
การประชุมเพื่อให้ค าปรึกษาและสร้างความรู้              
ความเข้าใจเกี่ยวกับตัวบ่งชีคุ้ณภาพ                   
ส าหรับการประเมินคุณภาพภายใน                              

ปีการศึกษา 2555                                

รองศาสตราจารย์อุษณีย ์ค าประกอบ 
ผู้อ านวยการส านักพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
1 
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หลักการประกันคุณภาพ 

 มุ่งให้มีการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ไม่ได้มุ่งเน้นเรื่องการ
จับผิด หรือการให้คุณให้โทษ 

 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการพัฒนาการจัดการศึกษาจาก
ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง 

 

น าไปสู่การสร้างความมั่นใจแก่สังคมว่า                                       
ได้จัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพและผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ 
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เก่ง 
ผู้ที่มีหลักคิด ทั้งทักษะทางวิชาการและวิชาชีพและ
สามารถประยุกต์ให้เกิดประโยชน์ 

(Knowledge Base Society)” 

มีหลักคิดเชิงคุณธรรม และค่านิยมที่เหมาะสมต่อ
การด าเนินชีวิต ยึดมั่นในจรรยาบรรณวิชาชีพ ท า
เพื่อประโยชน์ของสังคม 

ดี 

มีความสามารถในการรักษาสุขภาพกาย สุขภาพจิต 
ให้พร้อมเผชิญปัญหา อุปสรรค 

สุข 
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การประกันคุณภาพ (Quality Assurance) 

QA = การพัฒนางานประจ าให้   
มีคุณภาพ 

 

เกณฑ์ตามตัวบ่งชี้ เป็นแนวทาง
ส าหรับการพัฒนางานในแต่ละ
ด้านให้มีคุณภาพ สิ่งไหนยังไม่ได้
ด าเนินการ สิ่งนั้นคือโอกาสในการ
พัฒนา 

Attitude 
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ปัจจัยที่มีผลต่อความส าเร็จในการประกันคุณภาพ
การศึกษา 

Attitude +  การมีส่วนร่วม 
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การประเมินคุณภาพ (Quality Assessment) 

กัลยาณมิตร 
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ส่วนงาน จ านวนตัวบ่งชี้ 
สกอ. สมศ. ม.ช 

คณะ และวิทยาลัยศิลปะ สื่อ และ
เทคโนโลยี 

23 13 2 

บัณฑิตวิทยาลัย 15 (2) - 
สถาบันวิจัย 10+(1) (3) - 
ส านักทะเบียนและประมวลผล 7+(1) - - 
ส านักพัฒนาคณุภาพการศกึษา 7+(2) - - 
ส านักหอสมุด 7+(1) - - 
ส านักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ 8+(1) - - 
ส านักบริการวิชาการ 9 1+(1) - 
ส านักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม 8 1+(1) - 

( ) หมายถึง ตัวบ่งชี้ที่ก าหนดให้รายงานผลการด าเนินงานแต่ไม่ประเมินให้คะแนน 
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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 าหนดทิศทางการพัฒนาของสถาบัน แผนกลยุทธ์ประกอบ
ไปด้วยวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ วัตถุประสงค์ ผลการวิเคราะห์
จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาสและภัยคุกคาม กลยุทธ์ต่าง ๆ ของสถาบัน ควร   
คลอบคลุมทุกภารกิจของสถาบัน มีการก าหนดตัวบ่งชี้ความส าเร็จของ
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 รวมทั้งมีการระบผุู้รับผดิชอบหลกัหรอื
หัวหน้าโครงการ  งบประมาณในการด าเนินการ รายละเอียดและ
ทรัพยากรที่ต้องใช้ในการด าเนินโครงการที่ชัดเจน  



11 

ตัวบ่งชี้ 1.1 กระบวนการพัฒนาแผน (ปีงบประมาณ) 

1. การจัดท าแผนกลยุทธ์ที่สอดคลอ้งกับนโยบายของมหาวิทยาลัย 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. มีการถ่ายทอดแผนกลยุทธ์ระดับส่วนงานไปสู่ทุกหน่วยงานภายใน 
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ตัวบ่งชี้ 1.1 กระบวนการพัฒนาแผน (ปีงบประมาณ)  

3. มีกระบวนการแปลงแผนกลยุทธ์เป็นแผนปฏิบัติการประจ าปี ครบ
ตามพันธกิจหลักของส่วนงาน 

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

5. มีการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจ าปีครบตามพันธกิจหลกั
ของส่วนงาน 

 



13 

ตัวบ่งชี้ 1.1 กระบวนการพัฒนาแผน (ปีงบประมาณ) 

6. มีการติดตามผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ของแผนปฏิบัติการประจ าปี 
อย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง และรายงานผลต่อคณะกรรมการบริหารประจ า
ส่วนงานเพื่อพจิารณา  

7. มีการประเมินผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ของแผนกลยุทธ ์อย่างน้อย
ปีละ 1 ครั้ง และรายงานผลต่อคณะกรรมการบริหารประจ าสว่นงาน
และคณะกรรมการอ านวยการประจ าส่วนงานเพือ่พิจารณา (ให้
ความเห็น) สัมพันธ์กับตัวบ่งชี้ 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 



16.2 ผลการพัฒนาบัณฑิตตามอัตลักษณ ์

ผลรวมของค่าคะแนนทีไ่ด้จากการประเมินบณัฑิตทีม่ี
คุณลักษณะตามอัตลักษณ ์ X 100 

จ านวนบัณฑิตที่ได้รับการประเมินทัง้หมด 

เกณฑ์การให้คะแนน 
ใช้ค่าเฉลี่ยของการประเมินบัณฑิต (คะแนนเต็ม 5) 

15 
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องค์ประกอบที่ 2 
การผลิตบัณฑิต  
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ตัวบ่งชี้ 2.1 ระบบและกลไกการพัฒนาและบริหารหลักสูตร  

1. มีระบบและกลไกการเปิดหลกัสูตรใหม่และปรับปรุงหลกัสูตรตาม
แนวทางปฏิบัติที่ก าหนดโดยคณะกรรมการการอุดมศึกษา และ
ด าเนินการตามระบบที่ก 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 าให้ระบบมีการขับเคลื่อนหรอืด าเนินอยู่ได้ โดยมีการจัดสรรทรัพยากร มีการจัด
องค์การ หน่วยงาน หรือกลุ่มบุคคลเป็นผูด้ 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 

(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 าหนดในแต่ละปีทุกหลักสูตร 
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ตัวบ่งชี้ 2.1 ระบบและกลไกการพัฒนาและบริหารหลักสูตร  

5. มีคณะกรรมการรับผดิชอบควบคมุก ากับให้มีการด าเนินการได้
ครบถ้วนทั้งข้อ 1 ข้อ 2 และข้อ 3 ข้างต้นตลอดเวลาทีจ่ัด
การศึกษา และมีการพัฒนาหลักสูตรทกุหลักสตูรตามผลการ
ประเมินในข้อ 4 กรณีหลักสูตรที่ด าเนินงานตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ จะต้องควบคุมก ากับให้การ
ด าเนินงานตาม  ตัวบ่งชี้ในข้อ 3 ผ่านเกณฑ์การประเมินครบ     
ทุกตัวบ่งชี้และทุกหลักสูตร 



ตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงาน 
(1)  อาจารย์ประจ าหลักสูตรอย่างน้อยร้อยละ 80 มีส่วนร่วมในการประชุมเพื่อ

วางแผน ติดตาม และทบทวนการด าเนินงานหลักสูตร 
(2)  มีรายละเอียดของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.2 ที่สอดคล้องกับกรอบมาตรฐาน

คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ หรือ มาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชา (ถ้าม)ี 
(3)  มีรายละเอียดของรายวิชา และรายละเอียดของประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้าม)ี 

ตามแบบ มคอ.3 และ มคอ.4  อย่างน้อยก่อนการเปิดสอนในแต่ละภาคการศึกษา
ให้ครบทุกรายวิชา 

(4)  จัดท ารายงานผลการด าเนินการของรายวิชา และรายงานผลการด าเนินการของ
ประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี)ตามแบบ มคอ.5 และ มคอ.6  ภายใน 30 วัน หลัง
สิ้นสุดภาคการศึกษาที่เปิดสอนให้ครบทุกรายวิชา 

(5)  จัดท ารายงานผลการด าเนินการของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.7 ภายใน 60 วัน 
หลังสิ้นสุดปีการศึกษา 

(6)  มีการทวนสอบผลสัมฤทธ์ิของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ที่ก าหนดใน 
มคอ.3 และ มคอ.4 (ถ้าม)ี อย่างน้อยร้อยละ 25 ของรายวิชาที่เปิดสอนในแต่ละปี
การศึกษา 



ตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงาน 
(7)  มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธ์การสอน หรือ การ  

ประเมินผลการเรียนรู้ จากผลการประเมินการด าเนินงานที่รายงานใน มคอ.7 ปีที่
แล้ว   

(8)  อาจารย์ใหม่ (ถ้ามี) ทุกคน ได้รับการปฐมนิเทศหรือค าแนะน าด้านการจัดการเรียน
การสอน 

(9)  อาจารย์ประจ าทุกคนได้รับการพัฒนาทางวิชาการ และ/หรือวิชาชีพ อย่างน้อยปี
ละหนึ่งครั้ง 

(10)  จ านวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน (ถ้าม)ี ได้รับการพัฒนาวิชาการ 
และ/หรือวิชาชีพ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ต่อป ี

(11)  ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปีสุดท้าย/บัณฑิตใหม่ที่มีต่อคุณภาพหลักสูตร 
เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0 

(12)  ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อบัณฑิตใหม่ เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.5 จาก
คะแนนเต็ม 5.0 
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ตัวบ่งชี้ 2.1 ระบบและกลไกการพัฒนาและบริหารหลักสูตร  

เกณฑ์มาตรฐานเพิม่เติมเฉพาะกลุ่ม : 
6. หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาที่เน้นการวิจัยที่เปิดสอน (ปริญญาโท 

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

7. หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาที่เน้นการวิจัยที่เปิดสอน (ปริญญาโท 
เฉพาะแผน ก และปริญญาเอก) มีจ านวนนักศึกษาที่ศึกษาอยู่ใน
หลักสูตรมากกว่าร้อยละ 30 ของจ านวนนักศึกษาทั้งหมดทุกระดับ
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 ทั้งในที่ตั้งและนอกที่ต้ัง 

3.  คณะกรรมการรับผิดชอบ หมายถึง คณะกรรมการที่รับผิดชอบในการเสนอ
หลักสูตรใหม่หรือเสนอปรับปรุงหลักสูตร หรือเสนอปิดหลักสูตร และคณะกรรมการ
ที่รับผิดชอบบริหารหลักสูตรให้เป็นไปตามรายละเอียดหลักสูตรที่สภามหาวิทยาลัย
อนุมัติ ซ่ึงอาจเป็นชุดเดียวกันทั้งหมดหรือต่างชุดก็ได้ 
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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 2.2 อาจารย์ประจ าที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก  

เกณฑ์การประเมิน : สถาบันสามารถเลอืกใชเ้กณฑ์การประเมินจาก 2 
แนวทางต่อไปนี้ 

1) แปลงค่าร้อยละของอาจารย์ประจ าที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกเป็นคะแนน
ระหว่าง 0 – 5 หรือ 

2) แปลงค่าการเพิ่มขึ้นของคา่ร้อยละของอาจารย์ประจ าที่มีคุณวุฒิ
ปริญญาเอกเปรียบเทียบกับปีที่ผา่นมาเป็นคะแนนระหว่าง 0 – 5 
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ตัวบ่งชี้ 2.2 อาจารย์ประจ าที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก  

เกณฑ์เฉพาะสถาบนักลุ่ม ค1 และ ง 

1) ค่าร้อยละของอาจารย์ประจ าที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกที่ก าหนดให้เป็น
คะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 60 ขึ้นไป หรือ 

2) ค่าการเพิม่ขึ้นของร้อยละของอาจารย์ประจ าทีม่ีคุณวุฒิปรญิญาเอก
เปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมา ที่ก าหนดให้เป็น คะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 
12 ขึ้นไป 
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ตัวบ่งชี้ 2.3 อาจารย์ประจ าที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ  

เกณฑ์การประเมิน : สถาบันสามารถเลอืกใชเ้กณฑ์การประเมินจาก 2 
แนวทางต่อไปนี้ 

1) แปลงค่าร้อยละของอาจารย์ประจ าที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการเป็น
คะแนนระหว่าง 0 – 5 หรือ 

2) แปลงค่าการเพิม่ขึ้นของคา่ร้อยละของอาจารย์ประจ าที่ด ารงต าแหน่ง
ทางวิชาการเปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมาเป็นคะแนนระหว่าง 0 – 5 
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ตัวบ่งชี้ 2.3 อาจารย์ประจ าที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ  

เกณฑ์เฉพาะสถาบนักลุ่ม ค1 และ ง 

1) ค่าร้อยละของอาจารย์ประจ าที่ด ารงต าแหน่งรองศาสตราจารย์และ
ศาสตราจารย์รวมกัน ที่ก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 30   
ขึ้นไป หรือ 

2) ค่าการเพิม่ขึ้นของร้อยละของอาจารย์ประจ าทีด่ ารงต าแหนง่รอง
ศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์รวมกัน เปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมา   
ที่ก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 6 ขึ้นไป 
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ตัวบ่งชี้ที่ 2.2 และ 2.3 

 การนับจ านวนอาจารย์ประจ าให้นับตามปีการศึกษา และนับทั้งที่
ปฏิบัติงานจริงและลาศกึษาต่อ 

 คณะสามารถเลือกประเมินตามเกณฑ์การประเมินแนวทางใดแนวทาง
หนึ่งก็ได้ ไม่จ าเป็นต้องเลือกเหมือนกับสถาบัน 
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ตัวบ่งชี้ 2.4 ระบบการพัฒนาคณาจารย์และบุคลากรสาย
สนับสนุน  

1.  มีแผนการบริหารและการพัฒนาคณาจารย์ทั้งด้านวิชาการ เทคนิคการ
สอนและการวัดผล และมีแผนการบริหารและพัฒนาบุคลากรสาย
สนับสนุนที่มีการวิเคราะหข์้อมูลเชงิประจักษ์ 

2.  มีการบริหารและการพฒันาคณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนนุให้
เป็นไปตามแผนที่ก าหนด 

3.  มีสวัสดิการเสรมิสร้างสุขภาพที่ดี และสร้างขวัญและก าลงัใจให้
คณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนสามารถท างานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
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ตัวบ่งชี้ 2.4 ระบบการพัฒนาคณาจารย์และบุคลากรสาย
สนับสนุน  

4.  มีระบบการติดตามให้คณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนน าความรู้
และทักษะที่ได้จากการพัฒนามาใช้ในการจัดการเรียนการสอนและการ
วัดผลการเรียนรู้ของนักศึกษา ตลอดจนการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง 

5.  มีการให้ความรู้ด้านจรรยาบรรณอาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน 
และดูแลควบคุมให้คณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนถือปฏิบัติ 
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ตัวบ่งชี้ 2.4 ระบบการพัฒนาคณาจารย์และบุคลากรสาย
สนับสนุน  

6. มีการประเมินผลความส าเร็จของแผนการบริหารและการพฒันา
คณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน 

7. มีการน าผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือปรบัปรุงการบริหารและ
การพัฒนาคณาจารย์และบุคลากรสายสนบัสนุน 
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ตัวบ่งชี้ที่ 2.4 ระบบการพัฒนาคณาจารย์และบุคลากร
สนับสนุน  

 หลักฐานส าหรับการประเมินในเกณฑ์มาตรฐานขอ้ที่ 3 เช่น ผลการ
ประเมิน หรือผลการส ารวจความพึงพอใจของคณาจารย์และ
บุคลากร ด้านสวัสดิการ การเสริมสร้างสุขภาพที่ดี และการสร้าง
ขวัญและก าลังใจ หรือหลักฐานเชิงประจักษ์อื่นๆ ที่เชื่อมโยงให้เห็น
การท างานได้ดีขึ้น 
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ตัวบ่งชี้ 2.4 ระบบการพัฒนาคณาจารย์และบุคลากรสาย
สนับสนุน  

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 หรือ 6 ข้อ 

มีการ
ด าเนินการ  

7 ข้อ 
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ตัวบ่งชี้ 2.5 ห้องสมุด อุปกรณ์การศึกษา และสภาพแวดล้อม
การเรียนรู้  

1. มีการจัดการหรือจัดบริการเพื่อให้นักศกึษามีเครือ่งคอมพิวเตอร์ใช้ใน
อัตราไม่สูงกว่า 8 FTES ต่อเครื่อง 

2. มีบริการห้องสมุดและแหล่งเรียนรูอ้ื่นๆ ผ่านระบบเครือข่าย
คอมพิวเตอร์ และมีการฝึกอบรมการใช้งานแก่นักศึกษาทุกปีการศึกษา 

3. มีบริการด้านกายภาพที่เหมาะสมต่อการจัดการเรียนการสอนและการ
พัฒนานักศึกษาอย่างน้อยในด้านห้องเรยีน ห้องปฏิบัติการ อุปกรณ์
การศึกษา และจุดเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตในระบบไร้สาย 
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ตัวบ่งชี้ 2.5 ห้องสมุด อุปกรณ์การศึกษา และสภาพแวดล้อม
การเรียนรู้  

4. มีบริการสิ่งอ านวยความสะดวกที่จ าเป็นอ่ืนๆ อย่างน้อยในด้าน
งานทะเบียนนักศึกษาผ่านระบบเครือขา่ยคอมพิวเตอร์ การบริการ
อนามัยและการรักษาพยาบาล การจัดการหรือจัดบริการด้าน
อาหารและสนามกีฬา 

5. มีระบบสาธารณูปโภคและรักษาความปลอดภัยของอาคาร
ตลอดจนบริเวณโดยรอบ อย่างน้อยในเรื่องประปา ไฟฟ้า ระบบ
ก าจัดของเสีย การจัดการขยะ รวมทั้งมีระบบและอุปกรณ์ป้องกัน
อัคคีภัยในบริเวณอาคารต่าง ๆ โดยเป็นไปตามกฎหมายที่
เกี่ยวข้อง 
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ตัวบ่งชี้ 2.5 ห้องสมุด อุปกรณ์การศึกษา และสภาพแวดล้อม
การเรียนรู้  

6. มีผลการประเมินคุณภาพของบริการในข้อ 2 – 5 ทุกข้อ ไม่ต่ ากว่า 
3.51 จากคะแนนเต็ม 5 

7. มีการน าผลการประเมินคุณภาพในข้อ 6 มาใช้เป็นข้อมูลในการ
พัฒนาการจัดบริการด้านกายภาพที่สนองความต้องการของ
ผู้รับบริการ 
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ตัวบ่งชี้ 2.5 ห้องสมุด อุปกรณ์การศึกษา และสภาพแวดล้อม
การเรียนรู้  

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 : 
1. ในเกณฑ์มาตรฐานข้อ 1 ให้นับรวม notebook และ mobile device ต่างๆ ของ
นักศึกษาท่ีมีการลงทะเบียนการใช้ wifi กับสถาบันด้วย 
2. การคิดจ านวน FTES ให้น าจ านวน FTES ของแต่ละระดับการศึกษารวมเข้าด้วยกัน 
โดยไม่ต้องเทียบเป็น FTES ของระดับปริญญาตรี 
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ตัวบ่งชี้ 2.6 ระบบและกลไกการจัดการเรียนการสอน  

1. มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพการจัดการเรียนการ
สอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญทุกหลักสูตร 

2. ทุกรายวิชาของทุกหลักสูตร มีรายละเอียดของรายวิชาและ
ของประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้าม)ี ก่อนการเปิดสอนในแต่
ละภาคการศึกษา ตามที่ก าหนดในกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 

3. ทุกหลักสูตรมีรายวิชาที่ส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ด้วยตนเอง 
และการให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากการปฏิบัติทั้งในและนอก
ห้องเรียนหรือจากการท าวิจัย 
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ตัวบ่งชี้ 2.6 ระบบและกลไกการจัดการเรียนการสอน  

4. มีการให้ผู้มีประสบการณ์ทางวิชาการหรือวิชาชีพจากหน่วยงานหรือ
ชุมชนภายนอกเข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการเรียนการสอนทุกหลักสูตร 

5. มีการจัดการเรียนรู้ที่พัฒนาจากการวิจัย หรือจากกระบวนการจัดการ
ความรู้เพื่อพัฒนาการเรียนการสอน 

6. มีการประเมินความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อคุณภาพการจัดการเรยีนการ
สอนและสิ่งสนับสนุนการเรียนรูทุ้กรายวิชา ทุกภาคการศกึษา โดยผลการ
ประเมินความพึงพอใจแต่ละรายวิชาต้องไม่ต่ ากว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 
5 (กลุ่มตัวอย่างการประเมินความพึงพอใจของผู้เรียน ควรใช้ 80% ของ
ผู้เรียน หรือค านวณจากกลุ่มตัวอย่างที่เป็นที่ยอมรับทางสถิติ) 
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ตัวบ่งชี้ 2.6 ระบบและกลไกการจัดการเรียนการสอน  

7. มีการพัฒนาหรือปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธ์
การสอน หรือการประเมินผลการเรียนรู้ทุกรายวิชา ตาม
ผลการประเมินรายวิชา 
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ตัวบ่งชี้ 2.6 ระบบและกลไกการจัดการเรียนการสอน  

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

 ผลการประเมินการเรียนการสอนของแต่ละรายวิชา ให้ใช้ค่าเฉลี่ยของ
ผู้สอนในรายวิชานั้นๆ หรือมีการสอนวิชานี้หลายกลุ่ม ให้ใช้ค่าเฉลี่ย
ของทุกกลุ่มในการประเมินความพงึพอใจ หากเกินกว่า 3.51 ถือว่า
ผ่านเกณฑ์ข้อนี้ในรายวิชานั้นๆ 
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ตัวบ่งชี้ 2.6 ระบบและกลไกการจัดการเรียนการสอน  

 งานวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนตามเกณฑ์ขอ้ 5 หมายถึง
งานวิจัยของผู้สอนของสถาบันที่ได้พัฒนาขึ้น และน าไปใช้ในการ
พัฒนาวิธีการสอน 

 กรณีหลักสูตรที่ไม่เป็นไปตามกรอบ TQF ต้องมีการจัดท ารายละเอียด
ของรายวิชาและของประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้าม)ี ก่อนการเปิดสอน
ในแต่ละภาคการศึกษาด้วย 
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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 าหรบัทุกหลกัสตูรระดับปริญญาตรี ทุก
รอบระยะเวลาตามแผนก าหนดการศึกษาของหลักสูตร (หากยังไม่ถึง
รอบการปรับปรุงหลักสูตรให้ใชเ้อกสารส ารวจเดิมได้) 

2. มีการน าผลจากข้อ 1 มาใช้ในการปรับปรุงหลักสูตร การจัดการเรียน
การสอน การวัดผลการศึกษาและสัมฤทธิผลทางการเรียนทีส่่งเสริม
ทักษะอาชีพและคณุลกัษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ตามความ
ต้องการของผู้ใช้บัณฑิต 
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ตัวบ่งชี้ 2.7 ระบบและกลไกการพัฒนาสัมฤทธิผลการเรียน
ตามคุณลักษณะของบัณฑิต  

3. มีการส่งเสริมสนับสนุนทรัพยากรทั้งด้านบุคลากร เทคโนโลยี
สารสนเทศ และงบประมาณที่เอื้อต่อการพัฒนาคุณลักษณะของ
บัณฑิต 

4. มีระบบและกลไกการส่งเสริมให้นกัศึกษาระดับปริญญาตรีและ
บัณฑิตศึกษาเข้ารว่มกิจกรรมการประชุมวิชาการหรอืน 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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ตัวบ่งชี้ 2.8 ระดับความส าเร็จของการเสริมสร้างคุณธรรม
จริยธรรมที่จัดให้กับนักศึกษา  

1. มีการก าหนดพฤติกรรมด้านคุณธรรมจริยธรรมส าหรับนักศึกษาที่
ต้องการส่งเสริมไว้เป็นลายลักษณอ์ักษร 

2. มีการถ่ายทอดหรือเผยแพร่พฤติกรรมด้านคุณธรรมจริยธรรมส าหรับ
นักศึกษาที่ต้องการส่งเสริมตามข้อ 1 ไปยังผู้บริหาร คณาจารย์ 
นักศึกษาและผู้เก่ียวข้องทราบอย่างทัว่ถึงทั้งส่วนงาน 

3. มีโครงการหรือกิจกรรมส่งเสริมการพัฒนาพฤติกรรมด้านคุณธรรม
จริยธรรมที่ก าหนดในข้อ 1 โดยระบุตัวบ่งชี้และเป้าหมายวัด
ความส าเร็จที่ชัดเจน 
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ตัวบ่งชี้ 2.8 ระดับความส าเร็จของการเสริมสร้างคุณธรรม
จริยธรรมที่จัดให้กับนักศึกษา  

4. มีการประเมินผลโครงการหรือกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม
ของนักศึกษาตามตัวบ่งชี้และเป้าหมายที่ก าหนดในข้อ 3 โดยมีผล
การประเมินบรรลเุป้าหมายอย่างน้อยร้อยละ 90 ของตัวบ่งชี ้

5. มีนักศึกษาหรือกิจกรรมที่เกี่ยวกับนักศึกษาได้รับการยกย่องชมเชย 
ประกาศเกียรติคุณด้านคุณธรรมจริยธรรม  โดยหน่วยงานหรือ
องค์กรระดับชาติ 
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หมายเหตุ : 
1. การยกย่องชมเชยประกาศเกียรติคุณด้านคุณธรรม จริยธรรม หาก

ด าเนินการในระดับมหาวิทยาลัย ต้องมีกรรมการภายนอก
มหาวิทยาลัยอย่างน้อยร้อยละ 50 และมีผู้เข้าร่วมการแขง่ขันหรอื
เข้าร่วมการคัดเลือกที่มาจากหลากหลายสถาบัน (ตั้งแต่ 3 สถาบัน
ขึ้นไป) 

2. หน่วยงานหรือองค์กรระดับชาติ หมายถึง หน่วยงานนอกสถาบัน
ระดับกรมหรือเทียบเท่าขึน้ไป (เช่น ระดับจังหวัด) หรือรัฐวิสาหกิจ 
หรือ องค์การมหาชน หรือบริษัทมหาชนที่จดทะเบยีนในตลาด
หลักทรัพย์ หรือองค์กรกลางระดับชาติทั้งภาครัฐและเอกชน (เช่น 
สภาอุตสาหกรรม สภาหอการค้า สภาวิชาชีพ) 

ตัวบ่งชี้ 2.8 ระดับความส าเร็จของการเสริมสร้างคุณธรรม
จริยธรรมที่จัดให้กับนักศึกษา  
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ตัวบ่งชี้ 2.8 ระดับความส าเร็จของการเสริมสร้างคุณธรรม
จริยธรรมที่จัดให้กับนักศึกษา  

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  



2.9 ค่าเฉลี่ยของ GPA ของนักศึกษาปริญญาตรีที่ส าเร็จ
การศึกษา 

ผลรวมของค่า GPA ของนักศึกษาแต่ละคน 

จ านวนนักศึกษาที่ส าเร็จการศึกษาในปีการศึกษานั้น 

54 

1 2 3 4 5 
2.00-2.24 2.25-2.49 2.50-2.74 2.75-2.99 3.00 



2.10 ร้อยละของนักศึกษาปริญญาตรีที่เรียนส าเร็จตาม
หลักสูตรต่อจ านวนที่รับเข้า 
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1 2 3 4 5 
ร้อยละ  

50.00-64.99 
ร้อยละ  

65.00-74.99 
ร้อยละ  

75.00-84.99 
ร้อยละ  

85.00-94.99 
ร้อยละ 95 

จ านวนนักศึกษาทีส่ าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 
X 100 

จ านวนนักศึกษาทีร่ับเขา้ทัง้หมดในรหสันั้น 



1. บัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งานท าหรือประกอบอาชีพอิสระ
ภายใน 1 ปี 

เกณฑ์การให้คะแนน 
ใช้บัญญัติไตรยางศ์เทียบ ก าหนดร้อยละ 100 เท่ากับ 5 คะแนน 

จ านวนบัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งานท 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 

หมายเหต ุ ข้อมูลจากการส ารวจต้องมีความเป็นตัวแทนของผู้ส าเร็จการศึกษาทั้ง
ในเชิงปริมาณและในเชิงคุณภาพ อย่างน้อยร้อยละ  20 ของจ านวนผู้ส าเร็จ
การศึกษา 

เกณฑ์การให้คะแนน 
ใช้ค่าเฉลี่ยของการประเมินบัณฑิต (คะแนนเต็ม 5) 
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3. ผลงานของผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปรญิญาโทที่ได้รับการตีพิมพ์
หรือเผยแพร่ 

ผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานที่ตีพมิพ์หรอืเผยแพร่ 
         ของผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท 

จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทท้ังหมด 

X  100 

เกณฑ์การให้คะแนน 
ใช้บัญญัติไตรยางศ์เทียบ ก าหนดร้อยละ 25 เท่ากับ 5 คะแนนทุกกลุ่มสาขาวิชา 

หมายเหตุ  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 งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับชาติ 
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 าเร็จการศึกษาระดับปรญิญาเอกที่ได้รับการตีพิมพ์
หรือเผยแพร่ 

ผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานที่ตีพมิพ์ของ                    
ผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก 

จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกทั้งหมด 

X  100 

เกณฑ์การให้คะแนน 
ใช้บัญญัติไตรยางศ์เทียบ ก าหนดร้อยละ 50 เท่ากับ 5 คะแนนทุกกลุ่มสาขาวิชา 



ค่าน้ าหนัก ระดับคุณภาพงานวิจัย 
0.25 มีการตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ/ระดับ

นานาชาติ หรือมีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI  
0.50 มีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติที่มีชื่อปรากฏอยู่ในประกาศของสมศ. 
0.75 การตีพิมพ์บัญชีรายชื่อวารสารระดับนานาชาติท่ีมีชื่อปรากฏอยู่ในประกาศของ

สมศ. 
1.00 มีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ปรากฏในฐานข้อมูลการจัด

อันดับวารสาร SJR (SCImago Journal Rank: www.scimagojr.com) ในปี
ล่าสุด ใน subject category ที่ตีพิมพ์ หรือมีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ
ระดับนานาชาติที่ปรากฏในฐานข้อมูลสากล ISI หรือ scopus 

ก าหนดระดับคุณภาพบทความวิจัยที่ตีพิมพ์ 
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http://www.scimagojr.com/


ก าหนดระดับคุณภาพงานสร้างสรรค์ที่เผยแพร่ 

ค่าน้ าหนัก ระดับคุณภาพการเผยแพร่* 
0.125 งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับสถาบันหรือจังหวัด 
0.25 งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับชาติ 
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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14. การพัฒนาคณาจารย์ 

คุณภาพอาจารย์ เป็นปัจจัยส าคัญทีส่่งผลต่อคุณภาพของผู้เรียน รวมทั้ง
พิจารณาจากความส าเร็จของสถาบนัในการส่งเสริม สนับสนุนการพฒันา
คุณภาพอาจารย์ เพื่อใหอ้าจารย์ติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการอย่าง
ต่อเนื่อง อันจะท าให้สถาบนัสามารถแขง่ขันได้ในระดับสากล คุณภาพ
อาจารย์พิจารณาจากคณุวุฒิและต าแหน่งทางวิชาการ 
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ค่าน้ าหนักระดับคุณภาพอาจารย์ 

         วุฒิการศึกษา 
ต าแหน่งทางวิชาการ 

ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก 

อาจารย์ 0 2 5 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 1 3 6 

รองศาสตราจารย์ 3 5 8 

ศาสตราจารย์ 6 8 10 

นับอาจารย์ประจ าที่ปฏิบัติงานจริงรวมที่ลาศึกษาต่อ 
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ค่าน้ าหนักระดับคุณภาพอาจารย์ 

วิธีการค านวณ 
      

 ผลรวมถ่วงน้ าหนักของอาจารย์ประจ า 

    อาจารย์ประจ าทั้งหมด 

เกณฑ์การให้คะแนน 
ใช้บัญญัติไตรยางศ์เทียบ โดยก าหนดให้ค่าดัชนีคุณภาพอาจารย์เป็น 6 คะแนน
เท่ากับ 5 คะแนน  
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องค์ประกอบที่ 3 
กิจกรรมการพัฒนานักศึกษา 
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ตัวบ่งชี้ 3.1 ระบบและกลไกการให้ค าปรึกษาและบริการด้าน
ข้อมูลข่าวสาร  

1. มีการจัดบริการให้ค าปรึกษาทางวิชาการและแนะแนวการใชช้ีวิตแก่
นักศึกษา 

2. มีการจัดบริการข้อมูลข่าวสารที่เปน็ประโยชน์ต่อนักศึกษา 
3. มีการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาประสบการณท์างวิชาการและวิชาชีพแก่

นักศึกษา 
4. มีการจัดบริการข้อมูลข่าวสารที่เปน็ประโยชน์ต่อศิษย์เก่า 
5. มีการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาความรู้และประสบการณ์ให้ศษิย์เก่า 
6. มีผลการประเมินคุณภาพของการให้บริการในข้อ 1 – 3 ทุกข้อไม่ต่ ากว่า 

3.51 จากคะแนนเต็ม 5 
7. มีการน าผลการประเมินคุณภาพของการให้บริการมาใช้เป็นข้อมูลในการ

พัฒนาการจัดบริการที่สนองความต้องการของนักศึกษา 
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ตัวบ่งชี้ 3.1 ระบบและกลไกการให้ค าปรึกษาและบริการด้าน
ข้อมูลข่าวสาร  

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 3.2 ระบบและกลไกการส่งเสริมกิจกรรมนักศึกษา  

1. ส่วนงานจัดท าแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาที่ส่งเสริมผลการ
เรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติทุกด้าน 

2. มีกิจกรรมให้ความรู้และทักษะการประกันคณุภาพการศึกษาแก่
นักศึกษา 
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ตัวบ่งชี้ 3.2 ระบบและกลไกการส่งเสริมกิจกรรมนักศึกษา  

3. มีการส่งเสริมให้นักศึกษาน าความรู้ด้านการประกันคุณภาพไปใช้ใน
การจัดกิจกรรมที่ด าเนินการโดยนักศึกษาอย่างน้อย 5 ประเภท
ส าหรับระดับปริญญาตรี และอย่างน้อย 2 ประเภทส าหรับระดับ
บัณฑิตศึกษา จากกิจกรรมต่อไปนี้ 

    - กิจกรรมวิชาการที่ส่งเสรมิคุณลกัษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ 
    - กิจกรรมกีฬาหรือการส่งเสรมิสุขภาพ 
    - กิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์หรือรักษาสิ่งแวดล้อม 
    - กิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรม 
    - กิจกรรมส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรม 



73 

ตัวบ่งชี้ 3.2 ระบบและกลไกการส่งเสริมกิจกรรมนักศึกษา  

4. มีการสนับสนุนให้นักศึกษาสรา้งเครือข่ายพัฒนาคณุภาพภายใน
มหาวิทยาลัยและระหว่างมหาวิทยาลยั และมีกิจกรรมร่วมกัน 

5. มีการประเมินความส าเร็จตามวัตถุประสงคข์องแผนการจัดกิจกรรม
พัฒนานักศึกษา (เป็นการประเมินความส าเรจ็ตามวัตถุประสงค์ของ
แผนการจัดกิจกรรม ไม่ใช่ประเมินผลการจัดกิจกรรมหรือโครงการ) 

6. มีการน าผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือปรบัปรุงการจัดกิจกรรม
เพื่อพัฒนานักศึกษา 
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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 4 
การวิจัย 
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ตัวบ่งชี้ 4.1 ระบบและกลไกการพัฒนางานวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค์  

1. มีระบบและกลไกบริหารงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค ์เพื่อให้บรรลุ
เป้าหมายตามแผนด้านการวิจัยของสว่นงาน และด าเนินการตาม
ระบบที่ก าหนด 

2. มีการบูรณาการกระบวนการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์กับการจัดการ
เรียนการสอน 

3. มีการพัฒนาศักยภาพด้านการวิจัยหรอืงานสร้างสรรคแ์ละให้ความรู้
ด้านจรรยาบรรณการวิจัยแก่อาจารย์ประจ าและนักวิจัย 

4. มีการจัดสรรงบประมาณของส่วนงาน เพื่อเปน็ทุนวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค ์
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ตัวบ่งชี้ 4.1 ระบบและกลไกการพัฒนางานวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค์  

5. มีการสนับสนุนพันธกิจด้านการวิจัยหรอืงานสร้างสรรคต์ามอัตลักษณ์
ของส่วนงานอย่างนอ้ยในประเด็นต่อไปนี้ 

-  ห้องปฏิบัติการวิจัยฯ หรือหน่วยวิจัยฯ หรือศูนย์เครื่องมือ หรือศูนย์ให้
ค าปรึกษาและสนับสนนุการวิจัยฯ 

-  ห้องสมุดหรือแหล่งค้นคว้าข้อมูลสนบัสนุนการวิจัยฯ 
-  สิ่งอ านวยความสะดวกหรอืการรกัษาความปลอดภัยในการวิจัยฯ เช่น 

ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ระบบรักษาความปลอดภัยใน
ห้องปฏิบัติการวิจัย 

-  กิจกรรมวิชาการที่ส่งเสริมงานวิจัยฯ เช่น การจัดประชุมวิชาการ การ
จัดแสดงงานสร้างสรรค์ การจัดให้มีศาสตราจารย์อาคันตุกะหรือ
ศาสตราจารย์รับเชิญ (visiting professor) 
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ตัวบ่งชี้ 4.1 ระบบและกลไกการพัฒนางานวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค์  

6. มีการติดตามและประเมินผลการสนับสนุนในขอ้ 4 และข้อ 5 
อย่างครบถ้วนทุกประเด็น 

7. มีการน าผลการประเมินไปปรับปรุงการสนับสนุนพนัธกิจด้านการ
วิจัยหรืองานสร้างสรรค์ของสว่นงาน 
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มีการบูรณาการกระบวนการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์กับการ
จัดการเรียนการสอน 

1) การก าหนดให้นักศึกษาบัณฑิตศึกษาเป็นสว่นหนึง่ในทีมวิจัยของอาจารย์  
2) การก าหนดใหนักศึกษาระดับปรญิญาตรีท าโครงการวิจัยหรืองานสราง

สรรค์ซึ่งเกี่ยวของกับงานวิจัยหรอืงานสรางสรรค์ของอาจารย์  
3) การก าหนดใหนักศึกษาทุกระดับเขาฟงัการบรรยายหรือสัมมนาเกี่ยวกับ

ผลความก้าวหน้าในงานวิจัยของอาจารย์หรอืของศาสตราจารย์อาคันตุกะ 
หรือศาสตราจารย์รับเชญิ (visiting professor) หรือเข้าร่วมการจัด
แสดงงานสรางสรรคข์องอาจารย ์
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มีการบูรณาการกระบวนการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์กับการ
จัดการเรียนการสอน 

4) การจัดใหมีการประชุมเสนอผลงานวิจัยหรือแสดงงานสรางสรรค์ของ
นักศึกษาหรือส่งเสริมนักศกึษาเขาร่วมประชมุการเสนอผลงานวิจัยและ
งานสรางสรรคร์ะดับชาติและนานาชาต ิ

5) การส่งเสริมใหอาจารย์น าผลลพัธ์ที่เกิดจากการวิจัยไปเปน็ส่วนหนึง่ของ
เนื้อหาในการจัดการเรียนการสอน เป็นตน 
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ตัวบ่งชี้ 4.1 ระบบและกลไกการพัฒนางานวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค์  

เกณฑ์ทั่วไป 
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 4.2 ระบบและกลไกการจัดการความรู้จากงานวิจัย
หรืองานสร้างสรรค์  

1. มีระบบและกลไกสนับสนนุการเผยแพร่ผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์
ในการประชุมวิชาการหรือการตีพิมพใ์นวารสารระดับชาติหรอื
นานาชาติ และมีการเผยแพร่ผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ในการ
ประชุมวิชาการหรอืการตีพมิพ์ในวารสารระดับชาติหรอืนานาชาติ 

2. มีระบบและกลไกการรวบรวม คัดสรร วิเคราะห์และสังเคราะห์ความรู้
จากงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ เพื่อให้เป็นองค์ความรู้ที่คนทั่วไป
เข้าใจได้ และด าเนินการตามระบบที่ก าหนด 

3. มีการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่องค์ความรู้จากงานวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค์ที่ได้จากข้อ 2 สู่สาธารณชนและผู้เกี่ยวข้อง 
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ตัวบ่งชี้ 4.2 ระบบและกลไกการจัดการความรู้จากงานวิจัย
หรืองานสร้างสรรค์  

4. มีการน าผลงานงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ไปใช้ให้เกิดประโยชน์และมี
การรับรองการใชป้ระโยชน์จริงจากหน่วยงานภายนอกหรอืชุมชน 

5. มีระบบและกลไกเพื่อช่วยในการคุ้มครองสิทธิ์ของงานวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค์ที่น าไปใช้ประโยชน์ และด าเนินการตามระบบที่ก าหนด 

เกณฑ์มาตรฐานเพิม่เติมเฉพาะกลุ่ม : 

6. มีระบบและกลไกส่งเสรมิการจดสิทธิบัตรหรอือนุสิทธิบัตร หรือการจด
แจ้งความเป็นเจ้าของลขิสิทธิ์ และมีการยื่นจดสิทธิบัตรและอนุสิทธิบตัร 
หรือการจดแจ้งความเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ (เฉพาะกลุ่ม ค1 และ ง) 
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ตัวบ่งชี้ 4.2 ระบบและกลไกการจัดการความรู้จากงานวิจัย
หรืองานสร้างสรรค์  

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  

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 
และครบถ้วนตาม
เกณฑ์มาตรฐาน

เพิ่มเติมเฉพาะกลุ่ม  
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ตัวบ่งชี้ 4.3 เงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ต่อ
จ านวนอาจารย์ประจ าและนักวิจัย (ปีงบประมาณ)  

เกณฑ์การประเมิน : โดยการแปลงจ านวนเงนิต่อจ านวนอาจารย์
ประจ าและนักวิจัยประจ าเป็น 

คะแนนระหว่าง 0 – 5 
เกณฑ์เฉพาะสถาบนักลุม่ ค1 และ ง จ าแนกเป็น 3 กลุ่มสาขาวิชา 
1.1 กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
จ านวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรอืงานสรา้งสรรค์จากภายในและ

ภายนอกสถาบันที่ก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 = 180,000 บาท
ขึ้นไปต่อคน 
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ตัวบ่งชี้ 4.3 เงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ต่อ
จ านวนอาจารย์ประจ าและนักวิจัย (ปีงบประมาณ)  

1.2 กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สขุภาพ 
จ านวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรอืงานสรา้งสรรค์จากภายในและ

ภายนอกสถาบันที่ก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 = 150,000 บาท
ขึ้นไปต่อคน 

 

1.3 กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ 
จ านวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรอืงานสรา้งสรรค์จากภายในและ

ภายนอกสถาบันที่ก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 = 75,000 บาท
ขึ้นไปต่อคน 
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ตัวบ่งชี้ 4.3 เงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ต่อ
จ านวนอาจารย์ประจ าและนักวิจัย (ปีงบประมาณ)  

นักวิจัยประจ า หมายถึง ข้าราชการ หรือพนักงาน หรือบุคลากรที่มี
สัญญาจ้างกับสถาบันอุดมศึกษาทั้งปีการศึกษา ที่มีต าแหน่งเป็น
เจ้าหน้าที่วิจัยหรือนักวิจัย 

หมายเหตุ :  
 จ านวนอาจารย์และนักวิจัยประจ า ให้นับตามปีการศึกษา และนับ

เฉพาะที่ปฏิบัติงานจรงิไม่นับรวมผู้ลาศึกษาต่อ 
 ให้นับจ านวนเงิน (in cash) ที่มีการเซ็นสัญญารับทุนในปีการศึกษา

หรือปีงบประมาณนั้นๆ ไม่ใช่จ านวนเงินที่เบิกจ่ายจริง 
 การแบ่งสัดส่วนจ านวนเงินกรณมีีผู้วิจัยจากหลายคณะวิชาหรอืหลาย

สถาบัน ให้แบ่งสัดส่วนจ านวนเงินตามที่คณะวิชาหรือสถาบันตกลงกัน 
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5. งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่ 

ผลรวมถ่วงน้ าหนักของงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์                               
ที่ตีพิมพ์หรือเผยแพร ่

อาจารย์ประจ าและนักวิจัยประจ าทั้งหมด 

X  100 

เกณฑ์การให้คะแนน 
ใช้บัญญัติไตรยางศ์เทียบ โดยก าหนดร้อยละเท่ากับ 5 คะแนนจ าแนกตามกลุ่มสาขาวิชา 

กลุ่มสาขา 5 คะแนน  

วิทยาศาสตร์สุขภาพ  20 

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  20 

มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  10  



ค่าน้ าหนัก ระดับคุณภาพงานวิจัย 
0.25 มีการตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ/ระดับ

นานาชาติ หรือมีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI  
0.50 มีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติที่มีชื่อปรากฏอยู่ในประกาศของสมศ. 
0.75 การตีพิมพ์บัญชีรายชื่อวารสารระดับนานาชาติท่ีมีชื่อปรากฏอยู่ในประกาศของ

สมศ. 
1.00 มีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ปรากฏในฐานข้อมูลการจัด

อันดับวารสาร SJR (SCImago Journal Rank: www.scimagojr.com) ในปี
ล่าสุด ใน subject category ที่ตีพิมพ์ หรือมีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ
ระดับนานาชาติที่ปรากฏในฐานข้อมูลสากล ISI หรือ scopus 

ก าหนดระดับคุณภาพบทความวิจัยที่ตีพิมพ์ 

89 

http://www.scimagojr.com/


ก าหนดระดับคุณภาพงานสร้างสรรค์ที่เผยแพร่ 

ค่าน้ าหนัก ระดับคุณภาพการเผยแพร่* 
0.125 งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับสถาบันหรือจังหวัด 
0.25 งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับชาติ 
0.50 งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับความร่วมมือระหว่าง

ประเทศ 
0.75 งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับภูมิภาคอาเซียน 
1.00 งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับนานาชาติ 

90 

*องค์ประกอบของคณะกรรมการไม่น้อยกว่า 3 คน และต้องมีบุคคลภายนอก
สถานศึกษาร่วมพิจารณาด้วย 
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6. งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่น าไปใช้ประโยชน์  

ผลรวมของจ านวนงานวิจัยหรืองานสรา้งสรรค์                      
ที่น าไปใช้ประโยชน์ 

จ านวนอาจารย์ประจ าและนักวิจัยประจ าทั้งหมด 

X  100 

เกณฑ์การให้คะแนน 
ใช้บัญญัติไตรยางศ์เทียบ ก าหนดร้อยละ 20 เท่ากับ 5 คะแนน 
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7. ผลงานวิชาการที่ได้รับการรับรองคุณภาพ  

ผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานวิชาการ                          
ที่ได้รับรองคุณภาพ 

จ านวนอาจารย์ประจ าและนักวิจัยประจ าทั้งหมด 
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)ิ 
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องค์ประกอบที่ 5 
การบริการวิชาการแก่สังคม 
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ตัวบ่งชี้ 5.1 ระบบและกลไกการบริการทางวิชาการแก่สังคม  

1. มีระบบและกลไกการบริการทางวิชาการแก่สังคม และด าเนินการตาม
ระบบที่ก าหนด 

2. มีการบูรณาการงานบรกิารทางวิชาการแก่สังคมกับการเรียนการสอน 

3. มีการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแก่สังคมกับการวิจัย 

4. มีการประเมินผลความส าเร็จของการบูรณาการงานบรกิารทาง
วิชาการแก่สังคมกับการเรียนการสอนและการวิจัย 

5. มีการน าผลการประเมินไปปรับปรุงการบูรณาการงานบริการทาง
วิชาการแก่สังคมกับการเรียนการสอนและการวิจัย 
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ตัวบ่งชี้ 5.1 ระบบและกลไกการบริการทางวิชาการแก่สังคม  

     การประเมินผลการบูรณาการ ไม่ใช่ประเมินผลโครงการ 

 

การให้บริการทางวิชาการแก่สังคม  

 หมายถึง กิจกรรมหรือโครงการให้บริการแก่สังคมภายนอก
สถาบันการศึกษา หรือเป็นการให้บริการที่จัดในสถาบันการศกึษาโดยมี
บุคคลภายนอกเข้ามาใชบ้ริการ 
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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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ตัวบ่งชี้ 5.2 กระบวนการบริการทางวิชาการให้เกิด
ประโยชน์ต่อสังคม  

1. มีการส ารวจความต้องการของชุมชน หรือภาครัฐ หรือภาคเอกชน 
หรือหน่วยงานวิชาชีพเพือ่ประกอบการก าหนดทิศทางและการจัดท า
แผนการบริการทางวิชาการตามจุดเน้นของส่วนงาน 

2. มีความร่วมมือด้านบริการทางวิชาการเพือ่การเรยีนรู้และเสริมสร้าง
ความเข้มแข็งของชุมชน หรือภาคเอกชน หรือภาครัฐ หรือหน่วยงาน
วิชาชีพ 

3. มีการประเมินประโยชน์หรอืผลกระทบของการใหบ้ริการทางวิชาการ
ต่อสังคม 
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ตัวบ่งชี้ 5.2 กระบวนการบริการทางวิชาการให้เกิด
ประโยชน์ต่อสังคม  

4. มีการน าผลการประเมินในขอ้ 3 ไปพัฒนาระบบและกลไก หรือ
กิจกรรมการให้บริการทางวิชาการ 

5. มีการพัฒนาความรู้ที่ได้จากการให้บริการทางวิชาการและถ่ายทอด
ความรู้สู่บุคลากรภายในส่วนงานและเผยแพร่สู่สาธารณชน 
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ตัวบ่งชี้ 5.2 กระบวนการบริการทางวิชาการให้เกิดประโยชน์
ต่อสังคม  

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  



8. ผลการน าความรู้และประสบการณ์จากการใหบ้ริการวิชาการมาใช้ใน
การพัฒนาการเรยีนการสอนและการวิจัย 

จ านวนโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการ ที่น ามาใช้
พัฒนาการเรียนการสอนและการวิจัย 

X 100 
จ านวนโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการตามแผนที่   

สภาสถาบนัอนุมัต ิ

เกณฑ์การให้คะแนน 
ใช้บัญญัติไตรยางศ์เทียบ ก าหนดร้อยละ 30 เท่ากับ 5 คะแนน 
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ผลการใช้ในการพัฒนาการเรียนการสอนและการวิจัยต้องเสร็จสิ้นในปีที่ประเมิน 



ข้อ ข้อมูลพื้นฐาน จ านวน 

1. จ านวนโครงการบริการวิชาการที่น ามาใช้พัฒนาการเรียนการสอน 

2. จ านวนโครงการบริการวิชาการที่น ามาใช้พัฒนาการวิจัย 

3. จ านวนโครงการบริการวิชาการที่น ามาใช้พัฒนาทั้งในส่วนของการ
เรียนการสอนและการวิจัย 

4. จ านวนโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการตามแผนที่สภาสถาบัน
อนุมัต ิ

5. ร้อยละของโครงการบริการวิชาการที่น ามาใช้พัฒนาการเรียนการ
สอนและการวิจัย 
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9. การเรียนรู้และเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนหรือ
องค์กรภายนอก 

ประเด็นการพิจารณา 
1. มีการด าเนินงานตามวงจรคุณภาพ (PDCA) โดยการมีส่วนร่วมของ

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

อย่างต่อเนื่อง 
4. ชุมชนหรือองค์กรสร้างกลไกที่มีการพัฒนาตนเอง โดยคงอัตลักษณ์

ของคนในชุมชนและเอกลกัษณข์องท้องถิ่นอย่างต่อเนื่องหรือยั่งยืน 
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 
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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 านุบ ารงุ
ศิลปะและวัฒนธรรมกับการจัดการเรยีนการสอนและกิจกรรม
นักศึกษา 
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ตัวบ่งชี้ 6.1 ระบบและกลไกการท านุบ ารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม  

5. มีการน าผลการประเมินไปปรับปรุงการบูรณาการงานด้านท านุ
บ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมกับการจัดการเรียนการสอนและกิจกรรม
นักศึกษา 

6. มีการก าหนดหรือสร้างมาตรฐานคณุภาพด้านศิลปะและวัฒนธรรม
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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10. การส่งเสริมและสนับสนุนด้านศิลปะและวัฒนธรรม 

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

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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องค์ประกอบที่ 7 
การบริหารและการจัดการ 
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ตัวบ่งชี้ 7.1 ภาวะผู้น าของคณะกรรมการบริหารประจ า
ส่วนงานและผู้บริหารทุกระดับของส่วนงาน 

1. คณะกรรมการบริหารประจ าส่วนงานปฏิบัติหน้าที่ตามที่กฎหมายก าหนด
ครบถ้วนและมีการประเมินตนเองตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดล่วงหนา้ 

2. ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ ก าหนดทิศทางการด าเนนิงาน และสามารถถ่ายทอด
ไปยังบุคลากรทุกระดับ มีความสามารถในการวางแผนกลยุทธ์ มีการน า
ข้อมูลสารสนเทศเป็นฐานในการปฏิบัติงานและพฒันาส่วนงาน (สัมพันธ์
กับตัวบ่งชี้ 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 างานบรรลุวัตถุประสงค์ของส่วนงานเต็มตามศักยภาพ 

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. 



116 

ตัวบ่งชี้ 7.2 การพัฒนาส่วนงานสู่สถาบันเรียนรู้  

1. มีการก าหนดประเด็นความรู้และเป้าหมายของการจัดการความรู้ที่
สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ของสว่นงานอย่างน้อยครอบคลุมพันธกิจ
ด้านการผลิตบัณฑิตและด้านการวิจัย 

2. ก าหนดบุคลากรกลุ่มเป้าหมายที่จะพฒันาความรู้และทักษะด้านการ
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 ทักษะของผู้มีประสบการณต์รง (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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ตัวบ่งชี้ 7.3 ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจ  

1. มีแผนระบบสารสนเทศ (Information System Plan) 
2. มีระบบสารสนเทศเพือ่การบริหารและการตัดสินใจตามพันธกิจของ

ส่วนงาน โดยอย่างน้อยต้องครอบคลุมการจัดการเรียนการสอน การ
วิจัย การบริหารจัดการ และการเงิน และสามารถน าไปใช้ในการ
ด าเนินงานประกันคุณภาพ 

3. มีการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบสารสนเทศ 
4. มีการน าผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ใชร้ะบบสารสนเทศมา

ปรับปรุงระบบสารสนเทศ 
5. มีการส่งข้อมูลผ่านระบบเครือข่ายของหน่วยงานภายนอกที่

เกี่ยวข้องตามที่ก าหนด 
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ตัวบ่งชี้ 7.3 ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจ  

ระบบสารสนเทศ หมายถึง  
 ระบบที่ท าหน้าท่ีในการรวบรวมข้อมูลเข้ามาท าการประมวลผล 

รวมทั้งการวิเคราะห์เพื่อจัดท าเปน็สารสนเทศในรูปแบบต่าง ๆ และ
น าส่งไปยังผู้ที่มีสิทธิได้รับสารสนเทศ เพื่อใช้ในการปฏิบัติงาน การ
บริหาร หรือการตัดสินใจ โดยมีคอมพิวเตอร์ รวมทั้งอุปกรณ์ต่าง ๆ 
เป็น เครื่องมือสนับสนุนการท างานของระบบสารสนเทศ ระบบ
สารสนเทศในองค์การมีหลายประเภทในแต่ละประเภทมีได้หลาย
ระบบ ทั้งนี้ เพื่อตอบสนองวัตถุประสงค์เฉพาะด้านในการท างานที่
แตกต่างกันออกไป 
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ตัวบ่งชี้ 7.3 ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจ  

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 
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ตัวบ่งชี้ 7.4 ระบบบริหารความเสี่ยง  

1. มีการแต่งตั้งคณะกรรมการหรือคณะท างานบรหิารความเสี่ยง โดยมี
ผู้บริหารระดับสูงและตัวแทนที่รับผิดชอบพันธกิจหลกัของสถาบันร่วม
เป็นคณะกรรมการหรือคณะท างาน 

2. มีการวิเคราะห์และระบุความเสี่ยง และปจัจัยที่ก่อให้เกิดความเสี่ยงอย่าง
น้อย 3 ด้าน ตามบริบทของส่วนงาน จากตัวอย่างต่อไปนี ้

- ความเสี่ยงด้านทรัพยากร (การเงนิ งบประมาณ ระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ อาคารสถานที่) 

- ความเสี่ยงด้านยุทธศาสตร์ หรือกลยุทธ์ของสว่นงาน 
- ความเสี่ยงด้านนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ 
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ตัวบ่งชี้ 7.4 ระบบบริหารความเสี่ยง  

- ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน เช่น ความเสี่ยงขอกระบวนการบรหิาร
หลักสูตร การบริหารงานวิจัย ระบบงาน ระบบประกันคณุภาพ 

- ความเสี่ยงด้านบุคลากรและความเสี่ยงด้านธรรมาภบิาล โดยเฉพาะ
จรรยาบรรณของอาจารย์และบุคลากร 

- ความเสี่ยงจากเหตุการณ์ภายนอก 
3. มีการประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยงและจัดล าดับความ

เสี่ยงที่ได้จากการวิเคราะห์ในข้อ 2 
4. มีการจัดท าแผนบริหารความเสี่ยงที่มีระดับความเสี่ยงสงู และ

ด าเนินการตามแผน 
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ตัวบ่งชี้ 7.4 ระบบบริหารความเสี่ยง  

5. มีการติดตาม และประเมินผลการด าเนินงานตามแผน และรายงานต่อ
คณะกรรมการอ านวยการประจ าส่วนงานและคณะกรรมการบรหิาร
ความเสี่ยงและระบบการควบคุมภายในของมหาวิทยาลัยเพื่อพจิารณา
อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 

6. มีการน าผลการประเมิน และข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการอ านวยการ
ประจ าส่วนงานและคณะกรรมการบรหิารความเสี่ยงและระบบการ
ควบคุมภายในของมหาวิทยาลัยไปใช้ในการปรับแผนหรอืวิเคราะห์
ความเสี่ยงในรอบปีถัดไป  
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ตัวบ่งชี้ 7.4 ระบบบริหารความเสี่ยง  

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 

หมายเหตุ : คะแนนการประเมินจะเท่ากับ 0 หากพบว่าเกิดเหตุการณ์ร้ายแรงขึ้นภายในสถาบันใน
รอบปีการประเมิน ที่ส่งผลกระทบต่อชีวิตและความปลอดภัยของนักศึกษา คณาจารย์ บุคลากร 
หรือต่อชื่อเสียงภาพลักษณ์ หรือต่อความม่ันคงทางการเงินของสถาบัน อันเนื่องมาจากความ
บกพร่องของสถาบันในการควบคุม หรือจัดการกับความเสี่ยง หรือปัจจัยเสี่ยงที่ไม่มีประสิทธิภาพ
เพียงพอ โดยมีหลักฐานประกอบที่ชัดเจน  
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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 (สัมพันธ์กับ 7.1 ข้อ 2) 

6. มีการตรวจติดตามการใช้เงินให้เป็นไปตามระเบียบและกฎเกณฑ์ที่
มหาวิทยาลัยก าหนด 

7. ผู้บริหารระดับสูงมีการติดตามผลการใช้เงินให้เป็นไปตามเปา้หมาย 
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 รวมท้ังมีการวิเคราะห์ต้นทุนของการด 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 



132 

ตัวบ่งชี้ที่ 9.1 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษา
ภายใน  

1. มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายในที่เหมาะสม 
และสอดคล้องกับพันธกิจและพฒันาการของส่วนงานตั้งแต่ระดับ
ภาควิชา หรือหน่วยงานเทียบเท่า และด าเนินการตามระบบที่
ก าหนด 

2. มีการก าหนดนโยบายและให้ความส าคญัเรื่องการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายใน โดยคณะกรรมการระดับนโยบายและผู้บรหิาร
สูงสุดของส่วนงาน 

3. มีการก าหนดตัวบ่งชี้เพิ่มเติมตามอัตลักษณข์องส่วนงาน 
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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 (สัมพันธ์กับตัวบ่งชี้ 1.1 ข้อ 7) 

6. มีระบบสารสนเทศที่ให้ข้อมูลสนับสนุนการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายในครบทัง้ 9 องค์ประกอบคุณภาพ 

7. มีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการประกันคุณภาพการศึกษา 
โดยเฉพาะนักศึกษา ผู้ใช้บัณฑิต และผู้ใช้บริการตามพันธกิจของ
ส่วนงาน 
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ตัวบ่งชี้ที่ 9.1 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษา
ภายใน  

8. มีเครือข่ายการแลกเปลี่ยนเรยีนรู้ด้านการประกันคุณภาพ
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 าเรจ็ปรากฏชัดเจน 
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 



ข้อพึงระวัง 

 ควรเขียนรายงาน (ประเมินตนเอง) ในสิ่งที่ได้ด าเนินการ
ไปแล้วเท่านั้น ไม่ควรเขียนสิ่งที่ก าลังจะท า ซึ่งสิ่งท่ีเขียน
ไว้ใน SAR ควรมีหลักฐานอ้างอิงเชิงประจักษ์ที่สามารถ
ตรวจสอบได้ 

 เน้นที่ Fact ไม่ควรเข้าข้างตัวเองเพื่อให้ได้คะแนนสูงๆ 
เพราะจะไม่เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนา/ปรับปรุงใดๆ 

 

การจัดท ารายงานการประเมินตนเอง (SAR)  
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 ตัวบ่งชี้เชิงคุณภาพควรเขียนอธิบายให้ชดัเจน เพื่อให้ SAR มี
คุณค่าเมื่อกลับมาอ่านซ้ า 

 ตรวจสอบความสอดคล้องระหว่างผลการด าเนินงานที่รายงานใน
ส่วนที่ 2 และ ส่วนที่ 3 ให้ตรงกัน 
 

หลักในการเขียน SAR 



การบูรณาการพันธกิจ                

ของสถาบันอุดมศึกษา

      รองศาสตราจารย ดร.สมบูรณวัลย  สัตยารักษวิทย

      รองอธิการบดีฝายวิชาการ

      มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย



การบูรณาการ (Integration) หมายถึง “การทาํให       

         สมบูรณ หมายความถึงการทําใหหนวยยอยๆ ที่สัมพันธ

         อิงอาศัยกนัอยูเขามารวมทําหนาที่อยางประสานกลมกลืน

         เปนองครวมหนึ่งเดียว ที่มีความครบถวนสมบูรณในตัวเอง”

              (พระเทพเวท,ี 2531)

ความหมายของบูรณาการ



“การผสมกลมกลืนของแผน กระบวนการ สารสนเทศ 

การจัดสรรทรัพยากร การปฏิบัติ ผลลัพธ และการ

วิ เคราะห  เ พื่อสนับสนุนเป าประสงคที่ สํ าคัญของ

สถานศึกษา การบูรณาการที่มีประสิทธิผล ตองสอดคลอง

ไปในแนวทางเดียวกัน ซึ่งการดําเนินการภายในระบบการ

จัดการและผลการดําเนินการตองมีความเชื่อมโยงกันเปน

หนึ่งเดียวอยางสมบูรณ”

  (สมศ. : อภิธานศัพท; คูมือการประกนัคณุภาพการศึกษา

   ภายในสถานศึกษา ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2553, สกอ.)

ความหมายของบูรณาการ



        To make into a whole by bringing  

         all parts together 

(Free Online Dictionary)

ความหมายของบูรณาการ



Generally means combining  

parts so that they work together 
or form a whole.

(Whatls.com)

ความหมายของบูรณาการ



พันธกิจหลักของสถาบันอุดมศึกษา

การผลิตบัณฑิต

การวิจัย

การใหบริการวิชาการ

การทํานุบํารุงศิลปวฒันธรรม



             การจัดกิจกรรมการเรยีนการสอนที่ให  

     ผูเรียนมีความรูในวิชาการและวิชาชพี 

             มีลักษณะตามหลักสูตรที่กําหนด

            ความหมายของการผลิตบัณฑิต

(คูมือการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา  

ระดับอดุมศึกษา พ.ศ.2553, สกอ.)



กระบวนการที่มีระเบียบแบบแผนในการ        

คนหาคําตอบของปญหาหรือการเสาะแสวง     

หาความรูใหม  ตลอดจนถึงการประดิษฐ        

คิดคนที่ผานกระบวนการศกึษาคนควาหรือ

ทดลอง วิเคราะห  และตีความขอมลู             

ตลอดจนสรุปผลอยางเปนระบบ

ความหมายของการวิจัย

(คูมือการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา  

ระดับอดุมศึกษา พ.ศ.2553, สกอ.)



ผลงานวชิาการที่มีการศกึษาคนควาที่

แสดงออกทางศิลปะหรือดนตรีอันเปน            

ที่ยอมรับ

    

     (คูมือการประกนัคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา   

               ระดับอุดมศึกษา พ.ศ.2553, สกอ.)

     ความหมายของงานสรางสรรค



กิจกรรมหรือโครงการใหบริการแกสงัคม

ภายนอกสถาบันการศึกษา หรือเปนการ

ใหบริการที่จัดในสถาบนัการศึกษา โดยมี

บุคคลภายนอกเขามาใชบรกิาร

    (คูมือการประกนัคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา        

           ระดับอุดมศึกษา พ.ศ.2553, สกอ.)

ความหมายของบริการวิชาการแกสงัคม



ศิลปะ  คือ  ความงาม  คุณคาของความงดงาม หรือผลงาน

ของมนุษยที่มีจุดมุงหมายการสรางสรรคและแสดงออกถึง

ความงาม เพื่อตอบสนองความตองการทางดานจิตใจของ

มนุษย ใหมนุษยมีอารมณเพลิดเพลินและมีความสุขแหง

ชีวิตอยางแทจริง

วัฒนธรรม  หมายถึง  แบบอยางหรือวถิีการดําเนนิชีวติ

ของชุมชนแตละกลุม เปนตัวกําหนดพฤติกรรมการอยู

รวมกันอยางปกติสุขในสังคม

   (http://hitthaiculture.blogspot.com)

ความหมายของศิลปะและวัฒนธรรม



วัตถุประสงค     เพือ่ใหผูเรียนเกิดการเรียนรู
                    กระบวนการวิจัยในวิชาตางๆ 

            ที่ไมใชวชิาที่สอนการวจิัย

   ตัวบงชี้ความสําเร็จ     ความสัมฤทธิ์ผลในการเรียนรู

   (ตองกําหนด                  กระบวนการวิจัย

   คาเปาหมายดวย)         

 

การบูรณาการกระบวนการวิจัยหรืองานสรางสรรค

กับการจัดการเรียนการสอน



 ตัวอยางการดําเนินการ   

       -  ใหโจทยปญหาของเนื้อหาในรายวชิา       

      ผูเรียนตองคนควาทฤษฎี หลักการ รวบรวม       

      ขอมลูที่เกี่ยวของ ประมวลผลขอมลู วิเคราะห

      และสรุปผล เพือ่ตอบโจทยปญหา

           -  ใหนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา เปนผูรวมทีม

      วิจัยของอาจารย และใหนักศึกษาจัดทํา  

      รายงานตามที่อาจารยมอบหมายงานใน

      รายวชิา



      -  ใหนักศึกษาทํางานวิจัยในประเด็นยอยๆ 

ที่เปนสวนหนึ่งหรือเกี่ยวของกับงานวิจัย

ของอาจารย ในองคความรูหรือเนื้อหา

สาระของรายวิชา

      -  ใหนักศึกษาเขาฟงการนําเสนอผลงานวิจัย

ซึ่งเกี่ยวของกับรายวิชา โดยการนําเสนอ

ตองเนนกระบวนการวิจัย



การบูรณาการงานบริการทางวิชาการแกสงัคม

กับการเรียนการสอน

วัตถุประสงค
ตัวบงชี้วัดความสําเร็จ

(ตองกําหนดคาเปาหมายดวย)

   1. เพื่อใหผูเรียนไดเรียนรู    

ประสบการณจริง

  1. ความสัมฤทธิ์ผลในการ    

เรียนรู

ตัวอยางการดําเนินการ

     นักศึกษาไปชวยดําเนินการเลือกตั้ง

     การพัฒนาแบรนดใหสินคา OTOP

     การจัดทํารายการโทรทัศนเพื่อผูบกพรองทางการไดยิน



วัตถุประสงค
ตัวบงชี้วัดความสําเร็จ

(ตองกําหนดคาเปาหมายดวย)

2.  เพื่อใหผูเรียนใชความรูไป 

ใหบรกิารทางวิชาการ

  2.  ประโยชนที่ผูรับบริการไดรับ

       และความพงึพอใจของ      

ผูรับบริการ

ตัวอยางการดําเนินการ

     การสอนหนังสือหรืออธิบายการทาํการบานใหนักเรียน

     การอบรมการใชคอมพวิเตอรแกผูชราหรือชาวบานในชุมชน

     การอบรมการทาํลกูประคบสมนุไพร

การบูรณาการงานบริการทางวิชาการแกสงัคม

กับการเรียนการสอน



วัตถุประสงค
ตัวบงชี้วัดความสําเร็จ

(ตองกําหนดคาเปาหมายดวย)

  3.   เพื่อใหผูสอนนาํความรูจาก

       ประสบการณจริงมาพฒันา

       การจดัการเรียนการสอน

  3.   มีการพัฒนาการจัดการเรียน

        การสอน (กระบวนการเรียน

        การสอน คําอธิบายรายวิชา

        รายวชิาใหม)

ตัวอยางการดําเนินการ

   การนําโจทยปญหาจริงมาใหผูเรียนวเิคราะห

   การพัฒนาวชิาใหมเปนวชิาเลือก เชน วชิาการจัดทาํรายการ      

โทรทศันสาํหรบักลุมดอยโอกาส วชิาเกี่ยวกับวชิาชีพบัญชี

การบูรณาการงานบริการทางวิชาการแกสงัคม

กับการเรียนการสอน



วัตถุประสงค
ตัวบงชี้วัดความสําเร็จ

(ตองกําหนดคาเปาหมายดวย)

1.  ทําการวิจัยเพื่อพัฒนางาน

บริการทางวิชาการ

1. ประเด็นในการพัฒนางาน

     บริการวิชาการ

ตัวอยางการดําเนินการ

            การจัดสอบทักษะภาษาอังกฤษ

   การอบรมวิชาชีพบัญชี

            การใหบริการของศูนยทดสอบเครื่องมือ

การบูรณาการงานบริการทางวิชาการแกสงัคม

กับการวิจัย



วัตถุประสงค
ตัวบงชี้วัดความสําเร็จ

(ตองกําหนดคาเปาหมายดวย)

2. นําผลการวิจัยไปใหบริการ

ทางวชิาการ

2. ประโยชนที่ผูรับบริการ

ไดรับและความพึงพอใจ

ของผูรับบริการ

ตัวอยางการดําเนินการ

การวจิัยการกําจัดศัตรูพืชดวยพืชสมุนไพร

การบูรณาการงานบริการทางวิชาการแกสงัคม

กับการวิจัย



วัตถุประสงค ตัวบงชี้วัดความสําเร็จ

(ตองกําหนดคาเปาหมายดวย)

3. พัฒนาโจทยการวจิัยจาก

งานบริการทางวชิาการ

  3.  คําถามการวิจัย

ตัวอยางการดําเนินการ

การใหบริการของศูนยใหคําปรึกษาทางกฎหมาย

การบูรณาการงานบริการทางวิชาการแกสงัคม

กับการวิจัย



วัตถุประสงค
ตัวบงชี้วัดความสําเร็จ

(ตองกําหนดคาเปาหมายดวย)

1. ใหผูเรียนซึมซับความงดงาม

ของศิลปะและวฒันธรรม

1. ความคิดเหน็ (ปลายเปด) 

เกี่ยวกับความงดงามของ

ศิลปะและวฒันธรรม

ตัวอยางการดําเนินการ

   การจัดการเรียนการสอนในวิชาที่ไมใชสาระทางศิลปะและวัฒนธรรม

            การออกแบบเกมที่มีคนเปนตัวละครในวรรณคดี

            การจัดทําแผนธุรกิจเกี่ยวกับสินคาที่ใชภูมิปญญาทองถิ่น

การบูรณาการงานดานทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม

กับการจัดการเรียนการสอนและกิจกรรมนักศึกษา



วัตถุประสงค
ตัวบงชี้วัดความสําเร็จ

(ตองกําหนดคาเปาหมายดวย)

2. ใหผูเรยีนมีสวนในการทาํนุ

บํารุงศิลปะและวัฒนธรรม

2.    ผลงานหรือกิจกรรมที่

ดําเนนิการและความรูเกี่ยวกบั

การทาํนุบํารุงศิลปะและ

วัฒนธรรม

ตัวอยางการดําเนินการ

    กิจกรรมนักศึกษา

            ประกวดการถายภาพเกี่ยวกับศิลปะและวัฒนธรรม

            กิจกรรมเกี่ยวกับประเพณีและเทศกาลตางๆ

การบูรณาการงานดานทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม

กับการจัดการเรียนการสอนและกิจกรรมนักศึกษา



หัวของานวิจัย วิชาที่บูรณาการ
วัตถุประสงคของ

การบูรณาการ
ตัวบงชี้ในการวัด

ความสําเร็จของ

การบูรณาการ

ลักษณะ         

การบูรณาการ

 

การบรูณาการกระบวนการวิจัยหรืองานสรางสรรคกับการจัดการเรียนการสอน

ปการศึกษา..............



โครงการ        

บริการวิชาการ วิชาที่บูรณาการ
วัตถุประสงคของ

การบูรณาการ
ตัวบงชี้ในการวัด

ความสําเร็จของ

การบูรณาการ

ลักษณะ         

การบูรณาการ

 

การบรูณาการงานบริการทางวิชาการแกสังคมกับการเรียนการสอน

ปการศึกษา..............



โครงการ        

บริการวิชาการ

งานวิจัย         

ที่บูรณาการ

วัตถุประสงคของ

การบูรณาการ
ตัวบงชี้ในการวัด

ความสําเร็จของ

การบูรณาการ

ลักษณะ         

การบูรณาการ

 

การบรูณาการงานบริการทางวิชาการแกสังคมกับการวิจัย

ปการศึกษา..............



วิชาที่บูรณาการ
วัตถุประสงคของ

การบูรณาการ
ตัวบงชี้ในการวัด

ความสําเร็จของ       

การบูรณาการ

ลักษณะ            

การบูรณาการ

 

การบรูณาการงานดานการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมกับการเรียนการสอน

ปการศึกษา..............
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