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บทที่ 1  
ข้อมูลทั่วไป 

 

1.1 ประวัติโดยย่อ 
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้ถือกําเนิดจากโครงการจัดต้ังวิทยาลัยอุบลราชธานี                     

สังกัดมหาวิทยาลัยขอนแก่น เมื่อปี พ.ศ. 2529 โดยมี รองศาสตราจารย์ สมจิตต์ ยอดเศรณี                   
เ ป็นหัวหน้าโครงการ  และสภามหาวิทยาลัยขอนแก่นได้จัด ต้ังเป็นวิทยาลัยอุบลราชธานี                         
สังกัดมหาวิทยาลัยขอนแก่น รวมทั้งแต่งต้ังรองศาสตราจารย์ สมจิตต์ ยอดเศรณี ดํารงตําแหน่ง
ผู้อํานวยการวิทยาลัย เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2530 และรับนักศึกษารุ่นที่ 1 สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ 
(พืชไร่ พืชสวน สัตวศาสตร์) และสาขาวิศวกรรมศาสตร์ (เครื่องกล) จัดการเรียนการสอน                         
ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เมื่อปีการศึกษา 2531 

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีปรับสถานะจากวิทยาลัยอุบลราชธานี เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 
2533 และประกาศจัดต้ังส่วนราชการในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ. 2534 ประกอบด้วย                 
คณะเกษตรศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันภาษาและวัฒนธรรม สํานักงาน
อธิการบดี และสํานักวิทยบริการ    

ปีการศึกษา 2552 จัดการศึกษานอกสถานที่ต้ัง ณ จังหวัดมุกดาหาร ในระดับปริญญาตรี 
3 หลักสูตร ได้แก่ หลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศ หลักสูตรการบัญชี และหลักสูตรบริหารธุรกิจ 4 ปี  

ปีการศึกษา 2554 จัดการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรี ปริญญาโทและปริญญาเอก 
โดยมีหน่วยงานที่จัดการเรียนการสอน 11 คณะและหน่วยงานเทียบเท่า และหน่วยงานสนับสนุนการ
เรียนการสอน 3 สํานัก 

1.2 ปรัชญา วิสัยทัศน์ พนัธกิจ ยุทธศาสตร์ อัตลักษณแ์ละเอกลักษณ์ 

ปรัชญา  สร้างสติและปญัญาแกส่ังคม บนพื้นฐานความพอเพียง 

วิสัยทัศน์  เป็นสถาบันชั้นนํา แห่งการเรียนรู้ในภูมิภาคลุ่มน้ําโขงและอาเซียน 

พันธกิจ 
1. สร้างบัณฑิตที่มีคุณภาพมาตรฐานในระดับสากล มีคุณธรรมนําความรู้ คิดเป็น  

ทําเป็น  และดํารงชีวิตบนพื้นฐานความพอเพียง 
2. วิจัยและสร้างนวัตกรรมเพื่อให้เกิดองค์ความรู้ใหม่และผลงานสร้างสรรค์ที่

สามารถนําไปประยุกต์ใช้ในภูมิภาคลุ่มน้ําโขงและอาเซียน 
3. บริการวิชาการ และเสริมสร้างความร่วมมือกับชุมชน สังคม ในภูมิภาคลุ่มน้ําโขง 
4. ทํานุบํารุง ฟ้ืนฟู ศิลปวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่นและภูมิภาคลุ่มน้ําโขง 
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ยุทธศาสตร์ 
1. สร้างบัณฑิตที่มีคุณภาพและสมรรถนะตามมาตรฐานสากล สามารถเรียนรู้และ

พัฒนาตนเองได้อย่างต่อเนื่อง มีคุณธรรม ความรับผิดชอบ ความพอเพียง จิตสํานึกที่ดี และมีความ
พร้อมเพื่อรองรับการเปิดประชาคมอาเซียน โดยพัฒนาหลักสูตรให้ทันสมัย และจัดกระบวนการจัดการ
เรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ และจัดให้มีทักษะการเรียนรู้จากประสบการณ์จริง 

2. พัฒนาอาจารย์ให้สามารถจัดการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพและพัฒนาตนเองให้
พร้อมทันต่อพลวัตรของสังคม โดยส่งเสริมและสนับสนุนให้ทําวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการจัดการ
เรียนรู้ และพัฒนาสมรรถนะด้านวิชาการในระดับสากล 

3. พัฒนาขีดความสามารถด้านการวิจัยเพื่อยกระดับสู่การเป็นมหาวิทยาลัยวิจัย
ระดับชาติและภูมิภาคลุ่มน้ําโขง โดยพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อส่งเสริมการวิจัย และส่งเสริมและ
สนับสนุนความร่วมมือด้านการวิจัยกับหน่วยงานทั้งในและต่างประเทศ 

4. ให้บริการวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดีของ
ประชาชนในเขตอีสานใต้และภูมิภาคลุ่มแม่น้ําโขง โดยเสริมสร้างความเข้มแข็งของการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน ส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาวะและบริการสุขภาพ และสร้างเครือข่ายความ
ร่วมมือกับชุมชนทุกภาคส่วน 

5. สืบสาน เผยแผ่ ฟ้ืนฟูและอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีท้องถิ่น 
รวมทั้งเรียนรู้วัฒนธรรมของประเทศในอาเซียน โดยศึกษา ค้นคว้าวิจัย รวบรวมและจัดการความรู้ให้
นักศึกษาและบุคลากรตระหนักถึงคุณค่าของศิลปวัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ และภูมิปัญญาท้องถิ่น 

6. พัฒนาระบบบริหารจัดการที่มีธรรมาภิบาลใช้ข้อมูลเป็นฐานในการตัดสินใจ                 
โดยพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร และพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา 

7. พัฒนาระบบบริหารทรัพยากรมนุษย์ที่มุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ โดยให้บุคลากรมี
วัฒนธรรมแห่งการเรียนรู้ เพื่อการทํางานได้เต็มตามศักยภาพอย่างมีความสุข โดยพัฒนาระบบ
สมรรถนะของบุคลากรและผู้บริหารทุกระดับสร้างเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพให้บุคลากร ส่งเสริม
และสนับสนุนความก้าวหน้าของบุคลากร และการจัดการความรู้เพื่อนําไปสู่การปฏิบัติงานอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

อัตลักษณ์ สร้างสรรค์ สามัคคี สํานึกดีต่อสังคม 

เอกลักษณ์ ภูมิปัญญาแห่งลุ่มแม่น้ําโขง 
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1.3 หน่วยงาน 

ปีการศึกษา 2554 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มีคณะ/หน่วยงานที่จัดการเรียนการสอนรวม 
11 คณะ/หน่วยงาน และหน่วยงานที่สนับสนุนการดําเนินงานและการบริหารจัดการ 3 สํานัก ดังนี้ 

หน่วยงาน ภาควิชา/หน่วยงานเทียบเทา่ 
1. วิทยาศาสตร์ 1.1 เคมี 

1.2 ฟิสิกส์ 
1.3 วิทยาศาสตร์ชีวภาพ 
1.4 คณิตศาสตร์ สถิติและคอมพิวเตอร์ 

2. วิศวกรรมศาสตร์ 2.1 วิศวกรรมเครื่องกล 
2.2 วิศวกรรมอุตสาหการ 
2.3 วิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ 
2.4 วิศวกรรมเคมี 
2.5 วิศวกรรมโยธา 

3. เกษตรศาสตร์ 3.1 พืชสวน 
3.2 พืชไร่ 
3.3 สัตวศาสตร์ 
3.4 อุตสาหกรรมการเกษตร 
3.5 ประมง 

4. บริหารศาสตร์ 4.1 บริหารธุรกิจ 
4.2 การจัดการเฉพาะด้าน 
4.3 บัญชีและการเงิน 
4.4 พัฒนบูรณาการศาสตร์ 

5. ศิลปศาสตร์ 5.1 ภาษาและวรรณคดีตะวันออก 
5.2 ภาษาและวรรณคดีตะวันตก 
5.3 มนุษยศาสตร์ 
5.4 สังคมศาสตร์ 

6. ศิลปประยุกต์และการออกแบบ 6.1 ออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 
6.2 ออกแบบนิเทศศิลป์ 
6.3 ออกแบบสิ่งทอและแฟชั่น 
6.4 ออกแบบเซรามิก 

7. นิติศาสตร์ - 
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หน่วยงาน ภาควิชา/หน่วยงานเทียบเทา่ 
8. รัฐศาสตร์ 8.1 รัฐประศาสนศาสตร์ 

8.2 การปกครอง 

9. เภสัชศาสตร์ 9.1 ชีวเภสัชศาสตร์ 
9.2 เภสัชศาสตร์และเทคโนโลยีเภสัชการ 
9.3 เภสัชศาสตร์ปฏิบัติ 

10. วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 
 

10.1 สาธารณสุขศาสตร์ 
10.2 แพทยศาสตร์ 

11. พยาบาลศาสตร์ - 

12.  สํานักงานอธิการบดี 12.1 กองแผนงาน 
12.2 กองคลัง 
12.3 กองกลาง 
12.4 กองบริการการศึกษา 

13.  สํานักวิทยบริการ 13.1 ฝ่ายหอสมุด 
13.2 ฝ่ายเทคโนโลยีทางการศึกษา 
13.3 ฝ่ายผลิตและบริการเอกสาร 

14.  สํานักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย 14.1 ฝ่ายพัฒนาและบริการเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

14.2 ฝ่ายพัฒนาและบริการ Soft ware 
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1.4 โครงสร้างการบริหาร 
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1.5 รายนามคณะกรรมการบริหารมหาวทิยาลัย 
1. รองศาสตราจารย์ ดร. นงนิตย์  ธีระวัฒนสุข อธิการบด ี
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มนูญ  ศรีวิรัตน์  รองอธิการบดีฝ่ายบริหารและชุมชุมสัมพันธ์

และวิทยาเขตมุกดาหาร 
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จุฑามาส จิตต์เจริญ รองอธิการบดีฝ่ายแผนและพัฒนา 
4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนพรรณ ธานี  รองอธิการบดีฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์ 
5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุทิศ อินทร์ประสิทธ์ิ  รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ 
6. ดร.นรินทร บุญพราหมณ์   รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา 
7. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เกรียงศักด์ิ แก้วกุลชัย  รองอธิการบดีฝ่ายบริหารกายภาพและ

สิ่งแวดล้อม 
8. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อินทิรา ซาฮีร์  รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม 
9. นางฉวีวรรณ ชัยวัฒนา   ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายคลังและทรัพย์สิน 
10. ดร.จุฑามาศ หงษ์ทอง   ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ 
11. ดร.สิรินทร์ทิพย์ บุญมี   ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ 
12. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สิทธา เจนศิริศักด์ิ  ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริการวิชาการและทํานุ

บํารุงศิลปวัฒนธรรม 
13. นายสหรัฐ โนทะยะ   ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกฎหมายและนิติการ 
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บทที่ 2 
การประเมินคุณภาพภายในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

 

2.1 ความเป็นมา 

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ดําเนินการประกันคุณภาพการศึกษา ตามพระราชบัญญัติ
การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 มาอย่างต่อเนื่อง โดยการ
ดําเนินงานแบ่งเป็น 4 ระยะ คือ ระยะที่ 1 (พ.ศ. 2539-2542) พัฒนาระบบและกลไกการประกัน
คุณภาพ และการสร้างความรู้ความเข้าใจให้แก่ผู้บริหารและบุคลากร รวมทั้งจัดให้มีคณะกรรมการ
ประกันคุณภาพการศึกษา และหน่วยงานที่รับผิดชอบการดําเนินงาน ระยะที่ 2 (พ.ศ. 2542-2544) 
ส่งเสริมสนับสนุนให้คณะ/หน่วยงานดําเนินการตามระบบและกลไกการประกันคุณภาพ โดยจัดทํา
คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษา พัฒนาผู้บริหารและบุคลากรอย่างต่อเนื่อง ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2545-
2548) คณะ/หน่วยงานดําเนินการตามระบบประกันคุณภาพภายใน แต่มีการตรวจสอบคุณภาพ
การศึกษาภายในบางคณะ/หน่วยงาน ระยะที่ 4 (พ.ศ. 2549-2553) ทุกคณะ/หน่วยงานดําเนินการ
ตามระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน คือ มีการควบคุม ติดตาม ตรวจสอบ และประเมิน
คุณภาพการศึกษาภายใน รวมทั้ งนําผลการประเมินมาปรับปรุงและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง                        
โดยมหาวิทยาลัยรับการประเมินคุณภาพภายในครั้งแรกปีการศึกษา 2550 และรับการประเมิน
คุณภาพนอก จํานวน 2 รอบ โดยรอบแรกเป็นผลงานรอบปีการศึกษา 2546 และรอบสองเป็นผลงาน
รอบปีการศึกษา 2549 

2.2 การประกันคุณภาพปีการศึกษา 2554 

2.2.1 การกําหนดกลุ่มสถาบัน 
สภามหาวิทยาลัยกําหนดให้มหาวิทยาลัยอยู่ในกลุ่มสถาบัน กลุ่ม ข สถาบันที่เน้นระดับ

ปริญญาตรี ในการประชุม ครั้งที่ 6/2553 วันที่ 25 กันยายน 2553 โดยกลุ่ม ข สถาบันที่เน้นระดับ
ปริญญาตรี หมายถึง เน้นการผลิตบัณฑิตระดับปริญญาตรี เพื่อให้ได้บัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถ
เป็นหลักในการขับเคลื่อนการพัฒนาและการเปลี่ยนแปลงในระดับภูมิภาค สถาบันมีบทบาทสร้าง
ความเข้มแข็งให้กับหน่วยงาน ธุรกิจ และบุคคลในภูมิภาค เพื่อรองรับการดํารงชีพ สถาบันอาจมีการ
จัดการเรียนการสอนในระดับบัณฑิตศึกษา โดยเฉพาะปริญญาโทด้วยก็ได้  

2.2.2 นโยบายการประกันคุณภาพ 

1. จัดให้มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ  โดยเน้นหลัก
ของการควบคุม  ตรวจสอบ  ประเมิน  และปรับปรุงคุณภาพอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งให้มีความสอดคล้อง
กับการดําเนินงาน มาตรฐานและตัวบ่งชี้ที่กําหนดโดยสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา และ
สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) เพื่อพร้อมรับการประเมิน
และการรับรองคุณภาพจากหน่วยงานภายนอก 
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2. กําหนดให้มีคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาระดับมหาวิทยาลัย เพื่อทํา
หน้าที่พัฒนา บริหารและติดตามการดําเนินการประกันคุณภาพภายใน ตลอดจนประสานงานกับ
หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย เพื่อมุ่งไปสู่การพัฒนาคุณภาพ พร้อมทั้งส่งเสริมและสนับสนุนให้คณะ/
หน่วยงานจัดต้ังคณะกรรมการหรือคณะทํางานด้านคุณภาพขึ้นภายในหน่วยงาน เพื่อกระตุ้นให้มีการ
ดําเนินกิจกรรมการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างทั่วถึงภายใต้กรอบนโยบายและหลักการที่สํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษากําหนด 

3. ส่งเสริมและสนับสนุนให้การประกันคุณภาพการศึกษาเป็นส่วนหนึ่งของการ
ปฏิบัติงานตามภารกิจของมหาวิทยาลัย  

4. กําหนดให้มีมาตรฐานและตัวบ่งชี้คุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัย พร้อมทั้ง
กําหนดเงื่อนไขเวลาในการบรรลุเป้าหมาย เพื่อใช้ในการควบคุม ตรวจสอบและประเมินคุณภาพ
การศึกษาให้สอดคล้องกับภารกิจของมหาวิทยาลัยและมาตรฐานการอุดมศึกษา 

5. ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในอย่างต่อเนื่อง และ
นําผลการประเมินมาพัฒนาการดําเนินงานให้สอดคล้องกับนโยบายและแผนงานของมหาวิทยาลัย           
โดยสนับสนุนให้มีระบบการเทียบเคียงสมรรถนะ (Benchmarking) ระหว่างหน่วยงานทั้งภายในและ
ภายนอก เพื่อการพัฒนาคุณภาพของมหาวิทยาลัย 

6. ส่งเสริมและสนับสนุนให้มหาวิทยาลัยเป็นองค์กรที่มีการจัดการองค์ความรู้ 
(Knowledge Management) ที่มุ่งเน้นการเป็นมหาวิทยาลัยแห่งการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพ และให้มี
การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารและกิจกรรมประกันคุณภาพการศึกษาเพื่อให้สังคมภายนอกรับทราบถึง
คุณภาพและมาตรฐานของมหาวิทยาลัย  

7. ส่งเสริมและเสริมสร้างทัศนคติของบุคลากรให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ ในการสร้าง
ระบบงานคุณภาพภายในมหาวิทยาลัย  

8. สนับสนุนด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการประกันคุณภาพ และจัดการฐานข้อมูล
ต่างๆ ให้เป็นระบบที่ทันต่อความต้องการของผู้ใช้สามารถตรวจสอบได้และเป็นปัจจุบัน 
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2.2.3 โครงสร้างการบริหารการประกันคุณภาพ 

ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี กําหนดระบบการประกันคุณภาพที่มีกระบวนการเริ่มต้นจาก
การวางแผน การดําเนินงานตามแผน การตรวจสอบประเมินผล และการปรับปรุงพัฒนา เพื่อให้การ
ดําเนินงานบรรลุเป้าประสงค์และมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งเป็นหลักประกันแก่สาธารณชนให้
มั่นใจว่ามหาวิทยาลัยสามารถสร้างผลผลิตทางการศึกษาที่มีคุณภาพ 

คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ 9/2554 เมื่อวันที่ 6 กันยายน 
2554 เห็นชอบการกําหนดองค์ประกอบและตัวบ่งชี้ รวมทั้งแผนการประกันคุณภาพภายใน                     
ปีการศึกษา 2554 และการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 10/2554 เมื่อวันที่ 11 
ตุลาคม 2554 เห็นชอบค่าเป้าหมาย ระดับมหาวิทยาลัย คณะและหน่วยงานเทียบเท่า  

องค์ประกอบและตัวบ่งชี้ มหาวิทยาลัยกําหนดตามแนวทางของสํานักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา ที่ได้กําหนดไว้ในคู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถาบัน ระดับอุดมศึกษา 
พ.ศ. 2553 ซึ่งมีความคลอบคลุมพันธกิจหลัก 4 ด้านของมหาวิทยาลัย โดยตัวบ่งชี้จะใช้ประเมินปัจจัย
นําเข้า กระบวนการ และผลผลิตหรือผลลัพธ์ นอกจากนี้ เพื่อให้การประเมินมีความคลอบคลุมผลการ
ดําเนินงานของมหาวิทยาลัยมากขึ้น รวมทั้งเตรียมความพร้อมในการรับการประเมินคุณภาพภายนอก 
รอบสาม มหาวิทยาลัยจึงเพิ่มตัวบ่งชี้ตามท่ีกําหนดในคู่มือการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม (พ.ศ. 
2554-2558) ระดับอุดมศึกษา ฉบับสถาบัน (แก้ไขเพิ่มเติม พฤศจิกายน 2554) ของสํานักงานรับรอง
มาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) และเพื่อประเมินความพร้อมด้านการวิจัย 
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มหาวิทยาลัยจึงกําหนดตัวบ่งชี้ที่ใช้ประเมินผลผลิตหรือผลลัพธ์เพิ่มเติม แยกจํานวนองค์ประกอบและ
ตัวบ่งชี้ ตามระดับหน่วยงานที่รับการประเมิน ดังนี้ 

ระดับมหาวิทยาลัย คณะและหน่วยงานเทียบเท่า จํานวน 9 องค์ประกอบ 44 ตัวบ่งชี้  
ประกอบด้วยตัวบ่งชี้ของหน่วยงานต่างๆ ดังนี้ 

• สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)  23  ตัวบ่งชี้   
• สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.)  18  ตัวบ่งชี้ 
• มหาวิทยาลัยกําหนดเพิ่ม เพื่อประเมินศักยภาพด้านการวิจัย  3  ตัวบ่งชี้ 

 ระดับสํานัก จํานวน 4 องค์ประกอบ 12 ตัวบ่งชี้ ประกอบด้วยตัวบ่งชี้ของหน่วยงานต่างๆ 
ดังนี้ 

• สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)   8  ตัวบ่งชี้   
• สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.)  1  ตัวบ่งชี้ 
• มหาวิทยาลัยกําหนดเพิ่ม เพื่อประเมินด้านอัตลักษณ์ 3  ตัวบ่งชี้ 

 ระดับภาควิชา /หน่วยงานเทียบเท่า จํานวน 3 องค์ประกอบ 20 ตัวบ่งชี้  ประกอบด้วย 
ตัวบ่งชี้ของหน่วยงานต่างๆ ดังนี้  

• สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) 8  ตัวบ่งชี้   
• สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.)  9  ตัวบ่งชี้  
• มหาวิทยาลัยกําหนดเพิ่ม เพื่อประเมินศักยภาพด้านการวิจัย    3  ตัวบ่งชี้ 
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2.3 ตัวบ่งชี้ สมศ.ที่มีการเปลี่ยนแปลงตามคู่มือประกันคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวทิยาลัยอบุลราชธาน ี

ตัวบ่งชี ้ ปีการศึกษา 2553 ปีการศึกษา 2554 หมายเหต ุ
ตัวบ่งชี้ที่ 1.2.1 ผลการบริหาร
ส ถ า บั น ใ ห้ เ กิ ด อั ต ลั ก ษ ณ์  
(ตัวบ่งชี้ สมศ.ที่ 16.1) 

ประเด็นการพิจารณา  
ข้อ 3 ผลการประเมินความเห็นชอบของบุคลากร 
เกี่ยวกับการปฏิบัติงานของสถาบันที่สอดคล้อง
กับอัตลักษณ์ไม่ต่ํากว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5  

ข้อ 5 ได้รับการยกย่องในระดับชาติและ/หรือ
นานาชาติ ในประเด็นที่ 
เกี่ยวกับอัตลักษณ  

ประเด็นการพิจารณา 
ข้อ 3 ผลการประเมินความเห็นชอบของ ผู้เรียน 
และบุคลากรเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของสถาบันที่
สอดคล้องกับอัตลักษณ์ไม่ต่ํากว่า 3.51 จากคะแนน
เต็ม 5  

ข้อ 5 “ผู้เรียน/ บุคลากร/ คณะ/ สถาบัน” ได้รับ
การยกย่อง หรือยอมรับ ในระดับชาติและ/หรือ
นานาชาติ ในประเด็นที่เกี่ยวกับอัตลักษณ์   

สมศ. 

ตัวบ่งชี้ที่ 1.2.2 ผลการพัฒนา
บัณฑิตตามอัตลักษณ์          
(ตัวบ่งชี้ สมศ.ที่ 16.2) 

ข้อมูลประกอบการพิจารณา  
ข้อมูลจากการสํารวจต้องมีความเป็นตัวแทนของ
ผู้สําเร็จการศึกษาทั้งในเชิงปริมาณและในเชิง
คุณภาพครอบคลุมทุกคณะ อย่างน้อย “ร้อยละ 
20” ของจํานวนผู้สําเร็จการศึกษาในแต่ละระดับ 
โดยมีข้อมูลประกอบการพิจารณาดังต่อไปนี้  
1. ปรัชญา ปณิธาน พันธกิจและวัตถุประสงค์ของ
สถาบัน รวมทั้งแผนกลยุทธ์ และแผนการ
ปฏิบัติงานประจําปีของสถาบันที่ได้รับความ
เห็นชอบจากสภาสถาบัน  

ข้อมูลประกอบการพิจารณา  
ข้อมูลจากการสํารวจต้องมีความเป็นตัวแทนของ
ผู้สําเร็จการศึกษาทั้ งในเชิงปริมาณและในเชิง
คุณภาพครอบคลุมทุกคณะ อย่างน้อย “ร้อยละ 20” 
ของจํานวนผู้สําเร็จการศึกษาในแต่ละระดับ โดยมี
ข้อมูลประกอบการพิจารณาดังต่อไปนี้  
1. ปรัชญา ปณิธาน/ วิสัยทัศน์ พันธกิจและ
วัตถุประสงค์ของสถาบัน รวมทั้งแผนกลยุทธ์ และ
แผนการปฏิบัติงานประจําปีของสถาบันที่ได้รับความ
เห็นชอบจากสภาสถาบัน  

มติที่ประชุม กพอ. 
1/2555 
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2. แผนพัฒนาคุณภาพสถาบันในด้านต่างๆ ที่
ได้รับความเห็นชอบจากสภาสถาบัน  
3. ผู้ตอบแบบสอบถาม คือ ผู้ใช้บัณฑิต หรือ
สถาบันที่รับบัณฑิตเข้าศึกษาต่อ  
 

2. แผนพัฒนาคุณภาพสถาบันในด้านต่างๆ ที่ได้รับ
ความเห็นชอบจากสภาสถาบัน  
3. ผู้ตอบแบบสอบถาม คือ ผู้ใช้บัณฑิต หรือสถาบัน
ที่รับบัณฑิตเข้าศึกษาต่อ  

เพิ่มคําอธิบาย 
หมายเหตุ “1 สถาบัน 1 อัตลักษณ์” โดยความ
เห็นชอบจากสภาสถาบัน โดย  
1. คณะและสถาบัน มีอัตลักษณ์เดียวกัน โดยความ
เห็นชอบจากสภาสถาบัน  
2. คณะจะดําเนินการแยกหรือดําเนินการร่วมกับ
สถาบันก็ได้  
3. กรณีที่คณะดําเนินการร่วมกับสถาบันจะต้อง
รายงานไว้ใน SAR ของคณะ และแสดงหลักฐานการ
ดําเนินงานด้วย โดยใช้ผลการประเมินสถาบัน  

การคิดคะแนน  
1. กรณีที่คณะดําเนินการร่วมกับสถาบัน และมีส่วน
ร่วมในการดําเนินการ ผลการประเมินจะพิจารณา
ข้อมูลในระดับสถาบัน โดยคณะที่มีส่วนร่วมให้ใช้
คะแนนเดียวกับสถาบัน  
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2. กรณีที่คณะดําเนินการแยกกับสถาบัน ผลการ
ประเมินจะพิจารณาในระดับคณะ  

ตัวบ่งชี้ที ่1.2.3 ผลการพัฒนา
ตามจุดเน้นและจุดเด่นที่ส่งผล
สะท้อนเป็นเอกลักษณ์ของ
สถาบัน (ตัวบ่งชี้ สมศ. ที่ 17) 

ประเดน็การพจิารณา  
ข้อ 5 สถาบันมีเอกลักษณ์ตามจุดเน้น จุดเด่น
หรือความเชี่ยวชาญเฉพาะที่กําหนดและได้รับ
การยอมรับในระดับชาติและ/หรือนานาชาติ  

ประเดน็การพจิารณา  
ข้อ 5 ผู้เรียน/ บุคลากร/ คณะ/ สถาบัน มี
เอกลักษณ์ตามจุดเน้น จุดเด่น หรือความเชี่ยวชาญ
เฉพาะที่กาหนด และได้รับการยอมรับในระดับชาติ
และ/หรือนานาชาติ  

เพิ่มคาํอธบิาย 
หมายเหต ุ “1 สถาบัน 1 อัตลักษณ์” โดยความ
เห็นชอบจากสภาสถาบัน โดย  
1. คณะและสถาบัน มีอัตลักษณ์เดียวกัน โดยความ
เห็นชอบจากสภาสถาบัน  
2. คณะจะดําเนินการแยกหรือดําเนินการร่วมกับ
สถาบันก็ได้  
3. กรณีที่คณะดําเนินการร่วมกับสถาบันจะต้อง
รายงานไว้ใน SAR ของคณะ และแสดงหลักฐานการ
ดําเนินงานด้วย โดยใช้ผลการประเมินสถาบัน  
 
การคิดคะแนน  
1. กรณีที่คณะดําเนินการร่วมกับสถาบัน และมีส่วน

สมศ. 
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ร่วมในการดําเนินการ ผลการประเมินจะพิจารณา
ข้อมูลในระดับสถาบัน โดยคณะที่มีส่วนร่วมให้ใช้
คะแนนเดียวกับสถาบัน  
2. กรณีที่คณะดําเนินการแยกกับสถาบัน ผลการ
ประเมินจะพิจารณาในระดับคณะ  

ตัวบ่งชี้ที่ 2.9.1 บัณฑิตปริญญา
ตรีที่ได้งานทําหรือประกอบอาชีพ
อิสระภายใน 1 ปี  
(ตัวบ่งชี้ สมศ. ที่ 1) 
 

 หมายเหต ุไม่นับรวมบัณฑิตที่มีงานทําก่อนเข้า
ศึกษา หรือมีกิจการของตนเองที่มีรายได้ประจํา
อยู่แล้ว ผู้ที่ศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษา ผู้
อุปสมบท และผู้ที่เกณฑ์ทหาร (หักออกทั้งตัวตั้ง
และตัวหาร)  

หมายเหต ุไม่นับรวมบัณฑิตที่มีงานทําก่อนเข้าศึกษา 
หรือมีกิจการของตนเองที่มีรายได้ประจําอยู่แล้ว ผู้ที่
ศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษา ผู้อุปสมบท และผูท้ี่
เกณฑ์ทหาร  

มติที่ประชุม กพอ. 
1/2555 

ตัวบ่งชี้ที่ 2.9.2 คุณภาพของ
บัณฑิตปริญญาตรี โท และ เอก 
ตามกรอบมาตรฐ านคุณ วุ ฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ  
(ตัวบ่งชี้ สมศ. ที่ 2) 
 
 

ข้อมูลประกอบการพิจารณา  
ข้อมูลจากการสารวจมีความเป็นตัวแทนของ
ผู้สําเร็จการศึกษาอย่างน้อยร้อยละ 35 ของ
ผู้สําเร็จการศึกษาในแต่ละระดับการศึกษา 

 

คําอธบิาย 
คุณภาพของบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
แห่งชาติ (TQF : HEd. หรือ Thai 
Qualifications Framework for Higher 

ข้อมูลประกอบการพิจารณา  
1. ข้อมูลจากการสํารวจมีความเป็นตัวแทนของ
ผู้สําเร็จการศึกษาอย่างน้อยร้อยละ 20 ของผู้สําเร็จ
การศึกษาในแต่ละระดับการศึกษา 
2. ผู้ตอบแบบสอบถาม คือ ผู้ใช้บัณฑิต หรือสถาบัน
ที่รับบัณฑิตเข้าศึกษาต่อ  

คําอธบิาย 
คุณภาพของบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
แห่งชาติ (TQF : HEd. หรือ Thai Qualifications 
Framework for Higher Education) หมายถึง 

สมศ. 
 
 
 
 
 
 

มติที่ประชุม กพอ. 
1/2555 
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Education) หมายถึง คุณลักษณะของบัณฑิต
ระดับปริญญาตรี โท และเอก ตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติที่ 
สกอ. ระบุ โดยเป็นคุณลักษณะบัณฑิตที่พึง
ประสงค์ตามที่สถาบันกําหนด ครอบคลุมอย่าง
น้อย 5 ด้าน ความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต 

คุณลักษณะของบัณฑิตระดับปริญญาตร ีโท และเอก 
ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
ที่ สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) 
ระบุ โดยเป็นคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ตามที่
สถาบันกําหนด ครอบคลุมอย่างน้อย 5 ด้าน.ความ
ต้องการของผู้ใช้บัณฑิต 

 

ตัวบ่งชี้ที ่2.9.3 ผลงานของ
ผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญา
โทที่ได้รับการตีพิมพ์ หรือ
เผยแพร ่(ตัวบ่งชี้ สมศ.ที่ 3) 

ระดับคณุภาพงานวิจัย  
ค่าน้ําหนัก 0.25 มีการเผยแพร่สู่สาธารณะใน

ลักษณะใดลักษณะหนึ่ง  
ค่าน้ําหนัก 0.50 การประชุมวิชาการระดับชาติ 

(proceedings) ที่ได้รับการ
ยอมรับในสาขา 

ค่าน้ําหนัก 0.75 มีการตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่อง
จากการประชุมวิชาการระดับ
นานาชาติ (proceedings) หรือ
มีการตีพิมพ์ในวารสารที่ปรากฏ
ในฐานข้อมลู TCI หรือ
วารสารวิชาการระดับชาติที่
ได้รับการยอมรับในสาขา  

ค่าน้ําหนัก 1.00 มีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ

ระดับคณุภาพงานวิจัย  
ค่าน้ําหนัก 0.25 มีการเผยแพร่สู่สาธารณะใน

ลักษณะใดลักษณะหนึ่ง  
ค่าน้ําหนัก 0.50 มีการตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจาก

การประชุมวิชาการระดับชาติ 
(proceedings)  

ค่าน้ําหนัก 0.75 มีการตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจาก
การประชุมวิชาการระดับ
นานาชาติ (proceedings) หรือมี
การตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ
ระดับชาติ  

ค่าน้ําหนัก 1.00 มีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ
ระดับนานาชาติ  

 

มติที่ประชุม กพอ. 
1/2555 
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ระดับนานาชาติที่ได้รับการ
ยอมรับในสาขา หรือในระดับ
สากล เช่น ISI หรือ Scopus  

คําอธบิาย  
ผลงานผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท 
หมายถึง บทความที่เป็นวิทยานิพนธ์ หรือสาร
นิพนธ์ที่ตีพิมพ์ในลักษณะใดลกัษณะหนึ่งหรือ
ศิลปนิพนธ์ที่เผยแพร่  

 

 
คําอธบิาย  
ผลงานผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท หมายถึง 
บทความที่เป็นวิทยานิพนธ์ หรือ บทความจากสาร
นิพนธ ์หรือบทความจากศลิปะนิพนธ ์

การเผยแพร่สู่สาธารณะในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง 
หมายถึง การเผยแพร่ในลักษณะของรายงาน
สืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ วารสารวิชาการ 
หรือสิ่งพิมพ์ทางวิชาการในระดับมหาวิทยาลัย หรือ
ระดับคณะ และต้องเป็นผลงานที่ผ่านการกลั่นกรอง 
(peer review) โดยมีบุคคลภายนอกสถาบันร่วมเป็น
กรรมการพิจารณาด้วย  

การส่งบทความเพื่อพิจารณาคัดเลือกให้นําเสนอใน
การประชุมวิชาการ ต้องส่งเป็นฉบับสมบูรณ์ (Full 
Paper) และเมื่อได้รับการตอบรับและตีพิมพ์แล้ว 
การตีพิมพ์ต้องตีพิมพ์เป็นฉบับสมบูรณ์ซึ่งสามารถอยู่
ในรูปแบบเอกสารหรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้  

 
 
 
 

สมศ. 
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งานวิจัยที่เผยแพร่ในที่ประชุมวิชาการระดับชาติ 
หมายถึง การนําเสนอบทความวิจัยในที่ประชุม
วิชาการและบทความฉบับสมบูรณ์ (Full Paper) 
ได้รับการตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุม
วิชาการ (Proceedings) ระดับชาติ ที่มีกอง
บรรณาธิการจัดทํารายงาน หรือคณะกรรมการ
จัดการประชุมประกอบด้วยศาสตราจารย์ หรือ
ผู้ทรงคุณวุฒิระดับปริญญาเอก หรือผู้ทรงคุณวุฒิที่มี
ผลงานเป็นที่ยอมรับในสาขาวิชานั้นๆ นอกสถาบัน
เจ้าภาพอย่างน้อยร้อยละ 25 

งานวิจั ยที่ เผยแพร่ ในที่ ประชุม วิชาการระดับ
นานาชาติ หมายถึง การนําเสนอบทความวิจัยในที่
ประชุมวิชาการและบทความฉบับสมบูรณ์ (Full 
Paper) ได้รับการตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการ
ประชุมวิชาการ (Proceedings) ระดับนานาชาติ ที่มี
กองบรรณาธิการจัดทํารายงาน หรือคณะกรรมการ
จัดการประชุมประกอบด้วยศาสตราจารย์ หรือ
ผู้ทรงคุณวุฒิระดับปริญญาเอก หรือผู้ทรงคุณวุฒิที่มี
ผลงานเป็นที่ยอมรับในสาขานั้นๆ จากต่างประเทศ
อย่างน้อยร้อยละ 25 
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ตัวบ่งชี ้ ปีการศึกษา 2553 ปีการศึกษา 2554 หมายเหต ุ
งานวิจัยที่ ไ ด้รับการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ
ระดับชาติ หมายถึง บทความจากผลงานวิจัยที่ได้รับ
การตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ (Journal) ที่ปรากฏใน
ฐานข้อมูล Thai-Journal Citation Index Center 
(TCI) หรือวารสารวิชาการระดับชาติตามประกาศ
ของ สมศ.  

งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับ
นานาชาติ หมายถึง บทความจากผลงานวิจัยที่ได้รับ
การตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ (Journal) ที่ปรากฏใน
ฐานข้อมูลสากล ได้แก่ ฐานขอ้มูลการจัดอันดับ
วารสาร SJR (SClmago Journal Rank : 
www.scimagojr.com) หรือฐานข้อมูล ISI Web of 
Science (Science Citation Index 
Expand,Social Sciences Citation Index,Art 
and Humanities Citation Index) หรือฐานข้อมูล 
Scopus หรือวารสารวิชาการระดับนานาชาติตาม
ประกาศของ สมศ.  

องค์ประกอบของคณะกรรมการไม่น้อยกว่า 3 คน 
และต้องมีบุคคลภายนอกสถาบันร่วมพิจารณาด้วย  
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ตัวบ่งชี ้ ปีการศึกษา 2553 ปีการศึกษา 2554 หมายเหต ุ

อาเซียน หมายถึง สมาคมประชาชาติแห่งเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้ (Association of South East 
Asian Nations) มี 10 ประเทศ ได้แก่ บรูไน กัมพูชา 
อินโดนีเซีย ลาว มาเลเซีย พม่า ฟิลิปปินส ์สิงคโปร์ 
ไทย และเวียดนาม  
การเผยแพร่ในระดับความร่วมมือระหว่างประเทศ 
เป็นโครงการเฉพาะระหว่างประเทศ เช่น ความ
ร่วมมือการจัดแสดงโขนระหว่าง ไทย –ลาว เป็นต้น  
การเผยแพร่ในระดับภูมิภาคอาเซียน เป็นการ
เผยแพร่เฉพาะในกลุ่มอาเซียน 10 ประเทศ (อย่าง
น้อย 5 ประเทศ)  

การเผยแพร่ในระดับนานาชาติ เป็นการเผยแพร่ที่
เปิดกว้างสําหรับทุกประเทศ (อย่างน้อย 5 ประเทศ 
ที่ไม่ได้อยู่ในกลุ่มอาเซียน)  

ตัวบ่งชี้ที ่2.9.4 ผลงานของ
ผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญา
เอกที่ได้รับการตีพิมพ์  
 

ระดับคณุภาพงานวิจัย  
ค่าน้ําหนัก 1.00 มีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ
ระดับนานาชาติที่ปรากฏในฐานข้อมูลการจดัอับ
ดับวารสาร SJR (SCImago Journal Rank: 
www.scimagojr.com) โดยวารสารนั้นถูกจัดอยู่

ระดับคณุภาพงานวิจัย  
ค่าน้ําหนัก 1.00 มีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ
ระดับนานาชาติที่ปรากฏในฐานข้อมูลการจัดอับดับ
วารสาร SJR (SCImago Journal Rank: 
www.scimagojr.com) โดยวารสารนั้นถูกจัดอยู่

มติที่ประชุม กพอ. 
1/2555 
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ตัวบ่งชี ้ ปีการศึกษา 2553 ปีการศึกษา 2554 หมายเหต ุ
ในควอไทล์ที ่1 หรือ 2 (Q1 หรือ Q2) ในปีล่าสุด 
ใน subject category ที่ตีพิมพ์หรือมีการตีพิมพ์
ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่มีชื่อปรากฏ
อยู่ในฐานข้อมลูสากล ISI และ Scopus  

ในควอไทล์ที่ 1 หรือ 2 (Q1 หรือ Q2) ในปีล่าสุด ใน 
subject category ที่ตีพิมพ์หรือมีการตีพิมพ์ใน
วารสารวิชาการระดับนานาชาติที่มีชื่อปรากฏอยู่ใน
ฐานข้อมูลสากล ISI หรือ Scopus  

เพิ่มคําอธิบาย  
การส่งบทความเพื่อพิจารณาคัดเลือกให้นําเสนอใน
การประชุมวิชาการ ต้องส่งเป็นฉบับสมบูรณ์ (Full 
Paper) และเมื่อได้รับการตอบรับและตีพิมพ์แล้ว 
การตีพิมพ์ต้องตีพิมพ์เป็นฉบับสมบูรณ์ซึ่งสามารถอยู่
ในรูปแบบเอกสารหรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้  

งานวิจัยที่เผยแพร่ในที่ประชุมวิชาการระดับชาติ 
หมายถึง การนําเสนอบทความวิจัยในที่ประชุม
วิชาการและบทความฉบับสมบูรณ์ (Full Paper) 
ได้รับการตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุม
วิชาการ (Proceedings) ระดับชาติ ที่มีกอง
บรรณาธิการจัดทารายงาน หรือคณะกรรมการ
จัดการประชุมประกอบด้วยศาสตราจารย์ หรือ
ผู้ทรงคุณวุฒิระดับปริญญาเอก หรือผู้ทรงคุณวุฒิที่มี
ผลงานเป็นที่ยอมรับในสาขาวิชานั้นๆ นอกสถาบัน
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ตัวบ่งชี ้ ปีการศึกษา 2553 ปีการศึกษา 2554 หมายเหต ุ
เจ้าภาพอย่างน้อยร้อยละ 25  

งานวิจั ยที่ เผยแพร่ ในที่ ประชุม วิชาการระดับ
นานาชาติ หมายถึง การนําเสนอบทความวิจัยในที่
ประชุมวิชาการและบทความฉบับสมบูรณ์ (Full 
Paper) ได้รับการตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการ
ประชุมวิชาการ (Proceedings) ระดับนานาชาติ ที่มี
กองบรรณาธิการจัดทารายงาน หรือคณะกรรมการ
จัดการประชุมประกอบด้วยศาสตราจารย์ หรือ
ผู้ทรงคุณวุฒิระดับปริญญาเอก หรือผู้ทรงคุณวุฒิที่มี
ผลงานเป็นที่ยอมรับในสาขานั้นๆ จากต่างประเทศ
อย่างน้อยร้อยละ 25 

งานวิจัยที่ ไ ด้รับการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ
ระดับชาติ หมายถึง บทความจากผลงานวิจัยที่ได้รับ
การตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ (Journal) ที่ปรากฏใน
ฐานข้อมูล Thai-Journal Citation Index Center 
(TCI) หรือวารสารวิชาการระดับชาติตามประกาศ
ของ สมศ.  

งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับ
นานาชาติ หมายถึง บทความจากผลงานวิจัยที่ได้รับ
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ตัวบ่งชี ้ ปีการศึกษา 2553 ปีการศึกษา 2554 หมายเหต ุ
การตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ (Journal) ที่ปรากฏใน
ฐานข้อมูลสากล ได้แก่ ฐานข้อมูลการจัดอันดับ
วารสาร SJR (SClmago Journal Rank : 
www.scimagojr.com) หรือฐานข้อมูล ISI Web of 
Science (Science Citation Index 
Expand,Social Sciences Citation Index,Art 
and Humanities Citation Index) หรือฐานข้อมูล 
Scopus หรือวารสารวิชาการระดับนานาชาติตาม
ประกาศของ สมศ.  

(เพิ่มคาํอธบิายด้านงานสร้างสรรค)์  
องค์ประกอบของคณะกรรมการไม่น้อยกว่า 3 คน 
และต้องมีบุคคลภายนอกสถาบันร่วมพิจารณาด้วย  

อาเซียน หมายถึง สมาคมประชาชาติแห่งเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้ (Association of South East 
Asian Nations) มี 10 ประเทศ ได้แก่ บรูไน กัมพูชา 
อินโดนีเซีย ลาว มาเลเซีย พม่า ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ 
ไทย และเวียดนาม  

การเผยแพร่ในระดับความร่วมมือระหว่างประเทศ 
เป็นโครงการเฉพาะระหว่างประเทศ เช่น ความ
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ตัวบ่งชี ้ ปีการศึกษา 2553 ปีการศึกษา 2554 หมายเหต ุ
ร่วมมือการจัดแสดงโขนระหว่าง ไทย –ลาว เป็นต้น  

การเผยแพร่ในระดับภูมิภาคอาเซียน เป็นการ
เผยแพร่เฉพาะในกลุ่มอาเซียน 10 ประเทศ (อย่าง
น้อย 5 ประเทศ)  

การเผยแพร่ในระดับนานาชาติ เป็นการเผยแพร่ที่
เปิดกว้างสําหรับทุกประเทศ (อย่างน้อย 5 ประเทศ 
ที่ไม่ได้อยู่ในกลุ่มอาเซียน)  

ตัวบ่งชี้ที ่4.4.1 งานวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค์ที่ได้รับการตีพิมพ์หรือ
เผยแพร่ (ตัวบ่งชี้ สมศ. ที ่5) 
 
 

คําอธบิาย  
ในกรณีที่บทความวิจัยของอาจารย์ที่ตีพิมพ์
เผยแพร่ร่วมกับนักศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา 
จะนับได้เมื่ออาจารย์เป็นเจ้าของโครงการวิจัยนั้น  

 
ระดับคณุภาพงานวิจัย  
ค่าน้ําหนัก 1.00 มีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ
ระดับนานาชาติที่ปรากฏในฐานข้อมูลการจดัอับ
ดับวารสาร SJR (SCImago Journal Rank: 
www.scimagojr.com) โดยวารสารนั้นถูกจัดอยู่
ในควอไทล์ที ่1 หรือ 2 (Q1 หรือ Q2) ในปีล่าสุด 
ใน subject category ที่ตีพิมพ์หรือมีการตีพิมพ์

 
- 

(ให้ตัดข้อความนี้ออก) 

 
 
ระดับคณุภาพงานวิจัย  
ค่าน้ําหนัก 1.00 มีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ
ระดับนานาชาติที่ปรากฏในฐานข้อมูลการจัดอับดับ
วารสาร SJR (SCImago Journal Rank: 
www.scimagojr.com) โดยวารสารนั้นถูกจัดอยู่
ในควอไทล์ที่ 1 หรือ 2 (Q1 หรือ Q2) ในปีล่าสุด ใน 
subject category ที่ตีพิมพ์หรือมีการตีพิมพ์ใน

มติที่ประชุม กพอ. 
1/2555 
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ตัวบ่งชี ้ ปีการศึกษา 2553 ปีการศึกษา 2554 หมายเหต ุ
ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่มีชื่อปรากฏ
อยู่ในฐานข้อมลูสากล ISI และ Scopus  

วารสารวิชาการระดับนานาชาติที่มีชื่อปรากฏอยู่ใน
ฐานข้อมูลสากล ISI หรือ Scopus 

คําอธบิายเพิ่ม 
การส่งบทความเพื่อพิจารณาคัดเลือกให้นาเสนอใน
การประชุมวิชาการ ต้องส่งเป็นฉบับสมบูรณ์ (Full 
Paper) และเมื่อได้รับการตอบรับและตีพิมพ์แล้ว 
การตีพิมพ์ต้องตีพิมพ์เป็นฉบับสมบูรณ์ซึ่งสามารถอยู่
ในรูปแบบเอกสารหรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้  

(เพิ่มเติมนิยามศัพท์ด้านผลงานวิจัย)  
งานวิจัยที่เผยแพร่ในที่ประชุมวิชาการระดับชาติ 
หมายถึง การนําเสนอบทความวิจัยในที่ประชุม
วิชาการและบทความฉบับสมบูรณ์ (Full Paper) 
ได้รับการตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุม
วิชาการ (Proceedings) ระดับชาติ ที่มีกอง
บรรณาธิการจัดทํารายงาน หรือคณะกรรมการ
จัดการประชุมประกอบด้วยศาสตราจารย์ หรือ
ผู้ทรงคุณวุฒิระดับปริญญาเอก หรือผู้ทรงคุณวุฒิที่มี
ผลงานเป็นที่ยอมรับในสาขาวิชานั้นๆ นอกสถาบัน
เจ้าภาพอย่างน้อยร้อยละ 25  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สมศ. 
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งานวิจั ยที่ เผยแพร่ ในที่ ประชุม วิชาการระดับ
นานาชาติ หมายถึง การนําเสนอบทความวิจัยในที่
ประชุมวิชาการและบทความฉบับสมบูรณ์ (Full 
Paper) ได้รับการตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการ
ประชุมวิชาการ (Proceedings) ระดับนานาชาติ ที่มี
กองบรรณาธิการจัดทารายงาน หรือคณะกรรมการ
จัดการประชุมประกอบด้วยศาสตราจารย์ หรือ
ผู้ทรงคุณวุฒิระดับปริญญาเอก หรือผู้ทรงคุณวุฒิที่มี
ผลงานเป็นที่ยอมรับในสาขานั้นๆ จากต่างประเทศ
อย่างน้อยร้อยละ 25  

งานวิจัยที่ ไ ด้รับการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ
ระดับชาติ หมายถึง บทความจากผลงานวิจัยที่ได้รับ
การตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ (Journal) ที่ปรากฏใน
ฐานข้อมูล Thai-Journal Citation Index Center 
(TCI) หรือวารสารวิชาการระดับชาติตามประกาศ
ของ สมศ.  

งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับ
นานาชาติ หมายถึง บทความจากผลงานวิจัยที่ได้รับ
การตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ (Journal) ที่ปรากฏใน
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ฐานข้อมูลสากล ได้แก่ ฐานข้อมูลการจัดอันดับ
วารสาร SJR (SClmago Journal Rank : 
www.scimagojr.com) หรือฐานข้อมูล ISI Web of 
Science (Science Citation Index 
Expand,Social Sciences Citation Index,Art 
and Humanities Citation Index) หรือฐานข้อมูล 
Scopus หรือวารสารวิชาการระดับนานาชาติตาม
ประกาศของ สมศ.  

(เพิ่มคาํอธบิายด้านงานสร้างสรรค)์  
องค์ประกอบของคณะกรรมการไม่น้อยกว่า 3 คน 
และต้องมีบุคคลภายนอกสถาบันร่วมพิจารณาด้วย  

อาเซียน หมายถึง สมาคมประชาชาติแห่งเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้ (Association of South East 
Asian Nations) มี 10 ประเทศ ได้แก่ บรูไน กัมพูชา 
อินโดนีเซีย ลาว มาเลเซีย พม่า ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ 
ไทย และเวียดนาม  
การเผยแพร่ในระดับความร่วมมือระหว่างประเทศ 
เป็นโครงการเฉพาะระหว่างประเทศ เช่น ความ
ร่วมมือการจัดแสดงโขนระหว่าง ไทย –ลาว เป็นต้น  
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การเผยแพร่ในระดับภูมิภาคอาเซียน เป็นการ
เผยแพร่เฉพาะในกลุ่มอาเซียน 10 ประเทศ (อย่าง
น้อย 5 ประเทศ)  
การเผยแพร่ในระดับนานาชาติ เป็นการเผยแพร่ที่
เปิดกว้างสําหรับทุกประเทศ (อย่างน้อย 5 ประเทศ 
ที่ไม่ได้อยู่ในกลุ่มอาเซียน)  
 

ตัวบ่งชี้ที ่4.4.2 งานวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค์ที่นาํไปใช้ประโยชน์      
(ตัวบ่งชี้ สมศ.ที่ 6) 

คําอธบิาย  
งานวิจัยหรืองานสร้างสรรคท์ี่นาไปใช้ประโยชน์ 
หมายถึง งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่ได้นําไปใช้
ประโยชน์ตามวัตถุประสงค์ที่ได้ระบุไว้ในโครงการ 
โครงการวิจัยและรายงานวิจัยอย่างถูกต้อง 
สามารถนาไปสู่การแก้ปัญหาได้อย่างเป็นธรรม มี
ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ในการประยุกต์ใช้กับ
กลุ่มเป้าหมายโดยมีหลักฐานปรากฏชัดเจนถึง
การนําไปใช้จนก่อให้เกิดประโยชน์ได้จริงอย่าง
ชัดเจน ตามวัตถุประสงค์และ/หรือ ได้รับการ
รับรองการใช้ประโยชน์จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
โดยมีหลักฐานเชิงประจักษ์หรือการรับรอง/การ
ตรวจรับงานโดยผ่านหน่วยงานภายนอกสถาบัน 

คําอธบิาย  
งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่นําไปใช้ประโยชน์ 
หมายถึง งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่ได้นําไปใช้
ประโยชน์ตามวัตถุประสงค์ที่ได้ระบุไว้ในโครงการ 
โครงการวิจัยและรายงานวิจัยอย่างถูกต้อง สามารถ
นําไปสู่การแก้ปัญหาได้อย่างเป็นธรรม มีความคิด
ริเริ่มสร้างสรรค์ในการประยุกต์ใช้กับกลุ่มเป้าหมาย
โดยมีหลักฐานปรากฏชัดเจนถึงการนําไปใช้จน
ก่อให้เกิดประโยชน์ได้จริงอย่างชัดเจน ตาม
วัตถุประสงค์และ/หรือ ได้รับการรับรองการใช้
ประโยชน์จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยมีหลักฐาน
เชิงประจักษ์หรือการรับรอง/การตรวจรับงานโดย
ผ่านหน่วยงานภายนอกสถาบัน  

มติที่ประชุม กพอ. 
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พร้อมทั้งระบุผลของการศึกษาหรืองาน
สร้างสรรค์ไปใช้ประโยชน์ หรือบริการที่จัดให้แก่
บุคลากรภายนอก เช่น โรงพยาบาลของ
มหาวิทยาลัย เป็นต้น  

หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการรับรองการนํา
งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ไปใช้ประโยชน์ 
หมายถึง หน่วยงานหรือองค์กร หรือชุมชน
ภายนอกสถาบันระดับอุดมศึกษา ที่มีการทาํงาน
วิจัยหรืองานสร้างสรรค์ของสถาบัน
ระดับอุดมศึกษาไปใช้ก่อให้เกิดประโยชน์ โดยมี
หลักฐานเชิงประจักษ์หรือการรับรอง/การตรวจ
รับงานโดยหน่วยงานภายนอกสถาบัน พร้อมทั้ง
ระบุผลของการนํางานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ไป
ใช้ประโยชน์  

หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการรับรองการนํางานวิจัย
หรืองานสร้างสรรค์ไปใช้ประโยชน์ หมายถึง 
หน่วยงานหรือองค์กร หรือชุมชนภายนอกสถาบัน
ระดับอุดมศึกษา ที่มีการทํางานวิจัยหรืองาน
สร้ างสรรค์ของสถาบันระดับ อุดมศึกษาไปใช้
ก่อให้เกิดประโยชน์ โดยมีหลักฐานเชิงประจักษ์หรือ
การรับรอง/การตรวจรับงานโดยหน่วยงานภายนอก
สถาบัน  
การนับจานวนผลงานวิจัย หรือผลงานสร้างสรรค์ที่
นําไปใช้ประโยชน์ ให้นับจากวันที่นาผลงานวิจัยหรือ
งานสร้างสรรค์มาใช้ และเกิดผลชัดเจนโดยที่
ผลงานวิจัยจะดําเนินการในช่วงเวลาใดก็ได้ ช่วงเวลา
ที่ใช้จะเป็นตามปีปฏิทิน หรือปีงบประมาณ หรือปี
การศึกษา อย่างใดอย่างหนึ่งตามระบบที่
มหาวิทยาลัยจัดเก็บข้อมูล ในกรณีที่งานวิจัยหรือ
งานสร้างสรรค์มีการนําไปใช้ประโยชน์มากกว่า 1 
ครั้ง  

ตัวบ่งชี้ที ่4.4.3 ผลงานวิชาการที่
ได้รับการรับรองคุณภาพ          
(ตัวบ่งชี้ สมศ. ที่ 7) 

ระดับคณุภาพผลงานวชิาการ  
ค่าน้ําหนัก 0.75 ตาราหรือหนังสือที่มีการ
ประเมินผ่านตามเกณฑ์โดยผู้ทรงคุณวุฒิ  

ระดับคณุภาพผลงานวชิาการ  
ค่าน้ําหนัก 0.75 ตาราหรือหนังสือที่มีการประเมิน
ผ่านตามเกณฑ์โดยผู้ทรงคุณวุฒิ ที่สถาบันกําหนด 

สมศ. 
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วิชาการ  

 (เพิ่มคําอธิบาย)  
ผลงานวิชาการที่ได้รับรองคุณภาพ หมายถึง 
บทความวิชาการ ตารา หรือหนังสือ ที่ผ่าน
กระบวนการกลั่นกรองและได้รับรองคุณภาพแล้ว 
ตามเกณฑ์ของ กพอ. เรื่องหลักเกณฑ์การกําหนด
ตําแหน่งทางวิชาการหรือเทียบเท่า  
ผลงานทางวิ ช าการที่ เ ป็ นบทความ วิชาการ
(Academic Paper)  
ตํารา (Textbook) หรือหนังสือ (Book) ต้องเป็น
ผลงานที่ผ่านกระบวนการกลั่นกรองผลงานก่อน
ตีพิมพ์ โดยมีรายละเอียดดังนี้  
- บทความวิชาการ หมายถึง เอกสารวิชาการที่เรียบ
เรียงอย่างเป็นระบบ มีข้อความที่สะท้อนมุมมอง 
แนวคิดเชิงทฤษฎีที่ได้จากประสบการณ์ การ
สังเคราะห์เอกสาร หรืองานวิจัย โดยจัดทําในรูปของ
บทความเพื่อตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารวิชาการที่มี
คุณภาพซึ่งมีผู้ตรวจอ่าน  
- ตํารา หมายถึง เอกสารวิชาการที่เรียบเรียงอย่าง
เป็นระบบ อาจเขี่ยนเพื่อตอบสนองเนื้อหาทั้งหมด
ของรายวิชาหรือเป็นส่วนหนึ่งของรายวิชาหรือ
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หลักสูตรก็ได้ โดยมีการวิเคราะห์และสังเคราะห์
ความรู้ที่เกี่ยวข้อง และสะท้อนให้เห็นความสามารถ
ในการถ่ายทอดวิชาในระดับอุดมศึกษา  
- หนังสือ หมายถึง เอกสารทางวิชาการที่เขียนขึ้น
เพื่อเผยแพร่ความรู้ ไปสู่วงการวิชาการหรือผู้อ่าน
ทั่วไป โดยไม่จําเป็นต้องเป็นไปตามข้อกาหนดของ
หลักสูตรหรือต้องนํามาประกอบการเรียนการสอนใน
วิชาใดวิชาหนึ่ง ทั้งนี้ต้องเป็นเอกสารที่เรียบเรียงขึ้น
อย่างมีเอกภาพ มีรากฐานทางวิชาการที่มั่นคงและให้
ทัศนะของผู้เขียนที่สร้างเสริมปัญญาความคิด และ
สร้างความแข็งแกร่งทางวิชาให้แก่สาขาวิชานั้นๆหรือ
สาขาวิชาที่เกี่ยวเนื่อง  

การนับจํานวนผลงานทางวิชาการที่ได้รับการรับรอง
คุณภาพ จะนับผลงานวิชาการที่ได้รับการตีพิมพ์
เผยแพร ่ในรูปแบบของบทความวิชาการในวารสาร
ทั้งในระดับชาติและ/หรือนานาชาติ หนังสือ หรือ
ตําราทางวิชาการ ซึ่งมีระบบการพิจารณาต้นฉบับ
จากคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิก่อนการตีพิมพ์ และ
ผลงานจะต้องเกินร้อยละ 50 ของชิ้นงาน ในกรณีที่มี
การตีพิมพ์ มากกว่า 1 ครั้ง ให้นับการตีพิมพ์เพียง

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

มติที่ประชุม กพอ. 
1/2555 



คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี                              
ปีการศึกษา 2554 

 

~ 31 ~ 
 

ตัวบ่งชี ้ ปีการศึกษา 2553 ปีการศึกษา 2554 หมายเหต ุ
ครั้งเดียวต่องานวิชาการ 1 ชิ้น  

ตัวบ่งชี้ที ่5.3.1 ผลการนําความรู้
และประสบการณ์จากการ
ให้บริการวิชาการมาใช้ในการ
พัฒนาการเรียนการสอนหรือการ
วิจัย (ตัวบ่งชี้ สมศ. ที่ 8) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
วิธีการคาํนวณ 
จํานวนโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการ
ที่นําไปใช้ในการพัฒนาการเรียรการสอน

และการวิจัย 

จํานวนโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการ
ทั้งหมด 

 

เพิ่มคาํอธบิาย  
การนําความรู้และประสบการณ์จากการใหบ้ริการ
วิชาการมาพัฒนามี 2 ประเภท คือ  
1. การพัฒนาการเรียนการสอน  
2. การพัฒนาการวิจัย  

ในการประเมินตัวบ่งชี้ต้องมีโครงการทั้งสองประเภท 
ทั้งนี้ในแต่ละโครงการไม่จําเป็นต้องมีทั้งสองประเภท 
และผลการใช้ในการพัฒนาการเรียนการสอนและ
การวิจัยต้องเสร็จสิ้นในปีที่ประเมิน 
 
 
วิธีการคาํนวณ 

จํานวนโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการ 
ที่นําไปใช้ในการพฒันาการเรียรการสอน 

และการวิจัย 
จํานวนโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการ 

ตามที่สภาสถาบนัอนุมัต ิ
 

 
สมศ. 

 
 
 
 

มติที่ประชุม กพอ. 
1/2555 

 
 
 
 

มติที่ประชุม กพอ. 
1/2555 

X 100 

X 100 
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ตัวบ่งชี ้ ปีการศึกษา 2553 ปีการศึกษา 2554 หมายเหต ุ
ตัวบ่งชี้ที ่5.3.3 ผลการชี้นํา 
ป้องกัน หรือแก้ปัญหาของสังคม
ในด้านต่างๆ (ตัวบ่งชี้ สมศ. ที่ 
18) 
 
 

ประเดน็การพจิารณา  
1. มีการดําเนินงานตามวงจรคุณภาพ (PDCA)  
2. บรรลุเป้าหมายตามแผนไม่ต่ากว่าร้อยละ 80 
3. มีประโยชน์และสร้างคุณคา่ต่อสถาบัน  
4. มีผลกระทบที่เกิดประโยชน์และสร้างคุณค่าต่อ
ชุมชนหรือสังคม  
5. ได้รับการยกย่องระดับชาติ/หรือนานาชาติ  
 
 
 
 
 
เกณฑ์การใหค้ะแนน 

1 2 3 4 5 

ปฏิบัติ
ได้ 1 
ข้อ 

ปฏิบัติ
ได้ 2 
ข้อ 

ปฏิบัติ
ได้ 3 
ข้อ 

ปฏิบัติ
ได้ 4 ข้อ 

ปฏิบัติได้ 
5 ข้อ 

 

ประเดน็การพจิารณา  
- ประเดน็การพิจารณา 18.1 ผลการชี้นาําฯ 
ภายในสถาบนั  
1.มีการดําเนินงานตามวงจรคุณภาพ (PDCA)  
2. บรรลุเป้าหมายตามแผน ประจําป ีไม่ต่ากว่าร้อย
ละ 80  
3. มีประโยชน์และสร้างคุณคา่ต่อคนในสถาบัน  
4. มีผลกระทบที่เกิดประโยชน์และสร้างคุณค่าต่อ
สถาบนั 
 
ประเดน็การพจิารณา 18.2 ผลการชีน้ําฯ ภายนอก
สถาบนั  
1. มีการดําเนินงานตามวงจรคุณภาพ (PDCA)  
2. บรรลุเป้าหมายตามแผน ประจําป ีไม่ต่ากว่าร้อย
ละ 80  
3. มีประโยชน์และสร้างคุณคา่ต่อคนในชุมชน 
4. มีผลกระทบที่เกิดประโยชน์และสร้างคุณค่าต่อ
ชุมชนหรือสังคม 
 
เพิ่มคาํอธบิาย  
หมายเหต ุ“1 สถาบัน 1 อัตลักษณ”์ โดยความ

สมศ. 
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ตัวบ่งชี ้ ปีการศึกษา 2553 ปีการศึกษา 2554 หมายเหต ุ
เห็นชอบจากสภาสถาบัน โดย  
1. คณะและสถาบัน มีอัตลักษณ์เดียวกัน โดยความ
เห็นชอบจากสภาสถาบัน  
2. คณะจะดําเนินการแยกหรอืดาเนินการร่วมกับ
สถาบันก็ได้  
3.กรณีที่คณะดําเนินการร่วมกับสถาบันจะต้อง
รายงานไว้ใน SAR ของคณะ และแสดงหลกัฐานการ
ดําเนินงานด้วย โดยใช้ผลการประเมินสถาบัน  
การคิดคะแนน  
1. กรณีที่คณะดําเนินการร่วมกับสถาบัน และมีส่วน
ร่วมในการดําเนินการ ผลการประเมินจะพิจารณา
ข้อมูลในระดับสถาบัน โดยคณะที่มีส่วนร่วมให้ใช้
คะแนนเดียวกับสถาบัน  
2. กรณีที่คณะดําเนินการแยกกับสถาบัน ผลการ
ประเมินจะพิจารณาในระดับคณะ  

เกณฑ์การใหค้ะแนน 

1 2 3 4 5 

- 
ปฏิบัติ
ได้ 2 ข้อ 

ปฏิบัติ    
ได้ 3 ข้อ 

ปฏิบัติ
ได้ 4 ข้อ 

ปฏิบัติ
ได้ 5 ข้อ  
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ตัวบ่งชี ้ ปีการศึกษา 2553 ปีการศึกษา 2554 หมายเหต ุ
ตัวบ่งชี้ที ่6.2.1 การส่งเสริมและ
สนับสนุนด้านศิลปะและ
วัฒนธรรม (ตัวบ่งชี้ สมศ. ที่ 10)  

ประเดน็การพจิารณา  
ข้อ 4 เกิดประโยชน์และสร้างคุณค่าต่อชุมชน  

ประเดน็การพจิารณา  
ข้อ 4 เกิดประโยชน์และสร้างคุณค่าต่อชุมชน 
ภายใน/ ภายนอก 

สมศ. 

ตัวบ่งชี้ที ่6.2.2 การพัฒนา
สุนทรียภาพในมิติทางศิลปะและ
วัฒนธรรม (ตัวบ่งชี้ สมศ. ที่ 11) 
 

ประเดน็การพจิารณา  
ข้อ 2 อาคารสถานที ่สะอาด และตกแต่งอย่างมี
คุณค่าทางสุนทรีย์  
 
ข้อ 4 มีพื้นที่ทางวัฒนธรรมที่เอื้อและส่งเสรมิต่อ
การจัดกิจกรรมและมีการจัดกิจกรรมอย่าง
สม่ําเสมอ    
 
ข้อ 5 ระดับความพึงพอใจของบุคลากรและ
นักศึกษา ไม่ต่ํากว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5  

ประเดน็การพจิารณา  
ข้อ 2 สิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยของอาคาร
สถานที ่สะอาด ถูกสุขลักษณะ และตกแต่งอย่างมี
ความสุนทรีย์  
ข้อ 4 การจัดให้มีพื้นที ่และกิจกรรมทางวัฒนธรรมที่
เอื้อและส่งเสรมิ ให้นักศึกษาและบุคลากรมีส่วน
ร่วมอย่างสม่ําเสมอ 
 
ข้อ 5 ระดับความพึงพอใจของบุคลากรและนักศึกษา 
ที่เกี่ยวกับประเมิน 1-4 ไม่ต่ํากว่า 3.51 จากคะแนน
เต็ม 5 

สมศ 

ตัวบ่งชี้ที่ 7.5.1 การปฏิบัติตาม
บทบาทหน้าที่ของสภาสถาบัน      
(ตัวบ่งชี้ สมศ. ที่ 12) 

เกณฑ์การใหค้ะแนน  
ข้อ 5 สภาสถาบันดําเนินงานโดยใช้หลัก             
ธรรมาภิบาล  

เกณฑ์การใหค้ะแนน   
ข้อ 5 สภาสถาบันดําเนินงานโดยใช้หลัก  
ธรรมาภิบาล ครบทั้ง 10 ประเด็น 

สมศ. 
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2.4 จํานวนองค์ประกอบและตัวบ่งชี้การประกนัคุณภาพภายใน ปีการศึกษา 2554 

องค์ประกอบ/ตัวบ่งชี้ที่ร่วม 
ระดับการประเมิน ความสอดคลอ้ง 

วงรอบของ 
การเก็บข้อมลู 

หมายเหต ุ
ม.อบ. คณะ 

ภาค 
วิชา 

สํานัก สกอ. สมศ. ก.พ.ร. 

องค์ประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนดําเนนิการ 

ตัวบ่งชี้ที่ 1.1 กระบวนการพัฒนาแผน      -    -  - ปีงบประมาณ 2554   

ตัวบ่งชี้ 1.2 ตัวบ่งชี้อัตลักษณ ์

ตัวบ่งชี้ที่ 1.2.1 ผลการบริหารสถาบันให้เกดิอัต
ลักษณ์ (สมศ. 16.1) 

   -  -  -   - ปีการศึกษา 2554 เสนอพิจารณา 

ตัวบ่งชี้ที่ 1.2.2 ผลการพัฒนาบัณฑิตตามอัตลักษณ ์
(สมศ. 16.2) 

   -  -  -   - ปีการศึกษา 2554 เสนอพิจารณา 

ตัวบ่งชี้ที่ 1.2.3 ผลการพัฒนาตามจุดเน้นและ
จุดเด่นที่ส่งผลสะท้อนเป็นเอกลักษณ์ของสถาบัน 
(สมศ. 17) 

   -  -  -   - ปีการศึกษา 2554 เสนอพิจารณา 

องค์ประกอบที่ 2 การเรียนการสอน 

ตัวบ่งชี้ที่ 2.1 ระบบและกลไกการพัฒนาและ
บริหารหลักสูตร 

    -   -  ปีการศึกษา 2554   

ตัวบ่งชี้ที่ 2.2 อาจารย์ประจําที่มีวุฒิปริญญาเอก     -   -  - ปีการศึกษา 2554   

ตัวบ่งชี้ที่ 2.3 อาจารย์ประจําที่ดํารงตําแหน่งทาง
วิชาการ 

    -   -  - ปีการศึกษา 2554   
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องค์ประกอบ/ตัวบ่งชี้ที่ร่วม 
ระดับการประเมิน ความสอดคลอ้ง 

วงรอบของ 
การเก็บข้อมลู 

หมายเหต ุ
ม.อบ. คณะ 

ภาค 
วิชา 

สํานัก สกอ. สมศ. ก.พ.ร. 

ตัวบ่งชี้ที่ 2.4 ระบบการพัฒนาคณาจารย์และ
บุคลากรสายสนับสนุน 

      -  ปีการศึกษา 2554 เสนอพิจารณา 

ตัวบ่งชี้ที่ 2.5  ห้องสมุด อุปกรณ์การศึกษา และ
สภาพแวดล้อมการเรียนรู้ 

   -  -   -   ปีการศึกษา 2554 เสนอพิจารณา 

ตัวบ่งชี้ที่ 2.6 ระบบและกลไกการจัดการเรียนการ
สอน 

    -   -  ปีการศึกษา 2554   

ตัวบ่งชี้ที่ 2.7 ระบบและกลไกการพัฒนา
คุณลักษณะของบัณฑิต 

    -   -  ปีการศึกษา 2554   

ตัวบ่งชี้ที่ 2.8 ระดับความสําเร็จของการเสริมสร้าง
คุณธรรมจริยธรรมที่จัดใหก้ับนักศึกษา 

    -   -  - ปีการศึกษา 2554   

ตัวบ่งชี้ที ่2.9 ตัวบ่งชี้ที่กําหนดเพื่อวัดผลผลิตตามตัวบง่ชี้ที่ของ สมศ. 

ตัวบ่งชี้ที่ 2.9.1 บัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งานทําหรือ
ประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี (สมศ.1) 

    -  -   - ปีการศึกษา 2554   

ตัวบ่งชี้ที่ 2.9.2 คุณภาพของบัณฑิตปริญญาตรี โท 
และเอกตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิอุดมศึกษา
แห่งชาติ (สมศ. 2) 

    -  -   - ปีการศึกษา 2554 เสนอพิจารณา 
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องค์ประกอบ/ตัวบ่งชี้ที่ร่วม 
ระดับการประเมิน ความสอดคลอ้ง 

วงรอบของ 
การเก็บข้อมลู 

หมายเหต ุ
ม.อบ. คณะ 

ภาค 
วิชา 

สํานัก สกอ. สมศ. ก.พ.ร. 

ตัวบ่งชี้ที่ 2.9.3 ผลงานของผู้สําเร็จการศึกษาระดับ
ปริญญาโทที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร ่(สมศ. 3)  

    -  -   - ปีการศึกษา 2554   

ตัวบ่งชี้ที่ 2.9.4 ผลงานของผู้สําเร็จการศึกษาระดับ
ปริญญาเอกที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร ่(สมศ. 
4) 

    -  -   - ปีการศึกษา 2554   

ตัวบ่งชี้ที่ 2.9.5 การพัฒนาคณาจารย์  
(สมศ. 14) 

    -  -   - ปีการศึกษา 2554 เสนอพิจารณา 

องค์ประกอบที่ 3 กิจกรรมการพัฒนานักศึกษา 
ตัวบ่งชี้ที่ 3.1 ระบบและกลไกการให้คําปรกึษาและ
บริการด้านข้อมูลข่าวสาร 
 

   -  -   -  - ปีการศึกษา 2554   

ตัวบ่งชี้ที่ 3.2  ระบบและกลไกการส่งเสริมกิจกรรม
นักศึกษา 

   -  -   -  - ปีการศึกษา 2554   

องค์ประกอบที่ 4  การวิจัย    
ตัวบ่งชี้ที่ 4.1  ระบบและกลไกการพัฒนางานวิจัย
หรืองานสร้างสรรค ์

   -  -   -  - ปีการศึกษา 2554   

ตัวบ่งชี้ที่ 4.2  ระบบและกลไกจัดการความรู้จาก
งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค ์

   -  -   -  ปีการศึกษา 2554   



คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี                              
ปีการศึกษา 2554 
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องค์ประกอบ/ตัวบ่งชี้ที่ร่วม 
ระดับการประเมิน ความสอดคลอ้ง 

วงรอบของ 
การเก็บข้อมลู 

หมายเหต ุ
ม.อบ. คณะ 

ภาค 
วิชา 

สํานัก สกอ. สมศ. ก.พ.ร. 

ตัวบ่งชี้ที่ 4.3  เงินสนับสนุนงานวิจัยและงาน
สร้างสรรค์ต่อจํานวนอาจารย์ประจําและนักวิจัย
ประจํา 

    -   -  - ปีงบประมาณ 2554   

ตัวบ่งชี้ที ่4.4 ตัวบ่งชี้ที่กําหนดเพื่อวัดผลผลิตตามตัวบง่ชี้ที่ของ สมศ. 

ตัวบ่งชี้ที่ 4.4.1 งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่ได้รับ
การตีพิมพ์หรือเผยแพร ่(สมศ. 5) 

    -  -   - ปีปฏิทิน 2554  ตัวตั้ง-ผลงานปีปฏิทิน 
2554 

ตัวหาร-อาจารย์ปี
การศึกษา 2554 

ตัวบ่งชี้ที่ 4.4.2 งานวิจัยที่นําไปใช้ประโยชน์ 
(สมศ. 6) 

    -  -   - ปีปฏิทิน 2554 ตัวตั้ง-ผลงานปีปฏิทิน 
2554 

ตัวหาร-อาจารย์ปี
การศึกษา 2554 

ตัวบ่งชี้ที่ 4.4.3 ผลงานวิชาการที่ได้รับการรับรอง
คุณภาพ (สมศ. 7) 

    -  -  -  - ปีปฏิทิน 2554 ตัวตั้ง-ผลงานปีปฏิทิน 
2554 

ตัวหาร-อาจารย์ปี
การศึกษา 2554 

ตัวบ่งชี้ที ่4.5 ตัวบ่งชี้ที่กําหนดเพื่อเตรียมวางแผนพัฒนาสู่มหาวทิยาลัยแห่งการวิจยั 



คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี                              
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องค์ประกอบ/ตัวบ่งชี้ที่ร่วม 
ระดับการประเมิน ความสอดคลอ้ง 

วงรอบของ 
การเก็บข้อมลู 

หมายเหต ุ
ม.อบ. คณะ 

ภาค 
วิชา 

สํานัก สกอ. สมศ. ก.พ.ร. 

ตัวบ่งชี้ที่ 4.5.1.1 งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่
ได้รับการจดสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตร 

    -  -  -  - ปีปฏิทิน 2554 ตัวตั้ง-ผลงานปีปฏิทิน 
2554 

ตัวหาร-อาจารย์ปี
การศึกษา 2554 

ตัวบ่งชี้ที่ 4.5.1.2 งานวิจัยที่ตีพิมพ์ระดับนานาชาติ     -  -  -  - ปีปฏิทิน 2554 ตัวตั้ง-ผลงานปีปฏิทิน 
2554 

ตัวหาร-อาจารย์ปี
การศึกษา 2554 

ตัวบ่งชี้ที่ 4.5.1.3 ผลงานวิจัยได้รับการอ้างอิง
ระดับนานาชาติ 

    -  -  -  - ปีงบประมาณ 2554   

องค์ประกอบที่ 5  การบริการทางวชิาการแก่สังคม    

ตัวบ่งชี้ที่ 5.1  ระบบและกลไกการบริการทาง
วิชาการแก่สังคม 
 

   -  -   -  - ปีการศึกษา 2554   

ตัวบ่งชี้ที่ 5.2  ประโยชน์ของการให้บริการทาง
วิชาการแก่สังคม 

   -  -   -  - ปีการศึกษา 2554   

ตัวบ่งชี้ที ่5.3 ตัวบ่งชี้ที่กําหนดเพื่อวัดผลผลิตตามตัวบง่ชี้ที่ของ สมศ. 



คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี                              
ปีการศึกษา 2554 
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องค์ประกอบ/ตัวบ่งชี้ที่ร่วม 
ระดับการประเมิน ความสอดคลอ้ง 

วงรอบของ 
การเก็บข้อมลู 

หมายเหต ุ
ม.อบ. คณะ 

ภาค 
วิชา 

สํานัก สกอ. สมศ. ก.พ.ร. 

ตัวบ่งชี้ที่ 5.3.1 ผลการนําความรู้และประสบการณ์
จากการให้บรกิารวิชาการมาใช้ในการพัฒนาการ
เรียนการสอนหรือการวิจัย 
(สมศ. 8) 

    -  -   - ปีการศึกษา 2554   

ตัวบ่งชี้ที่ 5.3.2 ผลการเรียนรู้และเสรมิสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชนหรือองค์กรภายนอก 
(สมศ. 9) 

   -  -  -   - ปีการศึกษา 2554   

ตัวบ่งชี้ที่ 5.3.3 ผลการชี้นํา ป้องกัน หรือแก้ปัญหา
ของสังคมในด้านต่างๆ (สมศ. 18)  
(5.3.3-1 ถึง 5.3.3-3 ให้เลอืกดําเนนิการอย่าง
น้อยด้าน) 

                 

5.3.3-1 การสง่เสริมสืบสานโครงการอัน
เนื่องมาจากโครงการพระราชดําริ 

   -  -  -   - ปีการศึกษา 2554 เสนอพิจารณา 

5.3.3-2 สุขภาพ    -  -  -   - ปีการศึกษา 2554 เสนอพิจารณา 

5.3.3-3 สิ่งแวดล้อมและพลังงาน    -  -  -   - ปีการศึกษา 2554 เสนอพิจารณา 

องค์ประกอบที่ 6  การทํานบุํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

ตัวบ่งชี้ที่ 6.1  ระบบและกลไกการทํานุบํารุงศิลปะ    -  -   -  - ปีการศึกษา    2554   



คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี                              
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องค์ประกอบ/ตัวบ่งชี้ที่ร่วม 
ระดับการประเมิน ความสอดคลอ้ง 

วงรอบของ 
การเก็บข้อมลู 

หมายเหต ุ
ม.อบ. คณะ 

ภาค 
วิชา 

สํานัก สกอ. สมศ. ก.พ.ร. 

และวัฒนธรรม 

ตัวบ่งชี้ที ่6.2 ตัวบ่งชี้ที่กําหนดเพื่อวัดผลผลิตตามตัวบง่ชี้ที่ของ สมศ. 

ตัวบ่งชี้ที่ 6.2.1 การส่งเสริมและสนับสนุนด้าน
ศิลปะและวัฒนธรรม (สมศ. 10) 

   -  -  -   - ปีการศึกษา 2554   

ตัวบ่งชี้ที่ 6.2.2 การพัฒนาสุนทรียภาพในมติิทาง
ศิลปะและวัฒนธรรม (สมศ. 11) 

   -  -  -   - ปีการศึกษา 2554   

องค์ประกอบที่ 7  การบริหารและการจัดการ 

ตัวบ่งชี้ที่ 7.1  ภาวะผู้นําของสภามหาวิทยาลัย/
คณะกรรมการบริหารฯ และผู้บริหารทุกระดับของ
มหาวิทยาลัย/หน่วยงาน 

   -    -  ปีการศึกษา 2554   

ตัวบ่งชี้ที่ 7.2 การพัฒนามหาวิทยาลัย/หน่วยงานสู่
มหาวิทยาลัย/หน่วยงานเรียนรู้ 

   -    -  ปีการศึกษา 2554   

ตัวบ่งชี้ที่ 7.3 ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและ
การตัดสินใจ 

   -    -  ปีการศึกษา 2554   

ตัวบ่งชี้ที่ 7.4 ระบบบริหารความเสี่ยง    -    -  ปีการศึกษา 2554   

ตัวบ่งชี้ที ่7.5 ตัวบ่งชี้ที่กําหนดเพื่อวัดผลผลิตตามตัวบง่ชี้ที่ของ สมศ. 



คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี                              
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องค์ประกอบ/ตัวบ่งชี้ที่ร่วม 
ระดับการประเมิน ความสอดคลอ้ง 

วงรอบของ 
การเก็บข้อมลู 

หมายเหต ุ
ม.อบ. คณะ 

ภาค 
วิชา 

สํานัก สกอ. สมศ. ก.พ.ร. 

ตัวบ่งชี้ที่ 7.5.1 การปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ของ
สภาสถาบัน (สมศ. 12) 

  -  -  -  -   - ปีการศึกษา 2554   

ตัวบ่งชี้ที่ 7.5.2 การปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ของ
ผู้บริหารสถาบนั (สมศ. 13) 

  -   -   - ปีการศึกษา 2554   

องค์ประกอบที่ 8  การเงินและงบประมาณ 
ตัวบ่งชี้ที่ 8.1 ระบบและกลไกการเงินและ
งบประมาณ 

   -    -  - ปีงบประมาณ 2554   

องค์ประกอบที่ 9  ระบบและกลไกการประกันคณุภาพ 
ตัวบ่งชี้ที่ 9.1 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายใน 

   -    -  ปีการศึกษา 2554   
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2.5 แผนการดาํเนนิงานประกันคุณภาพภายใน ปีการศึกษา 2554 
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บทที่ 3  
องค์ประกอบ ตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประเมิน 

 

3.1 การกําหนดเกณฑ์การประเมินตัวบ่งชี ้
การพัฒนาปรับปรุงตัวบ่งชี้การประกันคุณภาพภายในของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี           

ให้ความสําคัญกับการกําหนดตัวบ่งชี้ที่ครอบคลุม 9 องค์ประกอบคุณภาพ และเป็นไปตามมาตรฐาน
การอุดมศึกษา 3 ด้าน คือ  

1. มาตรฐานด้านคุณภาพบัณฑิต  
2. มาตรฐานด้านการบริหารจัดการการอุดมศึกษา (ก. ด้านธรรมาภิบาล และ ข. ด้านพันธ

กิจของการบริหารการอุดมศึกษา)  
3. มาตรฐานด้านการสร้างและพัฒนาสังคมฐานความรู้และสังคมแห่งการเรียนรู้ 
กําหนดตัวบ่งชี้เป็น 2 ประเภท คือ ตัวบ่งชี้เชิงคุณภาพ และตัวบ่งชี้เชิงปริมาณ ดังนี้ 
1. ตัวบ่งชี้เชิงคุณภาพ ระบุเกณฑ์มาตรฐานเป็นข้อๆ กําหนดเกณฑ์การประเมินตัวบ่งชี้

เป็น 5 ระดับ มีค่าคะแนนตั้งแต่ 1 – 5 การประเมินจะนับจํานวนข้อและระบุว่าผลการดําเนินงาน                
ได้ก่ีข้อ ได้คะแนนเท่าใด กรณีที่ไม่ดําเนินการใดๆ หรือดําเนินการไม่ครบที่จะได้ 1 คะแนน ถือว่าได้ 0 
คะแนน 

2. ตัวบ่งชี้เชิงปริมาณ อยู่ในรูปของร้อยละ หรือค่าเฉลี่ย กําหนดเกณฑ์การประเมินเป็น
คะแนน 1 – 5 โดยเป็นค่าต่อเนื่อง (จุดทศนิยม) สําหรับการแปลงผลการดําเนินตามตัวบ่งชี้ ซึ่งอยู่ใน
รูปร้อยละหรือค่าเฉลี่ย เป็นคะแนนทําโดยการเทียบบัญญัติไตรยางค์ โดยที่แต่ละตัวบ่งชี้จะกําหนดค่า
ร้อยละ หรือค่าเฉลี่ยที่คิดเป็นคะแนน 5 ไว้ ตัวอย่างเช่น 

 ตัวอย่างที่ 1 ผลงานของผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกที่ได้รับการตีพิมพ์หรือ
เผยแพร่ กําหนดค่าร้อยละ 100 เป็นคะแนน 5 ได้ผลการดําเนินงาน ร้อยละ 89.80 

 คะแนนที่ได้ = 
.

 X 5 = 4.48 

 ตัวอย่างที่ 2 งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่นําไปใช้ประโยชน์ กําหนดค่าร้อยละ 20 เป็น
คะแนน 5 ผลการดําเนินงานตามตัวบ่งชี้ได้ร้อยละ 21.99 

 คะแนนที่ได้ = 
.

 X 5 = 5.50  = 5.00 
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 ตัวอย่างที่ 3 เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ต่อจํานวนอาจารย์ประจําและ
นักวิจัยประจํา มีค่าเฉลี่ยจํานวนเงินวิจัยต่ออาจารย์ 70,000 บาทต่อคน เป็นค่าคะแนน 5 ผลการ
ดําเนินงานตามตัวบ่งชี้ 65,000 บาทต่อคน 

 คะแนนที่ได้ = 
,
,

 X 5 = 4.64 

หลักการคํานวณการแปลงค่าร้อยละหรือค่าเฉลี่ยเป็นคะแนน สรุปได้ดังนี้ 
1. ผลการดําเนินงานเท่ากับหรือสูงกว่าค่าร้อยละหรือค่าเฉลี่ยที่กําหนดให้เป็นคะแนน 5 

จะได้คะแนน 5 (ตามตัวอย่างที่ 2) 
2. ผลการดําเนินงานต่ํากว่าค่าร้อยละหรือค่าเฉลี่ยที่กําหนดให้เป็นคะแนน 5 คํานวณ

คะแนนที่ได้ ดังนี้ 

คะแนนที่ได้ = 
ค่าร้อยละหรือค่าเฉลี่ยที่ได้จากการดําเนินการ

ค่าร้อยละหรอืค่าเฉลี่ยที่กําหนดให้เป็นคะแนนเต็ม   ของตัวบ่งชี้นั้นๆ
 X 5 

ข้อปฏิบัติเรื่องจุดทศนิยม 

 การคํานวณค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าคะแนน ให้ใช้ทศนิยม 2 ตําแหน่ง โดยการปัด
ทศนิยมตําแหน่งที่ 3 ตามหลักการปัดทศนิยม (ต้ังแต่เลข 5 ขึ้นไปปัดขึ้น) เช่น 
 5.4975 เป็น 5.50 
 4.6428 เป็น 4.64 
 89.5892 เป็น 89.59 

การกําหนดเกณฑ์การประเมินตัวบ่งชี้ 
กําหนดเกณฑ์การประเมินตัวบ่งชี้เป็น 5 ระดับ มีคะแนนตั้งแต่ 1 ถึง 5 กรณีที่ไม่ได้

ดําเนินการใด ๆ หรือดําเนินการไม่ครบที่จะได้ 1 คะแนนให้ได้ 0 คะแนน โดยมีความหมายของ
คะแนน ดังนี้ 

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

การประเมินผลการดําเนินงานเทียบกับเป้าหมาย 

 การประเมินเป้าหมาย ไม่มีการกําหนดค่าคะแนน พิจารณาจากผลการดําเนินงานในรอบปี
ที่ประเมินเปรียบเทียบกับเป้าหมายที่กําหนดไว้ ถ้าตัวบ่งชี้ใดมีผลการดําเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายที่
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กําหนด หรือสูงกว่าเป้าหมาย ถือว่าการดําเนินงานบรรลุเป้าหมาย ทั้งนี้ การกําหนดเป้าหมายไม่ควร
กําหนดต่ํากว่าผลการดําเนินงานในปีที่ผ่านมา 

3.2 ตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประเมนิ 
องค์ประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนดําเนนิการ 
หลักการ 

สถาบันอุดมศึกษาแต่ละแห่งมีปรัชญา ปณิธาน และจุดเน้นที่อาจแตกต่างกัน ดังนั้นจึงเป็น
หน้าที่ที่สถาบันจะกําหนดวิสัยทัศน์ แผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการประจําปีให้ชัดเจน และสอดคล้อง
กับปรัชญา ปณิธาน กฎหมาย และจุดเน้นของสถาบัน ที่สนับสนุนภารกิจของสถาบันอุดมศึกษาตาม
หลักการอุดมศึกษา มาตรฐานการศึกษาของชาติ มาตรฐานการอุดมศึกษา มาตรฐานวิชาชีพ (ถ้ามี) 
ตลอดจนสอดคล้องกับกรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2551-2565) และการ
เปลี่ยนแปลงของกระแสโลก 

ในกระบวนการกําหนดวิสัยทัศน์และแผนกลยุทธ์ สภาสถาบันเปิดโอกาสให้มีส่วนร่วมของ
สมาชิกทุกกลุ่มในสถาบัน และมีการถ่ายทอดวิสัยทัศน์และแผนกลยุทธ์ที่กําหนดแล้วให้รับทราบทั่วกัน
ทั้งอาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักศึกษา ตลอดจนผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสีย เช่น ผู้ปกครอง ชุมชน ผู้ใช้บริการและ
สังคมโดยรวม 

มาตรฐานและเอกสารที่เก่ียวข้อง 

1. พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 
สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา 

2. พระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาของรัฐบาลและเอกชน 
3. กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี ฉบับที่ 2 (พ .ศ . 2551-2565) สํานักงาน

คณะกรรมการการอุดมศึกษา 
4. มาตรฐานการศึกษาของชาติ พ.ศ. 2547 สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา 
5. มาตรฐานการอุดมศึกษา พ.ศ. 2549 สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
6. มาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2551 สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
7. กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 (Thai Qualification 

Framework for Higher Education) (TQF: HEd.) สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
8. หลักการอุดมศึกษา      
  

ตัวบ่งชี ้ จํานวน 4 ตัวบ่งชี้ คือ 
1.1 กระบวนการพัฒนาแผน 
1.2 ตัวบ่งชี้อัตลักษณ์ 

1.2.1 ผลการบริหารสถาบันให้เกิดอัตลักษณ์ (ตัวบ่งชี้ สมศ.ที่ 16.1) 
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1.2.2 ผลการพัฒนาบัณฑิตตามอัตลักษณ์ (ตัวบ่งชี้ สมศ.ที่ 16.2) 
1.2.3 ผลการพัฒนาตรมจุดเน้นและจุดเด่นที่ส่งผลสะท้อนเป็นเอกลักษณ์ของ

สถาบัน (ตัวบ่งชี้ สมศ.ที่ 17) 
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ตัวบ่งชี้ที่ 1.1  : กระบวนการพัฒนาแผน 

ชนิดของตัวบ่งชี้ : กระบวนการ 

คําอธิบายตัวบ่งชี้  : 

สถาบันอุดมศึกษามีพันธกิจหลัก คือ การเรียนการสอน การวิจัย การบริการทางวิชาการ
แก่สังคม และการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม ในการดําเนินพันธกิจหลัก สถาบันอุดมศึกษา
จําเป็นต้องมีการกําหนดทิศทางการพัฒนาและการดําเนินงานของสถาบันเพื่อให้สถาบันดําเนินการ
สอดคล้องกับ   อัตลักษณ์หรือจุดเน้น มีคุณภาพ มีความเป็นสากล และเจริญเติบโตอย่างยั่งยืน ดังนั้น
สถาบันต้องกําหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ ตลอดจนมีการพัฒนาแผนกลยุทธ์และแผนการดําเนินงานเพื่อ
เป็นแนวทางในการดําเนินงานของสถาบัน 

ในการพัฒนาแผนกลยุทธ์ นอกเหนือจากการพิจารณาอัตลักษณ์หรือจุดเน้นของสถาบัน
แล้ว จะต้องคํานึงถึงหลักการอุดมศึกษา กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว มาตรฐานการศึกษาของชาติ 
มาตรฐานการอุดมศึกษา มาตรฐานวิชาชีพที่เกี่ยวข้อง ยุทธศาสตร์ด้านต่างๆ ของชาติ รวมถึงทิศทาง
การพัฒนาประเทศตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติและการเปลี่ยนแปลงของกระแสโลก 
ทั้งนี้ เพื่อให้การดําเนินงานของสถาบันเป็นไปอย่างมีคุณภาพเป็นที่ยอมรับ และสามารถตอบสนอง
สังคมในทิศทางที่ถูกต้องเหมาะสม 

แผนกลยุทธ์ หมายถึง แผนระยะยาวของสถาบัน โดยทั่วไปมักใช้เวลา 5 ปี เป็นแผนที่
กําหนดทิศทางการพัฒนาของสถาบัน แผนกลยุทธ์ประกอบไปด้วยวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์
วัตถุประสงค์ ผลการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาสและภัยคุกคาม กลยุทธ์ต่างๆ ของสถาบันควร            
คลอบคลุมทุกภารกิจของสถาบัน มีการกําหนดตัวบ่งชี้ความสําเร็จของแต่ละกลยุทธ์และค่าเป้าหมาย
ของตัวบ่งชี้เพื่อวัดระดับความสําเร็จของการดําเนินงานตามกลยุทธ์  โดยสถาบันนําแผนกลยุทธ์มา
จัดทําแผนดําเนินงานหรือแผนปฏิบัติการประจําปี 

แผนปฏิบัติการประจําปี หมายถึง แผนระยะสั้นที่มีระยะเวลาในการดําเนินงานภายใน              
1 ปี เป็นแผนที่ถ่ายทอดแผนกลยุทธ์ลงสู่ภาคปฏิบัติ เพื่อให้เกิดการดําเนินงานจริงตามกลยุทธ์ 
ประกอบด้วย โครงการหรือกิจกรรมต่างๆ ที่จะต้องดําเนินการในปีนั้นๆ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายตาม
แผนกลยุทธ์ ตัวบ่งชี้ความสําเร็จของโครงการหรือกิจกรรม ค่าเป้าหมายของตัวบ่งชี้เหล่านั้นรวมทั้งมี
การระบุผู้รับผิดชอบหลักหรือหัวหน้าโครงการ งบประมาณในการดําเนินการรายละเอียดและ
ทรัพยากรที่ต้องใช้ในการดําเนินโครงการที่ชัดเจน 

เกณฑ์มาตรฐาน  : 

1. มีการจัดทําแผนกลยุทธ์ที่สอดคล้องกับนโยบายของสภาสถาบัน โดยการมีส่วนร่วมของ
บุคลากรในสถาบันและได้รับความเห็นชอบจากสภาสถาบัน โดยเป็นแผนที่เชื่อมโยงกับปรัชญาหรือ
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ปณิธานและพระราชบัญญัติสถาบัน ตลอดจนสอดคล้องกับจุดเน้นของกลุ่มสถาบัน กรอบแผน
อุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2551–2565) และแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา 
ฉบับที่ 10 (พ.ศ. 2551 – 2554) 

2. มีการถ่ายทอดแผนกลยุทธ์ระดับสถาบันไปสู่ทุกหน่วยงานภายใน 
3. มีกระบวนการแปลงแผนกลยุทธ์เป็นแผนปฏิบัติงานประจําปีครบ 4 พันธกิจ คือ                

ด้านการเรียนการสอน การวิจัย การบริการทางวิชาการ และการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
4. มีตัวบ่งชี้ของแผนกลยุทธ์ แผนปฏิบัติงานประจําปีและค่าเป้าหมายของแต่ละตัวบ่งชี้ 

เพื่อวัดความสําเร็จของการดําเนินงานตามแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติงานประจําปี 
5. มีการดําเนินการตามแผนปฏิบัติงานประจําปีครบ 4 พันธกิจ 
6. มีการติดตามผลการดําเนินงานตามตัวบ่งชี้ของแผนปฏิบัติงานประจําปีอย่างน้อยปีละ 

2 ครั้ง และรายงานผลต่อผู้บริหารเพื่อพิจารณา 
7. มีการประเมินผลการดําเนินงานตามตัวบ่งชี้ของแผนกลยุทธ์อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง และ

รายงานผลต่อผู้บริหารและสภาสถาบันเพื่อพิจารณา 
8. มีการนําผลการพิจารณาข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะของสภาสถาบันไปปรับปรุงแผน

กลยุทธ์และแผนปฏิบัติงานประจําปี 

เกณฑ์การประเมิน : 
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการดําเนินการ 
1 ข้อ 

มีการดําเนินการ 
2 หรือ 3 ข้อ 

มีการดําเนินการ 
4 หรือ 5 ข้อ 

มีการดําเนินการ 
6 หรือ 7 ข้อ 

มีการดําเนินการ 
8 ข้อ 

ตัวบ่งชี้ที่ 1.2  :   ตัวบ่งชี้อัตลักษณ ์(ตัวบ่งชี้ สมศ. ที่ 16) 
ตัวบ่งชี้อัตลักษณ์ หมายถึง ตัวบ่งชี้ที่ประเมินผลผลิตตามปรัชญา ปณิธาน พันธกิจ และ

วัตถุประสงค์ของสถาบันอุดมศึกษา รวมถึงความสําเร็จตามจุดเน้นและจุดเด่นที่ส่งผลสะท้อนเป็น
เอกลักษณ์ของแต่ละสถาบัน โดยได้รับการอนุมัติจากสภาสถาบัน 

ตัวบ่งชี้ที่ 1.2.1  : ผลการบริหารสถาบันให้เกิดอัตลักษณ์ (ตัวบ่งชี้ สมศ.ที่ 16.1) 

ชนิดของตัวบ่งชี้ : ผลลัพธ์ 

คําอธิบายตัวบ่งชี้  : 
 สถาบันอุดมศึกษา มีพันธกิจในการผลิตและพัฒนากําลังคนระดับกลางและระดับสูง               
การวิจัยเพื่อสร้างและพัฒนาองค์ความรู้ การบริการวิชาการแก่สังคมและการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 
การจัดต้ังสถาบันอุดมศึกษาจึงหลากหลายตามวัตถุประสงค์ของสถาบัน นําไปสูงการกําหนดค่า
เป้าหมายและแผนการปฏิบัติงาน รวมทั้งแผนพัฒนาคุณภาพของสถาบันแต่ละแห่งที่จะสร้างองค์
ความรู้ให้สอดคล้องตามอัตลักษณ์และวัตถุประสงค์ 
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อัตลักษณ์ หมายถึง บุคลิก ลักษณะที่เกิดขึ้นกับผู้เรียนตามปรัชญา ปณิธาน พันธกิจ และ
วัตถุประสงค์ของสถาบันอุดมศึกษา ที่ได้รับความเห็นชอบจากสภาสถาบัน 

เกณฑ์มาตรฐาน  : 
1. มีการกําหนดกลยุทธ์และแผนการปฏิบัติงานที่สอดคล้องกับอัตลักษณ์ของสถาบัน               

โดยได้รับการเหน็ชอบจากสภาสถาบัน 
2. มีการสร้างระบบการมีส่วนร่วมของผู้เรียนและบุคลากรในการปฏิบัติตามกลยุทธ์ที่

กําหนดอย่างครบถ้วนสมบูรณ์ 
3. ผลการประเมินความเห็นชอบของผู้เรียนและบุคลากร เกี่ยวกับการปฏิบัติงานของ

สถาบันที่สอดคล้องกับอัตลักษณ์ ไม่ตํ่ากว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5 
4. ผลการดําเนินงานก่อให้เกิดผลกระทบที่เป็นประโยชน์และ/หรือสร้างคุณค่าต่อสังคม 
5. ผู้เรียน/บุคลากร/คณะ/สถาบัน ได้รับการยกย่องหรือยอมรับในระดับชาติและ/หรือ

นานาชาติ ในประเด็นที่เกี่ยวกับอัตลักษณ์ 

เกณฑ์การประเมิน : 
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการดําเนินการ 
1 ข้อ 

มีการดําเนินการ 
2 ข้อ 

มีการดําเนินการ 
3 ข้อ 

มีการดําเนินการ 
4 ข้อ 

มีการดําเนินการ 
5 ข้อ 

ข้อมูลประกอบการพิจารณา 

 หลักฐานเชิงประจักษ์ในการได้รับการยกย่องหรือยอมรับ การได้รับรางวัลในประเด็นที่
เกี่ยวข้องอัตลักษณ์ เช่น โล่รางวัล ใบประกาศเกียรติคุณ เกียรติบัตร หนังสือเชิดชูเกียรติ เป็นต้น 

หมายเหตุ : 
1. คณะและสถาบัน มีอัตลักษณ์เดียวกัน โดยความเห็นชอบจากสภาสถาบัน 
2. คณะจะดําเนินการแยกหรือดําเนินการร่วมกับสถาบันก็ได้  
3. กรณีที่คณะดําเนินการร่วมกับสถาบันจะต้องรายงานไว้ใน SAR ของคณะ และแสดง

หลักฐานการดําเนินงานด้วย โดยใช้ผลประเมินของสถาบัน 

การคิดคะแนน : 
1. กรณีที่คณะดําเนินการร่วมกับสถาบันและมีส่วนร่วมในการดําเนินงาน ผลการประเมิน

จะพิจารณาข้อมูลในระดับสถาบัน โดยคณะที่มีส่วนร่วมให้ใช้คะแนนเดียวกับสถาบัน 
2. กรณีที่คณะดําเนินการแยกกับสถาบัน ผลการประเมินจะพิจารณาในระดับคณะ 
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ตัวบ่งชี้ที่ 1.2.2  : ผลการพัฒนาบัณฑิตตามอัตลักษณ์ (ตัวบ่งชี้ สมศ.ที่ 16.2) 

ชนิดของตัวบ่งชี้ : ผลลัพธ์ 

วิธีการคํานวณ  : 

ผลรวมของค่าคะแนนที่ได้จากการประเมินบัณฑิตที่มีคุณลักษณะตามอัตลักษณ์

จํานวนบัณฑิตที่ได้รับการประเมินทั้งหมด
 

เกณฑ์การประเมิน : 

 ใช้ค่าเฉลี่ยของคะแนนประเมินบัณฑิต (คะแนนเต็ม 5) 

ข้อมูลประกอบการพิจารณา 

 ข้อมูลจากการสํารวจต้องมีความเป็นตัวแทนของผู้สําเร็จการศึกษาทั้งในเชิงปริมาณและเชิง
คุณภาพครอบคลุมทุกคณะ อย่างน้อยร้อยละ 20 ของจํานวนผู้สําเร็จการศึกษาในแต่ละระดับ โดยมี
ข้อมูลประกอบการพิจารณาดังต่อไปนี้ 

1. ปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน์ พันธกิจและวัตถุประสงค์ของสถาบัน รวมท้ังแผนกลยุทธ์ 
และแผนการปฏิบัติงานประจําปีของสถาบันที่ได้รับความเห็นชอบจากสภาสถาบัน 

2. แผนพัฒนาคุณภาพสถาบันในด้านต่างๆ ที่ได้รับความเห็นชอบจากสภาสถาบัน 
3. รายงานผลการปฏิบัติงานประจําปีที่ได้รับความเห็นชอบจากสภาสถาบัน ซึ่งแสดงให้

เห็นถึงผลการดําเนินงานและผลสําเร็จของการดําเนินงานที่สอดคล้องกับปรัชญา วิสัยทัศน์ และพันธ
กิจของสถาบัน 

4. ผู้ตอบแบบสอบถาม คือ ผู้ใช้บัณฑิต หรือสถาบันที่รับบัณฑิตเข้าศึกษาต่อ 

หมายเหตุ : “1 สถาบัน 1 อัตลักษณ์” โดยความเห็นชอบจากสภาสถาบัน โดย 
1. คณะและสถาบัน มีอัตลักษณ์เดียวกัน โดยความเห็นชอบจากสภาสถาบัน 
2. คณะจะดําเนินการแยกหรือดําเนินการร่วมกับสถาบันก็ได้ 
3. กรณีที่คณะดําเนินการร่วมกับสถาบันจะต้องรายงานไว้ใน SAR ของคณะ และแสดง

หลักฐานการดําเนินงานด้วย โดยใช้ผลการประเมินของสถาบัน 

การคิดคะแนน : 
1. กรณีที่คณะดําเนินการร่วมกับสถาบันและมีส่วนร่วมในการดําเนินงาน ผลการประเมิน

จะพิจารณาข้อมูลในระดับสถาบัน โดยคณะที่มีส่วนร่วมให้ใช้คะแนนเดียวกับสถาบัน 
2. กรณีที่คณะดําเนินการแยกกับสถาบัน ผลการประเมินจะพิจารณาในระดับคณะ 
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ตัวบ่งชี้ที่ 1.2.3  : ผลการพัฒนาตามจุดเน้นและจุดเด่นที่ส่งผลสะท้อนเป็นเอกลักษณ์ของ
สถาบัน (ตัวบ่งชี้ สมศ.ที่ 17) 

ชนิดของตัวบ่งชี้ : ผลลัพธ์ 

คําอธิบายตัวบ่งชี้ : 

เอกลักษณ์ หมายถึง ความสําเร็จตามจุดเน้นและจุดเด่นที่สะท้อนให้เป็นลักษณะโดดเด่น
เป็นหนึ่งของสถาบัน 

เกณฑ์มาตรฐาน  : 
1. มีการกําหนดกลยุทธ์การปฏิบัติงานที่สอดคล้องกับจุดเน้น จุดเด่น หรือความเชี่ยวชาญ

เฉพาะของสถาบัน โดยได้รับการเห็นชอบจากสภาสถาบัน 
2. มีการสร้างระบบการมีส่วนร่วมของผู้เรียนและบุคลากรในการปฏิบัติตามกลยุทธ์ที่

กําหนดอย่างครบถ้วนสมบูรณ์ 
3. ผลการประเมินความพึงพอใจของบุคลากรที่เกี่ยวกับการดําเนินการตามจุดเน้น จุดเด่น 

หรือความเชี่ยวชาญเฉพาะของสถาบัน ไม่ตํ่ากว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5 
4. ผลการดําเนินงานบรรลุตามจุดเน้น จุดเด่น หรือความเชี่ยวชาญเฉพาะของสถาบันและ

เกิดผลกระทบที่เป็นประโยชน์และสร้างคุณค่าต่อสังคม 
5. ผู้เรียน/บุคลากร/คณะ/สถาบัน มีเอกลักษณ์ตามจุดเน้น จุดเด่น หรือความเชี่ยวชาญ

เฉพาะที่กําหนด และได้รับการยอมรับในระดับชาติและ/หรือนานาชาติ 

เกณฑ์การประเมิน : 
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการดําเนินการ 
1 ข้อ 

มีการดําเนินการ 
2 ข้อ 

มีการดําเนินการ 
3 ข้อ 

มีการดําเนินการ 
4 ข้อ 

มีการดําเนินการ 
5 ข้อ 

ข้อมูลประกอบการพิจารณา 
1. เอกสารหลักฐานที่แสดงให้เห็นถึงการกําหนดเอกลักษณ์ จุดเน้น หรือจุดเด่นของ

สถาบัน 
2. แผนกลยุทธ์ แผนการปฏิบัติงานประจําปี รวมทั้งแผนพัฒนาคุณภาพที่สอดคล้องกับ

เอกลักษณ์ จุดเน้น หรือจุดเด่นของสถาบันที่ได้รับความเห็นชอบจากสภาสถาบัน 
3. รายงานผลการปฏิบัติงานประจําปีที่ได้รับความเห็นชอบจากสภาสถาบัน ซึ่งแสดงให้

เห็นถึงผลการดําเนินงานและผลสําเร็จของการดําเนินงานตามเอกลักษณ์ จุดเน้น หรือจุดเด่นของ
สถาบันที่กําหนด หรือผลการดําเนินงานและผลสําเร็จของการดําเนินงานที่เกิดขึ้นจนถือเป็นเอกลักษณ์ 
จุดเน้น หรือจุดเด่นของสถาบันที่ได้รับการยอมรับ 
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4. หลักฐานเชิงประจักษ์ในการได้รับการยกย่องหรือยอมรับ การได้รับรางวัลในประเด็นที่
เกี่ยวข้องกับเอกลักษณ์เช่น โล่รางวัล ใบประกาศเกียรติคุณ เกียรติบัตร หนังสือเชิดชูเกียรติ เป็นต้น 

หมายเหตุ : 
1. เอกลักษณ์ของคณะอาจเหมือน หรือแตกต่าง หรือส่งผลกับเอกลักษณ์ของสถาบันก็ได้ 

ทั้งนี้ต้องผ่านความเห็นชอบจากสภาสถาบัน 
2. คณะจะดําเนินการแยกหรือดําเนินการร่วมกับสถาบันก็ได้ 
3. กรณีที่คณะดําเนินการร่วมกับสถาบันจะต้องรายงานไว้ใน SAR ของคณะ และแสดง

หลักฐานการดําเนินงานด้วย โดยใช้ผลการประเมินของสถาบัน 

การคิดค่าคะแนน : 

1. กรณีที่คณะกําหนดเอกลักษณ์เหมือนกับสถาบันและมีส่วนร่วมในการดําเนินการ ผล
การประเมินจะพิจารณาข้อมูลในระดับสถาบัน โดยคณะที่มีส่วนร่วมให้ใช้คะแนนเดียวกับสถาบัน 

2. กรณีที่คณะกําหนดเอกลักษณ์ไม่เหมือนกับสถาบัน ผลการประเมินจะพิจารณาในระดับ
คณะ  
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องค์ประกอบที่ 2 การผลิตบัณฑิต 

หลักการ 
พันธกิจที่สําคัญที่สุดของสถาบันอุดมศึกษาคือ การผลิตบัณฑิต หรือการจัดกิจกรรมการ

เรียนการสอนให้ผู้เรียนมีความรู้ในวิชาการและวิชาชีพ มีคุณลักษณะตามหลักสูตรที่กําหนด การเรียน
การสอนในยุคปัจจุบันใช้หลักการของการจัดกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ ดังนั้น พันธกิจ
ดังกล่าวจึงเกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการหลักสูตรและการเรียนการสอน เริ่มต้ังแต่การกําหนดปัจจัย
นําเข้าที่ได้มาตรฐานตามที่กําหนด ประกอบด้วยการมีอาจารย์ที่มีปริมาณและคุณภาพตามมาตรฐาน
หลักสูตร มีกระบวนการบริหารจัดการการเรียนการสอนที่อาศัยหลักการร่วมมือรวมพลังของทุกฝ่ายที่
เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอกสถาบัน 

ดังนั้น จึงจําเป็นต้องมีการวางระบบและกลไกการควบคุมคุณภาพขององค์ประกอบต่างๆ 
ที่ใช้ในการผลิตบัณฑิต ได้แก่ 

ก. หลักสูตรการศึกษาในสาขาวิชาต่าง ๆ 
ข. คณาจารย์และระบบการพัฒนาอาจารย์ 
ค. สื่อการศึกษาและเทคนิคการสอน 
ง. ห้องสมุดและแหล่งการเรียนรู้อ่ืน 
จ. อุปกรณ์การศึกษา 
ฉ. สภาพแวดล้อมในการเรียนรู้และบริการการศึกษา 
ช. การวัดผลการศึกษาและสัมฤทธิผลทางการเรียนของนักศึกษา 
ซ. องค์ประกอบอื่นตามที่แต่ละสถาบันระดับอุดมศึกษาเห็นสมควร ตามท่ีกฎกระทรวงว่า

ด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2553 กําหนด 

มาตรฐานและเอกสารที่เก่ียวข้อง 

1. พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติพ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 
สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา 

2. กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี ฉบับที่ 2 (พ .ศ .2551-2565) สํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา 

3. มาตรฐานการศึกษาของชาติ พ.ศ. 2547 สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา 
4. มาตรฐานการอุดมศึกษา พ.ศ. 2549 สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
5. มาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2551 สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
6. ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง มาตรฐานของจรรยาบรรณที่พึงมีในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 

2551 
7. กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 (Thai Qualification 

Framework for Higher Education) (TQF: HEd.) สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
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8. กฎกระทรวง ว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 
2553 

9. แนวทางการปฏิบัติตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

10. เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2548 สํานักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา 

11. มาตรฐานการประเมินคุณภาพภายนอกระดับอุดมศึกษา รอบสาม พ.ศ. 2553
สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) (สมศ.) 

ตัวบ่งชี้จํานวน 13 ตัวบ่งชี้ คือ 
2.1 ระบบและกลไกการพัฒนาและบริหารหลักสูตร 
2.2 อาจารย์ประจําที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก 
2.3 อาจารย์ประจําที่ดํารงตําแหน่งทางวิชาการ 
2.4 ระบบการพัฒนาคณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน 
2.5 ห้องสมุด อุปกรณ์การศึกษา และสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ 
2.6 ระบบและกลไกการจัดการเรยีนการสอน 
2.7 ระบบและกลไกการพัฒนาสัมฤทธิผลการเรียนตามคุณลักษณะของบัณฑิต 
2.8 ระดับความสําเร็จของการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมที่จัดให้กับนักศึกษา 
2.9 ตัวบ่งชี้ด้านคุณภาพบัณฑิตและคุณภาพอาจารย์ 

2.9.1 บัณฑิตปริญญาตรีที่ ได้งานทําหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี                
(ตัวบ่งชี้ สมศ. ที่ 1) 

2.9.2 คุณภาพของบัณฑิตปริญญาตรี โท และเอก ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (ตัวบ่งชี้ สมศ. ที่ 2) 

2.9.3 ผลงานของผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทที่ได้รับการตีพิมพ์หรือ
เผยแพร่ (ตัวบ่งชี้ สมศ. ที่ 3) 

2.9.4 ผลงานของผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกที่ได้รับการตีพิมพ์หรือ
เผยแพร่  (ตัวบ่งชี้ สมศ. ที่ 4) 

2.9.5 การพัฒนาคุณภาพคณาจารย์ (ตัวบ่งชี้ สมศ. ที่ 14) 
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ตัวบ่งชี้ที่ 2.1  : ระบบและกลไกการพัฒนาและบริหารหลกัสูตร 

ชนิดของตัวบ่งชี้ :  กระบวนการ 

คําอธิบายตัวบ่งชี้ : 

สถาบันอุดมศึกษามีหน้าที่พัฒนาหลักสูตรให้สอดคล้องกับปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน์ พันธ
กิจและความพร้อมของสถาบัน ตลอดจนสอดคล้องกับความต้องการทางด้านวิชาการและวิชาชีพของ
สังคม มีการประเมินหลักสูตรอย่างสม่ําเสมอตามหลักเกณฑ์และตัวบ่งชี้ของการประกันคุณภาพ
หลักสูตร มีการวางระบบและกลไกบริหารหลักสูตรอย่างมีประสิทธิภาพและมีการปรับปรุงหลักสูตรให้
ทันต่อการเปลี่ยนแปลง 

แนวปฏิบัติที่ดี หมายถึง วิธีปฏิบัติ หรือขั้นตอนการปฏิบัติที่ทําให้องค์การประสบ
ความสําเร็จหรือสู่ความเป็นเลิศตามเป้าหมาย เป็นที่ยอมรับในวงวิชาการหรือวิชาชีพนั้นๆ มีหลักฐาน
ของความสําเร็จปรากฏชัดเจน โดยมีการสรุปวิธีปฏิบัติ หรือขั้นตอนการปฏิบัติ ตลอดจนความรู้และ
ประสบการณ์ บันทึกเป็นเอกสาร เผยแพร่ให้หน่วยงานภายในหรือภายนอกสามารถนําไปใช้ประโยชน์
ได้ 

เกณฑ์มาตรฐาน  : 

1. มีระบบและกลไกการเปิดหลักสูตรใหม่และปรับปรุงหลักสูตรตามแนวทางปฏิบัติที่
กําหนดโดยคณะกรรมการการอุดมศึกษา และดําเนินการตามระบบที่กําหนด 

2. มีระบบและกลไกการปิดหลักสูตรตามแนวทางปฏิบัติที่กําหนดโดยคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา และดําเนินการตามระบบที่กําหนด 

3. ทุกหลักสูตรมีการดําเนินงานให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา 
และกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (การดําเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ หมายถึง ต้องมีการประเมินผลตาม “ตัวบ่งชี้ผลการดําเนินงานตามประกาศ
มาตรฐานคุณวุฒิสาขาหรือสาขาวิชา เพื่อการประกันคุณภาพหลักสูตรและการเรียนการสอน”               
กรณี ที่หลักสูตรใดยังไม่มีประกาศมาตรฐานคุณวุฒิสาขาหรือสาขาวิชา ให้ประเมินตามตัวบ่งชี้กลางที่
กําหนดในภาคผนวก ก) สําหรับหลักสูตรสาขาวิชาชีพ ต้องได้รับการรับรองหลักสูตรจากสภาหรือ
องค์กรวิชาชีพที่เกี่ยวข้องด้วย 
(หมายเหตุ: สําหรับหลักสูตรเก่าหรือหลักสูตรปรับปรุงที่ยังไม่ได้ดําเนินการตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติก่อนปีการศึกษา 2555 ให้ยึดตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา 
พ.ศ. 2548) 

4. มีคณะกรรมการรับผิดชอบควบคุมกํากับให้มีการดําเนินการได้ครบถ้วนทั้งข้อ 1 ข้อ 2 
และข้อ 3 ข้างต้นตลอดเวลาที่จัดการศึกษา และมีการประเมินหลักสูตรทุกหลักสูตรอย่างน้อยตาม
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กรอบเวลาที่กําหนดในเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรฯ กรณีหลักสูตรที่ดําเนินงานตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ จะต้องควบคุมกํากับให้การดําเนินงานตามตัวบ่งชี้ในข้อ 3 ผ่านเกณฑ์
การประเมิน 5 ข้อแรกและอย่างน้อยร้อยละ 80 ของตัวบ่งชี้ที่กําหนดในแต่ละปีทุกหลักสูตร 

5. มีคณะกรรมการรับผิดชอบควบคุมกํากับให้มีการดําเนินการได้ครบถ้วนทั้งข้อ 1 ข้อ 2 
และ ข้อ 3 ข้างต้นตลอดเวลาที่จัดการศึกษาและมีการพัฒนาหลักสูตรทุกหลักสูตรตามผลการประเมิน
ในข้อ 4 กรณีหลักสูตรที่ดําเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติจะต้องควบคุม
กํากับให้การดําเนินงานตามตัวบ่งชี้ในข้อ 3 ผ่านเกณฑ์การประเมินครบ ทุกตัวบ่งชี้และทุกหลักสูตร 

หมายเหตุ : 
1. การนับหลักสูตรปริญญาโทแผน ก และปริญญาเอก ให้นับหลักสูตรที่มีนักศึกษา

ลงทะเบียนเรียนในรอบปีการศึกษาที่ทําการประเมิน สําหรับการนับหลักสูตรทั้งหมดให้นับ หลักสูตรที่
ได้รับอนุมัติให้เปิดสอนทุกระดับปริญญา โดยนับรวมหลักสูตรที่งดรับนักศึกษา แต่ไม่นับรวมหลักสูตร
ที่สภาสถาบันอนุมัติให้ปิดดําเนินการแล้ว 

2. การนับจํานวนนักศึกษาในเกณฑ์มาตรฐานข้อ 8 ให้นับตามจํานวนหัวนักศึกษา ในปี
การศึกษานั้นๆ และนับทั้งนักศึกษาภาคปกติและภาคพิเศษ ทั้งในที่ต้ังและนอกที่ต้ัง 

3. คณะกรรมการรับผิดชอบ หมายถึง คณะกรรมการที่รับผิดชอบในการเสนอหลักสูตร
ใหม่หรือเสนอปรับปรุงหลักสูตรหรือเสนอปิดหลักสูตร และคณะกรรมการที่รับผิดชอบบริหารหลักสูตร
ให้เป็นไปตามรายละเอียดหลักสูตรที่สภามหาวิทยาลัยอนุมัติ ซึ่งอาจเป็นชุดเดียวกันทั้งหมดหรือต่าง
ชุดก็ได้ 

เกณฑ์การประเมิน : 
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการดําเนินการ 
1 ข้อ 

มีการดําเนินการ 
2 ข้อ 

มีการดําเนินการ 
3 ข้อ 

มีการดําเนินการ 
4 ข้อ 

มีการดําเนินการ 
5 ข้อ 

 
ตัวบ่งชี้ที่ 2.2  : อาจารย์ประจาํที่มีคุณวุฒปิริญญาเอก 

ชนิดของตัวบ่งชี้ :  ปัจจัยนําเข้า 

คําอธิบายตัวบ่งชี้  : 

การศึกษาระดับอุดมศึกษาถือเป็นการศึกษาระดับสูงที่ ต้องการบุคลากรที่มีความรู้
ความสามารถและความลุ่มลึกทางวิชาการ เพื่อปฏิบัติพันธกิจสําคัญของสถาบันในการผลิตบัณฑิต 
ศึกษาวิจัยเพื่อการติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการและการพัฒนาองค์ความรู้ ดังนั้น สถาบันจึงควรมี
อาจารย์ที่มีระดับคุณวุฒิทางการศึกษาในสัดส่วนที่เหมาะสมกับพันธกิจหรือจุดเน้นของสถาบัน 
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อาจารย์ หมายถึง อาจารย์ประจําที่เป็นข้าราชการ หรือพนักงานของมหาวิทยาลัย รวมทั้ง
อาจารย์ที่มีสัญญาจ้างกับสถาบันอุดมศึกษา 

เกณฑ์การประเมิน : สถาบันสามารถเลือกใช้เกณฑ์การประเมินจาก 2 แนวทาง ต่อไปนี้ 
1. แปลงค่าร้อยละของอาจารย์ประจําที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกเป็นคะแนนระหว่าง 0-5 

หรือ 
2. แปลงค่าการเพิ่มของค่าร้อยละของอาจารย์ประจําที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกเปรียบเทียบ

กับปีที่ผ่านมาเป็นคะแนนระหว่าง 0-5 

เกณฑ์เฉพาะสถาบันกลุ่ม ข 

1. ค่าร้อยละของอาจารย์ประจําที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกที่กําหนดให้เป็นคะแนนเต็ม           
5 = ร้อยละ 30 ขึ้นไป หรือ 

2. ค่าการเพิ่มขึ้นของร้อยละของอาจารย์ประจําที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกเปรียบเทียบกับปีที่
ผ่านมา ที่กําหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 6 ขึ้นไป 

สูตรการคํานวณ : 

1. คํานวณค่าร้อยละของอาจารย์ประจําที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก 
 

ร้อยละของอาจารย์ประจําที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก=
จํานวนอาจารยป์ระจําที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก

จํานวนอาจารย์ประจําทัง้หมด
x100 

 
2. แปลงค่าร้อยละที่คํานวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 
 

คะแนนที่ได้ = 
ร้อยละของอาจารย์ประจําที่มคุีณวุฒิปริญญาเอก

ร้อยละของอาจารย์ประจําทีม่ีคุณวุฒิปริญญาเอกทีกํ่าหนดให้เป็นคะแนนเตม็5
x5 

หรือ 

1. ค่าการเพิ่มขึ้นของร้อยละของอาจารย์ประจําที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกเปรียบเทียบกับปีที่
ผ่านมา = ร้อยละของอาจารย์ประจําที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกในปีที่ประเมิน ลบด้วย ร้อยละของอาจารย์
ประจําที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกในปีก่อนหน้าปีที่ประเมิน 

2. แปลงค่าการเพิ่มขึ้นของร้อยละของอาจารย์ประจําที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกเปรียบเทียบ
กับปีที่ผ่านมา ที่คํานวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 
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คะแนนที่ได้ = 
ค่าการเพิ่มขึน้ของร้อยละของอาจารย์ประจําที่มคุีณวุฒิปริญญาเอกเปรียบเทยีบกับปีทีผ่่านมา

ค่าการเพิ่มขึน้ของร้อยละของอาจารย์ประจําที่มคุีณวุฒิปริญญาเอกเปรียบเทยีบกับปีทีผ่่านมา

ที่กําหนดให้เป็นคะแนนเต็ม5

x 5 

หมายเหตุ : 

1. คุณวุฒิปริญญาเอก พิจารณาจากระดับคุณวุฒิที่ได้รับหรือเทียบเท่าตามหลักเกณฑ์    
การพิจารณาคุณวุฒิของกระทรวงศึกษาธิการ กรณีที่มีการปรับวุฒิการศึกษาให้มีหลักฐานการสําเร็จ
การศึกษาภายในรอบปีการศึกษานั้น ทั้งนี้ อาจใช้คุณวุฒิอ่ืนแทนคุณวุฒิปริญญาเอกได้ สําหรับกรณีที่
บางสาขาวิชาชีพ มีคุณวุฒิอ่ืนที่เหมาะสมกว่า ทั้งนี้ ต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา 

2. การนับจํานวนอาจารย์ประจํา ให้นับตามปีการศึกษาและนับทั้งที่ปฏิบัติงานจริงและลา
ศึกษาต่อ ในกรณีที่มีอาจารย์บรรจุใหม่ให้นับระยะเวลาการทํางาน ดังนี้ 

 9-12 เดือน  คิดเป็น 1 คน 
 6 เดือนขึ้นไปแต่ไม่ถึง 9 เดือน คิดเป็น 0.5 คน 
 น้อยกว่า 6 เดือน  ไม่สามารถนํามานับได้ 
3. คณะสามารถเลือกประเมินตามเกณฑ์การประเมินแนวทางใดแนวทางหนึ่งก็ได้                

ไม่จําเป็นต้องเหมือนกับสถาบัน 

ตัวบ่งชี้ที่ 2.3  :  อาจารย์ประจําที่ดํารงตําแหน่งทางวิชาการ 

ชนิดของตัวบ่งชี้ :  ปัจจัยนําเข้า 

คําอธิบายตัวบ่งชี้  : 

สถาบันอุดมศึกษาถือเป็นขุมปัญญาของประเทศ และมีความรับผิดชอบที่จะต้องส่งเสริมให้
อาจารย์ในสถาบันทําการศึกษาวิจัยเพื่อแสวงหาและพัฒนาองค์ความรู้ในศาสตร์สาขาวิชาต่างๆ อย่าง
ต่อเนื่อง เพื่อนําไปใช้ในการเรียนการสอน รวมทั้งการแก้ไขปัญหาและพัฒนาประเทศ การดํารง
ตําแหน่งทางวิชาการเป็นสิ่งสะท้อนการปฏิบัติงานดังกล่าวของอาจารย์ตามพันธกิจของสถาบัน 

เกณฑ์การประเมิน : สถาบันสามารถเลือกใชเ้กณฑ์การประเมินจาก 2 แนวทางต่อไปนี้ 

1. แปลงค่าร้อยละของอาจารย์ประจําที่ดํารงตําแหน่งทางวิชาการเป็นคะแนนระหว่าง      
0 – 5 หรือ 

2. แปลงค่าการเพิ่มขึ้นของค่าร้อยละของอาจารย์ประจําที่ดํารงตําแหน่งทางวิชาการ
เปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมาเป็นคะแนนระหว่าง 0 – 5 
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เกณฑ์เฉพาะสถาบันกลุ่ม ข 

1. ค่าร้อยละของอาจารย์ประจําที่ดํารงตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ 
และศาสตราจารย์รวมกัน ที่กําหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 60 ขึ้นไป หรือ 

2. ค่าการเพิ่มขึ้นของร้อยละของอาจารย์ประจําที่ดํารงตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์      
รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์รวมกัน เปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมา ที่กําหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 
= ร้อยละ 12 ขึ้นไป 

สูตรการคํานวณ  :  

1. คํานวณค่าร้อยละของอาจารย์ประจําที่ดํารงตําแหน่งทางวิชาการ 

ร้อยละของอาจารย์ประจําที่ดํารงตําแหน่งทางวิชาการ= 
จํานวนอาจารย์ทีดํ่ารงตําแหน่งทางวิชาการ

จํานวนอาจารย์ประจําทัง้หมด
 x 100 

 
2. แปลงค่าร้อยละที่คํานวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 

 
 
คะแนนที่ได้ =  

หรือ 

1. ค่าการเพิ่มขึ้นของร้อยละของอาจารย์ประจําที่ดํารงตําแหน่งทางวิชาการเปรียบเทียบ
กับปีที่ผ่านมา = ร้อยละของอาจารย์ประจําที่ดํารงตําแหน่งทางวิชาการในปีที่ประเมิน ลบด้วย ร้อยละ
ของอาจารย์ประจําที่ดํารงตําแหน่งทางวิชาการในปีก่อนหน้าปีที่ประเมิน 

2. แปลงค่าการเพิ่มขึ้นของร้อยละของอาจารย์ประจําที่ดํารงตําแหน่งทางวิชาการ
เปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมา ที่คํานวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 

 
 
คะแนนที่ได้ =  

 
 
 

หมายเหตุ :  

1. การนับจํานวนอาจารย์ประจํา ให้นับตามปีการศึกษาและนับทั้งที่ปฏิบัติงานจริงและลา
ศึกษาต่อ 

ร้อยละของอาจารย์ประจําที่ดํารงตําแหนง่ทางวิชาการ 
 

ร้อยละของอาจารย์ประจําที่ดํารงตําแหนง่ทางวิชาการที่กําหนดให้คะแนนเต็ม 5 
X 5 

ค่าการเพิ่มขึ้นของรอ้ยละของอาจารย์ประจําทีด่ํารงตําแหน่งทางวิชาการ 
เปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมา 

 
ค่าการเพิ่มขึ้นของรอ้ยละของอาจารย์ประจําทีด่ํารงตําแหน่งทางวิชาการเปรียบเทียบกับ

ปีที่ผ่านมาที่กําหนดใหเ้ป็นคะแนนเต็ม 5 

X 5 
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2. คณะสามารถเลือกประเมินตามเกณฑ์การประเมินแนวทางใดแนวทางหนึ่งก็ได้ไม่
จําเป็นต้องเลือกเหมือนกับสถาบัน 
 
ตัวบ่งชี้ที่ 2.4  : ระบบการพัฒนาคณาจารยแ์ละบุคลากรสายสนับสนนุ 

ชนิดของตัวบ่งชี้  : กระบวนการ 

คําอธิบายตัวบ่งชี้  : 

การจัดการเรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ จําเป็นต้องมีการบริหารและพัฒนา
คณาจารย์อย่างเหมาะสมทั้งในด้านเทคนิคการสอน การประเมินผลการเรียนรู้และการใช้สื่อการสอนที่
ทันสมัย รวมทั้งมีการปรับกระบวนการการเรียนการสอนโดยใช้ผลการเรียนและข้อมูลจากความ
คิดเห็นของผู้เรียน นอกจากนั้น ยังจําเป็นต้องมีบุคลากรสายสนับสนุนที่มีคุณภาพสอดคล้องกับพันธกิจ
และเป้าหมายของสถาบัน 

กระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ หมายถึง การจัดการศึกษาที่ถือว่าผู้เรียน
สําคัญที่สุด เป็นกระบวนการจัดการศึกษาที่ต้องเน้น ให้เรียนแสวงหาความรู้ และพัฒนาความรู้ได้ด้วย
ตนเอง หรือรวมทั้งมีการฝึกและปฏิบัติในสภาพจริงของการทํางาน มีการเชื่อมโยงสิ่งที่เรียนกับสังคม
และการประยุกต์ใช้ มีการจัดกิจกรรมและกระบวนการให้ผู้เรียนได้คิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ ประเมิน
และสร้างสรรค์สิ่งต่างๆ 

นอกจากนี้ต้องส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพ โดย
สะท้อนจากการที่นักศึกษาสามารถเลือกเรียนรายวิชา หรือเลือกทําโครงงานหรือชิ้นงานในหัวข้อที่
สนใจในขอบเขตเนื้อหาของวิชานั้นๆ  

รูปแบบการจัดการเรียนรู้ในระดับอุดมศึกษาตามแนวทางเน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ ซึ่งมุ่ง
พัฒนาความรู้ และทักษะทางวิชาชีพ ทักษะชีวิตและทักษะสังคม มีปรากฏในวงการศึกษาไทยหลาย
รูปแบบตัวอย่างเช่น 

1. การเรียนรู้จากกรณีปัญหา (Problem-based Learning : PBL) 
2. การเรียนรู้เป็นรายบุคคล (Individual Study) 
3. การเรียนรู้แบบสรรคนิยม (Constructivism) 
4. การเรียนรู้แบบแสวงหาความรู้ได้ด้วยตนเอง (Self-Study) 
5. การเรียนรู้จากการทํางาน (Work-based Learning) 
6. การเรียนรู้ที่เน้นการวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ (Research–based Learning) 
7. การเรียนรู้ที่ใช้วิธีสร้างผลงานจากการตกผลึกทางปัญญา (Crystal-based 

Approach) 
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เกณฑ์มาตรฐาน : 

1. มีแผนการบริหารและการพัฒนาคณาจารย์ทั้งด้านวิชาการ เทคนิคการสอนและการ
วัดผล และมีแผนการบริหารและพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนที่มีการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงประจักษ์ 

2. มีการบริหารและการพัฒนาคณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนให้เป็นไปตามแผนที่
กําหนด 

3. มีสวัสดิการเสริมสร้างสุขภาพที่ดี และสร้างขวัญและกําลังใจให้คณาจารย์และบุคลากร
สายสนับสนุนสามารถทํางานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

4. มีระบบการติดตามให้คณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนนําความรู้และทักษะที่ได้
จากการพัฒนามาใช้ในการจัดการเรียนการสอนและการวัดผลการเรียนรู้ของนักศึกษา ตลอดจนการ
ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง 

5. มีการให้ความรู้ด้านจรรยาบรรณอาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน และดูแลควบคุม
ให้คณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนถือปฏิบัติ 

6. มีการประเมินผลความสําเร็จของแผนการบริหารและการพัฒนาคณาจารย์และ
บุคลากรสายสนับสนุน  

7. มีการนําผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือปรับปรุงการบริหารและการพัฒนา
คณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน 

หมายเหตุ  : 

 หลักฐานในการประเมินในเกณฑ์มาตรฐานข้อที่ 3 เช่น ผลการประเมินหรือผลการสํารวจ
ความพึงพอใจของคณาจารย์และบุคลากร  ด้านสวัสดิการ การเสริมสร้างสุขภาพที่ดีและการสร้างขวัญ
และกําลังใจ หรือหลักฐานเชิงประจักษ์อ่ืนๆ ที่เชื่อมโยงให้เห็นการทํางานได้ดีขึ้น 

เกณฑ์การประเมิน  :  
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการดําเนินการ 
1 ข้อ 

มีการดําเนินการ 
2 ข้อ 

มีการดําเนินการ 
3 หรือ 4 ข้อ 

มีการดําเนินการ 
5 หรือ 6 ข้อ 

มีการดําเนินการ 
7 ข้อ 

ตัวบ่งชี้ที่ 2.5 : ห้องสมุด อุปกรณ์การศึกษา และสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ 

ชนิดของตัวบ่งชี้  :  ปัจจัยนําเข้า 

คําอธิบายตัวบ่งชี้  : 

นอกเหนือจากการเรียนการสอน สถาบันอุดมศึกษาควรจัดบริการด้านกายภาพอย่าง
ครบถ้วน โดยเฉพาะในเรื่องการบริการสิ่งอํานวยความสะดวกที่เอื้อต่อการเรียน เช่น สื่อเทคโนโลยีเพื่อ
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การศึกษา ห้องสมุดและแหล่งการเรียนรู้อ่ืนๆ การบริการด้านงานทะเบียน การบริการนักศึกษา
นานาชาติ เป็นต้น นอกจากนั้น ยังจําเป็นต้องมีสภาพแวดล้อมและการบริการด้านกายภาพที่ส่งเสริม
คุณภาพชีวิตของนักศึกษา เช่น สิ่งแวดล้อมในสถาบัน หอพักนักศึกษา ห้องเรียน สถานที่ออกกําลัง
กาย บริการอนามัย การจัดจําหน่ายอาหาร เป็นต้น 
 
เกณฑ์มาตรฐาน  : 

1. มีการจัดการหรือจัดบริการเพื่อให้นักศึกษามีเครื่องคอมพิวเตอร์ใช้ในอัตราไม่สูงกว่า 8 
FTES ต่อเครื่อง 

2. มีบริการห้องสมุดและแหล่งเรียนรู้อ่ืนๆ ผ่านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ และมีการ
ฝึกอบรมการใช้งานแก่นักศึกษาทุกปีการศึกษา 

3. มีบริการด้านกายภาพที่เหมาะสมต่อการจัดการเรียนการสอนและการพัฒนานักศึกษา
อย่างน้อยในด้านห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ อุปกรณ์การศึกษา และจุดเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ต 

4. มีบริการสิ่งอํานวยความสะดวกที่จําเป็นอื่น ๆ อย่างน้อยในด้านงานทะเบียนนักศึกษา
ผ่านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ การบริการอนามัยและการรักษาพยาบาล การจัดการหรือจัดบริการ
ด้านอาหาร และสนามกีฬา 

5. มีระบบสาธารณูปโภคและรักษาความปลอดภัยของอาคารตลอดจนบริเวณโดยรอบ 
อย่างน้อยในเรื่องประปา ไฟฟ้า ระบบกําจัดของเสีย การจัดการขยะ รวมทั้งมีระบบและอุปกรณ์
ป้องกันอัคคีภัยในบริเวณอาคารต่าง ๆ โดยเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 

6. มีผลการประเมินคุณภาพของบริการในข้อ 2 – 5 ทุกข้อไม่ตํ่ากว่า 3.51 จากคะแนน              
เต็ม 5 

7. มีการนําผลการประเมินคุณภาพในข้อ 6 มาใช้เป็นข้อมูลในการพัฒนาการจัดบริการ      
ด้านกายภาพที่สนองความต้องการของผู้รับบริการ 

หมายเหตุ  : 
1. ในเกณฑ์มาตรฐานข้อ 1 ให้นับรวม notebook และ mobile device ต่างๆ                 

ของนักศึกษามีการลงทะเบียนการใช้ wifi กับสถาบันด้วย 
2. การคิดจํานวน FTES ให้นําจํานวน FTES ของแต่ละระดับการศึกษารวมเข้าด้วยกัน            

โดยไม่ต้องเทียบเป็น FTES ของระดับปริญญาตรี 

เกณฑ์การประเมิน : 
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการดําเนินการ 
1 ข้อ 

มีการดําเนินการ 
2 หรือ 3 ข้อ 

มีการดําเนินการ 
4 หรือ 5 ข้อ 

มีการดําเนินการ 
6 ข้อ 

มีการดําเนินการ 
7 ข้อ 
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ตัวบ่งชี้ที ่2.6 : ระบบและกลไกการจัดการเรยีนการสอน 

ชนิดของตัวบ่งชี้  :  กระบวนการ 

คําอธิบายของตัวบ่งชี้  : 

กระบวนการจัดการเรียนการสอนต้องเป็นไปตามแนวทางที่กําหนดในพระราชบัญญัติ
การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 ที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ มีการ
จัดรูปแบบการจัดการเรียนการสอนที่เหมาะสมและยืดหยุ่น โดยการมีส่วนร่วมจากบุคคล สถาบัน หรือ
ชุมชนภายนอก มีการจัดกระบวนการเรียนรู้ที่คํานึงถึงความแตกต่างเฉพาะตัวของนักศึกษา ซึ่งเป็น
เรื่องที่สําคัญมากต่อความสนใจใฝ่รู้และต่อศักยภาพในการแสวงหาความรู้ของนักศึกษา เช่น การเปิด
โอกาสให้นักศึกษาได้ค้นคว้าวิจัยโดยอิสระในรูปโครงการวิจัยส่วนบุคคล การจัดให้มีช่ัวโมงเรียนใน
ภาคปฏิบัติ ในห้องปฏิบัติการ รวมทั้งมีการฝึกประสบการณ์ภาคสนามอย่างพอเพียง มีการจัดสัมมนา 
จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ จัดทําโครงการ มีการเรียนการสอนทางเครือข่ายคอมพิวเตอร์ (Internet) 
และ มีห้องสมุดและระบบสืบค้นข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ที่พียงพอสําหรับการศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมได้
ด้วยตนเอง 

เกณฑ์มาตรฐาน  : 

1. มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ
ทุกหลักสูตร 

2. ทุกรายวิชาของหลักสูตรมีรายละเอียดของรายวิชา และของประสบการณ์ภาคสนาม    
(ถ้ามี )  ก่อนการเปิดสอนในแต่ละภาคการศึกษา ตามท่ีกําหนดในกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 

3. ทุกหลักสูตรมีรายวิชาที่ส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ด้วยตนเอง และการให้ผู้เรียนได้เรียนรู้
จากการปฏิบัติทั้งในและนอกห้องเรียนหรือจากการทําวิจัย 

4. มีการให้ผู้มีประสบการณ์ทางวิชาการหรือวิชาชีพจากหน่วยงานหรือชุมชนภายนอกเข้า
มามีส่วนร่วมในกระบวนการเรียนการสอนทุกหลักสูตร 

5. มีการจัดการเรียนรู้ที่พัฒนาจากการวิจัย หรือจากกระบวนการจัดการความรู้เพื่อ
พัฒนาการเรียนการสอน 

6. มีการประเมินความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อคุณภาพการจัดการเรียนการสอนและสิ่ง
สนับสนุนการเรียนรู้ทุกรายวิชา ทุกภาคการศึกษา โดยผลการประเมินความพึงพอใจในแต่ละรายวิชา
ต้องไม่ตํ่ากว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5 

7. มีการพัฒนาหรือปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธ์การสอน หรือการ
ประเมินผลการเรียนรู้ทุกรายวิชา ตามผลการประเมินรายวิชา 
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หมายเหตุ  : 

1. มหาวิทยาลัยหรือคณะจะต้องประเมินความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อคุณภาพการ
เรียนการสอนและสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ทุกรายวิชา ทุกภาคการศึกษา ยกเว้น รายวิชาที่ไม่มีการเรียน
การสอนในชั้นเรียนหรือในห้องปฏิบัติการ เช่น การฝึกงาน สหกิจศึกษา การค้นคว้าอิสระ วิชา
โครงงาน สารนิพนธ์และวิทยานิพนธ์ เป็นต้น 

2. งานวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนตามเกณฑ์ข้อ 5 หมายถึง งานวิจัยของผู้สอนของ
สถาบันที่ได้พัฒนาขึ้นและนําไปใช้ในการพัฒนาการเรียนการสอน 

กรณีหลักสูตรที่ไม่เป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF) ต้องมี
การจัดทํารายละเอียดของรายวิชาและของประสบการณ์ภาคสนาม  (ถ้ามี)  ก่อนการเปิดสอนในแต่
ละภาคการศึกษาด้วย 

เกณฑ์การประเมิน :  
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการดําเนินการ 
1 ข้อ 

มีการดําเนินการ 
2 หรือ 3 ข้อ 

มีการดําเนินการ 
4 หรือ 5 ข้อ 

มีการดําเนินการ 
6 ข้อ 

มีการดําเนินการ 
7 ข้อ 

ตัวบ่งชี้ที่ 2.7 : ระบบและกลไกการพัฒนาสัมฤทธิผลการเรียนตามคุณลักษณะของ
บัณฑิต 

ชนิดของตัวบ่งชี้ : กระบวนการ 

คําอธิบายของตัวบ่งชี้  : 

คุณลักษณะของบัณฑิต  หมายถึง  คุณสมบั ติที่ พึ งประสงค์ซึ่ งผู้สํ า เร็จการศึกษา
ระดับอุดมศึกษาพึงมี ประกอบด้วย 2 ส่วน คือ คุณลักษณะของบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
แห่งชาติของแต่ละหลักสูตร และคุณลักษณะของบัณฑิตตามต้องการของผู้ใช้บัณฑิต คุณลักษณะตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติมี 5 ด้าน ได้แก่ ด้านคุณธรรม จริยธรรม ด้านความรู้ ด้านทักษะทาง
ปัญญา ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข 
การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ส่วนคุณลักษณะบัณฑิตตามความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต 
อาจมีความแตกต่างกันตามลักษณะอาชีพหรือบริบทของผู้ใช้ และอาจปรากฏในกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิแห่งชาติ หรือที่มีลักษณะเพิ่มเติมจากกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ เช่น การบริหารจัดการ การเป็นผู้
ใฝ่รู้ใฝ่เรียน การก้าวทันวิทยาการ ความสามารถในการประยุกต์ความรู้กับการปฏิบัติงานจริง สําหรับ
ผู้สําเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา หรือผู้สําเร็จการศึกษาในหลักสูตรที่เน้นการวิจัย ควรมี
คุณลักษณะเพิ่มเติมด้านความเป็นนักวิชาการ การเป็นผู้นําทางความคิด โดยเฉพาะความสามารถด้าน
การคิดเชิงวิพากษ์ และการนําเสนอผลงาน 
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เกณฑ์มาตรฐาน :  

1. มีการสํารวจคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ตามความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต
อย่างน้อยสําหรับทุกหลักสูตรระดับปริญญาตรี ทุกรอบระยะเวลาตามแผนกําหนดการศึกษาของ
หลักสูตร 

2. มีการนําผลจากข้อ 1 มาใช้ในการปรับปรุงหลักสูตร การจัดการเรียนการสอน การ
วัดผลการศึกษาและสัมฤทธิผลทางการเรียนที่ส่งเสริมทักษะอาชีพและคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึง
ประสงค์ตามความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต 

3. มีการส่งเสริมสนับสนุนทรัพยากรทั้งด้านบุคลากร เทคโนโลยีสารสนเทศ และ
งบประมาณที่เอื้อต่อการพัฒนาคุณลักษณะของบัณฑิต 

4. มีระบบและกลไกการส่งเสริมให้นักศึกษาระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาเข้าร่วม
กิจกรรมการประชุมวิชาการหรือนําเสนอผลงานทางวิชาการในที่ประชุมระหว่างสถาบัน หรือที่ประชุม
ระดับชาติหรือนานาชาติ 

5. มีกิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมให้แก่นักศึกษาระดับปริญญาตรีและ
บัณฑิตศึกษาที่จัดโดยสถาบัน 

เกณฑ์การประเมิน  : 
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการดําเนินการ 
1 ข้อ 

มีการดําเนินการ 
2 ข้อ 

มีการดําเนินการ 
3 ข้อ 

มีการดําเนินการ 
4 ข้อ 

มีการดําเนินการ 
5 ข้อ 

ตัวบ่งชี้ที่ 2.8 : ระดับความสําเร็จของการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมที่จัดให้กับ
นักศึกษา 

ชนิดของตัวบ่งชี้ : ผลผลิต 

คําอธิบายของตัวบ่งชี้ : 

คุณธรรมจริยธรรมของนักศึกษาเป็นคุณลักษณะที่พึงประสงค์และเป็นปัจจัยสําคัญของ
คุณภาพบัณฑิตตามเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ และกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ รวมทั้งความคาดหวังของผู้ใช้บัณฑิตและสังคม ดังนั้น สถาบันจึงควรมีการ
วัดระดับความสําเร็จของการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมที่สถาบันจัดให้กับนักศึกษา 

เกณฑ์มาตรฐาน  :  

1. มีการกําหนดพฤติกรรมด้านคุณธรรมจริยธรรมสําหรับนักศึกษาที่ต้องการส่งเสริมไว้
เป็นลายลักษณ์อักษร 
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2. มีการถ่ายทอดหรือเผยแพร่พฤติกรรมด้านคุณธรรมจริยธรรมสําหรับนักศึกษาที่
ต้องการส่งเสริมตามข้อ 1 ไปยังผู้บริหาร คณาจารย์ นักศึกษาและผู้เกี่ยวข้องทราบอย่างทั่วถึงทั้ง
สถาบัน 

3. มีโครงการหรือกิจกรรมส่งเสริมการพัฒนาพฤติกรรมด้านคุณธรรมจริยธรรมที่กําหนด
ในข้อ 1 โดยระบุตัวบ่งชี้และเป้าหมายวัดความสําเร็จ 

4. มีการประเมินผลโครงการหรือกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมของนักศึกษาตาม            
ตัวบ่งชี้และเป้าหมายที่กําหนดในข้อ 3 โดยมีผลการประเมินบรรลุเป้าหมายอย่างน้อย ร้อยละ 90 ของ
ตัวบ่งชี้ 

5. มีนักศึกษาหรือกิจกรรมที่เกี่ยวกับนักศึกษาได้รับการยกย่องชมเชย ประกาศเกียรติคุณ
ด้านคุณธรรมจริยธรรม โดยหน่วยงานหรือองค์กรระดับชาติ 

หมายเหตุ : 

1. การยกย่องชมเชยประกาศเกียรติคุณด้านคุณธรรม จริยธรรม หากดําเนินการในระดับ
มหาวิทยาลัย ต้องมีกรรมการภายนอกมหาวิทยาลัย อย่างน้อยร้อยละ 50 และมีผู้เข้าร่วมแข่งขันหรือ
เข้าร่วมการคัดเลือกที่มาจากหลากหลายสถาบัน (ต้ังแต่ 3 สถาบันขึ้นไป) 

2. หน่วยงานหรือองค์กรระดับชาติ หมายถึง หน่วยงานนอกสถาบันระดับกรมหรือ
เทียบเท่าขึ้นไป (เช่น ระดับจังหวัด) หรือรัฐวิสาหกิจ หรือองค์กรมหาชน หรือบริษัทมหาชนที่จด
ทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์หรือองค์กรกลางระดับชาติทั้งภาครัฐและเอกชน (เช่น สภาอุตสาหกรรม 
สภาหอการค้า       สภาวิชาชีพ) 

เกณฑ์การประเมิน : 
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการดําเนินการ 
1 ข้อ 

มีการดําเนินการ 
2 ข้อ 

มีการดําเนินการ 
3 ข้อ 

มีการดําเนินการ 
4 ข้อ 

มีการดําเนินการ 
5 ข้อ 
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ตัวบ่งชี้ที่ 2.9  : ตัวบ่งชี้ด้านคุณภาพบัณฑิตและคุณภาพอาจารย์ 

ตัวบ่งชี้ที่ 2.9.1  : บัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งานทําหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี  
  (ตัวบ่งชี้ สมศ.ที่ 1) 

ชนิดของตัวบ่งชี้ :  ผลผลิต 

คําอธิบายตัวบ่งชี้  : 

บัณฑิตปริญญาตรีที่สําเร็จการศึกษาในหลักสูตรภาคปกติ ภาคพิเศษ และภาคนอกเวลาใน
สาขานั้นๆ ที่ได้งานทํา หรือมีกิจการของตนเองที่มีรายได้ประจํา ภายในระยะเวลา 1 ปีนับจากวันที่
สําเร็จการศึกษา เมื่อเทียบกับบัณฑิตที่สําเร็จการศึกษาในปีการศึกษานั้น 

การนับการมีงานทํา นับกรณีการทํางานสุจริตทุกประเภทที่สามารถสร้างรายได้เข้ามา
ประจําเพื่อเลี้ยงชีพตนเองได้ โดยการนับจํานวนผู้มีงานทําของผู้สําเร็จการศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนใน
ภาคพิเศษหรือภาคนอกเวลา ให้นับเฉพาะผู้ที่เปลี่ยนงานใหม่หลังสําเร็จการศึกษาเท่านั้น 

วิธีการคาํนวณ 

จํานวนบัณฑิตปรญิญาตรทีี่ได้งานทาํหรอืประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี
จํานวนบัณฑติที่ตอบแบบสํารวจทั้งหมด

 X 100 

 

หมายเหตุ :  

ไม่นับรวมบัณฑิตที่มีงานทําก่อนเข้าศึกษาหรือมีกิจการของตนเองที่มีรายได้ประจําอยู่แล้ว       
ผู้ที่ศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษา ผู้อุปสมบท และผู้ที่เกณฑ์ทหาร  

เกณฑ์การใหค้ะแนน : 

ใช้บัญญัติไตรยางศ์เทียบ กําหนดร้อยละ 100 เท่ากับ 5 คะแนน 

ข้อมูลประกอบการพิจารณา 

ข้อมูลจากการสํารวจต้องมีความเป็นตัวแทนของผู้สําเร็จการศึกษาทั้งในเชิงปริมาณ อย่าง
น้อยร้อยละ 70 และในเชิงคุณลักษณะ ครอบคลุมทุกคณะ กรณีบัณฑิตที่ตอบแบบสํารวจไม่ถึงร้อยละ 
70 ของบัณฑิตที่สําเร็จการศึกษา ให้มีการติดตามซ้ําให้ครบและรายงานผลที่ติดตามซํ้าเปรียบเทียบกับ
ผลที่เก็บได้ในครั้งแรก โดยผลการสํารวจต้องสามารถระบุข้อมูล ดังต่อไปนี้ 

1. จํานวนผู้ตอบแบบสํารวจ 
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2. จํานวนผู้สําเร็จการศึกษาทั้งภาคปกติและภาคพิเศษ (ภาคนอกเวลาราชการ) 
3. จํานวนผู้สําเร็จการศึกษาที่ได้งานทํา 
4. จํานวนผู้สําเร็จการศึกษาประกอบอาชีพอิสระ 
5. จํานวนบัณฑิตที่มีงานทําก่อนเข้าศึกษา 
6. จํานวนบัณฑิตที่ศึกษาต่อ 
7. เงินเดือนหรือรายได้ต่อเดือน ของผู้สําเร็จการศึกษาที่ได้งานทําหรือประกอบอาชีพอิสระ 

ตัวบ่งชี้ที่ 2.9.2 : คุณภาพของบัณฑิตปริญญาตรี โท และเอกตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (ตัวบ่งชี้ สมศ. ที่ 2) 

ชนิดของตัวบ่งชี้ :  ผลผลิต 

คําอธิบายตัวบ่งชี้  : 
คุณภาพของบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ (TQF : HEd. หรือ Thai 

Qualifications Framework for Higker Education) หมายถึง คุณลักษณะของบัณฑิตระดับ
ปริญญาตรี โท และเอก ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติที่ สํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา ระบุ โดยเป็นคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ตามท่ีสถาบันกําหนด 
ครอบคลุมอย่างน้อย 5 ด้าน คือ 1) ด้านคุณธรรมจริยธรรม 2) ด้านความรู้ 3) ด้านทักษะทางปัญญา 
4) ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ และ 5) ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ รวมทั้ง TQF ตามสาขาวิชาชีพที่ประกาศใช้ 
ตลอดจนสอดคล้องกับคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ที่สภาสถาบันหรือองค์กรวิชาชีพกําหนด
เพิ่มเติม หรือสอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต 

กรณีที่เป็นวิชาชีพที่มีเพิ่มเติมคุณลักษณะของบัณฑิตที่เพิ่มเติมจากกรอบมาตรฐานทั้ง 5 
ด้าน ต้องทําการประเมินครบทุกด้าน 

วิธีการคํานวณ : 

 

 

เกณฑ์การให้คะแนน : 

 ใช้ค่าเฉลี่ยของคะแนนประเมินบัณฑิต (คะแนนเต็ม 5) 

 

 

ผลรวมของค่าคะแนนที่ได้จากการประเมินบัณฑิต 

จํานวนบัณฑิตที่ได้รับการประเมินทั้งหมด 
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ข้อมูลประกอบการพิจารณา 

ข้อมูลจากการสํารวจต้องมีความเป็นตัวแทนของผู้สําเร็จการศึกษาทั้งในเชิงปริมาณและ
เชิงคุณภาพครอบคลุมทุกคณะ อย่างน้อยร้อยละ 20 ของจํานวนผู้สําเร็จการศึกษาในแต่ละระดับ โดย
มีข้อมูลประกอบการพิจารณาดังต่อไปนี้ 

1. ข้อมูลที่ แสดงถึ งคุณภาพบัณฑิตในด้านต่างๆ  ตามกรอบมาตรฐานคุณวุ ฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ที่สถาบันอุดมศึกษาเป็นผู้ดําเนินการรวบรวมข้อมูลเอง โดยใช้แนวทางจาก
ตัวอย่างแบบสอบถามที่เผยแพร่โดยสมศ. 

2. ผู้ตอบแบบสอบถาม คือ ผู้ใช้บัณฑิต หรือสถาบันที่รับบัณฑิตเข้าศึกษาต่อ 
3. ข้อมูลผลการดําเนินงานด้านการผลิตบัณฑิตจากระบบฐานข้อมูลด้านการประกัน

คุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษา (CHE QA Online System) โดยสํานักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา (สกอ.) 

4. ต้องแสดงแบบเก็บข้อมูลให้ครบทั้ง 5 ด้าน และแสดงวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลให้
ชัดเจน 

ตัวบ่งชี้ที่ 2.9.3 : ผลงานของผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทที่ได้รับการตีพิมพ์หรือ
เผยแพร่ (ตัวบ่งชี้ สมศ.ที่ 3) 

ชนิดของตัวบ่งชี้ :  ผลผลิต 

คําอธิบายตัวบ่งชี้  : 
ผลงานของผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่เป็นปัจจัย

สําคัญของคุณภาพของผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทที่แสดงถึงความเป็นผู้นําทางความคิด 
ความสามารถด้านการคิดเชิงวิพากษ์ การนําเสนอผลงาน มีทักษะในการวิจัย ทักษะและภูมิปัญญาใน
ฐานะนักวิชาการและนักวิชาชีพขั้นสูง 

ผลงานผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท หมายถึง บทความที่เป็นวิทยานิพนธ์ หรือบทความ
จากสารนิพนธ์หรือบทความจากศิลปนิพนธ์ 

งานวิจัยที่เผยแพร่ในที่ประชุมวิชาการระดับชาติ หมายถึง การนําเสนอบทความวิจัยใน
ที่ประชุมวิชาการและบทความฉบับสมบูรณ์ (Full Paper) ได้รับการตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการ
ประชุมวิชาการ (Proceedings) ระดับชาติ ที่มีกองบรรณาธิการจัดทํารายงาน หรือคณะกรรมการ
จัดการประชุมประกอบด้วยศาสตราจารย์ หรือผู้ทรงคุณวุฒิระดับปริญญาเอก หรือผู้ทรงคุณวุฒิที่มี
ผลงานเป็นที่ยอมรับในสาขาวิชานั้นๆ นอกสถาบันเจ้าภาพอย่างน้อยร้อยละ 25 

งานวิจัยที่เผยแพร่ในที่ประชุมวิชาการระดับนานาชาติ หมายถึง การนําเสนอบทความ
วิจัยในที่ประชุมวิชาการและบทความฉบับสมบูรณ์ (Full Paper) ได้รับการตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่อง
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จากการประชุมวิชาการ (Proceedings) ระดับนานาชาติ ที่มีกองบรรณาธิการจัดทํารายงาน หรือ
คณะกรรมการจัดการประชุมประกอบด้วยศาสตราจารย์ หรือผู้ทรงคุณวุฒิระดับปริญญาเอก หรือ
ผู้ทรงคุณวุฒิที่มีผลงานเป็นที่ยอมรับในสาขาวิชานั้นๆ นอกสถาบันเจ้าภาพอย่างน้อยร้อยละ 25 

งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติ หมายถึง บทความจาก
ผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ (Journal) ที่ปรากฏในฐานข้อมูล Thai-Journal 
Citation Index Center (TCI) หรือวารสารวิชาการระดับชาติตามประกาศของ สมศ. 

งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติ หมายถึง บทความจาก
ผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ (Journal) ที่ปรากฏในฐานข้อมูลสากล ได้แก่ 
ฐานข้อมูลการจัดอันดับวารสาร SJR (SClmago Journal Rank : www.scimagojr.com) หรือ
ฐานข้อมูล ISI Web of Science (Science Citation Index Expand,Social Sciences Citation 
Index,Art and Humanities Citation Index) หรือฐานข้อมูล Scopus หรือวารสารวิชาการระดับ
นานาชาติตามประกาศของ สมศ. 

การเผยแพร่สู่สาธารณะในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง หมายถึง การเผยแพร่ในลักษณะของ
รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ วารสารวิชาการ หรือสิ่งพิมพ์ทางวิชาการในระดับ
มหาวิทยาลัย หรือระดับคณะ และต้องเป็นผลงานที่ผ่านการกลั่นกรอง (peer review) โดยมี
บุคคลภายนอกสถาบันร่วมเป็นกรรมการพิจารณาด้วย  

 
วิธีการคํานวณ : 

ผลรวมถ่วงน้ําหนักของผลงานที่ตีพิมพ์หรือเผยแพร่ของผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท

จํานวนผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโททั้งหมด
 x 100 

หมายเหตุ : 

 นับตามปีที่ได้รับการตีพิมพ์เท่านั้น 
เกณฑ์การประเมิน : 
 กําหนดระดับคุณภาพงานวิจัยที่ตีพิมพ์ ดังนี้ 

ค่าน้าํหนัก ระดับคณุภาพงานวิจัย 
0.25 - มีการเผยแพร่สู่สาธารณะในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง 
0.50 - มีการ ตี พิม พ์ ในรายงานสืบ เนื่ อ งจากการประชุม วิชาการระดับชา ติ 

(proceeding)  
0.75 - มีการตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ 

(proceeding) หรือมีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติ 
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ค่าน้าํหนัก ระดับคณุภาพงานวิจัย 
1.00 - มีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ 

 
กําหนดระดับคุณภาพงานสร้างสรรค์ที่เผยแพร่ ดังนี้ 

ค่าน้าํหนัก ระดับคณุภาพงานสร้างสรรค*์ 
0.125 - งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับสถาบันหรือจังหวัด 
0.25 - งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับชาติ 
0.50 - งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับความร่วมมือระหว่างประเทศ 
0.75 - งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับภูมิภาคอาเซียน 
1.00 - งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับนานาชาติ 

          * องค์ประกอบของคณะกรรมการไม่น้อยกว่า 3 คน และต้องมีบุคคลภายนอกสถาบันร่วม
พิจารณาด้วย 

อาเซียน หมายถึง สมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (Association of South East 
Asian Nations) มี 10 ประเทศ ได้แก่ บรูไน กัมพูชา อินโดนีเซีย ลาว มาเลเซีย พม่า 
ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ ไทย และเวียดนาม 

การเผยแพร่ในระดับความร่วมมือระหว่างประเทศ เป็นโครงการเฉพาะระหว่างประเทศ เช่น ความ
ร่วมมือการจัดแสดงโขนระหว่าง ไทย –ลาว เป็นต้น 

การเผยแพร่ในระดับภูมิภาคอาเซียน เป็นการเผยแพร่เฉพาะในกลุ่มอาเซียน 10 ประเทศ (อย่างน้อย 
5 ประเทศ) 

การเผยแพร่ในระดับนานาชาติ เป็นการเผยแพร่ที่เปิดกว้างสําหรับทุกประเทศ (อย่างน้อย 5 ประเทศ 
ที่ไม่ได้อยู่ในกลุ่มอาเซียน) 

เกณฑ์การใหค้ะแนน : 

ใช้บัญญัติไตรยางศ์เทียบ กําหนดร้อยละ 25 เท่ากับ 5 คะแนน 

ข้อมูลประกอบการพิจารณา 
1. จํานวนและรายชื่อบทความวิจัยจากวิทยานิพนธ์ สารนิพนธ์ ของผู้สําเร็จการศึกษาระดับ

ปริญญาโทที่ได้รับการตีพิมพ์ในระดับชาติหรือนานาชาติรายปีตามปีการศึกษาหรือปีปฏิทินที่ตรงกับปี
การศึกษา พร้อมชื่อเจ้าของบทความ ช่ือวิทยานิพนธ์หรือสารนิพนธ์ ปีที่ตีพิมพ์ ช่ือวารสารหรือรายงาน
สืบเนื่องจากการประชุมวิชาการที่ตีพิมพ์ ค่าน้ําหนักของบทความวิจัยแต่ละชิ้น 

2. จํานวนและรายชื่อผลงานสร้างสรรค์จากศิลปนิพนธ์ของผู้สําเร็จการศึกษาระดับ
ปริญญาโทที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับชาติหรือระดับนานาชาติ พร้อมชื่อเจ้าของผลงาน ปีที่เผยแพร่ 
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ช่ือหน่วยงานหรือองค์กร พร้อมทั้งจังหวัด ประเทศที่เผยแพร่ รูปแบบของการเผยแพร่พร้อมหลักฐาน 
และค่าน้ําหนักของการเผยแพร่ผลงานแต่ละชิ้น 

3. จํานวนและรายชื่อผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโททั้งหมด 

ตัวบ่งชี้ที่ 2.9.4  :  ผลงานของผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกที่ได้รับการตีพิมพ์หรือ
เผยแพร่ (ตัวบ่งชี้ สมศ.ที่ 4) 

ชนิดของตวับ่งชี้ :  ผลผลิต 

คําอธิบายตัวบ่งชี้ : 
 ผลงานของผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่เป็นปัจจัย

สําคัญของคุณภาพของผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกที่แสดงถึงความเป็นผู้นําทางความคิด 
ความสามารถด้านการคิดเชิงวิพากษ์ การนําเสนอผลงาน มีทักษะในการวิจัย ทักษะและภูมิปัญญาใน
ฐานะนักวิชาการและนักวิชาชีพขั้นสูง 

งานวิจัยที่เผยแพร่ในที่ประชุมวิชาการระดับชาติ หมายถึง การนําเสนอบทความวิจัยใน
ที่ประชุมวิชาการและบทความฉบับสมบูรณ์ (Full Paper) ได้รับการตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการ
ประชุมวิชาการ (Proceedings) ระดับชาติ ที่มีกองบรรณาธิการจัดทํารายงาน หรือคณะกรรมการ
จัดการประชุมประกอบด้วยศาสตราจารย์ หรือผู้ทรงคุณวุฒิระดับปริญญาเอก หรือผู้ทรงคุณวุฒิที่มี
ผลงานเป็นที่ยอมรับในสาขาวิชานั้นๆ นอกสถาบันเจ้าภาพอย่างน้อยร้อยละ 25 

งานวิจัยที่เผยแพร่ในที่ประชุมวิชาการระดับนานาชาติ หมายถึง การนําเสนอบทความ
วิจัยในที่ประชุมวิชาการและบทความฉบับสมบูรณ์ (Full Paper) ได้รับการตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่อง
จากการประชุมวิชาการ (Proceedings) ระดับนานาชาติ ที่มีกองบรรณาธิการจัดทํารายงาน หรือ
คณะกรรมการจัดการประชุมประกอบด้วยศาสตราจารย์ หรือผู้ทรงคุณวุฒิระดับปริญญาเอก หรือ
ผู้ทรงคุณวุฒิที่มีผลงานเป็นที่ยอมรับในสาขาวิชานั้นๆ นอกสถาบันเจ้าภาพอย่างน้อยร้อยละ 25 

งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติ หมายถึง บทความจาก
ผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ (Journal) ที่ปรากฏในฐานข้อมูล Thai-Journal 
Citation Index Center (TCI) หรือวารสารวิชาการระดับชาติตามประกาศของ สมศ. 

 งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติ หมายถึง บทความจาก
ผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ (Journal) ที่ปรากฏในฐานข้อมูลสากล ได้แก่ 
ฐานข้อมูลการจัดอันดับวารสาร SJR (SClmago Journal Rank : www.scimagojr.com) หรือ
ฐานข้อมูล ISI Web of Science (Science Citation Index Expand,Social Sciences Citation 
Index,Art and Humanities Citation Index) หรือฐานข้อมูล Scopus หรือวารสารวิชาการระดับ
นานาชาติตามประกาศของ สมศ. 
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วิธีการคาํนวณ : 

ผลรวมถ่วงน้ําหนักของผลงานที่ตีพิมพ์หรือเผยแพร่ของผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก

จํานวนผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกทั้งหมด
 x100 

เกณฑ์การประเมิน 

 กําหนดระดับคุณภาพบทความวิจัยที่ตีพิมพ์ ดังนี้ 
ค่าน้าํหนัก ระดับคณุภาพงานวิจัย 

0.25 - มีการตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ/ระดับ
นานาชาติ หรือมีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติที่ปรากฎในฐานข้อมูล 
TCI 

0.50 - มีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติที่มีช่ือปรากฏอยู่ในประกาศของ  
สมศ. 

0.75 - มีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ปรากฏในฐานข้อมูลการจัด
อันดับวารสาร SJR (SCImago Journal Rank: www.scimagojr.com) โดย
วารสารนั้นถูกจัดอยู่ในควอไทล์ที่ 3 หรือ 4 (Q3 หรือ Q4) ในปีล่าสุด ใน 
subject category ที่ตีพิมพ์ หรือมีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับ
นานาชาติที่มีช่ือปรากฏอยู่ในประกาศของ สมศ. 

1.00 - มีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ปรากฏในฐานข้อมูลการจัด
อันดับวารสาร SJR (SCImago Journal Rank: www.scimagojr.com) โดย
วารสารนั้นถูกจัดอยู่ใน ควอไทล์ที่ 1 หรือ 2  (Q1 หรือ Q2) ในปีล่าสุด ใน 
subject category ที่ตีพิมพ์ หรือมีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ
ที่ปรากฏในฐานข้อมูลสากล ISI หรือ Scopus 

กําหนดระดับคุณภาพงานสร้างสรรค์ที่เผยแพร่ ดังนี้ 
ค่าน้าํหนัก ระดับคณุภาพงานสร้างสรรค*์ 

0.125 - งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับสถาบันหรือจังหวัด 
0.25 - งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับชาติ 
0.50 - งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับความร่วมมือระหว่างประเทศ 
0.75 - งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับภูมิภาคอาเซียน 
1.00 - งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับนานาชาติ 

* องค์ประกอบของคณะกรรมการไม่น้อยกว่า 3 คน และต้องมีบุคคลภายนอกสถาบันร่วม
พิจารณาด้วย 
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อาเซียน หมายถึง สมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (Association of South East 
Asian Nations) มี 10 ประเทศ ได้แก่ บรูไน กัมพูชา อินโดนีเซีย ลาว มาเลเซีย พม่า 
ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ ไทย และเวียดนาม 

การเผยแพร่ในระดับความร่วมมือระหว่างประเทศ เป็นโครงการเฉพาะระหว่างประเทศ เช่น ความ
ร่วมมือการจัดแสดงโขนระหว่าง ไทย –ลาว เป็นต้น 

การเผยแพร่ในระดับภูมิภาคอาเซียน เป็นการเผยแพร่เฉพาะในกลุ่มอาเซียน  10 ประเทศ  (อย่าง
น้อย 5 ประเทศ) 

การเผยแพร่ในระดับนานาชาติ  เป็นการเผยแพร่ที่เปิดกว้างสําหรับทุกประเทศ (อย่างน้อย 5  
ประเทศ ที่ไม่ได้อยู่ในกลุ่มอาเซียน) 

เกณฑ์การใหค้ะแนน 
 ใช้บัญญัติไตรยางศ์เทียบ กําหนดรอ้ยละ 50  เท่ากับ 5 คะแนน 

ข้อมูลประกอบการพิจารณา 
1. จํานวนและรายชื่อบทความวิจัยจากวิทยานิพนธ์ของผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญา

เอกที่ได้รับการตีพิมพ์ในระดับชาติหรือนานาชาติรายปีตามปีการศึกษาหรือปีปฏิทินที่ตรงกับปี
การศึกษา พร้อมชื่อเจ้าของบทความ ช่ือวิทยานิพนธ์ ปีที่ตีพิมพ์ ช่ือวารสารหรือรายงานสืบเนื่องจาก
การประชุมวิชาการที่ตีพิมพ์ ค่าน้ําหนักของบทความวิจัยแต่ละชิ้น 

2. จํานวนและรายชื่อผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกทั้งหมด 

ตัวบ่งชี้ที่ 2.9.5 :  การพัฒนาคณาจารย์ (ตัวบ่งชี้ สมศ.ที่ 14) 

ชนิดของตัวบ่งชี้ :  ผลผลิต 

คําอธิบายตัวบ่งชี้ :  
 คุณภาพของคณาจารย์เป็นปัจจัยสําคัญที่ส่งผลต่อคุณภาพของผู้เรียน รวมทั้งพิจารณาจาก
ความสําเร็จของสถาบันในการส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาคุณภาพอาจารย์ เพื่อให้อาจารย์ติดตาม
ความก้าวหน้าทางวิชาการอย่างต่อเนื่อง อันจะทําให้สถาบันสามารถแข่งขันได้ในระดับสากล คุณภาพ
อาจารย์พิจารณาจากคุณวุฒิและตําแหน่งทางวิชาการ  
 การคิดคะแนนกรณีสาขาวิชาการ/วิชาชีพ คุณวุฒิคณาจารย์กรณีสาขาวิชาการ/วิชาชีพ           
ให้รับรองการเทียบเท่าตามหลักเกณฑ์ของ สกอ. และกรณีสายวิชาชีพให้เทียบปริญญาสูงสุดตาม
เกณฑ์ กพ. 
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เกณฑ์การพิจารณา : 
 กําหนดค่าน้ําหนักระดับคุณภาพอาจารย์ ดังนี้ 

วุฒิการศึกษา 
ตําแหน่งทางวิชาการ 

ปริญญาตร ี ปริญญาโท ปริญญาเอก 

อาจารย์ 0 2 5 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 1 3 6 
รองศาสตราจารย์ 3 5 8 
ศาสตราจารย์ 6 8 10 

วิธีการคาํนวณ : 
 ค่าดัชนีคุณภาพอาจารย์ คํานวณดังนี้ 

ผลรวมถ่วงน้ําหนักของอาจารย์ประจํา

จํานวนอาจารย์ประจําทั้งหมด
 

เกณฑ์การใหค้ะแนน : 
 ใช้บัญญัติไตรยางศ์เทียบ โดยกําหนดให้ค่าดัชนีคุณภาพอาจารย์เป็น 6 เท่ากับ 5 คะแนน 

หมายเหตุ   : 

คุณวุฒิคณาจารย์กรณีสาขาวิชาการ/วิชาชีพ ให้รับรองการเทียบเท่าตามหลักเกณฑ์                      
ของ สกอ. และกรณีสายวิชาวิชาชีพให้เทียบปริญญาสูงสุดตามเกณฑ์ ก.พ. 

ข้อมูลประกอบการพิจารณา 
1. จํานวนและรายชื่ออาจารย์ประจําทั้งหมดในแต่ละปีการศึกษา  
2. นับอาจารย์ที่ปฏิบัติงานจริง และที่ลาศึกษาต่อ โดยมีฐานข้อมูลที่ระบุรายละเอียด

แสดงวุฒิการศึกษา และตําแหน่งทางวิชาการ 
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องค์ประกอบที่ 3 กิจกรรมการพัฒนานสิตินักศึกษา 

หลักการ 
การดําเนินงานด้านกิจการนักศึกษาเป็นกิจกรรมที่สถาบันอุดมศึกษาสนับสนุนส่งเสริม

เพื่อให้นักศึกษาเป็นบัณฑิตที่มีคุณสมบัติพร้อม นอกเหนือจากการจัดการเรียนการสอนที่จัดขึ้นตาม
หลักสูตร กิจกรรมการพัฒนานักศึกษาแบ่งออกได้เป็นสองส่วน คือ (1) การจัดบริการแก่นักศึกษาและ
ศิษย์เก่าซึ่งสถาบันจัดขึ้นให้สอดคล้องกับความต้องการ และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อนักศึกษาและศิษย์
เก่า และ (2) การจัดกิจกรรมนักศึกษาที่ดําเนินการโดยองค์กรนักศึกษาซึ่งได้รับการสนับสนุนส่งเสริม
จากสถาบัน ทั้งนี้ เพื่อให้นักศึกษาได้พัฒนาร่างกาย อารมณ์ สังคม สติปัญญา ตลอดจนคุณลักษณะ
ของบัณฑิตที่พึงประสงค์ ได้แก่ คุณธรรม จริยธรรม ความรู้ ทักษะทางปัญญา ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ รวมท้ังทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การส่ือสารและการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

มาตรฐานและเอกสารที่เก่ียวข้อง 

1. พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 
สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา 

2. กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี ฉบับที่ 2 (พ .ศ .2551-2565) สํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา 

3. มาตรฐานการศึกษาของชาติ พ.ศ. 2547 สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา 
4. มาตรฐานการอุดมศึกษา พ.ศ. 2549 สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
5. มาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.2551 สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
6. กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 (Thai Qualification 

Framework for Higher Education) (TQF: HEd.) สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
7. มาตรฐานกิจการนักศึกษา พ.ศ. 2541 สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
8. มาตรฐานการประเมินคุณภาพภายนอกระดับอุดมศึกษา รอบสาม พ.ศ. 2553 

สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) (สมศ.) 
 
ตัวบ่งชี ้ จํานวน 2 ตัวบ่งชี้ คือ 

3.1 ระบบและกลไกการให้คําปรึกษาและบริการด้านข้อมูลข่าวสาร 
3.2 ระบบและกลไกการส่งเสริมกิจกรรมนักศึกษา 
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ตัวบ่งชี้ที่ 3.1  : ระบบและกลไกการให้คาํปรกึษาและบริการด้านข้อมูลขา่วสาร 

ชนิดของตัวบ่งชี้ :   กระบวนการ 

คําอธิบายตัวบ่งชี้ : 

สถาบันอุดมศึกษาควรจัดบริการด้านต่างๆ ให้นักศึกษาและศิษย์เก่าอย่างครบถ้วน 
โดยเฉพาะในกิจกรรมต่อไปนี้ (1) การบริการด้านการแนะแนวและการให้คําปรึกษา ทั้งด้านวิชาการ
และการใช้ชีวิต (2) การบริการด้านข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ต่อนักศึกษาและศิษย์เก่า เช่น ทุน
กู้ยืมการศึกษา แหล่งทุนการศึกษาต่อ การบริการจัดหางาน แหล่งข้อมูลการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 
ข้อมูลข่าวสารความเคลื่อนไหว และนอกสถาบันที่จําเป็นแก่นักศึกษาและศิษย์เก่า และ (3) การจัด
โครงการเพื่อพัฒนาประสบการณ์ทางวิชาชีพแก่นักศึกษาและศิษย์เก่าในรูปแบบต่างๆ 

เกณฑ์มาตรฐาน :  

1. มีการจัดบริการให้คําปรึกษาทางวิชาการและแนะแนวการใช้ชีวิตแก่นักศึกษา 
2. มีการจัดบริการข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ต่อนักศึกษา 
3. มีการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาประสบการณ์ทางวิชาการและวิชาชีพแก่นักศึกษา 
4. มีการจัดบริการข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ต่อศิษย์เก่า 
5. มีการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาความรู้และประสบการณ์ให้ศิษย์เก่า 
6. มีผลการประเมินคุณภาพของการให้บริการในข้อ 1-3 ทุกข้อไม่ตํ่ากว่า 3.51 จาก

คะแนนเต็ม 5 
7. มีการนําผลการประเมินคุณภาพของการให้บริการมาใช้เป็นข้อมูลในการพัฒนาการ

จัดบริการที่สนองความต้องการของนักศึกษา 

หมายเหตุ  : 

ในกรณีคณะหรือสถาบันที่ยังไม่มีศิษย์เก่าถือว่าผ่านเกณฑ์มาตรฐานข้อ 4 และข้อ 5 โดย
อนุโลม 

เกณฑ์การประเมิน : 
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการดําเนินการ 
1 ข้อ 

มีการดําเนินการ  
2 หรือ 3 ข้อ 

มีการดําเนินการ 
4 หรือ 5 ข้อ 

มีการดําเนินการ  
6 ข้อ 

มีการดําเนินการ 
7 ข้อ 
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ตัวบ่งชี้ที่ 3.2 : ระบบและกลไกการส่งเสริมกิจกรรมนักศกึษา 

ชนิดของตัวบ่งชี้ :  กระบวนการ  

คําอธิบายตัวบ่งชี้ : 
สถาบันอุดมศึกษาต้องส่งเสริมให้มีการจัดกิจกรรมนักศึกษาต่าง ๆ อย่างเหมาะสมและ

ครบถ้วน กิจกรรมนักศึกษาหมายถึง กิจกรรมเสริมหลักสูตรที่ดําเนินการทั้งโดยสถาบันและโดยองค์กร
นักศึกษา เป็นกิจกรรมที่ผู้เข้าร่วมจะมีโอกาสได้รับการพัฒนาสติปัญญา สังคม อารมณ์ ร่างกาย และ
คุณธรรมจริยธรรมสอดคล้องกับคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ 5 ประการ ได้แก่ 1) คุณธรรม 
จริยธรรม 2) ความรู้ 3) ทักษะทางปัญญา 4) ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
5) ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และสอดคล้องกับ
ลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ที่สภา/องค์กรวิชาชีพได้กําหนดเพิ่มเติม ตลอดจนสอดคล้องกับความ
ต้องการของผู้ใช้บัณฑิต 
เกณฑ์มาตรฐาน  : 

1. สถาบันจัดทําแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาที่ส่งเสริมผลการเรียนรู้ตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติทุกด้าน 

2. มีกิจกรรมให้ความรู้และทักษะการประกันคุณภาพการศึกษาแก่นักศึกษา 
3. มีการส่งเสริมให้นักศึกษานําความรู้ด้านการประกันคุณภาพไปใช้ในการจัดกิจกรรมที่

ดําเนินการโดยนักศึกษาอย่างน้อย 5 ประเภทสําหรับระดับปริญญาตรี และอย่างน้อย 2 ประเภท
สําหรับระดับบัณฑิตศึกษา จากกิจกรรมต่อไปนี้ 

- กิจกรรมวิชาการที่ส่งเสริมคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ 
- กิจกรรมกีฬาหรือการส่งเสริมสุขภาพ 
- กิจกรรมบําเพ็ญประโยชน์หรือรักษาสิ่งแวดล้อม 
- กิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรม 
- กิจกรรมส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรม 

4. มีการสนับสนุนให้นักศึกษาสร้างเครือข่ายพัฒนาคุณภาพภายในสถาบันและระหว่าง
สถาบัน และมีกิจกรรมร่วมกัน 

5. มีการประเมินความสําเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา  
6. มีการนําผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือปรับปรุงการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนา

นักศึกษา 
เกณฑ์การประเมิน  : 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการดําเนินการ 

1ข้อ 
มีการดําเนินการ  

2 ข้อ 
มีการดําเนินการ 

3 หรือ 4 ข้อ 
มีการดําเนินการ  

5 ข้อ 
มีการดําเนินการ 

6 ข้อ 
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องค์ประกอบที่ 4 การวิจัย 

หลักการ 

สถาบันอุดมศึกษาแต่ละแห่งอาจมีจุดเน้นในเรื่ องการวิจัยที่แตกต่างกันขึ้นกับ
สภาพแวดล้อมและความพร้อมของแต่ละสถาบัน อย่างไรก็ตาม ทุกสถาบันอุดมศึกษาจําเป็นต้องมี
พันธกิจนี้เป็นส่วนหนึ่งของพันธกิจสถาบัน ดังนั้น จึงต้องมีระบบและกลไกควบคุมให้สามารถ
ดําเนินการในพันธกิจด้านนี้อย่างมีประสิทธิภาพและคุณภาพตามจุดเน้นเฉพาะของแต่ละสถาบัน 
เพื่อให้ได้ผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ที่เกิดประโยชน์ การวิจัยจะประสบความสําเร็จและเกิด
ประโยชน์จําเป็นต้องมีส่วนประกอบที่สําคัญ 3 ประการ คือ 1) สถาบันต้องมีแผนการวิจัย มีระบบและ
กลไก ตลอดจนมีการสนับสนุนทรัพยากรให้สามารถดําเนินการได้ตามแผน 2) คณาจารย์มีส่วนร่วมใน
การวิจัยอย่างเข้มแข็ง โดยบูรณาการงานวิจัยกับการจัดการเรียนการสอน และพันธกิจด้านอื่นๆ ของ
สถาบัน และ 3) ผลงานวิจัยมีคุณภาพ มีประโยชน์ สนองยุทธศาสตร์ของชาติและมีการเผยแพร่อย่าง
กว้างขวาง 

มาตรฐานและเอกสารที่เก่ียวข้อง 

1. กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2551-2565) สํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา 

2. มาตรฐานการอุดมศึกษา พ.ศ. 2549  สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
3. มาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2551 สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
4. มาตรฐานการประเมินคุณภาพภายนอกระดับอุดมศึกษา รอบสาม พ.ศ. 2553 

สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องคก์ารมหาชน) (สมศ.) 
5. นโยบายและยุทธศาสตร์การวิจัยของชาติ (พ.ศ. 2551-2554) สํานักงานคณะกรรมการ

วิจัยแห่งชาติ 
6. แนวทางปฏิบัติจรรยาบรรณนักวิจัย  พ.ศ. 2541 สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 
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ตัวบ่งชี้จํานวน 9 ตัวบ่งชี้ คือ 
4.1  ระบบและกลไกการพัฒนางานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ 
4.2  ระบบและกลไกจัดการความรู้จากงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ 
4.3 เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ต่อจํานวนอาจารย์ประจําและ

นักวิจัย 
4.4  ตัวบ่งชี้ที่กําหนดเพื่อวัดผลผลิตตามตัวบ่งชี้ของ (สมศ.) 

4.4.1 งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่                
(ตัวบ่งชี้ สมศ. ที่ 5) 

4.4.2 งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่นําไปใช้ประโยชน์ 
(ตัวบ่งชี้ สมศ. ที่ 6) 

4.4.3 ผลงานวิชาการที่ได้รับการรับรองคุณภาพ (ตัวบ่งชี้ สมศ. ที่ 7) 
4.5 ตัวบ่งชี้ที่กําหนดเพื่อเตรียมวางแผนพัฒนาสู่มหาวิทยาลัยแห่งการวิจัย 

4.5.1.1 งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่ ไ ด้รับการจดสิทธิบัตรหรือ                   
อนุสิทธิบัตร 

4.5.1.2 งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ในระดับนานาชาติ 
4.5.1.3 ผลงานวิจัยได้รับการอ้างอิงระดับนานาชาติ 
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ตัวบ่งชี้ที่ 4.1 : ระบบและกลไกการพัฒนางานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ 

ชนิดของตัวบ่งชี้  :  กระบวนการ 

คําอธิบายตัวบ่งชี้ : 

สถาบันอุดมศึกษาต้องมีการบริหารจัดการงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่มีคุณภาพ โดยมี
แนวทางการดําเนินงานที่เป็นระบบและมีกลไกส่งเสริมสนับสนุนครบถ้วน เพื่อให้สามารถดําเนินการได้
ตามแผนที่ กําหนดไว้ ทั้งการสนับสนุนด้านการจัดหาแหล่งทุนวิจัยและการจัดสรรทุนวิจัย                         
การส่งเสริมและพัฒนาสมรรถนะแก่นักวิจัยและทีมวิจัย การสนับสนุนทรัพยากรที่จําเป็น ซึ่งรวมถึง
ทรัพยากรบุคคล ทรัพยากรเงิน เครื่องมืออุปกรณ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง 

เกณฑ์มาตรฐาน  : 

1. มีระบบและกลไกบริหารงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายตามแผน
ด้านการวิจัยของสถาบัน และดําเนินการตามระบบที่กําหนด 

2. มีการบูรณาการกระบวนการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์กับการจัดการเรียนการสอน 
3. มีการพัฒนาศักยภาพด้านการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์และให้ความรู้ด้านจรรยาบรรณ

การวิจัยแก่อาจารย์ประจําและนักวิจัยประจํา 
4. มีการจัดสรรงบประมาณของสถาบัน เพื่อเป็นทุนวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ 
5. มีการสนับสนุนพันธกิจด้านการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ตามอัตลักษณ์ของสถาบันอย่าง

น้อยในประเด็นต่อไปนี้  
- ห้องปฏิบัติการวิจัยฯ หรือหน่วยวิจัยฯ หรือศูนย์เครื่องมือ หรือศูนย์ให้คําปรึกษา

และสนับสนุนการวิจัยฯ 
-   ห้องสมุดหรือแหล่งค้นคว้าข้อมูลสนับสนุนการวิจัยฯ 
- สิ่งอํานวยความสะดวกหรือการรักษาความปลอดภัยในการวิจัยฯ เช่น ระบบ

เทคโนโลยีสารสนเทศ ระบบรักษาความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการวิจัย 
- กิจกรรมวิชาการที่ส่งเสริมงานวิจัยฯ เช่น การจัดประชุมวิชาการ การจัดแสดงงาน

สร้างสรรค์ การจัดให้มีศาสตราจารย์อาคันตุกะหรือศาสตราจารย์รับเชิญ (visiting professor) 
6. มีการติดตามและประเมินผลการสนับสนุนในข้อ 4 และข้อ 5 อย่างครบถ้วนทุก

ประเด็น 
7. มีการนําผลการประเมินไปปรับปรุงการสนับสนุนพันธกิจด้านการวิจัยหรืองาน

สร้างสรรค์ของสถาบัน 
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เกณฑ์มาตรฐานเพิ่มเติมเฉพาะกลุ่ม 

8. มีระบบและกลไกเพื่อสร้างงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์บนพื้นฐานภูมิปัญญาท้องถิ่น 
หรือจากสภาพปัญหาของสังคม เพื่อตอบสนองความต้องการของท้องถิ่นและสังคม และดําเนินการ
ตามระบบที่กําหนด (เฉพาะกลุ่ม ข และ ค 2) 

เกณฑ์การประเมิน :  
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการดําเนินการ 
1 ข้อ 

มีการดําเนินการ 
2 หรือ 3 ข้อ 

มีการดําเนินการ  
4 หรือ 5  ข้อ 

มีการดําเนินการ 
6 ข้อ 

มีการดําเนินการ
ครบ 7 ข้อตาม
เกณฑ์ทั่วไป และ
ครบถ้วนตาม

เกณฑ์มาตรฐาน
เพิ่มเติมเฉพาะ

กลุ่ม 

ตัวบ่งชี้ที่ 4.2 : ระบบและกลไกจัดการความรู้จากงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ 

ชนิดของตัวบ่งชี้  :  กระบวนการ 

คําอธิบายตัวบ่งชี้ : 

การบริหารจัดการความรู้จากผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ เพื่อเผยแพร่ไปยังคณาจารย์ 
นักศึกษา วงการวิชาการ หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน ตลอดจนชุมชนเป้าหมายที่จะนําผลการวิจัย
ไปใช้ประโยชน์ เป็นเรื่องที่มีความสําคัญสําหรับทุกสถาบันอุดมศึกษา ดังนั้น สถาบันต้องจัดระบบ
ส่งเสริมสนับสนุนให้มีการรวบรวม เผยแพร่และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในทรัพย์สินทางปัญญาจากงานวิจัย
หรืองานสร้างสรรค์อย่างเหมาะสมกับผู้ใช้แต่ละกลุ่ม โดยสิ่งที่เผยแพร่ต้องมีคุณภาพเชื่อถือได้และ
รวดเร็วทันเหตุการณ์ 

เกณฑ์มาตรฐาน : 

1. มีระบบและกลไกสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ในการประชุม
วิชาการหรือการตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติ และมีการเผยแพร่ผลงานวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค์ในการประชุมวิชาการหรือการตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติ 

2. มีระบบและกลไกการรวบรวม คัดสรร วิเคราะห์และสังเคราะห์ความรู้จากงานวิจัยหรือ
งานสร้างสรรค์ เพื่อให้เป็นองค์ความรู้ที่คนทั่วไปเข้าใจได้ และดําเนินการตามระบบที่กําหนด 
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3. มีการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่องค์ความรู้จากงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่ได้จาก
ข้อ 2 สู่สาธารณชนและผู้เกี่ยวข้อง 

4. มีการนําผลงานงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ และมีการรับรองการ
ใช้ประโยชน์จริงจากหน่วยงานภายนอกหรือชุมชน 

5. มีระบบและกลไกเพื่อช่วยในการคุ้มครองสิทธ์ิของงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่นําไปใช้
ประโยชน์ และดําเนินการตามระบบที่กําหนด 

เกณฑ์การประเมิน  : 
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการดําเนินการ 
1 ข้อ 

มีการดําเนินการ 
2   ข้อ 

มีการดําเนินการ  
3 ข้อ 

มีการดําเนินการ 
4 ข้อ 

มีการดําเนินการ5 
ข้อ 

ตัวบ่งชี้ที่ 4.3  : เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ต่อจํานวนอาจารย์ประจําและ
นักวิจัยประจํา 

ชนิดของตัวบ่งชี้  :  ปัจจัยนําเข้า 

คําอธิบายตัวบ่งชี้ : 

ปัจจัยสําคัญที่ส่ ง เสริมสนับสนุนให้ เกิดการผลิตงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ ใน
สถาบันอุดมศึกษา คือ เงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ ดังนั้น สถาบันอุดมศึกษาจึงต้อง
จัดสรรเงินจากภายในสถาบันและที่ได้รับจากภายนอกสถาบันเพื่อสนับสนุนการทําวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค์อย่างมีประสิทธิภาพตามสภาพแวดล้อมและจุดเน้นของสถาบัน 

นอกจากนั้นเงินทุนวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่สถาบันได้รับจากแหล่งทุนภายนอกยังเป็น           
ตัวบ่งชี้ที่สําคัญ ที่แสดงถึงศักยภาพด้านการวิจัยของสถาบัน โดยเฉพาะสถาบันที่อยู่ในกลุ่มที่เน้นการ
วิจัย 

เกณฑ์การประเมิน:  

โดยการแปลงจํานวนเงินต่อจํานวนอาจารย์ประจําและนักวิจัยประจําเป็นคะแนน ระหว่าง  
0 – 5 

เกณฑ์เฉพาะสถาบันกลุ่ม ข และ ค 2 จําแนกเป็น 3 กลุ่มสาขาวิชา 

1. กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากภายในและภายนอกสถาบันที่

กําหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 = 60,000 บาทขึ้นไปต่อคน 
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2. ลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 
 จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากภายในและภายนอกสถาบันที่

กําหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 = 50,000 บาทขึ้นไปต่อคน 
3. กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

 จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากภายในและภายนอกสถาบันที่
กําหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 = 25,000 บาทขึ้นไปต่อคน 

สูตรการคํานวณ  : 

1. คํานวณจํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากภายในและภายนอก
สถาบันต่อจํานวนอาจารย์ประจําและนักวิจัยประจํา 

 

จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยฯ = 
จํานวนเงินสนับสนนุงานวิจัยฯจากภายในและภายนอก

จํานวนอาจารย์ประจําและนักวิจัยประจํา
 

 
2. แปลงจํานวนเงินที่คํานวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 
 

คะแนนที่ได้ =
จํานวนงินสนบัสนุนงานวิจัยฯจากภายในและภายนอก

จํานวนเงินสนบัสนุนงานวิจัยฯทีกํ่าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม5
x 5 

สรุปคะแนนที่ได้ในระดับคณะวิชาและระดับสถาบัน 
1. คะแนนที่ได้ในระดับคณะวิชา = ค่าเฉลี่ยของคะแนนที่ได้ของทุกกลุ่มสาขาวิชาในคณะ

วิชา 
2. คะแนนที่ได้ในระดับสถาบัน = ค่าเฉลี่ยของคะแนนที่ได้ของทุกคณะวิชาในสถาบัน 

หมายเหตุ : 

1. จํานวนอาจารย์และนักวิจัยประจํา ให้นับตามปีการศึกษา และนับเฉพาะที่ปฏิบัติงาน
จริงไม่นับรวมผู้ลาศึกษาต่อ 

2. ให้นับจํานวนเงินที่มีการลงนามสัญญารับทุนในปีการศึกษา  ปีปฎิทิน  หรือ
ปีงบประมาณนั้นๆ ไม่ใช่จํานวนเงินที่เบิกจ่ายจริง 

3. กรณีที่มีหลักฐานการแบ่งสัดส่วนจํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัย ซึ่งอาจเป็นหลักฐานจาก
แหล่งทุนหรือหลักฐานจากการตกลงร่วมกันของสถาบันที่ร่วมโครงการ ให้แบ่งสัดส่วนเงินตามหลักฐาน
ที่ปรากฎ กรณีที่ไม่มีหลักฐาน ให้แบ่งเงินตามสัดส่วนผู้ร่วมวิจัยของแต่ละสถาบัน 

4. การนับจํานวนเงินสนับสนุนโครงการวิจัย สามารถนับเงินโครงการวิจัยสถาบันที่ได้ลง
นามในสัญญารับทุนโดยอาจารย์หรือนักวิจัย แต่ไม่สามารถนับเงินโครงการวิจัยสถาบันที่บุคลากรสาย
สนับสนุนที่ไม่ใช่นักวิจัยเป็นผู้ดําเนินการ 
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ตัวบ่งชี้ที่ 4.4 : ตัวบ่งชี้ที่กําหนดเพื่อวัดผลผลิตตามตัวบ่งชี้ของ สมศ. 

ตัวบ่งชี้ที่ 4.4.1  : งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่  
  (ตัวบ่งชี้ สมศ.ที่ 5) 

ชนิดของตัวบ่งชี้ :  ผลลัพธ์ 

คําอธิบายตัวบ่งชี้ : 

 การวิจัยเป็นพันธกิจหนึ่งที่สําคัญของสถาบันอุดมศึกษา การดําเนินการตามพันธกิจอย่างมี
ประสิทธิภาพและประสบความสําเร็จนั้น สามารถพิจารณาได้จากผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ที่มี
คุณภาพและมีการเผยแพร่อย่างกว้างขวางจากการเปรียบเทียบจํานวนบทความวิจัยที่ตีพิมพ์และ
จํานวนผลงานสร้างสรรค์ที่เผยแพร่ในระดับชาติหรือระดับนานาชาติกับจํานวนอาจารย์ประจําและ
นักวิจัยประจํา 

 งานวิจัยที่เผยแพร่ในที่ประชุมวิชาการระดับชาติ หมายถึง การนําเสนอบทความวิจัยในที่
ประชุมวิชาการและบทความฉบับสมบูรณ์ (Full Paper) ได้รับการตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการ
ประชุมวิชาการ (Proceedings) ระดับชาติ ที่มีกองบรรณาธิการจัดทํารายงาน หรือคณะกรรมการจัด
ประชุม ประกอบด้วย ศาสตราจารย์ หรือผู้ทรงคุณวุฒิระดับปริญญาเอก หรือผู้ทรงคุณวุฒิที่มีผลงาน
เป็นที่ยอมรับในสาขาวิชานั้นๆ นอกสถาบันเจ้าภาพอย่างน้อยร้อยละ 25 

 งานวิจัยที่เผยแพร่ในที่ประชุมวิชาการระดับนานาชาติ หมายถึง การนําเสนอบทความวิจัย
ในที่ประชุมวิชาการและบทความฉบับสมบูรณ์ (Full Paper) ได้รับการตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจาก
การประชุมวิชาการ (Proceedings) ระดับนานาชาติ ที่มีกองบรรณาธิการจัดทํารายงาน หรือ
คณะกรรมการจัดประชุม ประกอบด้วย ศาสตราจารย์ หรือผู้ทรงคุณวุฒิระดับปริญญาเอก หรือ
ผู้ทรงคุณวุฒิที่มีผลงานเป็นที่ยอมรับในสาขาวิชานั้นๆ นอกสถาบันเจ้าภาพอย่างน้อยร้อยละ 25 

 งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติ หมายถึง บทความจากผลงานวิจัย
ที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ (Journal) ที่มีช่ือปรากฏอยู่ในฐานข้อมูล Thai- Journal 
Citation index Centre (TCI) หรือวารสารวิชาการระดับชาติตามประกาศของ สมศ. 

 งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ หมายถึง บทความจาก
ผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ (Journal) ที่ปรากฏในฐานข้อมูลสากล ได้แก่ 
ฐานข้อมูลการจัดอันดับวารสาร SJR (SCImago Journal Rank: www.scimagojr.com) หรือ
ฐานข้อมูล ISI Web of Science (Science Citation index Expand, Social Sciences Citation 
Index, Art and Humanities Citation Index) หรือฐานข้อมูล Scopus หรือวารสารวิชาการระดับ
นานาชาติตามประกาศของ สมศ. 
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 การส่งบทความเพื่อพิจารณาคัดเลือกให้นาเสนอในการประชุมวิชาการ ต้องส่งเป็นฉบับ
สมบูรณ์ (Full Paper) และเมื่อได้รับการตอบรับและตีพิมพ์แล้ว การตีพิมพ์ต้องตีพิมพ์เป็นฉบับ
สมบูรณ์ซึ่งสามารถอยู่ในรูปแบบเอกสารหรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้  

เกณฑ์การประเมิน 

 กําหนดระดับคุณภาพบทความวิจัยที่ตีพิมพ์ ดังนี้ 
ค่าน้าํหนัก ระดับคณุภาพงานวิจัย 

0.25 - มีการตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ/ระดับ
นานาชาติ หรือมีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติที่ปรากฎในฐานข้อมูล 
TCI 

0.50 - มีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติที่มีช่ือปรากฏอยู่ในประกาศของ สมศ. 
0.75 - มีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ปรากฏในฐานข้อมูลการจัดอันดับ

วารสาร SJR (SCImago Journal Rank: www.scimagojr.com) โดยวารสารนั้น
ถูกจัดอยู่ในควอไทล์ที่ 3 หรือ 4 (Q3 หรือ Q4) ในปีล่าสุด ใน subject category 
ที่ตีพิมพ์ หรือมีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่มีช่ือปรากฏอยู่ใน
ประกาศของ สมศ. 

1.00 - มีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ปรากฏในฐานข้อมูลการจัดอันดับ
วารสาร SJR (SCImago Journal Rank: www.scimagojr.com) โดยวารสารนั้นถูก
จัดอยู่ใน ควอไทล์ที่ 1 หรือ 2  (Q1 หรือ Q2) ในปีล่าสุด ใน subject category ที่
ตีพิมพ์ หรือมีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ปรากฏในฐานข้อมูล
สากล ISI หรือ Scopus 

กําหนดระดับคุณภาพงานสร้างสรรค์ที่เผยแพร่ ดังนี้ 
ค่าน้าํหนัก ระดับคณุภาพงานสร้างสรรค*์ 

0.125 - งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับสถาบันหรือจังหวัด  
0.25 - งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับชาติ  
0.50 - งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับความร่วมมือระหว่างประเทศ 
0.75 - งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับภูมิภาคอาซียน 
1.00 - งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับนานาชาติ 

*องค์ประกอบของคณะกรรมการไม่น้อยกว่า 3 คน และต้องมีบุคคลภายนอกสถาบันร่วม
พิจารณาด้วย 
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อาเซียน หมายถึง สมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (Association of South East 
Asian Nations) มี 10 ประเทศ ได้แก่ บรูไน กัมพูชา อินโดนีเซีย ลาว มาเลเซีย พม่า 
ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ ไทย และเวียดนาม  

การเผยแพร่ในระดับความร่วมมือระหว่างประเทศ เป็นโครงการเฉพาะระหว่างประเทศไทยกับ
ประเทศอื่น 

การเผยแพร่ในระดับภูมิภาคอาเซยีน เป็นการเผยแพร่เฉพาะในกลุ่มอาเซียน 10 ประเทศ (อย่างน้อย 
5 ประเทศ) ประเทศ หมายถึงนับรวมประเทศไทยด้วย และการได้คะแนนตามแหล่งเผยแพร่ 
ไม่จําเป็นต้องไปแสดงในต่างประเทศ 

การเผยแพร่ในระดับนานาชาติ  เป็นการเผยแพร่ที่เปิดกว้างสําหรับทุกประเทศ (อย่างน้อย 5 
ประเทศ ที่ไม่ได้อยู่ในกลุ่มอาเซียน) 

วิธีการนับ : 

บทความจากผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ที่สามารถนํามานับได้มีเฉพาะ Article หรือ 
Conference Paper หรือ Review เท่านั้น ส่วนบทความจากผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่อง
จากการประชุมวิชาการนั้นสามารถนํามานับได้เฉพาะที่เป็น Full Paper เท่านั้น 

การนับบทความจากผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์หรือผลงานสร้างสรรค์ที่เผยแพร่ให้นับตามปี
ปฏิทิน หรือปีการศึกษา อย่างใดอย่างหนึ่งตามระบบที่มหาวิทยาลัยจัดเก็บข้อมูล ในกรณีที่บทความ
จากผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์หรือผลงานสร้างสรรค์ที่เผยแพร่เป็นผลงานเดิมแต่นําไปตีพิมพ์หรือเผยแพร่
มากกว่า 1 ครั้ง ให้นับได้เพียง 1 ผลงาน ทั้งนี้จะนับเมื่อบทความจากผลงานวิจัยหรือผลงานสร้างสรรค์
ได้ตีพิมพ์หรือเผยแพร่ไปแล้ว 

วิธีการคํานวณ : 

ผลรวมถ่วงน้ําหนกัของงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่ตีพมิพ์หรอืเผยแพร่

จํานวนอาจารย์ประจําและนักวิจัยประจําทั้งหมด
x100 

 
เกณฑ์การใหค้ะแนน : 
 ใช้บัญญัติไตรยางศ์เทียบ โดยกําหนดร้อยละเท่ากับ 5 คะแนน โดยจําแนกตามกลุ่ม
สาขาวิชา ดังนี้ 
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กลุ่มสาขาวิชา ร้อยละ 
วิทยาศาสตร์สุขภาพ   20 
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   20 
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 10 

 การคิดคะแนนระดับคณะ ให้นําคะแนนที่คิดได้ของแต่ละกลุ่มสาขาวิชามาหาค่าเฉลี่ย และ 
การคิดคะแนนระดับสถาบัน ให้นําคะแนนที่คิดได้ในแต่ละคณะมาหาค่าเฉลี่ย 

ข้อมูลประกอบการพิจารณา 
1. จํานวนและรายชื่อบทความวิจัยระดับชาติและนานาชาติทั้งหมด ของอาจารย์ประจํา

และนักวิจัยประจํา ทั้งที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาต่อตามปีการศึกษาหรือปีปฏิทินที่ตรงกับปี
การศึกษา พร้อมชื่อเจ้าของบทความ ปีที่ตีพิมพ์ ช่ือวารสารหรือรายงานสืบเนื่องจากการประชุม
วิชาการ และค่าน้ําหนักของแต่ละบทความวิจัย 

2. จํานวนและรายชื่อผลงานสร้างสรรค์ที่เผยแพร่ในระดับชาติหรือระดับนานาชาติทั้งหมด
ของอาจารย์ประจําและนักวิจัยประจํา ทั้งที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาต่อ พร้อมชื่อเจ้าของผลงาน ปี
ที่เผยแพร่ ช่ือสถานที่ จังหวัด หรือประเทศที่เผยแพร่ และระบุรูปแบบของการเผยแพร่พร้อมหลักฐาน 
และค่าน้ําหนักของแต่ละผลงานสร้างสรรค์ 

3. หลักฐานแสดงความเป็นเจ้าของโครงการวิจัย 

ตัวบ่งชี้ที ่4.4.2  :  งานวิจัยหรืองานสร้างสรรคท์ี่นําไปใช้ประโยชน ์ (ตัวบ่งชี้ สมศ.ที่ 6) 
ชนิดของตัวบ่งชี้ :  ผลลัพธ์ 

คําอธิบายตัวบ่งชี้ : 

การวิจัยเป็นพันธกิจที่สําคัญของสถาบันอุดมศึกษา การดําเนินการตามพันธกิจอย่างมี
ประสิทธิภาพและประสบความสําเร็จนั้น สามารถพิจารณาได้จากผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ที่มี
คุณภาพและมีประโยชน์สู่การนําไปใช้จากการเปรียบเทียบจํานวนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ของ
อาจารย์ประจําและนักวิจัยประจําที่นําไปใช้ประโยชน์ในการแก้ปัญหาตามวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้ใน
โครงการวิจัยและรายงานการวิจัยโดยได้รับการรับรองการใช้ประโยชน์จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับ
จํานวนอาจารย์ประจําและนักวิจัยประจํา 

งานวิจัย หมายถึง ผลงานทางวิชาการที่ได้มีการศึกษาค้นคว้าตามกระบวนการระเบียบวิธี
วิจัยที่เหมาะสมกับสาขาวิชาเพื่อให้เกิดเป็นองค์ความรู้ใหม่ หรือเป็นการต่อยอดองค์ความรู้เดิม 

งานสร้างสรรค์ หมายถึง ผลงานศิลปะและสิ่งประดิษฐ์ประเภทต่างๆที่มีความเป็น
นวัตกรรม โดยมีการศึกษาค้นคว้าอย่างเป็นระบบที่เหมาะสมตามประเภทของงานศิลปะซึ่งมีแนว
ทางการทดลองหรือการพัฒนาจากแนวคิดสร้างสรรค์เดิมเพื่อเป็นต้นแบบหรือความสามารถในการ
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บุกเบิกศาสตร์อันก่อให้เกิดคุณค่าทางสุนทรีย์และคุณประโยชน์ที่เป็นที่ยอมรับในวงวิชาชีพ ตามการจัด
กลุ่มศิลปะของอาเซียน งานสร้างสรรค์ทางศิลปะ ได้แก่ 

1. ทัศนศิลป์ (Visual Arts) ประกอบด้วย ผลงานด้านจิตรกรรม ประติมากรรม ภาพ
พิมพ์ ภาพถ่าย ภาพยนตร์สื่อประสม สถาปัตยกรรมและงานออกแบบประเภทอื่นๆ 

2. ศิลปะการแสดง (Performing Arts) ประกอบด้วย ดุริยางคศิลป์ นาฏยศิลป์ 
รวมถึงการแสดงรูปแบบต่างๆ 

3. วรรณศิลป์ (Literature) ซึ่งประกอบด้วย บทประพันธ์และกวีนิพนธ์รูปแบบต่างๆ 

การประเมินงานสร้างสรรค์ 
1. ประเมินในมิติการเผยแพร่ มิใช่ประเมินคุณภาพตัวผลงาน การเผยแพร่งาน

สร้างสรรค์ต้องผ่านการรับรองหรือกลั่นกรองจากคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ นักวิชาการ หรือนัก
วิชาชีพในสาขาวิชาซึ่งเป็นที่ยอมรับในวงวิชาการหรือวิชาชีพ โดยมีระดับเกณฑ์การประเมินตามที่         
สมศ. กําหนด 

2. ระดับเกณฑ์การประเมินการเผยแพร่ ใช้เกณฑ์การประเมินมาตรฐานเดียวกันทุก
สาขาวิชา ถึงแม้ผลงานสร้างสรรค์จะมีลักษณะเฉพาะที่แตกต่างกันตามสาขาวิชา เช่น ขนาดผลงาน 
งบประมาณ เวลาการทํางาน จํานวนผู้ร่วมงาน วิธีการจัดการเผยแพร่ หรือประโยชน์ที่ได้รับ 

3. การประเมินในมิติการเผยแพร่ เป็นการเปิดโอกาสให้ผู้สร้างผลงานสร้างสรรค์ 
ได้รับการประเมินผลงานมากขึ้น และเป็นการส่งเสริมให้อาจารย์มีกําลังใจสร้างสรรค์ผลงาน ทั้งยังเป็น
การให้ความสําคัญกับการเผยแพร่ผลงานสร้างสรรค์ เหมือนกับเป็นการเผยแพร่งานวิชาการทางการ
สร้างสรรค์ให้กว้างขึ้น 

การเผยแพร่ หมายถึง การเผยแพร่งานสร้างสรรค์ในลักษณะสิ่งตีพิมพ์ การจัดนิทรรศการ 
(Exhibition) การจัดการแสดง (Performance) หรือการจัดประกวด ซึ่งเป็นการนําเสนอผลงานศิลปะ
แขนงต่างๆ อาทิ งานศิลปะ ดนตรี การแสดง และงานออกแบบที่เป็นผลงานวิชาการสู่สาธารณะ โดยมี
การจัดการนําเสนอการเผยแพร่ในระดับชาติหรือนานาชาติอย่างเป็นระบบและเป็นวิธีการที่ยอมรับใน
วงวิชาชีพ โดยมีกระบวนการพิจารณาคัดเลือกคุณภาพผลงาน ก่อนการเผยแพร่ ประกอบด้วย ศิลปิน
แห่งชาติ ผู้ทรงคุณวุฒิ และนักวิชาการที่เป็นที่ยอมรับในวงวิชาการ 

แหล่งเผยแพร่ หมายถึง สถานที่สําหรับการเผยแพร่ที่ยอมรับในวงวิชาการ โดยการจัด
แสดงนิทรรศการหรือจัดการแสดง ซึ่งเป็นผลงานสร้างสรรค์สู่สาธารณะ ประกอบด้วยหลักเกณฑ์ใน
การพิจารณาคัดเลือกคุณภาพงานสร้างสรรค์ ดังต่อไปนี้ 

1. ต้องเป็นแหล่งเผยแพร่ระดับสถานศึกษา อาทิ หอศิลป์ หอประชุม และลาน
ศิลปวัฒนธรรมโดยการจัดงานแสดงเป็นที่ยอมรับในวงการวิชาชีพและผู้ทรงคุณวุฒิ เป็นต้น 
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2. หอศิลป์ขององค์กรหรือสมาคม จะต้องเป็นสถานที่จัดแสดงงานศิลปะ งาน
สร้างสรรค์โดยเฉพาะและมีคณะกรรมการบริหารจัดการหอศิลป์ หรือมีคณะกรรมการรับผิดชอบ ดูแล
การจัดนิทรรศการทางวิชาการ 

3. แหล่งเผยแพร่ระดับนานาชาติ ต้องได้รับการยอมรับในวงการศิลปะ ในระดับ
นานาชาติ หรือเป็นโครงการความร่วมมือทางศิลปะงานสร้างสรรค์ ระหว่างประเทศ 

4. คณะกรรมการพิจารณาการกลั่นกรองงานสร้างสรรค์ ไม่ตํ่ากว่า 3 คน โดยมี
องค์ประกอบที่สอดคล้องกับเกณฑ์การประเมิน ประกอบด้วย ศิลปินแห่งชาติ ผู้ทรงคุณวุฒิ และหรือ
นักวิชาการที่ยอมรับในสาขาวิชานั้น ทั้งนี้ต้องมีกรรมการจากภายนอกสถาบันร่วมพิจารณาด้วย 
(ผู้ทรงคุณวุฒิให้หมายความรวมถึงศิลปินแห่งชาติด้วย และผลงานเหล่านั้นจะต้องผ่านกระบวนการทาง
วิชาการ และการรับรองจากผู้ทรงคุณวุฒิหรือสมาคม/สภาวิชาการวิชาชีพในสาขาที่เกี่ยวข้อง) 

5. ศิลปะ งานสร้างสรรค์ งานออกแบบ ที่ไม่ต้องการแสดงในหอศิลป์ จะต้องมี
หลักฐานที่แสดงกิจกรรมการดําเนินงานอย่างเป็นระบบ และมีคุณภาพของงานที่แสดง พร้อมเอกสาร
โครงงาน แผนงาน และการประเมินผลโดยผลงานที่จัดแสดงต้องได้รับการรับรองจากผู้ทรงคุณวุฒิทาง
วิชาการในสาขาวิชาไม่ตํ่ากว่า 3 คน ทั้งนี้ต้องมีกรรมการจากภายนอกสถาบันร่วมพิจารณาด้วย 

งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่นําไปใช้ประโยชน์ หมายถึง งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่
ได้นําไปใช้ประโยชน์ตามวัตถุประสงค์ที่ได้ระบุไว้ในโครงการ โครงการวิจัยและรายงานวิจัยอย่าง
ถูกต้อง สามารถนําไปสู่การแก้ปัญหาได้อย่างเป็นธรรม มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ในการประยุกต์ใช้กับ
กลุ่มเป้าหมายโดยมีหลักฐานปรากฏชัดเจนถึงการนําไปใช้จนก่อให้เกิดประโยชน์ได้จริงอย่างชัดเจน 
ตามวัตุประสงค์และ/หรือ ได้รับการรับรองการใช้ประโยชน์จากหน่วยงสนที่เกี่ยวข้อง โดยมีหลักฐาน
เชิงประจักษ์หรือการรับรอง/การตรวจรับงานโดยผ่านหน่วยงานภายนอกสถาบัน  

ประเภทของของการใช้ประโยชน์จากวิจัยและงานสร้างสรรค์ ที่สามารถนําไปสู่การแก้
ปัญญาได้อย่างเป็นรูปธรรม ดังนี้ 

1. การใช้ประโยชน์ในเชิงสาธารณะ เช่น ผลงานวิจัยที่นําไปใช้ให้เกิดประโยชน์แก่
สาธารณชนในเรื่องต่างๆ ที่ทําให้คุณภาพชิวิตและเศรษฐกิจของประชาชนดีขึ้น ได้แก่ การใช้ประโยชน์
ด้นสาธารณสุข ด้านการบริหารจัดการสําหรับวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SME) ด้านการ
ส่งเสริมประชาธิปไตยภาคประชาชน ด้านศิลปะและวัฒนธรรม ด้านวิถีชีวิตตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง เป็นต้น 

2. การใช้ประโยชน์ในเชิงนโยบาย เช่น ใช้ประโยชน์จากผลงานวิจัยเชิงนโยบายในการ
นําไปประกอบเป็นข้อมูลการประกาศใช้กฎหมาย หรือกําหนดมาตรการ กฎเกณฑ์ต่างๆ โดยองค์กร 
หรือหน่วยงานภาครัฐและเอกชน เป็นต้น 

3. การใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ เช่น งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่นําไปสู่การพัฒนา
สิ่งประดิษฐ์ หรือผลิตภัณฑ์ซึ่งก่อให้เกิดรายได้ หรือนําไปสู่การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต เป็นต้น 
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4. การใช้ประโยชน์ทางอ้อมของงานสร้างสรรค์ ซึ่งเป็นการสร้างคุณค่าทางจิตใจ 
ยกระดับจิตใจ ก่อให้เกิดสุนทรรียภาพ สร้างความสุข เช่น งานศิลปะที่นําไปใช้ในโรงพยาบาล ซึ่งได้มี
การศึกษาและประเมินไว้ 

หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการรับรองการนํางานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ไปใช้ประโยชน ์
หมายถึง หน่วยงานหรือองค์กร หรือชุมชนภายนอกสถาบันระดับอุดมศึกษา ที่มีการทํางานวิจัยหรือ
งานสร้างสรรค์ของสถาบันระดับอุดมศึกษาไปใช้ก่อให้เกิดประโยชน์ โดยมีหลักฐานเชิงประจักษ์หรือ
การรับรอง/การตรวจรับงานโดยหน่วยงานภายนอกสถาบัน พร้อมทั้งระบุผลของการนํางานวิจัยหรือ
งานสร้างสรรค์ไปใช้ประโยชน์ 

วิธีการนับ : 
การนับจํานวนผลงานวิจัยหรือผลงานสร้างสรรค์ที่นํา ไปใช้ประโยชน์ ให้นับจากวันที่นํา

ผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์มาใช้และเกิดผลชัดเจนโดยที่ผลงานวิจัยจะดําเนินการในช่วงเวลาใดก็ได้ 
ช่วงเวลาที่ใช้จะเป็นตามปีปฏิทินหรือปีงบประมาณ หรือปีการศึกษา อย่างใดอย่างหนึ่งตามระบบที่
มหาวิทยาลัยจัดเก็บข้อมูล ในกรณีที่งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์มีการนําไปใช้ประโยชน์มากกว่า              
1 ครั้ง ให้นับการใช้ประโยชน์ได้เพียงครั้งเดียว ยกเว้นในกรณีที่มีการใช้ประโยชน์ที่แตกต่างกันชัดเจน
ตามมิติของการใช้ประโยชน์ที่ไม่ซ้ํากัน 

วิธีการคํานวณ  : 

ผลรวมของจํานวนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ท่ีนําไปใช้ประโยชน์

จํานวนอาจารย์ประจําและนักวิจัยประจําท้ังหมด
 x 100 

 
เกณฑ์การประเมิน : 

ใช้บัญญัติไตรยางศ์เทียบ โดยกําหนดร้อยละ 20 เท่ากับ 5 คะแนน ทุกกลุ่มสาขาวิชา 

ข้อมูลประกอบการพิจารณา 

1. จํานวนและรายชื่องานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่นํามาใช้ให้เกิดประโยชน์ของอาจารย์
ประจําและนักวิจัยประจํา โดยนับรวมผลงานที่นําไปใช้ประโยชน์ของอาจารย์และนักวิจัยประจําทั้งที่
ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาต่อ พร้อมชื่อเจ้าของผลงาน ปีที่งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ดําเนินการ
เสร็จ ปีที่นําไปใช้ประโยชน์ ช่ือหน่วยงานที่นําไปใช้ประโยชน์ โดยมีหลักฐานการรับรองการใช้
ประโยชน์จากหน่วยงานหรือองค์กรที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ให้แสดงข้อมูลที่ระบุรายละเอียดการใช้ประโยชน์
ที่ชัดเจนด้วย ตามแนวทางดังต่อไปนี้ 

- การใช้ประโยชน์ในเชิงสาธารณะ เช่น ผลงานวิจัยที่นําไปใช้ให้เกิดประโยชน์แก่
สาธารณชนในเรื่องต่างๆ ที่ทําให้คุณภาพชิวิตและเศรษฐกิจของประชาชนดีขึ้น ได้แก่ การใช้ประโยชน์
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ด้นสาธารณสุข ด้านการบริหารจัดการสําหรับวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SME) ด้านการ
ส่งเสริมประชาธิปไตยภาคประชาชน ด้านศิลปะและวัฒนธรรม ด้านวิถีชีวิตตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง เป็นต้น 

- การใช้ประโยชน์ในเชิงนโยบาย เช่น ใช้ประโยชน์จากผลงานวิจัยเชิงนโยบายในการ
นําไปประกอบเป็นข้อมูลการประกาศใช้กฎหมาย หรือกําหนดมาตรการ กฎเกณฑ์ต่างๆ โดยองค์กร 
หรือหน่วยงานภาครัฐและเอกชน เป็นต้น 

- การใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ เช่น งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่นําไปสู่การพัฒนา
สิ่งประดิษฐ์ หรือผลิตภัณฑ์ซึ่งก่อให้เกิดรายได้ หรือนําไปสู่การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต เป็นต้น 

- การใช้ประโยชน์ทางอ้อมของงานสร้างสรรค์ ซึ่งเป็นการสร้างคุณค่าทางจิตใจ 
ยกระดับจิตใจ ก่อให้เกิดสุนทรรียภาพ สร้างความสุข เช่น งานศิลปะที่นําไปใช้ในโรงพยาบาล ซึ่งได้มี
การศึกษาและประเมินไว้ 

2. จํานวนอาจารย์ประจําและนักวิจัยประจําทั้งหมดในแต่ละปีการศึกษา โดยนับรวม
อาจารย์และนักวิจัยประจําที่ลาศึกษาต่อ  

3. การนับจํานวนผลงานวิจัยหรือผลงานสร้างสรรค์ที่นําไปใช้ประโยชน์ ให้นับจากวันที่นํา
ผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์มาใช้และเกิดผลอย่างชัดเจนโดยที่ผลงานวิจัยจะดําเนินการในช่วงเวลา
ตามปีการศึกษา ในกรณีที่งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์มีการนําไปใช้ประโยชน์มากกว่า 1 ครั้ง ให้นับ
การใช้ประโยชน์ได้เพียงครั้งเดียว ยกเว้นในกรณีที่มีการใช้ประโยชน์ที่แตกต่างกันอย่างชัดเจนตามมิติ
ของการใช้ประโยชน์ที่ไม่ซ้ํากัน 

ตัวบ่งชี้ที่ 4.4.3  :  ผลงานวิชาการที่ได้รับการรับรองคุณภาพ (ตัวบ่งชี้ สมศ.ที่ 7) 

ชนิดของตัวบ่งชี้ :  ผลลัพธ์ 

คําอธิบายตัวบ่งชี้ : 

ผลงานวิชาการที่มีคุณภาพ สะท้อนถึงสมรรถนะในการศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์ สังเคราะห์ 
วิจัย การปฏิบัติจริงและได้นําไปใช้ในการแก้ปัญหา หรือพัฒนางานในหน้าที่จนเกิดผลดีต่อการพัฒนา
คุณภาพการจัดการศึกษา และเป็นประโยชน์ต่อความก้าวหน้าทางวิชาการ 

ผลงานวิชาการที่ได้รับรองคุณภาพ หมายถึง บทความวิชาการ ตํารา หรือหนังสือ ที่ผ่าน
กระบวนการกลั่นกรองและได้รับรองคุณภาพแล้ว ตามเกณฑ์ของ กพอ. เรื่องหลักเกณฑ์การขอกําหนด
ตําแหน่งทางวิชาการหรือเทียบเท่า 

ผลงานทางวิชาการที่เป็นบทความวิชาการ (Academic Paper) ตํารา (Textbook) หรือ
หนังสือ (Book) ต้องเป็นผลงานที่ผ่านกระบวนการกลั่นกรองผลงานก่อนตีพิมพ์ โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
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- บทความวิชาการ หมายถึง เอกสารวิชาการที่เรียบเรียงอย่างเป็นระบบ มีข้อความ
ที่สะท้อนมุมมอง แนวคิดเชิงทฤษฎีที่ได้จากประสบการณ์ การสังเคราะห์เอกสาร หรืองานวิจัย โดย
จัดทําในรูปของบทความเพื่ตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารวิชาการที่มีคุณภาพซึ่งมีผู้ตรวจอ่าน 

- ตํารา หมายถึง เอกสารวิชาการที่ เรียบเรียงอย่างเป็นระบบ อาจเขี่ยนเพื่อ
ตอบสนองเนื้อหาทั้งหมดของรายวิชาหรือเป็นส่วนหนึ่งของรายวิชาหรือหลักสูตรก็ได้ โดยมีการ
วิเคราะห์และสังเคราะห์ความรู้ที่เกี่ยวข้อง และสะท้อนให้เห็นความสามารถในการถ่ายทอดวิชาใน
ระดับอุดมศึกษา 

- หนังสือ หมายถึง เอกสารทางวิชาการที่เขียนขึ้นเพื่อเผยแพร่ความรู้ ไปสู่วงการ
วิชาการหรือผู้อ่านทั่วไป โดยไม่จําเป็นต้องเป็นไปตามข้อกําหนดของหลักสูตรหรือต้องนํามา
ประกอบการเรียนการสอนในวิชาใดวิชาหนึ่ง ทั้งนี้ต้องเป็นเอกสารที่เรียบเรียงขึ้นอย่างมีเอกสาร มี
รากฐานทางวิชาการที่มั่นคงและให้ทัศนะของผู้เขียนที่สร้างเสริมปัญญาความคิด และสร้างความ
แข็งแกร่งทางวิชาให้แก่สาขาวิชานั้นๆ หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวเนื่อง 

อาจารย์ หมายถึง อาจารย์ประจําที่เป็นข้าราชการ หรือพนักงานของมหาวิทยาลัย รวมทั้ง
อาจารย์ที่มีสัญญาจ้างกับสถาบันอุดมศึกษา 

นักวิจัย หมายถึง นักวิจัยประจําที่เป็นข้าราชการ หรือพนักงานของมหาวิทยาลัย รวมทั้ง
บุคลากรที่มีตําแหน่งและหน้าที่ความรับผิดชอบเทียบเท่าเจ้าหน้าที่วิจัยหรือนักวิจัย และมีสัญญาจ้าง
กับสถาบันอุดมศึกษา 

เกณฑ์การประมิน : 
 กําหนดระดับคุณภาพผลงานวิชาการ ดังนี้ 

ค่าน้าํหนัก ระดับคณุภาพผลงานวชิาการ 
0.25 - บทความวิชาการที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติ  
0.50 - บทความวิชาการที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติ 
0.75 - ตําราหรือหนังสือที่มีการประเมินผ่านตามเกณฑ์โดยผู้ทรงคณุวุฒิที่สถาบัน

กําหนด 
1.00 - ตําราหรือหนังสือที่ใช้ในการขอผลงานทางวิชาการ และ ผ่านการพิจารณาตาม

เกณฑ์การขอตําแหน่งทางวิชาการแล้ว หรือตําราหรือหนังสือที่มีคุณภาพสูง  
มีผู้ทรงคุณวุฒิตรวจอ่านตามเกณฑ์การขอตําแหน่งทางวิชาการ 

วิธีการนบั  : 
 การนับจํานวนผลงานทางวิชาการที่ได้รับการรับรองคุณภาพ จะนับผลงานวิชาการที่
ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในรูปแบบของบทความวิชาการในวารสารวิชาการทั้งในระดับชาติและ/หรือ
นานาชาติ หนังสือหรือตําราทางวิชาการ ซึ่งมีระบบการพิจารณาต้นฉบับจากคณะกรรมการ
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ผู้ทรงคุณวุฒิก่อนการตีพิมพ์ และผลงานจะต้องเกินร้อยละ 50 ของชิ้นงาน ในกรณีที่มีการตีพิมพ์
มากกว่า 1 ครั้ง ให้นับการตีพิมพ์เพียงครั้งเดียวต่องานวิชาการ 1 ช้ิน 

การนับจาํนวนอาจารย์และนักวิจัย ให้นับอาจารย์ประจําและนักวิจัยประจําทั้งที่
ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาตอ่ในแต่ละปีการศึกษา โดยมีเงื่อนไข ดังนี้ 

- กรณีมีระยะเวลาทํางาน 9 เดือนขึ้นไป ใหน้ับเป็น 1 คน 
- กรณีมีระยะเวลาทํางาน 6-9 เดือน ให้นับเป็น 0.5 คน 
- กรณีมีระยะเวลาทํางานน้อยกว่า 6 เดือน ไม่สามารถนํามานับได้ 

วิธีการคาํนวณ :  
ผลรวมถ่วงน้ําหนักของผลงานวิชาการที่ได้รับรองคุณภาพ

จํานวนอาจารย์ประจําและนักวิจัยประจําท้ังหมด
 x 100 

 
เกณฑ์การใหค้ะแนน : 
 ใช้บัญญัติไตรยางศ์เทียบ โดยกําหนดร้อยละ 10 เท่ากับ 5 คะแนน ทุกกลุม่สาขาวิชา 

ข้อมูลประกอบการพิจารณา 
1. จํานวนและรายชื่อผลงานวิชาการ (บทความวิชาการ ตํารา หนังสือ) ที่มีระดับคุณภาพ

ของอาจารย์ประจํา โดยนับรวมผลงานของอาจารย์ทั้งที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาต่อ พร้อมชื่อ
เจ้าของผลงานปีที่ผลงานแล้วเสร็จ ปีที่ได้รับการรับรองคุณภาพจากหน่วยงานที่เชื่อถือได้ ช่ือ
หน่วยงานที่รับรอง และมีหลักฐานการรับรองคุณภาพจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ค่าน้ําหนักของผลงาน
วิชาการแต่ละชิ้น 

2. จํานวนอาจารย์ประจําและนักวิจัยประจําทั้งหมดในแต่ละปีการศึกษา โดยนับรวม
อาจารย์ที่ลาศึกษาต่อ 

ตัวบ่งชี้ที่ 4.5  : ตัวบ่งชี้ที่กําหนดเพื่อเตรียมวางแผนพัฒนาสู่มหาวิทยาลัยแห่งการวิจัย 

ตัวบ่งชี้ที่ 4.5.1 .1 :  งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่ได้รับการจดสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตร 

ชนิดของตัวบ่งชี้ :  ผลลัพธ์ 

คําอธิบายตัวบ่งชี้ : 
เปรียบเทียบจํานวนจํานวนผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ของอาจารย์ประจําและนักวิจัย

ประจําที่ได้รับการจดทะเบียนสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตรต่อจํานวนอาจารย์ประจําและนักวิจัยประจํา
ทั้งหมดโดยให้นําเสนอในรูปร้อยละ ทั้งนี้พิจารณาผลการดําเนินงาน 3 ปีย้อนหลัง 
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ผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่ได้รับการจดทะเบียนสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตร 
หมายถึง จํานวนผลงานวิจัยที่อาจารย์ประจําและนักวิจัยประจําได้พัฒนาขึ้นจนได้รับการจดทะเบียน
ทรัพย์สินทางปัญญาประเภทสิทธิบัตรและอนุสิทธิบัตร ทั้งในประเทศและต่างประเทศ 

สิทธิบัตร (Patent) หมายถึง หนังสือสําคัญที่รัฐออกให้เพื่อคุ้มครองการประดิษฐ์คิดค้น
หรือการออกแบบผลิตภัณฑ์ที่มีลักษณะตามที่กําหนดในกฎหมาย กฎกระทรวง และระเบียบว่าด้วย
สิทธิบัตร พ.ศ. 2552 ซึ่งเป็นทรัพย์สินทางปัญญาประเภทหนึ่งที่เกี่ยวกับการประดิษฐ์คิดค้น แบ่ง
ออกเป็นสิทธิบัตรการประดิษฐ์ และสิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์ 

อนุสิทธิบัตร (Petty patent) เป็นการให้ความคุ้มครองสิ่งประดิษฐ์คิดค้นเช่นเดียวกับ
สิทธิบัตรการประดิษฐ์ แตกต่างกันตรงที่การประดิษฐ์ที่จะขอรับอนุสิทธิบัตรเป็นการประดิษฐ์ที่มีเป็น
การปรับปรุงเพียงเล็กน้อยซึ่งมีเทคนิคที่ไม่สูงมากนักสําหรับขั้นตอนการขอรับอนุสิทธิบัตรจะใช้
ระยะเวลาสั้นกว่าสิทธิบัตรมาก เนื่องจากใช้ระบบจดทะเบียนแทนการใช้ระบบการตรวจสอบก่อนการ
รับจดทะเบียน 

ผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่ได้รับการจดทะเบียนสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตร
หมายถึงจาํนวนผลงานวิจัยที่อาจารย์ประจําและนักวิจัยประจําในแต่ละคณะวิชาและหน่วยงานวิจัยได้
พัฒนาขึ้นจนกระทั่งได้การจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา ทั้งในประเภทสิทธิบัตรและอนุสิทธิบัตรทั้ง
ในประเทศและต่างประเทศ ทั้งนี้กําหนดค่าน้ําหนักของสิทธิบัตรและอนุสิทธิบัตรไว้ดังนี้  

กําหนดระดับคุณภาพสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร ดังนี้ 
ค่าน้าํหนัก ระดับคณุภาพสิทธบิัตร/อนสุิทธบิัตร 

0.25 อนุสิทธิบัตรได้รับการจดทะเบียนทั้งในและต่างประเทศ 
1.00 สิทธิบัตรที่ได้รับการจดทะเบียนทั้งในและต่างประเทศ 

วิธีการนบั  : 

การนับจํานวนสิทธิบัตรและอนุสิทธิบัตร ให้นับสิทธิบัตรและอนุสิทธิบัตรของอาจารย์
ประจําและนักวิจัยประจําทั้งที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาต่อในแต่ละปี โดยนับได้ทั้งการจดทะเบียน
ในประเทศและต่างประเทศทั้งนี้ให้นับเฉพาะกรณีที่ได้รับการจดทะเบียนแล้วเท่านั้น ไม่นับกรณีอยู่
ระหว่างยื่นจดทะเบียนหรือรอผลการจดทะเบียน ไม่นับการจดลิขสิทธ์ิและการจดเครื่องหมายการค้า 

วิธีการคํานวณ  : 

 
ผลรวมถ่วงน้ําหนักของงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ท่ีได้รบัการจดสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบตัร

อาจารย์ประจําและนักวิจัยประจําท้ังหมด
x100 
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เกณฑ์การประเมิน : 

ใช้บัญญัติไตรยางศ์เทียบ กําหนดร้อยละ 1 เท่ากับ 5 คะแนน 

ข้อมูลประกอบการพิจาณา 

1. จํานวนและรายการการจดทะเบียนสิทธิบัตร หรืออนุสิทธิบัตรของอาจารย์ประจําและ
นักวิจัยประจําทั้งที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาต่อในแต่ละคณะวิชาและหน่วยงานวิจัยในแต่ละปี
การศึกษา พร้อมชื่อเจ้าของสิทธิบัตร อนุสิทธิบัตร วัน/เดือน/ปีที่ได้รับจดทะเบียน โดยจําแนกการจด
ทะเบียนในประเทศและต่างประเทศ ทั้งนี้ให้รายงานค่าน้ําหนักของผลงานที่ได้รับจดทะเบียนแต่ละ
ผลงานด้วย 

2. จํานวนอาจารย์ประจําและนักวิจัยประจําทั้งหมดในแต่ละปีการศึกษาของแต่ละคณะ
วิชาและหน่วยงานวิจัย ไม่นับรวมอาจารย์และนักวิจัยประจําทั้งที่ลาศึกษาต่อ 

3. สิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตรฉบับจริงหรือสําเนา ที่แสดงชื่อผู้ประดิษฐ์และวันที่ได้รับ
อนุมัติ 

ตัวบ่งชี้ที่ 4.5.1.2  :  งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ในระดับนานาชาติ 

ชนิดของตัวบ่งชี้ :  ผลลัพธ์ 

คําอธิบายตัวบ่งชี้ : 

 เปรียบเทียบจํานวนบทความจากผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์ของอาจารย์ประจําและนักวิจัย
ประจําในระดับนานาชาติต่อจํานวนอาจารย์ประจําและนักวิจัยประจําทั้งหมดโดยให้นําเสนอใน
รูปแบบร้อยละ 

การตีพิมพ์ หมายถึง การตีพิมพ์บทความจากผลงานวิจัยในวารสารวิชาการ (Journal)             
ในระดับนานาชาติที่ปรากฏในฐานข้อมูลที่กําหนด รวมถึงบทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full paper)      
ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับนานาชาติตามเงื่อนไขที่กําหนด 

กําหนดระดับคุณภาพงานวิจัยที่ตีพิมพ์ ดังนี้ 
ค่าน้าํหนัก ระดับคณุภาพงานวิจัย 

0.25 บทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full paper)ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการ
ประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ที่มีกองบรรณาธิการจัดทํารายงานฯ หรือ
คณะกรรมการจัดประชุม ประกอบด้วยศาสตราจารย์ หรือผู้ทรงคุณวุฒิระดับ
ปริญญาเอก หรือผู้ทรงคุณวุฒิที่มีผลงานเป็นที่ยอมรับในสาขาวิชานั้นๆ จาก
ต่างประเทศอย่างน้อยร้อยละ 25 และมีผู้ประเมินบทความที่เป็นผู้เชี่ยวชาญใน
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ค่าน้าํหนัก ระดับคณุภาพงานวิจัย 
สาขานั้นจากต่างประเทศ 
 

0.75 บทความจากผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ (Journal)ระดับ
นานาชาติที่ปรากฏในฐานข้อมูลสากลอ่ืนที่ยอมรับในศาสตร์นั้น ๆ นอกเหนือ
ฐานข้อมูล ISI หรือบทความจากผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ
(Journal) ที่มีช่ือปรากฏอยู่ในบัญชีรายชื่อวารสารระดับนานาชาติที่ สํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษาเผยแพร่ใน Web Site ของสํานักงานฯ 

1.00 บทความจากผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ (Journal)ระดับ
นานาชาติที่ปรากฏในฐานข้อมูลสากล ISI 

วิธีการคํานวณ   : 
ผลรวมถ่วงน้ําหนักของงานวิจัยท่ีตพีิมพ์ในระดับนานาชาติ

อาจารย์ประจําและนักวิจัยประจําท้ังหมด
x100 

เกณฑ์การประเมิน  : 

ใช้บัญญัติไตรยางศ์เทียบ โดยกําหนดร้อยละเท่ากับ 5 คะแนนจําแนกตามกลุ่มสาขาวิชา 
ดังนี้ 

กลุ่มสาขาวิชา 5 คะแนน 

วิทยาศาสตร์สุขภาพ 55 
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 45 
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 20 

ข้อมูลประกอบการพิจารณา 

1. จํานวนและรายชื่อบทความวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ในระดับนานาชาติ ของอาจารย์
ประจําและนักวิจัยประจํา ในแต่ละคณะวิชาและหน่วยงานวิจัยในแต่ละปีการศึกษา โดยนับรวม
ผลงานอาจารย์และนักวิจัยทั้งที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาต่อพร้อมชื่อเจ้าของบทความ ปีที่ตีพิมพ์ 
ช่ือวารสาร ซึ่งเป็น Article หรือ Conference paperหรือ Review เท่านั้น ส่วนบทความจาก
ผลงานวิจัย ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการนั้น สามารถนํามานับได้เฉพาะที่เป็น 
full paper เท่านั้นหรือรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ) โดยรายงานในแต่ละปีการศึกษา 
ทั้งนี้ให้ระบุค่าน้ําหนักของแต่ละบทความวิจัยด้วย 

2. จํานวนอาจารย์ประจําและนักวิจัยประจําทั้งหมดในแต่ละปีการศึกษา โดยนับรวม
อาจารย์และนักวิจัยประจําทั้งที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาต่อ 
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ตัวบ่งชี้ที่ 4.5.1.3  : ผลงานวิจัยได้รับการอ้างอิงระดับนานาชาติ 

ชนิดของตัวบ่งชี้ :  ผลลัพธ์ 

คําอธิบายตัวบ่งชี้ : 

เปรียบเทียบจํานวนบทความวิจัยของอาจารย์ประจําและนักวิจัยประจําที่ตีพิมพ์และได้รับ
การอ้างอิง (Citation)ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ ต่อจํานวนบทความวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ใน
ระดับนานาชาติทั้งหมดโดยให้นําเสนอในรูปร้อยละ 

ผลงานวิจัยได้รับการอ้างอิงระดับนานาชาติ หมายถึง บทความจากผลงานวิจัยของ
อาจารย์ประจําและนักวิจัยประจําวิจัยที่ตีพิมพ์ระดับนานาชาติและถูกอ้างอิง (Cited) โดยบทความ
วิจัยอ่ืนๆ ที่ตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติ ทั้งนี้การอ้างอิงจะไม่นับการอ้างอิงตนเอง ข้อมูลการ
อ้างอิง (Citation)ให้ใช้จากฐานข้อมูล Scopus แต่หากนับการอ้างอิงเพิ่มเติมจากวิธีการอ่ืน ให้แสดง
หลักฐานว่าไม่ได้นับซ้ํากับที่นับจากฐานข้อมูล Scopus ไปแล้ว 

 

วิธีการนับ  : 
การนับจํานวนบทความวิจัยที่ได้รับการอ้างอิง ให้นับจํานวนบทความวิจัยของอาจารย์

ประจําและนักวิจัยประจํา ที่ตีพิมพ์ระดับนานาชาติ ซึ่งไม่นับซ้ํากรณีบทความวิจัยช้ินใดๆได้รับการ
อ้างอิงหลายครั้งในช่วงดังกล่าว และให้นับบทความวิจัยทั้งของผู้ปฏิบัติงานจริงและผู้ลาศึกษาต่อ 

วิธีการคํานวณ  : 
จํานวนบทความวิจัยท่ีได้รับการอ้างอิงในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ

จํานวนบทความวิจยัท่ีไดร้ับการตีพิมพ์ในระดับนานาชาติท้ังหมด
x100 

เกณฑ์การให้คะแนน  : 

ใช้บัญญัติไตรยางศ์เทียบ โดยกําหนดร้อยละเท่ากับ 5 คะแนนจําแนกตามกลุ่มสาขาวิชา 
ดังนี้ 

กลุ่มสาขาวิชา 5 คะแนน 
วิทยาศาสตร์สุขภาพ 40 
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 35 
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 30 
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ข้อมูลประกอบการพิจารณา 

1. จํานวนและรายชื่อบทความวิจัยที่ได้รับการอ้างอิงในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ
ของอาจารย์ประจําและนักวิจัยประจํา โดยให้ระบุจํานวนการอ้างอิงของบทความ โดยไม่นับการอ้างอิง
ตนเอง ทั้งนี้ให้แสดงหลักฐานที่ได้รับการอ้างอิงในกรณีที่ไม่ได้สืบค้นการอ้างอิงจากฐานข้อมูล Scopus  

2. จํานวนและรายชื่อบทความจากผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ในระดับนานาชาติ ของ
อาจารย์ประจําและนักวิจัยประจํา รายปีตามปฏิทิน โดยนับรวมผลงานของอาจารย์และนักวิจัย ทั้งที่
ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาต่อพร้อมชื่อเจ้าของบทความ ปีที่ตีพิมพ์ ช่ือวารสารหรือรายงานสืบเนื่อง
จากการประชุมวิชาการ จากการประชุมวิชาการที่ตีพิมพ์ ค่าน้ําหนักของบทความวิจัยแต่ละชิ้น 
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องค์ประกอบที่ 5 การบริการทางวิชาการแก่สังคม 

หลักการ 

การบริการทางวิชาการแก่สังคมเป็นหนึ่งในภารกิจหลักของสถาบันอุดมศึกษา สถาบันพึง
ให้บริการทางวิชาการแก่ชุมชน สังคม และประเทศชาติ ในรูปแบบต่างๆ ตามความถนัดและในด้านที่
สถาบันมีความเชี่ยวชาญ การให้บริการทางวิชาการอาจให้เปล่าโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายหรืออาจคิด
ค่าใช้จ่ายตามความเหมาะสม โดยให้บริการทั้งหน่วยงานภาครัฐและเอกชน หน่วยงานอิสระ 
หน่วยงานสาธารณะ ชุมชน และสังคมโดยกว้าง รูปแบบการให้บริการทางวิชาการมีความหลากหลาย  
เช่น การอนุญาตให้ใช้ประโยชน์ทรัพยากรของสถาบัน เป็นแหล่งอ้างอิงทางวิชาการ ให้คําปรึกษา ให้
การอบรม จัดประชุมหรือสัมมนาวิชาการ ทํางานวิจัยเพื่อตอบคําถามต่างๆ หรือเพื่อชี้แนะสังคม การ
ให้บริการทางวิชาการนอกจากเป็นการทําประโยชน์ให้สังคมแล้ว สถาบันยังได้รับประโยชน์ในด้าน
ต่างๆ คือ เพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์ของอาจารย์อันจะนํามาสู่การพัฒนาหลักสูตร มีการบูรณา
การเพื่อใช้ประโยชน์ทางด้านการจัดการเรียนการสอนและการวิจัย พัฒนาตําแหน่งทางวิชาการของ
อาจารย์   สร้างเครือข่ายกับหน่วยงานต่าง ๆ ซึ่งเป็นแหล่งงานของนักศึกษาและเป็นการสร้างรายได้
ของสถาบันจากการให้บริการทางวิชาการด้วย 

มาตรฐานและเอกสารที่เก่ียวข้อง 

1. กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2551-2565) สํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา 

2. มาตรฐานการอุดมศึกษา พ.ศ. 2549  สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
3. มาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2551 สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
4. มาตรฐานการประเมินคุณภาพภายนอกระดับอุดมศึกษา รอบสาม พ .ศ .2553 

สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) (สมศ.) 
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ตัวบ่งชี้จํานวน 5 ตัวบ่งชี้คือ 

5.1 ระบบและกลไกการบริการทางวิชาการแก่สังคม 
5.2 กระบวนการบริการทางวิชาการให้เกิดประโยชน์ต่อสังคม 
5.3 ตัวบ่งชี้ที่กําหนดเพื่อวัดผลผลิตตามตัวบ่งชี้ของ สมศ. 

5.3.1 ผลการนําความรู้และประสบการณ์จากการให้บริการวิชาการมาใช้ในการ
พัฒนาการเรียนการสอนและการวิจัย (ตัวบ่งชี้ สมศ. ที่ 8) 

5.3.2 ผลการเรียนรู้และเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนหรือองค์กรภายนอก               
(ตัวบ่งชี้ สมศ. ที่ 9) 

5.3.3 ผลการชี้นํา ป้องกัน หรือแก้ปัญหาของสังคมในด้านต่างๆ  
(1) ผลการ ช้ีนํ า  ป้องกั น  หรื อแก้ ปัญหาของสั งคมในประ เด็ นที่  1                        

ภายในสถาบัน (ตัวบ่งชี้ สมศ. ที่ 18.1) 
(2) ผลการ ช้ีนํ า  ป้องกั น  หรื อแก้ ปัญหาของสั งคมในประ เด็ นที่  2                      

ภายนอกสถาบัน (ตัวบ่งชี้ สมศ. ที่ 18.2) 
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ตัวบ่งชี้ที่ 5.1  : ระบบและกลไกการบริการทางวิชาการแก่สังคม 

ชนิดของตัวบ่งชี้ :  กระบวนการ 

คําอธิบายตัวบ่งชี้ : 
การบริการทางวิชาการแก่สังคมเป็นภารกิจหลักอย่างหนึ่งของสถาบันอุดมศึกษา สถาบัน

พึงกําหนดหลักเกณฑ์และขั้นตอนการบริการทางวิชาการอย่างเป็นระบบ และมีการจัดโครงสร้าง
สถาบันเพื่อเป็นกลไกในการขับเคลื่อนระบบดังกล่าว การให้บริการทางวิชาการต้องมีความเช่ือมโยงกับ
การจัดการเรียนการสอนและการวิจัย และสามารถบูรณาการงานบริการทางวิชาการแก่สังคมกับการ
เรียนการสอนและการวิจัยอย่างเป็นรูปธรรม 

เกณฑ์มาตรฐาน : 

1. มีระบบและกลไกการบริการทางวิชาการแก่สังคม และดําเนินการตามระบบที่กําหนด 
2. มีการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแก่สังคมกับการเรียนการสอน 
3. มีการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแก่สังคมกับการวิจัย  
4. มีการประเมินผลความสําเร็จของการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแก่สังคมกับการ

เรียนการสอนและการวิจัย 
5. มีการนําผลการประเมินไปปรับปรุงการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแก่สังคมกับ

การเรียนการสอนและการวิจัย 

หมายเหตุ  : 

เกณฑ์มาตรฐานข้อที่ 4 ต้องมีการประเมินความสําเร็จของการบูรณาการตามเกณฑ์ข้อ 2
และข้อ 3 

เกณฑ์การประเมิน : 
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการดําเนินการ 
1 ข้อ 

มีการดําเนินการ 
2   ข้อ 

มีการดําเนินการ  
3 ข้อ 

มีการดําเนินการ 
4 ข้อ 

มีการดําเนินการ 
5 ข้อ 
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ตัวบ่งชี้ที่ 5.2 : กระบวนการบริการทางวิชาการให้เกิดประโยชน์ต่อสังคม 

ชนิดของตัวบ่งชี้ :  กระบวนการ 

คําอธิบายตัวบ่งชี้ :  

ความสามารถในการให้บริการทางวิชาการในลักษณะห่วงโซ่คุณภาพที่สนองความต้องการ
และเป็นที่พ่ึงของชุมชน ภาครัฐ ภาคเอกชน หน่วยงานวิชาชีพ สังคมได้อย่างมีคุณภาพตามศักยภาพ
และความพร้อมตามจุดเน้นของสถาบัน พิจารณาได้จาก (1) ประโยชน์หรือผลกระทบของการ
ให้บริการทางวิชาการ (2) การสร้างความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอก และ (3) ความรู้ที่เกิดจากการ
ให้บริการทางวิชาการและการเผยแพร่ความรู้นั้นทั้งภายในและภายนอกสถาบัน 

เกณฑ์มาตรฐาน : 

1. มีการสํารวจความต้องการของชุมชน หรือภาครัฐ หรือภาคเอกชน หรือหน่วยงาน
วิชาชีพ เพื่อประกอบการกําหนดทิศทางและการจัดทําแผนการบริการทางวิชาการตามจุดเน้นของ
สถาบัน  

2. มีความร่วมมือด้านบริการทางวิชาการเพื่อการเรียนรู้และเสริมสร้างความเข้มแข็งของ
ชุมชน หรือภาคเอกชน หรือภาครัฐ หรือหน่วยงานวิชาชีพ 

3. มีการประเมินประโยชน์หรือผลกระทบของการให้บริการทางวิชาการต่อสังคม 
4. มีการนําผลการประเมินในข้อ 3 ไปพัฒนาระบบและกลไก หรือกิจกรรมการให้บริการ

ทางวิชาการ 
5. มีการพัฒนาความรู้ที่ได้จากการให้บริการทางวิชาการและถ่ายทอดความรู้สู่บุคลากร

ภายในสถาบันและเผยแพร่สู่สาธารณชน 

เกณฑ์การประเมิน : 
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการดําเนินการ 
1 ข้อ 

มีการดําเนินการ 
2   ข้อ 

มีการดําเนินการ  
3 ข้อ 

มีการดําเนินการ 
4 ข้อ 

มีการดําเนินการ 
5 ข้อ 
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ตัวบ่งชี้ที่ 5.3. : ตัวบ่งชี้ด้านคุณภาพการบริการวิชาการแก่สังคม 

ตัวบ่งชี้ที่ 5.3.1 : ผลการนําความรู้และประสบการณ์จากการให้บริการวิชาการมาใช้ใน
การพัฒนาการเรียนการสอนและการวิจัย (ตัวบ่งชี้ สมศ.ที่ 8) 

ชนิดของตัวบ่งชี้ :  ผลลัพธ์ 

คําอธิบายตัวบ่งชี้ : 

 การให้บริการวิชาการ หมายถึง การที่สถาบันอุดมศึกษาซึ่งอยู่ในฐานะที่เป็นที่พ่ึงของ
ชุมชนหรือสังคม เป็นแหล่งอ้างอิงทางวิชาการ หรือทําหน้าที่ใดๆ ที่มีผลต่อการพัฒนาชุมชนในด้าน
วิชาการหรือการพัฒนาความรู้ ตลอดจนความเข้มแข็งประเทศชาติและนานาชาติ การบริการวิชาการ
เป็นการบริการที่มีค่าตอบแทน และบริการวิชาการให้เปล่า โดยมีการนําความรู้และประสบการณ์มาใช้
พัฒนาหรือบูรณาการเข้ากับการเรียนการสอนและการวิจัย อาทิ บทความ ตํารา หนังสือ รายวิชาหรือ
หลักสูตร เป็นต้น 
 การนําความรู้และประสบการณ์จากการให้บริการวิชาการมาพัฒนามี 2 ประเภท คือ 

1. การพัฒนาการเรียนการสอน 
2. การพัฒนาการวิจัย 

 ในการประเมินตัวบ่งชี้นี้ต้องมีโครงการทั้ง 2 ประเภท ทั้งนี้ในแต่ละโครงการไม่จําเป็นต้อง
มีทั้ง 2 ประเภท และผลการใช้ในการพัฒนาการเรียนการสอนและการวิจัยต้องเสร็จสิ้นในปีที่ประเมิน 

วิธีการคํานวณ : 

จํานวนโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการ ท่ีนํามาใช้ในการพัฒนาการเรียนการสอนและการวิจัย

จํานวนโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการตามแผนที่สภาสถาบันอนมุัติ
 x 100 

เกณฑ์การใหค้ะแนน 
 ใช้บัญญัติไตรยางศ์เทียบ โดยกําหนดร้อยละ 30 เท่ากับ 5 คะแนน 

ข้อมูลประกอบการพิจารณา 
1. หลักฐาน เอกสาร ข้อมูลที่แสดงว่าอาจารย์ประจําได้รวบรวม จัดระบบ และมีการ

ประมวลความรู้และประสบการณ์จากการให้บริการวิชาการมาใช้ประโยชน์ในการเรียนการสอน และ
การวิจัยโดยอาจไปต่อยอดพัฒนาเป็นหนังสือ ตํารา หรืองานวิจัย ขยายผลนําไปสู่การปรับปรุงรายวิชา
หรือนําไปสู่การเปิดรายวิชาใหม่ 

2. โครงการบริการวิชาการที่นับในตัวต้ังจะต้องมีผลการบูรณาการเสร็จสิ้นในปีที่ประเมิน 
และโครงการวิชาการที่เป็นตัวหารเป็นโครงการบริการวิชาการที่ดําเนินการในปีที่ประเมิน โครงการ
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หนึ่ง ๆ จะบูรณาการเฉพาะกับการเรียนการสอน หรือเฉพาะกับงานวิจัย หรือจะบูรณาการกับทั้งการ
เรียนการสอนและการวิจัยก็ได้ 

3. การบริการวิชาการ เป็นการให้บริการแก่บุคคลหรือหน่วยงานภายนอกสถาบัน ทั้งการ
ประเมินในระดับคณะและระดับสถาบัน 

ตัวบ่งชี้ที่ 5.3.2  : ผลการเรียนรู้และเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนหรือองค์กร
ภายนอก (ตัวบ่งชี้ สมศ.ที่ 9) 

ชนิดของตัวบ่งชี้ :  ผลลัพธ์ 

คําอธิบายตัวบ่งชี้ : 

โครงการที่มีผลต่อการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน หมายถึง โครงการ
ที่สถาบันจัดขึ้นเพื่อพัฒนาชุมชนหรือองค์กรภายนอกและเมื่อดําเนินการแล้วมีผลก่อให้เกิดการ
เปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นแก่ชุมชนหรือองค์กรภายนอกในด้านต่างๆ หรือ ทําให้ชุมชนหรือองค์กร
ภายนอกสามารถพึ่งพาตนเองได้ตามศักยภาพของตน 

เกณฑ์มาตรฐาน : 
1. มีการดําเนินงานตามวงจรคุณภาพ (PDCA) โดยการมีส่วนร่วมของชุมชนหรือองค์กร 
2. บรรลุเป้าหมายตามแผนประจําปี ไม่ตํ่ากว่าร้อยละ 80 
3. ชุมชนหรือองค์กรมีผู้นําหรือสมาชิกที่มีการเรียนรู้และดําเนินกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง 
4. ชุมชนหรือองค์กรสร้างกลไกที่มีการพัฒนาตนเองโดยคงอัตลักษณ์ของคนในชุมชนและ

เอกลักษณ์ของท้องถิ่นอย่างต่อเนื่องหรือยั่งยืน 
5. มีผลกระทบที่เกิดประโยชน์สร้างคุณค่าต่อสังคม หรือชุมชน/องค์กรมีความเข้มแข็ง 

เกณฑ์การประเมิน : 
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการดําเนินการ 
1 ข้อ 

มีการดําเนินการ 
2 ข้อ 

มีการดําเนินการ 
3 ข้อ 

มีการดําเนินการ 
4 ข้อ 

มีการดําเนินการ 
5 ข้อ 

ข้อมูลประกอบการพิจารณา 
1. แผนและกิจกรรมหรือโครงการที่ส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชนหรือองค์กร 
2. รายงาน เอกสารผลการปฏิบัติตามกิจกรรมหรือโครงการ 
3. ข้อมูลที่แสดงถึงผลการดําเนินงานตามกิจกรรมหรือโครงการโดยผู้นําหรือสมาชิก

ของชุมชนหรือองค์กรได้เรียนรู้และดําเนินกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง และพัฒนาตามอัตลักษณ์ของ
คนในชุมชนและเอกลักษณ์ของท้องถิ่นอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน 
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4. ข้อมูลที ่แสดงถึงผลการดําเนินงานตามกิจกรรมหรือโครงการของชุมชนหรือ
องค์กรที่สร้างประโยชน์ ความเข้มแข็งและคุณค่าต่อสังคม ชุมชน หรือองค์กร 

5. “ต่อเนื่อง” หมายถึง มีการดําเนินงานตั้งแต่ 2 ปีขึ้นไป 
6. “ย่ังยืน” หมายถึง มีการดําเนินงานตั้งแต่ 5 ปีขึ้นไป 
7. “เข้มแข็ง” หมายถึง สามารถพึ่งพาตนเองได้ 

หมายเหต ุ : 
 สําหรับสถาบันระดับอุดมศึกษาที่ได้รับการประเมินปี 2555 เป็นต้นไป สารมารถใช้
โครงการ/กิจกรรมใหม่ที่ปรากฏอยู่ในแผนระยะยาวโดยได้รับการอนุมัติจากสภาสถาบันว่าเป็น
โครงการ/กิจกรรมที่ต่อเนื่องในอนาคตและจะยั่งยืน เข้มแข็ง สามารถพ่ึงพาตนเองได้ โดย สมศ. จะ
พิจารณาให้คะแนนล่วงหน้า 

ตัวบ่งชี้ที่ 5.3.3  : ผลการชี้นํา ป้องกัน หรือแก้ปัญหาของสังคมในด้านต่างๆ  
(1) ผลการชี้นํา ป้องกัน หรือแก้ปัญหาของสังคมในประเด็นที่ 1  

ภายในสถาบัน (ตัวบ่งชี้ สมศ. ที่ 18.1) 
(2) ผลการชี้นํา ป้องกัน หรือแก้ปัญหาของสังคมในประเด็นที่ 2 

ภายนอกสถาบัน (ตัวบ่งชี้ สมศ. ที่ 18.2) 

ชนิดของตัวบ่งชี้ :  ผลลัพธ์ 

คําอธิบายตัวบ่งชี้ : 
สถาบันอุดมศึกษาเลือกดําเนินการ 2 ประเด็น จากประเด็นชี้นําหรือแก้ปัญหาสังคมใน

ด้านต่างๆ อาทิ การส่งเสริมและสืบสานโครงการอันเนื่องพระราชดําริ ความรักชาติ บํารุงศาสนาและ
เทิดทูนพระมหากษัตริย์ สุขภาพ ค่านิยม จิตสาธารณะ ความคิดสร้างสรรค์ ผู้ด้อยโอกาสและผู้สูงอายุ 
นโยบายรัฐบาล เศรษฐกิจ การพร้อมรับการเป็นสมาชิกอาเซียน พลังงานสิ่งแวดล้อม อุบัติภัย สิ่งแสพ
ติด ความฟุ่มเฟือย การแก้ปัญหาความขัดแย้ง สร้างสังคมสันติสุขและความปรองดอง ตลอดจนการ
น้อมนําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ให้สถาบันพอเพียงแบบอย่างเป็นต้น  

ทั้งนี้ ประเด็นที่ ช้ีนําหรือแก้ปัญหาสังคม ที่สถาบันเลือกดําเนินการ โดยได้รับความ
เห็นชอบจากสภาสถาบัน  

เกณฑ์มาตรฐาน  : ประเด็นการพิจารณา 18.1 ผลการชี้นําฯ ภายในสถาบัน 
1. มีการดําเนินงานตามวงจรคุณภาพ (PDCA) 
2. บรรลุเป้าหมายตามแผนประจําปี ไม่ตํ่ากว่าร้อยละ 80 
3. มีประโยชน์และสร้างคุณค่าต่อคนในสถาบัน 
4. มีผลกระทบที่เกิดประโยชน์และสร้างคุณค่าต่อสถาบัน 
5. ได้รับการยกย่องระดับชาติ/หรือนานาชาติ 
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เกณฑ์มาตรฐาน  : ประเด็นการพิจารณา 18.2 ผลการชี้นําฯ ภายนอกสถาบัน 
1. มีการดําเนินงานตามวงจรคุณภาพ (PDCA) 
2. บรรลุเป้าหมายตามแผนประจําปี ไม่ตํ่ากว่าร้อยละ 80 
3. มีประโยชน์และสร้างคุณค่าต่อคนในชุมชน 
4. มีผลกระทบที่เกิดประโยชน์และสร้างคุณค่าต่อชุมชนหรือสังคม 
5. ได้รับการยกย่องระดับชาติ/หรือนานาชาติ 

เกณฑ์การประเมิน : 
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

- มีการดําเนินการ 
1 ข้อ 

มีการดําเนินการ 
2 ข้อ 

มีการดําเนินการ 
3 ข้อ 

มีการดําเนินการ 
4-5 ข้อ 

ข้อมูลประกอบการพิจารณา 
1. โครงการหรือกิจกรรมที่สถาบันอุดมศึกษาได้ดําเนินงานที่มีประโยชน์และสร้างคุณค่า

ต่อสถาบัน มีบทบาทในการชี้นําหรือแก้ปัญหาสังคมในด้านต่างๆ ที่ระบุ วัตถุประสงค์ และ
กลุ่มเป้าหมายรวมทั้งความสําเร็จของโครงการ 

2. หลักฐานที่แสดงการเห็นชอบโครงการ/กิจกรรมจากสภาสถาบันที่สถาบันอุดมศึกษาได้
ดําเนินงานโดยมีบทบาทในการชี้นําหรือแก้ปัญหาสังคมในด้านต่างๆ 

3. รายงานสรุปผลโครงการทุกโครงการ 
4. หลักฐาน เอกสาร ข้อมูลที่แสดงถึงผลกระทบที่เกิดประโยชน์และสร้างคุณค่าต่อสังคม

จากการดําเนินงานของโครงการ 
5. หลักฐาน เอกสาร ข้อมูลที่แสดงถึงการได้รับการยกย่องระดับชาติหรือนานาชาติ 

การคิดคา่คะแนน : 
1. กรณีที่คณะมีการดําเนินงานในประเด็นเดียวกับสถาบันและมีส่วนร่วมในการ

ดําเนินการ ผลการประเมินจะพิจารณาข้อมูลในระดับสถาบัน โดยคณะที่มีส่วนร่วมให้ใช้คะแนน
เดียวกับสถาบัน 

2. กรณีที่คณะมีการดําเนินงานในประเด็นที่ต่างจากสถาบัน ผลการประเมินจะพิจารณา
ในระดับคณะด้วย 

หมายเหตุ : 
1. มาตรการส่งเสริมของคณะอาจเหมือนหรือแตกต่างหรือส่งผลกับมาตรการส่งเสริมของ

สถาบันก็ได้ ทั้งนี้ต้องผ่านความเห็นชอบจากสภาสถาบัน 
2. คณะจะดําเนินการแยกหรือดําเนินการร่วมกับสถาบันก็ได้ 
3. กรณีที่คณะดําเนินการร่วมกับสถาบันจะต้องรายงานไว้ใน SAR ของคณะและแสดง

หลักฐานการดําเนินงานด้วย โดยใช้ผลการประเมินของสถาบัน 
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องค์ประกอบที่ 6 การทํานบุํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

หลักการ 

การทํ านุ บํ า รุ ง ศิ ลปะและวัฒนธรรมถื อ เป็ นพั นธกิ จสํ าคัญประการหนึ่ ง ของ
สถาบันอุดมศึกษา ดังนั้น สถาบันอุดมศึกษาจึงต้องมีระบบและกลไกการดําเนินงานด้านนี้ให้เป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพและคุณภาพ โดยอาจมีจุดเน้นเฉพาะที่แตกต่างกันตามปรัชญา และธรรมชาติของ
แต่ละสถาบัน และมีการบูรณาการเข้ากับพันธกิจอ่ืนๆ โดยเฉพาะการผลิตบัณฑิต รวมทั้งมีการจัด
กิจกรรมที่ฟ้ืนฟู อนุรักษ์ สืบสาน พัฒนา เผยแพร่ศิลปะและวัฒนธรรม สร้างสรรค์ ส่งเสริมภูมิปัญญา
ท้องถิ่นให้เป็นรากฐานการพัฒนาองค์ความรู้ที่ดีขึ้น 

มาตรฐานและเอกสารที่เก่ียวข้อง 

1. กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี (พ.ศ. 2551-2565) สํานักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา 

2. มาตรฐานการอุดมศึกษา  พ.ศ. 2549 สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
3. มาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา  พ.ศ. 2551 สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
4. มาตรฐานการประเมินคุณภาพภายนอกระดับอุดมศึกษา รอบสาม พ.ศ. 2553    

สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) (สมศ.) 

ตัวบ่งชี้จํานวน 3 ตัวบ่งชีค้อื 

6.1 ระบบและกลไกการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
6.2 ตัวบ่งชี้ที่กําหนดเพื่อวัดผลผลิตตามตัวบ่งชี้ของ สมศ. 

6.2.1 การส่งเสริมและสนับสนุนด้านศิลปะและวัฒนธรรม (ตัวบ่งชี้ สมศ. ที่ 10) 
6.2.2 การพัฒนาสุนทรียภาพในมิติทางศิลปะและวัฒนธรรม (ตัวบ่งชี้ สมศ. ที่ 11) 
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ตัวบ่งชี้ที่ 6.1 : ระบบและกลไกการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

ชนิดของตัวบ่งชี้ :  กระบวนการ 

คําอธิบายตัวบ่งชี้ : 

สถาบันอุดมศึกษาต้องมีนโยบาย แผนงาน โครงสร้าง และการบริหารจัดการงานทํานุบํารุง
ศิลปะและวัฒนธรรมทั้งการอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู สืบสาน เผยแพร่วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่นตามจุดเน้น
ของสถาบันอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล มีการบูรณาการการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม
กับการเรียนการสอนและกิจกรรมนักศึกษา 

เกณฑ์มาตรฐาน  : 
1. มีระบบและกลไกการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม และดําเนินการตามระบบที่

กําหนด 
2. มีการบูรณาการงานด้านทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมกับการจัดการเรียนการสอน

และกิจกรรมนักศึกษา 
3. มีการเผยแพร่ กิจกรรมหรือการบริการด้านทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมต่อ

สาธารณชน 
4. มีการประเมินผลความสําเร็จของการบูรณาการงานด้านทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม

กับการจัดการเรียนการสอนและกิจกรรมนักศึกษา 
5. มีการนําผลการประเมินไปปรับปรุงการบูรณาการงานด้านทํานุบํารุงศิลปะและ

วัฒนธรรมกับการจัดการเรียนการสอนและกิจกรรมนักศึกษา 
6. มีการกําหนดหรือสร้างมาตรฐานคุณภาพด้านศิลปะและวัฒนธรรมและมีผลงานเป็น     

ที่ยอมรับในระดับชาติ 

เกณฑ์การประเมิน : 
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการดําเนินการ 
1 ข้อ 

มีการดําเนินการ 
2 ข้อ 

มีการดําเนินการ 
3 ข้อ 

มีการดําเนินการ 
4 ข้อ 

มีการดําเนินการ 
5 ข้อหรือ 6 ขอ้ 
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ตัวบ่งชี้ที ่6.2 : ตัวบ่งชี้ด้านคณุภาพการทํานุบํารุงศลิปะและวัฒนธรรม   

ตัวบ่งชี้ที่ 6.2.1  : การส่งเสริมและสนับสนุนด้านศิลปะและวัฒนธรรม  
  (ตัวบ่งชี้ สมศ.ที่ 10) 

ชนิดของตัวบ่งชี้ :  ผลลัพธ์ 

คําอธิบายตัวบ่งชี้ : 

 ศิลปะและวัฒนธรรม เป็นตัวบ่งชี้ถึงคุณภาพ วิถีชีวิต และจิตใจที่ดีงามของบุคคลและสังคม 
เป็นพันธกิจหลักประการหนึ่งที่สถาบันพึงตระหนัก ที่จะต้องให้ความสําคัญในการส่งเสริม สนับสนุน 
เพื่อให้สังคมในสถาบันอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข อย่างมีคุณค่า สามารถเป็นแบบอย่างที่น่าศรัทธา 
และเป็นที่ยอมรับของสังคม การส่งเสริมสนับสนุนจําต้องดําเนินการอย่างมีประสิทธิภาพที่จริงใจได้
ต่อเนื่องที่มั่นคงและยั่งยืนโดยการกําหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ชัดและสามารถประเมินผลได้ 

เกณฑ์มาตรฐาน  : 
1. มีการดําเนินงานตามวงจรคุณภาพ (PDCA) 
2. บรรลุเป้าหมายตามแผนประจําปีไม่ตํ่ากว่าร้อยละ 80 
3. มีการดําเนินงานสม่ําเสมออย่างต่อเนื่อง 
4. เกิดประโยชน์และสร้างคุณค่าต่อชุมชนภายใน/ภายนอก 
5. ได้รับการยกย่องระดับชาติและ หรือนานาชาติ 

เกณฑ์การใหค้ะแนน : 
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
ปฏิบัติได้  

1 ข้อ 
ปฏิบัติได้  

2 ข้อ 
ปฏิบัติได้  
3  ข้อ 

ปฏิบัติได้  
4 ข้อ 

ปฏิบัติได้  
5  ข้อ 

ข้อมูลประกอบการพิจารณา 
1. นโยบาย แผน ระบบและกลไกในการส่งเสริมและสนับสนุนด้านศิลปะและวัฒนธรรม 
2. โครงการหรือกิจกรรมที่ส่งเสริมและสนับสนุนด้านศิลปะและวัฒนธรรม พร้อม

รายละเอียดของโครงการหรือกิจกรรม รวมทั้งตัวบ่งชี้และเป้าหมายความสําเร็จ 
3. รายงานสรุปผลหรือประเมินโครงการหรือกิจกรรม (ประโยชน์และคุณค่าต่อชุมชน) 
4. หลักฐานที่อธิบายรายละเอียดและแสดงกระบวนการได้มาซึ่งข้อมูลของการสรุปผล

สําเร็จ เช่น ขั้นตอนและช่วงระยะเวลาการเก็บข้อมูล การสุ่มตัวอย่าง แบบสํารวจหรือแบบสอบถามหรือ
แบบประเมิน วิธีการวิเคราะห์ผล เป็นต้น 

5. รายงาน รางวัลที่ได้รับการประกาศเกียรติคุณ ยกย่อง ระดับชาติและนานาชาติ จาก
สถาบันหรือหน่วยงานที่เป็นที่ยอมรับ 
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ตัวบ่งชี้ที่ 6.2.2 :  การพัฒนาสุนทรียภาพในมิติทางศิลปะและวัฒนธรรม 
   (ตัวบ่งชี้ สมศ.ที่ 11) 

ชนิดของตัวบ่งชี้ :  กระบวนการ 

คําอธิบายตัวบ่งชี้ : 

ศิลปะและวัฒนธรรม เป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับความสุนทรีย์และรสนิยม เกิดรูปแบบวิถีชีวิต
และสังคม โดยมีลักษณะที่เป็นพลวัต มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา จําเป็นต้องรู้ทันอย่างมีปัญญา โดย
มีแผนในการพัฒนา ให้ความรู้และประสบการณ์ด้านสุนทรียภาพในบริบทของศิลปะและวัฒนธรรม 
สามารถเลือกรับรักษาและสร้างให้ตนเองและสังคมอยู่ร่วมกันอย่างรู้คุณค่าความงามอย่างมีสุนทรีย์ที่มี
รสนิยม 

ศิลปะ คือ งานสร้างสรรค์ที่ส่งเสริมสร้างสุนทรีย์ ความงาม และความสุข แก่ผู้คน 
สภาพแวดล้อม และสังคม เพื่อพัฒนาการยกระดับความมีรสนิยม ความสุนทรีย์ เข้าใจคุณค่าและ
ความสําคัญของศิลปะ ตลอดจนเป็นแนวทางในการพัฒนาส่งเสริมการอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข 

วัฒนธรรม หมายถึง ความเจริญงอกงามของมวลมนุษย์ที่มีพัฒนาการอย่างต่อเนื่อง เช่น 
เรื่องความคิด ความรู้สึก ความเชื่อ ก่อให้เกิดวัฒนธรรม โดยสามารถเห็นได้จากพฤติกรรมในวิถีชีวิต
และสังคม รวมทั้งผลที่เกิดจากกิจกรรมหรือผลผลิตกิจกรรมของมนุษย์ วัฒนธรรมมีลักษณะเฉพาะ
และมีลักษณะสากล เปลี่ยนแปลงตามสมัยนิยม วัฒนธรรมปัจจุบันที่ดีควรมีความสอดคล้องกับความ
เป็นสากล แต่มีรากฐานของวัฒนธรรมตนเองที่มีคุณค่า สําหรับวัฒนธรรมในสถาบันอุดมศึกษา 
หมายถึง วัฒนธรรมที่แสดงความเป็นอุดมศึกษาที่ถือเป็นแบบอย่างที่ดีต่อสังคม มีความเจริญงอกงาม
ทางปัญญา ความรู้ ความคิด ทัศนคติ และจิตใจ การมีน้ําใจเสียสละและการมีส่วนร่วมกับสังคม 
สามารถเป็นผู้นําที่ดีและเป็นที่พ่ึงของสังคม มีวัฒนธรรมในวิถีชีวิตมหาวิทยาลัยที่น่าศรัทธาเป็นที่
ยอมรับ มีบทบาทต่อการปกป้องวัฒนธรรมที่ดีงามของไทย และพัฒนาแนวทางการดํารงชีวิตท่ามกลาง
กระแสวัฒนธรรมสากลได้เหมาะสมอย่างฉลาดรู้ 

การพัฒนาสุนทรียภาพ หมายถึง การปรับปรุงเปลี่ยนแปลงอย่างมีแผนที่เป็นระบบ
เกี่ยวกับความงามทางศิลปะและวัฒนธรรม ที่มีผลกระทบต่อบุคคล สถาบัน สภาพแวดล้อม และสังคม           
ในแนวทางที่ดีขึ้น โดยมีเป้าหมายที่ชัดเจน และเป็นที่ยอมรับร่วมกันได้ ผลการปรับปรุงเปลี่ยนแปลง
หรือสร้างสิ่งใหม่ต้องไม่เป็นการทําลายคุณค่าทางสุนทรีย์ของศิลปะและวัฒนธรรมเดิม การพัฒนาเชิง
วัฒนธรรมสามารถสร้างวัฒนธรรมใหม่ที่สอดคล้องและเหมาะสมกับสังคมที่มีการเปลี่ยนแปลงและมี
นวัตกรรมใหม่ ทั้งทางเทคโนโลยี ระบบสังคม และความนิยม เพื่อให้อยู่ร่วมกันได้อย่างเข้าใจมีความเจริญก้าวหน้า
อย่างสันติสุข 
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สุนทรียะทางศิลปะและวัฒนธรรม หมายถึง คุณค่าทางความงามของศิลปะและวัฒนธรรมที่
ส่งผลต่อการรับรู้และความรู้สึก สามารถจรรโลงจิตใจให้มีความสุข มีรสนิยม ก่อให้เกิดวิถีชีวิตมนุษย์ที่
งดงาม สามารถอยู่ร่วมกันในสังคมที่เข้าใจและผูกพัน ตลอดจนการรับรู้ถึงคุณค่าที่เป็นรูปธรรมและ
นามธรรมของศิลปะและวัฒนธรรมเชิงประวัติศาสตร์เพื่อการดํารงรักษ์สืบต่อไป 

สะอาด หมายถึง ไม่รก มีระเบียบ รักษาง่าย ใช้สะดวก 

สุขลักษณะ หมายถึง สะอาด ปลอดภัย ไร้มลภาวะ สุขกาย สบายใจ เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม  
สวยงาม หมายถึง มีการจัดแต่งอาคาร สภาพแวดล้อมอย่างเหมาะสม สอดคล้องกับพ้ืนที่

แวดล้อม ไม่สิ้นเปลือง และไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อสภาพแวดล้อม  
เกณฑ์มาตรฐาน  : 

1. การมีส่วนร่วมของบุคลากรในสถาบันที่ก่อให้เกิดวัฒนธรรมที่ดี 
2. สิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยของอาคารสถานที่ สะอาดถูกสุขลักษณะ และตกแต่ง

อย่างมีความสุนทรีย์ 
3. ปรับแต่งและรักษาภูมิทัศน์ให้สวยงาม สอดคล้องกับธรรมชาติ และเป็นมิตรกับ

สิ่งแวดล้อม 
4. การจัดให้มพ้ืีนที่และกิจกรรมทางวัฒนธรรมที่เอื้อและส่งเสริมให้นักศึกษาและบุคลากรมีส่วน

ร่วมอย่างสม่ําเสมอ  
5. ระดับความพึงพอใจของบุคลากรและนักศึกษาที่เกี่ยวกับประเด็น 1-4 ไม่ตํ่ากว่า 3.51  จาก

คะแนนเต็ม 5 

เกณฑ์การให้คะแนน : 
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
ปฏิบัติได้ 

1 ข้อ 
ปฏิบัติได้ 

2 ข้อ 
ปฏิบัติได้ 
3  ข้อ 

ปฏิบัติได้ 
4 ข้อ 

ปฏิบัติได้ 
5  ข้อ 

ข้อมูลประกอบการพิจารณา  
1. หลักฐานที่แสดงรายละเอียดของโครงการหรือกิจกรรมที่พัฒนาสุนทรียภาพด้านศิลปะ

และวัฒนธรรม ที่สถาบันดําเนินการในแต่ละปีการศึกษา 
2. โครงการหรือกิจกรรมที่แสดงรายละเอียดที่กําหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายของ

ความสําเร็จอย่างเป็นรูปธรรม รายงานผลการประเมินการมีส่วนร่วม 
3. เอกสารหลักฐานหรือผลการประเมินด้านสภาพแวดล้อม ความปลอดภัย ความสะอาด 

สุขอนามยัและความสวยงาม 
4. รายงานสรุปผลการประเมินการจัดให้มีพ้ืนที่และกิจกรรมทางวัฒนธรรมที่เอื้อและส่งเสริมให้

นักศึกษาและบุคลากรมีส่วนร่วมอย่างสม่ําเสมอ 
5. รายงานผลการประเมินความพึงพอใจของบุคลากรและนักศึกษาที่เกี่ยวกับประเด็นที่ 1-4  
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องค์ประกอบที่ 7 การบริหารและการจัดการ 

หลักการ 

สถาบันอุดมศึกษาต้องให้ความสําคัญกับการบริหารจัดการ โดยมีสภามหาวิทยาลัยทํา
หน้าที่ในการกํากับดูแลการทํางานของสถาบันให้มีประสิทธิภาพ สถาบันอุดมศึกษาจะต้องบริหาร
จัดการด้านต่างๆ ให้มีคุณภาพ เช่น ทรัพยากรบุคคล ระบบฐานข้อมูล การบริหารความเสี่ยง การ
บริหารการเปลี่ยนแปลง การบริหารทรัพยากรทั้งหมด ฯลฯ เพื่อสัมฤทธิผลตามเป้าหมายท่ีกําหนดไว้ 
โดยใช้หลักธรรมาภิบาล (Good Governance) 

มาตรฐานและเอกสารที่เก่ียวข้อง 

1. กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี ฉบับที่ 2 (พ .ศ .2551-2565) สํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา 

2. มาตรฐานการอุดมศึกษา พ.ศ. 2549 สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
3. มาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2551 สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
4. มาตรฐานการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการสํานักงาน

คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) 
5. มาตรฐานการประเมินคุณภาพภายนอกระดับอุดมศึกษา รอบสาม พ.ศ. 2553 

สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) (สมศ.) 
6. เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดําเนินการที่เป็นเลิศ 2552-2553 
7. เกณฑ์การบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) 
8. ประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง คู่มือและแนวปฏิบัติในการพิจารณาออก

ใบอนุญาตให้จัดต้ังสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2551 
9. ประกาศทบวงมหาวิทยาลัย เรื่องมาตรฐานห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2544 

ตัวบ่งชี้จํานวน 6 ตัวบ่งชี้ คือ 

7.1 ภาวะผู้นําของสภาสถาบันและผู้บริหารทุกระดับของสถาบัน 
7.2 การพัฒนาสถาบันสู่สถาบันเรียนรู้ 
7.3 ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจ  
7.4 ระบบบริหารความเสี่ยง 
7.5 ตัวบ่งชี้ที่กําหนดเพื่อวัดผลผลิตตามตัวบ่งชี้ของ สมศ. 

7.5.1 การปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ของสภามหาวิทยาลัย (ตัวบ่งชี้ สมศ. ที่ 12) 
7.5.2 ก า ร ป ฏิ บั ติ ต า ม บ ท บ า ท ห น้ า ที่ ข อ ง ผู้ บ ริ ห า ร ม ห า วิ ท ย า ลั ย                         

(ตัวบ่งชี้ สมศ. ที่ 13) 
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ตัวบ่งชี้ที่ 7.1 : ภาวะผู้นําของสภาสถาบันและผู้บริหารทุกระดับของสถาบัน 

ชนิดของตัวบ่งชี้  : กระบวนการ 

คําอธิบายตัวบ่งชี้ : 

ปัจจัยสนับสนุนที่สําคัญต่อการเจริญก้าวหน้าของสถาบันอุดมศึกษา คือ สภาสถาบันและ
ผู้บริหารทุกระดับของสถาบันนั้น ๆ หากสภาสถาบันและผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ เป็นผู้นําที่ดี มีธรรมาภิ
บาล รับผิดชอบต่อสังคม รักความก้าวหน้า ดูแลบุคลากรอย่างดีเปิดโอกาสให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมใน
การบริหาร มีความสามารถในการตัดสินใจแก้ปัญหาและกํากับดูแล ติดตามผลการดําเนินงานของ
สถาบันไปในทิศทางที่ถูกต้อง จะทําให้สถาบันเจริญรุดหน้าอย่างรวดเร็ว 

เกณฑ์มาตรฐาน : 
1. สภามหาวิทยาลัยปฏิบัติหน้าที่ตามที่กฎหมายกําหนดครบถ้วนและมีการประเมินตนเอง

ตามหลักเกณฑ์ที่กําหนดล่วงหน้า 
2. ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ กําหนดทิศทางการดําเนินงาน และสามารถถ่ายทอดไปยังบุคลากร

ทุกระดับ มีความสามารถในการวางแผนกลยุทธ์ มีการนําข้อมูลสารสนเทศเป็นฐานในการปฏิบัติงาน
และพัฒนามหาวิทยาลัย 

3. ผู้บริหารมีการกํากับ ติดตามและประเมินผลการดําเนินงานตามที่มอบหมาย รวมทั้ง
สามารถสื่อสารแผนและผลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยไปยังบุคลากรในมหาวิทยาลัย 

4. ผู้บริหารสนับสนุนให้บุคลากรในสถาบันมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ ให้อํานาจใน
การตัดสินใจแก่บุคลากรตามความเหมาะสม 

5. ผู้บริหารถ่ายทอดความรู้และส่งเสริมพัฒนาผู้ร่วมงาน เพื่อให้สามารถทํางานบรรลุ
วัตถุประสงค์ของมหาวิทยาลัยเต็มตามศักยภาพ 

6. ผู้บริหารบริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาล โดยคํานึงถึงประโยชน์ของมหาวิทยาลัย และ
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

7. สภามหาวิทยาลัยประเมินผลการบริหารงานของมหาวิทยาลัยและผู้บริหารนําผล               
การประเมินไปปรับปรุงการบริหารงานอย่างเป็นรูปธรรม 

หมายเหต ุ :  

หากจะประเมินผ่านเกณฑ์การประเมินมาตรฐานข้อที่ 6 นั้น ต้องแสดงข้อมูลการ
บริหารงานตามหลักธรรมาภบิาลครบถ้วนทั้ง 10 ประการ ตามนิยามศัพท์ที่ระบุไว้ ซึ่งสอดคล้องเป็นไป
ตามเกณฑ์สมศ. 
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เกณฑ์การประเมิน : 
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการดําเนินการ 
1 ข้อ 

มีการดําเนินการ 
2 หรือ 3 ข้อ 

มีการดําเนินการ 
4หรือ 5 ข้อ 

มีการดําเนินการ 
6 ข้อ 

มีการดําเนินการ 
7 ข้อ 

ตัวบ่งชี้ที่ 7.2 : การพัฒนาสถาบันสู่สถาบันเรียนรู้ 

ชนิดของตัวบ่งชี้  : กระบวนการ 

คําอธิบายตัวบ่งชี้ :  

มาตรฐานการอุดมศึกษาข้อที่ 3 กําหนดให้สถาบันมีการสร้างและพัฒนาสังคมฐานความรู้
และสังคมแห่งการเรียนรู้ ซึ่งต้องมีการจัดการความรู้เพื่อมุ่งสู่สถาบันแห่งการเรียนรู้ โดยมีการรวบรวม
องค์ความรู้ที่มีอยู่ในสถาบันซึ่งกระจัดกระจายอยู่ในตัวบุคคลหรือเอกสารมาพัฒนาให้เป็นระบบ เพื่อให้
ทุกคนในมหาวิทยาลัยสามารถเข้าถึงความรู้ และพัฒนาตนเองให้เป็นผู้รู้ รวมทั้งปฏิบัติงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ อันจะส่งผลให้สถาบันอุดมศึกษามีความสามารถในเชิงแข่งขันสูงสุด กระบวนการในการ
บริหารจัดการความรู้ในสถาบัน ประกอบด้วย การระบุความรู้ การคัดเลือก การรวบรวม การจัดเก็บ
ความรู้ การเข้าถึงข้อมูล และการแลกเปลี่ยนความรู้ทั้งภายในและภายนอกสถาบัน การสร้าง
บรรยากาศและวัฒนธรรมการเรียนรู้ภายในสถาบัน การกําหนดแนววิธีปฏิบัติงานตลอดจนการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการความรู้ในสถาบันให้ดีย่ิงขึ้น 

เกณฑ์มาตรฐาน  : 
1. มีการกําหนดประเด็นความรู้และเป้าหมายของการจัดการความรู้ที่สอดคล้องกับแผน

กลยุทธ์ของมหาวิทยาลัยอย่างน้อยครอบคลุมพันธกิจด้านการผลิตบัณฑิตและด้านการวิจัย 
2. กําหนดบุคลากรกลุ่มเป้าหมายที่จะพัฒนาความรู้และทักษะด้านการผลิตบัณฑิตและ

ด้านการวิจัยอย่างชัดเจนตามประเด็นความรู้ที่กําหนดในข้อ 1 
3. มีการแบ่งปันและแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากความรู้ ทักษะของผู้มีประสบการณ์ตรง     

(Tacit Knowledge) เพื่อค้นหาแนวปฏิบัติที่ดีตามประเด็นความรู้ที่กําหนดในข้อ 1 และเผยแพร่ไปสู่
บุคลากรกลุ่มเป้าหมายที่กําหนด 

4. มีการรวบรวมความรู้ตามประเด็นความรู้ที่กําหนดในข้อ 1 ทั้งที่มีอยู่ในตัวบุคคลและ
แหล่งเรียนรู้อ่ืนๆ ที่เป็นแนวปฏิบัติที่ดีมาพัฒนาและจัดเก็บอย่างเป็นระบบโดยเผยแพร่ออกมาเป็นลาย
ลักษณ์อักษร (Explicit Knowledge) 

5. มีการนําความรู้ที่ได้จากการจัดการความรู้ในปีการศึกษาปัจจุบันหรือปีการศึกษาที่ผ่าน
มา ที่เป็นลายลักษณ์อักษร (Explicit Knowledge) และจากความรู้ ทักษะของผู้มีประสบการณ์ตรง  
(Tacit Knowledge) ที่เป็นแนวปฏิบัติที่ดีมาปรับใช้ในการปฏิบัติงานจริง 
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เกณฑ์การประเมิน :  
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการดําเนินการ 
1 ข้อ 

มีการดําเนินการ 
2 ข้อ 

มีการดําเนินการ 
3 ข้อ 

มีการดําเนินการ 
4 ข้อ 

มีการดําเนินการ 
5 ข้อ 

ตัวบ่งชี้ที่ 7.3  : ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจ 

ชนิดของตัวบ่งชี้   : กระบวนการ 

คําอธิบายตัวบ่งชี้ : 

สถาบันควรมีการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจที่สอดรับกับ
นโยบายและการวางแผนระดับสถาบัน เพื่อให้เป็นระบบที่สมบูรณ์สามารถเชื่อมโยงกับทุกหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอก เป็นระบบที่ใช้งานได้ทั้งเพื่อการบริหาร การวางแผน และการ
ตัดสินใจของผู้บริหารทุกระดับ เพื่อการปฏิบัติงานตามภารกิจทุกด้านของบุคลากร เพื่อการติดตาม
ตรวจสอบและประเมินการดําเนินงาน ตลอดจนเพื่อการปรับปรุงและพัฒนาสถาบัน ทั้งนี้ระบบ
ดังกล่าวต้องมีความสะดวกในการใช้งานโดยประเมินจากความพึงพอใจของผู้ใช้ 

เกณฑ์มาตรฐาน  : 
1. มีแผนระบบสารสนเทศ (Information System Plan) 
2. มีระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจตามพันธกิจของสถาบัน โดยอย่าง

น้อยต้องครอบคลุมการจัดการเรียนการสอน การวิจัย การบริหารจัดการ และการเงินและสามารถ
นําไปใช้ในการดําเนินงานประกันคุณภาพ 

3. มีการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบสารสนเทศ 
4. มีการนําผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบสารสนเทศมาปรับปรุงระบบ

สารสนเทศ 
5. มีการส่งข้อมูลผ่านระบบเครือข่ายของหน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวข้องตามที่กําหนด 

เกณฑ์การประเมิน  : 
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการดําเนินการ 
1 ข้อ 

มีการดําเนินการ 
2 ข้อ 

มีการดําเนินการ 
3 ข้อ 

มีการดําเนินการ 
4 ข้อ 

มีการดําเนินการ 
5 ข้อ 
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ตัวบ่งชี้ที่ 7.4  : ระบบบริหารความเสี่ยง 

ชนิดของตัวบ่งชี้ : กระบวนการ 

คําอธิบายตัวบ่งชี้  : 

เพื่อให้สถาบันอุดมศึกษามีระบบบริหารความเสี่ยง โดยการบริหารและควบคุมปัจจัย 
กิจกรรม  และกระบวนการดําเนินงานที่อาจเป็นมูลเหตุของความเสียหาย (ทั้งในรูปของตัวเงิน หรือ
ไม่ใช่ตัวเงิน เช่น ช่ือเสียง และการฟ้องร้องจากการไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ 
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล หรือความคุ้มค่า) เพื่อให้ระดับความเสี่ยง และขนาดของความเสียหายที่จะ
เกิดขึ้นในอนาคตอยู่ในระดับที่ยอมรับและควบคุมได้ โดยคํานึงถึงการเรียนรู้วิธีการป้องกันจากการ
คาดการณ์ปัญหาล่วงหน้าและโอกาสในการเกิด  เพื่อป้องกันหรือบรรเทาความรุนแรงของปัญหา 
รวมทั้งการมีแผนสํารองต่อภาวะฉุกเฉิน เพื่อให้มั่นใจว่าระบบงานต่าง ๆ มีความพร้อมใช้งาน มีการ
ปรับปรุงระบบอย่างต่อเนื่องและทันต่อการเปลี่ยนแปลง เพื่อการบรรลุเป้าหมายของสถาบันตาม
ยุทธศาสตร์หรือกลยุทธ์เป็นสําคัญ 

เกณฑ์มาตรฐาน : 
1. มีการแต่งต้ังคณะกรรมการหรือคณะทํางานบริหารความเสี่ยง โดยมีผู้บริหารระดับสูง

และตัวแทนที่รับผิดชอบพันธกิจหลักของมหาวิทยาลัยร่วมเป็นคณะกรรมการหรือคณะทํางาน  
2. มีการวิเคราะห์และระบุความเสี่ยง และปัจจัยที่ก่อให้เกิดความเสี่ยงอย่างน้อย 3 ด้าน 

ตามบริบทของมหาวิทยาลัย จากตัวอย่างต่อไปนี้  
- ความเสี่ยงด้านทรัพยากร (การเงิน งบประมาณ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ อาคาร

สถานที่) 
- ความเสี่ยงด้านยุทธศาสตร์  หรือกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัย 
- ความเสี่ยงด้านนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ 
- ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน เช่น ความเสี่ยงของกระบวนการบริหารหลักสูตร      

การบริหารงานวิจัย ระบบงาน ระบบประกันคุณภาพ 
- ความเสี่ยงด้านบุคลากรและความเสี่ยงด้านธรรมาภิบาล โดยเฉพาะจรรยาบรรณของ

อาจารย์และบุคลากร 
- ความเสี่ยงจากเหตุการณ์ภายนอก 
- อ่ืนๆ ตามบริบทของสถาบัน 

3. มีการประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยงและจัดลําดับความเสี่ยงที่ได้จากการ
วิเคราะห์ในข้อ 2 

4. มีการจัดทําแผนบริหารความเสี่ยงที่มีระดับความเสี่ยงสูง และดําเนินการตามแผน 
5. มีการติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานตามแผนและรายงานต่อสภามหาวิทยาลัย

เพื่อพิจารณาอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 
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6. มีการนําผลการประเมิน และข้อเสนอแนะจากสภามหาวิทยาลัยไปใช้ในการปรับแผน
หรือวิเคราะห์ความเสี่ยงในรอบปีถัดไป 

เกณฑ์การประเมิน  :   
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการดําเนินการ 
1 ข้อ 

มีการดําเนินการ 
2 ข้อ 

มีการดําเนินการ 
3 หรือ 4 ข้อ 

มีการดําเนินการ 
5 ข้อ 

มีการดําเนินการ 
6 ข้อ 

หมายเหตุ  : 
คะแนนการประเมินจะเท่ากับ (0) หากพบว่า เกิดเหตุการณ์ร้ายแรงขึ้นภายในสถาบันใน

รอบปีการประเมิน ที่ส่งผลกระทบต่อชีวิตและความปลอดภัยของนักศึกษา คณาจารย์ บุคลากร หรือ
ต่อชื่อเสียงภาพลักษณ์ หรือต่อความมั่นคงทางการเงินของสถาบัน อันเนื่องมาจากความบกพร่องของ
สถาบันในการควบคุมหรือจัดการกับความเสี่ยง หรือปัจจัยเสี่ยงที่ไม่มีประสิทธิภาพเพียงพอ โดยมี
หลักฐานประกอบที่ชัดเจน 

ตัวอย่างความเสี่ยงร้ายแรงที่ให้ผลประเมินเป็นศูนย์ (0) คะแนน เช่น 
1. มีการเสียชีวิตและถูกทําร้ายร่างกายหรือจิตใจอย่างรุนแรงของนักศึกษา คณาจารย์ 

บุคลากรภายในสถาบัน ทั้งๆที่อยู่ในวิสัยที่สถาบันสามารถป้องกันได้หรือลดผลกระทบในเหตุการณ์ที่
เกิดขึ้นได้ แต่ไม่พบแผนการจัดการความเสี่ยงหรือไม่พบความพยายามของสถาบันในการระงับ
เหตุการณ์ดังกล่าว 

2. สถาบันหรือหน่วยงานเสื่อมเสียช่ือเสียงหรือมีภาพลักษณ์ที่ไม่ดี อันเนื่องมากจากปัจจัย
ต่างๆเช่น คณาจารย์ นักวิจัยหรือบุคลากรขาดจริยธรรม จรรยาบรรณ การไม่ปฏิบัติตามาตรฐานหรือ
กฎกระทรวง และเกิดเป็นข่าวปรากฏให้เห็นตามสื่อต่างๆ เช่น หนังสือพิมพ์ ข่าวonline เป็นต้น 

3. สถาบันหรือหน่วยงานขาดสภาพคล่องในด้านการเงินจนทําให้ต้องปิดหลักสูตรหรือไม่
สามารถปฏิบัติตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษาของสํานักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษาได้ส่งผลกระทบต่อนักศึกษาปัจจุบันที่เรียนอยู่อย่างรุนแรง 

หากมีคณะใดคณะหนึ่งได้คะแนนการประเมินเป็นศูนย์ (0) แล้ว สถาบันก็จะได้คะแนนการ
ประเมินเป็นศูนย์ (0) ด้วยเช่นกัน หากเป็นไปตามเงื่อนไขที่กล่าวไว้ข้างต้น 

การไม่เข้าข่ายที่ทําให้ผลการประเมินได้คะแนนเป็นศูนย์ (0) ได้แก่ 
1. สถาบันมีการวิเคราะห์และจัดทําแผนบริหารความเสี่ยงเชิงป้องกัน หรือมีแผนรองรับ

เพื่อลดผลกระทบสําหรับความเสี่ยงที่ทําให้เกิดเรื่องร้ายแรงดังกล่าวไว้ล่วงหน้า และดําเนินการตาม
แผน 

2. เป็นเหตุสุดวิสัย อยู่นอกเหนือการบริหารจัดการ (การควบคุมหรือการป้องกัน)                 
ของสถาบัน 

3. เหตุการณ์ร้ายแรงดังกล่าวมีความรุนแรงที่ลดน้อยลงมาจากแผนรองรับผลกระทบที่ได้
กําหนดไว้ล่วงหน้า 
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ตัวบ่งชี้ที ่7.5 :    ตัวบ่งชี้ที่กําหนดเพื่อวดัผลผลิตตามตัวบ่งชี้ของ สมศ. 

ตัวบ่งชี้ที่ 7.5.1  :  การปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ของสภามหาวิทยาลัย  
  (ตัวบ่งชี้ สมศ.ที่ 12) 

ชนิดของตัวบ่งชี้ :  ผลลัพธ์ 

คําอธิบายตัวบ่งชี้ : 

สภาสถาบันอุดมศึกษาถือเป็นองค์กรหลักของสถาบันอุดมศึกษาที่ต้องมีบทบาทสําคัญใน
การกําหนดนโยบาย กรอบทิศทางการดําเนินงานตามอัตลักษณ์ของสถาบันอุดมศึกษา กําหนดระบบ
กลไกและกระบวนการที่เป็นรูปธรรมในการบริหารจัดการเพื่อให้เกิดการกํากับดูแลและขับเคลื่อน
สถาบันอุดมศึกษา รวมท้ังการควบคุมและตรวจสอบการดําเนินงานของสถาบันอุดมศึกษาให้เกิด
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และการพัฒนาสถาบันอย่างยั่งยืน 

การประเมินผลความสําเร็จในการปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ของสภาสถาบันจะมุ่งเน้นการ
ประเมินคุณภาพในการกําหนดทิศทางกํากับดูแลและขับเคล่ือนการดําเนินงานของสถาบันอุดมศึกษา
ตามหน้าที่และบทบาทของสภาสถาบัน การบริหารและการจัดการตามหลักธรรมาภิบาล และการ
ดําเนินงานตามมติการประชุมสภาสถาบันอุดมศึกษา  

เป็นการประเมินในระดับสถาบัน คณะไม่ต้องประเมิน 

เกณฑ์การให้คะแนน : 

ใช้ค่าคะแนนผลการประเมินผลการดําเนินงานของสภาสถาบัน (คะแนนเต็ม 5)                        
ที่ครอบคลุม 5 ประเด็น ดังต่อไปนี้ 

1. สภาสถาบันทําพันธกิจครบถ้วนตามภาระหน้าที่ที่กําหนดในพระราชบัญญัติของสถาบัน 
2. สภาสถาบันกําหนดยุทธศาสตร์ ทิศทาง กํากับนโยบาย ข้อบังคับ ระเบียบ 
3. สภาสถาบันทําตามกฎระเบียบข้อบังคับของต้นสังกัด และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
4. สภาสถาบันกํากับ ติดตาม การดําเนินงานของผู้บริหารสถาบัน 
5. สภาสถาบันดําเนินงานโดยใช้หลักธรรมาภิบาลครบทั้ง 10 ประเด็น 

ข้อมูลประกอบการพิจารณา  

เอกสารหรือหลักฐานที่แสดงรายละเอียดการประเมินตามประเด็นที่กําหนดในเกณฑ์การให้
คะแนน 
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ตัวบ่งชี้ที ่7.5.2  :    การปฏิบัติตามบทบาทหน้าทีข่องผูบ้ริหารมหาวิทยาลัย  
  (ตัวบ่งชี้ สมศ.ที่ 13) 

ชนิดของตัวบ่งชี้ :  ผลลัพธ์ 

คําอธิบายตัวบ่งชี้ : 

การประเมินผลตามหน้าที่และบทบาทของผู้บริหารในการบริหารและการจัดการให้
บรรลุผลสําเร็จตามแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติงานประจําปีของสถาบันอุดมศึกษา จะมุ่งเน้นการ
ประเมินคุณภาพของการบริหารงานตามนโยบายของสภาสถาบันอุดมศึกษา ประสิทธิผลของ
แผนปฏิบัติการประจําปี ความสามารถในการบริหารและการจัดการตามหลักธรรมาภิบาลของผู้บริหาร 

เกณฑ์การใหค้ะแนน : 
ใช้ค่าคะแนนการประเมินผลผู้บริหาร โดยคณะกรรมการที่สภาสถาบันแต่งต้ัง (คะแนนเต็ม 5) 

ข้อมูลประกอบการพิจารณา 
1. เอกสารหรือหลักฐานที่แสดงรายละเอียดการกําหนดหรือทบทวนนโยบายการกํากับดูแล

สถาบันอุดมศึกษา รวมทั้งทบทวนกรอบทิศทางการดําเนินงานของสถาบันอุดมศึกษาตามหน้าที่และ
บทบาทของผู้บรหิารสถาบันอุดมศึกษา 

2. เอกสารหรือหลักฐานที่แสดงรายละเอียดการดําเนินการตามระบบการกํากับดูแล
สถาบันอุดมศึกษา โดยมีเอกสารหรือหลักฐานหรือรายงานหรือบันทึกการประชุมที่แสดงให้เห็นว่า
ผู้บริหารสถาบันได้กําหนดให้มีกระบวนการที่เป็นรูปธรรมในการจัดการเพื่อให้เกิดการควบคุมและ
ตรวจสอบการดําเนินงานของสถาบันอุดมศึกษา 

3. เอกสารหรือหลักฐานที่แสดงให้เห็นว่าผู้บริหารสถาบันมีการติดตามผลการดําเนินงาน
สําคัญ เช่น ระบบในด้านนโยบายและแผน ด้านการบริหารงานบุคล ด้านการเงินและงบประมาณ 
โดยเฉพาะการดําเนินงานตามภารกิจหลักของสถาบันอุดมศึกษาที่เป็นมติสภาสถาบัน 

4. เอกสารหรือหลักฐานที่แสดงให้เห็นถึงนโยบายของสถาบันที่กําหนดให้มีระบบการ
ประเมินผู้บริหารโดยคณะกรรมการที่สภาสถาบันแต่งต้ังและมีการดําเนินงานตามระบบนั้น 

5. รายงานการสังเคราะห์มติหรือนโยบาย รวมท้ังผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการตัดสินใจของ
ผู้บริหารสถาบันอุดมศึกษา 

หมายเหตุ :  
1. ระดับสถาบัน ผู้บริหารหมายถึง อธิการบดี  
2. ระดับคณะ ผู้บริหาร หมายถึง คณบดี หรือผู้บริหารของหน่วยงานที่เทียบเท่าคณะที่มี

การจัดการเรียนการสอน 
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องค์ประกอบที่ 8 การเงนิและงบประมาณ 

หลักการ 

การเงินและงบประมาณเป็นสิ่งที่สําคัญอย่างหนึ่งของสถาบันอุดมศึกษา ไม่ว่าแหล่งเงินทุน
ของสถาบันอุดมศึกษาจะได้มาจากงบประมาณแผ่นดิน (สําหรับสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ) หรือเงิน
รายได้ของสถาบัน เช่น ค่าหน่วยกิต ค่าธรรมเนียม ค่าบํารุงการศึกษาต่างๆของนักศึกษา รายได้จาก
งานวิจัย บริการทางวิชาการ ค่าเช่าทรัพย์สิน ฯลฯ ผู้บริหารสถาบันจะต้องมีแผนการใช้เงินที่สะท้อน
ความต้องการใช้เงินเพื่อการดําเนินงานตามแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติงานประจําปีของสถาบันได้
อย่างมีประสิทธิภาพ ทําความเข้าใจกับการวิเคราะห์ทางการเงิน เช่น ค่าใช้จ่ายทั้งหมดต่อจํานวน
นักศึกษา ทรัพย์สินถาวรต่อจํานวนนักศึกษา ค่าใช้จ่ายที่สถาบันใช้สําหรับการผลิตบัณฑิตต่อหัว 
จําแนกตามกลุ่มสาขา รายได้ทั้งหมดของสถาบันหลังจากหักงบ (ค่าใช้จ่าย) ดําเนินการทั้งหมด 
งบประมาณในการพัฒนาอาจารย์ ความรวดเร็วในการเบิกจ่าย ร้อยละของงบประมาณที่ประหยัดได้
หลังจากที่ปฏิบัติตามภารกิจทุกอย่างครบถ้วน สิ่งเหล่านี้จะเป็นการแสดงศักยภาพเชิงการบริหาร
จัดการด้านการเงินของสถาบันที่ เน้นถึงความโปร่งใส ความถูกต้อง ใช้เม็ดเงินอย่างคุ้มค่า มี
ประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุด 

มาตรฐานและเอกสารที่เก่ียวข้อง 
1. แผนพัฒนาด้านการเงินระดับอุดมศึกษา สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
2. แผนปฏิบัติงานประจําปีของสถาบัน 
3. มาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2551 สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
4. มาตรฐานการประเมินคุณภาพภายนอกระดับอุดมศึกษา รอบสาม พ.ศ. 2553 

สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) (สมศ.) 
5. มาตรฐานแผนการปฏิบัติราชการของสํานักงบประมาณ 
6. รายงานงบประมาณแผ่นดิน (สถาบันอุดมศึกษาของรัฐ) และเงินรายได้ 

ตัวบ่งชี้จํานวน 1 ตัวบ่งชี้ คือ 
8.1  ระบบและกลไกการเงินและงบประมาณ  



คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี                             
ปีการศึกษา 2554 

 

~ 123 ~ 
 

ตัวบ่งชี้ที่ 8.1 : ระบบและกลไกการเงินและงบประมาณ 

ชนิดของตัวบ่งชี้  : กระบวนการ 

คําอธิบายตัวบ่งชี้ :  

สถาบันอุดมศึกษาจะต้องมีระบบในการจัดหาและจัดสรรเงินอย่างมีประสิทธิภาพ จะต้องมี
แผนกลยุทธ์ทางด้านการเงินซึ่งเป็นแผนจัดหาเงินทุนจากแหล่งเงินทุนต่างๆ ที่สามารถผลักดันแผนกล
ยุทธ์ของสถาบันให้สามารถดําเนินการได้ มีการวิเคราะห์รายได้ ค่าใช้จ่ายของการดําเนินงาน ทั้งจาก
งบประมาณแผ่นดินและเงินรายได้อ่ืนๆ ที่สถาบันได้รับ มีการจัดสรรงบประมาณและการจัดทํารายงาน
ทางการเงินอย่างเป็นระบบครบทุกพันธกิจ มีระบบการตรวจสอบการใช้เงินอย่างมีประสิทธิภาพ 
รายงานทางการเงินต้องแสดงรายละเอียดการใช้จ่ายในทุกพันธกิจ โครงการ กิจกรรม เพื่อให้สามารถ
วิเคราะห์สถานะทางการเงินและความมั่นคงของสถาบันได้ 

เกณฑ์มาตรฐาน : 
1. มีแผนกลยุทธ์ทางการเงินที่สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ของสถาบัน 
2. มีแนวทางจัดหาทรัพยากรทางด้านการเงิน  หลักเกณฑ์การจัดสรร และการวาง

แผนการใช้เงินอย่างมีประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้ 
3. มีงบประมาณประจําปีที่สอดคล้องกับแผนปฎิบัติงานในแต่ละพันธกิจและการพัฒนา

สถาบันและบุคลากร 
4. มีการจัดทํารายงานทางการเงินอยา่งเป็นระบบ และรายงานต่อสภาสถาบันอย่างน้อยปี

ละ 2 ครั้ง 
5. มีการนําข้อมูลทางการเงินไปใช้ในการวิเคราะห์ค่าใช้จ่าย และวิเคราะห์สถานะทาง

การเงินและความมั่นคงของสถาบันอย่างต่อเนื่อง 
6. มีหน่วยงานตรวจสอบภายในและภายนอก ทําหน้าที่ตรวจ ติดตามการใช้เงินให้เป็นไป

ตามระเบียบและกฎเกณฑ์ที่สถาบันกําหนด 
7. ผู้บริหารระดับสูงมีการติดตามผลการใช้เงินให้เป็นไปตามเป้าหมาย และนําข้อมูลจาก

รายงานทางการเงินไปใช้ในการวางแผนและการตัดสินใจ 
 
หมายเหตุ  : 

แผนกลยุทธ์ทางการเงิน เป็นแผนระยะยาวที่ระบุที่มาและใช้ไปของทรัพยากรทางการเงิน
ของสถาบันที่สามารถผลักดันแผนกลยุทธ์ของสถาบันให้สามารถดําเนินการได้ แผนกลยุทธ์ทางการเงิน
จะสอดรับไปกับแผนกลยุทธ์ของสถาบัน สถาบันควรประเมินความต้องการทรัพยากรที่ต้องจัดหา 
สําหรับการดําเนินงานตามกลยุทธ์แต่ละกลยุทธ์และประเมินมูลค่าของทรัพยากรออกมาเป็นเงินทุนที่
ต้องการใช้ ซึ่งจะเป็นความต้องการเงินทุนในระยะยาวเท่ากับเวลาที่สถาบันใช้ในการดําเนินการให้กล
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ยุทธ์นั้นบังเกิดผล จากนั้นจึงจะกําหนดให้เห็นอย่างชัดเจนถึงที่มาของเงินทุนที่ต้องการใช้ว่าสามารถ
จัดหาได้จากแหล่งเงินทุนใด เช่น รายได้ค่าธรรมเนียมการศึกษา งบประมาณแผ่นดินรืองเงินอุดหนุน
จากรัฐบาล เงินทุนสะสมของหน่วยงาน เงินบริจาคจากหน่วยงานภายนอกหรือศิษย์เก่า หรือสถาบัน
จะต้องมีการระดมทุนด้วยวิธีการอื่นๆ อีกเพิ่มเติม ระยะเวลาของแผนกลยุทธ์ทางการเงินจะเท่ากับ
ระยะเวลาของแผนกลยุทธ์ของสถาบัน 

เกณฑ์การประเมิน  : 
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการดําเนินการ 
1 ข้อ 

มีการดําเนินการ 
2 หรือ 3 ข้อ 

มีการดําเนินการ 
4 หรือ 5 ข้อ 

มีการดําเนินการ 
6 ข้อ 

มีการดําเนินการ 
7 ข้อ 
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องค์ประกอบที่ 9 ระบบและกลไกการประกันคณุภาพ 

หลักการ 

ระบบและกลไกในการประกันคุณภาพการศึกษาภายในเป็นปัจจัยสําคัญที่แสดงถึงศักยภาพ
การพัฒนาคุณภาพของสถาบันอุดมศึกษา โดยต้องครอบคลุมทั้งปัจจัยนําเข้า กระบวนการ ผลผลิต 
ผลลัพธ์ และผลกระทบที่เกิดขึ้น สถาบันอุดมศึกษาจะต้องพัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายในอย่างต่อเนื่อง และมีกระบวนการจัดการความรู้ เพื่อให้เกิดนวัตกรรมด้านการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายในที่เป็นลักษณะเฉพาะของสถาบัน 

มาตรฐานและเอกสารที่เก่ียวข้อง 
1. พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติพ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 

สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา 
2. กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี ฉบับที่ 2 (พ .ศ . 2551-2565) สํานักงาน

คณะกรรมการการอุดมศึกษา 
3. กฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 

2553 
4. มาตรฐานการศึกษาของชาติ พ.ศ. 2547 สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา 
5. มาตรฐานการอุดมศึกษา พ.ศ. 2549 สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
6. มาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2551 สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
7. กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติพ.ศ. 2552 (Thai Qualification 

Framework for Higher Education) (TQF: HEd.) สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
8. เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2548 สํานักงานคณะกรรมการการ

อุดมศึกษา 
9. มาตรฐานการประเมินคุณภาพภายนอกระดับอุดมศึกษา รอบสาม พ.ศ. 2553 

สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) (สมศ.) 

ตัวบ่งชี้จํานวน 1 ตัวบ่งชี้ คือ 
9.1  ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 
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ตัวบ่งชี้ที่ 9.1  :  ระบบและกลไกการประกันคุณภาพภายใน 

ชนิดของตัวบ่งชี้  :  กระบวนการ 

คําอธิบายตัวบ่งชี้ : 

การประกันคุณภาพการศึกษาภายในเป็นภารกิจของสถาบันอุดมศึกษาตามที่กําหนดไว้ใน
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2)  พ.ศ. 2545 ซึ่งสถาบันต้อง
สร้างระบบและกลไกในการควบคุม ตรวจสอบ ประเมินและพัฒนาการดําเนินงานของสถาบันให้
เป็นไปตามนโยบาย เป้าประสงค์และระดับคุณภาพตามมาตรฐานที่กําหนดโดยสถาบันและหน่วยงาน
ต้นสังกัดตลอดจนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง มีการวัดผลสําเร็จของการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 
รวมทั้งการรายงานผลการประกันคุณภาพต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และเปิดเผยต่อสาธารณชน มีการ
ประเมินและปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง และมีนวัตกรรมที่เป็นแบบอย่างที่ดี 

การประกันคุณภาพการศึกษาภายในถือเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษาที่
ต้องดําเนินการอย่างต่อเนื่อง โดยมีการสร้างจิตสํานึกให้เห็นว่าเป็นความรับผิดชอบร่วมกันของทุกคน
ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ทั้งนี้ เพื่อเป็นหลักประกันแก่สาธารณชนให้มั่นใจได้ว่าสถาบันสามารถ
สร้างผลผลิตทางการศึกษาที่มีคุณภาพ 

เกณฑ์มาตรฐาน :  
1. มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายในที่เหมาะสมและสอดคล้องกับ 

พันธกิจและพัฒนาการของสถาบัน ต้ังแต่ระดับภาควิชาหรือหน่วยงานเทียบเท่า และดําเนินการตาม
ระบบที่กําหนด 

2. มีการกําหนดนโยบายและให้ความสําคัญเรื่องการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน โดย
คณะกรรมการระดับนโยบายและผู้บริหารสูงสุดของสถาบัน 

3. มีการกําหนดตัวบ่งชี้เพิ่มเติมตามอัตลักษณ์ของสถาบัน 
4. มีการดําเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายในที่ครบถ้วน ประกอบด้วย      

1) การควบคุม ติดตามการดําเนินงาน และการประเมินคุณภาพ 2) การจัดทํารายงานประจําปีที่เป็น
รายงานการประเมินคุณภาพเสนอต่อสภาสถาบัน และสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาตาม
กําหนดเวลา โดยเป็นรายงานที่มีข้อมูลครบถ้วนตามที่สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษากําหนด
ใน CHE QA  Online และ 3) การนําผลการประเมินคุณภาพไปทําแผนการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ของสถาบัน 

5. มีการนําผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายในมาปรับปรุงการทํางาน และส่งผลให้มี
การพัฒนาผลการดําเนินงานของตัวบ่งชี้ตามแผนกลยุทธ์ทุกตัวบ่งชี้ 

6. มีระบบสารสนเทศที่ให้ข้อมูลสนับสนุนการประกันคุณภาพการศึกษาภายในครบทั้ง            
9 องค์ประกอบคุณภาพ 
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7. มีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการประกันคุณภาพการศึกษา โดยเฉพาะนักศึกษา 
ผู้ใช้บัณฑิต และผู้ใช้บริการตามพันธกิจของสถาบัน 

8. มีเครือข่ายการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการประกันคุณภาพการศึกษาระหว่างสถาบัน 
และมีกิจกรรมร่วมกัน 

9. มีแนวปฏิบัติที่ดีหรืองานวิจัยด้านการประกันคุณภาพการศึกษาที่หน่วยงานพัฒนาขึ้น 
และเผยแพร่ให้หน่วยงานอื่นสามารถนําไปใช้ประโยชน์  

เกณฑ์การประเมิน  : 
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการดําเนินการ 
1 ข้อ 

มีการดําเนินการ 
2 หรือ 3 ข้อ 

มีการดําเนินการ 
4 หรือ 5 หรือ 6 

ข้อ 

มีการดําเนินการ 
7 หรือ 8 ข้อ 

มีการดําเนินการ 
9 ข้อ 
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ภาคผนวก ก 
นิยามศัพท์ 

 

ระบบ หมายถึง ขั้นตอนการปฏิบัติงานที่มีการกําหนดอย่างชัดเจนว่าต้องทําอะไรบ้างเพื่อให้ได้                 
ผลออกมาตามที่ต้องการ ขั้นตอนการปฏิบัติงานจะต้องปรากฏให้ทราบโดยทั่วกันไม่ว่าจะอยู่ในรูปของ
เอกสารหรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์หรือโดยวิธีการอื่นๆ องค์ประกอบของระบบ ประกอบด้วย ปัจจัยนําเข้า 
กระบวนการ ผลผลิต และข้อมูลป้อนกลับ ซึ่งมีความสัมพันธ์เชื่อมโยงกัน  

กลไก หมายถึง สิ่งที่ทําให้ระบบมีการขับเคลื่อนหรือดําเนินอยู่ได้ โดยมีการจัดสรรทรัพยากร มีการจัด
องค์การ หน่วยงาน หรือกลุ่มบุคคลเป็นผู้ดําเนินงาน  

การบูรณาการ (Integration) หมายถึง การผสมกลมกลืนของแผน กระบวนการ สารสนเทศการ
จัดสรร ทรัพยากร การปฏิบัติการ ผลลัพธ์ และการวิเคราะห์ เพื่อสนับสนุนเป้าประสงค์ที่สําคัญของ
สถาบัน (organization-wide goal) การบูรณาการที่มีประสิทธิผล เป็นมากกว่าความสอดคล้องไปใน
แนวทางเดียวกัน (alignment) ซึ่งการดําเนินการของแต่ละองค์ประกอบภายในระบบการจัดการ ผล
การดําเนินการมีความเชื่อมโยงกันเป็นหนึ่งเดียวอย่างสมบูรณ์ 

นักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่า (Full Time Equivalent Student : FTES) หมายถึงนักศึกษาที่
ลงทะเบียนเรียนตามเกณฑ์จํานวนหน่วยกิตมาตรฐานของการลงทะเบียน ดังนี้  

1. ระบบทวิภาค   
1.1 สําหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี : ลงทะเบียน 36 หน่วยกิตต่อปีการศึกษา                       

(18 หน่วยกิตต่อภาคการศึกษา) 
1.2 สํ า ห รั บ นั ก ศึ ก ษ า ร ะ ดั บ บั ณฑิ ต ศึ ก ษ า ทั้ ง โ ค ร ง ก า ร ป ก ติ แ ล ะ โ ค ร ง ก า ร                         

ภาคพิเศษ : ลงทะเบียน 24 หน่วยกิตต่อปีการศึกษา (12 หน่วยกิตต่อภาคการศึกษา
ปกติ) 

2. ระบบไตรภาค  
2.1 สําหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี : ลงทะเบียน 45 หน่วยกิตต่อปีการศึกษา                     

(15 หน่วยกิตต่อภาคการศึกษา) 
2.2 สําหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา : ลงทะเบียน 30 หน่วยกิตต่อปีการศึกษา                  

(10 หน่วยกิตต่อภาคการศึกษา) 

ขั้นตอนการคํานวณค่า FTES มีดังนี้ 
1. คํานวณค่าหน่วยกิตนักศึกษา (Student Credit Hours : SCH) ซึ่งก็คือ ผลรวมของผลคูณ

ระหว่างจํานวนนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนกับจํานวนหน่วยกิตแต่ละรายวิชาที่เปิดสอนทุก
รายวิชาตลอดปีการศึกษา รวบรวมหลังจากนักศึกษาลงทะเบียนแล้วเสร็จ (หมดกําหนดเวลา
การเพิ่ม-ถอน) โดยมีสูตรการคํานวณ ดังนี้ 
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SCH =  ∑    
 

เมื่อ  ni = จํานวนนักศึกษาที่ลงทะเบียนในวิชาที่ i 
Ci = จํานวนหน่วยกิตของวิชาที่ i 

2. คํานวณค่า FTES โดยใช้สูตรคํานวณดังนี้ 

FTES 
SCH

จํานวนหนว่ยกิตต่อปีการศึกษาตามเกณฑม์าตรฐานการลงทะเบียนในระดับปริญญานัน้ๆ
 

นักศึกษาภาคปกติ หมายถึง นักศึกษาที่เรียนในช่วงเวลาราชการ หรือนอกเวลาราชการ โดยสถาบันได้
มีการคํานวณเป็นภาระงานสอนของอาจารย์ และไม่มีการจ่ายค่าตอบแทนเป็นการพิเศษ 

นักศึกษาภาคพิเศษ หมายถึง นักศึกษาที่เรียนในช่วงเวลาราชการ หรือนอกเวลาราชการ โดยสถาบัน
มิได้นับว่าการสอนดังกล่าวเป็นภาระงานสอนของอาจารย์ และ/หรือได้มีการจ่ายค่าตอบแทนให้กับ
การสอนของอาจารย์เป็นการพิเศษ 

หลักธรรมาภิบาล หมายถึง การปกครอง การบริหาร การจัดการ การควบคุม ดูแลกิจการ ต่างๆ              
ให้เป็นไปในครรลองธรรม นอกจากนี้ ยังหมายถึงการบริหารจัดการที่ดี ซึ่งสามารถนําไปใช้ได้ทั้ง
ภาครัฐและเอกชน ธรรมที่ใช้ในการบริหารงานนี้มีความหมายอย่างกว้างขวาง กล่าวคือ หาได้มี
ความหมายเพียงหลักธรรมทางศาสนาเท่านั้น แต่รวมถึงศีลธรรม คุณธรรม จริยธรรม และความถูก
ต้อง ชอบธรรมทั้งปวง ซึ่งวิญญูชนพึงมีและพึงประพฤติปฏิบัติ อาทิ ความโปร่งใส ตรวจสอบได้ การ
ปราศจากการแทรกแซงจากองค์การภายนอก เป็นต้น หลักธรรมาภิบาลของการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี  (Good Governance) ที่เหมาะสม จะนํามาปรับใช้ในภาครัฐมี 10 องค์ประกอบ ดังนี้ 

1. หลักประสิทธิผล (Effectiveness) คือ ผลการปฏิบัติราชการที่บรรลุวัตถุประสงคและ
เป้าหมายของแผนการปฏิบัติราชการตามที่ได้รับงบประมาณมาดําเนินการ รวมถึงสามารถเทียบเคียง
กับส่วนราชการหรือหน่วยงานที่มีภารกิจคล้ายคลึงกันและมีผลการปฏิบัติงานในระดับช้ันนําของ
ประเทศเพื่อให้เกิดประโยชน์สุขต่อประชาชน โดยการปฏิบัติราชการจะต้องมีทิศทางยุทธศาสตร์ และ
เป้าประสงค์ที่ชัดเจน มีกระบวนการปฏิบัติงานและระบบงานที่เป็นมาตรฐาน รวมถึงมีการติดตาม
ประเมินผลและพัฒนา ปรับปรุงอย่างต่อเนื่องและเป็นระบบ 

2. หลักประสิทธิภาพ (Efficiency) คือ การบริหารราชการตามแนวทางการกํากับดูแล ที่ดีที่มี
การออกแบบกระบวนการปฏิบัติงานโดยใช้เทคนิคและเครื่องมือการบริหารจัดการที่เหมาะสมให้
องค์การสามารถใช้ทรัพยากรทั้งด้านต้นทุน แรงงานและระยะเวลาให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อการพัฒนา
ขีดความสามารถในการปฏิบัติราชการตามภารกิจเพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชนและผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม 

3. หลักการตอบสนอง (Responsiveness) คือ การให้บริการที่สามารถดําเนินการได้ภายใน
ระยะเวลาที่กําหนด และสร้างความเชื่อมั่น ความไว้วางใจ รวมถึงตอบสนอง ความคาดหวังหรือความ
ต้องการของประชาชนผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่มีความหลากหลายและมีความแตกต่าง 
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4. หลักภาระรับผิดชอบ (Accountability) คือ การแสดงความรับผิดชอบในการ ปฏิบัติหน้าที่
และผลงานต่อเป้าหมายท่ีกําหนดไว้ โดยความรับผิดชอบนั้นควรอยู่ในระดับที่สนองต่อความคาดหวัง
ของสาธารณะ รวมทั้งการแสดงถึงความสํานึกในการรับผิดชอบต่อปัญหาสาธารณะ 

5. หลักความโปร่งใส (Transparency) คือ กระบวนการเปิดเผยอย่างตรงไปตรงมา ช้ีแจง ได้
เมื่อมีข้อสงสัยและสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารอันไม่ต้องห้ามตามกฎหมายได้อย่าง เสรี โดยประชาชน
สามารถรู้ทุกขั้นตอนในการดําเนินกิจกรรมหรือกระบวนการต่างๆ และสามารถตรวจสอบได้ 

6. หลักการมีส่วนร่วม (Participation) คือ กระบวนการที่ข้าราชการ ประชาชนและ ผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสียทุกกลุ่มมีโอกาสได้เข้าร่วมในการรับรู้ เรียนรู้ ทําความเข้าใจร่วมแสดงทัศนะ ร่วมเสนอ
ปัญหาหรือ ประเด็นที่สําคัญที่เกี่ยวข้อง ร่วมคิดแนวทางร่วมการแก้ไขปัญหา ร่วมในกระบวนการ
ตัดสินใจ และร่วมกระบวนการพัฒนาในฐานะหุ้นส่วนการพัฒนา 

7. หลักการกระจายอํานาจ (Decentralization) คือ การถ่ายโอนอํานาจการตัดสิน ใจ 
ทรัพยากร และภารกิจจากส่วนราชการส่วนกลางให้แก่หน่วยการปกครองอื่นๆ (ราชการบริหารส่วน
ท้องถิ่น) และภาคประชาชนดําเนินการแทนโดยมีอิสระตาม สมควร รวมถึงการมอบอํานาจและความ
รับผิดชอบในการตัดสินใจและการดําเนินการ ให้แก่บุคลากร โดยมุ่งเน้นการสร้างความพึงพอใจในการ
ให้บริการต่อผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย การปรับปรุงกระบวนการ และเพิ่มผลิตภาพเพื่อผล
การดําเนินงานที่ดีของส่วนราชการ 

8. หลักนิติธรรม (Rule of Law) คือ การใช้อํานาจของกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับ ในการ
บริหารราชการด้วยความเป็นธรรม ไม่เลือกปฏิบัติ และคํานึงถึงสิทธิเสรีภาพ ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

9. หลักความเสมอภาค (Equity) คือ การได้รับการปฏิบัติและได้รับบริการอย่างเท่าเทียม กัน
โดยไม่มีการแบ่งแยกด้าน ชายหรือหญิง ถิ่นกําเนิด เชื้อชาติ ภาษา เพศ อายุ ความพิการ สภาพทาง
กายหรือสุขภาพ สถานะของบุคคล ฐานะทางเศรษฐกิจและ สังคม ความเชื่อทางศาสนา การศึกษา 
การฝึกอบรม และอื่นๆ  

10. หลักมุ่งเน้นฉันทามติ (Consensus Oriented) คือ การหาข้อตกลงทั่วไปภายในกลุ่มผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้อง ซึ่งเป็นข้อตกลงที่เกิดจากการใช้กระบวนการเพื่อหา ข้อคิดเห็นจากกลุ่ม
บุคคลที่ได้รับประโยชน์และเสียประโยชน์ โดยเฉพาะกลุ่มที่ได้รับ ผลกระทบโดยตรงซึ่งต้องไม่มีข้อ
คัดค้านที่ยุติไม่ได้ในประเด็นที่สําคัญ โดยฉันทามติ ไม่จําเป็นต้องหมายความว่าเป็นความเห็นพ้องโดย
เอกฉันท์  
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ภาคผนวก ข 
ตัวบ่งชี้ผลการดําเนนิงานตามกรอบมาตรฐานคณุวุฒิระดบัอุดมศึกษา 

 
ตัวบ่งชี้ผลการดําเนนิงาน 

1. อาจารย์ประจําหลักสูตรอย่างน้อยร้อยละ 80 มีส่วนร่วมในการประชุมเพื่อวางแผน ติดตาม และ
ทบทวนการดําเนินงานหลักสูตร 

2. มีรายละเอียดของหลักสูตร  ตามแบบ  มคอ .2 ที่สอดคล้องกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ หรือ มาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชา (ถ้ามี) 

3. มีรายละเอียดของรายวิชา และรายละเอียดของประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.3 
และ มคอ.4 อย่างน้อยก่อนการเปิดสอนในแต่ละภาคการศึกษาให้ครบทุกรายวิชา 

4. จัดทํารายงานผลการดําเนินการของรายวิชา และรายงานผลการดําเนินการของประสบการณ์
ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.5 และ มคอ.6 ภายใน 30วัน หลังสิ้นสุดภาคการศึกษาที่เปิดสอน
ให้ครบทุกรายวิชา 

5. จัดทํารายงานผลการดําเนินการของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.7 ภายใน 60 วัน หลังสิ้นสุดปี
การศึกษา 

6. มีการทวนสอบผลสัมฤทธ์ิของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ที่กําหนดใน มคอ.3 และ มคอ.4 
(ถ้ามี) อย่างน้อยร้อยละ 25 ของรายวิชาที่เปิดสอนในแต่ละปีการศึกษา 

7. มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธ์การสอน หรือ การประเมินผลการเรียนรู้
จากผลการประเมินการดําเนินงานที่รายงานใน มคอ.7 ปีที่แล้ว  

8. อาจารย์ใหม่ (ถ้ามี) ทุกคน ได้รับการปฐมนิเทศหรือคําแนะนําด้านการจัดการเรียนการสอน 
9. อาจารย์ประจําทุกคนได้รับการพัฒนาทางวิชาการ และ/หรือวิชาชีพ อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง 
10. จํานวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน (ถ้ามี) ได้รับการพัฒนาวิชาการ และ/หรือวิชาชีพ ไม่

น้อยกว่าร้อยละ 50 ต่อปี 
11. ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปีสุดท้าย/บัณฑิตใหม่ที่มีต่อคุณภาพหลักสูตร เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 

3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0 
12. ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อบัณฑิตใหม่ เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0 
 
หมายเหตุ  

1. สถาบันอุดมศึกษาอาจกําหนดตัวบ่งชี้เพิ่มเติมให้สอดคล้องกับพันธกิจและวัตถุประสงค์
ของสถาบันฯหรือกําหนดเป้าหมายการดําเนินงานที่สูงขึ้น เพื่อการยกระดับมาตรฐานของตนเอง โดย
กําหนดไว้ในรายละเอียดของหลักสูตร ทั้งนี้ หลักสูตรของสถาบันอุดมศึกษาทุกระดับคุณวุฒิต้องมีผล
การดําเนินการที่บรรลุตามเป้าหมายตัวบ่งชี้ทั้งหมดอยู่ในเกณฑ์ดีจึงจะได้รับการเผยแพร่หลักสูตรที่ได้
มาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ โดยเกณฑ์การประเมินผ่านคือ มีการ
ดําเนินงานตามข้อ 1-5 และอย่างน้อยร้อยละ 80 ของตัวบ่งชี้ผลการดําเนินงานที่ระบุไว้ในแต่ละปี 
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2. กรณีมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชและมหาวิทยาลัยรามคําแหงซึ่งมีระบบการสอบ
ซ่อม อนุโลมให้ปรับตัวบ่งชี้ในข้อ 4 และข้อ 5 เป็นดังนี้ 
 ข้อ 4 จัดทํารายงานผลการดําเนินการของชุดวิชา/รายวิชา และรายงานผลการ
ดําเนินการของประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.5 และมคอ.6 ภายใน 60 วัน หลังสอบ
ซ่อมให้ครบทุกชุดวิชา/รายวิชาที่เปิดสอน 
 ข้อ 5 จัดทํารายงานผลการดําเนินการของหลักสูตรตามแบบ มคอ.7 หลังสิ้นสุดปี
การศึกษา ภายใน 90 วันหลังสอบซ่อม 
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ภาคผนวก ค 
ค่าเป้าหมายปกีารศึกษา 2554 ระดับมหาวิทยาลัย คณะ /หน่วยงานเทียบเทา่ 

องค์ประกอบ 
หน่วย
นับ 

ค่าเป้าหมายคณะ/สํานัก 
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สํา
นัก

งา
นอ

ธิก
าร

บด
 ี

มห
าว

ิทย
าล

ัย 

องค์ประกอบที ่ 1  ปรัชญา ปณธิาน วัตถุประสงค์ และแผนดาํเนินการ 

ตัวบ่งชี้ที่ 1.1 
กระบวนการพัฒนาแผน 

ข้อ 8 7 8 8 8 8 8 7 8 7 7 6 5 5 6 8.00 

คะแนน 5.00 4.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 4.00 5.00 4.00 4.00 4.00 3.00 3.00 4.00 5.00 

ตัวบ่งชี้ที่ 1.2 ตัวบ่งชี้อัตลกัษณ ์

ตัวบ่งชี้ที่ 1.2.1 ผลการ
บริหารสถาบันให้เกิดอัต
ลักษณ ์(ตัวบง่ชี้ สมศ.ที่ 
16.1) 

ข้อ 4 4 2 N/A 3 N/A N/A N/A N/A 3 4 N/A - - - 3.00 

คะแนน 4.00 4.00 2.00 N/A 3.00 N/A N/A N/A N/A 3.00 4.00 N/A - - - 3.00 

ตัวบ่งชี้ที่ 1.2.2 ผลการ
พัฒนาบัณฑิตตามอัตลักษณ ์ 
(ตัวบ่งชี้ สมศ.ที่16.2) 

ข้อ 3.51 4 - N/A 3.51 N/A N/A N/A N/A 3.51 3.51 N/A - - - 3.51 

คะแนน 3.51 4.00 - N/A 3.51 N/A N/A N/A N/A 3.51 3.51 N/A - - - 3.51 

ตัวบ่งชี้ที่ 1.2.3 ผลการ
พัฒนาตามจุดเน้นและ

ข้อ 4 4 2 N/A 3 N/A N/A N/A N/A 3 4 N/A - - - 3 
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องค์ประกอบ 
หน่วย
นับ 

ค่าเป้าหมายคณะ/สํานัก 

เภ
สัช

ศา
สต

ร ์

ว.
แพ

ทย
ศา

สต
ร์ฯ

 

พย
าบ

าล
ศา

สต
ร ์

วิท
ยา

ศา
สต

ร ์

วิศ
วก

รร
มศ

าส
ตร

์ 

เก
ษต

รศ
าส

ตร
 ์

ศิล
ปป

ระ
ยุก

ต ์

ศิล
ปศ

าส
ตร

์ 

บร
ิหา

รศ
าส

ตร
 ์

นิต
ิศา

สต
ร ์

รัฐ
ศา

สต
ร ์

ว.
มุก

ดา
หา

ร 

สน
.วิ
ทย

บร
ิกา

ร 

สํา
นัก

คอ
มพ

ิวเ
ตอ

ร์ฯ
 

สํา
นัก

งา
นอ

ธิก
าร

บด
 ี

มห
าว

ิทย
าล

ัย 

จุดเด่นที่สง่ผลสะท้อนเป็น
เอกลักษณ์ของสถาบัน   (ตัว
บ่งชี้ สมศ.ที่ 17) 

คะแนน 4.00 4.00 2.00 N/A 3.00 N/A N/A N/A N/A 3.00 4.00 N/A - - - 3.00 

องค์ประกอบที่ 2 การเรียนการสอน 

ตัวบ่งชี้ที่ 2.1 ระบบและ
กลไกการพัฒนาและบริหาร
หลักสูตร 

ข้อ 5 4 5 4 5 3 5 5 2 4 2 4 - - - 2 

คะแนน 5.00 4.00 5.00 4.00 5.00 3.00 5.00 5.00 2.00 4.00 2.00 4 - - - 2.00 

ตัวบ่งชี้ที่ 2.2 อาจารย์
ประจําที่มีคุณวุฒิปริญญา
เอก 

ร้อยละ 60.32 34.15 12.50 66.54 59.21 70.31 30.00 23.53 20.59 4.00 21.88 8.33 - - - 

43
.0

3 

คะแนน 5.00 5.00 2.08 5.00 5.00 5.00 5.00 3.92 3.43 0.67 3.65 1.39 - - - 5.00 

ตัวบ่งชี้ที่ 2.3 อาจารย์
ประจําที่ดาํรงตําแหน่งทาง
วิชาการ 

ร้อยละ 34.92 4.88 0.00 32.70 51.32 50.00 30.00 15.70 8.82 8.00 9.38 0.00 - - - 25
.8

7 

คะแนน 2.91 0.41 0.00 2.72 4.28 4.17 2.50 1.31 0.74 0.67 0.78 0.00 - - - 2.16 

ตัวบ่งชี้ที่ 2.4 ระบบการ
พัฒนาคณาจารยแ์ละ ข้อ 7 6 7 5 7 7 7 7 4 7 7 3 - - - 7 
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บุคลากรสายสนับสนุน 
คะแนน 5.00 4.00 5.00 4.00 5.00 5.00 5.00 5.00 3.00 5.00 5.00 3.00 - - - 5.00 

ตัวบ่งชี้ที่ 2.5 ห้องสมุด 
อุปกรณก์ารศึกษา และ
สภาพแวดล้อมการเรียนรู้ 

ข้อ 7 6 7 7 7 6 7 7 7 7 7 5 - - - 7 

คะแนน 5.00 4.00 5.00 5.00 5.00 4.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 3.00 - - - 5.00 

ตัวบ่งชี้ที่ 2.6 ระบบและ
กลไกการจัดการเรียนการ
สอน 

ข้อ 7 6 7 6 7 6 7 7 5 6 7 4 - - - 7 

คะแนน 5.00 4.00 5.00 4.00 5.00 4.00 5.00 5.00 3.00 4.00 5.00 3.00 - - - 5.00 

ตัวบ่งชี้ที่ 2.7 ระบบและ
กลไกการพัฒนาสมัฤทธิผล
การเรียนตามคุณลักษณะ
ของบัณฑติ 

ข้อ 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 - - - 5 

คะแนน 5.00 4.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 4 - - - 5.00 

ตัวบ่งชี้ที่ 2.8 ระดับ
ความสําเรจ็ของการ
เสริมสร้างคุณธรรม
จริยธรรมที่จัดใหก้บั
นักศึกษา 

ข้อ 5 5 4 4 5 4 4 5 4 4 5 4 - - - 5 

คะแนน 5.00 5.00 4.00 4.00 5.00 4.00 4.00 5.00 4.00 4.00 5.00 4 - - - 5.00 
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องค์ประกอบ 
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ค่าเป้าหมายคณะ/สํานัก 

เภ
สัช

ศา
สต

ร ์

ว.
แพ

ทย
ศา

สต
ร์ฯ

 

พย
าบ

าล
ศา

สต
ร ์

วิท
ยา

ศา
สต

ร ์

วิศ
วก

รร
มศ

าส
ตร

์ 

เก
ษต

รศ
าส

ตร
 ์

ศิล
ปป

ระ
ยุก

ต ์

ศิล
ปศ

าส
ตร

์ 

บร
ิหา

รศ
าส

ตร
 ์

นิต
ิศา

สต
ร ์

รัฐ
ศา

สต
ร ์

ว.
มุก

ดา
หา

ร 

สน
.วิ
ทย

บร
ิกา

ร 

สํา
นัก

คอ
มพ

ิวเ
ตอ

ร์ฯ
 

สํา
นัก

งา
นอ

ธิก
าร

บด
 ี

มห
าว

ิทย
าล

ัย 

ตัวบ่งชี้ที่ 2.9 ตัวบ่งชี้ที่กําหนดเพื่อวัดผลผลิตตามตัวบ่งชี้ของ สมศ. 

ตัวบ่งชี้ที่ 2.9.1 บัณฑิต
ปริญญาตรีที่ได้งานทําหรือ
ประกอบอาชีพอิสระภายใน 
1 ปี (ตัวบ่งชี้ สมศ.ที่ 1) 

ร้อยละ 100 100 - 80.00 85.07 87.72 100 70.00 80.43 75.25 63.29 0.00 - - - 

80
.1

4 

คะแนน 5.00 5.00 - 4.00 4.25 4.39 5.00 3.50 4.02 3.76 3.16 0.00 - - - 4.01 

ตัวบ่งชี้ที่ 2.9.2 คุณภาพของ
บัณฑิตปริญญาตร ีโท และ
เอก ตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ (ตัวบ่งชี้ สมศ.ที่ 2) 

ระดับ 3.51 4 - 4 3.51 4 N/A N/A 3.08 3.51 2.50 N/A - - - 3.51 

คะแนน 3.51 4.00 - 4.00 3.51 4.00 N/A N/A 3.08 3.51 2.50 N/A - - - 3.51 

ตัวบ่งชี้ที่ 2.9.3 ผลงานของ
ผู้สําเร็จการศึกษาระดับ ชิ้น 25 - - 21.26 41.45 25 70 10 300 - 12.50 - - - - 23

.6
8 
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ค่าเป้าหมายคณะ/สํานัก 
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ปริญญาโทที่ได้รับการตพีิมพ์ 
หรือเผยแพร ่(ตัวบ่งชี้ สมศ.
ที่ 3) 

คะแนน 5.00 - - 4.25 5.00 5.00 5.00 2.00 5.00 - 2.50 - - - - 4.74 

ตัวบ่งชี้ที่ 2.9.4 ผลงานของ
ผู้สําเร็จการศึกษาระดับ
ปริญญาเอกที่ได้รบัการ
ตีพิมพ์ (ตวับ่งชี้ สมศ.ที่ 4) 

ชิ้น 75 - - 100 100 N/A 75 - 50 - 12.50 - - - - 

82
.8

6 

คะแนน 5.00 - - 5.00 5.00 N/A 5.00 - 5.00 - 1.25 - - - - 5.00 

ตัวบ่งชี้ที่ 2.9.5 การพัฒนา
คณาจารย์ (ตวับ่งชี้ สมศ.ที่ 
14) 

สัดส่วน 3.97 2.12 2.38 4.51 4.36 4.86 3.40 2.64 2.75 1.96 2.97 0.00 - - - 3.51 

คะแนน 3.31 1.77 1.98 3.76 3.63 4.05 2.83 2.20 2.29 1.63 2.47 0.00 - - - 2.93 

องค์ประกอบที ่ 3  กิจกรรมการพฒันานสิิตนักศึกษา 

ตัวบ่งชี้ที่ 3.1 ระบบและ
กลไกการให้คําปรกึษาและ
บริการด้านข้อมลูข่าวสาร 

ข้อ 7 6 7 7 7 7 7 7 7 6 7 3 - - - 7 

คะแนน 5.00 4.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 4.00 5.00 2.00 - - - 5.00 
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ค่าเป้าหมายคณะ/สํานัก 
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ตัวบ่งชี้ที่ 3.2 ระบบและ
กลไกการส่งเสริมกิจกรรม
นักศึกษา 

ข้อ 6 5 6 5 6 5 6 6 6 6 6 2 - - - 6 

คะแนน 5.00 4.00 5.00 4.00 5.00 4.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 2.00 - - - 5.00 

องค์ประกอบที่ 4 การวิจัย 

ตัวบ่งชี้ที่ 4.1 ระบบและ
กลไกการพัฒนางานวิจัย
หรืองานสรา้งสรรค์ 

ข้อ 
7 6 7 5 7 6 7 7 6 7 7 5 

- - - 
7.00 

เกณฑ์
เฉพาะ 

1 1 0 1 1 0 1 0 0 1 1 1 - - - 1.00 

คะแนน 5.00 4.00 4.00 3.00 5.00 4.00 5.00 4.00 4.00 5.00 5.00 3 - - - 5.00 

ตัวบ่งชี้ที่ 4.2 ระบบและ
กลไกจัดการความรู้จาก
งานวจิัยหรืองานสร้างสรรค ์

ข้อ 5 4 4 5 5 4 4 5 4 5 5 3 - - - 5.00 

คะแนน 5.00 4.00 4.00 5.00 5.00 4.00 4.00 5.00 4.00 5.00 5.00 3 - - - 5.00 
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ค่าเป้าหมายคณะ/สํานัก 
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ตัวบ่งชี้ที่ 4.3 เงินสนับสนุน
งานวจิัยและงานสร้างสรรค์
ต่อจํานวนอาจารยป์ระจํา
และนักวจิัยประจาํ 
 
 

สัดส่วน 
80

,0
00

.0
0 

50
,2

77
.7

8 

18
,4

37
.5

0 

13
4,

38
7.

35
 

12
0,

21
8.

98
 

10
5,

43
6.

17
 

26
,5

00
.0

0 

13
,7

69
.3

1 

20
,0

00
.0

0 

20
,0

00
.0

0 

38
,7

31
.4

8 

3,
75

0.
00

 

- - - 

67
,7

15
.0

6 

คะแนน 5.00 5.00 1.84 5.00 5.00 5.00 2.21 2.75 4.00 4.00 5.00 0.75 - - - 3.78 

ตัวบ่งชี้ที่ 4.4 ตัวบ่งชี้ที่กําหนดเพื่อวัดผลผลิตตามตัวบ่งชี้ของ สมศ. 

ตัวบ่งชี้ที่ 4.4.1 งานวิจัยหรอื
งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการ
ตีพิมพ์หรือเผยแพร่ (ตัวบง่ชี้ 
สมศ.ที่ 5) 

ร้อยละ 20.04 9.76 0.78 33.27 17.93 17.77 10.63 20.00 3.68 9.50 3.91 0.00 - - - 1.97 

คะแนน 5.00 2.44 0.20 5.00 4.48 4.44 2.66 5.00 1.84 4.75 1.95 0.00 - - - 3.49 

ตัวบ่งชี้ที่ 4.4.2 งานวิจัยหรอื
งานสร้างสรรค์ที่นาํไปใช้
ประโยชน์ (ตัวบ่งชี้ สมศ.ที่ 
6) 

ร้อยละ 9.52 2.44 6.25 7.60 9.21 3.13 20.00 20.00 4.41 20.00 3.13 0.00 - - - 6.54 

คะแนน 2.38 0.61 1.56 1.90 2.30 0.78 5.00 5.00 1.10 5.00 0.78 0.00 - - - 1.64 
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ตัวบ่งชี้ที่ 4.4.3 ผลงาน
วิชาการที่ได้รบัการรับรอง
คุณภาพ (ตวับ่งชี้ สมศ.ที่ 7) 
 

ร้อยละ 2.38 0.00 1.56 7.98 2.63 0.78 18.75 5.00 3.68 28.00 1.56 0.00 - - - 4.31 

คะแนน 1.19 0.00 0.78 3.99 1.32 0.39 5.00 2.50 1.84 5.00 0.78 0.00 - - - 2.16 

ตัวบ่งชี้ที่ 4.5 ตัวบ่งชี้ที่กําหนดเพื่อเตรียมวางแผนพฒันาสู่มหาวิทยาลัยแหง่การวิจยั 

ตัวบ่งชี้ที่ 4.5.1.1 งานวจิัย
หรืองานสรา้งสรรค์ที่ได้รับ
การจดสิทธิบัตรหรืออนุ
สิทธิบัตร 

ร้อยละ 1.59 - 6.25 0.76 1.32 1.56 5.00 - 1.47 - 3.13 - - - - 1.19 

คะแนน 5.00 - 5.00 3.80 5.00 5.00 5.00 - 5.00 - 5.00 - - - - 5.00 

ตัวบ่งชี้ที่ 4.5.1.2 งานวจิัยที่
ตีพิมพ์ระดับนานาชาติ ร้อยละ 15.48 0.00 1.56 21.86 12.83 16.02 2.50 20.00 4.41 1.00 0.78 0.00 - - - 

15
.1

7 

คะแนน 1.41 0.00 0.14 1.99 1.17 1.46 0.23 1.82 0.40 0.09 0.07 0.00 - - - 0.07 

ตัวบ่งชี้ที่ 4.5.1.3 
ผลงานวจิัยได้รับการอ้างอิง
ระดับนานาชาต ิ

ร้อยละ 100 0.00 100 62.50 

29
2.

86
 

24
2.

86
 

100 20.00 16.67 0.00 100 0.00 - - - 

10
9.

38
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คะแนน 5.00 0.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 2.50 2.08 0.00 5.00 0.00 - - - 1.79 

องค์ประกอบที่ 5 การบริการวิชาการ 

ตัวบ่งชี้ที่ 5.1 ระบบและ
กลไกการบริการทางวิชาการ
แก่สังคม 

ข้อ 
5 4 4 5 5 4 5 5 4 4 4 2 - - - 5 

คะแนน 
5.00 4.00 4.00 5.00 5.00 4.00 5.00 5.00 4.00 4.00 4.00 2.00 - - - 5.00 

ตัวบ่งชี้ที่ 5.2 กระบวนการ
บริการทางวิชาการให้เกิด
ประโยชน์ต่อสังคม 

ข้อ 
5 4 3 4 5 4 5 4 4 5 4 4 - - - 5 

คะแนน 
5.00 4.00 3.00 4.00 5.00 4.00 5.00 4.00 4.00 5.00 4.00 4.00 - - - 5.00 

ตัวบ่งชี้ที ่ 5.3 ตัวบ่งชี้ที่กําหนดเพือ่วัดผลผลิตตามตัวบ่งชี้ของ สมศ. 

ตัวบ่งชี้ที่ 5.3.1 ผลการนํา
ความรูแ้ละประสบการณ์
จากการให้บริการวิชาการมา

ร้อยละ 60.00 37.50 20 40.00 70.00 38.46 33.33 100 50.00 20.00 50.00 0.00 - - - 

48
.3

9 
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องค์ประกอบ 
หน่วย
นับ 

ค่าเป้าหมายคณะ/สํานัก 
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ใช้ในการพัฒนาการเรียน
การสอนหรอืการวจิัย (ตัว
บ่งชี้ สมศ.ที่ 8) 

คะแนน 5.00 5.00 3.33 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 3.33 5.00 0.00 - - - 5.00 

ตัวบ่งชี้ที่ 5.3.2 ผลการ
เรียนรู้และเสรมิสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชนหรือ
องค์กรภายนอก (ตัวบ่งชี้ สม
ศ.ที่ 9) 

ข้อ 4 4 5 4 5 4 5 5 4 3 1 2 - - - 5 

คะแนน 4.00 4.00 5.00 4.00 5.00 4.00 5.00 5.00 4.00 3.00 1.00 2.00 - - - 5.00 

ตัวบ่งชี้ที่ 5.3.3 ผลการชี้นํา ป้องกัน หรือแก้ปญัหาของสังคมในดา้นต่างๆ (ตัวบ่งชี้ สมศ.ที่ 18) 

 - การสง่เสรมิสืบสาน
โครงการอันเนือ่งมาจาก
โครงการพระราชดําร ิ

ข้อ 4 4 N/A N/A 3 N/A N/A N/A N/A 3 4 N/A - - - 3 

คะแนน 4.00 4.00 N/A N/A 3.00 N/A N/A N/A N/A 3.00 4.00 N/A - - - 3.00 

      - สุขภาพ 
ข้อ 4 4 N/A N/A 3 N/A N/A N/A N/A - 4 N/A - - - 3 

คะแนน 4.00 4.00 N/A N/A 3.00 N/A N/A N/A N/A - 4.00 N/A - - - 3.00 

     - สิ่งแวดล้อมและ ข้อ - - N/A N/A - N/A N/A N/A N/A 3 - N/A - - - - 
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องค์ประกอบ 
หน่วย
นับ 

ค่าเป้าหมายคณะ/สํานัก 
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พลังงาน คะแนน - - N/A N/A - N/A N/A N/A N/A 3.00 - N/A - - - - 

องค์ประกอบที่ 6 การทํานุบาํรุงศิลปวัฒนธรรม 

ตัวบ่งชี้ที่ 6.1 ระบบและ
กลไกการทํานุบาํรงุศิลปะ
และวัฒนธรรม 

ข้อ 5 4 4 4 6 4 4 4 4 5 5 4 - - - 6 

คะแนน 5.00 4.00 4.00 4.00 5.00 4.00 4.00 4.00 4.00 5.00 5.00 4.00 - - - 5.00 

ตัวบ่งชี้ที ่ 6.2 ตัวบ่งชี้ที่กําหนดเพือ่วัดผลผลิตตามตัวบ่งชี้ของ สมศ. 

ตัวบ่งชี้ที่ 6.2.1 การสง่เสรมิ
และสนับสนุนด้านศิลปะ
และวัฒนธรรม    (ตัวบ่งชี้ 
สมศ.ที่ 10) 

ข้อ 4 4 3 4 5 4 4 3 4 4 4 4 - - - 5 

คะแนน 4.00 4.00 3.00 4.00 5.00 4.00 4.00 3.00 4.00 4.00 4.00 4.00 - - - 5.00 

ตัวบ่งชี้ที่ 6.2.2 การพัฒนา
สุนทรียภาพในมิตทิางศิลปะ
และวัฒนธรรม (ตวับ่งชี้ สม
ศ.ที่ 11) 

ข้อ 5 4 5 5 5 4 5 5 4 5 5 5 - - - 5 

คะแนน 5.00 4.00 5.00 5.00 5.00 4.00 5.00 5.00 4.00 5.00 5.00 5.00 - - - 5.00 
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องค์ประกอบ 
หน่วย
นับ 

ค่าเป้าหมายคณะ/สํานัก 
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องค์ประกอบที่ 7 การบริหารจัดการ 

ตัวบ่งชี้ที่ 7.1 ภาวะผู้นําของ
สภาสถาบันและผูบ้ริหารทุก
ระดับของสถาบัน 

ข้อ 7 6 3 7 7 7 7 7 6 7 7 6 0 0 0 7 

คะแนน 5.00 4.00 2.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 4.00 5.00 5.00 4.00 0 0 0 5.00 

ตัวบ่งชี้ที่ 7.2 การพัฒนา
สถาบันสู่สถาบันเรียนรู้ 

ข้อ 5 4 2 4 5 3 3 5 4 5 5 1 2 0 0 5 

คะแนน 5.00 4.00 2.00 4.00 5.00 3.00 3.00 5.00 4.00 5.00 5.00 1.00 2.00 0 0 5.00 

ตัวบ่งชี้ที่ 7.3 ระบบ
สารสนเทศเพื่อการบริหาร
และการตัดสินใจ 

ข้อ 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 2 0 2 0 5 

คะแนน 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 4.00 5.00 5.00 2.00 0 2.00 0 5.00 

ตัวบ่งชี้ที่ 7.4 ระบบบริหาร
ความเสี่ยง 

ข้อ 6 6 3 6 6 6 6 6 5 5 6 2 5 2 1 6 

คะแนน 5.00 5.00 3.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 4.00 4.00 5.00 2.00 4.00 2.00 1.00 5.00 
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องค์ประกอบ 
หน่วย
นับ 

ค่าเป้าหมายคณะ/สํานัก 
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ตัวบ่งชี้ที ่ 7.5  ตัวบ่งชี้ที่กําหนดเพือ่วัดผลผลิตตามตัวบ่งชี้ของ สมศ. 

ตัวบ่งชี้ที่ 7.5.1 การปฏิบตัิ
ตามบทบาทหนา้ที่ของสภา
สถาบัน  
 (ตัวบ่งชี้ สมศ.ที่ 12) 

หน่วย - - - - - - - - - - - - - - - 3.51 

ตัวบ่งชี้ที่ 7.5.2 การปฏิบตัิ
ตามบทบาทหนา้ที่ของ
ผู้บริหารสถาบัน 
(ตัวบ่งชี้ สมศ.ที่ 13) 

หน่วย 4 4 0 4.2 4.14 5 5 3 4 3.51 3.95 0 0 0 0 5 

คะแนน 4.00 4.00 1.00 4.20 4.14 5.00 5.00 3.00 4.00 3.51 3.95 0 0 0 0 5.00 

องค์ประกอบที่ 8  การเงินและงบประมาณ 

ตัวบ่งชี้ที่ 8.1 ระบบและ
กลไกการเงินและ
งบประมาณ 

ข้อ 7 6 4 7 7 7 7 7 7 7 6 3 1 4 3 7 

คะแนน 5.00 4.00 3.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 4.00 2 1 3 2 5.00 



คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี                              
ปีการศึกษา 2554 

 

~ 147 ~ 
 

องค์ประกอบ 
หน่วย
นับ 

ค่าเป้าหมายคณะ/สํานัก 
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องค์ประกอบที ่ 9  ระบบและกลไกการประกนัคุณภาพ 

ตัวบ่งชี้ที่ 9.1 ระบบและ
กลไกการประกันคุณภาพ
ภายใน 

ข้อ 9 7 6 9 9 9 7 8 4 9 9 8 3 3 0 9 

คะแนน 5.00 4.00 3.00 5.00 5.00 5.00 4.00 4.00 3.00 5.00 5.00 4.00 2.00 2.00 0.00 5.00 

รวมทั้งสิ้น 4.91 4.06 3.69 4.47 4.97 4.40 4.51 4.48 3.88 4.28 4.45 2.70 1.50 1.50 0.88 4.69 

 
 
 
 
 
 
 



คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี                              
ปีการศึกษา 2554 

 

~ 148 ~ 
 

ภาคผนวก ง  
ตัวบ่งชี้ ผู้รับผิดชอบระดับมหาวิทยาลัย ปีการศึกษา 2554 

 

ค์ประกอบและตัวบ่งชี ้
ผู้รับผิดชอบการดําเนนิงาน ระดับมหาวทิยาลัย 

ผู้กํากับ 
ติดตามงาน 

ผู้ดําเนนิงาน 
ผู้รวบรวมและ
รายงานผล 

1.1 กระบวนการพัฒนาแผน รองอธิการบดีฝ่ายแผน
และพัฒนา 

กองแผนงาน กองแผนงาน 

1.2 ตัวบ่งชี้อัตลักษณ ์

1.2.1 ผลการบริหารสถาบันให้เกิดอัตลักษณ์ (สมศ. 16.1) 
รองอธิการบดีฝ่ายแผนและพฒันา 

1.2.2 ผลการพัฒนาบัณฑิตตามอัตลักษณ์ (สมศ. 16.2) 
รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา 

1.2.3 ผลการพัฒนาตามจุดเน้นและจุดเด่นที่ส่งผลสะท้อนเป็นเอกลักษณ์ของสถาบัน 
(ตัวบ่งชี้ที่ 17) 

รองอธิการบดีฝ่ายแผนและพฒันา 

 องค์ประกอบที่ 2 การเรียนการสอน 
2.1 ระบบและกลไกการพัฒนาและบริหารหลักสูตร       

1.  มีระบบและกลไกการเปิดหลักสูตรใหม่และปรับปรุงหลักสูตรตามแนวทางปฏิบัติที่
กําหนดโดยคณะกรรมการการอุดมศึกษา และดําเนินการตามระบบที่กําหนด รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ กองบริการการศึกษา 

กองบริการ
การศึกษา 
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ค์ประกอบและตัวบ่งชี ้
ผู้รับผิดชอบการดําเนนิงาน ระดับมหาวทิยาลัย 

ผู้กํากับ 
ติดตามงาน 

ผู้ดําเนนิงาน 
ผู้รวบรวมและ
รายงานผล 

2.  มีระบบและกลไกการปิดหลักสูตรตามแนวทางปฏิบัติที่กําหนดโดยคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา และดําเนินการตามระบบที่กําหนด 

3.  ทุกหลักสูตรมีการดําเนินงานให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
ระดับอุดมศึกษา และกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (การดําเนินงาน
ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ หมายถึง ต้องมีการประเมินผล
ตาม “ตัวบ่งชี้ผลการดําเนินงานตามประกาศมาตรฐานคุณวุฒิสาขาหรือสาขาวิชา เพื่อ
การประกันคุณภาพหลักสูตรและการเรียนการสอน” กรณี  ที่หลักสูตรใดยังไม่มี
ประกาศมาตรฐานคุณวุฒิสาขาหรือสาขาวิชา ให้ประเมินตามตัวบ่งชี้กลางที่กําหนดใน
ภาคผนวก ก) สําหรับหลักสูตรสาขาวิชาชีพ ต้องได้รับการรับรองหลักสูตรจากสภาหรือ
องค์กรวิชาชีพที่เกี่ยวข้องด้วย 

คณะต้องดําเนินการ
ปรับปรุงหลักสตูรให้ครบ

ทุกหลักสูตร 

   

4.  มีคณะกรรมการรับผิดชอบควบคุมกํากับให้มีการดําเนินการได้ครบถ้วนทั้งข้อ 1 ข้อ 
2 และ ข้อ 3 ข้างต้นตลอดเวลาที่จัดการศึกษา และมีการประเมินหลักสูตรทุกหลักสูตร
อย่างน้อยตามกรอบเวลาที่กําหนดในเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรฯ กรณีหลักสูตรที่
ดําเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ จะต้องควบคุมกํากับให้
การดําเนินงานตามตัวบ่งชี้ในข้อ 3 ผ่านเกณฑ์การประเมิน 5 ข้อแรกและอย่างน้อยร้อย
ละ 80 ของตัวบ่งชี้ที่กําหนดในแต่ละปีทุกหลักสูตร 
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ค์ประกอบและตัวบ่งชี ้
ผู้รับผิดชอบการดําเนนิงาน ระดับมหาวทิยาลัย 

ผู้กํากับ 
ติดตามงาน 

ผู้ดําเนนิงาน 
ผู้รวบรวมและ
รายงานผล 

5.  มีคณะกรรมการรับผิดชอบควบคุมกํากับให้มีการดําเนินการได้ครบถ้วนทั้งข้อ 1 ข้อ 
2 และ ข้อ 3 ข้างต้นตลอดเวลาที่จัดการศึกษาและมีการพัฒนาหลักสูตรทุกหลักสูตร
ตามผลการประเมินในข้อ 4 กรณีหลักสูตรที่ดําเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติจะต้องควบคุมกํากับให้การดําเนินงานตามตัวบ่งชี้ในข้อ 3 
ผ่านเกณฑ์การประเมินครบ ทุกตัวบ่งชี้และทุกหลักสูตร 

คณะต้องดําเนินการ
ปรับปรุงหลักสตูรให้ครบ

ทุกหลักสูตร 
  

2.2 อาจารย์ประจําที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก 
รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร

ทรัพยากรมนษุย์ 
โครงการจัดตั้งกอง

การเจ้าหน้าที่ 
โครงการจัดตั้งกอง

การเจ้าหน้าที่ 2.3 อาจารย์ประจําที่ดํารงตําแหน่งทางวิชาการ 

2.4 ระบบการพัฒนาคณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน    

1.  มีแผนการบริหารและการพัฒนาคณาจารย์ทั้งด้านวิชาการ เทคนิคการสอนและการ
วัดผล และมีแผนการบริหารและพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนที่มีการวิเคราะห์ข้อมูล
เชิงประจักษ์ 

รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร
ทรัพยากรมนษุย์ 

และรองอธิการบดีฝ่าย
วิชาการ 

โครงการจัดตั้งกอง
การเจ้าหน้าที่ และ
กองบริการการศึกษา 

โครงการจัดตั้งกอง
การเจ้าหน้าที่ 

2.  มีการบริหารและการพัฒนาคณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนให้เป็นไปตามแผน
ที่กําหนด 

3.  มีสวัสดิการเสริมสร้างสุขภาพที่ดี และสร้างขวัญและกําลังใจให้คณาจารย์และ
บุคลากรสายสนับสนุนสามารถทํางานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร
ทรัพยากรมนษุย์ 

โครงการจัดตั้งกอง
การเจ้าหน้าที่ 

โครงการจัดตั้งกอง
การเจ้าหน้าที่ 
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ค์ประกอบและตัวบ่งชี ้
ผู้รับผิดชอบการดําเนนิงาน ระดับมหาวทิยาลัย 

ผู้กํากับ 
ติดตามงาน 

ผู้ดําเนนิงาน 
ผู้รวบรวมและ
รายงานผล 

4.  มีระบบการติดตามให้คณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนนําความรู้และทักษะที่ได้
จากการพัฒนามาใช้ในการจัดการเรียนการสอนและการวัดผลการเรียนรู้ของนักศึกษา 
ตลอดจนการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง 

รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร
ทรัพยากรมนษุย์ 

และรองอธิการบดีฝ่าย
วิชาการ 

โครงการจัดตั้งกอง
การเจ้าหน้าที่ 

โครงการจัดตั้งกอง
การเจ้าหน้าที่ 

5.  มีการให้ความรู้ด้านจรรยาบรรณอาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน และดูแล
ควบคุมให้คณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนถือปฏิบัติ 

รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร
ทรัพยากรมนษุย์ 

โครงการจัดตั้งกอง
การเจ้าหน้าที่ 

โครงการจัดตั้งกอง
การเจ้าหน้าที่ 

6.    มีการประเมินผลความสําเร็จของแผนการบริหารและการพัฒนาคณาจารย์และ
บุคลากรสายสนับสนุน  รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร

ทรัพยากรมนษุย์ 
โครงการจัดตั้งกอง

การเจ้าหน้าที่ 
โครงการจัดตั้งกอง

การเจ้าหน้าที่ 7.    มีการนําผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือปรับปรุงการบริหารและการพัฒนา
คณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน 

2.5 ห้องสมุด อุปกรณ์การศึกษา และสภาพแวดล้อมการเรียนรู้       

1. มีการจัดการหรือจัดบริการเพื่อให้นักศึกษามีเครื่องคอมพิวเตอร์ใช้ในอัตราไม่สูงกว่า  
8 FTES ต่อเครื่อง 

      

      1.1 ค่า FTES ปี 2554 เทอมที่ 1 และ 2 แยกตามสาขาวิชา คณะ  รองอธิการบดี 
ฝ่ายวิชาการ 

งานทะเบียน  
กองบริการการศึกษา 

งานประกันฯ 
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ค์ประกอบและตัวบ่งชี ้
ผู้รับผิดชอบการดําเนนิงาน ระดับมหาวทิยาลัย 

ผู้กํากับ 
ติดตามงาน 

ผู้ดําเนนิงาน 
ผู้รวบรวมและ
รายงานผล 

      1.2 จํานวน computer ที่ใช้ในการให้บริการแก่นักศึกษา รองอธิการบดี 
ที่กํากับดูแลงานประกัน

คุณภาพฯ 

คณะ 
สํานักวิทยบริการ  

สํานักคอมพิวเตอร์ฯ 

งานประกันฯ 

      1.3 จํานวน account ที่นักศึกษามีการใช้งาน wifi โดยแยกคณะ ผู้อํานวยการสํานัก
คอมพิวเตอร์ฯ 

สํานักคอมพิวเตอร์ฯ งานประกันฯ 

2.  มีบริการห้องสมุดและแหล่งเรียนรู้อื่นๆ ผ่านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ และมีการ
ฝึกอบรมการใช้งานแก่นักศึกษาทุกปีการศึกษา 

   

       2.1 รายงานสรุปผลการบริการแก่นักศึกษา พร้อมภาพประกอบการบริการ
ห้องสมุด และสื่อต่างๆ ในห้องสมุด 

ผู้อํานวยการ 
สํานักวิทยบริการ 

สํานักวิทยบริการ งานประกันฯ 

2.2 สรุปผลการฝึกอบรมการใช้งานห้องสมุด/สื่อต่างๆ แก่นักศึกษา ผู้อํานวยการสํานักวิทย
บริการ 

สํานักวิทยบริการ งานประกันฯ 

2.3 สรุปผลการฝึกอบรมการใช้งานคอมพิวเตอร์แก่นักศึกษา ผู้อํานวยการสํานัก
คอมพิวเตอร์ฯ 

สํานักคอมพิวเตอร์ฯ งานประกันฯ 

3.  มีบริการด้านกายภาพที่เหมาะสมต่อการจัดการเรียนการสอนและการพัฒนา
นักศึกษาอย่างน้อยในด้านห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ อุปกรณ์การศึกษา และจุดเชื่อมต่อ
อินเตอร์เน็ตในระบบไร้สาย 

(โดยเน้นด้านห้องเรียน 
ห้องปฏิบัติการ และ

อุปกรณ์การศึกษา พร้อม
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ค์ประกอบและตัวบ่งชี ้
ผู้รับผิดชอบการดําเนนิงาน ระดับมหาวทิยาลัย 

ผู้กํากับ 
ติดตามงาน 

ผู้ดําเนนิงาน 
ผู้รวบรวมและ
รายงานผล 

ทั้งมีการประเมินความพึง
พอใจ) 

3.1 รายงานสรุปผลแหล่งที่ให้บริการระบบ wifi ในมหาวิทยาลัย และภาพประกอบ  ผู้อํานวยการสํานัก
คอมพิวเตอร์ฯ 

สํานักคอมพิวเตอร์ฯ งานประกันฯ 

3.2 รายงานสรุปผลการให้บริการด้านห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ อุปกรณ์การสอน พร้อม
ภาพถ่ายประกอบ 

รองอธิการบดี 
ที่กํากับดูแลงานประกัน

คุณภาพฯ 

คณะ งานประกันฯ 

4.  มีบริการสิ่งอํานวยความสะดวกที่จําเป็นอื่น ๆ อย่างน้อยในด้านงานทะเบียน
นักศึกษาผ่านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ การบริการอนามัยและการรักษาพยาบาล
การจัดการหรือจัดบริการด้านอาหาร และสนามกีฬา 

      

4.1 รายงานสรุปผลการให้บริการแก่นักศึกษา พร้อมภาพถ่ายกิจกรรมการดําเนินงานใน
ด้านต่าง ดังนี้ 
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ค์ประกอบและตัวบ่งชี ้
ผู้รับผิดชอบการดําเนนิงาน ระดับมหาวทิยาลัย 

ผู้กํากับ 
ติดตามงาน 

ผู้ดําเนนิงาน 
ผู้รวบรวมและ
รายงานผล 

 -ด้านงานทะเบียนนักศึกษาผ่านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์  
 
 -การบริการอนามัยและการรักษาพยาบาล  
 
 -การจัดการหรือจัดบริการด้านสนามกีฬา 
 
 -การจัดการหรือจัดบริการด้านอาหาร 
 - การจัดการหรือจัดบริการด้านหอพักนักศึกษา 

รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ 
 

คณบดีวิทยาลัย
แพทยศาสตรฯ 

รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนา
นักศึกษา 

ผู้อํานวยการสํานักบริหาร
ทรัพย์สินฯ 

งานทะเบียน 
 

วิทยาลัย
แพทยศาสตรฯ 

โครงการจัดตั้งกอง
กิจการนักศึกษา 

สํานักงานทรัพย์สินฯ 

งานประกันฯ 

5.  มีระบบสาธารณูปโภคและรักษาความปลอดภัยของอาคารตลอดจนบริเวณโดยรอบ 
อย่างน้อยในเรื่องประปา ไฟฟ้า ระบบกําจัดของเสีย การจัดการขยะ รวมทั้งมีระบบและ
อุปกรณ์ป้องกันอัคคีภัยในบริเวณอาคารต่าง ๆ โดยเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
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ค์ประกอบและตัวบ่งชี ้
ผู้รับผิดชอบการดําเนนิงาน ระดับมหาวทิยาลัย 

ผู้กํากับ 
ติดตามงาน 

ผู้ดําเนนิงาน 
ผู้รวบรวมและ
รายงานผล 

5.1 รายงานสรุปผลโครงการบริการด้านการให้บริการด้านสาธารณูปโภคและรักษา
ความปลอดภัยของอาคารตลอดจนบริเวณโดยรอบ พร้อมภาพถ่ายกิจกรรมการ
ดําเนินงาน เช่น 
   - ประปา  
   - ไฟฟ้า  
   - ระบบกําจัดของเสีย  
   - การจัดการขยะ  
   - ระบบและอุปกรณ์ป้องกันอัคคีภัยในบริเวณอาคารต่าง ๆ  
   - การอบรมอัคคีภัย 

รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร
กายภาพและสิ่งแวดล้อม 

โครงการจัดตั้งกอง
บริหารกายภาพและ

สิ่งแวดล้อม 

งานประกันฯ 

6.  มีผลการประเมินคุณภาพของบริการในข้อ 2 – 5 ทุกข้อไม่ต่ํากว่า 3.51 จากคะแนน
เต็ม 5 

   

6.1) แบบสรุปผลการประเมินการให้บริการด้านต่างๆ ที่เป็นรูปเล่ม เช่น    

'- ด้านการให้บริการของห้องสมุด ผู้อํานวยการ 
สํานักวิทยบริการ 

สํานักวิทยบริการ งานประกันฯ 

- ด้านงานทะเบียนนักศึกษาผ่านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ งานทะเบียน 

- การบริการอนามัยและการรักษาพยาบาล คณบดีวิทยาลัย
แพทยศาสตรฯ 

วิทยาลัย 
เพทยศาสตร์ฯ 
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ค์ประกอบและตัวบ่งชี ้
ผู้รับผิดชอบการดําเนนิงาน ระดับมหาวทิยาลัย 

ผู้กํากับ 
ติดตามงาน 

ผู้ดําเนนิงาน 
ผู้รวบรวมและ
รายงานผล 

- การจัดการหรือจัดบริการด้านสนามกีฬา รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนา
นักศึกษา 

โครงการจัดตั้งกอง
กิจการนักศึกษา 

- การจัดการหรือจัดบริการด้านอาหาร ผู้อํานวยการสํานักบริหาร
ทรัพย์สินฯ 

สํานักบริหาร
ทรัพย์สินฯ 

- การจัดการหรือจัดบริการด้านหอพักนักศึกษา 

- ประปา 
 - ไฟฟ้า 
 - ระบบกําจัดของเสีย 
 - การจัดการขยะ 
 - ระบบและอุปกรณ์ป้องกันอัคคีภัยในบริเวณอาคารต่าง ๆ 

รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร
กายภาพและสิ่งแวดล้อม 

โครงการจัดตั้งกอง
บริหารกายภาพและ

สิ่งแวดล้อม 

- การจัดบริการด้านห้องเรียน  และห้องปฏิบัติการ  และอุปกรณ์การสอน    

7.  มีการนําผลการประเมินคุณภาพในข้อ 6 มาใช้เป็นข้อมูลในการพัฒนาการจัดบริการ
ด้านกายภาพที่สนองความต้องการของผู้รับบริการ 

ตามข้อ 6 ตามข้อ 6 ตามข้อ 6 

2.6 ระบบและกลไกการจัดการเรียนการสอน รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ คณะ กองบริการ
การศึกษา 

2.7 ระบบและกลไกการพัฒนาสัมฤทธิผลการเรียนตามคุณลักษณะของบัณฑิต       
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ค์ประกอบและตัวบ่งชี ้
ผู้รับผิดชอบการดําเนนิงาน ระดับมหาวทิยาลัย 

ผู้กํากับ 
ติดตามงาน 

ผู้ดําเนนิงาน 
ผู้รวบรวมและ
รายงานผล 

1.  มีการสํารวจคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ตามความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต
อย่างน้อยสําหรับทุกหลักสูตรระดับปริญญาตรี ทุกรอบระยะเวลาตามแผนกําหนด
การศึกษาของหลักสูตร 

รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ คณะ 
กองบริการ
การศึกษา 

2.  มีการนําผลจากข้อ 1 มาใช้ในการปรับปรุงหลักสูตร การจัดการเรียนการสอน การ
วัดผลการศึกษาและสัมฤทธิผลทางการเรียนที่ส่งเสริมทักษะอาชีพและคุณลักษณะของ
บัณฑิตที่พึงประสงค์ตามความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต 

3.  มีการส่งเสริมสนับสนุนทรัพยากรทั้งด้านบุคลากร เทคโนโลยีสารสนเทศ และ
งบประมาณที่เอื้อต่อการพัฒนาคุณลักษณะของบัณฑิต 

4.  มีระบบและกลไกการส่งเสริมให้นักศึกษาระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาเข้าร่วม
กิจกรรมการประชุมวิชาการหรือนําเสนอผลงานทางวิชาการในที่ประชุมระหว่างสถาบัน 
หรือที่ประชุมระดับชาติหรือนานาชาติ 

รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ 
และผู้ช่วยอธิการบดีฝ่าย

วิชาการ 

กองบริการการศึกษา 
และ 

งานบัณฑิตศึกษา 

งานประกันฯ 

5.    มีกิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมให้แก่นักศึกษาระดับปริญญาตรีและ
บัณฑิตศึกษาที่จัดโดยสถาบัน 

รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนา
นักศึกษา 

 ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่าย
วิชาการ 

โครงการจัดตั้งกอง
กิจการนักศึกษา 

และ 
งานบัณฑิตศึกษา 

งานประกันฯ 
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ค์ประกอบและตัวบ่งชี ้
ผู้รับผิดชอบการดําเนนิงาน ระดับมหาวทิยาลัย 

ผู้กํากับ 
ติดตามงาน 

ผู้ดําเนนิงาน 
ผู้รวบรวมและ
รายงานผล 

2.8 ระดับความสําเร็จของการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมที่จัดให้กับนักศึกษา รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนา
นักศึกษา 

คจต.กองกิจการ
นักศึกษา 

คจต.กองกิจการ
นักศึกษา 

2.9 ตัวบ่งชี้ด้านคุณภาพบัณฑิตและคุณภาพอาจารย ์

2.9.1  บัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งานทําหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี รองอธิการบดีฝ่ายแผน
และพัฒนา 

คณะ กองแผนงาน 

2.9.2 คุณภาพของบัณฑิตปริญญาตรี โท และเอก ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 

รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ คณะ กองบริการ
การศึกษา 

2.9.3 ผลงานของผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทที่ได้รับการตีพิมพ์ หรือเผยแพร่  
(เปลี่ยนแปลงเกณฑ์ประเมินในปี 54) 
 

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่าย
วิชาการ 

งานบัณฑิตศึกษา งานบัณฑิตศึกษา 

2.9.4 ผลงานของผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกที่ได้รับการตีพิมพ์ 

2.9.5 การพัฒนาคณาจารย์  (ผลงานปรับเปลี่ยนตามเป้าหมายตัวบ่งชี้ที่ 2.2 และ 2.3) 
 

รองอธิการบดีฝ่าย
ทรัพยากรมนษุย์ 

คจต.กองการ
เจ้าหน้าที่ 

คจต.กองการ
เจ้าหน้าที่ 

 องค์ประกอบที่ 3 กิจกรรมการพัฒนานักศึกษา 
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ค์ประกอบและตัวบ่งชี ้
ผู้รับผิดชอบการดําเนนิงาน ระดับมหาวทิยาลัย 

ผู้กํากับ 
ติดตามงาน 

ผู้ดําเนนิงาน 
ผู้รวบรวมและ
รายงานผล 

3.1 ระบบและกลไกการให้คําปรึกษาและบริการด้านข้อมูลข่าวสาร รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนา
นักศึกษา 

โครงการจัดตั้งกอง
กิจการนักศึกษา 

โครงการจัดตั้งกอง
กิจการนักศึกษา 

3.2 ระบบและกลไกการส่งเสริมกิจกรรมนักศึกษา 

1. สถาบันจัดทําแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาที่ส่งเสริมผลการเรียนรู้ตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติทุกด้าน 

2.  มีกิจกรรมให้ความรู้และทักษะการประกันคุณภาพการศึกษาแก่นักศึกษา 

3. มีการส่งเสริมให้นักศึกษานําความรู้ด้านการประกันคุณภาพไปใช้ในการจัดกิจกรรมที่
ดําเนินการโดยนักศึกษาอย่างน้อย 5 ประเภทสําหรับระดับปริญญาตรี และอย่างน้อย 2 
ประเภทสําหรับระดับบัณฑิตศึกษา จากกิจกรรมต่อไปนี้ 

รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนา
นักศึกษา  และ 

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่าย
วิชาการ 

โครงการจัดตั้งกอง
กิจการนักศึกษา 

และ 
งานบัณฑิตศึกษา 

งานประกันฯ 

4.   มีการสนับสนุนให้นักศึกษาสร้างเครือข่ายพัฒนาคุณภาพภายในสถาบันและ
ระหว่างสถาบัน และมีกิจกรรมร่วมกัน 

รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนา
นักศึกษา 

โครงการจัดตั้งกอง
กิจการนักศึกษา 

โครงการจัดตั้งกอง
กิจการนักศึกษา 5.    มีการประเมินความสําเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผนการจัดกิจกรรมพัฒนา

นักศึกษา  
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ค์ประกอบและตัวบ่งชี ้
ผู้รับผิดชอบการดําเนนิงาน ระดับมหาวทิยาลัย 

ผู้กํากับ 
ติดตามงาน 

ผู้ดําเนนิงาน 
ผู้รวบรวมและ
รายงานผล 

6.    มีการนําผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือปรับปรุงการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนา
นักศึกษา 

รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนา
นักศึกษา 

โครงการจัดตั้งกอง
กิจการนักศึกษา 

โครงการจัดตั้งกอง
กิจการนักศึกษา 

องค์ประกอบที่ 4 การวิจัย 
4.1 ระบบและกลไกการพัฒนางานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์       

1.  มีระบบและกลไกบริหารงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายตามแผน
ด้านการวิจัยของสถาบัน และดําเนินการตามระบบที่กําหนด 

รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและ
นวัตกรรม 

โครงการจัดตั้งกอง
ส่งเสริมการวิจยัฯ 

โครงการจัดตั้งกอง
ส่งเสริมการวิจยัฯ 

2.    มีการบูรณาการกระบวนการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์กับการจัดการเรียนการสอน คณะ 

3.  มีการพัฒนาศักยภาพด้านการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์และให้ความรู้ด้าน
จรรยาบรรณการวิจัยแก่อาจารย์ประจําและนักวิจัยประจํา 

โครงการจัดตั้งกอง
ส่งเสริมการวิจยัฯ 

4.    มีการจัดสรรงบประมาณของสถาบัน เพื่อเป็นทุนวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ 

5.    มีการสนับสนุนพันธกิจด้านการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ตามอัตลักษณ์ของสถาบัน
อย่างน้อยในประเด็นต่อไปนี้  

6.    มีการติดตามและประเมินผลการสนับสนุนในข้อ 4 และข้อ 5 อย่างครบถ้วนทุก
ประเด็น 
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ค์ประกอบและตัวบ่งชี ้
ผู้รับผิดชอบการดําเนนิงาน ระดับมหาวทิยาลัย 

ผู้กํากับ 
ติดตามงาน 

ผู้ดําเนนิงาน 
ผู้รวบรวมและ
รายงานผล 

7.    มีการนําผลการประเมินไปปรับปรุงการสนับสนุนพันธกิจด้านการวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค์ของสถาบัน 

รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและ
นวัตกรรม 

โครงการจัดตั้งกอง
ส่งเสริมการวิจยัฯ 

โครงการจัดตั้งกอง
ส่งเสริมการวิจยัฯ 

เกณฑ์มาตรฐานเพิ่มเติมเฉพาะกลุ่ม : 

1. มีระบบและกลไกเพื่อสร้างงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์บนพื้นฐานภูมิปัญญาท้องถิ่น 
หรือจากสภาพปัญหาของสังคม เพื่อตอบสนองความต้องการของท้องถิ่นและสังคม และ
ดําเนินการตามระบบที่กําหนด (เฉพาะกลุ่ม ข และ ค2) 

4.2 ระบบและกลไกจัดการความรู้จากงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ 

4.3 เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ต่อจํานวนอาจารย์ประจําและนักวิจัย
ประจํา 

4.4 ตัวบ่งชี้ด้านคุณภาพงานวิจัยและงานสร้างสรรค ์

4.4.1 งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่  รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและ
นวัตกรรม 

คณะ โครงการจัดตั้งกอง
ส่งเสริมการวิจยัฯ 

4.4.2 งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่นําไปใช้ประโยชน์ 
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ค์ประกอบและตัวบ่งชี ้
ผู้รับผิดชอบการดําเนนิงาน ระดับมหาวทิยาลัย 

ผู้กํากับ 
ติดตามงาน 

ผู้ดําเนนิงาน 
ผู้รวบรวมและ
รายงานผล 

4.4.3 ผลงานวิชาการที่ได้รับการรับรองคุณภาพ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร
ทรัพยากรมนษุย์ 

คณะ โครงการจัดตั้งกอง
การเจ้าหน้าที่ 

4.5 ตัวบ่งชี้เพื่อพัฒนาศักยภาพด้านการวิจัย 

4.5.1.1 งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่ได้รับการจดสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตร 
 

รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและ
นวัตกรรม 

คณะ โครงการจัดตั้งกอง
ส่งเสริมการวิจยัฯ 

4.5.1.2 านวิจัยที่ตีพิมพ์ระดับนานาชาติ 

4.5.1.3 ผลงานวิจัยได้รับการอ้างอิงระดับนานาชาติ 

 องค์ประกอบที่ 5 การบริการทางวิชาการแก่สังคม 

5.1 ระบบและกลไกการบริการทางวิชาการแก่สังคม       

1.    มีระบบและกลไกการบริการทางวิชาการแก่สังคม และดําเนินการตามระบบที่
กําหนด 

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่าย
บริการวิชาการและทํานุ
บํารุงศิลปวัฒนธรรม 

โครงการจัดตั้งกอง
ส่งเสริมการวิจยัฯ 

โครงการจัดตั้งกอง
ส่งเสริมการวิจยัฯ 

2.    มีการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแก่สังคมกับการเรียนการสอน    

3.    มีการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแก่สังคมกับการวิจัย  ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่าย
บริการวิชาการและทํานุ
บํารุงศิลปวัฒนธรรม 

โครงการจัดตั้งกอง
ส่งเสริมการวิจยัฯ 

โครงการจัดตั้งกอง
ส่งเสริมการวิจยัฯ 
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ค์ประกอบและตัวบ่งชี ้
ผู้รับผิดชอบการดําเนนิงาน ระดับมหาวทิยาลัย 

ผู้กํากับ 
ติดตามงาน 

ผู้ดําเนนิงาน 
ผู้รวบรวมและ
รายงานผล 

4.    มีการประเมินผลความสําเร็จของการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแก่สังคม
กับการเรียนการสอนและการวิจัย 

 คณะ /  
โครงการจัดตั้งกอง
ส่งเสริมการวิจยั 

 

5.    มีการนําผลการประเมินไปปรับปรุงการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแก่สังคม
กับการเรียนการสอนและการวิจัย 

   

5.2 กระบวนการบริการทางวิชาการให้เกิดประโยชน์ต่อสังคม    

5.3 ตัวบ่งชี้ด้านคุณภาพการบริการวิชาการแก่สังคม 

5.3.1 ผลการนําความรู้และประสบการณ์จากการให้บริการวิชาการมาใช้ในการ
พัฒนาการเรียนการสอนหรือการวิจัย 

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่าย
บริการวิชาการและทํานุ
บํารุงศิลปวัฒนธรรม 

คณะ /  
โครงการจัดตั้งกอง
ส่งเสริมการวิจยั 

โครงการจัดตั้งกอง
ส่งเสริมการวิจยัฯ 

5.3.2 ผลการเรียนรู้และเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนหรือองค์กรภายนอก 

   5.3.3 ผลการชี้นํา ป้องกัน หรือแก้ปัญหาของสังคมในด้านต่างๆ (สมศ. 18)  
หมายเหตุ กําหนดให้คณะประเมินอย่างน้อย 2 ด้าน (ข้อ 5.3.3-1 ถึง 5.3.3-3) 

องค์ประกอบที่ 6 การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

6.1 ระบบและกลไกการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่าย
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ค์ประกอบและตัวบ่งชี ้
ผู้รับผิดชอบการดําเนนิงาน ระดับมหาวทิยาลัย 

ผู้กํากับ 
ติดตามงาน 

ผู้ดําเนนิงาน 
ผู้รวบรวมและ
รายงานผล 

1.    มีระบบและกลไกการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม และดําเนินการตามระบบที่
กําหนด 

บริการวิชาการและทํานุ
บํารุงศิลปวัฒนธรรม 

 

โครงการจัดตั้งกอง
ส่งเสริมการวิจยัฯ 

คณะ 

โครงการจัดตั้งกอง
ส่งเสริมการวิจยัฯ 

2.    มีการบูรณาการงานด้านทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมกับการจัดการเรียนการ
สอนและกิจกรรมนักศึกษา 

3.    มีการเผยแพร่กิจกรรมหรือการบริการด้านทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมต่อ
สาธารณชน 

4.  มีการประเมินผลความสําเร็จของการบูรณาการงานด้านทํานุบํารุงศิลปะและ
วัฒนธรรมกับการจัดการเรียนการสอนและกิจกรรมนักศึกษา 

  

5.  มีการนําผลการประเมินไปปรับปรุงการบูรณาการงานด้านทํานุบํารุงศิลปะและ
วัฒนธรรมกับการจัดการเรียนการสอนและกิจกรรมนักศึกษา 

   6.    มีการกําหนดหรือสร้างมาตรฐานคุณภาพด้านศิลปะและวัฒนธรรมและมีผลงาน
เป็น  ที่ยอมรับในระดับชาติ 

6.2 ตัวบ่งชี้ด้านคุณภาพการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

ตัวบ่งชี้ที่ 6.2.1 การส่งเสริมและสนับสนุนด้านศิลปะและวัฒนธรรม ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่าย
บริการวิชาการและทํานุ

โครงการจัดตั้งกอง
ส่งเสริมการวิจยัฯ 

โครงการจัดตั้งกอง
ส่งเสริมการวิจยัฯ 
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ค์ประกอบและตัวบ่งชี ้
ผู้รับผิดชอบการดําเนนิงาน ระดับมหาวทิยาลัย 

ผู้กํากับ 
ติดตามงาน 

ผู้ดําเนนิงาน 
ผู้รวบรวมและ
รายงานผล 

บํารุงศิลปวัฒนธรรม 

ตัวบ่งชี้ที่ 6.2.2 การพัฒนาสุนทรียภาพในมิติทางศิลปะและวัฒนธรรม    
1.    การมีส่วนร่วมของบุคลากรในสถาบันที่ก่อให้เกิดวัฒนธรรมที่ดี รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร

และชุมชนสัมพันธ์ 
กองกลาง งานประกันฯ 

2.    อาคารสถานที่ สะอาด และตกแต่งอย่างมีคุณค่าทางสุนทรีย์  รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร
กายภาพและสิ่งแวดล้อม 

โครงการจัดตั้งกอง
บริหารกายภาพและ

สิ่งแวดล้อม 
3.    ปรับแต่งและรักษาภูมิทัศน์ให้สวยงาม สอดคล้องกับธรรมชาติ และเป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม 

4.    มีพื้นที่ทางวัฒนธรรมที่เอื้อและส่งเสริมต่อการจัดกิจกรรม และมีการจัดกิจกรรม
อย่างสม่ําเสมอ  

รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร
และชุมชนสัมพันธ์ 

กองกลาง งานประกันฯ 

5.    ระดับความพึงพอใจของบุคลากรและนักศึกษา ไม่ต่ํากว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5 

 องค์ประกอบที่ 7 การบริหารและการจัดการ 
7.1 ภาวะผู้นําของสภาสถาบันและผู้บริหารทุกระดับของสถาบัน       
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ค์ประกอบและตัวบ่งชี ้
ผู้รับผิดชอบการดําเนนิงาน ระดับมหาวทิยาลัย 

ผู้กํากับ 
ติดตามงาน 

ผู้ดําเนนิงาน 
ผู้รวบรวมและ
รายงานผล 

1.  ค.กก.คณะปฏิบัติหน้าที่ตามที่กฎหมายกําหนดครบถ้วนและมีการประเมินตนเอง
ตามหลักเกณฑ์ที่กําหนดล่วงหน้า 

เลขานุการสภา
มหาวิทยาลัย 

สํานักงานสภา
มหาวิทยาลัย 

สํานักงานสภา
มหาวิทยาลัย 

2.  ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ กําหนดทิศทางการดําเนินงาน และสามารถถ่ายทอดไปยัง
บุคลากรทุกระดับมีความสามารถในการวางแผนกลยุทธ์ มีการนําข้อมูลสารสนเทศเป็น
ฐานในการปฏิบัติงานและพัฒนาสถาบัน 

อธิการบดี และรอง
อธิการบดีฝ่ายแผนและ

พัฒนา 

กองแผนงาน กองแผนงาน 

3.  ผู้บริหารมีการกํากับ ติดตามและประเมินผลการดําเนินงานตามที่มอบหมาย รวมทั้ง
สามารถสื่อสารแผนและผลการดําเนินงานของคณะไปยังบุคลากรในสถาบัน 

4.  ผู้บริหารสนับสนุนให้บุคลากรในสถาบันมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ ให้อํานาจใน
การตัดสินใจแก่บุคลากรตามความเหมาะสม 

อธิการบดี และรอง
อธิการบดีทุกฝ่าย 

หน่วยงานใต้บังคับ
บัญชา 

งานประกันฯ 

5.  ผู้บริหารถ่ายทอดความรู้และส่งเสริมพัฒนาผู้ร่วมงานเพื่อให้สามารถทํางานบรรลุ
วัตถุประสงค์ของคณะเต็มตามศักยภาพ 

6. ผู้บริหารบริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาล โดยคํานึงถึงประโยชน์ของคณะ และผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสีย 
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ค์ประกอบและตัวบ่งชี ้
ผู้รับผิดชอบการดําเนนิงาน ระดับมหาวทิยาลัย 

ผู้กํากับ 
ติดตามงาน 

ผู้ดําเนนิงาน 
ผู้รวบรวมและ
รายงานผล 

7.  ค.กก.คณะประเมินผลการบริหารงานของมหาวิทยาลัย/คณะและผู้บริหารนําผลการ
ประเมินไปปรับปรุงการบริหารงานอย่างเป็นรูปธรรม  

เลขานุการสภา
มหาวิทยาลัย และ  

รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร
ทรัพยากรมนษุย์ 

ค.กก.ประเมินการ
บริหารงาน
มหาวิทยาลัย 

เลขานุการ ที่
ประชุม ค.กก.
ประเมินการ
บริหารงาน
มหาวิทยาลัย 

7.2 การพัฒนาสถาบันสู่สถาบันเรียนรู้ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร
ทรัพยากรมนษุย์ 

ศูนย์ KM ศูนย์ KM 

7.3 ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจ    

1.    มีแผนระบบสารสนเทศ (Information System Plan) ผู้อํานวยการสํานัก
คอมพิวเตอร์ฯ 

สํานักคอมพิวเตอร์ฯ สํานักคอมพิวเตอร์ฯ 

2.    มีระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจตามพันธกิจของสถาบัน โดย
อย่างน้อยต้องครอบคลุมการจัดการเรียนการสอน การวิจัย การบริหารจัดการ และ
การเงินและสามารถนําไปใช้ในการดําเนินงานประกันคุณภาพ 
3.    มีการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบสารสนเทศ 

4.    มีการนําผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบสารสนเทศมาปรับปรุงระบบ
สารสนเทศ 

5.    มีการส่งข้อมูลผ่านระบบเครือข่ายของหน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวข้องตามที่กําหนด  
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ค์ประกอบและตัวบ่งชี ้
ผู้รับผิดชอบการดําเนนิงาน ระดับมหาวทิยาลัย 

ผู้กํากับ 
ติดตามงาน 

ผู้ดําเนนิงาน 
ผู้รวบรวมและ
รายงานผล 

7.4 ระบบบริหารความเสี่ยง รองอธิการบดีฝ่ายแผน
และพัฒนา 

กองแผนงาน กองแผนงาน 

7.5 ตัวบ่งชี้ด้านคุณภาพการบริหารและพัฒนามหาวิทยาลัย 

ตัวบ่งชี้ที่ 7.5.1 การปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ของสภาสถาบัน (ใช้ผลประเมินจาก 7.1 
โดยค่าคะแนนเต็ม 5) 
 
 

เลขานุการสภา
มหาวิทยาลัย 

สํานักงานสภา
มหาวิทยาลัย 

สํานักงานสภา
มหาวิทยาลัย 

ตัวบ่งชี้ที่ 7.5.2 การปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ของผู้บริหารสถาบัน (ใช้ผลประเมินจาก
ผลประเมินที่สภา/ค.กก.อํานวยการจัดตั้งขึ้น โดยค่าคะแนนเต็ม 5) 

รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร
ทรัพยากรมนษุย์ 

ค.กก.ประเมินการ
บริหารงาน
มหาวิทยาลัย 

เลขานุการ ที่
ประชุม ค.กก.
ประเมินการ
บริหารงาน
มหาวิทยาลัย 

 องค์ประกอบที่ 8 การเงินและงบประมาณ 
8.1 ระบบและกลไกการเงินและงบประมาณ       
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ค์ประกอบและตัวบ่งชี ้
ผู้รับผิดชอบการดําเนนิงาน ระดับมหาวทิยาลัย 

ผู้กํากับ 
ติดตามงาน 

ผู้ดําเนนิงาน 
ผู้รวบรวมและ
รายงานผล 

1. มีแผนกลยุทธ์ทางการเงินที่สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ของสถาบัน รองอธิการบดีฝ่ายแผน
และพัฒนา  

และ  
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายคลัง

และทรัพย์สิน 

กองแผนงาน กองแผนงาน 

2.  มีแนวทางจัดหาทรัพยากรทางด้านการเงิน  หลักเกณฑ์การจัดสรร และการวาง
แผนการใช้เงินอย่างมีประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้ 

3. มีงบประมาณประจําปีที่สอดคล้องกับแผนปฎิบัติงานในแต่ละพันธกิจและการพัฒนา
คณะและบุคลากร 

4. มีการจัดทํารายงานทางการเงินอย่างเป็นระบบ และรายงานต่อ ค.กก.คณะอย่างน้อย
ปีละ 2 ครั้ง 

กองคลัง กองคลัง 

5. มีการนําข้อมูลทางการเงินไปใช้ในการวิเคราะห์ค่าใช้จ่าย และวิเคราะห์สถานะทาง
การเงินและความมั่นคงของคณะอย่างต่อเนื่อง 

รองอธิการบดีฝ่ายแผน
และพัฒนา  

และ  
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายคลัง

และทรัพย์สิน 

กองคลัง กองคลัง 
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ค์ประกอบและตัวบ่งชี ้
ผู้รับผิดชอบการดําเนนิงาน ระดับมหาวทิยาลัย 

ผู้กํากับ 
ติดตามงาน 

ผู้ดําเนนิงาน 
ผู้รวบรวมและ
รายงานผล 

6. มีหน่วยงานตรวจสอบภายในและภายนอก ทําหน้าที่ตรวจ ติดตามการใช้เงินให้
เป็นไปตามระเบียบและกฎเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกําหนด 

หน่วยตรวจสอบภายใน หน่วยตรวจสอบ
ภายใน 

หน่วยตรวจสอบ
ภายใน 

7.  ผู้บริหารระดับสูงมีการติดตามผลการใช้เงินให้เป็นไปตามเป้าหมาย และนําข้อมูล
จากรายงานทางการเงินไปใช้ในการวางแผนและการตัดสินใจ 

รองอธิการบดีฝ่ายแผน
และพัฒนา  

และ  
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายคลัง

และทรัพย์สิน 

กองคลัง กองคลัง 

 องค์ประกอบที่ 9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 

9.1 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพภายใน รองอธิการบดีที่กํากับดูแล
งานประกันคุณภาพฯ 

งานประกันฯ งานประกันฯ 
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คณะผู้จัดทํา 
 

ที่ปรึกษา 

 รองศาสตราจารย์ ดร. นงนิตย์  ธีระวัฒนสุข อธิการบดีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนพรรณ ธานี รองอธิการบดีฝ่ายบริหารทรพัยากรมนุษย์ 
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