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(ราง) คําอธิบายมาตรฐาน ตัวบงชี ้และเกณฑการใหคะแนน 
การประเมินคุณภาพภายนอกระดับอุดมศึกษา รอบสาม  

(พ.ศ.๒๕๕๔-๒๕๕๘) 
 
 

ตามมติคณะกรรมการพัฒนาระบบการประเมินคณุภาพการศกึษาระดบัอุดมศกึษา 
คร้ังที่ ๑/๒๕๕๓ วันที่ ๘ มกราคม ๒๕๕๓ 

ณ หองประชุมสนัถวมิตร สมศ. 

 
 

เอกสารนี้ใชสําหรับประกอบการประเมินนํารอง 
      เพื่อพัฒนาระบบการประเมินคุณภาพภายนอกระดับอุดมศึกษา รอบสาม เทานั้น  

สมศ.ขอสงวนสิทธิ์ในการนาํไปใชอางองิหรอืเผยแพร 
 

       
เอกสารปรับหลังการประชุมชี้แจง วนัที่ ๑๒ กุมภาพันธ ๒๕๕๓ 
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นิยามกลุมสถาบันอุดมศึกษา 
  มติคณะกรรมการบริหาร สมศ. 

ครั้งที่ ๗/๒๕๕๒ วันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๕๒  
สมศ.ไดแบงกลุมสถาบันอุดมศึกษาตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ ผนวกกับการจัดกลุมตาม

จุดเนนตามพันธกิจของสถาบันอุดมศึกษา เพ่ือใหสถาบันอุดมศึกษาสามารถเลือกกลุมสถาบันไดตรงกับ
จุดเนนที่มีความแตกตางหลากหลาย และสามารถมีความเปนเลิศไดตามจุดเนนและศักยภาพของตนเอง ซ่ึง
จะทําใหสถาบันอุดมศึกษามีความงดงามที่แตกตางกัน กลุมสถาบันอุดมศึกษาระดับต่ํากวาปริญญามี ๑ กลุม 
และระดับปริญญามี ๕ กลุม  ดังน้ี 
 กลุม ก วิทยาลัยชุมชนและสถาบันเฉพาะทางระดับต่ํากวาปริญญา 

กลุม ข สถาบันที่เนนระดับปริญญาตรี 
  ข (๑) สถาบันที่เนนการผลิตบัณฑิตระดับปริญญาตรี 
  ข (๒)  สถาบันที่เนนการผลิตบัณฑิตระดับปริญญาตรีและพัฒนาสังคม 
 กลุม ค สถาบันเฉพาะทาง 
  ค (๑) สถาบันที่เนนการผลิตบัณฑิตเฉพาะทางระดับบัณฑิตศึกษาและวิจัย 
  ค (๒) สถาบันที่เนนการผลิตบัณฑิตเฉพาะทางระดับปริญญาตรี 
 กลุม ง สถาบันที่เนนการวิจัยขั้นสูงและผลิตบัณฑิตระดับบัณฑิตศึกษา โดยเฉพาะระดับปริญญาเอก 
โดยมีนิยามแตละกลุมสถาบัน ดังน้ี 
 
กลุม ก วิทยาลัยชุมชนและสถาบันเฉพาะทางต่ํากวาปริญญา 

หมายความถึง สถาบันที่ทํางานเพื่อมุงประโยชนของประชาชนเปนที่ตั้ง และมุงสูคุณภาพโดยใช
บันไดคุณภาพชีวิตของชุมชน ซ่ึงเริ่มจากการนําวิถีชีวิตของชุมชนและฐานทรัพยากรเปนตัวตั้ง โดยที่สถาบัน
ทําหนาที่สรางแรงจูงใจใหเกิดการตอยอดองคความรูในรูปแบบตางๆ เพ่ือใหชุมชนเห็นโอกาสของตนเอง 
พรอมๆ กับที่สถาบันชวยนําเทคโนโลยีไปประยุกตใหเกิดความรูเทาทันเพ่ือนําไปสูการสรางงานสรางอาชีพ 
ทําใหชุมชนมีรายได พรอมกับการปลูกฝงคุณธรรม จริยธรรม เพ่ือใหชุมชนเกิดภูมิคุมกันในอันจะนําไปสู
ชุมชนเขมแข็งอยางยั่งยืนเพ่ือคุณภาพชีวิตของชุมชน ดังนั้น คุณคาของสถาบันอยูที่การเปนผูนําการ
เปลี่ยนแปลงในชุมชนใหคนเขาสูอาชีพไดรวดเร็วในคาใชจายที่ต่ํา และตรงความตองการของชุมชน โดย
บุคลากรของวิทยาลัยชุมชนตองประสานกับทุกภาคสวนในชุมชนมาชวยกันพัฒนาเปลี่ยนแปลงชุมชนใหดี
ยิ่งขึ้นภายใตตนทุนที่ต่ํา และตองทําการประเมินวิจัยความตองการ ศักยภาพ และโอกาสของชุมชนอยาง
ตอเน่ือง นอกจากนี้วิทยาลัยชุมชนตองมุงสรางความเปนเลิศในการจัดการศึกษาเพื่ออาชีพในชุมชนดวย 
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วิทยาลัยชุมชนเปนสถาบันอุดมศึกษาระดับต่ํากวาปริญญา ที่มีเปาหมายหลักในการเพิ่มโอกาสให
ผูสําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเทาที่ยังไมมีโอกาสศึกษาตอในระดับอุดมศึกษา 
และยังเปนการจัดการศึกษาอบรมในหลักสูตรและสาขาวิชาที่สอดคลองกับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
ของชุมชน กลาวคือ วิทยาลัยชุมชนจึงเปนสถาบันการศึกษาที่มีพันธกิจในการผลิตบัณฑิตระดับต่ํากวา
ปริญญาตรี จัดฝกอบรมสนองตอบความตองการของทองถิ่น เพ่ือเตรียมกําลังคนที่มีความรูเขาสูภาคผลิต
จริงของชุมชนและสนับสนุนรองรับการเปลี่ยนอาชีพพ้ืนฐาน รวมทั้งเปนแหลงเรียนรูที่สงเสริมใหประชาชน
ไดมีโอกาสเรียนรูตลอดชีวิตอยางมีคุณภาพ อันจะนําไปสูความเขมแข็งของชุมชนและการพัฒนาที่ยั่งยืน  
 
กลุม ข สถาบันที่เนนระดับปริญญาตรี  

หมายความถึง สถาบันอุดมศึกษาที่ทําหนาที่ในการผลิตบัณฑิต วิจัย บริการวิชาการ และทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรม โดยเนนการผลิตบัณฑิตระดับปริญญาตรีเพ่ือใหไดบัณฑิตที่มีความรู ความสามารถเปนหลัก
ในการขับเคลื่อนการพัฒนาและการเปลี่ยนแปลงในระดับภูมิภาค สถาบันมีบทบาทในการสรางความเขมแข็ง
ใหกับหนวยงาน ธุรกิจและบุคคลในภูมิภาค  เพ่ือรองรับการดํารงชีพ สถาบันอาจมีการจัดการเรียนการสอน
ในระดับบัณฑิตศึกษา  โดยเฉพาะระดับปริญญาโทดวยก็ได 

เม่ือพิจารณาจุดเนนในการปฏิบัติพันธกิจของสถาบันที่เนนระดับปริญญาตรี สามารถจําแนก 
กลุมสถาบันออกเปน ๒ ประเภท คือ 

ข (๑) สถาบันที่เนนการผลิตบัณฑิตระดับปริญญาตรี หมายความถึง สถาบันอุดมศึกษาที่ทํา
หนาที่ในการผลิตบัณฑิต วิจัย บริการวิชาการ และทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม เนนการวิจัยพัฒนาและบริการ
วิชาการแกสังคม ซ่ึงการผลิตบัณฑิตระดับปริญญาตรีเพ่ือใหไดบัณฑิตที่มีความรู ความสามารถเปนหลักใน
การขับเคลื่อนการพัฒนาและการเปลี่ยนแปลงในสังคม สถาบันมีบทบาทในการสรางความเขมแข็งใหกับ
หนวยงานธุรกิจและบุคคลในสังคม  เพ่ือรองรับการดํารงชีพ สถาบันอาจมีการจัดการเรียนการสอนในระดับ
บัณฑิตศึกษา  โดยเฉพาะระดับปริญญาโทดวยก็ได  

ข (๒) สถาบันที่มุงเนนการผลิตบัณฑิตระดับปริญญาตรีและพัฒนาสังคม หมายความถึง 
สถาบันอุดมศึกษาที่ทําหนาที่ในการผลิตบัณฑิต วิจัย บริการวิชาการ และทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม เนนการ
พัฒนาทองถิ่น  การผลิตบัณฑิตระดับปริญญาตรีเพ่ือใหไดบัณฑิตที่มีความรู ความสามารถเปนหลักในการ
ขับเคลื่อนการพัฒนาและการเปลี่ยนแปลงในระดับทองถิ่น สถาบันมีบทบาทในการสรางความเขมแข็งใหกับ
หนวยงานธุรกิจและบุคคลในทองถิ่น  เพ่ือรองรับการดํารงชีพ สถาบันอาจมีการจัดการเรียนการสอนใน
ระดับบัณฑิตศึกษา  โดยเฉพาะระดับปริญญาโทดวยก็ได  
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กลุม ค สถาบันเฉพาะทาง  

หมายความถึง สถาบันที่เนนการผลิตบัณฑิตเฉพาะทางหรือเฉพาะกลุมสาขาวิชา ทั้งสาขาวิชาทาง
วิทยาศาสตรกายภาพ วิทยาศาสตรชีวภาพ สังคมศาสตรหรือมนุษยศาสตร รวมทั้งสาขาวิชาชีพเฉพาะทาง 
สถาบันอาจเนนการทําวิทยานิพนธหรือการวิจัย หรือเนนการผลิตบัณฑิตที่มีความรู ความสามารถ ทักษะ
และสมรรถนะในการประกอบอาชีพระดับสูง หรือเนนทั้งสองดาน รวมทั้งสถาบันอาจมีบทบาทในการพัฒนา
ภาคการผลิตทั้งอุตสาหกรรมและบริการ จําแนกเปน ๒ ลักษณะ 

ค (๑) สถาบันที่เนนผลิตบัณฑิต ระดับบัณฑิตศึกษาและวิจัย เปนสถาบันที่ปฏิบัติพันธกิจของ
สถาบันอุดมศึกษา โดยเนนการผลิตบัณฑิตระดับบัณฑิตศึกษาเฉพาะทางหรือเฉพาะกลุมสาขาวิชา วิจัย
สรางความรูใหมเพ่ือความเปนเลิศทางวิชาการเฉพาะทางหรือเฉพาะกลุมสาขาวิชา และเผยแพรองคความรู
เฉพาะทางหรือกลุมสาขาวิชาสูภาคการผลิตทั้งอุตสาหกรรมและบริการ รวมทั้งผูใชทั้งระดับชาติและระดับ
นานาชาติ  

ค (๒) สถาบันที่เนนการผลิตบัณฑิตเฉพาะทางหรือเฉพาะกลุมสาขาวิชาในระดับปริญญาตรี 
เปนสถาบันอุดมศึกษาที่ปฏิบัติพันธกิจของสถาบันอุดมศึกษา โดยเนนการสอนเฉพาะทางหรือเฉพาะกลุม
สาขาวิชาในระดับปริญญาตรี ประเมินและวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนการสอน รวมทั้งการประยุกตความรูเพ่ือ
การผลิตบัณฑิตระดับปริญญาตรีเฉพาะทางหรือเฉพาะกลุมสาขาวิชาเพื่อตอบสนองภาคการผลิตทั้ง
ภาคอุตสาหกรรมและบริการ สถาบันในกลุมน้ี รวมทั้งสถาบันผลิตบัณฑิตภาคปฏิบัติดวย  

กลุม ง  สถาบันที่เนนการวิจัยข้ันสูงและผลิตบัณฑิตระดับบัณฑิตศึกษา โดยเฉพาะระดับ 
  ปริญญาเอก       

หมายความถึง สถาบันที่เนนการผลิตบัณฑิตระดับบัณฑิตศึกษาโดยเฉพาะระดับปริญญาเอกที่มี
ความลุมลึก ด่ิงเด่ียวและเชี่ยวชาญ และเนนการทําวิทยานิพนธและการวิจัยรวมถึงการวิจัยหลังปริญญาเอก 
สถาบันเนนการผลิตบัณฑิตที่เปนผูนําทางความคิดของประเทศ ตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แหงชาติ ระดับบัณฑิตศึกษา สถาบันมีศักยภาพในการขับเคลื่อนอุดมศึกษาไทยใหอยูในแนวหนาระดับ
สากล มุงสรางองคความรู ทฤษฎี และขอคนพบใหมทางวิชาการ เพ่ือความเปนเลิศทางวิชาการในทุกภารกิจ  
และใชการวิจัยเปนวิถีชีวิต เผยแพรองคความรูไปสูผูใชทั้งในระดับชาติและระดับนานาชาติ โดยมุงสูการ
พัฒนาประเทศใหมีความทันสมัยและสามารถแขงขันไดในระดับสากล รวมทั้งเปนศูนยกลางของการ
อุดมศึกษาของภูมิภาคและของโลกได  

หมายเหตุ : ขอความที่ขีดเสนใต คือ นิยามตามที่ สกอ.กําหนด (ซ่ึง สมศ.เพ่ิมเติมรายละเอียดใหชัดเจนยิ่งขึ้น) 
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คําอธิบาย การประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม  

 การประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม มีหนวยการประเมิน คือ ๑) ระดับสถาบนั  ๒) ระดับคณะ
วิชาหรือหนวยงานเทียบเทาคณะที่เรียกชื่ออยางอ่ืนที่มีการผลิตบัณฑิต เชน หนวยงานวิจัย 
  การประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม ใชขอมูลยอนหลัง ๓ ปกอนปที่ประเมิน โดยผลการ
ดําเนินงาน คํานวณโดยใชผลรวมของผลงาน (ตัวเศษ) ในชวง ๓ ปกอนปที่ประเมิน หารดวยผลรวมของตัว
สวนในชวง ๓ ปการศึกษากอนปที่ประเมิน 
 ทั้งน้ี หากมีขอมูลไมครบ ๓ ปกอนปที่ประเมิน ใหใชขอมูลเทาที่มี และหากกรณีที่ไมมีขอมูลในตัว
บงชี้ใด เชน ตัวบงชี้ที่ ๑.๒ จะไมประเมินตัวบงชี้น้ัน แตจะใหกระจายน้ําหนักไปยังตัวบงชี้อ่ืนเทาๆ กัน 

 กลุมสาขาวิชา แบงเปน ๓ กลุม ประกอบดวยคณะวิชาตาง ๆ ดังน้ี 
    กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ   ไดแก  คณะวิชาแพทยศาสตร   ทันตแพทยศาสตร 
เทคนิคการแพทย เภสัชศาสตร สหเวชศาสตร พยาบาลศาสตร สาธารณสุขศาสตร วิทยาศาสตรการกีฬา  
พลศึกษาและสุขศึกษา 

 กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  ไดแก คณะวิชาวิทยาศาสตรกายภาพ 
ชีวภาพ  วิศวกรรมศาสตร  สถาปตยกรรมศาสตร และ เกษตรกรรมศาสตร 
     กลุมสาขาวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  ไดแก คณะวิชาบริหาร พาณิชยศาสตร
การบัญชี การจัดการ การทองเที่ยว เศรษฐศาสตร ครุศาสตร/ศึกษาศาสตร ศิลปกรรม วิจิตรศิลป ประยุกตศิลป  
นิเทศศาสตร  วารสารศาสตร  อักษรศาสตร ศิลปศาสตร มนุษยศาสตร รัฐศาสตร นิติศาสตร สังคมวิทยา 
สังคมสงเคราะหศาสตร และสหวิทยาการ   

 การคํานวณคาคะแนนของแตละคณะและหนวยงานวิจัย ใหคํานวณตามผลการดําเนินงาน
จริง โดยใชผลการดําเนินงานที่กําหนดเปน ๕ คะแนน ตามเกณฑการใหคะแนนที่กําหนด เปนตัวเทียบใน
การคํานวณคาคะแนน ดังน้ี 
 

 ผลการดําเนินงานตามตัวบงชี้ x  ๕  
ผลการดําเนินงานที่กําหนดเปน ๕ คะแนน 

 

  ทั้งนี้ หากคํานวณคาคะแนนไดเกิน ๕ ใหนับเปน ๕ คะแนน 

 การคํานวณคาคะแนนระดับสถาบัน ใหใชผลรวมคาคะแนนของทุกคณะและหนวยงานวิจัย
รวมกัน/จํานวนคณะและหนวยงานวิจัยทั้งหมด 
  
 
 
 
 



๖ 
 

 มาตรฐานที่ ๑ ดานคุณภาพบัณฑติ  
   ตัวบงชี้ที่ ๑.๑ รอยละบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ไดงานทําหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน ๑ 
ป  และ ตัวบงชี้ที่ ๑.๓ ระดับคุณภาพของบัณฑิตปริญญาตรีตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิอุดมศึกษาแหงชาติ ได
ประสานใหหนวยงานกลาง คือ สํานักงานทดสอบทางการศึกษาแหงชาติ (สทศ.) เปนผูประเมิน โดยการ
สนับสนุนของ สมศ. และ สกอ. เพ่ือใหเปนมาตรฐานเดียวกัน 

   ตัวบงชี้ที่ ๑.๕ รอยละวิทยานิพนธปริญญาที่ตีพิมพเผยแพรในวารสารที่มีคุณภาพ
ระดับชาติหรือนานาชาติ (กลุม ง) และตัวบงชี้ที่ ๑.๖ รอยละวิทยานิพนธปริญญาเอกที่ตีพิมพเผยแพรในวาระที่
มีคุณภาพระดับนานาชาติ (กลุม ค๑ และ ง) ใหเก็บขอมูลผลการดําเนินงานของสถาบันอุดมศึกษากลุมอ่ืนๆ ที่
มีการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่มีการทําวิทยานิพนธ นอกเหนือจากกลุม ค๑ และ ง ดวย 

 มาตรฐานที่ ๒ ดานงานวิจัยและงานสรางสรรค  
นับผลงานตามปปฏิทิน โดยรวมผลงานของอาจารยประจําและนักวิจัยประจําที่ปฏิบัติงานจริงและลา

ศึกษาตอ  และนับคน (อาจารยประจําและนักวิจัยประจํา) ตามปการศึกษา โดยไมรวมผูลาศึกษาตอ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๗ 
 

มาตรฐานที่ ๑ ดานคุณภาพบัณฑติ   
 สถาบันอุดมศึกษาดําเนินการรับนักศึกษาเขาเรียนที่มีคุณสมบัติและจํานวนตรงตามแผนการรับ
นักศึกษา และสอดคลองกับเปาหมายการผลิตบัณฑิตอยางมีคุณภาพ สถาบันจัดใหมีขอสนเทศเกี่ยวกับ
หลักสูตร การเรียนการสอน คณาจารย สิ่งสนับสนุนการเรียนรูของนักศึกษา ทั้งการจัดกิจกรรมการ
พัฒนาการเรียนรูทั้งในและนอกหลักสูตร และตอบสนองความตองการของนักศึกษา  สถาบันผลิตบัณฑิตได
ตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ ทั้งดานคุณธรรมจริยธรรม ดานความรู  ดานทักษะทางปญญา 
ดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ ดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร
และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ และทักษะทางวิชาชีพ รวมทั้งไดตามคุณลักษณะที่เปนจุดเนนของสถาบัน 
กลาวคือ เปนผูใชภาษาไดดี ถูกตอง ประพฤติดี มีกริยามารยาทดี มีรสนิยมดี คิดตรึกตรองไดถองแท เจริญ
งอกงามเพราะความใฝรูและสามารถแปลความคิดเปนการกระทําไดสําเร็จ เปนผูเรืองปญญา มีความสามารถ
ในการเรียนรู มีทักษะและภูมิปญญาในฐานะนักวิชาการและนักวิชาชีพขั้นสูง มีทักษะในการวิจัย และมี
จิตสํานึกและภูมิธรรมในฐานะพลเมืองดีของสังคมไทยและสังคมโลกตามมาตรฐานการอุดมศึกษาของชาติ 

มาตรฐานที่ ๑ ดานคุณภาพบัณฑติ  ประกอบดวย ๖ ตัวบงชี้ คือ 

ที่ ตัวบงชี ้
กลุมสถาบัน 

ข (๑) 
๔๐% 

ข (๒) 
๓๐% 

ค (๑) 
๓๐% 

ค (๒) 
๔๐% 

ง 
๓๐% 

๑.๑ รอยละบัณฑติระดับปริญญาตรีที่ไดงานทําหรือประกอบ
อาชีพอิสระภายใน ๑ ป 

๑๐ ๑๐ ๕ ๑๐ ๕ 

๑.๒ รอยละบณัฑติระดับปรญิญาตรีทีส่อบผานใบประกอบวชิาชีพ
ในครั้งแรก 

๑๕ ๑๐ ๕ ๒๐ ๕ 

๑.๓ ระดับคุณภาพของบัณฑิตปริญญาตรีตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิอุดมศึกษาแหงชาติ 

๑๕ ๑๐ ๑๐ ๑๐ ๑๐ 

๑.๔ รอยละวทิยานิพนธที่มีการนําไปใชประโยชน (กลุม ค๑) - - ๕ 
(๑๐) 

- - 

๑.๕** รอยละวทิยานิพนธปริญญาโทที่ตีพิมพเผยแพรในวารสาร
ที่มีคุณภาพ ระดับชาติหรือระดับนานาชาติ (กลุม ง) 

- - - - ๕ 

๑.๖** รอยละวทิยานิพนธปริญญาเอกที่ตีพิมพเผยแพรใน
วารสารที่มีคณุภาพ ระดับนานาชาติ (กลุม ค๑, ง) 

- - ๕ 
(ถามี) 

- ๕ 

 

** ใหเก็บขอมูลตวับงชี้ที่ ๑.๕ และ ๑.๖ สําหรับสถาบันอุดมศึกษากลุมอ่ืนๆ นอกเหนือจากที่กําหนด 
ที่มีการจัดการศึกษาระดบับัณฑติศึกษา ที่มีการทําวิทยานิพนธดวย



๘ 
 

ตัวบงชี้รวม 
ตัวบงชี้ ๑.๑  รอยละบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ไดงานทําหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน ๑ ป 
คําอธิบาย 

เปรียบเทียบจํานวนผูสําเร็จการศึกษาในหลักสูตรระดับปริญญาตรีที่ไดงานทําหรือประกอบอาชีพ
อิสระภายใน ๑ ปหลังจากสําเร็จการศึกษากับผูสําเร็จการศึกษาในหลักสูตรระดับปริญญาตรีทั้งหมดในป
การศึกษา โดยไมนับรวมบัณฑิตที่มีงานทํากอนเขาศึกษา และผูที่ศึกษาตอในระดับบัณฑิตศึกษา ใช
ขอมูลยอนหลัง ๓ ป  

นิยาม 
   บัณฑิตระดับปริญญาตรี หมายถึง ผูสําเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรี ทุกหลักสูตร ทั้งภาค
ปกติและภาคพิเศษหรือภาคนอกเวลาราชการในปการศึกษา   
   บัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ไดงานทํา หมายถึง ผูที่สําเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรี ในสาขา
น้ัน ๆ ที่ไดงานทําภายในระยะเวลา ๑ ป นับจากวันที่สําเร็จการศึกษา  ใหนับเฉพาะผูที่เปลี่ยนงานใหมหลัง
สําเร็จการศึกษาเทานั้น ไมนับรวมผูที่ประกอบอาชีพอิสระอยูกอนแลว    
   บัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ประกอบอาชีพอิสระ หมายถึง ผูที่สําเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรี ใน
สาขานั้นๆ และมีกิจการของตนเองที่มีรายไดประจําภายในระยะเวลา ๑ ปนับจากวันที่สําเร็จการศึกษา ใหนับ
เฉพาะผูที่เปลี่ยนงานใหมหลังสําเร็จการศึกษาเทานั้น ไมนับรวมผูที่ประกอบอาชีพอิสระอยูกอนแลว    

การเก็บขอมูล 
   กลุมเปาหมาย คือ ผูสําเร็จการศึกษาทั้งภาคปกติและภาคพิเศษหรือภาคนอกเวลาราชการในป 
การศึกษาที่มีความเปนตัวแทนของผูสําเร็จการศึกษาทั้งในเชิงปริมาณ (อยางนอยรอยละ ๘๐) และในเชิง
คุณลักษณะ (ครอบคลุมทุกกลุมสาขาวิชา)  

- หากกลุมตัวอยางเปนตัวแทนของผูสําเร็จการศึกษา (อัตราการตอบแบบสอบถามของ 
ผูสําเร็จการศึกษาในปการศึกษาที่สําเร็จการศึกษา ตั้งแตรอยละ ๘๐ ขึ้นไป และเปนตัวแทนจากทุกกลุม
สาขาวิชา) ใหคํานวณโดยใชสูตรที่ ๑  (ดูภาคผนวก ก ๑) 

- หากกลุมตัวอยางไมเปนตัวแทนของผูสําเร็จการศึกษา (อัตราการตอบแบบสอบถามของผูสําเร็จ
การศึกษาในปการศึกษาที่สําเร็จการศึกษาต่ํากวารอยละ ๘๐ และ/หรือไมเปนตัวแทนจาก 
ทุกกลุมสาขาวิชา) ใหคํานวณโดยใชสูตรที่ ๒  (ดูภาคผนวก ก ๒) 
   ใชขอมูลบัณฑิตที่สําเร็จการศึกษา ๓ ป ยอนหลัง ถามีบัณฑิตจบไมครบ ๓ ปใหใชเทาที่มี 
   การประเมินระดับคณะ  ประเมินรอยละบัณฑิตระดับปริญญาตรีแตละคณะวิชาที่ไดงานทําหรือ 
ประกอบอาชีพอิสระภายใน ๑ ป   
   การประเมินระดับสถาบัน  ประเมินรอยละบัณฑิตระดับปริญญาตรีทุกคณะวิชาที่ไดงานทํา  
หรือประกอบอาชีพอิสระภายใน ๑ ป   



๙ 
 

สูตรการคํานวณผลการดําเนินงาน   :  
ผลรวมของจํานวนบัณฑิตป.ตรีที่ไดงานทําหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน ๑ ป นับจากวันที่สําเร็จการศึกษา  ๓ ปยอนหลัง X ๑๐๐ ผลรวมของจํานวนบัณฑิตที่สําเร็จการศึกษาทั้งหมด  ๓ ปยอนหลัง 
 

เกณฑการใหคะแนน    พิจารณาจากผลการดําเนินงานระดับคณะ จําแนกตามกลุมสาขาวิชาในแตละกลุม
สถาบัน 

กลุมสถาบัน/กลุมสาขาวชิา รอยละที่กําหนดเปน ๕ คะแนน 
สถาบันทุกกลุม  
คณะในกลุมสาขาวิชา วิทยาศาสตรสุขภาพ   ๑๐๐ 

วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี   ๑๐๐ 
มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ๑๐๐ 

สูตรการคํานวณคาคะแนน 
 การใชสูตรคํานวณคาคะแนน  ใหคํานวณตามผลการดําเนินงานจริง โดยใชผลการดําเนินงานที่กําหนด
เปน ๕ คะแนน ตามเกณฑการใหคะแนน เปนตัวเทียบในการคํานวณคาคะแนน ดังนี้ 

  รอยละของผลการดําเนินงานตามตัวบงชี ้ x  ๕  รอยละผลการดําเนินงานที่กําหนดเปน ๕ คะแนน 

ขอมูลที่ตองการ : ใชขอมูลยอนหลัง ๓ ป 
 ใหหนวยงานกลางเปนผูประเมิน โดยสถาบันทดสอบทางการศึกษาแหงชาติ (สทศ.) เปน

ผูรับผิดชอบในการวัด รวมกับ สมศ. สกอ. และสํานักงานสถิติแหงชาติ   
 สถาบันอุดมศึกษาสามารถใชผลสํารวจภาวะการมีงานทําของบัณฑิตระดับปริญญาตรี ที่สํารวจโดย

สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาแทนการสํารวจขอมูลดวยตนเองได ทั้งนี้ตองใชสูตรการคํานวณให
สอดคลองกับจํานวนกลุมตัวอยางที่ตอบแบบสอบถามตามที่กําหนดและระบุมาในรายงานการประเมินตนเอง
ใหชัดเจนวาใชผลการสํารวจจากแหลงใด จําแนกตามกลุมสถาบัน 

ขอมูลที่ตองรายงาน ไดแก  
 ๑. จํานวนบัณฑิตที่สําเร็จการศึกษาทั้งหมด ในปการศึกษานั้น 
 ๒. จํานวนบัณฑิตที่ไดงานทํา ภายใน ๑ ปนับจากวันที่สําเร็จการศึกษา 

๓. จํานวนบัณฑิตที่มีกิจการของตนเองที่มีรายไดประจํา ภายใน ๑ ปนับจากวันที่สําเร็จการศึกษา 
๔. จํานวนบัณฑิตที่มีงานทําหรือมีรายไดประจําอยูกอนที่จะสําเร็จการศึกษา 
๕.  จํานวนบัณฑิตที่ศึกษาตอระดับบัณฑิตศึกษา 

 
 



๑๐ 
 

ตัวบงชี้ ๑.๒  รอยละบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่สอบผานใบประกอบวิชาชีพในครั้งแรก 
คําอธิบาย 

เปรียบเทียบจํานวนบัณฑิตที่สอบใบประกอบวิชาชีพผาน กับจํานวนบัณฑิตทั้งหมดที่สอบ 
ใบประกอบวิชาชีพ ในรอบ ๓ ปที่ผานมา โดยใหนําเสนอในรูปรอยละ  

นิยาม 
  บัณฑิตที่สอบใบประกอบวิชาชีพ หมายถึง บัณฑิตที่สําเร็จการศึกษาในกลุมสาขาวิชาที่ตองสอบ
ใบประกอบวิชาชีพ และสมัครสอบใบประกอบวิชาชีพในรอบ ๓ ปที่ผานมา โดยใหนับไดทั้งบัณฑิตภาคปกติ 
ภาคพิเศษ และภาคนอกเวลาราชการ   
  บัณฑิตที่สอบผานใบประกอบวิชาชีพ หมายถึง บัณฑิตที่สามารถสอบผานและไดรับใบประกอบ
วิชาชีพในสาขาที่สําเร็จการศึกษา ตามเกณฑสภา/สมาคมวิชาชีพที่ไดรับการยอมรับวามีมาตรฐานเปน 
ผูกําหนด ทั้งน้ีสําหรับการสอบใบประกอบวิชาชีพที่มีกระบวนการสอบหลายขั้นตอน จะนับผลเมื่อสิ้นสุด
ครบถวนตามกระบวนการสุดทายของการสอบเทานั้น 

วิธีการนับ 
  นับเฉพาะบัณฑิตสําเร็จการศึกษาที่เขาสอบใบประกอบวิชาชีพ ๓  ปที่ผานมาในสาขาวิชาที่มีการ
สอบใบประกอบวิชาชีพ  
   ในสาขาวิชาที่ไมมีการสอบเพ่ือขึ้นทะเบียนใบประกอบวิชาชีพ ใหใช exit exam (ใบรับรองคุณวุฒิ
เฉพาะสาขา) หรือยกเวนการประเมินในตัวบงชี้  และใหนําคาน้ําหนักของตัวบงชี้น้ีไปประเมินรวมกับตัวบงชี้ที่ ๑.๓ 
สูตรการคํานวณผลการดําเนินงาน 

   ผลรวมของจํานวนบัณฑิตปริญญาตรีที่สอบผานใบประกอบวิชาชีพในครั้งแรกของการสอบ  ๓ ปยอนหลัง 
  X ๑๐๐ 

 ผลรวมของจํานวนบัณฑิตปริญญาตรีที่เขาสอบเปนครั้งแรกทั้งหมด ๓ ปยอนหลัง  

เกณฑการใหคะแนน    
คํานวณรอยละของผลการดําเนินงานตามตวับังชี้ เทียบเปนระดับคุณภาพ  ๐ – ๕ คะแนน โดยหารดวย ๒๐   

ขอมูลที่ตองการ : ใชขอมูลยอนหลัง ๓ ป 
 ขอมูลไดจากการบันทึกผลการสอบจากสภา/สมาคมวิชาชีพ ทั้งน้ีสถาบันอุดมศึกษาควรมีการจดัเก็บ
ขอมูลผลการสอบดังกลาวไวเพ่ือประโยชนในการวางแผนบริหารการศึกษา และเพื่อตรวจสอบความถูกตอง
ของผลการสอบกับสภา/สมาคมวิชาชีพดวย โดยขอมูลที่ตองจัดเก็บมีดังน้ี 
 ๑. จํานวนบัณฑิตที่สําเร็จการศึกษาทั้งหมด ในปการศึกษานั้น 
 ๒. จํานวนบัณฑิตที่เขาสอบเพื่อขึ้นทะเบียนใบประกอบวิชาชีพเปนครั้งแรก ในปการศึกษานั้น 

๓. จํานวนบัณฑิตที่สอบเปนครั้งแรกหลังสําเร็จการศึกษา และสอบไดตามเกณฑที่สภาวิชาชีพ 
กําหนดไวอยางครบถวน ในปการศึกษานั้น 



๑๑ 
 

ตัวบงชี้ ๑.๓  ระดับคุณภาพของบัณฑิตปริญญาตรีตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิอุดมศึกษาแหงชาติ  
    (ยังไมประเมินครั้งน้ี) 
คําอธิบาย 

 ประเมินคุณภาพบัณฑิตระดับปริญญาตรี ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิอุดมศึกษาแหงชาติ (TQF : 
HEd. หรือ Thai Qualifications  Framework for Higher Education) ครอบคลุมอยางนอย ๕ ดาน ซ่ึงเพ่ิมจาก
เดิมที่มีการพิจารณาคุณสมบัติหลักตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ ฯ ๓ ดาน 
นิยาม 
   บัณฑิตระดับปริญญาตร ีหมายถึง บณัฑิตในแตละคณะวิชา ที่สําเร็จการศึกษาในหลักสูตรภาคปกต ิ
และภาคพิเศษ หรือภาคนอกเวลาราชการ ในปการศึกษา ยอนหลัง ๓ ป    
   คุณภาพบัณฑิต ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิอุดมศึกษาแหงชาติ หมายถึง คุณภาพผูสําเร็จการศึกษา
ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิอุดมศึกษาแหงชาติ (Thai Qualifications Framework for Higher Education) ตาม
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ วันที่ ๒ กรกฎาคม ๒๕๕๒  ที่กําหนดใหคุณภาพของบัณฑิตทุกระดับคุณวุฒิและ
สาขาวิชาตาง ๆ ตองเปนไปตามมาตรฐานผลการเรียนรูที่คณะกรรมการการอุดมศึกษากําหนด และตองครอบคลุม
อยางนอย ๕ ดาน คือ  ๑) ดานคุณธรรมจริยธรรม    ๒) ดานความรู    ๓) ดานทักษะทางปญญา     
๔) ดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ    ๕) ดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข 
การสื่อสารและการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ รวมทั้งดานทักษะสําหรับสาขาวิชาชีพ ซ่ึงจะวัดจากคะแนนที่
สอบผานรายดาน และคุณภาพบัณฑิตโดยรวมทุกหลักสูตรในคณะวิชา เปนคุณภาพบัณฑิตแตละคณะวิชา 
 

สูตรการคํานวณผลการดําเนินงาน 
ใชคะแนนการประเมินคุณภาพบัณฑิตปริญญาตรี ตาม TQF ที่เปนผลการเรียนรูตามหลักสูตร

สถาบันอุดมศึกษา ทั้ง ๕  ดานและไมต่ํากวามาตรฐานผลการเรียนรูที่กําาหนดไวในกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
แหงชาติ/มาตรฐานคุณวุฒิสาขาวิชา(ถามี)  
 

 ผลรวมของจํานวนบัณฑิตปริญญาตรีที่สอบผานตามกรอบมาตรฐานคุณภาพของแตละคณะวิชา 
ใน ๑ ป ใน ๓ ปยอนหลัง 

 

 ผลรวมจํานวนบัณฑิตปริญญาตรีทั้งหมด ของแตละคณะวิชา ใน ๑ ป  ๓ ปยอนหลัง  
 

เเกณฑการใหคะแนน    
ใชคะแนนเฉลีย่ผลประเมิน TQF  ทั้ง ๕ ดาน เทียบใหเปนระดับคุณภาพ ๐-๕ คะแนน 
ทั้งนี้สถาบันทดสอบทางการศึกษาแหงชาติ (สทศ.) จะเปนผูประเมินคุณภาพบัณฑิต โดยความ

รวมมือของ สมศ. และ สกอ.แลวนําคะแนนดังกลาวมาเทียบเปนระดับคุณภาพ คะแนนเต็ม ๕ 
หมายเหตุ 
 หากไมสามารถวัดคุณภาพบัณฑิตตามกรอบ TQF ได ใหใช exit exam (ใบรับรองคุณวุฒิเฉพาะสาขา) 

 



๑๒ 
 

ตัวบงชีเ้ฉพาะ 
ตัวบงชี้ ๑.๔  รอยละวิทยานิพนธที่มีการนําไปใชประโยชน (กลุม ค ๑) 
คําอธิบาย 

เปนตัวบงชี้ที่ประเมินเฉพาะสถาบันกลุม ค๑ สถาบันเฉพาะทางที่เนนระดับบัณฑิตศึกษา ประเมินโดย
เปรียบเทียบจํานวนวิทยานิพนธปริญญาโท หรือ ปริญญาเอก ที่มีการนําไปประยุกตใชใหเกิดประโยชนในการ
แกปญหาหรือพัฒนาทางวิชาการ ตอจํานวนวิทยานิพนธปริญญาโทหรือเอกทั้งหมดของผูสําเร็จการศึกษา
ระดับบัณฑิตศึกษาในปการศึกษา ไมนับภาคนิพนธ หรือสารนิพนธ พิจารณาผลการดําเนินงานยอนหลัง ๓ ป 
นิยาม 

• วิทยานิพนธที่มีการนําไปใชประโยชน หมายถึง วิทยานิพนธปริญญาโท/เอกในแตละคณะวิชาที่มี  
การนําไปประยุกตใชประโยชนในการแกปญหรือพัฒนาทางวิชาการโดยหนวยงาน/บคุคลทั้งภายในและภายนอก
สถาบัน ภาครัฐและเอกชน  ในประเทศและตางประเทศ อยางเปนรูปธรรมชัดเจนไมวาจะเปนการใชประโยชน
ในการแกปญหาในการปฏบิตัิงาน การบรหิารงาน การกําหนดนโยบายและวางแผน โดยมีหลักฐานแสดงผลการ
นําไปใชแกปญหา  

•  การใชประโยชนเชิงพัฒนาทางวิชาการไมนับรวมกรณีการใชประโยชนในลักษณะการถูกอางอิง (Reference) 
หรือระบุถึง (Citation) ทั้งน้ีการนับผลงานที่ถูกนําไปใชประโยชนน้ันตองมีหลักฐานการนําไปใชอยางชัดเจน  

•  การรายงานผลใหรายงานทุกปและประเมินคาเฉลี่ย ๓ ปยอนหลัง โดยมีหลักฐานแสดงวาไดมี 
การนําผลงานวิจัยหรืองานสรางสรรคไปใชประโยชนตามวัตถุประสงคหรือขอเสนอแนะที่ระบุไวในรายงาน
การวิจัยอยางถูกตอง  

• ประเภทของการใชประโยชนจากงานวิทยานิพนธ แบงเปน ๔ ดาน ดังน้ี    
๑. การใชประโยชนเชิงวิชาการ เชน การใชประโยชนในการใหบริการวิชาการ (สอน/ บรรยาย/ 

ฝกอบรม)  การใชประโยชนในการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอน การเขียนตํารา แบบเรียน การใช
ประโยชนในดานการใหบริการ หรือ เปนงานวิจัยเพ่ือตอยอดโครงการวิจัย เปนตน ทั้งนี้ นับรวมการใชประโยชน
ทั้งภายในและภายนอกสถาบัน แตตองมีหลักฐานรับรอง เชน ใชในการเรียนการสอน จะพิจารณาจากประมวลคํา
สอนรายวิชา แผนการสอน ตํารา เอกสารคําสอนที่อางอิงแหลงขอมูล เปนตน  

๒. การใชประโยชนในเชิงสาธารณะ เชน งานวิจัยหรืองานสรางสรรคที่สรางองคความรูแก
สาธารณชนในเรื่องตางๆ  เชน องคความรูในดานศิลปวัฒนธรรม สาธารณสุข การบริหารจัดการสําหรับ
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม (SME) ประชาธิปไตยภาคประชาชน วิถีชีวิตแบบเศรษฐกิจพอเพียง 
พัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของประชาชน อันเปนผลมาจากการนําขอความรูจากการวิจัยไปใช เปนสิ่งที่สะทอน
ถึงการนําผลการวิจัยไปใชใหเกิดประโยชน  

๓. การใชประโยชนในเชิงนโยบาย หรือระดับประเทศ เชน งานวิจัยเชิงนโยบายไมวาจะ
เปนการนําผลงานวิจัยที่เกี่ยวของกับเรื่องน้ัน ๆ ไปเปนขอมูลสวนหน่ึงของการประกาศใชกฎหมาย หรือ
มาตรการตาง ๆ โดยองคกร หรือหนวยงานภาครัฐ และเอกชน 



๑๓ 
 

  ๔. การใชประโยชนในเชิงพาณิชย และอุตสาหกรรม  เชน งานวิจัยและ/หรืองานสรางสรรค 
เพ่ือพัฒนาสิ่งประดิษฐหรือผลิตภัณฑซ่ึงกอใหเกิดรายไดตามมา    

วิธีการนับ 
• นับจํานวนวิทยานิพนธที่มีการนําไปใชใหเกิดประโยชน  นับจากวันที่นําผลงานวิทยานิพนธมาใชและ 

เกิดผลอยางชัดเจน มีการรับรองการนําไปใชประโยชน โดยจะไมนับซ้ําหากวิทยานิพนธน้ันจะมีการ
นําไปใชใหเกิดประโยชนหลายครั้ง   

สูตรการคํานวณผลการดําเนินงาน  

 (ผลรวมจํานวนวิทยานิพนธที่มีการนําไปประยกุตใชกอใหเกิดประโยชน ยอนหลัง ๓ ป) 
X  ๑๐๐  

 (ผลรวมจํานวนวิทยานิพนธ ๓ ป) 

เกณฑการใหคะแนน    พิจารณาจากผลการดําเนินงานระดับคณะ จําแนกตามกลุมสาขาวิชาของกลุมสถาบัน 
 

กลุมสถาบัน/กลุมสาขาวชิา ๕  คะแนน 
เฉพาะ  สถาบันกลุม ค ๑ ๘๐* 
คณะใน 
กลุมสาขาวชิา 

วิทยาศาสตรสุขภาพ   ๙๐* 
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี   ๙๐* 
มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ๗๕* 

* รอผลการประเมินนํารอง 
สูตรการคํานวณคาคะแนน 

การใชสูตรคํานวณคาคะแนน  ใหคํานวณตามผลการดําเนินงานจริง โดยใชผลการดําเนินงานที่กําหนด
เปน ๕ คะแนน ตามเกณฑการใหคะแนน เปนตัวเทียบในการคํานวณคาคะแนน ดังนี้ 

  รอยละของผลการดําเนินงานตามตัวบงชี ้ x  ๕ 
 รอยละผลการดําเนินงานที่กําหนดเปน ๕ คะแนน 

 

ขอมูลที่ตองการ :  
          ๑. จํานวนและรายชื่อวิทยานิพนธระดับปริญญาโท/เอกที่นํามาใชใหเกิดประโยชนในของ
มหาบัณฑิต/ดุษฎีบัณฑิต แตละคณะวิชาและหนวยงานวิจัยในรอบ ๓ ป พรอมชื่อหนวยงานที่นําไปใช
ประโยชน โดยมีหลักฐานการรับรองการใชประโยชนจากหนวยงานภายนอกที่เก่ียวของ ทั้งนี้ใหระบุรายละเอียด
การใชประโยชนที่ชัดเจนดวยขอมูลที่แสดงประโยชนที่เกิดขึ้นอยางเปนรูปธรรมจากการนําวิทยานิพนธไปใช
ในการแกปญหรือพัฒนาทางวิชาการ  
 ๒. จํานวนผูสําเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ทั้งหมดในแตละปการศึกษา ของแตละคณะวิชา
และหนวยงานวิจัย โดยรายงานยอนหลัง ๓ ปกอนหนาปที่ประเมิน 



๑๔ 
 

ตัวบงชี้ ๑.๕  รอยละวิทยานิพนธปริญญาโทที่ตีพิมพเผยแพรในวารสารที่มีคุณภาพระดับชาติหรือ 
  ระดับนานาชาติ  (กลุม ง) 
 

คําอธิบาย 
ประเมินโดยการเปรียบเทียบจํานวนบทความจากวิทยานิพนธปริญญาโทที่ตีพิมพเผยแพร ในวารสาร

ระดับชาติหรือระดับนานาชาติตอจํานวนวิทยานิพนธปริญญาโททั้งหมดของผูสําเร็จการศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา พิจารณาผลการดําเนินงาน ๓ ปยอนหลัง ไมนับภาคนิพนธ หรือสารนิพนธ  
นิยาม 
  วิทยานิพนธระดับปริญญาโท ที่ตีพิมพเผยแพร ในระดับชาติ หรือนานาชาติ  หมายถึง 
วิทยานิพนธทางวิชาการหรืองานสรางสรรคจากวิทยานิพนธระดับปริญญาโทของบัณฑิตในสถาบัน อุดมศึกษา
ที่สําเร็จการศึกษาไดรับการตีพิมพในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติ ดังนี้ 

  ๑) การตีพิมพในระดับนานาชาติ หมายถึง บทความจากวิทยานิพนธ ที่ไดรับการตีพิมพ
ในวารสารวิชาการ(Journal) หรือในรายงานสืบเน่ืองจากการประชุมวิชาการ(Proceedings) ที่ปรากฏใน
ฐานขอมูลสากล เชน ฐานขอมูล Web of Science (Science Citation Index Expand, Social Sciences 
Citation Index, Art and Humanities Citation Index) หรือฐานขอมูล Scopus หรือในฐานขอมูลสากลอ่ืนๆที่
ยอมรับในศาสตรน้ันๆ (ดูในภาคผนวก ข) และ วารสารหรือรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการที่ตีพิมพ
บทความนั้นมีคา Impact Factor ซ่ึงสืบคนไดจากฐานขอมูล Journal Citation Report (JCR)  

สําหรับบทความจากวิทยานิพนธที่สามารถนํามานับไดมีเฉพาะ Article หรือ Conference 
Paper หรือ Review เทาน้ัน                                                                                                                  

  ๒) การตีพิมพในระดับชาติ หมายถึง บทความจากวิทยานิพนธที่ไดรับการตีพิมพ 
ในวารสารวิชาการ(Journal) หรือในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ(Proceedings) ที่มีคุณสมบัติ
เปนไปตามเกณฑการพิจารณาคุณภาพและมาตรฐานวารสารวิชาการระดับชาติที่กําหนดโดยสํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) และ วารสารที่ตีพิมพบทความนั้นมีชื่อปรากฏอยูในบัญชีรายชื่อ
วารสารระดับชาติที่ สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาเผยแพรใน Web Site ของสํานักงานฯ หากไม
ปรากฏชื่อในบัญชีจะอนุโลมใหเสมือนวามีชื่อปรากฏในบัญชีก็ตอเมื่อ (๑) กรณีของวารสารดาน
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี อนุโลมใหนับเปนวารสารในบัญชีเม่ือวารสารนั้นมีคา Impact Factor จาก
ฐานขอมูล TCI ตามตัวเลขที่สํานักงานฯกําหนด (๒) กรณีของวารสารในกลุมสาขาสังคมศาสตรและ
มนุษยศาสตร อนุโลมใหนับเปนวารสารในบัญชีเม่ือวารสารนั้นมีคา Impact Factor จากฐานขอมูล TCI ในป
กอนหนาปที่ประเมิน  
(ดูหลักเกณฑและบัญชีรายชื่อไดจาก http://basd.mua.go.th/index.php?ptype:development) 

สําหรับบทความจากวิทยานิพนธที่สามารถนํามานับไดมีเฉพาะ Article หรือ Conference Paper 
หรือ Review เทาน้ัน 



๑๕ 
 

วิธีการนับ  
 ใหนับจํานวนวิทยานิพนธปริญญาโทที่ไดรับการตีพิมพเผยแพรในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติ 
ในชวง ๓ ปกอนหนาปที่ประเมิน ไมนับซ้ําแมวาบทความนั้นจะมีการตีพิมพเผยแพรหลายครั้ง/หลายฉบับ  
และการนับวาเปนวิทยานิพนธน้ัน จะนับเม่ือลงทะเบียนตั้งแต ๑๒ หนวยกิต จะไมนับกรณีการรวมกันทํา
วิทยานิพนธในเรื่องเดียวกัน และจะนับวาไดรับการตีพิมพเม่ือมีหนังสือตอบรับการตีพิมพแลว หรือมี 
Reprint หรือเมนูสคริปในการตีพิมพเทานั้น 
สูตรการคํานวณผลการดําเนินงาน  

 (ผลรวมจํานวนวิทยานิพนธปริญญาโทของมหาบัณฑิตที่สําเร็จการศึกษาที่ตีพิมพเผยแพรใน
วารสารระดับชาติหรือนานาชาติโดยไมนับซ้ํา ๓ ป ยอนหลัง) 

X  ๑๐๐ 
(ผลรวมจํานวนวิทยานิพนธระดับปริญญาโทของมหาบัณฑิตที่สําเร็จการศึกษา   

๓ ปการศึกษายอนหลัง ) 
 
 
 
 

เกณฑการใหคะแนน    พิจารณาจากผลการดําเนินงานระดับคณะ จําแนกตามกลุมสาขาวิชาของกลุมสถาบัน 
 
 

กลุมสถาบัน/กลุมสาขาวชิา ๕  คะแนน 
เฉพาะ สถาบันกลุม ง  
คณะใน 
กลุมสาขาวชิา 

วิทยาศาสตรสุขภาพ   ๑๐๐ 
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี   ๑๐๐ 
มนุษยศาสตร และสังคมศาสตร ๑๐๐ 

 

สูตรการคํานวณคาคะแนน 
 การใชสูตรคํานวณคาคะแนน  ใหคํานวณตามผลการดําเนินงานจริง โดยใชผลการดําเนินงานที่กําหนด
เปน ๕ คะแนน ตามเกณฑการใหคะแนน เปนตัวเทียบในการคํานวณคาคะแนน ดังนี้ 

  รอยละของผลการดําเนินงานตามตัวบงชี ้ x  ๕ 
 รอยละผลการดําเนินงานที่กําหนดเปน ๕ คะแนน 

 
 

ขอมูลที่ตองการ : ใชขอมูลยอนหลัง ๓ ป 
 ๑. รายชื่อวทิยานิพนธปรญิญาโทของมหาบัณฑติทีส่ําเร็จการศึกษาในปการศึกษานั้นที่ไดตีพิมพ 
เผยแพรในวารสารระดับชาติหรือระดับนานาชาติ 
 ๒. จํานวนวิทยานิพนธระดับปริญญาโทของมหาบัณฑิตที่สําเร็จการศึกษาในปการศึกษานั้นทั้งหมด 
หมายเหตุ   

ในกรณีที่สถาบันอุดมศึกษากลุม ข๑, ข๒, ค๑ และ ค๒ เปดสอนระดับบัณฑิตศึกษา (ปริญญาโทที่มี
การทําวิทยานิพนธ) ขอใหผูประเมินเก็บขอมูลผลดําเนินงานมาดวย 



๑๖ 
 

ตัวบงชี้ ๑.๖  รอยละวิทยานิพนธปริญญาเอกที่ตีพิมพเผยแพรในวารสารที่มีคุณภาพระดับนานาชาติ  
(กลุม ค๑, ง) 
 

คําอธิบาย 
 ประเมินโดยนับจํานวนวิทยานิพนธปริญญาเอกที่ตีพิมพเผยแพรในวารสารระดับนานาชาติในแตละ
คณะวิชา ยอนหลัง ๓ ปปฏิทินกอนปที่ประเมิน ตอจํานวนวิทยานิพนธปริญญาเอกทั้งหมดของผูสําเร็จ
การศึกษาระดับดุษฎีบัณฑิตในปการศึกษา  โดยพิจารณาผลการดําเนินงาน ๓ ปยอนหลัง 

นิยาม 
การตีพิมพในระดับนานาชาติ หมายถึง บทความจากวิทยานิพนธ ที่ไดรับการตีพิมพใน

วารสารวิชาการ(Journal) หรือในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ(Proceedings) ที่ปรากฏใน
ฐานขอมูลสากล เชน ฐานขอมูล Web of Science (Science Citation Index Expand, Social Sciences 
Citation Index, Art and Humanities Citation Index) หรือฐานขอมูล Scopus หรือในฐานขอมูลสากลอ่ืนๆที่
ยอมรับในศาสตรน้ันๆ (ดูในภาคผนวก ข) และ วารสารหรือรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการที่ตีพิมพ
บทความนั้นมีคา Impact Factor ซ่ึงสืบคนไดจากฐานขอมูล Journal Citation Report (JCR)  

สําหรับบทความจากวิทยานิพนธที่สามารถนํามานับไดมีเฉพาะ Article หรือ Conference Paper 
หรือ Review เทาน้ัน                                                                                                                  

วิธีการนับ  
 นับจํานวนวิทยานิพนธปริญญาเอกที่ตีพิมพเผยแพรในวารสารที่มีคุณภาพระดับนานาชาติ โดยไมนับ
ซ้ําแมวาบทความนั้นจะมีการตีพิมพเผยแพรหลายครั้ง/หลายฉบับ  และจะนับวาไดรับการตีพิมพเม่ือมี
หนังสือตอบรับการตีพิมพแลว หรือมี Reprint หรือเมนูสคริปในการตีพิมพเทานั้น  

สูตรการคํานวณผลการดําเนินงาน  
(ผลรวมวิทยานิพนธปริญญาเอกของผูสําเร็จการศึกษาในปการศึกษานั้นที่ไดตีพิมพ ในวารสารที่มีคุณภาพ  ๓ ปยอนหลัง) X ๑๐๐ (ผลรวมจํานวนวิทยานิพนธระดับปริญญาเอกของดุษฎีบัณฑิตที่สําเร็จการศึกษาในปการศึกษา ๓ ป ยอนหลัง) 

เกณฑการใหคะแนน    พิจารณาจากผลการดําเนินงานระดับคณะ จําแนกตามกลุมสาขาวิชาในแตละกลุม
สถาบัน 
 
 

กลุมสถาบัน/กลุมสาขาวชิา ๕ คะแนน 
เฉพาะ กลุมสถาบัน ค ๑ และ ง  
คณะในกลุมสาขาวิชา วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี   ๑๐๐ 

วิทยาศาสตรสุขภาพ   ๑๐๐ 
มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ๑๐๐ 

 



๑๗ 
 

สูตรการคํานวณคาคะแนน 
 การใชสูตรคํานวณคาคะแนน  ใหคํานวณตามผลการดําเนินงานจริง โดยใชผลการดําเนินงานที่กําหนด
เปน ๕ คะแนน ตามเกณฑการใหคะแนน เปนตัวเทียบในการคํานวณคาคะแนน ดังนี้ 

   รอยละของผลการดําเนินงานตามตัวบงชี ้ x  ๕ 
 รอยละผลการดําเนินงานที่กําหนดเปน ๕ คะแนน 

ขอมูลที่ตองการ : ใชขอมูลยอนหลัง ๓ ป 
๑. วิทยานิพนธปริญญาเอกของดุษฎีบัณฑิตที่สําเร็จการศึกษาในปการศึกษาที่ไดรับการ ตีพิมพ  

ใน วารสารที่มีคุณภาพ ระดับนานาชาติในแตละคณะวิชา ยอนหลัง ๓ ป 
๒. จํานวนวิทยานิพนธระดับปริญญาเอกของดุษฎีบัณฑิตที่สําเร็จการศึกษาในปการศึกษานั้นทั้งหมด 
• รายชื่อวารสารระดับนานาชาติที่สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ดูในภาคผนวก  

หมายเหตุ   
ในกรณีที่สถาบันอุดมศึกษากลุม ข๑, ข๒ และ ค๒ เปดสอนระดับบัณฑิตศึกษา (ปริญญาเอก) ขอให

ผูประเมินเก็บขอมูลผลดําเนินงานมาดวย 
 



๑๘ 
 

 

มาตรฐานที่ ๒  ดานงานวิจัยและงานสรางสรรค 

 สถาบันอุดมศึกษามีการดําเนินงานตามพันธกิจดานการวิจัยอยางมีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ 
ภายใตจุดเนนเฉพาะโดยมีการดําเนินการตามนโยบาย แผนงาน งบประมาณ มีการบริหารและการจัดการ
เพ่ือสงเสริมและสนับสนุนคณาจารย นักวิจัย และบุคลากรใหมีสมรรถนะในการทําวิจัย สงเสริมและสราง
เครือขายการทําวิจัยกับหนวยงานภายนอกสถาบัน เพ่ือใหไดผลงานวิจัย/ผลงานประดิษฐและงานสรางสรรค
ที่มีคุณภาพ เปนนวัตกรรมที่นําไปสูการสรางและพัฒนาบัณฑิตที่เรืองปญญา มีคุณธรรมและความ
เชี่ยวชาญสูง การสรางและพัฒนาองคความรูใหมเปนการเปดโลกทัศนใหมและขยายพรหมแดนของความรู
และทรัพยสินทางปญญาที่สามารถนําไปประยุกตใชในงานไดจริง ทั้งการใชประโยชนเชิงวิชาการ การใช
ประโยชนเชิงสาธารณะ การใชประโยชนเชิงนโยบาย และการใชประโยชนเชิงพาณิชย เปนตน 
 ในสถาบันอุดมศึกษาตองสรางความเขมขนเชิงวิชาการ สรางผลงานที่มีคุณภาพสูง และสรางการ
ยอมรับในแวดวงวิชาการ ดังน้ันจึงควรเปนงานวิจัยเชิงวิชาการ สามารถนําผลงานวิจัยไปตีพิมพใน
วารสารวิชาการระดับนานาชาติได หากเปนงานวิจัยและพัฒนาก็ตองเปนงานวิจัยที่สามารถนําผลไปใช
ประโยชนไดตามความตองการของผูใชจริง รวมทั้งนักวิจัยสามารถเรียนรูสิ่งใหมๆ เกี่ยวกับการใชความรูใน
การพัฒนา เปนการเรียนรูที่สั่งสมและถายทอดไปสูผูอ่ืนได ประเด็นสําคัญก็คือไมวางานวิจัยพ้ืนฐานหรือ
งานวิจัยประยุกตก็ตองเปนงานวิจัยแท คือการมีผลเปนการเรียนรู สั่งสมองคความรู และถายทอดองคความรู
น้ันๆ ได ผลงานวิจัยและงานสรางสรรคเปนปจจัยสําคัญของการพัฒนาคุณภาพ ประสิทธิภาพและขีด
ความสามารถของคนไทย สนองยุทธศาสตรการพัฒนาประเทศ รวมทั้งการพัฒนาประเทศสูสังคมแหงการ
เรียนรู สังคมความรู และสังคมแหงภูมิปญญา อันกอใหเกิดวัฒนธรรมการเรียนรูและใฝรูตลอดชีวิต และ
วัฒนธรรมการใชความรูในการกําหนดทิศทางยุทธศาสตรและการพัฒนา ตลอดจนการเพิ่มศักยภาพการ
แขงขันของประเทศ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๙ 
 

ที่ ตัวบงชี ้
กลุมสถาบัน 

ข (๑) 
๑๕% 

ข(๒) 
๑๕% 

ค(๑) 
๓๐% 

ค(๒) 
๑๕% 

ง 
๓๐% 

๒.๑ รอยละงานวิจัยหรืองานสรางสรรคที่ไดรับการ
ตีพิมพหรือเผยแพรในระดับชาติหรือนานาชาติ 

๕ ๔ ๕ ๔ ๗ 

๒.๒ รอยละงานวิจัยหรืองานสรางสรรคที่นํามาใช
ประโยชน 

๕ ๔ ๗ ๖ ๕ 

๒.๓ รอยละผลงานวิชาการที่ไดรับการรับรองคุณภาพ ๕ ๔ ๖ ๕ ๖ 
๒.๔ รอยละงานวิจัยหรืองานสรางสรรคบนพ้ืนฐาน

ของภูมิปญญาทองถิ่นหรือเพ่ือทองถิ่น 
- ๓ - - - 

๒.๕ รอยละบทความวิจัยที่ไดรับการอางอิงในวารสาร 
ระดับชาติหรือระดับนานาชาติ 

- - ๖ - ๖ 

๒.๖ จํานวนผลงานวิจัยหรืองานสรางสรรคที่ไดรับ
การจดทะเบียนสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตร 

- - ๖ - ๖ 

 
 
หมายเหตุ  **การนับผลการดําเนินงานใชการนับตามปปฏิทิน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๐ 
 

ตัวบงชี้รวม 
ตัวบงชี้ ๒.๑  รอยละงานวจิัยหรืองานสรางสรรคที่ไดรับการตีพิมพหรือเผยแพรในระดับชาติหรือ

นานาชาติ 
 

คําอธิบาย 
 เปรียบเทียบจํานวนบทความจากผลงานวิจัยของอาจารยประจําและนักวิจัยประจําที่ตีพิมพและ
จํานวนผลงานสรางสรรคของอาจารยประจําและนักวิจัยประจําที่เผยแพรในระดับชาติหรือระดับนานาชาติ 
ตอจํานวนอาจารยประจําและนักวิจัยประจําทั้งหมดในแตละคณะวิชาและหนวยงานวิจัย โดยใหนําเสนอในรูป
รอยละ ทั้งน้ีพิจารณาผลการดําเนินงาน ๓ ปยอนหลัง 
 

นิยาม 
 งานวิจัย หมายถึง ผลงานทางวิชาการที่ไดมีการศึกษาคนควาตามกระบวนการระเบียบวิธีวิจัยที่

เหมาะสมกับสาขาวิชาเพื่อใหเกิดเปนองคความรูใหม หรือเปนการตอยอดองคความรูเดิม 
๑) งานวิจัยที่ไดรับการตีพิมพในระดับนานาชาติ หมายถึง บทความจากผลงานวิจัย ที่ไดรับการ

ตีพิมพในวารสารวิชาการ(Journal) หรือในรายงานสืบเน่ืองจากการประชุมวิชาการ(Proceedings) ที่ปรากฏ
ในฐานขอมูลสากล เชน ฐานขอมูล Web of Science (Science Citation Index Expand, Social Sciences 
Citation Index, Art and Humanities Citation Index) หรือฐานขอมูล Scopus หรือในฐานขอมูลสากลอ่ืนๆที่
ยอมรับในศาสตรน้ันๆ (ดูในภาคผนวก ข) และ วารสารหรือรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการที่ตีพิมพ
บทความนั้นมีคา Impact Factor ซ่ึงสืบคนไดจากฐานขอมูล Journal Citation Report (JCR) บทความวิจัย
ในลักษณะนี้ใหมีคาน้ําหนักเปน ๑.๐๐  ในกรณีของบทความจากผลงานวิจัยตีพิมพในวารสารหรือรายงาน
สืบเน่ืองจากการประชุมที่อยูในฐานขอมูลสากลแตไมมีคา Impact Factor จากฐานขอมูล Journal Citation 
Report (JCR) ในปกอนหนาปที่ประเมิน บทความวิจัยในลักษณะนี้ใหมีคาน้ําหนักเปน ๐.๒๕ เทาของ
บทความตีพิมพในวารสารในฐานขอมูลสากลที่มีคา Impact Factor  

สําหรับบทความจากผลงานวิจัยที่สามารถนํามานับไดมีเฉพาะ Article หรือ Conference 
Paper หรือ Review เทาน้ัน                                                                                                                  

๒) งานวิจัยที่ไดรับการตีพิมพในระดับชาติ หมายถึง บทความจากผลงานวิจัย ที่ไดรับการตีพิมพ
ในวารสารวิชาการ(Journal) หรือในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ(Proceedings) ที่มีคุณสมบัติ
เปนไปตามเกณฑการพิจารณาคุณภาพและมาตรฐานวารสารวิชาการระดับชาติที่กําหนดโดยสํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) และ วารสารที่ตีพิมพบทความนั้นมีชื่อปรากฏอยูในบัญชีรายชื่อ
วารสารระดับชาติที่ สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาเผยแพรใน Web Site ของสํานักงานฯ หากไม
ปรากฏชื่อในบัญชีจะอนุโลมใหเสมือนวามีชื่อปรากฏในบัญชีก็ตอเมื่อ (๑) กรณีของวารสารดาน
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี อนุโลมใหนับเปนวารสารในบัญชีเม่ือวารสารนั้นมีคา Impact Factor จาก



๒๑ 
 

ฐานขอมูล TCI ตามตัวเลขที่สํานักงานฯกําหนด (๒) กรณีของวารสารในกลุมสาขาสังคมศาสตรและ
มนุษยศาสตร อนุโลมใหนับเปนวารสารในบัญชีเม่ือวารสารนั้นมีคา Impact Factor จากฐานขอมูล TCI ในป
กอนหนาปที่ประเมิน  
(ดูหลักเกณฑและบัญชีรายชื่อไดจาก http://basd.mua.go.th/index.php?ptype:development) 

บทความจากผลงานวิจัยในลักษณะนี้ใหมีคาน้ําหนักเปน ๐.๕๐ เทาของบทความที่ตีพิมพในวารสาร
ระดับนานาชาติที่มีคา Impact Factor  ในกรณีของบทความจากผลงานวิจัยตีพิมพในวารสารหรือรายงาน
สืบเนื่องจากการประชุมที่เขาเกณฑคุณภาพของ สกอ. แตไมปรากฏอยูในบัญชีรายชื่อวารสารที่เผยแพรใน 
Web Site ของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา บทความวิจัยในลักษณะนี้ใหมีคาน้ําหนักเปน ๐.๒๕ 
เทาของบทความที่ตีพิมพในวารสารระดับนานาชาติที่ มีคา ImpactFactor  สําหรับบทความจาก
ผลงานวิจัยที่สามารถนํามานับไดมีเฉพาะ Article หรือ Conference Paper หรือ Review เทาน้ัน 

**งานวิจัยที่เผยแพรทาง Porceedings ทั้งในและตางประเทศที่เปนไปตามเกณฑที่ สกอ.กําหนด  
ใหนํ้าหนักเทากันคือ ๐.๒๕ 

**งานวิจัยที่ตีพิมพในวารสารในประเทศไทย แตมีคา impact factor ไมถึง ๐.๐๒๔ ใหนํ้าหนัก ๐.๒๕ 
 งานสรางสรรค หมายถึง ผลงานวิชาการ (ไมจําเปนตองเปนงานวิจัย) ที่มีการศึกษา คนควา หรือ

แสดงออกทางศิลปะ ดนตรี อันเปนที่ยอมรับในระดับชาติและนานาชาติ หรืองานที่แสดงความกาวหนาทาง
วิชาการ เสริมสรางองคความรูหรือวิธีการที่เปนประโยชนตอสาขาวชิาหรือแสดงความเปนตนแบบ ตนความคิด
ของผลงาน หรือแสดงความสามารถในการบุกเบิกงานในสาขาวิชานัน้ รวมทั้งสิ่งประดิษฐ ผลงานศิลปะและ
ผลงานออกแบบที่มีคุณคาและเปนทีย่อมรับในวงวิชาชีพ 

๑) งานสรางสรรคที่เผยแพรระดับนานาชาติ หมายถึงการนําเสนอผลงาน หรือสิ่งประดิษฐทาง
ศิลปะ ดนตรี ที่เปนผลงานวิชาการสูสาธารณะและ/หรือกลุมเปาหมาย โดยมีการจัดการการนําเสนอในระดับ
นานาชาติอยางเปนระบบและเปนวิธีการที่ยอมรับในวงวิชาชีพ หรือไดรับการสนับสนุนจากองคกร สมาคมที่
เกี่ยวของและมีชื่อเสียงในระดับนานาชาติ  ผลงาน หรือสิ่งประดิษฐในลักษณะนี้ใหมีคาน้ําหนักเปน ๑.๐๐ 

๒) งานสรางสรรคที่เผยแพรในระดับชาติ หมายถึงการนําเสนอผลงาน หรือสิ่งประดิษฐทางศลิปะ 
ดนตรี ที่เปนผลงานวิชาการสูสาธารณะและ/หรือกลุมเปาหมาย โดยมีการจัดการการนําเสนอในระดับชาติ
อยางเปนระบบและเปนวธิีการที่ยอมรับในวงวิชาชีพ หรือไดรับการสนับสนุนจากองคกร สมาคมที่เกี่ยวของ
และมีชื่อเสียงในระดับประเทศ ผลงาน หรือสิ่งประดิษฐในลักษณะนี้ใหมีคาน้ําหนักเปน ๐.๕๐ เทาของงาน
สรางสรรคที่เผยแพรระดับนานาชาติ                                                                                                      

 อาจารยประจํา หมายถึง อาจารยขาราชการ อาจารยพนักงาน รวมทั้งอาจารยที่มีสัญญาจางกับ
สถาบันหรือสถานศึกษาทั้งปการศึกษา ที่มีระยะเวลาทํางานไมต่ํากวา ๙ เดือน ในกรณีที่อาจารยมีระยะเวลา
ทํางาน ๖ เดือน ใหนับเปน ๐.๕ คน รวบรวมสิ้นสุดปการศึกษา 



๒๒ 
 

 นักวิจัยประจํา หมายถึง ขาราชการ หรือพนักงานของมหาวิทยาลัยที่มีสัญญาจางกับสถาบันหรอื
สถานศึกษาทัง้ปการศึกษา ที่มีระยะเวลาทํางานไมต่ํากวา ๙ เดือน ในกรณีที่นักวิจัยมีระยะเวลาทํางาน ๖ 
เดือน ใหนับเปน ๐.๕ คน รวบรวมสิ้นสุดปการศึกษา  
วิธีการนับ 

 การนับจํานวนบทความจากผลงานวิจัยหรือจํานวนผลงานสรางสรรค ใหนับบทความจาก
ผลงานวิจัยที่ตีพิมพหรือผลงานสรางสรรคที่เผยแพรของอาจารยประจําและนักวิจัยประจําทั้งหมด  
(ใชการนับผลงานวิจัยที่ตีพิมพตามปปฏิทิน และนับผลงานของอาจารยและนักวิจัยประจําทั้งหมดโดยนับรวม
ของผูลาศึกษาตอดวย) กรณีบทความวิจัยหรือผลงานสรางสรรคที่ตีพิมพหรือเผยแพรของอาจารยประจํา
หรือนักวิจัยประจําคนเดียวกัน แตเปนบทความหรือผลงานที่แตกตางกัน สามารถนับจํานวนบทความ/
ผลงานไดทั้งหมด แตในกรณีที่บทความจากผลงานวิจัยที่ตีพิมพหรือผลงานสรางสรรคที่เผยแพรเปนผลงาน
เดิมแตนําไปตีพิมพหรือเผยแพรมากกวา ๑ ครั้ง ใหนับไดเพียง ๑ บทความ/ผลงาน ทั้งน้ีจะนับเม่ือบทความ
จากผลงานวิจัยหรือผลงานสรางสรรคไดตีพิมพ/ดําเนินการไปแลว หรือไดรับตอบรับอยางเปนทางการเปน
ลายลักษณอักษรใหมีการตีพิมพหรือเผยแพรแลวเทานั้น 

 การนับจํานวนอาจารยประจําและนักวิจัยประจํา  ใหนับอาจารยประจําและนักวิจัยประจําเฉพาะที่
ปฏิบัติงานจริงในแตละปการศึกษา ไมนับรวมอาจารยประจําหรือนักวิจัยประจําที่ลาศึกษาตอ  
สูตรการคํานวณผลการดําเนินงาน : 
 

 (ผลรวมของจาํนวนงานวิจัยหรืองานสรางสรรคที่ตีพิมพหรือเผยแพรใน
ระดับชาติหรือระดับนานาชาติ ๓ ปยอนหลัง) x ๑๐๐ 

 (อาจารยประจําและนักวิจัยประจําทั้งหมด ๓ ปยอนหลัง) 
เกณฑการใหคะแนน 

พิจารณาจากผลการดําเนินงานระดับคณะและหนวยงานวิจัย จําแนกตามกลุมสาขาวิชาใน
แตและกลุมสถาบัน  
 

กลุมสถาบัน/ กลุมสาขาวิชา ๕ คะแนน 
สถาบันกลุม ข (๑),  ข (๒) และ ค (๒)  
คณะใน 
กลุมสาขาวิชา 

วิทยาศาสตรสุขภาพ   ๒๐ 
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี   ๒๐ 
มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ๑๐ 

สถาบันกลุม ค (๑) และ ง  
คณะใน 
กลุมสาขาวิชา 

วิทยาศาสตรสุขภาพ   ๖๐ 
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี   ๖๐ 
มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ๓๐ 



๒๓ 
 

สูตรการคํานวณคาคะแนนของแตละคณะและหนวยงานวิจัย  
การใชสูตรการคํานวณคาคะแนน ใหคํานวณตามผลการดําเนินงานจริง โดยใชผลการดําเนินงานที่

กําหนดเปน ๕ คะแนน ตามเกณฑการใหคะแนน เปนตัวเทียบในการคํานวณคาคะแนน ดังน้ี 
 

 ผลการดําเนินงานตามตัวบงชี้ x  ๕  
ผลการดําเนินงานที่กําหนดเปน ๕ คะแนน 

 

สูตรการคํานวณคาคะแนนระดับสถาบัน  
ใหใชผลรวมคาคะแนนของทุกคณะและหนวยงานวิจัยรวมกันหารดวยจํานวนคณะและหนวย

งานวิจัยทั้งหมด 
ขอมูลที่ตองการ : ใชขอมูลยอนหลัง ๓ ป 

๑. จํานวนและรายชื่อบทความจากผลงานวิจัยที่ไดรับการตีพิมพในระดับชาติหรือระดับนานาชาติ
ของอาจารยประจําและนักวิจัยประจําในแตละคณะวิชาและหนวยงานวิจัยในแตละปปฏิทิน โดยนับรวม
ผลงานของอาจารยและนักวิจัยทั้งที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาตอ พรอมชื่อเจาของบทความ ปที่ตีพิมพ  ชื่อ
วารสารหรือรายงานสืบเน่ืองจากการประชุมวิชาการที่ตีพิมพ คา Impact Factor ของวารสารหรือรายงาน
สืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ โดยรายงานยอนหลัง ๓ ปกอนหนาปที่ประเมิน ทั้งนี้ใหรายงานคาน้ําหนัก
ของบทความวิจัยแตละชิ้นดวย 

๒. จํานวน และรายชื่อผลงานสรางสรรคที่เผยแพรในระดับชาติหรือระดับนานาชาติของอาจารย
ประจําและนักวิจัยประจําในแตละคณะวิชาและหนวยงานวิจัยในแตละปปฏิทิน โดยนับรวมผลงานของ
อาจารยและนักวิจัยทั้งที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาตอ พรอมชื่อเจาของผลงาน ปที่เผยแพร ชื่อสถานที่ 
จังหวัด หรือประเทศที่เผยแพร และระบุรูปแบบของการเผยแพรพรอมหลักฐาน โดยรายงานยอนหลัง ๓ ป
กอนหนาปที่ประเมิน ทั้งน้ีใหรายงานคาน้ําหนักของผลงานสรางสรรคแตละผลงานดวย 
         ๓. จํานวนอาจารยประจําและนักวิจัยประจําทั้งหมดในแตละปการศึกษาของแตละคณะวิชาและ
หนวยงานวิจัย ไมนับรวมอาจารยและนักวิจัยประจําที่ลาศึกษาตอ โดยรายงานยอนหลัง ๓ ปกอนหนาปที่
ประเมิน 
 
 
 
 
 
 



๒๔ 
 

ตัวบงชี้รวม 
ตัวบงชี้ ๒.๒   รอยละงานวิจัยหรืองานสรางสรรคที่นํามาใชประโยชน 

  

คําอธิบาย 
 เปรียบเทียบจํานวนงานวิจัยหรืองานสรางสรรคของอาจารยประจําและนักวิจัยประจําที่นํามาใช
ประโยชนในการแกปญหาตามวัตถุประสงคที่ระบุไวในโครงการวิจัยและรายงานการวิจัยโดยไดรับการรับรอง
การใชประโยชนจากหนวยงานที่เกี่ยวของ ตอจํานวนอาจารยประจําและนักวิจัยประจําในแตละคณะวิชาและ
หนวยงานวิจัย โดยใหนําเสนอในรูปรอยละ ทั้งน้ี  พิจารณาผลการดําเนินงาน ๓ ปยอนหลัง 
นิยาม 

 งานวิจัยหรืองานสรางสรรคที่นํามาใชประโยชน หมายถึง งานวิจัยหรืองานสรางสรรคของ
อาจารยประจําและนักวิจัยประจําในแตละคณะวิชาและหนวยงานวิจัยที่ไดนํามาใชประโยชนตาม
วัตถุประสงคที่ระบุไวในโครงการวิจัยและรายงานการวิจัยอยางถูกตอง สามารถนําไปสูการแกปญหาไดอยาง
เปนรูปธรรม มีความคิดริเริ่มสรางสรรคในการประยุกตใชกับกลุมเปาหมาย โดยมีหลักฐานปรากฏอยาง
ชัดเจนถึงการนําไปใชจนกอใหเกิดประโยชนไดจริงอยางชัดเจนตามวัตถุประสงค และไดการรับรองการใช
ประโยชนจากหนวยงานที่เกี่ยวของ 
  ประเภทของการใชประโยชนจากงานวิจัยและงานสรางสรรค ที่สามารถนําไปสูการแกปญหาไดอยาง
เปนรูปธรรม มีดังน้ี  
      ๑. การใชประโยชนในเชิงสาธารณะ เชน ผลงานวิจัยที่นําไปใชใหเกิดประโยชนแกสาธารณชนใน
เร่ืองตางๆทีทําใหคุณภาพชีวิตและเศรษฐกิจของประชาชนดีขึ้น ไดแกการใชประโยชนดานสาธารณสุข ดาน
การบริหารจัดการสําหรับวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม (SME) ดานการสงเสริมประชาธิปไตยภาค
ประชาชน ดานศิลปะและวัฒนธรรม ดานวิถีชีวิตแบบเศรษฐกิจพอเพียง เปนตน   
      ๒. การใชประโยชนในเชิงนโยบาย เชน ใชประโยชนจากผลงานวิจัยเชิงนโยบายในการนําไป
ประกอบเปนขอมูลการประกาศใชกฎหมาย หรือกําหนดมาตรการ กฎเกณฑตางๆ โดยองคกร หรือ
หนวยงานภาครัฐและเอกชน เปนตน 
      ๓. การใชประโยชนในเชิงพาณิชย เชน งานวิจัยและ/หรืองานสรางสรรคที่นําไปสูการพัฒนา
สิ่งประดิษฐ หรือผลิตภัณฑซ่ึงกอใหเกิดรายได หรือนําไปสูการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต เปนตน 
  หนวยงานที่เก่ียวของในการรับรองการนํางานวิจัยหรืองานสรางสรรคมาใชประโยชน 
หมายถึง หนวยงานภายนอกสถาบันอุดมศึกษา โดยเปนหนวยงานภาครัฐหรือเอกชน ทั้งในประเทศและ
ตางประเทศที่มีการนํางานวิจัยหรืองานสรางสรรคของสถาบันอุดมศึกษาไปใชกอใหเกิดประโยชน โดยมีการ
รับรองเปนเอกสารหลักฐานที่ชัดเจน พรอมทั้งระบุผลของการนํางานวิจัยหรืองานสรางสรรคไปใชประโยชน 
 
 



๒๕ 
 

วิธีการนับ  
 การนับงานวิจัยหรืองานสรางสรรคที่นํามาใชอันกอใหเกิดประโยชน ใหนับจากวันที่นําผลงานวิจัย

มาใชและเกิดผลอยางชัดเจน (ใชการนับตามปปฏิทิน และนับผลงานที่นํามาใชของอาจารยและนักวิจัยประจํา
ทั้งหมดโดยนับรวมของผูลาศึกษาตอดวย)  โดยจะไมนับซํ้าหากงานวิจัยหรืองานสรางสรรคน้ันมีการนําไปใช
ประโยชนหลายครั้ง ยกเวนในกรณีที่มีการใชประโยชนที่แตกตางกันอยางชัดเจนตามมิติของการใช
ประโยชนที่ไมซํ้ากัน ทั้งน้ีใหนับการใชประโยชนยอนหลัง ๓ ปกอนหนาปที่ประเมิน โดยงานวิจัยที่ใช
ประโยชนใน ๓ ปน้ีอาจเกิดจากผลงานวิจัยที่เสร็จสิ้นในปใดปหน่ึงในรอบ ๓ ปน้ีก็ได  

**งานวิจัยที่เปนกรณี Consultantcy หากหนวยงานนั้นตรวจรับงานแลว สามารถรับได 
 การนับจํานวนอาจารยประจําและนักวิจัยประจํา  ใหนับอาจารยประจําและนักวิจัยประจําเฉพาะที่

ปฏิบัติงานจริงในแตละปการศึกษา ไมนับรวมอาจารยประจําหรือนักวิจัยประจําที่ลาศึกษาตอ   
สูตรการคํานวณผลการดําเนินงาน : 
 

 (ผลรวมของจาํนวนงานวิจัยหรืองานสรางสรรคที่นํามาใชประโยชน โดยได
รับรองการใชประโยชนจากหนวยงานที่เกีย่วของ ๓ ปยอนหลัง) x ๑๐๐ 

 (จํานวนอาจารยประจําและนักวิจัยประจําทั้งหมด ๓ ปยอนหลัง) 

เกณฑการใหคะแนน 
พิจารณาจากผลการดําเนินงานระดับคณะและหนวยงานวิจัย จําแนกตามกลุมสาขาวิชาใน

แตและกลุมสถาบัน  
กลุมสถาบัน/ กลุมสาขาวิชา ๕ คะแนน 

สถาบันกลุม ข (๑),  ข (๒) และ ค (๒)  
คณะใน 
กลุมสาขาวิชา 

วิทยาศาสตรสุขภาพ   ๑๐ 
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี   ๑๐ 
มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ๑๐ 

สถาบันกลุม ค (๑) และ ง  
คณะใน 
กลุมสาขาวิชา 

วิทยาศาสตรสุขภาพ   ๒๐ 
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี   ๒๐ 
มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ๒๐ 



๒๖ 
 

 

 

สูตรการคํานวณคาคะแนนของแตละคณะและหนวยงานวิจัย  
การใชสูตรการคํานวณคาคะแนน ใหคํานวณตามผลการดําเนินงานจริง โดยใชผลการดําเนินงานที่

กําหนดเปน ๕ คะแนน ตามเกณฑการใหคะแนน เปนตัวเทียบในการคํานวณคาคะแนน ดังน้ี 
 

 ผลการดําเนินงานตามตัวบงชี้ x  ๕  
ผลการดําเนินงานที่กําหนดเปน ๕ คะแนน 

สูตรการคํานวณผลการดําเนินงานและคาคะแนนระดับสถาบัน  
ใหใชสูตรการคํานวณผลการดําเนินงานและสูตรการคํานวณคาคะแนน เชนเดียวกับระดับคณะ 

ขอมูลที่ตองการ : ใชขอมูลยอนหลัง ๓ ป 
 ๑. จํานวนและรายชื่องานวิจัยวิจัยหรืองานสรางสรรคที่นํามาใชใหเกิดประโยชนในระดับชาติหรือ
ระดับนานาชาติของอาจารยประจําและนักวิจัยประจําของแตละคณะวิชาและหนวยงานวิจัยในรอบ ๓ ป
ปฏิทินกอนหนาปที่ประเมิน โดยนับรวมผลงานที่นําไปใชประโยชนของอาจารยและนักวิจัยประจําทั้งที่
ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาตอ ทั้งน้ีใหรายงานชื่อเจาของผลงาน ปที่งานวิจัยหรืองานสรางสรรคดําเนินการ
เสร็จ ปที่นําไปใชประโยชน  ชื่อหนวยงานที่นําไปใชประโยชน โดยมีหลักฐานการรับรองการใชประโยชนจาก
หนวยงานภายนอกที่เกี่ยวของ ทั้งนี้ใหแสดงขอมูลที่ระบุรายละเอียดการใชประโยชนที่ชัดเจนดวย ตาม
แนวทางดังตอไปน้ี 

• ขอมูลที่แสดงผลดีที่เกิดขึ้นอยางเปนรูปธรรมจากการนําสิ่งประดิษฐอันเปนผลจากงานวิจัย
หรืองานสรางสรรคไปใชตามวัตถุประสงคของงานวิจัย   

• ขอมูลที่แสดงผลดีที่เกิดขึ้นอยางเปนรูปธรรมจากการนํานโยบาย/กฎหมาย/มาตรการ ที่เปน
ผลมาจากงานวิจัยนโยบายไปใช 

• ขอมูลที่แสดงผลดีที่เกิดขึ้นอยางเปนรูปธรรม จากการนําผลงานวิจัยที่มีวัตถุประสงคเพ่ือการ
พัฒนาสาธารณะไปใช 

๒. จํานวนอาจารยประจําและนักวิจัยประจําทั้งหมดในแตละปการศึกษาของแตละคณะวิชาและ
หนวยงานวิจัย ไมนับรวมอาจารยและนักวิจัยที่ลาศึกษาตอ โดยรายงานยอนหลัง ๓ ปกอนหนาปที่ประเมิน                 
 
 
 



๒๗ 
 

ตัวบงชี้รวม 
ตัวบงชี้ ๒.๓   รอยละผลงานวิชาการที่ไดรับการรับรองคุณภาพ 
 

คําอธิบาย 
 เปรียบเทียบผลงานวิชาการของอาจารยประจําและนักวิจัยประจําในแตละคณะวิชาและหนวยงาน
วิจัยที่ไดรับรองคุณภาพ ตออาจารยประจําและนักวิจัยประจําทั้งหมด โดยใหนําเสนอในรูปรอยละ ทั้งน้ี
พิจารณาจากผลการดําเนินงาน ๓ ปยอนหลัง 
 

นิยาม 
  รอยละของผลงานวิชาการที่ไดรับรองคุณภาพ หมายถึง จํานวนผลงานทางวิชาการที่เปน 
บทความวิชาการ ตํารา หรือหนังสือ ที่ผานกระบวนการกลั่นกรองและไดรับการรับรองคุณภาพแลว และ
จํานวนผลงานสรางสรรคที่ไดรับการจดลิขสิทธิ์ โดยพิจารณาตออาจารยประจําและนักวิจัยประจําทั้งหมดใน
แตละคณะวิชาและหนวยงานวิจัย   
  ผลงานทางวิชาการที่เปนบทความวิชาการ (Academic Papers) ตํารา (Textbook) หรือ
หนังสือ (Books) ตองเปนผลงานที่ผานกระบวนการกลั่นกรองผลงานกอนตีพิมพ โดยมีรายละเอียดดังน้ี 
  ๑. บทความวิชาการ หมายถึง เอกสารทางวิชาการที่เรียบเรียงอยางเปนระบบ มีขอความรู 
ที่สะทอนมุมมอง แนวคิดเชิงทฤษฎีที่ไดจากประสบการณ  การสังเคราะหเอกสาร  หรือการวิจัย โดยจัดทํา
ในรูปของบทความเพื่อตีพิมพเผยแพรในสารสารวิชาการที่มีคุณภาพซึ่งมีผูตรวจอาน   

  ๒. ตํารา หมายถึง เอกสารทางวิชาการที่เรียบเรียงอยางเปนระบบ อาจเขียนเพ่ือตอบสนอง
เน้ือหาทั้งหมดของรายวิชาหรือเปนสวนหนึ่งของวิชาหรือหลักสูตรก็ได โดยมีการวิเคราะหและสังเคราะห
ความรูที่เกี่ยวของ และสะทอนใหเห็นความสามารถในการถายทอดวิชาในระดับอุดมศึกษา 
  ๓. หนังสือ หมายถึง เอกสารทางวิชาการที่เขียนขึ้นเพ่ือเผยแพรความรู ไปสูวงวิชาการ
และ/  หรือผูอานทั่วไป โดยไมจําเปนตองเปนไปตามขอกําหนดของหลักสูตรหรือตองนํามาประกอบการ
เรียนการสอนในวิชาใดวิชาหนึ่ง ทั้งนี้ จะตองเปนเอกสารที่เรียบเรียงขึ้นอยางมีเอกภาพ มีรากฐานทาง
วิชาการที่ม่ันคง และใหทัศนะของผูเขียนที่สรางเสริมปญญาความคิด และสรางความแข็งแกรงทางวิชาการ
ใหแกสาขาวิชานั้นๆ และ/หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวเนื่อง    ทั้งน้ีคานํ้าหนักของบทความวิชาการ ตํารา หรือ 
หนังสือ เปนดังน้ี  
 
 
 
 
 



๒๘ 
 

คานํ้าหนัก ระดับคุณภาพผลงาน 
๐.๒๕ - บทความวิชาการที่ตีพิมพในวารสารที่มีคุณภาพระดับชาติ  

(ตามนิยามในตัวบงชี้ ๒.๑)  
๐.๕๐ - บทความวิชาการที่ตีพิมพในวารสารที่มีคุณภาพระดับนานาชาติ  

(ตามนิยามในตัวบงชี้ ๒.๑)  
๐.๗๕ - ตําราหรือหนังสือที่ใชในการขอผลงานทางวิชาการและผานการ

ประเมินตําแหนงทางวิชาการแลว 
- ตําราหรือหนังสือวิชาการที่มีการตีพิมพโดยมีผูตรวจอานทีเ่ปน

ผูทรงคุณวุฒิภายนอก (peer review) ภายใตหลักเกณฑเดียวกบัการขอ
ตําแหนงวชิาการ  และมีการเผยแพรตามศนูยหนังสือทัว่ไป  

๑.๐ - ผลงานวิชาการไมวาจะอยูในรูปของบทความวิชาการ ตํารา หนังสือ 
ที่ไดรับรางวลัระดับชาติหรือนานาชาติ   

- ตําราหรือหนังสือวิชาการที่มีคุณภาพสูงโดยผานการพิจารณาของ
หนวยงานที่เชื่อถือไดในการรับรองคุณภาพผลงานทางวิชาการ  

 
  หนวยงานที่เชื่อถือไดในการรับรองคุณภาพผลงานทางวิชาการ หมายถึง หนวยงาน
ภาครัฐและเอกชนทั้งในประเทศและตางประเทศที่มีกระบวนการอยางเปนระบบและประกันคุณภาพในการ
พิจารณาจัดพิมพ/เผยแพรผลงานทางวิชาการ โดยมีกระบวนการพิจารณาตนฉบับจากคณะกรรมการ
ผูทรงคุณวุฒิหรือพิชญพิจารณ (Peer Review) ซ่ึงเปนที่ยอมรับวามีความรูความเชี่ยวชาญในสาขาวิชาที่
เกี่ยวของกอนการตีพิมพ/เผยแพร  
  ผลงานสรางสรรคที่ไดรับจดลิขสิทธ์ิ หมายถึงงานตามประเภทที่กฎหมายลิขสิทธิ์คุมครอง
ไดแก 

๑) ลิขสิทธ์ิ หมายถึง สิทธิแตเพียงผูเดียวที่จะกระทําการใดๆ เกี่ยวกับงานที่ผูสรางสรรค 
ไดริเริ่มโดยการใชสติปญญาความรู ความสามารถ และความวิริยะอุตสาหะของตนเองในการสรางสรรค โดยไม
ลอกเลียนงานของผูอ่ืน โดยงานที่สรางสรรคตองเปนงานตามประเภทที่กฎหมายลิขสิทธิ์ใหคุมครอง โดยผู
สรางสรรคจะไดรับความคุมครองทันทีที่สรางสรรคโดยไมตองจดทะเบียน พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 
๒๕๓๗ หมวด ๑ มาตรา ๖ ไดใหความคุมครองแกงานสรางสรรค ๙ ประเภท ซ่ึงลิขสิทธิ์ที่นับได ไดแก 
 (๑) งานวรรณกรรม (หนังสือ จุลสาร สิ่งพิมพ คําปราศรัย โปรแกรมคอมพิวเตอร ฯลฯ) 
     (๒) งานนาฏกรรม (ทารํา ทาเตน ฯลฯ)  
     (๓) งานศิลปกรรม (จิตรกรรม ประติมากรรม ภาพพิมพ ภาพถาย ศิลปประยุกต ฯลฯ) 
     (๔) งานดนตรีกรรม (ทํานอง ทํานองและเนื้อรอง ฯลฯ) 
     (๕) งานสิ่งบันทึกเสียง (เทป ซีดี)  



๒๙ 
 

     (๖) งานโสตทศันวัสด ุ(วีซีดี ดีวีดี ที่มีภาพหรือมีทั้งภาพและเสียง) 
     (๗) งานภาพยนตร  
     (๘) งานแพรเสียงแพรภาพ  
     (๙) งานอ่ืนใดในแผนกวรรณคดี วิทยาศาสตร หรือศิลปะ 
 **ทั้งน้ี จะนับลิขสิทธิ์ในขอน้ีได ตองเปนลิขสิทธิ์ที่ไดรับการจดแจง  
  ๒) ลิขสิทธิ์ที่นับไมไดในการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม (เน่ืองจากไดนับไปแลว 
ในผลงานทางวิชาการ)  ไดแก ลิขสิทธิ์ของบทความวิชาการ ตํารา หนังสือ  
  ๓) กรณีเปนผลงานที่ไดรับการจดสิขสิทธิ์เปนงานสรางสรรคในตัวบงชี้ที่ ๒.๑ แลว จะไมนับ
ซํ้าในตัวบงชี้น้ี  
  ๔) กําหนดคาน้ําหนักของผลงานที่จดลิขสิทธิ์เปน ๐.๒๕ ตอผลงาน ๑ ชิ้น 

วิธีการนับ 
 การนับจํานวนผลงานทางวิชาการ จะนับผลงานวิชาการทั้งของอาจารยประจําและนักวิจัย

ประจําที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาตอ โดยเปนผลงานที่ไดรับการพิจารณาใหตีพิมพเผยแพรในรูปแบบของ
บทความวิชาการในวารสารวิชาการ หนังสือ หรือตําราทางวิชาการ ซ่ึงมีระบบการพิจารณาตนฉบับจาก
คณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิกอนการตีพิมพ โดยนับการตีพิมพเพียงครั้งเดียวตองานวิชาการ ๑ เลม ไมนับ
ซํ้ากรณีที่ไดรับการตีพิมพหลายครั้ง หรือที่อยูระหวางกระบวนการตีพิมพ  

 การนับจํานวนผลงานที่ไดรับการจดลิขสิทธ์ิ จะนับผลงานวิชาการทั้งของอาจารยประจําและ
นักวิจัยประจําที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาตอ โดยตองเปนผลงานที่มีหลักฐานเปนหนังสือรับรองความเปน
เจาของลิขสิทธิ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. ๒๕๓๗ (โดยจะขอตรวจสอบป พ.ศ. ที่ไดรับการจด
ลิขสิทธ์ิดวย) ที่ออกใหใน ๓ ปกอนหนาปที่ประเมิน  โดยไมนับรวมผลงานที่อยูในระหวางยื่นจดลิขสิทธิ์  
สูตรการคํานวณผลการดําเนินงาน : 
. 

  (ผลรวมของจํานวนผลงานวิชาการหรืองานสรางสรรคที่ไดรับรองคุณภาพ  
 x  คุณภาพผลงานวิชาการหรืองานสรางสรรค ๓ ปยอนหลัง) x ๑๐๐ 

 จํานวนอาจารยประจําและนกัวิจัยประจําทัง้หมด ๓ ปยอนหลัง 
 

เกณฑการใหคะแนน 

พิจารณาจากผลการดําเนินงานระดับคณะและหนวยงานวิจัย จําแนกตามกลุมสาขาวิชาใน
แตและกลุมสถาบัน  
 
 



๓๐ 
 

 

กลุมสถาบัน/ กลุมสาขาวิชา ๕ คะแนน 
สถาบันกลุม ข (๑),  ข (๒) และ ค (๒)  
คณะใน 
กลุมสาขาวิชา 

วิทยาศาสตรสุขภาพ   ๑๕ 
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี   ๑๕ 
มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ๓๐ 

สถาบันกลุม ค (๑) และ ง  
คณะใน 
กลุมสาขาวิชา 

วิทยาศาสตรสุขภาพ   ๑๕ 
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี   ๑๕ 
มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ๓๐ 

 

สูตรการคํานวณคาคะแนนของแตละคณะและหนวยงานวิจัย  
การใชสูตรการคํานวณคาคะแนน ใหคํานวณตามผลการดําเนินงานจริง โดยใชผลการดําเนินงานที่

กําหนดเปน ๕ คะแนน ตามเกณฑการใหคะแนน เปนตัวเทียบในการคํานวณคาคะแนน ดังน้ี 
 

 ผลการดําเนินงานตามตัวบงชี้ x  ๕  
ผลการดําเนินงานที่กําหนดเปน ๕ คะแนน 

สูตรการคํานวณคาคะแนนระดับสถาบัน  
ให ใชผลรวมคาคะแนนของทุกคณะและหนวยงานวิ จัยรวมกันหารดวยจํานวนคณะและ 

หนวยงานวิจัยทั้งหมด 
ขอมูลที่ตองการ : ใชขอมูลยอนหลัง ๓ ป 
 ๑. จํานวนและรายชื่อผลงานวิชาการ (บทความวิชาการ ตํารา หนังสือ ที่มีระดับคุณภาพที่กําหนด)
ของอาจารยประจําและนักวิจัยประจําของแตละคณะวิชาและหนวยงานวิจัยในรอบ ๓ ปปฏิทินกอนหนาปที่
ประเมิน โดยนับรวมผลงานวิชาการของอาจารยและนักวิจัยประจําทั้งที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาตอ ทั้งนี้ 
ใหรายงานชื่อเจาของผลงาน ปที่ผลงานแลวเสร็จ ปที่ไดรับการรับรองคุณภาพจากหนวยงานที่เชื่อถือได   
ชื่อหนวยงานที่รับรอง โดยมีหลักฐานการรับรองคุณภาพจากหนวยงานที่เกี่ยวของ พรอมทั้งคาน้ําหนักของ
ผลงานวิชาการแตละชิ้น 
 ๒. จํานวนและรายชื่อผลงานที่ไดรับการจดลิขสิทธิ์ ของอาจารยประจําและนักวิจัยประจําของแตละ
คณะวิชาและหนวยงานวิจัยในรอบ ๓ ปปฏิทินกอนหนาปที่ประเมิน 
           ๓. จํานวนอาจารยประจําและนักวิจัยประจําทั้งหมดในแตละปการศึกษาของแตละคณะวิชาและ
หนวยงานวิจัย ไมนับรวมอาจารยและนักวิจัยที่ลาศึกษาตอ โดยรายงานยอนหลัง ๓ ปกอนหนาปที่ประเมิน  



๓๑ 
 

ตัวบงชีเ้ฉพาะ 
ตัวบงชีท้ี่ ๒.๔  รอยละงานวิจัยหรืองานสรางสรรคบนพื้นฐานของภูมิปญญาทองถิ่นหรือ 

เพื่อทองถิ่น (เฉพาะกลุม ข๒)  
 

คําอธิบาย 
 เปรียบเทียบจํานวนโครงการวิจัยหรืองานสรางสรรคบนพ้ืนฐานของภูมิปญญาทองถิ่นหรือเพ่ือ
ทองถิ่นของอาจารยประจําและนักวิจัยประจําตอจํานวนอาจารยประจําและนักวิจัยประจําทั้งหมดในแตละ 
คณะวิชาและหนวยวิจัย โดยใหนําเสนอในรูปรอยละ ทั้งน้ี พิจารณาผลการดําเนินงาน ๓ ปยอนหลัง 
นิยาม 

 ภูมิปญญาทองถิ่น หมายถึง ความรู ความสามารถ ที่เปนของทองที่ใดทองที่หน่ึง หรือสังคมใดสังคมหนึ่ง 
 งานวิจัยหรืองานสรางสรรคบนพื้นฐานของภูมิปญญาทองถิ่น หมายถึง ผลงานทางวิชาการที่

เปนการศึกษาและสรางองคความรู โดยใชฐานความรูความสามารถที่เปนของทองถิ่นใดทองถิ่นหน่ึงหรือ
สังคมใดสังคมหนึ่งมากําหนดกรอบความคิดของการวิจัยและมาใชในกระบวนการวิจัย ทําใหไดคําตอบที่
สามารถนําไปใชประโยชนกับการพัฒนาทองถิ่นไดเหมาะสมกับบริบทของทองถิ่นที่มีเอกลักษณเฉพาะ 
   งานวิจัยหรืองานสรางสรรคเพื่อทองถิ่น หมายถึง ผลงานวิชาการที่เปนการศึกษาและสรางองค
ความรูที่สนองตอบตอสภาพปญหาของสังคมในพื้นที่ที่สถาบันตั้งอยู และเปนพ้ืนที่ที่สถาบันควรมีสวนรวม
ในการพัฒนาสังคมใหเจริญกาวหนา ผลการวิจัยสามารถใหขอคนพบที่นําไปใชประโยชนไดเหมาะสมกับ
สภาพบริบทของสังคม 
 
วิธีการนับ 

 การนับจํานวนงานวิจัยหรืองานสรางสรรคบนพื้นฐานของภูมิปญญาทองถิ่นหรือเพื่อทองถิ่น  
ใหนับจํานวนโครงการวิจัยหรืองานสรางสรรคของอาจารยประจําและนักวิจัยประจําทั้งหมด (ใชการนับ
งานวิจัยของอาจารยและนักวิจัยประจําทั้งหมดโดยนับรวมของผูลาศึกษาตอดวย) กรณีอาจารยประจําและ
นักวิจัยประจํามีการศึกษาวิจัยมากกวา ๑ โครงการ ใหสามารถนับไดทุกโครงการที่แลวเสร็จ โดยนับ 
ทุกโครงการใน ๓ ปปฏิทินยอนหลังกอนหนาปที่ประเมิน 

  
สูตรการคํานวณผลการดําเนินงาน : 
 

 (ผลรวมของจาํนวนโครงการวิจัยหรืองานสรางสรรคบนพ้ืนฐานของภูมิปญญา
ทองถิ่นหรือเพ่ือทองถิ่นที่แลวเสร็จ ๓ ปยอนหลังของอาจารยประจําและ

นักวิจัยประจําในแตละคณะวิชาและหนวยงานวิจัย) x ๑๐๐ 

 ((จํานวนอาจารยประจําและนักวิจัยประจําทั้งหมด ๓ ปการศึกษายอนหลัง)) 



๓๒ 
 

เกณฑการใหคะแนน 

พิจารณาจากผลการดําเนินงานระดับคณะและหนวยงานวิจัย จําแนกตามกลุมสาขาวิชาในแตและ
กลุมสถาบัน 

กลุมสถาบัน/ กลุมสาขาวิชา ๕ คะแนน 
สถาบันกลุม ข (๒)   
คณะใน 
กลุมสาขาวิชา 

วิทยาศาสตรสุขภาพ   ๓๐ 
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี   ๓๐ 
มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ๓๐ 

 

สูตรการคํานวณคาคะแนนของแตละคณะและหนวยงานวิจัย  
การใชสูตรการคํานวณคาคะแนน ใหคํานวณตามผลการดําเนินงานจริง โดยใชผลการดําเนินงานที่

กําหนดเปน ๕ คะแนน ตามเกณฑการใหคะแนน เปนตัวเทียบในการคํานวณคาคะแนน ดังน้ี 
 

 ผลการดําเนินงานตามตัวบงชี้ x  ๕  
ผลการดําเนินงานที่กําหนดเปน ๕ คะแนน 

 

สูตรการคํานวณผลการดําเนินงานและคาคะแนนระดับสถาบัน  
ใหใชสูตรการคํานวณผลการดําเนินงานและสูตรการคํานวณคาคะแนน เชนเดียวกับระดับคณะ 

ขอมูลที่ตองการ : ใชขอมูลยอนหลัง ๓ ป 
 ๑. จํานวนและรายชื่อโครงการวิจัยหรืองานสรางสรรคบนพ้ืนฐานภูมิปญญาทองถิ่นหรือเพ่ือ
ทองถิ่นในแตละคณะวิชาและหนวยงานวิจัยในแตละปปฏิทิน โดยสามารถนับโครงการวิจัยหรืองาน
สรางสรรคของผูลาศึกษาตอไดดวย พรอมบทคัดยอรายงานการวิจัยที่ดําเนินการแลวเสร็จ โดยรายงาน
ยอนหลัง ๓ ปกอนปที่ประเมิน 
 ๒. จํานวนอาจารยประจําและนักวิจัยประจําทั้งหมดในปการศึกษานั้นในแตละคณะวิชาและ
หนวยงานวิจัย ไมนับรวมอาจารยและนักวิจัยประจําที่ลาศึกษาตอ โดยรายงานยอนหลัง ๓ ปกอนปที่
ประเมิน  
 
 
 
 
 



๓๓ 
 

ตัวบงชี้ ๒.๕   รอยละบทความวิจัยที่ไดรับการอางอิงในวารสารระดับชาติหรือระดับนานาชาติ 
 (เฉพาะกลุม ค๑ และ ง) 
 

คําอธิบาย 
 เปรียบเทียบจํานวนบทความวิจัยของอาจารยประจําและนักวิจัยประจําในแตละคณะวิชาและ
หนวยงานวิจัยที่ตีพิมพและไดรับการอางอิง (Citation) ในวารสารวิชาการระดับชาติหรือระดับนานาชาติ ตอ
จํานวนบทความวิจัยที่ไดรับการตีพิมพในระดับชาติหรือนานาชาติทั้งหมด โดยใหนําเสนอในรูปรอยละ ทั้งน้ี
พิจารณาผลการดําเนินงาน ๓ ปยอนหลัง 
 

นิยาม 
  บทความวิจัยที่ไดรับการอางอิงในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติ หมายถึง บทความจาก
ผลงานวิจัยของอาจารยประจําและนักวิจัยประจําในแตละคณะวิชาและหนวยงานวิจัยที่ตีพิมพระดับชาติหรือ
นานาชาติและถูกอางอิง(cited) โดยบทความวิจัยอ่ืนๆที่ตีพิมพในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติเชนกัน 
ทั้งน้ีการอางอิงจะไมนับการอางอิงตนเอง  ขอมูลการอางอิง (Citation) ใหใชจากฐานขอมูล Scopus แตหากนับ
การอางอิงเพ่ิมเติมจากวิธีการอื่น ใหแสดงหลักฐานวาไมไดนับซํ้ากับที่นับจากฐานขอมูล Scopusไปแลว  
สําหรับบทความจากผลงานวิจัยที่สามารถนํามานับการอางอิงไดมีเฉพาะ Article หรือ Conference 
Paper หรือ Review เทาน้ัน                                                                                                                                     

วิธีการนับ 
 การนับจํานวนบทความวิจัยที่ไดรับการอางอิง ใหนับจํานวนบทความวิจัยที่ตีพิมพและไดรับการ

อางอิงในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติจนถึงปปฏิทินกอนหนาปที่ประเมิน โดยนับการอางอิงของผลงาน
ตีพิมพทั้งหมดในชวงสองปปฏิทิน กอนหนาปที่ประเมินหน่ึงปปฏิทิน ทั้งนี้ ใหนับการอางอิงของผลงาน
ตีพิมพระดับชาติและนานาชาติของอาจารยประจําและนักวิจัยประจํา โดยนับรวมทั้งของผูปฏิบัติงานจริงและ
ผูลาศึกษาตอ การนับจะไมนับซํ้าแมวาบทความวิจัยชิ้นใดๆ จะไดรับการอางอิงหลายครั้งก็ตาม  

 การนับจํานวนบทความวิจัยที่ตีพิมพระดับชาติหรือนานาชาติ ใหนับจํานวนบทความจาก
ผลงานวิจัยที่ตีพิมพในระดับชาติและนานาชาติ (โดยไมคูณดวยคาน้ําหนัก) ในชวงสองปปฏิทิน กอนหนาป 
ที่ประเมินหนึ่งปปฏิทิน โดยนับรวมทั้งของอาจารยประจําและนักวิจัยประจําที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาตอ  
ในกรณีที่บทความจากผลงานวิจัยที่ตีพิมพเปนผลงานเดิมแตนําไปตีพิมพมากกวา ๑ ครั้ง ใหนับไดเพียง  
๑ บทความ ทั้งน้ี จะนับเม่ือบทความจากผลงานวิจัยไดรับการตีพิมพไปแลว หรือไดรับตอบรับอยางเปน
ทางการเปนลายลักษณอักษรใหมีการตีพิมพแลวเทานั้น 

 
                                                                                                                                                                
 



๓๔ 
 

สูตรการคํานวณผลการดาํเนินงาน: 
 

 (จํานวนบทความวิจัยที่ไดรับการอางอิงในวารสารระดบัชาติหรือนานาชาต ิ
 สามปปฏิทินกอนหนาปที่ประเมิน ) 

x ๑๐๐  (จํานวนบทความวิจัยที่ไดรับการตีพิมพทั้งหมดในชวงสองปปฏิทิน  
กอนหนาปที่ประเมินหนึ่งปปฏิทิน) 

เกณฑการใหคะแนน 

พิจารณาจากผลการดําเนินงานระดับคณะและหนวยงานวิจัย จําแนกตามกลุมสาขาวิชาใน
แตและกลุมสถาบัน 
 

กลุมสถาบัน/ กลุมสาขาวิชา ๕ คะแนน 
สถาบันกลุม ค (๑) และ ง  
คณะใน 
กลุมสาขาวิชา 

วิทยาศาสตรสุขภาพ   ๖๐ 
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี   ๖๐ 
มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ๖๐ 

หมายเหตุ : ยกเวนไมประเมินกลุมสาขา Arts ตามนิยามของ ISCED 

สูตรการคํานวณคาคะแนนของแตละคณะและหนวยงานวิจัย  
การใชสูตรการคํานวณคาคะแนน ใหคํานวณตามผลการดําเนินงานจริง โดยใชผลการดําเนินงานที่

กําหนดเปน ๕ คะแนน ตามเกณฑการใหคะแนน เปนตัวเทียบในการคํานวณคาคะแนน ดังน้ี 
 

 ผลการดําเนินงานตามตัวบงชี้ x  ๕  
ผลการดําเนินงานที่กําหนดเปน ๕ คะแนน 

 
 

สูตรการคํานวณผลการดาํเนินงานและคาคะแนนระดับสถาบัน  
 ใหใชสตูรการคํานวณผลการดําเนินงานและสตูรการคํานวณคาคะแนนเชนเดียวกบัระดับคณะ 
โดยไมนําผลการดําเนินงานของคณะในดาน Arts มาใชในการคํานวณ 
 
 
 
 
 



๓๕ 
 

ขอมูลที่ตองการ :  
 ๑. จํานวน และรายชื่อของบทความวิจัยในระดับชาติและนานาชาติ ของอาจารยประจํา
และนักวิจัยประจําในกลุมสาขาวิชาใดๆ ในชวงสองปปฏิทิน กอนหนาปที่ประเมินหนึ่งปปฏิทิน ที่
ไดรับการอางอิงจนถึงปปฏิทินกอนหนาปที่ประเมิน และใหระบุจํานวนการอางอิงของแตละบทความ 
โดยไมนับการอางอิงตนเอง ทั้งน้ี ใหระบุหลักฐานที่ไดรับการอางอิงในกรณีที่ไมไดสืบคนการอางอิงจาก
ฐานขอมูล Scopus   ในการนับใหนับจํานวนบทความวิจัยที่ไดรับการอางอิงของอาจารยประจําและนักวิจัย
ประจําทั้งที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาตอ  
 ๒. จํานวน และรายชื่อบทความจากผลงานวิจัยวิจัยที่ไดรับการตีพิมพในระดับชาติหรือระดับ
นานาชาติของอาจารยประจําและนักวิจัยประจําทั้งที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาตอ ในแตละกลุมสาขาวิชา 
ในแตละปปฏิทิน พรอมชื่อเจาของบทความ ปที่ตีพิมพ  ชื่อวารสารหรือรายงานสืบเน่ืองจากการประชุม
วิชาการที่ตีพิมพ โดยรายงานผลงานที่ตีพิมพทั้งหมดในชวงสองปปฏิทิน กอนหนาปที่ประเมินหนึ่งปปฏิทิน  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๓๖ 
 

ตัวบงชี้ ๒.๖   รอยละผลงานวิจัยหรืองานสรางสรรคที่ไดรับการจดทะเบียนสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตร 
(เฉพาะคณะวิชาและหนวยงานวิจัยในกลุมสาขาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี และ 
กลุมสาขาวิทยาศาสตรสุขภาพ ของกลุม ค๑ และ ง) 

คําอธิบาย 
 เปรียบเทียบจํานวนจํานวนผลงานวิจัยหรืองานสรางสรรคของอาจารยประจําและนักวิจัยประจําใน 
แตละคณะวิชาและหนวยงานวิจัยที่ไดรับการจดทะเบียนสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตร ตอจํานวนอาจารยประจํา
และนักวิจัยประจําทั้งหมดในแตละคณะวิชาและหนวยงานวิจัย โดยใหนําเสนอในรูปรอยละ ทั้งน้ีพิจารณา 
ผลการดําเนินงาน ๓ ปยอนหลัง 
นิยาม 

• สิทธิบัตร(patent) หมายถึง หนังสือสําคัญที่รัฐออกใหเพ่ือคุมครองการประดิษฐคิดคนหรือการ
ออกแบบผลิตภัณฑที่มีลักษณะตามที่กําหนดในกฎหมาย กฎกระทรวง และระเบียบวาดวยสิทธิบัตร 
พ.ศ. ๒๕๕๒ ซ่ึงเปนทรัพยสินทางปญญาประเภทหนึ่งที่เกี่ยวกับการประดิษฐคิดคน แบงออกเปน
สิทธิบัตรการประดิษฐ และสิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ 

• อนุสิทธิบัตร(Petty patent) เปนการใหความคุมครองสิ่งประดิษฐคิดคนเชนเดียวกับสิทธิบัตรการ
ประดิษฐ แตแตกตางกันตรงที่การประดิษฐที่จะขอรับอนุสิทธิบัตรเปนการประดิษฐที่มีเปนการ
ปรับปรุงเพียงเล็กนอยซ่ึงมีเทคนิคที่ไมสูงมากนัก สําหรับขั้นตอนการขอรับอนุสิทธิบัตรจะใช
ระยะเวลาสั้นกวาสิทธิบัตรมาก เน่ืองจากใชระบบจดทะเบียนแทนการใชระบบการตรวจสอบกอน
การรับจดทะเบียน  (รายละเอียดปรากฏในภาคผนวก ข) 

• ผลงานวิจัยหรืองานสรางสรรคที่ไดรับการจดทะเบียนสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตร หมายถึง 
จํานวนผลงานวิจัยที่อาจารยประจําและนักวิจัยประจําในแตละคณะวิชาและหนวยงานวิจัยไดพัฒนาขึน้
จนกระทั่งไดการจดทะเบียนทรัพยสินทางปญญา ทั้งในประเภทสิทธิบัตรและอนุสิทธิบัตรทั้งในประเทศ
และตางประเทศ ทั้งน้ีกําหนดคาน้ําหนักของสิทธิบัตรและอนุสิทธิบัตรไวดังนี้  
     สิทธิบัตรที่ไดรับการจดทะเบียนทั้งในและตางประเทศใหคานํ้าหนักเปน ๑.๐๐ 
     อนุสิทธิบัตรไดรับการจดทะเบียนทั้งในและตางประเทศใหคานํ้าหนักเปน ๐.๒๕  

วิธีการนับ 
 การนับจํานวนสิทธิบัตรและอนุสิทธิบัตร ใหนับสิทธิบัตรและอนุสิทธิบัตรของอาจารยประจํา

และนักวิจัยประจําทั้งที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาตอในแตละป โดยนับไดทั้งการจดทะเบียนในประเทศและ
ตางประเทศ ทั้งน้ีใหนับเฉพาะกรณีที่ไดรับการจดทะเบียนแลวเทานั้น ไมนับกรณีอยูระหวางยื่นจดทะเบียน
หรือรอผลการจดทะเบียน ไมนับการจดลิขสิทธิ์และการจดเครื่องหมายการคา นับเฉพาะสิทธิบัตรและ 
อนุสิทธิบัตรที่ไดรับจดทะเบียนในชวง ๓ ปปฏิทินที่ประเมิน ไมนับสิทธิบัตรที่มีอายุอยูในชวง ๓ ปกอนหนา
ชวงปที่ประเมิน (ใชการนับงานวิจัยของอาจารยและนักวิจัยประจําทั้งหมดโดยนับรวมของผูลาศึกษาตอดวย) 



๓๗ 
 

สูตรการคํานวณผลการดําเนินงาน : 
 (ผลรวมของจาํนวนสิทธิบตัร/อนุสิทธิบัตร ๓ ปยอนหลังของ 

อาจารยประจําและนักวิจัยประจําในแตละคณะวชิาและหนวยงานวจัิย) x ๑๐๐ 
 ((จํานวนอาจารยประจําและนักวิจัยประจําทั้งหมด ๓ ปยอนหลัง)) 

เกณฑการใหคะแนน 
พิจารณาจากผลการดําเนินงานระดับคณะและหนวยงานวิจัย จําแนกตามกลุมสาขาวชิาในแตและกลุม

สถาบัน 
กลุมสถาบัน/ กลุมสาขาวิชา ๕ คะแนน 

สถาบันกลุม ค (๑) และ ง  
คณะใน 
กลุมสาขาวิชา 

วิทยาศาสตรสุขภาพ   รอยละ ๑ 
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี   รอยละ ๑ 

สูตรการคํานวณคาคะแนนของแตละคณะและหนวยงานวิจัย  
การใชสูตรการคํานวณคาคะแนน ใหคํานวณตามผลการดําเนินงานจริง โดยใชผลการดําเนินงานที่

กําหนดเปน ๕ คะแนน ตามเกณฑการใหคะแนน เปนตัวเทียบในการคํานวณคาคะแนน ดังน้ี 
 

 ผลการดําเนินงานตามตัวบงชี้ x  ๕  
ผลการดําเนินงานที่กําหนดเปน ๕ คะแนน 

สูตรการคํานวณผลการดําเนินงานและคาคะแนนระดับสถาบัน  
ใหใชสูตรการคํานวณผลการดําเนินงานและสูตรการคํานวณคาคะแนนเชนเดียวกับระดับคณะ โดย

ไมนําผลการดําเนินงานของคณะในกลุมสาขาวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตรมาใชในการคํานวณ 
ขอมูลที่ตองการ : 
 ๑. จํานวนและรายการการจดทะเบียนสิทธิบัตร หรืออนุสิทธิบัตรของอาจารยประจําและนักวิจัย
ประจําทั้งที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาตอในแตละคณะวิชาและหนวยงานวิจัยในแตละปปฏิทิน  พรอมชื่อ
เจาของสิทธิบัตร อนุสิทธิบัตร วัน/เดือน/ปที่ไดรับจดทะเบียน โดยจําแนกการจดทะเบียนในประเทศและ
ตางประเทศ และรายงานยอนหลัง ๓ ปกอนหนาปปฏิทินที่ประเมิน ทั้งน้ีใหรายงานคาน้ําหนักของผลงานที่
ไดรับจดทะเบียนแตละผลงานดวย 
         ๒. จํานวนอาจารยประจําและนักวิจัยประจําทั้งหมดในแตละปการศึกษาของแตละคณะวิชาและ
หนวยงานวิจัย ไมนับรวมอาจารยและนักวิจัยประจําที่ลาศึกษาตอ โดยรายงานยอนหลัง ๓ ปกอนหนาปที่ประเมิน 
 ๓. สิทธิบตัรฉบับจริงหรือสําเนา ที่แสดงชื่อผูประดิษฐและวันที่ไดรับอนุมัติ 



๓๘ 
 

 

มาตรฐานที่ ๓ การบริการวิชาการแกสังคม  
 สถาบันอุดมศึกษามีการใหบริการวิชาการที่ครอบคลุมกลุมเปาหมายที่เฉพาะเจาะจงทั้งในประเทศ
และตางประเทศซึ่งอาจใหบริการโดยการใชทรัพยากรของสถาบันหรือใชทรัพยากรรวมกันทั้งในระดับ
สถาบันและระดับบุคคลในหลายลักษณะ อาทิ การใหคําปรึกษา การศึกษา วิจัยคนควา เพ่ือแสวงหาคําตอบ
ใหกับสังคม การฝกอบรมหลักสูตรระยะสั้นตางๆ การจัดใหมีการศึกษาตอเน่ือง บริการศิษยเกาและ
ประชาชนทั่วไป การใหบริการทางวิชาการนี้สามารถจัดในรูปแบบการใหบริการแบบใหเปลาดวยสํานึกความ
รับผิดชอบของความเปนสถาบันอุดมศึกษาในฐานะเปนที่พ่ึงของสังคม หรือเปนการใหบริการเชิงพาณิชยที่
ใหผลตอบแทนเปนรายได หรือเปนขอมูลยอนกลับมาพัฒนาและปรับปรุงเพ่ือใหเกิดองคความรูใหม การ
ใหบริการทางวิชาการโดยการถายทอดเทคโนโลยีและองคความรูใหมที่เปนประโยชน เปนที่พ่ึงและแหลง
อางอิงทางวิชาการ เสนอแนะทางที่เหมาะสม สอดคลอง อันกอใหเกิด ความมั่นคง  ความเขมแข็ง และการ
พัฒนาที่ยั่งยืนของชุมชน สังคม ประเทศชาติและนานาชาติ ตลอดจนการสงเสริมการมีบทบาททางวิชาการ 
และวิชาชีพในการตอบสนอง  ชี้นํา และเตือนสติสังคมของสถาบันอุดมศึกษาโดยคํานึงถึงความรับผิดชอบ
ตอสาธารณะ 
 

มาตรฐานที่ ๓ การบริการวิชาการแกสังคม ประกอบดวยตวับงชี้ ๕ ตัว คือ  

ที่ ตัวบงชี้ 
กลุมสถาบัน 

ข (๑) 
๑๕% 

ข(๒) 
๒๕% 

ค(๑) 
๑๐% 

ค(๒) 
๑๕% 

ง 
๑๐% 

๓.๑ ระดับความสําเร็จของการบรรลุวตัถุประสงคตาม
แผนงานบริการวิชาการแกสังคม  

๕ ๕ ๓ ๕ ๔ 

๓.๒ ระดับความสําเร็จในการนําความรูและประสบการณจาก
การใหบริการวิชาการมาใชในการพัฒนาการเรียนการ
สอนและการวิจัย  

๕ ๕ ๔ ๖ ๓ 

๓.๓ ระดับความสําเร็จของการเรียนรูและเสริมสรางความ
เขมแข็งของชุมชน  

๕ ๕ ๓ ๔ ๓ 

๓.๔ ระดับความสําเร็จของการสงเสริมและสืบสานโครงการ 
อันเนื่องมาจากพระราชดําริ 

- ๕ - - - 

๓.๕ ระดับความสําเร็จของการเสริมสรางความเขมแข็งของ
วิชาชีพครูและประสิทธิผลของการพัฒนาครูและ
บุคลากรทางการศึกษา  

- ๕ - - - 

 
 



๓๙ 
 

ตัวบงชี้ ๓.๑  ระดับความสําเร็จของการบรรลุวัตถุประสงคตามแผนงานบริการวิชาการแกสังคม 
คําอธิบาย  
 เปนการประเมินประสิทธิผลของแผนงานบริการวิชาการแกสังคมของสถาบันอุดมศึกษา โดยแผน
ประกอบดวยวัตถุประสงค และโครงการยอย โดยโครงการยอยจะมีวัตถุประสงคของแตละโครงการดวย 
ดังนั้น การวัดระดับความสําเร็จของการบรรลุวัตถุประสงคของแผน หมายถึง การบรรลุตามวัตถุประสงค
โครงการยอยทุกโครงการที่สนับสนุนวัตถุประสงคแตละขอของแผนงานบริการวิชาการเพื่อสังคม  
ประเด็นการพิจารณา            

๑. มีแผนบริการวิชาการที่ไดรับอนุมัติจากสภาสถาบัน     
๒. มีการดําเนินการตามแผนบริการวิชาการอยางครบถวน     
๓. มีการติดตาม ประเมินผลโครงการหรือกิจกรรม และนําผลการประเมินไปปรับปรุงแผนบริการ

วิชาการในปตอไป          
๔. โครงการหรือกิจกรรมรอยละ ๕๐-๗๙  บรรลุวัตถุประสงคตามเกณฑ    
๕. โครงการหรือกิจกรรมรอยละ ๘๐-๑๐๐ บรรลุวัตถุประสงคตามเกณฑ 

 โครงการหรือกิจกรรมที่บรรลุวัตถุประสงคตามเกณฑ คือ โครงการหรือกิจกรรมที่มีผลการ
ดําเนินการครบทุกขอดังน้ี          
 ๑. บรรลุวัตถุประสงคตามที่ระบุในโครงการหรือกิจกรรม      
 ๒. จํานวนผูเขารวมจริงตอจํานวนที่กําหนดในโครงการหรือกิจกรรมไมนอยกวารอยละ ๘๐  
 ๓. คะแนนความพึงพอใจโดยรวมเฉลี่ยไมนอยกวา ๓.๕๑  จากคะแนนเต็ม ๕   
 ๔. ขอคําถามยอยเกี่ยวกับความรูความเขาใจมีคะแนนเฉลี่ยไมนอยกวา ๓.๕๑ จากคะแนนเต็ม ๕  
 ๕. ขอคําถามยอยเก่ียวกับการนําความรูไปใชใหเกิดประโยชนมีคะแนนเฉลี่ยไมนอยกวา ๓.๕๑ จาก
คะแนนเต็ม  ๕                  
 หมายเหตุ    
 ๑) คําตอบในขอ ๓ ถึงขอ ๕ มาจากผูตอบไมต่ํากวารอยละ ๗๕ ของผูเขารวมโครงการ  
 ๒) แผนบริการวิชาการระดับสถาบัน ตองไดรับการอนุมัติจากสภาสถาบันหรือผูที่สภามอบหมาย 
และแผนบริการวิชาการระดับคณะ ตองไดรับการอนุมัติจากกรรมการประจําคณะ 

เกณฑการใหคะแนน 
๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 

มีการปฏิบัต ิ
๑ ขอ 

มีการปฏิบัต ิ
๒ ขอ 

มีการปฏิบัต ิ
๓ ขอ 

มีการปฏิบัต ิ
๔ ขอ 

มีการปฏิบัต ิ
 ๕ ขอ 

 
 



๔๐ 
 

ขอมูลที่ตองการ : ใชขอมูลยอนหลัง ๓ ป 
 ๑. แผนบริการทางวิชาการที่ไดรับอนุมัติจากสภาสถาบัน ที่ระบุวัตถุประสงคของแผน พรอม
รายละเอียดของโครงการตามแผนบริการวิชาการ (แตละโครงการจะตองระบุวัตถุประสงค ตัวบงชี้
ความสําเร็จและกลุมเปาหมายใหชัดเจน)   
 ๒. รายงานสรุปผลการดําเนินงานตามแผนบริการวิชาการ  

๓. รายงานสรุปผลโครงการทุกโครงการ ซ่ึงจะตองมีจํานวนผูเขารวมโครงการจริง ผลการประเมิน
ความรูความเขาใจ และผลการประเมินการนําความรูไปใช พรอมแบบประเมิน 

๔. เครื่องมือวัดความสําเร็จของแผนบริการทางวิชาการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๔๑ 
 

ตัวบงชี้ ๓.๒ ระดับความสําเร็จในการนําความรูและประสบการณจากการใหบริการวิชาการ 
มาใชในการพัฒนาการเรียนการสอนหรือการวิจัย 

คําอธิบาย  
 การที่สถาบันอุดมศึกษาไดนําองคความรูและมวลประสบการณจากการใหบริการวิชาการแก
สังคม ชุมชนและประเทศชาติมาใชประโยชนในการพัฒนาการเรียนการสอน หรือการวิจัย โดยตองมีการทํา
แผนบูรณาการการบริการวิชาการกับการเรียนการสอนหรือการวิจัยอยางชัดเจน โดยจะวัดจากจํานวน
โครงการบริการวิชาการที่มีการนําความรูและประสบการณมาใชในการพัฒนาการเรียนการสอนหรือการวิจัย 
โดยพิจารณาจากการนําผลจากการบริการวิชาการนํามาสูการทําวิจัย  
สูตรการคํานวณผลการดําเนินงาน : 

 จํานวนโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการที่มีการบูรณาการกับ 
การเรียนการสอนหรือการวิจัย ๓ ปยอนหลัง X ๑๐๐ 

 จํานวนโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการที่กําหนดในแผนทั้งหมด ๓ ปยอนหลัง 

สูตรการคํานวณคาคะแนน 

การใชสูตรการคํานวณคาคะแนน ใหคํานวณตามผลการดําเนินงานจริง โดยใชผลการดําเนินงานที่
กําหนดเปน ๕ คะแนน ตามเกณฑการใหคะแนน เปนตัวเทียบในการคํานวณคาคะแนน กําหนดรอยละ ๕๐ 
ที่ ๕ คะแนน ดังน้ี 
 

 ผลการดําเนินงานตามตัวบงชี้ x  ๕  
ผลการดําเนินงานที่กําหนดเปน ๕ คะแนน 

 

ขอมูลที่ตองการ : ใชขอมูลยอนหลัง ๓ ป 
 ๑. แผนในการใหบริการวิชาการที่สถาบันไดใหบริการทางวิชาการแกชุมชนหรือสังคม 
 ๒. หลักฐานที่แสดงวาอาจารยประจํามีการรวบรวมจัดระบบและมีการประมวลความรูและ
ประสบการณจากการใหบริการทางวิชาการ 
 ๓. หลักฐานที่แสดงวา อาจารยประจํามีการนําความรูและประสบการณในการใหบริการทาง
วิชาการมาพัฒนาการเรียนการสอน หรืองานวิจัย 
 ๔. งานวิจัยที่เกิดจากผลของการบริการวิชาการ 
 
 
 
 
 



๔๒ 
 

ตัวบงชี้  ๓.๓  ระดับความสําเร็จของการเรียนรูและเสริมสรางความเขมแข็งของชุมชน 
คําอธิบาย  
 การที่สถาบันอุดมศึกษามีการบริการวิชาการแกสังคมเพื่อมุงใหเกิดการเรียนรูของชุมชนและการเสริมสราง
ความเขมแข็งใหกับชุมชน ดังน้ัน ในแผนบริการวิชาการของสถาบัน จึงควรมีโครงการ/กิจกรรมเกี่ยวกับการเรียนรู
และเสริมสรางความเขมแข็งของชุมชน แลววัดความสําเร็จของโครงการ/กิจกรรมจากการบรรลุวัตถุประสงคของ
โครงการ/กิจกรรมที่กําหนดไว โดยตองการใหสถาบันอุดมศึกษากําหนดพื้นที่ชุมชนกลุมเปาหมายอยางนอย  
๑ ชุมชน ทําการสํารวจความตองการเพื่อดําเนินการเพื่อใหชุมชนเกิดความเขมแข็ง และจัดทําเปนโครงการ/กิจกรรม 
โดยกําหนดตัวบงชี้ความสําเร็จและเปาหมายรวมกับชุมชน  

สูตรการคํานวณผลการดําเนินงาน 
 จํานวนตัวบงชี้ท่ีบรรลุเปาหมาย 

X   ๑๐๐ 
 จํานวนตัวบงชีท่ี้กําหนดทั้งหมด 

 

สูตรการคํานวณคาคะแนน 

การใชสูตรการคํานวณคาคะแนน ใหคํานวณตามผลการดําเนินงานจริง โดยใชผลการดําเนินงานที่
กําหนดเปน ๕ คะแนน ตามเกณฑการใหคะแนน เปนตัวเทียบในการคํานวณคาคะแนน กําหนดรอยละ ๑๐๐ 
ที่ ๕ คะแนน ดังน้ี 
 

 ผลการดําเนินงานตามตัวบงชี้ x  ๕  
ผลการดําเนินงานที่กําหนดเปน ๕ คะแนน 

ขอมูลที่ตองการ : ใชขอมูลยอนหลัง ๓ ป 
 ๑. พ้ืนที่ชุมชนกลุมเปาหมาย  
 ๒. รายงานการวจัิยการสาํรวจความตองการของชุมชน เพ่ือกําหนดเปาหมายการเรยีนรูและเสริมสรางความเขมแข็ง  
 ๓. แผนงาน โครงการหรือกิจกรรมการเรียนรูและเสริมสรางความเขมแข็งของชุมชน ประกอบดวย 
ตัวบงชี้ และคาเปาหมายความสําเร็จ พ้ืนที่ชุมชนกลุมเปาหมาย 
 ๔. รายงานการประเมินพัฒนาการของการเรียนรูของชุมชน รวมทั้งการสรางความเขมแข็งใหชุมชน 
 ๕. รายงานการประเมินความสําเร็จของแผนงาน โครงการหรือกิจกรรมการเรียนรูและเสริมสราง
ความเขมแข็งของชุมชน (ตามตัวบงชี้และคาเปาหมายที่กําหนด) พรอมหลักฐานเชิงประจักษที่แสดงใหเห็น
ความสําเร็จชัดเจน  
 
 



๔๓ 
 

ตัวบงชี้ ๓.๔ ระดับความสําเร็จของการสงเสริมและสืบสานโครงการอันเน่ืองมาจาก 
  พระราชดําริ (เฉพาะกลุม ข๒) 
คําอธิบาย  
 การที่สถาบันอุดมศึกษามีการบริการวิชาการแกสังคมเพื่อมุงศึกษา วิจัย สงเสริมและสืบสาน
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริในการปฏิบัติภารกิจของสถาบันเพ่ือการพัฒนาทองถิ่น ดังนั้น ในแผน
บริการวิชาการของสถาบัน จึงควรมีโครงการ/กิจกรรมที่เปนการสงเสริมและสืบสานโครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริ แลววัดความสําเร็จของโครงการ/กิจกรรมจากการบรรลุวัตถุประสงคของโครงการ/กิจกรรมที่
กําหนดไว โดยโครงการ ตัวบงชี้ และเปาหมายตองไดรับความเห็นชอบจากสภาสถาบัน 
ตัวอยางโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ เชน 
 ๑. โครงการสงเสริมคุณภาพการศึกษาโรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดน   
  ๒. โครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  
สยามบรมราชกุมารี  
     ๓. โครงการสงเสริมศักยภาพการผลิตโคขุนของสมาชิกสหกรณการเลี้ยงปศสุัตว                         
 ๔. โครงการเศรษฐกิจพอเพียง   
 ฯลฯ  

สูตรการคํานวณผลการดําเนินงาน 
 จํานวนตัวบงชี้ของโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดําริท่ีบรรลุเปาหมาย 

X   ๑๐๐ 
 จํานวนตัวบงชีข้องโครงการอนัเน่ืองมาจากพระราชดําริท้ังหมด 

สูตรการคํานวณคาคะแนน 

การใชสูตรการคํานวณคาคะแนน ใหคํานวณตามผลการดําเนินงานจริง โดยใชผลการดําเนินงานที่
กําหนดเปน ๕ คะแนน ตามเกณฑการใหคะแนน เปนตัวเทียบในการคํานวณคาคะแนน กําหนดรอยละ ๑๐๐ 
ที่ ๕ คะแนน ดังน้ี 
 

 ผลการดําเนินงานตามตัวบงชี้ x  ๕  
ผลการดําเนินงานที่กําหนดเปน ๕ คะแนน 

 

 
 
 
 
 



๔๔ 
 

ขอมูลที่ตองการ : ใชขอมูลยอนหลัง ๓ ป 
 ๑. โครงการ/กิจกรรมที่สงเสริมและสืบสานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ  
 ๒. รายงานการประชุมของสภาสถาบันที่เห็นชอบโครงการ/กิจกรรมสงเสริมและสืบสานโครงการอัน
เน่ืองมาจากพระราชดําริ  
 ๓. รายงานการติดตามประเมินผลโครงการ/กิจกรรมสงเสริมและสืบสานโครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริ และหลักฐานการนําผลประเมินไปปรับปรุงโครงการ/กิจกรรมดังกลาว 
 ๔. รายงานผลการประเมินผลทุกโครงการ (ประเมินตามวัตถุประสงคของโครงการ) 
หมายเหตุ :  
 - สามารถนับโครงการ/กิจกรรมที่มีกลุมเปาหมายแตกตางกันได 
 - กรณีโครงการ/กิจกรรมนั้น มีหลายสถาบันอุดมศึกษารวมดําเนินการ สถาบันอุดมศึกษาทุกแหง
สามารถนับแยกโครงการ/กิจกรรมนั้นได 
 - กรณีไมมีขอมูลยอนหลังครบ ๓ ป ใหใชขอมูลลาสุดที่มี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๔๕ 
 

ตัวบงชี้ ๓.๕ ระดับความสํ า เ ร็ จ ในการ เสริ มสร า งความ เข มแ ข็ งของวิ ช าชีพครู และ 
   ประสิทธิผลของการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา (เฉพาะกลุม ข๒) 
คําอธิบายตัวบงชี้   
 การที่สถาบันอุดมศึกษามีการบริการวิชาการแกสังคมเพื่อมุงเสริมสรางความเขมแข็งของวิชาชีพครู 
ผลิตและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาใหมีคุณภาพและมาตรฐานที่เหมาะสมกับการเปนวิชาชีพชั้นสูง 
ดังน้ัน ในแผนบริการวิชาการของสถาบัน จึงควรมีโครงการ/กิจกรรมที่มุงเสริมสรางความเขมแข็งของวิชาชีพ
ครู พัฒนาครูและบุคลากรทางศึกษา แลววัดความสําเร็จของโครงการ/กิจกรรมจากการบรรลุวัตถุประสงค
ของโครงการ/กิจกรรมที่กําหนดไว โดยโครงการ ตัวบงชี้ และเปาหมายตองไดรับความเห็นชอบจากสภา
สถาบัน 
  ครู /คณาจารย  หมายถึง บุคลากรที่ทําหนาที่หลักดานการเรียนการสอน และการสงเสริม การ
เรียนรู  การวิจัยในสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาของรัฐและเอกชน 
           บุคลากรทางการศึกษา หมายถึง บุคลากรที่มีสวนรวมดําเนินการ ผูสนับสนุนดานการศึกษา  
บริหาร และนิเทศการศึกษา 

สูตรการคํานวณผลการดําเนินงาน 
 จํานวนตัวบงชี้โครงการเสริมสรางความเขมแข็งของวิชาชีพครูและ 

การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาที่บรรลุเปาหมาย 
X   ๑๐๐ 

 จํานวนตัวบงชีข้องโครงการเสริมสรางความเขมแข็งของวิชาชีพครูและ 
การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาทั้งหมด 

สูตรการคํานวณคาคะแนน 

การใชสูตรการคํานวณคาคะแนน ใหคํานวณตามผลการดําเนินงานจริง โดยใชผลการดําเนินงานที่
กําหนดเปน ๕ คะแนน ตามเกณฑการใหคะแนน เปนตัวเทียบในการคํานวณคาคะแนน กําหนดรอยละ ๑๐๐ 
ที่ ๕ คะแนน ดังน้ี 
 

 ผลการดําเนินงานตามตัวบงชี้ x  ๕  
ผลการดําเนินงานที่กําหนดเปน ๕ คะแนน 

 

 
 
 
 
 



๔๖ 
 

ขอมูลที่ตองการ : ใชขอมูลยอนหลัง ๓ ป 
 ๑. โครงการหรือกิจกรรมที่เสริมสรางความเขมแข็งของวิชาชีพครู การพัฒนาครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ที่ระบุวัตถุประสงค และกลุมเปาหมาย รวมทั้งความสําเร็จของโครงการ 
 ๒. รายงานการประชุมของสภาสถาบันที่แสดงการเห็นชอบโครงการ/กิจกรรมเสริมสรางความ
เขมแข็งของวิชาชีพครู การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 ๓. รายงานสรุปผลโครงการทุกโครงการ ซ่ึงจะตองมีจํานวนผูเขารวมโครงการจริง ผลการประเมนิ
ความรูความเขาใจ และผลการประเมินการนําความรูไปใช พรอมแบบประเมิน 

หมายเหตุ :  
 - สามารถนับโครงการ/กิจกรรมที่มีกลุมเปาหมายแตกตางกันได 
 - กรณีโครงการ/กิจกรรมนั้น มีหลายสถาบันอุดมศึกษารวมดําเนินการ สถาบันอุดมศึกษาทุกแหง
สามารถนับแยกโครงการ/กิจกรรมนั้นได 
 - กรณีไมมีขอมูลยอนหลังครบ ๓ ป ใหใชขอมูลลาสุดที่มี 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๔๗ 
 

มาตรฐานที่ ๔ ดานการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

           สถาบันอุดมศึกษามีการดําเนินการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมของชาติทั้งในระดับบุคคล
และระดับสถาบัน มีระบบและกลไกในบทบาทเปนหนวยสงเสริมวัฒนธรรมโดยเฉพาะในการสงเสริม
และสนับสนุนใหศิลปะและวัฒนธรรมเปนสวนหนึ่งของการจัดการเรียนการสอนโดยตรงหรือโดยออม 
เพ่ือใหนักศึกษาและบุคลากรของสถาบันไดรับการปลูกฝงใหมีความรู ตระหนักถึงคุณคา เกิดความ
ซาบซึ้งและมีสุนทรียะตอศิลปะและวัฒนธรรมของชาติ สามารถนําไปใชเปนเครื่องจรรโลงความดีงาม
ในการดํารงชีวิต และประกอบอาชีพ มีวิถีชีวิตที่ปรารถนา และเรียนรูวิธีการจัดการวัฒนธรรมและวิถี
ชีวิตที่ไมพึงปรารถนาได สถาบันมีการกํากับดูแลและสงเสริมการดําเนินงานดานนี้อยางมีคุณภาพ 
และประสิทธิภาพตามวัตถุประสงคและเปาหมายของแผนยุทศาสตรการดําเนินงานดานการทํานุ
บํารุงศิลปะและวัฒนธรรมของสถาบัน 

 
 

ที่ ตัวบงชี ้
กลุมสถาบัน 

ข (๑) 
๕% 

ข(๒) 
๕% 

ค(๑) 
๕% 

ค(๒) 
๕% 

ง 
๕% 

๔.๑ ระดับความสําเร็จของระบบและกลไกในการสงเสริมและ
สนับสนุนใหศิลปวัฒนธรรมเปนสวนหนึ่งของวิถีชีวิตใน
สถาบัน 

๒ ๒ ๒ ๒ ๒ 

๔.๒  ระดับความสําเร็จของกิจกรรมนักศึกษาในการอนุรักษ 
พัฒนาศิลปวัฒนธรรม 

๒ ๒ ๒ ๒ ๒ 

๔.๓ ระดับความสําเร็จในการสงเสริมพัฒนาและการจัดการ
อุตสาหกรรมสรางสรรคบนพ้ืนฐานศิลปะและมรดกทาง
วัฒนธรรมตามอัตลักษณของสถาบัน  

๑ ๑ ๑ ๑ ๑ 

 
 
 
 
 
 
 
 



๔๘ 
 

ตัวบงชี้ ๔.๑ ระดับความสํ า เร็ จของระบบและกลไกในการส ง เสริมและสนับสนุนให 
   ศิลปวัฒนธรรมเปนสวนหนึ่งของวิถีชีวิตในสถาบัน 
 
คําอธิบาย 

เปนกลุมสถาบันที่ไดปฏิบัติพันธกิจของสถาบันอุดมศึกษา โดยมุงเนนผลิตบัณฑิตระดับปริญญาตรี
เปนสวนใหญ โดยการประยุกตความรู ในการสงเสริมและสนับสนุนใหศิลปะและวัฒนธรรมเปนสวนหนึ่งของ
การจัดการเรียนการสอนโดยตรงหรือโดยออม เพ่ือใหนักศึกษาและบุคลากรของสถาบันไดรับการปลูกฝงให
มีความรู ตระหนักถึงคุณคา เกิดความซาบซึ้งและมีสุนทรียะตอศิลปะและวัฒนธรรมของชาติ สามารถ
นําไปใชเปนเคร่ืองจรรโลงความดีงามในการดํารงชีวิต และประกอบอาชีพ มีวิถีชีวิตที่ปรารถนา และเรียนรู
วิธีการจัดการวัฒนธรรมและวิถีชีวิตที่ไมพึงปรารถนาได 

การสรางวัฒนธรรมที่ปลูกฝงคุณธรรมและคานิยมที่ดีน้ี บงบอกถึงความเจริญงอกงามของคนใน
สังคม ทั้งในดานความคิด ดานจิตใจ และดานการประพฤติปฏิบัติ สังคมใดที่คนยึดม่ันในคานิยมที่งดงามมี
คุณธรรมจริยธรรม สังคมนั้นยอมมีความสงบสุขและพัฒนากาวหนาไดอยางยั่งยืน ปจจุบันความตกต่ําของ
คุณธรรมจริยธรรมและศีลธรรม สงผลใหสังคมไทยกลายเปนสังคมแหง  วัตถุนิยม บริโภคนิยม เพศนิยม 
เปนสังคมที่เห็นแกตัว มีความละโมบ หมกมุนในอบายมุขตางๆ และมีการตัดสินปญหาในทางที่ผิด เชน การ
ฆาตัวตาย การฆาผูอ่ืน การกออาชญากรรม การเสพและคายาเสพติด การคอรรัปชัน เปนตน ความตกต่ํา
ดานจิตใจของคนในสังคมนับเปนอุปสรรคประการสําคัญที่ขัดขวางการพัฒนาประเทศมิใหบรรลุวัตถุประสงค 

ดังนั้น การปลูกฝงคุณธรรมและสงเสริมคานิยมที่ดีงามแกคนในสังคมจึงเปนเรื่องจําเปน  สถาบัน
ควรสงเสริมวัฒนธรรมที่ชวยปลูกฝงคุณธรรมและคานิยมที่ดีเพ่ือยกระดับจิตใจ 
ของคนในสังคม โดยการกําหนดเปนนโยบายระดับสถาบัน รวมถึงมาตรการสงเสริมและสนับสนุนใหศิลปะ
และวัฒนธรรมเปนสวนหนึ่ งของการจัดการเรียนการสอนทั้ งทางตรงและ /หรือทางออม  อาทิ  
วิชาศึกษาทั่วไปและกิจกรรมนอกหลักสูตร เปนตน โดยมีแนวทางดังน้ี  

๑) การกําหนดปในการรณรงคคานิยมที่ดี เพ่ือสรางเอกลักษณประจําชาติของไทยใหเปนที่ประจักษ
แกคนทั้งสถาบัน รวมทั้งเพ่ือเปนการรณรงคใหคนในสถาบัน และประเทศมีคานิยมและพฤติกรรมที่
เหมาะสม โดยแนวทางดําเนินงานใหในแตละปเปนปรณรงคคานิยมที่ดีเรื่องใดเรื่องหน่ึง อาทิ ป พ.ศ. ๒๕๕๑ 
เปนปแหงความมีนํ้าใจ เพ่ือรณรงคใหคนไทยทุกคนเห็นคุณคาและแสดงออกซึ่งความมีนํ้าใจ ซ่ึงเปนลักษณะ
เดนของคนไทยนับแตโบราณ    ป พ.ศ. ๒๕๕๒ เปนปแหงความอดทนและขยันหม่ันเพียร เพ่ือรณรงคใหคน
ไทยมีความมุงม่ัน  อดทน ขยันหม่ันเพียร  ยินดีทํางานหนัก และลบคานิยมรักความสบาย ป พ.ศ. ๒๕๕๓ เปน
ปแหงความรับผิดชอบ เพ่ือรณรงคใหคนไทยรับผิดชอบตอทุกสิ่งที่ทํา เปนตน  



๔๙ 
 

๒) สงเสริมคานิยมยกยองการทําดี เพ่ือยกระดับคุณธรรมของคนในสถาบันใหเห็นคุณคาของความดี 
และปรารถนาทําความดีมากกวากระทําสิ่งผิดเพียงเพ่ือตองการไดรับเงินทอง ความมั่งคั่ง เกียรติยศชื่อเสียง 
โดยมีแนวทาง ดังน้ี  

(ก) กําหนดวิสัยทัศนสถาบันการศึกษา “สถาบันแหงคนดี” รณรงคใหคนทั้งสถาบัน 
รวมใจกันทําความดีในเรื่องตางๆ เพ่ือใหสถาบันอุดมศึกษา และประเทศไทยมีชื่อเสียงเรื่องความดี 
โดงดังไปทั่วโลก โดยสถาบันแตละแหงตองชูจุดเดนเรื่อง “ความดี” ในสถาบันของตน อาจเปนรูปแบบ 
คําขวัญหรือความดีประเภทนั้น ๆ อาทิ  สถาบัน.....ซ่ือสัตย  จริงใจ นํ้าใจงาม  เปนตน 
   (ข) จัดทํา “ทําเนียบคนดี” ของประเทศ การดําเนินการไปสูการมี “ทําเนียบคนดี” เพ่ือใหมี
รายชื่อบุคคลที่มีผลงานที่เปนประโยชนตองานสาธารณะดวยความเสียสละและไมเห็นแกตัวควรตั้ง
คณะทํางานเพื่อศึกษาแนวทาง และวิธีการพิจารณาใหครบกระบวนการทั้งหมด จนกระทั่งไดรายชื่อและ
ผลงานที่เขาไปอยูในทําเนียบคนดี ประเด็นสําคัญในขอกําหนด  ความมีระยะเวลาที่ประพฤติปฏิบัติกรรมดี
นั้นๆ เชน ๒-๔ ป จากระดับคณะวิชา ระดับสถาบัน และระดับประเทศ และความโปรงใสในการพิจารณา 
เปนที่รับรูไดในสาธารณะ  

(ค) สงเสริมการใชความดีเปนเครื่องชี้วัด สงเสริมใหสรางกระบวนการมีสวนรวมในการ
จัดทําเครื่องชี้วัดความดี เพ่ือใชประกอบการพิจารณาของสังคม โดยรณรงคใหความดีเปนสวนหนึ่งในการ
พิจารณา การสอบเขาศึกษาตอระดับปริญญาโท ระดับปริญญาเอก การคิดคะแนน หรือการสอบคัดเลือก
ตางๆ  เชน สอบชิงทุนไปตางประเทศ ฯลฯ  

(ง) จัดตั้งศูนยนวัตกรรมความดี โดยใหนักเรียนนักศึกษา ประชาชน สามารถสมัครโครงการ
ชวยเหลือคนตางๆ ที่ตองการความชวยเหลือ ชวยแกไข หรือพัฒนาชุมชนและสังคมในดานตางๆ ได ซ่ึงผูที่
เขารวมโครงการจะไดใบประกาศเกียรติคุณ ที่สามารถนําไปเปนคะแนนในการสอบเรียนตอหรือสมัครงานได 

(จ) สรางแบบจําลองวิธีการสรางคนดีใหเกิดขึ้นในสังคมไทย โดยการศึกษาวิจัยจาก 
ชีวประวัติบุคคลตางๆ ในทําเนียบคนดี เพ่ือเปนแนวทางในการสรางคนรุนใหมใหเปนคนดีไดเฉก
เชนเดียวกัน จากนั้นจึงนําผลการวิจัยมาประยุกตใชสรางคนดีตามแบบจําลอง ผานทางระดับคณะวิชา และ
ระดับสถาบันการศึกษา 
 ๓) สงเสริมวัฒนธรรมศึกษา โดยการสอดแทรกเนื้อหาและกิจกรรมเชิงวัฒนธรรมลงในหลักสูตรการ
เรียนการสอน และใหสถานศึกษาในแตละชุมชนเปนหนวยงานหลักในการจัดกิจกรรมตาง ๆ ในสถานศึกษา
เพ่ือสงเสริมวัฒนธรรม เชน การนําครูภูมิปญญามาใหความรูกับนักศึกษา การนําผลงานของศิลปนไปแสดง
ในสถานศึกษา การสรางวัฒนธรรมการอานใหกับนักศึกษา และการจัดแหลงเรียนรูเชิงวัฒนธรรมในทองถิ่น 
มีการบูรณาการเกี่ยวกับการสงเสริมและสนับสนุนใหศิลปะและวัฒนธรรม เปนสวนหนึ่งของการจัดการเรียน
การสอน โดยพิจารณาการนําไปใชดําเนินการไดจากแผนการสอน สื่อการสอน นวัตกรรมเพ่ือการเรียนการ
สอน บันทึกการสอน กิจกรรมการสอน และการประเมินผลการสอน เปนตน การสงเสริมใหมีการอนุรักษ
วัฒนธรรมเชิงรุก โดยการจัดตั้ง “ศูนยวิจัยและพัฒนาศิลปวัฒนธรรมภูมิปญญา และวัฒนธรรมประจําแตละ



๕๐ 
 

ชาติพันธุในแตละจังหวัด” ขึ้น  เพ่ือเปนแหลงรวบรวม ศึกษาคนควา สังเคราะหขอมูลประวัติความเปนมา
ของสิ่งของ สถานที่ วิถีชีวิต ประเพณี ฯลฯ ทั้งในอดีตและรวมสมัยอยางเปนระบบ เจาะลึก และบูรณาการ
ประวัติความเปนมาของพื้นที่ตางๆ ใหกลายเปน “ผืนประวัติศาสตร” เดียว ที่มีความหลากหลายแตเปน
อันหนึ่งอันเดียวกัน โดยใหเจาของวัฒนธรรมไดมีสวนรวมในการวิจัยและพัฒนา  อันเปน “จุดเริ่มตน” ของ
การอนุรักษ การพัฒนา โดยเฉพาะการเพิ่มมูลคาในเชิงพาณิชยและสังคมไดหลากหลายดานอยางยั่งยืน 

๔) สงเสริมการอบรมพื้นฐานการทํางานดานวัฒนธรรม กับกลุมคนทํางานดานวัฒนธรรมจําเปนตอง
ไดรับการอบรมเพื่อใหมีความรูความเขาใจและทักษะพื้นฐานที่จําเปนในการทํางานทางดานวัฒนธรรม ซ่ึงจะ
ชวยใหเกิดการตระหนักและเห็นคุณคาของวัฒนธรรมไทย โดยเฉพาะวัฒนธรรมที่เปนเอกลักษณของทองถิ่น 
ตลอดจนสามารถใชฐานความรูความเขาใจดังกลาวในการตอยอดความรูเดิมและ/หรือถายทอดสู   ทีมงาน
รุนตอไป ทั้งยังเอ้ือตอการคิดริเร่ิมสรางสรรคแผนงานหรือโครงการสงเสริมพัฒนาวัฒนธรรมใหม ๆ ไดอยางมี
พลวัต สอดคลอง และเทาทันกับกระแสวัฒนธรรมโลก มีการสงเสริมการดําเนินงานดานศิลปวัฒนธรรมทั้งใน
ระดับชาติ และนานาชาติ อาทิ การจัดทําฐานขอมูลดานศิลปวัฒนธรรม การสรางบรรยากาศศิลปะและ
วัฒนธรรม การจัดกิจกรรม ประชุม เสวนาทางวิชาการ การจัดสรรงบประมาณสนับสนุนอยางพอเพียง
และตอเน่ือง 

๕) การสนับสนุนเพ่ือการเผยแพรวัฒนธรรมทองถิ่น สถาบันควรสนับสนุนใหมีสื่อดานวัฒนธรรมของ
แตละทองถิ่น โดยใชสื่อของสถาบัน และจัดสรรชองทางและเวทีในการเผยแพรวัฒนธรรมทองถิ่น เชน การ
จัดงานแสดงวัฒนธรรม การจัดสรรคลื่นหรือพ้ืนที่สื่อฯ หอศิลป หองแสดงงานทางวัฒนธรรม  วัฒนธรรม
สัญจร นิทรรศการสัญจรทางวัฒนธรรม เพ่ือใหงานทางวัฒนธรรมทองถิ่นมีพ้ืนที่ในการเผยแพรมากขึ้น 

๖) จัดใหมีระบบและกลไกในการสงเสริมและสนับสนุนใหศิลปะและวัฒนธรรมเปนสวนหนึ่งของการ
ประกันคุณภาพภายในระดับหลักสูตรของการเรียนการสอน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๕๑ 
 

ตัวบงชี้ ๔.๑ ระดับความสํ า เร็ จของระบบและกลไกในการส ง เสริมและสนับสนุนให 
   ศิลปวัฒนธรรมเปนสวนหนึ่งของวิถีชีวิตในสถาบัน 
ประเด็นการพิจารณา  
 ๑. มีนโยบาย แผน ระบบและกลไกในการสงเสริมและสนับสนุนใหศิลปวัฒนธรรมเปนสวนหนึ่งของ
วิถีชีวิตในสถาบัน 
 ๒. มีโครงการหรือกิจกรรมที่ปลูกฝง ความตระหนักรูถึงคุณคา และสุนทรียะตอศิลปวัฒนธรรมของ
ชาติ 
 ๓. มีโครงการหรือกิจกรรมที่ปลูกฝงวัฒนธรรมที่พึงประสงคของสังคม (เชน ความตรงตอเวลา การ
อยูรวมกันในสังคมอยางสันติสุข การมีสัมมาคารวะ รู จักกาลเทศะ  โอบออมอารี ความเสียสละ  
การเห็นแกประโยชนสวนรวม การมีจิตสํานึกรักษโลก การมีจิตสาธารณะ ฯลฯ) หรือโครงการจัดการกับ
วัฒนธรรมที่ไมพึงประสงคของสังคม (เชน การคอรรัปชั่น ความเห็นแกประโยชนสวนตัว ฯลฯ) 
 ๔. โครงการหรือกิจกรรมบรรลุวัตถุประสงครอยละ ๕๐-๗๙  
 ๕. โครงการหรือกิจกรรมบรรลุวัตถุประสงครอยละ ๘๐-๑๐๐  
เกณฑการใหคะแนน :  

๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 
มีการปฏิบัติ  

๑ ขอ 
มีการปฏิบัติ  

๒ ขอ 
มีการปฏิบัติ  

๓ ขอ 
มีการปฏิบัติ  

๔ ขอ 
มีการปฏิบัติ  

๕ ขอ 

ขอมูลที่ตองการ : ใชขอมูลยอนหลัง ๓ ป  
 ๑. นโยบาย แผน ระบบและกลไกในการสงเสริมสนับสนุนใหศิลปวัฒนธรรมเปนสวนหนึ่งของวิถีชีวิต
ในสถาบัน  
 ๒. โครงการ/กิจกรรมที่ปลูกฝงการรูคุณคาและสุนทรียะตอศิลปวัฒนธรรมของชาติ และปลูกฝง
ปลูกฝงวัฒนธรรมที่พึงประสงค/จัดการวัฒนธรรมที่ไมพึงประสงค พรอมรายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม 
รวมทั้งตัวบงชี้และเปาหมายความสําเร็จ 

๓. รายงานผลการสรุปผล/ประเมินโครงการ/กิจกรรม  
๔. หลักฐานที่แสดงวากิจกรรมหรือโครงการดานการทํานุบํารุง การอนุรักษศิลปวัฒนธรรมที่สถาบัน

ดําเนินการในแตละปการศึกษาเปนสวนหนึ่งของวิถีชีวิตในสถาบัน อาทิ รายงานประจําป ผลการประเมิน
โครงการอนุรักษศิลปวัฒนธรรม งานวิจัยเชิงประเมินโครงการ หรืองบประมาณสนับสนุนโครงการ เปนตน  

 หลักฐานที่อธิบายรายละเอียดและแสดงกระบวนการไดมาซึ่งขอมูลของการสรุปผลสําเร็จ เชน 
ขั้นตอนและชวงระยะเวลาการเก็บขอมูล กลุมตัวอยาง แบบสํารวจ/แบบสอบถาม/แบบประเมิน วิธีการ
วิเคราะหผล เปนตน 
 



๕๒ 
 

ตัวบงชี้ ๔.๒  ระดับความสาํเร็จของกิจกรรมนักศึกษาในการอนุรักษ พัฒนา ศิลปวัฒนธรรม 

คําอธิบาย 
สถาบันใหความสําคัญเพ่ือใหการดําเนินงานเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการจัดกิจกรรม/

โครงการเกี่ยวกับการอนุรักษ พัฒนา สรางเสริมวัฒนธรรมรวมถึงศิลปวัฒนธรรม และชีวิตวัฒนธรรมใหแก
นักศึกษา ทั้งน้ีในการสนับสนุนดังกลาวอาจกระทําโดยผานกระบวนการสรางบัณฑิต  งานวิจัยและนวัตกรรม 
การบริการวิชาการ หรืออาจเปนการจัดกิจกรรมเกี่ยวกับการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมของกิจกรรม
นักศึกษาระดับปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก และสงเสริมการพัฒนาวัฒนธรรมไทยใหสอดคลองกับ
สภาพเศรษฐกิจและสังคมยุคใหม  โครงการศิลปวัฒนธรรม ตองมีเปาหมายอนุรักษศิลปวัฒนธรรม ตองมี
ความภาคภูมิใจในความเปนไทย มีจิตสํานึกเรื่องความเปนไทย โดยการสงเสริมการวิจัยและพัฒนา
ศิลปวัฒนธรรมภูมิปญญาของทองถิ่น และวัฒนธรรมประจําแตละชาติพันธุพัฒนาวัฒนธรรมทองถิ่น ควบคู 
การอนุรักษ และการฟนฟูความเปนเอกลักษณของแตละทองถิ่นและชาติพันธุ ควรมองการอนุรักษและ
เผยแพรวัฒนธรรมใหกวางกวาความพยายามการเก็บรักษา หรือใหความสําคัญเฉพาะวัฒนธรรมดั้งเดิม
เทานั้น แตวิธีการอนุรักษวัฒนธรรมไดดีที่สุดคือ การพัฒนาวัฒนธรรมดั้งเดิมและสรางสรรควัฒนธรรมใหม 
โดยยังคงความเปนเอกลักษณของแตละวัฒนธรรมทองถิ่นและชาติพันธุ เพ่ือใหสอดคลองและเหมาะสมกับ
สภาพเศรษฐกิจและสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป  

ลักษณะกิจกรรมศิลปะและวฒันธรรม ประกอบดวย   
๑) โครงการ/กิจกรรมที่สงเสริมใหเกิดความเขาใจและความภาคภูมิใจในวิถีชวีิต 

และภูมิปญญาไทย   
๒) โครงการ/กิจกรรมที่สงเสริมใหเกิดความเขาใจและภาคภมิูใจในขนบธรรมเนยีม  

ประเพณีไทยทั้งของทองถิ่นและของชาติ  
๓)  โครงการ/กิจกรรมที่สงเสริมใหเกิดความเขาใจและศรัทธาในสถาบันทางศาสนา  
๔)  โครงการ/กิจกรรมที่กอใหเกิดระบบคณุคาหรือคานิยมที่นับถือความดีงามและ 

คุณธรรม จริยธรรม   
๕)  โครงการ/กิจกรรมการแสดงศิลปวัฒนธรรมไทย  
๖)  การแสดงศิลปวัฒนธรรมสากลของชาติอ่ืนๆ 
  

กิจกรรมศิลปะและวัฒนธรรม ที่จัดขึ้นควรมีการเผยแพรและบริการดานศิลปวัฒนธรรมที่ อาทิ มี
สถานที่หรือเวทีแสดงผลงาน จัดทําวารสารศิลปวัฒนธรรม หอศิลป หองแสดงงานทางวัฒนธรรม  วัฒนธรรม
สัญจร นิทรรศการสัญจรทางวัฒนธรรม เพ่ือใหงานทางวัฒนธรรมทองถิ่นมีพ้ืนที่ในการเผยแพรมากขึ้น 
 
 



๕๓ 
 

สูตรการคํานวณผลการดําเนินงาน 
 

 (จํานวนโครงการ/กิจกรรมนักศึกษาทีส่งเสริมการอนุรักษ พัฒนา
ศิลปวัฒนธรรม ๓ ปยอนหลัง ที่บรรลเุปาหมาย ) x ๑๐๐ 

 (จํานวนโครงการ/กิจกรรมนักศึกษาทั้งหมด ๓ ปยอนหลัง) 

สูตรการคํานวณคาคะแนน 

การใชสูตรการคํานวณคาคะแนน ใหคํานวณตามผลการดําเนินงานจริง โดยใชผลการดําเนินงานที่
กําหนดเปน ๕ คะแนน ตามเกณฑการใหคะแนน เปนตัวเทียบในการคํานวณคาคะแนน กําหนดรอยละ ๒๐ 
ที่ ๕ คะแนน ดังน้ี 
 

 ผลการดําเนินงานตามตัวบงชี้ x  ๕  
ผลการดําเนินงานที่กําหนดเปน ๕ คะแนน 

 

ขอมูลที่ตองการ : ใชขอมูลยอนหลัง ๓ ป 
๑. โครงการ/กิจกรรมนักศึกษาทั้งหมด  
๒. โครงการ/กิจกรรมนักศึกษาที่สงเสริมการอนุรักษ พัฒนาศิลปวัฒนธรรม พรอมรายละเอียด

โครงการ  
๓ .  รายงานสรุปผล /ประเมินผลโครงการ /กิจรรมนักศึกษาที่สงเสริมการอนุ รักษ พัฒนา

ศิลปวัฒนธรรม  

หมายเหตุ 
 ๑. กรณีเปนโครงการของสถาบัน และคณะวิชาจัดกิจกรรมรวมดวย แตละคณะวิชาสามารถนับเปน
กิจกรรมได 
 ๒. ลักษณะโครงการ/กิจกรรมศิลปะและวัฒนธรรม   

๒.๑ โครงการ / กิจกรรมที่สงเสริมใหเกิดความเขาใจและความภาคภูมิใจในวิถีชีวิต และ
ภูมิปญญาไทย  กิจกรรมที่มีวัตถุประสงคเพ่ือสรางสิ่งแวดลอมและบรรยากาศทางวัฒนธรรม ซ่ึงจะนําไปสู
การเกิดความเขาใจและภาคภูมิใจในวิถีชีวิต และภูมิปญญาไทย ซ่ึงเกี่ยวของกับปจจัย ๔ ในการดํารงชีวิต 
คือ อาหารพื้นบาน ยารักษาโรคและการรักษาโรคแบบพื้นบาน เสื้อผาเครื่องนุงหม ตลอดจนเครื่องใชใน
ชีวิตประจําวัน  บานเรือนหรือการตกแตงอาคาร สถานที่ โดยเนนวัฒนธรรมไทยหรือวัฒนธรรมทองถิ่น อาจเปน
กิจกรรม/โครงการ ที่หนวยงานจัดขึ้นเองโดยตรง เชน การจัดงานหรือนิทรรศการทางวัฒนธรรม กิจกรรม
การประกวดที่เกี่ยวของกับวัฒนธรรมหรือวิถีชีวิต เชน การประกวดนกเขาชวา นกกรงหัวจุก การประกวด
ทําอาหารไทย เปนตน หรือ กิจกรรมที่หนวยงานจัดสอดแทรกเปนสวนหนึ่งของกิจกรรมหลักอ่ืน ๆ  เชน   
การจัดเลี้ยงอาหารพื้นบาน ในงานสัมมนาระดับตาง ๆ หรือ   การรณรงคใหบุคลากรและนักศึกษาแตงกาย



๕๔ 
 

ชุดพื้นบาน  การนําผาพื้นบานมาตัดเปนเสื้อ  ๕ ส หรือแบบฟอรมประจําหนวยงาน เปนตน ตลอดจนการ
สนับสนุนใหมีกลุมหรือชมรมผูสนใจกิจกรรมทางวัฒนธรรมดานตางๆขึ้นในหนวยงาน เชน กลุมดนตรีไทย กลุม
วรรณกรรม เปนตน 
        ๒.๒ โครงการกิจกรรมที่สงเสริมใหเกิดความเขาใจและภาคภูมิใจในขนบธรรมเนียม ประเพณี
ไทยทั้งของทองถิ่นและของชาติ  
     ขนบธรรมเนยีมประเพณี หมายถึง แบบแผนการประพฤตปิฏิบัตใินโอกาสหรือเทศกาล 
ตาง ๆ ที่สืบทอดมาจากบรรพบุรุษของชุมชนทองถิ่น ภายใตความเขาใจที่ถูกตองถึงศรัทธาความเชื่อ และ
คานิยม เพ่ือใหสามารถนํามาปฏิบัติอยางเหมาะสมกับยุคสมัย 

ตัวอยางกิจกรรมไดแก วันไหวครู วันลอยกระทง วันสงกรานต วันทําบุญเดือนสิบ  
การทําบุญวันวาง เปนตน 

๒.๓ โครงการ/กิจกรรมที่สงเสริมใหเกิดความเขาใจและศรัทธาในสถาบันทางศาสนา โดยให
นับไดทุกศาสนาที่มุงเนนเปาหมายเพื่อกอใหเกิดสันติสุขในปจเจกบุคคลและสังคมโลก ตัวอยางกิจกรรม 
ไดแก กิจกรรมการสวดมนตและการตักบาตร การปฏิบัติธรรมในวันสําคัญทางศาสนาตางๆ เชน งานหลอเทียน
พรรษา การทอดกฐิน การทอดผาปา วันคริสตมาส วันฮารีรายอ การสง เ ส ริมการปฏิบัติศ าสนกิจ
ตลอดจน  การสรา งบรรยากาศที่สนับสนุนการปฏิบัติศาสนกิจ  เชน  หองละหมาด  หองฝก
สมาธิ เปนตน 

๒.๔  โครงการ/กิจกรรมที่กอใหเกิดระบบคุณคาหรือคานิยมที่นับถือความดีงามและ
คุณธรรม จริยธรรมในยุคปจจุบัน ซ่ึงตองคํานึงถึงบริบทและเงื่อนไขตางๆ ที่เรื่องนั้นตั้งอยูในยุคปจจุบัน ดังนั้น 
จึงควรสงเสริมใหมีการทํากิจกรรมในรูปแบบตาง ๆ ซ่ึงอยูนอกขอบเขต รูปแบบงานในเรื่องวิถีชีวิตของไทย 
หรือประเพณีไทย หรือที่เกี่ยวของกับสถาบันทางศาสนา ซ่ึงนอกจากเปนการสงเสริมใหเกิดการสรางสรรค 
ใหเกิดกิจกรรมหลากหลายรูปแบบ แลวยังชวยสรางกิจกรรมเพื่อการดึงดูดใหเยาวชนไทยเกิดความตระหนัก
ในเรื่องระบบคุณคาและคุณธรรม  จริยธรรมมากยิ่งขึ้น 

ตัวอยางกิจกรรม ไดแก กิจกรรมคายพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม คายพัฒนาทักษะชีวิต การ
เขาคาย/ กิจกรรมพัฒนาจิต เปนตน ซ่ึงอาจจัดสําหรับกลุมเปาหมายตาง ๆ เชน นักเรียน นักศึกษา เยาวชน 
บุคลากร สมาชิกในชุมชน เปนตน 

  ๒.๕  โครงการ/กิจกรรมการแสดงศิลปวัฒนธรรมไทย เชน ดนตรีไทย และพ้ืนบาน 
ศิลปะการแสดงของไทยและพื้นบาน ประดิษฐศิลปไทยและพื้นบาน งานหัตถกรรมกีฬาและการละเลน
พ้ืนบานตาง ๆ อาจเปนโครงการ/กิจกรรม ทั้งในสวนที่จัดขึ้นเองโดยตรง หรือการใหบริการการแสดงแก
หนวยงานตาง ๆ หรือการเขารวมกิจกรรมตาง ๆ ไดแก การแสดงนาฏศิลป ดนตรีไทย การแสดงโนรา การ
แสดงหนังตะลุง และการละเลนพ้ืนบานตาง ๆ เชน ตะกรอไทย สะบา หมากขุม เปนตน หรือการนํากลุม
นักศกึษา/บุคลากร ไปรวมกิจกรรมดังกลาวที่หนวยงานอื่นจัดขึ้น เพ่ือสรางโอกาสในการมีสวนรวมทางศิลปะ
และวัฒนธรรมขึ้นเปนตน  



๕๕ 
 

  ๒.๖  การแสดงศิลปวัฒนธรรมสากลและของชาติอ่ืนๆ อันเปนการแสดงถึงความเขาใจ
วัฒนธรรมของชาติตางๆ ซ่ึงมีความสําคัญตอการอยูรวมกันอยางสันติ ดังน้ันการจัดใหนักศึกษา เยาวชน 
ประชาชน มีประสบการณและการเรียนรูวัฒนธรรมนานาชาติผานกิจกรรมรูปแบบตางๆ น้ัน มีความสําคัญ
ตอการดํารงอยูอยางมีความเขาใจที่ชัดเจนตอวัฒนธรรมของตนเองและวัฒนธรรมของชาติอ่ืน ๆ อันเปน
วัฒนธรรมโดยรวมของโลก 

ศิลปวัฒนธรรมสากลและชีวิตวัฒนธรรมของประเทศตางๆ ที่สื่อออกมาในรูปแบบตาง ๆ เชน 
ดนตรี ศิลปะการแสดง ประดิษฐศิลป งานหัตถกรรม ศิลปกรรมตางๆ ที่อาจจะสื่อสารออกมาในรูปแบบของ
การแสดงภาพยนตรภาพถาย ภาพเขียนนิทรรศการวัฒนธรรมตางๆ ซ่ึงอาจเปนกิจกรรมที่หนวยงานจัดขึ้น
โดยตรง หรือการใหบริการแกหนวยงานอื่นๆ หรือการเขารวมชมกิจกรรมตางๆ ไดแก การแสดงดนตรีสากล
และดนตรีประจําชนชาติตางๆ การแสดงจินตลีลาประกอบเพลง การประกวดดนตรีสากล การจัดการ
แสดงผลงานสรางสรรคทางดานศิลปกรรมประเภทตางๆ เชน นิทรรศการศลิปกรรม ประติมากรรม เปนตน  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๕๖ 
 

ตัวบงชี้ ๔.๓ ระดับความสําเร็จในการสงเสริมพัฒนาและการจัดการอุตสาหกรรมสรางสรรค 
  บนพื้นฐานศิลปะและมรดกทางวัฒนธรรมตามอัตลักษณของสถาบัน 
คําอธิบาย 

สถาบันควรสรางการเห็นคุณคาวัฒนธรรมทองถิ่น ดังน้ันสถาบันควรใหความสําคัญในการทําให
บุคลากร นักศึกษา และชุมชน ตระหนักถึงคุณคาวัฒนธรรมของทองถิ่น โดยการสงเสริมพัฒนาและการ
จัดการอุตสาหกรรมสรางสรรคบนพ้ืนฐานศิลปะและมรดกทางวัฒนธรรมตามอัตลักษณของสถาบัน โดย
สงเสริมการลงทุนทางวัฒนธรรมเพ่ือเปนทุนทางสังคมแหงการอยูรวมกัน การอนุรักษ เผยแพร และใช
ประโยชนจากวัฒนธรรมทองถิ่น นอกจากนี้ไมควรละเลยมิติทางดานเศรษฐกิจที่เปนสวนหนึ่งของวัฒนธรรม 
เน่ืองจากปจจัยหน่ึงที่ทําใหวัฒนธรรมดั้งเดิมสามารถธํารงอยูได คือ ความสามารถในการสรางผลตอบแทน
เชิงพาณิชย ดังน้ันหากสถาบันผูที่ทําหนาที่อนุรักษ เผยแพร และใชประโยชนจากมรดกทางวัฒนธรรม ได
สงเสริมพัฒนาและการจัดการอุตสาหกรรมแลว จะทําใหงานดานวัฒนธรรมสามารถพัฒนาไดอยางยั่งยืน 
ดวยเหตุน้ีสถาบันควรใหความสําคัญกับการสงเสริมพัฒนาและการจัดการอุตสาหกรรมสรางสรรคบน
พ้ืนฐานศิลปะและมรดกทางวัฒนธรรมตามอัตลักษณของสถาบันโดยมีแนวทางสําคัญๆ ดังน้ี  

 ๑) สถาบันควรมีศูนยวัฒนธรรมรวมสมัยครบวงจรของสถาบัน และควรมีวิสัยทัศนในการพัฒนา
โครงสราง  พ้ืนฐานดานวัฒนธรรม โดยการสราง “ศูนยวัฒนธรรมรวมสมัยครบวงจรของสถาบัน” หรือ
ศูนยกลาง “การคาและการเรียนรูเพ่ือเปนศูนยสําหรับการแสดงเผยแพร และเรียนรูทางวัฒนธรรมของไทย
และตางประเทศ เพ่ือเปนแหลงสรางรายไดใหกับชุมชน และประเทศ ทําใหคนที่ทํางานดานวัฒนธรรมมี
รายไดสูงขึ้น และเปนแหลงในการปฏิสัมพันธทางวัฒนธรรมตาง ๆ เพ่ือเรียนรูตอยอดองคความรูทาง
วัฒนธรรม แลกเปลี่ยนวัฒนธรรมกันและกัน และเพื่อสรางศิลปะและมรดกทางวัฒนธรรมตามอัตลักษณ
ของสถาบันใหเปนผูนําความหลากหลายทางวัฒนธรรมของสังคมตอไป 

๒) สงเสริมการลงทุนในอุตสาหกรรมวัฒนธรรม สถาบันควรกําหนดมาตรการสงเสริมการลงทุนใน
อุตสาหกรรมวัฒนธรรม หรืออุตสาหกรรมอื่นที่ใชวัฒนธรรมทองถิ่นเปนทุนในการผลิตและบริการ 
เชน  อุตสาหกรรมพิพิธภัณฑ โรงละคร หอศิลป รวมทั้งผลิตภัณฑของชุมชน อุตสาหกรรมแฟชั่นรวมสมัย 
และสื่อที่มีการนําวัฒนธรรมไทยมาประยุกตหรือตอยอด เปนตน แตควรระมัดระวังสิ่งที่จะกอใหเกิดความ
เสียหายความเขาใจที่ผิดเพี้ยนทางวัฒนธรรม ดังน้ันควรมีการตรวจสอบจากเจาของวัฒนธรรมหรือ
ผูเชี่ยวชาญอยางเขมงวด        

 ๓) จัดตั้งกองทุนสนับสนุนงานดานวัฒนธรรมสาขาตาง ๆ สถาบันควรสนับสนุนใหมีการจัดตั้ง
กองทุนเพ่ือการสนับสนุนงานดานวัฒนธรรมสาขาตาง ๆ เชน กองทุนสงเสริมจิตรกรรม กองทุนสงเสริม
สิ่งประดิษฐทองถิ่น กองทุนสนับสนุนการผลิตและการแปลหนังสือ กองทุนโรงละคร กองทุนวัฒนธรรมประจํา
ชาติพันธุ และกองทุนผลิตภัณฑศิลปะของทองถิ่น เปนตน  

๔) การคุมครองสิทธิทางวัฒนธรรมและการสรางสรรคเชิงวัฒนธรรม หรือการคุมครองสิทธิทาง
วัฒนธรรมของแตละชาติพันธุและผลงานทางวัฒนธรรมตามกฎหมายลิขสิทธิ์ รวมทั้งการจัดระบบคุมครอง



๕๗ 
 

สิทธิในผลงานการสรางสรรคเชิงวัฒนธรรมประเภทตาง ๆ เชน สิ่งบงชี้ทางผลงานผลิตภัณฑศิลปะของ
ทองถิ่น สิทธิบัตรสิ่งประดิษฐทางวัฒนธรรมและวัฒนธรรมประจําแตละชาติพันธุ เปนตน ซ่ึงควรเปนระบบที่
มีตนทุนในการจดทะเบียนต่ํา เพ่ือเปดโอกาสใหประชาชนในทองถิ่นสามารถรับการคุมครองไดอยางทั่วถึง 

ทั้งน้ี หากเปนกิจกรรมอื่นๆ นอกเหนือจาก ๔ ขอขางตน แตเปนกิจกรรมที่เปนการสงเสริมพัฒนา
และการจัดการอุตสาหกรรมสรางสรรค ก็สามารถนับได 

ผลงาน หรือชิ้นงานที่เกิดข้ึนจากการพัฒนาองคความรูดานศิลปะและวัฒนธรรม หมายถึง 
ผลงานหรือชิ้นงานที่เกิดขึ้นจากการพัฒนาองคความรูดานศิลปะและวัฒนธรรม ที่สามารถ 
นับได และเปนที่ยอมรับของวงการวิชาการดานนี้ และมีรองรอยหรือกระบวนการหรือความสําเร็จของการ
สรางมาตรฐานศิลปะและวัฒนธรรมที่ชัดเจน  

การสรางมาตรฐานศิลปะและวัฒนธรรม หมายถึง  การดําเนินการอนุรักษ พัฒนา หรือ
สรางสรรคใหเน้ือหาและการกระทําทางดานศิลปะและวัฒนธรรม ที่ทําใหคนสวนใหญและ  ผูทรง คุณวุฒิ
ทางดานศิลปะและวัฒนธรรมยอมรับและถือเอาเปนหลักเทียบกําหนดหรือจัดระดับเทียบเคียงได 

สูตรการคํานวณผลการดําเนินงาน : 
 

 (จํานวนตวับงชี้ของโครงการสงเสริมพัฒนาและการจัดการอุตสาหกรรม
สรางสรรคบนพ้ืนฐานศลิปะและมรดกทางวัฒนธรรมตามอัตลักษณของสถาบัน  

๓ ปยอนหลัง ที่บรรลเุปาหมาย) x ๑๐๐ 

 (จํานวนตวับงชี้ทั้งหมด ๓ ปยอนหลัง) 

สูตรการคํานวณคาคะแนน 

การใชสูตรการคํานวณคาคะแนน ใหคํานวณตามผลการดําเนินงานจริง โดยใชผลการดําเนินงานที่
กําหนดเปน ๕ คะแนน ตามเกณฑการใหคะแนน เปนตัวเทียบในการคํานวณคาคะแนน กําหนดรอยละ ๑๐๐ 
ที่ ๕ คะแนน ดังน้ี 
 

 ผลการดําเนินงานตามตัวบงชี้ x  ๕  
ผลการดําเนินงานที่กําหนดเปน ๕ คะแนน 

 

 
 
 
 
 



๕๘ 
 

ขอมูลที่ตองการ : ใชขอมูลยอนหลัง ๓ ป 
๑. โครงการ/กิจกรรมที่สงเสริมการพัฒนาและการจัดการอุตสาหกรรมสรางสรรคบนพ้ืนฐานศิลปะ

และมรดกทางวัฒนธรรมตมอัตลักษณของสถาบัน พรอมรายละเอียดโครงการ รวมทั้งตัวบงชี้ความสําเร็จ
และคาเปาหมาย 

๒. รายงานสรุปผล/ประเมินผลโครงการในการสงเสริมพัฒนาและการจัดการอุตสาหกรรมสรางสรรค
บนพื้นฐานศิลปะและมรดกทางวัฒนธรรมตามอัตลักษณของสถาบัน ครอบคลุมตัวบงชี้ความสําเร็จที่กําหนด 

๓. รายงานชื่อผลงาน หรือชิ้นงานที่เกิดขึ้นจากการสงเสริมพัฒนาและการจัดการอุตสาหกรรม
สรางสรรคบนพ้ืนฐานศิลปะและมรดกทางวัฒนธรรมตามอัตลักษณของสถาบัน 

๔. หลักฐานที่แสดงถึงกระบวนการของการการจัดการอุตสาหกรรมสรางสรรคบนพ้ืนฐานศิลปะและ
มรดกทางวัฒนธรรมตามอัตลักษณของสถาบัน ในปงบประมาณที่ทําการประเมิน  เชน นโยบาย มติของ
กรรมการสภามหาวิทยาลัย/สถาบันที่เกี่ยวกับการดําเนินการสรางมาตรฐานศิลปะและวัฒนธรรม รายงาน
การประชุม หรือเอกสารหลักฐานอื่นที่เกี่ยวของในปงบประมาณที่ทําการประเมิน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๕๙ 
 

มาตรฐานที่ ๕ ดานการบริหารและการพัฒนาสถาบัน  ประกอบดวย  ๕ ตัวบงช้ี คือ 

 
ที่ ตัวบงชี ้

กลุมสถาบัน  
ข (๑) 
๑๕% 

ข (๒) 
๑๕% 

ค (๑) 
๑๕% 

ค (๒) 
๑๕% 

ง 
๑๕% 

๕.๑ ระดับความสําเร็จในการปฏบิัตติามบทบาทหนาที่
ของสภาสถาบัน 

๔ ๔ ๔ ๔ ๔ 

๕.๒ ระดับความสําเร็จในการปฏิบัติตามบทบาทหนาที่
ของผูบริหารสถาบัน 

๓ ๓ ๓ ๓ ๓ 

๕.๓ ระดับคุณภาพของคณาจารย ๔ ๔ ๔ ๔ ๔ 
๕.๔ ระดับความสําเร็จของการพัฒนาสถาบันใหบรรลุ

เปาหมายตามอัตลักษณของสถาบัน  
๔ ๔ ๒ ๔ ๒ 

๕.๕ ระดับความสําเร็จของการพัฒนาสถาบันสูระดับ
สากล  

- - ๒ - ๒ 

 
 
 

 
 
 
 
 

มาตรฐานที่ ๕ ดานการบริหารและการพัฒนาสถาบัน 
 สถาบันอุดมศึกษามีระบบการบริหารและการจัดการที่ดี มีประสิทธิภาพในการถายทอดวิสัยทัศน 
และคานิยมไปสูการปฏิบัติอยางมีเอกภาพ เพ่ือใหบรรลุวัตถุประสงคและพันธกิจที่กําหนดไว โดยมีสภา
สถาบันทําหนาที่กํากับดูแลนโยบาย การดําเนินงานตามแผน การบริหารบุคคล การบริหารงบประมาณ
และทรัพยสิน การบริหารสวัสดิการที่ จัดใหนักศึกษา และบุคลากรทุกคน รวมทั้งกํากับติดตาม 
ตรวจสอบ และประเมินผลการดําเนินงานใหเปนไปตามกฎ ระเบียบ ขอบังคับ และกฎหมายที่กําหนด มี
การเผยแพรผลการดําเนินงานของสภาสถาบัน และการบริหารและการจัดการของผูบริหารทุกระดับสู
ประชาคมภายในสถาบัน และภายนอกสถาบันภายใตหลักธรรมาภิบาลที่ประกอบดวยหลักนิติธรรม คือ 
หลักคุณธรรมจริยธรรม หลักความชอบธรรม หลักความโปรงใส หลักความรับผิดชอบ หลักการมีสวน
รวม หลักการตรวจสอบได และหลักความคุมคา 



๖๐ 
 

 
ตัวบงชี้ ๕.๑  ระดับความสําเร็จในการปฏิบัติตามบทบาทหนาทีข่องสภาสถาบัน 

คําอธิบาย 
 การที่สภาสถาบันอุดมศึกษามีนโยบายในการกํากับดูแลกิจการ และใหความสําคัญเพ่ือใหการ
ดําเนินงานเกิดประสิทธิภาพ และประสิทธิผลและการพัฒนาสถาบันอยางยั่งยืน ทั้งน้ี สภาสถาบันอุดมศึกษา
ถือเปนองคกรหลักของสถาบันอุดมศึกษาที่ตองมีบทบาทสําคัญในการกําหนดนโยบาย กรอบทิศทางการ
ดําเนินงานที่สภาสถาบันกําหนดตามอัตลักษณของสถาบันอุดมศึกษา รวมถึงระบบกลไกและกระบวนการที่
เปนรูปธรรมในการบริหารจัดการเพื่อใหเกิดการกํากับดูแลและขับเคลื่อนสถาบันอุดมศึกษา รวมทั้งการ
ควบคุมและตรวจสอบการดํา เนินงานของสถาบันอุดมศึกษา  ซ่ึ งถือ เปนเป าหมายสําคัญของ
สถาบันอุดมศึกษาที่ตองดําเนินการใหบรรลุผลสําเร็จ และนําไปสูแนวทางการปฏิบัติของสถาบันอุดมศึกษา
ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว  

• หนาที่และบทบาทของสภาสถาบันอุดมศึกษา หมายถึง การดําเนินงานตามขอบเขตของ
อํานาจหนาที่ตามที่กฎหมายบัญญัติไวใหแกสภามหาวิทยาลัย/สถาบัน เชน พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย 
ราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ หรือตามกฎหมายวาดวยการจัดตั้งสถาบันอุดมศึกษานั้น เปนตน โดยการกระจาย
อํานาจไปยังองคกรอํานาจรวมตามที่กฎหมายกําหนดในรูปคณะกรรมการที่มีอํานาจหนาที่เฉพาะ อาทิ สภา
วิชาการ  สภาคณาจารยและขาราชการ คณะกรรมการสงเสริมกิจการมหาวิทยาลัย คณะกรรมการติดตาม 
ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย คณะกรรมการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัย 
คณะกรรมการพิจารณาตําแหนงทางวิชาการ และ/หรือคณะกรรมการอื่น โดยการกํากับดูแลของสภา
มหาวิทยาลัย/สถาบันใหมี ความรับผิดรับชอบ (Accountability) ที่ตรวจสอบได 

• ระบบธรรมาภิบาลในการบริหาร (Good governance)  หมายถึง การที่สภามหาวิทยาลัย/
สถาบันมีกลไกและกระบวนการที่เปนรูปธรรมในการจัดการเพื่อใหเกิดการควบคุมและการตรวจสอบ    การ
ดําเนินการของสภามหาวิทยาลัย/สถาบัน และสถาบันอุดมศึกษา รวมทั้ง การควบคุมและการตรวจสอบ
ความรับผิดชอบในดานตาง ๆ ของผูบริหารสูงสุดของสถาบันอุดมศึกษา ซ่ึงหมายรวมถึง การมี
คณะกรรมการที่กํากับกรอบการดําเนินการของสถาบันอุดมศึกษา การติดตามและประเมินผลการดําเนินการ
ของผูบริหารสูงสุดของสถาบันอุดมศึกษา การตรวจสอบดานการเงิน การจัดการความเสี่ยง ความโปรงใส
และการเปดเผยขอมูลขาวสาร 

• การตัดสินใจแบบมีสวนรวม (Decision participatory) หมายถึง การที่สภามหาวิทยาลัย/
สถาบันมีกระบวนการจัดระบบการบริหารจัดการ ขั้นตอนวิธีการปฏิบัติงาน และโครงสรางของการบริหาร ซ่ึง



๖๑ 
 

เปนระบบที่เปดใหผูที่มีสวนเกี่ยวของหรือผูมีสวนไดเสีย(Stakeholder) ไดเขารวมในไดเขามามีสวนรวมใน
การตัดสินใจทางการบริหารและดําเนินงานของสถาบัน ทั้งทางตรงและทางออม เชน การรับรู เรียนรู ทํา
ความเขาใจ รวมแสดงทัศนะ รวมเสนอปญหา/ประเด็นสําคัญที่เกี่ยวของ รวมคิดแนวทาง รวมแกไขปญหา 
รวมในกระบวนการตัดสินใจ และรวมกระบวนการพัฒนา เพ่ือผลการดําเนินการที่ดีของสถาบันอุดมศึกษา 
และเปนไปตามหลักธรรมาภิบาลที่ใหความสําคัญกับการมีสวนรวม เปดเผย โปรงใส เทาเทียมกัน  

โดยการประเมินผลความสําเร็จในการปฏิบัติตามบทบาทหนาที่ของสภาสถาบันจะมุงเนนการประเมิน
คุณภาพในการกําหนดทิศทางกํากับดูแลและขับเคลื่อนการดําเนินงานของสถาบันอุดมศึกษาตามหนาที่และ
บทบาทของสภาสถาบัน การบริหารและการจัดการภายใตหลักธรรมาภิบาล และการดําเนินงานตามมติการ
ประชุมสภาสถาบันอุดมศึกษา ใชขอมูลยอนหลัง ๓ ป ตามประเด็นที่สําคัญ  ๖ ประเด็น ดังน้ี 

ประเด็นการพิจารณา 
 ๑. มีการปฏิบัติตามบทบาทหนาที่ครบถวนตามที่กฎหมายกําหนด (หมายรวมถึงระเบียบ ประกาศ 
คําสั่ง แนวปฏิบัติของหนวยงานตางๆ ที่เกี่ยวของ) 
 ๒. สภากําหนดวิสัยทัศน พันธกิจ ทิศทาง นโยบายของสถาบันอุดมศึกษา  

๓. มีการติดตามและประเมินการดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตร/แผนประจําป อยางนอยปละ ๑ ครั้ง 
 ๔. มีผลการกํากับติดตามการประเมินอธิการบดีหรือผูบริหารสูงสุด อยางนอย  ๒ ครั้งในรอบวาระ
การดํารงตําแหนง 
 ๕. สภาสถาบันดําเนินงานภายใตหลักธรรมาภิบาลและกํากับดูแลใหสถาบันดําเนินงานภายใตหลัก
ธรรมาภิบาลครบถวนทุกประเด็น 
 ๖. มีการประเมินตนเองของสภาสถาบัน และกรรมการสภาสถาบันแตละคน ตามหลักเกณฑ 
ที่กําหนดลวงหนา 

เกณฑการใหคะแนน : 
๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 

มีการปฏิบัติ  
๑-๒ ขอ 

มีการปฏิบัติ  
๓ ขอ 

มีการปฏิบัติ  
๔ ขอ 

มีการปฏิบัติ  
๕ ขอ 

มีการปฏิบัติ  
๖ ขอ 

ขอมูลที่ตองการ : ใชขอมูลยอนหลัง ๓ ป  
๑ .  เอกสาร /หลักฐานที่แสดงรายละเอียดการกําหนดหรือทบทวนนโยบายการกํากับดูแล

สถาบันอุดมศึกษา รวมทั้งทบทวนกรอบทิศทางการดําเนินงานของสถาบันอุดมศึกษาตามหนาที่และบทบาท
ของสภาสถาบันอุดมศึกษา  



๖๒ 
 

๒. เอกสาร/หลักฐานที่แสดงรายละเอียดการดําเนินการตามระบบการกํากับดูแลสถาบันอุดมศึกษา โดย
มีเอกสาร/หลักฐาน/รายงานหรือบันทึกการประชุมที่แสดงใหเห็นวาสภา สถาบัน ไดกําหนดใหมีกระบวนการ
ที่เปนรูปธรรมในการจัดการเพื่อใหเกิดการควบคุมและตรวจสอบการดําเนินงานของสถาบันอุดมศึกษา 

๓. เอกสาร/หลักฐานที่แสดงใหเห็นวาสภาสถาบันมีการติดตามผลการดําเนินงานสําคัญ เชน ระบบใน
ดานนโยบายและแผน ดานการบริหารงานบุคล ดานการเงินและงบประมาณ โดยเฉพาะการดําเนินงานตาม
ภารกิจหลักของสถาบันอุดมศึกษาที่เปนมติสภา สถาบัน 

๔. เอกสาร/หลักฐานที่แสดงใหเห็นถึงนโยบายของสภาสถาบันที่กําหนดใหมีระบบการประเมินตนเอง 
และมีการดําเนินงานตามระบบนั้น 

๕. รายงานการประชุมสภาสถาบันอุดมศึกษาในชวง ๓ ปที่ผานมา 
๖ .  รายงานการสัง เคราะหมติ /นโยบาย  รวมทั้ งผลกระทบที่ เกิดขึ้นจากการตัดสินใจของ 

สภาสถาบันอุดมศึกษา 
๗. เอกสารอื่นๆ ที่เกี่ยวของ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๖๓ 
 

ตัวบงชี้ ๕.๒  ระดับความสําเร็จในการปฏิบัติตามบทบาทหนาที่ของผูบริหารสถาบัน 

คําอธิบาย 
การที่ผูบริหารสถาบัน มีนโยบายการกํากับดูแลกิจการและใหความสําคัญเพ่ือใหการดําเนินงานของ

สถาบันเกิดประสิทธิภาพ และประสิทธิผล และการพัฒนาสถาบันอยางยั่งยืน โดยมีการบริหารที่ดี ตามแผน 
กลยุทธและแผนปฏิบัติงานประจําปของสถาบันดวยความโปรงใสตรวจสอบได และคํานึงถึงความรับผิดชอบและ
เปนธรรมตอผูมีสวนเกี่ยวของทุกฝาย โดยในทางปฏิบัติการกํากับดูแลกิจการของสถาบันตามหลักสากลจะ
ดําเนินการโดยผานสภามหาวิทยาลัย/สถาบัน ซ่ึงมีบทบาทสําคัญในการผลักดันการกําหนดนโยบายแผนงาน 
และกลยุทธในการดําเนินงานเพื่อใหฝายบริหารและคณาจารยมีการดําเนินงานตามนโยบาย และเปาหมาย
ของสถาบันใหเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล ภายใตระบบการทํางานที่ดี และมีระบบตรวจสอบการ
ทํางานตามภารกิจของสถาบัน ตลอดจนจัดใหมีการติดตามและประเมินผลการทํางานอยางตอเน่ืองเพ่ือ
ปรับปรุงการทํางานและพัฒนาการทํางานที่ดีขึ้น นอกจากนี้ ในเรื่องของรายงานทางการเงินและการเปดเผย
สารสนเทศและความโปรงใส เปนสวนประกอบที่สําคัญในการแสดงถึงความรับผิดชอบการทํางานขององคกร
ตอผูมีสวนเกี่ยวของทุกฝาย ตลอดจนแสดงถึงความโปรงใสที่พรอมใหผูมีสวนเกี่ยวของทุกฝายสามารถรวม
ตรวจสอบการทํางานขององคกรได  

โดยการประเมินผลตามหนาที่และบทบาทของผูบริหารในการบริหารและการจัดการใหบรรลุผลสําเร็จ
ตามแผนกลยุทธและแผนปฏิบัติงานประจําปของสถาบันอุดมศึกษาในรอบสามนี้ จะมุงเนนการประเมิน
คุณภาพของการบริหารงานตามนโยบายของสภาสถาบันอุดมศึกษา ประสิทธิผลของแผนปฏิบัติการประจําป 
ความสามารถในการบริหารและการจัดการตามหลักธรรมาภิบาลของผูบริหาร โดยใชขอมูล ๓ ปยอนหลัง ตาม
ประเด็นที่สําคัญ  ๖ ประเด็น ดังน้ี  
ประเด็นการพิจารณา 
 ๑. มีการปฏิบัติตามบทบาทหนาที่ครบถวนตามที่กฎหมายกําหนด (หมายรวมถึง มติสภาสถาบัน
ระเบียบ ประกาศ คําสั่ง แนวปฏิบัติ ของหนวยงานตางๆ ที่เกี่ยวของ)  

๒. ผูบริหารกําหนดวิสัยทัศน ทิศทาง นโยบายของสถาบันอุดมศึกษา เพ่ือนําเสนอสภาสถาบัน 
ใหความเห็นชอบ  

๓. มีการติดตามและประเมินการดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตร/แผนประจําป อยางนอยปละ ๑ ครั้ง 
 ๔. มีผลการกํากับติดตามการประเมินผูบริหาร อยางนอยปละ ๑ ครั้ง 
 ๕. ผูบริหารสถาบันดําเนินงานภายใตหลักธรรมาภิบาลและกํากับดูแลใหสถาบันดําเนินงานภายใต
หลักธรรมาภิบาลครบถวนทุกประเด็น 
 ๖. มีการประเมินตนเองของผูบริหารสถาบัน 

 
 



๖๔ 
 

เกณฑการใหคะแนน : 
๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 

มีการปฏิบัติ  
๑-๒ ขอ 

มีการปฏิบัติ  
๓ ขอ 

มีการปฏิบัติ  
๔ ขอ 

มีการปฏิบัติ  
๕ ขอ 

มีการปฏิบัติ  
๖ ขอ 

 
ขอมูลที่ตองการ : ใชขอมูลยอนหลัง ๓ ป  

๑ .   เอกสาร /หลักฐานที่แสดงรายละเอียดการกําหนดหรือทบทวนนโยบายการกํากับดูแล
สถาบันอุดมศึกษา รวมทั้งทบทวนกรอบทิศทางการดําเนินงานของสถาบันอุดมศึกษาตามหนาที่และบทบาท
ของผูบริหารสถาบันอุดมศึกษา  

๒. เอกสาร/หลักฐานที่แสดงรายละเอียดการดําเนินการตามระบบการกํากับดูแลสถาบันอุดมศึกษา โดย
มีเอกสาร/หลักฐาน/รายงานหรือบันทึกการประชุมที่แสดงใหเห็นวาผูบริหารสถาบัน ไดกําหนดใหมี
กระบวนการที่เปนรูปธรรมในการจัดการเพื่อใหเกิดการควบคุมและตรวจสอบการดําเนินงานของ
สถาบันอุดมศึกษา 

๓. เอกสาร/หลักฐานที่แสดงใหเห็นวาผูบริหารสถาบันมีการติดตามผลการดําเนินงานสําคัญ เชน ระบบ
ในดานนโยบายและแผน ดานการบริหารงานบุคล ดานการเงินและงบประมาณ โดยเฉพาะการดําเนินงาน
ตามภารกิจหลักของสถาบันอุดมศึกษาที่เปนมติสภา สถาบัน 

๔. เอกสาร/หลักฐานที่แสดงใหเห็นถึงนโยบายของสถาบันที่กําหนดใหมีระบบการประเมินตนเอง และมี
การดําเนินงานตามระบบนั้น 

๕. รายงานการประชุมสภาสถาบันอุดมศึกษาในชวง ๓ ปที่ผานมา 
๖. รายงานการสังเคราะหมติ/นโยบาย รวมทั้งผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการตัดสินใจของผูบริหาร

สถาบันอุดมศึกษา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๖๕ 
 

ตัวบงชี้ ๕.๓  ระดับคุณภาพของคณาจารย  
คําอธิบาย 
 เปนการวัดคุณภาพอาจารยจากคุณวุฒิและตําแหนงทางวิชาการ เน่ืองจากเปนเรื่องสําคัญ 
ที่สงผลตอคุณภาพของผูเรียน รวมทั้งการวัดความสําเร็จของสถาบันในการสงเสริม สนับสนุนการพัฒนา
คุณภาพอาจารย  เพ่ือตองการใหคณาจารยรักษาระดับคุณภาพอาจารยอุดมศึกษาใหไดมาตรฐานทั้งดาน
ปริมาณและคุณภาพ อีกทั้งสงเสริมสนับสนุนใหอาจารยอุดมศึกษามีวิถีชีวิตและคุณภาพชีวิตในการทํางานที่
ไดมาตรฐานเพื่อปฏิบัติตามภารกิจของสถาบันอุดมศึกษาไดอยางดี 
ประเด็นการพิจารณา 
 ๑. รอยละของอาจารยที่ไปศึกษาตอปริญญาเอก อยางนอยรอยละ ๕ (นับเทียบกับอาจารยผูที่ยัง 
ไมมีวุฒิปริญญาเอก โดยหักผูลาศึกษาตอออก) 
 ๒. รอยละของอาจารยที่ขอตําแหนงทางวิชาการตอจํานวนอาจารยที่มีคุณสมบัติครบที่จะขอตําแหนง
ทางวิชาการ อยางนอยรอยละ ๕ (นับเทียบกับอาจารยที่มีคุณสมบัติครบ โดยหักผูลาศึกษาตอออก) 
 ๓. จํานวนอาจารยมีตําแหนงทางวิชาการเพิ่มขึ้นทุกตําแหนงรวมกัน อยางนอยรอยละ ๕ (นับเทียบ
กับอาจารยทั้งหมด โดยหักผูลาศึกษาตอออก)  
 ๔. รอยละของอาจารยที่ไดรับการสงเสริม พัฒนาอาจารยดานดานวิชาการ  วิธีการสอน  และการ
วัดผล รวมทั้งการใหความรูดานจรรยาบรรณอาจารย อยางนอยรอยละ ๒๐ (นับเทียบกับอาจารยทั้งหมด 
โดยหักผูลาศึกษาตอออก) 
 ๕. รอยละของอาจารยที่ไดทุนโครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก (คปก.) หรือไดรับทุนวิจัยจาก
หนวยงานภายนอกระดับชาติ/นานาชาติ หรือไดรับการประกาศเกียรติคุณยกยองในดานวิชาการ วิชาชีพ 
ระดับชาติ/นานาชาติ อยางนอยรอยละ ๕ (นับเทียบอาจารยทั้งหมด โดยหักผูลาศึกษาตอออก) 
 ๖. รอยละของอาจารยที่มีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาเอก (การนับใหนับรวมผูลาศึกษาตอ) 
  - กลุม ข๑, ข๒ และ ค๒  อาจารยมีวุฒิปริญญาเอกรอยละ ๓๐ ขึ้นไป 
  - กลุม ค๑ และ ง  อาจารยมีวุฒิปริญญาเอกรอยละ ๖๐ ขึ้นไป 
 ๗. รอยละของอาจารยที่มีตําแหนงทางวิชาการ (การนับใหนับรวมผูลาศึกษาตอ) 
  - กลุม ข๑, ข๒ และ ค๒ อาจารยมีตําแหนงทางวิชาการรอยละ ๖๐  ขึ้นไป 
  - กลุม ค๑ และ ง  อาจารยมีตําแหนงทางวิชาการรอยละ ๗๐  ขึ้นไป 
หมายเหตุ : การคํานวณในประเด็นการพิจารณาขอ ๖ และ ๗ ใหนับรวมผูลาศึกษาตอ 

เกณฑการใหคะแนน : 
๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 

ปฏิบัติได 
๑-๒ 

ปฏิบัติได 
๓ ขอ 

ปฏิบัติได 
๔ ขอ 

ปฏิบัติได 
๕ ขอ 

ปฏิบัติได 
๖-๗ ขอ 



๖๖ 
 

คําอธิบายประเด็นพิจารณาแตละขอ 
๑. รอยละของอาจารยที่ไปศึกษาตอปริญญาเอกหรือเทียบเทา อยางนอยรอยละ ๕ 
คําอธิบาย 
 รอยละของอาจารยประจําของสถาบันอุดมศึกษาที่ไปศึกษาตอระดับปริญญาเอกหรือเทียบเทาใน
ประเทศและตางประเทศ ทั้งน้ีใหนับรวมอาจารยประจําที่ไปศึกษาตอทั้งในสถาบันที่ตนเองสังกัดและ 
ตางสถาบันตอจํานวนอาจารยประจําทั้งหมด ๓ ปการศึกษายอนหลังกอนปที่ประเมิน โดยไมนับผูลาศึกษาตอ 
ทั้งน้ีใหนับอาจารยที่ไปศึกษาตอระดับปริญญาเอกหรือเทียบเทาทุกป อาจารยที่ไปศึกษาตอระดับปริญญาเอก  
ใหนับเฉพาะอาจารยประจําที่ยังไมไดปริญญาเอก โดยใหนับรวมอาจารยที่ไปศึกษาตอระดับปริญญาเอกทุก
ป (นับ ๓ ปยอนหลัง) 

สูตรการคํานวณ :   
 ผลรวมของจํานวนอาจารยประจําท่ีไปศึกษาตอระดับปริญญาเอกหรือเทียบเทา 

๓ ปยอนหลัง 
X   ๑๐๐ 

 จํานวนอาจารยประจําท่ียังไมไดปริญญาเอก  
ใน ๓ ปการศึกษายอนหลัง  

ขอมูลที่ตองการ : ใชขอมูล ๓ ปยอนหลัง 
๑. จํานวนและรายชื่ออาจารยประจําของสถาบัน ในรอบ ๓ ปที่ผานมา  
๒. จํานวนและรายชื่ออาจารยประจําของสถาบันที่ไปศึกษาตอระดับปริญญาเอกหรือเทียบเทาใน

ประเทศและตางประเทศ พรอมรายชื่อสถาบันที่ไปศึกษาตอ ชวงเวลาการศึกษาตอในรอบ ๓ ปที่ผานมา  
 
๒. รอยละของอาจารยที่ขอตําแหนงทางวิชาการตอจํานวนอาจารยที่มีคุณสมบัติครบที่จะขอ
ตําแหนงทางวิชาการ อยางนอยรอยละ ๕  
คําอธิบาย 
 รอยละของอาจารยประจําของสถาบันอุดมศึกษาที่ขอตําแหนงทางวิชาการครอบคลุมตําแหนง
ศาสตราจารย รองศาสตราจารย ผูชวยศาสตราจารย และอาจารย ตอจํานวนอาจารยประจําที่มีคุณสมบัติ
ครบที่จะขอตําแหนงทางวิชาการ ๓ ปการศึกษายอนหลัง โดยไมนับผูลาศึกษาตอ 
สูตรการคํานวณ :  
 ผลรวมของจํานวนอาจารยท่ีขอตําแหนงทางวิชาการ  ๓ ปยอนหลัง 

X   ๑๐๐  จํานวนอาจารยประจําท่ีมีคุณสมบัติครบท่ีจะขอตําแหนงทางวิชาการ 
 ใน ๓ ปการศึกษายอนหลัง 

 
 



๖๗ 
 

ขอมูลที่ตองการ : ใชขอมูลยอนหลัง ๓ ป 
๑. จํานวนและรายชื่ออาจารยประจําที่มีคุณสมบัติครบที่จะขอตําแหนงทางวิชาการ ในรอบ ๓ ปที่ผานมา  
๒. จํานวนและรายชื่ออาจารยประจําที่ขอตําแหนงทางวิชาการ พรอมรายละเอียดตําแหนงวิชาการ 

ที่เสนอขอ ชวงเวลาที่เสนอขอ ในรอบ ๓ ปที่ผานมา 

๓.  จํานวนอาจารยมีตําแหนงทางวิชาการเพิ่มข้ึนทุกตําแหนงรวมกัน อยางนอยรอยละ ๕  
คําอธิบาย 

จํานวนของอาจารยประจําของสถาบันอุดมศึกษาที่มีตําแหนงทางวิชาการเพิ่มขึ้นทุกตําแหนงรวมกัน 
โดยนับจากจํานวนอาจารยทั้งหมด ใน ๓ ปการศึกษายอนหลัง  โดยไมนับผูลาศึกษาตอ 
สูตรการคํานวณ :  
 ผลรวมของจํานวนอาจารยท่ีมีตําแหนงทางวิชาการเพิ่มข้ึน  ๓ ปยอนหลัง 

X   ๑๐๐ 
 จํานวนอาจารยประจําท้ังหมด ใน ๓ ปการศึกษา ยอนหลัง 

ขอมูลที่ตองการ : ใชขอมูลยอนหลัง ๓ ป 
 ๑. จํานวนและรายชื่ออาจารยประจําทั้งหมด พรอมแสดงตําแหนงทางวิชาการ ในรอบ ๓ ปที่ผานมา  

 ๒. จํานวนและรายชื่ออาจารยประจําที่มีตําแหนงทางวิชาการเพิ่มขึ้น โดยแสดงขอมูลเปรียบเทียบให
เห็นชัดเจน 

๔. รอยละของอาจารยที่ไดรับการสงเสริม พัฒนาอาจารยดานวิชาการ  วิธีการสอน  และการวัดผล 
รวมทั้งการใหความรูดานจรรยาบรรณอาจารย อยางนอยรอยละ ๒๐  
คําอธิบาย 

รอยละของอาจารยประจําของสถาบันอุดมศึกษาที่ไดรับการสงเสริม พัฒนาอาจารยดานวิชาการ  
วิธีการสอน  และการวัดผล รวมทั้งการใหความรูดานจรรยาบรรณอาจารย ในประเทศและตางประเทศ  
ตอจํานวนอาจารยประจําทั้งหมด ใน ๓ ปการศึกษายอนหลัง โดยไมนับผูลาศึกษาตอ ทั้งน้ีใหนับรวมอาจารย
ประจําที่ไดรับการสงเสริมพัฒนาทั้งในสถาบันที่ตนเองสังกัดและตางสถาบัน 
สูตรการคํานวณ :  
 ผลรวมของจํานวนอาจารยท่ีไดรับการสงเสริม พัฒนาอาจารยดานวิชาการ  

วิธีการสอน  และการวัดผล รวมทั้งการใหความรูดานจรรยาบรรณอาจารย
ใน ๓ ปยอนหลัง 

X   ๑๐๐ 

 จํานวนอาจารยประจําท้ังหมดใน ๓ ปการศกึษายอนหลัง 

 
 



๖๘ 
 

ขอมูลที่ตองการ : ใชขอมูลยอนหลัง ๓ ป 
๑. จํานวนและรายชื่ออาจารยประจําทั้งหมด พรอมแสดงตําแหนงทางวิชาการ ในรอบ ๓ ปที่ผานมา  
๒. จํานวนและรายชื่ออาจารยประจําที่ไดรับการสงเสริมพัฒนาในดานตางๆ โดยควรแสดงขอมูลจําแนกให

เห็นวิธีพัฒนาอาจารยแตละคน ชวงเวลาการพัฒนา พรอมทั้งหลักฐานการดําเนินการ 

๕. รอยละของอาจารยที่ไดทุนโครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก (คปก.) หรือไดรับทุนวิจัยจาก
หนวยงานภายนอกระดับชาติ/นานาชาติ หรือไดรับการประกาศเกียรติคุณยกยองในดานวิชาการ 
วิชาชีพ ระดับชาติ/นานาชาติ อยางนอยรอยละ ๕ 
คําอธิบาย 

รอยละของอาจารยที่ไดรับทุนโครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก (คปก.) หรือไดรับทุนวิจัยจาก
หนวยงานภายนอกระดับชาติ/นานาชาติ หรือไดรับการประกาศเกียรติคุณยกยองในดานวิชาการ วิชาชีพ 
ระดับชาติ/นานาชาติตอจํานวนคณาจารยทั้งหมด โดยใหนับรวมในรอบ ๓ ปติดตอกัน ทั้งน้ีใหนับเฉพาะ
อาจารยประจําที่ปฏิบัติงานจริง ไมนับรวมอาจารยประจําที่ลาศึกษาตอ และในกรณีการไดรับทุนโครงการ
ปริญญาเอกกาญจนาภิเษก (คปก.) หรือไดรับทุนวิจัยจากหนวยงานภายนอกระดับชาติ/นานาชาติไมนับซํ้า
แมวาอาจารยประจําทานนั้นจะไดรับทุนวิจัยหลายครั้งในปการศึกษานั้นๆ หากเปนการไดรับการประกาศ
เกียรติคุณยกยองในดานวิชาการ วิชาชีพสามารถนับซํ้าไดหากอาจารยทานนั้นไดรับประกาศเกียรติคุณ 
ยกยองในดานวิชาการ วิชาชีพหลายครั้งในรอบ ๓ ปที่ผานมากอนปที่ประเมิน 
 การไดรับทุนโครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก (คปก.) หรือไดรับทุนวิจัยจากหนวยงานภายนอก 
หมายรวมถึง การไดรับเงิน วัสดุ อุปกรณ หรือเครื่องมือตางๆ ที่ไดรับการสนับสนุนจากโครงการปริญญาเอก
กาญจนาภิเษก (คปก.) และจากหนวยงานภายนอกสําหรับงานวิจัย ในกรณีที่เปนวัสดุ อุปกรณ  เครื่องมือ 
ใหคํานวณเปนจํานวนเงินตามราคาของสิ่งน้ันๆ 
 แหลงทุนวิจัยจากหนวยงานภายนอกสถาบัน จําแนกไดดังน้ี 

๑) แหลงทุนในประเทศ เชน สวทช. สกว. สกอ. วช. สสส. เปนตน 
๒) แหลงทุนตางประทศ 
๓) จากหนวยงานภาคอุตสาหกรรม กระทรวง จังหวัด อ่ืนๆ ที่ไมใชแหลงทุนวิจัย 
๔) จากภาคเอกชน 
๕) จากแหลงอ่ืนๆ 

การไดรับประกาศเกียรติคุณยกยองในดานวิชาการ วิชาชีพ หมายถึง จํานวนอาจารยประจําทั้งหมด
ที่ไดรับประกาศเกียรติคุณยกยองในดานวิชาการ วิชาชีพ ซ่ึงตองเปนประกาศเกียรติคุณยกยองในดาน
วิชาการ วิชาชีพของตางหนวยงาน เชน หนวยงานภาครัฐในระดับกระทรวง ทบวง กรม หรือจังหวัด 
หนวยงานของรัฐและเอกชนที่เปนองคกรทางวิชาการ หรือองคกรทางวิชาชีพ หรือ หนวยงาน/องคกร



๖๙ 
 

วิชาการ/วิชาชีพที่ไดรับการยอมรับในระดับนานาชาติ เปนตน โดยมีลายลักษณอักษรปรากฏ ซ่ึงแสดงถึง
การเชิดชูเกียรติสรางชื่อเสียงใหกับบุคลากรและหนวยงาน ไมนับรวมผูลาศึกษาตอ 
สูตรการคํานวณ :  
 
รอยละของอาจารยที่
ไดรับทุน คปก.)หรือ
ทุนวิจัยจากหนวยงาน
ภายนอก หรือไดรับ
การประกาศเกียรติ
คุณยกยองในดาน

วิชาการ 

= 

ผลรวมของจํานวนอาจารยในแตละคณะวิชาที่ไดทนุโครงการปริญญาเอกกาญจนา
ภิเษก (คปก.) หรือไดรับทุนวิจยัจากหนวยงานภายนอกระดับชาติ/นานาชาติ หรือ
ไดรับการประกาศเกียรติคุณยกยองในดานวิชาการ วิชาชีพ ระดับชาติ/นานาชาติ 

ใน ๓ ปยอนหลัง 

 
X ๑๐๐ 

จํานวนอาจารยประจําทั้งหมดใน ๓ ปการศึกษา ยอนหลัง  

 
ขอมูลที่ตองการ : ใชขอมูลยอนหลัง ๓ ป 
 ๑. จํานวนและรายชื่ออาจารยประจํา ทั้งนี้ใหนับเฉพาะอาจารยประจําที่ปฏิบัติงานจริง ไมนับรวม
อาจารยประจําที่ลาศึกษาตอ 
 ๒. จํานวนและรายชื่อที่ไดรับทุนวิจัยจากหนวยงานภายนอก พรอมระบุแหลงทุนวิจัย ชวงเวลาที่
ไดรับทุน และหลักฐานประกอบ และไมนับซํ้าแมวาอาจารยทานนั้นจะไดรับทุนวิจัยหลายครั้งในปการศึกษา
น้ันๆ  

๓. จํานวนอาจารยไดรับการประกาศเกียรติคุณยกยองในดานวิชาการ วิชาชีพ พรอมระบุรางวัลที่ไดรับ 
หนวยงานที่ใหรางวัล ชวงเวลาที่ไดรับ และหลักฐานประกอบ และสามารถนับซ้ําไดหากอาจารยทานนั้นไดรับ
ประกาศเกียรติคุณยกยองในดานวิชาการ วิชาชีพ หลายครั้งในรอบ ๓ ป ที่ผานมา 

๖. รอยละของอาจารยที่มีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาเอก (นับรวมผูลาศึกษาตอ) 
 - กลุม ข๑, ข๒ และ ค๒  อาจารยมีวุฒิปริญญาเอกรอยละ ๓๐ ขึ้นไป 
 - กลุม ค๑ และ ง  อาจารยมีวุฒิปริญญาเอกรอยละ ๖๐ ขึ้นไป 
สูตรการคํานวณ :  
 ผลรวมจํานวนอาจารยประจําท่ีมีวุฒิปริญญาเอก ๓ ปการศึกษายอนหลัง 

X   ๑๐๐ 
 จํานวนอาจารยประจําท้ังหมด ๓ ปการศึกษายอนหลัง 

ขอมูลที่ตองการ : ใชขอมูลยอนหลัง ๓ ป 
 ๑. จํานวนและรายชื่ออาจารยประจําทั้งหมด  
 ๒. จํานวนและรายชื่ออาจารยประจําที่มีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาเอก พรอมหลักฐาน 
  



๗๐ 
 

๗. รอยละของอาจารยที่มีตําแหนงทางวิชาการ (นับรวมผูลาศึกษาตอ) 
  - กลุม ข๑, ข๒ และ ค๒ อาจารยมีตําแหนงทางวิชาการรอยละ ๖๐  ขึ้นไป 
  - กลุม ค๑ และ ง  อาจารยมีตําแหนงทางวิชาการรอยละ ๗๐  ขึ้นไป 

สูตรการคํานวณ :  
 ผลรวมจํานวนอาจารยประจําท่ีตําแหนงทางวิชาการ ๓ ปการศึกษายอนหลัง 

X   ๑๐๐ 
 จํานวนอาจารยประจําท้ังหมด ๓ ปการศึกษายอนหลัง 

ขอมูลที่ตองการ : ใชขอมูลยอนหลัง ๓ ป 
 ๑. จํานวนและรายชื่ออาจารยประจําทั้งหมด  
 ๒. จํานวนและรายชื่ออาจารยประจําที่ดํารงตําแหนงทางวิชาการ พรอมหลักฐาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๗๑ 
 

ตัวบงชี้ ๕.๔     ระดับความสําเร็จของการพัฒนาสถาบันใหบรรลุเปาหมายตามอัตลักษณของ
สถาบัน  

คําอธิบาย :  
การบรรลุเปาหมายตามอัตลักษณของสถาบันอุดมศึกษา ที่สะทอนอัตลักษณและจุดเนนรวมทั้ง

วัตถุประสงคเฉพาะตามพระราชบัญญัติของสถาบันอุดมศึกษา  หมายถึง การที่สถาบันอุดมศึกษาเลือกหรือสราง
ตัวบงชี้สําคัญ ๓ ตัวบงชี้ ตัวบงชี้ที่มีคุณสมบัติ ดังน้ี ๑) สอดคลองกับยุทธศาสตรการปฏิรูปอุดมศึกษาและ 
การพัฒนาประเทศ  ๒)  สอดคลองกับพันธกิจของสถาบันอุดมศึกษาตามกลุมสถาบันที่เปนจุดเนน และ ๓)  
สะทอนอัตลักษณและจุดเนนรวมทั้งวัตถุประสงคเฉพาะตามพระราชบัญญัติของสถาบันอุดมศึกษา ทั้งน้ี ตัว
บงชี้ที่เลือกหรือสรางตองเปนตัวบงชี้ที่เปนผลผลิตและผลลัพธจากการดําเนินงานของสถาบันและผานความ
เห็นชอบจากสภาสถาบัน   
หลักการของตัวบงชี้ จําแนกไดตามกลุมของสถาบันอุดมศึกษา ดังน้ี  

สถาบันอุดมศึกษากลุม ข(๑) ข(๒) และ ค(๒) เปนตัวบงชี้ที่สะทอนตามอัตลักษณของ
สถาบันอุดมศึกษา  ทั้งนี้แนวทางในการกําหนดตัวบงชี้อิสระ ตองมีความสอดคลองกับจุดเนนของสถาบัน 
ดังน้ี  
  มหาวิทยาลัยราชภัฏ เปนตัวชี้วัดเกี่ยวกับความเปนมหาวิทยาลัยทองถิ่น ความเปน “ราชภัฏ” 
และการสงเสริมวิทยฐานะครูและวิชาชีพครู 
 - ระดับความสําเร็จของแผนการอนุรักษ พัฒนา และสรางเสริมเอกลักษณ ศิลปะ และวัฒนธรรม 
 - ระดับความสําเร็จของแผนการใหบริการวิชาการและวิชาชีพแกสังคม 

 - ระดับความสําเร็จของแผนการสงเสริมและสืบสานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 
 - ระดับความสําเร็จของแผนการพัฒนาครูและบคุลากรทางการศึกษาประจําการ 
  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล และสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน  เปนตัวชี้วัดเกี่ยวกับการผลิต
บัณฑิตดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี และการถายทอดเทคโนโลยี 
 - ระดับความสําเร็จของแผนการใหบริการทางวิชาการและวิชาชีพแกสังคม 
 - ระดับความสําเร็จในการนําวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีไปสรางและหรือพัฒนาอาชีพ 
ในชุมชน 
 - ระดับความสําเร็จของการดําเนินงานตามโครงการพัฒนาการจัดการศึกษาตามยุทธศาสตรการ
พัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
  สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป เปนตัวชี้วัดเกี่ยวกับการผลิตบัณฑิตดานศิลปะและวัฒนธรรม และ
ทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
  สถาบันการพลศึกษา เปนตัวชี้วัดเกี่ยวกับการผลิตบัณฑิตดานพลศึกษา กีฬา และสุขภาพ 
 
 



๗๒ 
 

สูตรการคํานวณผลการดําเนินงาน 
 
 ผลรวมจํานวนตัวบงชี้ท่ีบรรลุเปาหมาย 

X   ๑๐๐ 
 จํานวนตัวบงชีท้ั้งหมด 

 

สูตรการคํานวณคาคะแนน 

การใชสูตรการคํานวณคาคะแนน ใหคํานวณตามผลการดําเนินงานจริง โดยใชผลการดําเนินงานที่
กําหนดเปน ๕ คะแนน ตามเกณฑการใหคะแนน เปนตัวเทียบในการคํานวณคาคะแนน กําหนดรอยละ ๑๐๐ 
ที่ ๕ คะแนน ดังน้ี 
 

 ผลการดําเนินงานตามตัวบงชี้ x  ๕  
ผลการดําเนินงานที่กําหนดเปน ๕ คะแนน 

 

ขอมูลที่ตองการ : ใชขอมูลยอนหลัง ๓ ป 
๑. ตัวบงชี้เกี่ยวกับอัตลักษณของสถาบันอุดมศึกษาที่ระบุในแผนของสถาบัน พรอมดวยเปาหมายและ

โครงการ/กิจกรรมในแตละตัวบงชี้   
๒. รายงานผลการดําเนินงาน/สรุปผลการดําเนินการของโครงการ/กิจกรรมตามตัวบงชี้  พรอมเอกสาร

หลักฐานประกอบ 
๓. รายงานการประเมินแผนของสถาบัน (ถามี) 
๔. รายงานประจําป พรอมรายงานประเมินตนเองของสถาบัน  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๗๓ 
 

ตัวบงชี้ ๕.๕  ระดับความสําเร็จของการพัฒนาสถาบันสูระดับสากล (กลุม ค๑ และ ง) 
คําอธิบาย 

การพัฒนาสถาบันสูระดับสากล  หมายถึง การสงเสริมใหสถาบันอุดมศึกษาไดรับการยอมรับทาง
วิชาการในระดับนานาชาติ โดยไดรับการจัดอันดับเปนสถาบันอุดมศึกษาชั้นนําของโลก ในระดับสถาบันหรือ
ระดับสาขาวิชาจากองคกรจัดอันดับชั้นนําของโลก  

ตัวอยาง องคกรจัดอันดับชั้นนําของโลกที่เปนที่ยอมรับในการจัดอันดับมหาวิทยาลัย เชน 

องคกร ประเทศ ลักษณะการจัดกลุม/สาขาที่จัด จํานวน
มหาวิทยาลยั การเสนอ 

U.S.News & 
World Report 

สหรัฐอเมรกิา ๑. จัดแบงตามสภาพภูมิศาสตร ไดแก (๑) 
national universities, (๒) national liberal 
arts colleges, (๓) regional universities, (๔) 
regional liberal arts colleges โดย regional 
universities แบงตามภาคเหนือ ใต ตะวันออก 
กลาง และตะวนัตก 
๒. จัดตามสาขาวิชา ไดแก (๑) แพทยศาสตร 
ธุรกิจ กฎหมาย การศกึษา และ
วิศวกรรมศาสตร ผลการจัดอันดับจะเรียกวา 
America’s Best Colleges 

๑,๔๐๐ แหงใน
สหรัฐอเมรกิา 

ทุกป 
 

Money สหรัฐอเมรกิา จัดอันดับมหาวิทยาลัยท่ีใหผลตอบแทนคุมคา
ท่ีสุด (best value) 

๑,๐๐๐ แหง ทุกป 

Gourman 
Report 

สหรัฐอเมรกิา จัดอันดับมหาวิทยาลัยประมาณ ๑๑ สาขาวิชา
ใหญ ซึ่งมีสาขายอยประมาณ  ๑๐๐ สาขา 

- - 

Maclean’s 
Magazine 

แคนาดา จัดประเภทเปน ๓ กลุม 
๑) Medical/Doctoral category (มหาวิทยาลัย ท่ี
มีโปรแกรมแพทยศาสตรและโปรแกรม
ปริญญาเอกและวิจัย) 
๒) Comprehensive category (มหาวิทยาลัย ท่ี
มีกจิกรรมวิจัยมาก มีโปรแกรมทางวิชาชีพท้ัง
ระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศกึษา 
๓ ) Primarily undergraduate category 
(มหาวิทยาลัยท่ีสอนระดับปริญญาตรีเปนหลัก มี
โปรแกรมบัณฑิตศึกษาไมมาก) 
 

๔๒ English-
language 

universities และ  
๙ French-
language 

counterparts 

ทุกป 
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องคกร ประเทศ ลักษณะการจัดกลุม/สาขาที่จัด จํานวน
มหาวิทยาลยั การเสนอ 

Shanghai Jiao 
Tong University 
 
 
 

จีน จัดทําโดย Institute of Higher Education ของ 
Shanghai Jiao Tong University เริ่มตั้งแตป ค.ศ. 
๒๐๐๓ มีองคประกอบในการจดั ๔ องคประกอบ 
๖ ตัวบงช้ี ทําเปนประกาศเรียกวา Academic 
Ranking of World Universities จัดอันดับ
มหาวิทยาลัย 500 แหง 

มหาวิทยาลัยท่ัว
โลก 

ทุกป 

Times Higher 
Ed.Supplement 

อังกฤษ การจัดอันดับของ The Times Higher 
Education Supplement เริ่มตัง้แตป ค.ศ.๒๐๐๔ 
มีองคประกอบในการจดั ๔ องคประกอบ ๖ 
ตัวบงช้ี เมื่อจัดอันดับแลวทําเปน University 
League Tables และทําประกาศเปน The 
World’s Top ๒๐๐Universities 

มหาวิทยาลัยท่ัว
โลก 

ทุกป 

Higher 
Education 
Evaluation and 
Accreditation 
Council of 
Taiwan 

ไตหวัน HEEACT วางระบบการประเมนิโดยใช 
American Model มาตรฐานการประเมินม ี5 
ดาน ไดแก 1) Goals, features and self 
enhancement mechanism, 2) Curriculum 
and Instruction, 3) Student learning and 
student affair, และ 4) Research output and 
professional delegation 5) Performance of 
graduates  

153 แหง  โดยกฏหมาย
กําหนดใหมี
การประเมนิ
ทุก ๕ ป 

ที่มา: Chuvej Chansa-ngavej (2540). Performance Indicators for Universities A Critical Evaluation. ในหนังสือรวมบทความการ
สัมมนาทางวิชาการเรื่อง ดัชนีวัดผลสําเร็จของมหาวิทยาลัย จัดโดยสมาคมศูนยวิชาการไทย-ออสเตรเลีย วันที่ ๑๒ มิถุนายน 
๒๕๔๐ อางถึงใน นงลักษณ วิรัชชัย และ สุวิมล วองวาณิช. (๒๕๔๑). การวิเคราะหการจัดอันดับมหาวิทยาลัยของประเทศใน
เอเชีย. กรุงเทพมหานคร: บริษัท เซเวน พริ๊นติ้ง กรุป จํากัด. และปรับขอมูลบางสวนใหทันสมัยขึ้นจากการคนควาทาง
อินเทอรเน็ตเพ่ิมเติม 

ตัวอยางแหลงสืบคนหนวยงานจัดอันดับเปนสถาบันอุดมศึกษาชั้นนําของโลก 
๑. Asiaweek (Hongkong)  
    http://www.asiaweek.com/asiaweek/features/universities2000/schools/multi.overall.html 

๒. U.S.News & World Report (USA) 
 http://grad-schools.usnews.rankingsandreviews.com/usnews/edu/grad/rankings/rankindex_brief.php 

๓. Business Week (USA) 
  http://www.businessweek.com/bschools/00/ 



๗๕ 
 

๔. Gourman Report (USA) 
  http://www.collegeconfidential.com/college_rankings/gourman_report.htm 

๕. RAE (UK) 
  http://www.lums.lancs.ac.uk/Research/RAE/ 

๖. Times Higher Ed.Supplement (UK) 
  http://www.thes.co.uk/ 

๗. Maclean’s Magazine (Canada) 
  http://www.macleans.ca/education/rankings.jsp 

๘. GUG (Australia) 
  http://www.thegooduniversityguide.co.uk/profiles.php 

๙. Shanghai Jiao Tong University (China) 
http://ed.sjtu.edu.cn/rank/2005/ARWU2005Main.htm 

๑๐.รายชื่อ website อ่ืนๆ ที่จัดอันดับสถาบัน  จําแนกตามพื้นที ่
http://en.wikipedia.org/wiki/College_and_university_rankings#Canada 

เกณฑการใหคะแนน :   

ระดับคะแนน เกณฑการใหคะแนน 
๑ ไดรับการจัดอันดับจากสถาบันจัดอันดับที่อยูนอกกรอบมาตรฐานทีก่ําหนด  
๒ ไดรับการจัดอันดับเปนสถาบันอุดมศึกษาชั้นนําของโลกในระดับสถาบันหรือสาขาวิชา/ 

คณะวิชา 
๓ ไดรับการจัดอันดับเปนสถาบันอุดมศึกษาชั้นนําของโลกหรือไดรับการรับรองจาก

สมาคมวิชาชีพในระดับสากลในระดับสถาบันและอยางนอย ๑ สาขาวิชา/คณะวิชา 
๔ ไดรับการจัดอันดับเปนสถาบันอุดมศึกษาชั้นนําของโลกหรือไดรับการรับรองจาก

สมาคมวิชาชีพในระดับสากลในระดับสถาบันและอยางนอย ๒ สาขาวิชา/คณะวิชา 
๕ ไดรับการจัดอันดับเปนสถาบันอุดมศึกษาชั้นนําของโลกหรือไดรับการรับรองจาก

สมาคมวิชาชีพในระดับสากลในระดับสถาบันและอยางนอย ๓ สาขาวิชา/คณะวิชา 
หมายเหตุ :  กรณีสถาบันอุดมศึกษาไดรับการจัดอันดับจากหนวยงานกลางอื่นๆ ที่ไมมีในรายการดังกลาว   
ใหนําเสนอความนาเชื่อถือของหนวยงานกลางพรอมระบบและวิธีการจัดอันดับมาเพื่อพิจารณาได 
**กรณีประเมินนํารอง ใหใชการจัดอันดับของ Times Higher Ed.Supplement หากไดรับการจัดอันดับอ่ืน
นอกเหนือจาก Times Higher Ed.Supplement ใหแสดงหลักฐานและตัวบงชี้การจัดอันดับ จะนับไดก็ตอเม่ือ
ตัวบงชี้และเกณฑเทียบเทากับ Times Higher Ed.Supplement 
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มาตรฐานที่ ๖  การประกันและพัฒนาคุณภาพภายใน 
 สถาบันอุดมศึกษาจะตองแสดงความมีมาตรฐานและคุณภาพดวยการเปนประชาคมแหงการสราง
ความรู และองคการแหงการเรียนรูที่มีขีดความสามารถในการคนควาวิจัยสรางความรูใหมทั้งเพ่ือพัฒนา
สังคมและพัฒนาตนเองอยางตอเน่ือง อุดมศึกษาไทยยังตองแสดงความเปนอุดมศึกษามหาชนที่มีคุณภาพ 
นอกจากนี้อุดมศึกษาไทยตองมีความเปนเลิศที่ใชการไดในสังคมแหงการตรวจสอบอยางเขมขน เพ่ือการ
พัฒนามาตรฐานและคุณภาพอยางตอเน่ืองซ่ึงจะนําอุดมศึกษาไทยไปสูอุดมศึกษาสากลบนถนนนานาชาติ 
ดังน้ันการประกันคุณภาพอุดมศึกษาจึงเปนการประกันคุณภาพเพ่ือความรูสูความเปนเลิศ และการประกัน
คุณภาพเพื่อผูเรียน หัวใจของระบบการประกันคุณภาพที่ดีคือ การใชระบบและกระบวนการประกันคุณภาพ
ในการสรางประชาคมที่มีวัฒนธรรมในการเรียนรู และตรวจสอบการทํางานของตนเองเพื่อผูอ่ืนอยูเสมอ ซ่ึง
จะนําไปสูการเปนองคการแหงการเรียนรูที่เปนพลวัต เปลี่ยนแปลงไดอยางมีประสิทธิภาพ เผยแพรขาวสาร
ทั่วทั้งสถาบัน พรอมกับการมีการกําหนดมาตรฐานการทํางานทุกดานแบบมืออาชีพที่สามารถตรวจสอบการ
ทํางานไดทุกขั้นตอน มีกลไกรับฟงผูมีสวนไดสวนเสียทั้งภายในและภายนอกสถาบัน เพ่ือนําขอคิดความเห็น
จากทุกฝายที่ มีสวนรวมมาใชในการกํากับแนวทางการประกันคุณภาพของสถาบัน อยางไรก็ตาม
สถาบันอุดมศึกษาพึงมีอิสระและเสรีภาพทางวิชาการในการพัฒนาระบบประกันคุณภาพที่เหมาะสมของ
ตนเอง และในขณะเดียวกันก็พึงใหอิสระแกหนวยงานภายในการพัฒนาระบบประกันคุณภาพตามเงื่อนไข
เฉพาะของแตละหนวยงานดวย 
 ระบบประกันคุณภาพภายในโดยทั่วไป ประกอบดวย ระบบแรกคือ ระบบการพัฒนาคุณภาพ 
ซ่ึงประกอบดวยการกําหนดมาตรฐาน กระบวนการวางแผน และออกแบบระบบงานเพื่อคุณภาพและ 
การจัดการกระบวนการและการควบคุมคุณภาพ ระบบที่สองคือ ระบบการตรวจสอบคุณภาพเพ่ือเรงรัด 
ใหการดําเนินงานบรรลุเปาหมายตามมาตรฐานคุณภาพที่กําหนด และระบบที่สามคือ ระบบการประเมิน
ภายในและกระบวนการปรับปรุงคุณภาพ การประกันคุณภาพภายในเปนหนาที่ของสถาบันในการพัฒนา
ระบบประกันคุณภาพภายใน โดยใหผูมีสวนไดสวนเสียและชุมชนเขามามีสวนรวมและการสนับสนุนจากตน
สังกัด ทั้งน้ีการประกันคุณภาพภายในเปนสวนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษา เพ่ือนําไปสูการพัฒนา
คุณภาพและมาตรฐานการศึกษาอยางตอเน่ืองและสามารถรองรับการประเมินคุณภาพภายนอกได 

 

มาตรฐานที่ ๖ การประกันและพัฒนาคุณภาพภายใน ประกอบดวย ๒ ตัวบงชี้ คือ 
 ๖.๑ ผลประเมินการประกันคุณภาพภายในโดยตนสังกัด (นํ้าหนัก ๔) 
 ๖.๒ ระดับความสําเร็จในการนําผลประเมินไปใชพัฒนาคุณภาพสถาบัน (รอยละ ๓) 
 ๖.๓ ประสิทธิผลและผลลัพธของการประกันคุณภาพภายใน (นํ้าหนกั ๓ ) 
 



๗๗ 
 

ตัวบงชี้ที่ ๖.๑  ผลประเมินระบบประกันคุณภาพภายในโดยตนสังกัด (นํ้าหนัก ๔) 

คําอธิบาย 
 การที่หนวยงานตนสังกัดของสถาบันอุดมศึกษาไดทําการประเมินการประกันและการพัฒนาคุณภาพ
ภายในของสถาบันอุดมศึกษา ทั้งระดับสถาบันและคณะวิชาที่กอใหเกิดการพัฒนาคุณภาพอยางตอเน่ือง 
ตามกฏกระทรวงวาดวย ระบบ หลักเกณฑ และวิธีการการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. ......ฉบับใหม  
ที่กําหนดใหหนวยงานตนสังกัดตองประเมินระบบประกันคุณภาพภายในของสถาบันอุดมศึกษา ๑ ครั้ง
ภายใน ๓ ป จึงจะใชผลประเมินคุณภาพภายในที่ตนสังกัดเปนผูประเมิน (เร่ิมประเมินภายในปการศึกษา 
๒๕๕๓) และกรณีสถาบันที่ไมสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ใหใชผลประเมินภายในเฉลี่ย ๓ ป  

เกณฑการใหคะแนน 
 พิจารณาจากผลประเมินระบบประกันคุณภาพภายในของสถาบันอุดมศึกษาที่ประเมินโดยหนวยงาน
ตนสังกัดทั้งระดับสถาบัน และระดับคณะวิชา โดยใชผลประเมินดังกลาวเปนเกณฑการใหคะแนนตามตัวบงชี้ 
เชน สถาบันอุดมศึกษามีผลประเมินระบบประกันคุณภาพภายในโดยตนสังกัดระดับสถาบันภายใน ๓ ป 
กอนปที่ประเมิน มีคะแนนเทาใด จะไดรับคะแนนตามตัวบงชี้ในระดับสถาบันเทานั้น  
** ทั้งน้ี ใหเทียบคะแนนเต็มเทากับ ๕ คะแนน  

ขอมูลที่ตองการ : ใชขอมูลยอนหลัง ๓ ป 
 ผลประเมินระบบประกันคุณภาพภายในของสถาบันอุดมศึกษาโดยหนวยงานตนสังกัด  
ทั้งระดับสถาบัน และระดับคณะวิชาในปการศึกษาที่สถาบันไดรับการประเมินคุณภาพภายนอก ภายใน  
๓ ปกอนปที่ประเมิน  
 
หมายเหตุ : สมศ.จะประเมินคุณภาพภายนอกสถาบันที่ไดรับการประเมินภายในจาก สกอ.หรือตนสังกัด แลว 
         (สมศ.ประสาน สกอ./ตนสังกัด) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๗๘ 
 

ตัวบงชี้ที่ ๖.๒ ระดับความสําเร็จในการนําผลประเมินไปใชพัฒนาคุณภาพสถาบัน (รอยละ ๓) 

คําอธิบาย 
 ความสําเร็จในการนําผลประเมินใชพัฒนาพัฒนาคุณภาพสถาบัน เพ่ือตองการใหสถาบัน คณะวิชา 
หรือหนวยงานเทียบเทาคณะวิชา มีการวิเคราะหผลประเมินคุณภาพภายในและผลการประเมินคุณภาพ
ภายนอก เพ่ือจัดทําเปนแผนพัฒนาคุณภาพ และเสนอขอความเห็นชอบจากสภาสถาบัน/คณะกรรมการ
ประจําคณะหรือหนวยงานเทียบเทาคณะ ทั้งแผนพัฒนา ทรัพยากรที่ใช ผูดําเนินการ เพ่ือนําไปสูการปฏิบัติ
ตามแผนควบคูกับการประกันคุณภาพภายใน เพ่ือใหเกิดผลในการปรับปรุง พัฒนา ปรับเปลี่ยน ทั้งการเรียน
การสอน การบริหาร และการปฏิบัติอ่ืนๆ  และมีการประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนาคุณภาพทุกระดับ 
เพ่ือนําผลไปปรับปรุงการประกันคุณภาพภายในและการปฎิบัติงานของทุกหนวยงานตอไป โดยตองการให
สภาสถาบัน/กรรมการประจําคณะหรือหนวยงานเทียบเทาคณะ มีการติดตามการดําเนินการเปนระยะอยาง
สมํ่าเสมอ 

ประเด็นการพิจารณา 
 ๑. มีมาตรฐานและตัวบงชี้ทั้งระดับสถาบัน คณะวิชาหรือหนวยงานเทียบเทาคณะวิชา และหลักสูตร 
ที่สอดคลองกับการประกันคุณภาพภายในและรองรับการประเมินคุณภาพภายนอก รวมทั้งแสดงอัตลักษณ
ของสถาบัน 
 ๒. มีรายงานการประเมินตนเองระดับสถาบันและทุกหนวยงานที่ถูกตอง เชื่อถือได เปนประจําทุกป 
โดยไดรับความเห็นชอบจากสภาสภาสถาบัน 
 ๓. มีการจัดทําแผนพัฒนาคุณภาพสืบเน่ืองจากผลประเมินคุณภาพภายในและผลประเมินคุณภาพ
ภายนอก โดยไดรับความเห็นชอบจากสภาสถาบัน 
 ๔. มีการนําแผนพัฒนาคุณภาพเนื่องจากการประเมินคุณภาพภายในและการประเมินคุณภาพ
ภายนอกไปสูการปฏิบัติควบคูกับการประกันคุณภาพภายใน 
 ๕. มีการปรับการเรียน เปลี่ยนการสอน และพัฒนาการบริหาร อันเน่ืองมาจากการประเมินคุณภาพ
ภายในและภายนอก 
 ๖. มีการประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนาคุณภาพ และนําผลไปปรับปรุงการประกันคุณภาพ
ภายในและการปฏิบัติงานเพื่อพัฒนาคุณภาพสถาบัน คณะวิชา หรือหนวยงานเทียบเทาคณะ 

เกณฑการใหคะแนน 
๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 

มีการปฎิบัติ  
๑-๒ ขอ 

มีการปฎิบัติ  
๓ ขอ 

มีการปฎิบัติ  
๔ ขอ 

มีการปฎิบัติ  
๕ ขอ 

มีการปฎิบัต ิ
ครบ ๖ ขอ 



๗๙ 
 

ขอมูลที่ตองการ : ใชขอมูลยอนหลัง ๓ ป 
๑. รายงานการประเมินตนเองของสถาบัน คณะวิชา และหนวยงานเทียบเทาคณะ 
๒. รายงานการประเมินคุณภาพภายใน 
๓. รายงานการประเมินคุณภาพภายนอก 
๔. แผนพัฒนาคุณภาพของสถาบัน คณะวิชา และหนวยงานเทียบเทาคณะ  
๕. รายงานการประชุมของสภาสถาบัน/คณะกรรมการประจําคณะหรือหนวยงานเทียบเทาคณะ ที่

อนุมัติแผนพัฒนาคุณภาพ 
๖. หลักฐานที่แสดงใหเห็นการปฏิบัติตามแผนพัฒนาคุณภาพ และผลการจากปฏิบัติตามแผนพัฒนา

คุณภาพอยางชัดเจน 
๗. รายงานการประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนาคุณภาพ  
๘. หลักฐานที่แสดงการปรับปรุงการประกันคุณภาพภายในหรือการปฏิบัติของสถาบัน คณะวิชาหรือ

หนวยงานเทียบเทาคณะ อันเนื่องมาจากผลการประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนาคุณภาพ 
๙. ขอมูลอ่ืนๆ ที่เกี่ยวของ  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๘๐ 
 

ตัวบงชี้ที่ ๖.๓ ประสิทธิผลและผลลัพธของการประกันคุณภาพภายใน (นํ้าหนัก ๓ ) 
คําอธิบาย 
 ประสิทธิผลและผลลัพธของการประกันคุณภาพภายใน เปนผลจากการประเมินผลลัพธและ
ผลกระทบของระบบประกันคุณภาพจากทุกคณะวิชาและระดับสถาบัน โดยเปรียบเทียบกับผลประเมิน
คุณภาพภายนอกรอบสอง เพ่ือใหเกิดการเปลี่ยนแปลงการบริหารและการจัดการและการสอนและ 
ตอผลการจัดการศึกษาของคณะวิชา และสถาบันอุดมศึกษา 

ประเด็นในการพิจารณา 
 ๑. มีการประเมินผลจากการใชระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 
 ๒. มีการนําผลจากขอ ๑ มาใชพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 
 ๓. มีการเปลี่ยนแปลงการบริหารและการจัดการ หลักสูตรและการเรียนการสอน และการ
เปลี่ยนแปลงผลการจัดการศึกษาของคณะวิชาและสถาบันอุดมศึกษาซึ่งสงผลในทางที่ดีขึ้น  (ผลการ
เปลี่ยนแปลงตองมีอยางนอยกึ่งหน่ึงของขอเสนอแนะจากการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน) 
 ๔. มีการยกยองหนวยงานที่ประสพผลสําเร็จจากการดําเนินการประกันคุณภาพการศึกษาภายในที่
เปนแบบอยางแกหนวยงานอื่น คณะวิชาอ่ืนได (ไมเกิน ๓ ปยอนหลัง) 
 ๕. มีนวัตกรรมดานการประกันคุณภาพที่หนวยงาน คณะวิชา/ สถาบันพัฒนาขึ้นหรือการปฏิบัติที่
เปนเลิศ หรือการเปนแหลงอางอิงของหนวยงาน/คณะวิชา/สถาบนัอ่ืนๆ 

เกณฑการใหคะแนน 
๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 

มีการปฎิบัติ  
๑ ขอ 

มีการปฎิบัติ  
๒ ขอ 

มีการปฎิบัติ  
๓ ขอ 

มีการปฎิบัติ  
๔ ขอ 

มีการปฎิบัต ิ
ครบ ๕ ขอ 

ขอมูลที่ตองการ ขอมูลที่ตองการ : ใชขอมูลยอนหลัง ๓ ป 
 ๑. คูมือการประกันคุณภาพภายใน  รวมทั้งหลักฐานที่แสดงใหเห็นวาสถาบันการศึกษามีระบบและ
กลไกในการดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา เชน รายงานการตรวจติดตามภายในสถาบัน ตลอดจนผล
การพัฒนา/ มูลคาเพิ่ม (Value added) จากการประกันคุณภาพภายใน รายงานผลการประกันคุณภาพ
ภายในตอหนวยงานที่เกี่ยวของและสาธารณชน 
 ๒. การวิเคราะหเปรียบเทียบกับผลประเมินคุณภาพภายนอกรอบสอง  
 ๓. เอกสาร/หลักฐานที่แสดงการเปลี่ยนแปลงการบริหารและการจัดการ และการสอน และการ
เปลี่ยนแปลงผลการจัดการศึกษาของคณะวิชาและสถาบันอุดมศึกษาในทางที่ดีขึ้น  ที่สงผลตอคุณภาพ
บัณฑิต คุณภาพงานวิจัย ประสิทธิผลของการบริการวิชาการ และการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมของ
สถาบันอันมีหลักฐานแสดงชัดเจนวาเปนผลสืบเนื่องมาจากการประกันและพัฒนาคุณภาพภายใน 



๘๑ 
 

 ๔. นวัตกรรมดานการประกันคุณภาพที่สาขาวิชาพัฒนาขึ้นหรือการปฏิบัติที่เปนเลิศ หรือการเปน
แหลงอางอิงของกลุมสาขาอื่นๆ ตลอดจนผลการพัฒนา/ มูลคาเพิ่ม (Value added) จากการประกันคุณภาพภายใน  

๕. ขอมูลอ่ืนๆ ที่เกี่ยวของ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



๘๒ 
 

ภาคผนวก ก 
สูตรการคํานวณการตอบแบบสํารวจของบัณฑิต 

สูตรการคํานวณ แบงออกเปน ๒ สูตร ขึ้นอยูกับอัตราการตอบแบบสํารวจของบัณฑิต ดังน้ี 
สูตรที่ ๑ กรณีมีบัณฑิตตอบแบบสํารวจตั้งแตรอยละ ๘๐ ข้ึนไป ของบัณฑิตทั้งหมดที่จบการศึกษา   
๓ ปการศึกษา ยอนหลัง 

จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรทีี่ไดงานทําหรือประกอบอาชีพอิสระ ในแตละป นับจากวันที่สําเร็จ
การศึกษาในปการศึกษา  รวมกนั ๓  ป  ไมรวมผูศึกษาตอและผูท่ีมีงานทําอยูแลว 

X ๑๐๐ 
จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรทีั้งหมดที่สําเร็จการศึกษา ๓ ป รวมกัน ในปการศึกษา พ.ศ. ๒๕xx-๒๕xx 

ไมรวมผูศึกษาตอและผูท่ีมีงานทําอยูแลว 
 

ตัวอยางการคํานวณ : 
สถาบันอุดมศึกษาแหงหน่ึงมีผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทั้งหมดทั้งภาคปกติและภาคพิเศษหรือ         
ภาคนอกเวลาราชการ ในปการศึกษา พ.ศ. ๒๕xx จํานวน N คน จากการติดตามผลการมีงานทําของบัณฑิต
รุนนี้ โดยสงแบบสอบถามใหผูสําเร็จการศึกษาทุกคนตอบ และมีการติดตามแบบสอบถาม ๒ ครั้ง ปรากฏวา
มีผูสําเร็จการศึกษาที่ตอบแบบสอบถามจํานวน n คน ผลการวิเคราะหการตอบแบบสอบถามจากผูสําเร็จ
การศึกษา n คน พบวา 

• จํานวนผูสําเร็จการศึกษาที่ศึกษาตอ  a คน 
• จํานวนผูสําเร็จการศึกษาซึ่งมีงานทําอยูกอนแลว  b คน 
• จํานวนผูสําเร็จการศึกษาที่มีงานทําหรือประกอบอาชีพอิสระหลังสําเร็จการศึกษา  c  คน 

ตัวอยาง     มหาวิทยาลัย AA มีผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทั้งภาคปกติ ภาคพิเศษ และภาคนอก
เวลาราชการในปการศึกษา พ.ศ. ๒๕xx จํานวน ๑,๔๒๐ คน โดยมีผูตอบแบบสอบถามจํานวน ๑,๓๕๐ คน  
ซ่ึงเปนผูที่มีงานทําประกอบอาชีพอิสระหลังสําเร็จการศึกษาจํานวน ๙๘๐ คน เปนผูสําเร็จการศึกษาที่มีงานทํา
อยูกอนแลวจํานวน ๒๐๐ คน และเปนผูสําเร็จการศึกษาที่ศึกษาตอจํานวน ๗๐ คน  
 

วิธีทํา วิธีการคํานวณ แบงเปน ๒ ขั้นตอน ดังน้ี  
๑. คํานวณหารอยละของผูตอบแบบสอบถาม  

  
 
              
 
 
 
 

 

= 
n 

X ๑๐๐ N 

= 
๑,๓๕๐ 

X ๑๐๐   ๑,๔๒๐ 
=  ๙๕.๐๗๐๔ % ในกรณีน้ี ผูตอบแบบสอบถามมากกวารอยละ ๘๐ จึงเลือกใชสตูรที ่๑ 
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๒. คํานวณหารอยละของผูสําเร็จการศึกษาที่มีงานทําหรือประกอบอาชีพอิสระใน ๑ ป เทากับ  

 
 
 
 
 
 

ใชขอมูลประเมิน ๓ ปยอนหลัง โดยใชตัวเลขดิบของแตละป รวมกันแลวคิดเปนรอยละ  
 

สูตรที่ ๒  บัณฑิตผูตอบแบบสํารวจต่ํากวารอยละ ๘๐ ของบัณฑิตทั้งหมดที่จบการศึกษา ๓ ปการศึกษา
ยอนหลัง 

   

ตัวอยาง     มหาวิทยาลัย BB มีผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทั้งภาคปกติ ภาคพิเศษ และภาคนอกเวลา
ราชการในปการศึกษา พ.ศ. ๒๕xx จํานวน ๑,๔๒๐ คน มีผูตอบแบบสอบถามจํานวน ๑,๐๖๕ คน ซ่ึงพบวา  เปนผูมี
งานทําหรือประกอบอาชีพอิสระหลังสําเร็จการศึกษาจํานวน ๙๘๐ คน เปนผูสําเร็จการศึกษาซึ่งมีงานทําอยูกอน
แลวจํานวน ๒๐ คน และเปนผูสําเร็จการศึกษาที่ศึกษาตอจํานวน ๖๕ คน  
 

วิธีทํา วิธีการคํานวณ แบงเปน ๒ ขั้นตอน ดังน้ี  
๑. คํานวณหารอยละของผูตอบแบบสอบถาม 

 
 
 
 
 
 

= 
(c) 

 (n-a-b) 

= 
(๙๘๐) 

 (๑,๓๕๐-๗๐-๒๐๐) 
= (๙๘๐)  
 (๑,๐๘๐)  

๕๐ x 
จํานวนผูสําเร็จการศึกษาที่
มีงานทําหรือประกอบอาชีพ
อิสระหลังสําเร็จการศึกษา 

 

1 

 
 
+ 1 

 

จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรี
ทั้งหมดที่สําเร็จการศึกษาใน 
ปการศึกษา พ.ศ.๒๕xx-๒๕xx 

ไมรวมผูศึกษาตอและผูท่ีมีงานทํา
อยูแลว 

จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่
สําเร็จการศึกษาในปการศึกษา พ.ศ. 
๒๕xx-๒๕xx ที่ตอบแบบสอบถาม 

ไมรวมผูศึกษาตอและผูท่ีมีงานทํา
อยูแลว 

= n X ๑๐๐ 
N 

= ๑,๐๖๕ X ๑๐๐  
๑,๔๒๐ 

=  ๗๕.๐๐๐๐ % ในกรณีน้ี ผูตอบแบบสอบถามต่ํากวารอยละ ๘๐ จึงเลอืกใชสูตรที่ ๒  
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๒. คํานวณหารอยละของผูสําเร็จการศึกษาที่มีงานทําหรือประกอบอาชีพอิสระใน ๑ ปเทากับ 
 
 
 

 
 
ใชขอมูลประเมิน ๓ ปยอนหลังโดยใชตวัเลขดิบของแตละปรวมกันแลวคิดเปนรอยละ  
 

= ๕๐ C  ๑ + ๑ 
 (N-a-b) (n-a-b) 

 =   ๕๐(๙๘๐) 
 ๑ 

+ 
๑  

(๑,๔๒๐-๖๕- (๑,๐๖๕-๖๕-
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ภาคผนวก ข 
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาต ิ 

(TQF:HEd. -Thai Qualifications  Framework for Higher Education) 
 

กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ (Thai Qualifications  Framework for Higher 
Education) หรือเรียกสั้นๆวา TQF:HEd. เปนกรอบที่แสดงระบบคุณวุฒิการศึกษาระดับอุดมศึกษาของ
ประเทศ ซ่ึงประกอบดวย ระดับคุณวุฒิ ความเชื่อมโยงตอเน่ืองจากคุณวุฒิระดับหน่ึงไปสูระดับที่สูงขึ้น การ
แบงสายวิชา มาตรฐานผลการเรียนรูของแตละระดับคุณวุฒิซ่ึงเพ่ิมสูงขึ้นตามระดับของคุณวุฒิ ปริมาณการ
เรียนรูที่สอดคลองกับเวลาที่ตองใช ลักษณะของหลักสูตรในแตละระดับคุณวุฒิ การเปดโอกาสในเทียบโอน
ผลการเรียนรูจากประสบการณซ่ึงเปนการสงเสริมการเรียนรูตลอดชีวิต รวมทั้งระบบและกลไกที่ใหความ
ม่ันใจในประสิทธิผลการดํา เนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุ ฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติของ
สถาบันอุดมศึกษาวาสามารถผลิตบัณฑิตใหบรรลุคุณภาพตามมาตรฐานผลการเรียนรู 

 TQF เปนเคร่ืองมือที่ใชในการกําหนดแนวนโยบายการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการจัด
การศึกษาตามที่กําหนดใน พรบ.การศึกษาแหงชาติ ในสวนที่เกี่ยวของกับมาตรฐานการอุดมศึกษาและการ
ประกันคุณภาพการศึกษา อันที่จริงแลวกรอบมาตรฐานการอุดมศึกษา (Qualification Framework for 
Higher Education) ไมใชเรื่องใหม สถาบันอุดมศึกษาทั่วโลกไดมีการกําหนดกรอบมาตรฐานฯมานานแลว 

สําหรับประเทศไทย กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ ไดถูกประกาศใชและมีผล
บังคับแลวในวันที่ ๒ ก.ค. ๒๕๕๒ ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เร่ืองกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒  
หมายเหตุ 

• ในกรณีไมมีการประเมินคุณภาพบัณฑิตตาม TQF อาจใช exit exam แทน ทั้งนี้หากไมมีการ
ประเมินตาม TQF และ exit exam   
สาขาวิชานํารองที่จะประเมิน TQF 

 ๑. วิทยาศาสตรและคณิตศาสตร  ๒. คอมพิวเตอร  ๓. พยาบาลศาสตร   
 ๔. โลจิสติกส  ๕. การทองเที่ยวและการโรงแรม ๖. อุตสาหกรรมเกษตร  
 ๗. ครุศาสตร/ศึกษาศาสตร ๘. เทคโนโลยีชีวภาพ  ๙. วิศวกรรมศาสตร 

   ๑๐. การบัญชี ๑๑. สัตวแพทยศาสตร ๑๒. บริหารธุรกิจ 
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ภาคผนวก ค 
รายชื่อวารสารระดับชาตแิละนานาชาติ 

 

 ในการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม สามารถดูรายชื่อวารสารระดับชาติและนานาชาติ 
ที่ อยูใน list ที่สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาใหการรับรองไดจาก website ของ สกอ. 
http://basd.mua.go.th/adver_detail.php?typeid=5&t_id=29 

ขอมูลสําหรับการประเมินนํารองครั้งน้ี 
 รายชื่ อวารสารระดับนานาชาติ ซ่ึ งอยู นอกเหนือฐานข อ มูลระ ดับนานาชาติ  ( ISI)  
ที่สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ใหการรับรอง จํานวน ๑๒ รายการ ดังตอไปน้ี 

๑. Science Asia: Journal of the Science Society of Thailand 
๒. Songklanakarin Journal of Science and Technology 
๓. ECTI Transactions on Electrical Eng, Electronics, and Communication  

(ECTI-EEC) 
๔. Thai Journal of Agricultural Science 
๕. Asian Pacific Journal of Allergy and Immunology 
๖. The Southeast Asian Journal of Tropical Medicine and Public Health 
๗. Journal of the Medical Association of Thailand  
๘. Thai Forest Bulletin 
๙. Siriraj Hopital Gazette 
๑๐. Chulalongkorn Medical Journal 
๑๑. Asian Journal of Energy and Environment 
๑๒. Journal of Environmental Research                

 

 รายชื่อวารสารระดับชาติที่สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ใหการรับรอง จํานวน 
๓๙ รายการ ดังตอไปน้ี 

๑. Journal of Nursing Science Chulalongkorn University 
๒. Chulalongkorn University Dental Journal 
๓. Thai Journal of Veterinary Medicine 
๔. Thai Journal of Nursing Research 
๕. Ramathibodi Nursing Journal 
๖. Vajira Medical Journal 
๗. The Thai Journal of Nursing Council 
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๘. KKU Research Journal 
๙. Thai Journal of Hematology and Transfusion Medicine 
๑๐. The Journal of the Royal Institute of Thailand 
๑๑. Agricultural Science Journal 
๑๒.Ladkrabang Engineering Journal 
๑๓.Journal of the Nephrology Society of Thailand 
๑๔.ASEAN Journal of Science and Technology for Development 
๑๕.Journal of the National Research Council of Thailand 
๑๖.Kasetsart Journal: Natural Science 
๑๗.KMUTT Research and Development Journal 
๑๘.International Journal of the Engineering Institute of Thailand  
๑๙.Suranaree Journal of Science & Technology 
๒๐.Thammasat International Journal of Science & Technology 
๒๑.R&D Journal of the Engineering Institute of Thailand 
๒๒.Internal Medicine Journal of Thailand 
๒๓.วารสารพยาบาลศาสตร 
๒๔.วารสารธรรมชาติวทิยาแหงจุฬาลงกรณมหาวิทยาลยั      
๒๕.วารสารโลหะ วัสด ุและแร      
๒๖.วารสารสขุภาพจิตแหงประเทศไทย      
๒๗.วารสารสตัวแพทยศาสตร มข.      
๒๘.ศรีนครินทรวิโรฒเภสัชสาร      
๒๙.KMITL Science Journal      
๓๐.วารสารพยาบาล      
๓๑.Chiang Mai Journal of Science      
๓๒.วารสารเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล      
๓๓.วารสารวจัิยวิทยาศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลยั      
๓๔.วารสารวจัิยวิทยาศาสตรการแพทย      
๓๕.วารสารพยาบาลทหารบก      
๓๖.วารสารวชิาการเกษตร      
๓๗.ศรีนครินทรเวชสาร      
๓๘.วารสารวทิยาศาสตร มข.      
๓๙.วารสารมหาวิทยาลัยนเรศวร 
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ภาคผนวก ง 
ฐานขอมูลสําหรับสืบคนการอางอิงบทความวจิัย 

 

ตัวอยางฐานขอมูลระดับชาติ/ นานาชาติ 
• ฐานขอมูลนานาชาติที่สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ใหการรับรอง โดยใช

ประกอบการพิจารณาใหทุนปริญญาเอกกาญจนาภิเษก(http://rgj.trf.or.th/thai/rgj๔๔.asp)  
๑. สาขาดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

๑.๑ SciSearch = http://library.dialog.com/bluesheets/html/bl๐๐๓๔.html  
๑.๒ MEDLINE = http://medline.cos.com/  
๑.๓ BIOSIS = http://www.biosis.org/  
๑.๔ CA SEARCH = http://library.dialog.com/bluesheets/html/bl๐๓๙๙.html  
๑.๕ EiCOMPENDEX = http://www.ei.org/databases/compendex.html  
๑.๖ INSPEC = http://www.theiet.org/publishing/inspec/  

 ๒.  สาขาดานสังคมศาสตรและมนุษยศาสตร 
 ๒.๑ Social SciSearch = http://library.dialog.com/bluesheets/html/bl๐๐๐๗.html  
 ๒.๒ ERIC = http://www.eric.ed.gov/  
 ๒.๓ PsycINFO = http://www.apa.org/psycinfo/  
 ๒.๔ Sociological Abstracts = http://www.csa.com/factsheets/socioabs-set-c.php  
 ๒.๕ Arts & Humanities Search = http://library.dialog.com/bluesheets/html/bl๐๔๓๙.html  
 ๒.๖ Linguistics and Language Behavior Abstracts = http://www.csa.com/factsheets/llba-set-c.php  
 ฐานขอมูลมาตรฐานสากลอื่นๆ 
๑. ISI = http://portal.isiknowledge.com/ 
๒. MathSciNet = http://www.ams.org/mathscinet 
๓. ScienceDirect = http://www.sciencedirect.com/ 
๔. Agricola = http://agricola.nal.usda.gov/ 
๕. Biosisi = http://www.biosis.org/ 
๖. Scopus = http://www.info.scopus.com/ 
๗. Pubmed = http://www.pubmed.gov/ 
๘. Academic Search Premium = http://www.ebsco.com/home/ (select 
    ebscohost and then academic search premium) 
๙. Infotrieve = http://www.infotrieve.com 
๑๐. Wilson = http://www.nova.edu/library/dils/lessons/wilsonweb/ 
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ภาคผนวก จ 
สิทธิบัตร และอนุสิทธิบัตร 

สิทธิบัตร (patent) หมายถึง หนังสือสําคัญที่รัฐออกใหเพ่ือคุมครองการประดิษฐคิดคนหรือการ
ออกแบบผลิตภัณฑ ที่มีลักษณะตามที่กําหนดในกฎหมาย กฎกระทรวง และระเบียบวาดวยสิทธิบัตร พ.ศ. 
๒๕๒๒ เปนทรัพยสินทางปญญาประเภทหนึ่ง ที่เกี่ยวกับการประดิษฐคิดคนหรือการออกแบบ เพ่ือใหได
สิ่งของ,เครื่องใชหรือสิ่งอํานวยความสะดวกตางๆที่เราใชกันอยูในชีวิตประจําวัน เชน การประดิษฐรถยนต, 
โทรทัศน, คอมพิวเตอร, โทรศัพท หรือการออกแบบขวดบรรจุนํ้าดื่ม, ขวดบรรจุนํ้าอัดลม หรือการออกแบบ
ลวดลายบนจานขาว, ถวยกาแฟ ไมใหเหมือนของคนอื่น เปนตน 

ประโยชนของสิทธิบตัร 

เอกสารสิทธิบัตรนานาชาติเปนแหลงรวมผลงานประดิษฐคิดคนทั่วโลกที่สําคัญที่สุด ไดเปดวิธีการ
ผลิตสินคาอุตสาหกรรมทุกชนิดทุกสาขาทั่วโลก สิทธิบัตรคุมครองเปนรายประเทศ จดทะเบียนในประเทศใด 
ก็คุมครองเฉพาะในประเทศนั้น หมายความวาเราสามารถนําเทคโนโลยีที่ไมไดจดทะเบียนในประเทศไทยมา
ผลิตสินคาจําหนายในประเทศได สามารถผลิตหรือสงออกไปจําหนายในประเทศที่ไมไดจดทะเบียนสิทธิบัตร
ในเรื่องนั้นๆ หรือนํามาใชเปนฐานความรูในการวิจัยพัฒนาและตอยอดได 

ประเภทของสิทธิบัตร 

รูปแบบหรือประเภทของสิทธิบตัรตาม พ.ร.บ. สิทธิบตัรจะมีอยู ๓ ประเภท คือ 

๑. สิทธิบัตรการประดิษฐ หมายถึง การคิดคนเกี่ยวกับ กลไก โครงสราง สวนประกอบ ของสิ่งของ
เครื่องใช เชน กลไกของกลองถายรูป, กลไกของเครื่องยนต, ยารักษาโรค เปนตน หรือการคิดคน
กรรมวิธีในการผลิตสิ่งของ เชน วิธีการในการผลิตสินคา, วิธีการในการเก็บรักษาพืชผักผลไมไมให
เนาเสียเร็วเกินไป เปนตน  

๒. สิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ หมายถึง การออกแบบรูปราง ลวดลาย หรือสีสัน ที่มองเห็นได
จากภายนอก เชน การออกแบบแกวนํ้าใหมีรูปรางเหมือนรองเทา เปนตน  

๓. อนุสิทธิบัตร (Petty patent) เปนการใหความคุมครองสิ่งประดิษฐคิดคน เชนเดียวกับสิทธิบัตรการ
ประดิษฐ แตแตกตางกันตรงที่การประดิษฐที่จะขอรับอนุสิทธิบัตร เปนการประดิษฐที่มีเปนการ
ปรับปรุงเพียงเล็กนอย และมีประโยชนใชสอยมากขึ้นมากก  

 



๙๐ 
 

เงื่อนไขในการขอรับสิทธิบัตรการประดิษฐ /อนุสิทธิบัตร 

การประดิษฐที่ขอรับสิทธิบัตรได กฎหมายกําหนดวา จะตองมีคุณสมบัติครบทั้ง ๓ อยาง ดังตอไปน้ี 

๑. เปนสิ่งประดิษฐใหม คือ ยังไมเคยมีจําหนายหรือขายมากอน หรือยังไมเคยเปดเผยรายละเอียดของ
สิ่งประดิษฐในเอกสารสิ่งพิมพใดๆ ในทีวี หรือในวิทยุ มากอน เวนแตการตีพิมพเผยแพรของเอกสาร
น้ันจะเปนสวนหนึ่งของการเผยแพรเพ่ือสาธารณะประโยชนในการสรางสรรงานประดิษฐที่จัดขึ้นโดย
รัฐฯ  

๒. มีขั้นการประดิษฐที่สูงขึ้น คือ ไมเปนขั้นตอนการประดิษฐที่สามารถทําไดงาย โดยผูพบเห็นทั่วไป 
หรืออาจพูดไดวา มีการแกไขปญหาทางเทคนิคของสิ่งประดิษฐที่มีมากอน และ  

๓. สามารถนําไปใชประโยชนในการผลิตทางอุตสาหกรรม หัตถกรรม เกษตรกรรม และพาณิชยกรรม
ได  

การประดิษฐที่ขอรับอนุสิทธิบัตรได กฎหมายกําหนดวา จะตองมีคุณสมบัติครบทั้ง ๒ อยาง 
ดังตอไปน้ี 

๑ เปนสิ่งประดิษฐใหม คือ ยังไมเคยมีจําหนายหรือขายมากอน หรือยังไมเคยเปดเผยรายละเอียดของ
สิ่งประดิษฐในเอกสารสิ่งพิมพใดๆ ในทีวี หรือวิทยุ มากอน และ  

๒ สามารถนําไปใชประโยชนในการผลิตทางอุตสาหกรรม หัตถกรรม เกษตรกรรม และ พาณิชย 
กรรมได  

การประดิษฐที่ขอรับสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตรไมได 

๑. จุลชีพและสวนประกอบสวนใดสวนหนึ่งของจุลชีพที่มีอยูตามธรรมชาติ สัตว พืช หรือสารสกัดจาก
สัตวหรือพืช เชน แบคทีเรียที่มีอยูตามธรรมชาติ,พืชสมุนไพร,ยารักษาโรคที่สกัดจากสมุนไพร เปน
ตน  

๒. กฎเกณฑและทฤษฎีทางวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร เชน สูตรคูณ เปนตน  
๓. ระบบขอมูลสําหรับการทํางานของเครื่องคอมพิวเตอร เชน โปรแกรมคอมพิวเตอร เปนตน  
๔. วิธีการวินิจฉัย บําบัด หรือรักษาโรคมนุษย หรือสัตว  
๕. การประดิษฐ ที่ขัดตอความสงบเรียบรอย หรือศีลธรรมอันดี อนามัย หรือ สวัสดิภาพของประชาชน 

เชน การคิดสูตรยาบา เปนตน  

 



๙๑ 
 

เงื่อนไขในการขอรับสิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ 

การออกแบบผลิตภัณฑที่ขอรับสิทธิบัตรได กฎหมายกําหนดวา จะตองมีคุณสมบัติครบทั้ง ๒ อยาง 
ดังตอไปน้ี 

๑. เปนการออกแบบผลิตภัณฑใหม คือ เปนการออกแบบผลิตภัณฑที่ยังไมเคยมีหรือขายมากอน หรือ
ยังไมเคยเปดเผยในเอกสารสิ่งพิมพใดๆ ในทีวี หรือในวิทยุมากอน และ  

๒. สามารถนําไปใชประโยชนในการผลิตทางอุตสาหกรรม หรือหัตถกรรมได  

การออกแบบผลิตภัณฑที่ขอรับสิทธิบัตรไมได 

แบบผลติภัณฑที่ขัดตอความสงบเรียบรอย หรือศีลธรรมอันดี ของประชาชน 

อางอิง 

• http://www.ipthailand.org/dip/index.php  
• http://www.lawonline.co.th/Document/AcharnPitikul๙.doc  
• http://www.toryod.com/  
• http://www.innovationsme.com/  

 
 
 
 
 

 
 

 
 


