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1.1   หลักการ 
 การพัฒนาตัวบ่งช้ีการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษา มีหลักการ
สําคัญ 6 ประการ คือ  

1) ตัวบ่งช้ีพัฒนาขึ้นภายใต้องค์ประกอบคุณภาพ 9 ด้านที่มีความครอบคลุมพันธกิจ
หลัก 4 ประการของการอุดมศึกษาและพันธกิจสนับสนุน ซึ่งมีความสอดคล้องกับหลักเกณฑ์ที่กําหนดใน
กฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2553 

2) ตัวบ่งช้ีตอบสนองเจตนารมณ์แห่งพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 
แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2551-2565)
มาตรฐานการศึกษาของชาติ มาตรฐานการอุดมศึกษา มาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ และมาตรฐานต่าง ๆ ที่เก่ียวข้อง รวมทั้งสอดคล้องไปในทิศทางเดียวกับตัวบ่งช้ี
การประกันคุณภาพภายนอกของ สมศ. ภายใต้หลักการสําคัญ คือ ไม่ให้เป็นภาระซ้ําซ้อนในการปฏิบัติงาน
แก่สถาบันอุดมศึกษา 

3) ตัวบ่งช้ีประเมินปัจจัยนําเข้า กระบวนการ ผลผลิตหรือผลลัพธ์ โดยตัวบ่งช้ีผลผลิต
และผลลัพธ์จะมีทั้งที่ สกอ. พัฒนาขึ้น และตัวบ่งช้ีที่ สมศ. ใช้ในการประเมินคุณภาพภายนอก ทั้งน้ี เพ่ือ
ความเช่ือมโยงและความเป็นเอกภาพของระบบประกันคุณภาพอุดมศึกษาไทยและเพ่ือรองรับการประเมิน
ภายนอกของ สมศ.  

4) ตัวบ่งช้ีมีความสมดุลระหว่างมุมมองการบริหารจัดการทั้ง 4 ด้าน คือ ด้านนักศึกษา
และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ด้านกระบวนการภายใน ด้านการเงิน และด้านบุคลากร การเรียนรู้และนวัตกรรม 

5) จํานวนตัวบ่งช้ีที่พัฒนาขึ้นเป็นเพียงจํานวนตัวบ่งช้ีขั้นตํ่า สถาบันอุดมศึกษา
สามารถเพ่ิมเติมตัวบ่งช้ีและเกณฑ์ได้ตามความเหมาะสมกับระดับการพัฒนาของสถาบัน  

6) เกณฑ์ที่ พัฒนาข้ึนมีทั้งประเภทเกณฑ์มาตรฐานทั่วไปที่ใช้กับทุกกลุ่มสถาบัน 
อุดมศึกษา และเกณฑ์มาตรฐานเพ่ิมเติมเฉพาะกลุ่มสถาบันอุดมศึกษา ได้แก่ กลุ่ม ข สถาบันที่เน้นระดับ
ปริญญาตรี กลุ่ม ค 1 สถาบันเฉพาะทางที่เน้นระดับบัณฑิตศึกษา กลุ่ม ค 2 สถาบันเฉพาะทางที่เน้นระดับ
ปริญญาตรี และกลุ่ม ง สถาบันที่เน้นการวิจัยขั้นสูงและผลิตบัณฑิตระดับบัณฑิตศึกษา โดยเฉพาะระดับ
ปริญญาเอก ตามนิยามท่ีกําหนดในประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องมาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา 

บทท่ี 4 
ตัวบ่งชีแ้ละเกณฑ์การประเมินคุณภาพตามองค์ประกอบคุณภาพ 

1.  แนวทางการพัฒนาตัวบง่ชี้เพื่อการประกันคณุภาพการศึกษาภายใน ระดับอุดมศกึษา ของ สกอ. 
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1.2 วิธีการพัฒนาตัวบ่งชี้ 

 1.2.1 ศึกษากฎหมาย และเอกสารที่เก่ียวข้อง ได้แก่ 
1) พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2)  

   พ.ศ. 2545 
2) กฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา 

   พ.ศ. 2553 
3) กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี  ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2551-2565)  

   สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
4) มาตรฐานการศึกษาของชาติ พ.ศ. 2547 สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา  
5) มาตรฐานการอุดมศึกษา พ.ศ. 2549  สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
6) มาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2551 สํานักงานคณะกรรมการการ 

   อุดมศึกษา 
7) กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552  สํานักงาน 

   คณะกรรมการการอุดมศึกษา 
8) เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2548  สาํนักงาน  

   คณะกรรมการการอุดมศึกษา 
9) มาตรฐานและตัวบ่งช้ีการประเมินคุณภาพภายนอก ระดับอุดมศึกษาของ 

   สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน)  
 1.2.2 วิเคราะห์และประมวลข้อมูลจากเอกสารต่างๆ ที่เก่ียวข้องในข้อ 1.2.1 เพ่ือนํามา
พัฒนาตัวบ่งช้ี โดยจําแนกตามปัจจัยนําเข้า กระบวนการ ผลผลิตและผลลัพธ์ โดยใช้องค์ประกอบคุณภาพ 
9 ด้านที่ครอบคลุมพันธกิจของสถาบันอุดมศึกษาเป็นกรอบในการพัฒนาตัวบ่งช้ี เพ่ือให้สามารถวัด
คุณภาพตามมาตรฐานการอุดมศึกษา และมาตรฐานที่เก่ียวข้องอ่ืน ๆ ได้ครบทุกมาตรฐาน 
 1.2.3 กําหนดตัวบ่งช้ีการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษา ที่เป็น 
ตัวบ่งช้ีด้านปัจจัยนําเข้า ตัวบ่งช้ีด้านกระบวนการ และตัวบ่งช้ีด้านผลผลิตและผลลัพธ์ ซึ่งมีความ
ครอบคลุมทุกองค์ประกอบคุณภาพ ทุกมาตรฐานการอุดมศึกษา และทุกมาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา  
 1.2.4 ตรวจสอบความสมดุลของตัวบ่งช้ีที่กําหนดตามมุมมองการบริหารจัดการทั้ง  
4 ด้าน คือ ด้านนักศึกษาและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ด้านกระบวนการภายใน ด้านการเงิน และด้านบุคลากร 
การเรียนรู้และนวัตกรรม 
 1.2.5 กําหนดตัวบ่งช้ีเป็น 2 ประเภท คือ ตัวบ่งช้ีเชิงคุณภาพและตัวบ่งช้ีเชิงปริมาณ 
ดังน้ี 

1) ตัวบ่งช้ีเชิงคุณภาพจะระบุเกณฑ์มาตรฐานเป็นข้อ ๆ กําหนดเกณฑ์การ
ประเมินตัวบ่งช้ีเป็น 5 ระดับ  มีคะแนนต้ังแต่ 1 ถึง 5  การประเมินจะนับจํานวนข้อและระบุว่าผลการ
ดําเนินงานได้ก่ีข้อ ได้คะแนนเท่าใด กรณีที่ไม่ดําเนินการใด ๆ หรือดําเนินการไม่ครบที่จะได้ 1 คะแนน ให้
ถือว่าได้ 0 คะแนน 

2) ตัวบ่งช้ีเชิงปริมาณอยู่ในรูปของร้อยละหรือค่าเฉล่ีย กําหนดเกณฑ์การ
ประเมินเป็นคะแนนระหว่าง 1 ถึง 5 โดยเป็นค่าต่อเน่ือง (มีจุดทศนิยม) สําหรับการแปลงผลการ
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ดําเนินงานตามตัวบ่งช้ี (ซึ่งอยู่ในรูปร้อยละหรือค่าเฉล่ีย) เป็นคะแนนทําโดยการเทียบบัญญัติไตรยางศ์  
โดยที่แต่ละตัวบ่งช้ีจะกําหนดค่าร้อยละหรือค่าเฉล่ียที่คิดเป็นคะแนน 5 ไว้ตัวอย่างเช่น 
                       ตัวอย่างที่ 1 กําหนดร้อยละ 100 เป็นคะแนน 5 ผลการดําเนินงานตาม 
ตัวบ่งช้ีได้ร้อยละ 75.51   

      คะแนนที่ได้  = 5
100 

75.51×            =   3.78   

 
 ตัวอย่างที่ 2 กําหนดร้อยละ 85  เป็นคะแนน 5 ผลการดําเนินงานตาม 

ตัวบ่งช้ีได้ร้อยละ  34.62  

             คะแนนที่ได้  = 5
85

34.62×          =   2.04  

    

 ตัวอย่างที่ 3  กําหนดค่าเฉล่ียคือ จํานวนเงินวิจัยต่ออาจารย์และนักวิจัย 
200,000 บาท เป็นคะแนน 5  ผลการดําเนินงานได้ 152,500.35 บาทต่อคน 

  คะแนนที่ได้  = 5
200,000 

152,500.35×   =  3.81 

  ตัวอย่างที่ 4  กําหนดร้อยละ 90  เป็นคะแนน 5  ผลการดําเนินงานตาม 
ตัวบ่งช้ีได้ร้อยละ 92.08  

   คะแนนที่ได้  =         5
90

92.08 ×  =   5    

 
                  หลักการคํานวณการแปลงค่าร้อยละหรือค่าเฉล่ียเป็นคะแนน  สรุปได้ดังน้ี                           

1) ผลการดําเนินงานเท่ากับหรือสูงกว่าค่าร้อยละหรือค่าเฉลี่ยที่กําหนดให้เป็น
คะแนน 5 จะได้คะแนน 5 

2) ผลการดําเนินงานตํ่ากว่าค่าร้อยละหรือค่าเฉลี่ยที่กําหนดให้เป็นคะแนน 5 
คํานวณคะแนนที่ได้ดังน้ี     
 
    คะแนนที่ได้  =     

         
     
 
 
    ข้อปฏิบัติเรื่องจุดทศนิยม 
        การคํานวณค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย และค่าคะแนนให้ใช้ทศนิยม 2 ตําแหน่ง โดย
การปัดทศนิยมตําแหน่งที่ 3 ตามหลักการปัดทศนิยม (ต้ังแต่เลข 5 ขึ้นไปปัดขึ้น) เช่น 
                            72.364 เป็น    72.36 
                                  3.975 เป็น 3.98 
 

ค่าร้อยละหรือค่าเฉล่ียที่ได้จากการดําเนินการ                                 x  5 
ค่าร้อยละหรือค่าเฉล่ียที่กําหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 ของตัวบ่งชี้นั้น ๆ  
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1.2.6 กําหนดเกณฑ์การประเมินตัวบ่งช้ีเป็น 5 ระดับ มีคะแนนต้ังแต่ 1 ถึง 5 กรณีที่
ไม่ดําเนินการใด ๆ หรือดําเนินการไม่ครบที่จะได้ 1 คะแนน ให้ได้ 0 คะแนน โดยมีความหมายของ
คะแนน ดังน้ี  

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

 
 

1.2.7 การคํานวณผลการประเมิน 
1) รายองค์ประกอบ  นําคะแนนทุกตัวบ่งช้ีในองค์ประกอบมารวมกัน หารด้วย

จํานวนตัวบ่งช้ีทั้งหมดในองค์ประกอบน้ัน จะเป็นคะแนนเฉลี่ยราย
องค์ประกอบ 

2) ภาพรวม  นําคะแนนทุกตัวบ่งช้ีของทุกองค์ประกอบมารวมกัน หารด้วย
จํานวนตัวบ่งช้ีทั้งหมดของทุกองค์ประกอบ จะเป็นคะแนนเฉล่ียใน
ภาพรวม 
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1) การประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับสถาบัน  แต่ละสถาบันอุดมศึกษาจะต้องใช้

ตัวบ่งช้ีคุณภาพทุกตัวในการประเมินคุณภาพ 
2) การประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับสาขาวิชา สํานักวิชาหรือหน่วยงานเทียบเท่า 

และหน่วยงานท่ีมีการเรียนการสอนให้หน่วยงานพิจารณาตัวบ่งช้ีที่จะนําไปใช้ให้สอดคล้องกับบริบท 
โครงสร้างและระบบการบริหาร และปรับข้อความในตัวบ่งช้ีและเกณฑ์มาตรฐานให้สอดคล้องกับระดับของ
หน่วยงานท่ีรับการประเมิน เช่น ตัวบ่งช้ีที่ 7.1 การประเมินสภามหาวิทยาลัยและผู้บริหารของสถาบัน อาจปรับ
เป็นการประเมินคณะกรรมการประจําสํานักวิชาและผู้บริหารของสํานักวิชา เป็นต้น 

3) การประเมินทุกตัวบ่งช้ีเป็นการประเมินในรอบปีการศึกษา ยกเว้นตัวบ่งช้ีที่ 1.1 ตัวบ่งช้ีที่ 4.3  
และตัวบ่งช้ีที่ 8.1 มหาวิทยาลัยเลือกประเมินตามปีงบประมาณ ซึ่งจะต้องประเมินในรอบปีงบประมาณอย่าง
ต่อเน่ือง  โดยใช้ พ.ศ. ของปีงบประมาณที่ตรงกับปีการศึกษาท่ีประเมิน สําหรับตัวบ่งช้ีของ สมศ. ให้ใช้รอบปี
ตามท่ี สมศ. กําหนด 

4) อาจารย์ประจาํ หมายถึง พนักงาน และบุคลากรที่มีสัญญาจ้างกับมหาวิทยาลัยทั้งปี
การศึกษา ซึ่งมีหน้าที่ความรับผิดชอบตามพันธกิจหลักของมหาวิทยาลัย 

 นักวิจัยประจํา หมายถึง พนักงาน และบุคลากรท่ีมีสัญญาจ้างกับมหาวิทยาลัยทั้งปี
การศึกษา ที่มีตําแหน่งเป็นเจ้าหน้าที่วิจัยหรือนักวิจัย 

 การนับจํานวนอาจารย์ประจําและนักวิจัยประจํา ให้นับระยะเวลาการทํางาน ดังน้ี  
9-12 เดือน  คิดเป็น 1 คน 
6 เดือนขึ้นไปแต่ไม่ถึง 9 เดือน คิดเป็น 0.5 คน 
น้อยกว่า 6 เดือน ไม่สามารถนํามานับได้ 

 

2.  คําชี้แจงอ่ืน ๆ ในการนาํตัวบ่งชี้ไปใช้ประเมินคณุภาพการศึกษาภายใน 
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กลยุทธ์ หมายถึง แนวทางหรือวิธีทํางานที่ดีที่สุด เพ่ือให้สถานศึกษาบรรลุวัตถุประสงค์ ภารกิจและวิสัยทัศน์
ที่กําหนดไว้ โดยการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมที่เหมาะสมในกรอบระยะเวลาที่ต้องการ (คํานิยามของ สมศ.) 

กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ หมายถึง มาตรฐานเพ่ือการประกันคุณภาพของผู้เรียนในแต่ละระดับคุณวุฒิและ
สาขาวิชาเพ่ือใช้เป็นหลักในการจัดทํามาตรฐานด้านต่าง ๆ เพ่ือให้การจัดการศึกษามุ่งสู่เป้าหมายเดียวกัน
ในการผลิตผู้สําเร็จการศึกษาได้อย่างมีคุณภาพ (คํานิยามของ สมศ.) 

กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ หมายถึง กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
ฉบับ พ.ศ. 2552 ต้องครอบคลุมอย่างน้อย 5 ด้าน คือ  

1) ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
2) ด้านความรู้ 
3) ด้านทักษะทางปัญญา  
4) ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
5) ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ  
สําหรับสาขา/สาขาวิชาที่เน้นทักษะทางปฏิบัติต้องเพ่ิมมาตรฐานผลการเรียนรู้ด้านทักษะพิสัย 
(คํานิยามของ สมศ.) 

 

เกณฑ์การประเมินคุณภาพ หมายถึง มาตรวัดของแต่ละตัวบ่งช้ีคุณภาพซึ่งพัฒนาจากเกณฑ์และแนว
ปฏิบัติที่เป็นมาตรฐาน ซึ่งกําหนดโดยต้นสังกัด (สกอ.) หรือโดยหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องกับการประเมิน
คุณภาพการศึกษา  อาทิ สมศ. ทั้งน้ี เพ่ือให้การประเมินคุณภาพมีความสอดคล้องไปในแนวทางเดียวกัน 
(คํานิยามของ สกอ.) 
 
กระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ หมายถึง การจัดการศึกษาที่ถือว่าผู้เรียนสําคัญที่สุด เป็น
กระบวนการจัดการศึกษาที่ต้องเน้นให้ผู้เรียนแสวงหาความรู้ และพัฒนาความรู้ได้ด้วยตนเอง หรือรวมทั้ง
มีการฝึกและปฏิบัติในสภาพจริงของการทํางาน มีการเช่ือมโยงสิ่งที่เรียนกับสังคมและการประยุกต์ใช้ มี
การจัดกิจกรรมและกระบวนการให้ผู้เรียนได้คิด วิเคราะห์ สังเคราะห์ ประเมินและสร้างสรรค์สิ่งต่าง ๆ  

นอกจากน้ีต้องส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพ โดยสะท้อน
จากการที่นักศึกษาสามารถเลือกเรียนรายวิชา หรือเลือกทําโครงงานหรือช้ินงานในหัวข้อที่สนใจใน
ขอบเขตเน้ือหาของวิชาน้ัน ๆ   

รูปแบบการจัดการเรียนรู้ในระดับอุดมศึกษาตามแนวทางเน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ ซึ่งมุ่งพัฒนา
ความรู้ และทักษะทางวิชาชีพ ทักษะชีวิตและทักษะสังคม มีปรากฏในวงการศึกษาไทยหลายรูปแบบ
ตัวอย่างเช่น1   

 

                                                 
1 ดูเพ่ิมเติม “รายงานการวิจัย การสังเคราะห์องค์ความรู้เกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้ท่ีเน้นตัวผู้เรียนเป็นสําคัญ ต้ังแต่ พ.ศ.  
   2542-2547” . 

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

 (คํานิยามของ สกอ.) 
 
การบูรณาการ (Integration) หมายถึง การผสมกลมกลืนของแผน กระบวนการ สารสนเทศ การจัดสรร 
ทรัพยากร การปฏิบัติการ ผลลัพธ์ และการวิเคราะห์ เพ่ือสนับสนุนเป้าประสงค์ที่สําคัญของสถาบัน 
(Organization-Wide Goal) การบูรณาการที่มีประสิทธิผล เป็นมากกว่าความสอดคล้องไปในแนวทาง
เดียวกัน (Alignment) ซึ่งการดําเนินการของแต่ละองค์ประกอบภายใน ระบบการจัดการ ผลการดําเนินการ มี
ความเช่ือมโยงกันเป็นหน่ึงเดียวอย่างสมบูรณ์ (คํานิยามของ สกอ.) 
 
การเผยแพร่ผลงานวิจัยในที่ประชุมวิชาการระดับชาติ หมายถึง การนําเสนอบทความวิจัยในที่ประชุม
วิชาการ และบทความฉบับสมบูรณ์ (Full Paper) ได้รับการตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุม 
(Proceedings) โดยมีกองบรรณาธิการจัดทํารายงานฯ หรือคณะกรรมการจัดประชุม ประกอบด้วย
ศาสตราจารย์ หรือผู้ทรงคุณวุฒิระดับปริญญาเอก หรือผู้ทรงคุณวุฒิที่มีผลงานเป็นที่ยอมรับในสาขาวิชา
น้ัน ๆ จากนอกสถาบันเจ้าภาพอย่างน้อยร้อยละ 25 และมีผู้ประเมินบทความท่ีเป็นผู้เช่ียวชาญในสาขาน้ัน
จากนอกสถาบันของเจ้าของบทความ  (คํานิยามของ สกอ.) 
 
การเผยแพร่ผลงานวิจัยในท่ีประชุมวิชาการระดับนานาชาติ หมายถึง การนําเสนอบทความวิจัยในที่
ประชุมวิชาการ และบทความฉบับสมบูรณ์ (Full Paper) ได้รับการตีพิมพ์ในรายงานสืบเน่ืองจากการประชุม 
(Proceedings) โดยมีกองบรรณาธิการจัดทํารายงานฯ หรือคณะกรรมการจัดประชุม ประกอบด้วย
ศาสตราจารย์ หรือผู้ทรงคุณวุฒิระดับปริญญาเอก หรือผู้ทรงคุณวุฒิที่มีผลงานเป็นที่ยอมรับในสาขาวิชา
น้ัน ๆ จากต่างประเทศอย่างน้อยร้อยละ 25 และมีผู้ประเมินบทความท่ีเป็นผู้เช่ียวชาญในสาขาน้ันจาก
ต่างประเทศ  (คํานิยามของ สกอ.) 
 
การให้บริการทางวิชาการแก่สังคม หมายถึง กิจกรรมหรือโครงการให้บริการแก่สังคมภายนอกสถาบัน 
หรือเป็นการให้บริการที่จัดในสถาบันโดยมีบุคคลภายนอกเข้ามาใช้บริการ (คํานิยามของ สกอ.) 
 
การให้อํานาจในการตัดสินใจ หมายถึง การให้อํานาจและความรับผิดชอบในการตัดสินใจและในการ
ปฏิบัติแก่ผู้ปฏิบัติงาน ซึ่งเป็นผู้มีความรู้ ความเข้าใจเก่ียวกับงาน เพ่ือให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
(คํานิยามของ สกอ.) 
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คุณธรรม หมายถึง คุณค่า ประโยชน์ ความดีงาม ซึ่งใช้เป็นเคร่ืองประคับประคองใจให้เกลียดความช่ัว 
กลัวบาป ใฝ่ความดี และกระตุ้นให้เกิดความรู้สึกผิดชอบ ช่ัวดี เกิดจิตสํานึกที่ดี ทําให้สังคมเกิดความสงบสุข 
(คํานิยามของ สมศ.)  
 
งานวิจัย หมายถึง กระบวนการที่มีระเบียบแบบแผนในการค้นหาคําตอบของปัญหา หรือการเสาะแสวงหา
ความรู้ใหม่ ตลอดจนถึงการประดิษฐ์คิดค้นที่ผ่านกระบวนการศึกษา ค้นคว้าหรือทดลอง วิเคราะห์และตีความ
ข้อมูลตลอดจนสรุปผลอย่างเป็นระบบ (คํานิยามของ สกอ.) 
 
งานวิจัย หมายถึง ผลงานทางวิชาการท่ีได้มีการศึกษาค้นคว้าตามกระบวนการระเบียบวิธีวิจัยที่เหมาะสม
กับสาขาวิชาเพ่ือให้เกิดเป็นองค์ความรู้ใหม่ หรือเป็นการต่อยอดองค์ความรู้เดิม (คํานิยามของ สมศ.) 
 
งานวิจัยที่เผยแพร่ในที่ประชุมวิชาการระดับชาติ หมายถึง การนําเสนอบทความวิจัยในที่ประชุมวิชาการ
และบทความฉบับสมบูรณ์ (Full Paper) ได้รับการตีพิมพ์ในรายงานสืบเน่ืองจากการประชุมวิชาการ 
(Proceedings) ระดับชาติ ที่มีกองบรรณาธิการจัดทํารายงาน หรือคณะกรรมการจัดประชุม ประกอบด้วย 
ศาสตราจารย์ หรือผู้ทรงคุณวุฒิระดับปริญญาเอก หรือผู้ทรงคุณวุฒิที่มีผลงานเป็นที่ยอมรับในสาขาวิชาน้ัน ๆ 
นอกสถาบันเจ้าภาพอย่างน้อยร้อยละ 25  (คํานิยามของ สมศ.) 
 
งานวิจัยที่เผยแพร่ในที่ประชุมวิชาการระดับนานาชาติ หมายถึง การนําเสนอบทความวิจัยในที่ประชุม
วิชาการและบทความฉบับสมบูรณ์ (Full Paper) ได้รับการตีพิมพ์ในรายงานสืบเน่ืองจากการประชุม
วิชาการ (Proceedings) ระดับนานาชาติ ที่มีกองบรรณาธิการจัดทํารายงาน หรือคณะกรรมการจัด
ประชุม ประกอบด้วย ศาสตราจารย์ หรือผู้ทรงคุณวุฒิระดับปริญญาเอก หรือผู้ทรงคุณวุฒิที่มีผลงานเป็นที่
ยอมรับในสาขาวิชาน้ัน ๆ จากต่างประเทศอย่างน้อยร้อยละ 25  (คํานิยามของ สมศ.) 
 
งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติ หมายถึง บทความจากผลงานวิจัยที่ได้รับการ
ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ (Journal) ที่มีช่ือปรากฏอยู่ในฐานข้อมูล Thai-Journal Citation Index 
Centre (TCI) หรือวารสารวิชาการระดับชาติตามประกาศของ สมศ.  (คํานิยามของ สมศ.) 
 
งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ หมายถึง บทความจากผลงานวิจัยที่ได้รับ
การตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ (Journal) ที่ปรากฏในฐานข้อมูลสากล ได้แก่ ฐานข้อมูลการจัดอันดับ
วารสาร SJR (SCImago Journal Rank : www.scimagojr.com)  ISI Web of Science (Science 
Citation Index Expand, Social Sciences Citation Index, Art and Humanities Citation Index) 
หรือฐานข้อมูล Scopus หรือวารสารวิชาการระดับนานาชาติตามประกาศของ สมศ. (คํานิยามของ สมศ.) 
 
งานสร้างสรรค์ หมายถึง ผลงานวิชาการ (ไม่จําเป็นต้องเป็นงานวิจัย) ที่มีการศึกษา ค้นคว้าที่แสดงออก
ทางศิลปะหรือดนตรีอันเป็นที่ยอมรับ (คํานิยามของ สกอ.) 
 
งานสร้างสรรค์ หมายถึง  ผลงานศิลปะและสิ่งประดิษฐ์ประเภทต่าง ๆ ที่มีความเป็นนวัตกรรม โดยมี
การศึกษาค้นคว้าอย่างเป็นระบบที่เหมาะสมตามประเภทของงานศิลปะซึ่งมีแนวทางการทดลองหรือการ
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พัฒนาจากแนวคิดสร้างสรรค์เดิมเพ่ือเป็นต้นแบบหรือความสามารถในการบุกเบิกศาสตร์อันก่อให้เกิด
คุณค่าทางสุนทรีย์และคุณประโยชน์ที่เป็นที่ยอมรับในวงวิชาชีพตามการจัดกลุ่มศิลปะของอาเซียน งาน
สร้างสรรค์ทางศิลปะ ได้แก่ (1) ทัศนศิลป์ (Visual Arts) ประกอบด้วย ผลงานด้านจิตรกรรมประติมากรรม 
ภาพพิมพ์ ภาพถ่าย ภาพยนตร์ สื่อประสม สถาปัตยกรรม และงานออกแบบประเภทอ่ืน ๆ (2) ศิลปะการแสดง 
(Performing Arts) ประกอบด้วย ดุริยางศิลป์ นาฏยศิลป์ รวมถึงการแสดงรูปแบบต่าง ๆ และ (3) วรรณศิลป์ 
(Literature) ซึ่งประกอบด้วย บทประพันธ์และกวีนิพนธ์รูปแบบต่าง ๆ (คํานิยามของ สมศ.) 
 
 การประเมินงานสร้างสรรค์   

1. ประเมินในมิติการเผยแพร่ มิใช่ประเมินคุณภาพตัวผลงาน การเผยแพร่งานสร้างสรรค์ต้อง
ผ่านการรับรองหรือกลั่นกรองจากคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ นักวิชาการ หรือนักวิชาชีพ โดยมีระดับ
เกณฑ์การประเมินตามที่ สมศ. กําหนด 

2. ระดับเกณฑ์การประเมินการเผยแพร่ ใช้เกณฑ์การประเมินมาตรฐานเดียวกันทุกสาขาวิชา 
ถึงแม้ผลงานสร้างสรรค์จะมีลักษณะเฉพาะที่แตกต่างกันตามสาขาวิชา เช่น ขนาดผลงาน งบประมาณ 
เวลาการทํางาน จํานวนผู้ร่วมงาน วิธีการจัดการเผยแพร่ หรือประโยชน์ที่ได้รับ 

3. การประเมินในมิติการแผยแพร่ เป็นการเปิดโอกาสให้ผู้สร้างผลงานสร้างสรรค์ ได้รับการ
ประเมินผลงานมากข้ึน และเป็นการส่งเสริมให้อาจารย์มีกําลังใจสร้างสรรค์ผลงาน ทั้งยังเป็นการให้
ความสําคัญกับการเผยแพร่ผลงานสร้างสรรค์ เหมือนกับเป็นการเผยแพร่งานวิชาการทางการสร้างสรรค์
ให้กว้างขึ้น 
 
 การเผยแพร่ หมายถึง การเผยแพร่งานสร้างสรรค์ในการจัดนิทรรศการ (Exhibition) หรือจัดการ
แสดง (Performance) ซึ่งเป็นการนําเสนอผลงานศิลปะแขนงต่าง ๆ อาทิ งานศิลปะ ดนตรี การแสดงที่
เป็นผลงานวิชาการสู่สาธารณะ โดยมีการจัดการนําเสนอการเผยแพร่ในระดับชาติหรือนานาชาติ อย่าง
เป็นระบบและเป็นวิธีการที่ยอมรับในวงวิชาชีพ โดยมีกระบวนการพิจารณาคัดเลือกคุณภาพผลงานก่อน
การเผยแพร่ ประกอบด้วย ศิลปินแห่งชาติ ผู้ทรงคุณวุฒิ และนักวิชาการที่เป็นที่ยอมรับในวงวิชาการ   
(คํานิยามของ สมศ.) 
 
 แหล่งเผยแพร่ หมายถึง สถานที่สําหรับการแผยแพร่ที่ยอมรับในวงวิชาการ โดยการจัดแสดง
นิทรรศการหรือจัดการแสดง ซึ่งเป็นผลงานสร้างสรรค์สู่สาธารณะ ประกอบด้วยหลักเกณฑ์ในการ
พิจารณาคัดเลือกคุณภาพงานสร้างสรรค์ ดังต่อไปน้ี (คํานิยามของ สมศ.) 

1) ต้องเป็นหอศิลป์ระดับสถานศึกษา 
2) หอศิลป์ขององค์กรหรือสมาคม จะต้องเป็นสถานท่ีจัดแสดงงานศิลปะโดยเฉพาะ และมี

คณะกรรมการบริหารจัดการหอศิลป์ หรือดูแลการจัดนิทรรศการทางวิชาการ 
3) แหล่งแผยแพร่ระดับนานาชาติ ต้องได้รับการยอมรับในวงการศิลปะในระดับนานาชาติ หรือ

เป็นโครงการความร่วมมือทางศิลปะระหว่างประเทศ 
4) คณะกรรมการพิจารณาการกล่ันกรองงานสร้างสรรค์ ไม่ตํ่ากว่า 3 คน โดยมีองค์ประกอบที่

สอดคล้องกับเกณฑ์การประเมิน ประกอบด้วย ศิลปินแห่งชาติ ผู้ทรงคุณวุฒิ และหรือ
นักวิชาการท่ียอมรับที่สาขาวิชาน้ัน ทั้งน้ี ต้องมีกรรมการจากภายนอกสถาบันร่วมพิจารณา
ด้วย 
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5) ศิลปะที่ไม่ต้องการแสดงในหอศิลป์ จะต้องมีหลักฐานที่แสดงกิจกรรมการดําเนินงานอย่าง
เป็นระบบ และมีคุณภาพของงานที่แสดง พร้อมเอกสารโครงงาน แผนงาน และการ
ประเมินผล โดยผลงานที่จัดแสดงต้องได้รับการรับรองจากผู้ทรงคุณวุฒิทางวิชาการใน
สาขาวิชาไม่ตํ่ากว่า 3  คน  ทั้งน้ี ต้องมีกรรมการจากภายนอกสถาบันร่วมพิจารณาด้วย 

 
งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่นําไปใช้ประโยชน์ หมายถึง  งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่ได้นําไปใช้
ประโยชน์ตามวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้ในโครงการ โครงงานวิจัย และรายงานการวิจัยอย่างถูกต้องสามารถ
นําไปสู่การแก้ปัญหาได้อย่างเป็นรูปธรรม มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ในการประยุกต์ใช้กับกลุ่มเป้าหมาย 
โดยมีหลักฐานปรากฏชัดเจนถึงการนําไปใช้จนก่อให้เกิดประโยชน์ได้จริงอย่างชัดเจนตามวัตถุประสงค์ 
และ/หรือ ได้รับการรับรองการใช้ประโยชน์จากหน่วยงานที่เก่ียวข้อง (คํานิยามของ สมศ.) 
 ประเภทของการใช้ประโยชน์จากงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ ที่สามารถนําไปสู่การแก้ปัญหาได้
อย่างเป็นรูปธรรม มีดังน้ี (คํานิยามของ สมศ.) 

1) การใช้ประโยชน์ในเชิงสาธารณะ เช่น ผลงานวิจัยที่นําไปใช้ให้เกิดประโยชน์แก่สาธารณชนใน
เรื่องต่าง ๆ ที่ทําให้คุณภาพชีวิตและเศรษฐกิจของประชาชนดีขึ้น ได้แก่ การใช้ประโยชน์ด้าน
สาธารณสุข ด้านการบริหารจัดการสําหรับวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SME) ด้าน
การส่งเสริมประชาธิปไตยภาคประชาชน ด้านศิลปะและวัฒนธรรม ด้านวิถีชีวิตตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เป็นต้น 

2) การใช้ประโยชน์ในเชิงนโยบาย เช่น ใช้ประโยชน์จากผลงานวิจัยเชิงนโยบายในการนําไป
ประกอบเป็นข้อมูลการประกาศใช้กฎหมาย หรือกําหนดมาตรการ กฎเกณฑ์ต่าง ๆ โดย
องค์กรหรือหน่วยงานภาครัฐและเอกชน เป็นต้น 

3) การใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ เช่น งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่ นําไปสู่การพัฒนา
สิ่งประดิษฐ์ หรือผลิตภัณฑ์ซึ่งก่อให้เกิดรายได้ หรือนําไปสู่การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต เป็นต้น  

4) การใช้ประโยชน์ทางอ้อมของงานสร้างสรรค์ ซึ่งเป็นการสร้างคุณค่าทางจิตใจ ยกระดับจิตใจ 
ก่อให้เกิดสุนทรียภาพ สร้างความสุข เช่น งานศิลปะที่นําไปใช้ในโรงพยาบาล ซึ่งได้มี
การศึกษาและการประเมินไว้ 

 
หน่วยงานที่เก่ียวข้องในการรับรองการนํางานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ไปใช้ประโยชน์ หมายถึง 
หน่วยงานหรือองค์กรภายนอกสถาบันอุดมศึกษา ที่มีการนํางานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ของ
สถาบันอุดมศึกษาไปใช้ก่อให้เกิดประโยชน์ โดยมีหลักฐานเชิงประจักษ์หรือการรับรอง/การตรวจรับงาน
โดยหน่วยงานภายนอกสถานศึกษา พร้อมทั้งระบุผลของการนํางานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ไปใช้ประโยชน์ 
(คํานิยามของ สมศ.) 
 
ผลงานวิชาการที่ได้รับรองคุณภาพ หมายถึง บทความวิชาการ ตํารา หรือหนังสือ ที่ผ่านกระบวนการ
กลั่นกรองและได้รับการรับรองคุณภาพแล้ว ตามเกณฑ์ของ กพอ. เรื่องหลักเกณฑ์การขอกําหนดตําแหน่ง
ทางวิชาการหรือเทียบเท่า (คํานิยามของ สมศ.) 
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 ผลงานทางวิชาการท่ีเป็นบทความวิชาการ (Academic Paper) ตํารา (Textbook) หรือหนังสือ 
(Book) ต้องเป็นผลงานที่ผ่านกระบวนการกลั่นกรองผลงานก่อนตีพิมพ์ โดยมีรายละเอียดดังน้ี 

- บทความวิชาการ หมายถึง เอกสารทางวิชาการที่เรียบเรียงอย่างเป็นระบบ มีข้อความรู้ที่สะท้อน
มุมมอง แนวคิดเชิงทฤษฎีที่ได้จากประสบการณ์ การสังเคราะห์เอกสาร หรือ การวิจัย โดยจัดทํา
ในรูปของบทความตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารวิชาการท่ีมีคุณภาพซึ่งมีผู้ตรวจอ่าน (คํานิยามของ 
สมศ.) 

- ตํารา หมายถึง เอกสารทางวิชาการท่ีเรียบเรียงอย่างเป็นระบบ  อาจเขียนเพ่ือตอบสนองเนื้อหา
ทั้งหมดของรายวิชาหรือเป็นส่วนหน่ึงของวิชาหรือหลักสูตรก็ได้ โดยมีการวิเคราะห์และ
สังเคราะห์ความรู้ที่ เ ก่ียวข้อง และสะท้อนให้เห็นความสามารถในการถ่ายทอดวิชาใน
ระดับอุดมศึกษา (คํานิยามของ สมศ.) 

- หนังสือ หมายถึง เอกสารทางวิชาการที่เขียนขึ้นเพ่ือเผยแพร่ความรู้ ไปสู่วงวิชาการหรือผู้อ่าน
ทั่วไป โดยไม่จําเป็นต้องเป็นไปตามข้อกําหนดของหลักสูตรหรือต้องนํามาประกอบการเรียนการ
สอนในวิชาใดวิชาหน่ึง ทั้งน้ีจะต้องเป็นเอกสารที่เรียบเรียงขึ้นอย่างมีเอกภาพ มีรากฐานทาง
วิชาการที่มั่นคงและให้ทัศนะของผู้เขียนที่สร้างเสริมปัญญาความคิด และสร้างความแข็งแกร่งทาง
วิชาการให้แก่สาขาวิชาน้ัน ๆ หรือสาขาวิชาที่เก่ียวเน่ือง (คํานิยามของ สมศ.) 
 

อาจารย์ หมายถึง อาจารย์ประจําที่เป็นข้าราชการ หรือพนักงานของมหาวิทยาลัย รวมท้ังอาจารย์ที่มี
สัญญาจ้างกับสถาบันอุดมศึกษา (คํานิยามของ สมศ.) 
 
นักวิจัย หมายถึง นักวิจัยประจําที่เป็นข้าราชการ หรือพนักงานของมหาวิทยาลัย รวมทั้งบุคลากรท่ีมี
ตําแหน่งและหน้าที่ความรับผิดชอบเทียบเท่าเจ้าหน้าที่ วิจัยหรือนักวิจัย และมีสัญญาจ้างกับ
สถาบันอุดมศึกษา  (คํานิยามของ สมศ.) 
 
จรรยาบรรณนักวิจัย2 หมายถึง หลักเกณฑ์ควรประพฤติปฏิบัติของนักวิจัยทั่วไป เพ่ือให้การดําเนินงาน
วิจัยต้ังอยู่บนพ้ืนฐานของจริยธรรมและหลักวิชาการที่เหมาะสม ตลอดจนประกันมาตรฐานของการศึกษา
ค้นคว้าให้เป็นไปอย่างสมศักด์ิศรีและเกียรติภูมิของนักวิจัย ดังน้ี 

1) นักวิจัยต้องซื่อสัตย์และมีคุณธรรมในทางวิชาการและการจัดการ 
2) นักวิจัยต้องตระหนักถึงพันธกรณีในการทําวิจัยตามข้อตกลงที่ทําไว้กับหน่วยงานที่สนับสนุน

การวิจัยและต่อหน่วยงานที่ตนสังกัด 
3) นักวิจัยต้องมีพ้ืนฐานความรู้ในสาขาวิชาการที่ทําวิจัย 
4) นักวิจัยต้องมีความรับผิดชอบต่อสิ่งที่ศึกษาวิจัย ไม่ว่าจะเป็นสิ่งมีชีวิตหรือไม่มีชีวิต 
5) นักวิจัยต้องเคารพศักด์ิศรี และสิทธิของมนุษย์ที่ใช้เป็นตัวอย่างในการวิจัย 
6) นักวิจัยต้องมีอิสระทางความคิด โดยปราศจากอคติในทุกขั้นตอนของการทําวิจัย 

                                                 
2 ดูเพ่ิมเติม “จรรยาบรรณนักวิจัย” สภาวิจัยแห่งชาติ. สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ กระทรวงวิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม 
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7) นักวิจัยพึงนําผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ในทางที่ชอบ 
8) นักวิจัยพึงเคารพความคิดเห็นทางวิชาการของผู้อ่ืน 
9) นักวิจัยพึงมีความรับผิดชอบต่อสังคมทุกระดับ 
(คํานิยามของ สกอ.) 

จรรยาบรรณอาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน หมายถึง ประมวลความประพฤติที่อาจารย์และบุคลากรสาย
สนับสนุนพึงปฏิบัติเพ่ือรักษา ส่งเสริมเกียรติคุณ ช่ือเสียง และฐานะของอาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน
ตามท่ีสภาสถาบันกําหนด โดยอาจใช้กรอบแนวทางตามประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง มาตรฐานของจรรยาบรรณที่พึงมี
ในสถาบันอุดมศึกษา โดยต้องยึดมั่นในหลักการ 6 ประการ คือ  

1) ยึดมั่นและยืนหยัดในสิ่งที่ถูกต้อง  
2) ซื่อสัตย์สุจริตและรับผิดชอบ  
3) ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความโปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้  
4) ปฏิบัติหน้าที่โดยไม่เลือกปฏิบัติอย่างไม่เป็นธรรม 
5) มุ่งผลสัมฤทธ์ิของงาน 
6) ไม่ใช้อํานาจครอบงําผิดทํานองคลองธรรมต่อนักศึกษา 

 และต้องครอบคลุมจรรยาบรรณ 10 ประการ คือ  
1) จรรยาบรรณต่อตนเอง  
2) จรรยาบรรณต่อวิชาชีพ  
3) จรรยาบรรณต่อการปฏิบัติงาน   
4) จรรยาบรรณต่อหน่วยงาน  
5) จรรยาบรรณต่อผู้บังคับบัญชา  
6) จรรยาบรรณต่อผู้ใต้บังคับบัญชา  
7) จรรยาบรรณต่อผู้ร่วมงาน  
8) จรรยาบรรณต่อนักศึกษาและผู้รับบริการ  
9) จรรยาบรรณต่อประชาชน  
10) จรรยาบรรณต่อสังคม 
(คํานิยามของ สกอ.) 

 
ตัวบ่งชี้ หมายถึง ตัวประกอบ ตัวแปร หรือค่าที่สังเกตได้ ซึ่งบ่งบอกสถานภาพหรือสะท้อนลักษณะการ
ดําเนินงานหรือผลการดําเนินงานที่สามารถวัดและสังเกตได้ เพ่ือบอกสภาพทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ
ในประเด็นที่ต้องการ (คํานิยามของ สมศ.) และอีกความหมายหน่ึงหากเป็นการประกันคุณภาพภายในของ 
สกอ. ตัวบ่งช้ี เป็นข้อกําหนดของการประกันคุณภาพภายในที่พัฒนาข้ึนในองค์ประกอบคุณภาพ 9 ด้านที่มี
ความครอบคลุมพันธกิจหลัก 4 ประการ ของการอุดมศึกษาและพันธกิจสนับสนุน ได้แก่  

1)  ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์และแผนดําเนินการ  
2)  การผลิตบัณฑิต 
3)  กิจกรรมการพัฒนานักศึกษา  
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4)  การวิจัย  
5)  การบริการทางวิชาการแก่สังคม  
6)  การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม  
7)  การบริหารและการจัดการ  
8)  การเงินและงบประมาณ  
9)  ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ   
ซึ่งตัวบ่งช้ีดังกล่าวสามารถช้ีวัดคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามมาตรฐานการอุดมศึกษา มาตรฐาน

และหลักเกณฑ์อ่ืน ๆ ที่เก่ียวข้องกับองค์ประกอบคุณภาพน้ัน ๆ ได้ทั้งหมด   
(คํานิยามของ สกอ.) 

 
นักวิจัยประจํา หมายถึง ข้าราชการ หรือพนักงาน หรือบุคลากรที่มีสัญญาจ้างกับมหาวิทยาลัยทั้งปีการศึกษา 
ที่มีตําแหน่งเป็นเจ้าหน้าที่วิจัยหรือนักวิจัย (คํานิยามของ สกอ.) 
 
นักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่า (Full Time Equivalent Student : FTES) หมายถึง นักศึกษาที่ลงทะเบียน
เรียนตามเกณฑ์จํานวนหน่วยกิตมาตรฐานของการลงทะเบียน ดังน้ี 
 ระบบทวิภาค  -  สําหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี :  ลงทะเบียน 36 หน่วยกิตต่อปีการศึกษา 

   (18 หน่วยกิตต่อภาคการศึกษา) 
- สําหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาทั้งโครงการปกติและโครงการภาคพิเศษ  :  
 ลงทะเบียน  24  หน่วยกิตต่อปีการศึกษา (12 หน่วยกิตต่อภาคการศึกษาปกติ)  
    

 ระบบไตรภาค -  สําหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี : ลงทะเบียน  45 หน่วยกิตต่อปีการศึกษา 
                                 (15 หน่วยกิตต่อภาคการศึกษา) 
   -  สําหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา : ลงทะเบียน 30 หน่วยกิตต่อปีการศึกษา 
      (10 หน่วยกิตต่อภาคการศึกษา)  

(คํานิยามของ สกอ.) 
 
ขั้นตอนการคํานวณค่า  FTES มีดังนี้ 

1) คํานวณค่าหน่วยกิตนักศึกษา (Student Credit Hours : SCH) ซึ่งก็คือ ผลรวมของผลคูณ
ระหว่างจํานวนนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนกับจํานวนหน่วยกิตแต่ละรายวิชาที่เปิดสอนทุกรายวิชาตลอดปี
การศึกษา  รวบรวมหลังจากนักศึกษาลงทะเบียนแล้วเสร็จ (หมดกําหนดเวลาการเพ่ิม-ถอน) โดยมีสูตร
การคํานวณ ดังน้ี 

 
 SCH =   ∑ nici 

เมื่อ   ni =  จํานวนนักศึกษาที่ลงทะเบียนในวิชาที่ i 
     Ci    =   จํานวนหน่วยกิตของวิชาที่ i 
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 2) คํานวณค่า FTES โดยใช้สูตรคํานวณดังน้ี 

         SCH 
FTES =                      

             จํานวนหน่วยกิตต่อปีการศึกษาตามเกณฑ์มาตรฐานการลงทะเบียนในระดับปริญญาน้ัน ๆ 
 
นักศึกษาภาคปกติ  หมายถึง นักศึกษาที่เรียนในช่วงเวลาราชการ หรือนอกเวลาราชการโดยสถาบันได้มี
การคํานวณเป็นภาระงานสอนของอาจารย์ และไม่มีการจ่ายค่าตอบแทนเป็นการพิเศษ  (คํานิยามของ สกอ.) 
 
นักศึกษาภาคพิเศษ  หมายถึง นักศึกษาที่เรียนในช่วงเวลาราชการ หรือนอกเวลาราชการโดยสถาบันมิได้
นับว่าการสอนดังกล่าวเป็นภาระงานสอนของอาจารย์ และ/หรือได้มีการจ่ายค่าตอบแทนให้กับการสอน
ของอาจารย์เป็นการพิเศษ (คํานิยามของ สกอ.) 
 
แนวปฏิบัติที่ดี หมายถึง วิธีปฏิบัติ หรือขั้นตอนการปฏิบัติที่ทําให้องค์การประสบความสําเร็จ หรือสู่ความ
เป็นเลิศตามเป้าหมาย เป็นที่ยอมรับในวงวิชาการหรือวิชาชีพน้ัน ๆ มีหลักฐานของความสําเร็จปรากฏชัดเจน 
โดยมีการสรุปวิธีปฏิบัติ หรือขั้นตอนการปฏิบัติ ตลอดจนความรู้และประสบการณ์ บันทึกเป็นเอกสารเผยแพร่
ให้หน่วยงานภายในหรือภายนอกสามารถนําไปใช้ประโยชน์ได้ (คํานิยามของ สกอ.)   
 
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholders) หมายถึง กลุ่มคนต่าง ๆ ที่ได้รับผลกระทบ หรืออาจได้รับผลกระทบ
จากการดําเนินการและความสําเร็จของสถาบัน ตัวอย่างของกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่สําคัญ เช่น นักศึกษา 
ผู้ปกครอง สมาคมผู้ปกครอง ผู้ปฏิบัติงาน คู่ความร่วมมือทั้งที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการ คณะกรรมการ
กํากับดูแลสถาบันในด้านต่าง ๆ ศิษย์เก่า นายจ้าง สถาบันการศึกษาอื่น ๆ องค์การท่ีทําหน้าที่กํากับดูแลกฎ 
ระเบียบ องค์การท่ีให้เงินสนับสนุน ผู้เสียภาษี ผู้กําหนดนโยบาย ผู้ส่งมอบ ตลอดจนชุมชนในท้องถิ่นและ
ชุมชนวิชาการหรือวิชาชีพ (คํานิยามของ สกอ.) 
 
แผนกลยุทธ์ หมายถึง แผนระยะยาวของสถาบันโดยทั่วไปมักใช้เวลา 5 ปี เป็นแผนที่กําหนดทิศทางการ
พัฒนาของสถาบัน แผนกลยุทธ์ประกอบไปด้วยวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ วัตถุประสงค์ ผลการ
วิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาสและภัยคุกคาม กลยุทธ์ต่าง ๆ ของสถาบันควรคลอบคลุมทุกภารกิจของ
สถาบัน มีการกําหนดตัวบ่งช้ีความสําเร็จของแต่ละกลยุทธ์และค่าเป้าหมายของตัวบ่งช้ีเพ่ือวัดระดับ
ความสําเร็จของการดําเนินงานตามกลยุทธ์   โดยสถาบันนําแผนกลยุทธ์มาจัดทําแผนดําเนินงานหรือ
แผนปฏิบัติการประจําปี (คํานิยามของ สกอ.) 
 
แผนปฏิบัติการประจําปี หมายถึง แผนระยะสั้นที่มีระยะเวลาในการดําเนินงานภายใน 1 ปี เป็นแผนที่
ถ่ายทอดแผนกลยุทธ์ลงสู่ภาคปฏิบัติ เพ่ือให้เกิดการดําเนินงานจริงตามกลยุทธ์ ประกอบด้วย โครงการ
หรือกิจกรรมต่าง ๆ ที่จะต้องดําเนินการในปีน้ัน ๆ เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายตามแผนกลยุทธ์ ตัวบ่งช้ี
ความสําเร็จของโครงการหรือกิจกรรม ค่าเป้าหมายของตัวบ่งช้ีเหล่าน้ัน รวมทั้งมีการระบุผู้รับผิดชอบหลัก
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หรือหัวหน้าโครงการ งบประมาณในการดําเนินการ รายละเอียดและทรัพยากรที่ต้องใช้ในการดําเนิน
โครงการที่ชัดเจน (คํานิยามของ สกอ.)  
 
พระราชบัญญัติการศึกษา หมายถึง กฎหมายว่าด้วยการศึกษา ครอบคลุมหลักการและความมุ่งหมาย
ของการจัดการศึกษา สิทธิและหน้าที่ทางการศึกษา ระบบแนวทางการจัดการศึกษา การบริหารและการ
จัดการ กระบวนการเรียนการสอน บุคลากรและทรัพยากร มาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษา 
(คํานิยามของ สมศ.) 
 
พันธกิจของสถาบัน หมายถึง การนําความรู้ประสบการณ์จากการบริหารวิชาการ มาใช้ในการเรียนการ
สอนและการวิจัย ซี่งสามารถวัดได้และเป็นรูปธรรม ทั้งน้ีประสิทธิผลของการให้บริการวิชาการนั้นจะต้อง
สอดคล้องกับพันธกิจตามกฎหมาย (คํานิยามของ สมศ.) 
 
ภารกิจ หมายถึง ขอบเขตของงาน หรือบทบาทหน้าที่ซึ่งองค์กรต้องทําในลักษณะอาณัติ (Mandate) 
เพ่ือให้องค์กรบรรลุวิสัยทัศน์ที่กําหนดไว้ (คํานิยามของ สมศ.) 
 
ภารกิจของสถาบัน หมายถึง หน้าที่ที่กําหนดไว้ในพระราชกฤษฎีกาแบ่งส่วนราชการ และเป็นหน้าที่ที่ต้อง
กระทําเพ่ือให้บรรลุซึ่งพันธกิจ และสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ อาจกล่าวได้ว่าภารกิจเป็นกลุ่มกิจกรรมที่ทําให้
หน้าที่ต้องกระทําบรรลุผลสําเร็จตามพันธกิจที่ได้กําหนดไว้ ดังน้ัน การกําหนดภารกิจต้องดําเนินการให้
สอดคล้องและครอบคลุมขอบเขตความรับผิดชอบของหน่วยงาน โดยคํานึงถึงโครงสร้างและหน้าที่ของ
องค์การตามที่กฎหมายกําหนดไว้  (คํานิยามของ สมศ.) 
 
มาตรการ หมายถึง ข้อตกลงที่จะทําร่วมกัน โดยต้ังเป็นกฎระเบียบหรือกฎหมาย เช่น มาตรการความ
ปลอดภัยในสถานศึกษา (คํานิยามของ สมศ.) 
 
รายงานประจําปี หมายถึง รายงานสัมฤทธิผลการดําเนินงานในรอบปีของสถานศึกษาซึ่งถือว่าเป็นรายงาน
การประเมินตนเอง (SAR) ที่สถานศึกษาเสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัด หน่วยงานที่เก่ียวข้องและสาธารณชน
เพ่ือนําไปสู่การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา มีความสอดคล้อง สามารถรองรับและใช้เพ่ือการ
ประเมินคุณภาพภายนอกได้ (คํานิยามของ สมศ.) 
 
ระบบและกลไก  
ระบบ หมายถึง ขั้นตอนการปฏิบัติงานที่มีการกําหนดอย่างชัดเจนว่าต้องทําอะไรบ้างเพ่ือให้ได้ผลออกมา
ตามที่ต้องการ ขั้นตอนการปฏิบัติงานจะต้องปรากฏให้ทราบโดยทั่วกันไม่ว่าจะอยู่ในรูปของเอกสารหรือ
สื่ออิเล็กทรอนิกส์หรือโดยวิธีการอ่ืน ๆ องค์ประกอบของระบบ ประกอบด้วย ปัจจัยนําเข้า กระบวนการ 
ผลผลิต และข้อมูลป้อนกลับ ซึ่งมีความสัมพันธ์เช่ือมโยงกัน (คํานิยามของ สกอ.) 
กลไก หมายถึง สิ่งที่ทําให้ระบบมีการขับเคลื่อนหรือดําเนินอยู่ได้ โดยมีการจัดสรรทรัพยากร มีการจัด
องค์การ หน่วยงาน หรือกลุ่มบุคคลเป็นผู้ดําเนินงาน (คํานิยามของ สกอ.) 



คูมือการประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ปการศึกษา 2554    

 

D:\ประกันคุณภาพ\คู่มือประกัน\คู่มือ ปี 54\04-บทที่ 4-ตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประเมิน-องค์1-5.doc 40 

ระบบสารสนเทศ หมายถึง ระบบที่ทําหน้าที่ในการรวบรวมข้อมูลเข้ามาทําการประมวลผล รวมท้ังการวิเคราะห์ 
เพ่ือจัดทําเป็นสารสนเทศในรูปแบบต่าง ๆ และนําส่งไปยังผู้ที่มีสิทธิได้รับสารสนเทศ เพ่ือใช้ในการปฏิบัติงาน 
การบริหาร หรือการตัดสินใจ โดยมีคอมพิวเตอร์ รวมทั้งอุปกรณ์ต่าง ๆ เป็นเคร่ืองมือสนับสนุนการทํางาน
ของระบบสารสนเทศ ระบบสารสนเทศในองค์การมีหลายประเภทในแต่ละประเภทมีได้หลายระบบ ทั้งน้ี 
เพ่ือตอบสนองวัตถุประสงค์เฉพาะด้านในการทํางานที่แตกต่างกันออกไป (คํานิยามของ สกอ.) 
 
รวมบริการ ประสานภารกิจ เป็นแนวคิดในการมุ่งใช้ทรัพยากรทุกประเภทและความชํานาญการร่วมกัน 
ดังน้ัน มทส. จึงกําหนดให้หน่วยงานที่มีภารกิจเหมือนกันมีเพียงหน่วยเดียว โดยให้บริการแบบรวมศูนย์
เพ่ือลดขั้นตอนการทํางานหรือลดระยะเวลาในการทํางาน อันก่อให้เกิดความประหยัด คุ้มค่า และเกิด
ประโยชน์สูงสุด เช่น ส่วนพัสดุ ส่วนการเงินและบัญชี  ส่วนอาคารสถานท่ี อาคารเรียนรวม อาคารเคร่ืองมือ 
ศูนย์คอมพิวเตอร์ ห้องสมุด และกิจการนักศึกษา เป็นต้น ดังน้ัน  “รวมบริการ ประสานภารกิจ” จึงมี
ลักษณะสําคัญ 3 ประการ คือ (คํานิยามของ มทส.) 

1)  ลดขั้นตอนการทํางานหรือลดระยะเวลาในการทํางาน (ประสิทธิภาพ)    
2)  ความประหยัด คุ้มค่า (ประหยัด)  
3)  เกิดประโยชน์สูงสุด (ประสิทธิผล) 
ประสิทธิภาพ (Efficiency) หมายถึง ความสามารถของระบบรวมบริการ ประสานภารกิจที่พิจารณา

จากสัดส่วนของผลงานต่อเวลา หรือผลงานต่อจํานวนพนักงาน หรือผลงานต่อเงินที่ใช้ เช่น ประสิทธิภาพสูง 
หมายถึง ผลงานเท่ากันแต่ใช้คนที่น้อยกว่า หรือใช้เวลาที่น้อยกว่า หรือใช้งบประมาณที่น้อยกว่า โดยสามารถ
วัดได้จากการที่บุคลากรในหน่วยงานให้บริการมีความเต็มใจและกระตือรือร้นให้บริการ มีความเข้าใจหลักการ 
รวมบริการ ประสานภารกิจ เป็นอย่างดี สามารถตอบคําถาม ช้ีแจงข้อสงสัย ให้คําแนะนํา ช่วยแก้ปัญหา
ได้อย่างถูกต้อง น่าเช่ือถือ รวมทั้งการสื่อสารระหว่างผู้ให้บริการกับผู้รับบริการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
กระบวนการภายในระบบรวมบริการ ประสานภารกิจ ทําให้หลักการบริการแบบเบ็ดเสร็จ ณ จุดเดียว (One 
Stop Service) ทําให้การให้บริการ มีคุณภาพ ประสิทธิภาพ และขั้นตอนและกระบวนการเพ่ือขอรับบริการสั้น
และไม่สลับซับซ้อนก่อให้เกิดการใช้งบประมาณ/ ทรัพยากร อย่างมีประสิทธิภาพ มีการร่วมใช้ทรัพยากร 
ระหว่างหน่วยงานในมหาวิทยาลัย มีประสิทธิภาพ และไม่ซ้ําซ้อน มีการพัฒนาประยุกต์เทคโนโลยี
สารสนเทศที่เหมาะสมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทํางาน เช่น การจัดทําระบบฐานข้อมูลต่าง ๆ เป็นต้น 
(คํานิยามของ มทส.) 
 ประหยัด (Economy)  หมายถึง ความสามารถของระบบรวมบริการ ประสานภารกิจ ในการใช้
ทรัพยากรทางการบริหาร ได้อย่างคุ้มค่าทั้งด้านพนักงาน ด้านอาคารสถานที่ ด้านเครื่องมือและอุปกรณ์ 
ด้านการเงินและอ่ืน ๆ โดยวัดได้จากผู้ให้บริการมีความซื่อสัตย์สุจริตในการปฏิบัติหน้าที่ กระบวนการ
ดําเนินงานมีผู้รับผิดชอบชัดเจน โปร่งใส  และตรวจสอบได้ทุกขั้นตอน ก่อให้เกิดการใช้งบประมาณ/
ทรัพยากร อย่างโปร่งใสและตรวจสอบได้ รวมทั้งหน่วยงานให้บริการมีการปรับปรุงระบบการทํางานใน
องค์กรอย่างสมํ่าเสมอ เพ่ือการประหยัด (คํานิยามของ มทส.) 
 ประสิทธิผล (Effectiveness) หมายถึง ความสามารถของระบบรวมบริการ ประสานภารกิจ 
ปฏิบัติงานบรรลุเป้าหมายของหน่วยงานต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย และหน่วยงานต่าง ๆ ให้บริการโดย
ตอบสนองความต้องการของผู้ใช้บริการได้อย่างครบถ้วน เสมอภาค และเป็นธรรม วัดได้จากผู้ให้บริการมี
ความเข้าใจ บทบาทหน้าที่ของตนเอง และของผู้รับบริการ ตลอดจนความเช่ือมโยงในภาพรวมท้ังระบบ
ของมหาวิทยาลัย กระบวนการภายในของหน่วยงานสามารถให้บริการโดยมีช่องทางให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
เข้าถึงข้อมูลได้สะดวกและรับฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะรวมท้ังมีการปรับปรุงการทํางานอย่าง
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สม่ําเสมอ ทําให้สามารถปฏิบัติภารกิจตอบสนองจุดมุ่งหมายที่เป็นภารกิจหลักของมหาวิทยาลัยทั้ง 5 ด้าน
คือ การเรียนการสอน การวิจัย การบริการวิชาการ การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม และการปรับแปลง 
ถ่ายทอดและพัฒนาเทคโนโลยี ได้เป็นอย่างดี มีความเสมอภาคในการให้บริการ เพราะมีการวิเคราะห์และมี
การวางแผนการใช้งบประมาณ/ ทรัพยากร ร่วมกันระหว่างหน่วยงาน และหน่วยงานให้บริการมีบุคลากรที่มี
การพัฒนาอย่างต่อเน่ือง ให้มีทัศนคติที่ดี มีคุณธรรม และจริยธรรมในการปฏิบัติงาน มีความสุขในการ
ปฏิบัติงาน และให้ความสําคัญกับหลักการบริหารจัดการแบบ “รวมบริการ ประสานภารกิจ” (คํานิยามของ 
มทส.) 
 
ลิขสิทธิ์ หมายถึง ผลงานสร้างสรรค์ที่ได้รับจดสิทธิแต่เพียงผู้เดียวที่จะกระทําการใด ๆ เกี่ยวกับงานที่ 
ผู้สร้างสรรค์ได้ริเริ่มโดยการใช้สติปัญญาความรู้ ความสามารถ และความวิริยะอุตสาหะของตนเองในการ
สร้างสรรค์ โดยไม่ลอกเลียนงานของผู้อ่ืน โดยงานที่สร้างสรรค์ต้องเป็นงานตามประเภทท่ีกฎหมายลิขสิทธ์ิ 
พ.ศ. 2537 หมวด 1 มาตรา 6 ได้ให้ความคุ้มครองแก่งานสร้างสรรค์ 9 ประเภท ได้แก่ 

1) งานวรรณกรรม (หนังสือ จุลสาร สิ่งพิมพ์ คําปราศรัยโปรแกรม คอมพิวเตอร์ ฯลฯ) 
2) งานนาฏกรรม (ท่ารํา ท่าเต้น ฯลฯ) 
3) งานศิลปกรรม (จิตรกรรม ประติมากรรม ภาพพิมพ์ ภาพถ่าย ศิลปะประยุกต์ ฯลฯ) 
4) งานดนตรีกรรม (ทํานอง ทํานองและเน้ือร้อง ฯลฯ) 
5) งานสิ่งบันทกึเสียง (เทป ซดีี) 
6) งานโสตทัศนวัสดุ (วีซีดี ดีวีดี ที่มีภาพหรือมีทั้งภาพและเสียง) 
7) งานภาพยนตร์  
8) งานเผยแพร่เสียงแพร่ภาพ 
9) งานอ่ืนใดในแผนกวรรณคดี วิทยาศาสตร์ หรือศิลปะ 
(คํานิยามของ สมศ.) 

 
วารสารระดับชาติ หมายถึง วารสารวิชาการ (Journal) ที่ยอมรับโดยสํานักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา (สกอ.) ให้เป็นวารสารระดับชาติ และมีช่ือปรากฏในบัญชีรายช่ือที่เผยแพร่โดยสํานักงานฯ 
หรือวารสารวิชาการ ที่มีช่ือปรากฏอยู่ในฐานข้อมูล Thai-Journal Citation Index Centre (TCI)              
(คํานิยามของ สกอ.) 
 
วารสารระดับนานาชาติ หมายถึง วารสารวิชาการ (Journal) ที่ปรากฏในฐานข้อมูลสากล เช่น ฐานข้อมูล 
Web of Science (Science Citation Index Expand, Social Sciences Citation Index, Art and 
Humanities Citation Index) หรือฐานข้อมูล Scopus หรือในฐานข้อมูลสากลอ่ืน ๆ ที่เป็นที่ยอมรับใน
ศาสตร์น้ัน ๆ หรือวารสารวิชาการที่ยอมรับโดยสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ให้เป็น
วารสารระดับนานาชาติ และมีช่ือปรากฏในบัญชีรายช่ือที่เผยแพร่โดยสํานักงานฯ (คํานิยามของ สกอ.) 
 
วิสัยทัศน์ หมายถึง ความคาดหวังในอนาคตขององค์กรที่ต้องการจะเป็น โดยกําหนดทิศทางอย่างชัดเจน 
(คํานิยามของ สมศ.) 
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วัฒนธรรมคุณภาพ หมายถึง จิตสํานึกและการสร้างคุณค่าสู่ตนเอง สร้างคนคุณภาพนําไปสู่ชุมชนคุณภาพ 
ทําอย่างสม่ําเสมอและต่อเน่ืองเป็นวิถีชีวิต ตามวิสัยทัศน์การบริหาร สมศ. พ.ศ. 2553 คือ “นําคุณภาพสู่ตน 
สร้างคนคุณภาพ คุณภาพปัจเจกชน สู่ชุมชนคุณภาพ คุณค่าต้องหม่ันทํา สร้างวัฒนธรรมคุณภาพ” (คํานิยาม
ของ สมศ.) 
 
สิทธิบัตร หมายถึง หนังสือสําคัญที่คุ้มครองการประดิษฐ์คิดค้นหรือการออกแบบผลิตภัณฑ์ ที่มีลักษณะ
ตามท่ีกําหนดในกฎหมาย กฎกระทรวง และระเบียบว่าด้วยสิทธิบัตร พ.ศ. 2522 เป็นทรัพย์สินทางปัญญา
ประการหน่ึง ที่เก่ียวกับการประดิษฐ์คิดค้นหรือการออกแบบเพ่ือให้ได้สิ่งของ เครื่องใช้หรือสิ่งอํานวยความ
สะดวกต่าง ๆ ที่เราใช้กันอยู่ในชีวิตประจําวัน เช่น การประดิษฐ์รถยนต์ โทรทัศน์ คอมพิวเตอร์ โทรศัพท์ 
หรือการออกแบบที่ไม่ซ้ําของเดิม เป็นต้น (คํานิยามของ สมศ.) 
 
หน่วยงานหรือองค์กรระดับชาติ หมายถึง หน่วยงานราชการระดับกรมหรือเทียบเท่าขึ้นไป หรือ
รัฐวิสาหกิจ หรือองค์การมหาชน หรือองค์กรกลางระดับชาติทั้งภาครัฐและเอกชน (คํานิยามของ สกอ.) 
  
หลักธรรมาภิบาล3 หมายถึง การปกครอง การบริหาร การจัดการ การควบคุม ดูแลกิจการต่าง ๆ ให้
เป็นไปในครรลองธรรม นอกจากน้ี ยังหมายถึงการบริหารจัดการที่ดี ซึ่งสามารถนําไปใช้ได้ทั้งภาครัฐและ
เอกชน ธรรมที่ใช้ในการบริหารงานน้ีมีความหมายอย่างกว้างขวาง กล่าวคือ หาได้มีความหมายเพียง
หลักธรรมทางศาสนาเท่าน้ัน แต่รวมถึงศีลธรรม คุณธรรม จริยธรรมและความถูกต้อง ชอบธรรมทั้งปวง 
ซึ่งวิญญูชนพึงมีและพึงประพฤติปฏิบัติ อาทิ ความโปร่งใสตรวจสอบได้ การปราศจากการแทรกแซงจาก
องค์การภายนอก เป็นต้น  (คํานิยามของ สกอ.) 

หลักธรรมาภิบาลของการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี (Good Governance) ที่เหมาะสมจะ
นํามาปรับใช้ในภาครัฐมี 10 องค์ประกอบ ดังน้ี 4 

1) หลักประสิทธิผล (Effectiveness) คือ ผลการปฏิบัติราชการที่บรรลุวัตถุประสงค์และ 
เป้าหมายของแผนการปฏิบัติราชการตามท่ีได้รับงบประมาณมาดําเนินการ รวมถึงสามารถเทียบเคียงกับ
ส่วนราชการหรือหน่วยงานที่มีภารกิจคล้ายคลึงกันและมีผลการปฏิบัติงานในระดับช้ันนําของประเทศ
เพ่ือให้เกิดประโยชน์สุขต่อประชาชนโดยการปฏิบัติราชการจะต้องมีทิศทางยุทธศาสตร์ และเป้าประสงค์ที่
ชัดเจน มีกระบวนการปฏิบัติงานและระบบงานที่เป็นมาตรฐาน รวมถึงมีการติดตามประเมินผลและพัฒนา 
ปรับปรุงอย่างต่อเน่ืองและเป็นระบบ 

2) หลักประสิทธิภาพ (Efficiency) คือ การบริหารราชการตามแนวทางการกํากับดูแลที่ดี
ที่มีการออกแบบกระบวนการปฏิบัติงานโดยใช้เทคนิคและเคร่ืองมือการบริหารจัดการที่เหมาะสมให้
องค์การสามารถใช้ทรัพยากรทั้งด้านต้นทุน แรงงานและระยะเวลาให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อการพัฒนาขีด
ความสามารถในการปฏิบัติราชการตามภารกิจเพ่ือตอบสนองความต้องการของประชาชนและผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียทุกกลุ่ม 

                                                 
3 ดูเพ่ิมเติม “คู่มือนโยบายการกํากับดูแลองค์การท่ีดี” สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (สํานักงาน ก.พ.ร.) 
4 ดูเพ่ิมเติม “คู่มือการจัดระดับการกํากับดูแลองค์การภาครัฐตามหลักธรรมาภิบาลของการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี  

(Good Governance Rating)” สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (สํานักงาน ก.พ.ร.)  
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3) หลักการตอบสนอง (Responsiveness) คือ การใหบ้ริการท่ีสามารถดําเนินการได้ภายใน
ระยะเวลาที่กําหนด และสร้างความเช่ือมั่น ความไว้วางใจ รวมถึงตอบสนองความคาดหวังหรือความต้องการ 
ของประชาชนผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้สว่นเสียที่มีความหลากหลายและมีความแตกต่าง 

4) หลักภาระรับผิดชอบ (Accountability) คือ การแสดงความรับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่ 
และผลงานต่อเป้าหมายที่กําหนดไว้ โดยความรับผิดชอบน้ันควรอยู่ในระดับที่สนองต่อความคาดหวังของ
สาธารณะ รวมทั้งการแสดงถึงความสํานึกในการรับผิดชอบต่อปัญหาสาธารณะ 

5) หลักความโปร่งใส (Transparency) คือ กระบวนการเปิดเผยอย่างตรงไปตรงมา ช้ีแจง
ได้เมื่อมีข้อสงสัยและสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารอันไม่ต้องห้ามตามกฎหมายได้อย่างเสรี โดยประชาชน 
สามารถรู้ทุกขัน้ตอนในการดําเนินกิจกรรมหรือกระบวนการต่าง ๆ และสามารถตรวจสอบได้ 

6) หลักการมีส่วนร่วม (Participation) คือ กระบวนการท่ีข้าราชการ ประชาชนและผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่มมีโอกาสได้เข้าร่วมในการรับรู้ เรียนรู้ ทําความเข้าใจ ร่วมแสดงทัศนะ ร่วมเสนอ
ปัญหาหรือ ประเด็นที่สําคัญที่เก่ียวข้อง ร่วมคิดแนวทาง ร่วมการแก้ไขปัญหา ร่วมในกระบวนการตัดสินใจ 
และร่วมกระบวนการพัฒนาในฐานะหุ้นส่วนการพัฒนา 

7) หลักการกระจายอํานาจ (Decentralization) คือ การถ่ายโอนอํานาจการตัดสินใจ 
ทรัพยากร และภารกิจจากส่วนราชการส่วนกลางให้แก่หน่วยการปกครองอ่ืน ๆ (ราชการบริหารส่วน
ท้องถิ่น) และภาคประชาชนดําเนินการแทนโดยมีอิสระตามสมควร รวมถึงการมอบอํานาจและความ
รับผิดชอบในการตัดสินใจและการดําเนินการให้แก่บุคลากร โดยมุ่งเน้นการสร้างความพึงพอใจในการ
ให้บริการต่อผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย การปรับปรุงกระบวนการ และเพ่ิมผลิตภาพเพ่ือผลการ
ดําเนินงานที่ดีของส่วนราชการ 

8) หลักนิติธรรม (Rule of Law) คือ การใช้อํานาจของกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับใน
การบริหารราชการด้วยความเป็นธรรม ไม่เลือกปฏิบัติ และคํานึงถึงสิทธิเสรีภาพของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

9) หลักความเสมอภาค (Equity) คือ การได้รับการปฏิบัติและได้รับบริการอย่างเท่าเทียม
กันโดยไม่มีการแบ่งแยกด้าน ชายหรือหญิง ถิ่นกําเนิด เช้ือชาติ ภาษา เพศ อายุ ความพิการ สภาพทาง
กายหรือสุขภาพ สถานะของบุคคล ฐานะทางเศรษฐกิจและสังคม ความเช่ือทางศาสนา การศึกษา การ
ฝึกอบรม และอ่ืน ๆ  

10) หลักมุ่งเน้นฉันทามติ (Consensus Oriented) คือ การหาข้อตกลงทั่วไปภายในกลุ่ม
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เก่ียวข้อง ซึ่งเป็นข้อตกลงที่เกิดจากการใช้กระบวนการเพ่ือหาข้อคิดเห็นจากกลุ่ม
บุคคลที่ได้รับประโยชน์และเสียประโยชน์ โดยเฉพาะกลุ่มที่ได้รับผลกระทบโดยตรงซึ่งต้องไม่มีข้อคัดค้านที่
ยุติไม่ได้ในประเด็นที่สําคัญ โดยฉันทามติไม่จําเป็นต้องหมายความว่าเป็นความเห็นพ้องโดยเอกฉันท์ 
 

ศิลปะและวัฒนธรรม 

 ศิลปะ คือ งานสร้างสรรค์ที่ส่งเสริมสร้างสุนทรีย์ ความงาม และความสุข แก่ผู้คน สภาพแวดล้อมและ
สังคม เพ่ือพัฒนาการยกระดับความมีรสนิยม ความสุนทรีย์ เข้าใจคุณค่าและความสําคัญของศิลปะ
ตลอดจนเป็นแนวทางในการพัฒนาส่งเสริมการอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข (คํานิยามของ สมศ.) 
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วัฒนธรรม หมายถึง ความเจริญงอกงามของมวลมนุษย์ที่มีพัฒนาการอย่างต่อเน่ือง เช่น เรื่อง
ความคิด ความรู้สึก ความเช่ือ ก่อให้เกิดวัฒนธรรม โดยสามารถเห็นได้จากพฤติกรรมในวิถีชีวิตและสังคม 
รวมท้ังผลที่เกิดจากกิจกรรมหรือผลผลิตกิจกรรมของมนุษย์ วัฒนธรรมมีลักษณะเฉพาะและมีลักษณะ
สากล เปลี่ยนแปลงตามสมัยนิยม วัฒนธรรมปัจจุบันที่ดีควรมีความสอดคล้องกับความเป็นสากล แต่มี
รากฐานของวัฒนธรรมตนเองที่มีคุณค่า สําหรับวัฒนธรรมในสถาบันอุดมศึกษา หมายถึง วัฒนธรรมที่
แสดงความเป็นอุดมศึกษาที่ถือเป็นแบบอย่างที่ดีต่อสังคม มีความเจริญงอกงามทางปัญญา ความรู้ 
ความคิด ทัศนคติ และจิตใจ การมีนํ้าใจเสียสละและการมีส่วนร่วมกับสังคม สามารถเป็นผู้นําที่ดีและเป็น
ที่พ่ึงของสังคม มีวัฒนธรรมในวิถีชีวิตมหาวิทยาลัยที่น่าศรัทธาเป็นที่ยอมรับ มีบทบาทต่อการปกป้อง
วัฒนธรรมที่ดีงามของไทย และพัฒนาแนวทางการดํารงชีวิตท่ามกลางกระแสวัฒนธรรมสากลได้เหมาะสม
อย่างฉลาดรู้ (คํานิยามของ สมศ.) 

การพัฒนาสุนทรียภาพ หมายถึง การปรับปรุงเปลี่ยนแปลงอย่างมีแผนที่เป็นระบบเก่ียวกับความ
งามทางศิลปะและวัฒนธรรม ที่มีผลกระทบต่อบุคคล สถาบัน สภาพแวดล้อม และสังคมในแนวทางที่ดีขึ้น 
โดยมีเป้าหมายที่ชัดเจน และเป็นที่ยอมรับร่วมกันได้ ผลการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงหรือสร้างสิ่งใหม่ต้องไม่
เป็นการทําลายคุณค่าทางสุนทรีย์ของศิลปะและวัฒนธรรมเดิม การพัฒนาเชิงวัฒนธรรมสามารถ
สร้างวัฒนธรรมใหม่ที่สอดคล้องและเหมาะสมกับสังคมที่มีการเปลี่ยนแปลงและมีนวัตกรรมใหม่ ทั้งทาง
เทคโนโลยีระบบสังคม และความนิยม เพ่ือให้อยู่ร่วมกันได้อย่างเข้าใจมีความเจริญก้าวหน้าอย่างสันติสุข 
(คํานิยามของ สมศ.) 

สุนทรียะทางศิลปะและวัฒนธรรม หมายถึง คุณค่าทางความงามของศิลปะและวัฒนธรรมที่
ส่งผลต่อการรับรู้และความรู้สึก สามารถจรรโลงจิตใจให้มีความสุข มีรสนิยม ก่อให้เกิดวิถีชีวิตมนุษย์ที่
งดงาม สามารถอยู่ร่วมกันในสังคมที่เข้าใจและผูกพัน ตลอดจนการรับรู้ถึงคุณค่าที่เป็นรูปธรรมและ
นามธรรมของศิลปะและวัฒนธรรมเชิงประวัติศาสตร์เพ่ือการดํารงรักษ์สืบต่อไป (คํานิยามของ สมศ.) 

 สะอาด หมายถึง ไม่รก มรีะเบียบ รักษาง่าย ใช้สะดวก (คํานิยามของ สมศ.) 

 สุขลักษณะ หมายถึง สะอาด ปลอดภัย ไร้มลภาวะ สุขใจ สบายกาย  (คํานิยามของ สมศ.) 

 สวยงาม หมายถึง มีการจัดแต่งอาคาร สภาพแวดล้อมอย่างเหมาะสม สอดคล้องกับพ้ืนที่
แวดล้อม ไม่สิ้นเปลือง และไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อสภาพแวดล้อม  (คํานิยามของ สมศ.) 
 
หลักสูตรสาขาวิชาชีพ หมายถึง รายวิชาและประสบการณ์ทั้งหมดที่ผู้เรียนต้องศึกษาเพ่ือให้ได้รับการ
รับรองจากสภาหรือองค์กรวิชาชีพที่กําหนดตามกฎหมาย (คํานิยามของ สกอ.) 
 
อาจารย์ประจํา หมายถึง ข้าราชการ พนักงาน และบุคลากรที่มีสัญญาจ้างกับมหาวิทยาลัยทั้งปีการศึกษา 
ซึ่งมีหน้าที่ความรับผิดชอบตามพันธกิจหลักของมหาวิทยาลัย (คํานิยามของ สกอ.) 
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องค์ประกอบคุณภาพ หมายถึง ปัจจัยหลักในการดําเนินงานของสถาบันที่มีผลต่อคุณภาพการศึกษา 
ได้แก่ ปรัชญา ปณิธาน ภารกิจ และวัตถุประสงค์ การเรียนการสอน การพัฒนาและสนับสนุนนักศึกษา 
การวิจัย การบริการวิชาการแก่ชุมชน การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม การบริการ
และการจัดการ การเงินและงบประมาณ และการประกันคุณภาพ (คํานิยามของ สมศ.) 
 
อัตลักษณ์ หมายถึง บุคลิก ลักษณะที่เกิดขึ้นกับผู้เรียนตามปรัชญา ปณิธาน พันธกิจ และวัตถุประสงค์ของ
สถาบัน ที่ได้รับความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัย (คํานิยามของ สมศ.) 
 
อนุสิทธิบัตร หมายถึง เป็นการให้ความคุ้มครองสิ่งประดิษฐ์คิดค้น เช่นเดียวกับสิทธิบัตรการประดิษฐ์ แต่
แตกต่างกันตรงท่ีการประดิษฐ์ที่จะขอรับอนุสิทธิบัตรเป็นการประดิษฐ์ที่มีเป็นการปรับปรุงเพียงเล็กน้อย
ซึ่งมีเทคนิคที่ไม่สูงมากนัก (คํานิยามของ สมศ.) 
 
เอกลักษณ์ หมายถึง ความสําเร็จตามจุดเน้นและจุดเด่นที่สะท้อนให้เห็นเป็นลักษณะโดดเด่นเป็นหน่ึงของ
สถาบัน (คํานิยามของ สมศ.) 
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1. ปีการศึกษา 2541 : มหาวิทยาลัยได้จัดทําประกันคุณภาพการศึกษา โดยอิงกับภารกิจด้านการ
จัดการศึกษาในระดับปริญญาตรีเป็นหลัก ประกอบด้วย 13 ปัจจัย 48 ตัวชี้วัด 

2. ปีการศึกษา 2547 : มหาวิทยาลัยได้ปรับตัวช้ีวัด โดยเพ่ิมตัวช้ีวัดตามภารกิจการจัดการศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา การวิจัย การบริการวิชาการ และการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม ประกอบด้วย 13 ปัจจัย 
37 ตัวชี้วัด 

3. ปีการศึกษา 2549 : มหาวิทยาลัยได้ปรับตัวช้ีวัดให้สอดคล้องกับตัวบ่งช้ีของสํานักงานรับรอง
มาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) (สมศ.) ในการประเมินคุณภาพ
ภายนอก รอบ 2 (ปีการศึกษา 2548)  ประกอบด้วย 11 ปัจจัย 47 ตัวชี้วัด 

4. ปีการศึกษา 2550 : มหาวิทยาลัยได้ปรับตัวบ่งช้ี ให้เป็นไปตามแนวทางการพัฒนาของ สกอ. ทุก
ตัวบ่งช้ี ยกเว้นตัวบ่งช้ีเฉพาะของกลุ่มผลิตบัณฑิตและพัฒนาสังคม และกลุ่มผลิตบัณฑิตและพัฒนา
ศิลปวัฒนธรรม (จํานวน 41 ตัวบ่งช้ี) และตัวบ่งช้ีของมหาวิทยาลัย จํานวน 5 ตัวบ่งช้ี  รวม
องค์ประกอบคุณภาพทั้งหมด 9 ด้าน 46 ตัวบ่งชี้  

5. ปีการศึกษา 2551 : มหาวิทยาลัยได้ปรับตัวบ่งช้ี โดยใช้ตัวบ่งช้ีตามแนวทางการพัฒนาของ สกอ. 
ทุกตัวบ่งช้ี จํานวน 41 ตัวบ่งช้ี และตัวบ่งช้ีของมหาวิทยาลัย จํานวน 9 ตัวบ่งช้ี (5 ตัวบ่งช้ีเดิม + 
4 ตัวบ่งช้ีที่ปรับใหม)่ โดยมหาวิทยาลัยได้เพ่ิมตัวบ่งช้ีตามภารกิจการปรับแปลง ถ่ายทอด และพัฒนา
เทคโนโลยี จํานวน 4 ตัวบ่งช้ี รวมทั้งหมด 10 องค์ประกอบ  50 ตัวบ่งชี้  

6. ปีการศึกษา 2552 : มหาวิทยาลัยได้ปรับตัวบ่งช้ี โดยใช้ตัวบ่งช้ีตามแนวทางการพัฒนาของ สกอ. 
ทุกตัวบ่งช้ี จํานวน 41 ตัวบ่งช้ี โดย สกอ. เพ่ิมตัวบ่งช้ีตามนโยบายรัฐบาล “สถานศึกษา 3 ดี 
(3D)” จํานวน 2 ตัวบ่งช้ี และตัวบ่งช้ีของมหาวิทยาลัย จํานวน 9 ตัวบ่งช้ี รวมทั้งหมด 11 
องค์ประกอบ  52 ตัวบ่งชี ้

7. ปีการศึกษา 2553 : มหาวิทยาลัยได้ปรับตัวบ่งช้ี โดยใช้ตัวบ่งช้ีตามแนวทางการพัฒนาของ สกอ. 
ปีการศึกษา 2553 ทุกตัวบ่งช้ี จํานวน 23 ตัวบ่งช้ี  ตัวบ่งช้ีตามนโยบายรัฐบาล “สถานศึกษา 3 ดี 
(3D)” จํานวน 2 ตัวบ่งช้ี และตัวบ่งช้ีของมหาวิทยาลัย จํานวน 9 ตัวบ่งช้ี รวมทั้งหมด 11 
องค์ประกอบ 34 ตัวบ่งชี้ 

8. ปีการศึกษา 2554 เป็นต้นไป : มหาวิทยาลัยใช้ตัวบ่งช้ีตามแนวทางการพัฒนาของ สกอ. ทุกตัวบ่งช้ี 
จํานวน 23 ตัวบ่งช้ี ซึ่งเป็น input process และตัวบ่งช้ีของ สมศ. ทุกตัวบ่งช้ี จํานวน 18 ตัวบ่งช้ี 
ซึ่งเป็น output/outcome เพ่ือให้ครอบคลุม input process และ output/outcome นอกจากน้ียัง
มีตัวบ่งช้ีตามนโยบายรัฐบาล “สถานศึกษา 3 ดี (3D)” จํานวน 2 ตัวบ่งช้ี และตัวบ่งช้ีของ
มหาวิทยาลัย จํานวน 8 ตัวบ่งช้ี รวมทั้งหมด 11 องค์ประกอบ 51 ตัวบ่งชี้ 

 

4.  ประวัติความเป็นมาของการประกันคณุภาพภายในมหาวิทยาลัย 
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มหาวิทยาลัยได้กําหนดตัวบ่งช้ีตามแนวทางการพัฒนาตัวบ่งช้ี ของ สกอ. ทุกตัวบ่งช้ี จํานวน 23 
ตัวบ่งช้ี  ตัวบ่งช้ีตามนโยบายรัฐบาล“สถานศึกษา 3 ดี (3D)” จํานวน 2 ตัวบ่งช้ี  ตัวบ่งช้ี ของ สมศ. ทุกตัวบ่งช้ี 
จํานวน 18 ตัวบ่งช้ี และตัวบ่งช้ีของมหาวิทยาลัย จํานวน 8 ตัวบ่งช้ี รวมทั้งหมด 11 องค์ประกอบ 51 ตัวบ่งชี้ 
ดังรายละเอียดตามตารางที่ 4.1 

ตารางที่ 4.1  สรุปตัวบ่งชี้สาํหรับการประกันคุณภาพการศึกษาระดับสถาบัน ปีการศกึษา 2554 
  

องค์ประกอบ/ตัวบ่งชี ้ ชนิดของ 
ตัวบ่งชี ้

การเก็บ 
รวบรวมข้อมูล 

หน่วยงานท่ีเปน็       
ผู้ให้ข้อมูล ตัวบ่งชี้ที ่ ชื่อตัวบ่งชี ้

องค์ประกอบที ่1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนดําเนนิการ  (3 ตัวบ่งชี้)                                
1.1 กระบวนการพัฒนาแผน  กระบวนการ ปีงบประมาณ ฝ่ายวางแผน/ ส่วนแผนงาน 

สมศ. 16 ผลการพัฒนาตามอัตลักษณ์ของสถาบัน    
 สมศ. 16.1 ผลการบริหารสถาบันให้เกิด  

 อัตลักษณ์ 
ผลผลิต ปีการศึกษา ฝ่ายวิชาการ/ สํานักวิชา, 

ส่วนส่งเสริมวิชาการ,  
ศูนย์สหกิจศึกษาและ
พัฒนาอาชีพ  และ 

สถานพัฒนาคณาจารย์ 
 สมศ. 16.2 ผลการพัฒนาบณัฑิตตาม 

 อัตลักษณ ์
ผลผลิต ปีการศึกษา ฝ่ายวางแผน/ส่วนแผนงาน 

สมศ. 17 ผลการพัฒนาตามจุดเน้นและจุดเด่นที่ส่งผล
สะท้อนเป็นเอกลักษณข์องสถาบัน 

ผลผลิต ปีการศึกษา ฝ่ายวางแผน/ส่วนแผนงาน 

องค์ประกอบที ่2 การผลิตบัณฑิต (16 ตัวบ่งชี้) 
2.1 ระบบและกลไกการพัฒนาและบริหารหลักสูตร กระบวนการ ปีการศึกษา ฝ่ายวิชาการ/ สํานักวิชา 

และส่วนส่งเสริมวิชาการ 
2.2 อาจารย์ประจําที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก ปัจจัยนําเข้า ปีการศึกษา ฝ่ายบริหาร/ 

ส่วนการเจ้าหน้าที ่
2.3 อาจารย์ประจําที่ดํารงตําแหน่งทางวิชาการ ปัจจัยนําเข้า ปีการศึกษา ฝ่ายบริหาร/ 

ส่วนการเจ้าหน้าที ่
2.4 ระบบการพัฒนาคณาจารย์และบุคลากรสาย

สนับสนุน 
กระบวนการ ปีการศึกษา - ฝ่ายวิชาการ/ 

สถานพัฒนาคณาจารย์  
- ฝ่ายบริหาร/ 
ส่วนการเจ้าหนา้ที ่

2.5 ห้องสมุด อุปกรณ์การศึกษา และ
สภาพแวดล้อมการเรียนรู ้

ปัจจัยนําเข้า ปีการศึกษา - ฝ่ายวิชาการ  
(ศูนย์บรรณสารและ
สื่อการศึกษา,   

5.  องค์ประกอบคุณภาพ ตัวบ่งชี้ และเกณฑ์การประเมิน 
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องค์ประกอบ/ตัวบ่งชี ้ ชนิดของ 
ตัวบ่งชี ้

การเก็บ 
รวบรวมข้อมูล 

หน่วยงานท่ีเปน็       
ผู้ให้ข้อมูล ตัวบ่งชี้ที ่ ชื่อตัวบ่งชี ้

ศูนย์บริการการศึกษา,  
ศูนย์คอมพิวเตอร์, ศูนย์
เคร่ืองมือวิทยาศาสตร์ และ
เทคโนโลยี, ศูนย์ปฏิบัติการ
ทางการแพทย์ และ
สาธารณสุข)  
- ฝ่ายกิจการนักศึกษา 
  (ส่วนกิจการนักศึกษา,  
  สถานกีฬาและสุขภาพ  
- ฝ่ายพัฒนา  
 (ส่วนอาคารสถานท่ี) 

2.6 ระบบและกลไกการจัดการเรียนการสอน กระบวนการ ปีการศึกษา -  ฝ่ายวิชาการ   
(สํานักวิชา, ศูนย์บรรณสาร
และสื่อการศึกษา, ศูนย์
นวัตกรรมและเทคโนโลยี
การศึกษา, ศูนย์คอมพิวเตอร์ 
และสถานพัฒนาคณาจารย์) 

2.7 ระบบและกลไกการพัฒนาสัมฤทธิผลการ
เรียนตามคุณลักษณะของบัณฑิต 

กระบวนการ ปีการศึกษา -  ฝ่ายวิชาการ/ สํานักวิชา 
- ฝ่ายกิจการนักศึกษา/  
ส่วนกจิการนักศึกษา 

2.8 ระดับความสําเร็จของการเสริมสร้างคุณธรรม
จริยธรรมที่จัดให้กับนักศึกษา 

ผลผลิต ปีการศึกษา -  ฝ่ายกจิการนักศึกษา/  
ส่วนกจิการนักศึกษา 

-  ฝ่ายวิชาการ/ สํานักวิชา 
2.9  ร้อยละการพ้นสถานภาพเน่ืองจากสาเหตุ      

ผลการเรียนของนักศึกษาต่อรุ่น  
ก. ระดับปริญญาตรี 
ข. ระดับบัณฑิตศึกษา 

ผลผลิต ปีการศึกษา ฝ่ายวิชาการ/  
ศูนย์บริการการศึกษา 

2.10  ร้อยละของนักศึกษาปริญญาตรีที่สําเร็จการ 
ศึกษาตามกําหนดเวลาของหลักสูตรต่อรุ่น  

ผลผลิต ปีการศึกษา ฝ่ายวิชาการ/  
ศูนย์บริการการศึกษา 

2.11  คะแนนเฉลี่ยสะสมต่อปีของนักศึกษา  
ก. ระดับปริญญาตรี 
ข. ระดับบัณฑิตศึกษา 

ผลผลิต ปีการศึกษา ฝ่ายวิชาการ/  
ศูนย์บริการการศึกษา 

สมศ. 1 บัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งานทําหรือประกอบ
อาชีพอิสระใน 1 ปี  

ผลผลิต ปีการศึกษา ฝ่ายวางแผน/  
ส่วนแผนงาน 

สมศ. 2 คุณภาพของบัณฑิตปริญญาตรี โท และเอก 
ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ 

ผลผลิต ปีการศึกษา ฝ่ายวางแผน/  
ส่วนแผนงาน 

หมายเหตุ :  หมายถึง ตัวบ่งช้ีที่ มทส. เพ่ิมเติม 
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องค์ประกอบ/ตัวบ่งชี ้ ชนิดของ 
ตัวบ่งชี ้

การเก็บ 
รวบรวมข้อมูล 

หน่วยงานท่ีเปน็       
ผู้ให้ข้อมูล ตัวบ่งชี้ที ่ ชื่อตัวบ่งชี ้

สมศ. 3 ผลงานของผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท
ที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่ 

ผลผลิต ปีการศึกษา ฝ่ายวิชาการ/  
สํานักวิชา 

สมศ. 4 ผลงานของผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญา
เอกที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่ 

ผลผลิต ปีการศึกษา ฝ่ายวิชาการ/  
สํานักวิชา 

สมศ. 14 การพัฒนาคณาจารย์ ผลผลิต ปีการศึกษา ฝ่ายบริหาร/ 
ส่วนการเจ้าหน้าที่ 

องค์ประกอบที ่3 กิจกรรมการพัฒนานักศึกษา (2 ตัวบ่งชี้) 
3.1 ระบบและกลไกการให้คําปรกึษาและบริการ

ด้านข้อมูลข่าวสาร 
กระบวนการ ปีการศึกษา - ฝ่ายกิจการนักศึกษา/  

  ส่วนกิจการนักศึกษา   
- ฝ่ายวิชาการ 
  (สํานักวิชา, ศูนย์สหกิจ
ศึกษาและพัฒนาอาชีพ)  
- สมาคมเทคโนโลยีสุรนาร ี

3.2 ระบบและกลไกการส่งเสริมกจิกรรมนักศึกษา กระบวนการ ปีการศึกษา ฝ่ายกิจการนักศึกษา/ 
ส่วนกิจการนักศึกษา 

องค์ประกอบที่ 4 การวิจัย (6 ตัวบ่งชี้)   

4.1 ระบบและกลไกการพัฒนางานวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค์ 

กระบวนการ ปีการศึกษา ฝ่ายวิชาการ/ 
สถาบันวิจัยและพัฒนา 

4.2 ระบบและกลไกการจัดการความรู้จาก
งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ 

กระบวนการ ปีการศึกษา ฝ่ายวิชาการ/ 
สถาบันวิจัยและพัฒนา 

4.3 เงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ต่อ
จํานวนอาจารยป์ระจําและนักวจิัยประจํา  

ปัจจัยนําเข้า ปีงบประมาณ ฝ่ายวิชาการ/ 
สถาบันวิจัยและพัฒนา 

สมศ. 5 งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่ได้รับการตีพิมพ์
หรือเผยแพร ่

ผลผลิต 
 

ปีปฏิทิน ฝ่ายวิชาการ/สํานักวิชา  
และสถาบันวิจัยและพัฒนา  

สมศ. 6 งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่นาํไปใช้
ประโยชน์ 

ผลผลิต 
 

ปีการศึกษา ฝ่ายวิชาการ/สํานักวิชา 
และสถาบันวิจัยและพัฒนา 

หมายเหตุ :   ตัวบ่งช้ี สมศ. ที่ 5 และ 6 ผลงานในภาพรวมมหาวิทยาลัย สถาบันวิจัยและพัฒนาเป็นผู้รวบรวม
ข้อมูลและตรวจสอบความซ้ําซ้อนของผลงาน 
สมศ. 7 ผลงานวิชาการที่ได้รับการรับรองคุณภาพ ผลผลิต ปีการศึกษา ฝ่ายวิชาการ/ 

สํานักวิชา 
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องค์ประกอบ/ตัวบ่งชี ้ ชนิดของ 
ตัวบ่งชี ้

การเก็บ 
รวบรวมข้อมูล 

หน่วยงานท่ีเปน็       
ผู้ให้ข้อมูล ตัวบ่งชี้ที ่ ชื่อตัวบ่งชี ้

องค์ประกอบที ่5 การบริการทางวิชาการแก่สังคม (5 ตัวบ่งชี้)                                

5.1 ระบบและกลไกการบริการทางวิชาการแก่สังคม กระบวนการ ปีการศึกษา -  ฝ่ายวิชาการ/ สํานักวิชา 

-  ฝ่ายพัฒนา/ เทคโนธานี   

5.2 กระบวนการบริการทางวิชาการให้เกิดประโยชน์
ต่อสังคม 

กระบวนการ ปีการศึกษา -  ฝ่ายวิชาการ/ สํานักวิชา 

-  ฝ่ายพัฒนา/ เทคโนธานี   

สมศ. 8 ผลการนําความรู้และประสบการณ์จากการ

ให้บริการวิชาการมาใช้ในการพัฒนาการเรียน

การสอนและการวิจัย 

ผลผลิต 
 

ปีการศึกษา ฝ่ายวิชาการ/ สํานักวิชา 

สมศ. 9 ผลการเรียนรู้และเสริมสร้างความเข็มแข็งของ

ชุมชนหรือองค์กรภายนอก 

ผลผลิต 
 

ปีการศึกษา ฝ่ายพัฒนา/ เทคโนธานี 

สมศ. 18 ผลการช้ีนํา ป้องกัน หรือแก้ปัญหาของสังคม
ในด้านต่าง ๆ 

   

 สมศ. 18.1 ผลการชี้นํา ป้องกัน หรือแก้ปัญหา
ของสังคม ในประเด็นที่ 1 ภายใน
สถาบัน 

ผลผลิต 
 

ปีการศึกษา ฝ่ายพัฒนา/ เทคโนธานี 

 สมศ. 18.2 ผลการชี้นํา ป้องกัน หรือแก้ปัญหา
ของสังคม ในประเด็นที่ 2 ภายนอก
สถาบัน 

ผลผลิต 
 

ปีการศึกษา ฝ่ายพัฒนา/ เทคโนธานี 

องค์ประกอบที ่6 การทํานบุํารุงศิลปะและวัฒนธรรม (3 ตัวบ่งชี้)                                
6.1 ระบบและกลไกการทํานุบํารุงศิลปะและ

วัฒนธรรม 
กระบวนการ ปีการศึกษา - ฝ่ายกิจการนักศึกษา/ 

  ส่วนกิจการนักศึกษา 
- ฝ่ายวิชาการ/ สํานักวิชา  

สมศ. 10 การส่งเสริมและสนับสนุนด้านศิลปะวัฒนธรรม ผลผลิต 
 

ปีการศึกษา - ฝ่ายกิจการนักศึกษา/ 
  ส่วนกิจการนักศึกษา 
- ฝ่ายวิชาการ/ สํานักวิชา  

สมศ. 11 การพัฒนาสุนทรียภาพในมติิทางศิลปะและ

วัฒนธรรม 

ผลผลิต 
 

ปีการศึกษา - ฝ่ายกิจการนักศึกษา/ 
ส่วนกิจการนักศึกษา,  

- ฝ่ายวิชาการ/สํานักวิชา  
- ฝ่ายพัฒนา/ส่วนอาคาร
สถานที่  

- สโมสรเทคโนโลยีสุรนาร ี
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องค์ประกอบ/ตัวบ่งชี ้ ชนิดของ 
ตัวบ่งชี ้

การเก็บ 
รวบรวมข้อมูล 

หน่วยงานท่ีเปน็       
ผู้ให้ข้อมูล ตัวบ่งชี้ที ่ ชื่อตัวบ่งชี ้

องค์ประกอบที ่7 การบริหารและการจัดการ (7 ตัวบ่งชี้)                                
7.1 ภาวะผู้นําของสภามหาวิทยาลัยและผู้บริหาร

ทุกระดับของสถาบัน 
กระบวนการ ปีการศึกษา ฝ่ายกิจการสภามหาวิทยาลัย/ 

สํานักงานกจิการสภา มทส. 

7.2 การพัฒนาสถาบันสู่สถาบันเรียนรู้ กระบวนการ ปีการศึกษา ฝ่ายวางแผน/  
ส่วนแผนงาน 

7.3 ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการ
ตัดสินใจ  
ก. การบริหารจัดการ 

กระบวนการ ปีการศึกษา ฝ่ายวางแผน/ 
สถานส่งเสริมและพัฒนาระบบ 
สารสนเทศเพื่อการจัดการ (SUT-MIS) 

 ข. การเรียนการสอน    ฝ่ายวิชาการ/ ศูนย์บริการ
การศึกษา, ศูนย์บรรณสารและ
สื่อการศึกษา และศูนย์นวัตกรรม

และเทคโนโลยีการศึกษา 

 ค. การวิจัย   ฝ่ายวิชาการ/ 
สถาบันวิจัยและพัฒนา 

 ง. การเงิน   ฝ่ายบริหาร/  
ส่วนการเงินและบัญชี 

7.4 ระบบบริหารความเส่ียง กระบวนการ ปีการศึกษา ฝ่ายบริหาร 
และหน่วยตรวจสอบภายใน 

7.5 ความพึงพอใจของผู้รับบริการแบบ                
รวมบริการ ประสานภารกิจ  

ผลผลิต ปีการศึกษา ฝ่ายบริหาร/ 
ส่วนสารบรรณและนิติการ 

สมศ. 12 การปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ของสถาบัน ผลผลิต 
 

ปีการศึกษา ฝ่ายกิจการสภามหาวิทยาลัย/ 
สํานักงานสภา มทส. 

สมศ. 13 การปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ของผู้บริหาร
สถาบัน 

ผลผลิต 
 

ปีการศึกษา ฝ่ายกิจการสภามหาวิทยาลัย/ 
สํานักงานสภา มทส. 

องค์ประกอบที ่8 การเงนิและงบประมาณ (1 ตัวบ่งชี)้  

8.1 ระบบและกลไกการเงินและงบประมาณ 
 

กระบวนการ ปีงบประมาณ - ฝ่ายบริหาร/ส่วนการเงิน
และบัญชี  

- ฝ่ายวางแผน/ ส่วนแผนงาน 
องค์ประกอบที ่9 ระบบและกลไกการประกันคณุภาพ (2 ตัวบ่งชี้) 

9.1 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายใน 

กระบวนการ ปีการศึกษา ฝ่ายวิชาการ 
/ส่วนส่งเสริมวชิาการ 

สมศ. 15 ผลประเมินการประกันคุณภาพภายในรับรอง
โดยต้นสังกัด (ตัวบ่งชี้น้ีจะไม่นํามาคิดคํานวณ) 

ผลผลิต ปีการศึกษา ฝ่ายวิชาการ 
/ส่วนส่งเสริมวชิาการ 

หมายเหตุ :  หมายถึง ตัวบ่งช้ีที่ มทส. เพ่ิมเติม 
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องค์ประกอบ/ตัวบ่งชี ้ ชนิดของ 
ตัวบ่งชี ้

การเก็บ 
รวบรวมข้อมูล 

หน่วยงานท่ีเปน็       
ผู้ให้ข้อมูล ตัวบ่งชี้ที ่ ชื่อตัวบ่งชี ้

องค์ประกอบที ่10 องค์ประกอบตามนโยบายรัฐบาล “สถานศึกษา 3 ดี (3D)” (2 ตัวบ่งชี้) 
10.1 การบริหารจัดการสถานศึกษา 3 ดี (3D) กระบวนการ ปีการศึกษา ฝ่ายกิจการนักศึกษา / 

ส่วนกิจการนักศึกษา 
10.2 ผลที่เกิดกับผู้เรยีนตามนโยบาย 3 ดี (3D) มี

ความรู้ เจตคตทิี่ดี ตลอดจนเกดิพฤตกิรรม
ตามคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 3 ด ี(3D)   

ผลผลิต ปีการศึกษา ฝ่ายกิจการนักศึกษา / 
ส่วนกิจการนักศึกษา 

องค์ประกอบที ่11 การปรบัแปลง ถ่ายทอด และพัฒนาเทคโนโลย ี   (4 ตัวบ่งชี้) 
11.1 มีระบบและกลไกในการปรับแปลง ถ่ายทอด 

และพัฒนาเทคโนโลยีตามเป้าหมายของ
มหาวิทยาลัย  

กระบวนการ ปีการศึกษา ฝ่ายพัฒนา/ เทคโนธานี 

11.2 ร้อยละของอาจารย์ประจําที่มีส่วนร่วมในการ
ปรับแปลง ถ่ายทอด และพัฒนาเทคโนโลยีที่
เหมาะสมต่ออาจารย์ประจํา  

ปัจจัยนําเข้า ปีการศึกษา ฝ่ายพัฒนา/ เทคโนธานี 

11.3 ร้อยละของกิจกรรมหรือโครงการการปรับ
แปลง ถ่ายทอด และพัฒนาเทคโนโลยีที่
เหมาะสมต่ออาจารย์ประจํา  

ผลผลิต ปีการศึกษา ฝ่ายพัฒนา/ เทคโนธานี 

11.4 ความพึงพอใจของผู้ รับบริการในการปรับ
แปลง ถ่ายทอด และพัฒนาเทคโนโลยี  

ผลผลิต ปีการศึกษา ฝ่ายพัฒนา/ เทคโนธานี 

หมายเหตุ :  หมายถึง  องค์ประกอบ/ ตัวบ่งช้ีที่ มทส. เพ่ิมเติม จํานวน 8 ตัวบ่งช้ี 
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สถาบันแต่ละแห่งมีปรัชญา ปณิธาน และจุดเน้นที่อาจแตกต่างกัน ดังน้ัน จึงเป็นหน้าที่ที่
สถาบันจะกําหนดวิสัยทัศน์ แผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการประจําปีให้ชัดเจนและสอดคล้องกับปรัชญา 
ปณิธาน กฎหมาย และจุดเน้นของสถาบัน ที่สนับสนุนภารกิจของสถาบันตามหลักการอุดมศึกษา 
มาตรฐานการศึกษาของชาติ มาตรฐานการอุดมศึกษา มาตรฐานวิชาชีพ (ถ้ามี) ตลอดจนสอดคล้องกับกรอบ
แผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2551-2565) และการเปลี่ยนแปลงของกระแสโลก 

ในกระบวนการกําหนดวิสัยทัศน์และแผนกลยุทธ์ สภามหาวิทยาลัยเปิดโอกาสให้มีส่วนร่วม
ของสมาชิกทุกกลุ่มในสถาบัน และมีการถ่ายทอดวิสัยทัศน์และแผนกลยุทธ์ที่กําหนดแล้วให้รับทราบทั่วกัน
ทั้งอาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักศึกษา ตลอดจนผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสีย เช่น ผู้ปกครอง ชุมชน ผู้ใช้บริการและ
สังคมโดยรวม  
 
 
 

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

สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา 
2. พระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาของรัฐและเอกชน 
3. กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2551-2565) สํานักงานคณะกรรมการ 

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

Framework for Higher Education) (TQF: HEd.) สํานักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา 

8. หลักการอุดมศึกษา  
 

 
 
1.1 กระบวนการพัฒนาแผน 

สมศ. ที่ 16 ผลการพัฒนาตามอัตลักษณ์ของสถาบัน  
   สมศ. ที่ 16.1 ผลการบริหารสถาบันให้เกิดอัตลักษณ ์
  สมศ. ที่ 16.2 ผลการพัฒนาบัณฑิตตามอัตลักษณ์ 
สมศ. ที่ 17 ผลการพัฒนาตามจุดเน้นและจุดเด่นที่สังคมส่งผลสะท้อนเป็นเอกลักษณ์ของสถาบัน 

องค์ประกอบที่ 1   ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนดําเนนิการ 

หลักการ 

มาตรฐานและเอกสารท่ีเก่ียวข้อง   

 ตัวบ่งชี้ จํานวน  4 ตัวบ่งช้ี  [1 (สกอ.) + 3 (สมศ.)]  คือ 
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ชนิดของตัวบ่งชี้    : กระบวนการ 
 
การเก็บรวบรวมข้อมูล   :   ปีงบประมาณ 
   
คําอธิบายตัวบ่งชี้  : มหาวิทยาลัยมีพันธกิจหลัก คือ การเรียนการสอน การวิจัย การบริการ
ทางวิชาการแก่สังคม  การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม และการปรับแปลง ถ่ายทอด และพัฒนา
เทคโนโลยี ในการดําเนินพันธกิจหลักแต่ละด้านจําเป็นต้องมีการกําหนดทิศทางการพัฒนาและการ
ดําเนินงานของมหาวิทยาลัย  เพ่ือให้มหาวิทยาลัยดําเนินการสอดคล้องกับอัตลักษณ์หรือจุดเน้น มี
คุณภาพ มีความเป็นสากล และเจริญเติบโตอย่างย่ังยืน ดังน้ัน มหาวิทยาลัยต้องกําหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ 
ตลอดจนมีการพัฒนาแผนกลยุทธ์และแผนดําเนินงานเพ่ือเป็นแนวทางในการดําเนินงานของมหาวิทยาลัย  
    ในการพัฒนาแผนกลยุทธ์ นอกเหนือจากการพิจารณาอัตลักษณ์หรือ
จุดเน้นของสถาบันแล้ว  จะต้องคํานึงถึงหลักการอุดมศึกษา  กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว มาตรฐาน
การศึกษาของชาติ  มาตรฐานการอุดมศึกษา มาตรฐานวิชาชีพที่เก่ียวข้อง  ยุทธศาสตร์ด้านต่าง ๆ ของชาติ  
รวมถึงทิศทางการพัฒนาประเทศตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และการเปลี่ยนแปลงของ
กระแสโลก ทั้งน้ี เพ่ือให้การดําเนินงานของมหาวิทยาลัยเป็นไปอย่างมีคุณภาพ เป็นที่ยอมรับ และสามารถ
ตอบสนองสังคมในทิศทางที่ถูกต้องเหมาะสม 
   พันธกิจของมหาวิทยาลัย มี 5 พันธกิจ ได้แก่ การเรียนการสอน การ
วิจัย การบริการวิชาการแก่สังคม การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม และการปรับแปลง ถ่ายทอด และ
พัฒนาเทคโนโลยี 
 
เกณฑ์มาตรฐาน :    

1. มีการจัดทําแผนกลยุทธ์ที่สอดคล้องกับนโยบายของสภามหาวิทยาลัย  โดยการมีส่วนร่วม
ของบุคลากรในสถาบัน และได้รับความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัย โดยเป็นแผนที่
เช่ือมโยงกับปรัชญาหรือปณิธานและพระราชบัญญัติสถาบัน  ตลอดจนสอดคล้องกับจุดเน้น 
ของกลุ่มสถาบัน กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2551 - 2565) และ
แผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 10 (พ.ศ. 2551 - 2554)   

2. มีการถ่ายทอดแผนกลยุทธ์ระดับสถาบันไปสู่ทุกหน่วยงานภายใน 
3. มีกระบวนการแปลงแผนกลยุทธ์เป็นแผนปฏิบัติการประจําปีครบ 5 พันธกิจ คือ ด้านการ

เรียนการสอน การวิจัย การบริการทางวิชาการ การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม และ
การปรับแปลง ถ่ายทอด และพัฒนาเทคโนโลยี 

4. มีตัวบ่งช้ีของแผนกลยุทธ์ แผนปฏิบัติการประจําปี และค่าเป้าหมายของแต่ละตัวบ่งช้ี 
เพ่ือวัดความสําเร็จของการดําเนินงานตามแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการประจําปี 

5. มีการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจําปีครบ 5 พันธกิจ 
6. มีการติดตามผลการดําเนินงานตามตัวบ่งช้ีของแผนปฏิบัติการประจําปี อย่างน้อยปีละ 

2 ครั้ง และรายงานผลต่อผู้บริหารเพ่ือพิจารณา  

ตัวบ่งชี้ที่ 1.1   : กระบวนการพัฒนาแผน 
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7. มีการประเมินผลการดําเนินงานตามตัวบ่งช้ีของแผนกลยุทธ์ อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง และ
รายงานผลต่อผู้บริหารและสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา 

8. มีการนําผลการพิจารณา ข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะของสภามหาวิทยาลัยไปปรับปรุง
แผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการประจําปี 

 
เกณฑ์การประเมิน :  
 

คะแนน 1 คะแนน 2  คะแนน 3  คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการดําเนินการ  
1 ข้อ 

มีการดําเนินการ 
2 หรือ 3 ข้อ 

มีการดําเนินการ  
4 หรือ 5 ข้อ 

มีการดําเนินการ 
6 หรือ 7 ข้อ 

มีการดําเนินการ 
8 ข้อ 

 
 
แหล่งที่มา   :   ฝ่ายวางแผน/ ส่วนแผนงาน  
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ชนิดของตัวบ่งชี้   : ผลผลิต 
 
คําอธิบายตัวบ่งชี้ : อัตลักษณ์  หมายถึง บุคลิก ลักษณะที่เกิดขึ้นกับผู้เรียนตามปรัชญา 
ปณิธาน พันธกิจ และวัตถุประสงค์ของสถาบัน ที่ได้รับความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัย 
 
 
 
 

การเก็บรวบรวมข้อมูล   :   ปีการศึกษา 
 
เกณฑ์มาตรฐาน :    

1. มีการกําหนดกลยุทธ์และแผนการปฏิบัติงานที่สอดคล้องกับอัตลักษณ์ของสถาบัน โดย
ได้รับการเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัย 

2. มีการสร้างระบบการมีส่วนร่วมของผู้เรียนและบุคลากรในการปฏิบัติตามกลยุทธ์ที่
กําหนดอย่างครบถ้วนสมบูรณ์  

3. ผลการประเมินของผู้ เรียนและบุคลากรเก่ียวกับการปฏิบัติงานของสถาบันที่
สอดคล้องกับอัตลักษณ์ ไม่ตํ่ากว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5 

4. ผลการดําเนินงานก่อให้เกิดผลกระทบที่เป็นประโยชน์และ/หรือสร้างคุณค่าต่อสังคม 
5. ผู้เรียน/บุคลากร/สํานักวิชา/สถาบัน ได้รับการยกย่องหรือยอมรับในระดับชาติและ/

หรือนานาชาติ ในประเด็นที่เก่ียวกับอัตลักษณ์ 
 
เกณฑ์การประเมิน :  
 

คะแนน 1 คะแนน 2  คะแนน 3  คะแนน 4 คะแนน 5 

ปฏิบัติได้ 
1 ข้อ 

ปฏิบัติได้ 
2 ข้อ 

ปฏิบัติได้ 
3 ข้อ 

ปฏิบัติได้ 
4 ข้อ 

ปฏิบัติได้ 
5 ข้อ 

 
 

ตัวบ่งชี ้สมศ. ที่ 16   : ผลการพัฒนาตามอัตลักษณข์องสถาบัน 
 

ตัวบ่งชี ้สมศ. ที่ 16.1   : ผลการบริหารสถาบนัใหเ้กิดอัตลักษณ ์
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ข้อมูลประกอบการประเมิน  :    
 

 หลักฐานเชิงประจักษ์ในการได้รับการยกย่องหรือยอมรับ การได้รับรางวัลในประเด็นที่
เก่ียวกับอัตลักษณ์ เช่น โล่รางวัล ใบประกาศเกียรติคุณ เกียรติบัตร หนังสือเชิดชูเกียรติ เป็นต้น 

 

หมายเหตุ  :   1. สํานักวิชาและสถาบันมีอัตลักษณ์เดียวกัน โดยความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัย 
2. กรณีที่สํานักวิชาดําเนินการร่วมกับสถาบันจะต้องรายงานไว้ใน SAR ของสํานักวิชา 

และแสดงหลักฐานการดําเนินงานด้วย โดยใช้ผลการประเมินของสถาบัน 
 
การคิดคะแนน  :   

1. กรณีที่สํานักวิชาดําเนินการร่วมกับสถาบันและมีส่วนรว่มในการดําเนินการ ผลการ
ประเมินจะพิจารณาข้อมูลในระดับสถาบัน โดยสํานักวิชาที่มีส่วนร่วมใหใ้ช้คะแนน
เดียวกับสถาบัน 

2. กรณีที่สํานักวิชาดําเนินการแยกกับสถาบัน ผลการประเมินจะพิจารณาในระดับสํานักวิชา 
 
แหล่งที่มา   : ฝ่ายวิชาการ/ สํานักวิชา, ส่วนส่งเสริมวิชาการ,  
 ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ และสถานพัฒนาคณาจารย์ 
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ชนิดของตัวบ่งชี้   : ผลผลิต 
 
การเก็บรวบรวมข้อมูล   :   ปีการศึกษา  
 
วิธีการคํานวณ : 

 
 
 
 

เกณฑ์การประเมิน :  
 
ใช้ค่าเฉล่ียของคะแนนประเมนิบัณฑิต (คะแนนเต็ม 5) 

 
ข้อมูลประกอบการประเมิน   : 
 

ข้อมูลจากการสํารวจต้องมีความเป็นตัวแทนของผู้สําเร็จการศึกษาทั้งในเชิงปริมาณและใน
เชิงคุณภาพครอบคลุมทุกสํานักวิชา อย่างน้อยร้อยละ 20 ของจํานวนผู้สําเร็จการศึกษาในแต่ละระดับ 
โดยมีข้อมูลประกอบการพิจารณาดังต่อไปน้ี 

1. ปรัชญา ปณิธาน/วิสัยทัศน์ พันธกิจ และวัตถุประสงค์ของสถาบัน รวมท้ังแผนกลยุทธ์ 
และแผนการปฏิบัติงานประจําปีของสถาบันที่ได้รับความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัย 

2. แผนพัฒนาคุณภาพสถาบันในด้านต่าง ๆ ที่ได้รับความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัย 
3. รายงานผลการปฏิบัติงานประจําปีที่ได้รับความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัย ซึ่งแสดงให้

เห็นถึงผลการดําเนินงานและผลสําเร็จของการดําเนินงานที่สอดคล้องกับปรัชญา 
วิสัยทัศน์ และพันธกิจของสถาบัน 

4. ผู้ตอบแบบสอบถาม คือ ผู้ใช้บัณฑิต หรือสถาบันที่รับบัณฑิตเข้าศึกษาต่อ 
 

หมายเหตุ  :   “1 สถาบัน 1 อัตลักษณ์” โดยความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัย โดย 
1. สํานักวิชาและสถาบัน มีอัตลักษณ์เดียวกัน โดยความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัย 
2. สํานักวิชาจะดําเนินการแยกหรือดําเนินการร่วมกับสถาบันก็ได้ 
3. กรณีที่สํานักวิชาดําเนินการร่วมกับสถาบันจะต้องรายงานไว้ใน SAR ของสํานักวิชา 

และแสดงหลักฐานการดําเนินงานด้วย โดยใช้ผลการประเมินของสถาบัน 
 
 

ตัวบ่งชี ้สมศ. ที่ 16.2   : ผลการพัฒนาบัณฑิตตามอตัลักษณ ์

ผลรวมของค่าคะแนนที่ได้จากการประเมินบัณฑิตที่มีคุณลักษณะตามอัตลักษณ ์
จํานวนบัณฑิตที่ได้รับการประเมินทั้งหมด 
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การคิดคะแนน  :   
1. กรณีที่สํานักวิชาดําเนินการร่วมกับสถาบันและมีส่วนร่วมในการดําเนินการ ผลการ

ประเมินจะพิจารณาข้อมูลในระดับสถาบัน โดยสํานักวิชาที่มีส่วนร่วมใหใ้ช้คะแนน
เดียวกับสถาบัน 

2. กรณีที่สํานักวิชาดําเนินการแยกกับสถาบัน ผลการประเมินจะพิจารณาในระดับสํานักวิชา 
 
 
แหล่งที่มา   :   ฝ่ายวางแผน/ ส่วนแผนงาน  
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ชนิดของตัวบ่งชี้   : ผลผลิต 
 
การเก็บรวบรวมข้อมูล   :   ปีการศึกษา  
 
คําอธิบายตัวบ่งชี้ : เอกลักษณ์ หมายถึง ความสําเร็จตามจุดเน้นและจุดเด่นที่สะท้อนให้
เห็นเป็นลักษณะโดดเด่นเป็นหน่ึงของสถาบัน 
 

เกณฑ์มาตรฐาน  : 

1. มีการกําหนดกลยุทธ์การปฏิบัติงานที่สอดคล้องกับจุดเน้น จุดเด่น หรือความเช่ียวชาญ
เฉพาะของสถาบัน โดยได้รับการเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัย 

2. มีการสร้างระบบการมีส่วนร่วมของผู้เรียนและบุคลากรในการปฏิบัติตามกลยุทธ์ที่กําหนด
อย่างครบถ้วนสมบูรณ์  

3. ผลการประเมินความพึงพอใจของบุคลากรที่เก่ียวกับการดําเนินการตามจุดเน้น และ
จุดเด่นหรือความเช่ียวชาญเฉพาะของสถาบัน ไม่ตํ่ากว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5 

4. ผลการดําเนินงานบรรลุตามจุดเน้น จุดเด่น หรือความเช่ียวชาญเฉพาะของสถาบันและ
เกิดผลกระทบที่เกิดประโยชน์และสร้างคุณค่าต่อสังคม 

5. ผู้เรียน/บุคลากร/สํานักวิชา/สถาบัน มีเอกลักษณ์ตามจุดเน้น จุดเด่น หรือความเช่ียวชาญ
เฉพาะที่กําหนด และได้รับการยอมรับในระดับชาติและ/หรือนานาชาติ 

 

เกณฑ์การประเมิน :  
 

คะแนน 1 คะแนน 2  คะแนน 3  คะแนน 4 คะแนน 5 

ปฏิบัติได้ 
1 ข้อ 

ปฏิบัติได้ 
2 ข้อ 

ปฏิบัติได้ 
3 ข้อ 

ปฏิบัติได้ 
4 ข้อ 

ปฏิบัติได้ 
5 ข้อ 

 
ข้อมูลประกอบการประเมิน   : 

1. เอกสารหลักฐานที่แสดงให้เห็นถึงการกําหนดเอกลกัษณ ์จดุเน้น หรือจุดเด่นของสถาบัน 
2. แผนกลยุทธ์ แผนการปฏิบัติงานประจําปี รวมทั้งแผนพัฒนาคุณภาพที่สอดคล้องกับ

เอกลักษณ์ จุดเน้น หรือจุดเด่นของสถาบันที่ได้รับความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัย 
3. รายงานผลการปฏิบัติงานประจําปีที่ได้รับความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัย ซึ่งแสดงให้

เห็นถึงผลการดําเนินงานและผลสําเร็จของการดําเนินงานตามเอกลักษณ์ จุดเน้น หรือจุดเด่นของสถาบันที่

ตัวบ่งชี ้สมศ. ที่ 17   : ผลการพัฒนาตามจุดเนน้และจุดเด่นที่ส่งผลสะท้อนเป็นเอกลักษณ์
ของสถาบัน 
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กําหนด หรือผลการดําเนินงานและผลสําเร็จของการดําเนินงานที่เกิดขึ้นจนถือเป็นเอกลักษณ์ จุดเน้นหรือ
จุดเด่นของสถาบันที่ได้รับการยอมรับ 

4. หลักฐานเชิงประจักษ์ในการได้รับการยกย่องหรือยอมรับ การได้รับรางวัลในประเด็นที่
เก่ียวกับเอกลักษณ์ เช่น โล่รางวัล ใบประกาศเกียรติคุณ เกียรติบัตร หนังสือเชิดชูเกียรติ เป็นต้น 

 
หมายเหตุ  :   1. เอกลักษณ์ของสํานักวิชาอาจเหมือน หรือแตกต่าง หรือส่งผลกับเอกลักษณ์ของ 
  สถาบันก็ได้ ทั้งน้ีต้องผ่านความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัย 
  2. สํานักวิชาจะดําเนินการแยกหรือดําเนินการร่วมกับสถาบันก็ได้ 

3. กรณีที่สํานักวิชาดําเนินการร่วมกับสถาบันจะต้องรายงานไว้ใน SAR ของสํานักวิชา 
และแสดงหลักฐานการดําเนินงานด้วย โดยใช้ผลการประเมินของสถาบัน 

 
การคิดคะแนน  :   

1. กรณีที่สํานักวิชากําหนดเอกลักษณ์เหมอืนกับสถาบันและมีส่วนร่วมในการดําเนินการ 
ผลการประเมนิจะพิจารณาข้อมูลในระดับสถาบัน โดยสํานักวิชาที่มีส่วนร่วมให้ใช้
คะแนนเดียวกับสถาบัน 

2. กรณีที่สํานักวิชากําหนดเอกลักษณ์ไม่เหมือนกับสถาบัน ผลการประเมินจะพิจารณา
ในระดับสํานักวิชา 

 
แหล่งที่มา   :   ฝ่ายวางแผน/ ส่วนแผนงาน  
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พันธกิจที่สําคัญที่สุดของมหาวิทยาลัย คือ การผลิตบัณฑิต หรือการจัดกิจกรรมการเรียน  
การสอนให้ผู้เรียนมีความรู้ในวิชาการและวิชาชีพ มีคุณลักษณะตามหลักสูตรที่กําหนด การเรียนการสอน
ในยุคปัจจุบันใช้หลักการของการจัดกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ ดังน้ัน พันธกิจดังกล่าวจึง
เก่ียวข้องกับการบริหารจัดการหลักสูตรและการเรียนการสอน เริ่มต้ังแต่การกําหนดปัจจัยนําเข้าที่ได้
มาตรฐานตามที่กําหนด ประกอบด้วย การมีอาจารย์ที่มีปริมาณและคุณภาพตามมาตรฐานหลักสูตร  มี
กระบวนการบริหารจัดการการเรียนการสอนที่อาศัยหลักการร่วมมือรวมพลังของทุกฝ่ายที่เก่ียวข้องทั้ง
ภายในและภายนอกสถาบัน  

ดังน้ัน จึงจําเป็นต้องมีการวางระบบและกลไกการควบคุมคุณภาพขององค์ประกอบต่าง ๆ 
ที่ใช้ในการผลิตบัณฑิต ได้แก่ (ก) หลักสูตรการศึกษาในสาขาวิชาต่าง ๆ (ข) คณาจารย์และระบบการ
พัฒนาอาจารย์ (ค) สื่อการศึกษาและเทคนิคการสอน (ง) ห้องสมุดและแหล่งการเรียนรู้อ่ืน (จ) อุปกรณ์
การศึกษา (ฉ) สภาพแวดล้อมในการเรียนรู้และบริการการศึกษา (ช) การวัดผลการศึกษาและสัมฤทธิผล
ทางการเรียนของนักศึกษา (ซ) องค์ประกอบอ่ืนตามที่มหาวิทยาลัยเห็นสมควร ตามท่ีกฎกระทรวงว่าด้วย
ระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2553 กําหนด 
 
 
 
 

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

2. กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2551-2565) สํานักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา 

3.  มาตรฐานการศึกษาของชาติ  พ.ศ. 2547 สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา 
4.  มาตรฐานการอุดมศึกษา พ.ศ. 2549 สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
5.  มาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2551 สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
6.  ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง มาตรฐานของจรรยาบรรณที่พึงมีในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2551 
7.  กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 (Thai Qualification 

Framework for Higher Education) (TQF: HEd.) สํานักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา 

8.  กฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2553 
 กระทรวงศึกษาธิการ  
9.  แนวทางการปฏิบัติตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552  

สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

องค์ประกอบที่ 2    การผลติบัณฑิต 

หลักการ 

มาตรฐานและเอกสารท่ีเก่ียวข้อง   
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10. เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2548  สํานักงานคณะกรรมการการ     
 อุดมศึกษา 

11. มาตรฐานการประเมินคุณภาพภายนอกระดับอุดมศึกษารอบสาม พ.ศ. 2553 
 สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) (สมศ.)  
 
 
 

2.1  ระบบและกลไกการพัฒนาและบริหารหลักสูตร 
2.2  อาจารย์ประจําที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก  
2.3  อาจารย์ประจําที่ดํารงตําแหน่งทางวิชาการ  
2.4  ระบบการพัฒนาคณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน 
2.5  ห้องสมุด อุปกรณ์การศึกษา และสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ 
2.6  ระบบและกลไกการจัดการเรียนการสอน 
2.7  ระบบและกลไกการพัฒนาสัมฤทธิผลการเรียนตามคุณลักษณะของบัณฑิต 
2.8  ระดับความสําเร็จของการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมที่จัดให้กับนักศึกษา 
2.9  ร้อยละการพ้นสถานภาพเน่ืองจากสาเหตุผลการเรียนของนักศึกษาต่อรุ่น 

ก. ระดับปริญญาตรี 
ข. ระดับบัณฑิตศึกษา 

2.10 ร้อยละของนักศึกษาปริญญาตรีที่สําเร็จการศึกษาตามกําหนดเวลาของหลักสูตรต่อรุ่น 
2.11 คะแนนเฉล่ียสะสมต่อปีของนักศึกษา 

ก. ระดับปริญญาตรี 
ข. ระดับบัณฑิตศึกษา 

สมศ. ที่ 1 บัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งานทําหรือประกอบอาชีพอิสระใน 1 ปี 
สมศ. ที่ 2 คุณภาพของบัณฑิตปริญญาตรี โท และเอก ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ

ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
สมศ. ที่ 3 ผลงานของผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร ่
สมศ. ที่ 4 ผลงานของผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกที่ไดร้ับการตีพมิพ์หรือเผยแพร ่
สมศ. ที่ 14 การพัฒนาคณาจารย์ 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 ตัวบ่งชี้ จํานวน  16  ตัวบ่งช้ี  [8 (สกอ.)  + 3 (มทส.) + 5 (สมศ.)] คือ 
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ชนิดของตัวบ่งชี้   : กระบวนการ   
 
การเก็บรวบรวมข้อมูล :   ปีการศึกษา 
 
คําอธิบายตัวบ่งชี้ : สถาบันมีหน้าที่พัฒนาหลักสูตรให้สอดคล้องกับปรัชญา ปณิธาน 
วิสัยทัศน์ พันธกิจและความพร้อมของสถาบัน ตลอดจนสอดคล้องกับความต้องการทางด้านวิชาการและ
วิชาชีพของสังคม มีการประเมินหลักสูตรอย่างสมํ่าเสมอตามหลักเกณฑ์และตัวบ่งช้ีของการประกัน
คุณภาพหลักสูตร มีการวางระบบและกลไกบริหารหลักสูตรอย่างมีประสิทธิภาพและมีการปรับปรุง
หลักสูตรให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง 
 
เกณฑ์มาตรฐานท่ัวไป :   

1. มีระบบและกลไกการเปิดหลักสูตรใหม่และปรับปรุงหลักสูตรตามแนวทางปฏิบัติที่
กําหนดโดยคณะกรรมการการอุดมศึกษา และดําเนินการตามระบบที่กําหนด  

2. มีระบบและกลไกการปิดหลักสูตรตามแนวทางปฏิบัติที่กําหนดโดยคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา และดําเนินการตามระบบที่กําหนด 

3. ทุกหลักสูตรมีการดําเนินงานให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา 
และกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (การดําเนินงานตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ หมายถึง ต้องมีการประเมินผลตาม “ตัวบ่งช้ี
ผลการดําเนินงานตามประกาศมาตรฐานคุณวุฒิสาขาหรือสาขาวิชา เพ่ือการประกัน
คุณภาพหลักสูตรและการเรียนการสอน”  กรณีที่หลักสูตรใดยังไม่มีประกาศมาตรฐาน
คุณวุฒิสาขาหรือสาขาวิชา ให้ประเมินตามตัวบ่งช้ีกลางที่กําหนดในภาคผนวก 1)  
สําหรับหลักสูตรสาขาวิชาชีพต้องได้รับการรับรองหลักสูตรจากสภาหรือองค์กรวิชาชีพที่
เก่ียวข้องด้วย  
(หมายเหตุ : สําหรับหลักสูตรเก่าหรือหลักสูตรปรับปรุงที่ยังไม่ได้ดําเนินการตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติก่อนปีการศึกษา 2555 ให้ยึดตามเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2548 ) 

4. มีคณะกรรมการรับผิดชอบควบคุมกํากับให้มีการดําเนินการได้ครบถ้วนทั้งข้อ 1 ข้อ 2 
และข้อ 3 ข้างต้นตลอดเวลาที่จัดการศึกษา และมีการประเมินหลักสูตรทุกหลักสูตร
อย่างน้อยตามกรอบเวลาที่กําหนดในเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรฯ  กรณีหลักสูตรที่
ดําเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ จะต้องควบคุมกํากับให้
การดําเนินงานตามตัวบ่งช้ีในข้อ 3 ผ่านเกณฑ์การประเมิน 5 ข้อแรกและอย่างน้อย               
ร้อยละ 80 ของตัวบ่งช้ีที่กําหนดในแต่ละปี ทุกหลักสูตร   

5. มีคณะกรรมการรับผิดชอบควบคุมกํากับให้มีการดําเนินการได้ครบถ้วนทั้งข้อ 1 ข้อ 2 
และข้อ 3 ข้างต้นตลอดเวลาที่จัดการศึกษา และมีการพัฒนาหลักสูตรทุกหลักสูตรตาม
ผลการประเมินในข้อ 4 กรณีหลักสูตรที่ ดําเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ จะต้องควบคุมกํากับให้การดําเนินงานตามตัวบ่งช้ีในข้อ 3 
ผ่านเกณฑ์การประเมินครบทุกตัวบ่งช้ีและทุกหลักสูตร  

ตัวบ่งชี้ที่ 2.1    : ระบบและกลไกการพัฒนาและบริหารหลักสูตร 
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เกณฑ์มาตรฐานเพิ่มเติมเฉพาะกลุ่ม :   
6. มีความร่วมมือในการพัฒนาและบริหารหลักสูตรระหว่างสถาบันกับภาครัฐหรือ

ภาคเอกชนที่เก่ียวข้องกับวิชาชีพของหลักสูตร มากกว่าร้อยละ 30 ของจํานวนหลักสูตร
วิชาชีพทั้งหมดทุกระดับการศึกษา (เฉพาะกลุ่ม ค1 และ ค2) 

7. หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาที่เน้นการวิจัยที่เปิดสอน (ปริญญาโท เฉพาะแผน ก และ
ปริญญาเอก) มีจํานวนมากกว่าร้อยละ 50 ของจํานวนหลักสูตรทั้งหมดทุกระดับ
การศึกษา (เฉพาะกลุ่ม ค1 และ ง) 

8. หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาที่เน้นการวิจัยที่เปิดสอน (ปริญญาโท เฉพาะแผน ก และ
ปริญญาเอก) มีจํานวนนักศึกษาที่ศึกษาอยู่ในหลักสูตรมากกว่าร้อยละ 30 ของจํานวน
นักศึกษาทั้งหมดทุกระดับการศึกษา (เฉพาะกลุ่ม ค1 และ ง)              

หมายเหตุ : 
1. การนับหลักสูตรปริญญาโทแผน ก และปริญญาเอก ให้นับหลักสูตรที่มีนักศึกษา

ลงทะเบียนเรียนในรอบปีการศึกษาที่ทําการประเมิน สําหรับการนับหลักสูตรทั้งหมดให้
นับหลักสูตรที่ได้รับอนุมัติให้เปิดสอนทุกระดับปริญญา โดยนับรวมหลักสูตรที่งดรับ
นักศึกษา แต่ไม่นับรวมหลักสูตรที่สภามหาวิทยาลัยอนุมัติให้ปิดดําเนินการแล้ว 

2. การนับจํานวนนักศึกษาในเกณฑ์มาตรฐานข้อ 8 ให้นับตามจํานวนหัวนักศึกษาในปี
การศึกษานั้น ๆ และนับทั้งนักศึกษาภาคปกติและภาคพิเศษ ทั้งในที่ต้ังและนอกที่ต้ัง 

3.  คณะกรรมการรับผิดชอบ หมายถึง คณะกรรมการที่รับผิดชอบในการเสนอหลักสูตรใหม่ 
หรือเสนอปรับปรุงหลักสูตร หรือเสนอปิดหลักสูตร และคณะกรรมการที่รับผิดชอบ
บริหารหลักสูตรให้เป็นไปตามรายละเอียดหลักสูตรที่สภามหาวิทยาลัยอนุมัติ ซึ่งอาจเป็น
ชุดเดียวกันทั้งหมดหรือต่างชุดก็ได้  

เกณฑ์การประเมิน  : 
1. เกณฑ์ทั่วไป 

คะแนน 1 คะแนน 2  คะแนน 3  คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการดําเนินการ  
1 ข้อ 

มีการดําเนินการ 
2 ข้อ 

มีการดําเนินการ  
3 ข้อ 

มีการดําเนินการ 
4 ข้อ 

มีการดําเนินการ  
5 ข้อ  

 
2. เกณฑ์เฉพาะสถาบันกลุ่ม ค1 ค2 และ ง 

คะแนน 1 คะแนน 2  คะแนน 3  คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการดําเนินการ  
1 ข้อ  

มีการดําเนินการ 
2 ข้อ 

มีการดําเนินการ  
3 ข้อ 

มีการดําเนินการ 
4 ข้อ 

มีการดําเนินการ 
ครบ 5 ข้อตาม
เกณฑ์ทั่วไป และ

ครบถ้วนตามเกณฑ์
มาตรฐานเพ่ิมเติม

เฉพาะกลุ่ม  

แหล่งที่มา   :   ฝ่ายวิชาการ/ สํานักวิชา 
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ชนิดของตัวบ่งชี้   : ปัจจัยนําเข้า   
 
การเก็บรวบรวมข้อมูล :   ปีการศึกษา 
 
คําอธิบายตัวบ่งชี้ : การศึกษาระดับอุดมศึกษาถือเป็นการศึกษาระดับสูงสุดที่ต้องการ
บุคลากรที่มีความรู้ความสามารถและความลุ่มลึกทางวิชาการ เพ่ือปฏิบัติพันธกิจสําคัญของสถาบันในการ
ผลิตบัณฑิต ศึกษาวิจัยเพ่ือการติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการและการพัฒนาองค์ความรู้ ดังน้ัน สถาบัน
จึงควรมีอาจารย์ที่มีระดับคุณวุฒิทางการศึกษาในสัดส่วนที่เหมาะสมกับพันธกิจหรือจุดเน้นของสถาบัน  
 
เกณฑ์การประเมิน   :  สถาบันสามารถเลือกใช้เกณฑ์การประเมินจาก 2 แนวทางต่อไปน้ี 
  1) แปลงค่าร้อยละของอาจารย์ประจําที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกเป็นคะแนนระหว่าง  
0 – 5 หรือ 
  2)  แปลงค่าการเพิ่มขึ้นของค่าร้อยละของอาจารย์ประจําที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกเปรียบเทียบ
กับปีที่ผ่านมาเป็นคะแนนระหว่าง 0 – 5   
 

1. เกณฑ์เฉพาะสถาบันกลุ่ม ข และ ค2 
1)  ค่าร้อยละของอาจารย์ประจําที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกที่กําหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5   
 = ร้อยละ 30 ขึ้นไป หรือ 
2)  ค่าการเพ่ิมขึ้นของร้อยละของอาจารย์ประจําที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกเปรียบเทียบ 
 กับปีที่ผ่านมา ที่กําหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 6 ขึ้นไป 

  
2. เกณฑ์เฉพาะสถาบันกลุ่ม ค1 และ ง 

1) ค่าร้อยละของอาจารย์ประจําที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกที่กําหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5   
 = ร้อยละ 60 ขึ้นไป หรือ 
2) ค่าการเพ่ิมขึ้นของร้อยละของอาจารย์ประจําที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกเปรียบเทียบ 
 กับปีที่ผ่านมา ที่กําหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5  = ร้อยละ 12 ขึ้นไป 

 
สูตรการคํานวณ     

 
1. คํานวณค่าร้อยละของอาจารย์ประจําที่มีวุฒิปริญญาเอก 

 
     ร้อยละของอาจารย์ประจําที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก =    
             

ตัวบ่งชี้ที่  2.2 : อาจารย์ประจําที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก 

จํานวนอาจารย์ประจําที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก  x 100 
จํานวนอาจารย์ประจําทั้งหมด 
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2. แปลงค่าร้อยละที่คํานวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 
                      
 
                        คะแนนที่ได้  =       
 
หรือ 
                 1. ค่าการเพ่ิมขึ้นของร้อยละของอาจารย์ประจําที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกเปรียบเทียบกับปีที่
ผ่านมา = ร้อยละของอาจารย์ประจําที่มีคณุวุฒิปริญญาเอกในปีที่ประเมิน ลบด้วย รอ้ยละของอาจารย์
ประจําที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกในปีก่อนหน้าปีที่ประเมิน 
                2. แปลงค่าการเพ่ิมขึ้นของร้อยละของอาจารย์ประจําที่มีคณุวุฒิปริญญาเอกเปรียบเทียบ 
กับปีที่ผ่านมา ที่คํานวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 
 
 
คะแนนที่ได้  =                 
 
 

 
หมายเหตุ :  
1. คุณวุฒิปริญญาเอก พิจารณาจากระดับคุณวุฒิที่ได้รับหรือเทียบเท่าตามหลักเกณฑ์การ

พิจารณาคุณวุฒิของกระทรวงศึกษาธิการ  กรณีที่มีการปรับวุฒิการศึกษาให้มีหลักฐานการสําเร็จ
การศึกษาภายในรอบปีการศึกษานั้น   ทั้งน้ี อาจใช้คุณวุฒิอ่ืนแทนคุณวุฒิปริญญาเอกได้สําหรับกรณีที่บาง
สาขาวิชาชีพ มีคุณวุฒิอ่ืนที่เหมาะสมกว่า ทั้งน้ี ต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการการอุดมศึกษา  

2. การนับจํานวนอาจารย์ประจํา ให้นับตามปีการศึกษาและนับทั้งที่ปฏิบัติงานจริงและลา
ศึกษาต่อ 
  การนับจํานวนอาจารย์ประจําและนักวิจัยประจํา ให้นับระยะเวลาการทํางาน ดังน้ี  

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

3. คณะสามารถเลือกประเมินตามเกณฑ์การประเมินแนวทางใดแนวทางหน่ึงก็ได้ ไม่
จําเป็นต้องเลือกเหมือนกับสถาบัน 
 
แหล่งที่มา   :   ฝ่ายบริหาร/ ส่วนการเจ้าหน้าที่ 

ร้อยละของอาจารย์ประจําที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก                                            x  5 
ร้อยละของอาจารย์ประจําที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกที่กําหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5   

ค่าการเพ่ิมขึ้นของร้อยละของอาจารย์ประจําที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกเปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมา   x  5 
 
ค่าการเพ่ิมขึ้นของร้อยละของอาจารย์ประจําที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกเปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมา 
ที่กําหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 
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ชนิดของตัวบ่งชี้   : ปัจจัยนําเข้า 
 
การเก็บรวบรวมข้อมูล :   ปีการศึกษา 
 
คําอธิบายตัวบ่งชี้ : สถาบันอุดมศึกษาถือเป็นขุมปัญญาของประเทศ  และมีความ
รับผิดชอบที่จะต้องส่งเสริมให้อาจารย์ในสถาบันทําการศึกษาวิจัยเพ่ือแสวงหาและพัฒนาองค์ความรู้ใน
ศาสตร์สาขาวิชาต่าง ๆ อย่างต่อเน่ือง เพ่ือนําไปใช้ในการเรียนการสอน รวมทั้งการแก้ไขปัญหาและพัฒนา
ประเทศ การดํารงตําแหน่งทางวิชาการเป็นสิ่งสะท้อนการปฏิบัติงานดังกล่าวของอาจารย์ตามพันธกิจของ
สถาบัน 
 
เกณฑ์การประเมิน   : สถาบันสามารถเลือกใช้เกณฑ์การประเมินจาก 2 แนวทางต่อไปน้ี 
  1) แปลงค่าร้อยละของอาจารย์ประจําที่ดํารงตําแหน่งทางวิชาการเป็นคะแนนระหว่าง 0 – 5 
หรือ 
   2) แปลงค่าการเพ่ิมขึ้นของค่าร้อยละของอาจารย์ประจําที่ดํารงตําแหน่งทางวิชาการ
เปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมาเป็นคะแนนระหว่าง 0 – 5   
 

1. เกณฑ์เฉพาะสถาบันกลุ่ม ข และ ค2 
 
1)  ค่าร้อยละของอาจารย์ประจําที่ดํารงตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์

ศาสตราจารย์รวมกัน ที่กําหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5  = ร้อยละ 60 ขึ้นไป หรือ 
2)  ค่าการเพ่ิมขึ้นของร้อยละของอาจารย์ประจําที่ดํารงตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์  

รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์รวมกัน เปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมา ที่กําหนดให้
เป็นคะแนนเต็ม 5  = ร้อยละ 12 ขึ้นไป 

  
2. เกณฑ์เฉพาะสถาบันกลุ่ม ค1 และ ง 

1)  ค่าร้อยละของอาจารย์ประจําที่ดํารงตําแหน่งรองศาสตราจารย์และศาสตราจารย์ 
  รวมกัน ที่กําหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5  = ร้อยละ 30 ขึ้นไป หรือ 
2)  ค่าการเพิ่มขึ้นของร้อยละของอาจารย์ประจําที่ดํารงตําแหน่งรองศาสตราจารย์ และ

ศาสตราจารย์รวมกัน เปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมา ที่กําหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5   
= ร้อยละ 6 ขึ้นไป 
 

 
 
 

ตัวบ่งชี้ที ่2.3      : อาจารย์ประจําที่ดํารงตําแหน่งทางวิชาการ 
[ใช้ข้อมูลพืน้ฐานร่วมกันกับตัวบ่งชี้ สมศ. ที่ 14 :  การพฒันาคณาจารย์ (ผลผลิต)] 
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สูตรการคํานวณ   :  
 

1. คํานวณค่าร้อยละของอาจารย์ประจําที่ดํารงตําแหน่งทางวิชาการ 
 
 

        ร้อยละของอาจารย์ประจําที่ดํารงตําแหน่งทางวิชาการ =   
             
 

2. แปลงค่าร้อยละที่คํานวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 
                      
                  คะแนนที่ได้  =       
 
 
หรือ 

1. ค่าการเพ่ิมขึ้นของร้อยละของอาจารย์ประจําที่ดํารงตําแหน่งทางวิชาการเปรียบเทียบกับ
ปีที่ผ่านมา = ร้อยละของอาจารย์ประจําที่ดํารงตําแหน่งทางวิชาการในปีที่ประเมิน ลบด้วย ร้อยละของ
อาจารย์ประจําที่ดํารงตําแหน่งทางวิชาการในปีก่อนหน้าปีที่ประเมิน 

2. แปลงค่าการเพิ่มขึ้นของร้อยละของอาจารย์ประจําที่ดํารงตําแหน่งทางวิชาการเปรียบเทียบ
กับปีที่ผ่านมา ที่คํานวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 
 
                      
          คะแนนที่ได้ =       
 
 
  
 หมายเหตุ :   

3. การนับจํานวนอาจารย์ประจํา ให้นับตามปีการศึกษาและนับทั้งที่ปฏิบัติงานจริงและลา
ศึกษาต่อ 

4. คณะสามารถเลือกประเมินตามเกณฑ์การประเมินแนวทางใดแนวทางหน่ึงก็ได้ ไม่
จําเป็นต้องเลือกเหมือนกับสถาบัน 
 
แหล่งที่มา   :   ฝ่ายบริหาร/ ส่วนการเจ้าหน้าที่ 

ค่าการเพ่ิมขึ้นของร้อยละของอาจารย์ประจําที่ดํารงตําแหน่งทางวิชาการเปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมา      x  5 
 
ค่าการเพ่ิมขึ้นของร้อยละของอาจารย์ประจําที่ดํารงตําแหน่งทางวิชาการเปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมา 
ที่กําหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 

ร้อยละของอาจารย์ประจําที่ดํารงตําแหน่งทางวิชาการ                                         x  5 
ร้อยละของอาจารย์ประจําที่ดํารงตําแหน่งทางวิชาการที่กําหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5   

จํานวนอาจารย์ประจําที่ดํารงตําแหน่งทางวิชาการ    x 100 
จํานวนอาจารย์ประจําทั้งหมด 
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ชนิดของตัวบง่ชี้   :  กระบวนการ 
การเก็บรวบรวมข้อมูล :   ปีการศึกษา 
คําอธิบายตัวบ่งชี้  : การจัดการเรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ จําเป็นต้องมีการ
บริหารและพัฒนาคณาจารย์อย่างเหมาะสมท้ังในด้านเทคนิคการสอน การประเมินผลการเรียนรู้ และการ
ใช้สื่อการสอนที่ทันสมัย รวมทั้งมีการปรับกระบวนการเรียนการสอนโดยใช้ผลการเรียนรู้และข้อมูลจาก
ความคิดเห็นของผู้เรียน นอกจากน้ัน ยังจําเป็นต้องมีบุคลากรสายสนับสนุนที่มีคุณภาพสอดคล้องกับพันธกิจ 
และเป้าหมายของมหาวิทยาลัย 
 
เกณฑ์มาตรฐาน  :  

1. มีแผนการบริหารและการพัฒนาคณาจารย์ทั้งด้านวิชาการ เทคนิคการสอนและการ
วัดผล และมีแผนการบริหารและพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนที่มีการวิเคราะห์ข้อมูลเชิง
ประจักษ์  

2. มีการบริหารและการพัฒนาคณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนให้เป็นไปตามแผนท่ี
กําหนด 

3. มีสวัสดิการเสริมสร้างสุขภาพที่ดี และสร้างขวัญและกําลังใจให้คณาจารย์และบุคลากร
สายสนับสนุนสามารถทํางานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

4. มีระบบการติดตามให้คณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนนําความรู้และทักษะที่ได้จาก
การพัฒนามาใช้ในการจัดการเรียนการสอนและการวัดผลการเรียนรู้ของนักศึกษา 
ตลอดจนการปฏิบัติงานที่เก่ียวข้อง 

5. มีการให้ความรู้ด้านจรรยาบรรณอาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน และดูแลควบคุมให้
คณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนถือปฏิบัติ 

6. มีการประเมินผลความสําเร็จของแผนการบริหารและการพัฒนาคณาจารย์และบุคลากร
สายสนับสนุน  

7. มีการนําผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือปรับปรุงการบริหารและการพัฒนา
คณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน 

 หมายเหตุ : 
หลักฐานสําหรับการประเมินในเกณฑ์มาตรฐานข้อที่ 3 เช่น ผลการประเมิน หรือผลการ

สํารวจความพึงพอใจของคณาจารย์และบุคลากร ด้านสวัสดิการ การเสริมสร้างสุขภาพที่ดี และการสร้าง
ขวัญและกําลังใจ หรือหลักฐานเชิงประจักษ์อ่ืน ๆ ที่เช่ือมโยงให้เห็นการทํางานได้ดีขึ้น 
เกณฑ์การประเมิน   :   

คะแนน 1 คะแนน 2  คะแนน 3  คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการดําเนินการ 
1  ขอ้ 

มีการดําเนินการ 
2  ข้อ 

มีการดําเนินการ  
3 หรือ 4 ข้อ 

มีการดําเนินการ 
5  หรือ 6 ข้อ 

มีการดําเนินการ  
7  ข้อ 

แหล่งที่มา   :   ฝ่ายวิชาการ/ สถานพัฒนาคณาจารย์ และฝ่ายบริหาร/ ส่วนการเจ้าหน้าที่ 

ตัวบ่งชี้ที ่2.4   : ระบบการพัฒนาคณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน 
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ชนิดของตัวบ่งชี้   : ปัจจัยนําเข้า 
 
การเก็บรวบรวมข้อมูล :   ปีการศึกษา 
 
คําอธิบายตัวบ่งชี้ : นอกเหนือจากการเรียนการสอน สถาบันอุดมศึกษาควรจัดบริการด้าน 
กายภาพอย่างครบถ้วน โดยเฉพาะในเร่ืองการบริการส่ิงอํานวยความสะดวกที่เอ้ือต่อการเรียน เช่น สื่อ
เทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา ห้องสมุดและแหล่งการเรียนรู้อ่ืน ๆ การบริการด้านงานทะเบียน การบริการ
นักศึกษานานาชาติ เป็นต้น นอกจากน้ัน ยังจําเป็นต้องมีสภาพแวดล้อมและการบริการด้านกายภาพที่
ส่งเสริมคุณภาพชีวิตของนักศึกษา เช่น สิ่งแวดล้อมในสถาบัน หอพักนักศึกษา ห้องเรียน สถานที่ออก
กําลังกาย บริการอนามัย การจัดจําหน่ายอาหาร เป็นต้น  
 
เกณฑ์มาตรฐาน   :        

1. มีการจัดการหรือจัดบริการเพ่ือให้นักศึกษามีเครื่องคอมพิวเตอร์ใช้ในอัตราไม่สูงกว่า 8 
FTES ต่อเคร่ือง  

2. มีบริการห้องสมุดและแหล่งเรียนรู้อ่ืน ๆ ผ่านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ และมีการ
ฝึกอบรมการใช้งานแก่นักศึกษาทุกปีการศึกษา 

3. มีบริการด้านกายภาพที่เหมาะสมต่อการจัดการเรียนการสอนและการพัฒนานักศึกษา 
อย่างน้อยในด้านห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ อุปกรณ์การศึกษา และจุดเช่ือมต่อ
อินเทอร์เน็ต 

4. มีบริการสิ่งอํานวยความสะดวกที่จําเป็นอ่ืน ๆ อย่างน้อยในด้านงานทะเบียนนักศึกษา
ผ่านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ การบริการอนามัยและการรักษาพยาบาล การจัดการ
หรือจัดบริการด้านอาหาร และสนามกีฬา 

5. มีระบบสาธารณูปโภคและรักษาความปลอดภัยของอาคารตลอดจนบริเวณโดยรอบ 
อย่างน้อยในเรื่องประปา ไฟฟ้า ระบบกําจัดของเสีย การจัดการขยะ รวมทั้งมีระบบและ
อุปกรณ์ป้องกันอัคคีภัยในบริเวณอาคารต่าง ๆ โดยเป็นไปตามกฎหมายที่เก่ียวข้อง  

6. มีผลการประเมินคุณภาพของบริการในข้อ 2 – 5 ทุกข้อไม่ตํ่ากว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5  
7. มีการนําผลการประเมินคุณภาพในข้อ 6 มาใช้เป็นข้อมูลในการพัฒนาการจัดบริการด้าน

กายภาพที่สนองความต้องการของผู้รับบริการ 
หมายเหตุ :  
1. ในเกณฑ์มาตรฐานข้อ 1 ให้นับรวม notebook และ mobile device ต่าง ๆ ของ

นักศึกษาที่มีการลงทะเบียนการใช้ wifi กับสถาบันด้วย 
2. การคิดจํานวน FTES ให้นําจํานวน FTES ของแต่ละระดับการศึกษารวมเข้าด้วยกัน โดย

ไม่ต้องเทียบเป็น FTES ของระดับปริญญาตรี 
 
 
 

ตัวบ่งชี้ที ่2.5    : ห้องสมุด อุปกรณ์การศึกษา และสภาพแวดล้อมการเรียนรู ้
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เกณฑ์การประเมิน   :  
 

คะแนน 1 คะแนน 2  คะแนน 3  คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการดําเนินการ  
1  ข้อ 

มีการดําเนินการ 
2 หรือ 3 ข้อ 

มีการดําเนินการ  
4 หรือ 5 ข้อ 

มีการดําเนินการ 
6  ข้อ 

มีการดําเนินการ  
7 ข้อ 

 
แหล่งที่มา   :    -  ฝ่ายวิชาการ/ ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา, ศูนย์บริการการศึกษา,  

 ศูนย์คอมพิวเตอร์,  ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และศูนย์ปฏิบัติการ
 ทางการแพทย์และสาธารณสขุ 

 -  ฝ่ายกิจการนักศึกษา/ ส่วนกิจการนักศึกษา และสถานกีฬาและสุขภาพ 
 -  ฝ่ายพัฒนา/ สว่นอาคารสถานที่ 
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ชนิดของตัวบ่งชี้   : กระบวนการ   
 
การเก็บรวบรวมข้อมูล   :   ปีการศึกษา 
 
คําอธิบายตัวบ่งชี้ : กระบวนการจัดการเรียนการสอนต้องเป็นไปตามแนวทางที่กําหนดใน
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 ที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ  
มีการจัดรูปแบบการจัดการเรียนการสอนที่เหมาะสมและยืดหยุ่น โดยการมีส่วนร่วมจากบุคคล สถาบัน 
หรือชุมชนภายนอก มีการจัดกระบวนการเรียนรู้ที่คํานึงถึงความแตกต่างเฉพาะตัวของนักศึกษา ซึ่งเป็นเรื่องที่
สําคัญมากต่อความสนใจใฝ่รู้และต่อศักยภาพในการแสวงหาความรู้ของนักศึกษา เช่น การเปิดโอกาสให้
นักศึกษาได้ค้นคว้าวิจัยโดยอิสระในรูปโครงการวิจัยส่วนบุคคล การจัดให้มีช่ัวโมงเรียนในภาคปฏิบัติ ใน
ห้องปฏิบัติการ  รวมทั้งมีการฝึกประสบการณ์ภาคสนามอย่างพอเพียง มีการจัดสัมมนา จัดประชุมเชิง
ปฏิบัติการ จัดทําโครงการ มีการเรียนการสอนทางเครือข่ายคอมพิวเตอร์ (Internet) และมีห้องสมุดและ
ระบบสืบค้นข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ที่เพียงพอสําหรับการศึกษาหาความรู้เพ่ิมเติมได้ด้วยตนเอง 
     
เกณฑ์มาตรฐาน  :     

1. มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญทุก 
 หลักสูตร 
2. ทุกรายวิชาของทุกหลักสูตร มีรายละเอียดของรายวิชาและของประสบการณ์ภาคสนาม 

(ถ้ามี) ก่อนการเปิดสอนในแต่ละภาคการศึกษา ตามท่ีกําหนดในกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ  

3. ทุกหลักสูตรมีรายวิชาที่ส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ด้วยตนเอง และการให้ผู้เรียนได้เรียนรู้
จากการปฏิบัติทั้งในและนอกห้องเรียนหรือจากการทําวิจัย 

4. มีการให้ผู้มีประสบการณ์ทางวิชาการหรือวิชาชีพจากหน่วยงานหรือชุมชนภายนอกเข้า
มามีส่วนร่วมในกระบวนการเรียนการสอนทุกหลักสูตร 

5. มีการจัดการเรียนรู้ที่พัฒนาจากการวิจัย หรือจากกระบวนการจัดการความรู้เพ่ือพัฒนาการ
เรียนการสอน  

6. มีการประเมินความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อคุณภาพการจัดการเรียนการสอนและส่ิง
สนับสนุนการเรียนรู้ทุกรายวิชา ทุกภาคการศึกษา โดยผลการประเมินความพึงพอใจแต่
ละรายวิชาต้องไม่ตํ่ากว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5 

7. มีการพัฒนาหรือปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธ์การสอน หรือการประเมินผล
การเรียนรู้ ทุกรายวิชา ตามผลการประเมินรายวิชา 

ตัวบ่งชี้ที ่2.6 : ระบบและกลไกการจัดการเรียนการสอน 
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หมายเหตุ : 
1. มหาวิทยาลัยหรือสํานักวิชาจะต้องประเมินความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อคุณภาพการ

เรียนการสอนและสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ทุกรายวิชา ทุกภาคการศึกษา ยกเว้น รายวิชาที่ไม่มีการเรียนการ
สอนในช้ันเรียนหรือในห้องปฏิบัติการ เช่น การฝึกงาน สหกิจศึกษา การค้นคว้าอิสระ วิชาโครงงาน สารนิพนธ์ 
และวิทยานิพนธ์ เป็นต้น 

2. งานวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนการสอนตามเกณฑ์ข้อ 5 หมายถึง งานวิจัยของผู้สอนของ
มหาวิทยาลัยที่ได้พัฒนาขึ้น และนําไปใช้ในการพัฒนาวิธีการสอน 
 กรณีที่หลักสูตรยังไม่เป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF) 
ต้องมีการจัดทํารายละเอียดของรายวิชาและของประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) ก่อนการเปิดสอนในแต่ละ
ภาคการศึกษา 
 
เกณฑ์การประเมิน   :   
 

คะแนน 1 คะแนน 2  คะแนน 3  คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการดําเนินการ  
1 ข้อ 

มีการดําเนินการ 
2 หรือ 3 ข้อ 

มีการดําเนินการ  
4 หรือ 5 ข้อ 

มีการดําเนินการ 
6 ข้อ 

มีการดําเนินการ 
7 ข้อ 

 
แหล่งที่มา   :   ฝ่ายวิชาการ/ สํานักวิชา, ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา, ศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยี

การศึกษา, ศูนย์คอมพิวเตอร์ และสถานพัฒนาคณาจารย์ 
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ชนิดของตัวบ่งชี้   : กระบวนการ   
 
การเก็บรวบรวมข้อมูล   :   ปีการศึกษา 
 
คําอธิบายตัวบ่งชี้ : คุณลักษณะของบัณฑิต หมายถึง คุณสมบัติที่พึงประสงค์ซึ่งผู้สําเร็จ
การศึกษาระดับอุดมศึกษาพึงมี ประกอบด้วย 2 ส่วน คือ คุณลักษณะของบัณฑิตตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติของแต่ละหลักสูตร และคุณลักษณะของบัณฑิตตามความต้องการของผู้ใช้
บัณฑิต  คุณลักษณะตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติมี 5 ด้าน ได้แก่ 1) ด้าน
คุณธรรม จริยธรรม 2) ด้านความรู้  3) ด้านทักษะทางปัญญา 4) ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล
และความรับผิดชอบ  5) ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การส่ือสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ  
ส่วนคุณลักษณะบัณฑิตตามความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต อาจมีความแตกต่างกันตามลักษณะอาชีพหรือ
บริบทของผู้ใช้  และอาจปรากฏในกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ หรือที่มีลักษณะ
เพ่ิมเติมจากกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ  เช่น การบริหารจัดการ  การเป็นผู้ใฝ่รู้ใฝ่เรียน การก้าวทันวิทยาการ  
ความสามารถในการประยุกต์ความรู้กับการปฏิบัติงานจริง  สําหรับผู้สําเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 
หรือผู้สําเร็จการศึกษาในหลักสูตรที่เน้นการวิจัย ควรมีคุณลักษณะเพ่ิมเติมด้านความเป็นนักวิชาการ การ
เป็นผู้นําทางความคิด  โดยเฉพาะความสามารถด้านการคิดเชิงวิพากษ์  และการนําเสนอผลงาน  
 
เกณฑ์มาตรฐานท่ัวไป  :       

1. มีการสํารวจคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ตามความต้องการของผู้ใช้บัณฑิตอย่าง
น้อยสําหรับทุกหลักสูตรระดับปริญญาตรี ทุกรอบระยะเวลาตามแผนกําหนดการศึกษา
ของหลักสูตร  

2. มีการนําผลจากข้อ 1 มาใช้ในการปรับปรุงหลักสูตร การจัดการเรียนการสอน การวัดผล
การศึกษาและสัมฤทธิผลทางการเรียนที่ส่งเสริมทักษะอาชีพ และคุณลักษณะของบัณฑิต
ที่พึงประสงค์ตามความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต 

3. มีการส่งเสริมสนับสนุนทรัพยากรท้ังด้านบุคลากร เทคโนโลยีสารสนเทศ และ
งบประมาณที่เอ้ือต่อการพัฒนาคุณลักษณะของบัณฑิต 

4. มีระบบและกลไกการส่งเสริมให้นักศึกษาระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาเข้าร่วม
กิจกรรมการประชุมวิชาการหรือนําเสนอผลงานทางวิชาการในท่ีประชุมระหว่างสถาบัน 
หรือที่ประชุมระดับชาติหรือนานาชาติ 

5. มีกิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมให้แก่นักศึกษาระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา
ที่จัดโดยสถาบัน 

   

ตัวบ่งชี้ที ่2.7  : ระบบและกลไกการพัฒนาสมัฤทธิผลการเรียนตามคุณลกัษณะ
 ของบัณฑิต 
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เกณฑ์มาตรฐานเพิ่มเติมเฉพาะกลุ่ม :  
6. มีระบบและกลไกสนับสนุนการประยุกต์ใช้ผลงานจากวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาระดับ

บัณฑิตศึกษา และมีการรับรองการใช้ประโยชน์จริงจากหน่วยงานภาครัฐ หรือเอกชน หรือหน่วยงาน
วิชาชีพ (เฉพาะกลุ่ม ค 1) 

7. มีการพัฒนาทักษะนักศึกษาในการจัดทําบทความจากวิทยานิพนธ์และมีการนําไปตีพิมพ์
เผยแพร่ในวารสารระดับนานาชาติ  (เฉพาะกลุ่ม ง) 
 
เกณฑ์การประเมิน   : 
 

1. เกณฑ์ทั่วไป 
 

คะแนน 1 คะแนน 2  คะแนน 3  คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการดําเนินการ  
1 ข้อ 

มีการดําเนินการ 
2 ข้อ 

มีการดําเนินการ  
3 ข้อ 

มีการดําเนินการ 
4 ข้อ 

มีการดําเนินการ 
5 ข้อ 

 
2. เกณฑ์เฉพาะสถาบันกลุ่ม ค1 และ ง  
 

คะแนน 1 คะแนน 2  คะแนน 3  คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการดําเนินการ  
1 ข้อ 

มีการดําเนินการ 
2 ข้อ 

มีการดําเนินการ  
3 ข้อ 

มีการดําเนินการ 
4 ข้อ 

มีการดําเนินการ 
ครบ 5 ข้อตาม
เกณฑ์ทั่วไป และ

ครบถ้วนตามเกณฑ์
มาตรฐานเพ่ิมเติม

เฉพาะกลุ่ม  
 
แหล่งที่มา   :   ฝ่ายวิชาการ/ สํานักวิชา และฝ่ายกิจการนักศึกษา/ ส่วนกิจการนักศึกษา
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ชนิดของตัวบ่งชี้   : ผลผลิต   
การเก็บรวบรวมข้อมูล   :   ปีการศึกษา  
คําอธิบายตัวบ่งชี้ :        คุณธรรมจริยธรรมของนักศึกษาเป็นคุณลักษณะที่พึงประสงค์และเป็น
ปัจจัยสําคัญของคุณภาพบัณฑิตตามเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติและกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ  รวมทั้งความคาดหวังของผู้ใช้บัณฑิตและสังคม ดังน้ัน สถาบัน
จึงควรมีการวัดระดับความสําเร็จของการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมที่สถาบันจัดให้กับนักศึกษา  
เกณฑ์มาตรฐาน  :   

1. มีการกําหนดพฤติกรรมด้านคุณธรรมจริยธรรมสําหรับนักศึกษาที่ต้องการส่งเสริมไว้เป็น
ลายลักษณ์อักษร 

2. มีการถ่ายทอดหรือเผยแพร่พฤติกรรมด้านคุณธรรมจริยธรรมสําหรับนักศึกษาที่ต้องการ
ส่งเสริมตามข้อ 1 ไปยังผู้บริหาร คณาจารย์ นักศึกษาและผู้เก่ียวข้องทราบอย่างทั่วถึงทั้ง
สถาบัน 

3. มีโครงการหรือกิจกรรมส่งเสริมการพัฒนาพฤติกรรมด้านคุณธรรมจริยธรรมที่กําหนดใน
ข้อ 1 โดยระบุตัวบ่งช้ีและเป้าหมายวัดความสําเร็จ 

4. มีการประเมินผลโครงการหรือกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมของนักศึกษาตามตัวบ่งช้ี
และเป้าหมายที่กําหนดในข้อ 3 โดยมีผลการประเมินบรรลุเป้าหมายอย่างน้อยร้อยละ 90 
ของตัวบ่งช้ี 

5. มีนักศึกษาหรือกิจกรรมที่เก่ียวกับนักศึกษาได้รับการยกย่องชมเชย ประกาศเกียรติคุณ
ด้านคุณธรรมจริยธรรม โดยหน่วยงานหรือองค์กรระดับชาติ  

หมายเหตุ :  
1. การยกย่องชมเชยประกาศเกียรติคุณด้านคุณธรรม จริยธรรม หากดําเนินการในระดับ

สถาบัน ต้องมีกรรมการภายนอกสถาบันอย่างน้อยร้อยละ 50 และมีผู้เข้าร่วมการแข่งขัน
หรือเข้าร่วมการคัดเลือกที่มาจากหลากหลายสถาบัน (ต้ังแต่ 3 สถาบันขึ้นไป) 

2. หน่วยงานหรือองค์กรระดับชาติ หมายถึง หน่วยงานนอกสถาบันระดับกรมหรือเทียบเท่า
ขึ้นไป (เช่น ระดับจังหวัด) หรือรัฐวิสาหกิจ หรือองค์การมหาชน หรือบริษัทมหาชนที่
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ หรือองค์กรกลางระดับชาติทั้งภาครัฐและเอกชน (เช่น 
สภาอุตสาหกรรม สภาหอการค้า สภาวิชาชีพ)    

เกณฑ์การประเมิน   : 

คะแนน 1 คะแนน 2  คะแนน 3  คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการดําเนินการ  
1  ข้อ 

มีการดําเนินการ 
2 ข้อ 

มีการดําเนินการ  
3 ข้อ 

มีการดําเนินการ 
4 ข้อ 

มีการดําเนินการ 
5 ข้อ 

แหล่งที่มา   :   ฝ่ายกิจการนักศึกษา/ ส่วนกิจการนักศึกษา และฝ่ายวิชาการ/ สํานักวิชา 

ตัวบ่งชี้ที ่2.8 :    ระดับความสาํเร็จของการเสริมสร้างคณุธรรมจริยธรรมทีจั่ดให้กับ
นักศึกษา 
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ชนิดของตัวบ่งชี้  :  ผลผลิต  
การเก็บรวบรวมข้อมูล :   ปีการศึกษา  
คําอธิบายตัวบ่งชี้  :  จํานวนนักศึกษาที่พ้นสถานภาพเน่ืองจากสาเหตุผลการเรียนของ
นักศึกษานับต้ังแต่แรกเข้าสาขาวิชาจนถึงสิ้นภาค 3 ในปีที่ทําการประกันคุณภาพการศึกษา เพ่ือดูถึง
ประสิทธิผลในการให้ความช่วยเหลือสนับสนุนด้านวิชาการที่ทางสถาบันให้กับนักศึกษา และอาจช้ีถึงคุณภาพ
การเรียนการสอน 
สูตรการคํานวณ : 
  

จํานวนนักศึกษาที่พ้นสถานภาพจากสาเหตุผลการเรียนของนักศึกษานับ 
ต้ังแต่แรกเข้าสาขาวิชาจนถึงสิ้นภาค 3 ในปีที่ทําการประกันคุณภาพการศึกษา 

 จํานวนนักศึกษาสุทธิของสาขาวิชา 

นักศึกษาสุทธิของสาขาวิชา  = นักศึกษาแรกเข้าของสาขาวิชา + นักศึกษาย้ายเข้า - นักศึกษาโอนออก  
ณ ภาคการศึกษาที่นักศึกษารุ่นปีการศึกษานั้น ๆ จบการศึกษา 
เช่น ทําการประกันคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2554  ใช้นักศึกษาปริญญาตร ีรุ่นปีการศึกษา 2551 ที่
พ้นสถานภาพจากสาเหตุผลการเรียนนับต้ังแต่แรกเข้าสาขาวิชาจนสิ้นภาค 3/2554 

ระดับบณัฑิตศึกษา การนับจํานวนนักศึกษาพ้นสถานภาพ ให้นับย้อนหลังตามระยะเวลาศึกษาตาม
เกณฑ์ สกอ. ในแต่ละระดับ คือ  
 - ระดับปริญญาโท 5 ปี 
 - ระดับปริญญาเอก 6 ปี 
หมายเหตุ :  ในการเก็บรวบรวมข้อมูล  ให้จําแนกตามจํานวนนักศึกษาท่ีพ้นสถานภาพทุกสาเหตุ 
เกณฑ์การประเมิน  : 
ก. ระดับปริญญาตรี    

กําหนดให้   การพ้นสถานภาพ  ร้อยละ 17 ขึ้นไป                   มคี่าเท่ากับ 1 คะแนน 
                                           น้อยกว่าหรือเท่ากับร้อยละ  5   มคี่าเท่ากับ 5 คะแนน 

สมการทีใ่ช้ในการคํานวณ คือ  y = 5                    กรณี  0 ≤ x ≤  5 
 y = (20/3) - (1/3)x   กรณี  5 < x <  17  

                                         y = 1                    กรณี  x ≥ 17  
ข. ระดับบัณฑิตศึกษา 

กําหนดให้   การพ้นสถานภาพ  ร้อยละ 5 ขึ้นไป   มีค่าเทา่กับ 1 คะแนน 
                                       ร้อยละ  0   มีค่าเท่ากับ 5 คะแนน 
สมการทีใ่ช้ในการคํานวณ คือ  y = 5             กรณ ี x = 0 

              y = 5 - (4/5)x  กรณี  0 < x < 5  
                                         y = 1             กรณ ี x ≥ 5  

โดย y คือ คะแนนผลการประเมิน  
    และ x คือ ร้อยละของการพ้นสถานภาพของ นศ. เน่ืองจากผลการเรียน 
แหล่งที่มา   :   ฝ่ายวิชาการ/ ศูนย์บริการการศึกษา

X 100 

ตัวบ่งชี้ที่ 2.9  :  ร้อยละการพ้นสถานภาพเน่ืองจากสาเหตุผลการเรียนของนักศึกษาต่อรุ่น  
 ก. ระดับปริญญาตรี 
   ข. ระดับบัณฑิตศึกษา   
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ชนิดของตัวบ่งชี้  :  ผลผลิต 
 
การเก็บรวบรวมข้อมูล :   ปีการศึกษา 
 
คําอธิบายตัวบ่งชี้  :  จํานวนนักศึกษาที่สําเร็จการศึกษาภายในภาคการศึกษาที่ 3 ในปีที่ทํา
การประกันคุณภาพการศึกษา เพ่ือดูถึงประสิทธิภาพของกระบวนการเรียนการสอนของแต่ละสาขาวิชาและ
ประสิทธิผลของการสนับสนุนนักศึกษา 
 
สูตรการคํานวณ   : 
 

จํานวนนักศึกษารุ่นที่สําเร็จการศึกษาภายในภาคการศึกษาที่ 3  
 ในปีที่ทําการประกันคุณภาพการศึกษา 

 
 จํานวนนักศึกษาสุทธิของสาขาวิชา 
 
นักศึกษาสุทธิของสาขาวิชา  = นักศึกษาแรกเข้าของสาขาวิชา + นักศึกษาย้ายเข้า - นักศึกษาโอนออก  
ณ ภาคการศึกษาที่นักศึกษารุ่นปีการศึกษานั้น ๆ จบการศึกษา 
เช่น ทําการประกันคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2554  ใช้ข้อมูลของนักศึกษาปริญญาตรี รุ่นปี
การศึกษา 2551 ที่สําเร็จการศึกษา นับจนสิ้นภาค 3/2554 
 
เกณฑ์การประเมิน  : 

คะแนน 1 คะแนน 2  คะแนน 3  คะแนน 4 คะแนน 5 

น้อยกว่าร้อยละ 40 ร้อยละ 40 - 49 ร้อยละ 50 - 59 ร้อยละ 60 - 69 มากกว่าหรือเท่ากับ
ร้อยละ 70  

 
แหล่งที่มา   :   ฝ่ายวิชาการ/ ศูนย์บริการการศึกษา 
 
 
 
 
 
 

X 100 

ตัวบ่งชี้ที่ 2.10  :  ร้อยละของนักศึกษาปรญิญาตรีที่สาํเร็จการศึกษาตามกําหนดเวลา
ของหลักสตูรต่อรุ่น                
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ชนิดของตัวบ่งชี้  :  ผลผลิต 
 
การเก็บรวบรวมข้อมูล :   ปีการศึกษา 
 
คําอธิบายตัวบ่งชี้  :  ค่าเฉล่ียแต้มระดับคะแนนเฉล่ียสะสมต่อปีของนักศึกษา  โดยเฉล่ียจาก
แต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมต่อปีของนักศึกษาทุกคน แบ่งเป็น 2 ระดับ คือ ระดับปริญญาตรี และ
บัณฑิตศึกษา เพ่ือช้ีให้เห็นถึงคุณภาพและประสิทธิภาพการเรียนของนักศึกษา ซึ่งมีผลต่อคุณภาพของ
บัณฑิตที่สําเร็จการศึกษา 
 
สูตรการคํานวณ  : 
 

ผลรวมแต้มระดับคะแนนเฉล่ียสะสม (GPAX) ของนักศึกษาทุกคน 
 จํานวนนักศึกษาทั้งหมด 
 
เกณฑ์การประเมิน  : 
 
ก. ระดับปรญิญาตร ี

คะแนน 1 คะแนน 2  คะแนน 3  คะแนน 4 คะแนน 5 

ตํ่ากว่า 2.00 2.00 - 2.24 2.25 - 2.49 2.50 - 2.75 สูงกว่า 2.75 
 

ข. ระดับบัณฑิตศึกษา 

คะแนน 1 คะแนน 2  คะแนน 3  คะแนน 4 คะแนน 5 

ตํ่ากว่า 3.00 3.00 - 3.24 3.25 - 3.49 3.50 - 3.75 สูงกว่า 3.75 
 

แหล่งที่มา   :   ฝ่ายวิชาการ/ ศูนย์บริการการศึกษา 

ตัวบ่งชี้ที่ 2.11  :  คะแนนเฉล่ียสะสมต่อปีของนักศึกษา 
 ก. ระดับปริญญาตรี 
    ข. ระดับบัณฑิตศึกษา                
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ชนิดของตัวบ่งชี้  :  ผลผลิต 

 
การเก็บรวบรวมข้อมูล :   ปีการศึกษา 
 
คําอธบิายตัวบ่งชี้  :   

บัณฑิตปริญญาตรีที่สําเร็จการศึกษาในหลักสูตรภาคปกติ ภาคพิเศษ และภาคนอกเวลาใน
สาขาน้ัน ๆ ที่ได้งานทํา หรือมีกิจการของตนเองที่มีรายได้ประจํา ภายในระยะเวลา 1 ปีนับจากวันที่สําเร็จ
การศึกษา เมื่อเทียบกับบัณฑิตที่สําเร็จการศึกษาในปีการศึกษานั้น  

การนับการมีงานทํา นับกรณีการทํางานสุจริตทุกประเภทท่ีสามารถสร้างรายได้เข้ามา
ประจําเพ่ือเลี้ยงชีพตนเองได้ โดยการนับจํานวนผู้มีงานทําของผู้สําเร็จการศึกษาท่ีลงทะเบียนเรียนในภาค
พิเศษหรือภาคนอกเวลา ให้นับเฉพาะผู้ที่เปลี่ยนงานใหม่หลังสําเร็จการศึกษาเท่าน้ัน 

วิธีการคาํนวณ  : 

 

 
จํานวนบัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งานทําหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี 

x  100 
จํานวนบัณฑิตที่ตอบแบบสํารวจทั้งหมด 

หมายเหตุ  : ไม่นับรวมบัณฑิตที่มีงานทําก่อนเข้าศึกษาหรือมีกิจการของตนเองท่ีมีรายได้ประจําอยู่แล้ว ผู้ที่
ศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษา ผู้อุปสมบท และผู้ที่เกณฑ์ทหาร  
เกณฑ์การประเมิน  : 

ใช้บัญญัติไตรยางศ์เทียบ กําหนดร้อยละ 100 เท่ากับ 5 คะแนน 

ข้อมูลประกอบการประเมิน :  
ข้อมูลจากการสํารวจต้องมีความเป็นตัวแทนของผู้สําเร็จการศึกษาทั้งในเชิงปริมาณ อย่างน้อย 

ร้อยละ 70 และในเชิงคุณลักษณะ ครอบคลุมทุกสํานักวิชา กรณีบัณฑิตที่ตอบแบบสํารวจไม่ถึงร้อยละ 70 
ของบัณฑิตที่สําเร็จการศึกษา ให้มีการติดตามซ้ํา โดยผลการสํารวจต้องสามารถระบุข้อมูล ดังต่อไปน้ี 

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

แหล่งที่มา   :   ฝ่ายวางแผน/ ส่วนแผนงาน 
 

ตัวบ่งชี ้สมศ. ที่ 1  :  บัณฑิตปรญิญาตรีที่ได้งานทําหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี   
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ชนิดของตัวบ่งชี้  :  ผลผลิต 
 
การเก็บรวบรวมข้อมูล :   ปีการศึกษา 
 
คําอธบิายตัวบ่งชี้  :   

คุณภาพของบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF: HEd. 
หรือ Thai Qualifications Framework for Higher Education) หมายถึง คุณลักษณะของบัณฑิตระดับ
ปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติที่สํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ระบุ  โดยเป็นคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ตามที่สถาบันกําหนด 
ครอบคลุมอย่างน้อย 5 ด้าน คือ 1) ด้านคุณธรรมจริยธรรม 2) ด้านความรู้ 3) ด้านทักษะทางปัญญา 4) ด้าน
ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ และ 5) ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร
และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ รวมทั้ง TQF ตามสาขาวิชาชีพที่ประกาศใช้ ตลอดจนสอดคล้องกับ
คุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ที่สภาหรือองค์กรวิชาชีพกําหนดเพ่ิมเติม หรือสอดคล้องกับความต้องการ
ของผู้ใช้บัณฑิต 

กรณีที่เป็นวิชาชีพที่มีการเพ่ิมเติมคุณลักษณะของบัณฑิตที่เพิ่มเติมจากกรอบมาตรฐานทั้ง 
5 ด้าน ต้องทําการประเมินครบทุกด้าน 

วิธีการคาํนวณ  : 
 

 
ผลรวมของค่าคะแนนที่ได้จากการประเมินบัณฑิต  

 
จํานวนบัณฑิตที่ได้รับการประเมินทั้งหมด 

 

เกณฑ์การประเมิน  : 
ใช้ค่าเฉล่ียของคะแนนประเมนิบัณฑิต (คะแนนเต็ม 5) 

ข้อมูลประกอบการประเมิน  : 
 ข้อมูลจากการสํารวจต้องมีความเป็นตัวแทนของผู้สําเร็จการศึกษาทั้งในเชิงปริมาณและใน
เชิงคุณภาพครอบคลุมทุกสํานักวิชา อย่างน้อยร้อยละ 20 ของจํานวนผู้สําเร็จการศึกษาในแต่ละระดับ
การศึกษา โดยมีข้อมูลประกอบการพิจารณา ดังต่อไปน้ี 

ตัวบ่งชี ้สมศ. ที่ 2  :  คุณภาพของบัณฑิตปริญญาตร ีโท และเอก ตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ                
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1. ข้อมูลที่แสดงถึงคุณภาพบัณฑิตในด้านต่าง ๆ ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา

แห่งชาติ ที่สถาบันเป็นผู้ดําเนินการรวบรวมข้อมูลเอง โดยใช้แนวทางจากตัวอย่างแบบสอบถามท่ีเผยแพร่
โดย สมศ. 

2. ผู้ตอบแบบสอบถาม คือ ผู้ใช้บัณฑิต หรือสถานศึกษาที่รับบัณฑิตเข้าศึกษาต่อ 
3. ข้อมูลผลการดําเนินงานด้านการผลิตบัณฑิตจากระบบฐานข้อมูลด้านการประกันคุณภาพ

การศึกษาระดับอุดมศึกษา (CHE QA Online System) โดยสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) 
4. ต้องแสดงแบบเก็บข้อมูลให้ครบทั้ง 5 ด้าน และแสดงวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลให้ชัดเจน  

 
แหล่งที่มา : ฝ่ายวางแผน/ ส่วนแผนงาน 
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ชนิดของตัวบ่งชี้  :  ผลผลิต 
 
การเก็บรวบรวมข้อมูล :   ปีการศึกษา 
 
คําอธิบายตัวบ่งชี้  :  ผลงานของผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทที่ได้รับการตีพิมพ์หรือ
เผยแพร่เป็นปัจจัยสําคัญของคุณภาพของผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทที่แสดงถึงความเป็นผู้นําทาง
ความคิด ความสามารถด้านการคิดเชิงวิพากษ์ การนําเสนอผลงาน มีทักษะในการวิจัย ทักษะและภูมิ
ปัญญาในฐานะนักวิชาการและนักวิชาชีพขั้นสูง 

ผลงานผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท หมายถึง บทความที่เป็นผลจากวิทยานิพนธ์ 
หรือบทความจากสารนิพนธ์ หรือบทความจากศิลปนิพนธ์ 

การเผยแพร่สู่สาธารณะในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง หมายถึง การเผยแพร่ในลักษณะของ
รายงานสืบเน่ืองจากการประชุมวิชาการ วารสารวิชาการ หรือสิ่งพิมพ์ทางวิชาการในระดับมหาวิทยาลัย 
หรือระดับสํานักวิชา และต้องเป็นผลงานที่ผ่านการกลั่นกรอง (Peer Review) โดยมีบุคคลภายนอก
สถาบันร่วมเป็นกรรมการพิจารณาด้วย 

การส่งบทความเพ่ือพิจารณาคัดเลือกให้นําเสนอในการประชุมวิชาการต้องส่งเป็นฉบับ
สมบูรณ์ (Full Paper) และเมื่อได้รับการตอบรับและตีพิมพ์แล้ว การตีพิมพ์ต้องตีพิมพ์เป็นฉบับสมบูรณ์ซึ่ง
สามารถอยู่ในรูปแบบเอกสารหรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้ 

งานวิจัยที่เผยแพร่ในที่ประชุมวิชาการระดับชาติ หมายถึง การนําเสนอบทความวิจัยในที่
ประชุมวิชาการและบทความฉบับสมบูรณ์ (Full Paper) ได้รับการตีพิมพ์ในรายงานสืบเน่ืองจากการ
ประชุมวิชาการ (Proceedings) ระดับชาติ ที่มีกองบรรณาธิการจัดทํารายงาน หรือคณะกรรมการจัด
ประชุม ประกอบด้วย ศาสตราจารย์ หรือผู้ทรงคุณวุฒิระดับปริญญาเอก หรือผู้ทรงคุณวุฒิที่มีผลงานเป็นที่
ยอมรับในสาขาวิชาน้ัน ๆ นอกสถาบันเจ้าภาพอย่างน้อยร้อยละ 25   

งานวิจัยที่เผยแพร่ในที่ประชุมวิชาการระดับนานาชาติ หมายถึง การนําเสนอบทความ
วิจัยในที่ประชุมวิชาการและบทความฉบับสมบูรณ์ (Full Paper) ได้รับการตีพิมพ์ในรายงานสืบเน่ืองจาก
การประชุมวิชาการ (Proceedings) ระดับนานาชาติ ที่มีกองบรรณาธิการจัดทํารายงาน หรือคณะกรรมการ
จัดประชุม ประกอบด้วย ศาสตราจารย์ หรือผู้ทรงคุณวุฒิระดับปริญญาเอก หรือผู้ทรงคุณวุฒิที่มีผลงานเป็นที่
ยอมรับในสาขาวิชาน้ัน ๆ จากต่างประเทศอย่างน้อยร้อยละ 25   
 

ตัวบ่งชี ้สมศ. ที่ 3  :  ผลงานของผูส้ําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทท่ีได้รับการตีพิมพ์
หรือเผยแพร ่               
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งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติ หมายถึง บทความจากผลงานวิจัย

ที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ (Journal) ที่มีช่ือปรากฏอยู่ในฐานข้อมูล Thai-Journal Citation 
Index Centre (TCI) หรือวารสารวิชาการระดับชาติตามประกาศของ สมศ.   

งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ หมายถึง บทความจาก
ผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ (Journal) ที่ปรากฏในฐานข้อมูลสากล ได้แก่ ฐานข้อมูล
การจัดอันดับวารสาร SJR (SCImago Journal Rank : www.scimagojr.com) หรือฐานข้อมูล ISI Web 
of Science (Science Citation Index Expand, Social Sciences Citation Index, Art and 
Humanities Citation Index) หรือฐานข้อมูล Scopus หรือวารสารวิชาการระดับนานาชาติตามประกาศ
ของ สมศ.  

วิธีการคาํนวณ  : 
 

 
ผลรวมถ่วงนํ้าหนักของผลงานที่ตีพิมพ์หรือเผยแพร ่

ของผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท X 100 
จํานวนผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโททัง้หมด 

 
หมายเหตุ  :  นับตามปีที่ได้รับการตีพิมพ์เท่าน้ัน 
 
เกณฑ์การให้ค่าน้ําหนัก  : 

กําหนดระดับคุณภาพงานวิจัยที่ตีพิมพ์ ดังน้ี 
 

ค่าน้าํหนัก ระดับคณุภาพงานวิจัย 

0.25 มีการเผยแพร่สู่สาธารณะในลักษณะใดลักษณะหน่ึง 

0.50 มีการตีพิมพ์ในรายงานสืบเน่ืองจากการประชุมวิชาการระดับชาติ (Proceedings)  

0.75 มีการตีพิมพ์ในรายงานสืบเน่ืองจากการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ 
(Proceedings)  หรือมีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติ 

1.00 มีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ  
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กําหนดระดับคุณภาพงานสร้างสรรค์ที่เผยแพร่ ดังน้ี 
 

ค่าน้าํหนัก ระดับคณุภาพงานสร้างสรรค*์ 

0.125 งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับสถาบันหรือจังหวัด  

0.25 งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับชาติ 

0.50 งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับความร่วมมือระหว่างประเทศ 

0.75 งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับภูมิภาคอาเซียน 

1.00 งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ระดับนานาชาติ  
* องค์ประกอบของคณะกรรมการไม่น้อยกว่า 3 คน และต้องมีบุคคลภายนอกสถาบันร่วมพิจารณาด้วย 

อาเซียน หมายถึง สมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (Association of South East Asian 
Nations) มี 10 ประเทศ ได้แก่ กัมพูชา ไทย บรูไน พม่า ฟิลิปปินส์ มาเลเซีย สาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาว เวียดนาม สิงคโปร์ และอินโดนีเซีย 

การเผยแพร่ในระดับความร่วมมือระหว่างประเทศ เป็นโครงการร่วมมือระหว่างประเทศไทยกับประเทศอ่ืน  
การเผยแพร่ในระดับภูมิภาคอาเซียน  เป็นการเผยแพร่เฉพาะในกลุ่มอาเซียน 10 ประเทศ (อย่างน้อย 5 

ประเทศ หมายถึงนับรวมประเทศไทยด้วย) และการให้คะแนนตามแหล่งเผยแพร่ ไม่
จําเป็นต้องไปแสดงในต่างประเทศ 

การเผยแพร่ในระดับนานาชาติ เป็นการแผยแพร่ที่เปิดกว้างสําหรับทุกประเทศ (อย่างน้อย 5 ประเทศที่
ไม่ได้อยู่ในกลุ่มอาเซียน) 

เกณฑ์การประเมิน  : 
ใช้บัญญัติไตรยางศ์เทียบ กําหนดร้อยละ 25 เท่ากับ 5 คะแนน  

 
ข้อมูลประกอบการประเมิน  :  

1. จํานวนและรายช่ือบทความท่ีเป็นผลจากวิทยานิพนธ์ หรือสารนิพนธ์ ที่ตีพิมพ์ในลักษณะใด
ลักษณะหน่ึงของผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทท่ีได้รับการตีพิมพ์ในระดับชาติหรือนานาชาติรายปีตามปี
การศึกษา พร้อมช่ือเจ้าของบทความ ช่ือวิทยานิพนธ์หรือสารนิพนธ์ ปีที่ตีพิมพ์ ช่ือวารสารหรือรายงานสืบเน่ือง
จากการประชุมวิชาการที่ตีพิมพ์ ค่านํ้าหนักของบทความวิจัยแต่ละช้ิน  

2. จํานวนและรายช่ือผลงานสร้างสรรค์จากศิลปนิพนธ์ของผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทที่
ได้รับการเผยแพร่ในระดับชาติหรือระดับนานาชาติ พร้อมช่ือเจ้าของผลงาน ปีที่เผยแพร่ ช่ือหน่วยงานหรือ
องค์กร พร้อมทั้งจังหวัด ประเทศที่เผยแพร่ รูปแบบของการเผยแพร่พร้อมหลักฐาน และค่านํ้าหนักของการ
เผยแพร่ผลงานแต่ละช้ิน 

3. จํานวนผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโททั้งหมด  

แหล่งที่มา : ฝ่ายวิชาการ/ สํานักวิชา 
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ชนิดของตัวบ่งชี้  :  ผลผลิต 
 
การเก็บรวบรวมข้อมูล :   ปีการศึกษา 
 
คําอธบิายตัวบ่งชี้  :  ผลงานของผู้สาํเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกที่ได้รับการตีพิมพ์หรือ
เผยแพร่เป็นปัจจัยสําคัญของคุณภาพของผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกที่แสดงถึงความเป็นผู้นําทาง
ความคิด ความสามารถด้านการคิดเชิงวิพากษ์ การนําเสนอผลงาน มีทักษะในการวิจัย ทักษะและภูมิ
ปัญญาในฐานะนักวิชาการและนักวิชาชีพขั้นสูง 
 

งานวิจัยที่เผยแพร่ในที่ประชุมวิชาการระดับชาติ หมายถึง การนําเสนอบทความวิจัยในที่
ประชุมวิชาการและบทความฉบับสมบูรณ์ (Full Paper) ได้รับการตีพิมพ์ในรายงานสืบเน่ืองจากการประชุม
วิชาการ (Proceedings) ระดับชาติ ที่มีกองบรรณาธิการจัดทํารายงาน หรือคณะกรรมการจัดประชุม 
ประกอบด้วยศาสตราจารย์ หรือผู้ทรงคุณวุฒิระดับปริญญาเอก หรือผู้ทรงคุณวุฒิที่มีผลงานเป็นที่ยอมรับ
ในสาขาวิชาน้ัน ๆ นอกสถาบันเจ้าภาพอย่างน้อยร้อยละ 25   
 

งานวิจัยที่เผยแพร่ในที่ประชุมวิชาการระดับนานาชาติ หมายถึง การนําเสนอบทความ
วิจัยในที่ประชุมวิชาการและบทความฉบับสมบูรณ์ (Full Paper) ได้รับการตีพิมพ์ในรายงานสืบเน่ืองจาก
การประชุมวิชาการ (Proceedings) ระดับนานาชาติ ที่มีกองบรรณาธิการจัดทํารายงาน หรือคณะกรรมการ
จัดประชุม ประกอบด้วยศาสตราจารย์ หรือผู้ทรงคุณวุฒิระดับปริญญาเอก หรือผู้ทรงคุณวุฒิที่มีผลงาน
เป็นที่ยอมรับในสาขาวิชาน้ัน ๆ จากต่างประเทศอย่างน้อยร้อยละ 25   
 

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

งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ หมายถึง บทความจาก
ผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ (Journal) ที่ปรากฏในฐานข้อมูลสากล ได้แก่ ฐานข้อมูล
การจัดอันดับวารสาร SJR (SCImago Journal Rank : www.scimagojr.com) หรือฐานข้อมูล ISI Web 
of Science (Science Citation Index Expand, Social Sciences Citation Index, Art and 
Humanities Citation Index) หรือฐานข้อมูล Scopus หรือวารสารวิชาการระดับนานาชาติตามประกาศ
ของ สมศ. 

ตัวบ่งชี ้สมศ. ที่ 4  :  ผลงานของผูส้ําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกที่ได้รบัการตีพิมพ์
หรือเผยแพร ่               
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การส่งบทความเพ่ือพิจารณาคัดเลือกให้นําเสนอในการประชุมวิชาการต้องส่งเป็นฉบับ

สมบูรณ์ (Full Paper) และเมื่อได้รับการตอบรับและตีพิมพ์แล้ว การตีพิมพ์ต้องตีพิมพ์เป็นฉบับสมบูรณ์ซึ่ง
สามารถอยู่ในรูปแบบเอกสารหรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้ 

วิธีการคาํนวณ  : 

 

 
ผลรวมถ่วงนํ้าหนักของผลงานที่ตีพิมพ์หรือเผยแพร่ของผูส้ําเร็จการศึกษา 

ระดับปริญญาเอก X 100 
จํานวนผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกทั้งหมด 

 
เกณฑ์การให้ค่าน้ําหนัก  : 

กําหนดระดับคุณภาพบทความวิจัยที่ตีพิมพ์ ดังน้ี 
 

ค่าน้าํหนัก ระดับคณุภาพงานวิจัย 

0.25 มีการตีพิมพ์ในรายงานสืบเน่ืองจากการประชุมวิชาการระดับชาติ/ ระดับนานาชาติ 
หรือ มีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI 

0.50 มีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติที่มีช่ือปรากฏอยู่ในประกาศของ สมศ. 

0.75 มีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่มีช่ือปรากฏอยู่ในประกาศของ สมศ.  

1.00 มีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ปรากฏในฐานข้อมูลสากล ISI หรือ 
Scopus 
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กําหนดระดับคุณภาพงานสร้างสรรค์ที่เผยแพร่ ดังน้ี 
 

ค่าน้าํหนัก ระดับคณุภาพงานสร้างสรรค*์ 

0.125 งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับสถาบันหรือจังหวัด  

0.25 งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับชาติ 

0.50 งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับความร่วมมือระหว่างประเทศ 

0.75 งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ระดับภูมิภาคอาเซียน 

1.00 งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ระดับนานาชาติ  
* องค์ประกอบของคณะกรรมการไม่น้อยกว่า 3 คน และต้องมีบุคคลภายนอกสถาบันร่วมพิจารณาด้วย 

อาเซียน หมายถึง สมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (Association of South East Asian 
Nations) มี 10 ประเทศ ได้แก่ กัมพูชา ไทย บรูไน พม่า ฟิลิปปินส์ มาเลเซีย สาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาว เวียดนาม สิงคโปร์ และอินโดนีเซีย 

การเผยแพร่ในระดับความร่วมมือระหว่างประเทศ เป็นโครงการร่วมมือระหว่างประเทศไทยกับประเทศอ่ืน  
การเผยแพร่ในระดับภูมิภาคอาเซียน  เป็นการเผยแพร่เฉพาะในกลุ่มอาเซียน 10 ประเทศ (อย่างน้อย 5 

ประเทศ หมายถึงนับรวมประเทศไทยด้วย) และการให้คะแนนตามแหล่งเผยแพร่ ไม่
จําเป็นต้องไปแสดงในต่างประเทศ 

การเผยแพร่ในระดับนานาชาติ เป็นการแผยแพร่ที่เปิดกว้างสําหรับทุกประเทศ (อย่างน้อย 5 ประเทศที่
ไม่ได้อยู่ในกลุ่มอาเซียน) 

 

เกณฑ์การประเมิน  : 
ใช้บัญญัติไตรยางศ์เทียบ กําหนดร้อยละ 50 เท่ากับ 5 คะแนน 

 

ข้อมูลประกอบการประเมิน  : 

1. จํานวนและรายช่ือบทความวิจัยจากวิทยานิพนธ์ของผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกที่
ได้รับการตีพิมพ์ในระดับชาติหรือนานาชาติรายปีตามปีการศึกษาหรือปีปฏิทินที่ตรงกับปีการศึกษา พร้อมช่ือ
เจ้าของบทความ ช่ือวิทยานิพนธ์ ปีที่ตีพิมพ์ ช่ือวารสารหรือรายงานสืบเน่ืองจากการประชุมวิชาการท่ีตีพิมพ์ 
ค่านํ้าหนักของบทความวิจัยแต่ละช้ิน  

2. จํานวนผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกทั้งหมด  
 
แหล่งที่มา : ฝ่ายวิชาการ/ สํานักวิชา 
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ชนิดของตัวบ่งชี้  :  ผลผลิต 
 
การเก็บรวบรวมข้อมูล :   ปีการศึกษา 
 
คําอธบิายตัวบ่งชี้  :  คุณภาพของคณาจารย์เป็นปัจจัยสําคัญที่ส่งผลต่อคุณภาพของผู้เรียน 
รวมทั้งพิจารณาจากความสําเร็จของสถาบันในการส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาคุณภาพอาจารย์ เพ่ือให้
อาจารย์ติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการอย่างต่อเน่ือง อันจะทําให้สถาบันสามารถแขง่ขันได้ในระดับ
สากล คุณภาพอาจารย์พิจารณาจากคุณวุฒิและตําแหน่งทางวิชาการ 

เกณฑ์การให้ค่าน้ําหนัก : 
กําหนดค่านํ้าหนักระดับคุณภาพอาจารย์ ดังน้ี 

วุฒิการศึกษา 
ตําแหน่งทางวิชาการ 

ปริญญาตร ี ปริญญาโท ปริญญาเอก 

อาจารย์ 0 2 5 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 1 3 6 

รองศาสตราจารย์ 3 5 8 

ศาสตราจารย์ 6 8 10 
 
วิธีการคาํนวณ : 

ค่าดัชนีคุณภาพอาจารย์ คํานวณดังน้ี  
 

 ผลรวมถ่วงนํ้าหนักของอาจารย์ประจํา 
 

 อาจารย์ประจําทั้งหมด 

เกณฑ์การประเมิน : 
ใช้บัญญัติไตรยางศ์เทียบ โดยกําหนดให้ค่าดัชนีคุณภาพอาจารย์เป็น 6 เท่ากับ 5 คะแนน  

 
ข้อมูลประกอบประเมิน :  

1. จํานวนและรายช่ืออาจารย์ประจําทั้งหมดในแต่ละปีการศึกษา  
2. นับอาจารย์ที่ปฏิบัติงานจริง และที่ลาศึกษาต่อ โดยมีฐานข้อมูลที่ระบุรายละเอียดแสดง

วุฒิการศึกษา และตําแหน่งทางวิชาการ  

แหล่งที่มา   :   ฝ่ายบริหาร/ ส่วนการเจ้าหน้าที่ 

ตัวบ่งชี ้สมศ. ที่ 14   : การพัฒนาคณาจารย์ 
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การดําเนินงานด้านกิจการนักศึกษาเป็นกิจกรรมที่สถาบันอุดมศึกษาสนับสนุนส่งเสริมเพ่ือให้
นักศึกษาเป็นบัณฑิตที่มีคุณสมบัติพร้อม นอกเหนือจากการจัดการเรียนการสอนที่จัดขึ้นตามหลักสูตร  
กิจกรรมการพัฒนานักศึกษาแบ่งออกได้เป็นสองส่วน คือ 1) การจัดบริการแก่นักศึกษาและศิษย์เก่าซึ่ง
สถาบันจัดขึ้นให้สอดคล้องกับความต้องการ และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อนักศึกษาและศิษย์เก่า และ 2) การจัด
กิจกรรมนักศึกษาที่ดําเนินการโดยองค์กรนักศึกษาซึ่งได้รับการสนับสนุนส่งเสริมจากสถาบัน ทั้งน้ี เพ่ือให้
นักศึกษาได้พัฒนาร่างกาย อารมณ์ สังคม สติปัญญา ตลอดจนคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ ได้แก่ 
1) คุณธรรม จริยธรรม 2) ความรู้ 3) ทักษะทางปัญญา 4) ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ และ 5) ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ  

 
 

 
 

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

2. กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2551-2565) สํานักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา 

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

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

รับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) (สมศ.) 
 
 
 
 

3.1 ระบบและกลไกการให้คําปรึกษาและบริการด้านข้อมูลข่าวสาร 
3.2 ระบบและกลไกการส่งเสริมกิจกรรมนักศึกษา 

องค์ประกอบที่ 3  กิจกรรมการพัฒนานักศึกษา 

หลักการ 

มาตรฐานและเอกสารท่ีเก่ียวข้อง   

 ตัวบ่งชี้ จํานวน  2   ตัวบ่งช้ี  คือ 



คูมือการประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ปการศึกษา 2554    

 

D:\ประกันคุณภาพ\คู่มือประกัน\คู่มือ ปี 54\04-บทที่ 4-ตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประเมิน-องค์1-5.doc 92 

 
 
 
ชนิดของตัวบ่งชี้   : กระบวนการ   
 
การเก็บรวบรวมข้อมูล :   ปีการศึกษา 
 
คําอธิบายตัวบ่งชี้ : สถาบันอุดมศึกษาควรจัดบริการด้านต่าง ๆ ให้นักศึกษาและศิษย์เก่า
อย่างครบถ้วน โดยเฉพาะในกิจกรรมต่อไปนี้ (1) การบริการด้านการแนะแนวและการให้คําปรึกษา ทั้ง
ด้านวิชาการและการใช้ชีวิต (2) การบริการด้านข้อมูลข่าวสารท่ีเป็นประโยชน์ต่อนักศึกษาและศิษย์เก่า 
เช่น ทุนกู้ยืมการศึกษา แหล่งทุนการศึกษาต่อ การบริการจัดหางาน แหล่งข้อมูลการฝึกประสบการณ์
วิชาชีพ ข้อมูลข่าวสารความเคล่ือนไหวในและนอกสถาบันที่จําเป็นแก่นักศึกษาและศิษย์เก่า และ (3) การ
จัดโครงการเพ่ือพัฒนาประสบการณ์ทางวิชาชีพแก่นักศึกษาและศิษย์เก่าในรูปแบบต่าง ๆ 

 

เกณฑ์มาตรฐาน   :        
1. มีการจัดบริการให้คําปรึกษาทางวิชาการและแนะแนวการใช้ชีวิตแก่นักศึกษา 
2. มีการจัดบริการข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ต่อนักศึกษา  
3. มีการจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนาประสบการณ์ทางวิชาการและวิชาชีพแก่นักศึกษา 
4. มีการจัดบริการข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ต่อศิษย์เก่า  
5.  มีการจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนาความรู้และประสบการณ์ให้ศิษย์เก่า 
6.  มีผลการประเมินคุณภาพของการให้บริการในข้อ 1 – 3 ทุกข้อไม่ตํ่ากว่า 3.51 จากคะแนน

เต็ม 5  
7.  มีการนําผลการประเมินคุณภาพของการให้บริการมาใช้เป็นข้อมูลในการพัฒนาการจัดบริการ

ที่สนองความต้องการของนักศึกษา 
 

หมายเหตุ : 
 ในกรณีสํานักวิชาหรือมหาวิทยาลัยที่ยังไม่มีศิษย์เก่าถือว่าผ่านเกณฑ์มาตรฐานข้อ 4 และ ข้อ 5 
โดยอนุโลม 
 
เกณฑ์การประเมิน   :  
 

คะแนน 1 คะแนน 2  คะแนน 3  คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการดําเนินการ  
1  ข้อ 

มีการดําเนินการ 
2 หรือ 3 ข้อ 

มีการดําเนินการ  
4 หรือ 5 ข้อ 

มีการดําเนินการ 
6 ข้อ 

มีการดําเนินการ  
7 ข้อ 

 
แหล่งที่มา   :    - ฝ่ายกิจการนักศึกษา/ ส่วนกิจการนักศึกษา  
 - ฝ่ายวิชาการ/ สํานักวิชา, ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ  
 - สมาคมเทคโนโลยีสุรนาร ี

ตัวบ่งชี้ที่ 3.1    : ระบบและกลไกการให้คําปรึกษาและบริการด้านข้อมูลข่าวสาร 
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ชนิดของตัวบง่ชี ้  : กระบวนการ   
 
ชนิดของตัวบ่งชี้   : กระบวนการ 
 
การเก็บรวบรวมข้อมูล :   ปีการศึกษา 
 
คําอธิบายตัวบ่งชี้ : สถาบันอุดมศึกษาต้องส่งเสริมให้มีการจัดกิจกรรมนักศึกษาต่าง ๆ 
อย่างเหมาะสมและครบถ้วน กิจกรรมนักศึกษาหมายถึงกิจกรรมเสริมหลักสูตรที่ดําเนินการทั้งโดยสถาบัน
และโดยองค์กรนักศึกษา เป็นกิจกรรมท่ีผู้เข้าร่วมจะมีโอกาสได้รับการพัฒนาสติปัญญา สังคม อารมณ์ 
ร่างกาย และคุณธรรมจริยธรรมสอดคล้องกับคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ 5 ประการ ได้แก่ (1) 
คุณธรรม จริยธรรม (2) ความรู้ (3) ทักษะทางปัญญา (4) ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ (5) ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และสอดคล้อง
กับคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ที่สภา/องค์กรวิชาชีพได้กําหนดเพิ่มเติม ตลอดจนสอดคล้องกับ
ความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต 
 
เกณฑ์มาตรฐาน  :    

1. สถาบันจัดทําแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาที่ส่งเสริมผลการเรียนรู้ตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติทุกด้าน  

2. มีกิจกรรมให้ความรู้และทักษะการประกันคุณภาพการศึกษาแก่นักศึกษา 
3. มีการส่งเสริมให้นักศึกษานําความรู้ด้านการประกันคุณภาพไปใช้ในการจัดกิจกรรมท่ี

ดําเนินการโดยนักศึกษาอย่างน้อย 5 ประเภท สําหรับระดับปริญญาตรี และอย่างน้อย 
2 ประเภท สําหรับระดับบัณฑิตศึกษา จากกิจกรรมต่อไปน้ี  
- กิจกรรมวิชาการที่ส่งเสริมคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์    
- กิจกรรมกีฬาหรือการส่งเสริมสุขภาพ  
- กิจกรรมบําเพ็ญประโยชน์หรือรักษาสิ่งแวดล้อม 
- กิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรม 
- กิจกรรมส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรม 

4. มีการสนับสนุนให้นักศึกษาสร้างเครือข่ายพัฒนาคุณภาพภายในสถาบันและระหว่าง
สถาบัน และมีกิจกรรมร่วมกัน 

5. มีการประเมินความสําเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา  
6. มีการนําผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือปรับปรุงการจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนานักศึกษา  

 
เกณฑ์การประเมิน   :  

คะแนน 1 คะแนน 2  คะแนน 3  คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการดําเนินการ  
1  ข้อ 

มีการดําเนินการ 
2 ข้อ 

มีการดําเนินการ  
3 หรือ 4  ข้อ 

มีการดําเนินการ 
5 ข้อ 

มีการดําเนินการ  
6 ข้อ 

 
แหล่งที่มา   :   ฝ่ายกิจการนักศึกษา/ ส่วนกิจการนักศึกษา 

ตัวบ่งชี้ที ่3.2    : ระบบและกลไกการส่งเสริมกิจกรรมนักศึกษา 



คูมือการประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ปการศึกษา 2554    
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สถาบันอุดมศึกษาแต่ละแห่งอาจมีจุดเน้นในเรื่องการวิจัยที่แตกต่างกันขึ้นกับสภาพแวดล้อม
และความพร้อมของแต่ละสถาบัน อย่างไรก็ตาม ทุกสถาบันอุดมศึกษาจําเป็นต้องมีพันธกิจน้ีเป็นส่วนหน่ึงของ
พันธกิจสถาบัน ดังน้ัน จึงต้องมีระบบและกลไกควบคุมให้สามารถดําเนินการในพันธกิจด้านน้ีอย่างมี
ประสิทธิภาพและคุณภาพตามจุดเน้นเฉพาะของแต่ละสถาบัน เพ่ือให้ได้ผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ที่
เกิดประโยชน์ การวิจัยจะประสบความสําเร็จและเกิดประโยชน์จําเป็นต้องมีส่วนประกอบที่สําคัญ  
3 ประการ  คือ 1) สถาบันต้องมีแผนการวิจัย มีระบบและกลไก ตลอดจนมีการสนับสนุนทรัพยากรให้
สามารถดําเนินการได้ตามแผน 2) คณาจารย์มีส่วนร่วมในการวิจัยอย่างเข้มแข็ง โดยบูรณาการงานวิจัยกับ
การจัดการเรียนการสอน และพันธกิจด้านอ่ืน ๆ ของสถาบัน และ 3) ผลงานวิจัยมีคุณภาพ มีประโยชน์ 
สนองยุทธศาสตร์ของชาติและมีการเผยแพร่อย่างกว้างขวาง  

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

คณะกรรมการการอุดมศึกษา 
2. มาตรฐานการอุดมศึกษา พ.ศ. 2549 สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
3. มาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2551 สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
4. มาตรฐานการประเมินคุณภาพภายนอกระดับอุดมศึกษารอบสาม พ.ศ. 2553  

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

วิจัยแห่งชาติ 
6. แนวทางปฏิบัติจรรยาบรรณนักวิจัย พ.ศ. 2541 สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 

 
 
 
 
 

องค์ประกอบที ่4  การวิจัย     

หลักการ 

มาตรฐานและเอกสารท่ีเก่ียวข้อง   



คูมือการประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ปการศึกษา 2554    

 

D:\ประกันคุณภาพ\คู่มือประกัน\คู่มือ ปี 54\04-บทที่ 4-ตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประเมิน-องค์1-5.doc 95 

 
 
 
 

4.1 ระบบและกลไกการพัฒนางานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์   
4.2 ระบบและกลไกการจัดการความรู้จากงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ 
4.3 เงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ต่อจํานวนอาจารย์ประจําและนักวิจัย 

  สมศ. ที่ 5 งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่ 
  สมศ. ที่ 6 งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ทีนํ่าไปใช้ประโยชน์ 
  สมศ. ที่ 7 ผลงานวิชาการที่ได้รับการรับรองคุณภาพ 

 

 ตัวบ่งชี้ จํานวน  6   ตัวบ่งช้ี  [3 (สกอ.) + 3 (สมศ.)] คือ 
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ชนิดของตัวบ่งชี้ :  กระบวนการ 
 
การเก็บรวบรวมข้อมูล   :   ปีการศึกษา 
 
คําอธิบายตัวบ่งชี้  :  สถาบันอุดมศึกษาต้องมีการบริหารจัดการงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์
ที่มีคุณภาพ โดยมีแนวทางการดําเนินงานที่เป็นระบบและมีกลไกส่งเสริมสนับสนุนครบถ้วน เพ่ือให้
สามารถดําเนินการได้ตามแผนที่กําหนดไว้ ทั้งการสนับสนุนด้านการจัดหาแหล่งทุนวิจัยและการจัดสรรทุน
วิจัย การส่งเสริมและพัฒนาสมรรถนะแก่นักวิจัยและทีมวิจัย การสนับสนุนทรัพยากรที่จําเป็น ซึ่งรวมถึง
ทรัพยากรบุคคล ทรัพยากรเงิน เครื่องมืออุปกรณ์ต่าง ๆ ที่เก่ียวข้อง 
 
เกณฑ์มาตรฐานท่ัวไป  :  

1. มีระบบและกลไกบริหารงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายตามแผนด้าน
การวิจัยของสถาบัน และดําเนินการตามระบบที่กําหนด  

2. มีการบูรณาการกระบวนการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์กับการจัดการเรียนการสอน 
3. มีการพัฒนาศักยภาพด้านการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์และให้ความรู้ด้านจรรยาบรรณการ

วิจัยแก่อาจารย์ประจําและนักวิจัยประจํา  
4. มีการจัดสรรงบประมาณของสถาบัน เพ่ือเป็นทุนวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ 
5. มีการสนับสนุนพันธกิจด้านการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ตามอัตลักษณ์ของสถาบันอย่างน้อย

ในประเด็นต่อไปน้ี                                                                                                        
- ห้องปฏิบัติการวิจัยฯ หรือหน่วยวิจัยฯ หรือศูนย์เครื่องมือ หรือศูนย์ให้คําปรึกษาและ

สนับสนุนการวิจัยฯ 
- ห้องสมุดหรือแหล่งค้นคว้าข้อมูลสนับสนุนการวิจัยฯ                                        
- สิ่งอํานวยความสะดวกหรือการรักษาความปลอดภัยในการวิจัยฯ เช่น ระบบ

เทคโนโลยีสารสนเทศ ระบบรักษาความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการวิจัย                                      
- กิจกรรมวิชาการที่ส่งเสริมงานวิจัยฯ เช่น การจัดประชุมวิชาการ การจัดแสดงงาน

สร้างสรรค์ การจัดให้มีศาสตราจารย์อาคันตุกะหรือศาสตราจารย์รับเชิญ (visiting 
professor) 

6. มีการติดตามและประเมินผลการสนับสนุนในข้อ 4 และข้อ 5 อย่างครบถ้วนทุกประเด็น  
7. มีการนําผลการประเมินไปปรับปรุงการสนับสนุนพันธกิจด้านการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ 

ของสถาบัน 

ตัวบ่งชี้ที่ 4.1    : ระบบและกลไกการพัฒนางานวิจัยหรืองานสร้างสรรค ์
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เกณฑ์มาตรฐานเพิ่มเติมเฉพาะกลุ่ม :  
8. มีระบบและกลไกเพ่ือสร้างงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์บนพ้ืนฐานภูมิปัญญาท้องถิ่น หรือ

จากสภาพปัญหาของสังคม เพ่ือตอบสนองความต้องการของท้องถิ่นและสังคม และดําเนินการตามระบบท่ี
กําหนด (เฉพาะกลุ่ม ข และ ค2)  
 
เกณฑ์การประเมิน   :  
 

1. เกณฑ์ทั่วไป 
 

คะแนน 1 คะแนน 2  คะแนน 3  คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการดําเนินการ  
1 ข้อ 

มีการดําเนินการ 
2 หรือ 3 ข้อ 

มีการดําเนินการ  
4 หรือ 5 ข้อ 

มีการดําเนินการ 
6 ข้อ 

มีการดําเนินการ 
7 ข้อ 

 
2. เกณฑ์เฉพาะสถาบันกลุ่ม ข และ ค2 

 
คะแนน 1 คะแนน 2  คะแนน 3  คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการดําเนินการ  
1 ข้อ 

มีการดําเนินการ 
2 หรือ 3 ข้อ 

มีการดําเนินการ  
4 หรือ 5 ข้อ 

มีการดําเนินการ 
6 ข้อ 

มีการดําเนินการ 
ครบ 7 ข้อตาม
เกณฑ์ทั่วไป และ
ครบถ้วนตาม
เกณฑ์มาตรฐาน
เพ่ิมเติมเฉพาะ
กลุ่ม  

 
แหล่งที่มา   :   ฝ่ายวิชาการ/ สถาบันวิจัยและพัฒนา 
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ชนิดของตัวบ่งชี้  :  กระบวนการ 
 
การเก็บรวบรวมข้อมูล   :   ปีการศึกษา 
 
คําอธิบายตัวบ่งชี้ :  การบริหารจัดการความรู้จากผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ เพ่ือ
เผยแพร่ไปยังคณาจารย์ นักศึกษา วงการวิชาการ หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน ตลอดจนชุมชน
เป้าหมายท่ีจะนําผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์ เป็นเรื่องที่มีความสําคัญสําหรับทุกสถาบันอุดมศึกษา ดังน้ัน 
สถาบันต้องจัดระบบส่งเสริมสนับสนุนให้มีการรวบรวม เผยแพร่ และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในทรัพย์สินทาง
ปัญญาจากงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์อย่างเหมาะสมกับผู้ใช้แต่ละกลุ่ม โดยสิ่งที่เผยแพร่ต้องมีคุณภาพ
เช่ือถือได้และรวดเร็วทันเหตุการณ์ 
 
เกณฑ์มาตรฐานท่ัวไป :  

1. มีระบบและกลไกสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ในการประชุม
วิชาการหรือการตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติ และมีการเผยแพร่ผลงานวิจัย
หรืองานสร้างสรรค์ในการประชุมวิชาการหรือการตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือ
นานาชาติ  

2. มีระบบและกลไกการรวบรวม คัดสรร วิเคราะห์และสังเคราะห์ความรู้จากงานวิจัยหรือ
งานสร้างสรรค์ เพ่ือให้เป็นองค์ความรู้ที่คนทั่วไปเข้าใจได้ และดําเนินการตามระบบท่ี
กําหนด 

3. มีการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่องค์ความรู้จากงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่ได้จากข้อ 2  
สู่สาธารณชนและผู้เก่ียวข้อง  

4. มีการนําผลงานงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ และมีการรับรองการใช้
ประโยชน์จริงจากหน่วยงานภายนอกหรือชุมชน  

5. มีระบบและกลไกเพ่ือช่วยในการคุ้มครองสิทธ์ิของงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่นําไปใช้
ประโยชน์ และดําเนินการตามระบบที่กําหนด  

 
เกณฑ์มาตรฐานเพิ่มเติมเฉพาะกลุ่ม :     

6. มีระบบและกลไกส่งเสริมการจดสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตร และมีการย่ืนจดสิทธิบัตรและ
อนุสิทธิบัตร (เฉพาะกลุ่ม ค1 และ ง) 

 

ตัวบ่งชี้ที่ 4.2   : ระบบและกลไกการจัดการความรู้จากงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค ์
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เกณฑ์การประเมิน   :  

1. เกณฑ์ทั่วไป 
คะแนน 1 คะแนน 2  คะแนน 3  คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการดําเนินการ  
1 ข้อ 

มีการดําเนินการ 
2 ข้อ 

มีการดําเนินการ  
3 ข้อ 

มีการดําเนินการ 
4 ข้อ 

มีการดําเนินการ 
5 ข้อ 

  
2.  เกณฑ์เฉพาะสถาบันกลุ่ม ค1 และ ง 
 

คะแนน 1 คะแนน 2  คะแนน 3  คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการดําเนินการ  
1 ข้อ 

มีการดําเนินการ 
2 ข้อ 

มีการดําเนินการ  
3 ข้อ 

มีการดําเนินการ 
4 ข้อ 

มีการดําเนินการ 
ครบ 5 ข้อตาม
เกณฑ์ทั่วไป และ
ครบถ้วนตาม
เกณฑ์มาตรฐาน
เพ่ิมเติมเฉพาะ
กลุ่ม  

 

แหล่งที่มา   :   ฝ่ายวิชาการ/ สถาบันวิจัยและพัฒนา 
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ชนิดของตัวบ่งชี้  :  ปัจจัยนําเข้า 
 
การเก็บรวบรวมข้อมูล   :   ปีงบประมาณ 
 
คําอธิบายตัวบ่งชี้  :  ปัจจัยสําคัญที่ส่งเสริมสนับสนุนให้เกิดการผลิตงานวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค์ในมหาวิทยาลัย คือ เงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ ดังน้ัน มหาวิทยาลัยจึงต้อง
จัดสรรเงินจากภายในสถาบันและที่ได้รับจากภายนอกสถาบันเพ่ือสนับสนุนการทําวิจัยหรืองานสร้างสรรค์
อย่างมีประสิทธิภาพตามสภาพแวดล้อมและจุดเน้นของสถาบัน 
                                        นอกจากน้ันเงินทุนวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่มหาวิทยาลัยได้รับจาก
แหล่งทุนภายนอกยังเป็นตัวบ่งช้ีที่สําคัญ ที่แสดงถึงศักยภาพด้านการวิจัยของสถาบัน โดยเฉพาะ
มหาวิทยาลัยที่อยู่ในกลุ่มที่เน้นการวิจัย  
 
เกณฑ์การประเมิน   :   โดยการแปลงจํานวนเงินต่อจํานวนอาจารย์ประจําและนักวิจัยประจํา 
   เป็นคะแนนระหว่าง 0 – 5  
 

1. เกณฑ์เฉพาะสถาบันกลุ่ม ข และ ค2  จําแนกเป็น 3 กลุ่มสาขาวิชา 

1.1 กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี 
จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากภายในและภายนอกสถาบันที่

กําหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 =  60,000 บาทข้ึนไปต่อคน   
 
 1.2  กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สขุภาพ 

จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากภายในและภายนอกสถาบันที่ 
กําหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 =  50,000 บาทข้ึนไปต่อคน 

 
1.3 กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์

จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากภายในและภายนอกสถาบันที่ 
กําหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 =  25,000 บาทข้ึนไปต่อคน   

 
2. เกณฑ์ประเมินเฉพาะสถาบันกลุ่ม  ค1 และ ง  จําแนกเป็น 3 กลุ่มสาขาวิชา 

2.1 กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี 
จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากภายในและภายนอกสถาบันที่

กําหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5  =  180,000 บาทข้ึนไปต่อคน  
 

ตัวบ่งชี้ที ่4.3    : เงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ต่อจํานวนอาจารย์ 
ประจําและนักวิจัยประจํา 
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2.2 กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตรส์ุขภาพ 
จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากภายในและภายนอกสถาบันที่

กําหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5  =  150,000 บาทข้ึนไปต่อคน  
 

2.3 กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์
                   จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากภายในและภายนอกสถาบันที่ 
กําหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5  =  75,000 บาทข้ึนไปต่อคน  
 
สูตรการคํานวณ   :   

1. คํานวณจํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากภายในและภายนอกสถาบัน
ต่อจํานวนอาจารย์ประจําและนักวิจัยประจํา 

 
                   จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยฯ  =     
 

2. แปลงจํานวนเงินที่คํานวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 
 

   คะแนนที่ได้  =   
 
 
สรุปคะแนนทีไ่ด้ในระดับสถาบัน  
- คะแนนที่ได้ในระดับสถาบัน = ค่าเฉล่ียของคะแนนที่ได้ของทุกสํานักวิชาในสถาบัน 
 
หมายเหตุ :  
1. จํานวนอาจารย์และนักวิจัยประจํา ให้นับตามปีการศึกษา และนับเฉพาะที่ปฏิบัติงานจริง

ไม่นับรวมผู้ลาศึกษาต่อ 
2. ให้นับจํานวนเงินที่มีการลงนามในสัญญารับทุนในปีงบประมาณน้ัน ๆ ไม่ใช่จํานวนเงินที่

เบิกจ่ายจริง 
3. กรณีที่มีหลักฐานการแบ่งสัดส่วนเงินสนับสนุนงานวิจัย ซึ่งอาจเป็นหลักฐานจากแหล่งทุน

หรือหลักฐานจากการตกลงร่วมกันของสถาบันที่ร่วมโครงการ ให้แบ่งสัดส่วนเงินตามหลักฐานที่ปรากฏ 
กรณีที่ไม่มีหลักฐาน ให้แบ่งเงินตามสัดส่วนผู้ร่วมวิจัยของแต่ละสถาบัน  

4. การนับจํานวนเงินสนับสนุนโครงการวิจัย สามารถนับเงินโครงการวิจัยสถาบันที่ได้ลงนามใน
สัญญารับทุนโดยอาจารย์หรือนักวิจัย แต่ไม่สามารถนับเงินโครงการวิจัยสถาบันที่บุคลากรสายสนับสนุน 
ที่ไม่ใช่นักวิจัยเป็นผู้ดําเนินการ 
 
แหล่งที่มา   :   ฝ่ายวิชาการ/ สถาบันวิจัยและพัฒนา 

จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยฯ จากภายในและภายนอก 

จํานวนอาจารย์ประจําและนักวิจัยประจํา 

จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยฯ จากภายในและภายนอก           x  5 

จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยฯ ท่ีกําหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 
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ชนิดของตัวบง่ชี้  :   ผลผลิต 
 
การเก็บรวบรวมข้อมูล   :   ปีปฏิทิน 
 
คําอธิบายตัวบ่งชี้ : การวิจัยเป็นพันธกิจหน่ึงที่สําคัญของของสถาบันอุดมศึกษา การ
ดําเนินการตามพันธกิจอย่างมีประสิทธิภาพและประสบความสําเร็จน้ัน สามารถพิจารณาได้จากผลงานวิจัย
และงานสร้างสรรค์ที่มีคุณภาพและมีการเผยแพร่อย่างกว้างขวาง จากการเปรียบเทียบจํานวนบทความ
วิจัยที่ตีพิมพ์และจํานวนผลงานสร้างสรรค์ที่เผยแพร่ในระดับชาติหรือระดับนานาชาติของอาจารย์ประจํา
และนักวิจัยประจํา 

 งานวิจัยที่เผยแพร่ในที่ประชุมวิชาการระดับชาติ หมายถึง การนําเสนอบทความวิจัย
ในที่ประชุมวิชาการและบทความฉบับสมบูรณ์ (Full Paper) ได้รับการตีพิมพ์ในรายงานสืบเน่ืองจากการ
ประชุมวิชาการ (Proceedings) ระดับชาติ ที่มีกองบรรณาธิการจัดทํารายงาน หรือคณะกรรมการจัด
ประชุม ประกอบด้วย ศาสตราจารย์ หรือผู้ทรงคุณวุฒิระดับปริญญาเอก หรือผู้ทรงคุณวุฒิที่มีผลงานเป็นที่
ยอมรับในสาขาวิชาน้ัน ๆ นอกสถาบันเจ้าภาพอย่างน้อยร้อยละ 25   

 
 งานวิจัยที่เผยแพร่ในที่ประชุมวิชาการระดับนานาชาติ หมายถึง การนําเสนอบทความ
วิจัยในที่ประชุมวิชาการและบทความฉบับสมบูรณ์ (Full Paper) ได้รับการตีพิมพ์ในรายงานสืบเน่ืองจาก
การประชุมวิชาการ (Proceedings) ระดับนานาชาติ ที่มีกองบรรณาธิการจัดทํารายงาน หรือคณะกรรมการ
จัดประชุม ประกอบด้วย ศาสตราจารย์ หรือผู้ทรงคุณวุฒิระดับปริญญาเอก หรือผู้ทรงคุณวุฒิที่มีผลงาน
เป็นที่ยอมรับในสาขาวิชาน้ัน ๆ จากต่างประเทศอย่างน้อยร้อยละ 25   
 
 งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติ หมายถึง บทความจาก
ผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ (Journal) ที่มีช่ือปรากฏอยู่ในฐานข้อมูล Thai-Journal 
Citation Index Centre (TCI) หรือวารสารวิชาการระดับชาติตามประกาศของ สมศ.   
 
 งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ หมายถึง บทความจาก
ผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ (Journal) ที่ปรากฏในฐานข้อมูลสากล ได้แก่ ฐานข้อมูล
การจัดอันดับวารสาร SJR (SCImago Journal Rank : www.scimagojr.com) หรือฐานข้อมูล ISI Web 
of Science (Science Citation Index Expand, Social Sciences Citation Index, Art and 
Humanities Citation Index) หรือฐานข้อมูล Scopus หรือวารสารวิชาการระดับนานาชาติตามประกาศ
ของ สมศ. 

ตัวบ่งชี้ สมศ. ที่ 5 :  งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่ 
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การส่งบทความเพ่ือพิจารณาคัดเลือกให้นําเสนอในการประชุมวิชาการต้องส่งเป็นฉบับ
สมบูรณ์ (Full Paper) และเมื่อได้รับการตอบรับและตีพิมพ์แล้ว การตีพิมพ์ต้องตีพิมพ์เป็นฉบับสมบูรณ์ซึ่ง
สามารถอยู่ในรูปแบบเอกสารหรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้ 
 
เกณฑ์การให้ค่าน้ําหนัก : 
 กําหนดระดับคุณภาพงานวิจัยที่ตีพิมพ์ ดังน้ี 
 

ค่าน้าํหนัก ระดับคณุภาพงานวิจัย 

0.25 มีการตีพิมพ์ในรายงานสืบเน่ืองจากการประชุมวิชาการระดับชาติ/ ระดับนานาชาติ 
หรือมีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI 

0.50 มีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติที่มีช่ือปรากฏอยู่ในประกาศของ สมศ. 

0.75 มีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่มีช่ือปรากฏอยู่ในประกาศของ สมศ.  

1.00 มีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ปรากฏในฐานข้อมูลสากล ISI หรือ 
Scopus 

 
กําหนดระดับคุณภาพงานสร้างสรรค์ที่เผยแพร่ ดังน้ี 
 

ค่าน้าํหนัก ระดับคณุภาพงานสร้างสรรค*์ 

0.125 งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับสถาบันหรือจังหวัด  

0.25 งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับชาติ 

0.50 งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ ในระดับความร่วมมือระหว่างประเทศ 

0.75 งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ระดับภูมิภาคอาเซียน 

1.00 งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ระดับนานาชาติ  

* องค์ประกอบของคณะกรรมการไม่น้อยกว่า 3 คน และต้องมีบุคคลภายนอกสถาบันร่วมพิจารณาด้วย 

อาเซียน หมายถึง สมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (Association of South East Asian 
Nations) มี 10 ประเทศ ได้แก่ กัมพูชา ไทย บรูไน พม่า ฟิลิปปินส์ มาเลเซีย สาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาว เวียดนาม สิงคโปร์ และอินโดนีเซีย 

 
 



คูมือการประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ปการศึกษา 2554    

 

D:\ประกันคุณภาพ\คู่มือประกัน\คู่มือ ปี 54\04-บทที่ 4-ตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประเมิน-องค์1-5.doc 104 

 
การเผยแพร่ในระดับความร่วมมือระหว่างประเทศ เป็นโครงการร่วมมือระหว่างประเทศไทยกับประเทศอ่ืน  
การเผยแพร่ในระดับภูมิภาคอาเซียน  เป็นการเผยแพร่เฉพาะในกลุ่มอาเซียน 10 ประเทศ (อย่างน้อย 5 

ประเทศ หมายถึง นับรวมประเทศไทยด้วย) และการให้คะแนนตามแหล่งเผยแพร่ ไม่
จําเป็นต้องไปแสดงในต่างประเทศ 

การเผยแพร่ในระดับนานาชาติ เป็นการแผยแพร่ที่เปิดกว้างสําหรับทุกประเทศ (อย่างน้อย 5 ประเทศที่
ไม่ได้อยู่ในกลุ่มอาเซียน) 

 
วิธีการคํานวณ  : 
 

 ผลรวมถ่วงนํ้าหนักของงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่ตีพิมพ์หรือเผยแพร ่
x 100 

 จํานวนอาจารย์ประจําและนักวิจัยประจําทั้งหมด 

เกณฑ์การประเมิน : 

ใช้บัญญัติไตรยางศ์เทียบ โดยกําหนดร้อยละเท่ากับ 5 คะแนน จําแนกตามกลุ่มสาขาวิชา ดังน้ี 

 

กลุ่มสาขาวิชา ร้อยละ 

วิทยาศาสตร์สุขภาพ 
(สํานักวิชาแพทยศาสตร์ และสํานักวิชาพยาบาลศาสตร์) 

20 

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   
(สํานักวิชาวิทยาศาสตร์  สํานักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร และ
สํานักวิชาวิศวกรรมศาสตร์) 

20 

มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
(สํานักวิชาเทคโนโลยีสังคม) 

10 

  
  การคิดคะแนนระดับสถาบัน ให้นําคะแนนที่คิดได้ในแต่ละสํานักวิชามาหาค่าเฉล่ีย 
 
ข้อมูลประกอบการประเมิน : 

1. จํานวนและรายช่ือบทความวิจัยระดับชาติและนานาชาติทั้งหมด ของอาจารย์ประจํา
และนักวิจัยประจํา ทั้งที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาต่อตามปีการศึกษา พร้อมช่ือเจ้าของบทความ ปีที่
ตีพิมพ์ ช่ือวารสารหรือรายงานสืบเน่ืองจากการประชุมวิชาการ และค่านํ้าหนักของแต่ละบทความวิจัย 
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2. จํานวนและรายช่ือผลงานสร้างสรรค์ที่เผยแพร่ในระดับชาติหรือระดับนานาชาติทั้งหมด

ของอาจารย์ประจําและนักวิจัยประจํา ทั้งที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาต่อ พร้อมช่ือเจ้าของผลงาน ปีที่
เผยแพร่ ช่ือสถานที่ จังหวัด หรือประเทศที่เผยแพร่ และระบุรูปแบบของการเผยแพร่พร้อมหลักฐาน และ
ค่านํ้าหนักของแต่ละผลงานสร้างสรรค์ 

3. หลักฐานแสดงความเป็นเจ้าของโครงการวิจัย 

 

แหล่งที่มา   : ฝ่ายวิชาการ/ สํานักวิชา และสถาบันวิจัยและพัฒนา  
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ชนิดของตัวบง่ชี้  :   ผลผลิต 
 
การเก็บรวบรวมข้อมูล  :   ปีการศึกษา 
 
คําอธิบายตัวบ่งชี้ : การวิจัยเป็นพันธกิจหน่ึงที่สําคัญของของสถาบันอุดมศึกษา การ
ดําเนินการตามพันธกิจอย่างมีประสิทธิภาพและประสบความสําเร็จน้ัน สามารถพิจารณาได้จากผลงานวิจัย
และงานสร้างสรรค์ที่มีคุณภาพและมีประโยชน์สู่การนําไปใช้จากการเปรียบเทียบจํานวนงานวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค์ของอาจารย์ประจําและนักวิจัยประจําที่นําไปใช้ประโยชน์ในการแก้ปัญหาตามวัตถุประสงค์ที่
ระบุไว้ในโครงการวิจัยและรายงานการวิจัยโดยได้รับการรับรองการใช้ประโยชน์จากหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง
กับจํานวนอาจารย์ประจําและนักวิจัยประจํา 

 งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่นําไปใช้ประโยชน์ หมายถึง  งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์
ที่ได้นําไปใช้ประโยชน์ตามวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้ในโครงการ โครงงานวิจัย และรายงานการวิจัยอย่าง
ถูกต้องสามารถนําไปสู่การแก้ปัญหาได้อย่างเป็นรูปธรรม มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ในการประยุกต์ใช้กับ
กลุ่มเป้าหมาย โดยมีหลักฐานปรากฏชัดเจนถึงการนําไปใช้จนก่อให้เกิดประโยชน์ได้จริงอย่างชัดเจนตาม
วัตถุประสงค์ และ/หรือ ได้รับการรับรองการใช้ประโยชน์จากหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง โดยมีหลักฐานเชิง
ประจักษ์หรือการรับรอง/ การตรวจรับงานโดยหน่วยงานภายนอกสถาบัน 

 ประเภทของการใช้ประโยชน์จากงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ ที่สามารถนําไปสู่การ
แก้ปัญหาได้อย่างเป็นรูปธรรม มีดังน้ี  

1) การใช้ประโยชน์ในเชิงสาธารณะ เช่น ผลงานวิจัยที่นําไปใช้ให้เกิดประโยชน์แก่
สาธารณชนในเรื่องต่าง ๆ ที่ทําให้คุณภาพชีวิตและเศรษฐกิจของประชาชนดีขึ้น ได้แก่ การใช้ประโยชน์
ด้านสาธารณสุข ด้านการบริหารจัดการสําหรับวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SME) ด้านการส่งเสริม
ประชาธิปไตยภาคประชาชน ด้านศิลปะและวัฒนธรรม ด้านวิถีชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง เป็นต้น 

2) การใช้ประโยชน์ในเชิงนโยบาย เช่น ใช้ประโยชน์จากผลงานวิจัยเชิงนโยบายในการนําไป
ประกอบเป็นข้อมูลการประกาศใช้กฎหมาย หรือกําหนดมาตรการ กฎเกณฑ์ต่าง ๆ โดยองค์กรหรือ
หน่วยงานภาครัฐและเอกชน เป็นต้น 

3) การใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ เช่น งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่นําไปสู่การพัฒนา
สิ่งประดิษฐ์ หรือผลิตภัณฑ์ซึ่งก่อให้เกิดรายได้ หรือนําไปสู่การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต เป็นต้น  

4) การใช้ประโยชน์ทางอ้อมของงานสร้างสรรค์ ซึ่งเป็นการสร้างคุณค่าทางจิตใจ 
ยกระดับจิตใจ ก่อให้เกิดสุนทรียภาพ สร้างความสุข เช่น งานศิลปะที่นําไปใช้ในโรงพยาบาล ซึ่งได้มี
การศึกษาและการประเมินไว้ 
 

ตัวบ่งชี้ สมศ. ที่ 6  :  งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่นําไปใช้ประโยชน์ 



คูมือการประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ปการศึกษา 2554    

 

D:\ประกันคุณภาพ\คู่มือประกัน\คู่มือ ปี 54\04-บทที่ 4-ตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประเมิน-องค์1-5.doc 107 

 หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องในการรับรองการนํางานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ไปใช้ประโยชน์ 
หมายถึง หน่วยงานหรือองค์กรหรือชุมชนภายนอกสถาบันอุดมศึกษา ที่มีการนํางานวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค์ของสถาบันอุดมศึกษาไปใช้ก่อให้เกิดประโยชน์ โดยมีหลักฐานเชิงประจักษ์หรือการรับรอง/การ
ตรวจรับงานโดยหน่วยงานภายนอกสถาบัน  

 การนับจํานวนผลงานวิจัยหรือผลงานสร้างสรรค์ที่นําไปใช้ประโยชน์ ให้นับจากวันที่นํา
ผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์มาใช้และเกิดผลชัดเจนโดยท่ีผลงานวิจัยจะดําเนินการในช่วงเวลาใดก็ได้ 
ช่วงเวลาที่ใช้จะเป็นตามปีการศึกษา ในกรณีที่งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์มีการนําไปใช้ประโยชน์มากกว่า 
1 ครั้ง ให้นับการใช้ประโยชน์ได้เพียงคร้ังเดียว ยกเว้นในกรณีที่มีการใช้ประโยชน์ที่แตกต่างกันชัดเจนตาม
มิติของการใช้ประโยชน์ที่ไม่ซ้ํากัน 
 
วิธีการคํานวณ  : 
 

 ผลรวมของจํานวนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่นําไปใช้ประโยชน์ 
x 100 

 จํานวนอาจารย์ประจําและนักวิจัยประจําทั้งหมด 

 

เกณฑ์การประเมิน : 

ใช้บัญญัติไตรยางศ์เทียบ โดยกําหนดร้อยละ 20 เท่ากับ 5 คะแนน ทุกกลุ่มสาขาวิชา 
 
ข้อมูลประกอบการประเมิน : 

1. จํานวนและรายช่ืองานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่นําไปใช้ให้เกิดประโยชน์ของอาจารย์
ประจําและนักวิจัยประจํา โดยนับรวมผลงานท่ีนําไปใช้ประโยชน์ของอาจารย์และนักวิจัยประจําทั้งที่
ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาต่อ พร้อมช่ือเจ้าของผลงาน ปีที่งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ดําเนินการเสร็จ ปี
ที่นําไปใช้ประโยชน์ ช่ือหน่วยงานที่นําไปใช้ประโยชน์ โดยมีหลักฐานการรับรองการใช้ประโยชน์จากหน่วยงาน
หรือองค์กรที่เก่ียวข้อง ทั้งน้ีให้แสดงข้อมูลที่ระบุรายละเอียดการใช้ประโยชน์ที่ชัดเจนด้วย ตามแนวทาง
ดังต่อไปน้ี 

- การใช้ประโยชน์ในเชิงสาธารณะ เช่น ผลงานวิจัยที่นําไปใช้ให้เกิดประโยชน์แก่
สาธารณชนในเรื่องต่าง ๆ ที่ทําให้คุณภาพชีวิตและเศรษฐกิจของประชาชนดีขึ้น ได้แก่ การใช้ประโยชน์
ด้านสาธารณสุข ด้านการบริหารจัดการสําหรับวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SME) ด้านการส่งเสริม
ประชาธิปไตยภาคประชาชน ด้านศิลปะและวัฒนธรรม ด้านวิถีชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง เป็นต้น 
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- การใช้ประโยชน์ในเชิงนโยบาย เช่น ใช้ประโยชน์จากผลงานวิจัยเชิงนโยบายในการ
นําไปประกอบเป็นข้อมูลการประกาศใช้กฎหมาย หรือกําหนดมาตรการ กฎเกณฑ์ต่าง ๆ โดยองค์กรหรือ
หน่วยงานภาครัฐและเอกชน เป็นต้น 

- การใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ เช่น งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่นําไปสู่การพัฒนา
สิ่งประดิษฐ์ หรือผลิตภัณฑ์ซึ่งก่อให้เกิดรายได้ หรือนําไปสู่การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต เป็นต้น  

- การใช้ประโยชน์ทางอ้อมของงานสร้างสรรค์ ซึ่งเป็นการสร้างคุณค่าทางจิตใจ 
ยกระดับจิตใจ ก่อให้เกิดสุนทรียภาพ สร้างความสุข เช่น งานศิลปะที่นําไปใช้ในโรงพยาบาล ซึ่งได้มี
การศึกษาและการประเมินไว้ 

2. จํานวนอาจารย์ประจําและนักวิจัยประจําทั้งหมดในแต่ละปีการศึกษา โดยนับรวม
อาจารย์และนักวิจัยประจําที่ลาศึกษาต่อ  

 

แหล่งที่มา   : ฝ่ายวิชาการ/ สํานักวิชา และสถาบันวิจัยและพัฒนา  
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ชนิดของตัวบง่ชี้  :   ผลผลิต 
 
การเก็บรวบรวมข้อมูล   :   ปีการศึกษา 
 
คําอธิบายตัวบ่งชี้ : ผลงานวิชาการท่ีมีคุณภาพ สะท้อนถึงสมรรถนะในการศึกษา ค้นคว้า 
วิเคราะห์ สังเคราะห์ วิจัย การปฏิบัติจริงและได้นําไปใช้ในการแก้ปัญหา หรือพัฒนางานในหน้าที่จน
เกิดผลดีต่อการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา และเป็นประโยชน์ต่อความก้าวหน้าทางวิชาการ 

ผลงานวิชาการท่ีได้รับรองคุณภาพ หมายถึง บทความวิชาการ ตํารา หรือหนังสือ ที่ผ่าน
กระบวนการกลั่นกรองและได้รับการรับรองคุณภาพแล้ว ตามเกณฑ์ของ กพอ. เรื่องหลักเกณฑ์การขอ
กําหนดตําแหน่งทางวิชาการหรือเทียบเท่า  

ผลงานทางวิชาการท่ีเป็นบทความวิชาการ (Academic Paper) ตํารา (Textbook) หรือ
หนังสือ (Book) ต้องเป็นผลงานที่ผ่านกระบวนการกลั่นกรองผลงานก่อนตีพิมพ์ โดยมีรายละเอียดดังน้ี 

- บทความวิชาการ หมายถึง เอกสารทางวิชาการท่ีเรียบเรียงอย่างเป็นระบบ มีข้อความรู้
ที่สะท้อนมุมมอง แนวคิดเชิงทฤษฎีที่ได้จากประสบการณ์ การสังเคราะห์เอกสาร หรือ การวิจัย โดยจัดทํา
ในรูปของบทความเพ่ือตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารวิชาการที่มีคุณภาพซึ่งมีผู้ตรวจอ่าน  

- ตํารา หมายถึง เอกสารทางวิชาการท่ีเรียบเรียงอย่างเป็นระบบ  อาจเขียนเพ่ือ
ตอบสนองเน้ือหาทั้งหมดของรายวิชาหรือเป็นส่วนหน่ึงของวิชาหรือหลักสูตรก็ได้ โดยมีการวิเคราะห์และ
สังเคราะห์ความรู้ที่เก่ียวข้อง และสะท้อนให้เห็นความสามารถในการถ่ายทอดวิชาในระดับอุดมศึกษา  

- หนังสือ หมายถึง เอกสารทางวิชาการท่ีเขียนขึ้นเพ่ือเผยแพร่ความรู้ ไปสู่วงวิชาการหรือ
ผู้อ่านทั่วไป โดยไม่จําเป็นต้องเป็นไปตามข้อกําหนดของหลักสูตรหรือต้องนํามาประกอบการเรียนการสอน
ในวิชาใดวิชาหน่ึง ทั้งน้ีจะต้องเป็นเอกสารท่ีเรียบเรียงขึ้นอย่างมีเอกภาพ มีรากฐานทางวิชาการท่ีมั่นคง
และให้ทัศนะของผู้เขียนที่สร้างเสริมปัญญาความคิด และสร้างความแข็งแกร่งทางวิชาการให้แก่สาขาวิชา
น้ัน ๆ หรือสาขาวิชาที่เก่ียวเน่ือง  
 

การนับจํานวนผลงานทางวิชาการที่ได้รับการรับรองคุณภาพ จะนับผลงานวิชาการที่ได้รับ
การตีพิมพ์เผยแพร่ในรูปแบบของบทความวิชาการในวารสารวิชาการทั้งในระดับชาติ และ/หรือนานาชาติ 
หนังสือ หรือตําราทางวิชาการ ซึ่งมีระบบการพิจารณาต้นฉบับจากคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิก่อนการ
ตีพิมพ์ และผลงานจะต้องเกินร้อยละ 50 ของช้ินงาน ในกรณีที่มีการตีพิมพ์มากกว่า  1 ครั้ง ให้นับการตีพิมพ์
เพียงคร้ังเดียวต่องานวิชาการ 1 ช้ิน 
 
 

ตัวบ่งชี้ สมศ. ที่ 7 :  ผลงานวิชาการที่ได้รับการรับรองคุณภาพ 



คูมือการประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ปการศึกษา 2554    

 

D:\ประกันคุณภาพ\คู่มือประกัน\คู่มือ ปี 54\04-บทที่ 4-ตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประเมิน-องค์1-5.doc 110 

เกณฑ์การให้ค่าน้ําหนัก   : 
 กําหนดระดับคุณภาพผลงานวิชาการ ดังน้ี 

ค่าน้าํหนัก ระดับคณุภาพผลงานวิชาการ 

0.25 บทความวิชาการท่ีได้รับการตีพิมพ์ในวารสารระดับชาต ิ 

0.50 บทความวิชาการท่ีได้รับการตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติ 

0.75 ตําราหรือหนังสือที่มีการประเมินผ่านตามเกณฑ์โดยผู้ทรงคุณวุฒิที่สถาบันกําหนด 

1.00 ตําราหรือหนังสือที่ใช้ในการขอผลงานทางวิชาการและผ่านการพิจารณาตามเกณฑ์
การขอตําแหน่งทางวิชาการแล้ว หรือตําราหรือหนังสือที่มีคุณภาพสูง มีผู้ทรงคุณวุฒิ
ตรวจอ่านตามเกณฑ์การขอตําแหน่งทางวิชาการ 

 
วิธีการคํานวณ : 
 

 ผลรวมถ่วงนํ้าหนักของผลงานวิชาการที่ได้รับรองคุณภาพ 
x 100 

 จํานวนอาจารย์ประจําและนักวิจัยประจําทั้งหมด 

 

เกณฑ์การประเมิน : 

ใช้บัญญัติไตรยางศ์เทียบ โดยกําหนดร้อยละ 10 เท่ากับ 5 คะแนน ทุกกลุ่มสาขาวิชา 

 

ข้อมูลประกอบการประเมิน :  
1. จํานวนและรายช่ือผลงานวิชาการ (บทความวิชาการ ตํารา หนังสือระดับอุดมศึกษา) ที่มี

คุณภาพของอาจารย์ประจํา โดยนับรวมผลงานของอาจารย์ทั้งที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาต่อ พร้อมช่ือ
เจ้าของผลงาน ปีที่ผลงานแล้วเสร็จ ปีที่ได้รับการรับรองคุณภาพจากหน่วยงานท่ีเช่ือถือได้ ช่ือหน่วยงานท่ี
รับรอง และมีหลักฐานการรับรองคุณภาพจากหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง ค่านํ้าหนักของผลงานวิชาการแต่ละช้ิน  

2. จํานวนอาจารย์ประจําและนักวิจัยประจําทั้งหมดในแต่ละปีการศึกษา โดยนับรวมอาจารย์ที่
ลาศึกษาต่อ  
 

แหล่งที่มา   : ฝ่ายวิชาการ/ สํานักวิชา  
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การบริการทางวิชาการแก่สังคมเป็นหน่ึงในภารกิจหลักของสถาบันอุดมศึกษา สถาบันพึง
ให้บริการทางวิชาการแก่ชุมชน สังคม และประเทศชาติ ในรูปแบบต่าง ๆ ตามความถนัดและในด้านที่
สถาบันมีความเช่ียวชาญ การให้บริการทางวิชาการอาจให้เปล่าโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายหรืออาจคิดค่าใช้จ่าย
ตามความเหมาะสม  โดยให้บริการทั้งหน่วยงานภาครัฐและเอกชน หน่วยงานอิสระ หน่วยงานสาธารณะ 
ชุมชน  และสังคมโดยกว้าง  รูปแบบการให้บริการทางวิชาการมีความหลากหลาย เช่น การอนุญาตให้ใช้
ประโยชน์ทรัพยากรของสถาบัน  เป็นแหล่งอ้างอิงทางวิชาการ ให้คําปรึกษา ให้การอบรม  จัดประชุมหรือ
สัมมนาวิชาการ ทํางานวิจัยเพ่ือตอบคําถามต่าง ๆ หรือเพ่ือช้ีแนะสังคม การให้บริการทางวิชาการ
นอกจากเป็นการทําประโยชน์ให้สังคมแล้ว สถาบันยังได้รับประโยชน์ในด้านต่าง ๆ คือ เพ่ิมพูนความรู้และ
ประสบการณ์ของอาจารย์อันจะนํามาสู่การพัฒนาหลักสูตร มีการบูรณาการเพื่อใช้ประโยชน์ทางด้านการ
จัดการเรียนการสอนและการวิจัย  พัฒนาตําแหน่งทางวิชาการของอาจารย์  สร้างเครือข่ายกับหน่วยงาน
ต่าง ๆ ซึ่งเป็นแหล่งงานของนักศึกษาและเป็นการสร้างรายได้ของสถาบันจากการให้บริการทางวิชาการด้วย  
 
 
 
 

1. กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2551-2565) สํานักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา 

2. มาตรฐานการอุดมศึกษา พ.ศ. 2549  สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  
3. มาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2551 สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
4. มาตรฐานการประเมินคุณภาพภายนอกระดับอุดมศึกษารอบสาม พ.ศ. 2553 สํานักงาน

รับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) (สมศ.) 

องค์ประกอบที่ 5  การบริการทางวิชาการแก่สังคม     

หลักการ 

มาตรฐานและเอกสารท่ีเก่ียวข้อง   
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5.1 ระบบและกลไกการบริการทางวิชาการแก่สังคม 
5.2 กระบวนการบริการทางวิชาการให้เกิดประโยชน์ต่อสังคม 

 สมศ. ที่ 8 ผลการนําความรู้และประสบการณ์จากการให้บริการวิชาการมาใช้ในการพัฒนาการ
เรียนการสอนหรือการวิจัย 

 สมศ. ที่ 9 การเรียนรู้และเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนหรือองค์กรภายนอก 
 สมศ. ที่ 18 ผลการช้ีนํา ป้องกัน หรือแก้ปัญหาของสังคมในด้านต่าง ๆ 
  - ตัวบ่งช้ีที่ 18.1  ผลการช้ีนํา ป้องกัน หรือแก้ปัญหาของสงัคมในประเด็นที ่1 ภายในสถาบัน 
  - ตัวบ่งช้ีที่ 18.2  ผลการช้ีนํา ป้องกัน หรือแก้ปัญหาของสังคมในประเด็นที่ 2 ภายนอก 
    สถาบัน 

 ตัวบ่งชี้ จํานวน  5   ตัวบ่งช้ี  [2 (สกอ.) +  3 (สมศ.)] คือ 
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ชนิดของตัวบ่งชี้ :   กระบวนการ 
 
การเก็บรวบรวมข้อมูล   :   ปีการศึกษา 
 
คําอธิบายตัวบ่งชี้ : การบริการทางวิชาการแก่สังคมเป็นภารกิจหลักอย่างหน่ึงของสถาบัน 
อุดมศึกษา สถาบันพึงกําหนดหลักเกณฑ์และขั้นตอนการบริการทางวิชาการอย่างเป็นระบบ และมีการจัด  
โครงสร้างสถาบันเพ่ือเป็นกลไกในการขับเคล่ือนระบบดังกล่าว การให้บริการทางวิชาการต้องมีความ
เช่ือมโยงกับการจัดการเรียนการสอนและการวิจัย และสามารถบูรณาการงานบริการทางวิชาการแก่สังคม
กับการเรียนการสอนและการวิจัยอย่างเป็นรูปธรรม   
 

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

เรียนการสอนและการวิจัย 
5. มีการนําผลการประเมินไปปรับปรุงการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแก่สังคมกับการ

เรียนการสอนและการวิจัย 
 

หมายเหตุ :  
เกณฑ์มาตรฐานข้อที่ 4 ต้องมีการประเมินความสําเร็จของการบูรณาการตามเกณฑ์ข้อที่ 2 และ

ข้อที่ 3    
 
เกณฑ์การประเมิน   :  
 

คะแนน 1 คะแนน 2  คะแนน 3  คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการดําเนินการ  
1 ข้อ 

มีการดําเนินการ 
2 ข้อ 

มีการดําเนินการ  
3 ข้อ 

มีการดําเนินการ 
4 ข้อ 

มีการดําเนินการ 
 5 ข้อ 

 
 
แหล่งที่มา   :   ฝ่ายวิชาการ/ สํานักวิชา และฝ่ายพัฒนา/ เทคโนธานี 
 

ตัวบ่งชี้ที่ 5.1   : ระบบและกลไกการบริการทางวิชาการแก่สังคม 
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ชนิดของตัวบ่งชี้ :   กระบวนการ 
 
การเก็บรวบรวมข้อมูล   :   ปีการศึกษา 
 
คําอธิบายตัวบ่งชี้ : ความสามารถในการให้บริการทางวิชาการในลักษณะห่วงโซ่คุณภาพท่ี
สนองความต้องการและเป็นที่พ่ึงของชุมชน ภาครัฐ ภาคเอกชน หน่วยงานวิชาชีพ สังคมได้อย่างมีคุณภาพ
ตามศักยภาพและความพร้อมตามจุดเน้นของสถาบัน พิจารณาได้จาก (1) ประโยชน์หรือผลกระทบของ
การให้บริการทางวิชาการ (2) การสร้างความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอก และ (3) ความรู้ที่เกิดจากการ
ให้บริการทางวิชาการและการเผยแพร่ความรู้น้ันทั้งภายในและภายนอกสถาบัน  
   
เกณฑ์มาตรฐาน :  

1. มีการสํารวจความต้องการของชุมชน หรือภาครัฐ หรือภาคเอกชน หรือหน่วยงานวิชาชีพ 
เพ่ือประกอบการกําหนดทิศทางและการจัดทําแผนการบริการทางวิชาการตามจุดเน้น
ของสถาบัน  

2. มีความร่วมมือด้านบริการทางวิชาการเพ่ือการเรียนรู้และเสริมสร้างความเข้มแข็งของ
ชุมชน หรือภาคเอกชน หรือภาครัฐ หรือหน่วยงานวิชาชีพ 

3. มีการประเมินประโยชน์หรือผลกระทบของการให้บรกิารทางวิชาการต่อสังคม 
4. มีการนําผลการประเมินในข้อ 3. ไปพัฒนาระบบและกลไก หรือกิจกรรมการให้บริการ

ทางวิชาการ 
5. มีการพัฒนาความรู้ที่ได้จากการให้บริการทางวิชาการและถ่ายทอดความรู้สู่บุคลากร

ภายในสถาบันและเผยแพร่สู่สาธารณชน 
 
เกณฑ์การประเมิน  :  
 

คะแนน 1 คะแนน 2  คะแนน 3  คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการดําเนินการ  
1 ข้อ 

มีการดําเนินการ 
2 ข้อ 

มีการดําเนินการ  
3 ข้อ 

มีการดําเนินการ 
4 ข้อ 

มีการดําเนินการ 
5 ข้อ 

 

แหล่งที่มา   :   ฝ่ายวิชาการ/ สํานักวิชา และฝ่ายพัฒนา/ เทคโนธานี 
 

 

ตัวบ่งชี้ที ่5.2    : กระบวนการบริการทางวิชาการให้เกิดประโยชน์ต่อสังคม 
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ชนิดของตัวบ่งชี้ :   ผลผลิต 
 

การเก็บรวบรวมข้อมูล   :   ปีการศึกษา 
 
คําอธิบายตัวบ่งชี้ : การให้บริการวิชาการ หมายถึง การท่ีสถาบันซึ่งอยู่ในฐานะที่เป็นที่พ่ึง
ของชุมชนหรือสังคม เป็นแหล่งอ้างอิงทางวิชาการ หรือทําหน้าที่ใด ๆ ที่มีผลต่อการพัฒนาชุมชนในด้าน
วิชาการหรือการพัฒนาความรู้ ตลอดจนความเข้มแข็งประเทศชาติและนานาชาติ การบริการวิชาการเป็น
การบริการที่มีค่าตอบแทน และบริการวิชาการให้เปล่า โดยมีการนําความรู้และประสบการณ์มาใช้พัฒนาหรือ
บูรณาการเข้ากับการเรียนการสอนหรือการวิจัย อาทิ บทความ ตํารา หนังสือ รายวิชาหรือหลักสูตร เป็นต้น 

การนําความรู้และประสบการณ์จากการให้บริการวิชาการมาพัฒนามี 2 ประเภท คือ 

1. การพัฒนาการเรียนการสอน 
2. การพัฒนาการวิจัย 

ในการประเมินตัวบ่งชี้นี้ต้องมีโครงการทั้ง 2 ประเภท ทั้งนี้ในแต่ละโครงการไม่จําเป็นต้องมี
ทั้ง 2 ประเภท และผลการใช้ในการพัฒนาการเรียนการสอนและการวิจัยต้องเสร็จสิ้นในปีที่ประเมิน 

วิธีการคาํนวณ  : 
 

 
จํานวนโครงการ/กิจกรรมบรกิารวิชาการ 

ที่นํามาใช้ในการพัฒนาการเรียนการสอนและการวิจัย X 100 
จํานวนโครงการ/ กิจกรรมบรกิารวิชาการตามแผนที่สภามหาวิทยาลัยอนุมัติ 

เกณฑ์การประเมิน  : 
ใช้บัญญัติไตรยางศ์เทียบ กําหนดร้อยละ 30 เท่ากับ 5 คะแนน  

 
ข้อมูลประกอบการประเมิน  :  

1. หลักฐาน เอกสาร ข้อมูลที่แสดงว่าอาจารย์ประจําได้รวบรวม จัดระบบ และมีการ
ประมวลความรู้และประสบการณ์จากการให้บริการวิชาการมาใช้ประโยชน์ในการเรียนการสอน และการ
วิจัยโดยอาจไปต่อยอดพัฒนาเป็นหนังสือ ตํารา หรืองานวิจัย ขยายผลนําไปสู่การปรับปรุงรายวิชาหรือ
นําไปสู่การเปิดรายวิชาใหม่ 

 
 

ตัวบ่งชี ้สมศ. ที่ 8  :  ผลการนาํความรู้และประสบการณ์จากการให้บริการวิชาการมาใชใ้น
การพัฒนาการเรียนการสอนและ/หรือการวิจัย 
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2. โครงการบริการวิชาการที่นับในตัวต้ังจะต้องมีผลการบูรณาการเสร็จสิ้นในปีที่ประเมิน 

และโครงการวิชาการที่เป็นตัวหารเป็นโครงการบริการวิชาการที่ดําเนินการในปีที่ประเมิน โครงการหน่ึง ๆ 
จะบูรณาการเฉพาะกับการเรียนการสอน หรือเฉพาะกับงานวิจัย หรือจะบูรณาการกับทั้งการเรียนการ
สอนและการวิจัยก็ได้ 

3. การบริการวิชาการ เป็นการให้บริการแก่บุคคลหรือหน่วยงานภายนอกสถาบัน ทั้งการ
ประเมินในระดับสํานักวิชาและระดับสถาบัน 

 
แหล่งที่มา   :   ฝ่ายวิชาการ/ สํานักวิชา  
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ชนิดของตัวบ่งชี้ :   ผลผลิต 
 
การเก็บรวบรวมข้อมูล   :   ปีการศึกษา 
 
คําอธิบายตัวบ่งชี้ : โครงการท่ีมีผลต่อการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
หมายถึง โครงการท่ีสถาบันจัดขึ้นเพ่ือพัฒนาชุมชนหรือองค์กรภายนอกและเมื่อดําเนินการแล้วมีผล
ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นแก่ชุมชนหรือองค์กรภายนอกในด้านต่าง ๆ หรือทําให้ชุมชน
หรือองค์กรภายนอกสามารถพ่ึงพาตนเองได้ตามศักยภาพของตน 
 
เกณฑ์มาตรฐาน :  

1. มีการดําเนินงานตามวงจรคุณภาพ (PDCA) โดยการมีส่วนร่วมของชุมชนหรือองค์กร 
2. บรรลุเป้าหมายตามแผนประจําปีไม่ตํ่ากว่าร้อยละ 80  
3. ชุมชนหรือองค์กรมีผู้นําหรือสมาชิกที่มีการเรียนรู้และดําเนินกิจกรรมอย่างต่อเน่ือง 
4. ชุมชนหรือองค์กรสร้างกลไกที่มีการพัฒนาตนเอง โดยคงอัตลักษณ์ของคนในชุมชนและ

เอกลักษณ์ของท้องถิ่นอย่างต่อเน่ืองหรือย่ังยืน 
5. มีผลกระทบที่เกิดประโยชน์สร้างคุณค่าต่อสังคม หรือชุมชน/องค์กรมีความเข้มแข็ง 

 
เกณฑ์การประเมิน : 

คะแนน 1 คะแนน 2  คะแนน 3  คะแนน 4 คะแนน 5 

ปฏิบัติได้  
1 ข้อ 

ปฏิบัติได้  
2 ข้อ 

ปฏิบัติได้  
3 ข้อ 

ปฏิบัติได้  
4 ข้อ 

ปฏิบัติได้  
5 ข้อ 

 
ข้อมูลประกอบการประเมิน : 

1. แผนและกิจกรรมหรือโครงการที่ส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชนหรือองค์กร 
2. รายงาน เอกสารผลการปฏิบัติตามกิจกรรมหรือโครงการ 
3. ข้อมูลที่แสดงถึงผลการดําเนินงานตามกิจกรรมหรือโครงการโดยผู้นําหรือสมาชิกของ

ชุมชนหรือองค์กรได้เรียนรู้และดําเนินกิจกรรมอย่างต่อเน่ือง และพัฒนาตามอัตลักษณ์ของคนในชุมชน
และเอกลักษณ์ของท้องถิ่นอย่างต่อเน่ืองหรือย่ังยืน  

4. ข้อมูลที่แสดงถึงผลการดําเนินงานตามกิจกรรมหรือโครงการของชุมชนหรือองค์กรที่
สร้างประโยชน์ ความเข้มแข็งและคุณค่าต่อสังคมหรือองค์กร ชุมชนหรือองค์กร 

 

ตัวบ่งชี ้สมศ. ที่ 9  :  ผลการเรยีนรู้และเสริมสรา้งความเข้มแข็งของชุมชนหรือองค์กร
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5. “ต่อเนื่อง” หมายถึง มีการดําเนินงานต้ังแต่ 2 ปีขึ้นไป 
6. “ย่ังยืน” หมายถึง มีการดําเนินงานต้ังแต่ 5 ปีขึ้นไป 
7. “เข้มแข็ง” หมายถึง สามารถพ่ึงพาตนเองได้ 

 
หมายเหตุ   :    สําหรับสถาบันที่ได้รับการประเมินปี 2555 เป็นต้นไป สามารถใช้โครงการ/กิจกรรมใหม่
ที่ปรากฏอยู่ในแผนระยะยาว โดยได้รับการอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัยว่าเป็นโครงการ/กิจกรรมท่ีต่อเน่ือง
ในอนาคตและจะย่ังยืน เข้มแข็ง สามารถพ่ึงพาตนเองได้ โดย สมศ. จะพิจารณาให้คะแนนล่วงหน้า 

 

แหล่งที่มา   :   ฝ่ายพัฒนา/ เทคโนธานี 
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ตัวบ่งชี ้สมศ. ที่ 18.1   : ผลการชีน้ํา ปอ้งกัน หรือแก้ปัญหาของสงัคมในประเด็นที่ 1 ภายในสถาบัน 

ตัวบ่งชี ้สมศ. ที่ 18.2   : ผลการชีน้ํา ปอ้งกัน หรือแก้ปัญหาของสงัคมในประเด็นที ่2 ภายนอกสถาบัน 

 
 

 
ชนิดของตัวบ่งชี้ :   ผลผลิต 
 
การเก็บรวบรวมข้อมูล   :   ปีการศึกษา 
 
คําอธิบายตัวบ่งชี้ :  สถาบันอุดมศึกษาเลือกดําเนินการ 2 ประเด็น จากประเด็นช้ีนําหรือ
แก้ปัญหาสังคมในด้านต่าง ๆ อาทิ การส่งเสริมและสืบสานโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ ความรักชาติ 
บํารุงศาสนาและเทิดทูนพระมหากษัตริย์ สุขภาพ ค่านิยม จิตสาธารณะ ความคิดสร้างสรรค์ ผู้ด้อยโอกาส
และผู้สูงอายุ นโยบายรัฐบาล เศรษฐกิจ การพร้อมรับการเป็นสมาชิกสังคมอาเซียน พลังงานสิ่งแวดล้อม 
อุบัติภัย สิ่งเสพติด ความฟุ่มเฟือย การแก้ปัญหาความขัดแย้ง สร้างสังคมสันติสุขและความปรองดอง 
ตลอดจนการน้อมนําปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ให้เป็นสถาบันพอเพียงแบบอย่าง เป็นต้น 
  

ทั้งน้ี ประเด็นที่ช้ีนําหรือแก้ปัญหาสังคมท่ีสถาบันเลือกดําเนินการ โดยได้รับความเห็นชอบ
จากสภามหาวิทยาลัย 

เกณฑ์มาตรฐาน : 

ตัวบ่งชี้ที่ 18.1  

1. มีการดําเนินงานตามวงจรคุณภาพ (PDCA)  
2. บรรลุเป้าหมายตามแผนประจําปีไม่ตํ่ากว่าร้อยละ 80  
3. มีประโยชน์และสร้างคุณค่าต่อคนในสถาบัน 
4. มีผลกระทบที่เกิดประโยชน์และสร้างคุณค่าต่อสถาบัน 
5. ได้รับการยกย่องระดับชาติและ/หรือนานาชาติ 

ตัวบ่งชี้ที่ 18.2  

1. มีการดําเนินงานตามวงจรคุณภาพ (PDCA)  
2. บรรลุเป้าหมายตามแผนประจําปีไม่ตํ่ากว่าร้อยละ 80  
3. มีประโยชน์และสร้างคุณค่าต่อคนในชุมชน 
4. มีผลกระทบที่เกิดประโยชน์และสร้างคุณค่าต่อชุมชนหรือสังคม 
5. ได้รับการยกย่องระดับชาติและ/หรือนานาชาติ 

ตัวบ่งชี ้สมศ. ที่ 18  :  ผลการชีน้ํา ปอ้งกัน หรือแก้ปัญหาของสงัคมในด้านต่าง ๆ 
 



คูมือการประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ปการศึกษา 2554    
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เกณฑ์การประเมิน : 

คะแนน 1 คะแนน 2  คะแนน 3  คะแนน 4 คะแนน 5 

- ปฏิบัติได้  
1 ข้อ 

ปฏิบัติได้  
2 ข้อ 

ปฏิบัติได้  
3 ข้อ 

ปฏิบัติได้  
4-5 ข้อ 

 
ข้อมูลประกอบการประเมิน :   

1. โครงการหรือกิจกรรมท่ีสถาบันได้ดําเนินงานที่มีประโยชน์และสร้างคุณค่าต่อสถาบัน มี
บทบาทในการช้ีนําหรือแก้ปัญหาสังคมในด้านต่าง ๆ ที่ระบุวัตถุประสงค์ และกลุ่มเป้าหมาย รวมทั้ง
ความสําเร็จของโครงการ 

2. หลักฐานที่แสดงการเห็นชอบโครงการ/กิจกรรมจากสภามหาวิทยาลัยที่สถาบันได้
ดําเนินงานโดยมีบทบาทในการช้ีนําหรือแก้ปัญหาสังคมในด้านต่าง ๆ 

3. รายงานสรุปผลโครงการทุกโครงการ  
4. หลักฐาน เอกสาร ข้อมูลที่แสดงถึงการเกิดผลกระทบที่เกิดประโยชน์และสร้างคุณค่าต่อ

สังคมจากการดําเนินงานของโครงการ 
5. หลักฐาน เอกสาร ข้อมูลที่แสดงถึงการได้รับการยกย่องระดับชาติหรือระดับนานาชาติ 

 
หมายเหตุ :  1. มาตรการส่งเสริมของสํานักวิชาอาจเหมือน หรือแตกต่าง หรือส่งผลกับมาตรการส่งเสริม 
  ของสถาบันก็ได้ ทั้งน้ีต้องผ่านความเห็นชอบของสภามหาวิทยาลัย 

2. สํานักวิชาจะดําเนินการแยกหรือดําเนินการร่วมกับสถาบันก็ได้ 
3.  กรณีที่สํานักวิชามีการดําเนินงานในประเด็นที่ต่างจากสถาบัน ผลการประเมินจะพิจารณาใน

ระดับสํานักวิชา 
 
การคิดคะแนน :   

1. กรณีที่สํานักวิชามีการดําเนินงานในประเด็นเดียวกับสถาบันและมีส่วนร่วมในการ
ดําเนินการ ผลการประเมินจะพิจารณาข้อมูลในระดับสถาบัน โดยสํานักวิชาที่มีส่วนร่วมให้ใช้คะแนน
เดียวกับสถาบัน 

2. กรณีที่สํานักวิชามีการดําเนินงานในประเด็นที่ต่างจากสถาบัน ผลการประเมินจะ
พิจารณาในระดับสํานักวิชา 
 
แหล่งที่มา   :   ฝ่ายพัฒนา/ เทคโนธานี 
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รายละเอียดตัวบ่งชีข้ั้นต่าํที่หน่วยงานควรมีในรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ปีการศึกษา 2554 
 

องค์ประกอบ/ ตัวบ่งชี ้ สํานักวิชา 
ศูนย์ 

บริการฯ 

ศูนย์ 

บรรณสารฯ 

ศูนย์ 

เครื่องมือฯ 

ศูนย์ 

คอมฯ 

ศูนย์กิจการ

นานาชาติ 

ศูนย์ 

นวัตกรรมฯ 

ศูนย์ 

สหกิจฯ 

สถาบัน 

วิจัยฯ 

เทคโน 

ธานี 
MIS 

สถานพัฒนา

คณาจารย์ 

สนง.

อธิการบดี 

ฟาร์มฯ/ 

สุรสัมม

นาคาร 

หมายเหต ุ

องค์ประกอบที่ 1ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนดําเนินการ  (3 ตัวบ่งชี้) 
ตัวบ่งชี้ที่ 1.1 กระบวนการพัฒนาแผน                

ตัวบ่งชี้ สมศ.ที่ 16 ผลการพัฒนาตามอัตลักษณ์ของสถาบัน                
 16.1 ผลการบริหารสถาบันให้เกิดอัตลักษณ์  

             

ศสพ., สพค. ให้ข้อมูล
ในระดับสถาบันแก่ 
งาน QA สสว. เพื่อ
จัดทําภาพรวมสถาบัน
และจัดส่งให้
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

 16.2  ผลการพัฒนาบัณฑิตตามอัตลักษณ ์                
ตัวบ่งชี้ สมศ. ที่ 17 ผลการพัฒนาตามจุดเน้นและจุดเด่นที่ส่งผล

สะท้อนเป็นเอกลักษณ์ของสถาบัน 
 

             

สผ. ให้ข้อมูลใน
ระดับสถาบันแก่ 
งาน QA สสว. เพื่อ
จัดส่งให้หน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง 

 องค์ประกอบที่ 2 การผลิตบัณฑิต (16 ตัวบ่งชี้) 
ตัวบ่งชี้ที่ 2.1 ระบบและกลไกการพัฒนาและบริหาร

หลักสูตร 
               

ตัวบ่งชี้ที่ 2.2 อาจารย์ประจําที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก                   สกจ. ให้ข้อมูลใน
ระดับสถาบัน 

 แก่ งาน QA สสว. 
เพื่อจัดส่งให้
หน่วยงาน 

 ที่เกี่ยวข้อง  

ตัวบ่งชี้ที่ 2.3 อาจารย์ประจําที่ดํารงตําแหน่งทางวิชาการ               

 หมายถึง ตัวบ่งชี้ของหน่วยงาน   หมายถึง ข้อมูลที่หน่วยงานต้องรายงานใน SAR (ถ้ามี)  หมายถึง ข้อมูลที่หน่วยงานอาจจะรายงานเพิ่มเติมใน SAR เพื่อประกอบการประเมินตนเองให้ครอบคลุม input process output และ outcome 

ข้อมูล ณ วันที่ 18 ก.ค. 2555 
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องค์ประกอบ/ ตัวบ่งชี ้ สํานักวิชา 
ศูนย์ 

บริการฯ 

ศูนย์ 

บรรณสารฯ 

ศูนย์ 

เครื่องมือฯ 

ศูนย์ 

คอมฯ 

ศูนย์กิจการ

นานาชาติ 

ศูนย์ 

นวัตกรรมฯ 

ศูนย์ 

สหกิจฯ 

สถาบัน 

วิจัยฯ 

เทคโน 

ธานี 
MIS 

สถานพัฒนา

คณาจารย์ 

สนง.

อธิการบดี 

ฟาร์มฯ/ 

สุรสัมม

นาคาร 

หมายเหต ุ

องค์ประกอบที่ 2 การผลิตบัณฑิต (16 ตัวบ่งชี้) (ต่อ) 

ตัวบ่งชี้ที่ 2.4 ระบบการพัฒนาคณาจารย์และบุคลากร 
สายสนับสนุน 
(รายงานข้อมูลภาพรวมระดับมหาวิทยาลัย) 

            (  

กําหนด 

เป็นตัวบ่งชี้

เฉพาะ 

สกจ.  

เท่านั้น) 

 
    สพค.,สกจ. ให้ข้อมูล

ในระดับสถาบัน 

 แก่ งาน QA สสว. 

เพื่อจัดส่งให้หน่วยงาน 

 ที่เกี่ยวข้อง  

ตัวบ่งชี้ที่ 2.5 ห้องสมุด อุปกรณ์การศึกษา และ
สภาพแวดล้อมการเรียนรู้ 

 
หมายเหตุ (สกอ.) : กรณีของการประเมินระดับ
สํานักวิชา หากประเมินการประกันคุณภาพ
ภายในของสํานักวิชาไม่ครบทุกตัวที่กําหนดใน
ระดับสถาบัน ให้ใช้คะแนนจากการประเมินใน
ระดับสถาบันของตัวบ่งชี้นั้นมาใช้แทน 

 
 

           (  
กําหนด 

เป็นตัวบ่งชี้
เฉพาะ 
สอส. , 
สกน.. 
เท่านั้น) 

 
 

 ศบก.,ศบส., ศค., 
ศควท.,สกน.,    
สอส., ศูนย ์
ปฏิบัติการทาง
การแพทย์ฯ ให้ข้อมูล
ในระดับสถาบันแก่
งาน QA สสว. เพื่อ
จัดส่งให้หน่วยงาน 
ที่เกี่ยวข้อง  

ตัวบ่งชี้ที่ 2.6 ระบบและกลไกการจัดการเรียนการสอน             

  

สพค. ให้ข้อมูลผล
ประเมินความพึงพอใจ
ของผู้เรียนแก่งาน QA 
สสว.เพื่อจัดส่งให้         
สํานักวิชา 

ตัวบ่งชี้ที่ 2.7 ระบบและกลไกการพัฒนาสัมฤทธิผลการ
เรียนตามคุณลักษณะของบัณฑิต 

               

ตัวบ่งชี้ที่ 2.8 ระดับความสําเร็จของการเสริมสร้าง
คุณธรรมจริยธรรมที่จัดให้กับนักศึกษา 

               

 หมายถึง ตัวบ่งชี้ของหน่วยงาน   หมายถึง ข้อมูลที่หน่วยงานต้องรายงานใน SAR (ถ้ามี)  หมายถึง ข้อมูลที่หน่วยงานอาจจะรายงานเพิ่มเติมใน SAR เพื่อประกอบการประเมินตนเองให้ครอบคลุม input process output และ outcome 
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องค์ประกอบ/ ตัวบ่งชี ้ สํานักวิชา 
ศูนย์ 

บริการฯ 

ศูนย์ 

บรรณสารฯ 

ศูนย์ 

เครื่องมือฯ 

ศูนย์ 

คอมฯ 

ศูนย์กิจการ

นานาชาติ 

ศูนย์ 

นวัตกรรมฯ 

ศูนย์ 

สหกิจฯ 

สถาบัน 

วิจัยฯ 

เทคโน 

ธานี 
MIS 

สถานพัฒนา

คณาจารย์ 

สนง.

อธิการบดี 

ฟาร์มฯ/ 

สุรสัมม

นาคาร 

หมายเหต ุ

องค์ประกอบที่ 2  การผลิตบัณฑิต (16 ตัวบ่งชี้) (ต่อ) 

ตัวบ่งชี้ที่ 2.9 ร้อยละการพ้นสถานภาพเนื่องจากสาเหตุ 
ผลการเรียนของนักศึกษาต่อรุ่น 

             
 

 
 
ศบก. ให้ข้อมูลใน
ระดับสถาบัน 
แก่ งาน QA สสว. 
เพื่อจัดส่งให้
หน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง 

 ก. ระดับปริญญาตร ี               

 ข. ระดับบัณฑิตศึกษา  

(ยกเว้น สวพ.,  
สวพย.) 

            

 

ตัวบ่งชี้ที่ 2.10 ร้อยละของนักศึกษาปริญญาตรีที่สําเร็จ
การศึกษาตามกําหนดเวลาของหลักสูตรต่อรุ่น 

             
 

ตัวบ่งชี้ที่ 2.11 คะแนนเฉลี่ยสะสมต่อปีของนักศึกษา               

 ก. ระดับปริญญาตร ี               

 ข. ระดับบัณฑิตศึกษา  

(ยกเว้น 
สวพย.) 

            

 

ตัวบ่งชี้ สมศ. ที่ 1 บัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งานทําหรือประกอบ
อาชีพอิสระใน 1 ปี 

             
 

สผ. ให้ข้อมูลในระดับ
สถาบันแก่ งาน QA 
สสว. เพื่อจัดส่งให้
หน่วยงาน 
ที่เกี่ยวข้อง 

ตัวบ่งชี้ สมศ. ที่ 2 คุณภาพของบัณฑิตปริญญาตรี โท และเอก 
ตามกรอบมาตรฐานคณุวุฒิระดับอุดมศึกษา 
แห่งชาติ 

             

 

ตัวบ่งชี้ สมศ. ที่ 3 ผลงานของผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทฃ 
ที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่ 

 

(ยกเว้น สวพ.,  
สวพย.) 

            

 

 

ตัวบ่งชี้ สมศ. ที่ 4 ผลงานของผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก 
ที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่ 

 

(ยกเว้น สวพ.,  
สวพย.) 

            

 

 

 หมายถึง ตัวบ่งชี้ของหน่วยงาน   หมายถึง ข้อมูลที่หน่วยงานต้องรายงานใน SAR (ถ้ามี)  หมายถึง ข้อมูลที่หน่วยงานอาจจะรายงานเพิ่มเติมใน SAR เพื่อประกอบการประเมินตนเองให้ครอบคลุม input process output และ outcome 
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องค์ประกอบที่ 2  การผลิตบัณฑิต (16 ตัวบ่งชี้) (ต่อ) 
ตัวบ่งชี สมศ. ที 14 การพัฒนาคณาจารย์               สกจ. ให้ข้อมูลใน

ระดับสถาบันแก่ งาน 
QA สสว. เพื่อจัดส่ง
ให้หน่วยงาน 
ที่เกี่ยวข้อง 

องค์ประกอบที่ 3 กิจกรรมการพัฒนานักศึกษา (2 ตัวบ่งชี้) 
ตัวบ่งชีที 3.1 ระบบและกลไกการให้คําปรึกษาและบริการ

ด้านข้อมูลข่าวสาร 
(รายงานข้อมูลภาพรวมระดับมหาวิทยาลัย) 

             

 

ฝ่ายกิจการนักศึกษา, 
สมาคม มทส., ศสพ.  
ให้ข้อมูลในระดับ
สถาบันแก่งาน QA 
สสว. เพื่อจัดส่งให้
หน่วยงาน 
ที่เกี่ยวข้อง 

ตัวบ่งชีที 3.2 ระบบและกลไกการส่งเสริมกิจกรรมนักศึกษา 
(รายงานข้อมูลภาพรวมระดับมหาวิทยาลัย) 

             

 

ฝ่ายกิจการนักศึกษา  
ให้ข้อมูลในระดับ
สถาบันแก่งาน 
QA สสว. เพื่อจัดส่ง
ให้หน่วยงาน 
ที่เกี่ยวข้อง 

องค์ประกอบที่ 4 การวิจัย (6 ตัวบ่งชี้) 
ตัวบ่งชีที 4.1 ระบบและกลไกการพัฒนางานวิจัยหรืองาน

สร้างสรรค ์
               

   สบวพ.  
 ให้ข้อมูลในระดับ

สถาบนั 
 แก่ งาน QA สสว. 

เพื่อจัดส่งให้
หน่วยงาน             
ที่เกี่ยวข้อง  

ตัวบ่งชีที 4.2 ระบบและกลไกการจัดการความรู้จากงานวิจัย
หรืองานสร้างสรรค์ 

              
ตัวบ่งชีที 4.3 เงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ต่อ

จํานวนอาจารย์ประจําและนักวิจัยประจํา 
              

ตัวบ่งชี สมศ. ที 5 งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ทีได้รับการตีพิมพ์
หรือเผยแพร่ 

              
ตัวบ่งชี สมศ. ที 6 งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ทีนําไปใช้ประโยชน ์               
 หมายถึง ตัวบ่งชี้ของหน่วยงาน   หมายถึง ข้อมูลที่หน่วยงานต้องรายงานใน SAR (ถ้ามี)  หมายถึง ข้อมูลที่หน่วยงานอาจจะรายงานเพิ่มเติมใน SAR เพื่อประกอบการประเมินตนเองให้ครอบคลุม input process output และ outcome 
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องค์ประกอบที่ 4 การวิจัย (6 ตัวบ่งชี้) (ต่อ) 

ตัวบ่งชี้ สมศ. ที่ 7 ผลงานวิชาการที่ได้รับการรับรองคุณภาพ                

 องค์ประกอบที่ 5 การบริการทางวิชาการแก่สังคม (5 ตัวบ่งชี้) 
ตัวบ่งชี้ที่ 5.1 ระบบและกลไกการบริการทางวิชาการแก่สังคม 

(รายงานข้อมูลภาพรวมระดับมหาวิทยาลัย) 
             (  

รายงาน

ข้อมูล

เฉพาะ 

ฟาร์มฯ) 

เทคโนธานี ให้ข้อมูล
ในระดับสถาบันแก่ 
งาน QA สสว. เพื่อ
จัดส่งให้หน่วยงาน 
ที่เกี่ยวข้อง 

ตัวบ่งชี้ที่ 5.2 กระบวนการบริการทางวิชาการให้เกิดประโยชน์
ต่อสังคม 
(รายงานข้อมูลภาพรวมระดับมหาวิทยาลัย) 

             (  
กําหนดเป็น 
ตัวบ่งชี้เฉพาะ
ฟาร์มฯ 
เท่านั้น) 

 

ตัวบ่งชี้ สมศ. ที่ 8 ผลการนาํความรูแ้ละประสบการณ์จากการ
ให้บริการวิชาการมาใช้ในการพัฒนาการเรียน
การสอนและการวิจัย 

               

ตัวบ่งชี้ สมศ. ที่ 9 ผลการเรียนรู้และเสริมสร้างความเข็มแข็งของ
ชุมชนหรือองค์กรภายนอก 

               

องค์ประกอบที่ 5การบริการทางวิชาการแก่สังคม (5 ตัวบ่งชี้) (ต่อ) 
ตัวบ่งชี้ สมศ. ที่ 18 ผลการชี้นาํ ป้องกัน หรือแก้ปัญหาของสังคม

ในด้านต่าง ๆ 
               

18.1  ผลการชี้นาํ ป้องกัน หรือแก้ปัญหาของ
สังคม ในประเด็นที่ 1 ภายในสถาบนั 

               

18.2  ผลการชี้นาํ ป้องกัน หรือแก้ปัญหาของ
สังคม ในประเด็นที่ 2 ภายนอกสถาบัน 

               

 หมายถึง ตัวบ่งชี้ของหน่วยงาน   หมายถึง ข้อมูลที่หน่วยงานต้องรายงานใน SAR (ถ้ามี)  หมายถึง ข้อมูลที่หน่วยงานอาจจะรายงานเพิ่มเติมใน SAR เพื่อประกอบการประเมินตนเองให้ครอบคลุม input process output และ outcome 
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องค์ประกอบที่ 6การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม (3 ตัวบ่งชี้) 
ตัวบ่งชี้ที่ 6.1 ระบบและกลไกการทํานุบํารุงศิลปะและ

วัฒนธรรม 
(รายงานข้อมูลภาพรวมระดับมหาวิทยาลัย) 

              ฝ่ายกิจการนักศึกษา 
ให้ข้อมูลในระดับ
สถาบันแก่ งาน QA  
สสว. เพื่อจัดส่งให้
หน่วยงาน 
ที่เกี่ยวข้อง 

ตัวบ่งชี้ สมศ. ที่ 10 การส่งเสริมและสนับสนุนด้าน
ศิลปะวัฒนธรรม 
(รายงานข้อมูลภาพรวมระดับมหาวิทยาลัย) 

            (  
กําหนด 

เป็นตัวบ่งชี้
เฉพาะ 
สกน. 

เท่านั้น) 

  

ตัวบ่งชี้ สมศ. ที่ 11 การพัฒนาสุนทรียภาพในมิติทางศิลปะและ
วัฒนธรรม 
(รายงานข้อมูลภาพรวมระดับมหาวิทยาลัย) 

            (  
รายงาน
เฉพาะ
สกน., 
สอส.) 

 สกน., สอส. สโมสร
เทคโนโลยีสุรนารี   
ให้ข้อมูลแก่งาน QA 
สสว. เพื่อจัดส่งให้
หน่วยงาน 
ที่เกี่ยวข้อง 

องค์ประกอบที่ 7การบริหารและการจัดการ (7 ตัวบ่งชี้) 
ตัวบ่งชี้ที่ 7.1 ภาวะผู้นําของสภามหาวิทยาลัยและผู้บริหาร

ทุกระดับของสถาบัน 
              ให้หน่วยงานเปลี่ยนคํา

ว่า “สภามหาวิทยาลัย 
เป็น “คณะกรรมการ
ประจําสํานักวิชา/
ศูนย์/สถาบัน/ 
หน่วยงาน” 

 หมายถึง ตัวบ่งชี้ของหน่วยงาน   หมายถึง ข้อมูลที่หน่วยงานต้องรายงานใน SAR (ถ้ามี)  หมายถึง ข้อมูลที่หน่วยงานอาจจะรายงานเพิ่มเติมใน SAR เพื่อประกอบการประเมินตนเองให้ครอบคลุม input process output และ outcome 



 

D:\ประกันคุณภาพ\คูมือประกัน\คูมือ ป 54\08-ภาคผนวก\02-ตัวบงชี้ขั้นต่ําที่หนวยงานควรมี-แกไข18ก.ค.55.doc  225/10
   225/10
   
   

 225/10 

225

225 

องค์ประกอบ/ ตัวบ่งชี ้ สํานักวิชา 
ศูนย์ 

บริการฯ 

ศูนย์ 

บรรณสารฯ 

ศูนย์ 

เครื่องมือฯ 

ศูนย์ 

คอมฯ 

ศูนย์กิจการ

นานาชาติ 

ศูนย์ 

นวัตกรรมฯ 

ศูนย์ 

สหกิจฯ 

สถาบัน 

วิจัยฯ 

เทคโน 

ธานี 
MIS 

สถานพัฒนา

คณาจารย์ 

สนง.

อธิการบดี 

ฟาร์มฯ/ 

สุรสัมม

นาคาร 

หมายเหต ุ

องค์ประกอบที่ 7 การบริหารและการจัดการ (7 ตัวบ่งชี้) (ต่อ) 
ตัวบ่งชีที 7.2 การพัฒนาสถาบันสู่สถาบันเรียนรู้               ให้หน่วยงานเปลี่ยนคําว่า 

“สถาบัน” เป็น “สํานัก
วิชา/ศูนย์/สถาบัน/ 
หน่วยงาน” 

ตัวบ่งชีที 7.3 ระบบสารสนเทศเพือการบริหารและการ
ตัดสินใจ  

               

 ก. การบริหารจัดการ 
(รายงานข้อมูลภาพรวมระดับมหาวิทยาลัย) 

              สถานส่งเสริมและ
พัฒนาระบบ
สารสนเทศเพื่อการ
จัดการ ให้ข้อมูลใน
ระดับสถาบันแก่ งาน 
QA สสว. เพื่อจัด ส่งให้
หน่วยงาน ที่
เกี่ยวข้อง 

 ข. การเรียนการสอน 
(รายงานข้อมูลภาพรวมระดับมหาวิทยาลัย) 

             (  
รายงาน
เฉพาะ 
ฟาร์มฯ 
เท่านั้น) 

ศบก./ ศบส./ ศนท. 
ให้ข้อมูลในระดับ
สถาบันแก่ งาน QA 
สสว. เพื่อจัดส่งให้
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

 ค. การวิจัย 
(รายงานข้อมูลภาพรวมระดับมหาวิทยาลัย) 

             (  
รายงาน
เฉพาะ 
ฟาร์มฯ 
เท่านั้น) 

สบวพ. ให้ข้อมูลใน
ระดับสถาบันแก่ งาน 
QA สสว. เพื่อจัดส่ง
ให้หน่วยงาน 
ที่เกี่ยวข้อง 

 ง. การเงิน 
(รายงานข้อมูลภาพรวมระดับมหาวิทยาลัย) 

            (  
กําหนด 

เป็นตัวบ่งชี้
เฉพาะ 
สกบ. 

เท่านั้น) 

 สกบ. ให้ข้อมูลใน
ระดับสถาบันแก่ งาน 
QA สสว. เพื่อจัดส่ง
ให้หน่วยงาน 
ที่เกี่ยวข้อง 

 หมายถึง ตัวบ่งชี้ของหน่วยงาน   หมายถึง ข้อมูลที่หน่วยงานต้องรายงานใน SAR (ถ้ามี)  หมายถึง ข้อมูลที่หน่วยงานอาจจะรายงานเพิ่มเติมใน SAR เพื่อประกอบการประเมินตนเองให้ครอบคลุม input process output และ outcome 
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องค์ประกอบที่ 7 การบริหารและการจัดการ (7 ตัวบ่งชี้) (ต่อ) 

ตัวบ่งชี้ที่ 7.4 ระบบบริหารความเสี่ยง 
(รายงานข้อมูลภาพรวมระดับมหาวิทยาลัย) 

  ฝ่ายบริหาร  ให้ข้อมูล
ในระดับสถาบันแก่ 
งาน QA สสว. เพื่อ
จัดส่งให้หน่วยงาน 
ที่เกี่ยวข้อง  

ตัวบ่งชี้ที่ 7.5 ความพึงพอใจของผู้รับบริการแบบ  
รวมบริการ ประสานภารกิจ 

              ฝ่ายบริหาร  
ให้ข้อมูล ในระดับ
สถาบันแก่ งาน QA 
สสว. เพื่อจัดส่งให้
หน่วยงาน 
ที่เกี่ยวข้อง 

ตัวบ่งชี้ สมศ. ที่ 12 การปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ของสถาบัน ------------------------------------------------เป็นการประเมินในระดับสถาบัน  สํานักวิชาไม่ต้องประเมินตัวบ่งชี้นี้---------------------------------------- ฝ่ายกิจการสภา
มหาวิทยาลัย  
ให้ข้อมูล ในระดับ
สถาบันแก่ งาน QA 
สสว.  

ตัวบ่งชี้ สมศ. ที่ 13 การปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ของผู้บริหาร
สถาบัน 

              ฝ่ายวิชาการประสาน
ขอข้อมูลผลการ
ประเมิน เพื่อจัดส่ง
ให้หน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง  

 หมายถึง ตัวบ่งชี้ของหน่วยงาน   หมายถึง ข้อมูลที่หน่วยงานต้องรายงานใน SAR (ถ้ามี)  หมายถึง ข้อมูลที่หน่วยงานอาจจะรายงานเพิ่มเติมใน SAR เพื่อประกอบการประเมินตนเองให้ครอบคลุม input process output และ outcome 
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ศูนย์ 

คอมฯ 

ศูนย์กิจการ

นานาชาติ 

ศูนย์ 

นวัตกรรมฯ 

ศูนย์ 

สหกิจฯ 

สถาบัน 

วิจัยฯ 

เทคโน 

ธานี 
MIS 

สถานพัฒนา

คณาจารย์ 

สนง.

อธิการบดี 

ฟาร์มฯ/ 

สุรสัมม

นาคาร 

หมายเหต ุ

องค์ประกอบที่ 8  การเงินและงบประมาณ (1 ตัวบ่งชี้) 

ตัวบ่งชี้ที่ 8.1 ระบบและกลไกการเงินและงบประมาณ 
(รายงานข้อมูลภาพรวมระดับมหาวิทยาลัย) 

            (  
กําหนด 
เป็น 

ตัวบ่งชี้ที่
เฉพาะ 
สกบ.

เท่านั้น) 

 ฝ่ายบริหาร, ฝ่าย
วางแผน, สกบ.  ให้
ข้อมูลในระดับ
สถาบันแก่งาน QA 
สสว. เพื่อจัดส่งให้
หน่วยงาน 
ที่เกี่ยวข้อง 

องค์ประกอบที่ 9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ (2 ตัวบ่งชี้) 

ตัวบ่งชี้ที่ 9.1 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายใน 

               

ตัวบ่งชี้ สมศ. ที่ 15 ผลการประเมินการประกันคุณภาพภายใน 
รับรองโดยต้นสังกัด  
(ตัวบ่งชี้นี้จะไม่นํามาคิดคํานวณ) 

               

องค์ประกอบที่ 10  องค์ประกอบตามนโยบายรัฐบาล “สถานศึกษา 3 ดี (3D)” (2 ตัวบ่งชี้) 
ตัวบ่งชี้ที่ 10.1 การบริหารจัดการสถานศึกษา 3 ดี (3D)             (  

กําหนด 
เป็น 

ตัวบ่งชี้ 
ที่เฉพาะ 
สกน. 

เท่านั้น) 

 ฝ่ายกิจการ
นักศึกษา ให้ข้อมูล
ในระดับสถาบันแก่
งาน QA สสว. เพื่อ
จัดส่งให้หน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง 

ตัวบ่งชี้ที่ 10.2 ผลที่เกิดกับผู้เรียนตามนโยบาย 3 ดี (3D)  
มีความรู้ เจตคติที่ดี ตลอดจนเกิดพฤติกรรม 

             

 หมายถึง ตัวบ่งชี้ของหน่วยงาน   หมายถึง ข้อมูลที่หน่วยงานต้องรายงานใน SAR (ถ้ามี)  หมายถึง ข้อมูลที่หน่วยงานอาจจะรายงานเพิ่มเติมใน SAR เพื่อประกอบการประเมินตนเองให้ครอบคลุม input process output และ outcome 
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องค์ประกอบ/ ตัวบ่งชี ้ สํานักวิชา 
ศูนย์ 

บริการฯ 

ศูนย์ 

บรรณสารฯ 

ศูนย์ 

เครื่องมือฯ 

ศูนย์ 

คอมฯ 

ศูนย์กิจการ

นานาชาติ 

ศูนย์ 

นวัตกรรมฯ 

ศูนย์ 

สหกิจฯ 

สถาบัน 

วิจัยฯ 

เทคโน 

ธานี 
MIS 

สถานพัฒนา

คณาจารย์ 

สนง.

อธิการบดี 

ฟาร์มฯ/ 

สุรสัมม

นาคาร 

หมายเหต ุ

องค์ประกอบที่ 11  การปรับแปลง ถ่ายทอด และพัฒนาเทคโนโลยี  (4 ตัวบ่งชี้) 
ตัวบ่งชี้ที่ 11.1 มีระบบและกลไกในการปรับแปลง ถ่ายทอด 

และพัฒนาเทคโนโลยีตามเป้าหมายของ
มหาวิทยาลัย 

              เทคโนธานี ให้
ข้อมูลในระดับ
สถาบันแก่งาน QA 
สสว. เพื่อจัดส่งให้
หน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง 

ตัวบ่งชี้ที่ 11.2 ร้อยละของอาจารย์ประจําที่มีส่วนร่วมในการ
ปรับแปลง ถ่ายทอด และพัฒนาเทคโนโลยีที่
เหมาะสมต่ออาจารย์ประจํา 

              

ตัวบ่งชี้ที่ 11.3 ร้อยละของกิจกรรมหรือโครงการการปรับแปลง 
ถ่ายทอด และพัฒนาเทคโนโลยีที่เหมาะสม
ต่ออาจารย์ประจํา 

              

ตัวบ่งชี้ที่ 11.4 ความพึงพอใจของผู้รับบริการในการปรับ
แปลง ถ่ายทอด และพัฒนาเทคโนโลยี 

              

องค์ประกอบที่ 12   การบริหารจัดการตามภารกิจหลัก 
                           (มหาวิทยาลัยกําหนดให้องค์ประกอบที่ 12 เป็นภารกิจหลักของหน่วยงาน ซึ่งหน่วยงานต้องกําหนดตัวบ่งชี้ตามภารกิจหลักในองค์ประกอบดังกล่าว) 

ตัวบ่งชี้ที่ 12.1 
. 
. 
. 

 

.............................................................. 

.............................................................. 

............................................................... 

............................................................... 

               

 หมายถึง ตัวบ่งชี้ของหน่วยงาน   หมายถึง ข้อมูลที่หน่วยงานต้องรายงานใน SAR (ถ้ามี)  หมายถึง ข้อมูลที่หน่วยงานอาจจะรายงานเพิ่มเติมใน SAR เพื่อประกอบการประเมินตนเองให้ครอบคลุม input process output และ outcome 

หมายเหตุ :  มหาวิทยาลัยกําหนดให้หน่วยงานสนับสนุนต้องกําหนดตัวบ่งชี้ที่เน้นผลผลิตด้วย 
 
 
 




















































































