

1.  จํานวนและรายชื่ออาจารยประจําทัง้หมดในแตละปการศึกษา  
2.  นับอาจารยทีป่ฏิบัตงิานจริง และที่ลาศึกษาตอ โดยมฐีานขอมูลที่ระบุรายละเอียดแสดงวฒุกิารศึกษาและ

ตําแหนงทางวิชาการ 
 

การคิดคะแนนกรณีสาขาวิชาการ/วิชาชีพ  
คุณวุฒิคณาจารยกรณีสาขาวชิาการ/วิชาชีพ ใหรับรองการเทียบเทาตามหลักเกณฑของ สกอ. และกรณ ี

สายวชิาชีพใหเทียบปริญญาสูงสุดตามเกณฑ กพ. 
 
 
 
 
 
 
 
 

            ผลรวมถวงน้าํหนักของอาจารยประจํา 
                จํานวนอาจารยประจําทั้งหมด 
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องคประกอบที่ 3   กิจกรรมการพัฒนานักศึกษา    
 

องคประกอบ ตัวบงชี ้  เกณฑการดําเนินงาน 
3. กิจกรรมการ
พัฒนา
นักศึกษา 
 
 

 
 
 

3.1 ระบบและ
กลไกการให
คําปรึกษาและ
บริการดานขอมูล
ขาวสาร 
 

1. มีการจัดบริการใหคําปรึกษาทางวิชาการและแนะแนวการใชชีวติแกนักศึกษา 
2. มีการจัดบริการขอมูลขาวสารที่เปนประโยชนตอนักศึกษา 
3. มีการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาประสบการณทางวชิาการและวชิาชีพแกนักศึกษา 
4. มีการจัดบริการขอมูลขาวสารที่เปนประโยชนตอศิษยเกา 
5. มีการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาความรูและประสบการณใหศิษยเกา 
6. มีผลการประเมินคุณภาพของการใหบริการในขอ 1 – 3 ทุกขอไมต่ํากวา 3.51 

จากคะแนนเต็ม 5 
7. มีการนําผลการประเมินคุณภาพของการใหบริการมาใชเปนขอมูลในการ

พัฒนาการจัดบริการทีส่นองความตองการของนักศึกษา 

เกณฑการประเมิน    (ขอ)  กระบวนการ 
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 

 

เกณฑการประเมิน    (ขอ)  กระบวนการ 
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 

องคประกอบ ตัวบงชี ้  เกณฑการดําเนินงาน 
3. กิจกรรมการ
พัฒนานักศึกษา 
 

 
 
 

3.2 ระบบและกลไก
การสงเสริมกิจกรรม
นักศึกษา 
 

1. สถาบนัจัดทาํแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาทีส่งเสริมผลการ
เรียนรูตามกรอบมาตรฐานคุณวฒุิระดับอุดมศึกษาแหงชาติทุกดาน 

2. มีกิจกรรมใหความรูและทักษะการประกันคุณภาพการศึกษาแก
นักศึกษา 

3. มีการสงเสริมใหนักศึกษานําความรูดานการประกันคุณภาพไปใชใน
การจัดกิจกรรมที่ดําเนินการโดยนักศึกษาอยางนอย 5 ประเภท
สําหรับระดับปริญญาตรี และอยางนอย 2 ประเภทสําหรับ 
ระดับบัณฑิตศึกษา จากกิจกรรมตอไปนี ้
- กิจกรรมวิชาการที่สงเสริมคุณลักษณะบัณฑิตที่พงึประสงค 
- กิจกรรมกีฬาหรือการสงเสริมสุขภาพ 
- กิจกรรมบําเพ็ญประโยชนหรือรักษาสิ่งแวดลอม 
- กิจกรรมเสริมสรางคุณธรรมและจริยธรรม 
- กิจกรรมสงเสริมศิลปะและวฒันธรรม 

4. มีการสนับสนุนใหนักศึกษาสรางเครือขายพัฒนาคุณภาพภายใน
สถาบันและระหวางสถาบัน และมีกิจกรรมรวมกัน 

5. มีการประเมินความสําเร็จตามวัตถุประสงคของแผนการจัด
กิจกรรมพัฒนานักศึกษา 

6. มีการนําผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือปรับปรุงการจัด
กิจกรรมเพ่ือพัฒนานักศึกษา 
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องคประกอบที่ 4   การวิจัย  
 

องคประกอบ ตัวบงชี ้ เกณฑการดําเนินงาน 
4. การวิจัย 
 

 
 
 

4.1 ระบบและกลไก
การพัฒนางานวิจัย
หรืองานสรางสรรค 

1. มีระบบและกลไกบริหารงานวิจยัหรืองานสรางสรรค เพื่อใหบรรลุเปาหมายตาม
แผนดานการวิจัยของสถาบัน และดําเนนิการตามระบบที่กําหนด 

2. มีการบูรณาการกระบวนการวิจยัหรืองานสรางสรรคกับการจัดการเรียน        
 การสอน 

3. มีการพัฒนาศักยภาพดานการวจิัยหรืองานสรางสรรคและใหความรูดาน
จรรยาบรรณการวิจัยแกอาจารยประจําและนักวิจยัประจาํ 

4. มีการจัดสรรงบประมาณของสถาบัน เพื่อเปนทุนวิจยัหรืองานสรางสรรค 
5. มีการสนับสนนุพันธกิจดานการวิจัยหรืองานสรางสรรคตามอัตลักษณของสถาบนั

อยางนอยในประเด็นตอไปนี ้
- หองปฏิบัติการวิจัยฯ หรือหนวยวิจัยฯ หรือศูนยเคร่ืองมือ หรือศูนยให
คําปรึกษาและสนับสนุนการวิจยัฯ 
- หองสมุดหรือแหลงคนควาขอมูลสนบัสนุนการวิจัยฯ 
- สิ่งอํานวยความสะดวกหรือการรักษาความปลอดภัยในการวิจยัฯ เชน ระบบ
เทคโนโลยสีารสนเทศ ระบบรักษาความปลอดภัยในหองปฏิบตักิารวิจัย 
- กิจกรรมวิชาการที่สงเสริมงานวิจัยฯ เชน การจัดประชุมวิชาการ การจัดแสดง
งานสรางสรรค การจัดใหมีศาสตราจารยอาคันตุกะหรือศาสตราจารยรับเชิญ 
(visiting professor) 

6. มีการติดตามและประเมินผลการสนับสนุนในขอ 4 และขอ 5 อยางครบถวนทุก
ประเด็น 

7. มีการนําผลการประเมินไปปรับปรุงการสนบัสนุนพนัธกิจดานการวิจัยหรืองาน
สรางสรรคของสถาบนั 

8. มีระบบและกลไกเพื่อสรางงานวจิัยหรืองานสรางสรรคบนพืน้ฐานภูมิปญญา
ทองถ่ิน หรือจากสภาพปญหาของสังคม เพื่อตอบสนองความตองการของทองถ่ิน
และสังคม และดําเนนิการตามระบบที่กําหนด (เฉพาะกลุม ข และ ค2) 

เกณฑการประเมิน    (ขอ)  กระบวนการ 
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 หรือ 7 ขอ 

มีการดําเนินการครบ 
8 ขอ 
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องคประกอบ ตัวบงชี ้ เกณฑการดําเนินงาน 
4. การวิจัย 

 
 
 

4.2 ระบบและกลไกการ
จัดการความรูจาก
งานวิจยัหรืองาน
สรางสรรค 
 

1. มีระบบและกลไกสนับสนนุการเผยแพรผลงานวิจยัหรืองานสรางสรรคใน
การประชุมวชิาการหรือการตีพิมพในวารสารระดับชาติหรือนานาชาต ิและ
มีการเผยแพรผลงานวิจัยหรืองานสรางสรรคในการประชุมวิชาการหรือ
การตีพิมพในวารสารระดับชาตหิรือนานาชาต ิ

2. มีระบบและกลไกการรวบรวม คัดสรร วิเคราะหและสังเคราะหความรูจาก
งานวิจยัหรืองานสรางสรรค เพื่อใหเปนองคความรูที่คนทั่วไปเขาใจได และ
ดําเนินการตามระบบที่กําหนด 

3. มีการประชาสัมพนัธและเผยแพรองคความรูจากงานวจิัยหรืองาน
สรางสรรคที่ไดจากขอ 2 สูสาธารณชนและผูเก่ียวของ 

4. มีการนําผลงานงานวิจยัหรืองานสรางสรรคไปใชใหเกิดประโยชน และมี
การรับรองการใชประโยชนจริงจากหนวยงานภายนอกหรือชุมชน 

5. มีระบบและกลไกเพื่อชวยในการคุมครองสิทธิ์ของงานวิจัยหรืองาน
สรางสรรคที่นาํไปใชประโยชน และดําเนนิการตามระบบที่กําหนด 

 
เกณฑการประเมิน    (ขอ)  กระบวนการ 

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 
 
หมายเหตุ  

การนําไปใชประโยชนของงานวิจัย  เปนการนาํไปใชประโยชนตามวัตถุประสงคที่ระบไุวในโครงการวิจัย  
และรายงานการวจิยัอยางถูกตอง  สามารถนําไปสูการแกปญหาไดอยางเปนรูปธรรมกับกลุมเปาหมาย  โดยมีหลักฐาน
ปรากฏอยางชัดเจนถึงการนาํไปใชจนกอใหเกิดประโยชนไดจริงตามวัตถุประสงค  และไดการรับรองการใชประโยชน
จากหนวยงานที่เก่ียวของ 
 การนําไปใชประโยชนของงานสรางสรรค  จะตองปรากฏชัดตามที่ระบไุวในวัตถุประสงคของโครงการ
สรางสรรค  ซึ่งไดนําเสนอรายงานข้ันตอนการสรางสรรค  ผานการวิเคราะหและสรุปผลตามผลงานอยางเปนระบบ
สามารถนาํผลงานและรายงานการดําเนินงานไปใชประโยชนไดจริงตามวัตถุประสงค  และไดนาํเสนอผลการนําไปใช
จากผูเก่ียวของ  เชน  สถาบันการศึกษา  สถาบันศิลปะ  เปนตน 
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ตัวบงชี้ 4.3  เงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสรางสรรคตอจํานวนอาจารยประจําและนักวิจัยประจํา 
วิธีการคํานวณ : 

1. คํานวณจํานวนเงนิสนับสนุนงานวิจยัหรืองานสรางสรรคจากภายในและภายนอกสถาบันตอจํานวนอาจารย
ประจําและนักวิจัยประจาํ 

จํานวนเงินสนับสนนุงานวิจัยฯ = 
 

2. แปลงจํานวนเงนิที่คํานวณไดในขอ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 
 
คะแนนทีไ่ด = 

 
สรุปคะแนนที่ไดในระดับคณะวิชาและระดับสถาบัน 

1. คะแนนที่ไดในระดับคณะวิชา = คาเฉลี่ยของคะแนนทีไ่ดของทุกกลุมสาขาวิชาในคณะวชิา 
2. คะแนนที่ไดในระดับสถาบัน = คาเฉลี่ยของคะแนนที่ไดของทุกคณะวิชาในสถาบัน 

เกณฑการประเมิน   ปจจัยนาํเขา 
โดยการแปลงจํานวนเงนิตอจํานวนอาจารยประจําและนักวิจัยประจําเปนคะแนนระหวาง 0 – 5 

เกณฑเฉพาะสถาบันกลุม ข และ ค2 จําแนกเปน 3 กลุมสาขาวิชา 
1.1 กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
จํานวนเงินสนับสนนุงานวิจัยหรืองานสรางสรรคจากภายในและภายนอกสถาบนัที่กําหนดใหเปนคะแนนเต็ม  

5 = 60,000 บาทข้ึนไปตอคน 
1.2 กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ 
จํานวนเงินสนับสนนุงานวิจัยหรืองานสรางสรรคจากภายในและภายนอกสถาบนัที่กําหนดใหเปนคะแนนเต็ม  

5 = 50,000 บาทข้ึนไปตอคน 
1.3 กลุมสาขาวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 
จํานวนเงินสนับสนนุงานวิจัยหรืองานสรางสรรคจากภายในและภายนอกสถาบนัที่กําหนดใหเปนคะแนนเต็ม  

5 = 25,000 บาทข้ึนไปตอคน 
หมายเหตุ  

1. จํานวนอาจารยและนักวิจัยประจํา ใหนับตามปการศึกษา และนับเฉพาะทีป่ฏิบัติงานจริงไมนบัรวมผูลา
ศึกษาตอ 

2. ใหนับจํานวนเงินที่มีการเซ็นสัญญารับทุนในปการศึกษาหรือปงบประมาณนั้นๆ ไมใชจํานวนเงินที่เบิก    
จายจริง 

3. กรณีที่มีหลักฐานการแบงสัดสวนเงินสนบัสนุนงานวจิัย ซึ่งอาจเปนหลักฐานจากแหลงทุนหรือหลักฐานจาก
การตกลงรวมกันของสถาบนัที่รวมโครงการ ใหแบงสัดสวนเงินตามหลักฐานที่ปรากฏ กรณีที่ไมมีหลักฐาน ใหแบงเงิน
ตามสัดสวนผูรวมวจิัยของแตละสถาบนั 

4. การนับจํานวนเงนิสนบัสนุนโครงการวิจัย สามารถนับเงินโครงการวิจัยสถาบันทีไ่ดลงนามในสัญญารับทุน
โดยอาจารยหรือนักวิจัย แตไมสามารถนับเงนิโครงการวิจัยสถาบันทีบุ่คลากรสายสนับสนนุที่ไมใชนักวิจัยเปน
ผูดําเนนิการ 

 
 
 
 
 

จํานวนเงินสนับสนนุงานวิจัยฯ จากภายในและภายนอก    
จํานวนอาจารยประจาํและนักวจิัยประจํา 

  จํานวนเงินสนับสนนุงานวิจัยฯจากภายในและภายนอก   X  5 
จํานวนเงินสนับสนนุงานวิจัยฯทีกํ่าหนดใหเปนคะแนนเต็ม 5 
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ตัวบงชี้  4.4   งานวิจัยหรืองานสรางสรรคที่ไดรับการตีพิมพหรือเผยแพร  (สมศ.ตัวบงชี้ที่ 5) 
 

 

วิธีการคํานวณ 
 ผลรวมถวงน้าํหนักของงานวิจัยหรืองานสรางสรรคที่ตีพิมพหรือเผยแพร 

x 100 
 จํานวนอาจารยประจาํและนักวจิัยประจําทั้งหมด 

• ผลรวมถวงน้าํหนักของงานวิจัยหรืองานสรางสรรคที่ตีพิมพหรือเผยแพรใหนับผลงานทีต่ีพิมพตามปปฏิทินที่
ตรงกับปการศึกษาทีป่ระเมิน 

• จํานวนอาจารยประจาํและนักวจิัยประจําใหนบัตามปการศึกษาที่ประเมิน 
 
เกณฑการใหคะแนน   ผลผลิต / ผลลัพธ  
 ใชบัญญัตไิตรยางศเทียบ  โดยกําหนดรอยละเทากับ 5 คะแนน   จําแนกตามกลุมสาขาวิชา  ดังนี้ 

กลุมสาขาวิชา รอยละ 
วิทยาศาสตรสุขภาพ 20 
วิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี 20 
มนุษยศาสตรและสงัคมศาสตร 10 

 การคิดคะแนนระดบัคณะ ใหนาํคะแนนที่คิดไดของแตละกลุมสาขาวิชามาหาคาเฉลี่ย และการคิดคะแนน
ระดับสถาบันใหนาํคะแนนที่คิดไดในแตละคณะมาหาคาเฉลี่ย 
 
เกณฑการประเมินงานวิจัย 
 กําหนดระดับคุณภาพงานวิจัยทีต่ีพิมพ  ดังนี ้

คานํ้าหนัก ระดับคุณภาพงานวิจัย 
0.25      มีการตีพิมพในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ/ระดบันานาชาติ หรือมีการตีพิมพ

ในวารสารวชิาการที่ปรากฏในฐานขอมูล TCI  
0.50      มีการตีพิมพในวารสารวิชาการระดับชาติที่มชีื่อปรากฏอยูในประกาศของ สมศ. 
0.75      มีการตีพิมพในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่มชีื่อปรากฏอยูในประกาศของ สมศ. 
1.00      มีการตีพิมพในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ปรากฏในฐานขอมูลการจัดอันดับวารสาร (SCImago 

Journal Rank: www.scimagojr.com) โดยวารสารนั้นถูกจัดอยูในควอไทลใดควอไทลหนึง่ ในปลาสุด 
ใน subject category ที่ตีพิมพหรือมีการตีพิมพในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่มชีื่อปรากฏอยูใน
ฐานขอมูลสากล ISI และ Scopus 

 
เกณฑการประเมินงานสรางสรรค 
กําหนดระดับคุณภาพงานสรางสรรคที่เผยแพร  ดังนี ้

คานํ้าหนัก ระดับคุณภาพงานสรางสรรค* 
0.125      งานสรางสรรคทีไ่ดรับการเผยแพรในระดับสถาบนัหรือจังหวัด  
0.25      งานสรางสรรคทีไ่ดรับการเผยแพรในระดับชาต ิ
0.50      งานสรางสรรคทีไ่ดรับการเผยแพรในระดับความรวมมือระหวางประเทศ 

0.75      งานสรางสรรคทีไ่ดรับการเผยแพรในระดับภูมิภาคอาเซียน 

1.00      งานสรางสรรคทีไ่ดรับการเผยแพรในระดับนานาชาต ิ

* องคประกอบของคณะกรรมการไมนอยกวา 3 คน และตองมีบุคคลภายนอกสถานศึกษารวมพิจารณาดวย 

http://www.scimagojr.com/
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อาเซียน  หมายถึง  สมาคมประชาชาติแหงเอเชียตะวนัออกเฉียงใต   (Association of South East Asian 
Nations)  มี 10  ประเทศ ไดแก  บรูไน  กัมพูชา อินโดนีเซีย สปป.ลาว  มาเลเซีย  พมา  ฟลปิปนส    สิงคโปร  ไทย
และเวียดนาม   

การเผยแพรในระดับความรวมมือระหวางประเทศ เปนโครงการรวมมือระหวางประเทศไทยกับประเทศอ่ืน  
 การเผยแพรในระดับภูมิภาคอาเซียน เปนการเผยแพรเฉพาะในกลุมอาเซียน 10 ประเทศ (อยางนอย 5 
ประเทศ  หมายถึงนบัรวมประเทศไทยดวย)  และการใหคะแนนตามแหลงเผยแพรไมจําเปนตองไปแสดงในตางประเทศ 
 การเผยแพรในระดับนานาชาต ิเปนการเผยแพรที่เปดกวางสําหรับทุกประเทศ (อยางนอย 5 ประเทศ ที่ไมได
อยูในกลุมอาเซียน) 
คําอธิบาย 

การวิจัยเปนพนัธกิจหนึ่งทีส่ําคัญของสถานศึกษาระดบัอุดมศึกษา  การดําเนินการตามพันธกิจอยางมี
ประสิทธิภาพและประสบความสําเร็จนั้น  สามารถพิจารณาไดจากผลงานวจิัยและงานสรางสรรคที่มีคุณภาพและมีการ
เผยแพรอยางกวางขวางจากการเปรียบเทียบจํานวนบทความวจิัยที่ตีพิมพและจํานวนผลงานสรางสรรคที่เผยแพรใน
ระดับชาติหรือระดับนานาชาติของอาจารยประจาํและนักวิจัยประจํา 

งานวิจยัที่เผยแพรในทีป่ระชุมวชิาการระดบัชาติ หมายถึง การนําเสนอบทความวจิัยในทีป่ระชมุวิชาการและ
บทความฉบับสมบูรณ (Full Paper) ไดรับการตีพิมพในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ (Proceedings) 
ระดับชาติ ที่มีกองบรรณาธิการจัดทํารายงานหรือคณะกรรมการจัดประชุม ประกอบดวย  ศาสตราจารย  หรือ
ผูทรงคุณวุฒิระดบัปริญญาเอก หรือผูทรงคุณวุฒิที่มีผลงานเปนที่ยอมรับในสาขาวิชานัน้ ๆ นอกสถาบันเจาภาพอยาง
นอยรอยละ 25 
 งานวิจยัที่เผยแพรในทีป่ระชุมวชิาการระดบันานาชาติ หมายถึง การนําเสนอบทความวจิัยในทีป่ระชุมวชิาการ
และบทความฉบบัสมบูรณ (Full paper) ไดรับการตีพิมพในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวชิาการ (Proceedings) 
ระดับนานาชาติ ที่มีกองบรรณาธิการจัดทํารายงาน หรือคณะกรรมการจัดประชุมประกอบดวยศาสตราจารย หรือ
ผูทรงคุณวุฒิระดบัปริญญาเอก หรือผูทรงคุณวุฒิที่มีผลงานเปนที่ยอมรับในสาขาวิชานัน้ ๆ จากตางประเทศอยางนอย
รอยละ 25 
 การสงบทความเพื่อพิจารณาคัดเลือกใหนําเสนอในการประชุมวชิาการตองสงเปนฉบับสมบูรณ (Full Paper) 
และเมื่อไดรับการตอบรับและตพีิมพแลว การตีพิมพตองตีพิมพเปนฉบับสมบูรณซึ่งสามารถอยูในรูปแบบเอกสารหรือสื่อ
อิเล็กทรอนิกสได 
 งานวิจยัที่ไดรับการตีพิมพในวารสารวิชาการระดับชาติ หมายถึง บทความจากผลงานวิจัยทีไ่ดรับการตีพิมพใน
วารสารวชิาการ (Journal) ที่มีชื่อปรากฏอยูในฐานขอมูล Thai-Journal Citation Index Centre (TCI) หรือ
วารสารวชิาการระดบัชาติตามประกาศของ สมศ. 
 งานวิจยัที่ไดรับการตีพิมพในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ หมายถึง บทความจากผลงานวิจยัที่ไดรับการ
ตีพิมพในวารสารวิชาการ (Journal) ที่ปรากฏในฐานขอมูลสากล ไดแก ฐานขอมูลการจัดอันดบัวารสาร SJR (SClmago 
Journal Rank : www.scimagojr.com) หรือฐานขอมูล ISI Web of Science (Science Citation Index Expand, 
Social Sciences Citation Index, Art and Humanities Citation Index) หรือฐานขอมูลScopus หรือ
วารสารวชิาการระดบันานาชาตติามประกาศของ สมศ. 
ขอมูลประกอบการพิจารณา 
 1.  จํานวนและรายชื่อบทความวิจัยระดับชาติและนานาชาติทั้งหมด ของอาจารยประจําและนกัวิจัยประจํา ทั้ง
ที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาตอตามปการศึกษาหรือปปฏิทนิทีต่รงกับปการศึกษา พรอมชื่อเจาของบทความ  ปที่
ตีพิมพ  ชื่อวารสารหรือรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวชิาการ และคาน้าํหนักของแตละบทความวิจัย 
 2.  จํานวนรายชื่อผลงานสรางสรรคที่เผยแพรในระดับชาติหรือระดับนานาชาติทั้งหมดของอาจารยประจาํและ
นักวิจัยประจาํ ทั้งที่ปฏิบตัิงานจริงและลาศึกษาตอ  พรอมชื่อเจาของผลงาน  ปที่เผยแพร  ชื่อสถานที่  จังหวัดหรือ
ประเทศที่เผยแพร  และระบุรูปแบบของการเผยแพรพรอมหลักฐาน  และคาน้ําหนักของแตละผลงานสรางสรรค 
 3.  หลักฐานแสดงความเปนเจาของโครงการวิจัย 
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ตัวบงชี้ที่ 4.5    งานวิจัยหรืองานสรางสรรคที่นําไปใชประโยชน  (สมศ.ตัวบงชี้ที่ 6) 
 
วิธีการคํานวณ 

 ผลรวมของจํานวนงานวิจยัหรืองานสรางสรรคทีน่ําไปใชประโยชน 
x 100 

 จํานวนอาจารยประจาํและนักวจิัยประจําทั้งหมด 

• ผลรวมของจํานวนงานวิจยัหรืองานสรางสรรคทีน่ําไปใชประโยชนใหนับจาํนวนผลงานที่ตพีิมพตาม            
ปปฏิทินที่ตรงกับปการศึกษาทีป่ระเมิน 

• จํานวนอาจารยประจาํและนักวจิัยประจําใหนบัตามปการศึกษาที่ประเมิน 
 
เกณฑการใหคะแนน  ผลผลิต / ผลลัพธ   
 ใชบัญญัตไิตรยางศเทียบ  โดยกําหนดรอยละ  20 เทากับ 5  คะแนน   ทุกกลุมสาขาวิชา  
 
คําอธิบาย 
 การวิจัยเปนพนัธกิจหนึ่งทีส่ําคัญของสถาบันอุดมศึกษา  การดาํเนินการตามพันธกิจอยางมีประสิทธิภาพและ
ประสบความสาํเร็จนั้น  สามารถพิจารณาไดจากผลงานวิจัยและงานสรางสรรคที่มีคุณภาพและมีประโยชนสูการนําไปใช
จากการเปรียบเทียบจาํนวนงานวิจัยหรืองานสรางสรรคของอาจารยประจาํและนักวิจัยประจําทีน่ําไปใชประโยชนในการ
แกปญหาตามวัตถุประสงคที่ระบุไวในโครงการวิจัยและรายงานการวิจัยโดยไดรับการรับรองการใชประโยชนจาก
หนวยงานที่เก่ียวของกับจํานวนอาจารยประจาํและนักวิจัยประจํา 

งานวิจยัหรืองานสรางสรรคที่นาํไปใชประโยชน หมายถึง งานวิจยัหรืองานสรางสรรคที่ไดนาํไปใชประโยชน

ตามวัตถุประสงคที่ระบุไวในโครงการ โครงการวิจัย และรายงานการวิจัยอยางถูกตอง สามารถนําไปสูการแกปญหาได

อยางเปนรูปธรรม มีความคิดริเร่ิมสรางสรรคในการประยุกตใชกับกลุมเปาหมายโดยมีหลักฐานปรากฏชัดเจนถึงการ

นําไปใชจนกอใหเกิดประโยชนไดจริงอยางชัดเจน ตามวัตถุประสงคและ/หรือไดการรับรองการใชประโยชนจาก

หนวยงานที่เก่ียวของ โดยมีหลกัฐานเชิงประจักษหรือการรับรอง/การตรวจรับงานโดยหนวยงานภายนอกสถานศึกษา  

ประเภทของการใชประโยชนจากงานวิจัยและงานสรางสรรค ทีส่ามารถนาํไปสูการแกปญหาไดอยางเปน

รูปธรรม มีดังนี ้

 1.  การใชประโยชนในเชิงสาธารณะ เชน ผลงานวิจัยทีน่ําไปใชใหเกิดประโยชนแกสาธารณชนในเร่ือง ตาง ๆ 
ที่ทําใหคุณภาพชีวติและเศรษฐกิจของประชาชนดีข้ึน ไดแก การใชประโยชนดานสาธารณสุข  ดานการบริหารจัดการ
สําหรับวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม (SME) ดานการสงเสริมประชาธปิไตยภาคประชาชน ดานศิลปะและ
วัฒนธรรม ดานวิถีชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เปนตน   
 2.  การใชประโยชนในเชิงนโยบาย เชน ใชประโยชนจากผลงานวิจัยเชิงนโยบายในการนําไปประกอบเปน
ขอมูลการประกาศใชกฎหมาย หรือกําหนดมาตรการ กฎเกณฑตาง ๆ โดยองคกร หรือหนวยงานภาครัฐและเอกชน 
เปนตน 
 3.  การใชประโยชนในเชิงพาณชิย เชน งานวิจัยหรืองานสรางสรรคที่นําไปสูการพฒันาสิ่งประดษิฐ หรือ
ผลิตภัณฑซึ่งกอใหเกิดรายได หรือนําไปสูการเพิ่มประสทิธิภาพการผลิต เปนตน 

4.  การใชประโยชนทางออมของงานสรางสรรค ซึ่งเปนการสรางคุณคาทางจิตใจ ยกระดับจติใจกอใหเกิด
สุนทรียภาพ สรางความสุข เชน งานศิลปะที่นาํไปใชในโรงพยาบาล ซึง่ไดมีการศึกษาและการประเมินไว 

หนวยงานที่เก่ียวของในการรับรองการนํางานวิจัยหรืองานสรางสรรคไปใชประโยชน หมายถึง หนวยงานหรือ

องคกร หรือชุมชนภายนอกสถานศึกษาระดบัอุดมศึกษา ที่มีการนํางานวิจัยหรืองานสรางสรรคของสถานศึกษา
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ระดับอุดมศึกษาไปใชกอใหเกิดประโยชน โดยมีหลักฐานเชิงประจักษหรือการรับรอง/การตรวจรับงานโดยหนวยงาน

ภายนอกสถานศึกษา  

การนับจํานวนผลงานวิจัยหรือผลงานสรางสรรคที่นําไปใชประโยชน  ใหนับจากวันทีน่ําผลงานวิจัยหรืองาน
สรางสรรคมาใชและเกิดผลชัดเจนโดยทีผ่ลงานวิจัยจะดาํเนนิการในชวงเวลาใดก็ได ชวงเวลาทีใ่ชจะเปนตามปปฏิทนิ 
หรือปงบประมาณ หรือปการศึกษา อยางใดอยางหนึง่ตามระบบที่มหาวิทยาลัยจดัเก็บขอมูล ในกรณีที่งานวิจัยหรืองาน
สรางสรรคมีการนาํไปใชประโยชนมากกวา 1 คร้ัง ใหนับการใชประโยชนไดเพียงคร้ังเดียว ยกเวนในกรณีที่มีการใช
ประโยชนที่แตกตางกันชัดเจนตามมิติของการใชประโยชนที่ไมซ้ํากัน 
 
ขอมูลประกอบการพิจารณา 
 1.  จํานวนและรายชื่องานวิจัยหรืองานสรางสรรคท่ีนําไปใชใหเกิดประโยชนของอาจารยประจําและ
นักวิจัยประจํา โดยนับรวมผลงานทีน่ําไปใชประโยชนของอาจารยและนักวิจัยประจําทั้งทีป่ฏิบตัิงานจริงและลาศึกษา
ตอ  พรอมชื่อเจาของผลงาน  ปที่งานวิจัยหรืองานสรางสรรคดําเนินการเสร็จ  ปทีน่ําไปใชประโยชน  ชื่อหนวยงานที่
นําไปใชประโยชน  โดยมีหลักฐานการรับรองการใชประโยชนจากหนวยงานหรือองคกรที่เก่ียวของ  ทั้งนี้ใหแสดงขอมูล
ที่ระบุรายละเอียดการใชประโยชนทีช่ัดเจนตามแนวทางดงัตอไปนี ้
 -  การใชประโยชนในเชิงสาธารณะ  เชน  ผลงานวิจัยที่นาํไปใชใหเกิดประโยชนแกสาธารณชนในเร่ืองตาง ๆ 
ที่ทําใหคุณภาพชีวติและเศรษฐกิจของประชาชนดีข้ึน ไดแก  การใชประโยชนดานสาธารณสุข  ดานการบริหารจัดการ
สําหรับวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม (SME)  ดานการสงเสริมประชาธิปไตยภาคประชาชน  ดานศิลปะและ
วัฒนธรรม  ดานวิถีชีวิตตามหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  เปนตน 
 -  การใชประโยชนในเชิงนโยบาย  เชน ใชประโยชนจากผลงานวิจัยเชิงนโยบายในการนําไปประกอบเปน
ขอมูลการประกาศใชกฎหมาย  หรือกําหนดมาตรการ  กฎเกณฑตางๆ โดยองคกร  หรือหนวยงานภาครัฐและเอกชน  
เปนตน 
 -  การใชประโยชนในเชิงพาณิชย  เชน  งานวิจัยหรืองานสรางสรรคที่นําไปสูการพัฒนาสิง่ประดิษฐหรือ
ผลิตภัณฑซึ่งกอใหเกิดรายได   หรือนําไปสูการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต  เปนตน 
 -  การใชประโยชนทางออมของงานสรางสรรค  ซึ่งเปนการสรางคุณคาทางจิตใจ  ยกระดับจติใจกอใหเกิด
สุนทรียภาพ  สรางความสุข เชน  งานศิลปะทีน่ําไปใชในโรงพยาบาล  ซึ่งไดมีการศึกษาและประเมินไว   
 2.  จํานวนอาจารยประจําและนักวิจัยประจาํทั้งหมดในแตละปการศึกษา  โดยนับรวมอาจารยและนักวิจัย
ประจําทีล่าศึกษาตอ   
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ตัวบงชี้ที่ 4.6    ผลงานวิชาการที่ไดรับการรับรองคุณภาพ (สมศ.ตัวบงชีท้ี่ 7) 
 
วิธีการคํานวณ 

 ผลรวมถวงน้าํหนักของผลงานวชิาการทีไ่ดรับรองคุณภาพ 
x 100 

 จํานวนอาจารยประจาํและนักวจิัยประจําทั้งหมด 

• ผลรวมถวงน้าํหนักของผลงานวชิาการทีไ่ดรับรองคุณภาพใหนบัผลงานที่ตีพิมพตามปปฏิทินที่ตรงกับ             
ปการศึกษาทีป่ระเมิน 

• จํานวนอาจารยประจาํและนักวจิัยประจําใหนบัตามปการศึกษาที่ประเมิน 
 
เกณฑการใหคะแนน  ผลผลิต / ผลลัพธ  
 ใชบัญญัตไิตรยางศเทียบ  โดยกําหนดรอยละ  10  เทากับ 5  คะแนน   ทุกกลุมสาขาวิชา  
 
เกณฑการประเมิน 
 กําหนดระดับคุณภาพผลงานวิชาการ  ดังนี ้

คานํ้าหนัก ระดับคุณภาพผลงานทางวิชาการ 
0.25 บทความวชิาการที่ไดรับการตีพมิพในวารสารระดับชาต ิ
0.50 บทความวชิาการที่ไดรับการตีพมิพในวารสารระดับนานาชาต ิ
0.75 ตําราหรือหนังสือที่มีการประเมนิผานตามเกณฑโดยผูทรงคุณวฒุทิี่สถานศึกษากําหนด 
1.00 ตําราหรือหนังสือที่ใชในการขอผลงานทางวชิาการและผานการพิจารณาตามเกณฑการขอตําแหนงทาง

วิชาการแลว  หรือตําราหรือหนังสือที่มีคุณภาพสงู มีผูทรงคุณวฒุิตรวจอานตามเกณฑการขอตําแหนง
ทางวชิาการ 

 
คําอธิบาย 
 ผลงานวชิาการที่มีคุณภาพสะทอนถึงสมรรถนะในการศึกษา  คนควา  วิเคราะห  สังเคราะห  วิจัย  การปฏิบัติ
จริงและไดนําไปใชในการแกปญหา  หรือพัฒนางานในหนาที่จนเกิดผลดีตอการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา  และ
เปนประโยชนตอความกาวหนาทางวชิาการ 

ผลงานวชิาการทีไ่ดรับรองคุณภาพ หมายถึง บทความวชิาการ ตํารา หรือหนังสือ ที่ผานกระบวนการ
กลั่นกรองและไดรับการรับรองคุณภาพแลว ตามเกณฑของ กพอ. เร่ืองหลักเกณฑการขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการ
หรือเทียบเทา 
 ผลงานทางวชิาการที่เปนบทความวิชาการ (Academic Paper) ตํารา (Textbook) หรือหนังสอื (Book) ตอง
เปนผลงานที่ผานกระบวนการกลั่นกรองผลงานกอนตีพิมพ  โดยมีรายละเอียดดังนี ้

- บทความวชิาการ หมายถึง เอกสารทางวชิาการที่เรียบเรียงอยางเปนระบบ มีขอความรูที่ 
สะทอนมุมมอง แนวคิดเชิงทฤษฏีที่ไดจากประสบการณ การสังเคราะหเอกสาร หรือ การวิจัย โดยจัดทําในรูปของ
บทความเพื่อตีพิมพเผยแพรในวารสารวิชาการที่มีคุณภาพซึ่งมีผูตรวจอาน 

- ตํารา หมายถึง เอกสารทางวิชาการที่เรียบเรียงอยางเปนระบบ  อาจเขียนเพื่อตอบสนองเนื้อหา 
ทั้งหมดของรายวิชาหรือเปนสวนหนึ่งของวิชาหรือหลักสูตรก็ได โดยมีการวิเคราะหและสงัเคราะหความรูที่เก่ียวของ 
และสะทอนใหเห็นความสามารถในการถายทอดวิชาในระดับอุดมศึกษา 

- หนังสือ หมายถึง เอกสารทางวิชาการที่เขียนข้ึนเพื่อเผยแพรความรูไปสูวงวชิาการหรือผูอาน 
ทั่วไป  โดยไมจําเปนตองเปนไปตามขอกําหนดของหลักสูตรหรือตองนํามาประกอบการเรียนการสอนในวชิาใดวชิาหนึ่ง  
ทั้งนี้จะตองเปนเอกสารที่เรียบเรียงข้ึนอยางมีเอกภาพ มีรากฐานทางวิชาการที่มั่นคงและใหทัศนะของผูเขียนที่สราง
เสริมปญญาความคิด และสรางความแข็งแกรงทางวชิาการใหแกสาขาวิชานัน้ ๆ หรือสาขาวชิาที่เก่ียวเนื่อง 
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 การนับจํานวนผลงานทางวิชาการที่ไดรับการรับรองคุณภาพ จะนับผลงานวิชาการที่ไดรับการตีพิมพ
เผยแพรในรูปแบบของบทความวิชาการในวารสารวิชาการทั้งในระดับชาติและ / หรือนานาชาต ิหนังสือหรือตําราทาง
วิชาการ ซึ่งมีระบบการพิจารณาตนฉบบัจากคณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิกอนการตีพิมพ และผลงานจะตองเกินรอยละ 
50 ของชิ้นงาน ในกรณีที่มีการตีพิมพมากกวา 1 คร้ัง ใหนับการตีพิมพเพียงคร้ังเดียวตองานวชิาการ 1 ชิ้น 
ขอมูลประกอบการพิจารณา 
 1.  จํานวนและรายชือ่ผลงานวชิาการ  (บทความวิชาการ  ตํารา  หนังสือระดบัอุดมศึกษา)  ทีม่ีคุณภาพของ
อาจารยประจาํ โดยนับรวมผลงานของอาจารยทัง้ที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาตอ  พรอมชื่อเจาของผลงาน  ปที่ผลงาน
แลวเสร็จ  ปที่ไดรับการรับรองคุณภาพจากหนวยงานที่เชื่อถือได  ชื่อหนวยงานที่รับรอง  และมีหลักฐานการรับรอง
คุณภาพจากหนวยงานที่เก่ียวของ  คาน้ําหนักของผลงานวิชาการแตละชิน้   
 2.  จํานวนอาจารยประจําและนักวิจัยประจาํทั้งหมดในแตละปการศึกษา  โดยนับรวมอาจารยที่ลาศึกษาตอ  
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องคประกอบที่ 5   การบริการทางวิชาการแกสังคม   
 

องคประกอบ ตัวบงชี ้  เกณฑการดําเนินงาน 
5. การบริการทาง
วิชาการแกสังคม 
 

 
 
 

5.1 ระบบและกลไกการ
บริการทางวชิาการแกสังคม 
 

1. มีระบบและกลไกการบริการทางวิชาการแกสังคม และ
ดําเนินการตามระบบที่กําหนด 

2. มีการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแกสังคมกับการเรียน 
การสอน 

3. มีการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแกสังคมกับการวิจัย 

4. มีการประเมินผลความสาํเร็จของการบูรณาการงานบริการทาง
วิชาการแกสังคมกับการเรียนการสอนและการวิจัย 

5. 
 

มีการนําผลการประเมินไปปรับปรุงการบูรณาการงานบริการทาง
วิชาการแกสังคมกับการเรียนการสอนและการวิจัย 

 

เกณฑการประเมิน    (ขอ)  กระบวนการ 
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 

 

หมายเหตุ 
 เกณฑการดําเนินงานขอที่ 4 ตองมีการประเมินความสําเร็จของการบูรณาการตามเกณฑขอ 2 และขอ 3 
 

องคประกอบ ตัวบงชี ้  เกณฑการดําเนินงาน  
5. การบริการทาง
วิชาการแกสังคม 

 
 
 

5.2 กระบวนการบริการ
ทางวชิาการใหเกิด
ประโยชนตอสังคม 

1. มีการสํารวจความตองการของชุมชน หรือภาครัฐ หรือ
ภาคเอกชน หรือหนวยงานวิชาชีพ  เพื่อประกอบการกําหนด
ทิศทางและการจัดทาํแผนการบริการทางวิชาการตามจุดเนนของ
สถาบนั 

2. มีความรวมมือดานบริการทางวชิาการเพื่อการเรียนรูและ
เสริมสรางความเขมแข็งของชุมชน หรือภาคเอกชน หรือภาครัฐ 
หรือหนวยงานวิชาชีพ 

3. มีการประเมินประโยชนหรือผลกระทบของการใหบริการทาง
วิชาการตอสังคม 

4. มีการนําผลการประเมินในขอ 3 ไปพฒันาระบบและกลไก หรือ
กิจกรรมการใหบริการทางวิชาการ 

5. มีการพัฒนาความรูทีไ่ดจากการใหบริการทางวิชาการและ
ถายทอดความรูสูบุคลากรภายในสถาบันและเผยแพรสู
สาธารณชน 

 

เกณฑการประเมิน    (ขอ)  กระบวนการ 
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 

 



   

                                                       วันท่ี  1 พฤศจิกายน  2556 

36 

ตัวบงชี้  5.3   ผลการนําความรูและประสบการณจากการใหบริการวิชาการมาใชในการพัฒนาการเรียนการสอน 
       และ/ หรือการวิจัย  (สมศ.ตัวบงชี้ที่ 8) 

 
วิธีการคํานวณ 

 จํานวนโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการทีน่ํามาใชในการพฒันาการเรียน 
การสอนและการวิจัย x 100 

 จํานวนโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการตามแผนทีส่ภาสถาบนัอนุมัติ 
 
เกณฑการใหคะแนน   ผลผลิต / ผลลัพธ    
 ใชบัญญัตไิตรยางศเทียบ  โดยกําหนดรอยละ 30 เทากับ 5 คะแนน    
 
คําอธิบาย 
 การใหบริการวิชาการ หมายถึง การที่สถานศึกษาระดับอุดมศึกษาซึ่งอยูในฐานะที่เปนที่พึ่งของชุมชนหรือ
สังคมเปนแหลงอางอิงทางวิชาการ หรือทําหนาที่ใด ๆ ที่มีผลตอการพัฒนาชุมชนในดานวิชาการหรือการพัฒนาความรู 
ตลอดจนความเขมแข็งของประเทศชาติและนานาชาติ การบริการวิชาการเปนการบริการที่มีคาตอบแทน และบริการ
วิชาการใหเปลา โดยมีการนําความรูและประสบการณมาใชพฒันาหรือบูรณาการเขากับการเรียนการสอนและการวิจัย 
อาทิ บทความ ตํารา หนังสือ รายวิชาหรือหลักสูตร เปนตน  
 การนําความรูและประสบการณจากการใหบริการวิชาการมาพฒันามี 2 ประเภท  คือ 
    1.  การพัฒนาการเรียนการสอน 
    2.  การพัฒนาการวิจัย 
 ในการประเมินตัวบงชีน้ี้ตองมีโครงการทั้งสองประเภท  ทัง้นี้ในแตละโครงการไมจําเปนตองมีทัง้สองประเภท
และผลการใชในการพัฒนาการเรียนการสอนและการวิจัยตองเสร็จสิ้นในปทีป่ระเมิน 
 
ขอมูลประกอบการพิจารณา 

1. หลักฐาน เอกสาร ขอมูลที่แสดงวาอาจารยประจาํไดรวบรวม จัดระบบ และมีการประมวลความรูและ
ประสบการณจากการใหบริการวิชาการมาใชประโยชนในการเรียนการสอนและการวิจัยโดยอาจไปตอยอดพัฒนาเปน
หนังสือ ตํารา หรืองานวิจัย ขยายผลนําไปสูการปรับปรุงรายวชิาหรือนําไปสูการเปดรายวชิาใหม 

2. โครงการบริการวิชาการทีน่ับในตัวตั้งจะตองมผีลการบูรณาการเสร็จสิ้นในปที่ประเมิน และโครงการ
วิชาการที่เปนตัวหารเปนโครงการบริการวิชาการที่ดําเนินการในปทีป่ระเมิน โครงการหนึง่ ๆ จะบูรณาการเฉพาะกับ
การเรียนการสอน หรือเฉพาะกับงานวิจัย หรือจะบูรณาการกับทั้งการเรียนการสอนและการวิจยัก็ได 

3. การบริการวิชาการ เปนการใหบริการแกบุคคลหรือหนวยงานภายนอกสถาบัน ทั้งการประเมินในระดับ
คณะและระดบัสถาบัน 
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องคประกอบ ตัวบงชี ้  เกณฑการดําเนินงาน  

5. การบริการทาง
วิชาการ 
แกสังคม 

 
 
 

5.4 ผลการเรียนรูและ
เสริมสรางความเขมแข็งของ
ชุมชนหรือองคกรภายนอก 
(สมศ.ตัวบงชี้ที่ 9) 

1. มีการดําเนินงานตามวงจรคุณภาพ (PDCA) โดยการมีสวนรวม
ของชุมชนหรือองคกร 

2. บรรลุเปาหมายตามแผนประจาํปไมต่าํกวารอยละ 80 
3. ชุมชนหรือองคกรมีผูนําหรือสมาชิกที่มีการเรียนรูและดาํเนนิ

กิจกรรมอยางตอเนื่อง 

4. ชุมชนหรือองคกรสรางกลไกที่มกีารพัฒนาตนเอง               
โดยคงอัตลักษณของคนในชุมชนและเอกลักษณของทองถ่ินอยาง
ตอเนื่องหรือยั่งยืน 

5. มีผลกระทบที่เกิดประโยชนสรางคุณคาตอสังคม หรือชุมชน/
องคกรมีความเขมแข็ง 

 
เกณฑการประเมิน    (ขอ)  ผลผลิต / ผลลัพธ   

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 

 
คําอธิบาย 

 โครงการที่มีผลตอการพฒันาและเสริมสรางความเขมแข็งของชุมชน หมายถึง โครงการทีส่ถาบันจัดข้ึนเพื่อพัฒนา
ชุมชนหรือองคกรภายนอกและเมื่อดําเนินการแลวมผีลกอใหเกิดการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดข้ึีนแกชุมชนหรือ 
องคกรภายนอกในดานตางๆ หรือ  ทําใหชุมชนหรือองคกรภายนอกสามารถพึ่งพาตนเองไดตามศักยภาพของตน 
 
ขอมูลประกอบการพิจารณา 
 1. แผนและกิจกรรมหรือโครงการที่สงเสริมความเข็มแข็งของชมุชนหรือองคกร 
 2. รายงาน เอกสารผลการปฏิบตัิตามกิจกรรมหรือโครงการ 
 3. ขอมูลที่แสดงถึงผลการดําเนนิงานตามกิจกรรมหรือโครงการโดยผูนาํหรือสมาชิกของชุมชนหรือองคกร ไดเรียนรูและ
ดําเนินกิจกรรมอยางตอเนื่อง และพัฒนาตามอัตลักษณของคนในชุมชนและเอกลักษณของทองถ่ินอยางตอเนื่องหรือยั่งยืน 
 4. ขอมูลที่แสดงถึงผลการดําเนนิงานตามกิจกรรมหรือโครงการของชุมชนหรือองคกรที่สรางประโยชน ความเขมแข็ง
และคุณคาตอสังคม ชุมชน หรือองคกร 
 5. “ตอเนื่อง”   หมายถึง     มีการดําเนินงานตั้งแต 2 ปข้ึนไป 
 6. “ยั่งยืน” หมายถึง     มีการดําเนินงานตั้งแต 5 ปข้ึนไป 
 7. “เขมแข็ง” หมายถึง     สามารถพึ่งพาตนเองได 
หมายเหตุ 
 สําหรับสถานศึกษาระดบัอุดมศึกษาที่ไดรับการประเมินป 2555 เปนตนไป  สามารถใชโครงการ/ กิจกรรมใหมที่ปรากฏ
อยูในแผนระยะยาวโดยไดรับการอนุมัติจากสภาสถาบนัวาเปนโครงการ/ กิจกรรมที่ตอเนื่องในอนาคตและจะยั่งยนื  เขมแข็ง   
สามารถพึ่งพาตนเองได  โดย สมศ. จะพิจารณาใหคะแนนลวงหนา 
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องคประกอบที่ 6   การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม   
 
องคประกอบ ตัวบงชี ้ เกณฑการดําเนินงาน 

6. การทํานุบํารุง
ศิลปะและ
วัฒนธรรม 
 

 
 
 
 

6.1 ระบบและกลไก
การทํานบุํารุงศิลปะ
และวัฒนธรรม 
 

1. มีระบบและกลไกการทาํนบุํารุงศิลปะและวัฒนธรรม และดาํเนนิการตามระบบ
วงจรคุณภาพ PDCA 

2. มีการบูรณาการงานดานทาํนบุํารุงศิลปะและวัฒนธรรมกับการจดัการเรียนการ
สอนและกิจกรรมนักศึกษา 

3. มีการเผยแพรกิจกรรมหรือการบริการดานทํานุบาํรุงศิลปะและวัฒนธรรมตอ
สาธารณชน 

4. มีการประเมินผลความสาํเร็จของการบูรณาการงานดานทํานุบาํรุงศิลปะและ
วัฒนธรรมกับการจัดการเรียนการสอนและกิจกรรมนักศึกษา 

5. มีการนําผลการประเมินไปปรับปรุงการบูรณาการงานดานทํานบุํารุงศิลปะและ
วัฒนธรรมกับการจัดการเรียนการสอนและกิจกรรมนักศึกษา 

6. มีการกําหนดหรือสรางมาตรฐานคุณภาพดานศิลปะและวัฒนธรรมและมีผลงาน
เปนที่ยอมรับในระดบัชาต ิ

 
เกณฑการประเมิน    (ขอ)  กระบวนการ 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการดําเนินการ 

1 ขอ 
มีการดําเนินการ 

2  ขอ 
มีการดําเนินการ 

3 ขอ 
มีการดําเนินการ 

  4 ขอ 
มีการดําเนินการ 

5 หรือ 6 ขอ  
 

หมายเหตุ 
  หนวยงานที่สนับสนนุการเรียนการสอนใหบูรณาการดานทาํนบุํารุงศิลปวัฒนธรรมกับการจัดกิจกรรมนักศึกษา 

 
องคประกอบ ตัวบงชี ้ เกณฑการดําเนินงาน 

6. การทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรม 
 

 
 

6.2 การสงเสริมและ
สนับสนนุดานศิลปะ
และวัฒนธรรม 
(สมศ.ตัวบงชี้ที่ 10) 

1. มีการดําเนินงานตามวงจรคุณภาพ PDCA 
2. บรรลุเปาหมายตามแผนประจาํปไมต่าํกวารอยละ 80 

3. มีการดําเนินงานสม่ําเสมออยางตอเนื่อง 
4. เกิดประโยชนและสรางคุณคาตอชุมชนภายใน/ ภายนอก 
5. ไดรับการยกยองระดับชาติและ/หรือนานาชาต ิ

 

เกณฑการประเมิน    (ขอ)  ผลผลิต / ผลลัพธ   
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  

คําอธิบาย 
  ศิลปะและวัฒนธรรม เปนตัวบงชี้ถึงคุณภาพ วิถีชีวติ และจิตใจที่ดีงามของบุคคลและสงัคม เปนพันธกิจหลัก
ประการหนึ่งทีส่ถานศึกษาพึงตระหนัก ที่จะตองใหความสาํคัญในการสงเสริม สนับสนนุ เพื่อใหสังคมในสถานศึกษาอยู
รวมกันอยางมีความสุข อยางมคุีณคา สามารถเปนแบบอยางทีน่าศรัทธา และเปนที่ยอมรับของสังคม การสงเสริม
สนับสนนุจําตองดาํเนนิการอยางมีประสิทธิภาพที่จริงใจไดตอเนื่องที่มั่นคงและยั่งยนืโดยการกําหนดวัตถุประสงคและ
เปาหมายทีช่ัดและสามารถประเมินผลได 
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ขอมูลประกอบการพิจารณา 
1. นโยบาย แผน ระบบและกลไกในการสงเสริมและสนบัสนุนดานศิลปะและวัฒนธรรม 
2. โครงการหรือกิจกรรมที่สงเสริมและสนบัสนุนดานศิลปะและวฒันธรรม พรอมรายละเอียดของโครงการหรือ 

กิจกรรม รวมทั้งตัวบงชี้และเปาหมายความสาํเร็จ 
3. รายงานสรุปผลหรือประเมินโครงการหรือกิจกรรม (ประโยชนและคุณคาตอชุมชน) 
4. หลักฐานที่อธิบายรายละเอียดและแสดงกระบวนการไดมาซึง่ขอมูลของการสรุปผลสาํเร็จ เชน ข้ันตอนและ 

ชวงระยะเวลาการเก็บขอมูล การสุมตัวอยาง แบบสาํรวจหรือแบบสอบถามหรือแบบประเมิน วิธีการวิเคราะหผล เปนตน 
5. รายงาน รางวลัที่ไดรับการประกาศเกียรติคุณ ยกยอง ระดับชาติและนานาชาติ จากสถาบนัหรือหนวยงาน 

ที่เปนที่ยอมรับ  
 

องคประกอบ ตัวบงชี ้ เกณฑการดําเนินงาน 
6. การทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรม 
 

 
 
 
 

6.3 การพัฒนา
สุนทรียภาพในมิติทาง
ศิลปะและวัฒนธรรม  
(สมศ.ตัวบงชี้ที่ 11) 

1. การมีสวนรวมของบุคลากรในสถาบันที่กอใหเกิดวัฒนธรรมที่ด ี
2. สิ่งแวดลอมดานความปลอดภัยของอาคารสถานที่ สะอาดถูกสขุลักษณะ และ

ตกแตงอยางมีความสนุทรีย 
3. ปรับแตงและรักษาภูมิทัศนใหสวยงาม สอดคลองกับธรรมชาติ และเปนมิตรกับ

สิ่งแวดลอม 
4. การจัดใหมีพื้นที่และกิจกรรมทางวัฒนธรรมที่เอ้ือและสงเสริมใหนักศึกษาและ

บุคลากรมีสวนรวมอยางสม่าํเสมอ 
5. ระดับความพงึพอใจของบุคลากรและนักศึกษาที่เก่ียวกับประเด็น 1-4 ไมต่ํา

กวา 3.51  จากคะแนนเต็ม 5 
 
เกณฑการประเมิน    (ขอ)  ผลผลิต / ผลลัพธ   

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  

 
คําอธิบาย 
 ศิลปะและวัฒนธรรม เก่ียวของกับความสนุทรียและรสนิยม เกิดรูปแบบวิถีชีวิตและสังคม โดยมีลักษณะที่เปน
พลวัต มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา จําเปนตองรูทันอยางมีปญญา โดยมีแผนในการพฒันา ใหความรูและประสบการณ
ดานสนุทรียภาพในบริบทของศิลปะและวัฒนธรรม สามารถเลือกรับ  รักษาและสรางใหตนเองและสังคมอยูรวมกัน
อยางรูคุณคาความงาม อยางมสีนุทรียที่มีรสนยิม  
ขอมูลประกอบการพิจารณา 
 1. หลักฐานที่แสดงรายละเอียดของโครงการหรือกิจกรรมที่พัฒนาสนุทรียภาพดานศิลปะและวฒันธรรมที่
สถานศึกษาดําเนนิการตลอดปในแตละปการศึกษา 
 2. โครงการหรือกิจกรรมที่แสดงรายละเอียดที่กําหนดวัตถุประสงคและเปาหมายของความสาํเร็จอยางเปน
รูปธรรม รายงานผลการประเมินการมีสวนรวม 
 3. เอกสารหลักฐานหรือผลการประเมินดานสภาพแวดลอม  ความปลอดภัย  ความสะอาด  สขุอนามัย  และ
ความสวยงาม 
 4. รายงานผลสรุปผลการประเมินจัดใหมีพื้นที่และกิจกรรมทางวัฒนธรรมที่เอ้ือและสงเสริมใหนักศึกษาและ
บุคลากรมีสวนรวมอยางสม่าํเสมอ 
 5. รายงานการประเมินความพงึพอใจของบุคลากรและนักศึกษาที่เก่ียวกับประเด็นที่ 1-4 
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นิยามศัพท  
1. การพัฒนาสนุทรียภาพ หมายถึง การปรับปรุงเปลี่ยนแปลงอยางมีแผนที่เปนระบบเก่ียวกับความงามทาง

ศิลปะและวัฒนธรรม ที่มีผลกระทบตอบุคคล สถาบัน สภาพแวดลอม และสังคมในแนวทางทีด่ีข้ึน โดยมีเปาหมายที่
ชัดเจน และเปนที่ยอมรับรวมกันได ผลการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงหรือสรางสิ่งใหมตองไมเปนการทําลายคุณคาทาง
สุนทรียของศิลปะและวฒันธรรมเดิม การพัฒนาเชงิวัฒนธรรมสามารถสรางวัฒนธรรมใหมที่สอดคลองและเหมาะสมกับ
สังคมที่มีการเปลี่ยนแปลงและมนีวัตกรรมใหม ทั้งทางเทคโนโลยี ระบบสังคม และความนิยม เพื่อใหอยูรวมกันไดอยาง
เขาใจมีความเจริญกาวหนาอยางสันตสิุข  
 2. สุนทรียะทางศิลปะและวัฒนธรรม หมายถึง คุณคาทางความงามของศิลปะและวฒันธรรม ทีส่งผลตอการ
รับรูและความรูสึก สามารถจรรโลงจิตใจใหมีความสุข มีรสนิยม กอใหเกิดวิถีชีวิตมนุษย ที่งดงาม สามารถอยูรวมกันใน
สังคมที่เขาใจและผูกพนั ตลอดจนการรับรูถึงคุณคาที่เปนรูปธรรมและนามธรรมของศิลปะและวัฒนธรรมเชิง
ประวัติศาสตรเพื่อการดํารงรักษาสืบตอไป 

หมายเหตุ 
1. สะอาด       หมายถึง  ไมรก มีระเบียบ รักษางาย ใชสะดวก 

 2. สุขลักษณะ หมายถึง สะอาด ปลอดภัย ไรมลภาวะ สุขกาย  สบายใจ  เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม 
 3. สวยงาม      หมายถึง  มีการจัดแตงอาคาร สภาพแวดลอมอยางเหมาะสม สอดคลองกับพืน้ที่แวดลอม   
ไมสิ้นเปลือง และไมกอใหเกิดผลกระทบตอสภาพแวดลอม 
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องคประกอบที่ 7  การบริหารและการจัดการ   
 

องคประกอบ ตัวบงชี ้  เกณฑการดําเนินงาน 
7. การ
บริหารและ
การจัดการ 
 

 
 
 

7.1 ภาวะผูนําของสภา
สถาบนัและผูบริหารทุก
ระดับของสถาบนั 

1. สภามหาวิทยาลัย/คณะกรรมการหนวยงานปฏิบัติหนาที่ตามที่กฎหมาย
กําหนดครบถวนและมีการประเมินตนเองตามหลักเกณฑที่กําหนดลวงหนา 

2. ผูบริหารมีวิสัยทัศน กําหนดทิศทางการดาํเนินงาน และสามารถถายทอดไป
ยังบุคลากรทุกระดับ มีความสามารถในการวางแผนกลยุทธ มีการนําขอมูล
สารสนเทศเปนฐานในการปฏิบตัิงานและพฒันาสถาบัน 

3. ผูบริหารมีการกํากับ ติดตามและประเมินผลการดําเนินงานตามที่
มอบหมาย รวมทั้งสามารถสื่อสารแผนและผลการดําเนนิงานของสถาบันไป
ยังบุคลากรในสถาบนั 

4. ผูบริหารสนบัสนุนใหบุคลากรในสถาบันมีสวนรวมในการบริหารจัดการ         
ใหอํานาจในการตัดสนิใจแกบุคลากรตามความเหมาะสม 

5. ผูบริหารถายทอดความรูและสงเสริมพัฒนาผูรวมงาน เพื่อใหสามารถ
ทํางานบรรลุวตัถุประสงคของสถาบันเต็มตามศักยภาพ 

6. ผูบริหารบริหารงานดวยหลักธรรมาภิบาล โดยคํานึงถึงประโยชนของ
สถาบนัและผูมีสวนไดสวนเสีย 

7. สภามหาวิทยาลัย/คณะกรรมการหนวยงาน ประเมินผลการบริหารงานของ
มหาวิทยาลยั/หนวยงาน  และผูบริหารนําผลการประเมนิไปปรับปรุงการ
บริหารงานอยางเปนรูปธรรม 

 
เกณฑการประเมิน    (ขอ)  กระบวนการ 
  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 
 
การดําเนินงานในระดบัคณะ  
 1. คณบดีและคณะกรรมการประจําคณะประเมินตนเอง (เกณฑการดําเนินงานขอ 1) 
 2. เกณฑการดําเนินงานขอ 6 ผูประเมิน คือ อาจารยและเจาหนาที่ในคณะประเมนิคณบด ี
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องคประกอบ ตัวบงชี ้  เกณฑการดําเนินงาน 
7. การบริหาร
และการจัดการ 

 
 
 

7.2 การพัฒนาสถาบัน
สูสถาบนัเรียนรู 
 
 

1. มีการกําหนดประเด็นความรูและเปาหมายของการจัดการความรูที่
สอดคลองกับแผนกลยทุธของสถาบันอยางนอยครอบคลุมพนัธกิจ
ดานการผลิตบณัฑิตและดานการวิจัย 

2. กําหนดบุคลากรกลุมเปาหมายที่จะพัฒนาความรูและทักษะดานการ
ผลิตบัณฑิตและดานการวิจัยอยางชัดเจนตามประเด็นความรูที่กําหนด
ในขอ 1 

3. มีการแบงปนและแลกเปลี่ยนเรียนรูจากความรู ทักษะของผูมี
ประสบการณตรง (tacit knowledge) เพื่อคนหาแนวปฏิบัติทีด่ีตาม
ประเด็นความรูที่กําหนดในขอ 1 และเผยแพรไปสูบุคลากร 
กลุมเปาหมายที่กําหนด 

4. มีการรวบรวมความรูตามประเด็นความรูที่กําหนดในขอ 1 ทั้งทีม่ีอยู
ในตัวบุคคลและแหลงเรียนรูอ่ืนๆ ที่เปนแนวปฏิบัตทิี่ดีมาพฒันาและ
จัดเก็บอยางเปนระบบโดยเผยแพรออกมาเปนลายลักษณอักษร 
(explicit knowledge) 

5. มีการนําความรูทีไ่ดจากการจัดการความรูในปการศึกษาปจจบุนัหรือ
ปการศึกษาที่ผานมาที่เปนลายลกัษณอักษร (explicit knowledge) 
และจากความรู ทักษะของผูมีประสบการณตรง (tacit knowledge) 
ที่เปนแนวปฏิบัตทิี่ดีมาปรับใชในการปฏิบัตงิานจริง 

 

เกณฑการประเมิน    (ขอ)  กระบวนการ 
  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 

 
องคประกอบ ตัวบงชี ้  เกณฑการดําเนินงาน 
7. การ
บริหารและ
การจัดการ 

 
 
 

7.3 ระบบ
สารสนเทศเพื่อการ
บริหารและการ
ตัดสินใจ 
 
 

1. มีแผนระบบสารสนเทศ (Information System Plan) 
2. มีระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสนิใจตามพันธกิจของสถาบัน 

โดยอยางนอยตองครอบคลุมการจัดการเรียนการสอน การวิจัย การบริหาร
จัดการ และการเงิน และสามารถนําไปใชในการดาํเนินงานประกันคุณภาพ 

3. มีการประเมินความพงึพอใจของผูใชระบบสารสนเทศ 
4. มีการนําผลการประเมินความพงึพอใจของผูใชระบบสารสนเทศมา

ปรับปรุงระบบสารสนเทศ 
5. มีการสงขอมูลผานระบบเครือขายของหนวยงานภายนอกที่เก่ียวของตามที่

กําหนด 
 

เกณฑการประเมิน    (ขอ)  กระบวนการ 
  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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องคประกอบ ตัวบงชี ้  เกณฑการดําเนินงาน 
7. การบริหาร 
และการจัดการ 

 
 
 

7.4 ระบบบริหาร
ความเสี่ยง 
 

1. มีการแตงตั้งคณะกรรมการหรือคณะทํางานบริหารความเสี่ยง โดยมีผูบริหาร
ระดับสูงและตัวแทนที่รับผิดชอบพันธกิจหลักของสถาบันรวมเปนคณะกรรมการ
หรือคณะทํางาน 

2. มีการวิเคราะหและระบุความเสีย่ง และปจจัยที่กอใหเกิดความเสี่ยงอยางนอย 3 
ดาน ตามบริบทของสถาบนั ตัวอยางเชน 
- ความเสี่ยงดานทรัพยากร  (การเงิน งบประมาณ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
อาคารสถานที)่ 
- ความเสี่ยงดานยุทธศาสตร หรือกลยุทธของสถาบัน 
- ความเสี่ยงดานนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ 
- ความเสี่ยงดานการปฏิบัติงาน เชน ความเสี่ยงของกระบวนการบริหารหลักสูตร 
การบริหารงานวจิัย ระบบงาน ระบบประกันคุณภาพ 
- ความเสี่ยงดานบุคลากรและความเสี่ยงดานธรรมาภิบาล โดยเฉพาะจรรยาบรรณ
ของอาจารยและบุคลากร 
- ความเสี่ยงจากเหตุการณภายนอก 
- อ่ืน ๆ ตามบริบทของสถาบัน 

3. มีการประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยงและจัดลําดบัความเสี่ยงที่ไดจาก
การวิเคราะหในขอ 2 

4. มีการจัดทําแผนบริหารความเสีย่งที่มีระดับความเสี่ยงสูง และดาํเนินการตามแผน 
5. มีการติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานตามแผน และรายงานตอสภาสถาบัน

เพื่อพิจารณาอยางนอยปละ 1 คร้ัง 
6. มีการนําผลการประเมิน และขอเสนอแนะจากสภาสถาบนัไปใชในการปรับแผน

หรือวิเคราะหความเสี่ยงในรอบปถัดไป 

 
เกณฑการประเมิน    (ขอ)  กระบวนการ 

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 

หมายเหตุ 
คะแนนการประเมินจะเทากับ  0  หากพบวา เกิดเหตุการณรายแรงข้ึนภายในสถาบนัในรอบปการประเมินที่

สงผลกระทบตอชีวิตความปลอดภัยของนักศึกษา  คณาจารย  บุคลากร หรือตอชื่อเสียง ภาพลกัษณ  หรือตอความ
มั่นคงทางการเงินของสถาบัน  อันเนื่องมาจากความบกพรองของสถาบันในการควบคุม หรือจัดการกับความเสี่ยง หรือ
ปจจัยเสี่ยงทีไ่มมีประสิทธิภาพเพียงพอ โดยมีหลักฐานประกอบที่ชัดเจน 

ตัวอยางความเสี่ยงรายแรงที่ใหผลประเมินเปนศูนย (0) คะแนน เชน 
1. มีการเสียชีวิตและถูกทํารายรางกายหรือจิตใจอยางรุนแรงของนักศึกษา คณาจารย บุคลากรภายในสถาบัน 

ทั้ง ๆ ที่อยูในวิสัยที่สถาบันสามารถปองกันหรือลดผลกระทบในเหตุการณที่เกิดข้ึนได แตไมพบแผนการจัดการความ
เสี่ยงหรือไมพบความพยายามของสถาบันในการระงบัเหตุการณดังกลาว 

2. สถาบันหรือหนวยงานเสื่อมเสียชื่อเสียงหรือมีภาพลักษณทีไ่มดี อันเนื่องมาจากปจจัยตาง ๆ เชน คณาจารย 
นักวิจัยหรือบุคลากรขาดจริยธรรม จรรยาบรรณ การไมปฏิบตัติามมาตรฐานหรือกฎกระทรวง และเกิดเปนขาวปรากฏ
ใหเห็นตามสื่อตาง เชน หนงัสือพิมพ ขาว online เปนตน 
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3. สถาบันหรือหนวยงานขาดสภาพคลองในดานการเงินจนทาํใหตองปดหลักสูตรหรือไมสามารถปฏิบัติตาม
เกณฑมาตรฐานหลักสตูรระดับอุดมศึกษาของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาไดสงผลกระทบตอนักศึกษา
ปจจุบนัที่เรียนอยูอยางรุนแรง 

หากมีคณะใดคณะหนึ่งไดคะแนนการประเมินเปนศูนย (0) แลว สถาบนัก็จะไดคะแนนการประเมินเปนศูนย 
(0) ดวยเชนกัน หากเปนไปตามเงื่อนไขที่กลาวไวขางตน 

การไมเขาขายที่ทาํใหผลการประเมินไดคะแนนเปนศูนย (0) ไดแก 
1. สถาบันมีการวิเคราะหและจดัทําแผนบริหารความเสี่ยงเชิงปองกัน หรือมีแผนรองรับเพื่อลดผลกระทบ

สําหรับความเสี่ยงที่ทาํใหเกิดเร่ืองรายแรงดังกลาวไวลวงหนา และดําเนนิการตามแผน  
2. เปนเหตุสุดวิสัย อยูนอกเหนือการบริหารจัดการ (การควบคุมหรือการปองกัน) ของสถาบัน 
3. เหตุการณรายแรงดังกลาวมีความรุนแรงที่ลดนอยลงมากจากแผนรองรับผลกระทบที่ไดกําหนดไวลวงหนา 

 
ตัวบงชี้ที่ 7.5    การปฏิบัตติามบทบาทหนาทีข่องผูบริหารสถาบัน (อธิการบดหีรือคณบดี) (สมศ.ตัวบงชีท้ี่ 13) 
 

เกณฑการใหคะแนน  ผลผลิต / ผลลัพธ    
 ใชคาคะแนนการประเมินผลผูบริหารโดยคณะกรรมการที่สภาสถาบันแตงตั้ง (คะแนนเต็ม 5)  
คําอธิบาย 
 การประเมินผลตามหนาที่และบทบาทของผูบริหารในการบริหารและการจัดการใหบรรลุผลสาํเร็จตาม          
แผนกลยุทธและแผนปฏิบัติงานประจําปของสถานศึกษาระดบัอุดมศึกษา จะมุงเนนการประเมนิคุณภาพของการ
บริหารงานตามนโนบายของสภาสถาบันอุดมศึกษา ประสิทธิผลของแผนปฏิบัติการประจาํป ความสามารถในการ
บริหารและการจัดการตามหลักธรรมาภิบาลของผูบริหาร 
ขอมูลประกอบการพิจารณา 
 1. เอกสารหรือหลักฐานที่แสดงรายละเอียดการกําหนดหรือทบทวนนโยบายการกํากับดูแลสถานศึกษา
ระดับอุดมศึกษา รวมทั้งทบทวนกรอบทิศทางการดาํเนินงานของสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาตามหนาที่และบทบาท
ของผูบริหารสถานศึกษาระดับอุดมศึกษา 
 2. เอกสารหรือหลักฐานที่แสดงรายละเอียดการดําเนนิการตามระบบการกํากับดูแลสถานศึกษา
ระดับอุดมศึกษา โดยมีเอกสารหรือหลักฐานหรือรายงานหรือบันทึกการประชุมที่แสดงใหเห็นวาผูบริหารสถานศึกษาได
กําหนดใหมีกระบวนการที่เปนรูปธรรมในการจัดการเพื่อใหเกิดการควบคุมและตรวจสอบการดาํเนินงานของ
สถานศึกษาระดับอุดมศึกษา 
 3. เอกสารหรือหลักฐานที่แสดงใหเห็นวาผูบริหารสถานศึกษา มีการติดตามผลการดําเนนิงานสําคัญ เชน 
ระบบในดานนโยบายและแผน ดานการบริหารงานบุคคล ดานการเงินและงบประมาณ โดยเฉพาะการดาํเนินงานตาม
ภารกิจหลักของสถานศึกษาระดบัอุดมศึกษาที่เปนมติสภาสถาบนั 
 4. เอกสารหรือหลักฐานที่แสดงใหเห็นถึงนโยบายของสถานศึกษา ที่กําหนดใหมีระบบการประเมินผูบริหาร
โดยคณะกรรมการที่สภาสถานแตงตั้งและมีการดําเนนิงานตามระบบนั้น  
 5. รายงานการสงัเคราะหมติหรือนโยบาย รวมทั้งผลกระทบที่เกิดข้ึนจากการตัดสนิใจของผูบริหารสถาบัน
ศึกษาระดับอุดมศึกษา   
หมายเหตุ    1. ระดับสถาบัน ผูบริหาร หมายถึง อธิการบด ีโดยมีคณะกรรมการที่สภามหาวทิยาลัยแตงตั้งเปน 
                   ผูประเมินอยางนอย 3 คน และควรมีการประเมินกลุมอ่ืน ๆ โดยพิจารณาจากผูที่มีสวนไดเสียกับ
มหาวิทยาลยัเพื่อใหมีผลการประเมินจากบุคคลหลากหลายกลุม เชน ผูประเมินจากกระทรวงตางประเทศ ทัง้นีผ้ลการ
ประเมินจากกลุมอ่ืน ๆ นี้จะไมนํามาใชในการคิดคะแนน แตใหนํามาใชประกอบการเขียนรายงานใน SAR 
      2. ระดบัคณะ ผูบริหาร หมายถึง คณบดี หรือผูบริหารของหนวยงานที่เทียบเทาคณะที่มีการจัดการเรียนการสอน                    
                   โดยมีคณะกรรมการที่คณะกรรมการประจําคณะแตงตั้งเปนผูประเมินอยางนอย 3 คน (ผูประเมินควร
เปนบุคคลที่มสีวนไดสวนเสีย ผูทรงคุณวุฒิภายนอก เปนตน) 
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ตัวบงชี้ที่ 7.6    การปฏิบัตติามบทบาทหนาทีข่องสภามหาวิทยารามคําแหง   (สมศ.ตัวบงชี้ที่ 12) 
 
เกณฑการใหคะแนน  ผลผลิต / ผลลัพธ    
 ใชคาคะแนนตามผลการประเมินผลการดาํเนินงานของสภามหาวิทยาลัย (คะแนนเต็ม 5) ที่ครอบคลุม         
5 ประเด็น ดังตอไปนี ้
 1. สภามหาวิทยาลัยทาํพันธกิจครบถวนตามภาระหนาทีท่ี่กําหนดในพระราชบัญญัติของสถานศึกษา 
 2. สภามหาวิทยาลัยกําหนดยทุธศาสตร ทิศทาง กํากับนโยบาย ขอบังคับ ระเบียบ 
 3. สภามหาวิทยาลัยทาํตามกฎระเบียบขอบังคับของตนสังกัด และหนวยงานที่เก่ียวของ 
 4. สภามหาวิทยาลัยกํากับ ตดิตาม การดําเนนิงานของผูบริหารสถานศึกษา 
 5. สภามหาวิทยาลัยดําเนินงานโดยใชหลักธรรมาภิบาลครบทัง้ 10 ประเด็น  

 
คําอธิบาย 
 สภาสถาบันอุดมศึกษาถือเปนองคกรหลักของสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาที่ตองมีบทบาทสําคัญในการกําหนด
นโยบาย กรอบทิศทางการดําเนนิงานตามอัตลักษณของสถาบนัอุดมศึกษา กําหนดระบบกลไกและกระบวนการที่เปน
รูปธรรมในการบริหารจัดการเพื่อใหเกิดการกํากับดูแลและขับเคลื่อนสถานศึกษาระดบัอุดมศึกษา รวมทั้งการควบคุม
และตรวจสอบการดาํเนินงานของสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาใหเกิดประสิทธิภาพ ประสิทธผิล และการพัฒนาสถาบนั
อยางยั่งยืน 
 การประเมินผลความสาํเร็จในการปฏิบัตติามบทบาทหนาที่ของสภาสถาบันจะมุงเนนการประเมินคุณภาพใน
การกําหนดทิศทางกํากับดูแลและขับเคลื่อนการดาํเนินงานของสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาตามหนาที่และบทบาทของ
สภาสถาบัน การบริหารและการจัดการตามหลักธรรมาภิบาลและการดําเนนิงานตามมติการประชุมสภา
สถาบนัอุดมศึกษา 
 
ขอมูลประกอบการพิจารณา 
 เอกสารหรือหลักฐานที่แสดงรายละเอียดการประเมินตามประเด็นที่กําหนดในเกณฑการใหคะแนน 
 
หมายเหตุ    เปนการประเมินในระดับสถาบนั คณะไมตองประเมิน 
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องคประกอบที่ 8  การเงินและงบประมาณ   
 

องคประกอบ ตัวบงชี ้  เกณฑการดําเนินงาน 
8. การเงินและ 
   งบประมาณ 
 
 

 
 
 

8.1 ระบบและกลไก
การเงินและงบประมาณ 
 

1. มีแผนกลยุทธทางการเงินทีส่อดคลองกับแผนกลยทุธของสถาบนั 

2. มีแนวทางจัดหาทรัพยากรทางดานการเงิน หลักเกณฑการจัดสรร และ
การวางแผนการใชเงินอยางมีประสิทธิภาพ โปรงใส ตรวจสอบได 

3. มีงบประมาณประจําปที่สอดคลองกับแผนปฏิบัติการในแตละพนัธกิจ
และการพัฒนาสถาบนัและบุคลากร 

4. มีการจัดทํารายงานทางการเงินอยางเปนระบบ และรายงานตอสภา
สถาบนัอยางนอยปละ 2 คร้ัง 

5. มีการนําขอมูลทางการเงินไปใชในการวิเคราะหคาใชจาย และวเิคราะห
สถานะทางการเงินและความมัน่คงของสถาบนัอยางตอเนื่อง 

6. มีหนวยงานตรวจสอบภายในและภายนอก ทําหนาที่ตรวจ ติดตามการ
ใชเงินใหเปนไปตามระเบยีบและกฎเกณฑที่สถาบนักําหนด 

7. ผูบริหารระดับสูงมีการติดตามผลการใชเงินใหเปนไปตามเปาหมาย และ
นําขอมูลจากรายงานทางการเงนิไปใชในการวางแผนและการตดัสินใจ 

เกณฑการประเมิน    (ขอ)  กระบวนการ 
  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 

   
หมายเหตุ 
 แผนกลยุทธทางการเงิน เปนแผนระยะยาวที่ระบุที่มาและใชไปของทรัพยากรทางการเงินของสถาบันที ่
สามารถผลักดันแผนกลยุทธของสถาบนัใหสามารถดําเนินการได แผนกลยุทธทางการเงินจะสอดรับไปกับแผนกลยุทธ 
ของสถาบัน สถาบนัควรประเมนิความตองการทรัพยากรที่ตองจัดหาสําหรับการดาํเนินงานตามกลยุทธแตละกลยุทธและประเมิน
มูลคาของทรัพยากรออกมาเปนเงินทุนที่ตองการใช ซึ่งจะเปนความตองการเงินทนุในระยะยาวเทากับเวลาที ่
สถาบนัใชในการดาํเนินการใหกลยุทธนัน้บงัเกิดผล จากนั้นจงึจะกําหนดใหเห็นอยางชัดเจนถึงที่มาของเงินทุนที่ตองการ 
ใชวาสามารถจัดหาไดจากแหลงเงินทุนใด เชน รายไดคาธรรมเนียมการศึกษา งบประมาณแผนดินหรือเงินอุดหนุนจาก 
รัฐบาล เงนิทุนสะสมของหนวยงาน เงนิบริจาคจากหนวยงานภายนอกหรือศิษยเกา หรือสถาบันจะตองมีการระดมทนุ 
ดวยวิธีการอ่ืน ๆ อีกเพิ่มเติม ระยะเวลาของแผนกลยุทธทางการเงินจะเทากับระยะเวลาของแผนกลยุทธของสถาบัน 
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องคประกอบที่ 9  ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษา   
 

องคประกอบ ตัวบงชี ้  เกณฑการดําเนินงาน 
9. ระบบและกลไก 
การประกัน
คุณภาพการศึกษา  
 
 

 
 
 

9.1 ระบบและ
กลไกการประกัน
คุณภาพ
การศึกษาภายใน 
 
 
 

1. มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายในที่เหมาะสมและ
สอดคลองกับพันธกิจและพัฒนาการของสถาบนั ตั้งแตระดับภาควิชาหรือ
หนวยงานเทียบเทา และดาํเนินการตามระบบที่กําหนด 

2. มีการกําหนดนโยบายและใหความสําคัญเร่ืองการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายใน โดยคณะกรรมการระดับนโยบายและผูบริหารสูงสุดของ
สถาบนั 

3. มีการกําหนดตัวบงชี้เพิ่มเติมตามอัตลักษณของสถาบัน 

4. มีการดําเนินงานดานการประกันคุณภาพการศึกษาภายในที่ครบถวน 
ประกอบดวย  
1) การควบคุม ติดตามการดาํเนินงาน และประเมนิคุณภาพ  
2) การจัดทํารายงานประจาํปทีเ่ปนรายงานประเมินคุณภาพเสนอตอสภา
สถาบนัและสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาตามกําหนดเวลา โดย
เปนรายงานที่มีขอมูลครบถวนตามที่สาํนักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษากําหนดใน CHE QA Online  และ 
 3) การนําผลการประเมินคุณภาพไปทําแผนการพฒันาคุณภาพการศึกษา
ของสถาบัน 

5. มีการนําผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายในมาปรับปรุงการทํางาน 
และสงผลใหมีการพัฒนาผลการดําเนินงานตามตัวบงชี้ของแผนกลยุทธทุก
ตัวบงชี ้

6. มีระบบสารสนเทศเพื่อการประกันคุณภาพการศึกษา ที่ใหขอมูลสนบัสนุน
การประกันคุณภาพการศึกษาภายในครบทุกองคประกอบคุณภาพ 

7. มีสวนรวมของผูมีสวนไดสวนเสยีในการประกันคุณภาพการศึกษา 
โดยเฉพาะนักศึกษา ผูใชบัณฑิต และผูใชบริการตามพนัธกิจของสถาบนั 

8. มีเครือขายการแลกเปลี่ยนเรียนรูดานการประกันคุณภาพการศึกษา
ระหวางสถาบัน และมีกิจกรรมรวมกัน 

9. มีแนวปฏิบัตทิี่ดีหรืองานวิจัยดานการประกันคุณภาพการศึกษาที่หนวย 
งานพฒันาข้ึน และเผยแพรใหหนวยงานอ่ืนสามารถนาํไปใชประโยชน 

 

เกณฑการประเมิน  (ขอ)  กระบวนการ สําหรับคณะ/สถาบันที่จัดการเรียนการสอน 
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการดําเนินการ 
1 ขอ 

มีการดําเนินการ 
2  หรือ 3  ขอ 

มีการดําเนินการ 
4 หรือ 5 หรือ 6 ขอ 

มีการดําเนินการ 
  7 หรือ 8 ขอ 

มีการดําเนินการ 
9  ขอ 

 
เกณฑการประเมิน สาํหรับหนวยงานที่สนบัสนุนการเรียนการสอน/สาขาวิทยบริการ เร่ิมนบัคะแนนตั้งแตขอ 1-6  

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการดําเนินการ 

1 ขอ 
มีการดําเนินการ 
2  หรือ 3 ขอ 

มีการดําเนินการ 
4 ขอ 

มีการดําเนินการ 
  5 ขอ 

มีการดําเนินการ 
6  ขอ 
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หมายเหตุ 
 1. ระบบสารสนเทศ เพื่อการประกันคุณภาพการศึกษา หนวยงานจะตองกรอกขอมูลการดําเนินงานของตน              
ลงใน  www.reportqa.ru.ac.th/authen/  ซึ่งสํานักประกันคุณภาพการศึกษาไดแจง  Password  ของแตละหนวยงาน 
ในการเขาสูระบบไปแลว 
 2. เกณฑการดําเนนิงานขอ 3 ทุกหนวยงานถือวามีการกําหนดอัตลักษณเพิ่มเติมตามมหาวิทยาลัยแลว 
 3. เกณฑการดําเนินงานขอ 5 สําหรับหนวยงานสนับสนนุและสาขาฯ วิทยบริการใหพิจารณาเฉพาะการนาํผลการ
ประกันคุณภาพการศึกษามาใชในการพัฒนาและปรับปรุงการดาํเนินงานเทานัน้  
 
องคประกอบที่ 10  การวิจัยสถาบัน 
 
องคประกอบ ตัวบงชี ้ เกณฑการดําเนินงาน 

10. การวิจัย
สถาบัน 

10.1 การวิจัยสถาบนั 
 

1. มีนโยบายและแผนการดําเนนิงานสนับสนนุการวิจัยสถาบนั 
2. มีการแตงตั้งคณะกรรมการดําเนินการ และดําเนนิงานตามแผน 

3. มีการจัดสรรทรัพยากร/งบประมาณสนบัสนุนการทําวิจัยสถาบนั 

4. มีการติดตามประเมนิผลการดําเนินงานตามแผนและทบทวนแผน 
การวิจัยสถาบนั 

5. มีการนําผลการวิจัยสถาบนัมาใชพัฒนาใหเกิดประโยชนตอหนวยงาน 

 
เกณฑการประเมิน   (ขอ)  ผลผลิต / ผลลัพธ 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการดําเนินงาน 

1 ขอ 
มีการดําเนินงาน 

2 ขอ 
มีการดําเนินงาน 

3 ขอ 
มีการดําเนินงาน 

4 ขอ 
มีการดําเนินงาน 

5 ขอ 
 
หมายเหตุ 

การวิจัยสถาบัน หมายถึง การศึกษาเก่ียวกับสถาบนัของตนเอง โดยอาศัยกระบวนการวิจัยและการสรางองค
ความรูใหมมีวัตถุประสงคเพื่อนาํผลมาใชในการกําหนดนโยบาย วางแผน ปรับปรุงการบริหาร  
และการดําเนนิงานของสถาบัน ประกอบดวย   1) วจิัยเพื่อประโยชนในการเรียนการสอน 
                 2) วิจัยเพื่อประโยชนในการบริหาร 
                          3) วิจัยความคุมคาของทรัพยากรที่ใช  เชน ตนทุนตอหัว                
          คาใชจายดานตาง ๆ  ความคุมคาในการผลิตบัณฑิต  
 
ที่มา: อภิธานศัพทดานการประกันคุณภาพของ สมศ. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   

                                                 วันท่ี  1 พฤศจิกายน  2556 

 

49 

องคประกอบที่ 97  องคประกอบตามอัตลักษณ 
 

องคประกอบ ตัวบงชี ้ เกณฑการดําเนินงาน 
97. องคประกอบ
ตามอัตลักษณ 

97.1 ผลการบริหาร
สถาบนัใหเกิดอัต
ลักษณ คือ ผลิตบัณฑิต
ใหมีความรูคูคุณธรรม  
(สมศ.ตัวบงชี้ที่ 16.1) 
 

1. มีการกําหนดกลยุทธและแผนการปฏิบัติงานที่สอดคลองกับ 
อัตลักษณของสถานศึกษา โดยไดรับการเห็นชอบจากสภาสถาบนั 

2. มีการสรางระบบการมีสวนรวมของผูเรียนและบุคลากรในการปฏิบัติ
ตามกลยุทธที่กําหนดอยางครบถวนสมบูรณ 

3. ผลการประเมินของผูเรียนและบุคลากรเก่ียวกับการปฏิบตัิงานของ
สถานศึกษาที่สอดคลองกับอัตลกัษณ ไมต่ํากวา 3.51 จากคะแนนเต็ม 5 

4. ผลการดําเนนิงานกอใหเกิดผลกระทบที่เปนประโยชนและ/หรือสราง
คุณคาตอสังคม 

5. ผูเรียน/ บุคลากร/ คณะ/ สถาบนั ไดรับการยกยองหรือยอมรับใน
ระดับชาติและ/หรือนานาชาติในประเด็นที่เก่ียวกับอัตลักษณ 

 
เกณฑการประเมิน     (ขอ)  ผลผลิต / ผลลัพธ    

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 
 

คําอธิบาย 
อัตลักษณ (Identity) หมายถึง บุคลิก ลักษณะที่เกิดข้ึนกับผูเรียนตามปรัชญา ปณิธาน พนัธกิจและ 

วัตถุประสงคของสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาที่ไดรับความเห็นชอบจากสภาสถาบัน 
 
ขอมูลประกอบการพิจารณา 
 หลักฐานเชิงประจักษในการไดรับการยกยองหรือยอมรับ การไดรับรางวัลในประเด็นที่เก่ียวกับอัตลักษณ 
เชน โลรางวัล ใบประกาศเกียรติคุณ เกียรติบัตร หนังสือเชิดชูเกียรติ เปนตน และตองไดรับในปการศึกษาปจจุบนั 
หมายเหตุ 
 1.  คณะและสถาบันมีอัตลักษณเดียวกัน โดยความเห็นชอบจากสภาสถาบนั 
 2.  คณะจะดําเนนิการแยกหรือดําเนินการรวมกับสถาบนัก็ได 
 3.  กรณีที่คณะดําเนินการรวมกับสถาบันจะตองรายงานไวใน SAR ของคณะ และแสดงหลักฐานการ
ดําเนินงานดวย โดยใชผลการประเมินของสถาบัน 
การคิดคะแนน  
 1.  กรณีที่คณะดําเนินการรวมกับสถาบันและมีสวนรวมในการดาํเนินการ ผลการประเมนิจะพิจารณาขอมูลใน
ระดับสถาบัน โดยคณะที่มีสวนรวมใหใชคะแนนเดียวกับสถาบนั 
 2.  กรณีที่คณะดําเนินการแยกกับสถาบนั ผลการประเมินจะพจิารณาในระดบัคณะ 
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ตัวบงชี้ที่ 97.2  ผลการพัฒนาบัณฑิตตามอัตลักษณ  คือ ผลิตบัณฑติใหมีความรูคูคุณธรรม (สมศ.ตัวบงชีท้ี่ 16.2) 
 
วิธีการคํานวณ 

 ผลรวมของคาคะแนนที่ไดจากการประเมินบณัฑิตที่มีคุณลักษณะตามอัตลักษณ 
 

 จํานวนบัณฑิตทีไ่ดรับการประเมินทั้งหมด 
 
เกณฑการใหคะแนน  ผลผลิต / ผลลัพธ    
 ใชคาเฉลี่ยของคะแนนประเมินบัณฑิต (คะแนนเต็ม 5)  
 
ขอมูลประกอบการพิจารณา 
 ขอมูลจากการสํารวจตองมีความเปนตัวแทนของผูสําเร็จการศึกษาทั้งในเชงิปริมาณและในเชงิคุณภาพ
ครอบคลุมทุกคณะ โดยสุมตามที่ ม.ร. ขอเทียบเกณฑ จาก สมศ. ดังนี้ 

ข้ันตอนที่ 1 จําแนกจาํนวนบณัฑิตตามคณะและระดบัการศึกษา (ปริญญาตรี โทและเอก) 
ข้ันตอนที่ 2 สุมจํานวนบัณฑิตโดยใชกระบวนการวิจัยตามหลักของ Taro Yamane โดยกําหนดความ

คลาดเคลื่อนไมเกินรอยละ 5 
ข้ันตอนที่ 3 สุมจํานวนบัณฑิตของแตละกลุมอยางนอยรอยละ 20 ตามเกณฑของ สมศ. 
ข้ันตอนที่ 4 นําขอมูลทีไ่ดจากข้ันตอนที่ 3 มาคํานวณตามเกณฑของ สมศ. 

 
 โดยมีขอมูลประกอบการพิจารณา ดังตอไปนี ้
 1. ปรัชญา ปณธิาน พันธกิจและวัตถุประสงคของสถานศึกษา รวมทั้งแผนกลยทุธ และแผนการปฏิบัติงาน
ประจําปของสถาบนัทีไ่ดรับความเห็นชอบจากสภาสถาบัน 
 2. แผนพัฒนาคุณภาพสถาบนัในดานตาง ๆ ที่ไดรับความเห็นชอบจากสภาสถาบนั 
 3. รายงานผลการปฏิบัติงานประจําปที่ไดรับความเห็นชอบจากสภาสถาบัน ซึง่แสดงใหเห็นถึงผลการ
ดําเนินงานและผลสาํเร็จของการดําเนินงานทีส่อดคลองกับปรัชญา วิสัยทัศน และพันธกิจของสถาบัน  
 4. ผูตอบแบบสอบถาม คือ ผูใชบัณฑิต หรือสถานศึกษาที่รับบณัฑิตเขาศึกษาตอ 
 

หมายเหตุ    “1 สถาบนั 1 อัตลักษณ”  โดยความเห็นชอบจากสภาสถาบัน โดย 
 1.  คณะและสถาบันมีอัตลักษณเดียวกัน  โดยความเห็นชอบจากสภาสถาบนั  
 2.  คณะจะดําเนนิการแยกหรือดําเนินการรวมกับสถาบนัก็ได 
 3.  กรณีที่คณะดําเนินการรวมกับสถาบันจะตองรายงานไวใน SAR ของคณะ และแสดงหลักฐานการ
ดําเนินงานดวย โดยใชผลการประเมินของสถาบัน 
การคิดคะแนน 
 1.  กรณีที่คณะดําเนินการรวมกับสถาบันและมีสวนรวมในการดาํเนินการ ผลการประเมนิจะพิจารณาขอมูลใน
ระดับสถาบัน โดยคณะที่มีสวนรวมใหใชคะแนนเดียวกับสถาบนั 
 2.  กรณีที่คณะดําเนินการแยกกับสถาบนั ผลการประเมินจะพจิารณาในระดบัคณะ 
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องคประกอบ ตัวบงชี ้ เกณฑการดําเนินงาน 
97. องคประกอบ
ตามอัตลักษณ 

97.3  ผลการพัฒนา
ตามจุดเนนและจุดเดน
ที่สงผลสะทอนเปน
เอกลักษณของสถาบัน 
(การเปนมหาวิทยาลัย
แบบตลาดวชิา) 
(สมศ.ตัวบงชี้ที่ 17) 
 

1. มีการกําหนดกลยุทธการปฏิบัตงิานทีส่อดคลองกับจุดเนน จุดเดน 
หรือความเชี่ยวชาญเฉพาะของสถานศึกษา โดยไดรับการเห็นชอบจาก
สภาสถาบัน 

2. มีการสรางระบบการมีสวนรวมของผูเรียนและบุคลากรในการปฏิบัติ
ตามกลยุทธที่กําหนดอยางครบถวนสมบูรณ 

3. ผลการประเมินความพึงพอใจของบุคลากรที่เก่ียวกับการดําเนนิการ
ตามจุดเนน และจุดเดน หรือความเชี่ยวชาญเฉพาะของสถานศึกษา 
ไมต่ํากวา 3.51 จากคะแนนเต็ม 5 

4. ผลการดําเนนิงานบรรลุตามจุดเนน จุดเดน หรือความเชี่ยวชาญ
เฉพาะของสถานศึกษาและเกิดผลกระทบทีเ่กิดประโยชนและสราง
คุณคาตอสังคม 

5. ผูเรียน/ บุคลากร/ คณะ/ สถานศึกษา มีเอกลักษณตามจุดเนน 
จุดเดน หรือความเชี่ยวชาญเฉพาะที่กําหนดและไดรับการยอมรับใน
ระดับชาติและ/หรือนานาชาต ิ

เกณฑการประเมิน     (ขอ)  ผลผลิต / ผลลัพธ    
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. เอกสารหลักฐานที่แสดงใหเห็นถึงการกําหนดเอกลักษณ จุดเนน หรือจุดเดน ของสถานศึกษา 
 2. แผนกลยุทธ แผนการปฏิบตังิานประจําป รวมทั้งแผนพฒันาคุณภาพที่สอดคลองกับเอกลักษณ จุดเนน หรือ
จุดเดนของสถานศึกษาที่ไดรับความเห็นชอบจากสภาสถาบนั 
 3. รายงานผลการปฏิบัติงานประจําปที่ไดรับความเห็นชอบจากสภาสถาบัน ซึง่แสดงใหเห็นถึงผลการดําเนนิงาน
และผลสําเร็จของการดําเนนิงานตามเอกลักษณ จุดเนน หรือจดุเดนของสถานศึกษาที่กําหนด หรือผลการดําเนินงานและ
ผลสาํเร็จของการดําเนินงานที่เกิดข้ึนจนถือเปนเอกลักษณ จุดเนนหรือจุดเดนของสถานศึกษาที่ไดรับการยอมรับ 
 4. หลักฐานเชิงประจักษในการไดรับการยกยองหรือยอมรับ การไดรับรางวลัในประเดน็ที่เก่ียวกับเอกลักษณ  
เชน โลรางวัล ใบประกาศเกียรติคุณ เกียรติบัตร หนังสือเชิดชูเกียรติ เปนตน 
คําอธิบาย 
 เอกลักษณ (Uniqueness) หมายถึง ความสาํเร็จตามจุดเนนและจุดเดนทีส่ะทอนใหเห็นเปนลักษณะโดดเดน
เปนหนึ่งของสถานศึกษา   
หมายเหตุ     

1.  เอกลักษณของคณะอาจเหมือน หรือแตกตาง หรือสงผลกับเอกลักษณของสถาบันก็ได  ทั้งนีต้องผานความ
เห็นชอบจากสภาสถาบัน  
 2.  คณะจะดําเนนิการแยกหรือดําเนินการรวมกับสถาบนัก็ได 
 3.  กรณีที่คณะดําเนินการรวมกับสถาบันจะตองรายงานไวใน SAR ของคณะ และแสดงหลักฐานการ
ดําเนินงานดวย โดยใชผลการประเมินของสถาบัน 
การคิดคะแนน 
 1.  กรณีที่คณะกําหนดเอกลักษณเหมือนกับสถาบันและมีสวนรวมในการดําเนนิการ  ผลการประเมินจะ
พิจารณาขอมูลในระดบัสถาบัน โดยคณะที่มสีวนรวมใหใชคะแนนเดียวกับสถาบัน 
 2.  กรณีที่คณะกําหนดเอกลักษณไมเหมือนกับสถาบนั  ผลการประเมินจะพิจารณาในระดับคณะ 
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องคประกอบ ตัวบงชี ้ เกณฑการดําเนินงาน 
97. องคประกอบ
ตามอัตลักษณ 

97.4  ผลการชี้นํา
ปองกันหรือแกปญหา
ของสังคม  
ในดานสิ่งเสพติด
ภายในสถาบัน 
(สมศ.ตัวบงชี้ที่ 18.1) 

1. มีการดําเนินงานตามวงจรคุณภาพ PDCA 
2. บรรลุเปาหมายตามแผนประจาํปไมต่าํกวารอยละ 80 

3. มีประโยชนและสรางคุณคาตอคนในสถาบัน 

4. มีผลกระทบที่เกิดประโยชนและสรางคุณคาตอสถาบนั 

5. ไดรับการยกยองระดับชาติและ/หรือนานาชาต ิ

 
เกณฑการประเมิน      (ขอ)  ผลผลิต / ผลลัพธ     

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. โครงการหรือกิจกรรมที่สถานศึกษาระดบัอุดมศึกษาไดดาํเนนิงานที่มีประโยชนและสรางคุณคาตอ
สถานศึกษา  มบีทบาทในการชีน้ําหรือแกปญหาสังคมในดานตาง ๆ ที่ระบุวัตถุประสงค และกลุมเปาหมาย รวมทัง้
ความสําเร็จของโครงการ 
 2. หลักฐานที่แสดงการเห็นชอบโครงการ/กิจกรรมจากสภาสถาบัน ทีส่ถานศึกษาระดับอุดมศึกษาไดดาํเนนิงาน 
โดยมีบทบาทในการชีน้ําหรือแกปญหาสังคมในดานตาง ๆ  
 3. รายงานสรุปผลโครงการทุกโครงการ  

4. หลักฐาน เอกสาร ขอมูลที่แสดงถึงการเกิดผลกระทบที่เกิดประโยชนและสรางคุณคาตอสังคมจากการ
ดําเนินงานของโครงการ 

5. หลักฐาน เอกสาร ขอมูลที่แสดงถึงการไดรับการยกยองระดบัชาติหรือนานาชาต ิ
 
หมายเหตุ 
 1.  มาตรการสงเสริมของคณะ อาจเหมือนหรือแตกตาง  หรือสงผลกับมาตรการสงเสริมของสถาบันก็ได  ทั้งนี้
ตองผานความเห็นชอบจากสภาสถาบนั 
 2.  คณะจะดําเนนิการแยกหรือดําเนินการรวมกับสถาบนัก็ได 
 3.  กรณีที่คณะดําเนินการรวมกับสถาบันจะตองรายงานไวใน SAR ของคณะ และแสดงหลักฐานการ
ดําเนินงานดวย โดยใชผลการประเมินของสถาบัน 
 
การคิดคะแนน 
 1.  กรณีที่คณะมีการดําเนินงานในประเด็นเดียวกับสถาบนัและมีสวนรวมในการดาํเนินการ ผลการประเมินจะ
พิจารณาขอมูลในระดบัสถาบัน โดยคณะที่มสีวนรวมใหใชคะแนนเดียวกับสถาบัน 
 2.  กรณีที่คณะมีการดําเนินงานในประเด็นที่ตางจากสถาบัน ผลการประเมินจะพิจารณาในระดบัคณะ 
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องคประกอบ ตัวบงชี ้ เกณฑการดําเนินงาน 
97. องคประกอบ
ตามอัตลักษณ 

97.5 ผลการชี้นําหรือ
แกปญหาสังคมใน 
ดานสุขภาพภายนอก
สถาบนั   
(สมศ.ตัวบงชี้ที่ 18.2) 

1. มีการดําเนินงานตามวงจรคุณภาพ PDCA 

2. บรรลุเปาหมายตามแผนประจาํปไมต่าํกวารอยละ 80 

3. มีประโยชนและสรางคุณคาตอคนในชุมชน 

4. มีผลกระทบที่เกิดประโยชนและสรางคุณคาตอชุมชนหรือสังคม 

5. ไดรับการยกยองระดับชาติและ/หรือนานาชาต ิ

 
เกณฑการประเมิน      (ขอ)  ผลผลิต / ผลลัพธ   

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. โครงการหรือกิจกรรมที่สถานศึกษาระดบัอุดมศึกษาไดดาํเนนิงานที่มีประโยชนและสรางคุณคาตอ
สถานศึกษา  มบีทบาทในการชีน้ําหรือแกปญหาสังคมในดานตาง ๆ ที่ระบุวัตถุประสงค และกลุมเปาหมาย รวมทัง้
ความสําเร็จของโครงการ 
 2. หลักฐานที่แสดงการเห็นชอบโครงการ/กิจกรรมจากสภาสถาบัน ทีส่ถานศึกษาระดับอุดมศึกษาไดดาํเนนิงาน 
โดยมีบทบาทในการชีน้ําหรือแกปญหาสังคมในดานตาง ๆ  
 3. รายงานสรุปผลโครงการทุกโครงการ  

4. หลักฐาน เอกสาร ขอมูลที่แสดงถึงการเกิดผลกระทบที่เกิดประโยชนและสรางคุณคาตอสังคมจากการ
ดําเนินงานของโครงการ 

5. หลักฐาน เอกสาร ขอมูลที่แสดงถึงการไดรับการยกยองระดบัชาติหรือนานาชาต ิ
หมายเหตุ 
 1.  มาตรการสงเสริมของคณะ อาจเหมือนหรือแตกตาง  หรือสงผลกับมาตรการสงเสริมของสถาบันก็ได  ทั้งนี้
ตองผานการเห็นชอบจากสภาสถาบัน 
 2.  คณะจะดําเนนิการแยกหรือดําเนินการรวมกับสถาบนัก็ได 
 3.  กรณีที่คณะดําเนินการรวมกับสถาบันจะตองรายงานไวใน SAR ของคณะ และแสดงหลักฐานการ
ดําเนินงานดวย โดยใชผลการประเมินของสถาบัน 
การคิดคะแนน 
 1.  กรณีที่คณะมีการดําเนินงานในประเด็นเดียวกับสถาบนัและมีสวนรวมในการดาํเนินการ ผลการประเมินจะ
พิจารณาขอมูลในระดบัสถาบัน โดยคณะที่มสีวนรวมใหใชคะแนนเดียวกับสถาบัน 
 2.  กรณีที่คณะมีการดําเนินงานในประเด็นที่ตางจากสถาบัน ผลการประเมินจะพิจารณาในระดบัคณะ 
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องคประกอบที่ 99  องคประกอบตามนโยบายของรัฐบาล “สถานศึกษา 3 ดี (3D)” 
 

องคประกอบ ตัวบงชี ้  เกณฑการดําเนินงาน  
99. องคประกอบ
ตามนโยบายของ
รัฐบาล 
“สถานศึกษา 3 ดี 
(3D)” 
 

99.1 การบริหาร
จัดการสถาน-
ศึกษา 3 ดี (3D) 

1. วางแผนพัฒนาสถานศึกษาตามแนวนโยบายสถานศึกษา 3 ดี (3D) และ
สงเสริมสนบัสนุนทัง้ทรัพยากร สิ่งอํานวยความสะดวก และบุคคล 

2. จัดการเรียนรู จัดกิจกรรมดานประชาธปิไตย ดานคุณธรรม จริยธรรม และ
ดานภูมิคุมกันภัยจากยาเสพติด 

3. พัฒนาคณาจารยและบุคลากรทางการศึกษา ใหมีองคความรูและทักษะ
การปฏิบัติงานเพื่อการพัฒนาสถานศึกษา  3 ดี (3D) อยางมีคุณภาพ 

4. ใหความรวมมือกับทุกฝายในการดําเนินงานนโยบายคุณภาพสถานศึกษา 3 
ดี (3D) 

5. กํากับ ติดตามใหสถานศึกษาพฒันาหรือมีนวัตกรรมสงเสริมใหการ
ดําเนินงานเปนไปตามมาตรฐานสถานศึกษา 3 ดี (3D) 

 
เกณฑการประเมิน    (ขอ)  ผลผลิต / ผลลัพธ 
  คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการดําเนินการ 
1 ขอ 

มีการดําเนินการ 
2 ขอ 

มีการดําเนินการ 
3 ขอ 

มีการดําเนินการ 
  4 ขอ 

มีการดําเนินการครบทั้ง 
 5 ขอ 

แนวปฏิบัติที่ด ี
1. สถานศึกษาดาํเนินการกําหนดนโยบาย จัดทําแผนพฒันาสถานศึกษาตามแนวนโยบายสถานศึกษา 3 ดี (3D) 
2. มีการกําหนดผูรับผิดชอบในการดําเนินงานตามแผนพัฒนาสถานศึกษาอยางชัดเจน 
3. ดําเนินการสงเสริมและสนับสนุนทรัพยากรและสิ่งอํานวยความสะดวกทีส่อดคลองกับแผนพฒันา

สถานศึกษาตามแนวนโยบาย 3 ดี (3D) 
4. สถานศึกษาจัดสภาพแวดลอมและการบริการ มีโครงสรางสาระการเรียนรู แผนกิจกรรมการเรียนการสอนที่

หลากหลายเพื่อพัฒนาลักษณะที่พึงประสงค 3 ดี (3D) 
5. มีการนําสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและสรางสรรคนวัตกรรม/โครงการ/กิจกรรมเพื่อตอบสนองนโยบาย  3 ดี 

(3D) ที่เหมาะสมกับบริบทของสถานศึกษา 
6. มีกลไกในการสรางและพัฒนาเครือขายใหมีสวนรวมและใหการสนบัสนนุกิจกรรมสงเสริม  3 ดี (3D) ทั้ง

ภายในและภายนอกสถานศึกษา 
7. มีระบบกลไกและแผนการกํากับติดตามประเมินผลที่ชัดเจน พรอมรายงานผลการติดตามประเมินผลและ

การนําผลการประเมินไปใชในการพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพสถานศึกษา 3 ดี (3D) 
  

ขอมูลอางอิงสําหรับผูประเมิน: ขอมูลพื้นฐานและเอกสารหลักฐานอางอิงที่เก่ียวของดังนี ้
1. นโยบายและแผนพฒันาสถานศึกษาตามแนวนโยบายสถานศึกษา 3 ดี (3D) 
2. คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการ คณะทํางาน หรือมอบหมายผูรับผิดชอบ 
3. เอกสารหลักฐานที่แสดงใหเห็นถึงกลไกการสนับสนนุทรัพยากร สิ่งอํานวยความสะดวก การสรางและพัฒนา

เครือขาย การกํากับติดตามประเมินผลทีช่ัดเจน 
4. รายงานผลการดําเนินงาน การติดตามประเมินผลและการนาํผลไปพฒันาปรับปรุง 
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องคประกอบ ตัวบงชี ้  เกณฑการดําเนินงาน  
99. องคประกอบตาม
นโยบายของรัฐบาล 
“สถานศึกษา 3 ดี 
(3D)” 
 
 

99.2 ผลที่เกิดกับผูเรียน
ตามนโยบายสถานศึกษา 
3 ดี (3D) มีความรู            
เจตคติที่ดี ตลอดจนเกิด
พฤติกรรม 

1. มีกิจกรรมสนับสนนุนโยบายสถานศึกษา 3 ดี จาํนวน 1 ดาน 

2. มีกิจกรรมสนับสนนุนโยบายสถานศึกษา 3 ดี จาํนวน 2 ดาน 
3. มีกิจกรรมสนับสนนุนโยบายสถานศึกษา 3 ดี จาํนวน 3 ดาน 

 
เกณฑการประเมิน     (ขอ)  ผลผลิต 
  คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีกิจกรรมสนับสนนุนโยบาย 

สถานศึกษา 3 ดี จาํนวน 
 1 ดาน 

- มีกิจกรรมสนับสนนุนโยบาย 
สถานศึกษา 3 ดี จาํนวน  

 2 ดาน 

- มีกิจกรรมสนับสนนุนโยบาย 
สถานศึกษา 3 ดี ครบทั้ง 

  3  ดาน 
 

ขอมูลอางอิงสําหรับผูประเมิน : ขอมูลพื้นฐานและเอกสารหลักฐานอางอิงที่เก่ียวของมีดังนี ้
1. โครงการกิจกรรมสนับสนนุนโยบายสถานศึกษา 3 ดี (3D) ดานการสงเสริมประชาธปิไตย ดานการสงเสริม

ใหมีคุณธรรม จริยธรรมและความเปนไทย และดานการสรางภูมิคุมกันภัยจากยาเสพติดทุกชนดิ 
2. รายงานผลการเขารวมโครงการของนิสิตนักศึกษา 
3. รายงานการประเมินผลโครงการ/กิจกรรมสนับสนุนนโยบายสถานศึกษา 3 ดี (3D)  
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ภาคผนวก 
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ตาราง ป. 2 สรุปผลการประเมินตนเองตามองคประกอบคุณภาพ   (ตามตัวบงช้ี สกอ.  37 ตัวบงช้ี) 
 

องคประกอบท่ี ปจจัยนําเขา กระบวนการ ผลผลิตหรือผลลัพธ 
รวม 

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

2.12+2.13)/13 
3 - (3.1+3.2)/2 - (3.1+3.2)/2 
4 4.3/1 (4.1+4.2)/2 (4.4+4.5+4.6)/3 (4.1+4.2+4.3+4.4+4.5+4.6)/6 
5 - (5.1+5.2)/2 (5.3+5.4)/2 (5.1+5.2+5.3+5.4)/4 
6 - 6.1/1 (6.2+6.3)/2 (6.1+6.2+6.3)/3 
7 - (7.1+7.2+7.3+7.4)/4 (7.5+7.6)/2 (7.1+7.2+7.3+7.4+7.5+7.6)/6 
8 - 8.1/1 - 8.1/1 
9 - 9.1/1 - 9.1/1 

เฉลี่ยรวมทุก 
ตัวบงชี ้

ของทุกองค 
ประกอบ 

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

7.4+8.1+9.1 )/18 

(2.8+2.9+2.10+2.11+2.12+2.13+ 
4.4+4.5+4.6+5.3+5.4+6.2+6.3+ 

7.5+7.6)/15 

(1.1+2.1+2.2+2.3+2.4+2.5+2.6+2.7+2.8+2.9+2.10+2.11+ 
2.12+2.13+3.1+3.2+4.1+4.2+4.3+4.4+4.5+4.6+5.1+5.2+ 

5.3+5.4+6.1+6.2+6.3+7.1+7.2+7.3+7.4+7.5+7.6+ 
8.1+9.1)/37 
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ตาราง ป.2 สรุปผลการประเมินตนเองตามองคประกอบคุณภาพ   (ตามตัวบงช้ี ม.ร. 45  ตัวบงช้ี) 
 

องคประกอบท่ี ปจจัยนําเขา กระบวนการ ผลผลิตหรือผลลัพธ 
รวม 

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

2.12+2.13)/13 
3 - (3.1+3.2)/2 - (3.1+3.2)/2 
4 4.3/1 (4.1+4.2)/2 (4.4+4.5+4.6)/3 (4.1+4.2+4.3+4.4+4.5+4.6)/6 
5 - (5.1+5.2)/2 (5.3+5.4)/2 (5.1+5.2+5.3+5.4)/4 
6 - 6.1/1 (6.2+6.3)/2 (6.1+6.2+6.3)/3 
7 - (7.1+7.2+7.3+7.4)/4 (7.5+7.6)/2 (7.1+7.2+7.3+7.4+7.5+7.6)/6 
8 - 8.1/1 - 8.1/1 
9 - 9.1/1 - 9.1/1 
10 - - 10.1/1 10.1/1 
97 - - (97.1+97.2+97.3+97.4+97.5)/5 (97.1+97.2+97.3+97.4+97.5)/5 
99 - - (99.1+99.2)/2 (99.1+99.2)/2 

เฉลี่ยรวมทุก 
ตัวบงชี ้

ของทุกองค 
ประกอบ 

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

7.4+8.1+9.1)/18 

(2.8+2.9+2.10+2.11+2.12+2.13+ 
4.4+4.5+4.6+5.3+5.4+6.2+6.3+ 
7.5+7.6+10.1+97.1+97.2+97.3+ 

97.4+97.5+99.1+99.2)/23 
 

(1.1+2.1+2.2+2.3+2.4+2.5+2.6+2.7+2.8+2.9+2.10+2.11+ 
2.12+2.13+3.1+3.2+4.1+4.2+4.3+4.4+4.5+4.6+5.1+5.2+ 

5.3+5.4+6.1+6.2+6.3+7.1+7.2+7.3+7.4+7.5+7.6+8.1+9.1+ 
10.1+97.1+97.2+97.3+97.4+97.5+99.1+99.2)/45 

 

 
 



   

                                                 วันท่ี  1 พฤศจิกายน  2556 

 

59 

ตาราง ป. 3 สรุปผลการประเมินตามมาตรฐานการอุดมศึกษา   (ตามตัวบงช้ี สกอ.  37 ตัวบงช้ี) 
 

มาตรฐาน 
ตัวบงช้ีดาน 
ปจจัยนําเขา 

ตัวบงช้ีดาน 
กระบวนการ 

ตัวบงช้ีดาน 
ผลผลิตหรือผลลัพธ 

ผลการประเมิน 
(เฉลี่ยรวมทุกตัวบงชีข้องทุกองคประกอบ) 

1.  มาตรฐานดานคุณภาพบัณฑิต - - (2.8+2.9+2.10+2.11+2.12)/5 (2.8+2.9+2.10+2.11+2.12)/5 
2.  มาตรฐานดานการบริหาร 
     จัดการ 
   ก. มาตรฐานดานธรรมาภิบาล 
        ของการบริหารการอุดมศึกษา   

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

(7.5+7.6)/2 (1.1+2.4+7.1+7.3+7.4+7.5+7.6 
8.1+9.1)/9 

   ข.  มาตรฐานดานพันธกิจของ 
         การบริหารการอุดมศึกษา 

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

(2.13+5.3+5.4+6.2+6.3)/5 (2.1+2.2+2.3+2.5+2.6+2.7+2.13+ 
3.1+3.2+4.1+4.3+5.1+5.2+5.3+5.4+ 

6.1+6.2+6.3)/18 
3.  มาตรฐานดานการสรางและ 
   พัฒนาสังคมฐานความรูและ 
     สังคมแหงการเรียนรู 

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

เฉล่ียรวมทุกตัวบงช้ี 
ของทุกองคประกอบ 

(2.2+2.3+2.5+4.3)/4 (1.1+2.1+2.4+2.6+2.7+3.
1+3.2+4.1+4.2+5.1+5.2+
6.1+7.1+7.2+7.3+7.4+ 

8.1+9.1 )/18 

(2.8+2.9+2.10+2.11+2.12+ 
2.13+4.4+4.5+4.6+5.3+ 

5.4+6.2+6.3+7.5+7.6)/15 

(1.1+2.1+2.2+2.3+2.4+2.5+2.6+2.7+ 
2.8+2.9+2.10+2.11+2.12+2.13+ 

3.1+3.2+4.1+4.2+4.3+4.4+4.5+4.6+ 
5.1+5.2+5.3+5.4+6.1+6.2+6.3+7.1+ 
7.2+7.3+7.4+7.5+7.6+8.1+9.1)/37 
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ตาราง ป. 3 สรุปผลการประเมินตามมาตรฐานการอุดมศึกษา   (ตามตัวบงช้ี ม.ร. 45  ตัวบงช้ี) 
 

มาตรฐาน 
ตัวบงช้ีดาน 
ปจจัยนําเขา 

ตัวบงช้ีดาน 
กระบวนการ 

ตัวบงช้ีดาน 
ผลผลิตหรือผลลัพธ 

ผลการประเมิน 
(เฉลี่ยรวมทุกตัวบงชีข้องทุกองคประกอบ) 

1.  มาตรฐานดานคุณภาพบัณฑิต - - (2.8+2.9+2.10+2.11+2.12+ 
99.1+99.2)/7 

(2.8+2.9+2.10+2.11+2.12+ 
99.1+99.2)/7 

2.  มาตรฐานดานการบริหาร 
     จัดการ 
   ก. มาตรฐานดานธรรมาภิบาล 
        ของการบริหารการอุดมศึกษา   

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

(7.5+7.6)/2 (1.1+2.4+7.1+7.3+7.4+7.5+7.6 
8.1+9.1)/9 

   ข.  มาตรฐานดานพันธกิจของ 
         การบริหารการอุดมศึกษา 

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

(2.13+5.3+5.4+6.2+6.3+ 
10.1+97.1+97.2+97.3+97.4+ 

97.5)/11 

(2.1+2.2+2.3+2.5+2.6+2.7+2.13+ 
3.1+3.2+4.1+4.3+5.1+5.2+5.3+5.4+ 
6.1+6.2+6.3+10.1+97.1+97.2+97.3+ 

97.4+97.5)/24 
 

3.  มาตรฐานดานการสรางและ 
   พัฒนาสังคมฐานความรูและ 
     สังคมแหงการเรียนรู 

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

เฉล่ียรวมทุกตัวบงช้ี 
ของทุกองคประกอบ 

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

7.4+8.1+9.1)/18 

(2.8+2.9+2.10+2.11+2.12+ 
2.13+4.4+4.5+4.6+5.3+5.4+

6.2+6.3+7.5+7.6+10.1+ 
97.1+97.2+97.3+97.4+97.5+ 

99.1+99.2)/23 

(1.1+2.1+2.2+2.3+2.4+2.5+2.6+2.7+2.8+ 
2.9+2.10+2.11+2.12+2.13+3.1+3.2+4.1+ 
4.2+4.3+4.4+4.5+4.6+5.1+5.2+5.3+5.4+ 
6.1+6.2+6.3+7.1+7.2+7.3+7.4+7.5+7.6+ 
8.1+9.1+10.1+97.1+97.2+97.3+97.4+ 

97.5+99.1+99.2)/45 
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ตาราง ป. 4   สรุปผลตามมุมมองดานบริหารจัดการท่ีสําคัญ   (ตามตัวบงช้ี สกอ.  37 ตัวบงช้ี) 
 

มุมมองดาน 
บริหารจัดการ 

ปจจัยนําเขา กระบวนการ ผลผลิต 
ผลการประเมิน 

(เฉลี่ยรวมทุกตัวบงชี้ของทุกองคประกอบ) 

1.  ดานนักศึกษาและผูมีสวนได   
     สวนเสีย 
 

- (2.6+2.7+3.1+3.2+5.1+5.2)/6 (2.8+2.9+2.10+2.11+2.12+ 
5.3+5.4)/7 

(2.6+2.7+2.8+2.9+2.10+2.11+ 
2.12+3.1+3.2+5.1+5.2+5.3+5.4)/13 

2.  ดานกระบวนการภายใน 
 

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

(6.2+6.3+7.5+7.6)/4 (1.1+2.1+2.4+2.5+4.1+6.1+6.2+6.3
+7.1+7.3+7.4+7.5+7.6+9.1)/14 

 
3.  ดานการเงิน 
 
 

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

4.  ดานบุคลากรการเรียนรูและ 
      นวัตกรรม 
 

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

เฉล่ียรวมทุกตัวบงช้ี 
ของทุกองคประกอบ 

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

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

(2.8+2.9+2.10+2.11+2.12+
2.13+4.4+4.5+4.6+5.3+5.4

+6.2+6.3+7.5+7.6)/15 

(1.1+2.1+2.2+2.3+2.4+2.5+2.6+2.7
+2.8+2.9+2.10+2.11+2.12+2.13+ 

3.1+3.2+4.1+4.2+4.3+4.4+4.5+4.6+
5.1+5.2+5.3+5.4+6.1+6.2+6.3+ 
7.1+7.2+7.3+7.4+7.5+7.6+8.1+ 

9.1)/37 
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ตาราง ป. 4   สรุปผลตามมุมมองดานบริหารจัดการท่ีสําคัญ   (ตามตัวบงช้ี ม.ร. 45  ตัวบงช้ี) 
 

มุมมองดาน 
บริหารจัดการ 

ปจจัยนําเขา กระบวนการ ผลผลิต 
ผลการประเมิน 

(เฉลี่ยรวมทุกตัวบงชี้ของทุกองคประกอบ) 

1.  ดานนักศึกษาและผูมีสวนได   
     สวนเสีย 
 

- (2.6+2.7+3.1+3.2+5.1+5.2)/6 (2.8+2.9+2.10+2.11+2.12+ 
5.3+5.4+97.4+97.5)/9 

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

97.4+97.5)/15 
2.  ดานกระบวนการภายใน 
 

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

(6.2+6.3+7.5+7.6+10.1+ 
97.1+97.2+97.3+ 

99.1+99.2)/10 

(1.1+2.1+2.4+2.5+4.1+6.1+6.2+ 
6.3+7.1+7.3+7.4+7.5+7.6+9.1+ 

10.1+97.1+97.2+97.3+ 
99.1+99.2)/20 

3.  ดานการเงิน 
 
 

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

4.  ดานบุคลากรการเรียนรูและ 
      นวัตกรรม 
 

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

เฉล่ียรวมทุกตัวบงช้ี 
ของทุกองคประกอบ 

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

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

(2.8+2.9+2.10+2.11+2.12+
2.13+4.4+4.5+4.6+5.3+5.4
+6.2+6.3+7.5+7.6+10.1+ 

97.1+97.2+97.3+97.4+97.5 
99.1+99.2)/23 

(1.1+2.1+2.2+2.3+2.4+2.5+2.6+2.7
+2.8+2.9+2.10+2.11+2.12+2.13+ 

3.1+3.2+4.1+4.2+4.3+4.4+4.5+4.6+
5.1+5.2+5.3+5.4+6.1+6.2+6.3+ 
7.1+7.2+7.3+7.4+7.5+7.6+8.1+ 

9.1+10.1+97.1+97.2+97.3+97.4+ 
97.5+99.1+99.2)/45 
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ตาราง ป. 5   สรุปผลตามมาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา   (ตามตัวบงช้ี สกอ. 37 ตัวบงช้ี) 
 

มาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา 
ตัวบงชี้ดาน 
ปจจัยนําเขา 

ตัวบงชี้ดาน 
กระบวนการ 

ตัวบงชี้ดาน 
ผลผลิตหรือผลลัพธ 

ผลการประเมิน 
(เฉลี่ยรวมทุกตัวบงชี้ของทุกองคประกอบ) 

1.  มาตรฐานดานศักยภาพและความพรอมในการจัดการศึกษา 
   (1) ดานกายภาพ 2.5/1 - - 2.5/1 
   (2) ดานวิชาการ (2.2+2.3)/2 (2.1+2.4+2.6)/3 2.13/1 (2.1+2.2+2.3+2.4+2.6+2.13)/6 
   (3) ดานการเงิน - 8.1/1 - 8.1/1 
   (4) ดานการบริหารจัดการ - (1.1+7.1+7.2+7.3+7.4+9.1)/6 (7.5+7.6)/1 (1.1+7.1+7.2+7.3+7.4+7.5+7.6+9.1)/8 
2.  มาตรฐานดานการดําเนินการตามภารกิจของสถาบันอุดมศึกษา 
   (1) ดานการผลิตบัณฑิต  (2.7+3.1+3.2)/3 (2.8+2.9+2.10+2.11+2.12)/5 (2.7+2.8+2.9+2.10+2.11+2.12+3.1+3.2)/8 
   (2) ดานการวิจัย 4.3/1 (4.1+4.2)2 (4.4+4.5+4.6)/3 (4.1+4.2+4.3+4.4+4.5+4.6)/6 
   (3) ดานการใหบริการทาง
วิชาการแกสังคม 

- (5.1+5.2)/2 (5.3+5.4)/2 (5.1+5.2+5.3+5.4)/4 

   (4) ดานการทํานุบํารุงศลิปะ
และวัฒนธรรม 

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

เฉลี่ยรวมทุกตัวบงชี ้
ของทุกองคประกอบ 

(2.2+2.3+ 
2.5+4.3)/4 

(1.1+2.1+2.4+2.6+2.7+3.1+3.2+4.1+
4.2+5.1+5.2+6.1+7.1+7.2+7.3+7.4+

8.1+9.1 )/18 

(2.8+2.9+2.10+2.11+2.12+2.13+ 
4.4+4.5+4.6+5.3+5.4+6.2+6.3+7.5+

7.6)/15 

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

7.5+7.6+8.1+9.1)/37 
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ตาราง ป. 5   สรุปผลตามมาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา   (ตามตัวบงช้ี ม.ร. 45  ตัวบงช้ี) 

มาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา 
ตัวบงชี้ดาน 
ปจจัยนําเขา 

ตัวบงชี้ดาน 
กระบวนการ 

ตัวบงชี้ดาน 
ผลผลิตหรือผลลัพธ 

ผลการประเมิน 
(เฉลี่ยรวมทุกตัวบงชีข้องทุกองคประกอบ) 

1.  มาตรฐานดานศักยภาพและความพรอมในการจัดการศึกษา 
   (1) ดานกายภาพ 2.5/1 - - 2.5/1 
   (2) ดานวิชาการ (2.2+2.3)/2 (2.1+2.4+2.6)/3 2.13/1 (2.1+2.2+2.3+2.4+2.6+2.13)/6 
   (3) ดานการเงิน - 8.1/1 - 8.1/1 
   (4) ดานการบริหารจัดการ - (1.1+7.1+7.2+7.3+7.4+9.1)/6 (7.5+7.6+10.1+97.1+97.2+97.3+ 

99.1+99.2)/8 
(1.1+7.1+7.2+7.3+7.4+7.5+7.6+9.1+10.1+ 

97.1+97.2+97.3+99.1+99.2)/14 
2.  มาตรฐานดานการดําเนินการตามภารกิจของสถาบันอุดมศึกษา 
   (1) ดานการผลิตบัณฑิต  (2.7+3.1+3.2)/3 (2.8+2.9+2.10+2.11+2.12)/5 (2.7+2.8+2.9+2.10+2.11+2.12+3.1+3.2)/8 
   (2) ดานการวิจัย 4.3/1 (4.1+4.2)2 (4.4+4.5+4.6)/3 (4.1+4.2+4.3+4.4+4.5+4.6)/6 
   (3) ดานการใหบริการทาง
วิชาการแกสังคม 

- (5.1+5.2)/2 (5.3+5.4+97.4+97.5)/4 (5.1+5.2+5.3+5.4+97.4+97.5)/6 

   (4) ดานการทํานุบํารุงศลิปะ
และวัฒนธรรม 

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

เฉลี่ยรวมทุกตัวบงชี้ 
ของทุกองคประกอบ 

(2.2+2.3+ 
2.5+4.3)/4 

(1.1+2.1+2.4+2.6+2.7+3.1+3.2+4.1+
4.2+5.1+5.2+6.1+7.1+7.2+7.3+7.4+

8.1+9.1 )/18 

(2.8+2.9+2.10+2.11+2.12+2.13+ 
4.4+4.5+4.6+5.3+5.4+6.2+6.3+7.5+
7.6+10.1+97.1+97.2+97.3+97.4+ 

97.5+99.1+99.2)/23 

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

7.5+7.6+8.1+9.1+10.1+97.1+97.2+97.3+97.4+ 
97.5+99.1+99.2)/45 

 
 
 

 
 


