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บทท่ี 1 

ขอมูลเบื้องตนเก่ียวกับคณะพยาบาลศาสตร 

1.1 ประวัติความเปนมา 
 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เปนสถาบันการศึกษาในระดับอุดมศึกษา  ไดปฏิบัติ

ภารกิจในการจัดการศึกษาเพื่อผลิตบุคลากรทั้งสายวิชาการและสายวิชาชีพมาตั้งแต พ.ศ.2517 มหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ  เคยมีคณะพยาบาลศาสตร ซ่ึงต้ังอยูท่ีวิทยาเขตบางแสน ตั้งแตป พ.ศ.2525  ตอมา
มหาวิทยาลัย ศรีนครินทรวิโรฒ วิทยาเขตบางแสน ไดรับการยกฐานะข้ึนเปนมหาวิทยาลัยบูรพา เม่ือ
วันท่ี 28  กรกฎาคม  พ.ศ. 2533  คณะพยาบาลศาสตร จึงอยูในสังกัดมหาวิทยาลัยบูรพา 
 ตอมา มหาวทิยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ไดเปดคณะซ่ึงจดัการเรียนการสอนทางดานวทิยาศาสตร
สุขภาพ เชน คณะแพทยศาสตร คณะทันตแพทยศาสตร คณะเภสัชศาสตร และคณะสหเวชศาสตร 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ไดดําเนินการกอสรางโรงพยาบาลศูนยการแพทยสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ ณ ตาํบลองครักษ อําเภอองครักษ จังหวัดนครนายก เปนโรงพยาบาล 500 เตียง ซ่ึง
เปดใหบริการในป  พ.ศ.2542  สถานการณขณะนั้นยังอยูในภาวะขาดแคลนบุคลากรพยาบาลอยูเปน
จํานวนมาก ดังท่ีคณะรัฐมนตรีไดมีมติใหวิชาชีพการพยาบาลเปนสาขาวิชาชีพขาดแคลน เม่ือวันท่ี 1 
กันยายน  พ.ศ.2535 และไดใหคณะพยาบาลศาสตรในสังกัดของทบวงมหาวิทยาลัย และวทิยาลัย
พยาบาล     ในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข จัดทําแผนการเพิ่มการผลิตและพัฒนาการจัดการศึกษา
สาขาพยาบาลศาสตร 
 จากสถานการณดังกลาว มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ไดดําริจดัทําโครงการจัดต้ัง        คณะ
พยาบาลศาสตร ทําหนาท่ีผลิตพยาบาลวิชาชีพเพื่อตอบสนองความตองการของประเทศชาติและผลิต
พยาบาลเพื่อทํางานในโรงพยาบาลศูนยการแพทยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ซ่ึงต้ังอยูท่ีมหาวทิยาลัย
ศรีนครินทรวโิรฒ องครักษ โดยไดเร่ิมดําเนินโครงการจดัต้ังคณะพยาบาลศาสตรในป พ.ศ.2534 
 ตอมาในป พ.ศ.2536 มหาวทิยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ไดแตงต้ังกรรมการข้ึนมา 1 ชุด เพื่อจัด
ดําเนินการโครงการจัดต้ังคณะพยาบาลศาสตร โดยมีสํานักงานช่ัวคราวอยูท่ีมหาวิทยาลัย        ศรีนค
รินทรวิโรฒ ปทุมวัน และไดนําโครงการฯ เสนอตอทบวงมหาวิทยาลัย แตไมไดรับอนุมัติ เนื่องจาก
โครงการจัดต้ังคณะพยาบาลศาสตร ไมไดบรรจุในแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษาระยะท่ี 7 (พ.ศ.
2535-2539) ป พ.ศ.2538 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จึงไดโอนความรับผิดชอบโครงการจัดต้ังคณะ
พยาบาลศาสตร จากสํานักงานอธิการบดีไปอยูภายใตความรับผิดชอบของ        คณะแพทยศาสตร ซ่ึงได
บรรจุโครงการจัดต้ังดังกลาวเปนโครงการจัดต้ังภาควิชาพยาบาลศาสตรในคณะแพทยศาสตร 
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 ตอมาเม่ือวันท่ี 5 มีนาคม พ.ศ.2540  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  มีคําส่ังแตงตั้งให                   
รองศาสตราจารย ดร.ทัศนา  บุญทอง  คณบดีคณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล เปนประธาน
โครงการจัดต้ังคณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนคริ นทรวิโรฒ  และไดขอปรับแผนพัฒนา
การศึกษาระดับอุดมศึกษาระยะท่ี 8  โดยปรับโครงการจัดต้ังภาควิชาพยาบาลศาสตรในคณะ
แพทยศาสตร เปนโครงการจัดต้ังคณะพยาบาลศาสตร นําเสนอตอสภามหาวิทยาลัย ไดรับอนุมัติในการ
ประชุมสภามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ คร้ังท่ี 3/2540  วันท่ี 25 เมษายน พ.ศ. 2540  และนําเสนอตอ
ทบวงมหาวิทยาลัย   
 วันท่ี 25 กันยายน  พ.ศ.2540  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  ไดนําหลักสูตรและโครงการ
จัดต้ังคณะพยาบาลศาสตร  เสนอตอทบวงมหาวิทยาลัยซ่ึงไดใหความเห็นชอบในหลักการ  และให
ดําเนินการจัดการเรียนการสอนได  แตเนื่องจากประเทศประสบปญหาภาวะวิกฤตทางเศรษฐกิจ   
รัฐบาลโดยมติคณะรัฐมนตรี  ไดมีนโยบายชะลอการจัดต้ังหรือเพ่ิมหนวยงานใหมท้ังหมดในแผนพัฒนา
การศึกษาระดับอุดมศึกษา  ระยะท่ี 8 ไวกอน 
  โครงการจัดต้ังคณะพยาบาลศาสตร  จึงบริหารจัดการโครงการระดับคณะวิชาภายใน
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ โดยแยกการบริหารจัดการออกจากคณะแพทยศาสตร เพื่อดําเนินการเตรียม
ความพรอมและวางแผนในการเปดรับนิสิต  โดยรับนิสิตรุนแรกในปการศึกษา 2542 ซ่ึงแรกเร่ิมคณะ
พยาบาลศาสตร มีแผนรับนิสิต จํานวน 50 คน และรับเพิ่มข้ึนจํานวน 20 คน ในปการศึกษาตอๆ ไป  
ตามแผนการเพิ่มการผลิตและพัฒนาการจัดการศึกษาสาขาวิชาพยาบาลศาสตรตามมติคณะรัฐมนตรี ซ่ึงได
ดําเนินการมาแลวอยางตอเนื่อง 

วันท่ี 10 เมษายน พ.ศ.2543  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  ไดมีประกาศใหโครงการจัดต้ัง
คณะพยาบาลศาสตรมีสถานภาพเปนคณะวิชา   โดยเปนสวนงานในกํากับของมหาวิทยาลัย                           
ศรีนครินทรวิโรฒ  ตามมติสภามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ คร้ังท่ี 3/2543  เม่ือวันท่ี 31 มีนาคม พ.ศ.
2543 
  ตอมาในปพ.ศ. 2546 คณะพยาบาลศาสตร ไดเปดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรผูชวยพยาบาล 
โดยเปดรับนิสิตรุนแรก จํานวน 80 คน   และวนัท่ี 6 มิถุนายน พ.ศ. 2548 คณะพยาบาลศาสตร ไดเปด
สอนหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (ตอเนื่อง) ภาคสมทบ โดยจัดการเรียนการสอนในวนัเสาร – 
อาทิตย และเปดรับนิสิตรุนแรก จํานวน 97 คน 

วันท่ี   6   มีนาคม 2550 รองศาสตราจารยศศิธร  วรรณพงษ ไดรับแตงต้ังเปนคณบดี                                 
คณะพยาบาลศาสตรคนท่ี 2 ตอจาก รองศาสตราจารย ดร.ทัศนา  บุญทอง ตามคําส่ังสภามหาวิทยาลัย         
ศรีนครินทรวโิรฒ ท่ี 07/2550  ลงวันท่ี  8 มีนาคม 2550 และไดบริหารงานในคณะจนถึงปจจุบัน 
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ปจจุบันคณะพยาบาลศาสตร  ไดดําเนินการจัดการเรียนการสอนในหลักสูตรตางๆ ดังนี้ 
1. หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑติ สาขาเวชปฏิบัติชุมชน 
2. หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต 
3. หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (ตอเนื่อง) 
4. หลักสูตรประกาศนียบัตรผูชวยพยาบาล 
 
คณะพยาบาลศาสตร  ไดรับมอบหมายจากสภาการพยาบาลใหเปนสถาบันหลักในการจัด

การศึกษาตอเนื่องสาขาพยาบาลศาสตร  โดยจดัการศึกษาอบรมตางๆ ดังนี ้
1. การพยาบาลเฉพาะทาง สาขาเวชปฏิบัติท่ัวไป (การรักษาโรคเบ้ืองตน) 
2. การพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลผูปวยมะเร็ง 
3. สาขาศาสตรและศิลปะการสอนทางการพยาบาล 
4. การจัดประชุมวิชาการ / ฟนฟูวิชาการ 

 
1.   ปรัชญา  ปณิธาน  วิสัยทัศน   

ปรัชญา            
ความรูคูคุณธรรม นําคุณภาพชีวิตสูสังคม 

 
ปณิธาน            
มุงม่ันผลิตบัณฑิตทางดานสุขภาพท่ีมีความรู  คูคุณธรรม  สรางสรรคงานวิจยั  ใหบริการชุมชน 

เพื่อคุณภาพชีวิตของประชาชนอยางยั่งยืน 
 

วิสัยทัศน         
เปนสถาบันการศึกษาพยาบาลช้ันนํา ในการผลิตบุคลากรทางดานสุขภาพ  ท่ีมีความรูคูคุณธรรม 

บนพื้นฐานของการวิจยัเพ่ือตอบสนองความตองการของสังคมในระดับชุมชน ระดบัชาติและนานาชาติ 
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   2.     พันธกิจ  
1. ผลิตบัณฑิตทางการพยาบาลในระดับปริญญาตรี  ปริญญาโทท่ีมีคุณภาพ มีคุณธรรม  

สอดคลองกับความตองการของชาติและนานาชาติ 

2. สรางผลงานวิจยั  เพือ่พัฒนาองคความรู  คุณภาพการเรียนการสอน  การบริการพยาบาล  เพิ่ม

ศักยภาพการดแูลตนเองของประชาชน  และการแกไขปญหาสาธารณสุขของประเทศ 

3. บริการวิชาการทางดานสุขภาพแกประชาชนท่ัวไป  ประชาชนเฉพาะกลุมและบุคลากรใน

วิชาชีพทางดานสุขภาพ  เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตอยางยั่งยนื 

4. เสริมสรางและทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 

5. พัฒนาระบบการประกันคุณภาพและนํามาเปนแนวทางในการดําเนินงานของคณะพยาบาล

ศาสตร 

6. บริหารจัดการองคกรดวยการพัฒนาสมรรถนะบุคลากร  โดยยดึหลักธรรมาภิบาล 

 
3.  วัตถุประสงค 

1. ผลิตพยาบาลวชิาชีพท่ีมีคุณภาพ เพื่อตอบสนองความตองการของสังคมในระดับชาติท้ัง
สังคมเมืองและสังคมระดับนานาชาติ 

2. สรางและเผยแพรผลงานวิจัย เพื่อใหเกิดท้ังองคความรูใหม ในศาสตรทางการพยาบาล และ
การนําผลการวิจัยไปใชประโยชนไดจริงและแพรหลาย 

3. ใหบริการวิชาการท่ีมีคุณภาพใชประโยชนไดจริงแกประชาชน สังคม และบุคลากรใน
วิชาชีพอยางตอเนื่อง 

4. อนุรักษและฟนฟูศิลปะและวัฒนธรรม จารีตประเพณีอันดีงามของไทย  
5. บริหารจัดการองคกรดวยการพัฒนาสมรรถนะบุคลากร สนับสนุนการบริหารโดยใช              

หลักธรรมาภิบาล  เนนการมีสวนรวมของบุคลากรในคณะฯ 
6. มีการดําเนนิการประกันคุณภาพการศกึษา  ควบคูไปกับการดําเนนิภารกิจตางๆ ของคณะ

พยาบาลศาสตร 
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1.8 การแบงสวนงาน 
 คณะพยาบาลศาสตร  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  ดําเนินการเปนสวนงานระดับคณะวิชา 
ในกํากับของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ โดยมีการแบงสวนงานตามโครงสรางหนวยงานในกํากับเปน  7 
สาขาวิชา และ 3 สํานักงาน (ดังแผนภูมิท่ี 1) 

แผนภูมิท่ี   1 โครงสรางคณะพยาบาลศาสตร 

 
1.9   การบริหารงาน 

คณะพยาบาลศาสตร  มีคณบดีเปนผูบริหารสูงสุดในคณะฯ  มีการมอบหมายผูรับผิดชอบงาน
แตละดาน     ตามความเหมาะสม ทําหนาท่ีชวยบริหารราชการของคณะพยาบาลศาสตร และมีกรรมการ
ประจําคณะฯ            ตามระเบียบการบริหารสวนงานในกํากับของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  พ.ศ.  
2543   (ดังแผนภูมิท่ี 2) 

แผนภูมิท่ี   2 โครงสรางการบริหารคณะพยาบาลศาสตร 
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1.10.  การบริหารงานประกันคุณภาพการศึกษา 
คณะพยาบาลศาสตร  นําการประกันคุณภาพเขามาใชในการดําเนินงานทุกดานของคณะ ฯ   

โดยมีคณบดีเปนผูกําหนดนโยบาย  และไดกําหนดโครงสรางการบริหารงานประกันคุณภาพการศึกษา   
(ดังแผนภูมิท่ี 3) 

แผนภูมิท่ี 3  โครงสรางการบริหารงานประกันคุณภาพการศึกษา คณะพยาบาลศาสตร 

 
 
1.11   คณะกรรมการประจําคณะพยาบาลศาสตร 

1.   รองศาสตราจารยศศิธร วรรณพงษ ประธานกรรมการ 
2.   ผูชวยศาสตราจารยพัชรินทร ขวัญชัย กรรมการ 
3.   ผูชวยศาสตราจารยทัศนยีา วังสะจันทานนท กรรมการ 
4.  ผูชวยศาสตราจารยลาวัณย รัตนเสถียร กรรมการ 
5.  อาจารยอุบลวนา ขวัญบุญจันทร กรรมการ 
6.  ผูชวยศาสตราจารย ดร.พรรณวภิา บรรณเกียรติ กรรมการ 

กรรมการ 7.  อาจารยจารุวรรณ  ร้ิวไพบูลย 
8.  อาจารย ดร. ศรีสุดา รัศมีพงศ กรรมการ 
9.  อาจารย รอ.ญ.ดร.จิรวรรณ อินคุม กรรมการ 
10.  อาจารยออมจิต วองวาณิช กรรมการ 
11. อาจารยชฎาภรณ วัฒนวิไล กรรมการ 
12. อาจารย ดร.จันทิมา ฤกษเล่ือนฤทธ์ิ กรรมการและเลขานุการ 
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1.12  คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาคณะพยาบาลศาสตร  
1.   รองศาสตราจารยศศิธร วรรณพงษ ท่ีปรึกษา 
2.   ผูชวยศาสตราจารยพัชรินทร ขวัญชัย ประธานกรรมการ 
3.   ผูชวยศาสตราจารยทัศนยีา วังสะจันทานนท กรรมการ 
4.  ผูชวยศาสตราจารยลาวัณย รัตนเสถียร กรรมการ 
5.  อาจารยอุบลวนา ขวัญบุญจันทร กรรมการ 
6.  ผูชวยศาสตราจารย ดร.พรรณวภิา บรรณเกียรติ กรรมการ 
7.  อาจารยจารุวรรณ  ร้ิวไพบูลย กรรมการ 
8.  อาจารย ดร. ศรีสุดา รัศมีพงศ กรรมการ 
9.  อาจารย รอ.ญ.ดร.จิรวรรณ อินคุม กรรมการ 
10.  อาจารยออมจิต วองวาณิช กรรมการ 
11. อาจารยชฎาภรณ วัฒนวิไล กรรมการ 
12. นางสาวชดา เกิดโภคา กรรมการ 
13. นางสาวพรทิพย ศรีเช่ียวชาญ กรรมการ 
14. นางสาวนนัธิยา รักซอน กรรมการ 
15. ผูชวยศาสตราจารย ดร.สมสิริ รุงอมรรัตน กรรมการและเลขานุการ 
16. นางสาวพชันี สมพงษ กรรมการและผูชวยเลขานุการ 
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บทท่ี 2 
นโยบายการประกันคุณภาพการศึกษาของคณะพยาบาลศาสตร 

 
คณะพยาบาลศาสตร มีนโยบายท่ีจะพยายามใหบุคลากรทุกระดับ  รวมท้ังนิสิต ของคณะ ฯ มี

ความรู ความเขาใจและเจตคติท่ีดีตอการประกันคุณภาพ โดยการใหความรูดวยวิธีการตางๆ และใหเขา
มามีสวนรวมในการกําหนดแนวทางการดําเนินงานอยางมีคุณภาพ ในแตละภารกิจ ซ่ึงถือเปน
กระบวนการใหบุคลากรเรียนรูโดยผานการดําเนินงานและไดรับประสบการณจริง   รวมใจกันพัฒนา
ระบบการประกันคุณภาพใหเช่ือมโยงและสอดแทรกเขาไปในการปฏิบัติงานทุกภารกิจของคณะ ฯ 
สรางการยอมรับระบบ PDCA และยอมรับในผลการประเมินคุณภาพท่ีไดมาตรฐาน และมีความพรอมท่ี
จะปรับปรุงแกไขใหมีคุณภาพมากยิ่ง ๆ ข้ึนไป จากนโยบายดังกลาวจึงเกิดยุทธศาสตร ดังนี้ 

1. พัฒนาความรู ความเขาใจ เจตคติท่ีดีของบุคลากรทุกระดับตอการประกันคุณภาพการศึกษา 
2. กําหนดแนวทางการดําเนินการท่ีมีการสอดแทรกระบบและกลไกการประกันคุณภาพ ฯ เขา

ไปเปนสวนหนึ่งในการดําเนินงานทุกพันธกิจของคณะ ฯ รวมกัน 
3. สรางจิตสํานึกใหมีการดําเนินการตามแนวทางท่ีกําหนดรวมกันไว ชวยกันปรับปรุงแกไข 

แนวทางท่ีกําหนดบกพรอง พัฒนาอยางตอเนื่องและปฏิบัติจนเปนวัฒนธรรมในการปฏิบัติ
ขององคกร 

4. กําหนดตัวบงช้ี ประเมินคุณภาพภายในใหสะทอนคุณภาพการดําเนินงานตามพันธกิจของ
คณะ  และสอดคลองกับของมหาวิทยาลัยและสภาการพยาบาล 
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บทท่ี 3  
คุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงคของคณะพยาบาลศาสตร 

 คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มีภารกิจในการผลิตบัณฑิตและบุคลากรที่
มีคุณภาพ โดยมุงหวังใหบัณฑิตมีคุณลักษณะท่ีพึงประสงคท่ัวไป         เชนเดียวกันของมหาวิทยาลัยศรี
นครินทรวิโรฒ ไดแก  
 1. คิดเปน  ทําเปน 

2. หนักเอาเบาสู 
3. รูกาลเทศะ 
4. เปยมจิตสํานึกสาธารณะ 
5. มีทักษะในการสื่อสาร 
6. ออนนอมถอมตน 
7. ตามดวยบุคลิก 
8. พรอมดวยศาสตรและศิลป 
 
สําหรับคุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงคเฉพาะดานวิชาชีพของคณะพยาบาลศาสตร มุงหวัง
ดังนี้ 
1.  บัณฑิตหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต 
1. มีความรูในศาสตรการพยาบาลและศาสตรท่ีเกี่ยวของ และสามารถนํามาประยกุตใชใน การ

ปฏิบัติการ พยาบาลไดอยางเหมาะสม เพือ่แกปญหาสุขภาพแกบุคคล      ครอบครัว และ
ชุมชน ไดอยางมีคุณภาพบนพื้นฐานแหงจรรยาบรรณวิชาชีพ 

2. สามารถใชกระบวนการพยาบาลในการปฏิบัติการพยาบาลไดอยางเหมาะสม ครอบคลุมท้ัง
ดานสงเสริมสุขภาพ  การปองกันโรค  การรักษาพยาบาล  และการฟนฟูสภาพในขอบเขต
ของวิชาชีพโดยยึดหลักการพยาบาลแบบองครวม 

3. สามารถนําแนวคิด  หลักการ  และทฤษฎีท่ีสงเสริมการดูแลตนเองไปใชในการปฏิบัติการ
พยาบาลไดอยางถูกตอง 

4. สามารถเปนผูนํา  ผูบริหาร  ท่ีมีความคิดริเร่ิมสรางสรรค  รูจักคิด  วิเคราะห  อยางมี เหตุผล
และตัดสินใจแกปญหาไดอยางเหมาะสม 

5. มีทักษะของความเปนมนุษย  มีทัศนคติท่ีดีตอผูรับบริการและวิชาชีพ สามารถปฏิบัติงาน
รวมกับบุคลากรในทีมสุขภาพ และบุคคลอ่ืนๆ ไดอยางมีประสิทธิภาพ 

6. รักความกาวหนา  สนใจใฝรู  พรอมท่ีจะพฒันาตนเองและวิชาชีพ 
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2 . บัณฑิตหลักสูตรประกาศนียบัตรผูชวยพยาบาล 
มุงหวังใหผูสําเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรผูชวยพยาบาลมีคุณลักษณะ ดงันี้ 
1. สามารถสนับสนุนงานของพยาบาลในการสงเสริมสุขภาพ   การปองกนัโรค   การ

รักษาพยาบาล  และการฟนฟูสภาพของผูรับบริการไดในขอบเขตของอาชีพ 
2. มีความรูและสามารถใหการพยาบาลที่ไมซับซอนไดอยางถูกตองตามหลักการ 
3. มีความรับผิดชอบ  มีระเบียบวินยั  และมีทัศนคติท่ีดีตออาชีพ 
4. มีคุณธรรม  จริยธรรม  รักเพื่อนมนุษย  รักองคกร  และสวนรวม 
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บทท่ี 4  
ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษา คณะพยาบาลศาสตร 

ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษา 
ในการดําเนินการประกันคุณภาพการศึกษาของคณะพยาบาลศาสตร  ไดกําหนดระบบประกัน

คุณภาพการศึกษา โดยใชระบบ CIPPO  (Context, Input, Process, Product  and Outcome) ซ่ึงหมายถึง
การประกันคุณภาพใน 4 ดาน ไดแก ดานบริบท ดานปจจัยนําเขา ดานกระบวนการ ดานผลผลิต และ
คุณภาพของผลผลิต โดยพิจารณา   ปจจัยท่ีเกี่ยวของกับคุณภาพการศึกษา ในแตละดาน และปจจัยท่ีมีผล
ตอคุณภาพการศึกษาพยาบาล  และคณะฯไดแตงต้ังคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาท้ังระดับ
คณะฯและระดับสาขาวิชา/สํานักเพื่อรับผิดชอบการดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา   ไดกําหนด
องคประกอบของคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาระดับคณะฯประกอบดวยหัวหนาของทุก
สาขาวิชา/สํานัก  เพื่อใหเขามามีสวนรวมในการดําเนินการประกันคุณภาพการศึกษาของคณะฯ  และจะ
ไดนําขอมูล  ความรูใน การดําเนินงานไปใชในระดับสาขาฯ/สํานัก ทําใหใหเกิดความเขาใจและรวมมือ
รวมใจในการดําเนินงานประกันคุณภาพของทั้งสาขาวิชา/สํานัก  และคณะฯตอไป  มีการกําหนด
โครงสรางการบริหารงานประกันคุณภาพการศึกษา  เพื่อใหการดําเนินการสอดคลองและสอดรับกันทุก
สวนงาน  และมีการกําหนดแนวทางข้ันตอนการดําเนินการประกันคุณภาพการศึกษารวมกันและจัดทํา
เปนคูมือการประกันคุณภาพการศึกษาของคณะฯ  มีการวางแผนการดําเนินงานใหมทุกปการศึกษามีการ
ดําเนินการตามแผน  หรือปรับเปล่ียนแผนใหมีความเหมาะสมเพ่ือใหการดําเนินการสัมฤทธ์ิผลและ
บรรลุตามวัตถุประสงค  มีการติดตามควบคุมการดําเนินการตามท่ีกําหนดไวสําหรับงานแตละฝายและ
เม่ือส้ินสุดปการศึกษามีการประเมินคุณภาพการศึกษาทั้งในระดับคณะฯ และระดับสาขาวิชา ทุกป
การศึกษา  หลังจากนั้นจะนําผลการประเมินคุณภาพการศึกษาท่ีไดรับจากคณะกรรมการประเมินฯ  มา
พิจารณาเพื่อหาแนวทางปรับปรุงแกไข/การดําเนินงานและหาทางเสริมสรางความแข็งแกรงใหคณะฯ
และสาขาฯ ตอไป 

กรอบแนวคิดการประกันคณุภาพการศึกษาของคณะพยาบาลศาสตร 

คณะพยาบาลศาสตร  มีแนวคิดในการประกันคุณภาพการศึกษา  ดังแผนภูมิท่ี  4 
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แผนภูมิท่ี  4   กรอบแนวคิดการประกันคณุภาพการศึกษาของคณะพยาบาลศาสตร 
คณะพยาบาลศาสตร  ตองการใหบุคลากรทุกคนของคณะฯ เขาใจและมีการนําการประกัน

คุณภาพการศกึษามาใชในการดําเนินงานในทุกๆ ระดบัของหนวยงานในคณะ ตั้งแตระดับงานยอย 
หนวยงานระดบัสาขาวิชา/สํานัก จนถึงระดับคณะ  โดยเนนใหการดําเนินการประกนัฯเปนเนื้องานหน่ึง
ในการดําเนินการทุกเร่ือง  ดังนั้นคณะฯจึงเห็นควรใหมีกลไกเพ่ือใหการประกนัคุณภาพการศึกษามี
คุณภาพ  โดยกําหนดมคีณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา ท้ังระดับสาขาวิชา/สํานัก และ
คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาระดับคณะ โดยกาํหนดโครงสรางของคณะกรรมการดังนี ้

1.   โครงสรางคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาระดับคณะ  
1.1 คณบด ี กรรมการท่ีปรึกษา 
1.2 รองคณบดฝีายประกันคุณภาพการศึกษา ประธานกรรมการ 
1.3 หัวหนาสาขาวิชาทุกสาขา กรรมการ 
1.4 หัวหนางานทุกงาน กรรมการ 
1.5 อาจารย 1 คน กรรมการและเลขานุการ 
1.6 หัวหนาสํานักงานประกันฯ  กรรมการและผูชวยเลขานุการ 

คณะกรรมการมีหนาท่ีความรับผิดชอบดงัน้ี 
1) กําหนดนโยบายและแผนการดําเนินงานการประกันคุณภาพการศกึษาของคณะพยาบาลศาสตร 
2) พิจารณาระบบ  กําหนดและพัฒนาดัชนีและเกณฑการประกันคุณภาพการศึกษาของคณะพยาบาล

ศาสตร             
3) สรางความเขาใจ ใหคําแนะนําและแกไขปญหาในการดําเนินการประกันคุณภาพการศึกษา 
4) ประสานงานการประกันคุณภาพการศกึษากับมหาวิทยาลัย สภาการพยาบาล  ตามความเหมาะสม 
5) รายงานความกาวหนาและผลการดําเนินงานตอท่ีประชุมคณาจารย  คณะพยาบาลศาสตร 
6) จัดทํารายงานการประเมินตนเองของคณะพยาบาลศาสตร  ทุกปการศึกษา 
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2.  คณะกรรมการการประกันคุณภาพการศึกษา ระดับสาขาวิชา มีโครงสรางดังนี ้
2.1 หัวหนาสาขาวิชา   ประธาน 
2.2 อาจารย 3 – 5 คน   กรรมการ 
2.3 อาจารย 1 คน   กรรมการและเลขานุการ 

คณะกรรมการมีหนาท่ีความรับผิดชอบดงันี้ 
1)    สรางความเขาใจเกี่ยวกบัการประกันคุณภาพการศกึษาแกคณาจารยในสาขาวิชา 
2)    ดําเนนิการประกันคุณภาพการศึกษาระดับสาขาวิชาท่ีสอดคลองกับระดับคณะ 
3)   ประสานงานการประกันคุณภาพการศกึษากับคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาระดับคณะ 
4)    จัดทํารายงานการประเมินตนเองระดับสาขาวิชา 
5)    ดําเนนิการเก่ียวกับการรับการตรวจสอบ / ประเมินคุณภาพการศึกษาระดับสาขาฯ (รายช่ือคณะกรรมการ

ในแตละสาขาดังในภาคผนวกท่ี 2) 
 
3.   จัดตั้งสํานกังานประกันคุณภาพการศึกษาของคณะพยาบาลศาสตร 

      สํานักงานประกันคุณภาพการศึกษา  ตั้งอยูช้ัน 2  ณ หอง  222  อาคารศรีนครินทร         
คณะพยาบาลศาสตร   
 
4.   แตงตั้งเจาหนาท่ีรับผิดชอบสํานักงานการประกันคุณภาพการศึกษา 
โดยมีหนาท่ีดงันี ้
1)   ประสานงานกับสาขาวิชาในการรวบรวมขอมูลการประกันคุณภาพการศกึษา การประเมินผลการ

ปฏิบัติราชการ คณะพยาบาลศาสตร และควบคุมภายใน การพัฒนาองคกรแหงการเรียนรู  
2) ดําเนินการดานเอกสารเก่ียวกับการประกันคุณภาพการศึกษา การประเมินผลการปฏิบัติราชการคณะ

พยาบาล ศาสตร และควบคุมภายใน การพัฒนาองคกรแหงการเรียนรู  
3)  ใหบริการการใชเอกสารตาง ๆ ในสํานกังานประกันคุณภาพการศกึษา 
4)   ชวยในการจัดมุมความรูเร่ืองการประกนัคุณภาพการศึกษาและการจัดการความรู (KM) 
5)  ดูขาวสารการประกันคุณภาพการศึกษา การประเมินผลการปฏิบัติราชการ ควบคุมภายใน และการ

พัฒนาองคกรแหงการเรียนรู จาก WEB Page ของมหาวทิยาลัยฯ 
 
6.   แตงตั้งคณะกรรมการเตรียมรับการประเมินคุณภาพการศึกษาคณะพยาบาลศาสตร 

เพื่อใหบุคลากรทุกคนของคณะฯ ตระหนกัและรับรูถึงความสําคัญของการประกันคุณภาพ
การศึกษา  จึงมีนโยบายแตงตั้งบุคลากรทุกคนของคณะฯ  ใหมีสวนรวมในการเตรียมรับการประเมิน
คุณภาพการศกึษาทุกปการศกึษา   
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บทท่ี  5 

แนวทาง  ขัน้ตอนการดาํเนินการประกันคุณภาพการศึกษาของ 
คณะพยาบาลศาสตร 

 คณะพยาบาลศาสตร  มุงพัฒนาใหการดําเนินการประกนัคุณภาพการศึกษาเปนสวนหนึ่งของ
กระบวนการในการทํางาน  จึงตองทําใหบุคลากรของคณะฯ  ทุกคนเห็นคุณคา  มีความรู  ความเขาใจ
เกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษา  และรวมมือกนัดําเนินการอยางตอเนื่องเพื่อใหบรรลุเปาหมายของ
การประกันคุณภาพการศึกษา  คณะฯ  จึงกําหนดแนวทางและข้ันตอนในการดําเนนิการประกันคุณภาพ
การศกึษา 
 

แนวทางการดาํเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาของคณะพยาบาลศาสตร 
 คณะพยาบาลศาสตร กําหนดแนวทางการดําเนินการประกันคุณภาพการศึกษาของคณะฯ ดังนี ้

1. ใหความรูและสงเสริมการศึกษาหาความรูดานการประกนัคุณภาพการศึกษาแกคณาจารย
และบุคลากรในคณะฯ 

2. จัดทําคูมือการดําเนินงานดานตาง ๆ เพื่อใชเปนแนวทางการปฏิบัติงาน และควบคุมใหมี
การดําเนนิการตามคูมืออยางตอเนื่อง 

3. กําหนดมาตรฐาน ดัชนี ในการประเมินใหสอดคลองกับมหาวิทยาลัย สกอ. สมศ. และ
เพิ่มเติมมาตรฐานดัชนเีฉพาะท่ีเปนคุณลักษณะเฉพาะของสาขาวิชาและวิชาชีพ 

4. จัดใหมีการประเมินคุณภาพการศึกษา เพื่อประเมินผลการดําเนินงานของทุกหนวยงานทั้ง
ในระดบัสาขาวิชา/สํานัก และระดับคณะฯ โดยกําหนดใหมีการจัดทํารายงานการประเมิน
ตนเอง และรับประเมินจากคณะกรรมการท่ีไดรับแตงต้ังจากมหาวิทยาลัยทุกปการศกึษา 
โดยกําหนดประเมินแลวเสร็จกอนเปดการเรียนการสอนในปการศึกษาถัดไป 

5. จัดการใหมีเตรียมความพรอมสําหรับรับการประเมินคุณภาพจากคณะกรรมการท่ีแตงต้ัง
จากมหาวิทยาลัย  องคกรวิชาชีพ/วิชาการ รวมท้ังการรับการประเมินภายนอกจากสมศ. 

6. จัดใหมีการนําผลการประเมินท้ังระดับสาขาวิชา ฯ /สํานกั และระดับคณะ ฯ เขาพิจารณาใน
ท่ีประชุมคณะกรรมการประจําคณะ ฯ 

7. ใหนําผลการประเมินฯ จากคณะกรรมการประเมินฯ มาใชปรับปรุงแกไขการดําเนนิงาน
ของหนวยงานท่ีรับการประเมินและของคณะฯ 
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ขั้นตอนการดาํเนินการประกันคุณภาพการศึกษาของคณะพยาบาลศาสตร 
  

คณะพยาบาลศาสตร   วางข้ันตอนการดําเนินงานประกนัคุณภาพการศึกษา ดังแผนภูมิท่ี  5  
                       แผนภูมิท่ี  5   ขั้นตอนการดาํเนินการประกันคุณภาพการศึกษา คณะพยาบาลศาสตร 
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บทท่ี  6 
เกณฑท่ีใชในการประเมินคุณภาพการศึกษา  ประจําปการศึกษา  2551 

 
ตัวบงชี้และเกณฑการประเมินตามองคประกอบคุณภาพสําหรับหนวยงานท่ีมีการเรียนการสอน 
(ผลิตบัณฑิต) 
 
 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒไดพัฒนาคุณภาพการศึกษาใหมีมาตรฐานตามเกณฑคุณภาพท่ี
กําหนด ตามเกณฑการประเมินคุณภาพภายนอกของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา(สกอ.) 
สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา(องคการมหาชน)หรือสมศ. และคณะกรรมการ
พัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) มีการพัฒนาตัวบงช้ีใหม  โดยแยกออกเปน 2 กลุม ไดแก กลุมระดับของ
มหาวิทยาลัยและคณะหรือสถาบันท่ีมีการเรียนการสอน(ผลิตบัณฑิต) และกลุมสถาบัน สํานัก ศูนยและ
สํานักงานสายสนับสนุน(ท่ีไมมีการผลิตบัณฑิต) ซ่ึงมีจํานวนองคประกอบและตัวบงช้ีท่ีแตกตางกัน 
ดังตอไปนี้    
 กลุมระดับของมหาวิทยาลัยและคณะหรือสถาบันท่ีมีการเรียนการสอน(ผลิตบัณฑิต) แบงออกเปน 

1. ระดับมหาวิทยาลัย มีองคประกอบ 9 องคประกอบ จํานวนตัวบงช้ี 67 ตัวบงช้ี 
2. ระดับคณะ หรือสถาบันท่ีผลิตบัณฑิต มีองคประกอบ 9 องคประกอบ จํานวนตัวบงช้ี 61 ตัวบงช้ี 
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องคประกอบคุณภาพ ตัวบงช้ีและเกณฑการประเมิน 
 

องคประกอบท่ี 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงคและแผนการดําเนนิการ 

    
ตัวบงชี้ท่ี : 1.1 มีการกําหนดปรัชญาหรือปณิธาน ตลอดจนมีกระบวนการพัฒนากลยุทธ แผนดําเนินงานและ 

มีการกําหนดตัวบงชี้เพ่ือวัดความสําเร็จของการดําเนินงานตามแผนใหครบทุกภารกิจ 
ชนิดของตัวบงชี้ : กระบวนการ 

  ระดับตัวบงชี้ : มหาวิทยาลัย คณะ/สถาบัน 
แหลงขอมูลระดับมหาวิทยาลัย : กองแผนงาน สํานักงานอธิการบดี 

แหลงขอมูลระดับคณะ/สถาบัน : งานแผน สํานักงานคณบดี/สถาบัน 

 
คําอธิบายตัวบงชี้ :  

สถาบันอุดมศึกษามีภารกิจหลัก คือ การเรียนการสอน การวิจัย การบริการทางวิชาการแกสังคม และการทํานุบํารุง 
ศิลปะและวัฒนธรรม ในการดําเนินภารกิจหลักแตละดานตองคํานึงถึงหลักการของการศึกษาระดับอุดมศึกษา 
มาตรฐานการอุดมศึกษา มาตรฐานการศึกษาของชาติ ตลอดจนมาตรฐานวิชาชีพที่เก่ียวของ รวมถึงยุทธศาสตร 
ดานตางๆ ของชาติ ดังน้ัน ในการกําหนดปรัชญาหรือปณิธาน ตลอดจนการพัฒนากลยุทธและแผนการดําเนินงาน 

เพ่ือเปนแนวทางในการดําเนินงานของสถาบัน จึงจําเปนตองใหสอดคลองกับหลักการและมาตรฐานตางๆ ที่เก่ียวของ 
ที่ระบุขางตน อีกทั้งตองคํานึงถึงทิศทางการพัฒนาประเทศตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ รวมทั้งการ 
เปลี่ยนแปลงของกระแสโลก ทั้งน้ี เพ่ือใหการดําเนินงานของสถาบันเปนไปอยางมีคุณภาพในทิศทางที่ถูกตอง 
เหมาะสมและเปนที่ยอมรับของสังคม 
 
 
 
 
 
 
 

แนวปฏิบัติท่ีดี : 

1. มีการกําหนดปรัชญาหรือปณิธาน และมีกระบวนการพัฒนากลยุทธ แผนการดําเนินงานและแผนปฏิบัติการ
ประจําปใหสอดคลองซึ่งกันและกัน และสอดคลองกับภารกิจหลักของสถาบัน หลักการอุดมศึกษา มาตรฐาน
การศึกษาของชาติ มาตรฐานการอุดมศึกษา มาตรฐานวิชาชีพ (ถามี) ยุทธศาสตรของชาติในดานตางๆ ตลอดจน
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ  

2. มีการกําหนดตัวบงชี้ (KPI) ของการดําเนินงาน ตลอดจนกําหนดเปาหมาย (target) ของแตละตัวบงชี้เพ่ือวัด
ความสําเร็จของการดําเนินงานตามแผนใหครบทุกภารกิจ (การเรียนการสอน/การวิจัย/การบริการวิชาการ/การ
ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม)  

3. มีการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดําเนินงานตามตัวบงชี้เปนประจําอยางนอยปละ 2 ครั้ง และรายงาน
ตอผูบริหารระดับสถาบันและตอท่ีประชุมสภาสถาบัน  

4. มีการวิเคราะหความสอดคลองระหวางกลยุทธ แผนการดําเนินงาน เปาประสงค (goal) เปาหมาย (target) กับ
สภาพการณในปจจุบันและแนวโนมในอนาคตอยางสม่ําเสมอ  

5. มีการนําผลการประเมินและการวิเคราะหในขอ 3 และ 4 มาปรับปรุงกลยุทธ และแผนการดําเนินงานอยาง
ตอเนื่อง 
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ขอมูลอางอิงสําหรับผูประเมิน : 

1. ปรัชญาหรือปณิธานของสถาบัน 
2. แผนกลยุทธ แผนการดําเนินงาน และแผนปฏิบัติการประจําปของสถาบัน  
3. เอกสารหลักฐานที่แสดงใหเห็นวาสถาบันมีกลไกการดําเนินงานเพื่อกําหนด ปรัชญา หรือปณิธาน กลยุทธ 

แผนการดําเนินงาน และแผนปฏิบัติการประจําปของสถาบัน 
4. รายงานการวิเคราะหความสอดคลองของปรัชญา ปณิธาน และกลยุทธกับภารกิจหลักของสถาบัน หลักการ

อุดมศึกษา มาตรฐานการอุดมศึกษา มาตรฐานวิชาชีพ (ถามี) มาตรฐานการศึกษาของชาติ ยุทธศาสตรดานตาง ๆ 
ของชาติ และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ  

5. รายชื่อตัวบงชี้และเปาหมายความสําเร็จของการดําเนินงานตามแผนทุกภารกิจ ไดแก ดานการเรียนการสอน 
ดานการวิจัย ดานการบริการวิชาการ และดานการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 

6.  เอกสารรายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดําเนินงานของสถาบัน 
7.  เอกสารหรือรายงานการประชุมท่ีแสดงใหเห็นวาสถาบันมีการรายงานการดําเนินงานตัวบงชี้นี้ตอผูบริหารระดับ

สถาบันและตอท่ีประชุมสภาสถาบัน  
8. เอกสารการวิเคราะหและปรับปรุงกลยุทธใหทันสมัยและสอดคลองกับสภาพการณในปจจุบันและแนวโนมใน

อนาคตอยางสม่ําเสมอ 
 
เกณฑมาตรฐาน : ระดับ 

1. มีการกําหนดปรัชญาหรือปณิธาน 
2. มีกระบวนการพัฒนากลยุทธ แผนการดําเนินงานและแผนปฏิบัติการประจําป ใหสอดคลองกันและกัน และ

สอดคลองกับภารกิจหลักของสถาบัน ยุทธศาสตรและแผนพัฒนาของชาติ 
3. มีการกําหนดตัวบงชี้ของการดําเนินงาน และกําหนดเปาหมายของแตละตัวบงชี้เพ่ือวัดความสําเร็จของการดําเนินงาน  
4. มีการดําเนินการตามแผนครบทุกภารกิจ  
5. มีการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดําเนินงานตามตัวบงชี้ อยางนอยปละ 2 ครั้ง และรายงานผลตอ

ผูบริหารและสภาสถาบัน  
6. มีการวิเคราะหความสอดคลองระหวางกลยุทธ แผนการดําเนินงาน เปาประสงค เปาหมายกับยุทธศาสตรและ

แผนพัฒนาของชาติ ตลอดจนสภาพการณปจจุบันและแนวโนมในอนาคตอยางสม่ําเสมอ 
7. มีการนําผลการประเมินและผลการวิเคราะหมาปรับปรุงกลยุทธและแผนการดําเนินงานอยางตอเนื่อง 
 
เกณฑการประเมิน : 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 

มีการดําเนินการไมครบ 5  ขอแรก มีการดําเนินการ 5 - 6  ขอแรก มีการดําเนินการครบทุกขอ 
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ตัวบงชี้ท่ี : 1.2 รอยละของการบรรลุเปาหมายตามตัวบงชี้ของการปฏิบัติงานท่ีกําหนด 

ชนิดของตัวบงชี้ : ผลผลิต 

  ระดับตัวบงชี้ : มหาวิทยาลัย คณะ/สถาบัน 
แหลงขอมูลระดับมหาวิทยาลัย : กองแผนงาน สํานักงานอธิการบดี 

แหลงขอมูลระดับคณะ/สถาบัน : งานแผน สํานักงานคณบดี/สถาบัน 

 
คําอธิบายตัวบงชี้ :  

พิจารณาจากระดับความสําเร็จของการบรรลุเปาหมายแตละตัวบงชี้ท่ีสอดคลองกับแผนปฏิบัติงานของ
สถาบันอุดมศึกษา โดยประเด็นของการประเมินผลไดแก ดานมาตรฐานคุณภาพบัณฑิต ดานงานวิจัยและ  
งานสรางสรรค ดานการบริการวิชาการ ดานงานอนุรักษศิลปวัฒนธรรม 
 
ขอมูลอางอิงสําหรับผูประเมิน : 

1. เอกสารการกําหนดรายการตัวบงชี้ของแผนการปฏิบัติงานในรอบปงบประมาณ เปาหมายในแตละตัวบงชี้และ  
ผลการดําเนินงานในตัวบงชี้เหลานั้น  

2. เอกสารหลักฐานท่ีแสดงใหเห็นถึงกลไกเพ่ือประเมินผลการดําเนินงานตามตัวบงชี้ของแผนปฏิบัติงานประจําป  
2.1. คําส่ังแตงตั้งคณะกรรมการ คณะทํางาน หรือมอบหมายผูรับผิดชอบ  
2.2. วิธีการเก็บรวบรวมขอมูลผลการดําเนินงานของตัวบงชี้และความเชื่อถือไดของขอมูลท่ีไดรับ รวมถึงระบบ

การเก็บรักษาและดูแลเอกสารหรือขอมูล 
2.3. การมีสวนรวมของผูบริหารระดับสูงของสถาบัน 

 
การคิดรอยละตัวบงชี้  : 

 
 

 
จํานวนตัวบงชี้ของแผนปฏิบัติงานประจําปงบประมาณที่บรรลุเปาหมาย 

จํานวนตัวบงชี้ของแผนปฏิบัติงานประจําปท้ังหมด 
 

x 100 

 
เกณฑการประเมิน : 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 

บรรลุเปาหมายรอยละ 60-74 บรรลุเปาหมายรอยละ 75-89 บรรลุเปาหมายรอยละ 90-100 
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องคประกอบท่ี 2 การเรียนการสอน 
 

ตัวบงชี้ท่ี : 2.1 มีระบบและกลไกการพัฒนาและบริหารหลักสูตร 

ชนิดของตัวบงชี้ : กระบวนการ 

  ระดับตัวบงชี้ : มหาวิทยาลัย คณะ/สถาบัน 
แหลงขอมูลระดับมหาวิทยาลัย : กองบริการการศึกษา สํานักงานอธิการบดี 

แหลงขอมูลระดับคณะ/สถาบัน : งานบริการการศึกษา สํานักงานคณบดี/สถาบัน 

 
คําอธิบายตัวบงชี้ :  

สถาบันอุดมศึกษามีหนาท่ีพัฒนาหลักสูตรใหสอดคลองกับวิสัยทัศน พันธกิจและความพรอมของสถาบัน 
ตลอดจนสอดคลองกับความตองการทางดานวิชาการและวิชาชีพของสังคม มีการประเมินหลักสูตรอยางสม่ําเสมอ  
มีการวางระบบและกลไกบริหารหลักสูตรอยางมีประสิทธิภาพและมีการปรับปรุงหลักสูตรใหทันตอการเปล่ียนแปลง 
 
แนวปฏิบัติท่ีดี : 

1. สถาบันมีระบบและกลไกในการเปดหลักสูตรใหมหรือปดหลักสูตรเดิมใหสอดคลองกับวิสัยทัศนและพันธกิจของ
สถาบัน ตลอดจนสอดคลองกับกรอบความตองการของผูใชบัณฑิตและสังคมสวนรวม ท้ังนี้โดยกําหนดเปาหมาย
การผลิตบัณฑิตทุกหลักสูตรไวในแผนการผลิตบัณฑิตของสถาบัน 

2. สถาบันมีการจัดเตรียมความพรอมกอนจัดการเรียนการสอนในหลักสูตรใหมใหอยางนอยเปนไปตามเกณฑ
มาตรฐานหลักสูตรและเกณฑมาตรฐานอื่นๆ ท่ีเกี่ยวของ  

3. สถาบันจัดระบบและกลไกการพัฒนาและประกันคุณภาพใหเปนไปตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตร โดยคํานึงถึง
ประเด็นตอไปนี้ ไดแก การกําหนดทิศทางและวัตถุประสงคหลักสูตร การบริหารกิจการของหลักสูตร การดูแลให
คําปรึกษาแกนักศึกษา การประเมินและพัฒนาหลักสูตร การบริหารทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน  
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล และการใชระบบสารสนเทศในการบริหารหลักสูตร 

4. มีการรายงานและวิเคราะหขอมูลการดําเนินงานหลักสูตรระดับตางๆ ประจําทุกปการศึกษา เชน รอยละของ
หลักสูตรท่ีไมเปนไปตามเกณฑมาตรฐานครบทุกขอ รอยละของบัณฑิตท่ีผลิตไดตรงตามแผน รอยละของบัณฑิต
ท่ีทํางานตรงสาขา ท้ังนี้ เพ่ือนํามาปรับปรุงการบริหารกิจการหลักสูตรกอนรับนักศึกษารุนใหม 

 
ขอมูลอางอิงสําหรับผูประเมิน : 

1. เอกสารหลักฐานท่ีแสดงใหเห็นวาสถาบันมีแผนการผลิตบัณฑิตและมีระบบ และกลไกในการพัฒนาบริหาร
หลักสูตรใหเปนไปตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตร โดยคํานึงถึงวิสัยทัศน พันธกิจ และความตองการของสังคม 
ตลอดจนคุณภาพและมาตรฐานในการจัดการเรียนการสอน  

2. เอกสารหลักฐานท่ีแสดงถึงคุณภาพบัณฑิต ภาวะการมีงานทําและการทํางานตรงสาขาของบัณฑิต 
3. หลักฐานการประกันคุณภาพหลักสูตรใน 4 ประเด็น คือ การบริหารหลักสูตร ทรัพยากรประกอบการเรียน  

การสอน การสนับสนุนและการใหคําแนะนํานักศึกษา และความตองการของตลาดแรงงาน สังคม และ/หรือความ
พึงพอใจของผูใชบัณฑิต 
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เกณฑมาตรฐาน : ระดับ 

1. มีระบบและกลไกการเปดและปดหลักสูตร  
2. มีการกําหนดเปาหมายการผลิตบัณฑิตทุกหลักสูตรในแผนการผลิตบัณฑิต  
3. มีการเตรียมความพรอมกอนการเปดหลักสูตรใหมและการปรับปรุงหลักสูตรใหเปนไปตามเกณฑมาตรฐาน

หลักสูตรทุกเร่ือง  
4. มีการวิเคราะหขอมูลการดําเนินการทุกหลักสูตรประจําปการศึกษา เชน รอยละของหลักสูตรท่ีไมเปนไปตาม

เกณฑมาตรฐาน รอยละของบทความจากวิทยานิพนธท่ีตีพิมพ เผยแพร รอยละของบัณฑิตท่ีทํางานตรงสาขา 
5. มีการนําผลการวิเคราะหขอมูลการดําเนินการหลักสูตรประจําปการศึกษาไปปรับปรุงหลักสูตรและหรือปรับปรุง

ระบบและกลไกการบริหารหลักสูตร  
6. หลักสูตรท่ีเปดสอนทุกหลักสูตรไดมาตรฐานตามเกณฑมาตรฐานทุกเร่ืองและมีการประกันคุณภาพหลักสูตรครบ

ทุกประเด็นตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตร  
7. หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาท่ีเนนการวิจัย (ปริญญาโท เฉพาะ แผน (ก ) และ ปริญญาเอก) ท่ีเปดสอนมีจํานวน

มากกวารอยละ 50 ของจํานวนหลักสูตรท้ังหมด 
 
เกณฑการประเมิน : 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 

มีการดําเนินการ ไมครบ 5 ขอแรก มีการดําเนินการ 5 - 6 ขอแรก มีการดําเนินการครบทุกขอ 
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ตัวบงชี้ท่ี : 2.1.1 รอยละของหลักสูตรท่ีไดมาตรฐานตอหลักสูตรทั้งหมด 

ชนิดของตัวบงชี้ : ปจจัยนําเขา 

  ระดับตัวบงชี้ : มหาวิทยาลัย คณะ/สถาบัน 
แหลงขอมูลระดับมหาวิทยาลัย : กองบริการการศึกษา สํานักงานอธิการบดี 

แหลงขอมูลระดับคณะ/สถาบัน : กองบริการการศึกษา สํานักงานอธิการบดี 

 
คําอธิบายตัวบงชี้ :  

• ใหเปรียบเทียบหลักสูตรท่ีสถาบันอุดมศึกษาเปดสอนท่ีไดมาตรฐานหลักสูตรตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรของ
กระทรวงศึกษาธิการ (ตุลาคม พ.ศ. 2548) กับหลักสูตรท้ังหมดท่ีสถาบันอุดมศึกษาเปดสอนในปการศึกษานั้น 

• การนับหลักสูตรท่ีไดรับมาตรฐานหลักสูตรใหนับสะสม และการแจงนับใหนับตามสาขาวิชาท่ีเปดสอน มิใชนับ
ตามชื่อปริญญา 

 
ขอมูลอางอิงสําหรับผูประเมิน : 

1. จํานวนหลักสูตรท่ีไดมาตรฐานหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการท้ังหมด 
2. หลักสูตรทั้งหมดท่ีสถาบันอุดมศึกษาเปดสอนในปการศึกษานั้น 
 
สูตรการคํานวณ  :  

 
จํานวนหลักสูตรท่ีไดมาตรฐานหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ 

จํานวนหลักสูตรท้ังหมดท่ีสถาบันอุดมศึกษาเปดสอนในปการศึกษานั้น 
 

x 100 

 
เกณฑการประเมิน : 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 

รอยละ 1 – 79 รอยละ 80 – 99 รอยละ 100 
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ตัวบงชี้ท่ี : 2.2 มีกระบวนการเรียนรูท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ 

ชนิดของตัวบงชี้ : กระบวนการ 

  ระดับตัวบงชี้ : มหาวิทยาลัย คณะ/สถาบัน 
แหลงขอมูลระดับมหาวิทยาลัย : กองบริการการศึกษา สํานักงานอธิการบดี 

แหลงขอมูลระดับคณะ/สถาบัน : งานบริการการศึกษา สํานักงานคณบดี/สถาบัน 

 
คําอธิบายตัวบงชี้ :  

รูปแบบการจัดการเรียนการสอนท่ีเหมาะสมและยืดหยุน ตลอดจนการจัดกระบวนการเรียนรูท่ีคํานึงถึงความ
แตกตางเฉพาะตัวของนักศึกษาเปนเรื่องท่ีสําคัญมากตอความกระหายใครรูและตอสมรรถนะในการแสวงหาความรู
ของนักศึกษา เชน การเปดโอกาสใหนักศึกษาไดคนควาวิจัยโดยอิสระในรูปโครงการวิจัยสวนบุคคล การจัดใหมี
ชั่วโมงเรียนในภาคปฏิบัติในหองปฏิบัติการ รวมท้ังมีการฝกประสบการณภาคสนามอยางพอเพียง มีการจัดสัมมนา  
จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ จัดทําโครงงาน มีการเรียนการสอนทางเครือขายคอมพิวเตอร (Internet) และมีหองสมุดและ
ระบบสืบคนขอมูลอิเล็กทรอนิกสท่ีเพียงพอท่ีจะศึกษาหาความรู เพ่ิมเติมไดดวยตนเอง 
 
แนวปฏิบัติท่ีดี : 

1. มีการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ พรอมท้ังมีการจัดสรรทรัพยากรสนับสนุน  
การจัดการเรียนการสอนอาจมีรูปแบบใดรูปแบบหนึ่ง ดังตอไปนี้ การเรียนรูจากกรณีปญหา (Problem-Based 
Learning : PBL) การเรียนรูเปนรายบุคคล (Individual Study) การเรียนรูแบบสรรคนิยม (Constructivism)  
การสอนแบบเอส ไอ พี การเรียนรูแบบแสวงหาความรูไดดวยตนเอง (Self - Study) การเรียนรูจากการทํางาน 
(Work – Based Learning) การเรียนรูท่ีเนนการวิจัยเพ่ือสรางองคความรู (Research – Based Learning)  
การเรียนรูท่ีใชวิธีสรางผลงานจากการตกผลึกทางปญญา (Crystal – Based Approach)  

2. การเรียนการสอนยึดหลักการมีปฏิสัมพันธทางวิชาการระหวางนักศึกษากับอาจารย และระหวางนักศึกษากับ
นักศึกษาท้ังในและนอกหองเรียนอยางสม่ําเสมอ เพ่ือสงเสริมการเรียนรูอยางกระตือรือรน  

3. มีรูปแบบการจัดการเรียนการสอนที่มีคุณภาพ แตยืดหยุนและหลากหลายสามารถตอบสนองความตองการ
เรียนรูของผูเรียน ท้ังความยืดหยุนดานชวงเวลาเรียน และหรือดานตําแหนงและสถานที่เรียน และหรือ  
ดานวิธีการจัดการเรียนการสอนและการประเมินผล และหรือดานอื่นๆ 

4. มีการติดตามผลการเรียน ความพึงพอใจของนักศึกษาตอคุณภาพการสอนและส่ิงสนับสนุนการเรียนรู  
เปนรายบุคคลอยางตอเนื่อง และนํามาใชในการพัฒนาผูเรียนใหสามารถเรียนรูไดเต็มศักยภาพ 

 
ขอมูลอางอิงสําหรับผูประเมิน : 

1. เอกสารหลักสูตร แผนการสอน ประมวลรายวิชา บทเรียน e-learning  
2. เอกสารหลักฐานท่ีแสดงใหเห็นถึงการสงเสริมกระบวนการการเรียนรูท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ อาทิ ส่ือและ

อุปกรณการเรียนการสอน คอมพิวเตอร ระบบเครือขาย คอมพิวเตอร งบประมาณสนับสนุน ตารางการเปด
ใหบริการนักศึกษาใชหองสมุดและหองคอมพิวเตอรตอวัน 

3. แฟมประวัตินักศึกษา ผลงานของนักศึกษาตลอดจนกิจกรรมการจัดการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ  
4. เอกสารการสํารวจความพึงพอใจของนักศึกษาตอคุณภาพการสอนและส่ิงสนับสนุนการเรียนรู และหลักฐานการ

นําผลที่ไดมาใชในการปรับปรุงและพัฒนาการเรียนการสอน  
5. สถิติขอมูลหรือรายงานผลการจัดการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ เชน จํานวนคณาจารยท่ีไดรับความรู

ความเขาใจเกี่ยวกับเปาหมายของการจัดการศึกษาโดยเนนผูเรียนเปนสําคัญ จํานวนหนวยกิตหรือจํานวนชั่วโมง
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6. รายงานการประเมินผลการเรียนการสอนที่สอดคลองกับสภาพการเรียนรูท่ีจัดใหผูเรียนและอิงพัฒนาการของ
ผูเรียน 

7. ผลงานอาจารยท่ีเปนงานวิจัยเพ่ือพัฒนาส่ือและการเรยีนรูของผูเรียนและนําผลไปใชพัฒนาผูเรียน 
 
เกณฑมาตรฐาน : ระดับ 

1. มีกลไกการใหความรูความเขาใจกับอาจารยผูสอนถึงวัตถุประสงคและเปาหมายของการจัดการศึกษา  
ทุกหลักสูตร  

2. มีการออกแบบการเรียนการสอนและจัดกิจกรรมการเรียนรูท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญทุกหลักสูตร  
3. มีการใชส่ือและเทคโนโลยีหรือนวัตกรรมในการสอนเพื่อสงเสริมการเรียนรูทุกหลักสูตร 
4. มีการจัดการเรียนการสอนท่ีมีความยืดหยุนและหลากหลาย ท่ีจะสนองตอบตอความตองการของผูเรียน 
5. มีการประเมินผลการเรียนการสอนท่ีสอดคลองกับสภาพการเรียนรูท่ีจัดใหผูเรียนและอิงพัฒนาการของผูเรียน 

ทุกหลักสูตร  
6. มีการประเมินผลความพึงพอใจของผูเรียนในเรื่องคุณภาพการสอนและส่ิงสนับสนุนการเรียนรูทุกหลักสูตร 
7. มีระบบการปรับปรุงวิธีการเรียนการสอนและพัฒนาผูเรียนอยางตอเนื่องทุกหลักสูตร 
 
เกณฑการประเมิน : 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 

มีการดําเนินการไมครบ 5 ขอแรก มีการดําเนินการ 5 ขอแรก มีการดําเนินการอยางนอย 6 ขอแรก 
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ตัวบงชี้ท่ี : 2.2.1 ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาตอคุณภาพการสอนของอาจารยและส่ิงสนับสนุนการเรียนรู 

ชนิดของตัวบงชี้ : ผลผลิต 

  ระดับตัวบงชี้ : มหาวิทยาลัย คณะ/สถาบัน 
แหลงขอมูลระดับมหาวิทยาลัย : กองแผนงาน สํานักงานอธิการบดี 

แหลงขอมูลระดับคณะ/สถาบัน : กองแผนงาน สํานักงานอธิการบดี 

 
คําอธิบายตัวบงชี้ :  

ระดับความคิดเห็นของนักศึกษาเกี่ยวกับประสิทธิภาพการสอนของอาจารยในแตละรายวิชาซึ่งประกอบดวย  
ความคิดเห็นเกี่ยวกับวิธีการถายทอดความรู การเตรียมเนื้อหา การบูรณาการ และความรูความสามารถของอาจารยผูสอน  

ในปจจุบันสถาบันอุดมศึกษาหลายแหงมีแบบฟอรมสําหรับประเมินการสอนของคณาจารย ตามรูปแบบของ
ทบวงมหาวิทยาลัยโดยนิสิตนักศึกษาท่ีลงทะเบียนเรียนจะเปนผูใหความเห็นตอการสอนของอาจารย ท้ังในระหวาง
เรียนและเมื่อส้ินสุดการเรียนการสอน  

ตัวบงชี้ดังกลาวเปนตัวบงชี้คุณภาพการสอนของคณาจารยและส่ิงสนับสนุนการเรียนรูซึ่งสงผลตอคุณภาพของ
นิสิตนักศึกษา ถือเปนตัววัดในดานทรัพยากร (Input) เนื่องจากเช่ือวาคุณภาพครูและส่ิงสนับสนุนการเรียนรูท่ีดีจะมี
ผลทําใหคุณภาพของนิสิตนักศึกษาดีดวย ท้ังนี้ในการประเมินจะตองคํานึงถึงปรัชญา พันธกิจและลักษณะการเรียน
การสอนของแตละสถาบันการศึกษาดวย 
 
ขอมูลอางอิงสําหรับผูประเมิน : 

ขอมูลคาเฉล่ียความพึงพอใจของนักศึกษาตอคุณภาพการสอนของอาจารยและส่ิงสนับสนุนการเรียนรู ท่ีฝายวิชาการ
หรือฝายบริหารไดรวบรวมไวจากการสงแบบสํารวจใหนิสิตนักศึกษาตามนโยบายของสํานักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษาที่ใหมีการประเมินอาจารยโดยผูเรียน โดยใหคํานวณความพึงพอใจของนิสิตนักศึกษาท่ีมีตอคุณภาพ  
การสอนของอาจารยและส่ิงสนับสนุนการเรียนรู โดยคิดเปนคาเฉล่ียสําหรับอาจารยแตละทาน ท้ังนี้สถาบันอุดมศึกษา
จะตองจัดใหมีการสํารวจดังกลาว โดยใชมาตร 5 ระดับ และแสดงใหเห็นวาไดใชกลุมตัวอยางท่ีมีความเปนตัวแทน
ของนิสิตนักศึกษาทั้งหมด แตหากสถาบันมีการสํารวจไวเดิมแลวโดยใชระดับคะแนนแบบ 4 ระดับ ใหทําการ
ปรับเทียบระดับคะแนนใหเปน 5 ระดับ โดยใชสูตรดังนี้ 

y = mx + c 
เมื่อ y = คะแนนใหมท่ีปรับแลว 
X = คะแนนที่ประเมินได 
m = 4/3 
c = (-1/3) 

 
เกณฑการประเมิน : 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 

คาเฉล่ีย 1 – 2.49 คาเฉล่ีย 2.5 – 3.49 คาเฉล่ีย ≥ 3.5 
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ตัวบงชี้ท่ี : 2.3 มีโครงการหรือกิจกรรมที่สนับสนุนการพัฒนาหลักสูตรและการเรียน การสอนซึ่งบุคคล องคกร 
และชุมชนภายนอกมีสวนรวม 

ชนิดของตัวบงชี้ : กระบวนการ 

  ระดับตัวบงชี้ : มหาวิทยาลัย คณะ/สถาบัน 
แหลงขอมูลระดับมหาวิทยาลัย : กองบริการการศึกษา สํานักงานอธิการบดี 

แหลงขอมูลระดับคณะ/สถาบัน : งานบริการการศึกษา สํานักงานคณบดี/สถาบัน 

 
คําอธิบายตัวบงชี้ :  

พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 แกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2545 มาตรา 19 ไดระบุถึงการ
จัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาท่ีใหผูเรียนไดเรียนรูจากประสบการณจริง มีการเรียนรูจากส่ือการเรียนการสอนและ
แหลงวิทยาการประเภทตางๆ จัดการเรียนรูใหเกิดขึ้นไดทุกเวลาทุกสถานท่ี มีการประสานความรวมมือกับบิดา
มารดา ผูปกครอง และบุคคลในชุมชนทุกฝายเพ่ือรวมพัฒนาผูเรียนตามศักยภาพ สถาบันจึงควรใหบุคคล องคกร 
และชุมชนภายนอกเขามามีสวนรวมในการสนับสนุนหลักสูตรและการเรียนการสอน โดยจัดโครงการและกิจกรรม
ตางๆ ตั้งแตชวยในการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร ชวยในการเรียนการสอน และการฝกงาน ตลอดจนเรียนรู
กรณีศึกษาตางๆ 
 
แนวปฏิบัติท่ีดี : 

1. แสวงหาบุคคล องคกร และชุมชนภายนอกมาสนับสนุนการพัฒนาหรือปรับปรุงหลักสูตรและการเรียนการสอน  
2. จัดหลักสูตรท่ีทันสมัย มีโครงสรางหลักสูตรที่ทําใหผูเรียนมีความรูและทักษะท่ีนําไปใชในการปฏิบัติไดจริง  

โดยรวมมือกับบุคคล องคกร และชุมชนภายนอก  
3. ติดตามตรวจสอบและประเมินกิจกรรมการเรียนการสอนท่ีไดรับการสนับสนุนจากภายนอกสถาบัน 
4. นําผลการประเมินไปปรับปรุงการมีสวนรวมของบุคคล องคกร และชุมชนภายนอกในการพัฒนาหลักสูตรและ 

การเรียนการสอน 
 
ขอมูลอางอิงสําหรับผูประเมิน : 

1. โครงการหรือกิจกรรมท่ีมีการเชิญผูทรงคุณวุฒิหรือผูรูในชุมชนมาชวยในการพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียน
การสอน การเรียนรูภูมิปญญาทองถ่ิน การเขารวมกิจกรรมเสริมหลักสูตร การฝกงานและการปฏิบัติงานใน
องคกรภายนอก 

2. แผนการสอนที่ระบุการมีสวนสนับสนุนของบุคคล องคกรและชุมชนภายนอก 
3. รายละเอียดการติดตามตรวจสอบการปฏิบัติงานและประเมินผลการปฏิบัติงานของโครงการหรือกิจกรรมในขอ 1 
 
เกณฑมาตรฐาน : ระดับ 

1. มีระบบและกลไกที่กําหนดใหผูทรงคุณวุฒิ หรือผูรูในชุมชนมาชวยในการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร  
ทุกหลักสูตร  

2. มีการจัดการเรียนการสอนท่ีสงเสริมใหผูเรียนมีความรูและทักษะท่ีนําไปใชในการปฏิบัติไดจริง โดยผูทรงคุณวุฒิ 
หรือผูรูในชุมชนมีสวนรวมทุกหลักสูตร  

3. มีการจัดโครงการ กิจกรรมทางการศึกษาท้ังท่ีกําหนดและไมกําหนดในหลักสูตรโดยความรวมมือกับองคการหรือ
หนวยงานภายนอก  
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4. มีการติดตาม ตรวจสอบและประเมินกิจกรรมการเรียนการสอนท่ีไดรับการสนับสนุนจากผูทรงคุณวุฒิหรือชุมชน
ภายนอกสถาบันทุกหลักสูตร  

5. มีการนําผลการประเมินไปปรับปรุงการมีสวนรวมของบุคคล องคการ และชุมชนภายนอกในการพัฒนาหลักสูตร
และการเรียนการสอนทุกหลักสูตร 

 
เกณฑการประเมิน : 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 

มีการดําเนินการไมครบ 4 ขอแรก มีการดําเนินการ 4 ขอแรก มีการดําเนินการครบทุกขอ 
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ตัวบงชี้ท่ี : 2.4 จํานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเทาตอจํานวนอาจารยประจํา 

ชนิดของตัวบงชี้ : ปจจัยนําเขา 

  ระดับตัวบงชี้ : มหาวิทยาลัย คณะ/สถาบัน 
แหลงขอมูลระดับมหาวิทยาลัย : กองแผนงาน สํานักงานอธิการบดี 

แหลงขอมูลระดับคณะ/สถาบัน : กองแผนงาน สํานักงานอธิการบดี 

 
คําอธิบายตัวบงชี้ :  

การจัดการศึกษาเพ่ือใหเกิดคุณภาพนั้น ปจจัยสําคัญประการหนึ่งท่ีจะตองคํานึงถึง คือ สัดสวนอาจารยตอ
นักศึกษา ซึ่งจะตองมีความสอดคลองกับศาสตรในแตละสาขาวิชาและลักษณะการเรียนการสอนที่ใชดวย สัดสวน
อาจารยตอนักศึกษายังมีความเชื่อมโยงกับการวางแผนตางๆ อาทิ เปาหมายการผลิตบัณฑิต การวางแผนอัตรากําลัง
และภาระงานอาจารย รวมท้ังทรัพยากรตางๆ ท่ีจําเปนตอการเรียนการสอน ตัวบงชี้นี้ตองการทราบสัดสวนของ 
นักศึกษาเต็มเวลาเทียบเทาตอจํานวนอาจารยประจํา 
 
ขอมูลอางอิงสําหรับผูประเมิน : 

1. จํานวนอาจารยประจําท่ีปฏิบัติงานจริง 
2. จํานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเทา รวมท้ังภาคปกติและภาคพิเศษ โดยปรับคาจํานวนนักศึกษาเต็มเวลา

เทียบเทาระดับบัณฑิตศึกษาเปนจํานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเทาระดับปริญญาตรี 

• การปรับคาดังกลาวมีวิธีการดังท่ีปรากฏในตารางและตัวอยางตอไปนี้ (ในตาราง ดังกลาวประกอบดวยสอง 
สวนคือ ตัวปรับคาและเกณฑมาตรฐานระหวางอาจารยตอนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเทาในแตละกลุมสาขาวิชา
มาตรฐานสากล (International Standard Classification of Education : ISCED) 
ตารางที่ 4.1  ตัวปรับคา FTES ในระดับปริญญาโทและปริญญาเอกใหเปนหนวยวัดเดียวกับ FTES ระดับปริญญาตรี 
ละเกณฑมาตรฐานของ FTES ระดับปริญญาตรีตอจํานวนอาจารยประจํา แ 

ตัวปรับคา 
(นําไปคูณกับคา FTES 
ระดับบัณฑิตศึกษา) 

สาขา 

เกณฑมาตรฐานของ FTES 
ระดับปริญญาตร ีตอจํานวน

อาจารยประจํา 

1. วิทยาศาสตรสุขภาพ 1 8:1  

2. วิทยาศาสตรกายภาพ 2 20:1 

3. วิศวกรรมศาสตร 2 20:1 

4. สถาปตยกรรมศาสตร และการผังเมอืง 1 8:1 

5. เกษตร ปาไมและประมง 2 20:1 

6. บริหารธุรกิจ พาณิชยศาสตร บัญชี 
การจัดการ การทองเทีย่ว เศรษฐศาสตร 

1.8  25:1 

7. ครุศาสตร/ศึกษาศาสตร 1.5 251: 

8. ศิลปกรรมศาสตร วิจิตรศิลปและประยุกตศิลป 1.8 8:1 

9. สังคมศาสตร/มนุษยศาสตร 1.8 25:1 
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ตัวอยางในการปรับคานักศึกษาเต็มเวลาระดับบัณฑิตศึกษาเปนระดับปริญญาตรี  
 

นักศึกษาเต็มเวลาในหนวยนับปริญญาตรี 
1. กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ  = FTES ระดับปริญญาตรี + FTES ระดับบัณฑิตศึกษา 
2. กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรกายภาพ  = FTES ระดับปริญญาตรี + (2 X FTES ระดับ บัณฑิตศึกษา)  
3. กลุมสาขาวิชามนุษยศาสตรและ  = FTES 
สังคมศาสตร  

ระดับปริญญาตรี + (1.8 X FTES ระดับ บัณฑิตศึกษา) 

 
 
 
สําหรับเกณฑมาตรฐานของจํานวนนักศึกษาเต็มเวลาระดับปริญญาตรีตอจํานวนอาจารย ประจําในระดับสถาบันใหใช
หลักเกณฑดังนี้ 
 
 
 
                                                           = 
 
 
 
 
 

เกณฑมาตรฐานของ FTES ตออาจารย
ประจําของสถาบัน 

ผลรวมของ FTES ทุกกลุมสาขาวิชาของสถาบัน 

(เกณฑมาตรฐานของ FTES ตออาจารยประจําของกลุม 
สาขาท่ี 1) x (FTES ของกลุมสาขาท่ี 1) + (เกณฑมาตรฐาน 
ของ FTES ตออาจารยประจําของกลุมสาขาท่ี 2) x (FTES 
ของกลุมสาขาท่ี 2) + (เกณฑมาตรฐานของ FTES ของกลุม 
สาขาท่ี....n) x (FTES ของกลุมสาขาท่ี....n) 
 

 
เกณฑการประเมิน : 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 

> +10% หรือ < -10 % 6 – 9.99 % และ -6 – (-9.99)% (-5.99) -5.99 %               
ของเกณฑมาตรฐาน ของเกณฑมาตรฐาน ของเกณฑมาตรฐาน 
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ตัวบงชี้ท่ี : 2.5 สัดสวนของอาจารยประจําท่ีมีวุฒิปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอกหรือเทียบเทาตออาจารย
ประจํา 

ชนิดของตัวบงชี้ : ปจจัยนําเขา 

  ระดับตัวบงชี้ : มหาวิทยาลัย คณะ/สถาบัน 
แหลงขอมูลระดับมหาวิทยาลัย : กองการเจาหนาท่ี สํานักงานอธิการบดี 

แหลงขอมูลระดับคณะ/สถาบัน : กองการเจาหนาท่ี สํานักงานอธิการบดี 

 
คําอธิบายตัวบงชี้ :  

การศึกษาระดับอุดมศึกษาถือเปนการศึกษาระดับสูงสุดท่ีตองการบุคลากรที่มีความรูความสามารถ และความ 
ลุมลึกทางวิชาการเพ่ือปฏิบัติพันธกิจสําคัญของสถาบันในการผลิตบัณฑิต ศึกษาวิจัยเพ่ือการติดตามความกาวหนา 
ทางวิชาการและการพัฒนาองคความรู ดังนั้น สัดสวนคุณวุฒิอาจารยจึงตองมีความเหมาะสมตอพันธกิจ รวมท้ัง 
หลักสูตรที่เปดสอนดวย ซึ่งตัวบงชี้นี้จะแสดงใหเห็นถึงสัดสวนคุณวุฒิของอาจารยประจําท่ีมีบทบาทสําคัญในการ 
ขับเคล่ือนพันธกิจของสถาบัน 
อาจารยประจํา หมายถึง อาจารยประจําทุกระดับ ไดแก อาจารยขาราชการ อาจารยพนักงาน รวมถึงอาจารย • 

พิเศษท่ีมีสัญญาการจางไมตํ่ากวา 9 เดือน ในกรณีท่ีอาจารยมีระยะเวลาทํางาน 6 เดือน ใหนับเปน 0.5 
คน รวบรวมส้ินสุดปการศึกษา ท้ังน้ีใหนับรวมอาจารยท่ีลาศึกษาตอดวย 
• ในกรณีวุฒิบัตรแพทยผูเชี่ยวชาญตามสาขาสามารถเทียบเทาวุฒิปริญญาเอกไดนอกนั้นการเทียบวุฒิใดๆ ให 
เทากับวุฒิ ปริญญาเอกนั้นจะตองเปนการรับรองคุณวุฒิจาก สกอ. เทานั้น 
• ไมนับการเทียบเทาวุฒิปริญญาเอกของหลักสูตร MFA (Master of Fine Arts) 
 
ขอมูลอางอิงสําหรับผูประเมิน : 

1. จํานวนอาจารยท่ีปฏิบัติงานจริง 
2. จํานวนอาจารยประจําท่ีลาศึกษาตอ 
3. ระเบียนบุคลากรของสถาบันท่ีบันทึกขอมูลวุฒิการศึกษา และสาขาวิชาท่ีสําเร็จการศึกษาของอาจารยประจํา 
4. แผนพัฒนาคุณวุฒิของอาจารยประจํา 
5. คําส่ังอนุมัติเกี่ยวกับการศึกษาตอ/การสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกท่ีลงนามของผูมีอํานาจ 
6. จํานวนและรายชื่ออาจารยท่ีมีวุฒิการศึกษาระดับปรญิญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก 
 
สูตรการคํานวณ  : 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
จํานวนอาจารยประจําท่ีมีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี 
จํานวนอาจารยประจํานับรวมอาจารยท่ีลาศึกษาตอ 

x 100  

 
จํานวนอาจารยประจําท่ีมีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาโท 
จํานวนอาจารยประจํานับรวมอาจารยท่ีลาศึกษาตอ 

x 100  
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นําสมการท่ี   และ   มาคิดสัดสวน  :  :            

 

 
จํานวนอาจารยประจําท่ีมีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาเอก x 100  
จํานวนอาจารยประจํานับรวมอาจารยท่ีลาศึกษาตอ 

 
เกณฑการประเมิน :  

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 

1. วุฒิปริญญาเอกมากกวา หรือ  
เทากับรอยละ 60 และ  

1. วุฒิปริญญาเอกอยูระหวาง รอยละ 
40-59 และ  

วุฒิปริญญาเอกอยูระหวาง  
รอยละ 1 - 39 หรือ วุฒิ ปริญญาเอก
อยูระหวางรอยละ 40-59 แต   
วุฒิปริญญาตรี มากกวารอยละ 5  

2. วุฒิปริญญาตรีเทากับหรือ นอย
กวารอยละ 5  

2. 

หรือ  
1. วุฒิปริญญาเอกมากกวา หรือ
เทากับรอยละ 60 และ  
2. วุฒิปริญญาตรีมากกวารอยละ 5  

วุฒิปริญญาตรีเทากับหรือ นอย
กวารอยละ 5  
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ตัวบงชี้ท่ี : 2.6 สัดสวนของอาจารยประจําท่ีดํารงตําแหนงอาจารย ผูชวยศาสตราจารย รองศาสตราจารย และ
ศาสตราจารย 

ชนิดของตัวบงชี้ : ปจจัยนําเขา 

  ระดับตัวบงชี้ : มหาวิทยาลัย คณะ/สถาบัน 
แหลงขอมูลระดับมหาวิทยาลัย : กองการเจาหนาท่ี สํานักงานอธิการบดี 

แหลงขอมูลระดับคณะ/สถาบัน : กองการเจาหนาท่ี สํานักงานอธิการบดี 

 
คําอธิบายตัวบงชี้ :  

        สถาบันอุดมศึกษาถือเปนขุมปญญาของประเทศและมีความรับผิดชอบท่ีจะตองสงเสริมใหอาจารยในสถาบัน 
ทําการศึกษาวิจัยเพ่ือแสวงหาและพัฒนาองคความรูในศาสตรสาขาวิชาตางๆ อยางตอเนื่อง เพ่ือนําไปใชในการเรียน 
การสอน รวมท้ังการแกไขปญหาและพัฒนาประเทศ การดํารงตําแหนงทางวิชาการเปนส่ิงสะทอนการปฏิบัติงาน 
ดังกลาว ของอาจารยตามพันธกิจของสถาบัน 
• อาจารยประจําท่ีมีตําแหนงทางวิชาการใหนับรวมอาจารยประจําท้ังหมดท่ีมีตําแหนงทางวิชาการในระดับผูชวย 
ศาสตราจารย(ผศ.) รองศาสตราจารย(รศ.) และศาสตราจารย(ศ.) ท่ียังคงมีสถานภาพเปนอาจารยประจําของ 
สถาบันอุดมศึกษา 
อาจารยประจํา หมายถึง อาจารยประจําทุกระดับ ไดแก อาจารยขาราชการ อาจารยพนักงาน รวมถึงอาจารย • 

พิเศษท่ีมีสัญญาการจางไมตํ่ากวา 9 เดือน ในกรณีท่ีอาจารยมีระยะเวลาทํางาน 6 เดือน ใหนับเปน 0.5 
คน รวบรวมส้ินสุดปการศึกษา ท้ังน้ีใหนับรวมอาจารยท่ีลาศึกษาตอดวย 

 
ขอมูลอางอิงสําหรับผูประเมิน : 

1. จํานวนอาจารยท่ีปฏิบัติงานจริง 
2. จํานวนอาจารยประจําท่ีลาศึกษาตอ 
3. ระเบียนบุคลากรของสถาบันท่ีบันทึกขอมูลวุฒิการศึกษา และสาขาวิชาท่ีสําเร็จการศึกษาของอาจารยประจํา 
4. แผนพัฒนาตําแหนงทางวิชาการของอาจารยประจํา 
5. คําส่ังอนุมัติเกี่ยวกับตําแหนงทางวิชาการที่ลงนามโดยผูมีอํานาจ 
6. จํานวนและรายชื่ออาจารยท่ีมีตําแหนงทางวิชาการ 
 
สูตรการคํานวณ  : 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

            

 
จํานวนอาจารยประจําท่ีมีตําแหนงทางวิชาการในระดับผูชวยศาสตราจารย (ผศ.) 

จํานวนอาจารยประจํานับรวมอาจารยท่ีลาศึกษาตอ 
x 100  

 
จํานวนอาจารยประจําท่ีมีตําแหนงทางวิชาการในระดับรองศาสตราจารย (รศ.) 

จํานวนอาจารยประจํานับรวมอาจารยท่ีลาศึกษาตอ 
x 100  
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นําสมการท่ี   และ   มาคิดสัดสวน  
 :  :  

 
จํานวนอาจารยประจําท่ีมีตําแหนงทางวิชาการในระดับศาสตราจารย (ศ.) x 100  

จํานวนอาจารยประจํานับรวมอาจารยท่ีลาศึกษาตอ 

 
เกณฑการประเมิน :  

คะแนน 1 คะแนน 2  คะแนน 3  

1. ผูดํารงตําแหนงระดับ ผศ. รศ. 
และ ศ. รวมกันมากกวาหรือเทากับ 
รอยละ 70 และ  

1. ผูดํารงตําแหนงระดับ ผศ. รศ. 
และ ศ. รวมกันอยูระหวางรอยละ  
45 – 69 และ  

ผูดํารงตําแหนงระดับ ผศ. รศ. และ
ศ. รวมกันอยูระหวางรอยละ 1 – 44  
หรือ ผูดํารงตําแหนงระดับ ผศ. รศ. 
และ ศ. รวมกันอยูระหวางรอยละ  
45 - 69  

2. 2. ผูดํารงตําแหนงระดับ รศ. ขึ้นไป
เทากับหรือมากกวารอยละ 30  
หรือ  แตผูดํารงตําแหนงระดับ รศ. ขึ้นไป

นอยกวารอยละ 30  1. ผูดํารงตําแหนงระดับ ผศ. รศ. 
และ ศ. รวมกันมากกวาหรือเทากับ
รอยละ 70  
และ  
2. ผูดํารงตําแหนงระดับ รศ. ขึ้นไป
นอยกวารอยละ 30  

ผูดํารงตําแหนงระดับ รศ. ขึ้นไป
เทากับหรือมากกวารอยละ 30  
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ตัวบงชี้ท่ี : 2.7 มีกระบวนการสงเสริมการปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพของคณาจารย 

ชนิดของตัวบงชี้ : กระบวนการ 

  ระดับตัวบงชี้ : มหาวิทยาลัย คณะ/สถาบัน 
แหลงขอมูลระดับมหาวิทยาลัย : กองบริการวิชาการ สํานักงานอธิการบดี 

แหลงขอมูลระดับคณะ/สถาบัน : งานบริการวิชาการ/ รองคณบดี/รองผูอํานวยการที่รับผิดชอบวิชาการ 

 
คําอธิบายตัวบงชี้ :  

สถาบันพึงกําหนดจรรยาบรรณวิชาชีพคณาจารยไวเปนลายลักษณอักษร มีกระบวนการสงเสริมใหผูเกี่ยวของ
ไดปฏิบัติตามจรรณยาบรรณ อันแสดงถึงความมีเกียรติศักด์ิแหงวิชาชีพ พรอมท้ังกําหนดกลไกท่ีจะกํากับดูแลให
คณาจารยไดปฏิบัติตามจรรยาบรรณ รวมท้ังมีมาตรการในการใหคุณใหโทษกับผลการปฏิบัติจรรยาบรรณของ
คณาจารย 
 
แนวปฏิบัติท่ีดี : 

1. มีการแตงตั้งคณะทํางาน หรือมอบหมายผูรับผิดชอบดําเนินการศึกษาวิเคราะหเพ่ือกําหนดจรรยาบรรณวิชาชีพ
คณาจารยท่ีเหมาะสมกับสถาบันอุดมศึกษา  

2. มีการกําหนดจรรยาบรรณวิชาชีพคณาจารยไวเปนลายลักษณอักษรและไดรับอนุมัติจากสภาคณาจารยหรือ  
ท่ีประชุมคณบดี  

3. มีคูมือการปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพคณาจารยพรอมการเผยแพรใหคณาจารยสถาบันทราบโดยท่ัวกัน 
4. มีระบบการกํากับติดตาม ประเมินผลการปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพคณาจารย ในดานความสําเร็จ และ

มาตรการดําเนินการกับผูไมปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพคณาจารย  
5. มีการนําผลการกํากับติดตาม ประเมินผลไปใชในการสงเสริมการปฏิบัติตาม จรรยาบรรณ และการวางแผน

ปองกันการกระทําผิดจรรยาบรรณ รวมท้ังการทบทวนจรรยาบรรณ วชิาชีพใหเหมาะสมทันสมัยย่ิงขึ้น 
 
ขอมูลอางอิงสําหรับผูประเมิน : 

1. แผนงานสงเสริมการปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพของคณาจารยของสถาบัน และหลักฐานการดําเนินงานตาม
แผนตลอดจนการประเมินและปรับปรุง  

2. โครงการสงเสริมการปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพของคณาจารยของสถาบัน ตลอดจนหลักเกณฑ ประกาศ 
ระเบียบ ขอบังคับ มาตรการและแนวปฏิบัติท่ีเก่ียวของ  

3. ขอมูลและสารสนเทศที่เกี่ยวของกับการสงเสริมการปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพของคณาจารย เชน คําส่ัง
แตงตั้งหรือมอบหมายผูรับผิดชอบดําเนินการกําหนดคูมือจรรยาบรรณวิชาชีพคณาจารย การกํากับดูแล และ
ประเมินผล กระบวนการสงเสริมและกํากับการปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพคณาจารย กระบวนการติดตาม
ประเมินผลและมาตรการสําหรับผูท่ีไมปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพคณาจารย ขอมูลการจัดสรรทรัพยากร
สนับสนุน  

4. จํานวนคณาจารยท่ีไมปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพ 
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เกณฑมาตรฐาน : ระดับ 

1. สถาบันมีการกําหนดจรรยาบรรณวิชาชีพคณาจารยไวเปนลายลักษณอักษร  
2. มีกระบวนการสงเสริมใหผูเกี่ยวของไดปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพ  
3. มีการกํากับดูแลการปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพ  
4. มีระบบในการดําเนินการกับผูท่ีไมปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพ  
5. มีการดําเนินการวางแผนปองกัน หรือหาแนวทางแกไขการกระทําผิดจรรยาบรรณวิชาชีพ 
 
เกณฑการประเมิน : 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 

มีการดําเนินการไมครบ 3 ขอแรก มีการดําเนินการ 3 ขอแรก มีการดําเนินการอยางนอย 4 ขอแรก 
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ตัวบงชี้ท่ี : 2.8 มีระบบและกลไกสนับสนุนใหอาจารยประจําทําการวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนการสอน 

ชนิดของตัวบงชี้ : กระบวนการ 

  ระดับตัวบงชี้ : มหาวิทยาลัย คณะ/สถาบัน 
แหลงขอมูลระดับมหาวิทยาลัย : ฝายวิจัย สํานักงานอธิการบดี 

แหลงขอมูลระดับคณะ/สถาบัน : งานวิจัย /รองคณบดี/รองผูอํานวยการที่รับผิดชอบเกี่ยวกับวิจัย 

 
คําอธิบายตัวบงชี้ :  

โดยท่ีการจัดการเรียนการสอนตองเปนไปตามหลักการของกระบวนการเรียนรูท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ อาจารย
จึงตองมีการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการเรียนการสอนอยูตลอดเวลา งานวิจัยประเภทนี้มีวัตถุประสงคหลักเพ่ือ
พัฒนาผูเรียนใหมีคุณสมบัติตามหลักสูตรท่ีกําหนด มีการจัดการเรียนการสอนท่ีสนองความตองการจําเปนของผูเรียน 
สงเสริมทักษะการแสวงหาความรูและการเรียนรู การสนับสนุนใหอาจารยทุกคนทําวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนการสอน 
จะสงผลใหเกิดนวัตกรรมการเรียนการสอนท่ีมีคุณคา นวัตกรรมเหลานี้อาจเปนเทคนิคการสอนใหมๆ แบบฝก  
ส่ืออุปกรณ หรือเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษาใหมๆ ท่ีชวยเพ่ิมประสิทธิภาพการเรียนการสอน 
 
แนวทางปฏิบัติท่ีดี  : 

1. สถาบันพัฒนาอาจารยดานความรูความเขาใจเกี่ยวกับการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการเรียนการสอน  
2. สถาบันวางกลไกการบริหารวิชาการที่กระตุนใหอาจารยคิดคนพัฒนานวัตกรรมใหมๆ ตลอดเวลา  
3. สถาบันจัดใหมีการเผยแพรผลงานวิจัยดานการเรียนการสอนและนวัตกรรมทางการศึกษาอยางสม่ําเสมอเพ่ือการ

แลกเปล่ียนเรียนรู  
4. สถาบันสงเสริมการสรางเครือขายวิจัยดานนวัตกรรมการเรียนการสอนท้ังภายในและภายนอกสถาบัน 
 
ขอมูลอางอิงสําหรับผูประเมิน : 

1. แผนงานสนับสนุนใหอาจารยประจําทําการวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนการสอนของสถาบัน และหลักฐานการ
ดําเนินงานตามแผน ตลอดจนการประเมินและปรับปรุง  

2. โครงการสนับสนุนใหอาจารยประจําทําการวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนการสอนของสถาบัน ตลอดจนหลักเกณฑ 
ประกาศ ระเบียบ ขอบังคับ มาตรการและแนวปฏิบัติท่ีเก่ียวของ  

3. ขอมูลและสารสนเทศที่เกี่ยวของกับการสนับสนุนใหอาจารยประจําทําการวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนการสอน เชน 
คําส่ังแตงตั้งหรือมอบหมายผูรับผิดชอบดําเนินการ กํากับ ดูแล และประเมินผล กระบวนการสงเสริม 
กระบวนการติดตามประเมินผล ขอมูลการจัดสรรทรัพยากรสนับสนุน เวทีเผยแพรผลงาน เครือขายวิจัยและ
พัฒนานวัตกรรมการเรียนการสอน  

4. จํานวนอาจารยท่ีไดรับการพัฒนาความรูความเขาใจเกี่ยวกับการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการเรียนการสอน  
5. ขอมูลผลงานวิจัยและนวัตกรรมการเรียนการสอนของคณาจารย เชน การจัดการเรียนการสอนแบบ e-learning 

การพัฒนาเครื่องมือวินิจฉัยมโนทัศนท่ีคลาดเคล่ือน (misconceptions) ในรายวิชาตางๆ การพัฒนารูปแบบ  
การสอนแบบโมดูล การสอนแบบ problem - based learning  แบบ research-based learning 

 
 
 
 
 

 



 41

เกณฑมาตรฐาน : ขอ 

1. มีการกําหนดแนวทางการพัฒนาอาจารยดานความรูความเขาใจเกี่ยวกับการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการเรียน
การสอน  

2. มีกลไกการบริหารวิชาการที่จะกระตุนใหอาจารยคิดคนพัฒนานวัตกรรมใหมๆ ในดานการเรียนการสอน  
3. มีแหลงทุนสนับสนุนการวิจัย เพ่ือพัฒนาการเรียนการสอนและนวัตกรรมทางการศึกษา 
4. มีผลงานวิจัยดานการเรียนการสอนและมีการจัดเวทีแลกเปล่ียนและเผยแพร ผลงานวิจัยดานการเรียนการสอน

และนวัตกรรมทางการ ศึกษาอยางสม่ําเสมอ 
5. มีการสรางเครือขายวิจัยดานนวัตกรรมการเรียนการสอนท้ังภายในและ ภายนอกสถาบัน 
 
เกณฑการประเมิน : 

คะแนน 1 คะแนน 2 ( พอใช ) คะแนน 3 ( ดี ) 

มีการดําเนินการไมครบ 3 ขอ มีการดําเนินการ 3-4 ขอ มีการดําเนินการครบทุกขอ 
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ตัวบงชี้ท่ี : รอยละของผลงานวิชาการที่ไดรับการจดลิขสิทธิ์และ/หรือไดรับรองคุณภาพจากหนวยงานท่ี 2.8.1 
เชื่อถือได ตออาจารยประจําและ/หรือนักวิจัยประจํา 

ชนิดของตัวบงชี้ : ปจจัยนําเขา 

  ระดับตัวบงชี้ : มหาวิทยาลัย คณะ/สถาบัน 
แหลงขอมูลระดับมหาวิทยาลัย : กองแผนงาน สํานักงานอธิการบดี 

แหลงขอมูลระดับคณะ/สถาบัน : รองคณบดี/รองผูอํานวยการ ท่ีเกี่ยวของงานวิชาการ 

 
คําอธิบายตัวบงชี้ :  

ลิขสิทธ์ิ หมายถึง สิทธิแตเพียงผูเดียวท่ีจะกระทําการใด ๆ เกี่ยวกับงานท่ีผูสรางสรรคไดริเริ่มโดยการใช • 
สติปญญาความรู ความสามารถ และความวิริยะอุตสาหะของตนเองในการสรางสรรค โดยไมลอกเลียนงานของ 
ผูอื่น โดยงานท่ีสรางสรรคตองเปนงานตามประเภทที่กฎหมายลิขสิทธิ์ใหคุมครอง โดยผูสรางสรรคจะไดรับความ 
คุมครองทันทีท่ีสรางสรรคโดยไมตองจดทะเบียน พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 หมวด 1 มาตรา 6 ไดให 
ความคุมครองแกงานสรางสรรค 9 ประเภท ไดแก 
1. งานวรรณกรรม (หนังสือ จุลสาร ส่ิงพิมพ คําปราศรัย โปรแกรมคอมพิวเตอร ฯลฯ) 
2. งานนาฏกรรม (ทารํา ทาเตน ฯลฯ) 
3. งานศิลปกรรม (จิตรกรรม ประติมากรรม ภาพพิมพ ภาพถาย ศิลปประยุกต ฯลฯ) 
4. งานดนตรีกรรม (ทํานอง ทํานองและเนื้อรอง ฯลฯ) 
5. งานส่ิงบันทึกเสียง (เทป ซีดี) 
6. งานโสตทัศนวัสดุ (วีซีดี ดีวีดี ท่ีมีภาพหรือมีท้ังภาพและเสียง) 
7. งานภาพยนตร 
8. งานแพรเสียงแพรภาพ 
9. งานอ่ืนใดในแผนกวรรณคดี วิทยาศาสตร หรือศิลปะ 
การดําเนินการแจงขอมูลลิขสิทธ์ิ เพ่ือขอหนังสือรับรองความเปนเจาของงานลิขสิทธิ์โดยกรมทรัพยสินทาง • 

ปญญา ใหอาจารยประจําหรือนักวิจัยประจําผูสรางสรรคผลงาน ยื่นขอหนังสือรับรองความเปนเจาของงาน 
ลิขสิทธิ์ ไดท่ีกรมทรัพยสินทางปญญา โดยใหดาวนโหลดแบบฟอรมคํา ขอแจงขอมูลลิขสิทธิ์ไดท่ี 
http://www.ipthailand.org/ipthailand/index.php?option=com_docman&task=cat_view&gid=777&Itemid=42 
8 และสามารถดําเนินการยื่นคําขอแจงขอมูลลิขสิทธิ์ไดโดยตรงที่กรมทรัพยสินทางปญญา โดยใชเวลาในการ 
ดําเนินการประมาณ 2 สัปดาห 
การนับจํานวนผลงานวิชาการที่ไดรับการจดลิขสิทธ  ์ิ จะนับไดตอเมื่องานมีหลักฐานเปนหนังสือรับรองความ • 

เปนเจาของงานลิขสิทธิ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 ท่ีออกใหในปงบประมาณ พ.ศ. 2552 จาก 
หนวยงานภายนอกสถาบันอุดมศึกษาท่ีเชื่อถือไดแลวเทานั้น โดยไมนับรวมงานวิชาการที่อยูในระหวางย่ืนจด 
ลิขสิทธิ์ 
ผลงานวิชาการ หมายถึง เอกสารทางวิชาการที่เปนตําราหรือหนังสือตามที่กําหนดในประกาศ ก.พ.อ. (ประกาศ • 

ก.พ.อ. เร่ืองหลักเกณฑและวิธีการพิจารณาแตงตั้งบุคคลใหดํารงตําแหนงผูชวยศาสตราจารย รองศาสตราจารย 
และศาสตราจารย พ.ศ.549) ดังนี้ 
- ตํารา หมายถึง เอกสารทางวิชาการที่เรียบเรียงอยางเปนระบบ อาจเขียนเพ่ือตอบสนองเน้ือหาท้ังหมดของ 
รายวิชาหรือเปนสวนหนึ่งของวิชาหรือหลักสูตรก็ไดโดยมีการวิเคราะหและสังเคราะหความรูท่ีเกี่ยวของ 
และสะทอนใหเห็นความสามารถในการถายทอดวิชาในระดับอุดมศึกษา 
- หนังสือ หมายถึง เอกสารทางวิชาการที่เขียนขึ้นเพ่ือเผยแพรความรู ไปสูวงวิชาการและ/หรือผูอานท่ัวไป 
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โดยไมจําเปนตองเปนไปตามขอกําหนดของหลักสูตรหรือตองนํามาประกอบการเรียนการสอนในวิชาใด 
วิชาหนึ่ง ท้ังนี้ จะตองเปนเอกสารที่เรียบเรียงขึ้นอยางมีเอกภาพ มีรากฐานทางวิชาการที่มั่นคง และให 
ทัศนะของผูเขียนที่สรางเสริมปญญาความคิด และสรางความแข็งแกรงทางวิชาการใหแกสาขาวิชานั้นๆ 
และ/หรือสาขาวิชาท่ีเกี่ยวเนื่อง 
การนับจํานวนผลงานวิชาการที่ไดรับรองคุณภาพ จะนับไดตอเมื่อผลงานวิชาการนั้นไดรับการพิจารณาให • 

ตีพิมพเผยแพรในรูปแบบหนังสือ หรือตําราทางวิชาการ ตามมาตรฐานของหลักเกณฑและวิธีการพิจารณา 
ตําแหนงทางวิชาการตามประกาศ ก.พ.อ. โดยสํานักพิมพท่ีมีระบบการพิจารณาตนฉบับจากคณะกรรมการ 
ผูทรงคุณวุฒิกอนการตีพิมพ และไดรับการตีพิมพภายในปงบประมาณ พ.ศ. 2552 โดยนับการตีพิมพเพียงคร้ัง 
เดียวตองานวิชาการ 1 เลม ไมนับซ้ํากรณีไดรับการตีพิมพหลายคร้ัง และไมนับรวมงานวิชาการที่อยูใน 
ระหวางกระบวนการตีพิมพ 
หนวยงานที่เชื่อถือไดในการรับรองคุณภาพผลงานทางวิชาการ หมายถึง หนวยงานภาครัฐและเอกชน • 

ท้ังในประเทศและตางประเทศท่ีมีอํานาจถูกตองตามกฎหมาย และมีกระบวนการอยางเปนระบบและประกัน 
คุณภาพในการพิจารณาคุณภาพผลงานวิชาการ โดยเปนหนวยงานที่จัดพิมพผลงานทางวิชาการที่มีกระบวนการ 
พิจารณาตนฉบับจากคณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิหรือพิชญพิจารณ (Peer Review) ซึ่งเปนท่ียอมรับวามีความรู 
ความเชี่ยวชาญในสาขาวิชาท่ีเกี่ยวของกอนการตีพิมพ ท้ังนี้ การไดรับพิจารณาใหตีพิมพผลงานทางวิชาการ 
ผานสํานักพิมพ หรือหนวยงานจัดพิมพท่ีเชื่อถือได จะเปนเคร่ืองรับรองรองคุณภาพใหแกงานวิชาการนั้น 
ตัวอยางผลงานวิชาการที่สามารถขอจดลิขสิทธ์ิ และ/หรือไดรับรองคุณภาพ เชน หนังสือ ตํารา โปรแกรม • 

คอมพิวเตอร ผลการประดิษฐคิดคนทางนาฏกรรม (ทารํา) ศิลปกรรม และดนตรีกรรมซึ่งเปนผลจากการศึกษา/ 
ขอคนพบทางวิชาการ เปนตน 
อาจารยประจํา หมายถึง อาจารยประจําทุกระดับ ไดแก อาจารยขาราชการ อาจารยพนักงานรวมถึงอาจารย • 

พิเศษท่ีมีสัญญาการจางท้ังปการศึกษา (จางไมตํ่ากวา 9 เดื____________อน) ท้ังนี้ใหนับเฉพาะอาจารยประจํา
ท่ีปฏิบัติงาน 
จริง ในปงบประมาณ พ.ศ. 2552 โดยไมรวมผูลาศึกษาตอ 
นักวิจัยประจํา หมายถึง ขาราชการ หรือพนักงานของมหาวิทยาลัยท่ีมีสัญญาการจางท้ังปการศึกษา (จางไม • 

ตํ่ากวา 9 เดือน) ท้ังนี้ใหนับเฉพาะนักวิจัยประจําท่ีปฏิบัติงานจริง ในปงบประมาณ พ.ศ. 2552 โดยไมรวมผูลา 

• ศึกษาตอ 

 
ขอมูลอางอิงสําหรับผูประเมิน : 

1. จํานวนและรายชื่อผลงานวิชาการท่ีไดรับการจดลิขสิทธิ์ จากหนวยงานท่ีเชื่อถือได ในปงบประมาณพ.ศ. 2552 
2. จํานวนและรายชื่อผลงานวิชาการท่ีไดรับรองคุณภาพจากหนวยงานท่ีเชื่อถือได ในปงบประมาณพ.ศ. 2552 
3. เอกสารหลักฐานท่ีแสดงการไดรับการจดลิขสิทธิ์ หรือ ไดรับรองคุณภาพ ซึ่งออกโดยหนวยงานภายนอก 
สถาบันอุดมศึกษาท่ีเชื่อถือได ในปงบประมาณพ.ศ. 2552 เชน หนังสือรับรองความเปนเจาของงานลิขสิทธิ์ 
หนังสือรับรองคุณภาพ เปนตน 
4. เอกสารอ่ืนๆ ท่ีเกี่ยวกับการดําเนินงานของตัวชี้วัด 
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สูตรการคํานวณ : 
 
 
 

 

 
จํานวนผลงานวิชาการที่ไดรับการจดลิขสิทธิ์ และ/  

หรือไดรับรองคุณภาพ 
จากหนวยงานท่ีเชื่อถือไดในปงบประมาณ พ.ศ. 

2550-2552 
จํานวนอาจารยประจําและ/หรือนักวิจัยประจํา  

ในปงบประมาณ พ.ศ. 2552 โดยไมนับรวมผูท่ีลา
ศึกษาตอ 

 

x 100 

 
เกณฑการประเมิน : 

 
ในรายงานปการศึกษา 2550 ตัวบงชี้นี้หนวยงานแสดงเพียงรายงานเทานั้น ยังไมมีการประเมนิ 

 
 
 
เกณฑการประเมิน : 

คะแนน 1 คะแนน 2 ( พอใช ) คะแนน 3 ( ดี ) 

นอยกวารอยละ 80 รอยละ 80-90 มากกวารอยละ 90 
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ตัวบงชี้ท่ี : 2.9 รอยละของบัณฑิตระดับปริญญาตรีท่ีไดงานทําและประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ป 

ชนิดของตัวบงชี้ : ผลผลิต 

  ระดับตัวบงชี้ : มหาวิทยาลัย คณะ/สถาบัน 
แหลงขอมูลระดับมหาวิทยาลัย : กองแผนงาน สํานักงานอธิการบดี 

แหลงขอมูลระดับคณะ/สถาบัน : กองแผนงาน สํานักงานอธิการบดี 

 
คําอธิบายตัวบงชี้ :  

• ใหเปรียบเทียบจํานวนของบัณฑิตระดับปริญญาตรีท่ีไดงานทํา หรือประกอบอาชีพอิสระภายในระยะเวลา 1 ป 
นับจากวันท่ีสําเร็จการศึกษา กับจํานวนของผูสําเร็จการศึกษาท้ังหมด ไมนับรวมผูท่ีมีงานทํากอนเขาศึกษา และ 
ผูศึกษาตอในระดับบัณฑิตศึกษา โดยใหนําเสนอในรูปรอยละ 
บัณฑิตระดับปริญญาตรี หมายถึง ผูสําเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีท้ังภาคปกติ และภาคพิเศษหรือภาค • 

นอกเวลาราชการ 
บัณฑิตระดับปริญญาตรีท่ีไดงานทํา หมายถึง ผูท่ีสําเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรี ท้ังภาคปกติและภาค • 

พิเศษ หรือภาคนอกเวลาราชการ ท่ีไดงานทําภายในระยะเวลา 1 ป นับจากวันท่ีสําเร็จการศึกษา (ไมนับรวมผูท่ี 
ประกอบอาชีพอิสระอยูกอนแลว) 
บัณฑิตระดับปริญญาตรีท่ีประกอบอาชีพอิสระ หมายถึง ผูท่ีสําเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรี ท้ังภาคปกติ • 

และภาคพิเศษ หรือภาคนอกเวลาราชการในสาขานั้นๆ และมีกิจการของตนเองที่มีรายไดประจําภายใน 
ระยะเวลา 1 ปนับจากวันท่ีสําเร็จการศึกษา (ไมนับรวมผูท่ีประกอบอาชีพอิสระอยูกอนแลว) 
วันท่ีสําเร็จการศึกษา หมายถึง วันท่ีสภามหาวิทยาลัยอนุมัติใหสําเร็จการศึกษา • 

• การนับการมีงานทําใหสามารถนับกรณีการทํางานสุจริตทุกประเภทท่ีสามารถสรางรายไดเขามาประจําเพ่ือเล้ียง 
ชีพตนเองได 
• การนับจํานวนผูท่ีมีงานทําของผูสําเร็จการศึกษาท่ีลงทะเบียนเรียนในภาคพิเศษหรือภาคนอกเวลา ใหนับเฉพาะ 
ผูท่ีเปล่ียนงานใหมหลังสําเร็จการศึกษาเทานั้น ไมนับผูท่ีมีงานทําหรือมีกิจการของตนเองที่มีรายได ประจํา 
อยูแลว 
• ในการเก็บขอมูลผลงานตามตัวชี้วัดนี้ ใหใชกลุมเปาหมายคือผูสําเร็จการศึกษาท้ังภาคปกติและภาคพิเศษหรือ 
ภาคนอกเวลาราชการในปการศึกษานั้น ท่ีมีความเปนตัวแทนของผูสําเร็จการศึกษาท้ังในเชิงปริมาณ (อยางนอย 

• รอยละ 80) และคุณลักษณะ (ครอบคลุมทุกกลุมสาขาวิชา) 
 
ขอมูลอางอิงสําหรับผูประเมิน : 

1. จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีท้ังภาคปกติและภาคพิเศษหรือภาคนอกเวลาราชการที่สําเร็จการศึกษาท้ังหมด 
และท่ีผานความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัย/สถาบัน จําแนกตามคณะและสาขาวิชา 

2. จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีท้ังภาคปกติและภาคพิเศษหรือภาคนอกเวลาราชการที่ไดงานทําหรือมีกิจการ
ของตนเองที่มีรายไดประจํา ภายใน 1 ป นับจากวันท่ีสําเร็จการศึกษา ท้ังนี้ไมนับรวมผูศึกษาตอ 

3. จํานวนบัณฑิตท้ังหมดท่ีศึกษาตอ  
4. จํานวนบัณฑิตท่ีมีงานทําพรอมเงินเดือนเริ่มตนหรือรายไดประจําจากการเปนผูประกอบการ  
5. ผลการสํารวจภาวะการมีงานทําของบัณฑิตท้ังในระดับสถาบันและระดับคณะท่ีมีการสํารวจและรวบรวมไวซึ่ง

อาจเปนแบบสํารวจท่ีสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาหรือสถาบันอุดมศึกษาจัดเก็บขอมูลในวันซอมรับ
พระราชทานปริญญาบัตร หรือวันรับพระราชทานปริญญาบัตร 
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6. แบบสํารวจภาวะการมีงานทําของบัณฑิตท่ีสามารถเสนอขอมูลภาวะการมีงานทํา การประกอบอาชีพอิสระหรือ
การศึกษาตอของบัณฑิต  

 
สูตรการคํานวณ : 

 
จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีท่ีไดงานทําหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ป              

นับจากวันท่ีสําเร็จการศึกษา ไมรวมผูศึกษาตอและผูท่ีทีงานทําอยูแลว 
จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีท้ังหมดที่สําเร็จการศึกษาในปการศึกษานั้น 

ไมรวมผูศึกษาตอและผูท่ีมีงานทําอยูแลว 
 

x 100 

 
 
เกณฑการประเมิน : 

คะแนน 1 คะแนน 2  คะแนน 3  

รอยละ 1 - รอยละ 59 รอยละ 60 – รอยละ 79 มากกวาหรือเทากับรอยละ 80 
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ตัวบงชี้ท่ี : 2.9.1 รอยละของบัณฑิตระดับปริญญาตรีท่ีไดทํางานตรงสาขาที่สําเร็จการศึกษา 

ชนิดของตัวบงชี้ : ผลผลิต 

  ระดับตัวบงชี้ : มหาวิทยาลัย คณะ/สถาบัน 
แหลงขอมูลระดับมหาวิทยาลัย : กองแผนงาน สํานักงานอธิการบดี 

แหลงขอมูลระดับคณะ/สถาบัน : กองแผนงาน สํานักงานอธิการบดี 

 
คําอธิบายตัวบงชี้ :  

• ใหเปรียบเทียบจํานวนของผูสําเร็จการศึกษาในหลักสูตรระดับปริญญาตรี (ทุกหลักสูตร ไดแกภาคปกติ ภาค 
พิเศษ และภาคนอกเวลาราชการ)ท่ีไดงานทําตรงสาขาท่ีสําเร็จการศึกษา กับผูสําเร็จการศึกษาในหลักสูตรระดับ 
ปริญญาตรีท่ีไดงานทําท้ังหมด โดยไมนับรวมบัณฑิตท่ีมีงานทํากอนเขาศึกษา และผูท่ีศึกษาตอในระดับ 
บัณฑิตศึกษา โดยนําเสนอในรูปรอยละ 
บัณฑิตระดับปริญญาตรี หมายถึง ผูสําเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรี ท้ังภาคปกติและภาคพิเศษหรือภาค • 

นอกเวลาราชการ 
บัณฑิตระดับปริญญาตรีท่ีไดงานทํา หมายถึง ผูท่ีสําเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีท้ังภาคปกติและภาค • 

พิเศษ หรือภาคนอกเวลาราชการ ท่ีไดงานทําภายในระยะเวลา 1 ป นับจากวันท่ีสําเร็จการศึกษา (ไมนับรวมผูท่ี 
ประกอบอาชีพอิสระอยูกอนแลว) 
การไดงานทําตรงสาขาที่สําเร็จการศึกษา หมายถึง บัณฑิตท่ีไดงานทําตรงตามวิชาชีพหรือบัณฑิตไดนํา • 

ความรูท่ีไดจากการศึกษาตลอดหลักสูตรไปใชในการประกอบอาชีพไมนอยกวารอยละ 75 
บัณฑิตระดับปริญญาตรีท่ีประกอบอาชีพอิสระ หมายถึง ผูท่ีสําเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีท้ังภาคปกติ • 

และภาคพิเศษ หรือภาคนอกเวลาราชการในสาขานั้นๆ และมีกิจการของตนเองที่มีรายไดประจํา ภายใน 
ระยะเวลา 1 ปนับจากวันท่ีสําเร็จการศึกษา (ไมนับรวมผูท่ีประกอบอาชีพอิสระอยูกอนแลว) 
• ในการเก็บขอมูลผลงานตามตัวชี้วัดนี้ ใหใชกลุมเปาหมายคือผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีท้ังภาคปกติและ 
ภาคพิเศษหรือภาคนอกเวลาราชการที่มีความเปนตัวแทนของผูสําเร็จการศึกษาท้ังในเชิงปริมาณ (อยางนอย 
รอยละ 80) และคุณลักษณะ(ครอบคลุมทุกกลุมสาขาวิชา) ถาไดกลุมตัวอยางดังกลาว ในการคํานวณผลการ 
ดําเนินงาน 
• การคิดคํานวณรอยละของบัณฑิตท่ีไดงานทําตรงสาขาท่ีสําเร็จการศึกษา พิจารณาจาก 
1) บัณฑิตไดงานทําตรงตามวิชาชีพ หรือ 
2) บัณฑิตไดนําความรูท่ีไดจากการศึกษาตลอดหลักสูตรไปใชในการประกอบอาชีพไมนอยกวารอยละ 75 
• สถาบันตองสงแบบสอบถามใหบัณฑิตท่ีสําเร็จการศึกษากลุมเปาหมายทุกคนตอบพรอมท้ังมีการติดตาม 
แบบสอบถามไมนอยกวา 2 ครั้ง 
 
ขอมูลอางอิงสําหรับผูประเมิน : 

         ขอมูลไดจากการสํารวจภาวะการมีงานทําของบัณฑิตทั้งในระดับสถาบันและระดับกลุมสาขาที่มีการสํารวจและ 
รวบรวมไว ซึ่งอาจเปนแบบสํารวจที่สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาหรือสถาบันอุดมศึกษาจัดเก็บขึ้น ทั้งน้ี 

หากไมสามารถเก็บขอมูลจากบัณฑิตไดทั้งหมด สถาบันอาจจัดเก็บในวันซอมรับพระราชทานปริญญาบัตร หรือ 
วันรับพระราชทานปริญญาบัตร โดยตองแสดงใหเห็นวาบัณฑิตที่ตอบแบบสอบถามน้ันมีความเปนตัวแทนของบัณฑิต 
ที่สําเร็จการศึกษาในปน้ัน ขอมูลที่ตองรายงาน ไดแก 
1. จํานวนบัณฑิตท่ีสําเร็จการศึกษาท้ังหมดในปการศึกษานั้น 
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2. จํานวนบัณฑิตท่ีไดงานทําแลวภายใน 1 ปนับจากวันท่ีสําเร็จการศึกษา 
3. จํานวนบัณฑิตท่ีมีกิจการของตนเองที่มีรายไดประจําภายใน 1 ปนับจากวันท่ีสําเร็จการศึกษา 
4. จํานวนบัณฑิตท่ีศึกษาตอระดับบัณฑิตศึกษาภายใน 1 ปนับจากวันท่ีสําเร็จการศึกษา 
5. จํานวนบัณฑิตท่ีมีงานทําหรือมีรายไดประจําอยูกอนท่ีจะสําเร็จการศึกษา 
 
สูตรการคํานวณ  : 

 
 

จํานวนบัณฑิตท่ีไดงานทําตรงสาขาท่ีสําเร็จการศึกษา 
ไมรวมผูท่ีมีงานทําอยูแลวและผูศึกษาตอ 

จํานวนบัณฑิตปริญญาตรีท่ีไดงานทําหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ป 
นับจากวันท่ีสําเร็จการศึกษา  ไมรวมผูท่ีมีงานทําอยูแลวและผูศึกษาตอ 

x 100 

 
 
เกณฑการประเมิน : 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 

≥ รอยละ 1 – 59 รอยละ 60 -79 รอยละ 80 
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ตัวบงชี้ท่ี : 2.10 รอยละของบัณฑิตระดับปริญญาตรีท่ีไดรับเงินเดือนเริ่มตนเปนไปตามเกณฑ 

ชนิดของตัวบงชี้ : ผลผลิต 

  ระดับตัวบงชี้ : มหาวิทยาลัย คณะ/สถาบัน 
แหลงขอมูลระดับมหาวิทยาลัย : กองแผนงาน สํานักงานอธิการบดี 

แหลงขอมูลระดับคณะ/สถาบัน : กองแผนงาน สํานักงานอธิการบดี 

 
คําอธิบายตัวบงชี้ :  

คุณภาพของการผลิตบัณฑิตอาจพิจารณาไดหลายประการ อาทิคุณลักษณะของบัณฑิตท่ีเห็นไดอยางชัดแจง  
เชิงประจักษ การไดงานทําในระยะเวลาที่สมควร การไดรับการยอมรับจากสังคม การไดงานทําตรงสาขาวิชาท่ีสําเร็จ
การศึกษา นอกจากนี้การไดรับเงินเดือนตรงตามคุณวุฒิหรือสูงกวาคุณวุฒิก็ถือเปนตัวบงชี้หนึ่งท่ีแสดงถึงคุณภาพของ 
บัณฑิตดวย 

• เปรียบเทียบบัณฑิตท่ีไดรับเงินเดือนเริ่มตนเปนไปตามเกณฑ ตอบัณฑิตท่ีมีงานทํา/มีรายไดประจําจากการ
ประกอบอาชีพอิสระ ในรูปรอยละ 

• เกณฑเงินเดือนรายไดเริ่มตน คิดจากเกณฑเงินเดือนของคณะกรรมการขาราชการพลเรือน (กพ.) 
 
ขอมูลอางอิงสําหรับผูประเมิน : 

ขอมูลพ้ืนฐานและเอกสารหลักฐานอางอิงท่ีเกี่ยวของดังท่ี ระบุไวในตัวบงชี้ท่ี 2.10 
 
สูตรการคํานวณ  : 

 
 

จํานวนบัณฑิตท่ีไดรับเงินเดือนเปนไปตามเกณฑ 
จํานวนบัณฑิตท่ีไดงานทํา/มีรายไดประจําจากการประกอบอาชีพอิสระท้ังหมดในปการศึกษาน้ัน 

x 100 

 
 
เกณฑการประเมิน : 

คะแนน 1 คะแนน 2  คะแนน 3  

รอยละ 1 – รอยละ 74 ไดรับเงินเดือน
เทากับหรือสูงกวาเกณฑ กพ.  

รอยละ 75–รอยละ 99 ไดรับเงินเดือน
เทากับหรือสูงกวาเกณฑ กพ.  

รอยละ 100 ไดรับเงินเดือน เทากับ
หรือสูงกวาเกณฑ กพ.  
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ตัวบงชี้ท่ี : 2.11 ระดับความพึงพอใจของนายจาง ผูประกอบการ และผูใชบัณฑิต 

ชนิดของตัวบงชี้ : ผลผลิต 

  ระดับตัวบงชี้ : มหาวิทยาลัย คณะ/สถาบัน 
แหลงขอมูลระดับมหาวิทยาลัย : กองแผนงาน สํานักงานอธิการบดี 

แหลงขอมูลระดับคณะ/สถาบัน : กองแผนงาน สํานักงานอธิการบดี 

 
คําอธิบายตัวบงชี้ :  

        ระดับความพึงพอใจของนายจาง ผูประกอบการ และผูใชบัณฑิตท่ีมีตอบัณฑิตท่ีสําเร็จการศึกษาจากสถาบัน 
ถือเปนตัวบงชี้คุณภาพของบัณฑิตและการตอบสนองความตองการของสังคม 
• ผูใชบัณฑิต ใหหมายรวมถึง นายจาง ผูประกอบการ และผูท่ีบัณฑิตทํางานเกี่ยวของดวย 
• ระดับความพึงพอใจ หมายถึง คาเฉล่ียของความพึงพอใจ (เทียบจากคา 5 ระดับ) ของนายจาง ผูประกอบการ 
และผูท่ีบัณฑิตทํางานเกี่ยวของ จากการประเมินบัณฑิตท่ีทํางานดวยประมาณ 1-3 ป 
• ประเด็นการสํารวจความพึงพอใจ พิจารณาจากคุณสมบัติหลักของบัณฑิตท่ีสอดคลองกับพระราชบัญญัติ 
การศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 ซึ่งประกอบดวย 3 ประเด็น ดังนี้ 
1) ความพึงพอใจดานความรูความสามารถทางวิชาการตามลักษณะงานในสาขานั้นๆ 
2) ความพึงพอใจดานความรูความสามารถพ้ืนฐานท่ีสงผลตอการทํางาน 
3) ความพึงพอใจดานคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณในวิชาชีพ 
 
ขอมูลอางอิงสําหรับผูประเมิน : 

รายงานผลสํารวจความพึงพอใจของ นายจาง ผูประกอบการ และผูใชบัณฑิต โดยเปนคาเฉล่ียของความพึงพอใจ
(เทียบจากคา 5 ระดับ)  
 
เกณฑการประเมิน : 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 

ระดับความพึงพอใจมีคะแนนเฉล่ีย
อยูระหวาง 1 -2.49  

ระดับความพึงพอใจมีคะแนนเฉล่ีย
อยูระหวาง 2.50 – 3.49  

ระดับความพึงพอใจมีคะแนนเฉล่ีย
มากกวาหรือเทากับ 3.50  
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ตัวบงชี้ท่ี : 2.11.1 รอยละเฉล่ียของบัณฑิตระดับปริญญาตรีท่ีผานการสอบใบประกอบวิชาชีพในรอบ 3 ปท่ีผาน

มาตอจํานวนผูเขาสอบท้ังหมด 
ชนิดของตัวบงชี้ : ผลผลิต 

  ระดับตัวบงชี้ : มหาวิทยาลัย คณะ/สถาบัน 
แหลงขอมูลระดับมหาวิทยาลัย : งานบริการการศึกษา สํานักงานอธิการบดี 

แหลงขอมูลระดับคณะ/สถาบัน : งานบริการการศึกษา สํานักงานอธิการบดี 

 
คําอธิบายตัวบงชี้ :  

• ใหเปรียบเทียบจํานวนบัณฑิตท่ีผานการสอบใบประกอบวิชาชีพ กับบัณฑิตท่ีสอบใบประกอบวิชาชีพ ในรอบ 3 
ปท่ีผานมา (ปงบประมาณ พ.ศ. 2550-2552) โดยใหนําเสนอในรูปรอยละ 
บัณฑิตท่ีสอบใบประกอบวิชาชีพ หมายถึง บัณฑิตท่ีสําเร็จการศึกษาในกลุมสาขาวิชาท่ีตองสอบใบประกอบ • 

วิชาชีพ และสมัครสอบใบประกอบวิชาชีพในรอบ 3 ปท่ีผานมา (ปงบประมาณ พ.ศ. 2550-2552)โดยใหนับไดท้ัง 
บัณฑติภาคปกติ ภาคพิเศษ และภาคนอกเวลาราชการ 
บัณฑิตท่ีผานการสอบใบประกอบวิชาชีพ หมายถึง บัณฑิตท่ีสามารถสอบผานและไดรับใบประกอบวิชาชีพ • 

ในสาขาที่สําเร็จการศึกษา ตามเกณฑท่ีสภา/สมาคมวิชาชีพท่ีไดรับการยอมรับวามีมาตรฐานเปนผูกําหนด ท้ังนี้ 
สําหรับการสอบใบประกอบวิชาชีพท่ีมีกระบวนการสอบหลายขั้นตอน จะนับผลเมื่อส้ินสุดครบถวนตาม 
กระบวนการสุดทายของการสอบเทานั้น 
 
ขอมูลอางอิงสําหรับผูประเมิน : 

1. จํานวนบัณฑิตภาคปกติ ภาคพิเศษ หรือภาคนอกเวลาท่ีสําเร็จการศึกษาท้ังหมดท่ีเขาสอบใบประกอบวิชาชีพ ใน 
รอบ 3 ปท่ีผานมา (ปงบประมาณ พ.ศ. 2550-2552) 
2. จํานวนบัณฑิตท้ังหมดท่ีผานการสอบใบประกอบวิชาชีพในรอบ 3 ปท่ีผานมา (ปงบประมาณ พ.ศ. 2550-2552) 
 
สูตรการคํานวณ  : 

 
จํานวนบัณฑิตท้ังหมดท่ีผานการสอบใบประกอบวิชาชีพ  ในรอบ 3 ปท่ีผานมา  

( ปงบประมาณ พ.ศ. 2550-2552) 
จํานวนบัณฑิตท้ังหมดท่ีเขาสอบใบประกอบวิชาชีพในรอบ 3 ปท่ีผานมา  

( ปงบประมาณ พ.ศ. 2550-2552) 

x 100 

 
 
เกณฑการประเมิน : 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 

นอยกวารอยละ 75 รอยละ 75-85 มากกวารอยละ 85 
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ตัวบงชี้ท่ี : 2.12 รอยละของนักศึกษาปจจุบันและศิษยเกาท่ีสําเร็จการศึกษาในรอบ 5 ปท่ีผานมาท่ีไดรับ  

การประกาศเกียรติคุณยกยองในดานวิชาการ วิชาชีพ คุณธรรม จริยธรรม กีฬา สุขภาพ ศิลปะ
และวัฒนธรรมและดานส่ิงแวดลอม ในระดับชาติหรือนานาชาติ 

ชนิดของตัวบงชี้ : ผลผลิต 

  ระดับตัวบงชี้ : มหาวิทยาลัย คณะ/สถาบัน 
แหลงขอมูลระดับมหาวิทยาลัย : กองกิจการนิสิต สํานักงานอธิการบดี 

แหลงขอมูลระดับคณะ/สถาบัน : งานกิจการนิสิต  คณะ 

 
คําอธิบายตัวบงชี้ :  

เจตนารมณและเปาหมายของการจัดการศึกษาทุกระดับลวนมีหลักการสําคัญเพ่ือพัฒนาผูเรียนใหเปนบุคคลท่ี
มีความสมบูรณพรอมท้ังดานรางกาย จิตใจ มีความรู ความสามารถในเชิงวิชาการและหรือวิชาชีพ มีคุณธรรม
จริยธรรม และเปาหมายสูงสุด คือ ใหผูสําเร็จการศึกษาสามารถดํารงชีวิตในสังคมไดอยางมีความสุข การจัดการ
ศึกษาใหสอดคลองกับเปาหมายดังกลาว สถาบันพึงจัดหลักสูตรการเรียนการสอนรวมทั้งส่ิงแวดลอมตางๆ ใหผูเรียน
ไดพัฒนาตนเองอยางเต็มศักยภาพและสอดคลองกับความสนใจและความถนัดของผูเรียน สัมฤทธิผลจากการ
ดําเนินการดังกลาวสะทอนไดจากคุณภาพของนักศึกษาและศิษยเกาในเรื่องของไดรับการประกาศเกียรติคุณยกยอง
ในดานวิชาการ วิชาชีพ คุณธรรม จริยธรรม กีฬา สุขภาพ ศิลปะและวัฒนธรรมและดานส่ิงแวดลอมในระดับชาติหรือ
นานาชาติ 

• เปรียบเทียบ จํานวนนักศึกษาปจจุบันและศิษยเกาท่ีสําเร็จการศึกษาในรอบ 5 ปท่ีผานมาท้ังหมด  ทุกระดับ
การศึกษาท่ี ไดรับรางวัลทุกประเภทในปการศึกษาปจจุบัน กับ จํานวนนักศึกษาปจจุบันและศิษยเกาท่ีสําเร็จ
การศึกษาในรอบ 5 ปท่ีผานมาท้ังหมด 

• เปรียบเทียบ จํานวนนักศึกษาบัณฑิตศึกษาปจจุบันและศิษยเการะดับบัณฑิตศึกษาท่ีสําเร็จการศึกษาในรอบ 5 ป
ท่ีผานมาท่ีไดรับรางวัลจากผลงานวิจัยและ/หรือวิทยานิพนธในปการศึกษาปจจุบันทุกระดับการศึกษา กับ 
จํานวนนักศึกษาปจจุบันและศิษยเกาท่ีสําเร็จการศึกษาในรอบ 5 ปท่ีผานมาท้ังหมดทุกระดับการศึกษา 

• จํานวนนักศึกษาหรือศิษยเกาท่ีไดรับรางวัลหรือประกาศเกียรติคุณยกยองในดานวิชาการวิชาชีพ (รวมถึงรางวัล
ผลงานวิทยานิพนธ) ดานคุณธรรม จริยธรรม ดานกีฬาและสุขภาพ ดานศิลปวัฒนธรรม และดานส่ิงแวดลอม 
โดยเปนรางวัลระดับชาติและนานาชาติท่ีมีลายลักษณอักษรปรากฏ ใหนับรางวัลท่ีไดรับในรอบปปจจุบันจาก
นักศึกษาปจจุบันและศิษยเกาท่ีสําเร็จ การศึกษาในรอบ 5 ปการศึกษาท่ีผานมา  

• เปนรางวัลหรือประกาศเกียรติคุณของตางหนวยงาน เชน หนวยงานของภาครัฐในระดับกระทรวง กรม หรือ
ภูมิภาค หนวยงานของรัฐและเอกชนท่ีเปนองคกรทางวิชาการ หรือองคกรวิชาชีพในระดับชาติ หรือหนวยงาน
หรือองคกรวิชาการหรือวิชาชีพท่ีไดรับการยอมรับในระดับนานาชาติ เปนตน  

• การนับรางวัลของนักศึกษาหรือศิษยเกา สามารถนับไดท้ังรางวัลของนักศึกษาภาคปกติและรางวัลของนักศึกษา
ภาคนอกเวลา และหากผูไดรับรางวัลนั้นเปนศิษยเกาหลายสถาบัน สถาบันเหลานั้นตางก็สามารถนับรางวัลนั้น
ได แตไมนับซํ้าหากนักศึกษาหรือศิษยเกาผูนั้นไดรับรางวัลหลายครั้งหรือหลายรางวัลในปการศึกษาเดียวกัน 

• ในกรณีท่ีนักศึกษาหรือศิษยเกาท่ีไดรับรางวัลหรือประกาศเกียรติคุณยกยองเปนทีม เชน ไดรางวัลชนะเลิศการ
แขงขันหุนยนตในระดับนานาชาติ เปนตนสถาบันสามารถแจงนับทุกคนในทีมนั้นได 
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ขอมูลอางอิงสําหรับผูประเมิน : 

1. จํานวนและชื่อนักศึกษาและหรือศิษยเกาท่ีไดรับรางวัลหรือประกาศเกียรติคุณยกยองในดานวิชาการวิชาชีพ 
(รวมถึงรางวัลผลงานวิทยานิพนธ) ดานคุณธรรม จริยธรรม ดานกีฬาและสุขภาพ ดานศิลปวัฒนธรรม และดาน
ส่ิงแวดลอม โดยเปนรางวัลระดับชาติและนานาชาติท่ีมีลายลักษณ อักษรปรากฏ ท้ังนี้ ใหนับรางวัลท่ีไดรับในรอบ
ปปจจุบันจากนักศึกษาปจจุบันและศิษยเกาท่ีสําเร็จ การศึกษาในรอบ 5 ปการศึกษาท่ีผานมา  

 
สูตรการคํานวณ  :   
 
ในการคํานวณรอยละของตัวบงชี้นี้ ตองคํานวณทั้ง 2 สูตร 
สูตรท่ี 1  สําหรับเกณฑท่ัวไป                                                                                                                               

 
 
สูตรท่ี 2  สําหรับเกณฑเฉพาะสถาบันท่ีเนนการผลิตบัณฑิตและวิจัยคิดเหมือนเกณฑท่ัวไป ยกเวนเกณฑคะแนน 3 
ขอ 2 
 

 

 
จํานวนนักศึกษาปจจุบันและศิษยเกาท่ีสําเร็จการศึกษาในรอบ 5 ปท่ีผานมาท้ังหมด  

ทุกระดับการศึกษาท่ี ไดรับรางวัลทุกประเภทในปการศึกษาปจจุบัน 
จํานวนนักศึกษาปจจุบันและศิษยเกาท่ีสําเร็จการศึกษาในรอบ 5 ปท่ีผานมาท้ังหมด 

ทุกระดับการศึกษา 

 
x 

 
100 

 
จํานวนนักศึกษาบัณฑิตศึกษาปจจุบันและศิษยเการะดับบัณฑิตศึกษาท่ีสําเร็จการศึกษา
ในรอบ 5 ปท่ีผานมาท่ีไดรับรางวัลจากผลงานวิจัยและ/หรือวิทยานิพนธในปการศึกษา

ปจจุบัน 

 
 
x 

 
 
100 

จํานวนนักศึกษาบัณฑิตศึกษาปจจุบันและศิษยเการะดับบัณฑิตศึกษาท่ีสําเร็จการศึกษา
ในรอบ 5 ปท่ีผานมาท้ังหมด 

 
เกณฑการประเมิน :  

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 

รอยละ 0.003 – รอยละ 0.015  รอยละ 0.016 – รอยละ 0.029  1. มากกวาหรือเทากับรอยละ 0.030  
และ  
2. นั ก ศึ กษา  บัณฑิ ต ศึ กษาและ   
ศิษยเกาท่ีไดรับรางวัลจากผลงานวิจัย
และหรือวิทยานิพนธมากกวาหรือ
เทากับ 0.060  
หมายเหตุ กรณีไดตามขอ 1 แต  
ไมไดขอ 2 ถือวาไดคะแนน 2  
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ตัวบงชี้ท่ี : จํานวนวิทยานิพนธและงานวิชาการของนักศึกษาท่ีไดรับรางวัลในระดับชาติหรือระดับ 2.12.1 
นานาชาติภายในรอบ 3 ปท่ีผานมา 

ชนิดของตัวบงชี้ : ปจจัยนําเขา 

  ระดับตัวบงชี้ : มหาวิทยาลัย คณะ/สถาบัน 
แหลงขอมูลระดับมหาวิทยาลัย : บัณฑิตวิทยาลัย กองกิจการนิสิต  สํานักงานอธิการบดี 

แหลงขอมูลระดับคณะ/สถาบัน : งานกิจการนิสิต คณะ 

 
คําอธิบายตัวบงชี้ :  

• จํานวนวิทยานิพนธและผลงานวิชาการของนักศึกษาท่ีไดรับรางวัลในระดับชาติ หรือระดับนานาชาติในรอบ 3 
ป ผานมา หมายถึง จํานวนผลงานวิทยานิพนธหรืองานวิชาการของนักศึกษาหรือของบัณฑิต ไมวาจะเปน 
ระดับปริญญาตรี โท หรือเอก ท้ังนักศึกษาภาคปกติ และนักศึกษาภาคนอกเวลาท่ีไดรับรางวัลในระดับชาติ 
หรือระดับนานาชาติ ในรอบ 3 ปท่ีผานมา 
• การประเมินจะนับเฉพาะจํานวนวิทยานิพนธหรือจํานวนชิ้นงานวิชาการเทาน้ัน และสามารถนับซ้ําจํานวนคร้ังท่ี 
ไดรับรางวัล หากผลงานนั้นไดรับรางวัลหลายครั้งในรอบ 3 ปท่ีผานมา 
• การไดรับรางวัลตองเปนรางวัลของหนวยงานท่ีมีพันธกิจหลักในการสงเสริมและสนับสนุนงานวิจัยของประเทศ 
เชน สภาวิจัยแหงชาติ สกว. หรือหนวยงาน/องคกรวิชาการ/วิชาชีพท่ีไดรับการยอมรับในระดับนานาชาติ 
เปนตน โดยมีลายลักษณอักษรปรากฏ ซึ่งแสดงถึงการเชิดชูเกยีรติสรางชื่อเสียงใหกับบุคลากรและหนวยงาน 
 
ขอมูลอางอิงสําหรับผูประเมิน : 

1. จํานวนผลงานวิทยานิพนธและงานวิชาการของนักศึกษาท่ีไดรับรางวัลในรอบ 3 ปท่ีผานมา 
2. ชื่อนักศึกษา ชื่อวิทยานิพนธ / ผลงานวิชาการ ชื่อรางวัล หนวยงานท่ีให และเดือนและปท่ีไดรับรางวัล 
3. ภาพถายการรับรางวัล/ ประกาศนียบัตร/ รางวัล 
 
 
เกณฑการประเมิน : 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 

1-5 ชิ้นงาน 6-8 ชิ้นงาน มากกวาหรือเทากับ 9 ชิ้นงาน 
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ตัวบงชี้ท่ี : 2.13 รอยละของอาจารยประจําซึ่งมีคุณสมบัติเปนท่ีปรึกษาวิทยานิพนธท่ีทําหนาท่ีอาจารยท่ีปรึกษา
วิทยานิพนธ 

ชนิดของตัวบงชี้ : ปจจัยนําเขา 

  ระดับตัวบงชี้ : มหาวิทยาลัย คณะ/สถาบัน 
แหลงขอมูลระดับมหาวิทยาลัย : บัณฑิตวิทยาลัย และกองบริการวิชาการ 

แหลงขอมูลระดับคณะ/สถาบัน : บัณฑิตวิทยาลัย และกองบริการวิชาการ 

 
คําอธิบายตัวบงชี้ :  

หนาท่ีสําคัญประการหนึ่งของอาจารยในมหาวิทยาลัยท่ีเนนการวิจัย คือ การฝกนักวิจัยภายใตการจัดการศึกษาระดับ
ปริญญาโทและปริญญาเอก ท้ังนี้ โดยทําหนาท่ีควบคุมวิทยานิพนธของนักศึกษาท่ีรับเขามาเปนสวนหนึ่งของทีมวิจัย
ของคณาจารย ตัวบงชี้นี้นอกจากแสดงถึงการมีสวนรวมในงานวิจัยของอาจารยประจําแลว ยังแสดงถึงการบูรณาการ
การเรียนการสอนกับงานวิจัยซึ่งเปนวิธีการฝกฝนนักวิจัยรุนใหมอยางมีประสิทธิภาพวิธีหนึ่ง 

• ใหเปรียบเทียบจํานวนอาจารยประจําท่ีมีคุณสมบัติเปนท่ีปรึกษาวิทยานิพนธตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับ
บัณฑิตศึกษาตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการรวมทุกหลักสูตร โดยนับเฉพาะอาจารยท่ีปฏิบัติงานจริง กับ 
จํานวนอาจารยประจําหลักสูตรบัณฑิตศึกษาท่ีมีคุณสมบัติเปนอาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธตามเกณฑมาตรฐาน
หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการท่ีทําหนาท่ีอาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธใน
หลักสูตรของสถาบัน 

 
ขอมูลอางอิงสําหรับผูประเมิน : 

1. จํานวนอาจารยประจําหลักสูตรบัณฑิตศึกษาทั้งหมดท่ีมีคุณสมบัติเปนอาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธตามเกณฑ 
มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการรวมทุกหลักสูตร โดยนับเฉพาะอาจารยท่ี 
ปฏิบัติงานจริง 
2. จํานวนอาจารยประจําหลักสูตรบัณฑิตศึกษาที่มีคุณสมบัติเปนอาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธตามเกณฑมาตรฐาน 
หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการที่ทําหนาท่ีอาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธใน 
หลักสูตรของมหาวิทยาลัย 
 
สูตรการคํานวณ :  

 

จํานวนอาจารยประจําหลักสูตรบัณฑิตศึกษาที่มีคุณสมบัติเปนอาจารยที่ปรึกษา 
วิทยานิพนธตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาฯ ที่ทําหนาที่อาจารยที่ 

ปรึกษาวิทยานิพนธในหลักสูตรของมหาวิทยาลัย 
จํานวนอาจารยประจําหลักสูตรบัณฑิตศึกษาท้ังหมด 

 

x 100 

 
เกณฑการประเมิน : 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 

รอยละ 50 – รอยละ 69  รอยละ 70 – รอยละ 89  มากกวาหรือเทากับรอยละ 90  
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ตัวบงชี้ท่ี : รอยละของบทความจากวิทยานิพนธปริญญาโทที่ตีพิมพเผยแพรตอจํานวนวิทยานิพนธ 2.13.1 

ปริญญาโททั้งหมด 
ชนิดของตัวบงชี้ : ผลผลิต 

  ระดับตัวบงชี้ : มหาวิทยาลัย คณะ/สถาบัน 
แหลงขอมูลระดับมหาวิทยาลัย : บัณฑิตวิทยาลัย  

แหลงขอมูลระดับคณะ/สถาบัน : บัณฑิตวิทยาลัย และงานกิจการนิสิตของคณะ/สถาบัน 

 
คําอธิบายตัวบงชี้ :  

• เปรียบเทียบจํานวนบทความจากวิทยานิพนธปริญญาโทที่ตีพิมพเผยแพรท้ังในระดับชาติหรือระดับ 
นานาชาติตอจํานวนวิทยานิพนธปริญญาโท/เอก/เอกท้ังหมดของผูสําเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาในป 
การศึกษานั้น โดยใหนําเสนอในรูปรอยละ 
• ไมนับภาคนิพนธหรือสารนิพนธ และการนับวาเปนวิทยานิพนธนั้นจะนับเมื่อลงทะเบียนตั้งแต 12 หนวย 
กิต 
บทความจากวิทยานิพนธปริญญาโท ท่ีตีพิมพเผยแพรท้ังในระดับชาติหรือระดับนานาชาติ หมายถึง • 

บทความทางวิชาการหรืองานสรางสรรค จากวิทยานิพนธปริญญาโท (โดยจะตองเปนบทความ ไมใชบทคัดยอ) 
ท่ีไดรับการตีพิมพในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ ท่ีมีการตรวจคัดคุณภาพเปนท่ียอมรับ ท้ังวารสารท่ีอยูใน 
ฐานขอมูลสากล วารสารท่ีไมอยูในฐานขอมูลสากล และวารสารระดับชาติท่ีมีผูประเมินอิสระประเมินบทความ 
กอนไดรับการตีพิมพ และการเผยแพรท่ีเทียบเทาวารสาร เชนสิทธิบัตร อนุสิทธิบัตร รวมถึงการเสนอผลงานของ 
นักศึกษาปริญญาโท บางสาขาท่ีมีลักษณะของการนําเสนอเทียบเทากับการตีพิมพ (การเทียบเทาการตีพิมพ 
ในระดับชาติหรือระดับนานาชาติ ใหใชเกณฑของสํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย หรือเกณฑของ 
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา) รวมท้ัง บทความจากวิทยานิพนธท่ีไดรับการนําเสนอในการประชุม/ 
สัมมนาวิชาการระดับชาติ หรือนานาชาติ 
การตีพิมพบทความจากวิทยานิพนธระดับปริญญาโทในระดับชาติ หรือนานาชาติ หมายถึง การท่ี • 

บทความทางวิชาการหรืองานสรางสรรค จากวิทยานิพนธระดับปริญญาโทของบัณฑิตในสถาบันอุดมศึกษาท่ี 
สําเร็จการศึกษาในปการศึกษานั้น ไดรับการตีพิมพในวารสารระดับชาติ หรือนานาชาติ ท่ีมีผูประเมินอิสระหรือ 
พิชญพิจารณ (Peer Review) ซึ่งเปนผูทรงคุณวุฒิท่ีไมไดสอนหรือปฏิบัติงานในสถาบันของผูสงบทความ ทํา 
หนาท่ีพิจารณาประเมินบทความกอนไดรับการตีพิมพในปการศึกษานั้น 
การเผยแพรบทความจากวิทยานิพนธระดับปริญญาโทในระดับชาติ หรือนานาชาติ หมายถึง การท่ี • 

บทความทางวิชาการหรืองานสรางสรรค จากวิทยานิพนธระดับปริญญาโทของบัณฑิตในสถาบันอุดมศึกษาท่ี 
สําเร็จการศึกษาในปการศึกษานั้น ไดรับการเผยแพรท่ีเทียบเทาวารสาร เชน สิทธิบัตร อนุสิทธิบัตร รวมถึงการ 
เสนอผลงานของนักศึกษาปริญญาโทบางสาขาท่ีมีลักษณะของการนําเสนอเทียบเทากับการตีพิมพ (การ 
เทียบเทาการตีพิมพในระดับชาติหรือระดับนานาชาติใหใชเกณฑของสํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย หรือ 
เกณฑของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา) รวมท้ังบทความจากวิทยานิพนธท่ีไดรับการนําเสนอในการ 
ประชุม/สัมมนาวิชาการระดับชาติ หรือนานาชาติโดยตองเปนบทความท่ีไดรับการคัดเลือกตีพิมพรวมเลมใน 
รายงานสืบเนื่องจากการประชุม (Proceedings) ท่ีเปนการตีพิมพบทความฉบับเต็ม (Full text) 
• วารสารวิชาการระดับชาติ ไดแก วารสารวิชาการอยูในฐานขอมูลวารสารวิชาการท่ีเปนท่ียอมรับใน 
ระดับชาติ ท้ังนี้วารสารระดับชาติท่ีไมอยูในฐานขอมูลระดับชาติจะสามารถนํามานับรวมไดก็ตอเมื่อ 
1) วารสารนั้นมีผูประเมินอิสระหรือพิชญพิจารณ (Peer Review) 
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2) คณะบรรณาธิการฉบับนั้นเปนผูท่ีมีชื่อเสียงในสาขาวิชาท่ีเกี่ยวของกับวารสาร และ 
3) กองบรรณาธิการจะตองมาจากสถาบันอื่นๆ ไมนอยกวารอยละ 25 
วารสารวิชาการระดับนานาชาติ ไดแก วารสารวิชาการที่อยูในฐานขอมูลวารสารวิชาการระดับสากลท่ีเปนท่ี • 

ยอมรับในระดับนานาชาติ ท้ังนี้วารสารระดับนานาชาติท่ีไมอยูในฐานขอมูลสากลจะสามารถนํามานับรวมไดก็ 
ตอเมื่อวารสารน้ันมีคณะบรรณาธิการเปนชาวตางประเทศอยางนอย 1 คน และมีบทความวิจัยจากตางประเทศ 
ลงตีพิมพดวย อยางนอย 1 เร่ืองหรือ 1 บทความ ในแตละฉบับ ท่ีตีพิมพในปการศึกษานั้น 
การนับวารสารวิชาการระดับชาติ และระดับนานาชาติ สามารถนับรวมวารสารที่อยูในฐานขอมูล ซึ่งทาง • 

สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) หรือ สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย(สกว.) ใหการรับรอง 
ดวยได 
• ฐานขอมูลระดับชาติ หมายถึง ฐานขอมูลท่ีครอบคลุมสารสนเทศที่มีในประเทศไทย โดยอาจอยูในรูปแบบของ 
บทความวารสาร หนังสือ ส่ิงพิมพของรัฐบาล ฯลฯ รายละเอียดของสารสนเทศ ครอบคลุมถึงรายการ 
บรรณานุกรม สาระสังเขปประกอบ หรืออาจมีเนื้อหาเต็มดวย ท้ังนี้สามารถสืบคนขอมูลการอางอิงในฐานขอมูล 
ระดับชาติ จากศูนยดัชนีการอางอิงวารสารไทย (Thai Journal Citation Index Centre; TCI) 
http://www.kmutt.ac.th/jif/public_html/tcidatabase.html 
• ฐานขอมูลระดับนานาชาติ หมายถึง ฐานขอมูลท่ีครอบคลุมสารสนเทศจากนานาประเทศโดยอาจอยูในรูปแบบ 
ของบทความวารสาร หนังสือ ส่ิงพิมพของรัฐบาล ฯลฯ รายละเอียดของสารสนเทศครอบคลุมถึง รายการ 
บรรณานุกรม สาระสังเขป และเนื้อหาเต็ม 
• ตัวอยางฐานขอมูลระดับชาติ/ นานาชาติ 
ฐานขอมูลนานาชาติท่ีสํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ใหการรับรอง โดยใชประกอบการพิจารณาให 
ทุนปริญญาเอกกาญจนาภิเษก (http://rgj.trf.or.th/thai/rgj44.asp) 
1. สาขาดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
1.1 SciSearch = http://library.dialog.com/bluesheets/html/bl0034.html 
1.2 MEDLINE = http://medline.cos.com/ 
1.3 BIOSIS = http://www.biosis.org/ 
1.4 1.4 CA SEARCH = http://library.dialog.com/bluesheets/html/bl0399.html 
1.5 EiCOMPENDEX = http://www.ei.org/databases/compendex.html 
1.6 1.6 INSPEC = http://www.theiet.org/publishing/inspec/ 
2. สาขาดานสังคมศาสตรและมนุษยศาสตร 
2.1 Social SciSearch = http://library.dialog.com/bluesheets/html/bl0007.html 
2.2 ERIC = http://www.eric.ed.gov/ 
2.3 PsycINFO = http://www.apa.org/psycinfo/ 
2.4 Sociological Abstracts = http://www.csa.com/factsheets/socioabs-set-c.php 
2.5 Arts & Humanities Search = http://library.dialog.com/bluesheets/html/bl0439.html 
2.6 Linguistics and Language Behavior Abstracts = http://www.csa.com/factsheets/llba-set-c.php 
3. วารสารท่ีตีพิมพในประเทศไทยและ สกว. ยอมรับ โดยบทความวิจัยน้ันตองตีพิมพเปนภาษาอังกฤษ 
3.1 Journal of Medical Association of Thailand 
3.2 Thai Journal of Surgery 
3.3 Southeast Asian Journal of Tropical Medicine and Public Health 
3.4 Asian Pacific Journal of Allergy and Immunology 
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3.5 ScienceAsia 
3.6 Thai Journal of Agricultural Science 
3.7 Manusya 
3.8 Journal of Population and Social Studies 
3.9 Mon-Khmer Studies: A Journal of Southeast Asian Linguistics and Language 
• ฐานขอมูลมาตรฐานสากลอื่นๆ 
1. ISI = http://portal.isiknowledge.com/ 
2. MathSciNet = http://www.ams.org/mathscinet 
3. ScienceDirect = http://www.sciencedirect.com/ 
4. Agricola = http://agricola.nal.usda.gov/ 
5. Biosisi = http://www.biosis.org/ 
6. Scopus = http://www.info.scopus.com/ 
7. Pubmed = http://www.pubmed.gov/ 
8. Academic Search Premium = http://www.ebsco.com/home/ (select ebscohost and then academic 
search premium) 
9. Infotrieve = http://www.infotrieve.com 
10. Wilson = http://www.nova.edu/library/dils/lessons/wilsonweb/ 
• การแจงนับบทความวิทยานิพนธปริญญาโทท่ีตีพิมพเผยแพรท้ังในระดับชาติหรือระดับนานาชาติในปการศึกษา 
นั้น โดยไมนับซ้ําแมวาบทความน้ันจะมีการตีพิมพเผยแพรหลายครั้ง/หลายฉบับ หรือผูสําเร็จการศึกษา 
น้ันมีผลงานตีพิมพหลายชิ้น 
ผูสําเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา หมายถึง ผูสําเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโท ท้ังภาคปกติ และภาค • 

พิเศษ หรือภาคนอกเวลาราชการ ท่ีไดรับการอนุมัติวิทยานิพนธใหสําเร็จการศึกษานั้น 
 
ขอมูลอางอิงสําหรับผูประเมิน : 

1. จํานวนผูสําเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (ระดับปริญญาโท) ในปการศึกษานั้น 
2. จํานวนและรายการวิทยานิพนธปริญญาโทของผูสําเร็จระดับบัณฑิตศึกษาท่ีสําเร็จการศึกษาทั้งหมด ในป 
การศึกษานั้น ท่ีระบุชื่อผูทําและสาขาวิชาท่ีสําเร็จ 
3. จํานวนบทความจากวิทยานิพนธปริญญาโท ท่ีไดรับการตีพิมพเผยแพรท้ังในระดับชาติหรือระดับนานาชาติในป 
การศึกษานั้น โดยจําแนกตามประเภทผลงานที่ไดรับการตีพิมพเผยแพรในวารสารระดับตางๆ โดยระบุถึง 
- ชื่อ เลมท่ี และวัน/เดือน/ป ของวารสารท่ีตีพิมพ 
- แหลงท่ีเผยแพรบทความ และวัน/ เดือน/ ปท่ีเผยแพร 
- ชื่อบทความ 
- ชื่อผูเขียน 
 
เกณฑการประเมิน : 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 

รอยละ 1-39 รอยละ  40-59 มากกวาหรือเทากับ 60 
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ตัวบงชี้ท่ี : รอยละของบทความจากวิทยานิพนธปริญญาเอกท่ีตีพิมพเผยแพรตอจํานวนวิทยานิพนธ 2.13.2 

ปริญญาเอกทั้งหมด 
ชนิดของตัวบงชี้ : ผลผลิต 

  ระดับตัวบงชี้ : มหาวิทยาลัย คณะ/สถาบัน 
แหลงขอมูลระดับมหาวิทยาลัย : บัณฑิตวิทยาลัย 

แหลงขอมูลระดับคณะ/สถาบัน : บัณฑิตวิทยาลัย  และงานกิจการนิสิตของคณะ/สถาบัน 

 
คําอธิบายตัวบงชี้ :  

• เปรียบเทียบจํานวนบทความจากวิทยานิพนธปริญญาเอกท่ีตีพิมพเผยแพรท้ังในระดับชาติหรือระดับ 
นานาชาติตอจํานวนวิทยานิพนธปริญญาเอกท้ังหมดของผูสําเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาในปการศึกษานั้น 
โดยใหนําเสนอในรูปรอยละ 
• ไมนับภาคนิพนธหรือสารนิพนธ และการนับวาเปนวิทยานิพนธนั้นจะนับเมื่อลงทะเบียนตั้งแต 12 หนวย 
กิต 
บทความจากวิทยานิพนธปริญญาเอก ท่ีตีพิมพเผยแพรท้ังในระดับชาติหรือระดับนานาชาติ • 

หมายถึง บทความทางวิชาการหรืองานสรางสรรค จากวิทยานิพนธปริญญาเอก (โดยจะตองเปนบทความ ไมใช 
บทคัดยอ) ท่ีไดรับการตีพิมพในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ ท่ีมีการตรวจคัดคุณภาพเปนท่ียอมรับ ท้ัง 
วารสารท่ีอยูในฐานขอมูลสากล วารสารท่ีไมอยูในฐานขอมูลสากล และวารสารระดับชาติท่ีมีผูประเมินอิสระ 
ประเมินบทความกอนไดรับการตีพิมพ และการเผยแพรท่ีเทียบเทาวารสาร เชนสิทธิบัตร อนุสิทธิบัตร รวมถึง 
การเสนอผลงานของนักศึกษาปริญญาเอก บางสาขาท่ีมีลักษณะของการนําเสนอเทียบเทากับการตีพิมพ (การ 
เทียบเทาการตีพิมพในระดับชาติหรือระดับนานาชาติ ใหใชเกณฑของสํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 
หรือเกณฑของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา) รวมท้ัง บทความจากวิทยานิพนธท่ีไดรับการนําเสนอใน 
การประชุม/สัมมนาวิชาการระดับชาติ หรือนานาชาติ 
การตีพิมพบทความจากวิทยานิพนธระดับปริญญาเอกในระดับชาติ หรือนานาชาติ หมายถึง การท่ี • 

บทความทางวิชาการหรืองานสรางสรรค จากวิทยานิพนธระดับปริญญาเอกของบัณฑิตในสถาบันอุดมศึกษาท่ี 
สําเร็จการศึกษาในปการศึกษานั้น ไดรับการตีพิมพในวารสารระดับชาติ หรือนานาชาติ ท่ีมีผูประเมินอิสระหรือ 
พิชญพิจารณ (Peer Review) ซึ่งเปนผูทรงคุณวุฒิท่ีไมไดสอนหรือปฏิบัติงานในสถาบันของผูสงบทความ ทํา 
หนาท่ีพิจารณาประเมินบทความกอนไดรับการตพิีมพในปการศึกษานั้น 
การเผยแพรบทความจากวิทยานิพนธระดับปริญญาเอกในระดับชาติ หรือนานาชาติ หมายถึง การท่ี • 

บทความทางวิชาการหรืองานสรางสรรค จากวิทยานิพนธระดับปริญญาเอกของบัณฑิตในสถาบันอุดมศึกษาท่ี 
สําเร็จการศึกษาในปการศึกษานั้น ไดรับการเผยแพรท่ีเทียบเทาวารสาร เชน สิทธิบัตร อนุสิทธิบัตร รวมถึงการ 
เสนอผลงานของนักศึกษาปริญญาเอกบางสาขาท่ีมีลักษณะของการนําเสนอเทียบเทากับการตีพิมพ (การ 
เทียบเทาการตีพิมพในระดับชาติหรือระดับนานาชาติใหใชเกณฑของสํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย หรือ 
เกณฑของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา) รวมท้ังบทความจากวิทยานิพนธท่ีไดรับการนําเสนอในการ 
ประชุม/สัมมนาวิชาการระดับชาติ หรือนานาชาติโดยตองเปนบทความท่ีไดรับการคัดเลือกตีพิมพรวมเลมใน 
รายงานสืบเนื่องจากการประชุม (Proceedings) ท่ีเปนการตีพิมพบทความฉบับเต็ม (Full text) 
• วารสารวิชาการระดับชาติ ไดแก วารสารวิชาการอยูในฐานขอมูลวารสารวิชาการท่ีเปนท่ียอมรับใน 
ระดับชาติ ท้ังนี้วารสารระดับชาติท่ีไมอยูในฐานขอมูลระดับชาติจะสามารถนํามานับรวมไดก็ตอเมื่อ 
1) วารสารนั้นมีผูประเมินอิสระหรือพิชญพิจารณ (Peer Review) 
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2) คณะบรรณาธิการฉบับนั้นเปนผูท่ีมีชื่อเสียงในสาขาวิชาท่ีเกี่ยวของกับวารสาร และ 
3) กองบรรณาธิการจะตองมาจากสถาบันอื่นๆ ไมนอยกวารอยละ 25 
วารสารวิชาการระดับนานาชาติ ไดแก วารสารวิชาการที่อยูในฐานขอมูลวารสารวิชาการระดับสากลท่ีเปนท่ี • 

ยอมรับในระดับนานาชาติ ท้ังนี้วารสารระดับนานาชาติท่ีไมอยูในฐานขอมูลสากลจะสามารถนํามานับรวมไดก็ 
ตอเมื่อวารสารน้ันมีคณะบรรณาธิการเปนชาวตางประเทศอยางนอย 1 คน และมีบทความวิจัยจากตางประเทศ 
ลงตีพิมพดวย อยางนอย 1 เร่ืองหรือ 1 บทความ ในแตละฉบับ ท่ีตีพิมพในปการศึกษานั้น 
การนับวารสารวิชาการระดับชาติ และระดับนานาชาติ สามารถนับรวมวารสารที่อยูในฐานขอมูล ซึ่งทาง • 

สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) หรือ สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย(สกว.) ใหการรับรอง 
ดวยได 
• ฐานขอมูลระดับชาติ หมายถึง ฐานขอมูลท่ีครอบคลุมสารสนเทศที่มีในประเทศไทย โดยอาจอยูในรูปแบบของ 
บทความวารสาร หนังสือ ส่ิงพิมพของรัฐบาล ฯลฯ รายละเอียดของสารสนเทศ ครอบคลุมถึงรายการ 
บรรณานุกรม สาระสังเขปประกอบ หรืออาจมีเนื้อหาเต็มดวย ท้ังนี้สามารถสืบคนขอมูลการอางอิงในฐานขอมูล 
ระดับชาติ จากศูนยดัชนีการอางอิงวารสารไทย (Thai Journal Citation Index Centre; TCI) 
http://www.kmutt.ac.th/jif/public_html/tcidatabase.html 
• ฐานขอมูลระดับนานาชาติ หมายถึง ฐานขอมูลท่ีครอบคลุมสารสนเทศจากนานาประเทศโดยอาจอยูในรูปแบบ 
ของบทความวารสาร หนังสือ ส่ิงพิมพของรัฐบาล ฯลฯ รายละเอียดของสารสนเทศครอบคลุมถึง รายการ 
บรรณานุกรม สาระสังเขป และเนื้อหาเต็ม 
• ตัวอยางฐานขอมูลระดับชาติ/ นานาชาติ 
ฐานขอมูลนานาชาติท่ีสํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ใหการรับรอง โดยใชประกอบการพิจารณาให 
ทุนปริญญาเอกกาญจนาภิเษก (http://rgj.trf.or.th/thai/rgj44.asp) 
1. สาขาดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
1.7 SciSearch = http://library.dialog.com/bluesheets/html/bl0034.html 
1.8 MEDLINE = http://medline.cos.com/ 
1.9 BIOSIS = http://www.biosis.org/ 
1.10 1.4 CA SEARCH = http://library.dialog.com/bluesheets/html/bl0399.html 
1.11 EiCOMPENDEX = http://www.ei.org/databases/compendex.html 
1.12 1.6 INSPEC = http://www.theiet.org/publishing/inspec/ 
2. สาขาดานสังคมศาสตรและมนุษยศาสตร 
2.1 Social SciSearch = http://library.dialog.com/bluesheets/html/bl0007.html 
2.2 ERIC = http://www.eric.ed.gov/ 
2.3 PsycINFO = http://www.apa.org/psycinfo/ 
2.4 Sociological Abstracts = http://www.csa.com/factsheets/socioabs-set-c.php 
2.5 Arts & Humanities Search = http://library.dialog.com/bluesheets/html/bl0439.html 
2.6 Linguistics and Language Behavior Abstracts = http://www.csa.com/factsheets/llba-set-c.php 
3. วารสารท่ีตีพิมพในประเทศไทยและ สกว. ยอมรับ โดยบทความวิจัยน้ันตองตีพิมพเปนภาษาอังกฤษ 
3.1 Journal of Medical Association of Thailand 
3.2 Thai Journal of Surgery 
3.3 Southeast Asian Journal of Tropical Medicine and Public Health 
3.4 Asian Pacific Journal of Allergy and Immunology 

 



 61

3.5 ScienceAsia 
3.6 Thai Journal of Agricultural Science 
3.7 Manusya 
3.8 Journal of Population and Social Studies 
3.9 Mon-Khmer Studies: A Journal of Southeast Asian Linguistics and Language 
• ฐานขอมูลมาตรฐานสากลอื่นๆ 
11. ISI = http://portal.isiknowledge.com/ 
12. MathSciNet = http://www.ams.org/mathscinet 
13. ScienceDirect = http://www.sciencedirect.com/ 
14. Agricola = http://agricola.nal.usda.gov/ 
15. Biosisi = http://www.biosis.org/ 
16. Scopus = http://www.info.scopus.com/ 
17. Pubmed = http://www.pubmed.gov/ 
18. Academic Search Premium = http://www.ebsco.com/home/ (select ebscohost and then academic 
search premium) 
19. Infotrieve = http://www.infotrieve.com 
20. Wilson = http://www.nova.edu/library/dils/lessons/wilsonweb/ 
• การแจงนับบทความวิทยานิพนธปริญญาเอกท่ีตีพิมพเผยแพรท้ังในระดับชาติหรือระดับนานาชาติในป 
การศึกษานั้น โดยไมนับซ้ําแมวาบทความน้ันจะมีการตีพิมพเผยแพรหลายคร้ัง/หลายฉบับ หรือผูสําเร็จ 
การศึกษาน้ันมีผลงานตีพิมพหลายชิ้น 
ผูสําเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา หมายถึง ผูสําเร็จการศึกษาในระดับปริญญาเอก ท้ังภาคปกติ และภาค • 

พิเศษ หรือภาคนอกเวลาราชการ ท่ีไดรับการอนุมัติวิทยานิพนธใหสําเร็จการศึกษานั้น 
 
ขอมูลอางอิงสําหรับผูประเมิน : 

4. จํานวนผูสําเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (ระดับปริญญาเอก) ในปการศึกษานั้น 
5. จํานวนและรายการวิทยานิพนธปริญญาโท/เอกของผูสําเร็จระดับบัณฑิตศึกษาท่ีสําเร็จการศึกษาท้ังหมด ในป 
การศึกษานั้น ท่ีระบุชื่อผูทําและสาขาวิชาท่ีสําเร็จ 
6. จํานวนบทความจากวิทยานิพนธปริญญาเอก ท่ีไดรับการตีพิมพเผยแพรท้ังในระดับชาติหรือระดับนานาชาติใน 
ปการศึกษานั้น โดยจําแนกตามประเภทผลงานที่ไดรับการตีพิมพเผยแพรในวารสารระดับตางๆ โดยระบุถึง 
- ชื่อ เลมท่ี และวัน/เดือน/ป ของวารสารท่ีตีพิมพ 
- แหลงท่ีเผยแพรบทความ และวัน/ เดือน/ ปท่ีเผยแพร 
- ชื่อบทความ 
- ชื่อผูเขียน 
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ส ูตรการคํานวณ  : 

จํานวนบทความจากวิทยานิพนธปริญญาเอกของผูสําเร็จการศึกษา 
ในปการศึกษาน้ัน ที่ไดตีพิมพเผยแพรโดยไมนับซ้ํา  

x 
 

100 จํานวนวิทยานิพนธระดับปริญญาเอก ของผูสําเร็จการศึกษา 
ในปการศึกษาน้ัน 

 
เกณฑการประเมิน : 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 

≥ รอยละ 1 – 49 รอยละ 50 - 74 รอยละ 75 
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องคประกอบท่ี 3 กิจกรรมการพัฒนานิสิตนักศึกษา 
 

ตัวบงชี้ท่ี : 3.1 มีการจัดบริการแกนักศึกษาและศิษยเกา 

ชนิดของตัวบงชี้ : กระบวนการ 

  ระดับตัวบงชี้ : มหาวิทยาลัย คณะ/สถาบัน 
แหลงขอมูลระดับมหาวิทยาลัย : กองกิจการนิสิต สํานักงานอธิการบดี 

แหลงขอมูลระดับคณะ/สถาบัน : รองคณบดี/รองผูอํานวยการที่รับผิดชอบกิจการนิสิต 

 
คําอธิบายตัวบงชี้ :  

ตัวบงชี้นี้ตองการวัดความครบถวนของการบริการที่สถาบันจัดใหกับนักศึกษาและศิษยเกา สถาบันตอง
ใหบริการแกนักศึกษาในกิจกรรมตอไปนี้เปนอยางนอย ไดแก (1) การบริการส่ิงอํานวยความสะดวกท่ีเอ้ือตอการเรียน 
เชน การจัดส่ือเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา การบริการดานงานทะเบียน การบริการนักศึกษานานาชาติ (2) การบริการ
ดานกายภาพท่ีสงเสริมคุณภาพชีวิตของนักศึกษา เชน หอพักนักศึกษา สภาพแวดลอม หองเรียน สถานท่ีออกกําลัง
กาย บริการอนามัย การจัดจําหนายอาหาร (3) การบริการดานการแนะแนวและการใหคําปรึกษา (4) การบริการดาน
ขอมูลขาวสารท่ีเปนประโยชนตอนักศึกษาและศิษยเกา เชน ทุนกูยืมการศึกษา แหลงทุนการศึกษาตอ การบริการ
จัดหางาน แหลงขอมูลการฝกประสบการณวิชาชีพ ขอมูลขาวสารความเคล่ือนไหวในและนอกสถาบันท่ีจําเปนแก
นักศึกษาและศิษยเกา และ (5) การจัดโครงการเพื่อพัฒนาประสบการณทางวิชาชีพแกนักศึกษาและศิษยเกาใน
รูปแบบตาง ๆ 
 
แนวปฏิบัติท่ีดี : 

1. สํารวจความตองการจําเปน (needs assessment) ของนักศึกษาปท่ี 1  
2. จัดบริการดานส่ิงอํานวยความสะดวกท่ีเอื้อตอการพัฒนาการเรียนรูของนักศึกษา เชน ระบบเทคโนโลยี

สารสนเทศสารสนเทศ คอมพิวเตอร หองสมุด ศูนยการเรียนรู และส่ือการเรียน เปนตน  
3. จัดบริการดานกายภาพที่สงเสริมคุณภาพชีวิตของนักศึกษา เชน หอพัก สภาพแวดลอมในสถาบัน สภาพ

หองเรียน สถานท่ีออกกําลังกายและบริการอนามัย เปนตน  
4. จัดบริการดานการใหคําปรึกษาแกนักศึกษาท้ังเกี่ยวของและไมเกี่ยวของกับวิชาการ  
5. จัดบริการแหลงขอมูลขาวสารท่ีเปนประโยชนแกนักศึกษาและศิษยเกา เชน ทุนกูยืมการศึกษา การบริการจัดหา

งาน แหลงทุนศึกษาตอ เปนตน  
6. จัดโครงการเพื่อพัฒนาประสบการณทางวิชาชีพแกนักศึกษาและศิษยเกา  
7. ประเมินคุณภาพของการใหบริการและคุณภาพชีวิตของนักศึกษาเปนประจําทุกป เพ่ือนําไปพัฒนาการบริการ 
 
ขอมูลอางอิงสําหรับผูประเมิน : 

ขอมูลพ้ืนฐานและเอกสารหลักฐานท่ีแสดงวาสถาบันมีการจัดบริการแกนักศึกษาและศิษยเกาใน 5 เรื่อง ไดแก บริการ
ดานส่ิงอํานวยความสะดวกที่เอ้ือตอการพัฒนาการเรียนรู บริการดานกายภาพที่สงเสริมคุณภาพชีวิต บริการให
คําปรึกษา บริการแหลงขอมูลขาวสารท่ีเปนประโยชนตอนักศึกษาและศิษยเกา และโครงการเพื่อพัฒนา 
ประสบการณทางวิชาชีพแกนักศึกษาและศิษยเกา ดังตอไปนี้  

1. เอกสารหรือหลักฐานการสํารวจความตองการจําเปนของนักศึกษาปท่ี 1  
2. เอกสารหลักฐานการจัดสรรทรัพยากรสนับสนุนการจัดบริการแกนักศึกษาและ ศิษยเกา  
3. หลักฐานการเผยแพรขอมูลขาวสารเกี่ยวกับการจัดบริการใหแกนักศึกษาและศิษยเกา ไดแก ประกาศ  
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4. ขอมูลสถิติเกี่ยวกับจํานวนหนังสือ วารสาร ส่ือส่ิงพิมพ เครื่องคอมพิวเตอร และอุปกรณท่ีเกี่ยวของเพ่ือการ
สืบคนขอมูลท่ีจัดหาเขาหองสมุด หรือจัดใหบริการแกนักศึกษา  

5. หลักฐานโครงการความรวมมือของสถาบันกับองคกรตางๆ ในการพัฒนาประสบการณทางวิชาชีพแก
นักศึกษาและศิษยเกา  

6. ขอมูลหลักฐานเกี่ยวกับการบริการนักศึกษาและศิษยเกาจากฝายกิจการนักศึกษาของคณะและสถาบัน 
7. รายชื่อหนวยบริการและโครงการหรือกิจกรรมบริการท่ีแตละหนวยจัดบริการแกนักศึกษาและศิษยเกา 
8. รายงานผลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาและศิษยเกาเกี่ยวกับการบริการท่ีไดรับ 

 
เกณฑมาตรฐาน : ระดับ 

1.   มีการสํารวจความตองการจําเปนของนักศึกษาปท่ี 1  
2.   มีการจัดบริการดานส่ิงอํานวยความสะดวกที่เอื้อตอการพัฒนาการเรียนรูของนักศึกษา  
3.   มีการจัดบริการดานกายภาพที่สงเสริมคุณภาพชีวิตของนักศึกษา  
4.   มีการจัดบริการใหคําปรึกษาแกนักศึกษา  
5.   มีบริการขอมูลขาวสารท่ีเปนประโยชนตอนักศึกษาและศิษยเกา  
6.   มีการจัดโครงการเพื่อพัฒนาประสบการณทางวิชาชีพแกนักศึกษาและศิษยเกา  
7.   มีการประเมินคุณภาพของการใหบริการท้ัง 5 เร่ืองขางตนเปนประจําทุกป  
8.   นําผลการประเมินคุณภาพของการใหบริการมาพัฒนาการจัดบริการแกนักศึกษาและศิษยเกา 
 
เกณฑการประเมิน : 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 

มีการดําเนินการไมครบ 7 ขอแรก  มีการดําเนินการ 7 ขอแรก  มีการดําเนินการครบทุกขอ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 65

ตัวบงชี้ท่ี : 3.2 มีการสงเสริมกิจกรรมนักศึกษาท่ีครบถวนและสอดคลองกับคุณลักษณะของบัณฑิต  
ท่ีพึงประสงค 

ชนิดของตัวบงชี้ : กระบวนการ 

  ระดับตัวบงชี้ : มหาวิทยาลัย คณะ/สถาบัน 
แหลงขอมูลระดับมหาวิทยาลัย : กองกิจการนิสิต สํานักงานอธิการบดี 

แหลงขอมูลระดับคณะ/สถาบัน : รองคณบดี/รองผูอํานวยการที่รับผิดชอบกิจการนิสิต 

 
คําอธิบายตัวบงชี้ :  

ตัวบงชี้นี้ตองการใหมีการสงเสริมการจัดกิจกรรมนักศึกษาอยางเหมาะสมและครบถวน  

• กิจกรรมนักศึกษา หมายถึง กิจกรรมเสริมหลักสูตรท่ีดําเนินการท้ังโดยสถาบันและโดยองคการนักศึกษา เปน
กิจกรรมที่ผูเขารวมจะมีโอกาสไดรับการพัฒนาสติปญญา สังคม อารมณ รางกาย และคุณธรรมจริยธรรม
สอดคลองกับคุณลักษณะของบัณฑิตท่ีพึงประสงค 5 ประการ ไดแก (1) ความรู (2) ทักษะการคิด (3) ทักษะ
ความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ (4) ทักษะการวิเคราะหและการส่ือสาร และ (5) การพัฒนา
คุณธรรมและจริยธรรม 

 
แนวปฏิบัติท่ีดี : 

1. มีการกําหนดแนวทางท่ีชัดเจนในการสงเสริมการจัดกิจกรรม ท้ังโดยสถาบันและโดยองคการนักศึกษาท่ี
สอดคลองกับวิสัยทัศนและคุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงคตลอดจนสอดคลองกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิในแตละ
ระดับการศึกษา  

2. มีการสงเสริมและติดตามผลการจัดกิจกรรมนักศึกษาใหครบถวนอยางนอยในกิจกรรมตอไปนี้  
 2.1 กิจกรรมวิชาการ  
 2.2 กิจกรรมกีฬาและการสงเสริมสุขภาพ  
 2.3 กิจกรรมบําเพ็ญประโยชนและรักษาส่ิงแวดลอม 
 2.4 กิจกรรมนันทนาการ 
 2.5 กิจกรรมสงเสริมศิลปวัฒนธรรม  

3. มีการจัดทํารายงานผลการติดตามและประเมินโครงการหรือกิจกรรมทั้งท่ีดําเนินการโดยสถาบันและโดยองคการ
นักศึกษาตอผูบริหารและคณะกรรมการที่เกี่ยวของทุกส้ินปการศึกษา 

4. มีการนําผลการประเมินไปปรับปรุงการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนานักศึกษาอยางตอเนื่อง 
 
ขอมูลอางอิงสําหรับผูประเมิน : 

ขอมูลพ้ืนฐานและเอกสารหลักฐานท่ีแสดงวา สถาบันมีการสงเสริมกิจกรรมนักศึกษาท่ีครบถวนและสอดคลองกับ
คุณลักษณะของบัณฑิตท่ีพึงประสงค อาทิ  

1. คําส่ังแตงตั้งหรือมอบหมายคณะกรรมการ คณะทํางาน หนวยงานเพื่อทําหนาท่ีกําหนดแนวทางการสงเสริม
การจัดกิจกรรมนักศึกษาท่ีสอดคลองกับวิสัยทัศนและคุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงคตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา  

2. จํานวนและรายชื่อโครงการหรือกิจกรรมนักศึกษา จําแนกตามประเภทกิจกรรม อาทิ กิจกรรมวิชาการ 
กิจกรรมกีฬาและสงเสริมสุขภาพ กิจกรรมบําเพ็ญประโยชนและรักษาส่ิงแวดลอม กิจกรรมนันทนาการ 
กิจกรรมสงเสริมศิลปวัฒนธรรม  

3. หลักฐานการจัดสรรทรัพยากรสนับสนุนการจัดกจิกรรมนักศึกษา 
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4. เอกสารประกาศ กฎระเบียบ หลักเกณฑ นโยบายของสถาบันเกี่ยวกับการสงเสริมงานกิจการนักศึกษาของ
สถาบัน 

5. คูมือนักศึกษาจากฝายกิจกรรมนักศึกษา 
6. เอกสารรายงานการประเมินผลการจัดกิจกรรมนักศึกษาท้ังท่ีจัดโดยสถาบันและองคการนักศึกษา 
7. เอกสาร ส่ือ ส่ิงพิมพเกี่ยวกับกิจกรรมนักศึกษาของสถาบัน 

 
เกณฑมาตรฐาน : ระดับ 

1. มีการจัดทําแนวทางสงเสริมการจัดกิจกรรมที่สอดคลองกับวิสัยทัศนของสถาบันและคุณลักษณะบัณฑิต  
ท่ีพึงประสงคตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา  

2. มีการสงเสริมใหสถาบันและองคการนักศึกษาจัดกิจกรรมนักศึกษาใหครบทุกประเภท โดยอยางนอยตอง
ดําเนินการใน 5 ประเภท ดังนี้  

- กิจกรรมวิชาการ  
- กิจกรรมกีฬาและการสงเสริมสุขภาพ  
- กิจกรรมบําเพ็ญประโยชนและรักษาส่ิงแวดลอม  
- กิจกรรมนันทนาการ  
- กิจกรรมสงเสริมศิลปวัฒนธรรม  

3. มีกระบวนการติดตามและประเมินผลโครงการหรือกิจกรรม ท้ังท่ีจัดโดยสถาบันและองคการนักศึกษาทุกส้ินป
การศึกษา  

4. มีการนําผลการประเมินไปปรับปรุงการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนานักศึกษาอยางตอเนื่อง 
 
เกณฑการประเมิน : 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 

มีการดําเนินการไมครบ 3 ขอแรก  มีการดําเนินการ 3 ขอแรก  มีการดําเนินการครบทุกขอ  
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องคประกอบท่ี 4 การวิจัย 

 
ตัวบงชี้ท่ี : 4.1 มีการพัฒนาระบบและกลไกในการสนับสนุนการผลิตงานวิจัยและงานสรางสรรค 

ชนิดของตัวบงชี้ : กระบวนการ 

  ระดับตัวบงชี้ : มหาวิทยาลัย คณะ/สถาบัน 
แหลงขอมูลระดับมหาวิทยาลัย : ฝายวิจัย สํานักงานอธิการบดี 

แหลงขอมูลระดับคณะ/สถาบัน : รองคณบดี/รองผูอํานวยการ ท่ีรับผิดชอบงานวิจัย 

 
คําอธิบายตัวบงชี้ :  

สถาบันอุดมศึกษาตองมีการบริหารจัดการงานวิจัยและงานสรางสรรคท่ีมีคุณภาพ โดยมีแนวทางการ
ดําเนินงานที่เปนระบบและมีกลไกสงเสริมสนับสนุนครบถวนเพ่ือใหสามารถดําเนินการไดตามแผนที่กําหนดไว  
ท้ังการสนับสนุนดานการจัดหาแหลงทุนวิจัยและการจัดสรรทุนวิจัย การสงเสริมพัฒนาสมรรถนะแกนักวิจัยและทีม
วิจัย การสนับสนุนทรัพยากรท่ีจําเปนซึ่งรวมถึงทรัพยากรบุคคล ทรัพยากรการเงิน เครื่องมืออุปกรณท่ีเกี่ยวของตางๆ 
ตลอดจน จัดระบบสรางขวัญและกําลังใจแกนักวิจัยอยางเหมาะสม 

 
แนวปฏิบัติท่ีดี : 

1. มีระบบบริหารงานวิจัยและงานสรางสรรคท่ีสงเสริมการบูรณาการและสอดคลองไปในแนวเดียวกันกับภารกิจดาน
อื่นของสถาบันเพ่ือใหการดําเนินงานบรรลุเปาหมายตามแผนของสถาบันและสอดคลองกับยุทธศาสตรการวิจัย
ของชาติ  

2. มีระบบฐานขอมูลและสารสนเทศที่เกี่ยวของกับการบริหารงานวิจัยและงานสรางสรรคอยางครบถวน และใช
ประโยชนไดจริง  

3. มีการจัดหาทรัพยากรสนับสนุนการวิจัยและงานสรางสรรคอยางเพียงพอ ท้ังทรัพยากรการเงิน ทรัพยากรบุคคล 
แหลงคนควา หองปฏิบัติการและส่ิงอํานวยความสะดวกอื่นๆ  

4. มีกลไกสงเสริมความรวมมือระหวางนักวิจัย กับองคกรภายนอกท้ังภาครัฐ เอกชน และภาคอุตสาหกรรมในการ
ทํางานวิจัยและงานสรางสรรครวมกัน  

5. มีการพัฒนาสมรรถนะนักวิจัย มีการควบคุมนักวิจัยใหปฏิบัติตามจรรยาบรรณ มีการสรางขวัญและกําลังใจและ
ยกยองนักวิจัยท่ีมีผลงานวิจัยและงานสรางสรรคดีเดน  

6. มีการสรางทีมวิจัยเพ่ือผลิตผลงานวิจัยและงานสรางสรรคระดับสากล 
 
ขอมูลอางอิงสําหรับผูประเมิน : 

1. แผนงานวิจัยของสถาบันและหลักฐานการดําเนินงานตามแผนตลอดจนการประเมินและปรับปรุง 
2. จํานวนโครงการการบริหารงานวิจัยของสถาบัน ตลอดจนระเบียบ ขอบังคับ มาตรการและแนวปฏิบัติท่ีเก่ียวของ 
3. ขอมูลและสารสนเทศที่เกี่ยวของกับการบริหารงานวิจัย เชน ขอมูลหรือหลักฐานการจัดหาแหลงทุน ขอมูลการ

จัดสรรงบประมาณเพ่ือสนับสนุนการวิจัย ขอมูลการสนับสนุนทรัพยากรดานอื่นๆ ตอการวิจัย ขอมูลทุนวิจัยท่ี
คณาจารยไดรับพรอมชื่อคณาจารย ขอมูลเกี่ยวกับผลการวิจัยท่ีตีพิมพหรือเผยแพรในลักษณะอื่นๆ หรือการ
นําไปใชประโยชน ตลอดจนขอมูลหรือหลักฐานการสรางขวัญและกําลังใจแกนักวิจัย เปนตน  

4. ขอมูลหรือหลักฐานการพัฒนาสมรรถนะนักวิจัยและทีมวิจัย  
5. เอกสารหลักฐานความรวมมือในการวิจัยกับหนวยงานตางๆ 
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เกณฑมาตรฐาน : ขอ 

1. มีการจัดทําระบบบริหารงานวิจัยและงานสรางสรรค เพ่ือใหบรรลุเปาหมายตามแผนของสถาบันและสอดคลองกับ
ยุทธศาสตรการวิจัยของชาติ  

2. มีการจัดทําระบบฐานขอมูลและสารสนเทศที่เกี่ยวของกับการบริหารงานวิจัยและงานสรางสรรคท่ีใชประโยชน 
ไดจริง  

3. มีการจัดสรรทรัพยากรการเงิน ทรัพยากรบุคคล แหลงคนควาตางๆ เพ่ือสนับสนุนงานวิจัยและงานสรางสรรค  
4. มีระบบและกลไกพัฒนาทรัพยากรบุคคลดานการวิจัย  
5. มีระบบสรางขวัญและกําลังใจและยกยองนักวิจัยท่ีมีผลงานวิจัยและงานสรางสรรคดีเดน  
6. มีระบบและกลไกสงเสริมความรวมมือระหวางนักวิจัยกับองคกรภายนอกทั้งภาครัฐเอกชนและภาคอุตสาหกรรม 
 
เกณฑการประเมิน : 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 

มีการดําเนินการไมครบ 3 ขอ มีการดําเนินการ 3 – 4 ขอ มีการดําเนินการอยางนอย 5 ขอ 
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ตัวบงชี้ท่ี : 4.2 มีระบบบริหารจัดการความรูจากงานวิจัยและงานสรางสรรค 

ชนิดของตัวบงชี้ : กระบวนการ 

  ระดับตัวบงชี้ : มหาวิทยาลัย คณะ/สถาบัน 
แหลงขอมูลระดับมหาวิทยาลัย : ฝายวิจัย สํานักงานอธิการบดี 

แหลงขอมูลระดับคณะ/สถาบัน : รองคณบดี/รองผูอํานวยการ ท่ีรับผิดชอบงานวิจัย 

 
คําอธิบายตัวบงชี้ :  

การบริหารจัดการความรูจากผลงานวิจัยและงานสรางสรรคเพ่ือเผยแพรไปยังคณาจารย นักศึกษา วงการ
วิชาการ หนวยงานทั้งภาครัฐและเอกชนตลอดจนชุมชน เปาหมายที่จะนําผลการวิจัยไปใชประโยชนเปนเรื่องที่มี
ความสําคัญสําหรับทุกสถาบันอุดมศึกษา ดังนั้นสถาบันตองจัดระบบสงเสริม สนับสนุนใหมีระบบการรวบรวม 
เผยแพร และแลกเปล่ียนเรียนรูในทรัพยสินทางปญญาจากงานวิจัยอยางเหมาะสมกับผูใชแตละกลุม โดยส่ิงท่ีเผยแพร
ตองมีคุณภาพเชื่อถือได และรวดเร็วทันเหตุการณ 
 
แนวปฏิบัติท่ีดี : 

1. มีการสงเสริมสนับสนุนการเผยแพรผลงานวิจัยและงานสรางสรรคในวงการวิชาการทั้งในระดับชาติและนานาชาติ 
2. มีระบบรวบรวม คัดสรร วิเคราะหและสังเคราะหความรูจากงานวิจัยและงานสรางสรรคท่ีเชื่อถือไดและรวดเร็วทัน

ตอการใชประโยชน 
3. มีเครือขายเผยแพรผลงานวิจัยและงานสรางสรรคไปยังนักวิชาการ นักศึกษา และชุมชนภายนอกสถาบัน 
4. มีกลไกในการสงเสริม สนับสนุนความรวมมือระหวางนักวิจัยกับองคกรภายนอกสถาบัน ท้ังภาครัฐและเอกชน 

ท้ังในและตางประเทศในการนําผลงานวิจัยและงานสรางสรรคไปใชประโยชน 
5. มีกลไกสนับสนุนการจดสิทธิบัตรการซื้อขายทรัพยสินทางปญญา ตลอดจน การคุมครองสิทธิของงานวิจัย หรือ

ส่ิงประดิษฐหรือนวัตกรรมใหแกนักวิจัยเจาของผลงาน 
 
ขอมูลอางอิงสําหรับผูประเมิน : 

1. คําส่ังหรือการมอบหมายคณะกรรมการ คณะทํางาน หรือหนวยงานจัดทําระบบรวบรวม คัดสรร วิเคราะหและ
สังเคราะหความรูจากงานวิจัยและงานสรางสรรค  

2. ระบบฐานขอมูลเพ่ือเปนศูนยรวมสารสนเทศงานวิจัยรวมทั้งระบบ intranet, internet และ website ท่ีเกี่ยวกับ
งานวิจัยของสถาบัน  

3. กระบวนการดําเนินการเพื่อเผยแพรหรือถายทอดความรูไปสูวงการวิชาการ และการนําไปใชประโยชนท้ังภายใน
และภายนอกสถาบัน  

4. เอกสารหลักฐานความรวมมือระหวางสถาบันหรือนักวิจัยกับองคกรภายนอกสถาบัน  
5. เอกสารการดําเนินงานดานการจัดการและคุมครองทรัพยสินทางปญญาของสถาบัน  
6. ระเบียบ กฎเกณฑ และหรือแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรวบรวม คัดสรร เผยแพร และแลกเปล่ียนเรียนรูในทรัพยสิน

ดานความรูจากการวิจัยไปยังทุกกลุมเปาหมาย ท้ังคณาจารย นักศึกษา ผูมีสวนไดสวนเสียอ่ืนๆ ท้ังภายในและ
ภายนอกมหาวิทยาลัย  

7. จํานวนงานวิจัยและงานสรางสรรคท่ีสถาบันสนับสนุนใหมีการเผยแพรในวงวิชาการหรือนําไปใชประโยชน  
8. จํานวนงานวิจัยและงานสรางสรรคท่ีไดรับการคัดสรร วิเคราะหและ สังเคราะหความรูเพ่ือประโยชนแกชุมชนและ

สังคมผานชองทางตาง ๆ  
9. จํานวนงานวิจัยและงานสรางสรรคท่ีสถาบันสนับสนุนใหจดสิทธิบัตรหรือซื้อขายทรัพยสินทางปญญา  
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10. ชื่อเครือขายหรือหนวยงานท่ีสถาบันมีความรวมมือทางวิชาการอันเปนผลมาจากผลงานวิจัยและงานสรางสรรค
ของสถาบัน 

 
เกณฑมาตรฐาน : ขอ 

1. มีระบบและกลไกสนับสนุนการเผยแพรผลงานวิจัยและงานสรางสรรคท้ังในวงการ วิชาการและการนําไปใช
ประโยชน  

2. มีระบบรวบรวม คัดสรร วิเคราะหและสังเคราะหความรูจากงานวิจัยและงาน สรางสรรคท่ีเชื่อถือไดและรวดเร็ว
ทันตอการใชประโยชน  

3. มีการสรางเครือขายเผยแพรผลงานวิจัยและงานสรางสรรคไปยังผูเกี่ยวของท้ัง ภายในและภายนอกสถาบัน  
4. มีระบบและกลไกการสนับสนุนความรวมมือระหวางนักวิจัยกับองคการภายนอก สถาบันเพ่ือการนําผลงานไปใช

ประโยชน  
5. มีกลไกสนับสนุนการจดสิทธิบัตรการซ้ือขายทรัพยสินทางปญญา ตลอดจนการ คุมครองสิทธิของงานวิจัย หรือ

ส่ิงประดิษฐ หรือนวัตกรรมใหแกนักวิจัยเจาของผลงาน 
 
เกณฑการประเมิน : 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 

มีการดําเนินการไมครบ 3 ขอ มีการดําเนินการ 3 ขอ มีการดําเนินการอยางนอย 4 ขอ 
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ตัวบงชี้ท่ี : 4.3 เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสรางสรรคจากภายในและภายนอกสถาบันตอจํานวนอาจารย
ประจํา 

ชนิดของตัวบงชี้ : ปจจัยนําเขา 

  ระดับตัวบงชี้ : มหาวิทยาลัย คณะ/สถาบัน 
แหลงขอมูลระดับมหาวิทยาลัย : ฝายวิจัย สํานักงานอธิการบดี 

แหลงขอมูลระดับคณะ/สถาบัน : รองคณบดี/รองผูอํานวยการ ท่ีรับผิดชอบงานวิจัย 

 
คําอธิบายตัวบงชี้ :  

• ใหเปรียบเทียบจํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสรางสรรคท่ีสถาบันอุดมศึกษาไดรับในปการศึกษานั้น  
จากภายในตอจํานวนอาจารยประจําและนักวิจัยประจํา โดยใหนําเสนอในรูปสัดสวน 

• งานวิจัย หมายถึง ผลงานทางวิชาการท่ีไดมีการศึกษาคนควาตามกระบวนการระเบียบวิธีวิจัยท่ีเหมาะสมกับ
สาขาวิชา หรือบทความทางวิชาการของอาจารยประจําและนักวิจัยประจํา ท่ีไดรับการตีพิมพในวารสารวิชาการ
ระดับนานาชาติท่ีมีการตรวจคัดคุณภาพเปนท่ียอมรับ ท้ังวารสารที่อยูในฐานขอมูลสากล วารสารท่ีไมอยูใน
ฐานขอมูลสากล และวารสารระดับชาติท่ีมีผูประเมินอิสระประเมินบทความกอนไดรับการตีพิมพ และเทียบเทา
วารสาร เชน สิทธิบัตร อนุสิทธิบัตร รวมถึงการเสนอผลงานบางสาขาที่มีลักษณะของการนําเสนอเทียบเทากับ
การตีพิมพ (การเทียบเทาการตีพิมพในระดับนานาชาติ หรือระดับชาติ ใหใชเกณฑของสํานักงานกองทุน
สนับสนุนการวิจัย สกว. ใน website http://rgi.trf.or.th/thai/thai_cancel journal.htm) 

• งานสรางสรรค หมายถึง ผลงานวิชาการ (ไมจําเปนตองเปนงานวิจัย) ท่ีมีการศึกษาคนควา หรือแสดงออกทาง
ศิลปะ ดนตรี อันเปนท่ียอมรับระดับนานาชาติและระดับชาติ หรืองานที่ไดรับสิทธิบัตรเปนการแสดง
ความกาวหนาทางวิชาการเสริมสรางองคความรูหรือวิธีการท่ีเปนประโยชนตอสาขาวิชา หรือแสดงความเปน
ตนแบบ ตนความคิดของผลงาน หรือแสดงความสามารถในการบุกเบิกงานในสาขาวิชานั้น รวมท้ังส่ิงประดิษฐ
หรืองานสรางสรรคทางดานศิลปกรรมและจิตรกรรม 

• เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสรางสรรค หมายถึง จํานวนเงิน รวมถึงวัสดุ อุปกรณเคร่ืองมือตางๆที่อาจารย
ประจําและนักวิจัยประจํา ไดรับการสนับสนุนจากภายในสถาบันสําหรับงานวิจัยและงานสรางสรรค ในกรณีท่ีเปน
วัสดุ อุปกรณ เครื่องมือ ใหคํานวณเปนจํานวนเงินตามราคาของสิ่งนั้นๆ 

• จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสรางสรรคจากภายในสถาบัน หมายถึง เงินท่ีสถาบันจัดสรรเพ่ือการ
สนับสนุนการทําวิจัยและงานสรางสรรค ซึ่งจะนับไดตอเมื่อไดรับการอนุมัติแลว 

• จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสรางสรรคจากภายนอกสถาบัน หมายถึงเงินทีไดรับจัดสรรจากหนวยงาน
ภายนอก เชน 

- แหลงทุนในประเทศ เชน สวทช. สกว. สกอ. วช. เปนตน  
- แหลงทุนตางประเทศ  
- หนวยงานภาคอุตสาหกรรม กระทรวง จังหวัด อื่นๆ ท่ีไมใชแหลงทุนวิจัย  
- หนวยงานภาคเอกชน  
- แหลงอื่น ๆ  

• กรณีเปนงานวิจัยและงานสรางสรรคมีระยะเวลาในการวิจัยมากกวา 1 ป ใหคิดเฉล่ียเปนรายป 

• อาจารยประจําและนักวิจัยประจํา หมายถึง อาจารยประจําทุกระดับ ไดแก อาจารยขาราชการ อาจารยพนักงาน 
รวมถึงอาจารยพิเศษท่ีมีสัญญาการจางท้ังปการศึกษา (จางไมต่ํากวา 9เดือน) และนักวิจัยประจํา ไดแก 
ขาราชการ หรือพนักงานของมหาวิทยาลัยท่ีมีสัญญาการจางท้ังปการศึกษา (จางไมต่ํากวา 9 เดือน) นับเฉพาะ

 

http://rgi.trf.or.th/thai/thai_cancel%20journal.htm
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• การแจงนับเงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสรางสรรคจากภายในสถาบัน ในกรณีท่ีเปนงานวิจัยและงานสรางสรรค
ท่ีมีระยะเวลาดําเนินการไมเกิน 1 ป ใหนับจํานวนเงินท่ีไดรับการอนุมัติในปการศึกษาน้ัน ในกรณีท่ีงานวิจัยและ
งานสรางสรรคท่ีมีระยะเวลาในการวิจัยมากกวา 1 ป ใหคิดเฉล่ียเปนรายปหรือคิดจากงบประมาณท่ีไดรับการ
อนุมัติในแตละป  

• กรณีทําวิจัยรวมกันหลายคนโดยที่คณะวิจัยอยูตางมหาวิทยาลัย/สถาบัน ใหหารเฉล่ียจํานวนเงินทุนท่ีไดรับ 

• กรณีมีผูรวมทําหลายคนหลายหนวยงาน ใหแบงสัดสวนเงินเปนคาเฉล่ียตามจํานวนผูเขารวมโครงการวิจัย 

• กรณีโครงการวิจัยนั้นไดรับทุนสนับสนุนเปนเวลามากกวา 1 ป ใหรายงานจํานวนเงินเฉลี่ยตามสัดสวนในป
การศึกษานั้น 

 

ขอมูลอางอิงสําหรับผูประเมิน : 

1. จํานวนอาจารยและนักวิจัยประจําท่ีปฏิบัติงานจริงในการศึกษานั้น ไมนับรวมอาจารยประจําและนักวิจัยท่ีลา
ศึกษาตอ 

2. จํานวนและรายชื่ออาจารยประจําและนักวิจัยประจําไดรับทุนทําวิจัยและงานสรางสรรคจากภายในสถาบันในป
การศึกษานั้น ใหระบุชื่องานวิจัย งานสรางสรรค สาขาท่ีวิจัย และแหลงของเงินทุนท่ีไดรับ 

3. รายชื่องานวิจัยและงานสรางสรรค และจํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสรางสรรคท่ีไดรับการจัดสรรจาก
งบประมาณของสถาบันอุดมศึกษา จําแนกจํานวนเงินสนับสนุนในแตละรายชื่องานวิจัยและงานสรางสรรค และ
แสดงจํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสรางสรรค 

 
สูตรการคํานวณ  : 

 
จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสรางสรรคจากภายในสถาบัน 

จํานวนอาจารยประจําและนักวิจัยประจําในปการศึกษานั้น 

 
 
เกณฑการประเมิน : 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 

อยูระหวาง 1 – 54,999.- บาท 55,000.-บาท – 79,999.- บาท มากกวาหรือเทากับ 80,000.-บาท 
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ตัวบงชี้ท่ี : รอยละของอาจารยประจําที่ไดรับทุนทําวิจัยหรืองานสรางสรรคจากภายในสถาบันตอจํานวน 4.3.1 

อาจารยประจํา 
ชนิดของตัวบงชี้ : ปจจัยนําเขา 

  ระดับตัวบงชี้ : มหาวิทยาลัย คณะ/สถาบัน 
แหลงขอมูลระดับมหาวิทยาลัย : ฝายวิจัย สํานักงานอธิการบดี 

แหลงขอมูลระดับคณะ/สถาบัน : รองคณบดี/รองผูอํานวยการ ท่ีรับผิดชอบงานวิจัย 
 

คําอธิบายตัวบงชี้ :  

• เปรียบเทียบจํานวนอาจารยประจําและนักวิจัยประจําท่ีไดรับทุนทําวิจัยหรืองานสรางสรรคจากภายในสถาบันตอ 
จํานวนอาจารยประจําและนักวิจัยประจํา โดยใหนําเสนอในรูปรอยละ 
• งานวิจัย หมายถึง ผลงานทางวิชาการที่ไดมีการศึกษาคนควาตามกระบวนการระเบียบวิธีวิจัยท่ีเหมาะสมกับ 
สาขาวิชา หรือบทความทางวิชาการของอาจารยประจําและนักวิจัยประจํา ท่ีไดรับการตีพิมพในวารสารวิชาการ 
ระดับนานาชาติท่ีมีการตรวจคัดคุณภาพเปนท่ียอมรับ ท้ังวารสารท่ีอยูในฐานขอมูลสากล วารสารท่ีไมอยูใน 
ฐานขอมูลสากล และวารสารระดับชาติท่ีมีผูประเมินอิสระประเมินบทความกอนไดรับการตีพิมพ และเทียบเทา 
วารสาร เชน สิทธิบัตร อนุสิทธิบัตร รวมถึงการเสนอผลงานบางสาขาที่มีลักษณะของการนําเสนอเทียบเทากับการ 
ตีพิมพ (การเทียบเทาการตีพิมพในระดับนานาชาติ หรือระดับชาติ ใหใชเกณฑของสํานักงานกองทุนสนับสนุน 
การวิจัย สกว. ใน website http://rgi.trf.or.th/thai/thai_cancel journal.htm) 
• งานสรางสรรค หมายถึง ผลงานประดิษฐคิดคนหรืองานสรางสรรคทางศิลปกรรมและจิตรกรรม หรือผลงาน 
แสดงออกทางศิลปะ ดนตรี อันเปนท่ียอมรับระดับนานาชาติและระดับชาติ หรืองานท่ีไดรับสิทธิบัตรเปนการแสดง 
ความกาวหนาทางวิชาการเสริมสรางองคความรูหรือวิธีการที่เปนประโยชนตอสาขาวิชา หรือแสดงความเปน 
ตนแบบ ตนความคิดของผลงาน หรือแสดงความสามารถในการบุกเบิกงานในสาขาวิชาน้ัน 
• เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสรางสรรค หมายถึง จํานวนเงิน รวมถึงวัสดุ อุปกรณเครื่องมือตางๆท่ีอาจารย 
ประจําและนักวิจัยประจํา ไดรับการสนับสนุนจากภายในสถาบันสําหรับงานวิจัยและงานสรางสรรค ในกรณีท่ีเปน 
วัสดุ อุปกรณ เครื่องมือ ใหคํานวณเปนจํานวนเงินตามราคาของสิ่งนั้นๆ 
• อาจารยประจําและนักวิจัยประจํา หมายถึง อาจารยประจําทุกระดับ ไดแก อาจารยขาราชการ อาจารยพนักงาน 
รวมถึงอาจารยพิเศษที่มีสัญญาการจางท้ังปการศึกษา (จางไมต่ํากวา 9 เดือน) และนักวิจัยประจํา ไดแก 
ขาราชการ หรือพนักงานของมหาวิทยาลัยท่ีมีสัญญาการจางท้ังปการศึกษา (จางไมต่ํากวา 9 เดือน) นับเฉพาะ 
อาจารยและนักวิจัยท่ีปฏิบัติงานจริง ในปการศึกษาน้ันไมรวมผูลาศึกษาตอ 
• การนับจํานวนอาจารยประจําและนักวิจัยประจําท่ีไดรับทุนทําวิจัยหรืองานสรางสรรคท่ีเปนโครงการมากกวา 1 ป 
การศึกษา ใหนบัไดทุกปตามสภาพจริงโดยไมนับซ้ํา แมวาอาจารยประจําหรอืนักวิจัยประจําทานนั้นจะไดรับทุน 
มากกวา 1 ทุนในรอบปการศึกษา 
ขอมูลอางอิงสําหรับผูประเมิน : 

1. จํานวนอาจารยและนักวิจัยประจําท่ีปฏิบัติงานจริงในปการศึกษานั้น 
2. จํานวนและรายชื่ออาจารยและนักวิจัยประจําไดรับทุนทําวิจัยท้ังภายในสถาบันในปการศึกษานั้นใหระบุชื่อ 
งานวิจัย สาขาท่ีวิจัย และแหลงของเงินทุนท่ีไดรับ 
3. รายชื่อผลงานวิจัยและงานสรางสรรค ท่ีไดรับทุนทําวิจัยจากภายในสถาบันอุดมศึกษา ในปการศึกษานั้นใหระบุ 
ชื่ออาจารยประจําท่ีทําผลงานนั้น หรือกรณีท่ีทําวิจัยเปนคณะใหระบุชื่ออาจารยประจําทุกคนในคณะ แหลงทุน 
ภายในสถาบันอุดมศึกษา และจํานวนเงินทุนท่ีไดรับ 
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สูตรการคํานวณ  : 

 

จํานวนอาจารยประจําและนักวิจัยประจําที่ไดรับทุนทําวิจัยหรืองาน
สรางสรรคจากภายในสถาบัน ในปการศึกษาน้ัน 

                       จํานวนอาจารยประจําและนักวิจัยประจําทั้งหมด     x 100 

ในปการศึกษาน้ัน          
 
 
  

 
เกณฑการประเมิน : 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 

อยูระหวาง 1 - 19,999.- บาท 20,000.-บาท – 29,999.- บาท มากกวาหรือเทากับ 30,000.-บาท 
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ตัวบงชี้ท่ี : รอยละงานวิจัยและงานสรางสรรคท่ีตีพิมพ เผยแพร และ/หรือไดรับการจดทะเบียนทรัพยสิน 4.4 
ทางปญญา และ/หรือนําไปใชประโยชนท้ังในระดับชาติ และระดับนานาชาติ ตอจํานวนอาจารย 
ประจํา 

ชนิดของตัวบงชี้ : ผลผลิต 

  ระดับตัวบงชี้ : มหาวิทยาลัย คณะ/สถาบัน 
แหลงขอมูลระดับมหาวิทยาลัย : ฝายวิจัย สํานักงานอธิการบดี หรือ สํานักหอสมุด 

แหลงขอมูลระดับคณะ/สถาบัน : รองคณบดี/รองผูอํานวยการ ท่ีรับผิดชอบงานวิจัย 

 
คําอธิบายตัวบงชี้ :  

งานวิจัยและงานสรางสรรคท่ีเปนผลิตภาพของสถาบันอุดมศึกษา เกิดจากการติดตามความกาวหนาทาง 
วิชาการและการพัฒนาองคความรูอยางตอเนื่องของคณาจารย จึงเปนผลงานท่ีมีคุณคาสมควรสงเสริมใหมีการ
เผยแพร 
และนําไปใชประโยชนท้ังในเชิงวิชาการ และการแขงขันของประเทศ การสรางความรูความเขาใจและสรางระบบ
บริหาร 
จัดการทรัพยสินทางปญญาของผลิตภาพดังกลาว อาทิ การจดทะเบียนทรัพยสินทางปญญาหรืออนุสิทธิบัตร จะชวย 
สนับสนุนใหงานวิจัยและงานสรางสรรคมีความคุมคาและเกิดมูลคาเพ่ิม 
• เปรียบเทียบจํานวนงานวิจัยและงานสรางสรรคท่ีตีพิมพ เผยแพร และ/หรือไดรับการจดทะเบียนทรัพยสินทาง 
ปญญาและ/หรือนําไปใชประโยชนในระดับชาติหรือระดับนานาชาติ ตอจํานวนอาจารยประจําและนักวิจัยประจํา 
โดยใหนําเสนอในรูปรอยละ 
การเปนอาจารยประจําและนักวิจัยประจําใหนับอาจารยประจําและนักวิจัยประจําเฉพาะท่ีปฏิบัติงานจริง ไมนับ • 

รวมอาจารยประจําและนักวิจัยประจําท่ีลาศึกษาตอ 
• งานวิจัย หมายถึง ผลงานทางวิชาการที่ไดมีการศึกษาคนควาตามกระบวนการระเบียบวิธีวิจัยท่ีเหมาะสมกับ 
สาขาวิชา หรือบทความทางวิชาการของอาจารยประจําและนักวิจัยประจําท่ีไดรับการตีพิมพในวารสารวิชาการ 
ระดับนานาชาติท่ีมีการตรวจคัดคุณภาพเปนท่ียอมรับ ท้ังวารสารท่ีอยูในฐานขอมูลสากล วารสารท่ีไมอยูใน 
ฐานขอมูลสากล และวารสารระดับชาติท่ีมีผูประเมินอิสระประเมินบทความกอนไดรับการตีพิมพ และเทียบเทา 
วารสาร เชน สิทธิบัตร อนุสิทธิบัตร รวมถึงการเสนอผลงานบางสาขาที่มีลักษณะของการนําเสนอเทียบเทากับการ 
ตีพิมพ (การเทียบเทาการตีพิมพในระดับนานาชาติ หรือระดับชาติ ใหใชเกณฑของสํานักงานกองทุนสนับสนุน 
การวิจัยสกว.ใน websitehttp://rgi.trf.or.th/thai/thai_cancel journal.htm) 
• งานสรางสรรค หมายถึง ผลงานวิชาการ (ไมจําเปนตองเปนงานวิจัย) ท่ีมีการศึกษาคนควา หรือแสดงออกทาง 
ศิลปะ ดนตรี อันเปนท่ียอมรับระดับนานาชาติและระดับชาติ หรืองานท่ีไดรับสิทธิบัตรเปนการแสดงความกาวหนา 
ทางวิชาการเสริมสรางองคความรูหรือวิธีการที่เปนประโยชนตอสาขาวิชา หรือแสดงความเปนตนแบบ ตน 
ความคิดของผลงาน หรือแสดงความสามารถในการบุกเบิกงานในสาขาวิชาน้ัน รวมท้ัง ส่ิงประดิษฐหรืองาน 
สรางสรรคทางดานศิลปกรรมและจิตรกรรม 
• การนําไปใชประโยชน หมายถึง การมีหลักฐานแสดงวาไดมีการผลงานวิจัยหรืองานสรางสรรคไปใชในการพัฒนา 
ตามวัตถุประสงคหรือขอเสนอแนะของการทําวิจัยหรือการสรางสรรคผลงานชิ้นนั้น ๆ 
• อาจารยและนักวิจัยประจํา หมายถึง อาจารยประจําทุกระดับ ไดแก อาจารยขาราชการอาจารยพนักงาน รวมถึง 
อาจารยพิเศษที่มีสัญญาการจางท้ังปการศึกษา (จางไมต่ํากวา 9 เดือน) และนักวิจัยประจํา ไดแก ขาราชการ หรือ 
พนักงานของมหาวิทยาลัยท่ีมีสัญญาการจางท้ังปการศึกษา (จางไมต่ํากวา 9 เดือน) นับเฉพาะอาจารยและ 
นักวิจัยท่ีปฏิบัติงานจริงในปการศึกษาน้ัน (ไมตํ่ากวา 9 เดือน) ไมรวมผูลาศึกษาตอ 
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• บทความท่ีไดรับการนําเสนอในการประชุมหรอืสัมมนาวิชาการระดับนานาชาติหรือระดับชาติ หมายถึง บทความท่ี 
ไมใชบทคัดยอ เปนบทความท่ีไดรับการคัดเลือกตีพิมพรวมเลมในรายงานสืบเนื่องจากการประชุม (Proceedings) 
• วารสารวิชาการระดับนานาชาติท่ีอยูในฐานขอมูลสากล ไดแก วารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานขอมูล 
วารสารวิชาการท่ีเปนท่ียอมรับระดับนานาชาติ เชน ฐานขอมูล Science Citation Index (SCI) ฐานขอมูล 
Ei Compendex ฐานขอมูล INSPEC ฐานขอมูล ScienceDirect ฐานขอมูล PUBMED ฐานขอมูล AGRICOLA 
(AGRICultural Online Access) ฐานขอมูล ERIC (Education Database) หรือฐานขอมูล PUBSCIENCE 
เปนตน 
• วารสารวิชาการระดับนานาชาติท่ีไมอยูในฐานขอมูลสากล ไดแก วารสารวิชาการท่ีคณะบรรณาธิการ ตองเปนชาว 
ตางประเทศ อยางนอย 1 คน และวารสารวิชาการตองมีบทความวิจัยจากตางประเทศลงตีพิมพดวย 
• วารสารวิชาการระดับชาติ ไดแก วารสารวิชาการที่ตีพิมพบทความจากนักวิชาการกลุมตางๆ จากสถาบันตางๆ 
และคณะบรรณาธิการจะตองเปนผูท่ีมีชื่อเสียงในสาขาวิชาท่ีเกี่ยวของกับวารสารวิชาการ และกองบรรณาธิการ 
จะตองมาจากสถาบันอื่นๆ ไมนอยกวารอยละ 25 
ตัวอยางแหลงสืบคนฐานขอมูลมาตรฐานสากล 
1. ISI = http://portal.isiknowledge.com/ 
2. MathSciNet = http://www.ams.org/mathscinet 
3. ScienceDirect = http://www.sciencedirect.com/ 
4. Agricola = http://agricola.nal.usda.gov/ 
5. Biosis = http://www.biosis.org/ 
6. Scopus = http://www.info.scopus.com/ 
7. Pubmed = http://www.pubmed.gov/ 
8. Academic Search Premium = http://www.ebsco.com/home/ (select ebscohost and then 
academic search premium) 
9. Infotrieve = http://www.infotrieve.com 
10. Wilson = http://www.nova.edu/library/dils/lessons/wilsonweb/ 
การนับวารสารวิชาการระดับชาติและระดับนานาชาติ สามารถนับรวมฐานขอมูลท่ี สกอ. หรือ สกว.ใหการรับรอง 
ดวย 
• การพิจารณาวาวารสารวิชาการของสถาบันอุดมศึกษาใด ๆ เปนวารสารวิชาการระดับชาติ/นานาชาติหรือไมนั้น 
ตองเปนวารสารวิชาการที่ สกอ. หรือ สกว. รับรองเทานั้นมหาวิทยาลัยท่ีวางแผนที่จะเปดใหมีวารสารวิชาการ 
ระดับชาติ/นานาชาติเปนของตนเองจะตองไดรับการรับรองจาก สกอ. หรือ สกว. ดวย 
• การแจงนับงานวิจัยและงานสรางสรรคท่ีตีพิมพ เผยแพร หรือนําไปใชประโยชนในระดับชาติหรือนานาชาติ ในป 
การศึกษานั้น จะไมนับซ้ําถึงแมวางานวิจัยและงานสรางสรรคนั้น จะมีการตีพิมพเผยแพรหลายคร้ัง/หลายฉบับ 
หรือนําไปใชประโยชนหลายคร้ังก็ตาม 
• การตีพิมพในวารสารนับเมื่อกองบรรณาธิการวารสารตอบรับแลว 
• การรายงานขอมูลบทความท่ีไดรับการตีพิมพ ใหจําแนกตามประเภทผลงานที่ไดรับการตีพิมพในวารสารระดับ 
ตางๆ โดยระบุรายละเอียด ดังนี้ 
- ชื่อ เลมท่ี และวัน เดือน ป ของวารสารท่ีตีพิมพ 
- ชื่อบทความและเลขหนา 
- ชื่อผูเขียน 
• ทรัพยสินทางปญญา หมายความรวมถึง สิทธิบัตรและอนุสิทธิบัตรท้ังในประเทศและตางประเทศ 
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• การนับจํานวนการจดทะเบียนทรัพยสินทางปญญาท้ังในและตางประเทศใหนับเฉพาะท่ีไดรับการจดทะเบียนในป 
นั้นโดยไมนับรวมกรณีอยูในระหวางย่ืนจดทะเบียน และไมนับรวมการจดลิขสิทธิ์และการจดทะเบียนเครื่องหมาย 
การคา 
 
 
ขอมูลอางอิงสําหรับผูประเมิน : 

1. จํานวนอาจารยประจําและนักวิจัย ไมนับรวมอาจารยและนักวิจัยท่ีลาศึกษาตอ 
2. จํานวนงานวิจัยและงานสรางสรรคท่ีตีพิมพ เผยแพร และ/หรือ ไดรับการจดทะเบียนทรัพยสินทางปญญา และ 
หรือนําไปใชประโยชนท้ังในระดับชาติและในระดับนานาชาติ 
 
ส ูตรการคํานวณ  : 

 
จํานวนงานวิจัยและงานสรางสรรคท่ีตีพิมพเผยแพร และ/หรือไดรับการจดทะเบียนทรัพยสิน  

 
x 

 
 
100 

ทางปญญาหรือนุสิทธิบัตร แล/หรือนําไปใชประโยชนท้ังในระดับชาติและระดับนานาชาติของ 
อาจารยประจําและนักวิจัยประจํา โดยไมนับซ้ํา 

จํานวนอาจารยประจําและนักวิจัยประจําท่ีปฏบัิติงานจริงในปการศึกษานั้น 

 
เกณฑการประเมิน : 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 

รอยละ 1 - รอยละ 29 รอยละ 30 – รอยละ 39 มากกวาหรือเทากับรอยละ 40 
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ตัวบงชี้ท่ี : 4.5 รอยละของบทความวิจัยท่ีไดรับการอางอิง (Citation) ใน refereed journal หรือในฐานขอมูล
ระดับชาติหรือระดับนานาชาติตออาจารยประจํา 

ชนิดของตัวบงชี้ : ผลผลิต 

  ระดับตัวบงชี้ : มหาวิทยาลัย คณะ/สถาบัน 
แหลงขอมูลระดับมหาวิทยาลัย : ฝายวิจัย สํานักงานอธิการบดี หรือ สํานักหอสมุด 

แหลงขอมูลระดับคณะ/สถาบัน : รองคณบดี/รองผูอํานวยการ ท่ีรับผิดชอบงานวิจัย 

 
คําอธิบายตัวบงชี้ :  

การเผยแพรผลงานวิจัยท่ีสถาบันสรางขึ้นมีหลายชองทางเริ่มต้ังแตการเผยแพรในระดับสถาบัน ระดับชาติ 
และระดับนานาชาติ สถาบันอาจสงเสริมใหผลงานวิจัยของสถาบันไดมีโอกาสเผยแพรในระบบสากลท่ีเปนท่ียอมรับ
มากขึ้น และการไดรับอางอิงในระบบสากลดังกลาวไมวาจะเปน refereed journal หรือในฐานขอมูลระดับชาติ หรือ
ระดับนานาชาติจะสะทอนคุณภาพของผลงานวิจัย รวมท้ังเปนการขยายฐานการเผยแพรไดกวางขวางขึ้น 

• เปรียบเทียบบทความวิจัยท่ีไดรับการอางอิง (Citation) ใน refereed journal หรือในฐานขอมูลระดับชาติหรือ
ระดับนานาชาติในปการศึกษานั้น ตออาจารยประจําและนักวิจัยประจํา แสดงในรูปรอยละ 

• บทความวิจัยท่ีไดรับการอางอิง (Citation) หมายถึง การท่ีบทความวิจัยปรากฏอยูในฐานขอมูลมาตรฐานสากล
ตามท่ีกําหนด ใหนับเฉพาะท่ีเปนบทความวิจัยเทานั้น ไดแก "Researcharticle", "letter" และ "review" 

• วารสารวิชาการระดับนานาชาติท่ีอยูในฐานขอมูลสากล ไดแก วารสารวิชาการท่ีปรากฏในฐานขอมูล
วารสารวิชาการที่เปนท่ียอมรับระดับนานาชาติ เชน ฐานขอมูล Science Citation Index(SCI) ฐานขอมูล  
Ei Compendex ฐานขอมูล INSPEC ฐานขอมูล Science Direct ฐานขอมูล PUBMED ฐานขอมูล AGRICOLA 
(AGRICultural Online Access) ฐานขอมูล ERIC (Education Database) หรือฐานขอมูล PUBSCIENCE  
เปนตน 

• วารสารวิชาการระดับนานาชาติท่ีไมอยูในฐานขอมูลสากล ไดแก วารสารวิชาการท่ีคณะบรรณาธิการ ตองเปน
ชาวตางประเทศ อยางนอย 1 คน และวารสารวิชาการตองมีบทความวิจัยจากตางประเทศลงตีพิมพดวย 

• วารสารวิชาการระดับชาติ ไดแก วารสารวิชาการท่ีตีพิมพบทความจากนักวิชาการกลุมตางๆ จากสถาบันตางๆ 
และคณะบรรณาธิการจะตองเปนผูท่ีมีชื่อเสียงในสาขาวิชาท่ีเกี่ยวของกับวารสารวิชาการ และกองบรรณาธิการ
จะตองมาจากสถาบันอื่นๆ ไมนอยกวารอยละ 25 
ตัวอยางแหลงสืบคนฐานขอมูลมาตรฐานสากล 

1. ISI = http://portal.isiknowledge.com/ 
2. MathSciNet = http://www.ams.org/mathscinet 
3. ScienceDirect = http://www.sciencedirect.com/ 
4. Agricola = http://agricola.nal.usda.gov/ 
5. Biosis = http://www.biosis.org/ 
6. Scopus = http://www.info.scopus.com/ 
7. Pubmed = http://www.pubmed.gov/ 
8. Academic Search Premium = http://www.ebsco.com/home/ (select ebscohost and then 

academic search premium) 
9.    Infotrieve = http://www.infotrieve.com 
10.  Wilson = http://www.nova.edu/library/dils/lessons/wilsonweb/ 

 

http://portal.isiknowledge.com/
http://www.ams.org/mathscinet
http://www.sciencedirect.com/
http://agricola.nal.usda.gov/
http://www.biosis.org/
http://www.info.scopus.com/
http://www.pubmed.gov/
http://www.infotrieve.com/
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• การนับวารสารวิชาการระดับชาติและระดับนานาชาติ สามารถนับรวมฐานขอมูลท่ี สกอ. หรือ สกว.ใหการรับรอง
ดวย 

• การนับบทความท่ีไดรับการอางอิงใน refereed journal หรือในฐานขอมูลในระดับชาติหรือระดับนานาชาตินั้น ให
นับเพียงคร้ังเดียว ไมนับซ้ํา แมวาบทความวิจัยนั้นจะไดรับการอางอิงหลายครั้งก็ตาม 

• อาจารยประจําและนักวิจัยประจํา หมายถึง อาจารยประจําทุกระดับ ไดแก อาจารยขาราชการ อาจารยพนักงาน 
รวมถึงอาจารยพิเศษท่ีมีสัญญาการจางท้ังปการศึกษา (จางไมต่ํากวา 9เดือน) และนักวิจัยประจํา ไดแก 
ขาราชการ หรือพนักงานของมหาวิทยาลัยที่มีสัญญาการจางท้ังปการศึกษา (จางไมต่ํากวา 9 เดือน) นับ
อาจารยประจําและนักวิจัยประจําท่ีลาศึกษาตอดวย 

 
ขอมูลอางอิงสําหรับผูประเมิน : 

1. จํานวนอาจารยประจําและนักวิจัยท้ังหมดรวมผูท่ีลาศึกษาตอ  
2. จํานวนบทความวิจัยท่ีไดรับการอางอิง (citation) ใน referred journal หรือในฐานขอมูลระดับชาติหรือระดับ

นานาชาติ โดยสามารถนับผลงานของนักวิจัยและผลงานของอาจารยท่ีลาศึกษาตอไดดวย 
 
ส ูตรการคํานวณ  : 

 
จํานวนบทความวิจัยของอาจารยประจําและนักวิจัยประจําท่ีไดรับการอางอิง (citation)  

 
x 

 
 
100 

ใน refereed journal หรือในฐานขอมูลระดับชาติหรือระดับนานาชาติ 
ในปการศึกษานั้น 

จํานวนอาจารยประจําและนักวิจัยประจําท้ังหมดในปการศึกษาน้ัน 

 
เกณฑการประเมิน : 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 

รอยละ 1 - รอยละ 14 รอยละ 15 – รอยละ 19 มากกวาหรือเทากับรอยละ 20 
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องคประกอบท่ี 5 การบริการวิชาการแกสังคม 
 

ตัวบงชี้ท่ี : 5.1 มีระบบและกลไกในการบริการทางวิชาการแกสังคมตามเปาหมายของสถาบัน 

ชนิดของตัวบงชี้ : กระบวนการ 

  ระดับตัวบงชี้ : มหาวิทยาลัย คณะ/สถาบัน 
แหลงขอมูลระดับมหาวิทยาลัย : กองแผนงาน สํานักงานอธิการบดี 

แหลงขอมูลระดับคณะ/สถาบัน : งานแผน หรืองานประกันคุณภาพของคณะและสถาบันตางๆ 

 
คําอธิบายตัวบงชี้ :  

การบริการทางวิชาการแกสังคมเปนภารกิจหลักอยางหนึ่งของสถาบันอุดมศึกษา สถาบันพึงมีระบบและกลไก
ในการบริการทางวิชาการแกสังคมท่ีเปนรูปธรรม กําหนดเปาหมายในการใหบริการวิชาการใหชัดเจนเพ่ือเปนกรอบ
ในการจัดทําแผนดําเนินงานในการใหบริการวิชาการแกสังคมของคณะวิชา หนวยงาน มีการติดตาม กํากับ สนับสนุน  
การปฏิบัติงานตามภารกิจดานบริการทางวิชาการแกสังคมของบุคลากรของสถาบันใหสอดคลองกับเปาหมายของ
สถาบัน 
 

แนวปฏิบัติท่ีดี : 

1. สถาบันจัดระบบและกลไก เพ่ือใหสามารถดําเนินงานตามนโยบายและแผนงานดานการบริการวิชาการแกสังคม  
2. มีการกําหนดสัดสวนภาระงานการบริการวิชาการแกสังคมของบุคลากรตามจุดเนนของสถาบัน  
3. มีการประเมินผลการดําเนินงานบริการวิชาการแกสังคมตามนโยบายและแผนงาน  
4. มีการประเมินสัมฤทธิผลของความเชื่อมโยงสนับสนุนซึ่งกันและกัน และบูรณาการระหวางการบริการวิชาการแก

สังคมกับภารกิจดานอื่นๆ ของสถาบัน  
5. มีการนําผลการประเมินไปพัฒนา ปรับปรุงการบริการวิชาการแกสังคมใหเกิดประโยชนตอท้ังสังคมภายนอกและ

ภารกิจทุกดานของสถาบัน 
 

ขอมูลอางอิงสําหรับผูประเมิน : 

1. นโยบาย แผนกลยุทธ และแผนดําเนินงานของการบริการวิชาการแกสังคม และหลักฐานการดําเนินงานตามแผน 
ตลอดจนการประเมินและปรับปรุง  

2. โครงการการบริหารงานบริการวิชาการแกสังคมของสถาบัน ตลอดจนระเบียบ ขอบังคับ มาตรการและ  
แนวปฏิบัติท่ีเก่ียวของ  

3. ขอมูลและสารสนเทศท่ีเกี่ยวของกับการบริหารงานบริการวิชาการแกสังคม เชน คําส่ังแตงตั้งหรือมอบหมาย
ผูรับผิดชอบ หลักฐานดําเนินการกําหนดสัดสวนมาตรฐานภาระงานดานการบริการวิชาการแกคณาจารยและ
บุคลากร  

4. ขอมูลหรือหลักฐานการจัดสรรทรัพยากรสนับสนุนการบริการวิชาการ  
5. ขอมูลหรือหลักฐานการพัฒนาอาจารยใหมีสมรรถนะในการบริการวิชาการแกสังคม 
6. แผนบูรณาการการบริการทางวิชาการแกสังคมเขากับการเรียนการสอน การวิจัยและการทํานุบํารุง

ศิลปวัฒนธรรม  
7. จํานวนโครงการหรือกิจกรรมท่ีมีการนําความรูประสบการณจากการบริการวิชาการแกสังคมมาใชในการเรียน

การสอน การวิจัย และการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม  
8. รายงานผลการประเมินสัมฤทธิผลของการเชื่อมโยงการบริการวิชาการแกสังคม กับการเรียนการสอน การวิจัย 

และการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 
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เกณฑมาตรฐาน : ระดับ 

1. มีการจัดทํานโยบาย แผนกลยุทธ และแผนดําเนินงานของการบริการวิชาการแกสังคม  
2. มีคณะกรรมการ คณะทํางานหรือหนวยงานดําเนินการใหบริการวิชาการแกสังคมตามแผนที่กําหนด  
3. มีการกําหนดหลักเกณฑและหรือระเบียบในการใหบริการวิชาการแกสังคม  
4. มีการประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนที่กําหนด  
5. มีการนําผลการประเมินไปปรับปรุงการบริการวิชาการแกสังคม  
6. มีการจัดทําแผนการเชื่อมโยงและบูรณาการการบริการทางวิชาการแกสังคมเขากับการเรียนการสอนหรือ  

การวิจัยหรือการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม  
7. มีการประเมินสัมฤทธิผลและนําผลการประเมินไปพิจารณาปรับปรุงความเชื่อมโยงและบูรณาการระหวาง  

การบริการวิชาการแกสังคมกับภารกิจอ่ืนๆ ของสถาบัน 
 
เกณฑการประเมิน : 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 

มีการดําเนินการไมครบ 5 ขอแรก มีการดําเนินการ 5-6 ขอแรก มีการดําเนินการครบทุกขอ 
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ตัวบงชี้ท่ี : 5.2 รอยละของอาจารยประจําท่ีมีสวนรวมในการใหบริการทางวิชาการแกสังคม เปนท่ีปรึกษา  
เปนกรรมการวิทยานิพนธภายนอกสถาบัน เปนกรรมการวิชาการ กรรมการวิชาชีพ  
ในระดับชาติหรือระดับนานาชาติ ตออาจารยประจํา 

ชนิดของตัวบงชี้ : ปจจัยนําเขา 

  ระดับตัวบงชี้ : มหาวิทยาลัย คณะ/สถาบัน 
แหลงขอมูลระดับมหาวิทยาลัย : กองแผนงาน สํานักงานอธิการบดี 

แหลงขอมูลระดับคณะ/สถาบัน : งานแผน หรืองานประกันคุณภาพของคณะและสถาบันตางๆ 

 
คําอธิบายตัวบงชี้ :  

อาจารยพึงมีภาระงานดานบริการทางวิชาการแกสังคมและดําเนินงานตามภาระงานที่สถาบันกําหนด โดย
สถาบันสรางระบบจูงใจใหอาจารยสนใจใหบริการทางวิชาการ สงเสริมสนับสนุนใหอาจารยใหบริการทางวิชาการ 
จัดหากิจกรรมหรือโครงการบริการทางวิชาการ และมีการจัดทําฐานขอมูลเพ่ือสนับสนุนการใหบริการทางวิชาการ 

• เปรียบเทียบจํานวนอาจารยท่ีเปนท่ีปรึกษาใหหนวยงานภายนอกสถาบันอุดมศึกษา เปนกรรมการวิทยานิพนธ
ภายนอกสถาบัน เปนกรรมการวิชาการและกรรมการวิชาชีพในระดับชาติ (รวมภูมิภาค) หรือระดับนานาชาติ  
ในปการศึกษานั้น กับอาจารยประจํา แสดงในรูปรอยละ 

• กรรมการวิชาการ หมายถึง กรรมการรางหลักสูตร กรรมการประเมินหลักสูตร กรรมการประเมินผลงานวิชาการ 
หรืออยูในกองบรรณาธิการของวารสารวิชาการตางๆ กรรมการการประชุมวิชาการท่ีมีลักษณะการจัดเปนประจํา
ระดับชาติหรือนานาชาติ กรรมการประจําของหนวยงานภาครัฐรวมท้ังการเปนกรรมการวิทยานิพนธภายนอก
สถาบัน เปนตน 

• กรรมการวิชาชีพ หมายถึง การเปนกรรมการของสมาคมวิชาชีพตางๆ ท่ีปรึกษาระดับสูงของประเทศที่ไดรับ
คัดเลือกหรือไดรับมอบหมายใหรวมเปนคณะทํางานหรือคณะดําเนินการเพ่ือพัฒนางานวิชาการหรือวิชาชีพ
ภายนอกสถาบันในระดับชาติ หรือนานาชาติ 

• อาจารยประจํา หมายถึง อาจารยประจําทุกระดับ ไดแก อาจารยขาราชการ อาจารยพนักงาน รวมถึงอาจารย
พิเศษท่ีมีสัญญาการจางท้ังปการศึกษา (จางไมต่ํากวา 9 เดือน) สามารถนับอาจารยประจําท่ีลาศึกษาตอไดดวย 

• การเปนอาจารยท่ีเปนท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ หรือเปนกรรมการวิทยานิพนธภายนอกสถาบันจะแจงนับเฉพาะเมื่อ
เปนท่ีปรึกษาหรือเปนกรรมการวิทยานิพนธในปการศึกษานั้นเปนปแรกหรือคร้ังแรกเทาน้ัน จะไมนับการท่ีเปนท่ี
ปรึกษาของนักศึกษาท่ีแจงนับไปแลวในปกอนๆ 

• ใหนับเฉพาะอาจารยประจําท่ีเปนท่ีปรึกษา เปนกรรมการวิทยานิพนธภายนอกสถาบันเปนกรรมการวิชาการ ซึ่ง
ไดรับอนุมัติจากผูบังคับบัญชา (ไมต่ํากวาระดับคณบดีหรือผูท่ีคณบดีมอบหมาย) 

• ไมนับซ้ําแมวาอาจารยทานนั้นจะเปนกรรมการวิทยานิพนธ กรรมการวิชาการและกรรมการวิชาชีพ หลาย
ตําแหนง/หลายคร้ัง ก็ตาม 

 
 
ขอมูลอางอิงสําหรับผูประเมิน : 

• จํานวนอาจารยประจําท่ีปฏิบัติงานจริงในปการศึกษานั้น นับรวมอาจารยประจําท่ีลาศึกษาตอ 

• ขอมูลอาจารยประจําท่ีเปนผูทรงคุณวุฒิ ท่ีปรึกษา กรรมการวิชาการ/วิชาชีพ กรรมการสอบ หรือกรรมการท่ี
ปรึกษาวิทยานิพนธภายนอกสถาบัน ในปการศึกษานั้น 

• ฐานขอมูลบุคลากร/ งานบริการวิชาการ/ งานสารบรรณ ในการมีหนังสือเชิญ/ หนังสือตอบรับของอาจารยประจํา
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• รายงานสรุปจํานวนและรายชื่อของอาจารยประจําท่ีเปนผูทรงคุณวุฒิ ท่ีปรึกษา กรรมการวิชาการ/วิชาชีพ 
กรรมการสอบ หรือกรรมการท่ีปรึกษาวิทยานิพนธภายนอกสถาบัน ในปการศึกษานั้น ใหระบุรายช่ือของอาจารย
ประจํา พรอมรายละเอียดของการใหบริการวิชาการแกชุมชนและสังคม เชน เปนผูทรงคุณวุฒิ ท่ีปรึกษา 
กรรมการวิชาการ/วิชาชีพ ในเรื่องอะไร ใหแกหนวยงานชื่ออะไรหรือการเปนกรรมการสอบ หรือกรรมการท่ี
ปรึกษาวิทยานิพนธภายนอกสถาบัน ใหระบุชื่อนักศึกษา ระดับท่ีศึกษา ชื่อหัวขอวิทยานิพนธ สถาบันท่ีศึกษา 
เปนตน 

 
ส ูตรการคํานวณ  : 

 
จํานวนอาจารยประจําท่ีเปนท่ีปรึกษา เปนกรรมการวิทยานิพนธภายนอกสถาบัน  

 
x 

 
 
100 

เปนกรรมการวิชาการและเปนกรรมการวิชาชีพในระดับชาติหรือระดับนานาชาติ
ในปการศึกษานั้น 

จํานวนอาจารยประจําท้ังหมดในปงบประมาณนั้น 

 
เกณฑการประเมิน : 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 

อยูระหวางรอยละ 1 - รอยละ 14 รอยละ 15 - รอยละ 24 มากกวาหรือเทากับรอยละ 25 
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ตัวบงชี้ท่ี : 5.3 รอยละของกิจกรรมหรือโครงการบริการวิชาการและวิชาชีพท่ีตอบสนองความตองการพัฒนา
และเสริมสรางความเขมแข็งของสังคม ชุมชน ประเทศชาติและนานาชาติตออาจารยประจํา 

ชนิดของตัวบงชี้ : ผลผลิต 

  ระดับตัวบงชี้ : มหาวิทยาลัย คณะ/สถาบัน 
แหลงขอมูลระดับมหาวิทยาลัย : รองอธิการบดีฝายบริหาร และสํานักบริหารวิชาการ 

แหลงขอมูลระดับคณะ/สถาบัน : งานแผน หรืองานประกันคุณภาพของคณะและสถาบันตางๆ 

 
คําอธิบายตัวบงชี้ :  

ตัวบงชี้นี้ตองการวัดจํานวนกิจกรรมหรือโครงการที่สถาบันไดจัดขึ้นเพ่ือใหบริการวิชาการแกสังคมและชุมชนหรือ 
เพ่ือตอบตอบสนองความตองการของสังคม ชุมชน ประเทศชาติ และนานาชาติตอจํานวนอาจารยประจํา 

• เปรียบเทียบโครงการหรือกิจกรรมบริการวิชาการและวิชาชีพท่ีตอบสนองความตองการพัฒนาและเสริมสราง
ความเขมแข็งของสังคม ชุมชน ประเทศชาติ ในปการศึกษาน้ัน ตออาจารยประจําและนักวิจัยประจําแสดงในรูป
รอยละ 

• โครงการหรือกิจกรรมบริการวิชาการและวิชาชีพ หมายถึง โครงการหรือกิจกรรมท่ีสถาบันไดจัดขึ้นเพ่ือใหบริการ
ทางวิชาการแกสังคมและชุมชน หรือเพ่ือตอบสนองความตองการของสังคม ชุมชน ประเทศชาติ หรือ นานาชาติ 
รวมถึงการบริการวิชาการท่ีมีคาตอบแทนและบริการวิชาการแบบใหเปลา 

• ลักษณะการบริการวิชาการและวิชาชีพ (ตองมีอาจารยประจําและนักวิจัยประจํารวมอยูดวย) มีดังนี้ 
1. บริการวิเคราะห ทดสอบ ตรวจสอบ และตรวจซอม 
2. บริการเคร่ืองมือและอุปกรณตางๆ ทางการศึกษา 
3. บริการจัดฝกอบรม สัมมนา และประชุมเชิงปฏิบัติการแบบเก็บคาลงทะเบียน 
4. บริการจัดฝกอบรม สัมมนา และประชุมเชิงปฏิบัติการแบบใหเปลา 
5. บริการจัดฝกอบรม สัมมนา และประชุมเชิงปฏิบัติการในลักษณะการวาจาง 
6. บริการเกี่ยวกับสุขภาพท่ีนอกเหนือจากหนาท่ีความรับผิดชอบโดยตรงของ 

หนวยงานท่ีเกี่ยวของ 
7.    บริการศึกษา วิจัย สํารวจ การวางแผน การจัดการ 
8.    บริการศึกษาความเหมาะสมของโครงการการศึกษาผลกระทบส่ิงแวดลอม 
9.    บริการวางระบบ ออกแบบ สราง ประดิษฐ และผลิต 
10.  บริการอื่น ๆ ท้ังนี้ไมนับรวมการเปนวิทยากรที่ไมไดอยูในแผนของสถาบัน ถามีการขอความรวมมือจาก 

สวนราชการ จังหวัด องคการปกครองสวนทองถ่ิน โรงเรียนหรือสถาบันอุดมศึกษาอ่ืนใหชวยบริการวิชาการ
และวิชาชีพ แมไมอยูในแผนของสถาบันก็สามารถนําไปนับรวมเปนผลงานได เมื่อมีหนังสือขอความรวมมือ
ท่ีไดรับอนุมัติจากผูบังคับบัญชา (คณบดีหรือผูท่ีคณบดีมอบหมาย) เปนหลักฐานประกอบ 

• อาจารยประจําและนักวิจัยประจํา หมายถึง อาจารยประจําทุกระดับ ไดแก อาจารยขาราชการ อาจารยพนักงาน 
รวมถึงอาจารยพิเศษท่ีมีสัญญาการจางท้ังปการศึกษา (จางไมต่ํากวา 9 เดือน) และนักวิจัยประจํา ไดแก 
ขาราชการ หรือพนักงานของมหาวิทยาลัยท่ีมีสัญญาการจางท้ังปการศึกษา (จางไมต่ํากวา 9 เดือน) นับเฉพาะ
อาจารยและนักวิจัยท่ีปฏิบัติงานจริง ในปการศึกษานั้น (ไมต่ํากวา ๙ เดือน) ไมรวมผูลาศึกษาตอ 

• การแจงนับ 
1. กรณี 1 โครงการหรือกจิกรรมจัดหลายครั้ง ใหนับทุกคร้ังหากกลุมเปาหมายแตกตางกัน 
2. กรณีบริการวิชาการ 1 โครงการหรือกิจกรรม มีหลายสถาบันรวมมือกัน ใหแตละสถาบันนับแยกได 
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3. กรณีบริการวิชาการที่จัดขึ้นโดยหนวยงานภายนอกและขอความรวมมือใหสถาบันสงคณาจารยไป
ชวย ใหนับเปนผลงานได 

 
ขอมูลอางอิงสําหรับผูประเมิน : 

1. จํานวนอาจารยประจําและนักวิจัยประจําท่ีปฏิบัติงานจริง ในปการศึกษานั้น ไมนับรวมอาจารยประจําและนักวิจัย
ประจําท่ีลาศึกษาตอ 

2. รายงานการประชุม 
3. แผน/ผลการดําเนินงานท่ีไดรับความเห็นชอบจากผูมีอํานาจ 
4. คําส่ังแตงตั้งคณะทํางาน 
5. รายการกิจกรรม โครงการบริการทางวิชาการท้ังหมดจําแนกตามกิจกรรมหรือโครงการที่ใหบริการวิชาการแก

สังคมและชุมชนท่ีระบุในแผนปฏิบัติการของสถาบันอุดมศึกษาในปการศึกษานั้น 
6. ผลการดําเนินงานตามกิจกรรม โครงการบริการทางวิชาการทั้งหมดจําแนกตามกิจกรรมหรือโครงการท่ีใหบริการ

วิชาการแกสังคม ชุมชน ประเทศชาติ หรือนานาชาติ ตามแผนปฏิบัติการของสถาบันอุดมศึกษา ในปการศึกษา
นั้นใหระบุจํานวนหรือลักษณะกลุมเปาหมายท่ีเขารวมกิจกรรม โครงการ หรือในกรณีท่ีเปนโครงการที่ทําซ้ํา
หลายคร้ังแตกลุมเปาหมายเปล่ียนไปใหระบุความแตกตางของกลุมเปาหมายใหชัดเจน หรือ ถาในโครงการมี
หลายกิจกรรม จะนับเปนกิจกรรมใหระบุความแตกตางของแตละกิจกรรมและกลุมเปาหมายที่ชัดเจนเพ่ือ
ประกอบการแจงนับตามคําอธิบาย 

7. จํานวนกิจกรรม โครงการบริการทางวิชาการท้ังหมดจําแนกตามกิจกรรมหรือโครงการที่ใหบริการวิชาการแก
สังคม ชุมชน ประเทศชาติ หรือนานาชาติ ในปการศึกษานั้น 

 
ส ูตรการคํานวณ  : 

 
จํานวนโครงการหรือกิจกรรมท่ีสถาบันไดจัดขึ้นเพ่ือใหบริการทางวิชาการ และ

วิชาชีพแกสังคมและชุมชนหรือเพ่ือตอบสนองความตองการของสังคม         
ชุมชน ประเทศชาติ หรือนานาชาติ ในปการศึกษานั้น 

 
 
x 

 
 
100 

จํานวนอาจารยประจําและนักวิจัยประจํา ในปการศึกษานั้น 

 
เกณฑการประเมิน : 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 

อยูระหวางรอยละ 1 – รอยละ 19 รอยละ 20 – รอยละ 29 มากกวาหรือเทากับรอยละ 30 
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ตัวบงชี้ท่ี : 5.3.1 คาใชจาย และมูลคาของสถาบันในการบริการวิชาการ และวิชาชีพเพ่ือสังคมตออาจารยประจํา 

ชนิดของตัวบงชี้ : ปจจัยนําเขา 

  ระดับตัวบงชี้ : มหาวิทยาลัย คณะ/สถาบัน 
แหลงขอมูลระดับมหาวิทยาลัย : รองอธิการบดีฝายบริหาร และสํานักบริหารวิชาการ 

แหลงขอมูลระดับคณะ/สถาบัน : งานแผน หรืองานประกันคุณภาพของคณะและสถาบันตางๆ 

 
คําอธิบายตัวบงชี้ :  

• เปรียบเทียบจํานวนคาใชจายและมูลคาท่ีใชกับทุกโครงการ/กิจกรรมในการบริการวิชาการและวิชาชีพแกชุมชน
สังคมโดยไมเรียกเก็บเงินใดๆ จากผูรับบริการตออาจารยประจํา  

• อาจารยประจํานับเฉพาะท่ีปฏิบัติงานจริงไมนับรวมอาจารยท่ีลาศึกษาตอ  

• การนับโครงการ/ กิจกรรมในการบริการวิชาการและวิชาชีพแกชุมชนสังคมท่ีไมเรียกเก็บเงินใดๆ จากผูรับบริการ
ใหนับรวมถึงโครงการ/ กิจกรรมในการบริการวิชาการและวิชาชีพแกชุมชนสังคมท่ีมีการเรียกเก็บเงินจากผูรับ
บริการ ในลักษณะที่ไมเปนการดําเนินการในเชิงธุรกิจ หรือการดําเนินการเพื่อมุงแสงวงหาผลกําไรเปนหลัก 

• คาใชจาย (in-cash) หมายถึง คาใชจายท้ังหมดในรูปของตัวเงินท่ีใชในการบริการวิชาการวิชาชีพ 

• มูลคา (in-kind) หมายถึง คาใชจายท่ีไดจากการคํานวณเปนจํานวนเงินเทียบเคียงจากบริการท่ีสถาบันจัดให เชน  
คาตอบแทนวิทยากรท่ีเปนบุคลากรของสถาบัน คาใชอุปกรณและสถานท่ี เปนตน 

 
ขอมูลอางอิงสําหรับผูประเมิน : 

1. จํานวนคาใชจายท่ีสถาบันใชไปในการใหบริการทางวิชาการและวิชาชีพแกชุมชนหรือสังคมในแตละปการศึกษา 
2. มูลคาท่ีเกิดขึ้นจากการท่ีอาจารยประจําของสถาบันไดใหบริการทางวิชาการและวิชาชีพแกชุมชนหรือสังคม  

ในแตละปการศึกษา รวมท้ังคาวัสดุอุปกรณและคาแรงงานที่ใชเพ่ือประกอบการใหบริการวิชาการในปการศึกษานั้น 
3. จํานวนอาจารยประจําในปการศึกษานั้น ท้ังนี้ใหนับอาจารยประจําเฉพาะที่ปฏิบัติงานจริง ไมนับรวมอาจารย  

ท่ีลาศึกษาตอ 
 
ส ูตรการคํานวณ  : 

 
คาใชจายและมูลคาของสถาบันในการบริการวิชาการเพ่ือสังคมในปการศึกษานั้น 

จํานวนอาจารยประจําในปการศึกษานั้น 
 

x 100 

 
เกณฑการประเมิน : 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 

≥7,500 1 – 4,999 บาท 5,000 – 7,499 บาท บาท 
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ตัวบงชี้ท่ี : 5.4 รอยละของระดับความพึงพอใจของผูรับบริการ 

ชนิดของตัวบงชี้ : ผลผลิต 

  ระดับตัวบงชี้ : มหาวิทยาลัย คณะ/สถาบัน 
แหลงขอมูลระดับมหาวิทยาลัย : ฝายประกันคุณภาพการศึกษา 

แหลงขอมูลระดับคณะ/สถาบัน : งานแผน หรืองานประกันคุณภาพของคณะและสถาบันตางๆ 

 
คําอธิบายตัวบงชี้ :  

การบริการวิชาการแกสังคมเปนการตอบสนองและแสดงรับผิดชอบตอสังคมซึ่งถือเปนบทบาทของ
สถาบันอุดมศึกษาตามหลักการสากลของการอุดมศึกษา การตอบสนองดังกลาวจะมีคุณภาพมากนอยเพียงใด 
สามารถสะทอนไดจากความพึงพอใจของผูรับบริการ ท้ังประชาชนผูมารับบริการ เจาหนาท่ีของรัฐ หรือหนวยงานทั้ง
ภาครัฐและเอกชน ซึ่งการสํารวจความพึงพอใจโดยทั่วไปจะพิจารณา 4 ประเด็นสําคัญ คือ  
  1. ความพึงพอใจดานกระบวนการ ขั้นตอนการใหบริการ  
  2. ความพึงพอใจดานเจาหนาท่ีผูใหบริการ  
  3. ความพึงพอใจดานส่ิงอํานวยความสะดวก  
  4. ความพึงพอใจตอคุณภาพการใหบริการ  
แตสําหรับสถาบันอุดมศึกษานอกจากความพึงพอใจในส่ีประเด็นขางตนแลว ยังรวมถึงความพึงพอใจตอบทบาทของ
สถาบันอุดมศึกษา 3 ดาน คือ การเปนผูเตือนสติสังคม การชี้นําสังคม และการตอบสนองตอความตองการของสังคม 
 
แนวปฏิบัติท่ีดี : 

ขอมูลพ้ืนฐานและรายงานผลสํารวจความพึงพอใจของผูรับบริการ (ท้ังนี้ใหนําผลการสํารวจความพึงพอใจของ
ผูรับบริการของสถาบันอุดมศึกษาโดย สํานักงาน ก.พ.ร. มาใชในตัวบงชี้นี้ สําหรับสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ  
สวนสถาบันอุดมศึกษาเอกชนให ใชผลสํารวจของสถาบัน) 
 
เกณฑการประเมิน : 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 

รอยละ 65 - รอยละ 74  รอยละ 75 - รอยละ 84  มากกวาหรือเทากับรอยละ 85 
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องคประกอบท่ี 6 การทํานุบํารงุศิลปวัฒนธรรม 
 
ตัวบงชี้ท่ี : 6.1 มีระบบและกลไกในการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 

ชนิดของตัวบงชี้ : กระบวนการ 

  ระดับตัวบงชี้ : มหาวิทยาลัย คณะ/สถาบัน 
แหลงขอมูลระดับมหาวิทยาลัย : ประธานยุทธศาสตรศิลปวัฒนธรรม และสถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ 

แหลงขอมูลระดับคณะ/สถาบัน : งานกิจการนิสิต รองคณบดี/รองผูอํานวยการที่เกี่ยวของ 

 
คําอธิบายตัวบงชี้ :  

สถาบันอุดมศึกษาตองมีนโยบาย แผนงาน โครงสราง และการบริหารจัดการงานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม  
ท้ังการอนุรักษ ฟนฟู สืบสานเผยแพรวัฒนธรรม ภูมิปญญาทองถิ่นและการปรับใชศิลปวัฒนธรรมตางประเทศ โดยมี
ความสมดุลระหวางการปฏิบัติงานภายในและภายนอก ตามจุดเนนของสถาบันอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
 
แนวปฏิบัติท่ีดี : 

1. สถาบันมีการดําเนินการดานการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมที่สงเสริมการบูรณาการศิลปวัฒนธรรมกับวิถีชีวิต
ประชาคมและเกิดผลสัมฤทธิ์ตามนโนบายและแผนงานดานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 

2. สถาบันมีการสงเสริมการจัดกิจกรรมท่ีนําไปสูการสรางสรรคงานดานศิลปวัฒนธรรม 
3. สถาบันมีการสนับสนุนงบประมาณการจัดหาแหลงทุนเพ่ือการดําเนินงานดานศิลปวัฒนธรรม 
4. สถาบันมีการจัดทําฐานขอมูลเพ่ือการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 
5. สถาบันมีการกําหนดหรือสรางมาตรฐานดานศิลปวัฒนธรรม 
6. สถาบันมีการเผยแพรผลงานดานศิลปวัฒนธรรม 
 
ขอมูลอางอิงสําหรับผูประเมิน : 

ขอมูลพ้ืนฐานและเอกสารหลักฐานอางอิง เชน  
1. แผนงานดานศิลปวัฒนธรรมของสถาบันและหลักฐานการดําเนินงานตามแผนตลอดจนการประเมินและปรับปรุง 
2. โครงการการบริหารงานดานศิลปวัฒนธรรมของสถาบัน ตลอดจนระเบียบ ขอบังคับ มาตรการและแนวปฏิบัต ิ 

ท่ีเกี่ยวของ 
3. ขอมูลและสารสนเทศที่เกี่ยวของกับการบริหารงานศิลปวัฒนธรรม เชน คําส่ัง แตงตั้งหรือมอบหมายผูรับผิดชอบ 

หลักฐานการสงเสริมสนับสนุนใหอาจารยและบุคลากรทํางานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม และบูรณาการ
ศิลปวัฒนธรรมกับวิถีชีวิตประชาคม ขอมูลและหลักฐานการจัดกิจกรรมดานศิลปะและวัฒนธรรม การจัดสรร
ทรัพยากรสนับสนุน ขอมูลเกี่ยวกับผลงานและงานสรางสรรคดานศิลปวัฒนธรรม แบบประเมินผลการปฏิบัติงาน 

4. เอกสารหลักฐานความรวมมือและการใหบริการวิชาการดานศิลปวัฒนธรรม หลักฐานการกําหนดหรือ  
สรางมาตรฐานดานศิลปวัฒนธรรม หลักฐานการเผยแพรผลงานดานศิลปวัฒนธรรมทั้งระดับชาติและนานาชาติ 
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เกณฑมาตรฐาน : ระดับ 

1. มีการกําหนดนโยบายที่ชัดเจนปฏิบัติได และมีแผนงานรองรับ 
2. มีการกําหนดกิจกรรมหรือโครงการที่เปนประโยชนสอดคลองกับแผนงาน และ มีการดําเนินกิจกรรมอยาง

ตอเนื่อง 
3. มีการบูรณาการงานดานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมกับภารกิจดานอื่นๆ 
4. มีการสงเสริมการดําเนินงานดานศิลปวัฒนธรรมทั้งในระดับชาติและนานาชาติ อาทิ การจัดทําฐานขอมูลดาน

ศิลปวัฒนธรรม การสรางบรรยากาศศิลปะและวัฒนธรรม การจัดกิจกรรม ประชุม เสวนาทางวิชาการ การจัดสรร
งบประมาณสนับสนุนอยางพอเพียงและตอเนื่อง 

5. มีการกําหนดหรือสรางมาตรฐานดานศิลปวัฒนธรรม โดยผูเชี่ยวชาญและมีผลงานเปนท่ียอมรับในระดับชาติหรือ
นานาชาติ 

6. มีการเผยแพรและบริการดานศิลปวัฒนธรรมในระดับชาติและนานาชาติ อาทิ มีสถานที่หรือเวทีแสดงผลงาน 
จัดทําวารสารศิลปวัฒนธรรมในระดับตางๆ มีความรวมมือในการใหการบริการวิชาการดานศิลปวัฒนธรรมกับ
สังคมในระดับตางๆ 

 
เกณฑการประเมิน : 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 

มีการดําเนินการไมครบ 3 ขอแรก มีการดําเนินการ 3 ขอแรก มีการดําเนินการอยางนอย 4 ขอแรก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 90

ตัวบงชี้ท่ี : 6.1.1 รอยละของโครงการ/กิจกรรมในการอนุรักษ พัฒนา และสรางเสริมเอกลักษณ ศิลปะและ
วัฒนธรรมตอจํานวนนักศึกษา 

ชนิดของตัวบงชี้ : ผลผลิต 

  ระดับตัวบงชี้ : มหาวิทยาลัย คณะ/สถาบัน 
แหลงขอมูลระดับมหาวิทยาลัย : กองกิจการนิสิต สํานักงานอธิการบดี และสถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ 

แหลงขอมูลระดับคณะ/สถาบัน : งานกิจการนิสิต รองคณบดี/รองผูอํานวยการที่เกี่ยวของ 

 
คําอธิบายตัวบงชี้ :  

• เปรียบเทียบโครงการหรือกิจกรรมท่ีสถาบันดํา เนินการอนุรักษ พัฒนา สรางเสริมวัฒนธรรมรวมถึง 
ศิลปวัฒนธรรมและชีวิตวัฒนธรรมใหแกนักศึกษา ท้ังนี้ในการสนับสนุนดังกลาวอาจกระทําโดยผานกระบวนการ 
สรางบัณฑิต งานวิจัยและนวัตกรรม การบริการวิชาการ หรืออาจเปนการจัดกิจกรรมเกี่ยวกับการทํานุบํารุง 
ศิลปะและวัฒนธรรมโดยตรง กับจํานวนนักศึกษาท้ังหมด 
• ลักษณะโครงการ/กิจกรรมศิลปะและวัฒนธรรม 
1. โครงการ/กิจกรรมท่ีสงเสริมใหเกิดความเขาใจและความภาคภูมิใจในวิถีชีวิต และภูมิปญญาไทย กิจกรรมท่ี 
มีวัตถุประสงคเพ่ือสรางส่ิงแวดลอมและบรรยากาศทางวัฒนธรรม ซึ่งจะนําไปสูการเกิดความเขาใจและ 
ภาคภูมิใจในวิถีชีวิตและภูมิปญญาไทยซึ่งเกี่ยวของกับปจจัย 4 ในการดํารงชีวิต คือ อาหารพ้ืนบาน 
ยารักษาโรคและการรักษาโรคแบบพ้ืนบาน เส้ือผาเคร่ืองนุงหมตลอดจนเครื่องใชในชีวิตประจําวัน 
บานเรือนหรือการตกแตงอาคาร สถานท่ี โดยเนนวัฒนธรรมไทยหรือวัฒนธรรมทองถ่ิน อาจเปนกิจกรรม/ 
โครงการ ท่ีหนวยงานจัดขึ้นเองโดยตรง เชน การจัดงานหรือนิทรรศการทางวัฒนธรรม กิจกรรมการ 
ประกวดที่เกี่ยวของกับวัฒนธรรมหรือวิถีชีวิต เชน การประกวดนกเขาชวา นกกรงหัวจุก การประกวด 
ทําอาหารไทย เปนตน หรือ กิจกรรมท่ีหนวยงานจัดสอดแทรกเปนสวนหนึ่งของกิจกรรมหลักอื่นๆ เชน การ 
จัดเล้ียงอาหารพ้ืนบาน ในงานสัมมนาระดับตางๆ หรือ การรณรงคใหบุคลากรและนักศึกษาแตงกายชุด 
พ้ืนบาน การนําผาพ้ืนบานมาตัดเปนเส้ือ 5 ส หรือชุดฟอรมประจําหนวยงาน เปนตน ตลอดจนการ 
สนับสนุนใหมีกลุมหรือชมรมผูสนใจกิจกรรมทางวัฒนธรรมดานตางๆ ขึ้นในหนวยงาน เชน กลุมดนตรีไทย 
กลุมวรรณกรรม เปนตน 
2. โครงการกิจกรรมท่ีสงเสริมใหเกิดความเขาใจและภาคภูมิใจในขนบธรรมเนียมประเพณีไทยทั้งของทองถ่ิน 
และของชาติขนบธรรมเนียมประเพณี หมายถึง แบบแผนการประพฤติปฏิบัติในโอกาสหรือเทศกาลตางๆ 
ท่ีสืบทอดมาจากบรรพบุรุษของชุมชนทองถ่ินภายใตความเขาใจท่ีถูกตองถึงศรัทธาความเชื่อและคานิยม 
เพ่ือใหสามารถนํามาปฏิบัติอยางเหมาะสมกับยุคสมัย ตัวอยางกิจกรรมไดแก วันไหวครู วันลอยกระทง 
วันสงกรานต วันทําบุญเดือนสิบ การทําบุญวันวาง เปนตน 
3. โครงการ/กิจกรรมท่ีสงเสริมใหเกิดความเขาใจและศรัทธาในสถาบันทางศาสนาโดยใหนับไดทุกศาสนา 
ท่ีมุงเนนเปาหมายเพ่ือกอใหเกิดสันติสุขในปจเจกบุคคลและสังคมโลก ตัวอยางกิจกรรม ไดแก กิจกรรมการ 
สวดมนตและการตักบาตร การปฏิบัติธรรมในวันสําคัญทางศาสนาตางๆ เชน งานหลอเทียนพรรษา 
การทอดกฐิน การทอดผาปา วันคริสตมาส วันฮารีรายอ การสงเสริมการปฏิบัติศาสนกิจตลอดจน 
การสรางบรรยากาศที่ สนับสนุนการปฏิบัติศาสนกิจ เชน หองละหมาด หองฝกสมาธิ เปนตน 
4. โครงการ/กิจกรรมท่ีกอใหเกิดระบบคุณคาหรือคานิยมท่ีนับถือความดีงามและคุณธรรม จรยิธรรมในยุค 
ปจจุบันซึ่งตองคํานึงถึงบริบทและเงื่อนไขตางๆ ท่ีเรื่องนั้นต้ังอยูในยุคปจจุบัน ดังนั้นจึงควรสงเสริมใหมีการ 
ทํากิจกรรมในรูปแบบตางๆ ซึ่งอยูนอกขอบเขตรูปแบบงาน ในเรื่องวิถีชีวิตของไทย หรือประเพณีไทย หรือ 
ท่ีเกี่ยวของกับสถาบันทางศาสนา ซึ่งนอกจากเปนการสงเสริมใหเกิดการสรางสรรค ใหเกิดกิจกรรม 
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หลากหลายรูปแบบ แลวยังชวยสรางกิจกรรมเพ่ือการดึงดูดใหเยาวชนไทยเกิดความตระหนักในเรื่องระบบ 
คุณคาและคุณธรรม จริยธรรมมากยิ่งขึ้น ตัวอยางกิจกรรม ไดแก กิจกรรมคายพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม 
คายพัฒนาทักษะชีวิต การเขาคาย/ กิจกรรมพัฒนาจิต เปนตน ซึ่งอาจจัดสําหรับกลุมเปาหมายตางๆ เชน 
นักเรียน นักศึกษา เยาวชน บุคลากร สมาชิกในชุมชน เปนตน 
5. โครงการ/กิจกรรมการแสดงศิลปวัฒนธรรมไทย เชน ดนตรีไทย และพ้ืนบานศิลปการแสดงของไทยและ 
พ้ืนบาน ประดิษฐศิลปะไทยและพ้ืนบาน งานหัตถกรรมกีฬาและการละเลนพ้ืนบานตางๆ อาจเปนโครงการ/ 
กิจกรรม ท้ังในสวนท่ีจัดขึ้นเองโดยตรง หรือการใหบริการการแสดงแกหนวยงานตางๆ หรือการเขารวม 
กิจกรรมตางๆ ไดแก การแสดงนาฎศิลปะ ดนตรีไทย การแสดงโนรา การแสดงหนังตะลุง และการละเลนพ้ืนบาน 
ตางๆ เชน ตะกรอไทย สะบา หมากขุม เปนตน หรือการนํากลุมนักศึกษา/บุคลากร ไปรวมกิจกรรมดังกลาว 
ท่ีหนวยงานอื่นจัดขึ้น เพ่ือสรางโอกาสในการมีสวนรวมทางศิลปะและวัฒนธรรมขึ้นเปนตน 
6. การแสดงศิลปวัฒนธรรมสากลและของชาติ อื่นๆ อันเปนการแสดงถึงความเขาใจวัฒนธรรมของชาติตางๆ 
ซึ่งมีความสําคัญตอการอยูรวมกันอยางสันติ ดังนั้นการจัดใหนักศึกษาเยาวชน ประชาชน มีประสบการณ 
และการเรียนรูวัฒนธรรมนานาชาติผานกิจกรรมรูปแบบตางๆน้ัน มีความสําคัญตอการดํารงอยูอยางมีความ 
เขาใจท่ีชัดเจนตอวัฒนธรรมของตนเองและวัฒนธรรมของชาติอื่นๆ อันเปนวัฒนธรรมโดยรวมของโลก 
ศิลปวัฒนธรรมสากลและชีวิตวัฒนธรรมของประเทศตางๆ ท่ีส่ือออกมาในรูปแบบตางๆ เชน ดนตรี 
ศิลปการแสดง ประดิษฐศิลป งานหัตถกรรม ศิลปกรรมตางๆ ท่ีอาจจะส่ือสารออกมาในรูปแบบของการ 
แสดงภาพยนตร  ภาพถาย ภาพเขียนนิทรรศการ วัฒนธรรมตางๆ ซึ่งอาจเปนกิจกรรมท่ีหนวยงานจัดขึ้น 
โดยตรงหรือการใหบริการแกหนวยงานอื่นๆ หรือการเขารวมชมกิจกรรมตางๆ ไดแก การแสดงดนตรีสากล 
และดนตรีประจําชนชาติตางๆ การแสดงจินตลีลาประกอบเพลง การประกวดดนตรีสากล การจัดการ 
แสดงผลงานสรางสรรคทางดานศิลปกรรมประเภทตางๆ เชน นิทรรศการศิลปกรรม ประติมากรรม เปนตน 
กรณีงานท่ีจัดขึ้นโดยหนวยงานภายนอกและขอความรวมมือใหสถาบันไปชวย ใหสามารถนับได 
 
ขอมูลอางอิงสําหรับผูประเมิน : 

1. จํานวนโครงการหรือกิจกรรมนักศึกษาปริญญาตรีภาคปกติของสถาบันอุดมศึกษาในปการศึกษานั้น 
2. จํานวนและรายชื่อโครงการหรือ กิจกรรมในการอนุรักษ พัฒนา และสรางเสริมเอกลักษณ ศิลปะและวัฒนธรรม 

ของสถาบันอุดมศึกษา ในปการศึกษานั้น 
3. จํานวนและรายชื่อโครงการหรือ กิจกรรมในการอนุรักษ พัฒนา และสรางเสริมเอกลักษณ ศิลปะและวัฒนธรรม 

ของสถาบันอุดมศึกษา โดยผานทางกระบวนการผลิตบัณฑิต ในปการศึกษานั้น 
4. จํานวนและรายชื่อโครงการหรือ กิจกรรมในการอนุรักษ พัฒนา และสรางเสริมเอกลักษณ ศิลปะและวัฒนธรรม 

ของสถาบันอุดมศึกษา โดยผานทางงานวิจัยและบริการวิชาการ ในปการศึกษานั้น 
5. รายงานสรุปจํานวนโครงการหรือ กิจกรรมในการอนุรักษ พัฒนา และสรางเสริมเอกลักษณ ศิลปะและวัฒนธรรม 

ของสถาบันอุดมศึกษาในปการศึกษานั้น 
 
 
สูตรการคํานวณ  : 

 
 จํานวนโครงการหรือ กิจกรรมในการอนุรักษ พัฒนา และสรางเสริมเอกลักษณ 

ศิลปะและวัฒนธรรม ของนักศึกษาปริญญาตรีภาคปกติในปการศึกษานั้น 
จํานวนโครงการหรือกิจกรรมนักศึกษาปริญญาตรีภาคปกติ ในปการศึกษานั้น 

x 100 
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เกณฑการประเมิน : 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 

≥ 2.0 รอยละ 1 – 1.4 รอยละ 1.5 – 1.9 
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ตัวบงชี้ท่ี : 6.1.2 รอยละของคาใชจายและมูลคาท่ีใชในการอนุรักษพัฒนาและสรางเสริม เอกลักษณศิลปะ
และวัฒธรรมตองบดําเนินการ 

ชนิดของตัวบงชี้ : ปจจัยนําเขา 

  ระดับตัวบงชี้ : มหาวิทยาลัย คณะ/สถาบัน 
แหลงขอมูลระดับมหาวิทยาลัย : กองกิจการนิสิต และสถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ 

แหลงขอมูลระดับคณะ/สถาบัน : งานกิจการนิสิต งานการเงิน และรองคณบดี/รองผูอํานวยการท่ีเกี่ยวของ 

 
คําอธิบายตัวบงชี้ :  

• เปรียบเทียบคาใชจายและมูลคาท่ีใชในการอนุรักษ พัฒนาและสรางเสริมเอกลักษณศิลปะและวัฒนธรรมกับ
งบดําเนินการ ในปการศึกษานั้นแสดงในรูปรอยละ 

• คาใชจายและมูลคาท่ีสถาบันใชไปเพื่อการอนุรักษ พัฒนา และสรางเสริมเอกลักษณศิลปะและวัฒนธรรมเทียบ
งบดําเนินการ 

• คาใชจาย (in-cash) หมายถึง คาใชจายท้ังหมดในรูปของตัวเงินท่ีใชในการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

• มูลคา (in-kind) หมายถึง คาใชจายท่ีไดจากการคํานวณเปนจํานวนเงินเทียบเคียงจากบริการท่ีสถาบันจัดให เชน 
คาตอบแทนบุคลากร คาใชอุปกรณและสถานที่ เปนตน ตัวอยางเชน คณาจารยและนิสิตไปดําเนินโครงการ
อนุรักษ พัฒนา และสรางเสริมเอกลักษณศิลปะและวัฒนธรรม เปนการทํา งานแบบอาสาสมัคร กรณีนี้ก็สามารถ
นํา มาคิดเปนคาใชจายคาตอบแทนใหคณาจารยและนิสิตไดในอัตรามาตรฐานท่ีสถาบันอุดมศึกษากําหนดไวใน
การใหบริการโดยทั่วไป 

• งบดําเนินการ หมายถึง เงินเดือน คาตอบแทน คาใชสอย คาวัสดุ คาสาธารณูปโภคเงินอุดหนุน และคาเส่ือม
ราคา โดยไมรวมงบลงทุน (งบครุภัณฑ ท่ีดิน ส่ิงกอสราง) งบดําเนินการใหคิดจากงบประมาณแผนดินและ
งบประมาณรายได (เงินนอกงบประมาณแผนดิน) ท้ังนี้ ใหนับรวม มูลคา (in-kind) ดวย 

• นับเฉพาะโครงการที่ไมเรียกเก็บเงินใดๆ จากผูรับบริการ 

• นับคาใชจายและมูลคาท่ีใชจริง ไมใชท่ีตั้งงบประมาณ 

• นับเฉพาะโครงการที่สถาบันพิจารณาเห็นชอบใหดําเนินการ 
 
ขอมูลอางอิงสําหรับผูประเมิน : 

1. จํานวนคาใชจายท่ีสถาบันใชไปในการอนุรักษ พัฒนา และเสริมสรางเอกลักษณ ศิลปะและวัฒนธรรม ใหบริการ
ทางวิชาการแกชุมชนหรือสังคมในแตละปการศึกษา 

2. คาใชจายท่ีไดจากการคํานวณเปนจํานวนเงินเทียบเคียงจากการท่ีอาจารยประจําของสถาบันไดใชเพ่ืออนุรักษ 
พัฒนา และสรางเสริมเอกลักษณศิลปะและวัฒนธรรมในแตละปการศึกษา 

3.  งบดําเนินการในปการศึกษานั้น   
 
สูตรการคํานวณ  : 

 
 จํานวนคาใชจายและมูลคาใชจายเปนตัวเงินท่ีใชเพ่ือการอนุรักษ พัฒนาฯ     

ในปการศึกษานั้น 
งบดําเนินการในปการศึกษานั้น 

x 100 
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เกณฑการประเมิน : 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 

รอยละ 0.01 – 0.49  0.5 – 0.99 % 
≥ 

ของงบดําเนินการ ของงบดําเนินการ 
รอยละ 1 ของงบดําเนินการ 
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องคประกอบท่ี 7 การบริหารและการจัดการ 

 
ตัวบงชี้ท่ี : 7.1 สภาสถาบันใชหลักธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการและสามารถผลักดันสถาบันใหแขงขันได

ในระดับสากล 
ชนิดของตัวบงชี้ : กระบวนการ 

  ระดับตัวบงชี้ : มหาวิทยาลัย คณะ/สถาบัน 
แหลงขอมูลระดับมหาวิทยาลัย : กองกลาง สํานักงานอธิการบดี 

แหลงขอมูลระดับคณะ/สถาบัน : งานบริหารและธุรการ คณะ/สถาบัน 

 
คําอธิบายตัวบงชี้ :  

คุณภาพของสถานศึกษาจะมีทิศทางที่จะพัฒนาตอไปในอนาคตไดอยางดีหรือไมขึ้นอยูกับวามีสภาสถาบัน  
ท่ีรับผิดชอบใหความสําคัญ และโปรงใส ติดตามกํากับดูแล สถานศึกษาอยางใกลชิด มีสวนรวมในการกําหนดทิศทาง 
ยุทธศาสตร  นโยบายของสถาบัน  ดูแล  ติดตาม  กํากับการดํา เนินงานของสถานศึกษา  มีการประชุม  
สภาสถาบันการศึกษาอยางสม่ําเสมอ พิจารณาและใหขอเสนอแนะรายงานทางการเงินท่ีสถาบันนําเสนอ 
 
แนวปฏิบัติท่ีดี : 

1. สภาสถาบันกําหนดทิศทาง ยุทธศาสตร และนโยบายของสถาบันรวมกับสถาบัน 
2. สภาสถาบันติดตามผลการดําเนินงานท่ีสําคัญของภารกิจหลักของสถาบันอยางครบถวน 
3. มีการประชุมกรรมการสภาสถาบันอยางต่ํารอยละ 80 ของแผน ในการประชุมแตละครั้งมีกรรมการเขารวมโดย

เฉล่ียไมนอยกวารอยละ 80 และตองสงเอกสารใหกรรมการสภาสถาบันอยางนอย 7 วันกอนการประชุม 
4. มีการประเมินงานของอธิการบดีหรือผูบริหารสูงสุด โดยมีหลักเกณฑท่ีชัดเจนและตกลงกันไวลวงหนา 
5. สภาสภาบันบริหารงานโดยใชหลักธรรมาภิบาล เชน การปกปองผลประโยชนของผูมีสวนไดสวนเสียโดยเฉพาะ

ในประเด็นของคุณภาพการศึกษา การสงเสริมและตรวจติดตามการปฏิบัติตามกฎหมายภายใตหลักคุณธรรม 
จริยธรรม การเปดโอกาสใหมีสวนรวมและมีการตรวจสอบ การดําเนินงาน เปนตน 

6. มีการประเมินผลการดําเนินงานของสภาสถาบัน และเปดเผยตอสาธารณชนเปนประจําทุกป 
 
ขอมูลอางอิงสําหรับผูประเมิน : 

1. แผนการประชุม รายงานการประชุม และเอกสารประกอบการประชุมสภา สถาบัน  
2. เอกสารหลักฐานท่ีแสดงวาสภาสถาบันมีการบริหารจัดการประชุมอยางมีประสิทธิภาพ อาทิ รอยละของจํานวน

ครั้ง และรอยละของการเขารวมประชุมของกรรมการในการประชุมจริงของสภาสถาบัน หลักฐานจํานวนวันท่ีสง
เอกสารใหกรรมการสภาสถาบัน 

3. เอกสารหลักฐานท่ีแสดงวาสถาบันมีการบริหารงานโดยใชหลักธรรมาภิบาล เชน การปกปองผลประโยชนของผูมี
สวนไดสวนเสีย โดยเฉพาะในประเด็นของคุณภาพการศึกษา การสงเสริมและตรวจติดตามการปฏิบัติตาม
กฎหมายภายใตหลักคุณธรรม จริยธรรมภายในองคกร การเปดโอกาสใหมีการตรวจสอบสภาสถาบัน ตลอดจน
การเปดเผยผลการดําเนินงานของสภาสถาบันตอ สาธารณชน เปนตน 

4.  เอกสารหลักฐานท่ีแสดงวาสภาสถาบันมีการติดตามและประเมินผลการดําเนินงานของสถาบันและผูบริหาร
สถาบัน เชน เกณฑการประเมินผลงานของผูบริหารสูงสุดของสถาบัน รวมทั้งรายงานการนําผลท่ีไดไปปรับปรุง
การบริหารสถาบัน  
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5. ความสําเร็จของความรวมมือระหวางสภาสถาบันและสถาบันในการพัฒนา ยุทธศาสตร นโยบาย และแผนพัฒนา
สถาบันสูความเปนเลิศและการแขงขันได 

6.  ความสําเร็จของการถายทอดนโยบายหรือทิศทางการบริหารงานดวยหลักธรรมาภิบาลของสภาสถาบันไปสู
สถาบัน 

 
เกณฑมาตรฐาน : ขอ 

1. สภาสภาบันมีบทบาทสําคัญในการกําหนดทิศทาง ยุทธศาสตรและนโยบายของสถาบัน 
2. สภาสถาบันมีการติดตามผลการดําเนินงานตามภารกิจหลักของสถาบันมากกวาปละ 2 ครั้ง 
3. มีการประชุมกรรมการสภาสถาบันอยางต่ํารอยละ 80 ของแผน ในการประชุมแตละคร้ังมีกรรมการเขารวมโดย

เฉล่ียไมนอยกวารอยละ 80 โดยมีการสงเอกสารใหกรรมการสภา สถาบันอยางนอย 7 วันกอนการประชุม 
4. สภาสถาบันจัดใหมีการประเมินผลงานของอธิการบดีหรือผูบริหารสูงสุดตามหลักเกณฑท่ีตกลงกันไวลวงหนา 
5. สภาสถาบันมีการดําเนินงานโดยใชหลักธรรมาภิบาลและสงเสริมการบริหารงาน โดยใชหลักธรรมาภิบาลทั่วท้ัง

องคกร 
 
เกณฑการประเมิน : 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 

มีการดําเนินการไมครบ 4 ขอ มีการดําเนินการ 4 ขอ มีการดําเนินการครบทุกขอ 
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ตัวบงชี้ท่ี : 7.1.1 ระดับความสําเร็จของการพัฒนาการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา สูความเปนนานาชาติ 
ชนิดของตัวบงชี้ : กระบวนการ 

  ระดับตัวบงชี้ : มหาวิทยาลัย คณะ/สถาบัน 
แหลงขอมูลระดับมหาวิทยาลัย : บัณฑิตศึกษา/กองวิเทศสัมพันธ 

แหลงขอมูลระดับคณะ/สถาบัน : งานวิชาการ  คณะ/สถาบัน 

 
คําอธิบายตัวบงชี้ :  

• เพ่ือเปนการรองรับแนวคิดการเปนมหาวิทยาลัยท่ีเนนการวิจัยและการผลิตบัณฑิต ระดับบัณฑิตศึกษา ซึ่ง 
ควรพัฒนาสถาบันของตนใหเขาสูความเปนนานาชาติ 
การขับเคลื่อนการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาสูความเปนนานาชาติ หมายถึง กระบวนการในการ • 

วางแผน เพ่ือสะทอนวิสัยทัศนในการที่จะสรางความเปนสากลของการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาครอบคลุม 4 
ดาน ไดแก ความเปนนานาชาติดานหลักสูตร (Internationalizing curriculum) ความเปนนานาชาติดานคณาจารย 
(Internationalizingfaculty) ความเปนนานาชาติดานนักศึกษา(Internationalizing student) และความเปนนานาชาติ 
ดานภาษา (Internationalizing language) โดยมุงเนนพัฒนาใหผูสําเร็จการศึกษามีทักษะและศักยภาพในการทําวิจัย 
เพ่ือใหท้ังผูสําเร็จการศึกษาสามารถผลิตวิทยานิพนธท่ีมีคุณภาพเปนท่ียอมรับในระดับชาติ/นานาชาติ ท้ังนี้ตอง 
เร่ิมตนจากการใหความสําคัญกับกระบวนการในการจัดทําแผนและวิสัยทัศน อันเปนการแสดงถึงทิศทางของการ 
พัฒนามหาวิทยาลัยในอนาคต โดยหันมาใหความสําคัญกับการเปดสอนหลักสูตร แผน ก มุงพัฒนาการเปดหลักสูตร 
นานาชาติ เพ่ิมจํานวนนักศึกษานานาชาติหรือนักเรียนแลกเปล่ียน รวมท้ังมุงพัฒนาคณาจารยใหมีโอกาสไดเปด 
วิสัยทัศนสูโลกแหงความรูในอารยประเทศ เปนตน 
นักศึกษาแลกเปลี่ยน (Exchange student) หมายถึง นักศึกษาท่ีไดรับการอนุมัติจากมหาวิทยาลัยให • 

เดินทางไปตางประเทศดวยเหตุผลทางการศึกษา หรือนักศึกษาท่ีไดรับอนุมัติจากมหาวิทยาลัยใหเดินทางมาที่ 
มหาวิทยาลัยในประเทศไทยเพ่ือเหตุผลทางการศึกษา โดยจะนับเฉพาะกรณีท่ีมีหลักฐานวามีการลงทะเบียนเรียน 
อยางนอย 1 รายวิชา ในกรณีท่ีนักศึกษาคนนั้นใชเวลาพํานักอยูขามปงบประมาณ รวมท้ังกรณีท่ีนักศึกษาคนนั้นได 
เดินทางไปประเทศอื่นอีกในปงบประมาณเดียวกัน โดยเขาหลักเกณฑขางตน ใหสามารถนับซ้ําคนได 
อาจารยแลกเปลี่ยน (Visiting scholar/ fellowship/ professor/ researcher) หมายถึง คณาจารยท่ี • 

มหาวิทยาลัยสงไปหรือรับเขามาจากตางประเทศ เพ่ือเหตุผลทางวิชาการ เชน การสอน การวิจัย การสรางผลงาน 
วิชาการ เปนตน ท้ังนี้จะนับเฉพาะในกรณีท่ีมีหลักฐานแสดงวาไดมีการพํานักอยูเพ่ือการดังกลาวไมต่ํากวา 3 เดือน 
หรือหากเปนกรณีการแลกเปล่ียนอาจารยผูสอน จะนับเฉพาะกรณีท่ีมีหลักฐานวาไดรับผิดชอบการสอนในรายวิชา 
ดังกลาวไมต่ํากวารอยละ 50 ของรายวิชาน้ันๆ ในกรณีท่ีคณาจารยนั้นใชเวลาพํานักอยูขามปงบประมาณ รวมท้ัง 
กรณีท่ีคณาจารยคนนั้นไดเดินทางไปประเทศอื่นอีกในปงบประมาณเดียวกัน โดยเขาหลักเกณฑขางตน ใหสามารถ 
นับซ้ําคนได 
• การวัดระดับความสําเร็จของการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา จะมุงวัดท่ีผลการดําเนินการตามประเด็นท่ี 
แสดงถึงผลจากการขับเคล่ือนการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาสูความเปนนานาชาติดังน้ี 
1. มหาบัณฑิตรอยละ 80 ขึ้นไปมีผลงานวิจัยตีพิมพเปนภาษาตางประเทศ 
2. ดุษฎีบัณฑิตรอยละ 80 ขึ้นไปมีผลงานวิจัยตีพิมพเปนภาษาตางประเทศ 
3. สัดสวนของหลักสูตรนานาชาติตอหลักสูตรภาษาไทยตั้งแตรอยละ 20 ขึ้นไป 
4. รอยละของนักศึกษาชาวตางชาติ (ไมไดถือสัญชาติไทยหรือไมไดใชภาษาไทยเปนภาษาหลัก) ในหลักสูตร 

นานาชาติตอนักศึกษาชาวไทย ตั้งแตรอยละ 10 ขึ้นไป 
5. รอยละของ visiting scholar/ fellowship/ professor ท่ีสงออกไปตางประเทศและท่ีรับเขามาในมหาวิทยาลัย 
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ตั้งแตรอยละ 30 ขึ้นไป 
6. รอยละของนักศึกษาแลกเปล่ียน (Exchange student) ท้ังท่ีสงออกไปและที่รับเขามาในมหาวิทยาลัย ตั้งแต 
รอยละ 10 ของนักศึกษาในหลักสูตรนานาชาติท้ังหมด ขึ้นไป 
 
 
ขอมูลอางอิงสําหรับผูประเมิน : 

1. แผนในการขับเคล่ือนการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาเขาสูความเปนนานาชาติท่ีผานการอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัย 
แลว 
2. หลักฐานการดําเนินงานตามแผน/กิจกรรม/โครงการที่กําหนดไวในแผน 
3. หลักฐานแสดงจํานวนหลักสูตรทั้งหมดท่ีเปดสอน โดยจําแนกเปนหลักสูตรภาษาไทย กับหลักสูตรนานาชาติ 
4. หลักฐานแสดง จํานวนนักศึกษาท้ังหมด โดยจําแนกตามหลักสูตร พรอมระบุเชื้อชาติของนักศึกษา 
5. หลักฐานแสดงจํานวน visiting scholar/fellowship/ professor จําแนกตามการสงไปตางประเทศ และการรับเขามา 
ในมหาวิทยาลัย (พรอมท้ังระบุระยะเวลาในการพํานักอยูเพ่ือการนั้น) 
6. หลักฐานแสดงจํานวน Exchange student จําแนกตามการสงไปตางประเทศ และการรับเขามาในมหาวิทยาลัย 
(พรอมหลักการวาไดมีการลงทะเบียนเรียนอยางนอย 1 รายวิชา) 
7. หลักฐานการตีพิมพผลงานวิจัย/ วิทยานิพนธของผูสําเร็จการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา 
 
เกณฑมาตรฐาน : ระดับ 

1. มีแผนในการขับเคล่ือนการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาเขาสูความเปนนานาชาติ ครอบคลุมดานหลักสูตร ดาน 
คณาจารย ดานนักศึกษา และดานภาษาที่ใชสอน 
2. ดําเนินการตามแผนครอบคลุมทุกดาน ทุกประเด็นอยางครบถวน 
3. เกิดผลจากการขับเคล่ือนการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาสูความเปนนานาชาติตามประเด็นท่ีกําหนดอยางนอย 2 
ประเด็น 
4. เกิดผลจากการขับเคล่ือนการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาสูความเปนนานาชาติตามประเด็นท่ีกําหนดจํานวน 
3-4 ประเด็น 
5. เกดิผลจากการขับเคล่ือนการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาสูความเปนนานาชาติตามประเด็นท่ีกําหนดจํานวน 
5-6 ประเด็น 
 
เกณฑการประเมิน : 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 

มีการดําเนินการไมครบ 4 ขอ มีการดําเนินการ 4 ขอ มีการดําเนินการครบทุกขอ 
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ตัวบงชี้ท่ี : 7.1.2 ระดับความสําเร็จในการพัฒนาสถาบันสูระดับสากล 
ชนิดของตัวบงชี้ : กระบวนการ 

  ระดับตัวบงชี้ : มหาวิทยาลัย คณะ/สถาบัน 
แหลงขอมูลระดับมหาวิทยาลัย : ฝายวิชาการ/บัณฑิตศึกษา/กองวิเทศสัมพันธ 

แหลงขอมูลระดับคณะ/สถาบัน : งานวิชาการ  คณะ/สถาบัน 

 
คําอธิบายตัวบงชี้ :  

            การพัฒนาสถาบันสูระดับสากล หมายถึง การสงเสริมใหสถาบันอุดมศึกษาไดรับการยอมรับ 
ทางวิชาการในระดับนานาชาติ โดยไดรับการจัดอันดับเปนสถาบันอุดมศึกษาช้ันนําของโลก ในระดับสถาบัน 
หรือระดับสาขาวิชาจากองคกรจัดอันดับชั้นนําของโลก ท้ังนี้ ไมนับรวมการจัดอันดับของ webometrics.info 

องคกร ประเทศ ลักษณะการจัดกลุม/สาขาท่ีจัด จํานวน
มหาวิทยาลัย  

การ
เสนอ 

78 แหงใน
เอเชีย 

Asiaweek ดําเนินการ จัดเปน 2 กลุม ไดแก (1) Multi-disciplinary 
ท่ีฮองกง Schools (สหสาขาวิชา) (2) Specialized 

Science and Technology Schools 
(วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี) 

ทุกป 

1,400 แหง
ใน 

U.S.News & 
World 
Report 

สหรัฐอเมริกา 1. จัดแบงตามสภาพภูมิศาสตร ไดแก (1) 
national universities, (2) national liberal 
arts colleges, (3) regional universities, 
(4) regional liberal arts colleges 

สหรัฐอเมริกา 
โดย 

regional universities แบงตามภาคเหนือ 
ใต ตะวันออก กลาง และตะวันตก 
2. จัดตามสาขาวิชา ไดแก (1) แพทย 
ศาสตรธุ ร กิ จ ก ฎ ห ม า ย ก า ร ศึ ก 
ษ า แ ล ะวิศวกรรมศาสตร ผลการจัด 
อันดับจะเรียกวา America’s Best Colleges 

ทุกป 

Business 
Week 

สหรัฐอเมริกา จัดอันดับเฉพาะ Business School ผลการ 51 แหง 
จัดอันดับเรียกวา The Best B-Schools 

ทุ ก  2 
ป 

Money สหรัฐอเมริกา จัดอันดับมหาวิทยาลัยท่ีใหผลตอบแทน 1,000 แหง 
คุมคาท่ีสุด (best value) 

ทุกป 

Gourman 
Report 

สหรัฐอเมริกา จัดอั น ดั บมหาวิ ทยาลั ยประมาณ 11 
สาขาวิชาใหญ ซึ่งมีสาขายอยประมาณ 
100 สาขา 

- - 

RAE (UK) ต า ม ค ว า ม
ตองการของ
สถาบัน 

 อังกฤษ จัดกลุมคุณภาพงานวิจัยออกเปน 7 กลุม 
ตามระดับความเปนเลิศของงานวิจัยซึ่ง 
พิจารณาตามสาขาท่ีทําวิจัยและระดับของ 
ความเปนเลิศ (ระดับชาติหรือระดับ 
นานาชาติ) 

ทุ ก  4 
ป 
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องคกร ประเทศ ลักษณะการจัดกลุม/สาขาท่ีจัด จํานวน
มหาวิทยาลัย  

การ
เสนอ 

Magazine 
42 
Englishlang
uage 
Universities 

Maclean’s แคนาดา จัดประเภทเปน 3 กลุม 
1) Medical/Doctoral category 
(มหาวิทยาลัยท่ีมีโปรแกรมแพทยศาสตร 
และโปรแกรมปริญญาเอกและวิจัย) 
2) Comprehensive category 
( และ มหาวิทยาลัยท่ีมีกิจกรรมวิจัยมาก มี 

9 
Frenchlangu
age 
counterparts 

โปรแกรมทางวิชาชีพท้ังระดับปริญญาตรี 
และบัณฑิตศึกษา 
3 ) Primarily undergraduate category 
(มหาวิทยาลัยท่ีสอนระดับปริญญาตรีเปน 
หลักมีโปรแกรมบัณฑิตศึกษาไมมาก) 

ทุกป 

มหาวิทยาลัย GUG ออสเตรเรีย จัดทําโดย Australian Daily Newspaper 
40 แหง, Publishers จัดกลุมมหาวิทยาลัยตาม 
30 สาขาวิชา เกณฑยอย5 ตัว เชน ความมีชื่อเสียงหรือ 

จํานวนนักศึกษาในเกณฑยอยแตละตัว จะ 
มีการจัดกลุมคุณภาพเปน 5 ระดับ (5 
ดาว) เชน ความมีชื่อเสียงนอยจนถึงมี 
ชื่อเสียงมาก เปนตน 

ทุกป 

มหาวิทยาลัย จีน จัดทําโดย Institute of Higher Education Shanghai 
Jiao 
Tong 
University 

ท่ัวโลก ของShanghai Jiao Tong University เร่ิม 
ตั้งแตปค.ศ. 2003 มีองคประกอบในการ 
จัด 4องคประกอบ 6 ตัวบงชี้ ทําเปน 
ประกาศ เรียกวา Academic Ranking of 
World Universities จัดอันดับ 
มหาวิทยาลัย 500 แหง 

ทุกป 

มหาวิทยาลัย อังกฤษ การจัดอันดับของ The Times Higher Times 
Higher 
Ed.Supplem
ent 

ท่ัวโลก Education Supplement เร่ิมต้ังแตป ค.ศ. 
2004มีองคประกอบในการจัด 4 องค 
ประกอบ 6 ตั ว บ ง ชี้ เ มื่ อ จั ด อั น ดั 
บ แ ล ว ทํา เ ป น University League 
Tables และทําประกาศ 
เปน The World’s Top 200 Universities 

ทุกป 
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แนวปฏิบัติท่ีดี : 

1. มีแผนงานพัฒนาสถาบันสูสากล หรือเอกสาร/หลักฐานอื่นท่ีแสดงวาสถาบันหนวยงานมีแผนงานพัฒนาสถาบันสู 
สากล 
- ขอมูลท่ีปรากฏในแผนงานพัฒนาสถาบันสูสากลหรือเอกสาร/หลักฐานอื่นท่ีระบุขอมูล 
1) เปาหมายระยะยาวของการพัฒนาสูสากล 
2) เปาหมายเฉพาะในปงบประมาณ พ.ศ. 2552 
3) โครงการ/กิจกรรมหรือแนวทาง/วิธีการดําเนินการในแตละดานท่ีจะทําใหบรรลุเปาหมาย 
4) กลุมเปาหมายหรือกลุมสาขาท่ีตองการพัฒนา 
5) แนวทางการติดตามความกาวหนาและประเมินผล 
2. มีการดําเนินโครงการ/กิจกรรมหรือแนวทาง/วิธีการตามที่กําหนดไว 
3. มีการติดตามและการประเมินผลการดําเนินงานตามแผน 
- รายงานสรุปผลการติดตามความกาวหนาการดําเนินงานหรือรายงานการประเมินผล 
การดําเนินงานตามแผนงาน 
- เอกสาร/หลักฐานท่ีแสดงไดวาสถาบันอุดมศึกษามีแนวทางหรือขอเสนอเพ่ือการปรับปรุง 
การดําเนินงานและไดทําใหเกิดการพัฒนาอยางเปนระบบ 
 
ขอมูลอางอิงสําหรับผูประเมิน : 

1. หลักฐานท่ีแสดงวาสถาบันอุดมศึกษาไดรับการจัดอันดับจากหนวยงานกลางที่ไดรับการยอมรับในระดับโลกวา 
สามารถพัฒนาสถาบันอุดมศึกษาสูระดับสากล ในปงบประมาณ พ.ศ. 2552 เชน ชื่อเว็บไซต ชื่อวารสาร ประกาศ 
ฯลฯ ท้ังในภาพรวมและจําแนกตามสาขาวิชาท่ีเปดสอน 
 
เกณฑมาตรฐาน : ระดับ 

1. ไมไดรับการจัดอันดับ 
2. - 
3. ไดรับการจัดอันดับเปนสถาบันอุดมศึกษาชั้นนําของโลกในระดับสถาบันหรือสาขาวิขา 
4. ไดรับการจัดอันดับเปนสถาบันอุดมศึกษาชั้นนําของโลกในระดับสถาบันและอยางนอย 1 สาขา 
5. ไดรับการจัดอันดับเปนสถาบันอุดมศึกษาชั้นนําของโลกในระดับสถาบันและอยางนอย 2 สาขา 
 
เกณฑการประเมิน : 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 

ระดับ 1 - ระดับ 4 
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ตัวบงชี้ท่ี : 7.2 ภาวะผูนําของผูบริหารทุกระดับของสถาบัน 

ชนิดของตัวบงชี้ : กระบวนการ 

  ระดับตัวบงชี้ : มหาวิทยาลัย คณะ/สถาบัน 
แหลงขอมูลระดับมหาวิทยาลัย : กองการเจาหนาท่ี  สํานักงานอธิการบดี 

แหลงขอมูลระดับคณะ/สถาบัน : รองคณบดี /รองผูอํานวยการฝายบริหาร 

 
คําอธิบายตัวบงชี้ :  

ปจจัยสนับสนุนท่ีสําคัญตอการเจริญกาวหนาของสถาบันอุดมศึกษาคือ ผูบริหารทุกระดับของสถาบันนั้นๆ หาก
ผูบริหารมีวิสัยทัศนเปนผูนําท่ีดีมีธรรมาภิบาล รับผิดชอบตอสังคม รักความกาวหนา ดูแลบุคลากรอยางดี เปดโอกาส
ใหชุมชนเขามามีสวนรวมในการบริหาร มีความสามารถในการตัดสินใจ แกปญหาและกํากับดูแล ติดตามผลการ
ทํางานของสถาบันไปในทิศทางท่ีถูกตองจะทําใหสถาบันเจริญรุดหนาอยางรวดเร็ว 
 
แนวปฏิบัติท่ีดี : 

1. ผูบริหารมีวิสัยทัศน และสามารถถายทอดไปยังบุคลากรทุกระดับ มีความสามารถในการวางแผนกลยุทธ มีการ
นําขอมูลสารสนเทศเปนฐานในการปฏิบัติงานและพัฒนาสถาบัน  

2. มีความสามารถในการบริหารโดยคํานึงถึงประโยชนของสถาบัน นักศึกษา และ ผูสวนไดสวนเสีย 
3. มีธรรมาภิบาล มีความสามารถในการกํากับดูแล ติดตามผลการทํางานของสถาบัน และสามารถตัดสินใจแกไข

ปญหาอยางมีประสิทธิภาพ 
4. มีความสามารถดานการบริหารงานงบประมาณ บริหารรายได บริหารงานบุคคล และทรัพยากรอ่ืนๆ 
5. สนับสนุนใหบุคลากรในสถาบันและชุมชนมีสวนรวมในการบริหารจัดการ ใหอํานาจในการตัดสินใจแกบุคลากร

ตามความเหมาะสมและจูงใจใหรักสถาบัน 
6. สรางบรรยากาศเพ่ือสงเสริมใหบุคลากรมีพฤติกรรมท่ีปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบปฏิบัติและมีจริยธรรม 
 
ขอมูลอางอิงสําหรับผูประเมิน : 

1. แผนงานและ/หรือหลักเกณฑและวิธีการสรรหาและพัฒนาสมรรถนะและภาวะผูนําของผูบริหารหนวยงานทุก
ระดับของสถาบัน และหลักฐานการดําเนินงานตามหลักเกณฑ ดังกลาว ตลอดจนการประเมินและปรับปรุง 

2. จํานวนกิจกรรมหรือโครงการการสงเสริมและพัฒนาผูบริหารสถาบัน ตลอดจนหลักเกณฑระเบียบ ขอบังคับ 
มาตรการและแนวปฏิบัติท่ีเก่ียวของ 

3. ขอมูลและสารสนเทศท่ีเกี่ยวของกับการสงเสริมและพัฒนาผูบริหารสถาบัน เชน หลักเกณฑการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานและภาวะผูนําของผูบริหารหนวยงานทุกระดับ หลักฐานการสงเสริมสนับสนุนขอมูลเกี่ยวกับผลงาน
และรางวัลดานการบริหารของผูบริหาร 

4. รายงานผลการประเมินผูบริหารหนวยงานทุกระดับ 
5. จํานวนผูบริหารท่ีไดรับการพัฒนาศักยภาพและภาวะผูนํา 
6. ความสําเร็จของแผนพัฒนาสมรรถนะและภาวะผูนําของผูบริหาร และการเตรียมผูบริหารในอนาคต 
7. รายงานผลการประเมินความพึงพอใจของบุคลากรและสภาสถาบันท่ีมีตอการบริหารงานสถาบันของผูบริหาร 
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เกณฑมาตรฐาน : ระดับ 

1. มีกระบวนการสรรหาผูบริหารท่ีเปนระบบ โปรงใส ตรวจสอบได 
2. ผูบริหารดําเนินการบริหารดวยหลักธรรมาภิบาลและใชศักยภาพภาวะผูนําท่ีมีอยู โดยคํานึงถึงประโยชนของ

สถาบันและผูมีสวนไดสวนเสีย  
3. มีกระบวนการประเมินศักยภาพและผลการปฏิบัติงานของผูบริหารท่ีชัดเจนและเปนท่ียอมรับในสถาบัน 
4. มีการจัดทําแผนและกลไกการพัฒนาศักยภาพของผูบริหารตามผลการประเมิน และดําเนินการตามแผนอยาง

ครบถวน 
 
เกณฑการประเมิน : 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 

มีการดําเนินการไมครบ 3 ขอแรก มีการดําเนินการ 3 ขอแรก มีการดําเนินการครบทุกขอ 
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ตัวบงชี้ท่ี : 7.3 มีการพัฒนาสถาบันสูองคการเรียนรู 

ชนิดของตัวบงชี้ : กระบวนการ 

  ระดับตัวบงชี้ : มหาวิทยาลัย คณะ/สถาบัน 
แหลงขอมูลระดับมหาวิทยาลัย : กองการเจาหนาท่ี สํานักงานอธิการบดี 

แหลงขอมูลระดับคณะ/สถาบัน : รองคณบดี/รองผูอํานวยการฝายบริหาร 

 
คําอธิบายตัวบงชี้ :  

มาตรฐานอุดมศึกษาขอท่ี 3 กําหนดใหสถาบันมีการสรางและพัฒนาสังคมฐานความรูและสังคมแหงการเรียนรู ซึ่งตอง
มีการจัดการความรูเพ่ือมุงสูองคการแหงการเรียนรู โดยมีการรวบรวมองคความรูท่ีมีอยูในองคกรซึ่งกระจัดกระจาย
อยูในตัวบุคคลหรือเอกสารมาพัฒนาใหเปนระบบ เพ่ือใหทุกคนในองคกรสามารถเขาถึงความรูและพัฒนาตนเองให
เปนผูรู รวมท้ังปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพ อันจะสงผลใหสถาบันอุดมศึกษามีความสามารถในเชิงแขงขันสูงสุด 
กระบวนการในการบริหารจัดการความรูในองคกรประกอบดวย การระบุความรู การคัดเลือก การรวบรวม การจัดเก็บ
ความรู การเขาถึงขอมูล และการแลกเปล่ียนความรูท้ังภายในและภายนอกองคกร การสรางบรรยากาศและวัฒนธรรม
การเรียนรูภายในองคกร การกําหนดแนววิธีปฏิบัติงาน ตลอดจนการใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ
การบริหารจัดการความรูในองคกรใหดียิ่งขึ้น 
 
แนวปฏิบัติท่ีดี : 

1. สถาบันมีการจัดทําแผนและกําหนดตัวบงชี้ และเปาหมายที่ชัดเจนในการจัดการความรูเพ่ือมุงสูองคกรแหงการ
เรียนรู รวมท้ังมีการประชาสัมพันธเผยแพรใหประชาคมของสถาบันรับทราบและเขาใจตรงกันอยางท่ัวถึง 

2. สถาบันมีการดําเนินงานตามแผน ประเมินแผนและปรับปรุงแผนการจัดการความรูตามระบบ PDCA อยาง
ตอเนื่อง  

3. สถาบันมีระบบและกลไกในการนําเอาผลการประเมินคุณภาพจากภายในและภายนอกดานการจัดการความรูมา
ปรับปรุงพัฒนาการจัดการความรูของสถาบัน  

4. สถาบันมีการนําองคความรูและนวัตกรรมที่ไดจากการจัดการความรูไปใชใหเกิดประโยชนแกสถาบันและสังคม 
รวมท้ังมีการเผยแพรใหสังคมรับทราบ 

 
ขอมูลอางอิงสําหรับผูประเมิน : 

1. แผนงานดานการจัดการความรูเพ่ือมุงสูองคกรแหงการเรียนรูของสถาบัน และหลักฐานการดําเนินงานตามแผน 
ตลอดจนการประเมินและปรับปรุง 

2. โครงการบริหารงานดานการจัดการความรูของสถาบัน ตลอดจนหลักเกณฑ ระเบียบ ขอบังคับ มาตรการและ
แนวปฏิบัติท่ีเก่ียวของ 

3. ขอมูลและสารสนเทศที่เกี่ยวของกับการสงเสริมและพัฒนาการจัดการความรูของสถาบัน เชน คําส่ังแตงต้ังหรือ
มอบหมายผูรับผิดชอบ รายงานการประชุมของทีมงาน/คณะกรรมการผูรับผิดชอบหลักดานการจัดการความรู 
ฐานขอมูลดานการจัดการความรู หลักฐานการสงเสริมสนับสนุน เอกสารและส่ือเผยแพรประชาสัมพันธตาง ๆ 

4.  จํานวนบุคลากรและหนวยงานท่ีมีการนําความรูดานการจัดการความรูไปใชในการปฏิบัติงาน 
5. จํานวนชุมชนนักปฏิบัติและเครือขายดานการจัดการความรู 
6. จํานวนองคความรูและนวัตกรรมที่ไดจากการจัดการความรูของสถาบัน 
7. รายงานผลการปฏิบัติงานท่ีแสดงถึงความสําเร็จในการจัดการความรูของสถาบัน เชน จํานวนรางวัลตางๆ  

ท่ีบุคลากรไดรับจากการจัดการความรู ประสิทธิผลของการทํางานท่ีเพ่ิมขึ้น 
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เกณฑมาตรฐาน : ระดับ 

1. มีการทบทวนและจัดทําแผนการจัดการความรู เพ่ือมุงสูองคกรแหงการเรียนรูและประชาสัมพันธเผยแพรให
ประชาคมของสถาบันรับทราบ 

2. มีการดําเนินการตามแผนจัดการความรูและประสบความสําเร็จตามเปาหมายไมนอยกวารอยละ 50 
3. มีการดําเนินการตามแผนจัดการความรูและประสบความสําเร็จตามเปาหมายรอยละ 100 
4. มีการติดตามประเมินผลความสําเร็จของการจัดการความรู  
5. มีการนําผลการประเมินไปปรับใชในการพัฒนากระบวนการจัดการความรูใหเปนสวนหนึ่งของกระบวนงานปกติ

และปรับปรุงแผนการจัดการความรู 
 
เกณฑการประเมิน : 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 

มีการดําเนินการไมครบ 3 ขอแรก มีการดําเนินการ 3 ขอแรก มีการดําเนินการอยางนอย 4 ขอแรก 
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ตัวบงชี้ท่ี : 7.4 มีระบบและกลไกในการบริหารทรัพยากรบุคคลเพ่ือพัฒนา และธํารงรักษาไวใหบุคลากรมี
คุณภาพและประสิทธิภาพ 

ชนิดของตัวบงชี้ : กระบวนการ 

  ระดับตัวบงชี้ : มหาวิทยาลัย คณะ/สถาบัน 
แหลงขอมูลระดับมหาวิทยาลัย : กองการเจาหนาท่ี สํานักงานอธิการบดี 

แหลงขอมูลระดับคณะ/สถาบัน : รองคณบดี/รองผูอํานวยการฝายบริหาร 

 
คําอธิบายตัวบงชี้ :  

คุณภาพของการศึกษาจะเกิดขึ้นถาสถานศึกษามีบุคลากรท่ีมีคุณภาพ มีความรักองคกร มุงมั่นต้ังใจปฏิบัติหนาท่ีตาม
ภาระงานที่กําหนด ผูบริหารมีการมอบหมายงานใหกับผูใตบังคับบัญชาตามศักยภาพ ความถนัด ความสนใจของ  
แตละบุคคล บุคลากรทุกระดับมีความพึงพอใจในการทํางาน องคกรมีการพัฒนาบุคลากรตามสาขาวิชาชีพ และ  
หาวิธีการท่ีจะธํารงรักษา บุคลากรท่ีมีประสิทธิภาพใหอยูกับองคกรตลอดไป 
 
แนวปฏิบัติท่ีดี : 

1. มีแผนระยะส้ันและระยะยาวในการจัดเตรียมบุคลากร พัฒนา และรักษาบุคลากรอยางมีประสิทธิภาพ (มีการ
วิเคราะหการเขาออกของบุคลากรทุกระดับ ทุกประเภทของสถาบัน) 

2. มีการวิเคราะหภาระงานและสงเสริมพัฒนาบุคลากรทุกระดับใหมีความรู ความสามารถตรงกับภารกิจและสาขา
วิชาชีพ ท้ังดานการฝกอบรม การเขารวมประชุมหรือเสนอผลงานทางวิชาการ การศึกษาตอ ตลอดจนมีการ
สงเสริมสนับสนุนบุคลากรที่มีศักยภาพและความสามารถสูง ใหประสบความสําเร็จ 

3. มีการมอบหมายงานใหเปนไปตามภารกิจของสถาบันและตามศักยภาพ ความถนัด ความสนใจของแตละคน 
รวมท้ังมีการพัฒนาระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานประจําป  

4. มีคูมือการปฏิบัติงาน มีการใหโอกาสบุคลากรทุกคนกาวหนาในการทํางานโดยมีการกําหนดเสนทางเดินของ
ตําแหนงงาน (Career Path) ทุกสายงาน 

5. มีการจัดสวัสดิการและสรางเสริมสุขภาพท่ีดีแกบุคลากร รวมท้ังการสรางสภาพแวดลอมท่ีเอ้ือตอการทํางาน และ
สรางบรรยากาศท่ีดีท่ีจะทําใหบุคลากรทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพและอยูอยางมีความสุข 

6. มีการประเมินความพึงพอใจของบุคลากรในองคการและนําผลมาใชในการปรับปรุงการบริหารงาน 
 
ขอมูลอางอิงสําหรับผูประเมิน : 

ขอมูลพ้ืนฐานและเอกสารหลักฐานอางอิง เชน  
1. แผนงานดานการบริหารทรัพยากรบุคคลของสถาบันและหลักฐานการดําเนินงานตามแผน ตลอดจนการประเมิน

และปรับปรุง 
2. โครงการบริหารทรัพยากรบุคคลของสถาบัน ตลอดจนหลักเกณฑ ประกาศ กฎ ระเบียบ ขอบังคับ และ  

แนวปฏิบัติในการบริหารทรัพยากรบุคคลของสถาบัน เชน หลักเกณฑการรับเขา สวัสดิการและสิทธิประโยชน 
ระบบพิจารณาความดี ความชอบ เปนตน 

3. ขอมูลและสารสนเทศที่เกี่ยวของกับการบริหารทรัพยากรบุคคลของสถาบัน เชน คําส่ังแตงตั้งหรือมอบหมาย
ผูรับผิดชอบ รายงานการประชุมของทีมงาน / คณะกรรมการผูรับผิดชอบหลักดานการบริหารทรัพยากรบุคคล 
ระบบฐานขอมูลบุคลากรของสถาบัน สภาพแวดลอมท่ีเอื้อตอการทํางาน ขอมูลหรือหลักฐานการจัดสรร
ทรัพยากรสนับสนุน 
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4. จํานวนบุคลากรท่ีไดรับการพัฒนาและเลื่อนตําแหนง เชน การฝกอบรม การศึกษาตอ การเขารวมประชุม
วิชาการ ตลอดจนการเล่ือนขั้น เล่ือนตําแหนงวิชาการ 

5. สถิติการเขาออก (turnover) ของบุคลากรทุกประเภท 
6. สถิติเกี่ยวกับการไดรับสวัสดิการและสิทธิประโยชนตาง ๆ ของบุคลากร 
7. ความสําเร็จในการบรรลุแผนการพัฒนาบุคลากรทุกกลุม ท้ังแผนระยะส้ัน ระยะปานกลางและระยะยาว 
8. รายงานผลการประเมินความพึงพอใจของบุคลากรทุกระดับ และนําผลการประเมินไปปรับปรุง 
9. รายงานผลการปฏิบัติงานที่แสดงถึงระดับคุณภาพการปฏิบัติงาน เชน ระดับความสําเร็จของการปฏิบัติตาม

จรรยาบรรณวิชาชีพ จํานวนบุคลากรที่ไดรับรางวัลตางๆ ท้ังในระดับสถาบัน ระดับชาติ และนานาชาติ 
 
เกณฑมาตรฐาน : ระดับ 

1. มีการจัดทําแผนการบริหารทรัพยากรบุคคลท่ีเปนรูปธรรม ภายใตการวิเคราะหขอมูลเชิงประจักษ 
2. มีระบบและกลไกในการบริหารทรัพยากรบุคคลที่เปนการสงเสริมสมรรถนะในการปฏิบัติงาน เชน การสรรหา 

การจัดวางคนลงตําแหนง การกําหนดเสนทางเดินของตําแหนง การสนับสนุนเขารวมประชุม ฝกอบรมและหรือ
เสนอผลงานทางวิชาการ การประเมินผลการปฏิบัติงาน มาตรการสรางขวัญกําลังใจ มาตรการลงโทษ รวมท้ัง
การพัฒนา และรักษาบุคลากรที่มีคุณภาพ 

3. มีระบบสวัสดิการและเสริมสรางสุขภาพท่ีดี และสรางบรรยากาศที่ดีใหบุคลากรทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพ
และอยูอยางมีความสุข 

4. มีระบบสงเสริมสนับสนุนบุคลากรท่ีมีศักยภาพสูงใหมีโอกาสประสบความสําเร็จและกาวหนาในอาชีพอยาง
รวดเร็วตามสายงาน  

5. มีการประเมินความพึงพอใจของบุคลากรทุกระดับอยางเปนระบบ 
6. มีการนําผลการประเมินความพึงพอใจเสนอผูบริหารระดับสูง และมีแนวทางในการปรับปรุงพัฒนาเพ่ือใหดีขึ้น 
 
เกณฑการประเมิน : 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 

มีการดําเนินการไมครบ 3 ขอแรก มีการดําเนินการ 3 – 4 ขอแรก มีการดําเนินการอยางนอย 5 ขอแรก 
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ตัวบงชี้ท่ี : 7.4.1 รอยละของอาจารยประจําท่ีเขารวมประชุมวิชาการหรือนําเสนอผลงานวิชาการ ท้ังในประเทศ
และตางประเทศ 

ชนิดของตัวบงชี้ : ปจจัยนําเขา 

  ระดับตัวบงชี้ : มหาวิทยาลัย คณะ/สถาบัน 
แหลงขอมูลระดับมหาวิทยาลัย : กองการเจาหนาท่ี สํานักงานอธิการบดี 

แหลงขอมูลระดับคณะ/สถาบัน : งานบริหารและธุรการ รองคณบดี/รองผูอํานวยการฝายบริหาร 

 
คําอธิบายตัวบงชี้ :  

• เปรียบเทียบอาจารยประจําของสถาบันอุดมศึกษาท่ีเขารวมประชุมวิชาการหรือนําเสนอผลงานทางวิชาการใน
ประเทศ หรือตางประเทศในปการศึกษานั้น ตอจํานวนอาจารยประจําท้ังนี้ใหนับอาจารยประจําเฉพาะที่
ปฏิบัติงานจริงไมนับรวมอาจารยท่ีลาศึกษาตอ   

• การแจงนับอาจารยประจําท่ีเขารวมประชุมวิชาการหรือนําเสนอผลงานทางวิชาการ ในแตละในปการศึกษาจะไม
นับซ้ําถึงแมวาอาจารยผูนั้นจะเขารวมประชุมวิชาการหรือนําเสนอผลงานหลายครั้ง 

• อาจารยประจํา หมายถึง อาจารยประจําทุกระดับ ไดแก อาจารยขาราชการ อาจารยพนักงาน รวมถึงอาจารย
พิเศษท่ีมีสัญญาการจางท้ังปการศึกษา (จางไมต่ํากวา 9 เดือน) 

• ผลงานทางวิชาการของอาจารยประจํา ไดแก 
1. ผลงานทางวิชาการที่ไดมีการศึกษาคนควาตามกระบวนการ ระเบียบวิธีวิจัยท่ีเหมาะสมกับสาขาวิชา 
2. การแสดงออกทางศิลปะอันเปนท่ียอมรับระดับนานาชาติและระดับชาติ 
3. งานท่ีไดรับสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตรท้ังในและตางประเทศ 
4. การแสดงความกาวหนาทางวิชาการ เสริมสรางองคความรูหรือวิธีการที่เปนประโยชนตอสาขาวิชา หรือ

แสดงความเปนตนแบบ ตนความคิดของผลงานหรือแสดงความสามารถในการบกุเบิกงานในสาขาวิชานั้น 
5. ส่ิงประดิษฐหรืองานสรางสรรคทางดานศิลปกรรมและจิตรกรรม 

 

ขอมูลอางอิงสําหรับผูประเมิน : 

1. จํานวนอาจารยประจํา ในปการศึกษานั้น เฉพาะอาจารยท่ีปฏิบัติงานจริง 
2. จํานวนอาจารยประจําท่ีนําเสนอผลงานทางวิชาการในประเทศในปการศึกษานั้น 
3. จํานวนอาจารยประจําท่ีนําเสนอผลงานทางวิชาการในตางประเทศในปการศึกษานั้น 
4. แผนพัฒนาบุคลากร 
 

สูตรการคํานวณ  :  

จํานวนอาจารยประจําท่ีเขารวมประชุมวิชาการหรือนําเสนอผลงานวิชาการหรือ
นําเสนอผลงานทางวิชาการทั้งในและตางประเทศในปการศึกษานั้น x 100 

จํานวนอาจารยประจําในปการศึกษานั้น 

 
เกณฑการประเมิน : 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 

≥ รอยละ 1 – 39 รอยละ 40 – 59 รอยละ 60 
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ตัวบงชี้ท่ี : 7.4.2 รอยละของบุคลากรประจําสายสนับสนุนท่ีไดรับพัฒนาความรูและทักษะในวิชาชีพ ท้ังใน
ประเทศและตางประเทศ 

ชนิดของตัวบงชี้ : ปจจัยนําเขา 

  ระดับตัวบงชี้ : มหาวิทยาลัย คณะ/สถาบัน 
แหลงขอมูลระดับมหาวิทยาลัย : กองการเจาหนาท่ี สํานักงานอธิการบดี 

แหลงขอมูลระดับคณะ/สถาบัน : งานบริหารและธุรการ รองคณบดี/รองผูอํานวยการฝายบริหาร 

 
คําอธิบายตัวบงชี้ :  

• เปรียบเทียบบุคลากรประจําสายสนับสนุนท่ี ไดรับการพัฒนาความรู และทักษะในวิชาชีพในประเทศหรือตาง
ประเทศ ตอบุคลากรประจําสายสนับสนุนท้ังหมดท้ังนี้นับรวมบุคลากรที่ลาศึกษาตอดวย 

• การแจงนับจะไมนับซ้ําแมวาบุคลากรสายสนับสนุนทานนั้นจะไดรับการพัฒนาความรู และทักษะในวิชาชีพหลาย
ครั้งในปการศึกษานั้นก็ตาม 

• บุคลากรสายสนับสนุน (Non-academic) หมายถึง บุคลากรสายชวยวิชาการ สายการจัดการและธุรการ  

• การพัฒนาความรู และทักษะในวิชาชีพ ไดแก 
1. การสงบุคลากรสายสนับสนุนไปศึกษาตอ 
2. การสงบุคลากรสายสนับสนุนไปอบรม สัมมนาหรือดูงาน 
3. การฝกอบรมท่ีสถาบันจัดขึ้นเอง โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือพัฒนาศักยภาพของบุคลากรสายสนับสนุน 

 
ขอมูลอางอิงสําหรับผูประเมิน : 

1. จํานวนบุคลากรสายสนับสนุนในปการศึกษานั้น นับรวมบุคลากรสายสนับสนุนท่ีลาศึกษาตอดวย 
2. จํานวนบุคลากรสายสนับสนุนท่ีไดรับการพัฒนาความรูและทักษะในวิชาชีพในประเทศในปการศึกษานั้น 
3. จํ านวนบุคลากรสายสนับสนุนท่ีไดรับการพัฒนาความรูและทักษะในวิชาชีพในตางประเทศ ในปการศึกษานั้น 
4. แผนพัฒนาบุคลากร 
 
สูตรการคํานวณ  : 

 
 จํานวนบุคลากรสายสนับสนุนท่ีไดรับการพัฒนาความรูและทักษะในวิชาชีพท้ังใน

ประเทศและตางประเทศในปการศึกษานั้น x 100 
จํานวนบุคลากรสายสนับสนุนในปการศึกษานั้น 

 
เกณฑการประเมิน : 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 

≥ รอยละ 1 – 54 รอยละ 55 – 79 รอยละ 80 
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ตัวบงชี้ท่ี : 7.5 ศักยภาพของระบบฐานขอมูลเพ่ือการบริหาร การเรียนการสอน และการวิจัย 

ชนิดของตัวบงชี้ : ปจจัยนําเขา 

  ระดับตัวบงชี้ : มหาวิทยาลัย คณะ/สถาบัน 
แหลงขอมูลระดับมหาวิทยาลัย : สํานักคอมพิวเตอร 

แหลงขอมูลระดับคณะ/สถาบัน : รองคณบดี/รองผูอํานวยการฝายบริหาร 

 
คําอธิบายตัวบงชี้ :  

ระบบฐานขอมูลและสารสนเทศ ควรตองพัฒนาขึ้นจากนโยบายและการวางแผนระดับสถาบันเพ่ือใหเปนระบบ  
ท่ีสมบูรณ สามารถเชื่อมโยงกับทุกหนวยงานที่เกี่ยวของท้ังภายในและภายนอกสถาบัน เปนระบบที่ใชงานไดท้ังเพ่ือ
การวางแผนและการตัดสินใจของผูบริหารทุกระดับ เพ่ือการปฏิบัติงานตามภารกิจทุกดานของบุคลากร เพ่ือการ
ติดตามตรวจสอบและประเมินการดําเนินงาน ตลอดจนเพ่ือการปรับปรุงและพัฒนา ท้ังนี้ระบบดังกลาวตองมีความ
สะดวกในการใชงานโดยประเมินจากความพึงพอใจของผูใช มีระบบปองกันสิทธิและความปลอดภัยของขอมูลและ 
สารสนเทศ มีระบบสํารองและกูคืน ตลอดจนเปนระบบที่มีแผนจัดการกับเหตุการณท่ีไมคาดคิด 
 
ขอมูลอางอิงสําหรับผูประเมิน : 

1. นโยบายในการจัดทําระบบฐานขอมูลเพ่ือการตัดสินใจ 
2. ระบบฐานขอมูลเพ่ือการตัดสินใจ  
3. ผลการประเมินประสิทธิภาพและความปลอดภัยของระบบฐานขอมูลและประเมินความพึงพอใจของผูใช

ฐานขอมูล  
4. รายงานการนําผลการประเมินในขอ 3 ไปใชปรับปรุงระบบฐานขอมูล 
 
เกณฑมาตรฐาน : ระดับ 

1. มีนโยบายในการจัดทําระบบฐานขอมูลเพ่ือการตัดสินใจ 
2. มีระบบฐานขอมูลเพ่ือการตัดสินใจ 
3. มีการประเมินประสิทธิภาพ และความปลอดภัยของระบบฐานขอมูล 
4. มีการประเมินความพึงพอใจของผูใชฐานขอมูล 
5. มีการนําผลการประเมินในขอ 3 และ 4 มาปรับปรุงระบบฐานขอมูล 
6. มีการเชื่อมโยงระบบฐานขอมูลของสถาบันผานระบบเครือขายกับสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาตาม

รูปแบบมาตรฐานที่กําหนด 
 
เกณฑการประเมิน : 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 

มีการดําเนินการไมครบ 2 ขอแรก มีการดําเนินการ 2 ขอแรก มีการดําเนินการอยางนอย 3 ขอแรก 
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ตัวบงชี้ท่ี : 7.6 ระดับความสําเร็จในการเปดโอกาสใหบุคคลภายนอกเขามามีสวนรวมในการพัฒนา
สถาบันอุดมศึกษา 

ชนิดของตัวบงชี้ : ผลผลิต 

  ระดับตัวบงชี้ : มหาวิทยาลัย คณะ/สถาบัน 
แหลงขอมูลระดับมหาวิทยาลัย : ศูนยประชาสัมพันธของมหาวิทยาลัย 

แหลงขอมูลระดับคณะ/สถาบัน : สํานักงานคณะ/สถาบัน 

 
คําอธิบายตัวบงชี้ :  

การบริหารแบบมีสวนรวม หมายถึง การบริหารท่ีสถาบันอุดมศึกษาเปดโอกาสใหประชาชนเขามามีสวนรวมในการ
ตัดสินใจทางการบริหารและการดําเนินกิจการของสถาบันในทางตรงหรือทางออม การท่ีสถาบันอุดมศึกษาจะมีระบบ
การบริหารท่ีเปดโอกาสใหประชาชนเขามามีสวนรวมมากข้ึนนั้น พิจารณาจากการที่สถาบันมีระบบการทํางานท่ี
เปนไปตามหลักการบริหารแบบมีสวนรวมท่ีมีการประยุกตใชในระดับสากล 5 ประการ ดังนี้  

1. มีการเปดเผยขอมูลและโปรงใสในภารกิจท่ีหนวยงานดําเนินการ โดยมีชองทางในการใหขอมูลขาวสาร
แกนิสิตนักศึกษา คณาจารย และประชาชน  

2. มีการรับฟงความคิดเห็นจากผูรับบริการและประชาชนเกี่ยวกับภารกิจของสถาบันอุดมศึกษาอยาง
สม่ําเสมอ 

3. มีระบบการจัดเก็บขอมูลท่ีไดรับจากผูรับบริการและผูท่ีเกี่ยวของไปประกอบการปรับปรุงระบบการ
ใหบริการประชาชน การปรับปรุงระบบการจัดการของสถาบันเพ่ือตอบสนองความตองการของ
ผูรับบริการ ประชาชน หรือเพ่ือประโยชนสุขของประชาชน 

4. มีการเปดโอกาสใหภาคเอกชน ประชาชน และเครือขายตางๆ ไดมีโอกาสเขารวมในกระบวนงานของ
สถาบันอุดมศึกษา โดยเฉพาะเขารวมเปนคณะกรรมการท่ีปรึกษาเพ่ือรวมกําหนดทิศทางนโยบายของ
สถาบันอุดมศึกษา การตัดสินใจเกี่ยวกับนโยบายสาธารณะที่มีผลกระทบตอคุณภาพชีวิตของประชาชน 

5. ภาคประชาชนมีสวนรวมเปนเจาของ โดยไดมีการจัดกระบวนการหรือกลไกท่ีเปนรูปธรรมให  
ภาคประชาชน หรือผูท่ีเกี่ยวของไดเขารวมในการติดตามตรวจสอบความกาวหนาของการดําเนินงาน
และผลสําเร็จในการทํางานของสถาบันอุดมศึกษา 

 
ขอมูลอางอิงสําหรับผูประเมิน : 

1. หลักฐานการดําเนินงานในเรื่องการเปดเผยขาวสารแกประชาชนอยางโปรงใส อยางนอย 5 ชองทาง จากเอกสาร
ตีพิมพ แผนพับ จดหมายขาว ประกาศ เว็บไซต การโฆษณา โลโก การจัดนิทรรศการ การแถลงขาว 

2. หลักฐานการมีระบบการรับฟงความคิดเห็นของประชาชนผานชองทางตางๆ เชน ตูรับฟงความคิดเห็น  
ศูนยขอมูล หองสมุด หมายเลขโทรศัพทสายดวน ตูปณ.เพ่ือรับเรื่องรองเรียน การจัดเวทีรับฟงความคิดเห็น 
เว็บไซต เว็บบอรด  

3. หลักฐานการนําความคิดเห็นของประชาชนไปประกอบการบริหารงาน ดังนี้ 
3.1 มีเจาหนาท่ีรับผิดชอบในการรวบรวมและประมวลผลขอมูลท่ีไดจากการรับฟงความคิดเห็น 
3.2 มีผลสรุปจากระบบการรับฟงความคิดเห็นของประชาชน 
3.3 มีบันทึกขอความหรือรายงานการประชุมหรือการจัดสัมมนาหรือรูปแบบอื่นๆ ท่ีแสดงวามีการนําเสนอ

ผลจากการรับฟงความคิดเห็นของประชาชนไปกําหนดแนวทางหรือแผนการบริหารงาน  
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4. หลักฐานการมีท่ีปรึกษาท่ีมาจากภาคประชาชน ดังนี้  
4.1  คําส่ังแตงตั้งท่ีปรึกษาภาคประชาชน 
4.2  รายชื่อหนวยงานหรือองคกรหรือบุคคลท่ีเปนท่ีปรึกษาภาคประชาชนที่เขารวมกิจกรรมอยางตอเนื่อง 
4.3  รายงานการประชุมท่ีแสดงถึงการมีสวนรวมของที่ปรึกษาภาคประชาชน 
4.4   การจัดสัมมนาหรือรูปแบบอื่น ๆ ระหวางสถาบันท่ีปรึกษาภาคประชาชน  

5. หลักฐานการมีกระบวนการหรือกลไกการติดตามตรวจสอบโดยภาคประชาชนโดยมีการดําเนินงานอยางเปน
รูปธรรม ดังนี้  

5.1  ชองทาง รูปแบบ รอบระยะเวลาการติดตามตรวจสอบโดยภาคประชาชนที่กําหนดไวอยางชัดเจน 
5.2  กิจกรรมหรือแผนงานหรือโครงการหรือประเด็นหรือเรื่องท่ีมีการตรวจสอบโดยภาคประชาชน 
5.3  รายงานผลการติดตามตรวจสอบโดยภาคประชาชน 

 
เกณฑมาตรฐาน : ระดับ 

1. มีการเปดเผยขอมูลขาวสารแกประชาชนอยางโปรงใส ผานชองทางตาง ๆ อาทิ เอกสารส่ิงพิมพ เว็บไซด 
นิทรรศการ 

2. มีระบบการรับฟงความคิดเห็นของประชาชนผานชองทางที่เปดเผยและเปนท่ีรับรูกันโดยทั่วอยางนอย  
3 ชองทาง 

3. มีการนําความคิดเห็นของประชาชนไปประกอบการบริหารงาน โดยมีเจาหนาท่ีรับผิดชอบและมีการดําเนินงาน
อยางเปนรูปธรรม 

4. มีท่ีปรึกษาท่ีมาจากภาคประชาชนทั้งท่ีเปนทางการและไมเปนทางการ และมีการดําเนินกิจกรรมรวมกันอยาง
ตอเนื่องและชัดเจน เชน จัดประชุมรวมกันอยางนอยปละ 2 ครั้ง 

5. มีกระบวนการหรือกลไกการติดตามตรวจสอบโดยภาคประชาชน 
 
เกณฑการประเมิน : 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 

มีการดําเนินการไมครบ 3 ขอแรก มีการดําเนินการ 3 – 4 ขอแรก มีการดําเนินการครบทุกขอ 
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ตัวบงชี้ท่ี : 7.7 รอยละของอาจารยประจําท่ีไดรับรางวัลผลงานทางวิชาการหรือวิชาชีพในระดับชาติหรือ
นานาชาติ 

ชนิดของตัวบงชี้ : ผลผลิต 

  ระดับตัวบงชี้ : มหาวิทยาลัย คณะ/สถาบัน 
แหลงขอมูลระดับมหาวิทยาลัย : กองแผนงาน และกองการเจาหนาท่ี สํานักงานอธิการบดี 

แหลงขอมูลระดับคณะ/สถาบัน : งานบริหารและธุรการ คณะ/สถาบัน 

 
คําอธิบายตัวบงชี้ :  

สถาบันพึงสงเสริมใหคณาจารยสรางและพัฒนาผลงานทางวิชาการหรือวิชาชีพใหมีคุณภาพอยางตอเนื่อง 
เพ่ือยกระดับคุณภาพของสถาบันและความเปนเลิศทางวิชาการ การสงเสริมใหคณาจารยไดเสนอผลงานในเวทีตางๆ 
จนไดรับรางวัลผลงานทางวิชาการหรือวิชาชีพในระดับชาติหรือนานาชาติ จะเปนการสงเสริมใหอาจารยสรางผลงานที่ 
มีคุณภาพและเปนเกียรติภูมิตอตนเอง สถาบัน และ ประเทศชาติ 
• ใหเปรียบเทียบจํานวนอาจารยประจําและนักวิจัยประจําท่ีไดรับรางวัลผลงานทางวิชาการหรือวิชาชีพในระดับชาติ 
หรือนานาชาติในปการศึกษานั้นตอจํานวนอาจารยประจําและนักวิจัยประจํา โดยใหนําเสนอในรูปรอยละ 
• อาจารยประจําและนักวิจัยประจํา หมายถึง อาจารยประจําทุกระดับ ไดแก อาจารยขาราชการ อาจารยพนักงาน 
รวมถึงอาจารยพิเศษที่มีสัญญาการจางท้ังปการศึกษา (จางไมต่ํากวา 9เดือน) และนักวิจัยประจํา ไดแก 
ขาราชการ หรือพนักงานของมหาวทิยาลัยท่ีมีสัญญาการจางท้ังปการศึกษา (จางไมต่ํากวา 9 เดือน) สามารถนับ 
รวมอาจารยประจําและนักวิจัยท่ีลาศึกษาตอไดดวย 
• การแจงนับผูไดรางวัลสามารถนับซ้ําไดหากไดรับหลายรางวัล 

 
ขอมูลอางอิงสําหรับผูประเมิน : 

1. จํานวนอาจารยประจําและนักวิจัยประจํานับรวมผูลาศึกษาตอ 
2. จํานวนและรายชื่ออาจารยประจําท่ีไดรับรางวัลผลงานทางวิชาการหรือวิชาชีพในระดับชาติหรือนานาชาติ 
 
สูตรการคํานวณ  : 

 
 จํานวนอาจารยประจําท่ีไดรับรางวัลผลงานทางวิชาการหรือวิชาชีพในระดับชาติ

หรือนานาชาติ  

x 
 

100 
จํานวนอาจารยประจํา 

 
เกณฑการประเมิน : 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 

รอยละ 0.1 - รอยละ 0.99  รอยละ 1 – รอยละ 1.99  1. มากกวาหรือเทากับรอยละ 2 และ  
2. อยางนอยรอยละ 50 ของผูท่ีไดรับ 
รางวัลในขอ 1 เปนรางวัลดานการวิจัย 
หมายเหตุ กรณีไดขอ 1 แตไมไดขอ 2 
ถือวาไดคะแนน 2  
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ตัวบงชี้ท่ี : 7.8 มีการนําระบบบริหารความเส่ียงมาใชในกระบวนการบริหารการศึกษา 

ชนิดของตัวบงชี้ : กระบวนการ 

  ระดับตัวบงชี้ : มหาวิทยาลัย คณะ/สถาบัน 
แหลงขอมูลระดับมหาวิทยาลัย : ฝายประกันคุณภาพการศึกษา สํานักงานอธิการบดี 

แหลงขอมูลระดับคณะ/สถาบัน : รองคณบดี/รองผูอํานวยการ ท่ีเกี่ยวของ 

 
คําอธิบายตัวบงชี้ :  

เพ่ือใหสถาบันอุดมศึกษามีระบบในการบริหารความเส่ียง โดยการบริหารปจจัยและควบคุมกิจกรรม รวมท้ัง
กระบวนการดําเนินงานตางๆ เพ่ือลดมูลเหตุของแตละโอกาสที่องคกรจะเกิดความเสียหาย (ท้ังในรูปของตัวเงิน หรือ
ไมใชตัวเงิน เชน ชื่อเสียง และการฟองรองจากการไมปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ ประสิทธิภาพ 
ประสิทธิผล หรือความคุมคา คุณคา) ใหระดับความเส่ียงและขนาดของความเสียหายท่ีเกิดขึ้นในอนาคตใหอยูในระดับ
ท่ีองคกรยอมรับได ประเมินได ควบคุมได และตรวจสอบไดอยางมีระบบ โดยคํานึงถึงการบรรลุเปาหมายขององคกร
ตามยุทธศาสตรหรือกลยุทธเปนสําคัญ 
 
แนวปฏิบัติท่ีดี : 

1. มีการแตงตั้งคณะกรรมการบริหารความเส่ียงระดับสถาบัน โดยองคประกอบของคณะกรรมการควรมีผูบริหาร
ระดับสูง และตัวแทนท่ีรับผิดชอบในแตละพันธกิจหลักของสถาบัน  

2. การระบุความเส่ียง ปจจัยเส่ียง ควรประกอบดวยความเส่ียงที่ครอบคลุมในดานตางๆ ดังนี้  
2.1  ความเส่ียงดานงบการเงินและงบประมาณ 
2.2  ความเส่ียงดานกลยุทธ 
2.3  ความเส่ียงดานนโยบาย 
2.4  ความเส่ียงดานการปฏิบัติงาน 
2.5  ความเส่ียงจากเหตุการณภายนอก  

3.   การจัดลําดับความสําคัญของความเส่ียง ปจจัยเส่ียง สามารถพิจารณาจากมิติของโอกาสและผลกระทบจาก  
สูงมายังต่ํา เพ่ือกําหนดมาตรการหรือแผนการจัดการความเส่ียงที่ สงผลกระทบตอเปาหมายองคกรไดงายขึ้น 

4.   มาตรการหรือแผนการจัดการความเส่ียงเพ่ิมเติมสามารถใชแนวคิดของ 4 T เขามาชวย คือ Take : ยอมรับ 
Treat : ลดหรือควบคุม Transfer : โอน หรือกระจาย Terminate : หยุดหรือหลีกเล่ียง 

5.   สามารถบูรณาการความเส่ียงและระบบการควบคุมภายใน เพ่ือใชประโยชนในการควบคุมหรือลดโอกาสของ
ความสูญเสียท้ังในแงโอกาสและผลกระทบได 

 
ขอมูลอางอิงสําหรับผูประเมิน : 

1. แผนงานดานการนําระบบบริหารความเส่ียงมาใชในกระบวนการบริหารการศึกษา และหลักฐานการดําเนินงาน
ตามแผนตลอดจนการประเมินและปรับปรุง 

2. โครงการนําระบบบริหารความเส่ียงมาใชในกระบวนการบริหารการศึกษาของสถาบันตลอดจนหลักเกณฑ 
ประกาศ กฎ ระเบียบ ขอบังคับ และแนวปฏิบัติตางๆ ท่ีเกี่ยวของ  

3. ขอมูลและสารสนเทศที่เกี่ยวของกับการนําระบบบริหารความเส่ียงมาใชในกระบวนการบริหารการศึกษา เชน 
คําส่ังแตงตั้งหรือมอบหมายผูรับผิดชอบ รายงานการประชุมของทีมงาน/คณะกรรมการผูรับผิดชอบหลัก ยุทธ
ศาสตร กลยุทธ พรอมเปาหมายของสถาบัน 

 



 115

 
4.   รายงานการวิเคราะหความเส่ียง ปจจัยเส่ียงท่ีจะสงผลกระทบหรือสรางความเสียหายหรือความลมเหลวหรือ  

ลดโอกาสที่จะบรรลุเปาหมาย ซึ่งไดรับความเห็นชอบจากผูมีอํานาจสูงสุดของสถาบัน รายงานการจัดลําดับ
ความสําคัญของปจจัยเส่ียง รายงานขั้นตอนหรือรายละเอียดการดําเนินงานตามแผน รายงานผลการวิเคราะห
ความเส่ียง ปจจัยเส่ียง และผลการดําเนินงานตามแผนบริหารความเส่ียงเพ่ือการบรรลุเปาหมายตามแผนกลยุทธ 
แผนปฏิบัติงานของสถาบัน เอกสารการประเมินผลการนําระบบบริหารความเส่ียงมาใชในสถาบัน 

 
เกณฑมาตรฐาน : ระดับ 

1. มีการแตงตั้งคณะกรรมการหรือคณะทํางานบริหารความเส่ียงโดยมีผูบริหารระดับสูงและตัวแทนที่รับผิดชอบ
พันธกิจหลักของสถาบันรวมเปนคณะกรรมการหรือคณะทํางาน โดยผูบริหารระดับสูงตองมีบทบาทสําคัญในการ
กําหนดนโยบายหรือแนวทางในการบริหารความเส่ียง 

2. มีการวิเคราะหและระบุปจจัยเส่ียงที่สงผลกระทบหรือสรางความเสียหายหรือความลมเหลวหรือลดโอกาสท่ีจะ
บรรลุเปาหมายในการบริหารงานและจัดลําดับความสําคัญของปจจัยเส่ียง 

3. มีการจัดทําแผนบริหารความเส่ียง โดยแผนดังกลาวตองกําหนดมาตรการหรือแผนปฏิบัติการในการสรางความรู 
ความเขาใจใหกับบุคลากรทุกระดับในดานการบริหารความเส่ียงและการดําเนินการแกไข ลด หรือปองกันความ
เส่ียงที่จะเกิดขึ้นอยางเปนรูปธรรม 

4. มีการดําเนินการตามแผนบริหารความเส่ียง 
5. มีการสรุปผลการดําเนินงานตามแผนบริหารความเส่ียง ตลอดจน มีการกําหนด แนวทางและขอเสนอแนะในการ

ปรับปรุงแผนบริหารความเส่ียงโดยไดรับความเห็นชอบจากผูบริหารสูงสุดของสถาบัน 
 
เกณฑการประเมิน : 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 

มีการดําเนินการไมครบ 3 ขอแรก มีการดําเนินการ 3 – 4 ขอแรก มีการดําเนินการครบทุกขอ 
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ตัวบงชี้ท่ี : 7.8.1 ระดับความสําเร็จในการลดรอบระยะเวลาและขั้นตอนการปฏิบัติงานบริการ 
ชนิดของตัวบงชี้ : กระบวนการ 

  ระดับตัวบงชี้ : มหาวิทยาลัย คณะ/สถาบัน 
แหลงขอมูลระดับมหาวิทยาลัย : ฝายประกันคุณภาพการศึกษา สํานักงานอธิการบดี 

แหลงขอมูลระดับคณะ/สถาบัน : รองคณบดี/รองผูอํานวยการ ท่ีเกี่ยวของ 

 
คําอธิบายตัวบงชี้ :  

ระดับความสําเร็จของการปรับปรุงการทํางาน/การปฏิบัติงานบริการ โดยมีเปาหมายที่จะทําใหงานบริการของ 
หนวยงานมีขั้นตอนที่กระชับและมีระยะเวลาในการดําเนินงานรวดเร็ว หรือการใหบริการแบบ one stop service 
พัฒนางานบริการใหส้ินสุดในจุดบริการเพียงจุดเดียว 
• ตัวอยางกระบวนการงานที่ควรลดรอบระยะเวลาและขั้นตอนการใหบริการ 
ผูรับบริการกลุมท่ี 1 นิสิต/นักศึกษา 
1. การลงทะเบียนเรียน 
2. การขอใบแสดงผลการศึกษา (Transcript) 
3. การใหทุนกูยืมเพ่ือการศึกษา 
4. การขอหนังสือรับรองการเปนนักศึกษา 
5. การอนุมัติโครงการกิจกรรมนักศึกษา 
6. การขอหนังสือรับรองความประพฤติของนักศึกษา (หรือการขอหนังสือรับรองการทํากิจกรรมของนักศึกษา) 
ผูรับบริการกลุมท่ี 2 คณาจารย/บุคลากรภายในสถาบันอุดมศึกษา 
7. การขอทุนงานวิจัย 
8. การอนุญาตจัดโครงการ/กิจกรรมภายในมหาวิทยาลัย 
9. การออกหนังสือรับรองขาราชการและบุคลากร 
10. การบริการเบิกจายดานการเงินและ/หรือสวัสดิการขาราชการและบุคลากร 
ผูรับบริการกลุมท่ี 3 บุคคล/ประชาชนหรือหนวยงานภายนอก 
11. การใชบริการหองสมุด 
12. การขออนุญาตใชอาคาร สถานท่ี 
• คัดเลือกกระบวนงานจํานวนไมนอยกวา 3 กระบวนงาน 
 
 
ขอมูลอางอิงสําหรับผูประเมิน : 

1. หลักฐานแผนการดําเนินงาน 
• หลักฐานท่ีแสดงถึงการใหนโยบายในการดําเนินงานลดรอบระยะเวลาและขั้นตอนการปฏิบัติงานบริการ 
• จํานวนและรายชื่อกระบวนการบริการท่ีนํามาประเมินผลการลดรอบระยะเวลาและขั้นตอนการปฏิบัติงานบริการ 
• ระยะเวลาและขั้นตอนท่ีใชในการใหบริการของแตกระบวนการ (กอนการพัฒนา/ปรับปรุง การใหบริการ) 
2. รายละเอียดแสดงถึงผลการดําเนินงาน 
• จํานวนและรายชื่อกระบวนการบริการท่ีดําเนินการลดรอบระยะเวลาและขั้นตอนการปฏิบัติงานบริการ 
• หลักฐานท่ีแสดงระยะเวลา และขั้นตอนท่ีใชในการใหบริการของแตละกระบวนงานที่เกิดขึ้นจริง 
• แผนภาพแสดงการเปรียบเทียบขั้นตอนและระยะเวลา การใหบริการของแตละกระบวนงาน กอนและ 
หลังการพัฒนา/ปรับปรุงการใหบริการ 
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• การสัมภาษณผูรับบริการประกอบการประเมิน 
 
เกณฑมาตรฐาน : ระดับ 

1. มีแผนกําหนดนโยบายการดําเนินการในการลดระยะเวลาและขั้นตอนการปฏิบัติงานบริการ 
2. มีแผนงานการลดระยะเวลาและขั้นตอนการปฏิบัติงานบริการ 
3. มีการจัดต้ังคณะกรรมการดําเนินการหรือมีการมอบหมายใหมีผูรับผิดชอบดําเนินการ 
4. มีการปฏิบัติงานตามท่ีไดรับมอบหมาย 
5. มีผลยืนยัน การลดระยะเวลาและขั้นตอนของการปฏิบัติงานลงไดอยางนอยรอยละ 50 
6. มีระบบในการติดตามผลการดําเนินงาน 
7. มีการประเมินผลการดําเนินงาน 
8. มีการประเมินผลการดําเนินงานและนําผลการประเมินไปแกไขปรับปรุงการดําเนินงาน 
 
เกณฑการประเมิน : 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 

มีการดําเนินการไมครบ 4 ขอแรก มีการดําเนินการ 4 – 6 ขอแรก มีการดําเนินการครบทุกขอ 
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ตัวบงชี้ท่ี : 7.8.2 ระดับความสําเร็จของการพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการสรางคุณคา 
ชนิดของตัวบงชี้ : ผลผลิต 

  ระดับตัวบงชี้ : มหาวิทยาลัย คณะ/สถาบัน 
แหลงขอมูลระดับมหาวิทยาลัย : ฝายประกันคุณภาพการศึกษา  สํานักงานอธิการบดี 

- แหลงขอมูลระดับคณะ/สถาบัน : 

 
คําอธิบายตัวบงชี้ :  

              เพ่ือใหสถาบันอุดมศึกษามีการพัฒนาปรับปรุงกระบวนการท่ีสําคัญท่ีจะสามารถสรางประโยชนใหแกผูรับ 
บริการหรือผูมีสวนไดสวนเสีย รวมท้ัง จะนําไปสูการบรรลุพันธกิจหลักของสถาบันอุดมศึกษา กระบวนการที่สราง
คุณคาหมายถึง กระบวนการที่มีความสําคัญสูงสุดในการปฏิบัติตามภารกิจของสถาบันอุดมศึกษาและสรางคุณคา
ใหแกผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย มักเปนกระบวนการที่เกี่ยวของกับบุคลากรสวนใหญ ซึ่งมีไดหลาย
กระบวนการหลายลักษณะที่แตกตางกันตามภารกิจของสถาบันฯ เชน กระบวนการจัดการเรียนการสอน กระบวนการ
จัดหรือพัฒนาหลักสูตร เปนตน 

ขอกําหนดท่ีสําคัญของกระบวนการที่สรางคุณคา หมายถึง ส่ิงท่ีเปนปจจัยสําคัญตอความสําเร็จ ของ           • 
กระบวนการท่ีสรางคุณคาตามท่ีสถาบันอุดมศึกษากําหนดขึ้น โดยตองสอดคลองกับความคาดหวังหรือความตองการ
ของผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย ท้ังนี้ ขอกําหนดท่ีสําคัญของกระบวนการที่สรางคุณคาอาจมีมากกวา 1 ขอก็
ได เชน นิสิตนักศึกษาคาดหวังวาจะไดรับการศึกษาท่ีมีคุณภาพไดมาตรฐานขอกําหนด ท่ีสําคัญในเรื่องนี้คือ การจัด
หลักสูตรการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ อาจารยผูสอนแหลงคนควา เปนตน ซึ่งหลังจากไดขอกําหนดแลว 
สถาบันอุดมศึกษาจะนํามาออกแบบกระบวนการและจัดทําเปนมาตรฐานการปฏิบัติงานตอไป 
 
ขอมูลอางอิงสําหรับผูประเมิน : 

1. เอกสารแสดงแผนภาพและรายชื่อของกระบวนการที่สรางคุณคาท่ีสถาบันอุดมศึกษากําหนดเพื่อดําเนินการใน 
ปงบประมาณ พ.ศ. 2552 
2. รายงานการวิเคราะหหรือแผนภาพหรือเอกสาร/หลักฐานอื่นท่ีแสดงใหเห็นความเชื่อมโยงของกระบวนการท่ีสราง 
คุณคากับผลกระทบโดยตรงตอเปาประสงคเชิงยุทธศาสตร และพันธกิจหลักของสถาบัน แสดงความสอดคลองกับ 
ความคาดหวังและความตองการของผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย 
3. กรณีท่ีสถาบันอุดมศึกษากําหนดกระบวนการที่สรางคุณคาไวมากกวา 1 กระบวนการ ตองแสดงรายงานการ 
วิเคราะหหรือแผนภาพหรือเอกสาร/หลักฐานอื่นท่ีเสนอผลการวิเคราะหความเชื่อมโยงระหวางกระบวนการท่ีสราง 
คุณคาทุกกระบวนการตามที่สถาบันกําหนด เพ่ือทําใหการดําเนินงานของสถาบันมีความสอดคลองกัน 
4. รายงานการวิเคราะหหรือแผนภาพหรือเอกสาร/หลักฐานดังกลาว ตองแสดงใหเห็นไดวากระบวนการท่ีสรางคุณ 
คาท่ีไดวิเคราะหความเชื่อมโยงสอดคลองนั้น จะสงผลใหเกิดประสิทธิภาพการทํางานท่ีดีขึ้นและชวยลดคาใชจาย 
ในการดําเนินงานของสถาบันไดอยางไร 
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เกณฑมาตรฐาน : ระดับ 

1. สถาบันอุดมศึกษามีการกํา หนดกระบวนการท่ีสรางคุณคาซึ่งเปนกระบวนการที่สงผลโดยตรงตอเปาประสงคเชิง 
ยุทธศาสตร และพันธกิจหลักของสถาบัน สอดคลองกับความคาดหวังและความตองการของผูรับบริการและผูมี 
สวนไดสวนเสีย ท่ีจะทําใหเกิดประสิทธิภาพการทํางานท่ีดีขึ้น ชวยลดคาใชจายในการดําเนินงานของสถาบัน โดย 
มีการวิเคราะหความเชื่อมโยงระหวางกระบวนการที่สรางคุณคาเพ่ือทําใหการดําเนินงานของสถาบันมีความ 
สอดคลองกัน 
2. สถาบันอุดมศึกษามีการจัดทําขอกําหนดท่ีสําคัญของกระบวนการที่สรางคุณคาจากความคาดหวังและความ 
ตองการของผูรับบริการ ตามขั้นตอนท่ี 1 
3. สถาบันอุดมศึกษามีการออกแบบกระบวนการจากขอกําหนดท่ีสําคัญตามขั้นตอนที่ 2 และจัดทํา คูมือการ 
ปฏิบัติงาน พรอมท้ังการกําหนดผูรับผิดชอบท่ีชัดเจน โดยรวมกันทําหนาท่ีศึกษาความเปนไปได พิจารณาความ 
คุมคา ความเส่ียง และกรอบระยะเวลาในการดําเนินกระบวนการ 
4. สถาบันอุดมศึกษามีการปรับปรุงกระบวนการตามคูมือการปฏิบัติงาน เพ่ือทําใหงานมีประสิทธิภาพ (การควบคุม 
ตนทุน ลดระยะเวลาการดําเนินงาน)และมีการติดตามความกาวหนาการดําเนินงานอยางสม่ําเสมอ เชน มีแผน 
หรือมาตรการลดคาใชจายของหนวยงาน เปนตน 
5. สถาบันอุดมศึกษามีการกํากับติดตาม และประเมินผลการปรับปรุงตามขั้นตอนที่ 4 และจัดทํา รายงานผลการ 
ปรับปรุงกระบวนการเสนอตอผูมีอํานาจเพื่อใหพิจารณาและใหขอเสนอแนะที่จะเปนแนวทางในการกําหนด 
1. กระบวนการที่สรางคุณคาในปงบประมาณ พ.ศ. 2553 ตอไป 
 
เกณฑการประเมิน : 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 

มีการดําเนินการไมครบ 4 ขอแรก มีการดําเนินการ 4 ขอแรก มีการดําเนินการครบทุกขอ 
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ตัวบงชี้ท่ี : 7.9 ระดับความสําเร็จของการถายทอดตัวบงชี้และเปาหมายของระดับองคกรสูระดับบุคคล 

ชนิดของตัวบงชี้ : ผลผลิต 

  ระดับตัวบงชี้ : มหาวิทยาลัย คณะ/สถาบัน 
แหลงขอมูลระดับมหาวิทยาลัย : กองแผนงาน สํานักงานอธิการบดี 

แหลงขอมูลระดับคณะ/สถาบัน : งานแผน และรองคณบดี/รองผูอํานวยการที่เกี่ยวของ 

 
คําอธิบายตัวบงชี้ :  

ความสําเร็จของการถายทอดตัวบงชี้และเปาหมายของระดับองคกรสูระดับบุคคล หมายถึง ความสําเร็จท่ี
สถาบันอุดมศึกษาจัดใหมีระบบประเมินผลการดําเนินงานภายใน โดยจะตองจัดใหมีระบบในการถายทอดเปาประสงค 
ตัวบงชี้ ตามพันธกิจและยุทธศาสตรของสถาบันอุดมศึกษาไปยังหนวยงานท่ีรับผิดชอบ กําหนดเปนตัวบงชี้ของการ
ดําเนินงานและเปาหมายในระดับหนวยงานจนถึงระดับบุคคล และจัดทําคํารับรองการปฏิบัติงานรวมถึงจัดใหมีการ
ติดตามและประเมินผลการดําเนินงานตามเปาหมาย 
 
ขอมูลอางอิงสําหรับผูประเมิน : 

1. หลักฐานท่ีแสดงวาสถาบันไดจัดทําแนวทางการดําเนินการในการประเมินผล และแผนงานการประเมินผลภายใน
สถาบันอุดมศึกษา 

2. หลักฐานแสดงการทบทวนวิสัยทัศนและประเด็นยุทธศาสตร 
3. หลักฐานแสดงการจัดทํา Strategy Map ของหนวยงานในระดับคณะหรือเทียบเทา 
4. หลักฐานแสดงถึงการกําหนดตัวบงชี้และเปาหมาย และการจัดทําคํารับรองระหวางผูบริหารระดับสถาบันกับ

ผูบริหารระดับคณะ  
5. หลักฐานท่ีแสดงใหเห็นถึงระบบการติดตามผลการดาํเนินงานตามตัวบงชี้ และเปาหมาย 
6. หลักฐานท่ีแสดงใหเห็นถึงการดําเนินการตามระบบติดตามและประเมินผลที่กําหนดไวไดครบถวนและสม่ําเสมอ 
7. บันทึกหรือรายงานสรุปผลการดําเนินงาน 
8. หลักฐานท่ีแสดงใหเห็นถึงกิจกรรมที่มีการประเมินผลการดําเนินงาน และมีผลคะแนนที่ไดจากการประเมินผล

การดําเนินงานดังกลาว 
9. หลักฐานท่ีแสดงถึงหลักเกณฑและวิธีการจัดสรรส่ิงจูงใจ โดยมีการนําผลการประเมินผลการดําเนินงานมาใช

ประกอบการพิจารณาจัดสรรส่ิงจูงใจ 
 
เกณฑมาตรฐาน : ระดับ 

1. มีการกําหนดแนวทางการดําเนินการในการประเมินผลภายในสถาบัน 
2. มีแผนงานการประเมินผลภายในสถาบัน 
3. มีการกําหนดตัวบงชี้และเปาหมายตามพันธกิจและยุทธศาสตรของสถาบัน 
4. มีการจัดทํา Strategy Map ของหนวยงานในระดับคณะหรือเทียบเทา โดยกําหนดเปาประสงคของแตละประเด็น

ยุทธศาสตรท่ีเกี่ยวของกับหนวยงานใหเชื่อมโยงกับเปาประสงค และประเด็นยุทธศาสตรของสถาบัน 
5. มีการยืนยันวิสัยทัศนและประเด็นยุทธศาสตรของสถาบันอุดมศึกษาในระดับคณะหรือเทียบเทา 
6. มีระบบในการติดตามผลการดําเนินงานตามตัวบงชี้และเปาหมายตามคํารับรองของผูบริหารระดับตางๆ 
7. มีการประเมินผลการดําเนินงานตามตัวบงชี้และเปาหมายตามคํารับรอง 
8. มีการนําผลการประเมิน ผลการดําเนินงานของผูบริหารไปเชื่อมโยงกับระบบการสรางแรงจูงใจ 
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เกณฑการประเมิน : 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 

มีการดําเนินการไมครบ 5 ขอแรก มีการดําเนินการ 5 - 7 ขอแรก มีการดําเนินการครบทุกขอ 
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องคประกอบท่ี 8 การเงนิและงบประมาณ 
 

ตัวบงชี้ท่ี : 8.1 มีระบบและกลไกในการจัดสรร การวิเคราะหคาใชจาย การตรวจสอบการเงินและงบประมาณ
อยางมีประสิทธิภาพ 

ชนิดของตัวบงชี้ : กระบวนการ 

  ระดับตัวบงชี้ : มหาวิทยาลัย คณะ/สถาบัน 
แหลงขอมูลระดับมหาวิทยาลัย : กองแผนงาน และกองคลัง สํานักงานอธิการบดี 

แหลงขอมูลระดับคณะ/สถาบัน : งานแผน  และงานการเงินคณะ/สํานัก  

 
คําอธิบายตัวบงชี้ :  

สถาบันอุดมศึกษาจะตองมีระบบในการจัดหาและจัดสรรเงินอยางมีประสิทธิภาพ จะตองมีแผนกลยุทธทางดาน
การเงิน มีการวิเคราะหรายได คาใชจายของการดําเนินงาน โดยพิจารณาจากทุกแหลงเงินทุนท้ังจากงบประมาณ
แผนดินและเงินรายไดจากคาบํารุงการศึกษา รวมทั้งรายไดอื่นๆ ท่ีสถาบันไดรับ มีการนําเงินรายไดไปจัดสรรอยาง
เปนระบบ มีระบบ ฐานขอมูลทางการเงิน แยกคาใชจายตามหมวดตางๆ มีการจัดทํารายงานทางการเงินอยางเปน
ระบบครบทุกพันธกิจ มีการนําระบบโปรแกรมสามมิติดานการเงินมาใชรวมท้ังมีผูตรวจสอบการใชเงินอยาง  
มีประสิทธิภาพ รายงานทางการเงินตองสามารถทราบขอมูลดานคาใชจายท้ังหมดทั้งดานการเรียน การสอน การวิจัย 
การบริการวิชาการ การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม และการพัฒนาบุคลากร เชน คาใชจายในระบบหองสมุด 
คอมพิวเตอรและศูนยสารสนเทศตอนักศึกษา คาใชจายในการวิจัย คาใชจายของสถาบันในการบริการวิชาการวิชาชีพ 
คาใชจายและมูลคาท่ีใชในการอนุรักษ พัฒนา และสรางเสริมเอกลักษณ ศิลปวัฒธรรมตองบดําเนินการ สินทรัพย
ถาวรตอนักศึกษา งบประมาณในการพัฒนาอาจารย คาใชจายท้ังหมดตอนักศึกษา ระดับความสําเร็จของการ
ประหยัดงบประมาณ รายจายลงทุน คาใชจายดานไฟฟา น้ํามันเชื้อเพลิง งบประมาณที่ประหยัดได รอยละเงินเหลือ
จายสุทธิตองบประมาณดําเนินการ และตนทุนตอหนวยผลผลิตรายหลักสูตร 
 
แนวปฏิบัติท่ีดี : 

1. มีแผนกลยุทธทางการเงินของสถาบันท่ีสอดคลองกับวิสัยทัศน พันธกิจของสถาบันในทุกๆ ดาน ท้ังการผลิต
บัณฑิต งานวิจัย การบริการวิชาการและการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม รวมท้ังสงเสริมยุทธศาสตรของสถาบันให
เปนไปตามเปาหมาย  

2. มีแนวทางจัดหาทรัพยากรทางดานการเงิน ท้ังในสวนของการจัดหาแหลงเงิน วิธีการท่ีไดมาซึ่งแหลงเงิน รวมท้ัง
วางแผนการใชเงินอยางมีประสิทธิภาพ โปรงใส ตรวจสอบได  

3. มีการจัดทําระบบฐานขอมูลทางการเงินเพ่ือใหสามารถตรวจสอบไดตลอดเวลา และสามารถนําขอมูลใหแตละ
หนวยงานนํามาใชในการบริหาร และการตัดสินใจ  

4. มีการจัดทํารายงานทางการเงินท่ีแสดงถึงสถานะทางการเงินของสถาบัน สามารถปดงบบัญชีไดอยางนอยทุก  
6 เดือน และเสนอขอมูลใหผูบริหารเพ่ือใชในการตัดสินใจในภาพรวมขององคกร รวมท้ังการนําเสนอรายงาน
ฐานะทางการเงินใหสภาสถาบันทราบอยางนอยปละ 2 ครั้ง 

 
ขอมูลอางอิงสําหรับผูประเมิน :  

1. แผนยุทธศาสตรสถาบันอุดมศึกษาและแผนยุทธศาสตรทางการเงินของสถาบัน  
2. งบประมาณประจําปของสถาบัน  
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3. แหลงของงบประมาณรายไดจากแหลงตางๆ  
4. การจัดสรรงบประมาณคาใชจายใหกับหนวยงาน  
5. วิธีการใชเงิน การบันทึกบัญชี การติดตามผลการใชเงินของหนวยงาน  
6. ผลจากการจัดทําระบบบัญชีสามมิติของสถาบัน  
7. ฐานขอมูลทางการเงินของสถาบัน  
8. รายงานทางการเงินของสถาบัน และการนําขอมูลทางการเงินไปใชในการตัดสินใจ  
9. การคิดคาใชจายตอหัวของนักศึกษา ตนทุนผลผลิต  
10. รายงานฐานะทางการเงินตอสภาสถาบัน และขอเสนอแนะจากสภาสถาบัน 
 
เกณฑมาตรฐาน : ระดับ 

1. มีแผนกลยุทธทางการเงินท่ีสอดคลองกับยุทธศาสตรของสถาบันใหเปนไปตามเปาหมาย  
2. มีแนวทางจัดหาทรัพยากรทางดานการเงิน แผนการจัดสรร และการวางแผนการใชเงินอยางมีประสิทธิภาพ

โปรงใส ตรวจสอบได  
3. มีการจัดทําระบบฐานขอมูลทางการเงินท่ีผูบริหารสามารถนําไปใชในการตัดสินใจ และวิเคราะหสถานะทาง

การเงิน  
4. มีการจัดทํารายงานทางการเงินอยางเปนระบบ อยางนอยปละ 2 ครั้ง 
5. มีการนําขอมูลทางการเงินไปใชในการวิเคราะหคาใชจาย และวิเคราะหสถานะทางการเงินและความมั่นคงของ

องคการอยางตอเนื่อง  
6. มีหนวยงานตรวจสอบภายในและภายนอก ทําหนาท่ีตรวจติดตามการใชเงินใหเปนไปตามระเบียบและกฎเกณฑ

ท่ีสถาบันกําหนด  
7. ผูบริหารระดับสูงมีการติดตามผลการใชเงินใหเปนไปตามเปาหมาย และนําขอมูลจากรายงานทางการเงินไปใช

ในการวางแผนและการตัดสินใจ 
 
เกณฑการประเมิน : 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 

มีการดําเนินการไมครบ 5 ขอแรก มีการดําเนินการ 5 – 6 ขอแรก มีการดําเนินการครบทุกขอ 
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ตัวบงชี้ท่ี : 8.1.1 สินทรัพยถาวรตอจํานวนนักศึกษา (เต็มเวลาเทียบเทา) 

ชนิดของตัวบงชี้ : ปจจัยนําเขา 

   ระดับตัวบงชี้ : มหาวิทยาลัย คณะ/สถาบัน 
แหลงขอมูลระดับมหาวิทยาลัย : กองแผนงาน และกองคลัง สํานักงานอธิการบดี 

-- แหลงขอมูลระดับคณะ/สถาบัน : 

 
คําอธิบายตัวบงชี้ :  

• การแสดงใหเห็นถึงเสถียรภาพทางการเงินและศักยภาพดานทรัพยากรการเงินของสถาบันในระยะยาว  

• สินทรัพยถาวรหมายถึง สินทรัพยท่ีสถาบันครอบครองในฐานะนิติบุคคลตามกฎหมาย โดยจัดเปนประเภทยอย 3 
ประเภท คือ  
1. ครุภัณฑ 
2. อาคารสถานท่ี  
3. ท่ีดิน  
ซึ่งโดยท่ัวไปแลวสินทรัพยถาวรจะแสดงถึงการจัดสรรเงินของสถาบันที่จะนําไปใช จายในหมวดครุภัณฑและ
การกอสรางอาคาร   

• จํานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเทาใหนับรวมท้ังระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และระดับปริญญาเอก 
 
ขอมูลอางอิงสําหรับผูประเมิน : 

1. สินทรัพยถาวรจําแนกตามคํานิยาม ไดแก ครุภัณฑ อาคารสถานที่ และท่ีดิน 
2. จํานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเทาในปงบประมาณนั้น 
 
สูตรการคํานวณ  : 

 
  

สินทรัพยถาวรในปงบประมาณนั้น x 100 
จํานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเทาในปงบประมาณนั้น 

 
เกณฑการประเมิน : 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 

≥ 100,000 1 – 64,999 บาท/คน 65,000 – 99,999 บาท/คน บาท/คน 
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ตัวบงชี้ท่ี : 8.1.2 คาใชจายท้ังหมดตอจํานวนนักศึกษา (เต็มเวลาเทียบเทา) 

ชนิดของตัวบงชี้ : ปจจัยนําเขา 

  ระดับตัวบงชี้ : มหาวิทยาลัย คณะ/สถาบัน 
แหลงขอมูลระดับมหาวิทยาลัย : กองแผนงาน และกองคลัง สํานักงานอธิการบดี 

--- แหลงขอมูลระดับคณะ/สถาบัน : 

 
คําอธิบายตัวบงชี้ :  

• คาใชจายท่ีสถาบันอุดมศึกษาใชในการผลิตบัณฑิตระดับปริญญาตรีตอหัวจําแนกตามกลุมสาขา  

• คาใชจายทั้งหมด หมายถึง งบหมวดเงินเดือน คาตอบแทน คาใชสอย คาวัสดุ คาสาธารณูปโภค เงินอุดหนุน 
และคาเส่ือมราคา ท้ังนี้ใหคิดตามปงบประมาณ 

• เกณฑปกติของคาใชจายท้ังหมดตอจํานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเทา 
1. วิทยาศาสตรสุขภาพ    

• = 395, 208 บาทตอคน แพทยศาสตร 

• = 127,152 บาทตอคน เภสัชศาสตร 

• = 327,426 บาทตอคน ทันตแพทยศาสตร 

• = 102,880 บาทตอคน พยาบาลศาสตร 

• = 119,905 บาทตอคน เทคนิคการแพทย/ สาธารณสุขศาสตร /
สหเวชศาสตร 

2. วิทยาศาสตรกายภาพ  = 66, 338 บาทตอคน 
3.   วิศวกรรมศาสตร =70, 312 บาทตอคน 
4.   สถาปตยกรรมศาสตร  = 71, 394 บาทตอคน 
5.   เกษตรศาสตร  = 109, 910 บาทตอคน 
6.   บริหารธุรกิจฯ = 62, 532 บาทตอคน 

ครุศาสตร  = 90, 610 บาทตอคน 7.   
8.   ศิลปกรรมศาสตร = 65, 494 บาทตอคน 
9.   สังคมศาสตร = 45, 587 บาทตอคน  

 
ขอมูลอางอิงสําหรับผูประเมิน : 

1. คาใชจายท้ังหมดในปงบประมาณนั้น จําแนกตามกลุมสาขาวิชา 
2. จํานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเทาในปงบประมาณนั้น 
 
สูตรการคํานวณ  : 

 

 
คาใชจายท้ังหมดในปงบประมาณนั้น 

จํานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเทาในปงบประมาณนั้น 
x 100 
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สูตรการคํานวณ  : 
 

 
คาใชจายตอหัวนักศึกษาท่ีคํานวณได   X 100 

เกณฑปกติของแตละสาขา 
 
 

 =  2 

นําผลลัพธ 2 ท่ีคํานวณได – 100 = รอยละคาใชจายเมื่อเทียบกับเกณฑปกติของคาใชจายท้ังหมดตอจํานวนนิสิต 
 
 
 
เกณฑการประเมิน : 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 

5 – 9.99% และ -5-(-9.99)%  
≥ +10% หรือ ≤ -10% ของเกณฑ (-4.99) - 4.99% 

ของเกณฑ 
ของเกณฑ 
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ตัวบงชี้ท่ี : 8.1.3 รอยละของเงินเหลือจายสุทธิตองบดําเนินการ 

ชนิดของตัวบงชี้ : ผลลัพท 

  ระดับตัวบงชี้ : มหาวิทยาลัย คณะ/สถาบัน 
แหลงขอมูลระดับมหาวิทยาลัย : กองแผนงาน และกองคลัง สํานักงานอธิการบดี 

------ แหลงขอมูลระดับคณะ/สถาบัน : 

 
คําอธิบายตัวบงชี้ :  

• รายไดท้ังหมดของสถาบันภายหลังท่ีหักจากงบดําเนินการท้ังหมดออกแลวโดยแสดงในรูปของรอยละของ
งบดําเนินการ เปนการแสดงใหเห็นถึงประสิทธิภาพในการบริหารจัดการดานการเงินของสถาบันอุดมศึกษา 
และใชบงบอกเสถียรภาพทางการเงินและศักยภาพดานทรัพยากรการเงินของสถาบันในระยะยาว ท้ังนี้ใหคิด
ตามปงบประมาณ  

• งบดําเนินการ หมายถึง งบหมวดเงินเดือน คาตอบแทน คาใชสอยคาวัสดุ คาสาธารณูปโภค เงินอุดหนุน และ  
คาเส่ือมราคา โดยไมรวมงบลงทุน (งบครุภัณฑ ท่ีดิน ส่ิงกอสราง) งบดําเนินการคิดจากท้ังสองแหลง คือ  
จากงบประมาณแผนดินและงบเงินรายได (เงินนอกงบประมาณแผนดิน) ท้ังนี้ใหคิดตามปงบประมาณ 

 
ขอมูลอางอิงสําหรับผูประเมิน : 

1. งบดําเนินการท่ีใชจายจริงท้ังหมดในปงบประมาณ จําแนกตามกลุมสาขาวิชา 
2. งบดําเนินการในงบประมาณนั้น ไดแก คาตอบแทน คาใชสอย คาวัสดุ คาสาธารณูปโภค เงินอุดหนุน และ  

คาเส่ือมราคา โดยไมรวมงบลงทุน (งบครุภัณฑ ท่ีดินและส่ิงกอสราง) งบดําเนินการคิดจากท้ังสองแหลงคือ จาก
งบประมาณแผนดินและงบเงินรายได (เงิ นนอกงบประมาณแผนดิน) 

 
สูตรการคํานวณ  : 

   
เงินเหลือจายสุทธิในปงบประมาณนั้น x 100 
งบดําเนินการในปงบประมาณนั้น 

 
เกณฑการประเมิน : 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 

+5 – 9 % หรือ > 15%  +10 – 15%  
1 – 4 % ของงบดําเนินการ 

ของงบดําเนินการ ของงบดําเนินการ 
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ตัวบงชี้ท่ี : 8.1.4 งบประมาณสําหรับการพัฒนาคณาจารยท้ังในประเทศและตางประเทศตออาจารยประจํา 

ชนิดของตัวบงชี้ : ปจจัยนําเขา 

  ระดับตัวบงชี้ : มหาวิทยาลัย คณะ/สถาบัน 
แหลงขอมูลระดับมหาวิทยาลัย : กองแผนงาน และกองการเจาหนาท่ี สํานักงานอธิการบดี 

แหลงขอมูลระดับคณะ/สถาบัน : งานแผน และงานบริหารและธุรการ  

 
คําอธิบายตัวบงชี้ :  

จํานวนเงินที่สถาบันจัดสรรเพื่อพัฒนาคณาจารยท้ังในประเทศและตางประเทศตอจํานวนอาจารยประจํานับรวม 
อาจารยท่ีลาศึกษาตอดวยเงินท่ีสถาบันจัดสรรเพ่ือพัฒนาคณาจารยท้ังในประเทศและตางประเทศ ไดแกเงินท่ีใช 
เพ่ือ 
1. การสงบุคลากรไปศึกษาตอ 
2. การสงบุคลากรไปอบรม หรือดูงาน 
3. การฝกอบรมท่ีสถาบันจัดขึ้นเอง โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือพัฒนาศักยภาพของ 
 
ขอมูลอางอิงสําหรับผูประเมิน : 

จํานวนอาจารยประจําในปการศึกษานั้น นับรวมอาจารยท่ีลาศึกษาตอดวย 1. 
2. จํานวนเงินที่สถาบันจัดสรรสําหรับการพัฒนาคณาจารยในประเทศในปการศึกษานั้น 
3. จํานวนเงินที่สถาบันจัดสรรสําหรับการพัฒนาคณาจารยในตางประเทศในปการศึกษานั้น 
4. แผนพัฒนาบุคลากร 
 
สูตรการคํานวณ  : 

  

 
เงินจัดสรรสําหรับการพัฒนาคณาจารยท้ังในประเทศและตางประเทศในปการศึกษานั้น 

จํานวนอาจารยประจําในปการศึกษานั้น 
 

  

 
เกณฑการประเมิน : 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 

≥15,000 1 – 9,999 บาท/คน 10,000 – 14,999 บาท/คน บาท/คน 
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ตัวบงชี้ท่ี : 8.1.5 คาใชจายท้ังหมดท่ีใชในระบบหองสมุด คอมพิวเตอรและศูนยสารสนเทศตอนักศึกษา 

ชนิดของตัวบงชี้ : ปจจัยนําเขา 

   ระดับตัวบงชี้ : มหาวิทยาลัย คณะ/สถาบัน 
แหลงขอมูลระดับมหาวิทยาลัย : สํานักหอสมุด สํานักคอมพิวเตอร และสํานักส่ือฯ 

-- แหลงขอมูลระดับคณะ/สถาบัน : 

 
คําอธิบายตัวบงชี้ :  

• คาใชจายท่ีสถาบันอุดมศึกษาใชเพ่ือการพัฒนาระบบหองสมุด คอมพิวเตอร และศูนยสารสนเทศท่ีใชเพ่ือการ
สนับสนุนการจัดการเรียนการสอนท้ังหมด ไดแก 
1. งบดําเนินการและงบลงทุนท่ีใชในการจัดซื้อระบบ อุปกรณ โปรแกรม และครุภัณฑคอมพิวเตอรอื่นๆ  
2. คาใชจายในการพัฒนาระบบและเครือขายคอมพิวเตอรเพ่ือการเรียนการสอนและการคนควาของนักศึกษา 
3. คาจางบุคลากร  
4. คาเส่ือมราคาตอจํานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเทา (FTES)  

• ตัวบงชี้นี้บงบอกถึงสภาพความพอเพียงของเครื่องมือในการสนับสนุนการเรียนการสอนการเรียนรูดวยตนเองวา
เหมาะสมพอเพียงหรือไมอยางไร ซึ่งยอมสงผลตอกระบวนการจัดการเรียนการสอน และคุณภาพของผลผลิต
โดยตรง 

• งบดําเนินการ หมายถึง งบหมวดเงินเดือน คาตอบแทน คาใชสอย คาวัสดุ คาสาธารณูปโภค เงินอุดหนุนและคา
เส่ือมราคา โดยไมรวมงบลงทุน (งบครุภัณฑ ท่ีดิน ส่ิงกอสราง) งบดําเนินการคิดจากท้ังสองแหลง คือ จาก
งบประมาณแผนดินและงบเงินรายได (เงินนอกงบประมาณแผนดิน) ท้ังนี้ใหคิดตามปงบประมาณ  

• คาใชจายท้ังหมด หมายถึง งบดําเนินการและงบลงทุน ท่ีเกี่ยวกับ 
- การจัดซื้อหนังสือ วารสาร ส่ิงพิมพ ส่ือมัลติมีเดีย 
- การพัฒนาระบบสารสนเทศ ซอฟทแวร และฐานขอมูลคอมพิวเตอรเพ่ือการสืบคนและการศึกษา 
- วัสดุ อุปกรณ ครุภัณฑการศึกษา เครื่องคอมพิวเตอรท่ีใชในระบบหองสมุด และศูนยสารสนเทศ 

(กรณีของครุภัณฑใหใชคาเส่ือมราคา) 
- คาใชจายในการปรับปรุงอาคาร หองเรียน หองปฏิบัติการ 
- บุคลากร 

 

 
ขอมูลอางอิงสําหรับผูประเมิน : 

1. งบดําเนินการและงบลงทุนท่ีใชในการจัดซื้อระบบ อุปกรณ โปรแกรม และครุภัณฑ 
2. คอมพิวเตอรอื่นๆ ตลอดจนคาใชจายในการพัฒนาระบบและเครือขายคอมพิวเตอรเพ่ือการเรียนการสอนและ

การคนควาของนักศึกษา คาจางบุคลากร และคาเส่ือมราคา 
3. จํานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเทา (FTES) ในปงบประมาณนั้น 
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สูตรการคํานวณ  : 

   
คาใชจายท้ังหมดท่ีใชในระบบหองสมุด คอมพิวเตอร และศูนยสารสนเทศในปงบประมาณนั้น 

จํานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเทาในปงบประมาณนั้น 
 

 
 
 
เกณฑการประเมิน : เฉพาะมหาวิทยาลัย 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 

≥ 7,000 1 – 4,499 บาท/คน 4,500 – 6,999 บาท/คน บาท/คน 
 
 
 
เกณฑการประเมิน : ระดับหนวยงาน 

ตัวบงชี้หนวยงานแสดงเพียงรายงานเทาน้ัน ไมมีการประเมิน 
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ตัวบงชี้ท่ี : 8.1.6 รอยละของอัตราการเบิกจายเงินงบประมาณรายจายลงทุน 
ชนิดของตัวบงชี้ : ผลผลิต 

   ระดับตัวบงชี้ : มหาวิทยาลัย คณะ/สถาบัน 
แหลงขอมูลระดับมหาวิทยาลัย : กองคลัง สํานักงานอธิการบดี 

แหลงขอมูลระดับคณะ/สถาบัน : งานการเงินคณะ/สถาบัน 

 
คําอธิบายตัวบงชี้ : เฉพาะมหาวิทยาลัย 

• การพิจารณาผลสําเร็จของการเบิกจายเงินงบประมาณ จะใชอัตราการเบิกจายเงินงบประมาณรายจายลงทุน 
ของสถาบันอุดมศึกษาท้ังท่ีเบิกจายในสถาบันอุดมศึกษาและวิทยาเขต เปนตัวชี้วัดความสามารถในการเบิก 
จายเงินของสถาบันอุดมศึกษา ท้ังนี้ไมรวมงบประมาณที่ไดรับการจัดสรรเพ่ิมเติมระหวางปงบประมาณ โดย 
จะใชขอมูลการเบิกจายเงินงบประมาณจากระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส 
(GFMIS) 
• การใหคะแนนจะพิจารณาตามความสามารถในการเบิกจายเม่ือเทียบกับวงเงินงบประมาณท่ีไดรับ 
• รายจายลงทุน หมายถึง รายจายท่ีรัฐบาลจายเพื่อจัดหาทรัพยสินประเภททุน ท้ังท่ีมีตัวตนและทรัพยสินท่ีไม 
มีตัวตน ตลอดจนรายจายท่ีรัฐบาลอุดหนุนหรือโอนใหแกบุคคล องคกร หรือรัฐวิสาหกิจโดยผูรับ ไมตองจาย 
คืนใหรัฐบาลและผูรับนําไปใชจดัหาทรัพยสินประเภททุน เปนตน สามารถตรวจสอบไดจากรหัสงบประมาณ 
รายจาย รหัสลักษณะงานตําแหนงท่ี 5 แสดงถึงลักษณะเศรษฐกิจท่ีสํานักงบประมาณกําหนดให 
 
ขอมูลอางอิงสําหรับผูประเมิน : 

1. ประเมินผลจากขอมูล เอกสาร หลักฐานตางๆ 
• ใชขอมูลในการติดตามและประเมินผลจากกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง ซึ่งจะใชขอมูลผลการเบิกจายเงิน
งบประมาณรายจายลงทุนของสถาบันอุดมศึกษาจากระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐ แบบอิเล็กทรอนิกส
(GFMIS) 
• กรณีท่ีสถาบันอุดมศึกษามีงบประมาณรายจายเหลือจาย หมายถึง สถาบันอุดมศึกษาดําเนินงานบรรลุวัตถุประสงค
และเปาหมายผลผลิตหรือโครงการ ตามท่ีไดรับจัดสรรงบประมาณ หรือจากการจัดซื้อจัดจางแลวนั้น งบประมาณใน
สวนท่ีเหลือจายจะถือวาเปนงบประมาณที่สามารถประหยัดได ท้ังนี้ หากสถาบันอุดมศึกษาไมไดนํา เงินงบประมาณ
สวนนี้ไปใชจายในภารกิจ/โครงการอื่นๆ ตอ ขอใหสถาบันอุดมศึกษารายงานวงเงินงบประมาณที่ประหยัดไดดังกลาว 
(งบประมาณเหลือจาย) เพ่ือใชประกอบการประเมินผล โดยแสดงรายละเอียดของผลการดําเนินงาน ดังนี้ 
- วงเงินงบประมาณที่ประหยัดได พรอมท้ังระบุภารกิจ/โครงการ ประเภทงบรายจาย และรายการของงบประมาณที่
สามารถประหยัดได 
- เอกสารการรายงานการใชงบประมาณของสถาบันอุดมศึกษาที่สงใหกับหนวยงานที่เกี่ยวของ เชนแบบจัดทําแผน
แผน/รายงานผลการจัดซื้อจัดจางครุภัณฑ ท่ีดินและส่ิงกอสรางท่ีจัดสรรงบประมาณในงบลงทุนประจําปงบประมาณ 
พ.ศ. 2552 (แบบ สงป. 302/1) 
- เอกสาร หลักฐานแสดงการโอนเปล่ียนแปลงงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2552ท่ีไดรับการอนุมัติ
จากผูมีอํานาจ 
- เอกสาร หลักฐานแสดงการโอนเปล่ียนแปลงรายการงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2552ที่ไดรับ
การอนุมัติจากผูมีอํานาจ 
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สูตรการคํานวณ  : 

   
เงินงบประมาณรายจายลงทุนท่ีสถาบันอุดมศึกษาเบิกจาย  x   100 

วงเงินงบประมาณรายจายลงทุนท่ีไดรับ 
 

 
 
 
เกณฑการประเมิน : เฉพาะมหาวิทยาลัย 

รอเกณฑการประเมินจาก ก.พ.ร. ปงบประมาณ 52 
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ตัวบงชี้ท่ี : 8.1.7 ระดับความสําเร็จของการจัดทําตนทุนตอหนวยผลผลิต 
ชนิดของตัวบงชี้ : ผลผลิต 

 ระดับตัวบงชี้ : มหาวิทยาลัย คณะ/สถาบัน 
แหลงขอมูลระดับมหาวิทยาลัย : กองคลัง สํานักงานอธิการบดี 

----- แหลงขอมูลระดับคณะ/สถาบัน : 

 
คําอธิบายตัวบงชี้ :  

• ความสําเร็จของการจัดทําตนทุนตอหนวยผลผลิต หมายถึง การท่ีสถาบันอุดมศึกษาสามารถจัดทําบัญชีตนทุนตอหนวย
ผลผลิตตามภารกิจหลัก 
 
ขอมูลอางอิงสําหรับผูประเมิน : 

1. เอกสาร/หลักฐานท่ีแสดงถึงการจัดทํา หรือทบทวนการดําเนินงานตามแผนการเพิ่มประสิทธิภาพการดําเนินงาน 
พรอมท้ังเอกสาร หลักฐานท่ีแสดงใหเห็นวาสถาบันอุดมศึกษามีการจัดทํา หรือทบทวนดํา เนินงามตามแผนการเพิ่ม 
ประสิทธิภาพการดําเนินงานสําหรับปงบประมาณ พ.ศ. 2552 ไดแก 
• แผนการเพิ่มประสิทธิภาพการดําเนินงานสํา หรับปงบประมาณ พ.ศ. 2552 ซึ่งควรระบุรายละเอียดกิจกรรม 
ท่ีสถาบันอุดมศึกษาไดการดําเนินงาน 
• รายละเอียดการดําเนินการตามแผนการเพิ่มประสิทธิภาพการดําเนินงานสําหรับปงบประมาณ พ.ศ. 2552เชน 
- รายงานความกาวหนา/แลวเสร็จของการดําเนินงานตามแผนที่รายงานตอผูบริหารของสถาบันอุดมศึกษาอยาง
สม่ําเสมอ 
- ปฏิทินการดําเนินงาน (Gantt Chart) ท่ีแสดงถึงความกาวหนาของงานเทียบกับระยะเวลาท่ีกําหนดตามแผน 
- วันท่ีดําเนินการแลวเสร็จของแตละกิจกรรมท่ีกําหนดในแผนงาน 
2. เอกสาร/หลักฐานท่ีแสดงถึงการดําเนินงาน มีฐานขอมูลเพ่ือใชในการคํานวณตนทุนตอหนวยผลผลิต พรอมท้ัง 
เอกสารหลักฐานท่ีแสดงถึงการจัดทําบัญชีตนทุนตอหนวยผลผลิตดานการเรียนการสอนนักศึกษาระดับปริญญาตรีตอ 
หัวในปงบประมาณ พ.ศ. 2552 ทุกกลุมสาขา ดังนี้ 
• รายงานผลการคํานวณตนทุนตอหนวยผลผลิตของปงบประมาณ พ.ศ. 2552 ตามหลักเกณฑและวิธีการท่ี 
กรมบัญชีกลางกําหนดที่ไดรับความเห็นชอบจากผูมีอํานาจ 
• ท้ังนี้ วันท่ีแลวเสร็จของรายงานผลการคํานวณตนทุนตอหนวยผลผลิตอางอิงจากวันท่ีผูมีอํานาจลงนาม 
เห็นชอบตอรายงานฯ ดังกลาว 
• สําเนาหนังสือนําสงรายงานฯ ใหกับสํานักงบประมาณกรมบัญชีกลาง และสํานักงาน ก.พ.ร. 
3. เอกสาร/หลักฐานท่ีแสดงถึงการดําเนินงาน พรอมท้ังเอกสาร หลักฐานท่ีแสดงจัดทําบัญชีตนทุนตอหนวยผลผลิต 
ดานการเรียนการสอนนักศึกษาระดับปริญญาตรีตอหัวในปงบประมาณ พ.ศ. 2552 ทุกผลผลิต ดังนี้ 
• รายงานผลการคํานวณตนทุนตอหนวยผลผลิตของปงบประมาณ พ.ศ.2552 ตามหลักเกณฑและวิธีการท่ี 
กรมบัญชีกลางกําหนดที่ไดรับความเห็นชอบจากผูมีอํานาจ ท้ังนี้ วันท่ีแลวเสร็จของรายงานผลการคํานวณ 
ตนทุนตอหนวยผลผลิต อางอิงจากวันท่ีผูมีอํานาจลงนามเห็นชอบตอรายงานฯ ดังกลาว 
• สําเนาหนังสือนําสงรายงาน ฯ ใหกับสํานักงบประมาณกรมบัญชีกลาง และสํานักงาน ก.พ.ร. 
4. เอกสาร/หลักฐานท่ีแสดงถึงการดําเนินงาน พรอมท้ังเอกสาร หลักฐานท่ีแสดงใหเห็นวาสถาบันอุดมศึกษาไดนําผล 
การคํานวณและวิเคราะหตนทุนตอหนวยผลผลิตไปกําหนดแผนการเพิ่มประสิทธิภาพการดําเนินงานสําหรับงวด 6 
เดือนหลังของปงบประมาณ พ.ศ. 2552 
• แผนการเพิ่มประสิทธิภาพดําเนินงานสําหรับงวด 6 เดือนหลังของปงบประมาณ พ.ศ. 2552 สวนหนึ่งหรือ 
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ท้ังหมดของแนวทางหรือแผนฯ อางอิงจากผลการคํานวณระดับท่ี 1 และระดับท่ี 2 
• บันทึกขอความ/รายงานการประชุมท่ีเกี่ยวกับการนําผลการคํานวณและวิเคราะหตนทุนตอหนวยผลผลิตไป 
กําหนดแผนการเพิ่มประสิทธิภาพการดําเนินงานสําหรับงวด 6 เดือนหลังของปงบประมาณ พ.ศ. 2552 
• การจัดสัมมนา หรือรูปแบบอื่นๆ ท่ีแสดงใหเห็นวาสถาบันอุดมศึกษาไดนําผลการคํานวณและวิเคราะห 
ตนทุนตอหนวยผลผลิตไปกําหนดแผนการเพิ่มประสิทธิภาพการดําเนินงาน สําหรับงวด 6 เดือนหลัง 
ปงบประมาณ พ.ศ. 2552 
5. รายละเอียดการดําเนินการตามแผนการเพ่ิมประสิทธิภาพการดําเนินงานของปงบประมาณ พ.ศ. 2552 เชน 
• รายงานความกาวหนา/แลวเสร็จของการดําเนินงานของปงบประมาณ พ.ศ. 2552 ท่ีรายงานตอผูบริหารของ 
สถาบันอุดมศึกษาอยางสม่ําเสมอ 
• ปฏิทินการดําเนินงาน (Gantt Chart) ของปงบประมาณ พ.ศ. 2552 ท่ีแสดงถึงความกาวหนาของงานเทียบ 
กับระยะเวลาท่ีกําหนดตามแผน 
• วันท่ีดําเนินการแลวเสร็จของแตละกิจกรรมในปงบประมาณ พ.ศ. 2552 
• เอกสาร/หลักฐานท่ีแสดงใหเห็นวาการดําเนินการของกิจกรรมดังกลาวไดบรรลุผลตามขอมูลท่ีแจงมาจริง 
เชนภาพถาย รายงานการประชุม คําส่ังแตงตั้งคณะทํางาน/บันทึกผลการดําเนินงานเกี่ยวกับกิจกรรมตาม 
แผน/เอกสารอ่ืนๆ ท่ีเกี่ยวกับการดําเนินงานของกิจกรรม 
 
เกณฑมาตรฐาน : ระดับ 

1. จัดทํา หรือทบทวนแผนการเพ่ิมประสิทธิภาพการดํา เนินงานสํา หรับปงบประมาณ พ.ศ. 2552 
2. จัดทําบัญชีตนทุนตอหนวยผลผลิตดานการจัดการเรียนการสอนของนักศึกษาระดับปริญญาตรีตอหัวทุกกลุม 
สาขาวิชา (หนวยนับเปนจํานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเทา : Full Time Equivalent Student) ตามหลักเกณฑ 
ท่ีกรมบัญชีกลางกําหนดสําหรับงวด 6 เดือนแรกของปงบประมาณ พ.ศ. 2552 (ภาคการศึกษาท่ี 2/2551) และ 
รายงานผลการคํานวณตนทุนรูปแบบที่กรมบัญชีกลางกําหนด โดยเสนอใหสํานักงบประมาณ กรมบัญชีกลาง และ 
สํานักงาน ก.พ.ร. ทราบ 
3. จัดทําบัญชีตนทุนตอหนวยผลผลิตสําหรับทุกผลผลิต เชน ผลผลิตดานการจัดการเรียนการสอน ดานวิจัย ดาน 
การใหบริการวิชาการแกสังคม ดานการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม เปนตน ตามหลักเกณฑท่ีกรมบัญชีกลางกําหนด 
สําหรับงวด 6 เดือนแรกของปงบประมาณ พ.ศ. 2552 (ภาคการศึกษาท่ี2/2551) และรายงานผลการคํานวณตนทุน 
ตามรูปแบบที่กรมบัญชีกลางกําหนด โดยเสนอใหสํานักงบประมาณ กรมบัญชีกลาง และสํานักงาน ก.พ.ร. ทราบ 
4. นําผลการคํานวณระดับท่ี 2 และระดับท่ี 3 ไปกํา หนดแผนการเพ่ิมประสิทธิภาพดําเนินงานสําหรับงวด 6 เดือน 
หลังของปงบประมาณ พ.ศ. 2552 
1. 5. มีการดํา เนินงานตามแผนการเพิ่มประสิทธิภาพการดํา เนินงานของปงบประมาณ พ.ศ. 2552 
 
เกณฑการประเมิน : 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 

มีการดําเนินการไมครบ 4 ขอแรก มีการดําเนินการ 4 ขอแรก มีการดําเนินการครบทุกขอ 
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ตัวบงชี้ท่ี : 8.2 มีการใชทรัพยากรภายในและภายนอกสถาบันรวมกัน 

ชนิดของตัวบงชี้ : กระบวนการ 

  ระดับตัวบงชี้ : มหาวิทยาลัย คณะ/สถาบัน 
แหลงขอมูลระดับมหาวิทยาลัย : ศูนยพัฒนาสภาพกายภาพการจัดการขนสงและความปลอดภัย 

แหลงขอมูลระดับคณะ/สถาบัน : งานบริหารและธุรการ รองคณบดี/รองผูอํานวยการ ท่ีเกี่ยวของ 

 
คําอธิบายตัวบงชี้ :  

การบริหารงานโดยการบูรณาการใชทรัพยากรท่ีมีอยูท้ังภายในและภายนอกสถาบันใหเกิดประโยชนสูงสุด แสดงให
เห็นถึงกลยุทธการบริหารงานที่สอดคลองกับ สถานการณในโลกยุคปจจุบัน 
 
แนวปฏิบัติท่ีดี : 

1. สถาบันกําหนดนโยบายการบริหารทรัพยากรของสถาบันรวมท้ังการใชทรัพยากรภายในและภายนอกรวมกัน 
2. สถาบันกําหนดกลไกการดําเนินงานบริหารและใชทรัพยากรรวมกันท่ีเปนรูปธรรม อาทิ การแตงตั้ง

คณะกรรมการศึกษาและดําเนินงาน การจัดทําแผนการใชทรัพยากร 
3. สถาบันจัดใหมีระบบฐานขอมูลทรัพยากรเชื่อมโยงทั้งสถาบันและสามารถเรียกใชไดอยางคลองตัว 
4. มีระบบการติดตามประเมินผลการใชทรัพยากรรวมกัน 
 
ขอมูลอางอิงสําหรับผูประเมิน : 

1. แผนงานดานการใชทรัพยากรภายในและภายนอกสถาบันรวมกันของสถาบันพรอมเปาหมายและหลักฐานการ
ดําเนินงานตามแผน ตลอดจนการประเมินและปรับปรุง 

2. โครงการบริหารการใชทรัพยากรภายในและภายนอกสถาบันรวมกันของสถาบัน ตลอดจนหลักเกณฑ ประกาศ 
กฎ ระเบียบ ขอบังคับ และแนวปฏิบัติตางๆ ท่ีเกี่ยวของ 

3. ขอมูลและสารสนเทศที่เกี่ยวของกับการใชทรัพยากรภายในและภายนอกสถาบันรวมกันของสถาบัน เชน คําส่ัง
แตงต้ังหรือมอบหมายผูรับผิดชอบ รายงานการประชุมของทีมงาน/คณะกรรมการผูรับผิดชอบหลัก รายงานผล
การวิเคราะหความตองการในการใชทรัพยากรรวมกันของ สถาบัน ระบบฐานขอมูลทรัพยากรกลางท่ีเชื่อมโยง
ทุกหนวยงาน รายงานการประหยัดงบประมาณที่เกิดจากการใชทรัพยากรรวมกัน 

 
เกณฑมาตรฐาน : ระดับ 

2. มีคณะกรรมการวิเคราะหความตองการการใชทรัพยากรของสถาบัน 
3. มีผลการวิเคราะหความตองการในการใชทรัพยากรของสถาบัน  
4. มีแผนการใชทรัพยากรรวมกันกับหนวยงานอื่นในสถาบัน  
5. มีแผนการใชทรัพยากรรวมกันกับหนวยงานอื่นนอกสถาบัน  
6. มีผลการประหยัดงบประมาณที่เกิดจากการใชทรัพยากรรวมกับหนวยงานอ่ืน 
 
เกณฑการประเมิน : 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 

มีการดําเนินการไมครบ 3 ขอแรก มีการดําเนินการ 3 ขอแรก มีการดําเนินการอยางนอย 4 ขอแรก 
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ตัวบงชี้ท่ี : 8.2.1 ระดับความสําเร็จของการดําเนินการตามมาตรการประหยัดพลังงาน 
ชนิดของตัวบงชี้ : ผลผลิต 

  ระดับตัวบงชี้ : มหาวิทยาลัย คณะ/สถาบัน 
แหลงขอมูลระดับมหาวิทยาลัย : ศูนยพัฒนาสภาพกายภาพการจัดการขนสงและความปลอดภัย 

แหลงขอมูลระดับคณะ/สถาบัน : งานอาคารสถานที่ คณะ/สถาบัน 

 
คําอธิบายตัวบงชี้ :  

             ระดบัความสําเร็จของการดําเนินการตามมาตรการการประหยัดพลังงาน โดยท่ีสํานัก สถาบัน ศูนยฯ 
สํานักงานอธิการบดี และสํานักงานคณะฯ จะตองสนองนโยบายตามมาตรการประหยัดพลังงาน โดยจะตองออก 
มาตรการในการประหยัดพลังงาน มีการแจงเวียนใหบุคลากรในสังกัดทราบและปฏิบัติตามอยางเครงครัด เชนการ 
เปด-ปดเคร่ืองปรับอากาศ หรือเคร่ืองใชไฟฟา ในสํานักงานตามระยะเวลาที่กําหนด รวมถึงการใชรถยนต เปนตน มี 
การประเมินผลการดาํเนินงานโดยการตรวจประเมินจากผูมีหนาท่ีรับผิดชอบ วาหนวยงานไดปฏิบัติตามนโยบาย 
ดังกลาวหรือไม โดยจะตองจัดทํารายงานใหผูบังคับบัญชาในหนวยงานทราบเปนลายลักษณอักษร 
 
ขอมูลอางอิงสําหรับผูประเมิน : 

1. หลักฐานท่ีแสดงวาหนวยงานมีนโยบายหรือมาตรการในการประหยัดพลังงาน 
2. หลักฐานมาตรการ เชน สติ๊กเกอรหรือโปสเตอรในการรณรงคการประหยัดพลังงาน หนังสือแจงเวียนใหบุคลากร 
ทราบ 
3. หลักฐานการประเมินผลการดํา เนินงานจากคณะกรรมการรณรงคและประเมินผลที่ไดรับการแตงตั้งเปนลาย
ลักษณอักษรเสนอตอผูบังคับบัญชา 
4. บันทึกหรือรายงานสรุปผลการดําเนินงาน 
 
เกณฑมาตรฐาน : ระดับ 

1. มีการกําหนดนโยบายหรือแนวทางการดําเนินการตามมาตรการประหยัดพลังงาน 
2. มีแผนงานการดําเนินการตามมาตรการประหยัดพลังงาน 
3. มีการจัดต้ังคณะกรรมการดําเนินการหรือมีการมอบหมายใหมีผูรับผิดชอบดําเนินการ 
4. มีการปฏิบัติงานตามที่ไดรับมอบหมาย 
5. มีการผลยืนยันสามารถลดการใชพลังงานลงรอยละ 10 
6. มีระบบในการติดตามผลการดําเนินงาน 
7. มีการประเมินผลการดําเนินงาน 
8. มีการนําผลการประเมินผลการดําเนินงานไปแกไขปรับปรุงการดําเนินงาน 
 
เกณฑการประเมิน : 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 

มีการดําเนินการไมครบ 4 ขอแรก มีการดําเนินการ 4-6 ขอแรก มีการดําเนินงานครบทุกขอ 
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องคประกอบท่ี 9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 
 

ตัวบงชี้ท่ี : 9.1 มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพภายในที่เปนสวนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษา 

ชนิดของตัวบงชี้ : กระบวนการ 

  ระดับตัวบงชี้ : มหาวิทยาลัย คณะ/สถาบัน 
แหลงขอมูลระดับมหาวิทยาลัย : ฝายประกันคุณภาพการศึกษา สํานักงานอธิการบดี 

แหลงขอมูลระดับคณะ/สถาบัน : รองคณบดี/รองผูอํานวยการที่เกี่ยวของ 

 
คําอธิบายตัวบงชี้ :  

การประกันคุณภาพการศึกษาภายในเปนภารกิจของสถาบันตามที่กําหนดไวในพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ 
พ.ศ.2542 ซึ่งสถาบันการศึกษาตองสรางระบบและกลไกในการควบคุม ตรวจสอบ ประเมินและพัฒนาการดําเนินงาน
ของสถาบันใหเปนไปตามนโยบาย เปาประสงค และระดับคุณภาพตามมาตรฐานท่ีกําหนดโดยสถาบันและ  
โดยหนวยงานตนสังกัดตลอดจนหนวยงานที่เกี่ยวของ ท้ังนี้ ถือวาการประกันคุณภาพการศึกษาภายในเปนสวนหนึ่ง
ของกระบวนการบริหารการศึกษาท่ีตองดําเนินการอยางตอเนื่อง เพ่ือเปนหลักประกันแกสาธารณชนใหมั่นใจวา
สถาบัน สามารถสรางผลผลิตทางการศึกษาท่ีมีคุณภาพ 
 
แนวปฏิบัติท่ีดี : 

1. สถาบันจัดใหมีระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายในที่เปนสวนหนึ่ง ของกระบวนการบริหาร
การศึกษา โดยการมีสวนรวมจากทุกภาคีท้ังภายในและภายนอกสถาบัน 

2. มีการกําหนดมาตรฐาน ตัวบงชี้ และเกณฑคุณภาพท่ีสอดคลองกับมาตรฐานการอุดมศึกษา มาตรฐานและ
กฎเกณฑอื่นๆ ท่ีเกี่ยวของตลอดจนสอดคลองกับเอกลักษณของสถาบัน โดยตัวบงชี้ท่ีพัฒนาขึ้นตองครอบคลุม
ปจจัยท่ีมีผลตอคุณภาพอยางครบถวน ท้ังปจจัยนําเขา กระบวนการ และผลผลิต ตลอดจนเปนตัวบงชี้ท่ีสามารถ
รองรับการประเมินภายนอกโดยหนวยงานตาง ๆ 

3. มีการดําเนินการประกันคุณภาพการศึกษาที่สมบูรณท้ังการตรวจติดตาม การดําเนินงาน การประเมินคุณภาพ 
การปรับปรุงพัฒนาคุณภาพตามผลการประเมินท้ังภายในและภายนอกจนเปนวัฒนธรรมองคกร 

4. มีระบบสนับสนุนการประกันคุณภาพการศึกษาท่ีเหมาะสมโดยเฉพาะอยางย่ิงระบบฐานขอมูล และมีการสงเสริม
สนับสนุนการแลกเปล่ียนเรียนรูดานการประกันคุณภาพการศึกษาอยางตอเนื่อง 

 
ขอมูลอางอิงสําหรับผูประเมิน : 

1. แผนงานดานการประกันคุณภาพการศึกษาของสถาบันและหลักฐานการดําเนินงานตามแผน ตลอดจนการ
ประเมินและปรับปรุง โดยการสนับสนุนจากสภาสถาบันและผูบริหารทุกระดับ  

2. ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ การบริหารงานดานการประกันคุณภาพของสถาบันต้ังแตการควบคุม 
ติดตาม ตรวจสอบและประเมินคุณภาพ ตลอดจนระเบียบ ขอบังคับ มาตรการและแนวปฏิบัติท่ีเก่ียวของ  

3. ขอมูลและสารสนเทศที่เกี่ยวของกับการบริหารงานประกันคุณภาพ เชน คําส่ังแตงต้ังหรือมอบหมายหนวยงาน
หรือผูรับผิดชอบ คูมือการประกันคุณภาพของสถาบัน ฐานขอมูลท่ีใชในการประกันคุณภาพ หลักฐานการ
สงเสริมสนับสนุนระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาใหเขมแข็งและเปนสวนหน่ึงของกระบวนการ
บริหารงานโดยการมีสวนรวมของประชาคม ขอมูลหรือหลักฐานการจัดสรรทรัพยากรสนับสนุนกระบวนการ
จัดการความรูเรื่องการประกันคุณภาพของสถาบัน 
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เกณฑมาตรฐาน : ระดับ 

1. มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายในที่เหมาะสมกับระดับการพัฒนาของสถาบัน  
2. มีการกําหนดนโยบายและใหความสําคัญเรื่องการประกันคุณภาพจากคณะกรรมการระดับนโยบายและผูบริหาร

สูงสุดของสถาบัน ภายใตการมีสวนรวมจากภาคีท้ังภายในและภายนอกสถาบัน  
3. มีการกําหนดมาตรฐานตัวบงชี้ และเกณฑคุณภาพที่สอดคลองกับมาตรฐานการอุดมศึกษา และมาตรฐานอ่ืนๆ  

ท่ีเกี่ยวของ และสอดคลองกับการประเมินคุณภาพภายนอก  
4. มีการดําเนินงานดานการประกันคุณภาพท่ีครบถวน ท้ังการควบคุมคุณภาพการติดตาม ตรวจสอบ และประเมิน

คุณภาพอยางตอเนื่องเปนประจํา (อยางนอย 3 ปนับรวมปท่ีมีการติดตาม)  
5. มีการนําผลการประกันคุณภาพมาพัฒนาปรับปรุงการดําเนินงาน  
6. มีระบบฐานขอมูลและสารสนเทศที่สนับสนุนการประกันคุณภาพการศึกษาและใชรวมกันท้ังระดับบุคคล ภาควิชา 

คณะ และสถาบัน  
7. มีระบบสงเสริมการสรางเครือขายดานการประกันคุณภาพการศึกษาระหวางหนวยงานทั้งภายในและภายนอก

สถาบัน 
 
เกณฑการประเมิน : 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 

มีการดําเนินการไมครบ 4 ขอแรก มีการดําเนินการ 4 ขอแรก มีการดําเนินการอยางนอย 5 ขอแรก 
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ตัวบงชี้ท่ี : 9.2 มีระบบและกลไกการใหความรูและทักษะดานการประกันคุณภาพแกนักศึกษา 

ชนิดของตัวบงชี้ : กระบวนการ 

  ระดับตัวบงชี้ : มหาวิทยาลัย คณะ/สถาบัน 
แหลงขอมูลระดับมหาวิทยาลัย : ฝายประกันคุณภาพการศึกษา และกองกิจการนิสิต สํานักงานอธิการบดี 

----- แหลงขอมูลระดับคณะ/สถาบัน : 

 
คําอธิบายตัวบงชี้ :  

สถาบันอุดมศึกษา มีการดําเนินการถายทอดองคความรู ในระบบประกันคุณภาพการศึกษาของสถาบัน เพ่ือให
นักศึกษาไดมีความรูความเขาใจ มีทักษะและมีสวนรวมในการประกันคุณภาพการศึกษา เพ่ือสงเสริมการประกัน
คุณภาพของสถาบันใหเขมแข็ง รวมท้ังจัดระบบใหทุกกิจกรรมหรือโครงการของนักศึกษามีการประกันคุณภาพ  
ทุกกิจกรรมหรือโครงการ 
 
แนวปฏิบัติท่ีดี : 

1. มีระบบและกลไกในการสรางความรูความเขาใจและทักษะดานประกันคุณภาพใหกับนักศึกษา  
2. มีระบบและกลไกสงเสริมใหนักศึกษามีสวนรวมในกระบวนการประกันคุณภาพของสถาบัน  
3. มีระบบและกลไกสงเสริมใหนักศึกษานําความรูดานประกันคุณภาพ กระบวนการคุณภาพ เชน 5ส. PDCA ไปใช

ในการพัฒนาคุณภาพกิจกรรมหรือโครงการนักศึกษา  
4. การติดตามประเมินผลและพัฒนาการประกันคุณภาพการศึกษา ท้ังกิจกรรมที่ดําเนินการโดยนักศึกษา และ  

ท่ีนักศึกษามีสวนรวมในกระบวนการประกันคุณภาพการศึกษาของสถาบัน 
 
ขอมูลอางอิงสําหรับผูประเมิน : 

1. แผนงานการสงเสริมใหนักศึกษามีความรูและทักษะดานการประกันคุณภาพการศึกษาของสถาบัน และหลักฐาน
การดําเนินงานตามแผน ตลอดจนการประเมินและปรับปรุง  

2. โครงการสงเสริมใหนักศึกษามีความรูและทักษะดานการประกันคุณภาพการศึกษาและนําไปใชในกิจกรรม
นักศึกษาและมีสวนรวมในการประกันคุณภาพการศึกษาของสถาบัน ตลอดจนระเบียบ ขอบังคับ มาตรการและ
แนวปฏิบัติท่ีเก่ียวของ 

 
เกณฑมาตรฐาน : ระดับ 

1. มีระบบการใหความรูและทักษะการประกันคุณภาพการศึกษาแกนักศึกษา  
2. มีระบบสงเสริมใหนักศึกษานําความรูดานการประกันคุณภาพไปใชกับกิจกรรมนักศึกษา 
3. มีกลไกใหนักศึกษามีสวนรวมในการประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัย  
4. นักศึกษามีการใชกระบวนการคุณภาพ ในการพัฒนาคุณภาพของกิจกรรมหรือโครงการนักศึกษา  
5. นักศึกษาสรางเครือขายการพัฒนาคุณภาพภายในสถาบันและระหวางสถาบัน  
6. มีระบบติดตามประเมินผลการประกันคุณภาพในกิจกรรมท่ีนักศึกษาดําเนินการ และในสวนที่นักศึกษามีสวน

รวมกับการประกันคุณภาพของสถาบัน  
7. มีการนําผลการประเมินไปพัฒนากระบวนการใหความรูและกลไกการดําเนินงานประกันคุณภาพท่ีเกี่ยวของกับ

นักศึกษาอยางตอเนื่อง 
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เกณฑการประเมิน : 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 

มีการดําเนินการไมครบ 4 ขอแรก มีการดําเนินการ 4 – 5 ขอแรก มีการดําเนินการอยางนอย 6 ขอแรก 
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ตัวบงชี้ท่ี : 9.3 ระดับความสําเร็จของการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 

ชนิดของตัวบงชี้ : ผลผลิต 

  ระดับตัวบงชี้ : มหาวิทยาลัย คณะ/สถาบัน 
แหลงขอมูลระดับมหาวิทยาลัย : ฝายประกันคุณภาพการศึกษา สํานักงานอธิการบดี 

แหลงขอมูลระดับคณะ/สถาบัน : รองคณบดี/รองผูอํานวยการที่เกี่ยวของ 

 
คําอธิบายตัวบงชี้ :  

ระดับความสําเร็จของการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน วัดจากผลการดําเนินงานตามระบบและกลไกการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายในท่ีกําหนดขึ้นท้ังในระดับสถาบันและหนวยงานยอยตลอดจนถึงในองคการนักศึกษา ท้ังนี้ 
โดยมีการรายงานผลการประกันคุณภาพตอหนวยงานที่เกี่ยวของและสาธารณชน มีการนําผลการประเมินไปใช
ปรับปรุงการดําเนินงานอยางตอเนื่อง และมีการแลกเปลี่ยนเรียนรูดานการประกันคุณภาพระหวางบุคคลและ
หนวยงานตลอดจนมีนวัตกรรม หรือมีแบบอยางท่ีดีในการประกันคุณภาพการศึกษา 
 
ขอมูลอางอิงสําหรับผูประเมิน :  

1. รายงานการตรวจติดตามภายในสถาบันทุกระดับ  
2. รายงานผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายในตอหนวยงานท่ีเกี่ยวของและสาธารณชน  
3. รายงานความเปลี่ยนแปลงอันสืบเนื่องมาจากการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน  
4. นวัตกรรมดานการประกันคุณภาพการศึกษาภายในที่สถาบันพัฒนาขึ้น หรือการปฏิบัติท่ีเปนเลิศ หรือการเปน

แหลงอางอิงของหนวยงานอื่นๆ ตลอดจนผลการพัฒนาหรือ มูลคาเพ่ิม (value added) จากการประกันคุณภาพ
ภายใน  

5. รายงานผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายในที่มีตอการพัฒนาสถาบันและบุคลากร  
6. รายงานผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายในที่สงผลตอคุณภาพบัณฑิตคุณภาพงานวิจัย ประสิทธิผลของการ

บริการวิชาการ และการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมของสถาบัน 
 
เกณฑมาตรฐาน : ระดับ 

1. มีการดําเนินการตามระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะ และสถาบันอยางตอเนื่อง  
2. มีการปรับปรุงระบบประกันคุณภาพภายในโดยสอดคลองกับพันธกิจและพัฒนาการของสถาบัน 
3. มีการรายงานผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายในตอหนวยงานที่เกี่ยวของและสาธารณชนภายในเวลาที่

กําหนด  
4. มีการนําผลการประเมินไปใชในการปรับปรุงการดําเนินงานของหนวยงานอยางตอเนื่อง  
5. มีนวัตกรรมดานการประกันคุณภาพที่หนวยงานพัฒนาขึ้น หรือมีการจัดทําแนวปฏิบัติท่ีดีเพ่ือการเปนแหลง

อางอิงใหกับหนวยงานและสถาบันอื่น ๆ 
 
เกณฑการประเมิน : 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 

มีการดําเนินการไมครบ 3 ขอแรก มีการดําเนินการ 3 ขอแรก มีการดําเนินการอยางนอย 4 ขอแรก 
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ตัวบงชี้และเกณฑการประเมินตามองคประกอบคุณภาพ   ของสภาการพยาบาล 
 
ตัวบงชี้ท่ี : 1.1.1. มีโครงสรางของสถาบันและมีโครงสรางของการบริหาร 
ชนิดของตัวบงชี้ : กระบวนการ 

       มหาวิทยาลัย ระดับตัวบงชี้ : คณะ/สถาบัน 
แหลงขอมูลระดับมหาวิทยาลัย :  

แหลงขอมูลระดับคณะ/สถาบัน : งานบริหาร 

 
คําอธิบายตัวบงชี้ :  

พิจารณาวามีโครงสรางของสถาบันและมีโครงสรางของการบริหารหรือไม 
 
ขอมูลอางอิงสําหรับผูประเมิน : 

เอกสารหลักฐานท่ีแสดงใหเห็นวามีโครงสรางของสถาบันและมีโครงสรางของการบริหารของสถาบัน 
 

เกณฑมาตรฐาน : ระดับ 

มีโครงสรางของสถาบันและโครงสรางการบริหาร 1. 
มีโครงสรางของสถาบันและโครงสรางการบริหารที่สอดคลองกับพันธกิจและวัตถุประสงคของสถาบัน 2. 
มีการกําหนดขอบเขตความรับผิดชอบของงานตามโครงสรางของสถาบัน 3. 

 
 
เกณฑการประเมิน : 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 

มีการดําเนินการในขอ 1 

 
มีการดําเนินการ 2 ขอแรก 

 

มีการดําเนินการครบทุกขอ 
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ตัวบงชี้ท่ี : 2.2.1 การจัดกระบวนการเรียนการสอนมีคุณภาพ 

ชนิดของตัวบงชี้ : กระบวนการ 

       มหาวิทยาลัย ระดับตัวบงชี้ : คณะ/สถาบัน 
แหลงขอมูลระดับมหาวิทยาลัย :  

แหลงขอมูลระดับคณะ/สถาบัน : งานการศึกษา 

 
คําอธิบายตัวบงชี้ :  

พิจารณาวาการจัดกระบวนการเรียนการสอนมีคุณภาพหรือไม 
 
ขอมูลอางอิงสําหรับผูประเมิน : 

เอกสารหลักฐานท่ีแสดงใหเห็นการจัดกระบวนการเรียนการสอนมีคุณภาพ 
 

เกณฑมาตรฐาน : ระดับ 

1. มีประมวลการสอนรายวิชา (Course Syllabus) ครบทุกวิชา ทุกหลักสูตร 
2. มีแผนการสอน/ชุดการสอนทุกหนวยการเรียนในทุกรายวิชาทางการพยาบาลทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติใน

ระดับปริญญาตรี 
3. มีการประเมินผลการจัดการเรียนการสอนรายวิชาครบทุกรายวิชา และทุกหลักสูตรโดยอาจารยผูสอนและนิสิต 
4. มีการวิเคราะหผลการประเมินการสอนทุกรายวิชาและทุกหลักสูตร 
5. มีการนําผลการวิเคราะหจากขอ 4 มาพัฒนาทุกรายวิชาและทุกหลักสูตร 

 
 
เกณฑการประเมิน : 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 

มีการดําเนินการครบ 3 ขอแรก มีการดําเนินการครบ 4 ขอแรก 
 

มีการดําเนินการครบทุกขอ 
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ตัวบงชี้ท่ี : 2.2.3. กระบวนการวัดผลและประเมินเปนระบบ ไดมาตรฐานตามหลักการวัดและประเมินผล 
ชนิดของตัวบงชี้ : กระบวนการ 

       มหาวิทยาลัย ระดับตัวบงชี้ : คณะ/สถาบัน 
แหลงขอมูลระดับมหาวิทยาลัย :  

แหลงขอมูลระดับคณะ/สถาบัน : งานการศึกษา 

 
คําอธิบายตัวบงชี้ :  

พิจารณาวากระบวนการวัดผลและประเมินเปนระบบ ไดมาตรฐานตามหลักการวัดและประเมินผลหรือไม 
 
ขอมูลอางอิงสําหรับผูประเมิน : 

เอกสารหลักฐานท่ีแสดงใหเห็นกระบวนการวัดผลและประเมินเปนระบบ ไดมาตรฐานตามหลักการวัดและ
ประเมินผล 

 

เกณฑมาตรฐาน : ระดับ 

1. มีผังการออกขอสอบทุกรายวิชาทางการพยาบาล 
2. มีการวิพากษขอสอบทุกรายวิชาทางการพยาบาล 
3. มีระบบการตัดสินผลสัมฤทธิ์การเรียนรูที่ชัดเจน สอดคลองตามที่กําหนดในหลักสูตร 

 
 
เกณฑการประเมิน : 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 

มีการดําเนินการครบ 1 ขอแรก มีการดําเนินการครบ 2 ขอแรก 
 

มีการดําเนินการครบทุกขอ 
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ตัวบงชี้ท่ี : 2.2.4. อาคารสถานท่ีมีความเหมาะสมและ 
ชนิดของตัวบงชี้ : ปจจัยนําเขา 

       มหาวิทยาลัย ระดับตัวบงชี้ : คณะ/สถาบัน 
แหลงขอมูลระดับมหาวิทยาลัย :  

แหลงขอมูลระดับคณะ/สถาบัน : งานบริหาร 

 
คําอธิบายตัวบงชี้ :  

พิจารณาวาอาคารสถานท่ีมีความเหมาะสมและหรือไม 
 
ขอมูลอางอิงสําหรับผูประเมิน : 

เอกสารหลักฐานท่ีแสดงใหเห็นวาอาคารสถานท่ีมีความเหมาะสม 
 

เกณฑมาตรฐาน : ขอ 

1. มีอาคารเรียนและหองเรียนเอื้อตอการเรียนการสอนทุกรูปแบบที่กําหนดไวในหลักสูตร 
2. มีหองทํางานเหมาะสมและเอื้อตอการทํางานของอาจารยและบุคลากร 
3. มีสถานท่ีทํากิจกรรมเสริมหลักสตูร นันทนาการ และการกีฬาเหมาะสมและเอื้อตอการพัฒนานิสิต 
4. มีสถานท่ีพักนิสิตปลอดภัย ถูกสุขลักษณะ เอื้อตอการเรียนและการทํากิจกรรมนอกเวลา 

 
 
เกณฑการประเมิน : 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 

มีอาคารและสถานที่อยางนอย 2 ขอ มีอาคารและสถานที่อยางนอย 3 ขอ มีอาคารและสถานที่อยางนอย 4 ขอ 
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ตัวบงชี้ท่ี : 2.2.5. มีหองปฏิบัติการและอุปกรณการศึกษาเหมาะสมและเพียงพอ 
ชนิดของตัวบงชี้ : ปจจัยนําเขา 

       มหาวิทยาลัย ระดับตัวบงชี้ : คณะ/สถาบัน 
แหลงขอมูลระดับมหาวิทยาลัย :  

แหลงขอมูลระดับคณะ/สถาบัน : งานการศึกษา 

 
คําอธิบายตัวบงชี้ :  

พิจารณาวามีหองปฏิบัติการและอุปกรณการศึกษาเหมาะสมและเพียงพอ หรือไม 
 
ขอมูลอางอิงสําหรับผูประเมิน : 

เอกสารหลักฐานท่ีแสดงใหเห็นมีหองปฏิบัติการและอุปกรณการศึกษาเหมาะสมและเพียงพอ 
 

เกณฑมาตรฐาน : ขอ 

1. มีหองปฏิบัติการพยาบาลเหมาะสมและมีอุปกรณเพียงพอในสาขาการพยาบาลและพรอมใช 
2. มีหองปฏิบัติการวิทยาศาสตร/วิทยาศาสตรสุขภาพเหมาะสมและมีอุปกรณจํานวนเพียงพอและพรอมใช 
3. มีโสตทัศนูปกรณเหมาะสมและมีจํานวนเพียงพอและพรอมใช 
4. มีหองปฏิบัติการคอมพิวเตอรเหมาะสม และมีคอมพิวเตอรสําหรับนิสิตไมนอยกวา 1 : 10 และพรอมใช 
5. มีระบบการใหบริการท่ีเอื้อตอการเรียนรูของนิสิต 

 
 
เกณฑการประเมิน : 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 

มีการดําเนินการอยางนอย 3 ขอ มีการดําเนินการ  4 ขอ 
 

มีการดําเนินการครบทุกขอ 
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ตัวบงชี้ท่ี : 2.2.6. หองสมุดมีตํารา หนังสือ วารสารเพียงพอ และใหบริการอยางเหมาะสม รวมท้ังมีระบบและ

เทคโนโลยีการสืบคน 
ชนิดของตัวบงชี้ : ปจจัยนําเขา 

       มหาวิทยาลัย ระดับตัวบงชี้ : คณะ/สถาบัน 
แหลงขอมูลระดับมหาวิทยาลัย :  

แหลงขอมูลระดับคณะ/สถาบัน : งานการศึกษา 

 
คําอธิบายตัวบงชี้ :  

พิจารณาวามีหองสมุดมีตํารา หนังสือ วารสารเพียงพอ และใหบริการอยางเหมาะสม รวมทั้งมีระบบและ
เทคโนโลยีการสืบคนหรือไม 
 
ขอมูลอางอิงสําหรับผูประเมิน : 

เอกสารหลักฐานท่ีแสดงใหเห็นหองสมุดมีตํารา หนังสือ วารสารเพียงพอ และใหบริการอยางเหมาะสม รวมทั้งมี
ระบบและเทคโนโลยีการสืบคน 

 

เกณฑมาตรฐาน : ขอ 

1. มีตําราหลักทางการพยาบาลที่พิมพเผยแพรไมเกิน 10 ป ไมตํ่ากวาสาขาวิชาละ 10 ช่ือเรื่อง  
2. มีจํานวนตํารา/หนังสือทางการพยาบาลและวิทยาศาสตรสุขภาพในอัตราสวนนิสิต : จํานวนหนังสือ = 1: 50  

หรือตํารา  electronic  
3. จํานวนวารสารวิชาชีพการพยาบาลในประเทศไมนอยกวา 10  ช่ือเรื่อง 
4. จํานวนวารสารวิชาชีพการพยาบาลตางประเทศไมนอยกวา 10 ช่ือเรื่อง  หรือวารสาร electronic ที่มี peer  review 
5. มีระบบและเทคโนโลยีการสืบคนขอมูลทางวิชาการท้ังภายในและภายนอกประเทศ 
6. มีระบบการใหบริการท่ีเอื้อตอการสืบคนของนิสิต หรือมีเวลาใหบริการไมนอยกวา 60 ช่ัวโมง/สัปดาห 

 
 
เกณฑการประเมิน : 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 

มีการดําเนินการครบ 1 ขอแรก 

 

มีการดําเนินการครบ 2 ขอแรก 

 

มีการดําเนินการครบทุกขอ 
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ตัวบงชี้ท่ี : 2.2.7. มีสถานที่ฝกภาคปฏิบัติเพียงพอ มีคุณภาพมาตรฐานและปลอดภัย   
ชนิดของตัวบงชี้ : ปจจัยนําเขา 

       มหาวิทยาลัย ระดับตัวบงชี้ : คณะ/สถาบัน 
แหลงขอมูลระดับมหาวิทยาลัย :  

แหลงขอมูลระดับคณะ/สถาบัน : งานการศึกษา 

 
คําอธิบายตัวบงชี้ :  

พิจารณาวามีมีสถานที่ฝกภาคปฏิบัติเพียงพอ มีคุณภาพมาตรฐานและปลอดภัย  หรือไม 
 
ขอมูลอางอิงสําหรับผูประเมิน : 

เอกสารหลักฐานท่ีแสดงใหเห็นมีสถานที่ฝกภาคปฏิบัติเพียงพอ มีคุณภาพมาตรฐานและปลอดภัย   
 

เกณฑมาตรฐาน : ระดับ 

1. มีแหลงฝกปฏิบัติทางการพยาบาลครบทุกสาขา โดยมีแหลงฝกหลักระดับโรงพยาบาลตติยภูมิอยางนอย 1 แหง 
2. แหลงฝกปฏิบัติมีระบบประกัน/ควบคุมคุณภาพทางการพยาบาล 
3. มีระบบความปลอดภัยสําหรับนิสิตที่ฝกปฏิบัติงาน 
4. มีระบบการปองกันความผิดพลาดในการฝกปฏิบัติงานของนิสิต 

 
 
เกณฑการประเมิน : 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 

มีการดําเนินการอยางนอย 2 ขอแรก มีการดําเนินการ  3 ขอแรก 
 

มีการดําเนินการครบทุกขอ 
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ตัวบงชี้ท่ี : 2.4.1. อัตราสวนอาจารยพยาบาลตอนิสิตในการสอนแตละรายวิชาของภาคปฏิบัติทางการพยาบาลไม

เกิน 1: 8 
ชนิดของตัวบงชี้ : ปจจัยนําเขา 

       มหาวิทยาลัย ระดับตัวบงชี้ : คณะ/สถาบัน 
แหลงขอมูลระดับมหาวิทยาลัย :  

แหลงขอมูลระดับคณะ/สถาบัน : งานการศึกษา 

 
คําอธิบายตัวบงชี้ :  

พิจารณาวามีอัตราสวนอาจารยพยาบาลตอนิสิตในการสอนแตละรายวิชาของภาคปฏิบัติทางการพยาบาลไมเกิน 
ตามเกณฑท่ีกําหนด หรือไม 
 
ขอมูลอางอิงสําหรับผูประเมิน : 

เอกสารหลักฐานท่ีแสดงใหเห็นอัตราสวนอาจารยพยาบาลตอนิสิตในการสอนแตละรายวิชาของภาคปฏิบัติทางการ
พยาบาลไมเกิน ตามเกณฑท่ีกําหนด 

 

เกณฑมาตรฐาน : ระดับ 

1. มีอัตราสวนระหวางอาจารยพยาบาลประจํา หรือพยาบาลผูสอนภาคปฏิบัติ ตอนิสิตที่ขึ้นฝกภาคปฏิบัติใน
แตละแหลงฝกภาคปฏิบัติ  ไมเกิน 1:8  รอยละ  85  

2. มีอัตราสวนระหวางอาจารยพยาบาลประจํา หรือพยาบาลผูสอนภาคปฏิบัติ ตอนิสิตที่ขึ้นฝกภาคปฏิบัติใน
แตละแหลงฝกภาคปฏิบัติ  ไมเกิน 1:8  รอยละ  90 

3. มีอัตราสวนระหวางอาจารยพยาบาลประจํา หรือพยาบาลผูสอนภาคปฏิบัติ ตอนิสิตที่ขึ้นฝกภาคปฏิบัติใน
แตละแหลงฝกภาคปฏิบัติ  ไมเกิน 1:8  รอยละ  95 

4. มีอัตราสวนระหวางอาจารยพยาบาลประจํา หรือพยาบาลผูสอนภาคปฏิบัติ ตอนิสิตที่ขึ้นฝกภาคปฏิบัติใน
แตละแหลงฝกภาคปฏิบัติ  ไมเกิน 1:8  รอยละ  100 

 
 
เกณฑการประเมิน : 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 

ไดตามเกณฑ    2  ขอแรก ไดตามเกณฑ  3 ขอแรก ไดตามเกณฑ   4  ขอ 
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ตัวบงชี้ท่ี : 2.6.1. อาจารยพยาบาลมีคุณภาพ 
ชนิดของตัวบงชี้ : ปจจัยนําเขา 

       มหาวิทยาลัย ระดับตัวบงชี้ : คณะ/สถาบัน 
แหลงขอมูลระดับมหาวิทยาลัย :  

แหลงขอมูลระดับคณะ/สถาบัน : งานการศึกษา 

 
คําอธิบายตัวบงชี้ :  

พิจารณาวาอาจารยพยาบาลมีคุณภาพ หรือไม 
 
ขอมูลอางอิงสําหรับผูประเมิน : 

เอกสารหลักฐานท่ีแสดงใหเห็นวาอาจารยพยาบาลมีคุณภาพ 
 

เกณฑมาตรฐาน : ระดับ 

1. เปนผูประกอบวิชาชีพการพยาบาลช้ันหน่ึง / ผูประกอบวิชาชีพการพยาบาลและผดุงครรภช้ัน 1 ทุกคน 

2. มีประสบการณการสอนภาคทฤษฎี/ภาคปฏิบัติในสาขาการพยาบาลมากกวา 1 ป อยางนอยรอยละ 95 

3. มีภาระงานสอนเฉล่ียตอปการศึกษาไมเกิน 10 หนวยช่ัวโมงตอสัปดาหทุกคน 

 
 
เกณฑการประเมิน : 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 

มีการดําเนินการ 1 ขอแรก มีการดําเนินการ  2   ขอแรก มีการดําเนินการครบทุกขอ 
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ตัวบงชี้ท่ี : 2.9.1. รอยละของผูสําเร็จการศึกษาตามระยะเวลาท่ีกําหนดไวในหลักสูตร 
ชนิดของตัวบงชี้ : ผลผลิต 

       มหาวิทยาลัย ระดับตัวบงชี้ : คณะ/สถาบัน 
แหลงขอมูลระดับมหาวิทยาลัย :  

แหลงขอมูลระดับคณะ/สถาบัน : งานการศึกษา 

 
การคิดรอยละตัวบงชี้  : 

 
 

 

รอยละของผูสําเร็จการศึกษาตามระยะเวลาท่ีกําหนดไวในแตละหลักสูตร 
จํานวนหลักสูตร 

 

x 100 

 
เกณฑการประเมิน : 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 

นอยกวารอยละ 75 รอยละ 75- 89 มากกวาหรือเทากับ รอยละ 90 
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ตัวบงชี้ท่ี : 7.2.1. คุณสมบัติของผูบริหารสูงสุดหรือเทียบเทา 
ชนิดของตัวบงชี้ : กระบวนการ 

       มหาวิทยาลัย ระดับตัวบงชี้ : คณะ/สถาบัน 
แหลงขอมูลระดับมหาวิทยาลัย :  

แหลงขอมูลระดับคณะ/สถาบัน : งานการศึกษา 

 
คําอธิบายตัวบงชี้ :  

พิจารณาวาคุณสมบัติของผูบริหารสูงสุดหรือเทียบเทาเปนไปตามเกณฑหรือไม 
 
ขอมูลอางอิงสําหรับผูประเมิน : 

เอกสารหลักฐานท่ีแสดงใหเห็นวาคุณสมบัติของผูบริหารสูงสุดหรือเทียบเทาเปนไปตามเกณฑ 
 

เกณฑมาตรฐาน : ระดับ 

1. เปนผูประกอบวิชาชีพการพยาบาลช้ันหน่ึง หรือผูประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภช้ันหน่ึง 

2. มีวุฒิการศึกษาไมตํ่ากวาปริญญาโท ทางการพยาบาล/วิทยาศาสตรสุขภาพ/การบริหาร/การศึกษา หรือมีตําแหนง
ทางวิชาการไมตํ่ากวารองศาสตราจารยในสาขาพยาบาลศาสตร 

3. มีประสบการณดานการสอนไมนอยกวา 5 ป 
4. มีประสบการณดานการบริหารการศึกษาไมนอยกวา 3 ป 
5. ภาระงานสอนเฉลี่ยตอปการศึกษา  0 – 3 หนวย ชม.ตอสัปดาห 

 
 
เกณฑการประเมิน : 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 

คุณสมบัติตาม 2 ขอแรก คุณสมบัติตาม 3 ขอแรก มีคุณสมบัติครบทุกขอ 
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ตัวบงชี้ท่ี : 7.2.2. คุณสมบัติของผูบริหารระดับรองคณะวิชาหรือเทียบเทา 
ชนิดของตัวบงชี้ : กระบวนการ 

       มหาวิทยาลัย ระดับตัวบงชี้ : คณะ/สถาบัน 
แหลงขอมูลระดับมหาวิทยาลัย :  

แหลงขอมูลระดับคณะ/สถาบัน : งานบริหาร 

 
คําอธิบายตัวบงชี้ :  

พิจารณาวาคุณสมบัติของผูบริหารระดับรองคณะวิชาหรือเทียบเทาเปนไปตามเกณฑ หรือไม 
 
ขอมูลอางอิงสําหรับผูประเมิน : 

เอกสารหลักฐานท่ีแสดงใหเห็นคุณสมบัติของผูบริหารระดับรองคณะวิชาหรือเทียบเทาเปนไปตามเกณฑ 
 

เกณฑมาตรฐาน : ระดับ 

1. เปนผูประกอบวิชาชีพการพยาบาลช้ันหนึ่ง หรือผูประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภชั้นหนึ่ง  

2. มีวุฒิการศึกษาไมตํ่ากวาปริญญาโท ทางการพยาบาล/วิทยาศาสตรสุขภาพ/การบริหาร/การศึกษา หรือมี

ตําแหนงทางวิชาการไมตํ่ากวาผูชวยศาสตราจารย 

3. มีประสบการณดานการสอนไมนอยกวา 5 ป 

4. ภาระงานสอนเฉล่ียตอปการศึกษา  1 - 6 หนวย ชม.ตอสัปดาห 

 
 
เกณฑการประเมิน : 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 

คุณสมบัติตาม 2 ขอแรก คุณสมบัติตาม 3 ขอแรก มีคุณสมบัติครบทุกขอ 
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ตัวบงชี้ท่ี : 7.2.3. คุณสมบัติของผูบริหารระดับหัวหนาภาควิชาหรือเทียบเทา 
ชนิดของตัวบงชี้ : กระบวนการ 

       มหาวิทยาลัย ระดับตัวบงชี้ : คณะ/สถาบัน 
แหลงขอมูลระดับมหาวิทยาลัย :  

แหลงขอมูลระดับคณะ/สถาบัน : งานบริหาร 

 
คําอธิบายตัวบงชี้ :  

พิจารณาวาคุณสมบัติของผูบริหารระดับหัวหนาภาควิชาหรือเทียบเทา เปนไปตามเกณฑ หรือไม 
 
ขอมูลอางอิงสําหรับผูประเมิน : 

เอกสารหลักฐานท่ีแสดงใหเห็นคุณสมบัติของผูบริหารระดับหัวหนาภาควิชาหรือเทียบเทา เปนไปตามเกณฑ 
 

เกณฑมาตรฐาน : ระดับ 

1. เปนผูประกอบวิชาชีพการพยาบาลช้ันหน่ึง หรือผูประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภช้ันหน่ึง 

2. มีวุฒิการศึกษาไมตํ่ากวาปริญญาโท ทางการพยาบาล/วิทยาศาสตรสุขภาพ/การบริหาร/การศึกษา หรือมีตําแหนง
ทางวิชาการไมตํ่ากวาผูชวยศาสตราจารย 

3. มีประสบการณดานการสอนไมนอยกวา 5 ป 
4. ภาระงานสอนเฉลี่ยตอปการศึกษา 1 – 6 หนวย ชม.ตอสัปดาห 

 
 
เกณฑการประเมิน : 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 

คุณสมบัติตาม 2 ขอแรก คุณสมบัติตาม 3 ขอแรก มีคุณสมบัติครบทุกขอ 
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ตัวบงชี้ท่ี : 7.4.1. มีระบบและกลไกพัฒนาอาจารย 
ชนิดของตัวบงชี้ : กระบวนการ 

       มหาวิทยาลัย ระดับตัวบงชี้ : คณะ/สถาบัน 
แหลงขอมูลระดับมหาวิทยาลัย :  

แหลงขอมูลระดับคณะ/สถาบัน : งานบริหาร 

 
คําอธิบายตัวบงชี้ :  

พิจารณาวามีระบบและกลไกพัฒนาอาจารยหรือไม 
 
ขอมูลอางอิงสําหรับผูประเมิน : 

เอกสารหลักฐานท่ีแสดงใหเห็นมีระบบและกลไกพัฒนาอาจารย 
 

เกณฑมาตรฐาน : ระดับ 

1. มีแผนพัฒนาอาจารยใหม 
2. มีแผนพัฒนาอาจารยประจําทั้งหมดสอดคลองกับแผนพัฒนาสถาบัน 

3. มีกลไกในการดําเนินการตามแผนพัฒนาอาจารย 
4. มีหลักฐานแสดงวาอาจารยใหมไดรับการพัฒนาท้ังหมด 

5. มีหลักฐานแสดงวาอาจารยประจําทั้งหมดไดรับการพัฒนารอยละ 80- 99 

6. มีหลักฐานแสดงวาอาจารยประจําทั้งหมดไดรับการพัฒนาครบทุกคน 

 
 
เกณฑการประเมิน : 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 

มีการดําเนินการครบ 4 ขอแรก มีการดําเนินการครบ 5 ขอแรก มีการดําเนินการครบทุกขอ 
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ตัวบงชี้ท่ี : 7.5.1. มีระบบสารสนเทศเพื่อการตัดสินใจ  

ชนิดของตัวบงชี้ : กระบวนการ 

       มหาวิทยาลัย ระดับตัวบงชี้ : คณะ/สถาบัน 
แหลงขอมูลระดับมหาวิทยาลัย :  

แหลงขอมูลระดับคณะ/สถาบัน : งานบริหาร 

 
คําอธิบายตัวบงชี้ :  

พิจารณาวามีระบบสารสนเทศเพ่ือการตัดสินใจ หรือไม 
 
ขอมูลอางอิงสําหรับผูประเมิน : 

เอกสารหลักฐานท่ีแสดงใหเห็นมีระบบสารสนเทศเพ่ือการตัดสินใจ 
 

เกณฑมาตรฐาน : ระดับ 

1. มีนโยบายการจัดทําระบบสารสนเทศเพื่อการตัดสินใจ 

2. มีระบบสารสนเทศเพื่อการตัดสินใจครบอยางนอย 4 ดาน ไดแก ดานการบริหาร ดานการเรียนการสอน ดาน

การวิจัย และดานการบริการวิชาการ/วิชาชีพ 

3. มีการประเมินประสิทธิภาพของระบบสารสนเทศ 

4. มีระบบความปลอดภัยของระบบสารสนเทศ 

5. มีการประเมินความพึงพอใจของผูใชระบบสารสนเทศ 

6. มีการนําผลการประเมินในขอ 3,4,5 มาปรับปรุงระบบสารสนเทศ 

7. มีการเช่ือมโยงระบบสารสนเทศของสถาบันผานระบบเครือขายกับสภาการพยาบาลหรือองคกรท่ีเก่ียวของ 

 
 
เกณฑการประเมิน : 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 

มีการดําเนินการครบ 2 ขอแรก มีการดําเนินการครบ 5 ขอแรก มีการดําเนินการครบทุกขอ 
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ตัวบงชี้และเกณฑการประเมินตามองคประกอบคุณภาพ  สําหรับหนวยงานสายสนับสนุน 
(ไมมีการผลิตบัณฑิต) 
 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒไดพัฒนาคุณภาพการศึกษาใหมีมาตรฐานตามเกณฑคุณภาพท่ี
กําหนดตามเกณฑการประเมินคุณภาพภายนอกของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) 
สํานักงานรับรองมาตรฐาน และประเมินคุณภาพการศึกษา(องคการมหาชน) หรือ สมศ. และคณะกรรมการ
พัฒนาระบบราชการ(ก.พ.ร.) มีการพัฒนาตัวบงช้ีใหม โดยใหความสําคัญในเร่ืองการพัฒนาระบบการ
ประกันคุณภาพการศึกษาท่ีพัฒนาข้ึนมาเฉพาะกลุมสถาบัน สํานัก ศูนยและสํานักงานสายสนับสนุน(ท่ีไมมี
การผลิตบัณฑิต) ซ่ึงมีจํานวนองคประกอบและตัวบงช้ีท่ีแตกตางกัน ดังตอไปนี้ 

1. ระดับสํานัก สถาบัน และศูนยตางๆ มีองคประกอบ 6 องคประกอบ จํานวนตัวบงช้ี 29 ตัวบงช้ี 
2. ระดับสํานักงานอธิการบด ีมีองคประกอบ 6 องคประกอบ จํานวนตัวบงช้ี 26 ตัวบงช้ี 
3. ระดับสํานักงานคณะหรือเทียบเทา มีองคประกอบ 6 องคประกอบ จํานวนตัวบงช้ี 25 ตัวบงช้ี 
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ภาคผนวก 
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ภาคผนวกที่  1 

แผนการดําเนินงานประกันคณุภาพการศึกษา 

คณะพยาบาลศาสตร 
ประจําปการศึกษา  2551 
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แผนการดาํเนนิงานประกันคุณภาพการศึกษาคณะพยาบาลศาสตร  ประจําปการศึกษา  2551 
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ภาคผนวกที่  2 

 

คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการตาง ๆ 

เกี่ยวกบัการประกันคณุภาพการศึกษา 
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คําสั่งแตงต้ังคณะกรรมการการประกันคุณภาพการศึกษาคณะพยาบาลศาสตร 
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คําสั่งแตงตัง้คณะกรรมการการประกันคุณภาพการศึกษาคณะพยาบาลศาสตร (ระดบัสาขาวิชา/สํานัก)  
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