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เป้าหมายของการประกันคุณภาพการศึกษา 
ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

 เพื่อสร้างความเปน็เลิศทางวิชาการ ในด้าน  

  การเรียนการสอน 

  การวิจัย 

  การบรกิารวิชาการแก่สังคม 

  การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
 

น าไปสู่การสร้างความมั่นใจแกส่ังคมว่าได้จัดการศกึษา 

อย่างมีคุณภาพและผลติบณัฑิตทีม่ีคณุภาพ 
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ค าชี้แจงในการน าตัวบ่งชี้ไปใช้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 

 การประเมินทุกตัวบ่งชีเ้ป็นการประเมินในรอบปีการศึกษา ยกเว้นตัว
บ่งชี้ที่ 1.1 ตัวบ่งชี้ที่ 4.3 และตัวบ่งชี้ที่ 8.1 สถาบันอาจจะเลอืก
ประเมินตามปีงบประมาณก็ได้  ในกรณีเชน่นั้นจะต้องระบุใหช้ัดเจน
และต้องประเมินในรอบปีงบประมาณอย่างต่อเนื่อง โดยใช้ พ.ศ.ของ
ปีงบประมาณที่ตรงกับปีการศกึษาทีป่ระเมิน ส าหรับตัวบ่งชี้ของสมศ. 
ให้ใช้รอบปีตามที่ สมศ. ก าหนด 

 อาจารย์ประจ า หมายถึง ข้าราชการ พนักงาน และบุคลากรทีม่ี
สัญญาจ้างกับสถาบันอุดมศึกษาทั้งปีการศึกษา ซึ่งมีหนา้ที่ความ
รับผิดชอบตามพันธกิจหลักของสถาบันอุดมศึกษา 
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ค าชี้แจงในการน าตัวบ่งชี้ไปใช้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 

 นักวิจัยประจ า หมายถึง ข้าราชการ หรือพนักงาน หรือบุคลากรที่มี
สัญญาจ้างกับสถาบันอุดมศึกษาทั้งปีการศึกษา ที่มีต าแหน่งเป็น
เจ้าหน้าที่วิจัยหรือนักวิจัย 

 หากชื่อต าแหน่งไม่เหมือนกัน ให้พิจารณาจากหน้าทีค่วามรับผิดชอบ
และลักษณะงานที่ปฏิบัติตามแบบบรรยายลักษณะงาน (job 
description) ทีก่ าหนดให้ท างานวิจัยเป็นหลกั 
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ค าชี้แจงในการน าตัวบ่งชี้ไปใช้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 

 การนับจ านวนอาจารย์ประจ าและนักวิจัยประจ า ให้นับระยะเวลา
การท างาน ดังนี้  

  9-12 เดือน   คิดเป็น 1 คน 

  6 เดือนขึ้นไปแต่ไม่ถึง 9 เดือน คิดเป็น 0.5 คน  

  น้อยกว่า 6 เดือน  ไม่สามารถน ามานับได้ 
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องค์ประกอบที่ 1 
ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์                                  

และแผนด าเนินการ  
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ตัวบ่งชี้ 1.1 กระบวนการพัฒนาแผน (ปีงบประมาณ)  

แผนกลยุทธ์ หมายถึง แผนระยะยาวของสถาบันโดยทั่วไปมักใช้เวลา 5 ปี 
เป็นแผนที่ก าหนดทิศทางการพฒันาของสถาบัน แผนกลยุทธ์ประกอบ
ไปด้วยวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ วัตถุประสงค์ ผลการวิเคราะห์
จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาสและภัยคุกคาม กลยุทธ์ต่าง ๆ ของสถาบัน ควร   
คลอบคลุมทุกภารกิจของสถาบัน มีการก าหนดตัวบ่งชี้ความส าเรจ็ของ
แต่ละกลยุทธ์และค่าเปา้หมายของตัวบ่งชี้เพือ่วัดระดับความส าเร็จ
ของการด าเนินงานตามกลยุทธ์ โดยสถาบันน าแผนกลยุทธ์มาจัดท า
แผนด าเนินงานหรอืแผนปฏิบัติการประจ าปี  
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ตัวบ่งชี้ 1.1 กระบวนการพัฒนาแผน (ปีงบประมาณ)  

แผนปฏิบัติการประจ าปี หมายถึง แผนระยะสั้นที่มีระยะเวลาในการ
ด าเนินงานภายใน 1 ปี เป็นแผนที่ถ่ายทอดแผนกลยุทธ์ลงสู่ภาคปฏิบัติ 
เพื่อให้เกิดการด าเนินงานจริงตามกลยุทธ ์ประกอบด้วย โครงการหรือ
กิจกรรมต่าง ๆ ที่จะต้องด าเนินการในปีนั้น ๆ เพื่อให้บรรลเุป้าหมาย
ตามแผนกลยุทธ์ ตัวบ่งชี้ความส าเร็จของโครงการหรอืกิจกรรม ค่า
เป้าหมายของตัวบ่งชีเ้หลา่นั้น รวมทั้งมีการระบุผู้รบัผิดชอบหลักหรือ
หัวหน้าโครงการ  งบประมาณในการด าเนินการ รายละเอียดและ
ทรัพยากรที่ต้องใช้ในการด าเนินโครงการทีช่ัดเจน  
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ตัวบ่งชี้ 1.1 กระบวนการพัฒนาแผน (ปีงบประมาณ)  

1. การจัดท าแผนกลยุทธ์ที่สอดคล้องกับนโยบายของมหาวิทยาลยั โดย
การมีส่วนร่วมของบุคลากรในสว่นงาน และได้รับความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการอ านวยการประจ าส่วนงาน โดยเป็นแผนที่เชื่อมโยงกับ
ปรัชญาหรือปณิธานและพระราชบัญญัติสถาบนั ตลอดจนสอดคล้อง
กับจุดเน้นของกลุ่มสถาบัน กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี ฉบับ
ที่ 2 (พ.ศ.2551 - 2565) และแผนพัฒนาการศกึษาระดับอุดมศึกษา 
ฉบับที่ 10 (พ.ศ.2551 - 2554)   

2. มีการถ่ายทอดแผนกลยุทธ์ระดับส่วนงานไปสู่ทกุหน่วยงานภายใน 



10 

ตัวบ่งชี้ 1.1 กระบวนการพัฒนาแผน (ปีงบประมาณ)  

3. มีกระบวนการแปลงแผนกลยุทธ์เป็นแผนปฏิบัติการประจ าปีครบ   
4 พันธกิจ คือ ด้านการเรียนการสอน  การวิจัย การบริการทาง
วิชาการ และการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

4. มีตัวบ่งชี้ของแผนกลยุทธ์ แผนปฏิบัติการประจ าปี และค่าเป้าหมาย
ของแต่ละตัวบ่งชี้ เพื่อวัดความส าเร็จของการด าเนินงานตามแผน
กลยุทธ์และแผนปฏิบัติการประจ าปี 

5. มีการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจ าปีครบ 4 พันธกิจ 
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ตัวบ่งชี้ 1.1 กระบวนการพัฒนาแผน (ปีงบประมาณ)  

6. มีการติดตามผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชีข้องแผนปฏิบัติการประจ าปี 
อย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง และรายงานผลต่อคณะกรรมการบริหารประจ า
ส่วนงานเพื่อพิจารณา  

7. มีการประเมินผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชีข้องแผนกลยุทธ ์อย่างน้อย
ปีละ 1 ครั้ง และรายงานผลต่อคณะกรรมการบริหารประจ าสว่นงาน
และคณะกรรมการอ านวยการประจ าส่วนงานเพือ่พิจารณา (ให้
ความเห็น)  ต้องสัมพันธ์กับตัวบ่งชี้ 9.1 ข้อ 5 

8. มีการน าผลการพจิารณา ข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะของ
คณะกรรมการอ านวยการประจ าส่วนงานไปปรับปรุงแผนกลยุทธ์และ
แผนปฏิบัติการประจ าปี 
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ตัวบ่งชี้ 1.1 กระบวนการพัฒนาแผน (ปีงบประมาณ)  

เกณฑ์การประเมิน :  

คะแนน 1 คะแนน 2  คะแนน 3  คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการ
ด าเนินการ  

1 ข้อ 

มีการ
ด าเนินการ 

2 หรือ 3 ข้อ 

มีการ
ด าเนินการ   

4 หรือ 5 ข้อ 

มีการ
ด าเนินการ 

6 หรือ 7 ข้อ 

มีการ
ด าเนินการ 

8  ข้อ 
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องค์ประกอบที่ 2 
การผลิตบัณฑิต  
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ตัวบ่งชี้ 2.1 ระบบและกลไกการพัฒนาและบริหารหลักสูตร  

1. มีระบบและกลไกการเปิดหลกัสูตรใหม่และปรับปรุงหลกัสูตรตาม
แนวทางปฏิบัติที่ก าหนดโดยคณะกรรมการการอุดมศึกษา และ
ด าเนินการตามระบบทีก่ าหนด 

2. มีระบบและกลไกการปิดหลักสูตรตามแนวทางปฏิบัติที่ก าหนดโดย
คณะกรรมการการอุดมศึกษา และด าเนินการตามระบบที่ก าหนด 

ระบบ หมายถึง ขั้นตอนการปฏิบัติงานที่มีการก าหนดอย่างชัดเจนว่าต้องท าอะไรบ้างเพื่อให้ได้ผล
ออกมาตามที่ต้องการ ขั้นตอนการปฏิบัติงานจะต้องปรากฏให้ทราบโดยทั่วกันไม่ว่าจะอยู่ในรูป
ของเอกสารหรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์หรือโดยวิธีการอื่น ๆ องค์ประกอบของระบบ ประกอบด้วย 
ปัจจัยน าเข้า กระบวนการ ผลผลิตและข้อมูลป้อนกลับ ซึ่งมีความสัมพันธ์เชื่อมโยงกัน 

กลไก หมายถึง สิ่งที่ท าให้ระบบมีการขับเคลื่อนหรือด าเนินอยู่ได้ โดยมีการจัดสรรทรัพยากร มีการจัด
องค์การ หน่วยงาน หรือกลุ่มบุคคลเป็นผู้ด าเนินงาน 
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ตัวบ่งชี้ 2.1 ระบบและกลไกการพัฒนาและบริหารหลักสูตร  

3. ทุกหลักสูตรมีการด าเนินงานให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา และ
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (การด าเนินงานตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ หมายถึง ต้องมีการประเมินผลตาม “ตัวบ่งชี้ผลการ
ด าเนินงานตามประกาศมาตรฐานคุณวุฒิสาขาหรือสาขาวิชา เพ่ือการประกันคุณภาพ
หลักสูตรและการเรียนการสอน” กรณีที่หลักสูตรใดยังไม่มีประกาศมาตรฐานคุณวุฒิ
สาขาหรือสาขาวิชา ให้ประเมินตามตัวบ่งชี้กลางที่ก าหนดในภาคผนวก ก) ส าหรับ
หลักสูตรสาขาวิชาชีพต้องได้รับการรับรองหลักสูตรจากสภาหรือองค์กรวิชาชีพที่
เกี่ยวข้องด้วย  (ตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงาน อยู่ในเล่มหลักสูตร) 

(หมายเหตุ : ส าหรับหลักสูตรเก่าหรือหลักสูตรปรับปรุงที่ยังไม่ได้ด าเนินการตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติก่อนปีการศึกษา 2555 ให้ยึดตามเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2548 ) 
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ตัวบ่งชี้ 2.1 ระบบและกลไกการพัฒนาและบริหารหลักสูตร  

4. มีคณะกรรมการรับผดิชอบควบคมุก ากับให้มีการด าเนินการได้
ครบถ้วนทั้งข้อ 1 ข้อ 2 และข้อ 3 ข้างต้นตลอดเวลาทีจ่ัด
การศึกษา และมีการประเมินหลักสูตรทกุหลักสตูรอย่างน้อยตาม
กรอบเวลาที่ก าหนดในเกณฑ์มาตรฐานหลกัสตูรฯ กรณีหลักสูตรที่
ด าเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับ อุดมศึกษาแห่งชาติ 
จะต้องควบคุมก ากับให้การด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ในขอ้ 3 ผ่าน
เกณฑ์การประเมิน 5 ข้อแรกและอย่างน้อยร้อยละ 80 ของตัวบ่งชี้
ที่ก าหนดในแต่ละปีทุกหลกัสูตร 
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ตัวบ่งชี้ 2.1 ระบบและกลไกการพัฒนาและบริหารหลักสูตร  

5. มีคณะกรรมการรับผิดชอบควบคุมก ากับให้มีการด าเนินการได้
ครบถ้วนทั้งข้อ 1 ข้อ 2 และข้อ 3 ข้างต้นตลอดเวลาทีจ่ัด
การศึกษา และมีการพัฒนาหลักสูตรทกุหลักสตูรตามผลการ
ประเมินในข้อ 4 กรณีหลักสูตรที่ด าเนินงานตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ จะต้องควบคุมก ากับให้การ
ด าเนินงานตาม  ตัวบ่งชี้ในข้อ 3 ผ่านเกณฑ์การประเมินครบ     
ทุกตัวบ่งชี้และทุกหลักสตูร 
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ตัวบ่งชี้ 2.1 ระบบและกลไกการพัฒนาและบริหารหลักสูตร  

เกณฑ์มาตรฐานเพิม่เติมเฉพาะกลุ่ม : 
6. หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาที่เน้นการวิจัยที่เปิดสอน (ปริญญาโท 

เฉพาะแผน ก และปริญญาเอก) มีจ านวนมากกว่าร้อยละ 50 ของ
จ านวนหลักสูตรทั้งหมดทุกระดับการศกึษา (เฉพาะกลุ่ม  ค1 และ ง) 

7. หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาที่เน้นการวิจัยที่เปิดสอน (ปริญญาโท 
เฉพาะแผน ก และปริญญาเอก) มีจ านวนนักศึกษาที่ศึกษาอยู่ใน
หลักสูตรมากกว่าร้อยละ 30 ของจ านวนนักศึกษาทัง้หมดทุกระดับ
การศึกษา (เฉพาะกลุ่ม ค1 และ ง) 
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ตัวบ่งชี้ 2.1 ระบบและกลไกการพัฒนาและบริหารหลักสูตร  

หมายเหตุ : 
1.  การนับหลักสูตรปริญญาโทแผน ก และปริญญาเอก ให้นับหลักสูตรที่มีนักศึกษา

ลงทะเบียนเรียนในรอบปีการศึกษาที่ท าการประเมิน ส าหรับการนับหลักสูตร
ทั้งหมดให้นับหลักสูตรที่ได้รับอนุมัติให้เปิดสอนทุกระดับปริญญา โดยนับรวม
หลักสูตรที่งดรับนักศึกษา แต่ไม่นับรวมหลักสูตรที่สภาสถาบันอนุมัติให้ปิด
ด าเนินการแล้ว 

2.  การนับจ านวนนักศึกษาให้นับตามจ านวนนักศึกษาใน ปีการศึกษานั้น ๆ และนับ
ทั้งนักศึกษาภาคปกติและภาคพิเศษ ทั้งในที่ตั้งและนอกที่ตั้ง 

3.  คณะกรรมการรับผิดชอบ หมายถึง คณะกรรมการที่รับผิดชอบในการเสนอ
หลักสูตรใหม่หรือเสนอปรับปรุงหลักสูตร หรือเสนอปิดหลักสูตร และคณะกรรมการ
ที่รับผิดชอบบริหารหลักสูตรให้เป็นไปตามรายละเอียดหลักสูตรที่สภามหาวิทยาลัย
อนุมัติ ซึ่งอาจเป็นชุดเดียวกันทั้งหมดหรือต่างชุดก็ได้ 
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ตัวบ่งชี้ 2.1 ระบบและกลไกการพัฒนาและบริหารหลักสูตร  

เกณฑ์ทั่วไป 

คะแนน 1 คะแนน 2  คะแนน 3  คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการ

ด าเนินการ  
1 ข้อ 

มีการ
ด าเนินการ 

2   ข้อ 

มีการ
ด าเนินการ  3   

ข้อ 

มีการ
ด าเนินการ 

4  ข้อ 

มีการ
ด าเนินการ 5 

ข้อ  

เกณฑ์เฉพาะสถาบันกลุ่ม ค1 ค2 และ ง 

คะแนน 1 คะแนน 2  คะแนน 3  คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการ

ด าเนินการ  
1 ข้อ  

ตามเกณฑ์
ทั่วไป 

มีการ
ด าเนินการ 

2 ข้อ 
ตามเกณฑ์

ทั่วไป 

มีการ
ด าเนินการ   

3 ข้อ 
ตามเกณฑ์

ทั่วไป 

มีการ
ด าเนินการ 

4 หรือ 5 ข้อ 
ตามเกณฑ์

ทั่วไป 

มีการด าเนินการครบ 5 
ข้อตามเกณฑ์ทั่วไป และ

ครบถ้วนตามเกณฑ์
มาตรฐานเพิ่มเติม   

เฉพาะกลุ่ม  
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ตัวบ่งชี้ 2.6 ระบบและกลไกการจัดการเรียนการสอน  

1. มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพการจัดการเรยีนการสอนที่เน้น
ผู้เรียนเป็นส าคัญทกุหลกัสูตร 
2. ทุกรายวิชาของทุกหลักสูตร มีรายละเอียดของรายวิชาและของ
ประสบการณภ์าคสนาม (ถ้าม)ี ก่อนการเปิดสอนในแต่ละภาค
การศึกษา ตามที่ก าหนดในกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ 
3. ทุกหลักสูตรมีรายวิชาที่สง่เสรมิทักษะการเรยีนรู้ด้วยตนเอง และการ
ให้ผู้เรียนได้เรียนรูจ้ากการปฏิบัติทั้งในและนอกห้องเรียนหรอืจากการ
ท าวิจัย 



22 

ตัวบ่งชี้ 2.6 ระบบและกลไกการจัดการเรียนการสอน  

4. มีการให้ผู้มีประสบการณ์ทางวิชาการหรือวิชาชีพจากหน่วยงานหรือ
ชุมชนภายนอกเข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการเรียนการสอนทุกหลกัสตูร 

5. มีการจัดการเรียนรู้ที่พัฒนาจากการวิจัย หรือจากกระบวนการจัดการ
ความรู้เพื่อพัฒนาการเรียนการสอน 

6. มีการประเมินความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อคุณภาพการจัดการเรยีนการ
สอนและสิ่งสนับสนุนการเรียนรูทุ้กรายวิชา ทุกภาคการศกึษา โดยผลการ
ประเมินความพึงพอใจแต่ละรายวิชาต้องไม่ต่ ากว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 
5 (กลุ่มตัวอย่างการประเมินความพึงพอใจของผู้เรียน ควรใช้ 80% ของ
ผู้เรียน หรือค านวณจากกลุ่มตัวอย่างที่เป็นที่ยอมรับทางสถิติ) 



23 

ตัวบ่งชี้ 2.6 ระบบและกลไกการจัดการเรียนการสอน  

7. มีการพัฒนาหรือปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธ์การ
สอน หรือการประเมินผลการเรียนรู ้ทุกรายวิชา ตามผลการ
ประเมินรายวิชา 
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ตัวบ่งชี้ 2.6 ระบบและกลไกการจัดการเรียนการสอน  

 การประเมินความพึงพอใจของผู้เรียนฯ ต้องประเมินทุกรายวิชา ทุก
ภาคการศึกษา ยกเว้น รายวิชาที่ไม่มีการเรียนการสอนในชัน้เรยีนหรือ
ในห้องปฏิบัติการ เช่น การฝึกงาน สหกิจศึกษา การค้นคว้าอิสระ 
วิชาโครงงาน สารนิพนธ์ และวิทยานิพนธ์  เป็นต้น 

 ผลการประเมินการเรียนการสอนของแต่ละรายวิชา ให้ใช้ค่าเฉลี่ยของ
ผู้สอนในรายวิชานั้นๆ หรือมีการสอนวิชานี้หลายกลุม่ ให้ใช้ค่าเฉลี่ย
ของทุกกลุ่มในการประเมินความพงึพอใจ หากเกินกว่า 3.51 ถือว่า
ผ่านเกณฑ์ข้อนี้ในรายวิชานั้นๆ 

 



25 

ตัวบ่งชี้ 2.6 ระบบและกลไกการจัดการเรียนการสอน  

 งานวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนตามเกณฑ์ขอ้ 5 หมายถึง
งานวิจัยของผู้สอนของสถาบันทีไ่ด้พัฒนาขึ้น และน าไปใช้ในการ
พัฒนาวิธีการสอน 

 กรณีหลักสูตรที่ไม่เป็นไปตามกรอบ TQF ต้องมีการจัดท ารายละเอียด
ของรายวิชาและของประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้าม)ี ก่อนการเปิดสอน
ในแต่ละภาคการศึกษาด้วย 

 



26 

ตัวบ่งชี้ 2.6 ระบบและกลไกการจัดการเรียนการสอน  

เกณฑ์การประเมิน :  

คะแนน 1 คะแนน 2  คะแนน 3  คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการ
ด าเนินการ  

1 ข้อ 

มีการ
ด าเนินการ 

2 หรือ 3 ข้อ 

มีการ
ด าเนินการ    

4 หรือ 5 ข้อ 

มีการ
ด าเนินการ 

6 ข้อ 

มีการ
ด าเนินการ  

7 ข้อ 
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ตัวบ่งชี้ 2.7 ระบบและกลไกการพัฒนาสัมฤทธิผลการเรียน
ตามคุณลักษณะของบัณฑิต  

1. มีการส ารวจคุณลักษณะของบัณฑิตที่พงึประสงค์ตามความต้องการ
ของผู้ใช้บัณฑิตอย่างน้อยส าหรบัทุกหลักสูตรระดับปริญญาตรี ทุก
รอบระยะเวลาตามแผนก าหนดการศึกษาของหลักสูตร  (หากยังไม่
ถึงรอบการปรับปรุงหลักสูตรให้ใช้เอกสารส ารวจเดิมได้) 

2. มีการน าผลจากข้อ 1 มาใช้ในการปรับปรุงหลักสูตร การจัดการ
เรียนการสอน การวัดผลการศึกษาและสัมฤทธิผลทางการเรยีนที่
ส่งเสริมทักษะอาชีพและคณุลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ตาม
ความต้องการของผู้ใชบ้ัณฑิต 
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ตัวบ่งชี้ 2.7 ระบบและกลไกการพัฒนาสัมฤทธิผลการเรียน
ตามคุณลักษณะของบัณฑิต  

3. มีการส่งเสริมสนับสนุนทรพัยากรทั้งด้านบุคลากร เทคโนโลยี
สารสนเทศ และงบประมาณที่เอื้อต่อการพัฒนาคุณลักษณะของ
บัณฑิต 

4. มีระบบและกลไกการส่งเสริมให้นกัศึกษาระดับปริญญาตรีและ
บัณฑิตศึกษาเข้ารว่มกิจกรรมการประชุมวิชาการหรือน าเสนอ
ผลงานทางวิชาการในทีป่ระชุมระหว่างสถาบัน หรือที่ประชมุ
ระดับชาติหรือนานาชาติ 

5. มีกิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมให้แก่นักศึกษาระดับ
ปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาที่จัดโดยส่วนงาน 
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ตัวบ่งชี้ 2.7 ระบบและกลไกการพัฒนาสัมฤทธิผลการเรียน
ตามคุณลักษณะของบัณฑิต  

เกณฑ์มาตรฐานเพิม่เติมเฉพาะกลุ่ม : 

6. มีการพัฒนาทักษะนักศึกษาในการจัดท าบทความจากวิทยานิพนธ์และมี
การน าไปตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารระดับนานาชาติ (เฉพาะกลุ่ม ง) 
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ตัวบ่งชี้ 2.7 ระบบและกลไกการพัฒนาสัมฤทธิผลการเรียน
ตามคุณลักษณะของบัณฑิต  

เกณฑ์ทั่วไป 

คะแนน 1 คะแนน 2  คะแนน 3  คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการ
ด าเนินการ  

1 ข้อ 

มีการ
ด าเนินการ 

2 ข้อ 

มีการ
ด าเนินการ   

3 ข้อ 

มีการ
ด าเนินการ 

4 ข้อ 

มีการ
ด าเนินการ   

5 ข้อ  

เกณฑ์เฉพาะสถาบันกลุ่ม ค1 และ ง 

คะแนน 1 คะแนน 2  คะแนน 3  คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการ
ด าเนินการ  
1 ข้อ ตาม
เกณฑ์ทั่วไป  

มีการ
ด าเนินการ 
2 ข้อ ตาม
เกณฑ์ทั่วไป  

มีการ
ด าเนินการ  
3 ข้อ ตาม
เกณฑ์ทั่วไป  

มีการ
ด าเนินการ 

4 หรือ 5 ข้อ
ตามเกณฑ์

ทั่วไป  

มีการด าเนินการครบ 5 
ข้อตามเกณฑ์ทั่วไป และ

ครบถ้วนตามเกณฑ์
มาตรฐานเพิ่มเติม   

เฉพาะกลุ่ม  
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องค์ประกอบที่ 3 
กิจกรรมการพัฒนานักศึกษา 
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ตัวบ่งชี้ 3.2 ระบบและกลไกการส่งเสริมกิจกรรมนักศึกษา  

1. ส่วนงานจัดท าแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาที่ส่งเสริมผลการ
เรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติทุกด้าน 

2. มีกิจกรรมให้ความรู้และทักษะการประกันคณุภาพการศึกษาแก่
นักศึกษา 
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ตัวบ่งชี้ 3.2 ระบบและกลไกการส่งเสริมกิจกรรมนักศึกษา  

3. มีการส่งเสริมให้นักศึกษาน าความรู้ด้านการประกันคุณภาพไปใชใ้น
การจัดกิจกรรมที่ด าเนินการโดยนักศึกษาอย่างน้อย 5 ประเภท
ส าหรับระดับปรญิญาตรี และอย่างน้อย 2 ประเภทส าหรับระดับ
บัณฑิตศึกษา จากกิจกรรมต่อไปนี้ 

    - กิจกรรมวิชาการที่ส่งเสรมิคุณลกัษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ 
    - กิจกรรมกีฬาหรือการส่งเสรมิสุขภาพ 
    - กิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์หรือรักษาสิ่งแวดล้อม 
    - กิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรม 
    - กิจกรรมส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรม 
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ตัวบ่งชี้ 3.2 ระบบและกลไกการส่งเสริมกิจกรรมนักศึกษา  

4. มีการสนับสนุนให้นักศึกษาสร้างเครอืข่ายพัฒนาคณุภาพภายใน
มหาวิทยาลัยและระหว่างมหาวิทยาลยั และมีกิจกรรมร่วมกัน 

5. มีการประเมินความส าเร็จตามวัตถุประสงคข์องแผนการจัดกิจกรรม
พัฒนานักศึกษา (เป็นการประเมินความส าเรจ็ตามวัตถุประสงค์ของ
แผนการจัดกิจกรรม ไม่ใช่ประเมินผลการจัดกิจกรรมหรือโครงการ) 

6. มีการน าผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือปรบัปรุงการจัดกิจกรรม
เพื่อพัฒนานกัศึกษา 
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ตัวบ่งชี้ 3.2 ระบบและกลไกการส่งเสริมกิจกรรมนักศึกษา  

เกณฑ์การประเมิน :  

คะแนน 1 คะแนน 2  คะแนน 3  คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการ
ด าเนินการ  

1 ข้อ 

มีการ
ด าเนินการ 

2 ข้อ 

มีการ
ด าเนินการ    

3 หรือ 4 ข้อ 

มีการ
ด าเนินการ 

5 ข้อ 

มีการ
ด าเนินการ  

6 ข้อ 
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องค์ประกอบที่ 5 
การบริการวิชาการแก่สังคม 
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ตัวบ่งชี้ 5.1 ระบบและกลไกการบริการทางวิชาการแก่สังคม  

1. มีระบบและกลไกการบริการทางวิชาการแก่สังคม และด าเนินการตาม
ระบบที่ก าหนด 

2. มีการบูรณาการงานบรกิารทางวิชาการแก่สังคมกับการเรียนการสอน 

3. มีการบูรณาการงานบรกิารทางวิชาการแก่สังคมกับการวิจัย 

4. มีการประเมินผลความส าเร็จของการบูรณาการงานบรกิารทาง
วิชาการแก่สังคมกับการเรียนการสอนและการวิจัย 

5. มีการน าผลการประเมินไปปรับปรุงการบรูณาการงานบริการทาง
วิชาการแก่สังคมกับการเรียนการสอนและการวิจัย 
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ตัวบ่งชี้ 5.1 ระบบและกลไกการบริการทางวิชาการแก่สังคม  

     การประเมินผลการบูรณาการ ไม่ใช่ประเมินผลโครงการ 

 

การให้บริการทางวิชาการแก่สังคม  

 หมายถึง กิจกรรมหรือโครงการให้บริการแก่สังคมภายนอก
สถาบันการศึกษา หรือเป็นการให้บริการที่จัดในสถาบันการศกึษาโดยมี
บุคคลภายนอกเข้ามาใช้บริการ 
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ตัวบ่งชี้ 5.1 ระบบและกลไกการบริการทางวิชาการแก่สังคม  

คะแนน 1 คะแนน 2  คะแนน 3  คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการ
ด าเนินการ  

1 ข้อ 

มีการ
ด าเนินการ 

2 ข้อ 

มีการ
ด าเนินการ  

3 ข้อ 

มีการ
ด าเนินการ 

4 ข้อ 

มีการ
ด าเนินการ    

5 ข้อ  
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องค์ประกอบที่ 6 
การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
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ตัวบ่งชี้ 6.1 ระบบและกลไกการท านุบ ารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม  

1. มีระบบและกลไกการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม และด าเนินการ
ตามระบบที่ก าหนด 

2. มีการบูรณาการงานด้านท านบุ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมกับการจัดการ
เรียนการสอนและกิจกรรมนักศึกษา 

3. มีการเผยแพร่กิจกรรมหรือการบริการด้านท านุบ ารุงศิลปะและ
วัฒนธรรมต่อสาธารณชน 

4. มีการประเมินผลความส าเร็จของการบูรณาการงานด้านท านบุ ารุง
ศิลปะและวัฒนธรรมกับการจัดการเรยีนการสอนและกิจกรรม
นักศึกษา 
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ตัวบ่งชี้ 6.1 ระบบและกลไกการท านุบ ารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม  

5. มีการน าผลการประเมินไปปรับปรุงการบูรณาการงานด้านท านุ
บ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมกับการจัดการเรียนการสอนและกิจกรรม
นักศึกษา 

6. มีการก าหนดหรือสร้างมาตรฐานคุณภาพด้านศลิปะและวัฒนธรรม
และมีผลงานเป็นที่ยอมรับในระดับชาติ (การสร้างมาตรฐานด้าน
ศิลปะที่เป็นที่ยอมรับระดับชาติ ไม่ใช่ว่าสถานศึกษาด าเนินการเอง
และถือว่าเป็นมาตรฐานของตัวเอง ข้อนี้สถานศึกษาที่ไม่มีสาขา
ด้านศิลปะ ไม่น่าจะได้คะแนน) 
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ตัวบ่งชี้ 6.1 ระบบและกลไกการท านุบ ารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม  

คะแนน 1 คะแนน 2  คะแนน 3  คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการ
ด าเนินการ  

1 ข้อ 

มีการ
ด าเนินการ 

2 ข้อ 

มีการ
ด าเนินการ  

3 ข้อ 

มีการ
ด าเนินการ 

4 ข้อ 

มีการ
ด าเนินการ  

5 หรือ 6 ข้อ  
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องค์ประกอบที่ 7 
การบริหารและการจัดการ 
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ตัวบ่งชี้ 7.1 ภาวะผู้น าของคณะกรรมการบริหารประจ า
ส่วนงานและผู้บริหารทุกระดับของส่วนงาน 

1. คณะกรรมการบริหารประจ าส่วนงานปฏิบัติหน้าที่ตามที่กฎหมาย
ก าหนดครบถ้วนและมีการประเมินตนเองตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนด
ล่วงหน้า 

2. ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ ก าหนดทิศทางการด าเนนิงาน และสามารถ
ถ่ายทอดไปยังบุคลากรทุกระดับ มีความสามารถในการวางแผนกลยุทธ์ 
มีการน าข้อมูลสารสนเทศเป็นฐานในการปฏิบัติงานและพฒันาส่วนงาน 
(สัมพันธ์กับตัวบ่งชี้ 8.1 ข้อ 5 และตัวบ่งชี้ 1.1 ข้อ 6 และ 7) 

3. ผู้บริหารมีการก ากับ ติดตามและประเมินผลการด าเนนิงานตามที่
มอบหมาย รวมทั้งสามารถสื่อสารแผนและผลการด าเนินงานของส่วน
งานไปยังบุคลากรใน ส่วนงาน 
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ตัวบ่งชี้ 7.1 ภาวะผู้น าของคณะกรรมการบริหารประจ า
ส่วนงานและผู้บริหารทุกระดับของส่วนงาน 

4. ผู้บริหารสนับสนุนให้บุคลากรในสว่นงานมีสว่นร่วมในการบรหิาร
จัดการ ให้อ านาจในการตัดสินใจแก่บุคลากรตามความเหมาะสม 

5. ผู้บริหารถ่ายทอดความรู้และส่งเสริมพัฒนาผู้ร่วมงาน เพื่อให้
สามารถท างานบรรลวุัตถุประสงค์ของสว่นงานเต็มตามศักยภาพ 

6. ผู้บริหารบริหารงานด้วยหลักธรรมาภบิาล โดยค านึงถึงประโยชน์
ของส่วนงานและผู้มีส่วนได้ส่วนเสยี 

7. คณะกรรมการอ านวยการประจ าส่วนงานประเมินผลการบรหิารงาน
ของส่วนงานและผู้บรหิารน าผลการประเมินไปปรับปรงุการ
บริหารงานอย่างเป็นรูปธรรม  
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หลักธรรมาภิบาล  

1) หลักประสิทธิผล (Effectiveness)  
2) หลักประสิทธิภาพ (Efficiency)  
3) หลักการตอบสนอง (Responsiveness)  
4) หลักภาระรับผิดชอบ (Accountability)  
5) หลักความโปร่งใส (Transparency)  
6) หลักการมีส่วนร่วม (Participation)  
7) หลักการกระจายอ านาจ (Decentralization)  
8) หลักนิติธรรม (Rule of Law)  
9) หลักความเสมอภาค (Equity)  
10) หลักมุ่งเน้นฉันทามติ (Consensus Oriented)  
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ตัวบ่งชี้ 7.1 ภาวะผู้น าของคณะกรรมการบริหารประจ า
ส่วนงานและผู้บริหารทุกระดับของส่วนงาน 

เกณฑ์การประเมิน :  

คะแนน 1 คะแนน 2  คะแนน 3  คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการ

ด าเนินการ  
1 ข้อ 

มีการ
ด าเนินการ 

2 หรือ 3 ข้อ 

มีการ
ด าเนินการ  

4 หรือ 5 ข้อ 

มีการ
ด าเนินการ 

 6 ข้อ 

มีการ
ด าเนินการ  

7 ข้อ 

หมายเหตุ :  
หากจะประเมินผ่านเกณฑ์การประเมินมาตรฐานข้อที่ 6 นั้น ต้องแสดง
ข้อมูลการบริหารงานตามหลักธรรมาภบิาลครบถ้วนทั้ง 10 ประการ ตาม
นิยามศัพท์ที่ระบุไว้ ซึ่งสอดคล้องเป็นไปตามเกณฑ์ของ สมศ. 
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ตัวบ่งชี้ 7.2 การพัฒนาส่วนงานสู่สถาบันเรียนรู้  

1. มีการก าหนดประเด็นความรู้และเป้าหมายของการจัดการความรู้ที่
สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ของสว่นงานอย่างน้อยครอบคลุมพันธกิจ
ด้านการผลิตบัณฑิตและด้านการวิจัย 

2. ก าหนดบุคลากรกลุ่มเป้าหมายที่จะพัฒนาความรู้และทักษะด้านการ
ผลิตบัณฑิตและด้านการวิจัยอย่างชัดเจนตามประเด็นความรู้ที่
ก าหนดในข้อ 1 

3. มีการแบ่งปันและแลกเปลี่ยนเรยีนรู้จากความรู้ ทักษะของผู้มี
ประสบการณ์ตรง (tacit knowledge) เพื่อค้นหาแนวปฏิบัติที่ดี
ตามประเด็นความรู้ที่ก าหนดในข้อ 1 และเผยแพร่ไปสู่บุคลากร
กลุ่มเป้าหมายที่ก าหนด 
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ตัวบ่งชี้ 7.2 การพัฒนาส่วนงานสู่สถาบันเรียนรู้  

4. มีการรวบรวมความรู้ตามประเด็นความรูท้ี่ก าหนดในขอ้ 1 ทั้งที่มีอยู่
ในตัวบุคคลและแหล่งเรียนรู้อื่นๆ ที่เป็นแนวปฏิบัติที่ดีมาพัฒนาและ
จัดเก็บอย่างเป็นระบบโดยเผยแพร่ออกมาเปน็ลายลักษณ์อักษร 
(explicit knowledge) 

5. มีการน าความรู้ที่ได้จากการจัดการความรู้ในปีการศกึษาปัจจุบันหรือ
ปีการศึกษาที่ผ่านมาที่เป็นลายลักษณอ์ักษร (explicit knowledge) 
และจากความรู้ ทักษะของผู้มีประสบการณ์ตรง (tacit knowledge) 
ที่เป็นแนวปฏิบัติที่ดีมาปรับใช้ในการปฏิบัติงานจริง 
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ตัวบ่งชี้ 7.2 การพัฒนาส่วนงานสู่สถาบันเรียนรู้  

เกณฑ์การประเมิน :  

คะแนน 1 คะแนน 2  คะแนน 3  คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการ
ด าเนินการ  

1 ข้อ 

มีการ
ด าเนินการ 

2 ข้อ 

มีการ
ด าเนินการ    

3 ข้อ 

มีการ
ด าเนินการ 

 4 ข้อ 

มีการ
ด าเนินการ  

5 ข้อ 

ค าว่า การจัดการความรู้ จะต้องมีการ Share & Learn และมีการ
พูดคุยกันเป็นประจ า จึงจะถือว่ามีกระบวนการจัดการความรู้ 
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องค์ประกอบที่ 8 
การเงินและงบประมาณ 
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ตัวบ่งชี้ที่ 8.1 ระบบและกลไกการเงินและงบประมาณ  

1. มีแผนกลยุทธ์ทางการเงนิที่สอดคลอ้งกับแผนกลยุทธ์ของสว่นงาน 
2. มีแนวทางจัดหาทรัพยากรทางด้านการเงนิ  หลักเกณฑ์การจัดสรร 

และการวางแผนการใช้เงินอย่างมีประสิทธิภาพ โปร่งใส  ตรวจสอบ
ได ้

3. มีงบประมาณประจ าปีที่สอดคล้องกับแผนปฎิบัติงานในแต่ละพันธกิจ
และการพัฒนาส่วนงานและบุคลากร 

4. มีการจัดท ารายงานทางการเงินอย่างเป็นระบบ และรายงานต่อ
คณะกรรมการอ านวยการประจ าส่วนงานอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง 
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ตัวบ่งชี้ที่ 8.1 ระบบและกลไกการเงินและงบประมาณ (ต่อ)  

5. มีการน าข้อมูลทางการเงินไปใช้ในการวิเคราะห์คา่ใช้จ่าย และ
วิเคราะห์สถานะทางการเงินและความมั่นคงของส่วนงานอย่าง
ต่อเนื่อง 

6. มีการตรวจติดตามการใช้เงินให้เป็นไปตามระเบียบและกฎเกณฑ์ที่
มหาวิทยาลัยก าหนด 

7. ผู้บริหารระดับสูงมีการติดตามผลการใช้เงินให้เป็นไปตามเป้าหมาย 
และน าข้อมูลจากรายงานทางการเงินไปใช้ในการวางแผนและการ
ตัดสินใจ 



  เป็นแผนระยะยาวที่ระบุที่มาและใช้ไปของทรัพยากรทางการเงินของสถาบันที่
สามารถผลักดันแผนกลยุทธ์ของสถาบันให้สามารถด าเนินการได้ แผนกลยุทธ์ทาง
การเงินจะสอดรับไปกับแผนกลยุทธ์ของสถาบัน สถาบันควรประเมินความต้องการ
ทรัพยากรที่ต้องจัดหาส าหรับการด าเนินงานตามกลยุทธ์แต่ละกลยุทธ์และประเมิน
มูลค่าของทรัพยากรออกมาเป็นเงินทุนที่ต้องการใช้ ซึ่งจะเป็นความต้องการเงินทุนใน
ระยะยาวเท่ากับเวลาที่สถาบันใช้ในการด าเนินการให้กลยุทธ์นั้นบังเกิดผลจากนั้นจึง
จะก าหนดให้เห็นอย่างชัดเจนถึงที่มาของเงินทุนที่ต้องการใช้ว่าสามารถจัดหาได้จาก
แหล่งเงินทุนใด เช่น รายได้ค่าธรรมเนียมการศึกษา งบประมาณแผ่นดินหรือเงิน
อุดหนุนจากรัฐบาล เงินทุนสะสมของหน่วยงาน เงินบริจาคจากหน่วยงานภายนอก
หรือศิษย์เก่า หรือสถาบันจะต้องมีการระดมทุนด้วยวิธีการอื่นๆ อีกเพิ่มเติม เช่น การ
แปลงทรัพย์สินทางปัญญาเป็นมูลค่า รวมทั้งมีการวิเคราะห์ต้นทุนของการด าเนินงาน
ด้วย เช่น ต้นทุนต่อหน่วยในการผลิตบัณฑิตในแต่ละหลักสูตร โดยที่ระยะเวลาของ
แผนกลยุทธ์ทางการเงินจะเท่ากับระยะเวลาของแผนกลยุทธ์ของสถาบัน 

แผนกลยุทธ์ทางการเงิน 
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ตัวบ่งชี้ 8.1 ระบบและกลไกการเงินและงบประมาณ 
(ปีงบประมาณ)  

เกณฑ์การประเมิน :  

คะแนน 1 คะแนน 2  คะแนน 3  คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการ
ด าเนินการ  

1 ข้อ 

มีการ
ด าเนินการ 

2 หรือ 3 ข้อ 

มีการ
ด าเนินการ     

4 หรือ 5 ข้อ 

มีการ
ด าเนินการ 

6 ข้อ 

มีการ
ด าเนินการ    

7 ข้อ 
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องค์ประกอบที่ 9 
ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ

การศึกษาภายใน 
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ตัวบ่งชี้ที่ 9.1 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษา
ภายใน  

1. มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายในที่เหมาะสม 
และสอดคล้องกับพันธกิจและพฒันาการของส่วนงานตั้งแต่ระดับ
ภาควิชา หรือหน่วยงานเทียบเท่า และด าเนินการตามระบบที่
ก าหนด 

2. มีการก าหนดนโยบายและให้ความส าคัญเรื่องการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายใน โดยคณะกรรมการระดับนโยบายและผู้บรหิาร
สูงสุดของสว่นงาน 

3. มีการก าหนดตัวบ่งชี้เพิม่เติมตามอัตลักษณ์ของส่วนงาน 
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ตัวบ่งชี้ 9.1 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษา
ภายใน  

4. มีการด าเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศกึษาภายใน   ที่ครบถ้วน 
ประกอบด้วย 1) การควบคุม ติดตามการด าเนินงาน และประเมิน
คุณภาพ โดยจัดท าในรูปแบบรายงานการประเมินตนเอง 2) เสนอ
รายงานผลการตรวจสอบและประเมินคุณภาพภายในของคณะกรรมการ
ตรวจสอบและประเมินของมหาวิทยาลยัต่อคณะกรรมการอ านวยการ
ประจ าส่วนงาน และ 3) การน าผลการประเมินคณุภาพไปท าแผนการ
พัฒนาคุณภาพการศึกษาของสว่นงาน 
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ตัวบ่งชี้ที่ 9.1 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษา
ภายใน  

5. มีการน าผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายในมาปรบัปรุงการ
ท างาน และส่งผลให้มีการพัฒนาผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ของ
แผนกลยุทธ์ทุกตัวบ่งชี้ 

6. มีระบบสารสนเทศที่ให้ขอ้มูลสนับสนุนการประกันคณุภาพ
การศึกษาภายในครบทั้ง 9 องค์ประกอบคุณภาพ 

7. มีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการประกันคุณภาพการศึกษา 
โดยเฉพาะนักศึกษา ผู้ใช้บัณฑิต และผู้ใช้บริการตามพันธกิจของ
ส่วนงาน 
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ตัวบ่งชี้ที่ 9.1 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษา
ภายใน  

8. มีเครือข่ายการแลกเปลี่ยนเรยีนรู้ด้านการประกันคณุภาพ
การศึกษาระหว่างมหาวิทยาลัยและมีกิจกรรมร่วมกัน 

9. มีแนวปฏิบัติที่ดหีรืองานวิจัยด้านการประกันคุณภาพการศึกษา
ที่หน่วยงานพัฒนาขึน้ และเผยแพร่ให้หน่วยงานอื่นสามารถ
น าไปใช้ประโยชน์  (หน่วยงานอื่น หมายถึงหน่วยงานภายนอก
สถาบัน) 
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ตัวบ่งชี้ 9.1 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษา
ภายใน  

แนวปฏิบัติที่ดี  

 หมายถึง วิธีปฏิบัติ หรือขั้นตอนการปฏิบัติที่ท าให้องค์การประสบ
ความส าเร็จ หรือสู่ความเป็นเลิศตามเป้าหมาย เป็นที่ยอมรับในวง
วิชาการหรือวิชาชพีนั้นๆ มีหลักฐานของความส าเร็จปรากฏชัดเจน 
โดยมีการสรุปวิธีปฏิบัติ หรือขั้นตอนการปฏิบัติ ตลอดจนความรู้และ
ประสบการณ์ บันทึกเป็นเอกสาร เผยแพร่ให้หนว่ยงานภายในหรือ
ภายนอกสามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้  
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ตัวบ่งชี้ 9.1 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษา
ภายใน  

เกณฑ์การประเมิน :  

คะแนน 1 คะแนน 2  คะแนน 3  คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการ
ด าเนินการ  

1 ข้อ 

มีการ
ด าเนินการ 

2 หรือ 3 ข้อ 

มีการ
ด าเนินการ    

4 หรือ 5 หรือ 
6 ข้อ 

มีการ
ด าเนินการ 

7 หรือ 8 ข้อ 

มีการ
ด าเนินการ  

9 ข้อ 
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การตรวจสอบร่องรอยหลักฐานและเทคนิคในการตรวจสอบ
เอกสารหลักฐานต่างๆ 

ตัวบ่งชี้ที่ 1.1 กระบวนการพัฒนาแผน 

ตัวบ่งชี้ที่ 7.3 ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจ 

ตัวบ่งชี้ที่ 8.1 ระบบและกลไกการเงินและงบประมาณ 

 เอกสารแผนกลยุทธ์ แผนระบบสารสนเทศ หรือแผนกลยุทธ์ทาง
การเงิน ที่เป็นเอกสารหลักฐานในการประเมินแต่ละป ี หากยังเป็น
แผนเดิมฯ ใช้เป็นหลักฐานอ้างอิงในทุกรอบการประเมินฯ จนกว่าจะ
ถึงรอบการจัดท าแผนฯ เหล่านั้นใหม่ 
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การตรวจสอบร่องรอยหลักฐานและเทคนิคในการตรวจสอบ
เอกสารหลักฐานต่างๆ 

ตัวบ่งชี้ 2.1 ระบบและกลไกการพัฒนาและบริหารหลักสูตร 
 การประเมินเกณฑ์มาตรฐานข้อที่ 3 ในระดับสถาบัน ควร

พิจารณาร่วมกับผลการประเมินระดับคณะ 
 ในเกณฑ์มาตรฐานข้อที่ 6,7,8 ซึ่งเป็นเกณฑ์มาตรฐานเพิ่มเติม

เฉพาะกลุ่มนั้น ข้อมูลจ านวนหลักสูตรควรสอดคล้องกันทั้งใน
รายงานส่วนน า และในข้อมูลพื้นฐาน (CDS) 
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การตรวจสอบร่องรอยหลักฐานและเทคนิคในการตรวจสอบ
เอกสารหลักฐานต่างๆ 

ตัวบ่งชี้ 2.2 อาจารย์ประจ าที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก 
ตัวบ่งชี้ 2.3 อาจารย์ประจ าที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ 
 ข้อมูลควรสอดคล้องกันทั้งในรายงานส่วนน า และในข้อมูล

พื้นฐาน (CDS)  



ตัวบ่งชี้คุณภาพของ สมศ. 
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ตัวบ่งชี้ สมศ. ระดับอุดมศึกษา (รอบสาม) 

ตัวบ่งชี้อัตลักษณ ์
3 ตัว 

(ร้อยละ 15) 

ตัวบ่งชี้พื้นฐาน 
15 ตัว 

(ร้อยละ 75)  

ตัวบ่งชี้มาตรการ 
ส่งเสริม 
2 ตัว 

(ร้อยละ 10) 
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1. บัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งานท าหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี 
2. คุณภาพของบัณฑิตปริญญาตรี โทและเอก ตามกรอบ TQF 
3. ผลงานของผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่  
4. ผลงานของผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่ 
5. งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่  
6. งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่น าไปใช้ประโยชน์ 
7. ผลงานวิชาการที่ได้รับการรับรองคุณภาพ 
8. ผลการน าความรู้และประสบการณ์จากการให้บริการวิชาการมาใช้ในการพัฒนาการเรียนการสอนและการวิจัย 
9. ผลการเรียนรู้และเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนหรือองค์กรภายนอก 
10. การส่งเสริมและสนับสนุนด้านศิลปะและวัฒนธรรม 
11. การพัฒนาสุนทรียภาพในมิติทางศิลปะและวัฒนธรรม 
12. การปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ของสภาสถาบัน 
13. การปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ของผู้บริหารสถาบัน 
14. การพัฒนาคณาจารย์ 
15. ผลประเมินการประกันคุณภาพภายในรับรองโดยต้นสังกัด 
16.1 ผลการบริหารสถาบันใหเ้กิดอัตลักษณ์ 
16.2 ผลการพัฒนาบัณฑิตตามอัตลักษณ ์
17. ผลการพัฒนาตามจุดเน้นและจุดเด่นที่ส่งผลสะท้อนเป็นเอกลักษณ์ของสถาบัน 
18.1 ผลการชี้น า ป้องกัน หรือแก้ปัญหาของสังคม (ภายในสถาบัน) 
18.2 ผลการชี้น า ป้องกัน หรือแก้ปัญหาของสังคม (ภายนอกสถาบัน) 



1. บัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งานท าหรือประกอบอาชีพอิสระ
ภายใน 1 ปี 

เกณฑ์การให้คะแนน 
ใช้บัญญัติไตรยางศ์เทียบ ก าหนดร้อยละ 100 เท่ากับ 5 คะแนน 

จ านวนบัณฑิตปริญญาตรีที่ไดง้านท าหรือ                                                              
ประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี  

X 
 

100 จ านวนบัณฑิตที่ตอบแบบส ารวจทั้งหมด 

หมายเหตุ ไม่นับรวมบัณฑิตที่มีงานท าก่อนเข้าศึกษาหรือมีกิจการของตนเองที่มีรายได้ประจ าอยู่แล้ว 
ผู้ที่ศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษา ผู้อุปสมบท และผู้ได้รับการเกณฑ์ทหาร (หักออกทั้ง ตัวตั้งและ
ตัวหาร) ทั้งนี้จ านวนบัณฑิตที่ตอบแบบส ารวจต้องไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 ของผู้ส าเร็จการศึกษา 
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2. คุณภาพของบัณฑิตปริญญาตรี โทและเอก ตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิอุดมศึกษาแห่งชาติ 

ผลรวมของค่าคะแนนที่ได้จากการประเมินบัณฑิต 
จ านวนบัณฑิตที่ได้รับการประเมินทั้งหมด 

หมายเหตุ  ข้อมูลจากการส ารวจต้องมีความเป็นตัวแทนของผู้ส าเร็จการศึกษาทั้ง
ในเชิงปริมาณและในเชิงคุณภาพ อย่างน้อยร้อยละ  20 ของจ านวนผู้ส าเร็จ
การศึกษา 

เกณฑ์การให้คะแนน 
ใช้ค่าเฉลี่ยของการประเมินบัณฑิต (คะแนนเต็ม 5) 
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3. ผลงานของผู้ส าเร็จการศกึษาระดับปริญญาโทที่ได้รับการตีพิมพ์
หรือเผยแพร่ 

ผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานที่ตีพมิพ์หรอืเผยแพร่ 
         ของผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท 

จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโททั้งหมด 

X  100 

เกณฑ์การให้คะแนน 
ใช้บัญญัติไตรยางศ์เทียบ ก าหนดร้อยละ 25 เท่ากับ 5 คะแนนทุกกลุ่มสาขาวิชา 

หมายเหคุ  นับเฉพาะที่ได้รับการตีพิมพแ์ล้วเท่านั้น ตอบรับไม่นับ 



ระดับคุณภาพของงานวิจัยที่ตีพิมพ์ 

ค่าน้ าหนัก ระดับคุณภาพงานวิจัย 
0.25 มีการเผยแพร่สู่สาธารณะในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง 
0.50 มีการตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ 

(proceeding) 
0.75 มีการตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ 

(proceeding) หรือมีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติ 
1.00 มีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ 
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กรณีเป็น IS ต้องเขียนเป็นบทความ และน าไปเผยแพร่ระดับมหาวิทยาลัยหรือระดับ
คณะก็ได้  



ก าหนดระดับคุณภาพงานสร้างสรรค์ที่เผยแพร่ 

ค่าน้ าหนัก ระดับคุณภาพการเผยแพร่* 
0.125 งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับสถาบันหรือจังหวัด 
0.25 งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับชาต ิ
0.50 งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับความร่วมมือระหว่าง

ประเทศ 
0.75 งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับภูมิภาคอาเซียน 
1.00 งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับนานาชาติ 
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*องค์ประกอบของคณะกรรมการไม่น้อยกว่า 3 คน และต้องมีบุคคลภายนอก
สถานศึกษาร่วมพิจารณาด้วย 
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4. ผลงานของผู้ส าเร็จการศกึษาระดับปริญญาเอกที่ได้รับการตีพมิพ์
หรือเผยแพร่ 

ผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานที่ตีพมิพ์ของ                    
ผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก 

จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกทั้งหมด 

X  100 

เกณฑ์การให้คะแนน 
ใช้บัญญัติไตรยางศ์เทียบ ก าหนดร้อยละ 50 เท่ากับ 5 คะแนนทุกกลุ่มสาขาวิชา 



ค่าน้ าหนัก ระดับคุณภาพงานวิจัย 
0.25 มีการตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ/ระดับนานาชาติ หรือมีการ

ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI  
0.50 มีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติที่มีชื่อปรากฏอยู่ในประกาศของสมศ. 
0.75 มีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ปรากฏในฐานข้อมูลการจัดอันดับวารสาร 

SJR (SCImago Journal Rank: www.scimagojr.com) โดยวารสารนั้นถูกจัดอยู่ในควอ
ไทล์ที่ 3 หรือ 4 (Q3 หรือ Q4) ในปีล่าสุด ใน subject category ที่ตีพิมพ์ หรือมีการตีพิมพ์
บัญชีรายชื่อวารสารระดับนานาชาติที่มีช่ือปรากฏอยู่ในประกาศของสมศ. 

1.00 มีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ปรากฏในฐานข้อมูลการจัดอันดับวารสาร 
SJR (SCImago Journal Rank: www.scimagojr.com) โดยวารสารนั้นถูกจัดอยู่ในควอ
ไทล์ที่ 1 หรือ 2 (Q1 หรือ Q2) ในปีล่าสุด ใน subject category ที่ตีพิมพ์ หรือมีการตีพิมพ์
ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ปรากฏในฐานข้อมูลสากล ISI หรือ scopus 

ก าหนดระดับคุณภาพบทความวิจัยที่ตีพิมพ์ 
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ก าหนดระดับคุณภาพงานสร้างสรรค์ที่เผยแพร่ 

ค่าน้ าหนัก ระดับคุณภาพการเผยแพร่* 
0.125 งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับสถาบันหรือจังหวัด 
0.25 งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับชาต ิ
0.50 งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับความร่วมมือระหว่าง

ประเทศ 
0.75 งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับภูมิภาคอาเซียน 
1.00 งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับนานาชาติ 
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*องค์ประกอบของคณะกรรมการไม่น้อยกว่า 3 คน และต้องมีบุคคลภายนอก
สถานศึกษาร่วมพิจารณาด้วย 



ก าหนดระดับคณุภาพงานสร้างสรรค์ที่เผยแพร่ 

 อาเซียน หมายถึง สมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 
(Association of South East Asian Nations) มี ๑๐ ประเทศ ได้แก่ กัมพูชา 
ไทย บรูไน พม่า ฟิลิปปินส์ มาเลเซีย ลาว เวียดนาม สิงคโปร์ และ อินโดนีเซีย 

 การเผยแพร่ความร่วมมือระหว่างประเทศ เป็นโครงการเฉพาะระหว่างประเทศ 
เช่น ความร่วมมือการจัดแสดงโขนระหว่าง ไทย –ลาว  เป็นต้น 

 การเผยแพร่ในระดับอาเซียน เป็นการเผยแพร่เฉพาะในกลุ่มอาเซียน ๑๐ 
ประเทศ  (อย่างน้อย ๕ ประเทศ) 

 การเผยแพร่ในระดับนานาชาติ  เป็นการเผยแพร่ที่เปิดกว้างกับทุกประเทศ 
(อย่างน้อย ๕ ประเทศ และไม่ได้อยู่ในกลุ่มอาเซียน) 
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5. งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่ 

ผลรวมถ่วงน  าหนักของงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์                               
ที่ตีพิมพ์หรือเผยแพร่ 

อาจารย์ประจ าและนักวิจัยประจ าทั งหมด 

X  100 

เกณฑ์การให้คะแนน 
ใช้บัญญัติไตรยางศ์เทียบ โดยก าหนดร้อยละเท่ากับ 5 คะแนนจ าแนกตามกลุ่มสาขาวิชา 

กลุ่มสาขา 5 คะแนน  

วิทยาศาสตร์สุขภาพ  20 

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  20 

มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  10  



ค่าน้ าหนัก ระดับคุณภาพงานวิจัย 
0.25 มีการตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ/ระดับนานาชาติ หรือมีการ

ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI  
0.50 มีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติที่มีชื่อปรากฏอยู่ในประกาศของสมศ. 
0.75 มีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ปรากฏในฐานข้อมูลการจัดอันดับวารสาร 

SJR (SCImago Journal Rank: www.scimagojr.com) โดยวารสารนั้นถูกจัดอยู่ในควอ
ไทล์ที่ 3 หรือ 4 (Q3 หรือ Q4) ในปีล่าสุด ใน subject category ที่ตีพิมพ์ หรือมีการตีพิมพ์
บัญชีรายชื่อวารสารระดับนานาชาติที่มีช่ือปรากฏอยู่ในประกาศของสมศ. 

1.00 มีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ปรากฏในฐานข้อมูลการจัดอันดับวารสาร 
SJR (SCImago Journal Rank: www.scimagojr.com) โดยวารสารนั้นถูกจัดอยู่ในควอ
ไทล์ที่ 1 หรือ 2 (Q1 หรือ Q2) ในปีล่าสุด ใน subject category ที่ตีพิมพ์ หรือมีการตีพิมพ์
ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ปรากฏในฐานข้อมูลสากล ISI หรือ scopus 

ก าหนดระดับคุณภาพบทความวิจัยที่ตีพิมพ์ 

80 

http://www.scimagojr.com/
http://www.scimagojr.com/


ก าหนดระดับคุณภาพงานสร้างสรรค์ที่เผยแพร่ 

ค่าน้ าหนัก ระดับคุณภาพการเผยแพร่* 
0.125 งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับสถาบันหรือจังหวัด 
0.25 งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับชาต ิ
0.50 งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับความร่วมมือระหว่าง

ประเทศ 
0.75 งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับภูมิภาคอาเซียน 
1.00 งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับนานาชาติ 
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*องค์ประกอบของคณะกรรมการไม่น้อยกว่า 3 คน และต้องมีบุคคลภายนอก
สถานศึกษาร่วมพิจารณาด้วย 
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6. งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่น าไปใช้ประโยชน์  

ผลรวมของจ านวนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์                      
ที่น าไปใช้ประโยชน์ 

จ านวนอาจารย์ประจ าและนักวิจัยประจ าทั งหมด 

X  100 

เกณฑ์การให้คะแนน 
ใช้บัญญัติไตรยางศ์เทียบ ก าหนดร้อยละ 20 เท่ากับ 5 คะแนน 
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7. ผลงานวิชาการที่ได้รับการรับรองคุณภาพ  

ผลรวมถ่วงน  าหนักของผลงานวิชาการ                          
ที่ได้รับรองคุณภาพ 

จ านวนอาจารย์ประจ าและนักวิจัยประจ าทั งหมด 
X  100 

เกณฑ์การให้คะแนน 
ใช้บัญญัติไตรยางศ์เทียบ ก าหนดร้อยละ 10 เท่ากับ 5 คะแนน 
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ระดับคุณภาพผลงานวิชาการ 

ค่าน้ าหนัก ระดับคุณภาพผลงานวิชาการ 

0.25 บทความวิชาการที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติ  

0.50 บทความวิชาการที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติ 

0.75 ต าราหรือหนังสือที่มีการประเมินผ่านตามเกณฑ์โดยผู้ทรงคุณวุฒิที่
สถานศึกษาก าหนด (เป็นคนในหรือคนนอกมหาวิทยาลัยก็ได้) 

1.00 ต าราหรือหนังสือที่ใช้ในการขอผลงานทางวิชาการและผ่านการ
พิจารณาตามเกณฑ์การขอต าแหน่งทางวิชาการแล้ว หรือต าราหรือ
หนังสือที่มีคุณภาพสูงมีผู้ทรงคุณวุฒิตรวจอ่านตามเกณฑ์การขอ
ต าแหน่งทางวิชาการ (นับปีที่สภาสถาบันอนุมัต)ิ 



8. ผลการน าความรู้และประสบการณ์จากการใหบ้ริการวิชาการมาใช้ใน
การพัฒนาการเรยีนการสอนและการวิจัย 

จ านวนโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการ ที่น ามาใช้
พัฒนาการเรยีนการสอนและการวิจัย 

X 100 
จ านวนโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการตามแผนที่   

สภาสถาบนัอนุมัต ิ

เกณฑ์การให้คะแนน 
ใช้บัญญัติไตรยางศ์เทียบ ก าหนดร้อยละ 30 เท่ากับ 5 คะแนน 
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ผลการใช้ในการพัฒนาการเรียนการสอนและการวิจัยต้องเสร็จสิ้นในปีที่ประเมิน 



ข้อ ข้อมูลพื้นฐาน ผลการด าเนินงาน  
(ปีการศึกษา) 

ผลการ
ด าเนินงาน 
รวม 3 ป ี2551 2552 2553 

1. จ านวนโครงการบริการวิชาการที่
น ามาใช้พัฒนาการเรียนการสอน 

30 25 35 90 

2. จ านวนโครงการบริการวิชาการที่
น ามาใช้พัฒนาการวิจัย 

5 4 6 15 

3. จ านวนโครงการบริการวิชาการที่
น ามาใช้พัฒนาทั้งในส่วนของการ
เรียนการสอนและการวิจัย 

0 2 1 3 

4. จ านวนโครงการ/กิจกรรมบริการ
วิชาการตามแผนที่สภาสถาบันอนุมัต ิ

100 90 95 285 

5. ร้อยละของโครงการบริการวิชาการที่
น ามาใช้พัฒนาการเรียนการสอนและ
การวิจัย 

35.00 34.44 44.21 37.89 
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9. การเรียนรู้และเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนหรือ
องค์กรภายนอก 

ประเด็นการพจิารณา 
1. มีการด าเนินงานตามวงจรคุณภาพ (PDCA) โดยการมีส่วนร่วมของ

ชุมชนหรือองค์กร 
2. บรรลุเป้าหมายตามแผนประจ าปไีม่ต่ ากว่าร้อยละ 80  
3. ชุมชนหรือองค์กรมีผู้น าหรือสมาชกิที่มีการเรยีนรู้และด าเนนิกิจกรรม

อย่างต่อเนื่อง 
4. ชุมชนหรือองค์กรสร้างกลไกที่มีการพฒันาตนเอง โดยคงอัตลักษณ์

ของคนในชุมชนและเอกลักษณข์องท้องถิ่นอย่างต่อเนื่องหรือยั่งยืน 
5. มีผลกระทบที่เกิดประโยชน์สร้างคุณค่าต่อสังคม หรือชุมชน/องค์กรมี

ความเข้มแข็ง 
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9. การเรียนรู้และเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนหรือ
องค์กรภายนอก 

1. “ต่อเนื่อง” หมายถึง มีการด าเนินงานตั้งแต่ 2 ปีขึ้นไป 
2. “ยั่งยืน” หมายถึง มีการด าเนินงานตั้งแต่ 5 ปีขึ้นไป 
3. “ชุมชน/องค์กร เข้มแข็ง” หมายถึง สามารถพึ่งพาตนเองได้ 

1 2 3 4 5 
ปฏิบัติได้  

1 ข้อ 
ปฏิบัติได้  

2 ข้อ 
ปฏิบัติได้  

3 ข้อ 
ปฏิบัติได้  

4 ข้อ 
ปฏิบัติได้  

5 ข้อ 



89 

10. การส่งเสริมและสนับสนุนด้านศิลปะและวัฒนธรรม 

ประเด็นการพจิารณา  
1. มีการด าเนินงานตามวงจรคุณภาพ (PDCA)  
2. บรรลุเป้าหมายตามแผนประจ าปไีม่ต่ ากว่าร้อยละ 80  
3. มีการด าเนินงานสม่ าเสมออย่างต่อเนื่อง 
4. เกิดประโยชน์และสร้างคุณคา่ต่อชุมชนภายใน/ภายนอก 
5. ได้รับการยกย่องระดับชาติ และ/หรือนานาชาต ิ

1 2 3 4 5 
ปฏิบัติได้  

1 ข้อ 
ปฏิบัติได้  

2 ข้อ 
ปฏิบัติได้  

3 ข้อ 
ปฏิบัติได้  

4 ข้อ 
ปฏิบัติได้  

5 ข้อ 
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11. การพัฒนาสุนทรียภาพในมิติทางศิลปะและวัฒนธรรม 
ประเด็นการพิจารณา 
1. การมีส่วนร่วมของบุคลากรในสถาบันที่ก่อให้เกิดวัฒนธรรมที่ดี 
2. สิ่งแวดล้อมด้านความปลอดภัยของอาคารสถานที่ สะอาด ถูกสุขลักษณะ และ

ตกแต่งอย่างมีความสุนทรีย์  
3. ปรับแต่งและรักษาภูมิทัศน์ให้สวยงาม สอดคล้องกับธรรมชาติ และเป็นมิตรกับ

สิ่งแวดล้อม 
4. การจัดให้มีพื้นที่และกิจกรรมทางวัฒนธรรมที่เอื้อและส่งเสริมให้นักศึกษาและ

บุคลากรมีส่วนร่วมอย่างสม่ าเสมอ  
5. ระดับความพึงพอใจของบุคลากรและนักศึกษาที่เกี่ยวกับประเด็น 1-4 ไม่ต่ ากว่า 

3.51 จากคะแนนเต็ม 5  

1 2 3 4 5 
ปฏิบัติได้  

1 ข้อ 
ปฏิบัติได้  

2 ข้อ 
ปฏิบัติได้  

3 ข้อ 
ปฏิบัติได้  

4 ข้อ 
ปฏิบัติได้  

5 ข้อ 
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14. การพัฒนาคณาจารย์ 

คุณภาพอาจารย์ เป็นปัจจัยส าคัญทีส่่งผลต่อคุณภาพของผู้เรียน รวมทั ง
พิจารณาจากความส าเร็จของสถาบนัในการส่งเสริม สนับสนนุการพฒันา
คุณภาพอาจารย์ เพื่อใหอ้าจารย์ติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการอย่าง
ต่อเนื่อง อันจะท าให้สถาบนัสามารถแขง่ขันได้ในระดับสากล คุณภาพ
อาจารย์พิจารณาจากคณุวุฒแิละต าแหน่งทางวิชาการ 
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ค่าน  าหนักระดับคุณภาพอาจารย์ 

         วุฒิการศึกษา 
ต าแหน่งทางวิชาการ 

ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก 

อาจารย์ 0 2 5 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 1 3 6 

รองศาสตราจารย์ 3 5 8 

ศาสตราจารย ์ 6 8 10 

นับอาจารย์ประจ าที่ปฏิบัติงานจริงรวมที่ลาศึกษาต่อ 
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ค่าน  าหนักระดับคุณภาพอาจารย์ 

วิธีการค านวณ 
      

 ผลรวมถ่วงน  าหนักของอาจารย์ประจ า 

    อาจารยป์ระจ าทั งหมด 

เกณฑ์การให้คะแนน 
ใช้บัญญัติไตรยางศ์เทียบ โดยก าหนดให้ค่าดัชนีคุณภาพอาจารย์เป็น 6 คะแนน
เท่ากับ 5 คะแนน  



16.2 ผลการพัฒนาบัณฑิตตามอัตลักษณ ์

ผลรวมของค่าคะแนนทีไ่ด้จากการประเมินบณัฑิตที่มี
คุณลักษณะตามอัตลักษณ ์ X 100 

จ านวนบัณฑิตที่ได้รบัการประเมินทั งหมด 

เกณฑ์การให้คะแนน 
ใช้ค่าเฉลี่ยของการประเมินบัณฑิต (คะแนนเต็ม 5) 
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