
เอกสารวิชากาเอกสารวิชาการ ร 11//25512551  

สํานักประกันคุณภาพ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

 

 

 
 

 

 

สํานักประกันคุณภาพ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

Office of Quality Assurance Kasetsart University 

ชั้น 9 อาคารสารนิเทศ 50 ป มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

โทรศัพท 0 2942 8299 (สายตรง), 0 2942 8200 ภายใน 4920 – 24 โทรสาร 0 2942 8299 

Home Page : http://www.qa.ku.ac.th   e-mail : qa@ku.ac.th 



คํานําคํานํา  

 

คูมือดัชนีประเมินและเกณฑมาตรฐานระบบประกันคุณภาพ ประจําป 2551

สําหรับคณะวิชา ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร เลมนี้ เปนฉบับปรับปรุงจากคูมือฯ 

ในป 2550 ซึ่งยังคงความสอดคลองในเรื่องของดัชนีและเกณฑการประเมินฯ  

ที่เชื่อมโยงกับตัวบงชี้ของ สกอ. มาตรฐานการประกันคุณภาพภายนอกของ สมศ. และ

กรอบการประเมินผลของก.พ.ร. โดยมีการปรับปรุงในสวนของการกําหนดเลขที่ดัชนี 

ประเภทของดัชนี นิยามศัพท และสูตรการคํานวณ ใหมีความชัดเจนยิ่งขึ้น โดยเฉพาะ

ประเภทดัชนีนั้นไดแบงเปน 3 ประเภท คือ ปจจัยนําเขา กระบวนการ และผลผลิต 

เพื่อใหการประเมินผลในภาพรวมมีความครอบคลุม และสามารถวัดประสิทธิภาพ 

ในการดําเนินงานไดอยางชัดเจน 

ในการนี้ สํานักประกันคุณภาพขอขอบคุณผูบริหารของหนวยงานตางๆ และ

บุคลากรทุกทานที่มีสวนเกี่ยวของ หรือใหขอคิดเห็นที่เปนประโยชน ขอขอบคุณ

คณะกรรมการประจําสํานักประกันคุณภาพ  ในการรวมกันระดมความคิดเห็นในการ

ปรับปรุงดัชนีประเมินคุณภาพภายในของมหาวิทยาลัย และขอขอบคุณทุกหนวยงาน 

ที่ใหความรวมมือเปนอยางดี ในการดําเนินงานการประกันคุณภาพตามที่ไดมีการ

พัฒนามาอยางตอเนื่อง 

อยางไรก็ตาม คูมือเลมนี้ยังอาจมีขอบกพรองบาง สํานักประกันคุณภาพตอง

ขออภัยไว ณ ที่นี้ และยินดีนอมรับความคิดเห็น ขอเสนอแนะเพื่อนําไปแกไขปรับปรุง

ตอไป  เพื่อมุงสู เปาหมายปลายทางของการดําเนินการรวมกัน คือ  การนําพา

มหาวิทยาลัยไปสูความเปนเลิศทางวิชาการ และมีมาตรฐานเทียบเคียงไดในระดับ

สากล 

สํานักประกันคุณภาพ 
    มีนาคม 2551
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บทท่ี 1 
  

กระบวนการประเมินคุณภาพภายในกระบวนการประเมินคุณภาพภายใน  
 
 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรดําเนินการพัฒนาระบบประกันคุณภาพโดยยึด

หลักการดําเนินงาน เปน 3 ขั้นตอน คือ การควบคุมคุณภาพ การตรวจสอบคุณภาพ   

และการประเมินคุณภาพ โดยมีการพัฒนารูปแบบระบบประกันคุณภาพที่สอดคลอง

กับการดําเนินงานและธรรมชาติของหนวยงานภายในมหาวิทยาลัย ซึ่งเปนเอกลักษณ

ของมหาวิทยาลัย เปน 2 รูปแบบ ดังนี ้

 รูปแบบที่ 1  ระบบประกันคุณภาพสําหรับคณะวิชา  ดําเนินการตาม  

9 องคประกอบ 

 รูปแบบที่ 2    ระบบประกันคุณภาพสําหรับสํานัก สถาบัน และหนวยงาน

สนับสนุน ดําเนินการตาม 6 องคประกอบ 

1.1  การพัฒนาการประเมนิคุณภาพภายใน  

  เพื่อใหทันกับสถานการณที่เปล่ียนแปลงจากภายนอกและสามารถเชื่อมโยง

การประกันคุณภาพภายในและภายนอกได มหาวิทยาลัยจึงพัฒนาปรับปรุงกลไกการ

ประเมินคุณภาพภายในอยางตอเนื่อง เพื่อใหสามารถวัดผลลัพธการดําเนินงาน 

ที่ตอบสนองความตองการจากภายนอก ไดแก สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมิน

คุณภาพการศึกษา (สมศ.) คณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) และคณะกรรมการ

พัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) การพัฒนาปรับปรุงดัชนีประเมินในระบบประกัน

คุณภาพภายในของมหาวิทยาลัยไดพิจารณาจุดเนนของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

คือ กลุมผลิตบัณฑิตและวิจัย สวนประกอบสําคัญที่นํามาพิจารณามีดังนี้  
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1.1.1 1.  ตัวบงชี้ในการประเมินคุณภาพภายนอกของ สมศ.จํานวน 7 มาตรฐาน  

43 ตัวบงชี้ 

1.1.2 2. ตัวบงชี้เพื่อการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ระดับ 

อุดมศึกษาของ สกอ.ซึ่งประกาศใชในปการศึกษา 2550 จํานวน 9 องคประกอบ 41  

ตัวบงชี้ 

1.1.3 3.  ตัวชี้วัดตามกรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการของสถาบันอุดมศึกษา 

ปงบประมาณ 2550 และ 2551 ของ ก.พ.ร. จํานวน 22 และ 23 ตัวชี้วัด 

1.1.4 4.  ขอเสนอแนะจากหนวยงานตางๆ ภายหลังเสร็จส้ินการประเมินคุณภาพ

ภายในประจําป 2550 

1.2  แผนงานและแนวทางการประเมินคุณภาพภายในประจําป  

กิจกรรมดําเนินการ 
มิ.ย.-  

เปดเทอม ก.
ค.

 
ส.
ค.

 
ก.
ย.

 
ต.
ค.

 
พ.
ย.

 
ธ.
ค.

 
ม.
ค.

 
ก.
พ.

 
มี.
ค.

 
เม

.ย
. 

พ.
ค.

 
มิ.
ย.

 
ก.
ค.

 
ส.
ค.

 
ก.
ย.

 

1. หนวยงานวางแผน

ดําเนินการ (P) 
                

2. เก็บขอมูล 12 เดือน  

ตามดัชนี (D) 

                

3. ภาควิชาจัดทํา SAR 

เตรียมการประเมินและมี

การแตงตั้งกรรมการประเมิน

ระดับภาควิชาฯ 

                

4. ประเมินระดับภาควิชา1 

(C) 

                

5. คณะนําผล (4) มาจัดทํา 

SAR  เตรียมการประเมิน

และมีการแตงตั้ง

                

                                                        
ภาควิชา1 = ภาควิชาหรือหนวยงานเทียบเทา 
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กิจกรรมดําเนินการ 
มิ.ย.-  

เปดเทอม ก.
ค.

 
ส.
ค.

 
ก.
ย.

 
ต.
ค.

 
พ.
ย.

 
ธ.
ค.

 
ม.
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ก.
พ.

 
มี.
ค.

 
เม

.ย
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พ.
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มิ.
ย.

 
ก.
ค.
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ค.

 
ก.
ย.

 

คณะกรรมการประเมิน 

ระดับคณะ 

6. ประเมินระดับคณะ2 (C)                 

7. มก. นําผล (6) มาจัดทํา 

SAR เตรียมการประเมิน

และมีการแตงตั้ง

คณะกรรมการประเมิน

ระดับวิทยาเขต/ระดับ

มหาวิทยาลัย 

                

8. มก.สงรายงานประกัน

คุณภาพประจําป (SAR) 

                

9. ประเมินระดับ

มหาวิทยาลัย/วิทยาเขต (C) 

                

10. วางแผนปรับปรุงและ

ดําเนินการปรับปรุงตามผล

การประเมิน (A) และนําผล

การประเมินมาจัดทําแผน

กลยุทธประจําป เสนอตั้ง

งบประมาณ (P) 

                

สําหรับแนวทางการประเมินคุณภาพภายใน ประจําป มหาวิทยาลัยมีรูปแบบการ

ดําเนินงาน ดังนี้ 

1. ดําเนินการประเมินคุณภาพภายในเปนรายคณะ/หนวยงานเทียบเทา 

2. ระยะเวลาดําเนินการ ประมาณหนวยงานละ 2 – 3 วัน โดยหนวยงานระดับ

คณะวิชาดําเนินการใหแลวเสร็จภายในเดือนสิงหาคม หนวยงานระดับสํานัก/สถาบัน

                                                        
คณะ 2 = คณะวิชาหรือหนวยงานเทียบเทา 
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และหนวยงานสนับสนุนดําเนินการใหแลวเสร็จภายในเดือนกรกฎาคม และหนวยงาน

ระดับวิทยาเขต ดําเนินการใหแลวเสร็จภายในวันที่ 15 กันยายน 

3. มหาวิทยาลัยเปนผูแตงตั้งคณะกรรมการประเมินฯ โดยใหแตละคณะ /

หนวยงาน นําเสนอรายชื่อคณะกรรมการประเมินฯ ซึ่งประกอบดวย ประธานฯ  

จากภายนอกมหาวิทยาลัย และกรรมการประเมินฯ ที่ผานการฝกอบรมผูประเมินฯ 

ตามแนวทางการแตงตั้งคณะกรรมการประเมินของ สกอ. ประมาณ 3-5 คนโดยมี 

ผูประเมินภายนอกอยางนอย 1 คน ทั้งนี้ แตละหนวยงานสามารถพิจารณาคัดเลือก

จ า ก ร า ย ชื่ อ ผู ผ า น ก า ร ฝ ก อ บ ร ม ผู ป ร ะ เ มิ น ฯ  จ า ก  website 

http://www.mua.go.th/users/bhes/bhes2/QA_Training/qa_training.htm หรือ 

www.qa.ku.ac.th เพื่อนําเสนอใหสํานักประกันคุณภาพจัดทําคําส่ังแตงตั้งตอไป 

4. ฝายเลขานุการคณะกรรมการประเมินฯ ประมาณ 2 คน โดยสํานักประกัน

คุณภาพจะจัดบุคลากรจากสํานักประกันคุณภาพ  ทําหนาที่ เลขานุการของ

คณะกรรมการประเมินฯแตละชุด ทั้งนี้ หากจํานวนบุคลากรสํานักประกันคุณภาพ 

ไมเพียงพอ สํานักประกันคุณภาพจะจัดบุคลากรจากหนวยงานอื่นๆ เขาเปนฝาย

เลขานุการ ทั้งนี้หนวยงานที่ตองการใหบุคลากรในสังกัดมีประสบการณในการประเมินฯ 

สามารถเสนอรายชื่อบุคลากรในสังกัดเขารวมเปนเลขานุการ หรือผูชวยเลขานุการได 

5. การจัดสงรายงานการประเมินตนเอง (SAR) กําหนดใหจัดสงภายในวันที่ 2 

กรกฎาคมของทุกป หากหนวยงานไมสามารถจัดทํา SAR ฉบับสมบูรณไดทัน ขอให

หนวยงานจัดสงเฉพาะขอมูลพื้นฐานผลการดําเนินงาน (Common Data Set) ทั้งเชิง

ปริมาณและเชิงคุณภาพกอน เพื่อสํานักประกันนําขอมูลมาวิเคราะหและสังเคราะห

จัดทํารายงานประกันคุณภาพ ของมหาวิทยาลัย โดยตองเปนขอมูลที่ถูกตองและ

สอดคลองตรงกันกับ SAR ของหนวยงาน  สวน SAR ฉบับสมบูรณ สามารถจัดสงได

ภายหลังแตตองสงกอนคณะกรรมการเขาไปประเมินคุณภาพประจําป 



คูมือดัชนีประเมินและเกณฑมาตรฐานระบบประกันคุณภาพ สําหรับคณะวิชา ป 2551           5          

6. หลังจากคณะกรรมการดําเนินการประเมินคุณภาพภายในของแตละคณะ/

หนวยงานแลวเสร็จ ตองจัดสงรายงานผลการประเมินมายังสํานักประกันคุณภาพ 

ภายในเวลา 1 เดือน 

7. กลุมสหวิทยาการและโครงการจัดตั้งวิทยาเขตสุพรรณบุรี  
  แนวทางการประเมินฯ ใช เฉพาะการประกันคุณภาพหลักสูตร ในประเด็น

ตอไปน้ี 

1) การบริหารหลักสูตร  
2) การพัฒนาหลักสูตร  
3) ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน  

4) การสนับสนุนและการใหคําปรึกษาแนะนํานิสิต 

5) ความตองการของตลาดแรงงาน สังคม และ/หรือความพึงพอใจของผูใช

บัณฑิต  

8. แนวทางการแตงตั้งคณะกรรมการประเมินฯ 

• คณะกรรมการประเมินระดับคณะหรือหนวยงานเทียบเทา 
- ควรมีกรรมการอยางนอย 3 คน ทั้งนี้ ขึ้นอยูกับขนาดของคณะ

หรือหนวยงานเทียบเทา 

- เปนผูประเมินจากภายนอกสถาบันที่ผานการฝกอบรมหลักสูตร

ผูประเมินของ สกอ. อยางนอย 1 คน สวนผูประเมินจากภายใน

สถาบันตองผานการฝกอบรมหลักสูตร ผูประเมินของ สกอ. หรือ

ที่สถาบันจัดฝกอบรมให 

- ประธานคณะกรรมการประเมินฯ เปนผูประเมินจากภายนอก

สถาบันที่ผานการฝกอบรมหลักสูตรผูประเมินของ สกอ. 
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• การตรวจประเมินในระดับภาควิชาหรือหนวยงานเทียบเทาให
ใชเกณฑดังนี้ 
- ควรมีกรรมการอยางนอย 3 คน ทั้งนี้ ขึ้นอยูกับขนาดของ

ภาควิชาหรือหนวยงานเทียบเทา 

- เปนผูประเมินจากภายในสถาบันที่ผานการฝกอบรมหลักสูตร 

ผูประเมินของ สกอ. หรือสถาบันจัดฝกอบรมให 

- ประธานคณะกรรมการประเมินฯ เปนผูประเมินจากภายใน

สถาบันที่ผานการฝกอบรมหลักสูตรผูประเมินของ สกอ. และไม

เปนบุคลากรในภาควิชาที่รับการประเมิน 

1.3  การกําหนดเกณฑประเมินคุณภาพ 

 แบงเกณฑการประเมินเปน 3 สวน คะแนนเต็ม 5 คะแนน และไมกําหนดคา

ถวงน้ําหนัก คือ ทุกดัชนีมีคาน้ําหนักเทากับหนึ่ง และแบงดัชนีเปน 3 ประเภท คือ 

ปจจัยนําเขา กระบวนการ และผลผลิต สําหรับเกณฑประเมินแบงได 2 ลักษณะ คือ 

เกณฑเชิงปริมาณ ไดแก จํานวน สัดสวน รอยละ และเกณฑเชิงคุณภาพ ไดแก แบบขอ 

(เปนเกณฑใหคะแนนโดยนับจํานวนขอที่ทําได) และแบบระดับ (เปนเกณฑใหคะแนน

การดําเนินงานเรียงลําดับแบบขั้นบันได) รายละเอียดการใหคะแนนเปนดังนี้ 

 สวนที่ 1  การประเมินผลการดําเนินงานตามเกณฑรายดัชนี 3 คะแนน 

 สวนที่ 2  การประเมินผลการดําเนินงานเทียบกับเปาหมาย 1 คะแนน 

 สวนที่ 3  การประเมินพัฒนาการเทียบกับผลการดําเนินงาน 1 คะแนน 

ในรอบปที่ผานมา 
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สวนที่ 1 การประเมินผลการดําเนินงานตามเกณฑรายดัชน ี   
การประเมินผลในสวนที่ 1 มีความหมายของคะแนนตั้งแต 1 ถึง 3 คะแนน 

รายละเอียดเกณฑจะปรากฏในบทที่ 2 ซึ่งมีความหมายของการใหคะแนน ดังนี้ 

- คะแนน 1 หมายถึง ผลการดําเนินงานตามดัชนีที่กําหนดบางสวนและ 

ต่ํากวามาตรฐานที่ควรจะเปน 

- คะแนน 2 หมายถึง ผลการดําเนินงานตามดัชนีที่กําหนดในระดับที่

ยอมรับได และใกลเคียงกับมาตรฐาน 

- คะแนน 3 หมายถึง ผลการดําเนินงานตามดัชนีที่กําหนดครบถวนเปนไป

ตามมาตรฐานที่กําหนด 

 ในกรณีที่ผลการดําเนินงานไมถึงเกณฑการประเมินคะแนน 1 หรือไมมีผลการ

ดําเนินงาน ใหถือวาไดคะแนน 0   

สวนที่ 2 การประเมินผลการดําเนินงานเทียบกับเปาหมาย 
การประเมินผลในสวนที่ 2 พิจารณาจากผลการดําเนินงานในรอบปที่ประเมิน

เปรียบเทียบกับเปาหมายที่กําหนดไว ถาดัชนีใดมีผลการดําเนินงานบรรลุเปาหมาย 

ที่กําหนดไวได 1 คะแนน ทั้งนี้ การกําหนดเปาหมายตองมีหลักฐานรายงานการประชุม

ของคณะกรรมการประจําหนวยงานอางอิงดวย 

สวนที่ 3 การประเมินพฒันาการเทียบกับผลการดําเนินงานในรอบปที่ผานมา 
การประเมินผลในสวนที่ 3 เปนการประเมินอิงพัฒนาการในแตละดัชนี 

พิจารณาจากผลการดําเนินงานในรอบปที่ผานมา และผลการดําเนินงานในรอบปที่

ประเมิน โดยในการใหคะแนนนั้น ถามีพัฒนาการให 1 คะแนน ถาไมมีพัฒนาการให  

0 คะแนน โดยหนวยงานที่จะไดคะแนนพัฒนาการจะตองเปนไปตามเงื่อนไข ดังนี้ 
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- ผลการดําเนินงานในรอบปที่ประเมินสูงกวาผลการดําเนินงานในรอบ
ปที่ผานมา หรือ 

- ผลการดําเนินงานในรอบปที่ผานมาอยูในเกณฑระดับ 3 และผลการ
ดําเนินงานในรอบปที่ประเมินก็อยูในเกณฑระดับ 3 เชนเดียวกัน  

ในกรณีที่ไมมีผลการประเมินในรอบปที่ผานมา สืบเนื่องจากครั้งนั้นยังไมมี

การประเมินในดัชนีดังกลาว จะไมมีการพิจารณาใหคะแนนการพัฒนาการ ดังนั้น 

คะแนนพัฒนาการจึงเปน 0 คะแนน 

สําหรับการสรุปผลการประเมินรายองคประกอบ หรือภาพรวมของการ

ประเมินทุกองคประกอบของคณะวิชา สํานัก สถาบัน จะเปนคะแนนเต็ม 5 คะแนน 

เชนเดียวกับเกณฑการประเมินในแตละดัชนี โดยภาพรวมของการประเมินจะเปน

คาเฉลี่ยของคะแนนรายดัชนีทั้งหมด รายละเอียดการแปลความหมายผลการ

ดําเนินงานทุกองคประกอบสรุปไดดังตารางที่ 1.1 

ตารางที่ 1.1  การแปลความหมายผลการดําเนินงานทุกองคประกอบ 

คาระดับคะแนน การแปลผล 

ระดับคะแนนเฉลี่ยนอยกวา  1.5   วิกฤต 

ระดับคะแนนเฉลี่ย 1.5 แตนอยกวา 2.5 ควรปรับปรุง 

ระดับคะแนนเฉลี่ย 2.5 แตนอยกวา 3.5 ปานกลาง 

ระดับคะแนนเฉลี่ย 3.5 แตนอยกวา 4.5 ดี 

ระดับคะแนนเฉลี่ย 4.5 หรือมากกวา ดีเยี่ยม 
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1.4  ความเชื่อมโยงของดัชนีประเมินคุณภาพภายในกับภายนอก 

  การกําหนดดัชนีและเกณฑการประเมินคุณภาพภายในของมหาวิทยาลัย 

เกษตรศาสตรคํานึงถึงความเชื่อมโยงกับตัวบงชี้ของ สกอ. มาตรฐานการประกัน

คุณภาพภายนอกของ สมศ. และกรอบการประเมินผลของ ก.พ.ร.เพื่อใหเกิดความ

สอดคลองในการจัดเก็บขอมูล  และลดความซ้ําซอนของการดําเนินงาน  โดย 

รายละเอียดการเชื่อมโยงแสดงไดดังนี้ 

องคประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถปุระสงคและแผนงาน 
คณะ มก. สํานัก สถาบัน สกอ. สมศ. ก.พ.ร. 

มีการกําหนดปรัชญา หรือปณิธาน ตลอดจนมีกระบวนการพัฒนากลยุทธ 

แผนดําเนินงาน และมีการกําหนดตัวบงช้ีเพื่อวัดความสําเร็จของการ

ดําเนินงานตามแผนใหครบทุกภารกิจ (กระบวนการ) 

1.1 - - 

รอยละของการบรรลุเปาหมายตามตัวบงช้ีของการปฏิบัติงานที่กําหนด 

(ผลผลิต) 

1.2 - 3.2, 3.3

แผนงาน/โครงการท่ี

มีการประเมินผล

การดําเนินงาน 

(ผลผลิต) 

- แผนงาน/โครงการท่ีมีการ

ประเมินผลการดําเนินงาน 

(ผลผลิต) 

- - - 

- - ระดับความสําเร็จของการ

สรางความรู ความเขาใจ

ในปรัชญาแหงการจัดตั้ง

องคกรใหกับบุคลากรของ

ตนเอง (กระบวนการ) 

- - - 

- มีการกําหนดแผน 

กลยุทธท่ีเช่ือมโยงกับ

ยุทธศาสตรชาติ 

(กระบวนการ) 

- - 5.3 - 
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องคประกอบที่ 2 การเรียนการสอน 

คณะ มก. สํานัก สถาบัน สกอ. สมศ. ก.พ.ร. 

มีระบบและกลไกในการพัฒนาและบริหารหลักสูตร 

(กระบวนการ) 

- 2.1 - - 

มีกระบวนการเรียนรูท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ 

(กระบวนการ) 

- 2.2 6.6 23 

มีโครงการหรือกิจกรรมที่สนับสนุนการพัฒนา

หลักสูตรและการเรียนการสอน ซ่ึงบุคคล องคกร 

และชุมชนภายนอกมีสวนรวม (กระบวนการ) 

- 2.3 - - 

จํานวนนิสิตเต็มเวลาเทียบเทาตอจํานวนอาจารย

ประจํา (ปจจัยนําเขา) 

- 2.4 6.2 - 

สัดสวนของอาจารยประจําที่มีวุฒิ ปริญญาตรี 

ปริญญาโท ปริญญาเอก (ปจจัยนําเขา) 

- 2.5 6.3 17.1 

สัดสวนของอาจารยประจําที่ดํารงตําแหนงอาจารย 

ผูชวยศาสตราจารย รองศาสตราจารย และ

ศาสตราจารย (ปจจัยนําเขา) 

รอยละของบุคลากร

ประจําที่ดํารง

ตําแหนงทาง

วิชาการ  

(ปจจัยนําเขา) 

 

2.6 6.4 17.2 

- มีกระบวนการสงเสริมการ

ปฏิบัติตามจรรยาบรรณ

วิชาชีพของคณาจารย 

(กระบวนการ) 

- 2.7 6.5 16 

มีระบบและกลไกสนับสนุนใหอาจารยประจําทําการ

วิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน (กระบวนการ) 

- 2.8 - - 

รอยละของบัณฑิตระดับปริญญาตรีท่ีไดงานทําและ

ประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ป (ผลผลิต) 

 

- 2.9 1.1  4.1.1 



คูมือดัชนีประเมินและเกณฑมาตรฐานระบบประกันคุณภาพ สําหรับคณะวิชา ป 2551           11          

คณะ มก. สํานัก สถาบัน สกอ. สมศ. ก.พ.ร. 

- รอยละของบัณฑิตที่ไดรับ

เงินเดือนเริ่มตนเปนไปตาม

เกณฑ (ผลผลิต) 

- 2.10 1.3 - 

- ระดับความพึงพอใจของ

นายจาง ผูประกอบการ  

และผูใชบัณฑิต (ผลผลิต) 

- 2.11 1.4 6.1 

รอยละของนิสิตหรือศิษยเกาที่สําเร็จการศึกษาใน

รอบ 5 ปท่ีผานมา ท่ีไดรับการประกาศเกียรติคุณ 

ยกยองในดานวิชาการ วิชาชีพ คุณธรรม จริยธรรม 

กีฬา สุขภาพ และดานสิ่งแวดลอมในระดับชาติหรือ

นานาชาติ (ผลผลิต) 

- 2.12 1.5 4.1.4 

รอยละของอาจารยประจําหลักสูตรบัณฑิตศึกษาซึ่ง 

มีคุณสมบัติเปนที่ปรึกษาวิทยานิพนธท่ีทําหนาที่

อาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ (ปจจัยนําเขา) 

- 2.13 - - 

จํานวนวิทยานิพนธและผลงานวิชาการของนิสิตที่

ไดรับรางวัลในระดับชาติหรือระดับนานาชาติภายใน

รอบปการศึกษา (ผลผลิต) 

- - 1.6 - 

รอยละของจํานวนบทความจากวิทยานิพนธหรือ

เทียบเทาของนิสิตบัณฑิตศึกษาที่ตีพิมพตอจํานวน

วิทยานิพนธหรือเทียบเทาทั้งหมด (ผลผลิต) 

- - 1.7, 

1.8 

4.1.5 

รอยละของหลักสูตรที่ไดมาตรฐานตอหลักสูตร

ท้ังหมด (ปจจัยนําเขา) 

- - 6.1 22 

ระดับความพึงพอใจของนิสิตตอคุณภาพการสอน

ของอาจารยและสิ่งสนับสนุนการเรียนรู (ผลผลิต) 

- - 6.7 - 

คาใชจายทั้งหมดที่ใชในระบบหองสมุด คอมพิวเตอร 

และศูนยสารสนเทศตอนิสิต (ปจจัยนําเขา) 

- - 6.9 19 
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คณะ มก. สํานัก สถาบัน สกอ. สมศ. ก.พ.ร. 

- - ระดับความสําเร็จ

ของการใหบริการที่

สอดคลองกับความ

ตองการของ

ผูรับบริการ 

(ผลผลิต) 

- - - 

องคประกอบที่ 3 การพัฒนานิสิต 
คณะ มก. สํานัก สถาบัน สกอ. สมศ. ก.พ.ร. 

มีการจัดบริการแกนิสิตและศิษยเกา (กระบวนการ) - 3.1 - - 

มีการสงเสริมกิจกรรมนิสิตครบถวนและสอดคลอง

กับคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค 

(กระบวนการ) 

- 3.2 - - 

ระบบอาจารยท่ีปรึกษา (กระบวนการ) - - - - 

- รอยละของนิสิตที่เขารวม

กิจกรรมโครงการพัฒนานิสิต

ตอจํานวนนิสิตทั้งหมด 

(ผลผลิต) 

- - 6.8 - 

 
องคประกอบที่ 4 การวิจัย 

คณะ มก. สํานัก สถาบัน สกอ. สมศ. ก.พ.ร. 

มีการพัฒนาระบบและกลไกการสนับสนุนการผลิตงานวิจัยและ 

งานสรางสรรค (กระบวนการ) 

4.1 - - 

- มีระบบบริหารจัดการ

ความรูจากงานวิจัย

และงานสรางสรรค 

(กระบวนการ) 
 

- 4.2 - - 

 



คูมือดัชนีประเมินและเกณฑมาตรฐานระบบประกันคุณภาพ สําหรับคณะวิชา ป 2551           13          

คณะ มก. สํานัก สถาบัน สกอ. สมศ. ก.พ.ร. 

จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัย และงานสรางสรรคจากภายใน

มหาวิทยาลัยตอจํานวนอาจารยประจํา และบุคลากรวิจัย (ปจจัยนําเขา) 

4.3 2.2 4.2.2 

 จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสรางสรรคจากภายนอก

มหาวิทยาลัยตอจํานวนอาจารยประจําและบุคลากรวิจัย (ปจจัยนําเขา) 

4.3 2.3 4.2.2 

 รอยละของงานวิจัย และงานสรางสรรคท่ีตีพิมพ เผยแพร และ/หรือ

นําไปใชประโยชนท้ังในระดับชาติ และระดับนานาชาติตอจํานวนอาจารย

ประจําและบุคลากรวิจัย (ผลผลิต) 

4.4 2.1 4.2.1 

 จํานวนผลงานวิจัยและงานสรางสรรคท่ีไดรับการจดทะเบียนทรัพยสิน

ทางปญญาหรืออนุสิทธิบัตรในปการศึกษานั้น (ผลผลิต) 

4.4 2.7 4.2.5 

 รอยละของบทความวิจัยที่ไดรับการอางอิง (citation) ใน refereed 

journal หรือในฐานขอมูลระดับชาติ หรือระดับนานาชาติตออาจารย

ประจําและบุคลากรวิจัย (ผลผลิต) 

4.5 2.6 4.2.4 

 รอยละของอาจารยประจําและบุคลากรวิจัยที่ไดรับทุนทําวิจัย และงาน

สรางสรรคจากภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยตออาจารยประจําและ

บุคลากรวิจัย (ปจจัยนําเขา) 

- 2.4, 

2.5 

4.2.3 

 รอยละของอาจารยประจําและบุคลากรวิจัยที่เขารวมประชุมวิชาการ 

และ/หรือนําเสนอผลงานวิชาการทั้งในประเทศและตางประเทศ  

(ปจจัยนําเขา) 

- 5.9 - 

องคประกอบที่ 5 การบริการทางวิชาการแกสังคม 
คณะ มก. สํานัก สถาบัน สกอ. สมศ. ก.พ.ร. 

- มีระบบและกลไกในการบริการ

ทางวิชาการแกสังคมตาม

เปาหมายของมหาวิทยาลัย 

(กระบวนการ) 

- 5.1 - - 

                                                        
 เปนดัชนีบังคับสําหรับคณะวิชา และหนวยงานสถาบัน เนื่องจากมีภารกิจดานการวิจัย 
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คณะ มก. สํานัก สถาบัน สกอ. สมศ. ก.พ.ร. 

รอยละของอาจารยประจําที่มีสวนรวมในการใหบริการทางวิชาการแก

สังคม เปนที่ปรึกษา เปนกรรมการวิทยานิพนธภายนอกมหาวิทยาลัย เปน

กรรมการวิชาการ กรรมการวิชาชีพในระดับชาติหรือระดับนานาชาติตอ

อาจารยประจํา (ปจจัยนําเขา) 

5.2 3.2 4.3.3 

รอยละของกิจกรรม/โครงการบริการวิชาการและวิชาชีพที่ตอบสนอง

ความตองการพัฒนาและเสริมสรางความเขมแข็งของสังคม ชุมชน 

ประเทศชาติ และนานาชาติตออาจารยประจํา (ผลผลิต) 

5.3 3.1 4.3.1 

มีการนําความรูและประสบการณจากการบริการ

วิชาการและวิชาชีพมาใชในการพัฒนาการเรียน 

การสอน และการวิจัย (กระบวนการ) 

- - 3.3 - 

คาใชจายและมูลคาของหนวยงานในการบริการวิชาการและวิชาชีพเพื่อ

สังคมตออาจารยประจํา (ปจจัยนําเขา) 

- 3.4 - 

- รายรับในการใหบริการ 

วิชาการและวิชาชีพของ

มหาวิทยาลัยตออาจารยประจํา 

(ผลผลิต) 

- - 3.6 - 

จํานวนชั่วโมงเฉลี่ยที่อาจารยประจําใหบริการวิชาการและวิชาชีพที่

ตอบสนองความตองการพัฒนาและเสริมสรางความเขมแข็งของสังคม 

ชุมชน ประเทศชาติ และนานาชาติตออาจารยประจํา (ปจจัยนําเขา) 

- - 4.3.2 

หมายเหตุ  ในองคประกอบที่ 5 หนวยงานที่เปนสํานัก สถาบัน ใหเปล่ียนขอมูลจากอาจารยประจํา  

เปน บุคลากรประจํา 

 

 

 

 

 

 



คูมือดัชนีประเมินและเกณฑมาตรฐานระบบประกันคุณภาพ สําหรับคณะวิชา ป 2551           15          

องคประกอบที่ 6 การทํานบุํารุงศิลปวัฒนธรรม 

คณะ มก. สํานัก สถาบัน สกอ. สมศ. ก.พ.ร. 

 มีระบบและกลไกใน

การทํานุบํารุง

ศิลปวัฒนธรรม 

(กระบวนการ) 

 6.1 - - 

รอยละของกิจกรรมในการอนุรักษ พัฒนาและ

สรางเสริมเอกลักษณศิลปะและวัฒนธรรมตอ

จํานวนนิสิต (ผลผลิต) 

จํานวนกิจกรรม/

โครงการทํานุบํารุง

ศิลปวัฒนธรรม 

(ผลผลิต) 

- 4.1 - 

- รอยละของคาใชจาย

และมูลคาที่ใชในการ

อนุรักษพัฒนาและ

สรางเสริมเอกลักษณ

ศิลปะและวัฒนธรรม

ตองบดําเนินการ 

(ปจจัยนําเขา) 

- - 4.2 4.4.3 

องคประกอบที่ 7 การบริหารและจดัการ 
คณะ มก. สํานัก สถาบัน สกอ. สมศ. ก.พ.ร. 

- สภามหาวิทยาลัยใช

หลักธรรมาภิบาลในการ

บริหารจัดการและ

สามารถผลักดัน

มหาวิทยาลัยใหแขงขัน

ไดในระดับสากล 

(กระบวนการ) 

- 7.1 5.1 13 
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คณะ มก. สํานัก สถาบัน สกอ. สมศ. ก.พ.ร. 

มีระบบการบริหาร

จัดการที่ดีแบบ 

ธรรมาภิบาล และ

ภาวะผูนํา 

(กระบวนการ) 

ภาวะผูนําของผูบริหาร

ทุกระดับของ

มหาวิทยาลัย 

(กระบวนการ) 

มีระบบการบริหาร

จัดการที่ดีแบบธรรมา 

ภิบาล และภาวะผูนํา 

(กระบวนการ) 

7.2 - - 

- มีการพัฒนา

มหาวิทยาลัยสูองคการ

เรียนรูโดยอาศัยผลการ

ประเมินจากภายใน 

และภายนอก 

(กระบวนการ) 

- 7.3 5.2 20 

มีระบบและกลไกในการบริหารทรัพยากรบุคคลเพื่อพัฒนา และธํารง

รักษาไวใหบุคลากรมีคุณภาพและประสิทธิภาพ (กระบวนการ) 

7.4 - - 

- ศักยภาพของระบบ

ฐานขอมูลเพื่อการ

บริหาร การเรียนการ

สอน และการวิจัย 

(ปจจัยนําเขา) 

- 7.5 5.5 18 

ระดับความสําเร็จในการเปดโอกาสใหบุคคลภายนอกเขามามีสวนรวมใน

การพัฒนาหนวยงาน (ผลผลิต) 

7.6 - 14 

รอยละของอาจารยประจําที่ไดรับรางวัลผลงานทางวิชาการ หรือวิชาชีพ

ในระดับชาติ หรือนานาชาติ (ผลผลิต) 

7.7 - - 

- มีการนําระบบบริหาร

ความเสี่ยงมาใชใน

กระบวนการบริหาร

การศึกษา 

(กระบวนการ) 

- 7.8 - - 
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คณะ มก. สํานัก สถาบัน สกอ. สมศ. ก.พ.ร. 

ระดับความสําเร็จของการถายทอดตัวบงช้ีและเปาหมายของระดับองคกร

สูระดับบุคคล (ผลผลิต) 

7.9 - - 

รอยละของระดับความพึงพอใจของผูรับบริการ (ผลผลิต) 5.4 - 6 

- การใชทรัพยากร 

ภายในและภายนอก

มหาวิทยาลัยรวมกัน 

(กระบวนการ) 

- 8.2 5.4 - 

งบประมาณสําหรับการพัฒนาคณาจารยท้ังในประเทศและตางประเทศ

ตออาจารยประจํา (ปจจัยนําเขา) 

- 5.10 - 

รอยละของบุคลากรประจําสายสนับสนุนที่ไดรับการพัฒนาความรู และ

ทักษะในวิชาชีพทั้งในประเทศและตางประเทศ (ปจจัยนําเขา) 

- 5.11 - 

- - มีระบบการมอบ 

หมายงานตามใบ

มอบหมายงาน (JA)  

(กระบวนการ) 

- - - 

- - งานที่มีการวิเคราะห

และนําผลไปปรับปรุง

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

(กระบวนการ) 

- - - 

- - สัดสวนของจํานวน

บุคลากรในสํานักงาน

ท้ังหมดตอจํานวน

คอมพิวเตอรท่ีใชในการ

ทํางาน (ปจจัยนําเขา) 

- - - 

หมายเหตุ   ในองคประกอบที่ 7 หนวยงานที่เปนสํานัก สถาบัน ใหเปล่ียนขอมูลจากอาจารยประจํา   

    เปนบุคลากรประจํา 
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องคประกอบที่ 8 การเงินและงบประมาณ 
คณะ มก. สํานัก สถาบนั สกอ. สมศ. ก.พ.ร. 

มีระบบ และกลไกในการจัดสรร การวิเคราะหคาใชจาย การตรวจสอบ

การเงินและงบประมาณอยางมีประสิทธิภาพ (กระบวนการ) 

8.1 - - 

รอยละของเงินรายไดจริงจากภายนอกทั้งหมดตอรายรับจริงทั้งหมด 

(ปจจัยนําเขา) 

- - - 

- สินทรัพยถาวรตอ

จํานวนนิสิตเต็มเวลา

เทียบเทา  

(ปจจัยนําเขา) 

- - 5.6 - 

 คาใชจายทั้งหมดตอ

จํานวนนิสิตเต็มเวลา

เทียบเทา  

(ปจจัยนําเขา) 

 - 5.7 12 

- รอยละของเงินเหลือจาย

สุทธิตองบดําเนินการ 

(ผลผลิต) 

- - 5.8 - 

- - รอยละของกิจกรรมการ

ใหบริการที่มีการวิเคราะห

ตนทุนตอหนวยและ

รายงานใหผูบริหารทราบ 

(กระบวนการ) 

- - - 
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องคประกอบที่ 9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 

คณะ มก. สํานัก สถาบัน สกอ. สมศ. ก.พ.ร. 

- มีระบบและกลไกในการ

ประกันคุณภาพภายใน 

ท่ีเปนสวนหนึ่งของ

กระบวนการบริหาร

การศึกษา 

(กระบวนการ) 

- 9.1 7.1 - 

มีระบบและกลไกการใหความรูและทักษะดาน

การประกันคุณภาพแกนิสิต (กระบวนการ) 

- 9.2 - - 

ระดับความสําเร็จของการประกันคุณภาพภายใน (ผลผลิต) 9.3 7.2 8 

- - ระดับความสําเร็จของ

การพัฒนาปรับปรุงการ

ดําเนินงาน 

(กระบวนการ) 

- - - 
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1.5 สรุปดัชนีประเมินคุณภาพภายในตามองคประกอบคุณภาพ 9 ดาน 

จํานวนดัชน ี  ระดับ 
ปจจัยนําเขา กระบวนการ ผลผลิต รวม 

คณะวิชา 2.4, 2.5, 2.6, 2.10, 

2.13, 2.15, 4.2, 

4.3, 4.7, 4.8, 5.1, 

5.4, 5.5, 7.7, 7.8, 

8.2 

1.1, 2.1, 2.2, 2.3, 

2.7, 3.1, 3.2, 3.3, 

4.1, 5.3, 7.1, 7.2, 

8.1, 9.1,  

1.2, 1.3, 2.8, 2.9, 

2.11, 2.12, 2.14, 

4.4, 4.5, 4.6, 5.2, 

6.1, 7.3, 7.4, 7.5, 

7.6, 9.2  

 

รวม 16 14 17 47 
สํานัก สถาบัน 2.1, 2.4, 2.5, 2.9, 

2.10, 2.11, 2.13, 

2.14, 3.9, 3.10, 

3.11, 4.2  

1.1, 2.3, 3.1, 3.2, 

3.7, 3.8, 4.1, 4.3, 

6.1 

1.2, 1.3, 1.4, 2.2, 

2.6, 2.7, 2.8, 2.12, 

2.15,  3.3, 3.4, 

3.5, 3.6, 5.1 

 

รวม 12 9 14 35 
วิทยาเขต/

มหาวิทยาลัย 
2.4, 2.5, 2.6, 2.13, 

2.16, 2.18, 4.3, 

4.4, 4.8, 4.9, 5.2, 

5.5, 5.7, 6.3, 7.5, 

7.12, 7.13, 8.2, 

8.3, 8.4  

 

 

1.1, 1.3, 2.1, 2.2, 

2.3, 2.7, 2.8, 3.1, 

3.2, 3.3, 4.1, 4.2, 

5.1, 5.4, 6.1, 7.1, 

7.2, 7.3, 7.4, 7.8, 

7.11, 8.1, 9.1, 9.2 

1.2, 2.9, 2.10, 

2.11, 2.12, 2.14, 

2.15, 2.17, 3.4, 

4.5, 4.6, 4.7, 5.3, 

5.6, 6.2, 7.6, 7.7, 

7.9, 7.10, 8.5, 9.3 

 

รวม 20 24 21 65 
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บทท่ี 2 
  

ดัชนีประเมินและเกณฑมาตรฐาน สําหรับคณะวิดัชนีประเมินและเกณฑมาตรฐาน สําหรับคณะวิชาชา  
 

 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ไดกําหนดระบบประกันคุณภาพสําหรับคณะวิชา

ที่ทําหนาที่ในการผลิตบัณฑิตและมีนิสิตอยูในความดูแล ตองดําเนินการตามรูปแบบที่ 

1 ประกอบดวย 9 องคประกอบ  โดยมหาวิทยาลัยไดกําหนดดัชนีตรวจสอบคุณภาพ

ภายใน สําหรับคณะวิชาจํานวน 55 ดัชนี เพื่อตรวจสอบระบบและกลไกในการ

ดําเนินการของคณะวิชา และในป พ.ศ. 2551 ไดพัฒนาปรับปรุงดัชนีและเกณฑการ

ประเมินคุณภาพภายในสําหรับคณะวิชาที่สามารถประเมินผลทั้งเชิงปจจัยนําเขา 

กระบวนการ และผลผลิต ซึ่งการปรับปรุงพิจารณาความเชื่อมโยงกับตัวบงชี้ทั้งของ 

สกอ. สมศ. และก.พ.ร. รวมดวย จาํนวน 47 ดัชนี ดังตารางที่ 2.1 

ตารางที่ 2.1 จํานวนดัชนีประเมินรายองคประกอบของคณะวิชา 

องคประกอบที่ จํานวนดัชน ี

1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงคและแผนงาน 3 

2 การเรียนการสอน 15 

3 การพัฒนานิสิต 3 

4 การวิจัย 8 

5 การบริการทางวิชาการแกสังคม 5 

6 การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 1 

7 การบริหารและจัดการ 8 

8 การเงินและงบประมาณ 2 

9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 2 

รวม 47 
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องคประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงคและแผนงาน 

ดัชนทีี่ 1.1 มีการกําหนดปรัชญา หรอืปณิธาน ตลอดจนมีกระบวนการ 
พัฒนากลยุทธ แผนดําเนนิงาน และมีการกําหนดตัวบงชี้เพื่อวัด
ความสําเร็จของการดําเนินงานตามแผนใหครบทุกภารกิจ  
(สกอ.1.1) 

ประเภทของดัชน ี  กระบวนการ     

หลักการและเหตุผล 
 พันธกิจของมหาวิทยาลัย  ประกอบดวย  การเรียนการสอน  การวิจัย  

การบริการทางวิชาการแกสังคม และการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม ในการดําเนินการ

ตามพันธกิจแตละดานตองคํานึงถึงหลักการของการศึกษาระดับอุดมศึกษา มาตรฐาน

การอุดมศึกษา มาตรฐานการศึกษาของชาติ ตลอดจนมาตรฐานวิชาชีพที่เกี่ยวของ 

รวมถึงยุทธศาสตรดานตางๆ ของชาติ ดังนั้น การกําหนดปรัชญาหรือปณิธาน 

ตลอดจนการพัฒนากลยุทธและแผนการดําเนินงานเพื่อเปนแนวทางในการดําเนินงาน

ของหนวยงาน จึงจําเปนตองใหสอดคลองกับหลักการและมาตรฐานตางๆ ที่เกี่ยวของ

ตามที่ระบุขางตน อีกทั้งตองคํานึงถึงทิศทางการพัฒนาประเทศตามแผนพัฒนา 

เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ รวมทั้งการเปลี่ยนแปลงของกระแสโลก ทั้งนี้ เพื่อใหการ

ดําเนินงานของหนวยงานเปนไปอยางมีคุณภาพในทิศทางที่ถูกตองเหมาะสมและเปน

ที่ยอมรับของสังคม  

รอบระยะเวลา รอบปงบประมาณ (1 ตุลาคม 25... – 30 กันยายน 25...) 
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เกณฑมาตรฐาน (ระดับ) 
1. มีการกําหนดปรัชญาหรือปณธิาน  

2. มีกระบวนการพัฒนากลยุทธ แผนการดําเนินงานและแผนปฏิบัติการ
ประจําป ใหสอดคลองกัน และสอดคลองกับภารกิจหลักของหนวยงาน ยุทธศาสตร

และแผนพัฒนาของชาต ิ 

3. มีการกําหนดตัวบงชี้ของการดําเนินงาน และกําหนดเปาหมายของแตละ

ตัวบงชี้เพื่อวัดความสําเร็จของการดําเนินงาน  

4. มีการดําเนินการตามแผนครบทุกภารกิจ  

5. มีการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดําเนินงานตามตัวบงชี ้

อยางนอยปละ 2 ครั้ง  

6. มีการวิเคราะหความสอดคลองระหวางกลยุทธ แผนการดําเนินงาน 

เปาประสงค เปาหมายกับยุทธศาสตรและแผนพัฒนาของมหาวิทยาลัยและของชาต ิ

ตลอดจนสภาพการณปจจุบนัและแนวโนมในอนาคตอยางสม่ําเสมอ  

7. มีการนําผลการประเมินและผลการวิเคราะหมาปรับปรุงกลยุทธและ
แผนการดําเนินงานอยางตอเนื่อง  

เกณฑการประเมิน 
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 

มีการดําเนินการ 

ไมครบ 5 ขอแรก 

มีการดําเนินการ  

5 – 6 ขอแรก 

มีการดําเนินการครบทุกขอ 

แนวทางการปฏิบัต ิ
1. มีการกําหนดปรัชญาหรือปณิธาน และมีกระบวนการพัฒนากลยุทธ 

แผนการดําเนินงานและแผนปฏิบัติการประจําปใหสอดคลองซึ่งกันและกัน และ

สอดคลองกับภารกิจหลักของหนวยงาน หลักการอุดมศึกษา มาตรฐานการศึกษาของ
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ชาติ มาตรฐานการอุดมศึกษา มาตรฐานวิชาชีพ (ถามี) ยุทธศาสตรของชาติในดาน

ตางๆ ตลอดจนแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ  

2. มีการกําหนดตัวบงชี้ (KPI) ของการดําเนินงาน ตลอดจนกําหนด

เปาหมาย (target) ของแตละตัวบงชี้เพื่อวัดความสําเร็จของการดําเนินงานตามแผนให

ครบทุกภารกิจ (การเรียนการสอน/การวิจัย/การบริการวิชาการ/การทํานุบํารุง

ศิลปวัฒนธรรม)  

3. มีการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดําเนินงานตามตัวบงชี้เปน 

ประจําอยางนอยปละ 2 ครั้ง  

4. มีการวิเคราะหความสอดคลองระหวางกลยุทธ แผนการดําเนินงาน 

เปาประสงค (goal) เปาหมาย (target) กับสภาพการณในปจจุบันและแนวโนม 

ในอนาคตอยางสม่ําเสมอ  

5. มีการนําผลการประเมินและการวิเคราะหในขอ 3 และ 4 มาปรับปรุง 

กลยุทธ และแผนการดําเนินงานอยางตอเนื่อง  

ขอมูลที่ตองการ 
1. ปรัชญาหรือปณิธานของหนวยงาน  

2. แผนกลยุทธ แผนการดําเนินงาน และแผนปฏิบัติการประจําปของ

หนวยงาน  

3. เอกสารหลักฐานที่แสดงใหเห็นวาหนวยงานมีกลไกการดําเนินงานเพื่อ
กําหนดปรัชญา หรือปณิธาน กลยุทธ แผนการดําเนินงาน และแผนปฏิบัติการประจําป

ของหนวยงาน  

4. รายงานการวิเคราะหความสอดคลองของปรัชญา ปณิธาน และกลยุทธ

กับภารกิจหลักของหนวยงาน หลักการอุดมศึกษา มาตรฐานการอุดมศึกษา มาตรฐาน

วิชาชีพ (ถามี) มาตรฐานการศึกษาของชาติ ยุทธศาสตรดานตางๆ ของชาติ และ

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ  
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5. รายชื่อตัวบงชี้และเปาหมายความสําเร็จของการดําเนินงานตามแผน 

ทุกภารกิจ ไดแก ดานการเรียนการสอน ดานการวิจัย ดานการบริการวิชาการ และดาน

การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม  

6. เอกสารรายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการ

ดําเนินงานของหนวยงาน  

7. เอกสารหรือรายงานการประชุมที่แสดงใหเห็นวา หนวยงานมีการ

รายงานการดําเนินงานในดัชนีนี้ 

8. เอกสารการวิเคราะหและปรับปรุงกลยุทธใหทันสมัยและสอดคลองกับ
สภาพการณในปจจุบันและแนวโนมในอนาคตอยางสม่ําเสมอ  
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ดัชนีที ่1.2 รอยละของการบรรลเุปาหมายตามตัวบงช้ีของการปฏิบัตงิานทีก่ําหนด  
(สกอ.1.2 และ ก.พ.ร. 3.2, 3.3) 

ประเภทของดชัน ี  ผลผลิต  
หลักการและเหตุผล 

เพื่อใหหนวยงานสามารถติดตามผลการดําเนินงานตามแผนงานที่กําหนดไว 

โดยพิจารณาจากระดับความสําเร็จของการบรรลุเปาหมายแตละตัวบงช้ีที่สอดคลองกับ

แผนปฏิบัติงานของหนวยงาน โดยประเด็นของการประเมินผล ไดแก ดานมาตรฐาน

คุณภาพบัณฑิต ดานงานวิจัยและงานสรางสรรค ดานการบริการวิชาการ และดานงาน

อนุรักษศิลปวัฒนธรรม  

รอบระยะเวลา รอบปงบประมาณ (1 ตุลาคม 25... – 30 กันยายน 25...) 
เกณฑการประเมิน 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 

บรรลุเปาหมาย  

รอยละ 60 – 74  

บรรลุเปาหมาย  

รอยละ 75 – 89  

บรรลุเปาหมาย  

รอยละ 90 – 100  

ขอมูลที่ตองการ 
1. เอกสารการกําหนดรายการตัวบง ช้ีของแผนการปฏิบัติงานในรอบ

ปงบประมาณ เปาหมายในแตละตัวบงช้ี และผลการดําเนินงานในตัวบงช้ีเหลานั้น  

2. เอกสารหลักฐานที่แสดงใหเห็นถึงกลไกเพื่อประเมินผลการดําเนินงานตาม
ตัวบงช้ีของแผนปฏิบัติงานประจําป  

2.1  คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการ คณะทํางาน หรือมอบหมายผูรับผิดชอบ  

2.2 วิธีการเก็บรวบรวมขอมูลผลการดําเนินงานของตัวบงช้ีและความ

เช่ือถือไดของขอมูลที่ไดรับ รวมถึงระบบการเก็บรักษาและดูแลเอกสารหรือขอมูล  

2.3  การมีสวนรวมของผูบริหารระดับสูงของหนวยงาน  
สูตรในการคํานวณ 

100
มดระมาณทั้งหประจําปงบปปฏิบัติงานงชี้ของแผนจํานวนตัวบ

ยรลุเปาหมาระมาณที่บรประจําปงบปปฏิบัติงานงชี้ของแผนจํานวนตัวบ
×  
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ดัชนทีี่ 1.3 แผนงาน/โครงการที่มีการประเมินผลการดําเนนิงาน  

ประเภทของดัชน ี  ผลผลิต    

หลักการและเหตุผล 
เพื่อใหหนวยงานไดมีการประเมินผลการดําเนินงานตามแผนงาน/โครงการที่

ไดกําหนดไว และสามารถนําผลการประเมินไปใชในการพัฒนาปรับปรุงการดําเนินงาน

ของหนวยงานตอไป เปนไปตามกระบวนการ PDCA 

นิยามคําศัพท   
แผนงาน  หมายถึง แผนที่มีความสอดคลองกับยุทธศาสตร วัตถุประสงคของ

หนวยงาน แผนกํากับงานหลักในกลุมตางๆ ซึ่งผูกพันกับผลผลิตหรือภารกิจหลักของ

หนวยงาน แผนงานนี้มักเกี่ยวของกับการจัดสรรงบประมาณและทรัพยากรเพื่อการ

ดําเนินงานประจําป เชน แผนงานการพัฒนานิสิต แผนงานการวิจัย แผนงานการบริการ

วิชาการ  แผนพัฒนาบุคลากร  แผนพัฒนาปรับปรุงในระบบประกันคุณภาพ แผนการ

จัดการเรียนการสอน และแผนอื่นๆ 

โครงการ  หมายถึง โครงการประจําปงบประมาณตามภารกิจที่ระบุไวใน

แผนงานที่เชื่อมโยงกับงบประมาณและสามารถวัดประสิทธิภาพในเชิงปริมาณได (ประเมิน

ระดับโครงการ โดยไมประเมินในระดับกิจกรรม) 

เปาหมาย หมายถึง ระดับของผลการดําเนินงานที่ตองการใหบรรลุ ทั้งใน

ระยะสั้นและระยะยาว เปาหมายควรระบุทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ หรือจุดหมาย

ปลายทาง ส่ิงที่คาดหวังหรือกิจกรรมที่คาดหวังวาจะทําใหบรรลุความสําเร็จในการ

ดําเนินงานหรือในภารกิจนั้น 
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การติดตามและประเมินผล หมายถึง มีการกํากับดูแลผลการดําเนินงาน 

ใหเปนไปตามที่กําหนดไวโดยที่มีขอมูลและรายงานผลความกาวหนาของโครงการเปน

ระยะ เชน การรายงานความกาวหนาในการประชุม และมีการจดบันทึกการประชุม 

เปนตน  

รอบระยะเวลา รอบปงบประมาณ (1 ตุลาคม 25... – 30 กันยายน 25...) 

เกณฑมาตรฐาน (ขอ) 
1. โครงการที่มีการดําเนินงานตามแผน 

2. โครงการที่เปนไปตามกําหนดเวลา 

3. โครงการที่ตรงตามวัตถุประสงค 
4. โครงการที่บรรลุเปาหมาย 

5. โครงการที่มีการติดตามและประเมินผล 

เกณฑการประเมิน 
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 

คาเฉลี่ยนอยกวา 3.00 คาเฉลี่ย 3.01 – 4.00 คาเฉลี่ย 4.01 หรือมากกวา 

ขอมูลที่ตองการ 
 รายละเอียดตามฐานขอมูลระบบการประกันคุณภาพ ดานแผนงาน กรณีที่

หนวยงานยังไมดําเนินการจัดเก็บในรูปฐานขอมูลระบบการประกันคุณภาพใหเสนอ

ขอมูลในแบบเก็บขอมูลดิบ 

สูตรในการคํานวณ  

ารทั้งหมดจํานวนโครงก
านเกณฑมาตรฐะเมินผลตามที่มีการปรนวนโครงการผลรวมของจํา
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องคประกอบที่ 2 การเรียนการสอน 

ดัชนทีี่ 2.1 มีระบบและกลไกในการพฒันาและบริหารหลักสูตร (สกอ. 2.1) 

ประเภทของดัชน ี  กระบวนการ 

หลักการและเหตุผล 
 เพื่อใหคณะมีการดําเนินการพัฒนาหลักสูตรใหสอดคลองกับวิสัยทัศน  

พันธกิจ และความพรอมของคณะ ตลอดจนสอดคลองกับความตองการทางดาน

วิชาการและวิชาชีพของสังคม มีการประเมินหลักสูตรอยางสม่ําเสมอ มีการวางระบบ

และกลไกบริหารหลักสูตรอยางมีประสิทธิภาพและมีการปรับปรุงหลักสูตรใหทัน 

ตอการเปลี่ยนแปลง  

รอบระยะเวลา     รอบปการศึกษา (1 มิถุนายน  25... – 31 พฤษภาคม 25...) 

เกณฑมาตรฐาน (ระดับ)  
1. มีระบบและกลไกการเปดและปดหลักสูตร  
2. มีการกําหนดเปาหมายการผลิตบัณฑิตทุกหลักสูตรในแผนการผลิต

บัณฑิต  

3. มีการเตรียมความพรอมกอนการเปดหลักสูตรใหมและการปรับปรุง
หลักสูตรใหเปนไปตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรทุกเรื่อง  

4. มีการวิเคราะหขอมูลการดําเนินการทุกหลักสูตรประจําปการศึกษา เชน 

รอยละของหลักสูตรที่ไมเปนไปตามเกณฑมาตรฐาน รอยละของบทความจาก

วิทยานิพนธที่ตีพิมพเผยแพร รอยละของบัณฑิตที่ไดงานทําและประกอบอาชีพอิสระ

ภายใน 1 ป และรอยละของบัณฑิตที่ทํางานตรงสาขา เปนตน  

5. มีการนําผลการวิเคราะหขอมูลการดําเนินการหลักสูตรประจําป
การศึกษาไปปรับปรุงหลักสูตรและหรือปรับปรุงระบบและกลไกการบริหารหลักสูตร  
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6. หลักสูตรที่เปดสอนทุกหลักสูตรไดมาตรฐานตามเกณฑมาตรฐาน 

ทุกเรื่อง และมีการประกันคุณภาพหลักสูตรครบทุกประเด็นตามเกณฑมาตรฐาน

หลักสูตร (พิจารณาจากเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2548 และ

แนวทางการบริหารเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2548 และคูมือ

การเสนอหลักสูตร/รายวิชาระดับอุดมศึกษา เพื่อเสนอมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

พิจารณาอนุมัติ ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2549)  

7. หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาที่เนนการวิจัย (ปริญญาโท เฉพาะแผน (ก) 

และปริญญาเอก) ที่เปดสอนมีจํานวนมากกวารอยละ 50 ของจํานวนหลักสูตร

บัณฑิตศึกษาทั้งหมด  

เกณฑการประเมิน    
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 

มีการดําเนินการ 

ไมครบ 5 ขอแรก 

มีการดําเนินการ  

5 – 6 ขอแรก 

มีการดําเนินการครบทุกขอ 

แนวทางการปฏิบัต ิ
1. มีระบบและกลไกในการพิจารณาเสนอเปดหลักสูตรใหม หรือปด

หลักสูตรเดิมใหสอดคลองกับวิสัยทัศนและพันธกิจของคณะ ตลอดจนสอดคลองกับ

กรอบความตองการของผูใชบัณฑิตและสังคมสวนรวม ทั้งนี้โดยกําหนดเปาหมายการ

ผลิตบัณฑิตทุกหลักสูตรไวในแผนการผลิตบัณฑิตของคณะ 

2. มีการจัดเตรียมความพรอมกอนจัดการเรียนการสอนในหลักสูตรใหมให
เปนไปตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตร และเกณฑมาตรฐานอื่นๆ ที่เกี่ยวของ  

3. จัดระบบและกลไกการพัฒนาและประกันคุณภาพใหเปนไปตามเกณฑ
มาตรฐานหลักสูตร โดยคํานึงถึงประเด็นตอไปน้ี ไดแก การกําหนดทิศทางและ

วัตถุประสงคหลักสูตร การบริหารกิจการของหลักสูตร การดูแลใหคําปรึกษาแกนิสิต 

การประเมินและพัฒนาหลักสูตร การบริหารทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน   
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การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล และการใชระบบสารสนเทศในการบริหาร

หลักสูตร  

4. มีการรายงานและวิเคราะหขอมูลการดําเนินงานหลักสูตรระดับตางๆ 

ประจําทุกปการศึกษา เชน รอยละของหลักสูตรที่ไมเปนไปตามเกณฑมาตรฐาน 

ครบทุกขอ รอยละของบัณฑิตที่ผลิตไดตรงตามแผน รอยละของบัณฑิตที่ทํางาน 

ตรงสาขา ทั้งนี้ เพื่อนํามาปรับปรุงการบริหารกิจการหลักสูตรกอนรับนิสิตรุนใหม  

ขอมูลที่ตองการ 
1. เอกสารหลักฐานที่แสดงใหเห็นวาคณะมีแผนการผลิตบัณฑิตและมี

ระบบ และกลไกในการพัฒนาบริหารหลักสูตรใหเปนไปตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตร 

โดยคํานึงถึง วิสัยทัศน พันธกิจ และความตองการของสังคม ตลอดจนคุณภาพและ

มาตรฐานในการจัดการเรียนการสอน  

2. เอกสารหลักฐานที่แสดงถึงคุณภาพบัณฑิต เชน ภาวะการมีงานทํา และ

การทํางานตรงสาขาของบัณฑิต เปนตน 

3. หลักฐานการประกันคุณภาพหลักสูตรใน 4 ประเด็น คือ การบริหาร

หลักสูตร ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน การสนับสนุนและการใหคําแนะนํานิสิต 

และความตองการของตลาดแรงงาน สังคม และ/หรือความพึงพอใจของผูใชบัณฑิต  

4. หลักฐานแสดงจํานวนนิสิตบัณฑิตศึกษาที่ เ รียนในแตละหลักสูตร

โดยเฉพาะหลักสูตรปริญญาโทใหแยกแผน ก และแผน ข ใหชัดเจน ในปการศึกษา

นั้นๆ โดยการนับหลักสูตรที่เปดสอนใหนับเฉพาะหลักสูตรที่มีนิสิตลงทะเบียนในปนั้นๆ 

หากหลักสูตรนั้นไมมีนิสิตลงทะเบียนจะไมนับ 
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ดัชนทีี่ 2.2  มีกระบวนการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ  
(สกอ. 2.2 สมศ. 6.6 และ ก.พ.ร. 23)  

ประเภทของดัชน ี  กระบวนการ 

หลักการและเหตุผล 
 เพื่อให รูปแบบการจัดการเรียนการสอนมีความเหมาะสมและยืดหยุน 

ตลอดจนการจัดกระบวนการเรียนรูที่คํานึงถึงความแตกตางเฉพาะตัวของนิสิตเปนเรื่อง

สําคัญซึ่งมีผลตอความกระหายใครรูและตอสมรรถนะในการแสวงหาความรูของนิสิต  

นิยามคําศัพท 
 กระบวนการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ หมายถึง การจัดการศึกษาที่

ยึดหลักวาผูเรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรูและพัฒนาตนเองได และถือวาผูเรียนมี
ความสําคัญที่สุด โดยกระบวนการจัดการศึกษาจะตองสงเสริมใหผูเรียนสามารถ

พัฒนาตามธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพ เชน การเปดโอกาสใหนิสิตไดคนควาวิจัย 

โดยอิสระในรูปโครงการวิจัยสวนบุคคล การจัดใหมีชั่วโมงเรียนในภาคปฏิบัติใน

หองปฏิบัติการ รวมทั้งมีการฝกประสบการณภาคสนามอยางพอเพียง มีการจัด 

สัมมนา จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ จัดทําโครงงาน มีการเรียนการสอนทางเครือขาย

คอมพิวเตอร (Internet) และมีหองสมุดและระบบสืบคนขอมูลอิเล็กทรอนิกสที่ 

เพียงพอที่จะศึกษาหาความรูเพิ่มเติมไดดวยตนเอง  

รอบระยะเวลา    รอบปการศึกษา (1 มิถุนายน  25... – 31 พฤษภาคม 25...) 

เกณฑมาตรฐาน (ระดับ)  
1. มีกลไกการใหความรูความเขาใจกับอาจารยผูสอนถึงวัตถุประสงคและ

เปาหมายของการจัดการศึกษาทุกหลักสูตร  

2. มีการออกแบบการเรียนการสอนและจัดกิจกรรมการเรียนรูที่เนนผูเรียน
เปนสําคัญทุกหลักสูตร  



คูมือดัชนีประเมินและเกณฑมาตรฐานระบบประกันคุณภาพ สําหรับคณะวิชา ป 2551           33          

3. มีการใชส่ือและเทคโนโลยีหรือนวัตกรรมในการสอนเพื่อสงเสริมการ
เรียนรูทุกหลักสูตร  

4. มีการจัดการเรียนการสอนที่มีความยืดหยุนและหลากหลายที่จะ
สนองตอบตอความตองการของผูเรียน  

5. มีการประเมินผลการเรียนการสอนที่สอดคลองกับสภาพการเรียนรูที่จัด
ใหผูเรียนและอิงพัฒนาการของผูเรียนทุกหลักสูตร  

6. มีการประเมินผลความพึงพอใจของผูเรียนในเรื่องคุณภาพการสอนและ
ส่ิงสนับสนุนการเรียนรูทุกหลักสูตร  

7. มีระบบการปรับปรุงวิธีการเรียนการสอนและพัฒนาผูเรียนอยางตอเนื่อง
ทุกหลักสูตร  

เกณฑการประเมิน  
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 

มีการดําเนินการ 

ไมครบ 5 ขอแรก 

มีการดําเนินการ  

5  ขอแรก 

มีการดําเนินการ 

อยางนอย 6 ขอแรก 

แนวทางการปฏิบัติ 
1. มีการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ พรอมท้ังมี

การจัดสรรทรัพยากรสนับสนุน การจัดการเรียนการสอนอาจมีรูปแบบใดรูปแบบหนึ่ง 

เชน การเรียนรูจากกรณีปญหา (Problem-Based Learning : PBL) การเรียนรูเปน

รายบุคคล (Individual Study) การเรียนรูแบบสรรคนิยม (Constructivism) การเรียนรู

แบบแสวงหาความรูไดดวยตนเอง (Self - Study) การเรียนรูจากการทํางาน (Work – 

Based Learning) การเรียนรูที่เนนการวิจัยเพื่อสรางองคความรู (Research – Based 

Learning) การเรียนรูที่ใชวิธีสรางผลงานจากการตกผลึกทางปญญา (Crystal – 

Based Approach)  
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2. การเรียนการสอนยึดหลักการมีปฏิสัมพันธทางวิชาการระหวางนิสิตกับ 

อาจารย และระหวางนิสิตกับนิสิตทั้งในและนอกหองเรียนอยางสม่ําเสมอ เพื่อสงเสริม

การเรียนรูอยางกระตือรือรน  

3. มีรูปแบบการจัดการเรียนการสอนที่มีคุณภาพ แตยืดหยุนและ

หลากหลาย สามารถตอบสนองความตองการเรียนรูของผูเรียน ทั้งความยืดหยุนดาน

ชวงเวลาเรียน และหรือดานตําแหนงและสถานที่เรียน และหรือดานวิธีการจัดการเรียน

การสอนและการประเมินผล และหรือดานอื่น ๆ  

4. มีการติดตามผลการเรียน ความพึงพอใจของนิสิตตอคุณภาพการสอน

และสิ่งสนับสนุนการเรียนรูเปนรายบุคคลอยางตอเนื่อง และนํามาใชในการพัฒนา

ผูเรียนใหสามารถเรียนรูไดเต็มศักยภาพ  

ขอมูลที่ตองการ 
1. เอกสารหลักสูตร แผนการสอน ประมวลรายวิชา บทเรียน e-learning  

2. เอกสารหลักฐานที่แสดงใหเห็นถึงการสงเสริมกระบวนการการเรียนรู 
ที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ อาทิ ส่ือและอุปกรณการเรียนการสอน คอมพิวเตอร ระบบ

เครือขายคอมพิวเตอร งบประมาณสนับสนุน ตารางการเปดใหบริการนิสิตใชหองสมุด

และหองคอมพิวเตอรตอวัน  

3. แฟมประวัตินิสิต ผลงานของนิสิต ตลอดจนกิจกรรมการจัดการเรียนการ

สอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ  

4. เอกสารการสํารวจความพึงพอใจของนิสิตตอคุณภาพการสอนและสิ่ง
สนับสนุนการเรียนรู และหลักฐานการนําผลที่ไดมาใชในการปรับปรุงและพัฒนาการ

เรียนการสอน  

5. สถิติขอมูลหรือรายงานผลการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปน
สําคัญ เชน จํานวนคณาจารยที่ไดรับความรูความเขาใจเกี่ยวกับเปาหมายของการจัด

การศึกษาโดยเนนผูเรียนเปนสําคัญ จํานวนหนวยกิตหรือจํานวนชั่วโมงเรียนใน
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ภาคปฏิบัติ จํานวนวิชาที่ทํา senior project วิชาสัมมนาหรือวิชาที่มอบหมายใหนิสิต

คนควาหาความรูดวยตนเอง จํานวนชั่วโมงภาคสนาม จํานวนโปรแกรมหรือรายวิชาที่

เปนวิชาเลือกเสรี จํานวนรายวิชาที่มีการเรียนการสอนทางเครือขายคอมพิวเตอร  

ผลการวิเคราะหศักยภาพของผูเรียนเปนรายบุคคล เปนตน  

6. รายงานการประเมินผลการเรียนการสอนที่สอดคลองกับสภาพการ
เรียนรูที่จัดใหผูเรียนและอิงพัฒนาการของผูเรียน  

7. ผลงานอาจารยที่เปนงานวิจัยเพื่อพัฒนาสื่อและการเรียนรูของผูเรียน
และนําผลไปใชพัฒนาผูเรียน  
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ดัชนทีี่ 2.3 มีโครงการหรอืกิจกรรมที่สนับสนุนการพฒันาหลักสูตรและ 
การเรียนการสอน ซึ่งบุคคล องคกร และชุมชนภายนอกมี 
สวนรวม (สกอ. 2.3) 

ประเภทของดัชน ี  กระบวนการ 

หลักการและเหตุผล 
 เพื่อใหคณะมีการประสานความรวมมือกับบิดามารดา ผูปกครอง และบุคคล

ในชุมชนทุกฝาย  เพื่อรวมพัฒนาผูเรียนตามศักยภาพ คณะจึงควรใหบุคคล องคกร 

และชุมชนภายนอกเขามามีสวนรวมในการสนับสนุนหลักสูตรและการเรียนการสอน 

โดยจัดโครงการและกิจกรรมตางๆ ตั้งแตชวยในการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร ชวย

ในการเรียนการสอน และการฝกงาน ตลอดจนเรียนรูกรณีศึกษาตางๆ  

รอบระยะเวลา    รอบปการศึกษา (1 มิถุนายน  25... – 31 พฤษภาคม 25...) 

เกณฑมาตรฐาน (ระดับ)  
1. มีระบบและกลไกที่กําหนดใหผูทรงคุณวุฒิ หรือผูรูในชุมชนมาชวยใน

การพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรทุกหลักสูตร  

2. มีการจัดการเรียนการสอนที่สงเสริมใหผูเรียนมีความรูและทักษะที่
นําไปใชในการปฏิบัติไดจริง โดยผูทรงคุณวุฒิ หรือผูรูในชุมชนมีสวนรวมทุกหลักสูตร  

3. มีการจัดโครงการ กิจกรรมทางการศึกษาทั้งที่กําหนดและไมกําหนดใน 

หลักสูตรโดยความรวมมือกับองคการหรือหนวยงานภายนอก  

4. มีการติดตาม ตรวจสอบและประเมินกิจกรรมการเรียนการสอนที่ไดรับ

การสนับสนุนจากผูทรงคุณวุฒิหรือชุมชนภายนอกมหาวิทยาลัยทุกหลักสูตร  

5. มีการนําผลการประเมินไปปรับปรุงการมีสวนรวมของบุคคล องคการ 

และชุมชนภายนอกในการพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอนทุกหลักสูตร  
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เกณฑการประเมิน   
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 

มีการดําเนินการ 

ไมครบ 4 ขอแรก 

มีการดําเนินการ 

4 ขอแรก 

มีการดําเนินการครบทุกขอ 

แนวทางการปฏิบัต ิ
1. แสวงหาบุคคล องคกร และชุมชนภายนอกมาสนับสนุนการพัฒนาหรือ

ปรับปรุงหลักสูตรและการเรียนการสอน  

2. จัดหลักสูตรที่ทันสมัย มีโครงสรางหลักสูตรที่ทําใหผูเรียนมีความรูและ

ทักษะที่นําไปใชในการปฏิบัติไดจริง โดยรวมมือกับบุคคล องคกร และชุมชนภายนอก  

3. ติดตามตรวจสอบและประเมินกิจกรรมการเรียนการสอนและการฝกงาน
ที่ไดรับการสนับสนุนจากภายนอกมหาวิทยาลัย  

4. นําผลการประเมินไปปรับปรุงการมีสวนรวมของบุคคล องคกร และ

ชุมชนภายนอกในการพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอน  

ขอมูลที่ตองการ 
1. โครงการหรือกิจกรรมที่มีการเชิญผูทรงคุณวุฒิหรือผูรูในชุมชนมาชวยใน

การพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน การเรียนรูภูมิปญญาทองถิ่น การเขา

รวมกิจกรรมเสริมหลักสูตร การฝกงาน และการปฏิบัติงานในองคกรภายนอก  

2. แผนการสอนที่ระบุการมีสวนสนับสนุนของบุคคล องคกร และชุมชน

ภายนอก  

3. รายละเอียดการติดตามตรวจสอบการปฏิบัติงาน และประเมินผลการ

ปฏิบัติงานของโครงการหรือกิจกรรมในขอ 1 
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ดัชนทีี่ 2.4 จํานวนนิสิตเต็มเวลาเทียบเทาตอจาํนวนอาจารยประจํา  
(สกอ. 2.4 และ สมศ. 6.2) 

ประเภทของดัชน ี  ปจจัยนําเขา 

หลักการและเหตุผล 
การจัดการศึกษาเพื่อใหเกิดคุณภาพนั้น ปจจัยสําคัญประการหนึ่ง คือ 

สัดสวนอาจารยตอนิสิต ซึ่งจะตองมีความสอดคลองกับศาสตรในแตละสาขาวิชา และ

ลักษณะการเรียนการสอนที่ใชดวย นอกจากนี้ สัดสวนอาจารยตอนิสิตยังมีความ

เชื่อมโยงกับการวางแผนตางๆ เชน เปาหมายการผลิตบัณฑิต การวางแผนอัตรากําลัง

และภาระงานอาจารย รวมทั้งทรัพยากรตางๆ ที่จําเปนตอการเรียนการสอน 

นิยามคําศัพท 
 อาจารยประจํา  หมายถึง  อาจารยที่ เปนขาราชการ  พนักงาน  (เงิน

งบประมาณ และเงินรายได) ลูกจางและรวมอาจารยชาวตางประเทศที่มีสัญญาจางกับ

หนวยงานหรือสถานศึกษาทั้งปการศึกษา ที่มีระยะเวลาทํางานไมต่ํากวา 9 เดือน 

รวบรวมสิ้นสุดปการศึกษา 

 จํานวนนิสิตเต็มเวลาเทียบเทา (Full Time Equivalent Student: FTES)  

หมายถึง นิสิตที่ลงทะเบียนเรียนตามเกณฑจํานวนหนวยกิตมาตรฐานของการ

ลงทะเบียน คํานวณจากหนวยกิตนิสิต จํานวนนิสิตเต็มเวลาเทียบเทารวบรวมหลังจาก

นิสิตลงทะเบียนแลวเสร็จ 1 เดือน (หมดกําหนดเวลาการเพิ่ม-ถอน) ของแตละภาค

การศึกษา 

รอบระยะเวลา    รอบปการศึกษา (1 มิถุนายน  25... – 31 พฤษภาคม 25...) 

ตารางการปรับคา  FTES ในระดับปริญญาโทและปริญญาเอกใหเปนหนวยวัด

เดียวกับ FTES ระดับปริญญาตรี และจํานวนอาจารยประจําตอคาปกติของ FTES 

ระดับปริญญาตรี  
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สาขา 
 

ตัวปรับคา  
(นําไปคูณกับคา FTES 
ระดับบัณฑิตศึกษา) 

เกณฑมาตรฐานของ 
FTES ระดับปริญญาตรี 
ตอจํานวนอาจารยประจํา 

1. วิทยาศาสตรสุขภาพ  1   8 : 1 

2. วิทยาศาสตรกายภาพ 2                   20 : 1 

3. วิศวกรรมศาสตร  2                   20 : 1 

4. สถาปตยกรรมศาสตร และการผงัเมือง  1   8 : 1 

5. เกษตร ปาไมและประมง  2                   20 : 1 

6. บริหารธุรกิจ พาณิชยศาสตร บญัช ี

การจัดการ การทองเที่ยว เศรษฐศาสตร 

1.8 

 

                  25 : 1 

7. ครุศาสตร/ศึกษาศาสตร  1.5                   25 : 1 

8. ศิลปกรรมศาสตร วิจิตรศิลปและประยุกต

ศิลป  

1.8                     8 : 1 

9. สังคมศาสตร/ มนุษยศาสตร  1.8                   25 : 1 

ตัวอยางการปรบัคานิสิตเต็มเวลาเทียบเทาระดับบัณฑิตศึกษาเปนระดับปริญญาตรี 
นิสิตเต็มเวลาในหนวยนบัปริญญาตรี 

1. กลุมสาขาวิทยาศาสตรสุขภาพ = FTES ระดับปริญญาตรี + FTES ระดับบัณฑิตศึกษา 

2. กลุมสาขาวิทยาศาสตรกายภาพ = FTES ระดับปริญญาตรี + (2×FTES ระดับ

บัณฑิตศึกษา) 

3. กลุมสาขามนษุยศาสตรและ

สังคมศาสตร 

= FTES ระดับปริญญาตรี + (1.8×FTES ระดับ

บัณฑิตศึกษา) 

เกณฑการประเมิน 
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 

คลาดเคลื่อนจากเกณฑ  

รอยละ 10.00 หรือมากกวา 

คลาดเคลื่อนจากเกณฑ 

 รอยละ 6.00 – 9.99 

คลาดเคลื่อนจากเกณฑ 

รอยละ 5.99 หรือนอยกวา 
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ขอมูลที่ตองการ 
ขอมูลพื้นฐานและเอกสารที่แสดงจํานวนอาจารยประจําที่ปฏิบัติงานจริง

และจํานวนนิสิตเต็มเวลาเทียบเทา รวมท้ังภาคปกติ และภาคพิเศษ โดยปรับคา

จํานวนนิสิตเต็มเวลาเทียบเทาระดับบัณฑิตศึกษาเปนจํานวนนิสิตเต็มเวลาเทียบเทา

ระดับปริญญาตรี เพื่อหาสัดสวนของอาจารยที่ดูแลนิสิตที่แทจริง (การคํานวณคา 

FTES นั้นกองแผนงานจะเปนผูคํานวณ) 

สูตรในการคํานวณ 

ยประจําจํานวนอาจาร
 ียบเทาเต็มเวลาเทจํานวนนิสิต ประจําตออาจารย FTESจํานวน =  

 

100
านเฉลี่ยเกณฑมาตรฐ

านเฉลี่ยเกณฑมาตรฐ ประจําตออาจารย FTESจํานวน 
 ฑ ื่อนจากเกณวามคลาดเคลรอยละของค

-
×=

 

ตัวอยาง 
 การหาความคลาดเคลื่อนของจํานวน FTES ตออาจารยประจําของคณะ A 

ซึ่งอยูในกลุมสาขาวิทยาศาสตร ซึ่งมีขอมูลดิบดังนี้ 

- เกณฑมาตรฐานของ FTES ตออาจารยประจํากลุมสาขาวทิยาศาสตร คือ 20 

- อาจารยประจํา   จํานวน    251 คน 

- นิสิตเต็มเวลาเทียบเทา (FTES) จํานวน 4,272 คน  

จะได จํานวน FTES ตออาจารยประจํา =    
251

4,272    =   17.02 

ดังนั้น รอยละของความคลาดเคลื่อนจากเกณฑ = 100
20

2017.02
×

−    

        =  -14.90 (ไมคิดเครื่องหมาย) 
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ดัชนทีี่ 2.5  สัดสวนของอาจารยประจาํทีม่ีวุฒิปริญญาตร ีปริญญาโท  
 ปริญญาเอก (สกอ. 2.5 สมศ. 6.3 และ ก.พ.ร. 17.1) 

ประเภทของดัชน ี  ปจจัยนําเขา  
หลักการและเหตุผล 
 การศึกษาระดับอุดมศึกษาถือเปนการศึกษาระดับสูงสุดที่ตองการบุคลากรที่

มีความรู ความสามารถ และความลุมลึกทางวิชาการ เพื่อปฏิบัติพันธกิจสําคัญของ

มหาวิทยาลัยในการผลิตบัณฑิต ศึกษาวิจัยเพื่อการติดตามความกาวหนาทางวิชาการ

และการพัฒนาองคความรู ดังนั้น สัดสวนคุณวุฒิอาจารยจึงตองมีความเหมาะสมตอ 

พันธกิจ รวมทั้งหลักสูตรที่เปดสอนดวย  

นิยามคําศัพท 
 อาจารยที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเทา หมายถึง อาจารยที่ไดรับ

วุฒิการศึกษาจากสถาบันการศึกษาที่สํานักงานคณะกรรมการขาราชการพลเรือน (ก.พ.) 

รับรอง (ยกเวน ปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์) หรือ ไดรับวุฒิการศึกษาสูงสุดในสาขา

นั้นๆ เชน ทางดานสาขาวิชาศิลปกรรม มีปริญญา MFA (Master of Fine Arts) ซึง่เปนวฒุิ

การศึกษาสูงสุดของวิชาชีพดานนี้ เปนตน 

 อาจารยประจํา  หมายถึง อาจารยที่ เปนขาราชการ พนักงาน (เงิน

งบประมาณ และเงินรายได) ลูกจางและรวมอาจารยชาวตางประเทศที่มีสัญญาจาง

กับหนวยงานหรือสถานศึกษาทั้งปการศึกษา ที่มีระยะเวลาทํางานไมต่ํากวา 9 เดือน 

รวบรวมสิ้นสุดปการศึกษา 

รอบระยะเวลา    รอบปการศึกษา (1 มิถุนายน  25... – 31 พฤษภาคม 25...) 
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เกณฑการประเมิน 
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 

วุฒิปริญญาเอกอยู

ระหวางรอยละ 1 – 39  
หรือ  
วุฒิปริญญาเอกอยู

ระหวางรอยละ 40 – 59  

แตวฒุิปริญญาตรี  

มากกวารอยละ 5  

1. วุฒิปริญญาเอกอยู

ระหวางรอยละ 40 – 59  

และ  

2. วุฒิปริญญาตรีเทากับ

หรือนอยกวารอยละ 5  
หรือ  
1. วุฒิปริญญาเอก

มากกวาหรือเทากับรอยละ 

60 และ  

2. วุฒิปริญญาตรี 

มากกวารอยละ 5  

1. วุฒิปริญญาเอก

มากกวาหรือเทากับ 

รอยละ 60 และ 

2. วุฒิปริญญาตรีเทากับ

หรือนอยกวารอยละ 5  

ขอมูลที่ตองการ 
จํานวนอาจารยประจําในปการศึกษานั้น นับรวมทั้งที่ปฏิบัติงานจริงและ 

ลาศึกษาตอ โดยใหนําเสนอแยกคุณวุฒิของอาจารยเปนระดับปริญญาตรี ปริญญาโท 

และปริญญาเอก 

สูตรในการคํานวณ (ตร:ี โท: เอก) 

100
งหมดยประจําทั้จํานวนอาจาร

.....ญา........มีวุฒิปริญยประจําที่จํานวนอาจาร ×  
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ดัชนทีี่ 2.6  สัดสวนของอาจารยประจาํทีด่ํารงตาํแหนงอาจารย  
 ผูชวยศาสตราจารย รองศาสตราจารย และศาสตราจารย  
 (สกอ.2.6 สมศ. 6.4 และ ก.พ.ร. 17.2) 

ประเภทของดัชน ี  ปจจัยนําเขา 
หลักการและเหตุผล 
 เพื่ อแสดงความรับ ผิดชอบที่หนวยงานจะตองส ง เสริมใหอาจารย

ทําการศึกษาวิจัยเพื่อแสวงหาและพัฒนาองคความรูในศาสตรสาขาวิชาตางๆ อยาง

ตอเนื่อง เพื่อนําไปใชในการเรียนการสอน รวมทั้งการแกไขปญหาและพัฒนาประเทศ 

การดํารงตําแหนงทางวิชาการเปนสิ่งสะทอนการปฏิบัติงานดังกลาวของอาจารยตาม

พันธกิจของมหาวิทยาลัย 

นิยามคําศัพท 
 อาจารยที่มีตําแหนงทางวิชาการ หมายถึง อาจารยที่ไดรับการแตงตั้งให

ดํารงตําแหนงผูชวยศาสตราจารย หรือ รองศาสตราจารย หรือ ศาสตราจารย  

 อาจารยประจํา  หมายถึง อาจารยที่ เปนขาราชการ พนักงาน (เงิน

งบประมาณ และเงินรายได) ลูกจางและรวมอาจารยชาวตางประเทศที่มีสัญญาจาง

กับหนวยงานหรือสถานศึกษาทั้งปการศึกษา ที่มีระยะเวลาทํางานไมต่ํากวา 9 เดือน 

รวบรวมสิ้นสุดปการศึกษา  

รอบระยะเวลา    รอบปการศึกษา (1 มิถุนายน  25... – 31 พฤษภาคม 25...) 
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เกณฑการประเมิน  
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 

ผูดํารงตําแหนงระดับ ผศ. 

รศ. และ ศ.รวมกันอยู

ระหวางรอยละ 1 – 44  
หรือ  
ผูดํารงตําแหนงระดับ ผศ. 

รศ. และ ศ. รวมกันอยู 

ระหวางรอยละ 45 – 69   

แตผูดํารงตําแหนงระดับ 

รศ. ขึ้นไปนอยกวารอยละ 

30  

1. ผูดํารงตําแหนงระดับ ผศ. 

รศ. และ ศ. รวมกันอยู

ระหวางรอยละ 45 – 69 และ  

2. ผูดํารงตําแหนงระดับ รศ. 

ขึ้นไปเทากับหรือมากกวา 

รอยละ 30  
หรือ  
1. ผูดํารงตําแหนงระดับ ผศ. 

รศ. และ ศ. รวมกันมากกวา

หรือเทากับรอยละ 70 และ  

2. ผูดํารงตําแหนงระดับ รศ. 

ขึ้นไปนอยกวารอยละ 30  

1. ผูดํารงตําแหนงระดับ 

ผศ. รศ. และศ. รวมกัน

มากกวาหรือเทากับ 

รอยละ 70  
และ  
2. ผูดํารงตําแหนงระดับ 

รศ. ขึ้นไปเทากับหรือ

มากกวารอยละ 30  

ขอมูลที่ตองการ 
 รวบรวมขอมูลตําแหนงทางวิชาการของอาจารยประจําจากสํานักงาน

เลขานุการคณะ/งานบุคคล ดังนี้ 

1. จํานวนอาจารยประจําในปการศึกษานั้นรวมทั้งที่ปฏิบัติงานจริงและ 
ลาศึกษาตอ 

2. จํานวนอาจารยประจําที่มีตําแหนงทางวิชาการ โดยใหนําเสนอแยก

ตําแหนงทางวิชาการระดับศาสตราจารย รองศาสตราจารย และผูชวยศาสตราจารย 

สตูรในการคํานวณ (ผศ. : รศ. : ศ.) 

100
งหมดยประจําทั้จํานวนอาจาร

...........างวิชาการ.มีตําแหนงทยประจําที่จํานวนอาจาร ×  
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ดัชนทีี่ 2.7 มีระบบและกลไกสนับสนุนใหอาจารยประจําทําการวิจยั 
เพื่อพัฒนาการเรียนการสอน (สกอ.2.8)  

ประเภทของดัชน ี  กระบวนการ 

หลักการและเหตุผล 
เพื่อใหเกิดการพัฒนาผูเรียนที่มีคุณสมบัติตามหลักสูตรที่กําหนด มีการ

จัดการเรียนการสอนที่สนองความตองการจําเปนของผูเรียน สงเสริมทักษะการ

แสวงหาความรูและการเรียนรู คณะควรมีระบบและกลไกเพื่อการสนับสนุนใหอาจารย

ทุกคนทําวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน จะสงผลใหเกิดนวัตกรรมการเรียนการสอน

ที่มีคุณคา นวัตกรรมเหลานี้อาจเปนเทคนิคการสอนใหมๆ แบบฝก ส่ืออุปกรณ หรือ

เทคโนโลยีเพื่อการศึกษาใหมๆ ที่ชวยเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนการสอน  

รอบระยะเวลา    รอบปการศึกษา (1 มิถุนายน  25... – 31 พฤษภาคม 25...) 

เกณฑมาตรฐาน (ขอ)  
1. มีการกําหนดแนวทางการพัฒนาอาจารยดานความรูความเขาใจ

เกี่ยวกับการวิจัยและพัฒนา นวัตกรรมการเรียนการสอน  

2. มีกลไกการบริหารวิชาการที่จะกระตุนใหอาจารยคิดคนพัฒนานวัตกรรม 

ใหมๆ ในดานการเรียนการสอน  

3. มีแหลงทุนสนับสนุนการวิจัย เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนและนวัตกรรม

ทางการศึกษา  

4. มีผลงานวิจัยดานการเรียนการสอนและมีการจัดเวทีแลกเปลี่ยนและ
เผยแพรผลงานวิจัยดานการเรียนการสอนและนวัตกรรมทางการศึกษาอยางสม่ําเสมอ 

5. มีการสรางเครือขายวิจัยดานนวัตกรรมการเรียนการสอนทั้งภายในและ
ภายนอกคณะ 
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เกณฑการประเมิน 
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 

มีการดําเนินการไมครบ 3 ขอ มีการดําเนินการ 3 – 4 ขอ มีการดําเนินการครบทุกขอ 

แนวทางการปฏิบัต ิ
1. มีการพัฒนาอาจารยดานความรูความเขาใจเกี่ยวกับการวิจัยและพัฒนา

นวัตกรรมการเรียนการสอน  

2. มีการวางกลไกการบริหารวิชาการที่กระตุนใหอาจารยคิดคนพัฒนา 

นวัตกรรมใหมๆ ตลอดเวลา  

3. จัดใหมีการเผยแพรผลงานวิจัยดานการเรียนการสอนและนวัตกรรมทาง
การศึกษาอยางสม่ําเสมอเพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู  

4. มีการสงเสริมการสรางเครือขายวิจัยดานนวัตกรรมการเรียนการสอนทั้ง
ภายในและภายนอกคณะ 

ขอมูลที่ตองการ 
1. แผนงานสนับสนุนใหอาจารยประจําทําการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการ

สอนของคณะ และหลักฐานการดําเนินงานตามแผน ตลอดจนการประเมินผลและ

ปรับปรุง 

2. โครงการสนับสนุนใหอาจารยประจําทําการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการ
สอนของคณะ ตลอดจนหลักเกณฑ ประกาศ ระเบียบ ขอบังคับ มาตรการและแนว

ปฏิบัติที่เกี่ยวของ  

3. ขอมูลและสารสนเทศที่เกี่ยวของกับการสนับสนุนใหอาจารยประจําทํา
การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน เชน คําส่ังแตงตั้งหรือมอบหมายผูรับผิดชอบ

ดําเนินการ กํากับ ดูแล และประเมินผล กระบวนการสงเสริม กระบวนการติดตาม

ประเมินผล ขอมูลการจัดสรรทรัพยากรสนับสนุน เวทีเผยแพรผลงาน เครือขายวิจัย

และพัฒนานวัตกรรมการเรียนการสอน  
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4. จํานวนอาจารยที่ไดรับการพัฒนาความรูความเขาใจเกี่ยวกับการวิจัย
และพัฒนานวัตกรรมการเรียนการสอน  

5. ขอมูลผลงานวิจัยและนวัตกรรมการเรียนการสอนของคณาจารย เชน 

การจัดการเรียนการสอนแบบ e-learning การพัฒนาเครื่องมือวินิจฉัยมโนทัศนที่

คลาดเคลื่อน (misconceptions) ในรายวิชาตางๆ การพัฒนารูปแบบการสอนแบบ

โมดูล การสอนแบบ problem - based learning แบบ research-based learning  
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ดัชนทีี่ 2.8   รอยละของบัณฑิตระดับปรญิญาตรีที่ไดงานทําและประกอบ 
อาชีพอิสระภายใน 1 ป (สกอ. 2.9 สมศ. 1.1 และ ก.พ.ร. 4.1.1)  

ประเภทของดัชน ี  ผลผลิต 

หลักการและเหตุผล 
 เพื่อใหหนวยงานทราบถึงการไดงานทําของบัณฑิต ซึ่งชี้ใหเห็นวาบัณฑิตใน

สาขานั้นเปนที่ตองการของตลาดแรงงานมากนอยเพียงใด เพื่อพัฒนาระบบการศึกษา

ที่สงผลถึงคุณภาพของกําลังคนที่ผลิตออกไป และสามารถผลิตบัณฑิตเพื่อรองรับใน

สาขาวิชาที่ตองการบุคลากรที่มีความรูความสามารถมากขึ้น 

นิยามคําศัพท   
 บัณฑิตระดับปริญญาตรี หมายถึง ผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี

(นับตั้งแตวันที่สภามหาวิทยาลัยอนุมัติในปการศึกษานั้น) ทั้งภาคปกติ และภาคพิเศษ 

หรือภาคนอกเวลาราชการ 

 บัณฑิตที่ไดงานทํา หมายถึง ผูที่สําเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีทั้งภาค

ปกติและภาคพิเศษหรือภาคนอกเวลาราชการในสาขานั้นๆ ที่ไดงานทํา (หรือทํากิจการ

ของตนเองที่มีรายไดประจํา) ภายในระยะเวลา 1 ปนับจากวันที่สําเร็จการศึกษา โดย

ไมนับรวมผูที่มีงานทําอยูกอนแลว และผูที่ศึกษาตอในระดับบัณฑิตศึกษา การนับการ

มีงานทําใหสามารถนับกรณีการทํางานสุจริตทุกประเภทที่สามารถสรางรายไดเขามา

เปนประจําเพื่อเล้ียงชีพตนเองได สําหรับการนับจํานวนผูที่มีงานทําของผูสําเร็จ

การศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนในภาคพิเศษหรือภาคนอกเวลา ใหนับเฉพาะผูที่เปลี่ยนงาน

ใหมหลังสําเร็จการศึกษาเทานั้น ไมนับผูที่มีงานทําหรือทํากิจการของตนเองที่มีรายได

ประจําอยูกอนแลว  

รอบระยะเวลา    รอบปการศึกษา (1 มิถุนายน 25... – 31 พฤษภาคม 25...) 
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เกณฑการประเมิน  
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 

รอยละ 1 – 59  รอยละ 60 – 79  รอยละ 80 หรือมากกวา 

ขอมูลที่ตองการ 
 ขอมูลจากการสํารวจภาวะการไดงานทําของบัณฑิตในระดับมหาวิทยาลัยที่

รวบรวมในชวงปการศึกษาที่มีการประเมิน ซึ่งรวบรวมครั้งที่หนึ่งในวันรับพระราชทาน

ปริญญาบัตร มีกําหนดประมาณ 3 เดือน หลังจากสิ้นปการศึกษา หลังจากนี้คณะวิชา

กระตุนใหบัณฑิตเขาไปเพิ่มเติมขอมูลในเว็บไซดดวย (ใหใชขอมูลจากกองแผนงาน 

จากเว็บไซด http://www.planning.ku.ac.th ) 

สูตรในการคํานวณ 

100
ารไดงานทําสํารวจภาวะกตที่ตอบแบบจํานวนบัณฑิ

ทําฯตที่ไดงานจํานวนบัณฑิ ×  

หมายเหต ุ  
 ขอมูลบัณฑิตที่ตอบแบบสํารวจภาวะการไดงานทําใหรวบรวมขอมูลในป

การศึกษาที่ประเมินฯ เชน การประเมินผลการดําเนินงานปการศึกษา 2550 เก็บขอมูล

บัณฑิตที่ไดงานทําในชวงปการศึกษา 2550 คือ บัณฑิตที่จบปการศึกษา 2549 

 ในการเก็บขอมูลผลงานตามดัชนีนี้ ใหใชกลุมเปาหมายคือ  ผู สําเร็จ

การศึกษาทั้งภาคปกติ และภาคพิเศษ หรือภาคนอกเวลาราชการ ที่มีความเปนตัวแทน

ของผูสําเร็จการศึกษาทั้งในเชิงปริมาณ (อยางนอยรอยละ 80) และคุณลักษณะ 

(ครอบคลุมทุกหลักสูตร) 
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ดัชนทีี่ 2.9   รอยละของนิสิตหรือศิษยเกาที่สําเรจ็การศึกษาในรอบ 5 ปที่ผาน
มาที่ไดรับการประกาศเกียรติคุณยกยองในดานวชิาการ วิชาชีพ 
คุณธรรม จรยิธรรม กีฬา สุขภาพ และดานสิ่งแวดลอมใน
ระดับชาติและนานาชาติ (สกอ. 2.12 สมศ. 1.5 และ ก.พ.ร. 4.1.4) 

ประเภทของดัชน ี  ผลผลิต 

หลักการและเหตุผล 
 เพื่อพัฒนานิสิตใหเปนบุคคลที่มีความสมบูรณพรอมทั้งดานรางกายและ

จิตใจ มีความรู ความสามารถในเชิงวิชาการและหรือวิชาชีพ มีคุณธรรม จริยธรรม และ

เปาหมายสูงสุด คือ ใหผูสําเร็จการศึกษาสามารถดํารงชีวิตในสังคมไดอยางมีความสุข 

การดําเนินการดังกลาวสะทอนไดจากคุณภาพของนิสิตและศิษยเกาในเรื่องของการ

ไดรับประกาศเกียรติคุณยกยองในดานวิชาการ วิชาชีพ คุณธรรม จริยธรรม กีฬา 

สุขภาพ ศิลปะและวัฒนธรรมและดานสิ่งแวดลอมในระดับชาติและนานาชาติ 

นิยามคําศัพท 
 นิสิตหรือศิษยเกาที่ไดรับรางวัลหรือประกาศเกียรติคุณยกยอง   
หมายถึง รางวัลหรือ ประกาศเกียรติคุณของหนวยงานตางๆ  เชน หนวยงานของรัฐใน

ระดับกระทรวง ทบวง กรม หรือ จังหวัด หนวยงานของรัฐและเอกชนที่เปนองคกรทาง

วิชาการ หรือวิชาชีพ หรือเปนองคกรที่มีหนาที่เกี่ยวของกับประเภทของรางวัลที่มอบ ที่

ไดรับการยอมรับในระดับชาติและ/หรือนานาชาติ  

รอบระยะเวลา รอบปการศึกษา (1 มิถุนายน  25... – 31 พฤษภาคม 25...) 
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เกณฑการประเมิน 
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 

รอยละ 0.003 – 0.015  รอยละ 0.016 – 0.029  1. มากกวาหรือเทากับ 

รอยละ 0.030 และ  

2. นิสิตบัณฑิตศึกษาและศิษยเกา
ที่ไดรับรางวัลจากผลงานวิจัย

และหรือวิทยานิพนธมากกวา

หรือเทากับรอยละ 0.060 

หมายเหตุ กรณีไดตามขอ 1 แต

ไมไดขอ 2 ถือวาไดคะแนน 2 

ขอมูลที่ตองการ 
 จํานวนและชื่อนิสิตและหรือศิษยเกาที่ไดรับรางวัลหรือประกาศเกียรติคุณ 

ยกยองในดานวิชาการ วิชาชีพ รวมถึงรางวัลผลงานวิทยานิพนธ ดานคุณธรรม 

จริยธรรม ดานกีฬาและสุขภาพ ดานศิลปวัฒนธรรม และดานสิ่งแวดลอม โดยเปน

รางวัลระดับชาติและนานาชาติที่มีลายลักษณอักษรปรากฏ ทั้งนี้ ใหนับรางวัลที่
ไดรับในรอบปปจจุบันจากนิสิตปจจุบันและศิษยเกาที่สําเร็จการศึกษาในรอบ 
5 ปการศึกษาที่ผานมา การนับรางวัลสามารถนับไดทั้งรางวัลของนิสิตภาคปกติและ

นิสิตภาคพิเศษทุกระดับการศึกษา และหากผูไดรับรางวัลนั้นเปนศิษยเกาหลายสถาบัน 

สถาบันเหลานั้นตางก็สามารถนับรางวัลนั้นได และการนับสามารถนับซ้ําได  

หากนิสิต หรือศิษยเกาผูนั้นไดรับรางวัลหรือประกาศเกียรติคุณหลายครั้ง  

สูตรในการคํานวณ 

100
รศึกษานั้น ึกษาในปกาสําเร็จการศ ิตศึกษาที่าระดับบัณฑละศิษยเกาปจจุบันแบัณฑิตศึกษจํานวนนิสิต

ปจจุบันปการศึกษายานิพนธในและหรือวิท งานวิจัยางวัลจากผลที่ไดรับร าปที่ผานม 5 ในรอบ

รศึกษา ี่สําเร็จกาฑิตศึกษาท าระดับบัณและศิษยเกาปจจุบัน บัณฑิตศึกษจํานวนนิสิต

×
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ดัชนทีี่ 2.10  รอยละของอาจารยประจาํหลักสูตรบัณฑติศึกษาซึ่งมีคุณสมบัติ
เปนที่ปรึกษาวิทยานิพนธที่ทําหนาที่อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ 
(สกอ. 2.13) 

ประเภทของดัชน ี  ปจจัยนําเขา 

หลักการและเหตุผล 
 หนาที่สําคัญประการหนึ่งของอาจารยในมหาวิทยาลัยที่เนนการวิจัย คือ การ

ฝกนักวิจัยภายใตการจัดการศึกษาระดับปริญญาโทและปริญญาเอก ทั้งนี้ โดยทํา

หนาที่ควบคุมวิทยานิพนธของนิสิตที่รับเขามาเปนสวนหนึ่งของทีมวิจัยของคณาจารย 

ดัชนีนี้นอกจากแสดงถึงการมีทรัพยากรที่เพียงพอตอการผลิตมหาบัณฑิตและดุษฎี

บัณฑิตแลว ยังแสดงถึงการบูรณาการการเรียนการสอนกับงานวิจัยซึ่งเปนวิธีการ

ฝกฝนนักวิจัยรุนใหมอยางมีประสิทธิภาพวิธีหนึ่ง  

นิยามคําศัพท 
อาจารยที่มีคุณสมบัติเปนที่ปรึกษาวิทยานิพนธ  หมายถึง  อาจารยที่ทํา

หนาที่ควบคุมวิทยานิพนธของนิสิตตามคําส่ังแตงตั้งของบัณฑิตวิทยาลัย 

รอบระยะเวลา    รอบปการศึกษา (1 มิถุนายน 25... – 31 พฤษภาคม 25...) 

เกณฑการประเมิน     
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 

รอยละ 50 – 69 รอยละ 70 – 89 รอยละ 90 หรือมากกวา 

ขอมูลที่ตองการ 
1. จํานวนอาจารยประจําหลักสูตรบัณฑิตศึกษาทั้งหมดที่มีคุณสมบัติเปน

อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาตาม

ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ รวมทุกหลักสูตร นับเฉพาะอาจารยที่ปฏิบัติงานจริง 
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2. จํานวนอาจารยประจําหลักสูตรบัณฑิตศึกษาทั้งหมดที่มีคุณสมบัติเปน
อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาตาม

ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ  ที่ทําหนาที่อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธในหลักสูตร

ของมหาวิทยาลัย 

3. คําส่ังของบัณฑิตวิทยาลัยที่แตงตั้งใหเปนกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ 

สูตรในการคํานวณ 

100
ทั้งหมด ท่ีปรึกษาเปนอาจารย ีคุณสมบัติตศึกษาที่มกสูตรบัณฑิยประจําหลัจํานวนอาจาร

 ษาฯรยที่ปรึก ี ่เปนอาจาและทําหนาท  ีคุณสมบัติตศึกษาที่มกสูตรบัณฑิยประจําหลัจํานวนอาจาร ×
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ดัชนีที่ 2.11 จํานวนวิทยานิพนธและผลงานวิชาการของนิสิตที่ไดรับรางวัลใน
ระดับชาติหรือระดับนานาชาติภายในรอบปการศึกษา (สมศ.1.6)  

ประเภทของดัชน ี  ผลผลิต 
หลักการและเหตุผล 
 เพื่อแสดงถึงคุณภาพของผลงานวิทยานิพนธและผลงานวิชาการของนิสิตวา

เปนที่ยอมรับในระดับชาติหรือนานาชาติมากนอยเพียงใด ภายในรอบปการศึกษา 

นิยามคําศัพท 
 จํานวนวิทยานิพนธและผลงานวิชาการของนิสิตที่ไดรับรางวัลใน
ระดับชาติหรือระดับนานาชาติภายในรอบปการศึกษา  หมายถึง จํานวนผลงาน

วิทยานิพนธหรือผลงานวิชาการของนิสิตหรือของบัณฑิต ไมวาจะเปนระดับปริญญาตรี 

โท และเอก หรือนิสิตภาคปกติ หรือนิสิตภาคนอกเวลาที่ไดรับรางวัลในระดับชาติหรือ

ระดับนานาชาติ ในรอบปการศึกษาที่ผานมา ทั้งนี้ในการประเมินจะนับเฉพาะจํานวน

วิทยานิพนธหรือจํานวนชิ้นงานเทานั้น และสามารถนับซ้ําจํานวนครั้งที่ไดรับรางวัล 

หากผลงานนั้นไดรับรางวัลหลายครั้งในรอบปการศึกษา 

รอบระยะเวลา    รอบปการศึกษา (1 มิถุนายน  25... – 31 พฤษภาคม 25...) 

เกณฑการประเมิน 
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 

1  2 มากกวาหรือเทากับ 3 

ขอมูลที่ตองการ 
1. จํานวนผลงานวิทยานิพนธและผลงานวิชาการของนิสิตที่ไดรับรางวัลใน

รอบปการศึกษา 

2. ชื่อนิสิต ชื่อวิทยานิพนธ/ผลงานวิชาการ ชื่อรางวัล หนวยงานที่ให และ

เดือนและปที่ไดรับรางวัล  
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ดัชนทีี่ 2.12  รอยละของจํานวนบทความจากวิทยานิพนธหรือเทียบเทาของ
นิสิตบัณฑติศกึษาที่ตีพิมพตอจํานวนวิทยานิพนธหรือเทียบเทา
ทั้งหมด (สมศ.1.7, 1.8 และ ก.พ.ร. 4.1.5) 

ประเภทของดัชน ี  ผลผลิต 

หลักการและเหตุผล 
 เพื่อประเมินประสิทธิผลของการบูรณาการการเรียนการสอนกับงานวิจัย  

โดยนํางานวิทยานิพนธไปพิมพเผยแพรในวารสาร/การประชุมวิชาการทั้งระดับชาติ

หรือนานาชาติ  

รอบระยะเวลา รอบปการศึกษา (1 มิถุนายน 25... – 31 พฤษภาคม 25...) 

นิยามคําศัพท  
บทความจากวิทยานิพนธปริญญาโทและเอก ที่ตีพิมพเผยแพรทั้งใน

ระดับชาติหรือระดับนานาชาติ หมายถึง บทความทางวิชาการหรืองานสรางสรรค 

จากวิทยานิพนธปริญญาโทและเอก (โดยจะตองเปนบทความไมใชบทคัดยอ)  

ที่ไดรับการตีพิมพในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ ที่มีการตรวจคัดคุณภาพเปนที่

ยอมรับ ทั้งวารสารที่อยูในฐานขอมูลสากล วารสารที่ไมอยูในฐานขอมูลสากล และ

วารสารระดับชาติที่มีผูประเมินอิสระประเมินบทความกอนไดรับการตีพิมพ และการ

เผยแพรที่เทียบเทาวารสาร เชน สิทธิบัตร อนุสิทธิบัตร รวมถึงการเสนอผลงานของนิสิต

ปริญญาโทหรือเอกบางสาขาที่มีลักษณะของการนําเสนอเทียบเทากับการตีพิมพ  

(การเทียบเทาการตีพิมพในระดับนานาชาติ หรือระดับชาติ ใหใชเกณฑของสํานักงาน

กองทุนสนับสนุนการวิจัย สกว. ใน website http://rgi.trf.or.th/thai/thai_cancel 

journal.htm)  
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บทความจากวิทยานิพนธที่ไดรับการนําเสนอในการประชุม/สัมมนา
วิชาการระดับชาติ หรือนานาชาติ หมายถึง บทความจากวิทยานิพนธปริญญาโท

และเอก ที่ไมใชบทคัดยอ สําหรับบทความที่ไดรับการคัดเลือกตีพิมพรวมเลมใน

รายงานสืบเนื่องจากการประชุม (Proceedings)  

ผูประเมินอิสระ (Peer Review) หมายถึง ผูทรงคุณวุฒิที่ประเมินบทความ

ของผูที่ไดรับการตีพิมพในวารสารนั้นๆ และไมไดสอนในสถาบันของผูสงบทความเพื่อ

พิจารณาตีพิมพ 
เกณฑการประเมิน     

คะแนน 1  คะแนน 2 คะแนน 3 

รอยละ 80 – 100     รอยละ 100 ในจํานวนนี้

เปนวารสารระดับชาต ิ

ขึ้นไปไมเกินรอยละ 15 

รอยละ 100 ในจํานวนนี้

เปนวารสารระดับชาติขึ้นไป

มากกวารอยละ 15 

ขอมูลที่ตองการ  
1. จํานวนบทความจากวิทยานิพนธปริญญาโทและเอก ของผูที่สําเร็จ

การศึกษาในปการศึกษาที่ไดตีพิมพเผยแพรในวารสารระดับชาติหรือระดับนานาชาติ 

2. จํานวนวิทยานิพนธระดับปริญญาโทและเอก ของผูที่สําเร็จการศึกษาใน

ปการศึกษานั้นทั้งหมด 

3. หลักฐานรายงานสืบเนื่องจากการประชุม (Proceedings) ระดับชาติหรือ

นานาชาติที่มีบทความจากวิทยานิพนธปริญญาโทหรือเอก ที่ไมใชบทคัดยอ  

เปนบทความที่ไดรับการคัดเลือกตีพิมพ 

สูตรในการคํานวณ  

100
หมดนิพนธท้ังจํานวนวิทยา

ยแพรฯ ตีพิมพเผ ิพนธที่ไดมจากวิทยานจํานวนบทควา ×  
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หมายเหต ุ
1. วารสารระดับนานาชาติที่อยูในฐานขอมูลสากล ไดแก วารสารที่ปรากฏ

ในฐานขอมูลวารสารที่เปนที่ยอมรับระดับนานาชาติ เชน ฐานขอมูล Science Citation 

Index (SCI) ฐานขอมูล Ei Compendex ฐานขอมูล INSPEC ฐานขอมูล Science 

Direct ฐานขอมูล PUBMED ฐานขอมูล AGRICOLA (AGRI Cultural Online 

Access) ฐานขอมูล ERIC (Education Database) หรือฐานขอมูล PUBSCIENCE 

เปนตน 

2. วารสารระดับนานาชาติที่ไมอยูในฐานขอมูลสากล ไดแก วารสารที่คณะ

บรรณาธิการตองเปนชาวตางประเทศ อยางนอย 1 คน และวารสารตองมีบทความวิจัย

จากตางประเทศลงตีพิมพดวย 

3. วารสารระดับชาติ ไดแก วารสารที่ตีพิมพบทความจากนักวิชาการกลุม

ตางๆ จากสถาบันตางๆ และคณะบรรณาธิการจะตองเปนผูที่มีชื่อเสียงในสาขาวิชาที่

เกี่ยวของกับวารสาร และกองบรรณาธิการจะตองมาจากสถาบันอื่นๆ ไมนอยกวา 

รอยละ 25 

4. การแจงนับบทความวิทยานิพนธปริญญาโท/เอก ที่ตีพิมพเผยแพรทั้งใน

ระดับชาติหรือระดับนานาชาติ จะไมนับซ้ําบทความนั้นแมวาจะมีการตีพิมพ
เผยแพรหลายครั้ง/หลายฉบับก็ตาม 

5. ใหเปรียบเทียบจํานวนบทความจากวิทยานิพนธปริญญาโท และเอก  

ที่ตีพิมพเผยแพรทั้งในระดับชาติ หรือระดับนานาชาติตอจํานวนวิทยานิพนธปริญญา

โทและเอกทั้งหมดของผูสําเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาในปการศึกษาโดยให

นําเสนอในรูปรอยละ ทั้งนี้ไมนับภาคนิพนธ หรือสารนิพนธ 

6. ผลงานที่ตีพิมพ เผยแพร รวบรวมจากผลงานในปการศึกษานั้นๆ 

7. การตีพิมพในวารสารนับเมื่อกองบรรณาธิการวารสารนั้นตอบรับ 
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ตัวอยางแหลงสืบคนฐานขอมูลมาตรฐานสากล 
1. ISI = http://portal.isiknowledge.com/ 

2. MathSciNet = http://www.ams.org/mathscinet 

3. ScienceDirect = http://www.sciencedirect.com/ 

4. Agricola = http://agricola.nal.usda.gov/ 

5. Biosis = http://www.biosis.org/ 

6. Scopus = http://www.info.scopus.com/ 

7. Pubmed = http://www.pubmed.gov/ 

8. Academic Search Premium = http://www.ebsco.com/home/ 

(select ebscohost and then academic search premium) 

9. Infotrieve = http://www.infotrieve.com 

10. Wilson = http://www.nova.edu/library/dils/lessons/wilsonweb/ 

การนับวารสารระดับชาติและระดับนานาชาติ สามารถนับรวมฐานขอมูล 

ที่ สกว. ใหการรับรองดวย โดยหนวยงานสามารถตรวจสอบรายชื่อวารสารดังกลาวได

จาก http://www.trf.or.th 

แหลงในการพิมพเผยแพรผลงานวิทยานิพนธ ประกอบดวย 
1. วารสารระดับชาติ 
2. วารสารระดับนานาชาติที่อยูในฐานขอมูลสากล  

3. การประชุมวิชาการระดับชาติ  
4. การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ 
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ดัชนทีี่ 2.13 รอยละของหลักสูตรที่ไดมาตรฐานตอหลักสูตรทั้งหมด  
(สมศ. 6.1 และ ก.พ.ร. 22) 

ประเภทของดชัน ี  ปจจัยนําเขา 
หลักการและเหตุผล 
 เพื่อรักษามาตรฐานของหลักสูตรภายในใหไดตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตร 

ที่สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) กําหนด ซ่ึงเปนหลักประกันในการผลิต

บัณฑิตที่มีคุณภาพสอดคลองกับความตองการของสังคม 

รอบระยะเวลา    รอบปการศึกษา (1 มิถุนายน  25... – 31 พฤษภาคม 25...) 
เกณฑการประเมิน    

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 

รอยละ 1 – 79  รอยละ 80 – 99  รอยละ 100 

ขอมูลที่ตองการ 
1. จํานวนหลักสูตรที่ไดมาตรฐานหลักสูตรของ สกอ. ทั้งหมด 

2. จํานวนหลักสูตรทั้งหมดที่เปดสอนในปการศกึษานั้น 
สูตรในการคํานวณ 

100
ษานั้นในปการศึกที่เปดสอน ูตรทั้งหมดจํานวนหลักส

สกอ. สูตรของาตรฐานหลัก ูตรที่ไดมจํานวนหลักส ×  

หมายเหตุ 
 รอยละของหลักสูตรที่เปดสอนที่ไดมาตรฐานหลักสูตรตามเกณฑมาตรฐาน

หลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ (ตุลาคม พ.ศ. 2548) เมื่อเทียบจากหลักสูตรทั้งหมด 

ที่เปดสอนในปการศึกษานั้น โดยการนับหลักสูตรที่ไดรับมาตรฐานหลักสูตรใหนับสะสม 

(ใหนับรวมหลักสูตรที่ไดรับการอนุมัติมาตั้งแตกอนหนาปที่รับการประเมินรวมมาดวย) 

และการแจงนับใหนับตามสาขาวิชาที่เปดสอน มิใชนับตามชื่อปริญญา เชน วท.บ. 

(ชีววิทยา) ประกอบดวย สาขาชีววิทยา สาขาจุลชีววิทยา สาขาพฤกษศาสตร สาขา 

พันธุศาสตร สาขารังสีประยุกตและไอโซโทป และสาขาสัตววิทยา ใหนับรวมเปน 6 

หลักสูตร 
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ดัชนทีี่ 2.14  ระดับความพงึพอใจของนสิิตตอคุณภาพการสอนของอาจารย 
 และสิ่งสนับสนุนการเรียนรู (สมศ. 6.7)   

ประเภทของดัชน ี  ผลผลิต 

หลักการและเหตุผล 
 เพื่อใหคณะไดทราบขอมูลปอนกลับจากความคิดเห็นของนิสิตเกี่ยวกับวิธีการ

ถายทอดความรู การเตรียมเนื้อหา การบูรณาการ และความรูความสามารถของ

อาจารยผูสอน โดยนิสิตที่ลงทะเบียนเรียนจะเปนผูแสดงความคิดเห็นตอการสอนของ

อาจารย ทั้งในระหวางเรียน และเมื่อส้ินสุดการเรียนการสอน เนื่องจากเชื่อวาคุณภาพ

อาจารยและสิ่งสนับสนุนการเรียนรูที่ดีจะมีผลทําใหคุณภาพของนิสิตดีดวย  

รอบระยะเวลา    รอบปการศึกษา (1 มิถุนายน  25... – 31 พฤษภาคม 25...) 

เกณฑการประเมิน 
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 

คาเฉลี่ย 1.00 – 3.00  คาเฉลี่ย 3.01 – 4.00  คาเฉลี่ย 4.01 – 5.00 

ขอมูลที่ตองการ 
ขอมูลคาเฉลี่ยความพึงพอใจของนิสิตตอคุณภาพการสอนของอาจารยและสิ่ง

สนับสนุนการเรียนรู ที่ไดจากการสํารวจตามนโยบายของมหาวิทยาลัยที่ใหมีการ

ประเมินอาจารยโดยผูเรียน ซึ่งขอมูลไดมาจาก http://eassess.ku.ac.th และแสดงให

เห็นวาไดใชกลุมตัวอยางที่มีความเปนตัวแทนของนิสิตทั้งหมด  

สูตรในการคํานวณ 

 อนทั้งหมดชาที่เปดสจํานวนรายวิ

 อใจรายวิชา ับความพึงพาเฉลี่ยระดผลรวมของค  
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 ดัชนทีี่ 2.15 คาใชจายทั้งหมดที่ใชในระบบหองสมุด คอมพิวเตอร และ 
ศูนยสารสนเทศตอนิสติ (สมศ. 6.9 และ ก.พ.ร. 19) 

ประเภทของดัชน ี  ปจจัยนําเขา 

หลักการและเหตุผล 
 มุงประเมินทรัพยากรสนับสนุนการเรียนการสอน ใหความสําคัญในการลงทุน

จัดซื้ออุปกรณหองสมุด คอมพิวเตอร และศูนยสารสนเทศ เพื่อสนับสนุนการเรียนการ

สอน ดัชนีนี้บงบอกถึงสภาพความพอเพียงของเครื่องมือในการสนับสนุนการเรียนการ

สอน การเรียนรูดวยตัวเองวาเหมาะสมพอเพียงหรือไม อยางไร ซึ่งยอมสงผลกระทบตอ

การจัดการเรียนการสอนและคุณภาพของผลผลิตโดยตรง 

นิยามคําศัพท    
 คาใชจายทั้งหมดที่ใชในระบบหองสมุด คอมพิวเตอร และศูนย
สารสนเทศ หมายถึง คาใชจายที่หนวยงานใชเพื่อการพัฒนาระบบหองสมุด 

คอมพิวเตอร และศูนยสารสนเทศที่ใชเพื่อการสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน

ทั้งหมด ไดแก งบดําเนินการและงบลงทุนที่ใชในการจัดซื้อระบบ  อุปกรณ โปรแกรม 

และครุภัณฑคอมพิวเตอรอื่นๆ ตลอดจนคาใชจายในการพัฒนาระบบและเครือขาย

คอมพิวเตอรเพื่อการเรียนการสอนและการคนควาของนิสิต คาจางบุคลากร และคา

เส่ือมราคา ตอจํานวนนิสิตเต็มเวลาเทียบเทา (FTES) 

 งบดําเนินการ  หมายถึง  งบหมวดเงินเดือน คาตอบแทน คาใชสอยวัสดุ  

คาสาธารณูปโภค เงินอุดหนุนและคาเสื่อมราคา โดยไมรวมงบลงทุน (งบครุภัณฑ 

ที่ดิน ส่ิงกอสราง) งบดําเนินการคิดจากทั้งสองแหลง คือ จากงบประมาณแผนดินและ

งบเงินรายได (เงินนอกงบประมาณแผนดิน) ทั้งนี้ใหคิดตามปงบประมาณ 

 คาใชจายทั้งหมด  หมายถึง งบดําเนินการและงบลงทุน ที่เกี่ยวกับ  

- การจัดซื้อหนังสือ วารสาร ส่ิงพิมพ ส่ือมัลติมิเดีย 
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- การพัฒนาระบบสารสนเทศ ซอฟทแวร และฐานขอมูลคอมพิวเตอร

เพื่อการสืบคนขอมูลและการศึกษา 

- วัสดุ อุปกรณ ครุภัณฑการศึกษา เครื่องคอมพิวเตอรที่ใชในระบบ

หองสมุด และศูนยสารสนเทศ (กรณีของครุภัณฑใหใชคาเสื่อมราคา) 

- คาใชจายในการปรับปรุงอาคาร หองเรียน หองปฏิบัติการ 

- คาจางบุคลากร 

 จํานวนนิสิตเต็มเวลาเทียบเทา (Full Time Equivalent Student: FTES)  

หมายถึง นิสิตที่ลงทะเบียนเรียนตามเกณฑจํานวนหนวยกิตมาตรฐานของการ

ลงทะเบียน คํานวณจากหนวยกิตนิสิต จํานวนนิสิตเต็มเวลาเทียบเทารวบรวมหลังจาก

นิสิตลงทะเบียนแลวเสร็จ 1 เดือน (หมดกําหนดเวลาการเพิ่ม-ถอน) ของแตละภาค

การศึกษา 

รอบระยะเวลา    รอบปงบประมาณ (1 ตุลาคม 25... – 30 กันยายน 25...) 
เกณฑการประเมิน 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 

1 – 4,499 บาท/คน 4,500 – 6,999 บาท/คน 7,000 บาท/คน หรือมากกวา 

ขอมูลที่ตองการ 
1. งบดําเนินการและงบลงทุนที่ใชในการจัดซื้อระบบ อุปกรณ โปรแกรม 

และครุภัณฑคอมพิวเตอรอื่นๆ ตลอดจนคาใชจายในการพัฒนาระบบและเครือขาย

คอมพิวเตอรเพื่อการเรียนการสอน และการคนควาของนิสิต คาจางบุคลากร และ 

คาเสื่อมราคา 

2. จํานวนนิสิตเต็มเวลาเทียบเทา (FTES) ในปการศึกษานั้น 
สูตรในการคํานวณ 

 ียบเทาเต็มเวลาเทจํานวนนิสิต

รสนเทศและศูนยสา  คอมพิวเตอร สมุดในระบบหองคาใชจาย
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องคประกอบที่ 3 การพัฒนานิสิต 

ดัชนทีี่ 3.1 มีการจัดบริการแกนิสิตและศิษยเกา (สกอ. 3.1)  

ประเภทของดัชน ี  กระบวนการ 

หลักการและเหตุผล 
 เพื่อใหคณะไดตระหนักถึงความครอบคลุมของการใหบริการตางๆ ที่จัดใหแก

นิสิตปจจุบันและศิษยเกา เชน บริการเพื่อสงเสริมการเรียนการสอน การพัฒนา

คุณภาพชีวิต และพัฒนาประสบการณวิชาชีพ เปนตน 

นิยามคําศัพท    
การจัดบริการแกนิสิตและศษิยเกา   หมายถึง  

1. การบริการสิ่งอํานวยความสะดวกที่เอื้อตอการเรียน เชน การจัดสื่อ

เทคโนโลยีเพื่อการศึกษา การบริการดานงานทะเบียน การบริการนิสิตนานาชาติ  

2. การบริการดานกายภาพที่สงเสริมคุณภาพชีวิตของนิสิต เชน หอพัก

นิสิต สภาพแวดลอม หองเรียน สถานที่ออกกําลังกาย บริการอนามัย การจัดจําหนาย

อาหาร  

3. การบริการดานการแนะแนวและการใหคําปรึกษา 

4. การบริการดานขอมูลขาวสารที่เปนประโยชนตอนิสิตและศิษยเกา เชน 

ทุนกูยืมการศึกษา แหลงทุนการศึกษาตอ การบริการจัดหางาน แหลงขอมูลการฝก

ประสบการณวิชาชีพ ขอมูลขาวสารความเคลื่อนไหวในและนอกมหาวิทยาลัยที่จําเปน

แกนิสิตและศิษยเกา  

5. การจัดโครงการเพื่อพัฒนาประสบการณทางวิชาชีพแกนิสิตและศิษย
เกาในรูปแบบตางๆ  

รอบระยะเวลา    รอบปการศึกษา (1 มิถุนายน 25... – 31 พฤษภาคม 25...) 
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เกณฑมาตรฐาน (ระดับ) 
1. มีการสํารวจความตองการจาํเปนของนิสิตชั้นปที่ 1  

2. มีการจัดบริการดานสิ่งอํานวยความสะดวกที่เอื้อตอการพัฒนาการ

เรียนรูของนิสิต 

3. มีการจัดบริการดานกายภาพที่สงเสริมคุณภาพชีวิตของนิสิต  

4. มีการจัดบริการใหคําปรึกษาแกนิสิต 

5. มีบริการขอมูลขาวสารที่เปนประโยชนตอนิสิตและศิษยเกา  

6. มีการจัดโครงการเพื่อพัฒนาประสบการณทางวิชาชีพแกนิสิตและ 

ศิษยเกา  

7. มีการประเมินคุณภาพของการใหบริการทั้ง 5 เร่ืองขางตนเปนประจํา 

ทุกป  

8. นําผลการประเมินคุณภาพของการใหบริการมาพัฒนาการจัดบริการแก
นิสิตและศิษยเกา  

เกณฑการประเมิน 
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 

มีการดําเนินการ 

ไมครบ 7 ขอแรก 

มีการดําเนินการ 

7 ขอแรก 

มีการดําเนินการครบทุกขอ 

แนวทางการปฏิบัต ิ
1. สํารวจความตองการจําเปน (needs assessment) ของนิสิตปที่ 1  

2. จัดบริการดานสิ่งอํานวยความสะดวกที่เอื้อตอการพัฒนาการเรียนรูของ
นิสิต เชน ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ คอมพิวเตอร หองสมุด ศูนยการเรียนรู และสื่อ

การเรียน เปนตน  

3. จัดบริ การด านกายภาพที่ ส ง เสริ มคุณภาพชี วิ ตของนิ สิต  เช น  

สภาพแวดลอมคณะ สภาพหองเรียน สถานที่ออกกําลังกายและโรงอาหาร เปนตน  
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4. จัดบริการดานการใหคําปรึกษาแกนิสิตทั้งที่เกี่ยวของและไมเกี่ยวของกับ
วิชาการ  

5. จัดบริการแหลงขอมูลขาวสารที่เปนประโยชนแกนิสิตและศิษยเกา เชน 

ทุนกูยืมการศึกษา การบริการจัดหางาน แหลงทุนศึกษาตอ เปนตน  

6. จัดโครงการเพื่อพัฒนาประสบการณทางวิชาชีพแกนิสิตและศิษยเกา  

7. ประเมินคุณภาพของการใหบริการและคุณภาพชีวิตของนิสิตเปนประจํา
ทุกป เพื่อนําไปพัฒนาการบริการ  

ขอมูลที่ตองการ 
ขอมูลพื้นฐานและเอกสารหลักฐานที่แสดงวาคณะมีการจัดบริการแกนิสิต

และศิษยเกาใน 5 เร่ือง ไดแก บริการดานสิ่งอํานวยความสะดวกที่เอื้อตอการ

พัฒนาการเรียนรู บริการดานกายภาพที่สงเสริมคุณภาพชีวิต บริการใหคําปรึกษา 

บริการแหลงขอมูลขาวสารที่เปนประโยชนตอนิสิตและศิษยเกา และโครงการเพื่อ

พัฒนาประสบการณทางวิชาชีพแกนิสิตและศิษยเกา ดังตอไปน้ี  

1. เอกสารหรือหลักฐานการสํารวจความตองการจําเปนของนิสิตปที่ 1  

2. เอกสารหลักฐานการจัดสรรทรัพยากรสนับสนุนการจัดบริการแกนิสิต
และศิษยเกา  

3. หลักฐานการเผยแพรขอมูลขาวสารเกี่ยวกับการจัดบริการใหแกนิสิตและ 

ศิษยเกา ไดแก ประกาศ แผนพับ การประชาสัมพันธผานสื่อส่ิงพิมพ หรือ website ของ

คณะ  

4. ขอมูลสถิติเกี่ยวกับจํานวนหนังสือ วารสาร ส่ือส่ิงพิมพ เครื่อง

คอมพิวเตอร และอุปกรณที่เกี่ยวของ เพื่อการสืบคนขอมูลที่จัดหาเขาหองสมุด หรือจัด

ใหบริการแกนิสิต 

5. หลักฐานโครงการความรวมมือของคณะกับองคกรตางๆ ในการพัฒนา 

ประสบการณทางวิชาชีพแกนิสิตและศิษยเกา  
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6. ขอมูลหลักฐานเกี่ยวกับการบริการนิสิตและศิษยเกาจากฝายกิจการ 
นิสิตของคณะและมหาวิทยาลัย  

7. รายชื่อหนวยบริการและโครงการหรือกิจกรรมบริการที่แตละหนวย
จัดบริการแกนิสิตและศิษยเกา  

8. รายงานผลการประเมินความพึงพอใจของนิสิตและศิษยเกาเกี่ยวกับการ 
บริการที่ไดรับ 
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ดัชนทีี่ 3.2  มีการสงเสริมกิจกรรมนิสิตทีค่รบถวนและสอดคลองกับ  
     คุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค   (สกอ. 3.2) 

ประเภทของดัชน ี  กระบวนการ 

หลักการและเหตุผล 
 เพื่อใหคณะมีการสงเสริมการจัดกิจกรรมนิสิตอยางเหมาะสมและครบถวน 

สอดคลองกับคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค 

นิยามคําศัพท    
 การสงเสริมกิจกรรมนิสิตที่ครบถวนและสอดคลองกับคุณลักษณะ 
ของบัณฑิตที่พึงประสงค หมายถึง กิจกรรมเสริมหลักสูตรที่ดําเนินการทั้งโดยคณะ/

มหาวิทยาลัย และโดยสโมสรนิสิต เปนกิจกรรมที่ผูเขารวมจะมีโอกาสไดรับการพัฒนา

สติปญญา สังคม อารมณ รางกาย และคุณธรรมจริยธรรมสอดคลองกับคุณลักษณะ

ของบัณฑิตที่พึงประสงค 5 ประการ ไดแก  

1. ความรู  

2. ทักษะการคิด  

3. ทักษะความสัมพันธระหวางบคุคลและความรับผิดชอบ  

4. ทักษะการวิเคราะหและการสื่อสาร   

5. การพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรม  

รอบระยะเวลา    รอบปการศึกษา (1 มิถุนายน 25... – 31 พฤษภาคม 25...) 

เกณฑมาตรฐาน (ระดับ) 

1. มีการจัดทําแนวทางสงเสริมการจัดกิจกรรมที่สอดคลองกับวิสัยทัศนของ 
คณะและคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงคตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับ 

อุดมศึกษา  
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2. มีการสง เสริมใหคณะ  และสโมสรนิ สิตจัดกิจกรรมนิสิตใหครบ 

ทุกประเภท โดยอยางนอยตองดําเนินการใน 5 ประเภท ดังนี้  

- กิจกรรมวิชาการ  

- กิจกรรมกีฬาและการสงเสริมสุขภาพ  

- กิจกรรมบําเพญ็ประโยชนและรักษาสิ่งแวดลอม  

- กิจกรรมนันทนาการ  

- กิจกรรมสงเสริมศิลปวัฒนธรรม  

3. มีกระบวนการติดตามและประเมินผลโครงการหรือกิจกรรม ทั้งที่จัดโดย 

คณะและสโมสรนิสิตทุกส้ินปการศึกษา  

4. มีการนําผลการประเมินไปปรับปรุงการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนานิสิตอยาง
ตอเนื่อง 

เกณฑการประเมิน 
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 

มีการดําเนินการ 

ไมครบ 3 ขอแรก 

มีการดําเนินการ  

3 ขอแรก 

มีการดําเนินการครบทุกขอ 

แนวทางการปฏิบัต ิ
1. มีการกําหนดแนวทางที่ชัดเจนในการสงเสริมการจัดกิจกรรม ทั้งโดย

คณะ และสโมสรนิสิตที่สอดคลองกับวิสัยทัศนและคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค

ตลอดจนสอดคลองกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิในแตละระดับการศึกษา  

2. มีการสงเสริมและติดตามผลการจัดกิจกรรมนิสิตใหครบถวนอยางนอย
ในกิจกรรมตอไปน้ี  

- กิจกรรมวิชาการ  

- กิจกรรมกีฬาและการสงเสริมสุขภาพ  

- กิจกรรมบําเพญ็ประโยชนและรักษาสิ่งแวดลอม  
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- กิจกรรมนันทนาการ  

- กิจกรรมสงเสริมศิลปวัฒนธรรม  

3. มีการจัดทํารายงานผลการติดตามและประเมินโครงการหรือกิจกรรม  

ทั้งที่ดําเนินการ โดยคณะ และสโมสรนิสิตตอผูบริหารและคณะกรรมการที่เกี่ยวของ 

ทุกส้ินปการศึกษา  

4. มีการนําผลการประเมินไปปรับปรุงการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนานิสิต 

อยางตอเนื่อง  

ขอมูลที่ตองการ 
ขอมูลพื้นฐานและเอกสารหลักฐานที่แสดงวาหนวยงานมีการสงเสริมกิจกรรม

นิสิตที่ครบถวนและสอดคลองกับคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค อาทิ  

1. คําส่ังแตงตั้ง หรือมอบหมายคณะกรรมการ คณะทํางาน หนวยงานเพื่อ

ทําหนาที่กําหนดแนวทางการสงเสริมการจัดกิจกรรมนิสิตที่สอดคลองกับวิสัยทัศนและ 

คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงคตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา  

2. จํานวนและรายชื่อโครงการหรือกิจกรรมนิสิต จําแนกตามประเภท 

กิจกรรม อาทิ กิจกรรมวิชาการ กิจกรรมกีฬาและสงเสริมสุขภาพ กิจกรรมบําเพ็ญ

ประโยชนและรักษาสิ่งแวดลอม กิจกรรมนันทนาการ กิจกรรมสงเสริมศิลปวัฒนธรรม  

3. หลักฐานการจดัสรรทรัพยากรสนับสนุนการจัดกิจกรรมนิสิต 

4. เอกสารประกาศ กฎระเบียบ หลักเกณฑ นโยบายของคณะเกี่ยวกับการ 

สงเสริมงานกิจการนิสิตของคณะ 

5. คูมือนิสิตจากฝายกิจกรรมนิสิต 

6. เอกสารรายงานการประเมินผลการจัดกิจกรรมนิสิตทั้งที่จัดโดยคณะ 

และสโมสรนิสิต 

7. เอกสาร ส่ือ ส่ิงพิมพเกี่ยวกับกจิกรรมนิสิตของคณะ 
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ดัชนทีี่ 3.3  ระบบอาจารยที่ปรึกษา   

ประเภทของดัชน ี  กระบวนการ 

หลักการและเหตุผล 
 อาจารยที่ปรึกษานับเปนหัวใจที่สําคัญยิ่งในการขัดเกลาบัณฑิตใหมีคุณภาพ

สอดคลองตามเปาหมายของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรในการพัฒนานิสิตใหเปน

บัณฑิตที่พึงประสงค ดังนั้น การเปนอาจารยที่ปรึกษาจึงเปนหนาที่ที่สําคัญประการ

หนึ่งของอาจารยในสถาบันอุดมศึกษา และเปนกลไกหนึ่งของการพัฒนานิสิตได 

อยางยั่งยืนตอไป 

นิยามคําศัพท 
อาจารยที่ปรึกษา หมายถึง ผูที่มีภาระรับผิดชอบในการติดตามดูแลใหการ

ชวยเหลือและประสานงาน แนะนําและใหคําปรึกษาแกนิสิต 

ระบบอาจารยที่ปรึกษา หมายถึง กระบวนการขับเคลื่อนใหอาจารย 

ที่ปรึกษาดูแลนิสิต และมีการประสานงานผูปกครอง และมีการนิเทศอาจารย  

รอบระยะเวลา    รอบปการศึกษา (1 มิถุนายน  25... – 31 พฤษภาคม 25...) 

เกณฑมาตรฐาน (ระดับ) 
1. มีการแตงตั้งคณะกรรมการอาจารยที่ปรึกษาของคณะวิชา 

2. มีการจัดเตรียมขอมูลดานตางๆ และเครื่องมือที่ใชในการใหคําปรึกษา 

แกอาจารยที่ปรึกษา 

3. ประสานงานใหความรวมมือและชวยแกปญหาแกอาจารยที่ปรึกษา 

4. ประเมินผลระบบอาจารยที่ปรึกษา และการดําเนินงานของอาจารย 

ที่ปรึกษาทุกป 

5. มีการนําผลการประเมินมาปรับปรุงระบบอาจารยที่ป รึกษาใหมี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
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เกณฑการประเมิน 
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 

มีการดําเนินการ 

ไมครบ 3 ขอแรก 

มีการดําเนินการ  

3 – 4 ขอแรก 

มีการดําเนินการครบทุกขอ 

ขอมูลที่ตองการ 
1. คําส่ังแตงตั้งคณะกรรมการอาจารยที่ปรึกษา 

2. คูมืออาจารยที่ปรึกษา คูมือนิสิตโครงการบัณฑิตยุคใหม จรรยาบรรณ

อาจารย ขอบังคับการศึกษาระดับปริญญาตรี คําส่ัง ประกาศ แบบฟอรมที่เกี่ยวของ ฯลฯ 

3. รายงานการประชุมของคณะกรรมการอาจารยที่ปรึกษา 

4. หลักฐานที่แสดงผลการประเมินระบบอาจารยที่ปรึกษา 

5. แผนการพัฒนาปรับปรุงระบบอาจารยที่ปรึกษา 
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องคประกอบที่ 4 การวิจัย 
 
ดัชนีที่ 4.1   มีการสนับสนุนการผลิตงานวิจัยและงานสรางสรรค (สกอ. 4.1) 

ประเภทของดัชน ี  กระบวนการ 

หลักการและเหตุผล 
 เพื่อใหคณะวิชามีการบริหารจัดการงานวิจัยและงานสรางสรรคที่มีคุณภาพ

โดยมีแนวทางการดําเนินงานที่เปนระบบและมีกลไกสงเสริมสนับสนุนการสราง

งานวิจัยและงานสรางสรรคใหสามารถดําเนินการไดตามแผนที่กําหนดไว ทั้งสนับสนุน

ดานการจัดหาแหลงทุนวิจัยและการจัดสรรทุนวิจัย การสงเสริมพัฒนาสมรรถนะแก 

อาจารยและบุคลากรวิจัยและทีมวิจัย การสนับสนุนทรัพยากรที่จําเปนซึ่งรวมถึง

ทรัพยากรบุคคล ทรัพยากรการเงิน เครื่องมืออุปกรณที่เกี่ยวของตางๆ ตลอดจน

จัดระบบสรางขวัญและกําลังใจแกอาจารยและบุคลากรวิจัยอยางเหมาะสม 

นิยามคําศัพท 
 งานวิจัย หมายถึง กระบวนการคนหาคําตอบของปญหา หรือการเสาะ

แสวงหาความรูใหม ตลอดจนถึงการประดิษฐคิดคนที่ผานกระบวนการศึกษา คนควา

หรือทดลอง วิเคราะหและตีความขอมูล ตลอดจนสรุปผลอยางเปนระบบ 

 งานสรางสรรค หมายถึง ผลงานวิชาการ (ไมจําเปนตองเปนงานวิจัย) ที่มี

การศึกษา คนควา ที่แสดงออกทางศิลปะหรือดนตรีอันเปนที่ยอมรับ 

รอบระยะเวลา    รอบปการศึกษา (1 มิถุนายน 25... – 31 พฤษภาคม 25...) 

เกณฑมาตรฐาน (ขอ) 
1. มีการบริหารงานวิจัยและงานสรางสรรค เพื่อใหบรรลุเปาหมาย  

ตามแผนของคณะวิชาและสอดคลองกับแผนงานและยุทธศาสตรการวิจัยของ

มหาวิทยาลัยและของชาติ  
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2. มีการรวบรวมขอมูลและสารสนเทศที่เกี่ยวของกับการบริหารงานวิจัย 

และงานสรางสรรค 

3. มีการจัดสรรทรัพยากรการเงิน ทรัพยากรบุคคล แหลงคนควาตางๆ  

เพื่อสนับสนุนงานวิจัยและงานสรางสรรค  

4. มีการพัฒนาทรพัยากรบุคคลดานการวิจัย  

5. มีการสรางขวัญและกําลังใจและยกยองบุคลากรวิจัยที่มีผลงานวิจัยและ
งานสรางสรรคดีเดน  

6. มีการสงเสริมความรวมมือระหวางบุคลากรวิจัยกับองคกรภายนอกทั้ง 
ภาครัฐ เอกชน ภาคอุตสาหกรรม และภาคสังคม 
เกณฑการประเมิน   

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 

มีการดําเนินการ 

ไมครบ 3 ขอ 

มีการดําเนินการ  

3 – 4 ขอ 

มีการดําเนินการ 

อยางนอย 5 ขอ 

แนวทางปฏิบตั ิ
1. มีระบบบริหารงานวิจัยและงานสรางสรรคที่สงเสริมการบูรณาการและ 

สอดคลองไปในแนวเดียวกันกับภารกิจดานอื่นของคณะ เพื่อใหการดําเนินงานบรรลุ

เปาหมายตามแผนของคณะ และสอดคลองกับยุทธศาสตรการวิจัยของมหาวิทยาลัย

และของชาติ  

2. มีการรวบรวมขอมูลและสารสนเทศที่เกี่ยวของกับการบริหารงานวิจัย 

และงานสรางสรรค 

3. มีการจัดหาทรัพยากรสนับสนุนการวิจัย และงานสรางสรรคอยาง

เพียงพอ ทั้งทรัพยากรการเงิน ทรัพยากรบุคคล แหลงคนควา หองปฏิบัติการและสิ่ง

อํานวยความสะดวกอื่นๆ  
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4. มีกลไกสงเสริมความรวมมือระหวางนักวิจัย กับองคกรภายนอกทั้ง

ภาครัฐ เอกชน และภาคอุตสาหกรรมในการทํางานวิจัยและงานสรางสรรครวมกัน 

5. มีการพัฒนาสมรรถนะนักวิจัย มีการควบคุมนักวิจัยใหปฏิบัติตาม

จรรยาบรรณ มีการสรางขวัญและกําลังใจและยกยองนักวิจัยที่มีผลงานวิจัยและงาน

สรางสรรคดีเดน  

6. มีการสรางทีมวจิัยเพื่อผลิตผลงานวิจัยและงานสรางสรรคระดับสากล 

ขอมูลที่ตองการ 
1. แผนงานวิจัยของคณะวิชาและหลักฐานการดําเนินงานตามแผน

ตลอดจนการประเมินและปรับปรุง 

2.  ระเบียบ ขอบังคับ ประกาศ มาตรการ และแนวปฏิบัติที่เกี่ยวของกับ 

การบริหารงานวิจัยของคณะวิชา  

3. ขอมูลและสารสนเทศที่เกี่ยวของกับการบริหารงานวิจัย เชน ขอมูลหรือ 

หลักฐานการจัดหาแหลงทุน ขอมูลการจัดสรรงบประมาณเพื่อสนับสนุนการวิจัย 

ขอมูลการสนับสนุนทรัพยากรดานอื่นๆ ตอการวิจัย ขอมูลทุนวิจัยที่คณาจารยไดรับ

พรอมชื่อคณาจารย ขอมูลเกี่ยวกับผลการวิจัยที่ตีพิมพหรือเผยแพรในลักษณะอื่นๆ 

หรือการนําไปใชประโยชน ตลอดจนขอมูลหรือหลักฐานการสรางขวัญและกําลังใจ 

แกบุคลากรวิจัย เปนตน  

4. ขอมูลหรือหลักฐานการพัฒนาทรัพยากรบุคคลดานการวิจัย  

5. เอกสารหลักฐานความรวมมือในการวิจัยกับองคกรภายนอก ทั้งภาครัฐ 

เอกชน  ภาคอุตสาหกรรม และภาคสังคม 
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ดัชนทีี่ 4.2  จํานวนเงินสนบัสนุนงานวิจยั และงานสรางสรรคจากภายใน 
     มหาวิทยาลัยตอจํานวนอาจารยประจาํ และบุคลากรวิจัย  

 (สกอ. 4.3 สมศ. 2.2 และ ก.พ.ร. 4.2.2) 

ประเภทของดัชน ี  ปจจัยนําเขา 

หลักการและเหตุผล 
 เพื่อวัดศักยภาพของอาจารย และบุคลากรวิจัยในการขอทุนวิจัยจากภายใน

มหาวิทยาลัย (เชน สวพ. และหนวยงานอื่นๆ) มาใชในการทํางานวิจัย  

นิยามคําศัพท 
อาจารยประจํา  หมายถึง  อาจารยที่ เปนขาราชการ  พนักงาน  (เงิน

งบประมาณ และเงินรายได) ลูกจางและรวมอาจารยชาวตางประเทศที่มีสัญญาจาง

กับหนวยงานหรือสถานศึกษาทั้งปการศึกษา ที่มีระยะเวลาทํางานไมต่ํากวา 9 เดือน 

รวบรวมสิ้นสุดปการศึกษา 

บุคลากรวิจัย หมายถึง ขาราชการ พนักงาน หรือบุคลากรที่เปนเจาหนาที่

วิจัย และนักวิจัย และหรือบุคลากรที่มีภาระหนาที่หลักในการทําวิจัยโดยมีสัญญาจาง

ทั้งปการศึกษา และมีระยะเวลาทํางานไมต่ํากวา 9 เดือน  

เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสรางสรรคภายในมหาวิทยาลัย หมายถึง 

เงินที่จัดสรรใหเพื่อการวิจัยครอบคลุมถึงงบประมาณแผนดิน และเงินรายไดของ

หนวยงาน และมหาวิทยาลัยที่ไดจัดสรรใหอาจารยและบุคลากรวิจัยเพื่อทําวิจัยและ

งานสรางสรรค การนับจํานวนเงินใหนับเฉพาะเงินที่ไดรับอนุมัติใหมีการเบิกจาย 

ไมใชตัวเลขงบประมาณที่จัดสรร การไดรับเงิน วัสดุ อุปกรณ หรือเครื่องมือตางๆ  

ที่ไดรับการสนับสนุนจากภายในหนวยงานและมหาวิทยาลัยเพื่อการทํางานวิจัยหรือ

งานสรางสรรคในกรณีที่เปนวัสดุ อุปกรณ เครื่องมือ ใหคํานวณเปนจํานวนเงินตาม

ราคาของสิ่งนั้นๆ 

รอบระยะเวลา    รอบปการศกึษา (1 มิถุนายน 25... – 31 พฤษภาคม 25...) 
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เกณฑการประเมิน   
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 

1 – 19,999 บาท/คน 20,000 – 29,999 บาท/คน 30,000 บาท/คน หรือมากกวา 

ขอมูลที่ตองการ 
1. จํานวนอาจารยประจํา  และบุคลากรวิจัยทั้ งหมดในปการศึกษา 

นับเฉพาะที่ปฏิบัติงานจริง 
2. จํานวนเงินสนับสนุนการทําวิจัยและงานสรางสรรคที่หนวยงานไดจัดสรร

ใหกับอาจารยและบุคลากรวิจัย ในปการศึกษานั้น การนับจํานวนเงินใหนับเฉพาะเงนิ
ที่ไดรับอนุมัติใหมีการเบิกจายไมใชตัวเลขงบประมาณที่จัดสรร  

สูตรในการคํานวณ 

 ัยทั้งหมดบุคลากรวิจยประจําและจํานวนอาจาร

าวิทยาลัยจากภายในมห วิจัยฯนับสนุนงานจํานวนเงินส  

หมายเหต ุ 
1. จํานวนเงินสนับสนุนการทําวิจัยและงานสรางสรรค ใหคิดตาม 

ปการศึกษา  

2. กรณีมีผูรวมทําหลายคนหลายหนวยงาน ใหแบงสัดสวนเงินเปนคาเฉลี่ย

ตามจํานวนผูเขารวมโครงการวิจัย  

3. กรณีโครงการวิจัยนั้นไดรับทุนสนับสนุนเปนเวลามากกวา 1 ป  

ใหรายงานจํานวนเงินเฉลี่ยตามสัดสวนในปการศึกษานั้น 

 

 

 

 



คูมือดัชนีประเมินและเกณฑมาตรฐานระบบประกันคุณภาพ สําหรับคณะวิชา ป 2551           77          

ดัชนทีี่ 4.3   จํานวนเงินสนบัสนุนงานวิจยัและงานสรางสรรคจากภายนอก
มหาวิทยาลัยตอจํานวนอาจารยประจาํและบุคลากรวจิัย  
(สกอ.4.3 สมศ. 2.3 และก.พ.ร. 4.2.2)  

ประเภทของดัชน ี  ปจจัยนําเขา 

หลักการและเหตุผล 
 เพื่อวัดศักยภาพของคณะวิชาในการขอทุนวิจัยจากภายนอกมหาวิทยาลัย  

ที่แสดงถึงชื่อเสียง และประสิทธิภาพในการดําเนินงานจนเปนที่ยอมรับ และไดรับการ

สนับสนุนจากหนวยงานภายนอก 

นิยามคําศัพท 
อาจารยประจํา  หมายถึง อาจารยที่ เปนขาราชการ พนักงาน (เงิน

งบประมาณ และเงินรายได) ลูกจางและรวมอาจารยชาวตางประเทศที่มีสัญญาจาง

กับหนวยงานหรือสถานศึกษาทั้งปการศึกษา ที่มีระยะเวลาทํางานไมต่ํากวา 9 เดือน 

รวบรวมสิ้นสุดปการศึกษา 

บุคลากรวิจัย หมายถึง ขาราชการ พนักงาน หรือบุคลากรที่เปนเจาหนาที่

วิจัย และนักวิจัย และหรือบุคลากรที่มีภาระหนาที่หลักในการทําวิจัยโดยมีสัญญาจาง

ทั้งปการศึกษา และมีระยะเวลาทํางานไมต่ํากวา 9 เดือน  
เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสรางสรรคภายนอกมหาวิทยาลัย 

หมายถึง จํานวนเงิน รวมถึงวัสดุ อุปกรณเครื่องมือตางๆ ที่อาจารยประจําและบุคลากร

วิจัยไดรับการสนับสนุนจากภายนอกสําหรับงานวิจัยและงานสรางสรรค ในกรณีที่เปน

วัสดุ อุปกรณ เครื่องมือ ใหคํานวณเปนจํานวนเงินตามราคาของสิ่งนั้นๆ  

 เงินที่จัดสรรใหเพื่อการวิจัยครอบคลุมถึงเงินงบประมาณหรือรายไดของ

หนวยงานที่ไดจัดสรรใหอาจารยและบุคลากรวิจัยเพื่อทําวิจัย และงานสรางสรรค  

เงินสนับสนุนที่ไดจากแหลงทุนภายนอก รวมถึง 

- แหลงทุนในประเทศ เชน สวทช. สกว. สกอ. วช. สสส. เปนตน 
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- แหลงทุนตางประเทศ 

- แหลงทุนจากหนวยงานภาคอุตสาหกรรม กระทรวง จังหวัด อื่นๆ  

ที่ไมใชแหลงทุนวิจัย 

- แหลงทุนจากภาคเอกชน 

- แหลงทุนจากแหลงอื่นๆ 

รอบระยะเวลา    รอบปการศกึษา (1 มิถุนายน 25... – 31 พฤษภาคม 25...) 

เกณฑการประเมิน     
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 

1 – 34,999 บาท/คน 35,000 – 49,999 บาท/คน 50,000 บาท/คน หรือมากกวา 

ขอมูลที่ตองการ 
1. จํานวนอาจารยประจํา และบุคลากรวิจัยทั้งหมดในปการศึกษานั้น  

นับเฉพาะที่ปฏิบัติงานจริง 
2. จํานวนเงินสนับสนุนการทําวิจัยและงานสรางสรรค จําแนกตามแหลง

เงินทุน ดังนี้ 

2.1   แหลงทุนในประเทศ เชน สวทช. สกว. สกอ. วช. เปนตน 

2.2   แหลงทุนตางประเทศ 

2.3   จากหนวยงานภาคอุตสาหกรรม กระทรวง จังหวัด อื่นๆ ที่ไมใช

แหลงทุนวิจัย 

2.4   จากภาคเอกชน 

2.5  จากแหลงอื่นๆ 

3. ชื่อผูทําผลงาน ชื่องานวจิัย งบประมาณที่ไดรับจริงในปการศึกษานั้นๆ 
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หมายเหต ุ
1. กรณีมีผูรวมทําหลายคนหลายหนวยงาน ใหแบงสัดสวนเงินเปนคาเฉลี่ย

ตามจํานวนผูเขารวมโครงการวิจัย 

2. กรณีที่โครงการวิจัยนั้นไดรับทุนสนับสนุนเปนเวลามากกวา 1 ป  

ใหรายงานจํานวนเงินเฉลี่ยตามสัดสวนในปการศึกษานั้น 

สูตรในการคํานวณ  

 ัยทั้งหมดบุคลากรวิจยประจําและจํานวนอาจาร

หาวิทยาลัยจากภายนอกม วิจัยฯนับสนุนงานจํานวนเงินส
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ดัชนทีี่ 4.4 รอยละของงานวิจัย และงานสรางสรรคทีต่พีิมพ เผยแพร และ/หรือ
นําไปใชประโยชนทั้งในระดับชาติ และระดับนานาชาติตอจํานวน
อาจารยประจาํและบุคลากรวิจัย  
(สกอ. 4.4 สมศ. 2.1 และ ก.พ.ร. 4.2.1) 

ประเภทของดัชน ี  ผลผลิต 

หลักการและเหตุผล 
 เพื่อแสดงถึงคุณภาพผลงานวิจัยของอาจารยวาเปนที่ยอมรับในระดับชาติ 

หรือนานาชาติมากนอยเพียงใด อีกทั้งเปนการกระตุนใหอาจารยตีพิมพเผยแพร

ผลงานวิจัยใหมากขึ้น 

นิยามคําศัพท 
อาจารยประจํา  หมายถึง อาจารยที่ เปนขาราชการ พนักงาน (เงิน

งบประมาณ และเงินรายได) ลูกจางและรวมอาจารยชาวตางประเทศที่มีสัญญาจาง

กับหนวยงานหรือสถานศึกษาทั้งปการศึกษา ที่มีระยะเวลาทํางานไมต่ํากวา 9 เดือน 

รวบรวมสิ้นสุดปการศึกษา 

บุคลากรวิจัย หมายถึง ขาราชการ พนักงาน หรือบุคลากรที่เปนเจาหนาที่

วิจัย และนักวิจัย และหรือบุคลากรที่มีภาระหนาที่หลักในการทําวิจัย โดยมีสัญญาจาง

ทั้งปการศึกษา และมีระยะเวลาทํางานไมต่ํากวา 9 เดือน  

งานวิจัย หมายถึง กระบวนการคนหาคําตอบของปญหา หรือการเสาะ

แสวงหาความรูใหม ตลอดจนถึงการประดิษฐคิดคนที่ผานกระบวนการศึกษา คนควา

หรือทดลอง วิเคราะหและตีความขอมูล ตลอดจนสรุปผลอยางเปนระบบ 

งานสรางสรรค หมายถึง ผลงานวิชาการ (ไมจําเปนตองเปนงานวิจัย) ที่มี

การศึกษา คนควา ที่แสดงออกทางศิลปะหรือดนตรีอันเปนที่ยอมรับ 

รอบระยะเวลา รอบปการศึกษา (1 มิถุนายน 25... – 30 พฤษภาคม 25...) 
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เกณฑการประเมิน  
คะแนน 1  คะแนน 2 คะแนน 3 

รอยละ 1 – 29  รอยละ 30 – 39  รอยละ 40 หรือมากกวา  

ขอมูลที่ตองการ 
1. งานวิจัย และงานสรางสรรคที่ตีพิมพ เผยแพร และ/หรือนําไปใชประโยชน

ทั้งในระดับชาติ และระดับนานาชาติในปการศึกษานั้น 

2. จํานวนอาจารยประจําและบุคลากรวิจัยในปการศึกษานั้น ทั้งนี้นับเฉพาะ
อาจารยและบุคลากรวิจัยที่ปฏิบัติงานจริง 

หมายเหต ุ
1. ผลงานที่ตีพิมพ เผยแพร และนําไปใชประโยชนรวบรวมจากผลงานในป

การศึกษานั้นๆ 

2. การเผยแพรผลงาน 1 เรื่อง ที่เผยแพรมากกวา 1 ครั้ง ใหนับเพียง 1 ครั้ง  

ซ่ึงควรนําเสนอผลการเผยแพรที่มีคุณภาพเชิงวิชาการมากที่สุด 

3. การตีพิมพในวารสารนับเมื่อกองบรรณาธิการวารสารนัน้ตอบรบั 

4. ผลงานวิจัยที่ทํางานรวมกับสถาบันอ่ืนเมื่อมีการตพีิมพเผยแพรสามารถนับได 
5. บทความที่ไดรับการนําเสนอในการประชุม/สัมมนาวิชาการระดับชาติหรือ

ระดับนานาชาติ หมายถึง บทความที่ไมใชบทคัดยอ สําหรับบทความที่ไดรับการคัดเลือก

ตีพิมพรวมเลมในรายงานสืบเนื่องจากการประชุม (Proceedings) 

6. การรายงานขอมูลบทความจากที่ไดรับการตีพิมพในวารสารทั้งหมดในป
การศึกษาที่ไดรับการประเมิน โดยจําแนกตามประเภทผลงานที่ไดรับการตีพิมพในวารสาร

ระดับตางๆ โดยระบุรายละเอียดดังนี้ ช่ือ เลมที่ และวัน/เดือน/ป ของวารสารที่ตีพิมพ  ช่ือ

บทความ และเลขหนา  ช่ือผูเขียน 
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ตัวอยางแหลงสืบคนฐานขอมูลมาตรฐานสากล 
1. ISI = http://portal.isiknowledge.com/ 

2. MathSciNet = http://www.ams.org/mathscinet 

3. ScienceDirect = http://www.sciencedirect.com/ 

4. Agricola = http://agricola.nal.usda.gov/ 

5. Biosis = http://www.biosis.org/ 

6. Scopus = http://www.info.scopus.com/ 

7. Pubmed = http://www.pubmed.gov/ 

8. Academic Search Premium = http://www.ebsco.com/home/ (select 

ebscohost and then academic search premium) 

9. Infotrieve = http://www.infotrieve.com 

10. Wilson = http://www.nova.edu/library/dils/lessons/wilsonweb/ 

การนับวารสารระดับชาติและระดับนานาชาติ สามารถนับรวมฐานขอมูลที่ สกว. 

ใหการรับรองดวย โดยหนวยงานสามารถตรวจสอบรายชื่อวารสารดังกลาวไดจาก 

http://www.trf.or.th 

แหลงในการพมิพเผยแพรผลงานวิทยานพินธ ประกอบดวย 
1. วารสารระดับชาติ 
2. วารสารระดับนานาชาติที่อยูในฐานขอมูลสากล  

3. การประชุมวิชาการระดับชาติ  
4. การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ 

สูตรในการคํานวณ 

100
 ัยท้ังหมดบุคลากรวิจยประจําและจํานวนอาจาร

เผยแพรฯ พ ับการตีพิมจัยท่ีไดรจํานวนงานวิ ×  
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ดัชนทีี่ 4.5 จํานวนผลงานวิจัยและงานสรางสรรคที่ไดรบัการจดทะเบียน
ทรัพยสินทางปญญาหรืออนุสิทธิบัตรในปการศึกษานั้น  
(สกอ.4.4 สมศ. 2.7 และ ก.พ.ร. 4.2.5) 

ประเภทของดัชน ี  ผลผลิต 
หลักการและเหตุผล 
 เพื่อกระตุนใหคณะวิชามีการคิดคนนวัตกรรมใหมๆ และมีการจดทะเบียน

ทรัพยสินทางปญญาหรืออนุสิทธิบัตร รวมทั้งการจดทะเบียนพันธุพืชพันธุสัตวดวย  

ซึ่งจะชวยสนับสนุนใหงานวิจัย และงานสรางสรรคมีคุณคา และเกิดมูลคาเพิ่ม 

นิยามคําศัพท 
 งานวิจัย หมายถึง กระบวนการคนหาคําตอบของปญหา หรือการเสาะ

แสวงหาความรูใหม ตลอดจนถึงการประดิษฐคิดคนที่ผานกระบวนการศึกษา คนควา

หรือทดลอง วิเคราะหและตีความขอมูล ตลอดจนสรุปผลอยางเปนระบบ  

 งานสรางสรรค หมายถึง ผลงานวิชาการ (ไมจําเปนตองเปนงานวิจัย) ที่มี

การศึกษา คนควา ที่แสดงออกทางศิลปะหรือดนตรีอันเปนที่ยอมรับ 

 สิทธิบัตร หมายถึง  ผลงานวิจัยหรือส่ิงประดิษฐที่คิดคนใหม เปนการแสดง

ความกาวหนาทางวิชาการ การพัฒนาองคความรูอยางตอเนื่อง เสริมสรางองคความรู 

หรือวิธีการที่เปนประโยชนตอสาขาวิชา หรือแสดงความเปนตนแบบ ตนความคิดของ

ผลงาน  หรือแสดงความสามารถในการบุกเบิกงานในสาขาวิชานั้น แลวนําไป 

จดสิทธิบัตรเปนลิขสิทธิ์สวนตัวเพื่อมิใหบุคคลอื่นนําไปใชประโยชนสวนตนได 

รอบระยะเวลา    รอบปการศึกษา (1 มิถุนายน 25... – 31 พฤษภาคม 25...)  
เกณฑการประเมิน  

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 

อยูระหวางการเตรียม

เอกสารเพื่อเสนอขอ 

อยูระหวางการพิจารณา

ตัดสิน 

1 ชิ้นงาน หรือมากกวา 
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ขอมูลที่ตองการ 
1. หลักฐานที่แสดงวาอยูระหวางการเสนอการจดทะเบียนทรัพยสินทาง

ปญญา สิทธิบัตร หรืออนุสิทธิบัตร 

2. หลักฐานที่แสดงวาอยูระหวางการพิจารณาอนุมัติการจดทะเบียน

ทรัพยสินทางปญญา สิทธิบัตร หรืออนุสิทธิบัตร 

หมายเหตุ   
 การนับจํานวนการจดทะเบียนจะไมนับรวมการจดลิขสทิธ์ิและทะเบยีน
เครื่องหมายการคา 
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ดัชนทีี่ 4.6 รอยละของบทความวิจัยที่ไดรบัการอางอิง (citation) ใน refereed 
journal หรือในฐานขอมูลระดับชาติ หรือระดับนานาชาติตออาจารย
ประจําและบคุลากรวิจัย (สกอ.4.5 สมศ. 2.6 และ ก.พ.ร. 4.2.4)  

ประเภทของดัชน ี  ผลผลิต 
หลักการและเหตุผล 
 การเผยแพรผลงานวิจัยที่คณะวิชาสรางขึ้นมีหลายชองทาง เร่ิมตั้งแตการ 

เผยแพรในระดับมหาวิทยาลัย ระดับชาติ และระดับนานาชาติ หนวยงานอาจสงเสริม

ใหผลงานวิจัยของหนวยงานไดมีโอกาสเผยแพรในระบบสากลที่เปนที่ยอมรับมากขึ้น 

และการไดรับอางอิงในระบบสากลดังกลาวไมวาจะเปน refereed journal หรือใน

ฐานขอมูลระดับชาติหรือระดับนานาชาติจะสะทอนคุณภาพของผลงานวิจัย รวมทั้ง

เปนการขยายฐานการเผยแพรไดกวางขวางขึ้น 

นิยามคําศัพท  
อาจารยประจํา  หมายถึง อาจารยที่ เปนขาราชการ พนักงาน (เงิน

งบประมาณ และเงินรายได) ลูกจางและรวมอาจารยชาวตางประเทศที่มีสัญญาจาง

กับหนวยงานหรือสถานศึกษาทั้งปการศึกษา ที่มีระยะเวลาทํางานไมต่ํากวา 9 เดือน 

รวบรวมสิ้นสุดปการศึกษา 

บุคลากรวิจัย หมายถึง ขาราชการ พนักงาน หรือบุคลากรที่เปนเจาหนาที่

วิจัย และนักวิจัย และหรือบุคลากรที่มีภาระหนาที่หลักในการทําวิจัย โดยมีสัญญาจาง

ทั้งปการศึกษา และมีระยะเวลาทํางานไมต่ํากวา 9 เดือน  

งานวิจัย หมายถึง กระบวนการคนหาคําตอบของปญหา หรือการเสาะ

แสวงหาความรูใหม ตลอดจนถึงการประดิษฐคิดคนที่ผานกระบวนการศึกษา คนควา

หรือทดลอง วิเคราะหและตีความขอมูล ตลอดจนสรุปผลอยางเปนระบบ 

งานสรางสรรค หมายถึง ผลงานวิชาการ (ไมจําเปนตองเปนงานวิจัย) ที่มี

การศึกษา คนควา ที่แสดงออกทางศิลปะหรือดนตรีอันเปนที่ยอมรับ 
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รอบระยะเวลา    รอบปการศึกษา (1 มิถุนายน 25... – 31 พฤษภาคม 25...) 

เกณฑการประเมิน  
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 

รอยละ 1 – 14  รอยละ 15 – 19 รอยละ 20 หรือมากกวา 

ขอมูลที่ตองการ 
1. จํานวนบทความวิจัยที่ไดรับการอางอิง (citation) ใน refereed journal 

หรือในฐานขอมูลระดับชาติหรือระดับนานาชาติ ในปการศึกษาน้ัน ทั้งนี้สามารถนับ
ผลงานของบุคลากรวิจัยและผลงานของอาจารยที่ลาศึกษาตอไดดวยโดยไมนับ
ซ้ําแมวาบทความวิจัยนั้นจะไดรับการอางอิงหลายครั้งก็ตาม 

2. จํานวนอาจารยประจําและบุคลากรวิจัยในปการศึกษานั้น นับที่
ปฏิบัติงานจริง และลาศึกษาตอ 

สูตรในการคํานวณ  

100
 ัยทั้งหมดบุคลากรวิจยประจําและจํานวนอาจาร

างอิงฯดรับการอมวิจัยที่ไจํานวนบทควา ×  
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ดัชนทีี่ 4.7 รอยละของอาจารยประจําและบุคลากรวิจัยที่ไดรบัทุนทาํวิจัย และ
งานสรางสรรคจากภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยตออาจารย
ประจําและบคุลากรวิจัย (สมศ. 2.4, 2.5 และ ก.พ.ร. 4.2.3)  

ประเภทของดัชน ี  ปจจัยนําเขา  
หลักการและเหตุผล 
 เพื่อดูศักยภาพของอาจารยประจําในการขอทุนทําวิจัยและงานสรางสรรค 

ท้ังภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยตอจํานวนอาจารยประจํา  

นิยามคําศัพท 
ทุนทําวิจัยและงานสรางสรรค หมายถึง การไดรับเงิน วัสดุ อุปกรณ 

เครื่องมือตางๆ ท่ีไดรับการสนับสนุนจากภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยสําหรับ

งานวิจัยและงานสรางสรรค ในกรณีท่ีเปนวัสดุ อุปกรณ เครื่องมือใหคํานวณเปน

จํานวนเงินตามราคาของสิ่งนั้นๆ 

โดยแหลงทุนทําวิจัยและงานสรางสรรคจากภายนอกมหาวิทยาลัยจําแนก

ดังนี้ 

1. แหลงทุนในประเทศ เชน สวทช. สกว. สกอ. วช. เปนตน 

2. แหลงทุนตางประเทศ 

3. จากหนวยงานภาคอุตสาหกรรม กระทรวง จังหวัด อื่นๆ ท่ีไมใชแหลง

ทุนวิจัย 

4. จากภาคเอกชน 

5. จากแหลงอื่นๆ 

อาจารยประจํา  หมายถึง อาจารย ท่ีเปนขาราชการ พนักงาน (เงิน

งบประมาณ และเงินรายได) ลูกจางและรวมอาจารยชาวตางประเทศที่มีสัญญาจาง

กับหนวยงานหรือสถานศึกษาทั้งปการศึกษา ท่ีมีระยะเวลาทํางานไมตํ่ากวา 9 เดือน 

รวบรวมสิ้นสุดปการศึกษา 
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 บุคลากรวิจัย หมายถึง ขาราชการ พนักงาน หรือบุคลากรที่เปนเจาหนาที่

วิจัย และนักวิจัย และหรือบุคลากรที่มีภาระหนาที่หลักในการทําวิจัย โดยมีสัญญาจาง

ท้ังปการศึกษา และมีระยะเวลาทํางานไมตํ่ากวา 9 เดือน  

รอบระยะเวลา    รอบปการศึกษา (1 มิถุนายน 25... – 31 พฤษภาคม 25...) 

เกณฑการประเมิน    
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 

รอยละ 1 – 34  รอยละ 35 – 49  รอยละ 50 หรือมากกวา 

ขอมูลที่ตองการ 
1. จํานวนอาจารยประจําและบุคลากรวิจัยที่ไดรับทุนทําวิจัยและงาน

สรางสรรคไมนับซ้ําแมวาอาจารยประจําหรือบุคลากรวิจัยทานนั้นจะไดรับทุนมากกวา 

1 ทุน ในรอบปการศึกษานั้น 

2. จํานวนอาจารยประจําและบุคลากรวิจัยทั้งหมดในรอบปการศึกษานั้น 
นับเฉพาะที่ปฏิบัติงานจริง  

3. จํานวนอาจารยประจําและบุคลากรวิจัยที่ไดรับทุนทําวิจัยหรืองาน
สรางสรรคจากภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยในรอบปการศึกษานั้น 

สูตรในการคํานวณ 

100
 ัยทั้งหมดบุคลากรวิจยประจําและจํานวนอาจาร

บทุนฯ ัยที่ไดรับุคลากรวิจยประจําและจํานวนอาจาร ×  
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ดัชนทีี่ 4.8 รอยละของอาจารยประจําและบุคลากรวิจัยที่เขารวมประชุม
วิชาการ และ/หรือนําเสนอผลงานวิชาการทั้งในประเทศและ
ตางประเทศ (สมศ. 5.9) 

ประเภทของดัชน ี  ปจจัยนําเขา 
หลักการและเหตุผล 
 เพื่อกระตุนใหอาจารยและนักวิจัยสนใจเขารวมประชุมวิชาการโดยเฉพาะ 

ในสาขาที่เกี่ยวของ รวมท้ังการนําเสนอผลงานทางวิชาการทั้งในและตางประเทศเพื่อ

แสดงความกาวหนาของวิชาการวาเปนที่ยอมรับระดับชาติและนานาชาติ 

นิยามคําศัพท 
อาจารยประจํา  หมายถึง อาจารย ท่ีเปนขาราชการ พนักงาน (เงิน

งบประมาณ และเงินรายได) ลูกจางและรวมอาจารยชาวตางประเทศที่มีสัญญาจาง

กับหนวยงานหรือสถานศึกษาทั้งปการศึกษา ท่ีมีระยะเวลาทํางานไมตํ่ากวา 9 เดือน 

รวบรวมสิ้นสุดปการศึกษา 

บุคลากรวิจัย หมายถึง ขาราชการ พนักงาน หรือบุคลากรที่เปนเจาหนาที่

วิจัย และนักวิจัย และหรือบุคลากรที่มีภาระหนาที่หลักในการทําวิจัยโดยมีสัญญาจาง

ท้ังปการศึกษา และมีระยะเวลาทํางานไมตํ่ากวา 9 เดือน  

ผลงานทางวิชาการของอาจารยประจํา ไดแก 

1. ผลงานทางวิชาการที่ ไดมีการศึกษาคนควาตามกระบวนการ 

ระเบียบวิธีวิจัยที่เหมาะสมกับสาขาวิชา 

2. การแสดงออกทางศิลปะอันเปนที่ยอมรับระดับนานาชาติและ

ระดับชาติ 

3. งานที่ไดรับสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตรทั้งในและตางประเทศ 
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4. การแสดงความกาวหนาทางวิชาการ เสริมสรางองคความรูหรือ

วิธีการที่เปนประโยชนตอสาขาวิชา หรือแสดงความเปนตนแบบ ตนความคิดของ

ผลงาน หรือแสดงความสามารถในการบุกเบิกงานในสาขาวิชานั้น 

5. ส่ิงประดิษฐหรืองานสรางสรรคทางดานศิลปกรรม และจิตรกรรม 

รอบระยะเวลา   รอบปการศึกษา (1 มิถุนายน 25... – 31 พฤษภาคม 25...) 

เกณฑการประเมิน   
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 

รอยละ 1 – 39 รอยละ 40 – 59   รอยละ 60 หรือมากกวา  

ขอมูลที่ตองการ 
1. จํานวนอาจารยประจําและบุคลากรวิจัยทั้งหมดในรอบปการศึกษานั้น 

นับเฉพาะที่ปฏิบัติงานจริง 
2. จํานวนอาจารยประจํา และบุคลากรวิจัยที่นําเสนอผลงานทางวิชาการ

ในประเทศ และตางประเทศในปการศึกษานั้น 

สูตรในการคํานวณ 

100
 ัยทั้งหมดบุคลากรวิจยประจําและจํานวนอาจาร

 ิชาการฯ วมประชุมว ัยที่เขารบุคลากรวิจยประจําและจํานวนอาจาร ×  
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องคประกอบที่ 5 การบริการทางวิชาการแกสังคม 
 
ดัชนทีี่ 5.1 รอยละของอาจารยประจําที่มสีวนรวมในการใหบริการทางวิชาการ

แกสังคม เปนที่ปรึกษา เปนกรรมการวิทยานิพนธภายนอก
มหาวิทยาลัย เปนกรรมการวิชาการ กรรมการวิชาชีพในระดบัชาติ
หรือระดับนานาชาติตออาจารยประจาํ  
(สกอ. 5.2 สมศ. 3.2 และ ก.พ.ร. 4.3.3) 

ประเภทของดัชน ี  ปจจัยนําเขา 

หลักการและเหตุผล 
 อาจารยพึงมีภาระงานดานบริการทางวิชาการแกสังคม และดําเนินงานตาม

ภาระงานที่มหาวิทยาลัยกําหนด เปนการบงบอกถึงความรูความสามารถของอาจารย

ในการใหความชวยเหลือและใหความรวมมือในการเสริมสรางความรูในสาขาของ

ตนเองใหกับสังคมและหนวยงานอื่น และยังเปนเครื่องชี้วา ผูไดรับเชิญเปนผูท่ีไดรับ

การยอมรับในวงวิชาชีพนั้นๆ 

นิยามคําศัพท 
 กรรมการวิชาการ  หมายถึง กรรมการวิชาการภายนอกมหาวิทยาลัยที่มี

ลักษณะเปนกรรมการประจํา กรรมการรางหลักสูตร กรรมการประเมินหลักสูตร 

กรรมการประเมินผลงานวิชาการ หรืออยูในกองบรรณาธิการของวารสารวิชาการตางๆ 

กรรมการประชุมวิชาการ ท่ีมีลักษณะการจัดเปนประจําระดับชาติ/นานาชาติ กรรมการ

ประจําของหนวยงานภาครัฐ เปนตน 

 กรรมการวิชาชีพ หมายถึง การเปนกรรมการของสมาคมวิชาชีพตางๆ  

ท่ีปรึกษาระดับสูงของประเทศที่ได รับคัดเลือกหรือไดรับมอบหมายใหรวมเปน

คณะทํางานหรือคณะดําเนินการเพื่อพัฒนางานวิชาการหรือวิชาชีพภายนอก

มหาวิทยาลัยในระดับชาติหรือนานาชาติ เปนตน 
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 ผูทรงคุณวุฒิ หมายถึง ผูซึ่งใชความรูความสามารถในวิชาชีพจนเปนที่

ยอมรับ เชน เปนที่ปรึกษานายกรัฐมนตรี  เปนที่ปรึกษาระดับสูงอื่นๆ ผูทรงคุณวุฒิ

ประเมินผลงาน กรรมการพิจารณาผลงานระดับชาติ หรือนานาชาติ เปนตน 

 กรรมการวิทยานิพนธภายนอกมหาวิทยาลัย หมายถึง บุคลากรประจํา

ของหนวยงานที่ไดรับแตงตั้งเปนกรรมการวิทยานิพนธภายนอกมหาวิทยาลัย 

รอบระยะเวลา รอบปการศึกษา (1 มิถุนายน 25... – 31 พฤษภาคม 25...) 

เกณฑการประเมิน  
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 

รอยละ 1 – 14  รอยละ 15 – 24  รอยละ 25 หรือมากกวา  

ขอมูลที่ตองการ 
1. จํานวนอาจารยท่ีเปนที่ปรึกษา เปนกรรมการวิทยานิพนธภายนอก

มหาวิทยาลัย เปนกรรมการวิชาการ และกรรมการวิชาชีพในระดับชาติหรือระดับ

นานาชาติใหกับหนวยงานภายนอกหรือสถาบัน องคการตางๆ ท้ังภาครัฐและเอกชนในป

การศึกษาน้ัน โดยจะไมนับซ้ําแมวาอาจารยทานนั้นจะเปนกรรมการหลายตําแหนงก็

ตาม และสามารถนับอาจารยประจําที่ลาศึกษาตอไดดวย 

2. จํานวนอาจารยประจําทั้งหมดในปการศึกษานั้นนับที่ปฏิบัติงานจริง
และลาศึกษาตอ 

สูตรในการคํานวณ 

100
งหมดยประจําทั้จํานวนอาจาร

วิทยาลัยรภายนอกมหาเปนกรรมกายประจําที่จํานวนอาจาร ×  
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ดัชนทีี่ 5.2 รอยละของกิจกรรม/โครงการบริการวิชาการและวิชาชีพที่
ตอบสนองความตองการพฒันาและเสรมิสรางความเขมแข็งของ
สังคม ชุมชน ประเทศชาติและนานาชาตติออาจารยประจํา  
(สกอ.5.3 สมศ. 3.1 และ ก.พ.ร. 4.3.1)   

ประเภทของดัชน ี  ผลผลิต 
หลักการและเหตุผล 

เพื่อกระตุนใหทุกหนวยงานเห็นความสําคัญของการนําความรู ความ

เชี่ยวชาญ และผลงานวิจัยเผยแพรสูสังคม ในการดําเนินงานภารกิจดานการใหบริการ

วิชาการแกสังคมและชุมชน เพื่อตอบสนองความตองการของประชาชน ชุมชนและ

สังคม และประเทศชาติ อันกอใหเกิดความเขมแข็งของชุมชนและสังคม ซึ่งเปนการ

แสดงถึงศักยภาพของหนวยงานในการดําเนินงานตามภารกิจน้ี 

นิยามคําศัพท 

การใหบริการวิชาการ หมายถึง การที่หนวยงานอยูในฐานะที่เปนที่พึ่งของ

ชุมชนหรือเปนแหลงอางอิงทางวิชาการ หรือทําหนาที่ใดๆ ท่ีมีผลตอการพัฒนาขึ้นของ

ชุมชนในดานวิชาการหรือการพัฒนาความรู ตลอดจนความเขมแข็งของชุมชน 

ประเทศชาติและนานาชาติ 

ลักษณะการบรกิารวิชาการ มดัีงนี้ 

1) บริการวิเคราะห ทดสอบ ตรวจสอบ และตรวจซอม 

2) บริการเครื่องมือและอปุกรณตางๆ ทางการศึกษา 

3) บริการจัดฝกอบรม  สัมมนา  และประชุมเชิงปฏิบั ติการแบบเก็บ

คาลงทะเบียน 

4) บริการจัดฝกอบรม สัมมนา และประชมุเชิงปฏิบัติการแบบใหเปลา 

5) บริการจัดฝกอบรม สัมมนา และประชุมเชิงปฏิบัติการในลักษณะการ 

วาจาง 
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6) บริการเกี่ยวกับสุขภาพที่นอกเหนือจากหนาที่ความรับผิดชอบโดยตรง
ของหนวยงานที่เกี่ยวของ 

7) บริการศึกษา วจิัย สํารวจ การวางแผน การจดัการ 

8) บริการศึกษาความเหมาะสมของโครงการการศึกษาผลกระทบ
ส่ิงแวดลอม 

9) บริการวางระบบ ออกแบบ สราง ประดิษฐ และผลิต 

10) บริการอื่นๆ  
โครงการบริการวิชาการที่มีผลตอการพัฒนาและเสริมสรางความ

เขมแข็งของชุมชน หมายถึง โครงการบริการวิชาการที่หนวยงานจัดขึ้น หรือ

ดําเนินการขึ้นแลวมีผลกอใหเกิดการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นแกชุมชนในดาน

ตางๆ และทําใหชุมชนสามารถพึ่งตนเองไดตามศักยภาพของตน เชน การใหความรู

เกี่ยวกับโครงการตามพระราชดําริ การอบรมเพื่อพัฒนาความสามารถของชุมชนใน

ดานการเกษตร ฯลฯ โดยหากโครงการใดมีกิจกรรมยอยแทรกอยูในหนึ่งโครงการ  

ใหสามารถนับกิจกรรมยอยแทนการนับโครงการได 

รอบระยะเวลา รอบปการศึกษา (1 มิถุนายน 25... – 31 พฤษภาคม 25...) 

เกณฑการประเมิน  
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 

รอยละ 1 - 19 รอยละ 20 – 29 รอยละ 30 หรือมากกวา  

ขอมูลที่ตองการ 
1. จํานวนโครงการหรือกิจกรรมที่หนวยงานไดจัดขึ้นเพื่อใหบริการทาง

วิชาการแกสังคมและชุมชน หรือเพื่อตอบสนองความตองการของสังคม ชุมชน 

ประเทศชาติ  หรือนานาชาติในปการศึกษาน้ัน  รวมถึงการบริการวิชาการที่มี

คาตอบแทนและบริการวิชาการแบบใหเปลา 
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2. จํานวนอาจารยประจําทั้งหมดในรอบปการศึกษาน้ัน นับเฉพาะ 
ที่ปฏิบัติงานจริง  
หมายเหต ุ

1. กรณี 1 โครงการหรือกิจกรรมมกีารจัดหลายครั้ง ใหนับทุกครั้งหาก

กลุมเปาหมายแตกตางกัน 

2. กรณีบริการวิชาการ 1 โครงการหรือกิจกรรม มีหลายกลุมสาขาวิชาหรือ

หลายหนวยงานชวยกันดําเนินโครงการใหนับแยกได 

3. กรณีบริการวิชาการที่จัดขึ้นโดยหนวยงานภายนอกและขอความรวมมอื
ใหหนวยงานสงคณาจารยไปชวย ใหรายงานเปนโครงการ 1 โครงการตามชื่อโครงการ 

สูตรในการคํานวณ 

100
งหมดยประจําทั้จํานวนอาจาร

ารฯารทางวิชากการใหบริกรม/โครงการจํานวนกิจกร ×  
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ดัชนทีี่ 5.3 มีการนําความรูและประสบการณจากการบริการวิชาการและ
วิชาชีพมาใชในการพัฒนาการเรียน การสอน และการวจิัย  
(สมศ. 3.3)  

ประเภทของดัชน ี  กระบวนการ 

หลักการและเหตุผล 
เพื่อกระตุนใหทุกหนวยงานเห็นความสําคัญของการนําองคความรูและ

ประสบการณจากการใหบริการวิชาการแกสังคม ชุมชนและประเทศชาติ มาใช

ประโยชนในการพัฒนาการเรียน การสอนหรือการวิจัย เพื่อสงเสริมบทบาททาง

วิชาการและวิชาชีพของมหาวิทยาลัยในการพัฒนาสังคมเรียนรูและความรู  

โดยคํานึงถึงความรับผิดชอบตอสาธารณะ 

รอบระยะเวลา รอบปการศึกษา (1 มิถุนายน 25... – 31 พฤษภาคม 25...) 

เกณฑมาตรฐาน (ขอ) 
1 มีแผนในการนําความรูและประสบการณจากการบริการวิชาการ/วิชาชีพ

มาใชในการเรียนการสอนและการวิจัย 

2 มีการนําความรูและประสบการณจากการบริการวิชาการ/วชิาชพีมาใช

ในการเรียนการสอน อยางนอย 1 โครงการ 

3 มีการนําความรูและประสบการณจากการบริการวิชาการ/วชิาชพีมาใช

ในการวิจัย อยางนอย 1 โครงการ 

4 มีการนําความรูและประสบการณจากการบริการวิชาการ/วชิาชพีมาใช

ในการเรียนการสอนและการวิจัย อยางนอย 1 โครงการ 

5 มีการบูรณาการการจัดการเรียนการสอน กับการวิจัย และการบริการ

วิชาการ/วิชาชพี อยางนอย 1 โครงการ 
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เกณฑการประเมิน  
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 

 1 ขอ 2 ขอ 3 ขอ หรือมากกวา  

ขอมูลที่ตองการ 
1. แผนในการนําความรูและประสบการณจากการบริการวิชาการและ

วิชาชีพมาใชในการเรียนการสอนและการวิจยัที่เปนรูปธรรม เชน แผนการสอน  

แผนงานวิจัย หลักสูตร เปนตน 

2. โครงการ กิจกรรม หรือหลักฐานที่แสดงวาไดนําองคความรูและมวล

ประสบการณจากการใหบริการวิชาการแกสังคม ชมุชน และประเทศชาติมาใช

ประโยชนในการพัฒนาการเรียนการสอน หรือการวิจัย 
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ดัชนทีี่ 5.4 คาใชจายและมูลคาของหนวยงานในการบริการวิชาการและ
วิชาชีพเพือ่สงัคมตออาจารยประจํา (สมศ. 3.4)   

ประเภทของดัชน ี  ปจจัยนําเขา 

หลักการและเหตุผล 
เพื่อสะทอนใหเห็นถึงคาใชจายทั้งหมดในรูปของตัวเงินที่ใชในการบริการ

วิชาการและวิชาชีพ ท้ังโครงการ/กิจกรรมที่ไมเรียกเก็บเงินใดๆ จากผูรับบริการ หรือท่ีมี

การเรียกเก็บเงินจากผูรับบริการในลักษณะที่ไมเปนการดําเนินการในเชิงธุรกิจหรือเพื่อ

มุงแสวงหาผลกําไรเปนหลัก รวมทั้งคาใชจายที่ไดจากการคํานวณเปนจํานวนเงิน

เทียบเคียงจากบริการที่หนวยงานจัดให เชน คาตอบแทนวิทยากรที่เปนบุคลากรของ

หนวยงาน คาใชอุปกรณและสถานที่ เปนตน  

นิยามคําศัพท 
 คาใชจาย (in-cash) หมายถึง คาใชจายทั้งหมดในรูปของตัวเงินที่ใชในการ

บริการวิชาการและวิชาชีพ 

 มูลคา (in-kind) หมายถึง คาใชจายที่ไดจากการคํานวณเปนจํานวนเงิน

เทียบเคียงจากบริการที่หนวยงานจัดให เชน คาตอบแทนวิทยากรที่เปนบุคลากรของ

หนวยงาน คาใชอุปกรณและสถานที่ เปนตน 

รอบระยะเวลา รอบปการศึกษา (1 มิถุนายน 25... – 31 พฤษภาคม 25...) 

เกณฑการประเมิน  
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 

1 - 4,999 บาท/คน 5,000 – 7,499 บาท/คน มากกวา 7,500 บาท/คน 
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ขอมูลที่ตองการ 
1. จํานวนคาใชจายที่หนวยงานใชไปในการใหบริการทางวิชาการและ

วิชาชีพแกชมุชนหรือสังคมในแตละปการศึกษา 

2. มูลคาที่เกิดขึ้นจากการที่อาจารยประจําของหนวยงานไดใหบริการทาง
วิชาการและวชิาชีพแกชุมชนหรือสังคมในแตละปการศึกษา รวมท้ังคาวัสดุอุปกรณ 

และคาแรงงานที่ใชเพื่อประกอบการใหบริการวิชาการในปการศึกษานั้น 

3. จํานวนอาจารยประจําทั้งหมดในรอบปการศึกษานั้น นับเฉพาะที่
ปฏิบัติงานจริง 

สูตรในการคํานวณ 

งหมดยประจําทั้จํานวนอาจาร

การการทางวิชานการใหบริและมูลคาใคาใชจาย
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ดัชนทีี่ 5.5 จํานวนชั่วโมงเฉลี่ยที่อาจารยประจําใหบริการวิชาการและวิชาชีพที่
ตอบสนองความตองการพฒันาและเสรมิสรางความเขมแข็งของ
สังคม ชุมชน ประเทศชาติ และนานาชาติตออาจารยประจํา  
(ก.พ.ร.4.3.2) 

ประเภทของดัชน ี  ปจจัยนําเขา 

หลักการและเหตุผล 
 เพื่อประเมินความพอเพียงและศักยภาพในการใหบริการวิชาการแกสังคมและ

ชุมชนของอาจารยท่ีเปนไปตามเกณฑท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด ไมเกิน 7 ชั่วโมง 

ตอสัปดาห เฉล่ียทั้งปการศึกษาหรือปงบประมาณ คือ 364 ชั่วโมง โดยไมสงผลกระทบ

กับพันธกิจขออื่นของมหาวิทยาลัย 

นิยามคําศัพท   
  จํานวนชั่วโมงของอาจารยประจําที่ใหบริการวิชาการและวิชาชีพ 
หมายถึง จํานวนชั่วโมงที่อาจารยประจําตอบสนองความตองการพัฒนาและเสริมสราง

ความเขมแข็งของสังคม ชุมชน ประเทศชาติ และนานาชาติท่ีเปนไปตามขอกําหนดของ

สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาแหงชาติ ไมเกิน 7 ชั่วโมงตอสัปดาห เฉล่ียทั้งป 

คือ 364 ชั่วโมง กรณีท่ีมีจํานวนชั่วโมงเฉลี่ยเกิน 364 ชั่วโมงผลการประเมินจะถูกปรับ

ลด (จํานวนชั่วโมงปฏิบัติภารกิจการใหบริการทางวิชาการตามจริง โดยไมนับจํานวน

ชั่วโมงในการเดินทาง หรือการเตรียมปฏิบัติราชการ หากไปปฏิบัติราชการนอกสถานที่ 

หรือตางจังหวัด)  

  จํานวนชั่วโมงทําการ หมายถึง จํานวนชั่วโมงของการปฏิบัติงานหนึ่งคน 

ตอสัปดาห เปนจํานวนทั้งส้ิน 35 ชั่วโมง 

  อาจารยประจํ า   หมายถึ ง  อาจารย ท่ี เป นข า ราชการ  พนักงาน  

(เงินงบประมาณ และเงินรายได) ลูกจางและรวมอาจารยชาวตางประเทศที่มีสัญญาจาง
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กับหนวยงานหรือสถานศึกษาทั้งปการศึกษา ท่ีมีระยะเวลาทํางานไมตํ่ากวา 9 เดือน 

รวบรวมสิ้นสุดปการศึกษา 

รอบระยะเวลา    รอบปการศึกษา (1 มิถุนายน 25... – 31 พฤษภาคม 25...) 

เกณฑการประเมิน 
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 

นอยกวา 2 ชั่วโมง/สัปดาห/คน 2 – 4 ชั่วโมง/สัปดาห/คน 5 – 7 ชั่วโมง/สัปดาห/คน 

ขอมูลที่ตองการ 
1. จํานวนชั่วโมงของอาจารยประจําที่ใหบริการวชิาการและวชิาชีพที่

ตอบสนองความตองการพัฒนาและเสริมสรางความเขมแขง็ของสังคม ชุมชน 

ประเทศชาติและนานาชาติ ในรอบปการศึกษา  

2. จํานวนอาจารยประจําทั้งหมดในรอบปการศึกษานั้น นับเฉพาะที่
ปฏิบัติงานจริง  

สูตรในการคํานวณ 

งหมดยประจําทั้จํานวนอาจาร

 ประจํารของอาจารยรทางวิชากาารใหบริกา ัปดาหของกเฉลี่ยตอสนวนชั่วโมงผลรวมของจํา

 

หมายเหต ุ  

มีการพิจารณาเกณฑการประเมิน ตามน้ําหนักความสําคัญของพันธกิจหลัก

ของมหาวิทยาลัยที่กําหนดใหการบริการวิชาการแกสังคมเปน 20% ดังนั้น ถาเทียบเปน

จํานวนชั่วโมงการทํางานตอ 1 สัปดาห พบวา เกณฑคะแนนระดับ 3 ดีเยี่ยมจะอยูท่ี 7 

ชั่วโมงตอสัปดาหตอคน โดยการดําเนินงานตามพันธกิจการใหบริการวิชาการแกสังคม

ไมควรมากเกินไป เนื่องจากจะกระทบตอการดําเนินงานตามพันธกิจหลักดานอื่น 
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องคประกอบที่ 6 การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 
 
ดัชนทีี่ 6.1 รอยละของโครงการ/กิจกรรมในการอนุรักษพัฒนา และสรางเสริม

เอกลักษณศิลปะและวัฒนธรรมตอจํานวนนิสิต (สมศ. 4.1) 

ประเภทของดัชน ี  ผลผลิต 

หลักการและเหตุผล 

 เพื่อใหหนวยงานใหการสนับสนุนชวยเหลือกิจกรรมในการทํานุบํา รุง

ศิลปวัฒนธรรม หรือจรรโลงศิลปวัฒนธรรม ภูมิปญญาไทย รวมท้ังเปนกิจกรรมที่มุง

ปลูกฝงคุณธรรมจริยธรรมอันดีงาม  

นิยามคําศัพท 
 ศิลปวัฒนธรรม หมายถึง กิจกรรมการทํานุบํารุง อนุรักษ จรรโลงทาง

ศิลปวัฒนธรรมตางๆ ท่ีดีงาม ไดแก 

1. โครงการ/กิจกรรมที่สงเสริมใหเกิดความเขาใจและความภาคภูมิใจในวิถี
ชีวิต และภูมิปญญาไทย กิจกรรมที่มีวัตถุประสงคเพื่อสรางสิ่งแวดลอมและบรรยากาศ

ทางวัฒนธรรม ซึ่งจะนําไปสูการเกิดความเขาใจและภาคภูมิใจในวิถีชีวิต และภูมิ

ปญญาไทย ซึ่งเกี่ยวของกับปจจัย 4 ในการดํารงชีวิต คือ อาหารพื้นบาน ยารักษาโรค

และการรักษาโรคแบบพื้นบาน เส้ือผาเครื่องนุงหม ตลอดจนเครื่องใชในชีวิตประจําวัน 

บานเรือนหรือการตกแตงอาคาร สถานที่ โดยเนนวัฒนธรรมไทยหรือวัฒนธรรมทองถิ่น 

อาจเปนกิจกรรม/โครงการ ท่ีหนวยงานจัดขึ้นเองโดยตรง  เชน การจัดงานหรือ

นิทรรศการทางวัฒนธรรม กิจกรรมการประกวดที่เกี่ยวของกับวัฒนธรรมหรือวิถีชีวิต 

เชน การประกวดนกเขาชวา นกกรงหัวจุก การประกวดทําอาหารไทย เปนตน หรือ

กิจกรรมที่หนวยงานจัดสอดแทรกเปนสวนหนึ่งของกิจกรรมหลักอื่นๆ เชน การจัดเลี้ยง

อาหารพื้นบาน การนําผาพื้นบานมาตัดเปนเสื้อ 5 ส หรือแบบฟอรมประจําหนวยงาน 
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เปนตน ตลอดจนการสนับสนุนใหมีกลุมหรือชมรมผูสนใจกิจกรรมทางวัฒนธรรม 

ดานตางๆ ขึ้นในหนวยงาน เชน กลุมดนตรีไทย กลุมวรรณกรรม เปนตน 

2.  โครงการกิจกรรมท่ีสงเสริมให เกิดความเขาใจและภาคภูมิ ใจใน

ขนบธรรมเนียมประเพณีไทยทั้งของทองถิ่นและของชาติ 

 ขนบธรรมเนียมประเพณี หมายถึง แบบแผนการประพฤติปฏิบัติในโอกาส

หรือเทศกาลตางๆที่สืบทอดมาจากบรรพบุรุษของชุมชนทองถิ่น ภายใตความเขาใจ 

ท่ีถูกตองถึงศรัทธาความเชื่อและคานิยม เพื่อใหสามารถนํามาปฏิบัติอยางเหมาะสม

กับยุคสมัย ตัวอยางกิจกรรม ไดแก วันไหวครู วันลอยกระทง วันสงกรานต วันทําบุญ

เดือนสิบ การทําบุญวันวาง เปนตน 

3. โครงการ/กิจกรรมที่สงเสริมใหเกิดความเขาใจและศรัทธาในสถาบัน 

พุทธศาสนา โดยใหนับไดทุกศาสนาที่มุงเนนเปาหมายเพื่อกอใหเกิดสันติสุขในปจเจก

บุคคลและในสั งคม   ตั วอย า งกิ จกรรม  ได แก  กิ จกรรมการสวดมนต และ 

การตักบาตร การปฏิบัติธรรมในวันสําคัญทางศาสนาตางๆ เชน งานหลอเทียนพรรษา 

การทอดกฐิน การทอดผาปา วันคริสตมาส วันฮารีรายอ  การสงเสริมการปฏิบัติ 

ศาสนกิจ  ตลอดจน  การสรางบรรยากาศที่สนับสนุนการปฏิบั ติศาสนกิจ  เชน  

หองละหมาด หองฝกสมาธิ เปนตน 

4. โครงการ/กิจกรรมที่กอใหเกิดระบบคุณคาหรือคานิยมที่นับถือความดีงาม
และคุณธรรมจริยธรรมในยุคปจจุบัน ซึ่งตองคํานึงถึงบริบทและเงื่อนไขตางๆ ท่ีเร่ืองนั้น

ต้ังอยูในยุคปจจุบัน ดังนั้น จึงควรสงเสริมใหมีการทํากิจกรรมในรูปแบบตางๆ ซึ่งอยู

นอกขอบเขต รูปแบบงานในเรื่องวิถีชีวิตของไทย หรือประเพณีไทย หรือเกี่ยวของกับ

สถาบันทางศาสนา ซึ่งนอกจากเปนการสงเสริมใหเกิดการสรางสรรค ใหเกิดกิจกรรม

หลากหลายรูปแบบ แลวยังชวยสรางกิจกรรมเพื่อการดึงดูดใหเยาวชนไทยเกิดความ

ตระหนักในเรื่องระบบคุณคาและคุณธรรม จริยธรรมมากยิ่งขึ้น  ตัวอยางกิจกรรมไดแก 

กิจกรรมคายพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม คายพัฒนาทักษะชีวิต การเขาคาย/กิจกรรม
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พัฒนาจิต เปนตน ซึ่งอาจจัดสําหรับกลุมเปาหมายตางๆ เชน นักเรียน นักศึกษา

เยาวชน บุคลากร สมาชิกในชุมชน เปนตน 

5.  โครงการ/กิจกรรมการแสดงศิลปวัฒนธรรมไทย เชน ดนตรีไทย และ

พื้นบาน  ศิลปะการแสดงของไทยและพื้นบาน  ประดิษฐศิลปไทยและพื้นบาน  

งานหัตถกรรมกีฬาและการละเลนพื้นบานตางๆ อาจเปนโครงการ/กิจกรรม ท้ังในสวน 

ท่ีจัดขึ้นเองโดยตรง หรือการใหบริการการแสดงแกหนวยงานตางๆ หรือการเขารวม

กิจกรรมตางๆ ไดแก การแสดงนาฏศิลป ดนตรีไทย การแสดงโนรา การแสดงหนังตะลุง 

และการละเลนพื้นบานตางๆ เชนตะกรอไทย สะบา หมากขุม เปนตน หรือการนํากลุม

นักศึกษา/บุคลากร ไปรวมกิจกรรมดังกลาวที่หนวยงานอื่นจัดขึ้น เพื่อสรางโอกาส 

ในการมีสวนรวมทางศิลปะและวัฒนธรรมขึ้น เปนตน 

6.  การแสดงศิลปวัฒนธรรมสากลและของชาติอื่นๆ อันเปนการแสดงถึง

ความเขาใจวัฒนธรรมของชาติตางๆ ซึ่งมีความสําคัญตอการอยูรวมกันอยางสันติ 

ดังนั้นการจัดใหนักศึกษา เยาวชน ประชาชน มีประสบการณและการเรียนรูวัฒนธรรม

นานาชาติผานกิจกรรมรูปแบบตางๆ น้ัน มีความสําคัญตอการดํารงอยูอยางมีความ

เขาใจท่ีชัดเจนตอวัฒนธรรมของตนเองและวัฒนธรรมของชาติอื่นๆ อันเปนวัฒนธรรม

โดยรวมของโลก  ศิลปวัฒนธรรมสากลและชีวิตวัฒนธรรมของประเทศตางๆ ท่ีส่ือ

ออกมาในรูปแบบตางๆ เชน ดนตรี ศิลปะการแสดง ประดิษฐ งานหัตถกรรม ศิลปกรรม

ตางๆ ท่ีอาจจะสื่อสารออกมาในรูปแบบของการแสดงภาพยนตรภาพถาย ภาพเขียน

นิทรรศการวัฒนธรรมตางๆ  ซึ่งอาจเปนกิจกรรมที่หนวยงานจัดขึ้นโดยตรง หรือการ

ใหบริการแกหนวยงานอื่นๆ  หรือการเขารวมชมกิจกรรมตางๆ ไดแก การแสดงดนตรี

สากลและดนตรีประจําชนชาติตางๆ การแสดงจินตลีลาประกอบเพลง การประกวด

ดนตรีสากล การจัดการแสดงผลงานสรางสรรคทางดานศิลปกรรมประเภทตางๆ เชน 

นิทรรศการศิลปกรรม ประติมากรรม เปนตน 
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จํานวนนิสิต หมายถึง จํานวนนิสิตเต็มเวลาเทียบเทา (Full Time Equivalent 

Student: FTES) ท่ีคิดเฉพาะระดับปริญญาตรีภาคปกตเิทานั้น 

รอบระยะเวลา    รอบปการศึกษา (1 มิถุนายน  25... – 31 พฤษภาคม 25...) 

เกณฑการประเมิน 
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 

รอยละ 1 – 1.4  รอยละ 1.5 – 1.9  รอยละ 2.0 หรือมากกวา 

 
ขอมูลที่ตองการ 

1. จํานวนกิจกรรมในการอนุรักษ พฒันา และสรางเสริมเอกลักษณศิลปะ

และวัฒนธรรมในปการศึกษานั้น 

2. จํานวนนิสิตปริญญาตรีภาคปกติเต็มเวลาเทียบเทา 

สูตรในการคํานวณ   

100
ทาเวลาเทียบเาคปกติเต็มปริญญาตรีภจํานวนนิสิต

ฯาร/กิจกรรมจํานวนโครงก ×  
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องคประกอบที่ 7 การบริหารและจัดการ 
 
ดัชนทีี่ 7.1 มีระบบการบริหารจัดการที่ดแีบบธรรมาภบิาล และภาวะผูนํา 

 (สกอ. 7.2)  

ประเภทของดัชน ี  กระบวนการ 

หลักการและเหตุผล 
 มุงประเมินศักยภาพของผูบริหารทุกระดับ หากผูบริหารมีวิสัยทัศน เปนผูนํา 

ท่ีดีมีธรรมาภิบาล รับผิดชอบตอสังคม รักความกาวหนา ดูแลบุคลากรอยางด ี  
เปดโอกาสใหบุคลากรมีสวนรวมในการบริหาร มีความสามารถในการตัดสินใจ 
แกปญหาและกํากับดูแล ติดตามผลการทํางานของหนวยงานไปในทิศทางที่ถูกตอง  
จะทําใหหนวยงานเจริญรุดหนาอยางรวดเร็ว 

นิยามคําศัพท  
 หลักธรรมาภิบาล  หมายถึง หลักการบริหารจัดการบานเมืองและสังคมท่ีดี 

(Good Governance) ประกอบดวยหลักพื้นฐาน 6 ประการ ดังนี้ 

1. หลักนิติธรรม ไดแก การตรากฎหมาย กฎขอบังคับตางๆ ใหทันสมัย

และเปนธรรม เปนที่ยอมรับท้ังผูออกกฎและผูปฏิบัติตาม ตลอดจนทุกคนในสังคม

ยินยอมพรอมใจปฏิบัติตาม 

2. หลักคุณธรรม ไดแก การยึดมั่นในความถูกตองดีงาม ซื่อสัตย จริงใจ 

ขยัน อดทน มีระเบียบ ตลอดจนมีความชอบธรรมในการใชอํานาจ 

3. หลักความโปรงใส  มีการเปดเผยขอมูล ท่ี เปนประโยชนอยาง

ตรงไปตรงมาดวยภาษาที่เขาใจงาย ประชาชนเขาถึงขอมูลขาวสารไดสะดวก เปดเผย

ขอมูลท่ีถูกตอง รวดเร็ว ไมบิดเบือน หรือปดบังบางสวน 

4. หลักความมีสวนรวม ไดแก การเปดโอกาสใหทุกคนในสังคมมีสวนรวม

ในกิจกรรมที่เราทํา ท้ังรวมคิด รวมทํา รวมแกไข และรวมรับผิดชอบ 
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5. หลักความรับผิดชอบตรวจสอบได นอกจากจะตองมีความรับผิดชอบ
แลวยังตองสรางกระบวนการใหหนวยงานตางๆ มาตรวจสอบไดวาการทํางานของเรา

โปรงใสจริง 

6. หลักความคุมคา ไดแก การบริหารจัดการและการใชทรัพยากรที่มี

จํากัดใหเกิดประโยชนสูงสุด คุมเงิน คุมเวลา คุมแรงงาน 

 ภาวะผูนํา หมายถึง กระบวนการหรือวิธีการที่ผูบริหารนํามาใชกับบุคลากร

ภายในองคกร เพื่อใหการดําเนินงานบรรลุตามเปาหมายและวัตถุประสงคท่ีต้ังไว  หรือ

เปนผูซึ่งเปนแบบอยางของพฤติกรรม (Role Modeling) เปนผูท่ีสามารถสรางแรงดลใจ 

(Inspiration motivation) เปนผูนําเชิงวิสัยทัศน (Visionary Leadership)  

มีความสามารถในการกระตุนการใชปญญา (Intellectual Stimulation)  

 ผูบริหาร หมายถึง คณบดี และหัวหนาภาควิชา 

รอบระยะเวลา รอบปการศึกษา (1 มิถุนายน 25... – 31 พฤษภาคม 25...) 

เกณฑมาตรฐาน (ระดับ) 
1. ผูบริหารกําหนดวิสัยทัศน เปาหมายและแผนงานประจําปอยางชัดเจน 

รวมทั้งมีการประชุมสรุปผลการดําเนินงานในรอบปงบประมาณที่ผานมากอนการ

กําหนดแผนงานปะจําป 

2. มีการติดตาม ตรวจสอบ และควบคุมการดําเนินงานประจําปตามระบบ

ควบคุมภายใน 

3. ผูบ ริหารมีการประเมินผลการดําเนินงานเชิงประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลตามแผนงานประจําปเปนระยะ 

4. ผูบริหารมีการนําผลการประเมินฯ มาใชในการปรับปรุงการบริหารและ

จัดการ 

5. มีการประเมินภาวะผูนําและภารกิจของผูบริหาร 
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เกณฑการประเมิน 
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 

มีการดําเนินการไมครบ  

3 ขอแรก 

มีการดําเนินการ  

3 – 4 ขอแรก 

มีการดําเนินการครบทุกขอ 

แนวทางการปฏิบัติ 
1. ผูบริหารมีการจัดทําวิสัยทัศน พันธกิจ แผนกลยุทธ สามารถถายทอดไป

ยังบุคลากรทุกระดับและนําไปสูการปฏิบัติท่ีเปนระบบชัดเจน  

2. ผูบริหารมีการนําขอมูลสารสนเทศมาเปนพื้นฐานในการปฏิบัติงานและ
พัฒนาหนวยงาน  

3. ผูบริหารมีการกํากับดูแล ติดตามผลการทํางานของหนวยงาน และ

สามารถตัดสินใจแกไขปญหาอยางมีประสิทธิภาพ  

4. ผูบริหารสามารถบริหารทรัพยากรดานตางๆ อยางสมดุลและเกิด

ประโยชนสูงสุด  

5. ผูบริหารมีการสนับสนุนใหบุคลากรในหนวยงานมีสวนรวมในการบริหาร
จัดการ ใหอํานาจในการตัดสินใจแกบุคลากรตามความเหมาะสม  

ขอมูลที่ตองการ 
1. หลักฐานที่แสดงการสรุปผลการดําเนินงานประจําปของผูบริหารตาม

เกณฑมาตรฐาน 

2. หลักฐานที่แสดงผลการประเมินภารกิจของผูบริหาร  ตามเกณฑ

มาตรฐาน 

3. รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําหนวยงานอยางสม่ําเสมอ 

4. รายงานการดําเนินงานตามระบบการควบคุมภายใน 

5. อื่นๆ ถามี โดยรายงานจะตองมีขอมูลครบตามเกณฑมาตรฐาน 
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ดัชนทีี่ 7.2   มีการบริหารทรัพยากรบุคคลเพื่อพัฒนา และธํารงรักษาไวให
บุคลากรมีคุณภาพและประสิทธิภาพ (สกอ. 7.4) 

ประเภทของดัชน ี  กระบวนการ 
หลักการและเหตุผล 
 คุณภาพของการศึกษาจะเกิดขึ้น ถาหนวยงานมีบุคลากรที่มีคุณภาพ มีความ

รักองคกร มุงมั่นตั้งใจปฏิบัติหนาที่ตามภาระงานที่กําหนด ผูบริหารมีการมอบหมาย

งานใหกับผูใตบังคับบัญชาตามศักยภาพ ความถนัด ความสนใจของแตละบุคคล 

บุคลากรทุกระดับมีความพึงพอใจในการทํางาน มีการพัฒนาบุคลากรตามสาขา

วิชาชีพ และหาวิธีการที่จะธํารงรักษาบุคลากรที่มีประสิทธิภาพใหอยูกับองคกร

ตลอดไป  

รอบระยะเวลา รอบปการศึกษา (1 มิถุนายน 25... – 31 พฤษภาคม 25...) 
เกณฑมาตรฐาน (ระดับ) 

1. มีการจัดทําแผนการบริหารทรัพยากรบุคคลที่เปนรูปธรรม ภายใตการ

วิเคราะหขอมูลเชิงประจักษ  

2. มีการบริหารทรัพยากรบุคคลที่เปนการสงเสริมสมรรถนะในการปฏิบัติงาน 

เชน การสรรหา การจัดวางคนลงตําแหนง การกําหนดเสนทางเดินของตําแหนง  

การสนับสนุนเขารวมประชุม ฝกอบรม และหรือเสนอผลงานทางวิชาการ  

การประเมินผลการปฏิบัติงาน  มาตรการสรางขวัญกําลังใจ มาตรการลงโทษ รวมท้ัง

การพัฒนา และรักษาบุคลากรที่มีคุณภาพ  

3. มีสวัสดิการและเสริมสรางสุขภาพที่ดี และสรางบรรยากาศที่ดีใหบุคลากร

ทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพและอยูอยางมีความสุข  

4. มีการสงเสริมสนับสนุนบุคลากรที่มี ศักยภาพสูงใหมีโอกาสประสบ
ความสําเร็จและกาวหนาในอาชีพอยางรวดเร็วตามสายงาน  

5. มีการประเมินความพึงพอใจของบุคลากรทุกระดับอยางเปนระบบ  
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6. มีการนําผลการประเมินความพึงพอใจมาพัฒนาปรับปรุงอยางตอเนื่อง 
เกณฑการประเมิน 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 

มีการดําเนินการ 

ไมครบ 3 ขอแรก 

มีการดําเนินการ  

3 – 4 ขอแรก 

มีการดําเนินการ 

อยางนอย 5 ขอแรก 

แนวทางการปฏิบัติ 
1. มีแผนระยะสั้นและระยะยาวในการจัดเตรียมบุคลากร พัฒนา และรักษา

บุคลากรอยางมีประสิทธิภาพ (มีการวิเคราะหการเขาออกของบุคลากรทุกระดับ  

ทุกประเภทของหนวยงาน)  

2. มีการวิเคราะหภาระงานและสงเสริมพัฒนาบุคลากรทุกระดับใหมีความรู 
ความสามารถตรงกับภารกิจและสาขาวิชาชีพ ท้ังดานการฝกอบรม การเขารวมประชุม

หรือเสนอผลงาน ทางวิชาการ การศึกษาตอ ตลอดจนมีการสงเสริมสนับสนุนบุคลากร

ท่ีมีศักยภาพและความสามารถสูง ใหประสบความสําเร็จ  

3. มีการมอบหมายงานใหเปนไปตามภารกิจของหนวยงานและตามศักยภาพ 

ความถนัด ความสนใจของแตละคน รวมทั้งมีการพัฒนาระบบการประเมินผลการ

ปฏิบัติงานประจําป  

4. มีคูมือการปฏิบัติงาน มีการใหโอกาสบุคลากรทุกคนกาวหนาในการทํางาน 

โดยมีการกําหนดเสนทางเดินของตําแหนงงาน (Career Path) ทุกสายงาน  

5. มีการจัดสวัสดิการและสรางเสริมสุขภาพที่ดีแกบุคลากร รวมทั้งการสราง
สภาพแวดลอมท่ีเอื้อตอการทํางาน และสรางบรรยากาศที่ดีท่ีจะทําใหบุคลากรทํางาน

ไดอยางมี ประสิทธิภาพและอยูอยางมีความสุข  

6. มีการประเมินความพึงพอใจของบุคลากรในองคกรและนําผลมาใชในการ
ปรับปรุงการบริหารงาน  
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ขอมูลที่ตองการ 
1. แผนงานดานการบริหารทรัพยากรบุคคลของหนวยงาน และหลักฐานการ

ดําเนินงานตามแผน ตลอดจนการประเมินและปรับปรุง  

2. โครงการบริหารทรัพยากรบุคคลของหนวยงาน ตลอดจนหลักเกณฑ 

ประกาศ  กฎ ระเบียบขอบังคับ และแนวปฏิบัติในการบริหารทรัพยากรบุคคลของ

หนวยงาน เชน หลักเกณฑ  การรับเขา  สวัสดิการและสิทธิประโยชน ระบบพิจารณา

ความดีความชอบ เปนตน  

3. ขอมูลและสารสนเทศที่เกี่ยวของกับการบริหารทรัพยากรบุคคลของ
หนวยงาน เชน คําส่ังแตงตั้งหรือมอบหมายผูรับผิดชอบ รายงานการประชุมของ

ทีมงาน หรือคณะกรรมการ ผูรับผิดชอบหลักดานการบริหารทรัพยากรบุคคล ระบบ

ฐานขอมูลบุคลากรของหนวยงาน สภาพแวดลอมท่ีเอื้อตอการทํางาน  ขอมูลหรือ

หลักฐานการจัดสรรทรัพยากรสนับสนุน  

4. จํานวนบุคลากรที่ไดรับการพัฒนาและเลื่อนตําแหนง เชน การฝกอบรม 

การศึกษาตอ การเขารวมประชุมวิชาการ ตลอดจนการเลื่อนขั้น เล่ือนตําแหนงวิชาการ  

5. สถิติการเขาออก (turnover) ของบุคลากรทุกประเภท  

6. สถิติเกี่ยวกับการไดรับสวัสดิการและสิทธิประโยชนตางๆ ของบุคลากร  

7. ความสําเร็จในการบรรลุแผนการพัฒนาบุคลากรทุกกลุม ท้ังแผนระยะสั้น 

ระยะปานกลางและระยะยาว  

8. รายงานผลการประเมินความพึงพอใจของบุคลากรทุกระดับ และนําผล

การประเมินไปปรับปรุง  

9. รายงานผลการปฏิบัติงานที่แสดงถึงระดับคุณภาพการปฏิบัติงาน เชน 

ระดับความสําเร็จของการปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพ จํานวนบุคลากรที่ไดรับ

รางวัลตางๆ ท้ังใน ระดับหนวยงาน ระดับชาติ และนานาชาต ิ
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ดัชนีที่ 7.3   ระดับความสําเร็จในการเปดโอกาสใหบุคคลภายนอกเขามามี 
สวนรวมในการพัฒนาหนวยงาน (สกอ. 7.6 และ ก.พ.ร. 14) 

ประเภทของดัชน ี  ผลผลิต 

หลักการและเหตุผล 
 มุงประเมินการเปดโอกาสใหประชาชนเขามามีสวนรวมในการตัดสินใจ

ทางการบริหารและการดําเนินการของหนวยงาน ผานระบบการทํางานที่เปนไปตาม

หลักการบริหารแบบมีสวนรวม  

นิยามคําศัพท  
 การบริหารแบบมีสวนรวม  หมายถึง การบริหารที่หนวยงานเปดโอกาสให

ประชาชนเขามามีสวนรวมในการตัดสินใจทางการบริหารและการดําเนินกิจการของ

หนวยงาน ในทางตรงหรือทางออม  

รอบระยะเวลา รอบปการศึกษา (1 มิถุนายน 25... – 31 พฤษภาคม 25...) 

เกณฑมาตรฐาน (ระดับ) 
1. มีการเปดเผยขอมูลขาวสารแกประชาชนอยางโปรงใส ผานชองทางตางๆ 

อาทิ เอกสารสิ่งพิมพ เว็บไซด นิทรรศการ  

2. มีการรับฟงความคิดเห็นของประชาชนผานชองทางที่เปดเผยและเปนที่

รับรูกัน  

3. มีการนําความคิดเห็นของประชาชนไปประกอบการบริหารงาน โดยมี

เจาหนาที่รับผิดชอบและมีการดําเนินงานอยางเปนรูปธรรม  

4. มีท่ีปรึกษาที่มาจากประชาชนทั้งที่เปนทางการและไมเปนทางการ และมี

การดําเนินกิจกรรมรวมกันอยางตอเนื่องและชัดเจน เชน จัดประชุมรวมกันอยางนอย 

ปละ 2 คร้ัง  

5. มีกระบวนการหรือกลไกการติดตามตรวจสอบโดยประชาชน 



คูมือดัชนีประเมินและเกณฑมาตรฐานระบบประกันคุณภาพ สําหรับคณะวิชา ป 2551           113          

เกณฑการประเมิน 
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 

มีการดําเนินการไมครบ  

3 ขอแรก 

มีการดําเนินการ  

3 – 4 ขอแรก 

มีการดําเนินการครบทุกขอ 

แนวทางการปฏิบัติ 
ระบบการทํางานที่เปนไปตามหลักการบริหารแบบมีสวนรวม ท่ีมีการ

ประยุกตใชในระดับสากลมี 5 ประการ ดังนี้  

1. มีการเปดเผยขอมูลและโปรงใสในภารกิจท่ีหนวยงานดําเนินการ โดยมี

ชองทางในการใหขอมูลขาวสารแกนิสิต คณาจารย และประชาชน  

2. มีการรับฟงความคิดเห็นจากผูรับบริการและประชาชนเกี่ยวกับภารกิจ

ของหนวยงานอยางสม่ําเสมอ  

3. มีการจัด เก็บขอมูล ท่ี ได รับจากผู รับบ ริการและผู ท่ี เกี่ ยวของไป

ประกอบการปรับปรุงระบบการใหบริการประชาชน การปรับปรุงระบบการจัดการของ

หนวยงาน เพื่อตอบสนองความตองการของผูรับบริการ หรือเพื่อประโยชนสุขของ

ประชาชน  

4. มีการเปดโอกาสใหภาคเอกชน และหรือประชาชน และเครือขายตางๆ  

ไดมีโอกาสเขารวมในกระบวนงานของหนวยงาน  

5. ประชาชนมีสวนรวมเปนเจาของ โดยไดมีการจัดกระบวนการหรือกลไกที่

เปนรูปธรรม หรือไดเขารวมในการติดตามตรวจสอบความกาวหนาของการดําเนินงาน

และผลสําเร็จในการทํางานของหนวยงาน  

ขอมูลที่ตองการ 
1. หลักฐานการดําเนินงานในเรื่องการเปดเผยขาวสารแกประชาชน 

อยางโปรงใสผานชองทางตางๆ ไดแก เอกสารตีพิมพ แผนพับ จดหมายขาว ประกาศ 

เว็บไซต การโฆษณา โลโก การจัดนิทรรศการ การแถลงขาว ฯลฯ 
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2. หลักฐานการรับฟงความคิดเห็นของประชาชนผานชองทางตางๆ เชน  

ตูรับฟงความคิดเห็น ศูนยขอมูล หองสมุด หมายเลขโทรศัพทสายดวน ตูปณ.เพื่อรับเรื่อง

รองเรียน การจัดเวทีรับฟงความคิดเห็น เว็บไซต เว็บบอรด เปนตน 

3. หลักฐานการนําความคิดเหน็ของประชาชนไปประกอบการบริหารงาน ดังนี้  

- มีเจาหนาที่รับผิดชอบในการรวบรวม และประมวลผลขอมูลที่ไดจากการ

รับฟงความคิดเห็น 

- มีผลสรุปจากการรับฟงความคิดเห็นของประชาชน  

- มีบันทึกขอความ หรือรายงานการประชุม หรือการจัดสัมมนาหรือ 

รูปแบบอ่ืนๆ ที่แสดงวามีการนําเสนอผลจากการรับฟงความคิดเห็นของประชาชนไป

กําหนดแนวทางหรือแผนการบริหารงาน  

4. หลักฐานการมีที่ปรึกษาที่มาจากประชาชนดังนี้ 

- คําสั่งแตงตั้งที่ปรึกษาประชาชน รายช่ือหนวยงานหรือองคกรหรือบุคคล 

ที่เปนที่ปรึกษา ประชาชนที่เขารวมกิจกรรมอยางตอเนื่อง  

- รายงานการประชุมที่แสดงถึงการมีสวนรวมของที่ปรึกษาประชาชน 

- การจัดสัมมนาหรือรูปแบบอ่ืนๆ ระหวางหนวยงานที่ปรึกษาประชาชน 

5.    หลักฐานการมีกระบวนการหรือกลไกการติดตามตรวจสอบโดยประชาชน

โดยมีการดําเนินงานอยางเปนรูปธรรม ดังนี้  

- ชองทาง รูปแบบ รอบระยะเวลาการติดตามตรวจสอบโดยประชาชน 

ที่กําหนดไวอยางชัดเจน  

- กิจกรรมหรื อแผนงานหรื อ โครงการหรื อประ เด็นหรื อ เ รื่ อ งที่ มี 

การตรวจสอบโดยประชาชน 

- รายงานผลการติดตามตรวจสอบโดยประชาชน 
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ดัชนีที่ 7.4 รอยละของอาจารยประจําที่ไดรับรางวัลผลงานทางวิชาการ หรือ  
                  วิชาชีพในระดับชาติ หรือนานาชาติ (สกอ. 7.7) 

ประเภทของดัชน ี  ผลผลิต 

หลักการและเหตุผล 
 หนวยงานพึงสงเสริมใหคณาจารยสรางและพัฒนาผลงานทางวิชาการหรือ

วิชาชีพใหมีคุณภาพอยางตอเน่ือง เพื่อยกระดับคุณภาพของมหาวิทยาลัยและความ

เปนเลิศทางวิชาการ การสงเสริมใหคณาจารยไดเสนอผลงานในเวทีตางๆ จนไดรับ

รางวัลผลงานทางวิชาการหรือวิชาชีพในระดับชาติ หรือนานาชาติ จะเปนการสงเสริม

ใหอาจารยสรางผลงานที่มี คุณภาพและเปนเกียรติภูมิตอตนเอง  หนวยงาน 

มหาวิทยาลัย และประเทศชาติ  

นิยามคําศัพท  
 ผลงานทางวิชาการ ไดแก  ผลงานทางวิชาการที่ไดมีการศึกษาคนควาตาม

กระบวนการ ระเบียบวิธีวิจัยที่เหมาะสมกับสาขาวิชา  การแสดงออกทางศิลปะอันเปน

ท่ียอมรับระดับนานาชาติและระดับชาติ  งานที่ไดรับสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตรทั้งในและ

ตางประเทศ  การแสดงความกาวหนาทางวิชาการ เสริมสรางองคความรูหรือวิธีการที่

เปนประโยชนตอสาขาวิชา หรือแสดงความเปนตนแบบ ตนความคิดของผลงาน หรือ

แสดงความสามารถในการบุกเบิกในสาขาวิชานั้น  และส่ิงประดิษฐหรืองานสรางสรรค

ทางดานศิลปกรรม และจิตรกรรม 

อาจารยประจํ า   หมายถึ ง  อาจารย ท่ี เป นข า ราชการ  พนักงาน  

(เงินงบประมาณ และเงินรายได) ลูกจางและรวมอาจารยชาวตางประเทศที่มีสัญญา

จางกับหนวยงานหรือสถานศึกษาทั้งปการศึกษา ท่ีมีระยะเวลาทํางานไมตํ่ากวา  

9 เดือน รวบรวมสิ้นสุดปการศึกษา 
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บุคลากรวิจัย หมายถึง ขาราชการ พนักงาน หรือบุคลากรที่เปนเจาหนาที่

วิจัย และนักวิจัย และหรือบุคลากรที่มีภาระหนาที่หลักในการทําวิจัยโดยมีสัญญาจาง

ท้ังปการศึกษา และมีระยะเวลาทํางานไมตํ่ากวา 9 เดือน  

รอบระยะเวลา รอบปการศึกษา (1 มิถุนายน 25... – 31 พฤษภาคม 25...) 
เกณฑการประเมิน 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 

รอยละ 0.1 – 0.99 รอยละ 1 – 1.99 1. รอยละ 2 หรือมากกวา และ 

2. อยางนอยรอยละ 50 ของรางวัล

ในขอ 1 เปนรางวัลดานการวิจัย 

(กรณีไดขอ 1 แตไมไดขอ 2 ถือวาได

คะแนน 2) 

ขอมูลที่ตองการ 

1. จํานวนอาจารยประจํา  และบุคลากรวิจัยในปการศึกษานั้น ทั้งที่
ปฏิบัติงานจริง และลาศึกษาตอ  

2. จํานวนอาจารยประจําและบุคลากรวิจัยที่ไดรับรางวัลผลงานทางวิชาการ 

หรือวิชาชีพในระดับชาติ หรือนานาชาติ ในปการศึกษานั้น  ท้ังนี้ การนับจํานวนผูได

รางวัลสามารถนับซ้ําได หากไดรับหลายรางวัลและสามารถนับรวมอาจารยประจํา

และบุคลากรวิจัยที่ลาศึกษาตอไดดวย 

สูตรการคํานวณ 

100
 ัยทั้งหมดบุคลากรวิจยประจําและจํานวนอาจาร

บรางวัลฯ ัยที่ไดรับุคลากรวิจยประจําและจํานวนอาจาร ×  



คูมือดัชนีประเมินและเกณฑมาตรฐานระบบประกันคุณภาพ สําหรับคณะวิชา ป 2551           117          

ดัชนีที่ 7.5 ระดับความสําเร็จของการถายทอดตัวบงชี้และเปาหมายของระดับ
องคกรสูระดับบุคคล (สกอ. 7.9) 

ประเภทของดัชน ี  ผลผลิต 

หลักการและเหตุผล 
 มุงประเมินระบบในการถายทอดเปาประสงค  ตัวบงชี้ ตามพันธกิจและ

ยุทธศาสตรของหนวยงานไปยังหนวยงานยอยที่รับผิดชอบจนถึงระดับบุคคล  

นิยามคําศัพท  
 ความสําเร็จของการถายทอดตัวบงชี้และเปาหมายของระดับองคกร 
สูระดับบุคคล  หมายถึง ความสําเร็จท่ีหนวยงานจัดใหมีระบบประเมินผลการ

ดําเนินงานภายใน โดยจะตองจัดใหมีระบบในการถายทอดเปาประสงค ตัวบงชี้  

ตามพันธกิจและยุทธศาสตรของหนวยงานไปยังหนวยงานยอยที่รับผิดชอบ กําหนด

เปนตัวบงชี้ของการดําเนินงานและเปาหมายในระดับหนวยงานจนถึงระดับบุคคล และ

จัดทําคํารับรองการปฏิบัติงาน รวมถึงจัดใหมีการติดตามและประเมินผลการ

ดําเนินงานตามเปาหมาย  

รอบระยะเวลา รอบปการศึกษา (1 มิถุนายน 25... – 31 พฤษภาคม 25...) 

เกณฑมาตรฐาน (ระดับ) 
1. มีการกําหนดแนวทางการดําเนินการในการประเมินผลภายในหนวยงาน  

2. มีแผนงานการประเมินผลภายในหนวยงาน  

3. มีการกําหนดตัวบงชี้และเปาหมายตามพันธกจิและยุทธศาสตรของ

หนวยงาน  

4. มีการจัดทํา Strategy Map ของหนวยงาน โดยกําหนดเปาประสงคของ

แตละประเด็นยุทธศาสตรท่ีเกี่ยวของกับหนวยงานใหเชื่อมโยงกับเปาประสงค และ

ประเด็นยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัย 
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5. มีการยืนยันวิสัยทัศนและประเด็นยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัยในระดับ

หนวยงาน  

6. มีการติดตามผลการดําเนินงานตามตัวบงชี้และเปาหมายตามคํารับรอง

ของผูบริหารระดับตางๆ  

7. มีการประเมินผลการดําเนินงานตามตัวบงชี้และเปาหมายตามคํารับรอง  

8. มีการนําผลการประเมินผลการดําเนินงานของผูบริหาร ไปเชือ่มโยงกบั

การสรางแรงจูงใจ  

เกณฑการประเมิน 
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 

มีการดําเนินการ 

ไมครบ 5 ขอแรก 

มีการดําเนินการ  

5 – 7 ขอแรก 

มีการดําเนินการครบทุกขอ 

ขอมูลที่ตองการ 
1. หลักฐานที่แสดงวาหนวยงานไดจัดทําแนวทางการดําเนินการในการ

ประเมินผล และแผนงานการประเมินผลภายในหนวยงาน  

2. หลักฐานแสดงการทบทวนวิสัยทัศนและประเด็นยุทธศาสตร  

3. หลักฐานแสดงการจัดทํา Strategy Map ของหนวยงาน  

4. หลักฐานแสดงถึงการกําหนดตัวบงชี้และเปาหมายและการจัดทํา 

คํารับรอง (ถามี) 

5. หลักฐานที่แสดงใหเห็นถึงระบบการติดตามผลการดําเนินงานตาม 

ตัวบงชี้ และเปาหมาย  

6. หลักฐานที่แสดงใหเห็นถึงการดําเนินการติดตามและประเมินผล 

ท่ีกําหนดไวไดครบถวนและสม่ําเสมอ  

7. บันทึกหรือรายงานสรุปผลการดําเนินงาน  
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8. หลักฐานที่แสดงใหเห็นถึงกิจกรรมที่มีการประเมินผลการดําเนินงาน และ

มีผลคะแนนที่ไดจากการประเมินผลการดําเนินงานดังกลาว  

9. หลักฐานที่แสดงถึงหลักเกณฑและวิธีการจัดสรรส่ิงจูงใจ โดยมีการนําผล

การประเมินผลการดําเนินงานมาใชประกอบการพิจารณาจัดสรรส่ิงจูงใจ  
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ดัชนทีี่ 7.6   รอยละของระดับความพึงพอใจของผูรับบริการ  
(สกอ. 5.4 และ ก.พ.ร. 6) 

ประเภทของดัชน ี  ผลผลิต 

หลักการและเหตุผล 
เพื่อพิจารณาการตอบสนองและการแสดงความรับผิดชอบตอสังคมตาม 

พันธกิจท้ัง 4 ดานของมหาวิทยาลัย คือ การเรียนการสอน  วิจัย บริการวิชาการ และ

ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม ซึ่งสามารถสะทอนไดจากความพึงพอใจของผูรับบริการ  

ท้ังจากนิสิต ศิษยเกา ประชาชนผูมารับบริการ หรือหนวยงานทั้งภาครัฐและเอกชน 

การตอบสนองดังกลาวจะมีคุณภาพมากนอยเพียงใด สามารถสะทอนไดจากความ 

พึงพอใจของผูรับบริการ ท้ังประชาชนผูมารับบริการ เจาหนาที่ของรัฐ หรือหนวยงาน 

ท้ังภาครัฐและเอกชน ซึ่งการสํารวจความพึงพอใจโดยทั่วไปจะพิจารณา 4 ประเด็น

สําคัญ คือ  

1. ความพึงพอใจดานกระบวนการ ขั้นตอนการใหบริการ  

2. ความพึงพอใจดานเจาหนาที่ผูใหบริการ  

3. ความพึงพอใจดานสิ่งอํานวยความสะดวก  

4. ความพึงพอใจตอคุณภาพการใหบริการ  

 ท้ังนี้อาจรวมถึงความพึงพอใจตอบทบาทของหนวยงาน/มหาวิทยาลัย 3 

ดาน คือ การเปนผูเตือนสติสังคม การชี้นําสังคม การตอบสนองความตองการของ

สังคม 

นิยามคําศัพท 
 ความพึงพอใจของผูรับบริการ หมายถึง  การประเมินความพึงพอใจของ

ผูรับบริการโดยใชแบบประเมินความพึงพอใจแบบประมาณคา ซึ่งโดยทั่วไป 

จะพิจารณาจากประเด็นที่สําคัญ คือ ความพึงพอใจดานกระบวนการ ขั้นตอนการ
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ใหบริการ  ดานเจาหนาที่ผูใหบริการ ดานสิ่งอํานวยความสะดวก  ดานคุณภาพการ

ใหบริการ  

 ผูรับบริการ หมายถึง นิสิต ศิษยเกา ประชาชนผูมารับบริการ หรือหนวยงาน

ท้ังภาครัฐและเอกชนที่เขามารับบริการจากหนวยงาน 

รอบระยะเวลา รอบปการศึกษา (1 มิถุนายน 25... – 31 พฤษภาคม 25...) 

เกณฑการประเมิน  
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 

รอยละ 65 – 74  รอยละ 75 – 84  รอยละ 85 หรือมากกวา 

ขอมูลที่ตองการ 
1. หลักฐานที่แสดงผลการสํารวจความพึงพอใจของผูรับบริการ 

2. จํานวนโครงการ/กิจกรรมการใหบริการทั้งหมด 

3. จํานวนโครงการ /กิจกรรมที่มีการประเมินผลความพึงพอใจของ

ผูรับบริการ  

4. จํานวนโครงการ/กิจกรรม ท่ีมีผลการประเมินเปนคาเฉลี่ยจากการ

ประเมินผลความพึงพอใจในระดับดี หรือมีระดับคะแนน 3.5 ขึ้นไป ในระดับคะแนนเต็ม 5  

สูตรการคํานวณ 

100
ท้ังหมดวามพึงพอใจประเมินผลคารที่มีการจํานวนโครงก

 าหรือมากกว 3.5 ใจบความพึงพอเฉล่ียระดัารที่มีคาจํานวนโครงก ×  
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ดัชนทีี่ 7.7 งบประมาณสําหรับการพัฒนาคณาจารยทั้งในประเทศและ
ตางประเทศตออาจารยประจํา (สมศ. 5.10) 

ประเภทของดัชน ี  ปจจัยนําเขา 

หลักการและเหตุผล 
 มุงประเมินแผนพัฒนาอาจารย เพื่อใหอาจารยมีการพัฒนาศักยภาพของ

ตนเอง และแสดงถึงนโยบายของผูบริหารในการใหความสําคัญกับการพัฒนาศักยภาพ

ของบุคลากรภายในหนวยงาน 

นิยามคําศัพท 
อาจารยประจํ า   หมายถึ ง  อาจารย ท่ี เป นข า ราชการ  พนักงาน  

(เงินงบประมาณ และเงินรายได) ลูกจางและรวมอาจารยชาวตางประเทศที่มีสัญญา

จางกับหนวยงานหรือสถานศึกษาทั้งปการศึกษา ท่ีมีระยะเวลาทํางานไมตํ่ากวา 9 

เดือน รวบรวมสิ้นสุดปการศึกษา 

 งบประมาณสําหรับการพัฒนาคณาจารย หมายถึง เงินที่หนวยงาน

จัดสรรเพื่อพัฒนาคณาจารยท้ังในประเทศและตางประเทศ ไดแก การศึกษาตอ   

การฝกอบรม การสัมมนา  และการดูงาน เปนตน (ไมนับทุนการศึกษาท่ีขอจาก

ภายนอก) เปนเงินซึ่งคณะลงทุนในการพัฒนาอาจารยอยางเดียว 

รอบระยะเวลา รอบปการศึกษา (1 มิถุนายน 25... – 31 พฤษภาคม 25...) 

เกณฑการประเมิน 
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 

1-9,999 บาท/คน 10,000 - 14,999 บาท/คน 15,000 บาท/คน หรือ

มากกวา 
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ขอมูลที่ตองการ 
1. จํานวนอาจารยประจําในปการศึกษานั้น ทั้งที่ปฏิบัติงานจริง และ 

ลาศึกษาตอ  
2. จํานวนเงินที่หนวยงานจัดสรรสําหรับการพัฒนาคณาจารย ท้ังในประเทศ

และตางประเทศในปการศึกษานั้น  

สูตรการคํานวณ 

งหมดยประจําทั้จํานวนอาจาร

ยพัฒนาอาจาร ี่ใชในการจํานวนเงินท
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ดัชนีที่ 7.8 รอยละของบุคลากรประจําสายสนับสนุนที่ไดรับการพัฒนาความรู
และทักษะในวิชาชีพทั้งในประเทศและตางประเทศ (สมศ. 5.11) 

ประเภทของดัชน ี  ปจจัยนําเขา 

หลักการและเหตุผล 
 มุงประเมินการใหโอกาสในการเรียนรูเพิ่มเติมแกบุคลากร ใหมีโอกาสไดรับ

การพัฒนาท่ีเปนธรรม และเปนการประเมินระบบการบริหารงานที่เปนธรรมของ

ผูบริหารในการเปดโอกาสใหบุคลากรสายสนับสนุน (นอกเหนือจากบุคลากรสาย ก) 

ไดมีโอกาสในการพัฒนาตนเองดวยการเขารวมการฝกอบรม/ประชุม/สัมมนาและการ 

ดูงานทั้งภายในและภายนอกหนวยงาน/มหาวิทยาลัย/ประเทศ อยางเทาเทียมกัน ท้ังที่

มีคาใชจายและไมมีคาใชจาย 

นิยามคําศัพท 
 บุคลากรประจําสายสนับสนุน หมายถึง บุคลากรสายสนับสนุนทั้งหมด 

ท่ีเปนขาราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย ท่ีมีสัญญาจางกับหนวยงานทั้งปการศึกษา  

ท่ีมีระยะเวลาทํางานไมตํ่ากวา 9 เดือน รวบรวมสิ้นสุดปการศึกษา 

 บุคลากรประจําสายสนับสนุนที่ไดรับการพัฒนาฯ หมายถึง บุคลากร 

ท่ีหนวยงานสนับสนุน หรืออนุญาต หรือใหไปศึกษาตอ ไปฝกอบรม สัมมนา หรือดูงาน 

เปนตน ท้ังนี้จะไมนับซ้ําแมวาบุคลากรคนนั้นจะไดรับการพัฒนาหลายครั้งในปการศึกษา

น้ันก็ตาม 

รอบระยะเวลา รอบปการศึกษา (1 มิถุนายน 25... – 31 พฤษภาคม 25...) 

เกณฑการประเมิน 
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 

รอยละ 1 – 54 รอยละ 55 – 79 รอยละ 80 หรือมากกวา 
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ขอมูลที่ตองการ 
1. จํานวนบุคลากรประจําสายสนับสนุนในปการศึกษานั้น ทั้งที่ปฏิบัติงาน

จริง และลาศึกษาตอ  
2. จํานวนบุคลากรประจําสายสนับสนุนที่ไดรับการพัฒนาฯ ท้ังในประเทศ

และตางประเทศ ในปการศึกษานั้น  

สูตรการคํานวณ 

100
 งหมดสนับสนุนทักรประจําสายจํานวนบุคลา

พัฒนา ไดรับการสนับสนุนทีกรประจําสายจํานวนบุคลา
×  
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องคประกอบที่ 8 การเงินและงบประมาณ 
 
ดัชนทีี่ 8.1 มีระบบ และกลไกในการจดัสรร การวิเคราะหคาใชจาย 

 การตรวจสอบการเงินและงบประมาณอยางมีประสิทธิภาพ  
 (สกอ. 8.1) 

ประเภทของดัชน ี  กระบวนการ 

หลักการและเหตุผล 
 เพื่อใหหนวยงานมีระบบในการจัดหาและจัดสรรเงินอยางมีประสิทธิภาพ 

จะตองมีแผนกลยุทธทางดานการเงิน มีการวิเคราะหรายได คาใชจายของการ 

ดําเนินงาน โดยพิจารณาจากทุกแหลงเงินทุน ท้ังจากงบประมาณแผนดินและเงิน

รายได จากคาบํารุงการศึกษา รวมท้ังรายไดอื่นๆ ท่ีไดรับ มีการนําเงินรายไดไปจัดสรร

อยางเปนระบบ มีระบบฐานขอมูลทางการเงิน แยกคาใชจายตามหมวดตางๆ มีการ

จัดทํารายงานทางการเงินอยางเปนระบบครบทุกพันธกิจ มีการนําระบบโปรแกรม 

สามมิติดานการเงินมาใชรวมท้ังมีผูตรวจสอบการใชเงินอยางมีประสิทธิภาพ รายงาน

ทางการเงินตองสามารถทราบขอมูลดานคาใชจายทั้งหมดทั้งดานการเรียนการสอน 

การวิจัย การบริการวิชาการ การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม และการพัฒนาบุคลากร 

เชน คาใชจายในระบบหองสมุด คอมพิวเตอรและศูนยสารสนเทศตอนิสิต คาใชจายใน

การวิจัย คาใชจายในการบริการวิชาการวิชาชีพ คาใชจายและมูลคาที่ใชในการ

อนุรักษ พัฒนา และสรางเสริมเอกลักษณ ศิลปวัฒธรรมตองบดําเนินการ สินทรัพย

ถาวรตอนิสิต งบประมาณในการพัฒนาอาจารย คาใชจายทั้งหมดตอนิสิต ระดับ

ความสําเร็จของการประหยัดงบประมาณ รายจายลงทุน คาใชจายดานไฟฟา นํ้ามัน

เชื้อเพลิง งบประมาณที่ประหยัดได รอยละเงินเหลือจายสุทธิตองบประมาณ

ดําเนินการ และตนทุนตอหนวยผลผลิตรายหลักสูตร  

รอบระยะเวลา รอบปงบประมาณ (1 ตุลาคม 25... – 30 กันยายน 25...) 
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เกณฑมาตรฐาน (ระดับ) 
1. มีแผนกลยุทธทางการเงินที่สอดคลองกับยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัยให

เปนไปตามเปาหมาย  

2. มีแนวทางจัดหาทรัพยากรทางดานการเงิน แผนการจัดสรร และการ 

วางแผนการใชเงินอยางมีประสิทธิภาพโปรงใส ตรวจสอบได  

3. มีการจัดทําฐานขอมูลทางการเงินที่ ผูบริหารสามารถนําไปใชใน 

การตัดสินใจ และวิเคราะหสถานะทางการเงิน  

4. มีการจัดทํารายงานทางการเงินรายไตรมาส 

5. มีการนําขอมูลทางการเงินไปใชในการวิเคราะหคาใชจาย และวิเคราะห

สถานะทางการเงินและความมั่นคงของหนวยงานอยางตอเนื่อง 

6. มีการติดตามการใช เ งิ น ให เปน ไปตามระเบียบและกฎเกณฑ 

ท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด  

7. ผูบริหารระดับสูงมีการติดตามผลการใชเงินใหเปนไปตามเปาหมาย และ

นําขอมูลจากรายงานทางการเงินไปใชในการวางแผนและการตัดสินใจ  

เกณฑการประเมิน 
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 

มีการดําเนินการ 

ไมครบ 5 ขอแรก 

มีการดําเนินการ  

5 – 6 ขอแรก 

มีการดําเนินการครบทุกขอ 

แนวทางการปฏิบัต ิ
1. มีแผนกลยุทธทางการเงินของหนวยงานที่สอดคลองกับวิสัยทัศน  

พันธกิจของมหาวิทยาลัยในทุกๆ ดาน ท้ังการผลิตบัณฑิต งานวิจัย การบริการวิชาการ 

และการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม รวมทั้งสงเสริมยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัย 

ใหเปนไปตามเปาหมาย  
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2. มีแนวทางจัดหาทรัพยากรทางดานการเงิน ท้ังในสวนของการจัดหา

แหลงเงิน วิธีการที่ไดมาซึ่งแหลงเงิน รวมทั้งวางแผนการใชเงินอยางมีประสิทธิภาพ 

โปรงใส ตรวจสอบได  

3. มีการจัดทํารายงานทางการเงินที่แสดงถึงสถานะทางการเงินของ
หนวยงานสามารถปดงบบัญชีไดอยางนอยทุก 6 เดือน และเสนอขอมูลใหผูบริหาร 

เพื่อใชในการตัดสินใจ  

4. รายงานทางการเงิน สามารถบงชี้ถึงขอมูลทางการเงินทุกดานที่แสดงถึง 

ประสิทธิภาพของการบริหารจัดการของมหาวิทยาลัย 

5. ผูบริหารระดับสูงใหความสําคัญกับรายงานทางการเงิน  

ขอมูลที่ตองการ 
1. แผนยุทธศาสตรหนวยงาน  และแผนยุทธศาสตรทางการเงินของ

หนวยงาน  

2. งบประมาณประจําป ของหนวยงาน 

3. แหลงของงบประมาณรายได จากแหลงตางๆ  

4. การไดรับจัดสรรงบประมาณ คาใชจายจากมหาวิทยาลัย 

5. วิธีการใชเงิน การบันทึกบัญช ีการติดตามผลการใชเงินของหนวยงาน  

6. ผลจากการจัดทําระบบบัญชสีามมิติของหนวยงาน 

7. ฐานขอมูลทางการเงินของหนวยงาน  

8. รายงานทางการเงินของหนวยงาน และการนําขอมูลทางการเงินไปใช 

ในการตัดสินใจ  

9. การคิดคาใชจายตอหัวของนิสิต ตนทุนผลผลิต  
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ดัชนทีี่ 8.2 รอยละของเงินรายไดจริงจากภายนอกทั้งหมดตอรายรับจริง
ทั้งหมด  

ประเภทของดัชน ี  ปจจัยนําเขา 

หลักการและเหตุผล 
เพื่อใหหนวยงานมีการวิเคราะหแหลงที่มา และศักยภาพของการจัดหาเงิน

รายไดจากภายนอก ซึ่งมีความจําเปนตอการดําเนินงานที่จะกอใหเกิดความคลองตัว 

และสนับสนุนการดําเนินงานตามพันธกิจ สงผลใหเกิดความกาวหนาในองคกร 

นิยามคําศัพท  
 รายไดจริงจากภายนอก หมายถึง เงินที่หนวยงานหาไดเองจากแหลงเงิน

ภายนอก (โดยไมนับรวมเงินคาหนวยกิตและเงินอื่นๆ จากการลงทะเบียนของนิสิต 

หรือท่ีไดรับการจัดสรรจากมหาวิทยาลัย) จากคํานิยามศัพทในระเบียบเงินรายได  

โดยรายไดจากภายนอกครอบคลุมท้ังหมด  ยกเวน ขอ 6.2  รายไดเงินบํารุง

มหาวิทยาลัย และเงินคาธรรมเนียมการศึกษา  

ประเภทและการใชเงินรายได  

ขอ 6 ประเภทเงินรายไดของมหาวิทยาลัย ประกอบดวย  

6.1 เงินอุดหนุนทั่วไปท่ีรัฐบาลจัดสรรใหมหาวิทยาลัยตามความเหมาะสมเปนรายป  

6.2 เงินบํารุงมหาวิทยาลัย และเงินคาธรรมเนียมการศึกษา  

6.3 เงินรายไดจากการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรพิเศษ (เปนยอดที่ไดรับจัดสรร)  

6.4 เงินรายไดจากการบริหารงาน  

6.5 เงินที่ไดจากการประยุกตและบริการวิชาการ  

6.6 เงินรายไดจากโครงการพฒันาวิชาการ (เปนยอดที่ไดรับจัดสรร) 

6.7 เงินอุดหนุน  

6.8 เงินรายไดจากคาลิขสิทธิ์และสิทธิบัตร  
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6.9 รายไดหรือผลประโยชนท่ีไดจากการรวมลงทุน หรือการลงทุนจากทรัพยสินของ

มหาวิทยาลัย  

6.10 รายไดหรือผลประโยชนท่ีไดมาจากที่ราชพัสดุ หรือการจัดหาประโยชนในที่ 

ราชพัสดุ ซึ่งมหาวิทยาลัยปกครองดูแล ใชหรือจัดหาประโยชน  

6.11 เงินทุนการศึกษาและเงินบริจาคอื่น ๆ  

6.12 เงินกองทุนคงยอดเงินตนที่รัฐบาลหรือมหาวิทยาลัยจดัตั้งขึ้นสําหรับมหาวิทยาลัย

และรายไดหรือผลประโยชนจากกองทุนดังกลาว  

6.13 เงินรับฝาก  

6.14 รายไดหรือผลประโยชนอยางอื่น  

รายรับจริงทั้งหมด หมายถึง เงินที่ไดรับจากงบประมาณแผนดิน และเงินที่

ไดรับจัดสรรจากมหาวิทยาลัยรวมกับเงินที่หนวยงานหาไดเอง (งบประมาณแผนดินที่

รวมคาครุภัณฑและส่ิงกอสรางรวมกับเงินรายได) โดยไมรวมยอดยกมา 

รอบระยะเวลา รอบปงบประมาณ (1 ตุลาคม 25... – 30 กันยายน 25...) 

เกณฑการประเมิน 
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 

รอยละ 35 หรือนอยกวา รอยละ 36 – 40  รอยละ 41 หรือมากกวา 

ขอมูลที่ตองการ 

1. เงินรายไดจริงจากภายนอกทั้งหมดโดยยังไมหักคาใชจาย  

2. รายรับจริงทั้งหมดทั้งที่เปนงบประมาณแผนดิน และงบเงินรายได 

สูตรการคํานวณ 

100
ทั้งหมดรายรับจริง

นอกจริงจากภายเงินรายได ×  
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องคประกอบที่ 9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 
 
ดัชนทีี่ 9.1 มีระบบและกลไกการใหความรูและทักษะดานการประกันคุณภาพ

แกนิสิต (สกอ. 9.2) 

ประเภทของดัชน ี  กระบวนการ 

หลักการและเหตุผล 
 หนวยงานมีการดําเนินการถายทอดองคความรูในระบบประกันคุณภาพ

การศึกษาของมหาวิทยาลัย เพื่อใหนิสิตไดมีความรู ความเขาใจ มีทักษะ และมี 

สวนรวมในการประกันคุณภาพการศึกษา เพื่อสงเสริมการประกันคุณภาพของ

มหาวิทยาลัยใหเขมแข็ง รวมทั้งจัดระบบใหทุกกิจกรรม หรือโครงการของนิสิตมีการ

ประกันคุณภาพทุกกิจกรรมหรือโครงการ 

รอบระยะเวลา รอบปการศึกษา (1 มิถุนายน 25… – 31 พฤษภาคม 25…) 
เกณฑมาตรฐาน (ระดับ) 

1. มีกระบวนการใหความรูและทักษะการประกนัคุณภาพการศึกษาแกนิสิต 

2. มีการสงเสริมใหนิสิตนําความรูดานการประกันคุณภาพไปใชกับกิจกรรม
นิสิต 

3. มีกลไกใหนิสิตมีสวนรวมในการประกันคุณภาพของคณะ/มหาวิทยาลัย 

4. นิสิตมีการใชกระบวนการคุณภาพในการพฒันาคุณภาพของกิจกรรม
หรือโครงการนิสิต 

5. นิสิตสรางเครือขายการพัฒนาคุณภาพภายในคณะ/มหาวิทยาลัย และ

หรือ ระหวางคณะ/มหาวิทยาลัย 

6. มีการติดตามประเมินผลการประกันคุณภาพในกิจกรรมที่นิสิตดําเนินการ 
และในสวนที่นิสิตมีสวนรวมกับการประกันคณุภาพของคณะ/มหาวิทยาลัย 
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7. มีการนําผลการประเมินไปพฒันากระบวนการใหความรูและกลไกการ
ดําเนินงานประกันคุณภาพที่เกี่ยวของกับนิสิตอยางตอเนื่อง 

เกณฑการประเมิน 
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 

มีการดําเนินการ 

ไมครบ 4 ขอแรก 

มีการดําเนินการ  

4 – 5 ขอแรก 

มีการดําเนินการ 

อยางนอย 6 ขอแรก 

แนวทางการปฏิบัต ิ
1. มีกระบวนการในการสรางความรูความเขาใจและทักษะดานประกัน

คุณภาพใหกับนิสิต 

2. มีกลไกสงเสริมใหนิสิตมีสวนรวมในกระบวนการประกันคุณภาพของ
คณะ/มหาวิทยาลัย 

3. มีกลไกสงเสริมใหนิสิตนําความรูดานประกันคุณภาพ กระบวนการ

คุณภาพ เชน 5 ส PDCA ไปใชในการพัฒนาคุณภาพกิจกรรมหรือโครงการนิสิต 

4. การติดตามประเมินผลและพัฒนาการประกันคุณภาพ ท้ังกิจกรรม 

ท่ีดําเนินการโดยนิสิต และที่นิสิตมีสวนรวมในกระบวนการประกันคุณภาพของคณะ/

มหาวิทยาลัย 

ขอมูลที่ตองการ 
1. แผนงานการสงเสริมใหนิสิตมีความรูและทักษะดานการประกันคุณภาพ

ของคณะ และหลักฐานการดําเนินงานตามแผน ตลอดจนการประเมินและปรับปรุง 

2. โครงการสงเสริมใหนิสิตมีความรูและทักษะดานการประกันคุณภาพและ
นําไปใชในกิจกรรมนิสิต และมีสวนรวมในการประกันคุณภาพของคณะตลอดจน

ระเบียบ ขอบังคับ มาตรการและแนวปฏิบัติท่ีเกี่ยวของ 
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ดัชนทีี่ 9.2  ระดับความสาํเร็จของการประกันคุณภาพภายใน  
 (สกอ. 9.3 สมศ. 7.2 และ ก.พ.ร. 8) 

ประเภทของดัชน ี  ผลผลิต 
หลักการและเหตุผล 
 เพื่อพิจารณาระบบและกลไกการประกันคุณภาพภายในหนวยงาน ท่ีแสดงถึง

การใหความสําคัญในการประกันคุณภาพอยางทั่วถึง มีการดําเนินงานตามระบบและ

กลไกการประกันคุณภาพภายในที่กําหนดขึ้นทั้งในระดับมหาวิทยาลัย และคณะวิชา  

และตองการใหภาควิชาตรวจสอบหนวยงานยอยภายใน รวมถึงเล็งเห็นวาการประกัน

คุณภาพเปนสวนหนึ่งของการดําเนินงานประจําวัน 

รอบระยะเวลา รอบปการศึกษา (1 มิถุนายน  25… – 31 พฤษภาคม 25…) 
เกณฑมาตรฐาน (ระดับ) 

1. มีการดําเนินงานตามระบบและกลไกการประกันคุณภาพภายใน 

อยางตอเนื่อง โดยมีการตรวจสอบ/ประเมิน และจัดทําแผนพัฒนาฯ ไมนอยกวารอยละ 

80 ของจํานวนหนวยงานยอย 

2. มีการปรับปรุงระบบประกันคุณภาพภายใน โดยสอดคลองตามพันธกิจ

และพัฒนาการของหนวยงาน 

3. มีการรายงานผลการประกันคุณภาพภายในตอหนวยงานที่เกี่ยวของ 
4. มีการนําผลการประเมินมาใชในการปรับปรุงการดําเนินงานของ

หนวยงานอยางตอเนื่อง 

5. มีนวัตกรรมดานการประกันคุณภาพที่หนวยงานพัฒนาขึ้น หรือม ี

การจัดทําแนวปฏิบัติท่ีดี เพื่อการเปนแหลงอางอิงใหกับหนวยงานอื่นๆ 
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เกณฑการประเมิน 
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 

มีการดําเนินการ 

ไมครบ 3 ขอแรก 

มีการดําเนินการ  

3 ขอแรก 

มีการดําเนินการ 

อยางนอย 4 ขอแรก 

ขอมูลที่ตองการ 
1. รายงานการตรวจติดตามภายในหนวยงานทุกระดับ 

2. รายงานผลการประกันคุณภาพภายในตอหนวยงานที่เกี่ยวของและ
สาธารณชน 

3. รายงานความเปลี่ยนแปลงอันสืบเนื่องมาจากการประกันคุณภาพ
ภายใน 

4. นวัตกรรมดานการประกันคุณภาพภายในที่หนวยงานพัฒนาขึ้น หรือการ

ปฏิบัติท่ีเปนเลิศ หรือการเปนแหลงอางอิงของหนวยงานอื่นๆ  ตลอดจนผลการ

พัฒนาหรือมูลคาเพิ่ม (value added) จากการประกันคุณภาพภายใน 

5. รายงานผลการประกันคุณภาพภายในที่มีตอการพัฒนาหนวยงานและ
บุคลากร  

6. รายงานผลการประกันคุณภาพภายในที่สงผลตอคุณภาพบณัฑิต 

คุณภาพงานวิจยั ประสิทธิผลของการบริการวชิาการ และการทํานุบํารุง

ศิลปวัฒนธรรมของหนวยงาน 
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บทท่ี 3 

การเก็บรวบรวมขอมูลการเก็บรวบรวมขอมูล  
 

  มหาวิทยาลัยมีการปรับปรุงรูปแบบการเก็บรวบรวมขอมูลเพื่อใหสะดวก 

ตอการประเมินฯ โดยการใชตารางกรอกขอมูลพื้นฐาน (Common data set) เปนสวน

สําคัญที่แสดงที่มาของผลการประเมินฯ ในแตละดัชนี โดยแบงตารางกรอกขอมูล

พื้นฐานเปน 2 ตาราง คือ ตารางกรอกขอมูลพื้นฐานเชิงปริมาณ และตารางกรอกขอมูล

พื้นฐานเชิงคุณภาพ รายละเอียดดังนี้ 

3.1  การเก็บรวบรวมขอมูลเชิงปริมาณ 

รายการ แหลงขอมูล 

ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงคและแผนงาน   

1.    จํานวนแผนงานในปงบประมาณ 

2.    จํานวนโครงการในปงบประมาณ 

3.    จํานวนแผนงาน/โครงการที่มีการประเมินผลการดําเนินงาน  

(รวม 5 ประเด็น) 

4.    จํานวนตัวบงชี้ของแผนปฏิบติังานประจําปงบประมาณ 

5.    จํานวนตัวบงชี้ของแผนปฏิบติังานประจําปที่บรรลุเปาหมาย 

คณะ/หนวยงาน

สนับสนุน 

การเรียนการสอน   

6. จํานวนบัณฑิตผูตอบแบบสํารวจภาวะการไดงานทําของบัณฑิตระดับ

ปริญญาตรี 

กองแผนงาน 

7. จํานวนบัณฑิตที่ศึกษาตอ กองแผนงาน 

8. จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ไดงานทําและประกอบอาชีพอสิระ 

ภายใน 1 ป  

กองแผนงาน 

9. จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ไดงานทําตรงสาขาที่สําเร็จการศึกษา กองแผนงาน 

10.จํานวนนิสิตที่ไดรับเงินเดือนเริม่ตนเปนไปตามเกณฑ  กองแผนงาน 
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รายการ แหลงขอมูล 

11.จํานวนนิสิตหรือศิษยเกาที่สําเร็จการศึกษาในรอบปที่ผานมา 
ที่ไดรับการประกาศเกียรติคุณยกยองในดานวิชาการ วิชาชีพ 
คุณธรรม จริยธรรม กฬีา สุขภาพ และดานส่ิงแวดลอมใน
ระดับชาติหรือนานาชาติ 

กองกลางและคณะ

วิชา 

      11.1    ดานวิชาการ   

      11.2    ดานวิชาชีพ   

      11.3    ดานคุณธรรม/จริยธรรม   

      11.4    ดานกีฬา    

      11.5    ดานสุขภาพ   

      11.6    ดานสิ่งแวดลอม    

      11.7    ดานวิทยานิพนธ   

      11.8    ดานอื่นๆ    

12.  จํานวนอาจารยประจําหลักสูตรบัณฑิตศึกษาที่มีคุณสมบัติเปน

อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธทั้งหมด 

คณะ 

13.  จํานวนอาจารยประจําหลักสูตรบัณฑิตศึกษาที่มีคุณสมบัติ และทํา

หนาที่เปนอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ 

คณะ 

14.    จํานวนหลักสูตรที่เปดสอน 

      14.1     ระดับปริญญาตรี 

      14.2     ระดับปริญญาโท 

      14.3     ระดับปริญญาเอก 

      14.4     ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต 

กองบริการ

การศึกษา/

สํานักงานวิทยาเขต

และคณะวิชา 

15.    จํานวนหลักสูตรที่ไดมาตรฐานเปนไปตามเกณฑมาตรฐาน
หลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ.2548 

      15.1     ระดับปริญญาตรี 

      15.2     ระดับปริญญาโท 

      15.3     ระดับปริญญาเอก 

กองบริการ

การศึกษา/

สํานักงานวิทยาเขต

และคณะวิชา 
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รายการ แหลงขอมูล 

      15.4     ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต 

16.    จํานวนหลักสูตรที่จัดทําขึ้นใหมหรอืทีป่รับปรุงซึ่งมี
ผูทรงคุณวุฒิภายนอกมารวมดําเนินการ 

      16.1     ระดับปริญญาตรี 

      16.2     ระดับปริญญาโท 

      16.3     ระดับปริญญาเอก 

      16.4     ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต 

คณะ 

17.    จํานวนรายวิชาที่เปดสอนจริงทั้งหมด 

      17.1     ระดับปริญญาตรี 

      17.2     ระดับปริญญาโท 

      17.3     ระดับปริญญาเอก 

      17.4     ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต 

คณะ 

18.คาเฉลี่ยความพึงพอใจของนิสิตตอคุณภาพการสอนของอาจารยและ

สิ่งสนับสนุนการเรียนรู  

คณะวิชา สํานัก

บริการคอมพิวเตอร 

และสํานักงาน 

วิทยาเขต 

19. ระดับความพึงพอใจของนายจาง ผูประกอบการ และผูใชบัณฑิต กองแผนงาน 

สํานักหอสมุด 

สํานักบริการ

คอมพิวเตอร 

20. จํานวนวิทยานิพนธและงานวิชาการของนิสิตที่ไดรับรางวัลใน

ระดับชาติหรือระดับนานาชาติภายในรอบปการศึกษา 

คณะ 

21. จํานวนวทิยานิพนธทั้งหมด 

      21.1  วิทยานิพนธระดับปริญญาโท 

      21.2  วิทยานิพนธระดับปริญญาเอก 

คณะ 

22. จํานวนวทิยานิพนธที่ตีพิมพเผยแพร บัณฑิตวิทยาลัย
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รายการ แหลงขอมูล 

      22.1  บทความจากวิทยานพินธระดับปรญิญาโทที่ตีพิมพ 
เผยแพร 

            22.1.1     วารสารระดับชาติ 

            22.1.2     วารสารระดับนานาชาติ 

            22.1.3     การประชุมทางวิชาการระดับชาติ 

            22.1.4     การประชุมทางวิชาการระดับนานาชาติ 

      22.2  บทความจากวิทยานพินธระดับปรญิญาเอกที่ตีพิมพ 
เผยแพร 

            22.2.1     วารสารระดับชาติ 

            22.2.2     วารสารระดับนานาชาติ 

            22.2.3     การประชุมทางวิชาการระดับชาติ 

            22.2.4     การประชุมทางวิชาการระดับนานาชาติ 

และคณะวิชา 

23.  คาใชจายทั้งหมดที่ใชในระบบหองสมุด คอมพิวเตอร และศูนย

สารสนเทศ 

กองแผนงาน/ สํานัก

บริการคอมพิวเตอร/ 

สํานักหอสมุด และ 

คณะวิชา 

การพัฒนานิสิต   

24. จํานวนกิจกรรม/โครงการพัฒนานิสิต 

25. จํานวนนิสิตที่เขารวมกิจกรรม/โครงการพัฒนานิสิต 

สํานักทะเบยีนฯ/ 

กองกิจการนิสิต/ 

งานกิจการนิสิตของ

คณะ และสํานักงาน

วิทยาเขต 

การวิจัย   

26. จํานวนเงินสนับสนุนงานวจิัย และงานสรางสรรค 

      26.1  ภายในมหาวิทยาลัย 

      26.2  ภายนอกมหาวิทยาลัย 

คณะวิชา หนวยงาน

สนับสนุน สวพ. 
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รายการ แหลงขอมูล 

27. จํานวนงานวิจัย และงานสรางสรรคที่ตีพิมพ เผยแพร และ/หรอื
นําไปใชประโยชนทั้งในระดับชาติ และระดับนานาชาติ 

      27.1   อาจารยประจํา 

      27.2   บุคลากรวิจัย  

คณะวิชา หนวยงาน

สนับสนุน สวพ. 

28. จํานวนผลงานวิจัยและงานสรางสรรคที่ไดรับการจดทะเบียนทรัพยสิน

ทางปญญาหรืออนุสิทธิบัตรในปการศึกษานั้น 

 สถาบันวิจัยและ

พัฒนาฯและ

สํานักงานบริการ

วิชาการ 

29. จํานวนบทความวิจัยที่ไดรับการอางอิง (citation) ใน refereed 
journal หรือในฐานขอมูลระดับชาติ หรือระดับนานาชาติ 

      29.1   อาจารยประจํา 

      29.2   บุคลากรวิจัย  

คณะวิชา หนวยงาน

สนับสนุน สวพ. 

30. จํานวนบุคลากรที่ไดรบัทนุทาํวิจัยหรืองานสรางสรรคจาก
ภายในมหาวิทยาลัย 

      30.1   อาจารยประจํา 

      30.2   บุคลากรวิจัย  

คณะวิชา หนวยงาน

สนับสนุน 

สถาบันวิจัยและ

พัฒนาฯ 

31. จํานวนบุคลากรที่ไดรบัทนุทาํวิจัยหรืองานสรางสรรคจาก
ภายนอกมหาวทิยาลัย 

      31.1   อาจารยประจํา 

      31.2   บุคลากรวิจัย  

คณะวิชา หนวยงาน

สนับสนุน 

สถาบันวิจัยและ

พัฒนาฯ 

32. จํานวนบุคลากรที่ไดรบัทนุทาํวิจัยและงานสรางสรรคจาก
ภายในและภายนอกสถาบนั (ไมนับซ้ํา) 

      32.1   อาจารยประจํา 

      32.2   บุคลากรวิจัย  

คณะวิชา หนวยงาน

สนับสนุน 

สถาบันวิจัยและ

พัฒนาฯ 

33. จํานวนบุคลากรทีเ่ขารวมประชุมวิชาการและ/หรือนําเสนอ
ผลงานวิชาการทั้งในประเทศและตางประเทศ 

      33.1   อาจารยประจํา 

คณะวิชา หนวยงาน

สนับสนุน 
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รายการ แหลงขอมูล 

      33.2   บุคลากรวิจัย  สถาบันวิจัยและ

พัฒนาฯ 

การบริการทางวชิาการแกสังคม   

34.   จํานวนอาจารยประจํา/บุคลากรประจําที่ไดรับเชิญเปน
กรรมการภายนอกมหาวิทยาลัยในระดบัชาติหรอืระดับนานาชาติ 

      34.1   อาจารยประจํา 

      34.2   บุคลากรประจํา 

คณะวิชา หนวยงาน

สนับสนุน และ

สํานักงานบริการ

วิชาการ 

35. จํานวนกิจกรรม/โครงการบริการวิชาการและวิชาชีพที่
ตอบสนองความตองการพัฒนาและเสริมสรางความเขมแข็งของ
สังคม ชุมชน ประเทศชาติ และนานาชาติ 

      35.1  ภายในมหาวิทยาลัย 

      35.2  ภายนอกมหาวิทยาลัย 

คณะวิชา หนวยงาน

สนับสนุน สํานัก

สงเสริมและ

ฝกอบรม และ

สํานักงานบริการ

วิชาการ 

36. จํานวนชั่วโมงเฉลี่ยที่ใหบรกิารวิชาการและวิชาชีพที่ตอบสนอง
ความตองการพฒันาและเสริมสรางความเขมแขง็ของสังคม ชุมชน 
ประเทศชาติ และนานาชาต ิ

      36.1   อาจารยประจํา 

      36.2   บุคลากรประจํา  

คณะวิชา หนวยงาน

สนับสนุน สํานัก

สงเสริมและ

ฝกอบรม และ

สํานักงานบริการ

วิชาการ 

37. คาใชจายและมูลคาของหนวยงานในการบริการวิชาการและวิชาชพี

เพ่ือสังคม 

38. รายรับในการใหบริการวิชาการและวิชาชีพของหนวยงาน 

คณะวิชา หนวยงาน

สนับสนุน และ

สํานักงานบริการ

วิชาการ 

การทํานบุํารุงศลิปวัฒนธรรม   

39. จํานวนกิจกรรมในการอนุรักษ พัฒนาและสรางเสริมเอกลกัษณศิลปะ

และวัฒนธรรม 

คณะวิชา หนวยงาน

สนับสนุน สํานักงาน
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รายการ แหลงขอมูล 

40. คาใชจายและมูลคาที่ใชในการอนุรักษพัฒนาและสรางเสริม

เอกลกัษณศิลปะและวัฒนธรรม 

วิทยาเขต กองกลาง 

และกองกิจการนสิิต 

การบริหารและจัดการ   

41. จํานวนบุคลากรที่ไดรบัรางวลัผลงานทางวิชาการ หรือวิชาชีพ 
ในระดับชาติ หรือนานาชาต ิ
      41.1   จํานวนบุคลากรที่ไดรับรางวัล 

                41.1.1   อาจารยประจาํ 

                41.1.2   บุคลากรวิจัย  

                41.1.3   บุคลากรประจํา  

คณะ/หนวยงาน

สนับสนุน 

      41.2   จํานวนผลงานทางวชิาการ หรือวิชาชีพที่ไดรบัรางวลั 

                41.2.1   ดานการเรียนการสอน 

                41.2.2   ดานการวิจัย 

                41.2.3   ดานการบริการวิชาการ 

                41.2.4   ดานการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 

                41.2.5   ดานการบริหารจัดการ  

                41.2.6   อื่นๆ 

คณะ/หนวยงาน

สนับสนุน 

42. จํานวนโครงการ/กิจกรรมการใหบริการทั้งหมด 

43. จํานวนโครงการ/กิจกรรมที่มีการประเมินผลความพึงพอใจของ

ผูรับบริการ 

44. จํานวนโครงการ/กิจกรรมที่มีระดับคาเฉลี่ยความพึงพอใจของ

ผูรับบริการมากกวา 3.5 หรือมากกวา 

คณะ/หนวยงาน

สนับสนุน 

45. งบประมาณสําหรับการพัฒนาบุคลากรทั้งในประเทศและ
ตางประเทศ 

      45.1   อาจารยประจํา 

      45.2   บุคลากรประจํา  

คณะ/หนวยงาน

สนับสนุน 

46. จํานวนบุคลากรประจําสายสนับสนุนที่ไดรบัการพัฒนาความรู 
และทักษะในวิชาชีพ ทั้งในประเทศและตางประเทศ 

คณะ/หนวยงาน

สนับสนุน 
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รายการ แหลงขอมูล 

47. บุคลากรประจําที่ปฏิบัติงานในสํานักงาน 

48. จํานวนคอมพิวเตอรที่ใชในการทํางาน 

หนวยงานสนับสนุน 

การเงินและงบประมาณ   

49. รายรับจริงทั้งหมด 

      49.1   งบประมาณแผนดิน 

      49.2   เงินรายได  

50. เงินรายไดจริงทั้งหมด 

      50.1   จากภายในมหาวิทยาลัย 

      50.2   จากภายนอกมหาวิทยาลัย  

51. คาใชจายทั้งหมด (รวมคาเสื่อมราคา แตไมรวมงบลงทุน) 

      51.1   งบประมาณแผนดิน 

      51.2   เงินรายได  

52. คาใชจายทั้งหมด (ไมรวมคาเสื่อมราคา แตรวมงบลงทุน) 

      52.1   งบประมาณแผนดิน 

      52.2   เงินรายได  

53. งบดําเนินการทั้งหมด 

      53.1   งบประมาณแผนดิน 

      53.2   เงินรายได  

54. คาใชจายงบบุคลากรทุกประเภท 

กองแผนงาน/กอง

คลัง/คณะ/

หนวยงานสนับสนุน 

55. สินทรัพยถาวร 

56. คาเสื่อมราคา 

คณะวิชา  

กองแผนงาน และ

กองคลัง 

57. เงินเหลอืจายสุทธ ิ กองคลัง 

58. จํานวนกิจกรรมการใหบริการที่มีการวิเคราะหตนทุนตอหนวยและ

รายงานใหผูบริหารทราบ 

หนวยงานสนับสนุน 
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รายการ แหลงขอมูล 

บุคลากร   

59.  จํานวนอาจารยประจํา (รวมลาศึกษาตอ) 

      59.1    อาจารยขาราชการ (กรณีสถาบันอุดมศึกษาสังกัดรัฐบาล) 

      59.2    อาจารยพนักงาน 

      59.3    อาจารยสัญญาจาง (ต้ังแต 9 เดือนขึ้นไป) 

กองการเจาหนาที่ 

60.   วุฒิการศึกษาของอาจารยประจํา  

      60.1    ปริญญาเอกหรอืเทียบเทา 

      60.2    ปริญญาโทหรือเทยีบเทา 

      60.3    ปริญญาตรีหรือเทียบเทา 

      60.4    ตํ่ากวาปริญญาตรี 

กองการเจาหนาที่ 

61.   ตําแหนงทางวิชาการของอาจารยประจํา 

      61.1    ศาสตราจารย 

      61.2    รองศาสตราจารย 

      61.3    ผูชวยศาสตราจารย 

      61.4    อาจารย 

กองการเจาหนาที่ 

62.   จํานวนบคุลากรประจําสายสนับสนุน (รวมลาศึกษาตอ) 

      62.1   ขาราชการ 

      62.2   พนักงาน 

                62.2.1     งบประมาณ 

                62.2.2     เงินรายได 

                62.2.3     ราชการ 

      62.3   ลูกจางประจํา 

      62.4   ลูกจางชั่วคราว 

กองการเจาหนาที่ 

63. จํานวนบุคลากรวิจัย (รวมลาศึกษาตอ) 

      63.1   นักวิจยั 

      63.2   เจาหนาที่วิจัย 

กองการเจาหนาที่ 

64. ตําแหนงทางวิชาการของบคุลากรประจําสายสนับสนุน กองการเจาหนาที่ 
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รายการ แหลงขอมูล 

      64.1   เชี่ยญชาญพิเศษ  

      64.2   เชี่ยญชาญ/ชํานาญการพิเศษ 

      64.3   ชํานาญการ 

      64.4   ไมมีตําแหนง 

65. จํานวนบุคลากรทั้งหมดที่ลาศึกษาตอ 

      65.1   อาจารยประจํา 

      65.2   บุคลากรประจําสายสนบัสนุน 

      65.3   บุคลากรวิจัย  

กองการเจาหนาที่ 

66. บุคลากรประจําที่มีคุณสมบติัในการขอตําแหนงทางวิชาการ
ตามระเบียบที่มหาวิทยาลัยกําหนด (นับรวมลาศึกษาตอ) 

หนวยงานสนับสนุน 

นิสิต   

67.  จํานวนนิสิตทั้งหมด 
       67.1 ระดับปรญิญาตร ี

              67.1.1     ภาคปกติ 

              67.1.2     ภาคพิเศษ 

       67.2 ระดับปรญิญาโท 

              67.2.1     ภาคปกติ 

              67.2.2     ภาคพิเศษ 

       67.3 ระดับปรญิญาเอก 

              67.3.1     ภาคปกติ 

              67.3.2     ภาคพิเศษ 

       67.4 ระดับประกาศนียบตัรบัณฑิต 

              67.4.1     ภาคปกติ 

              67.4.2     ภาคพิเศษ 

สํานักทะเบยีนฯ 

68. จํานวนนิสิตเต็มเวลา (เฉพาะ ป.ตรี) 

      68.1 ภาคปกติ 

      68.2 ภาคพิเศษ 

กองแผนงาน 
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69. จํานวนนิสิตเต็มเวลา (ป. โทและเอก ที่แปลงคาเปน ป.ตรีแลว) 

      69.1. ภาคปกติ  

      69.2  ภาคพิเศษ 

กองแผนงาน 

70.  จํานวนผูสําเร็จการศึกษาทัง้หมด 
       70.1 ระดับปรญิญาตร ี

              70.1.1    ภาคปกติ 

              70.1.2    ภาคพิเศษ 

       70.2 ระดับปรญิญาโท 

             70.2.1    ภาคปกติ 

             70.2.2    ภาคพิเศษ 

       70.3 ระดับปรญิญาเอก 

            70.3.1     ภาคปกติ 

            70.3.2     ภาคพิเศษ 

สํานักทะเบยีนฯ 

       70.4 ระดับประกาศนียบตัรบัณฑิต 

            70.4.1     ภาคปกติ 

            70.4.2     ภาคพิเศษ 

สํานักทะเบยีนฯ 
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3.2  การเก็บรวบรวมขอมูลเชิงคุณภาพ 

รายการ แหลงขอมูล 
ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงคและแผนงาน   

1.   มีการกําหนดแผนกลยุทธที่เชื่อมโยงกบัยุทธศาสตรชาติ  กองแผนงาน/

สํานักงานวิทยาเขต 

2.   มีการกําหนดปรัชญา หรือปณธิาน ตลอดจนมีกระบวนการพัฒนา 

กลยุทธ แผนดําเนินงาน และมีการกําหนดตัวบงชี้เพ่ือวัดความสําเร็จของ

การดําเนินงานตามแผนใหครบทุกภารกิจ  

คณะ/หนวยงาน

สนับสนุน/กอง

แผนงาน/สํานักงาน

วิทยาเขต 

3.   ระดับความสําเร็จของการสรางความรู ความเขาใจในปรัชญาแหง

การจัดต้ังองคกรใหกับบุคลากรของตนเอง 

หนวยงานสนับสนุน 

การเรียนการสอน   

4.   มีระบบและกลไกในการพัฒนาและบริหารหลักสตูร กองบริการการศึกษา

และสํานักงานวิทยา

เขตและคณะวิชา 

5.   มีกระบวนการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ กองบริการการศึกษา

และคณะวิชา 

6.   มีโครงการหรือกิจกรรมที่สนับสนุนการพัฒนาหลักสูตรและการเรียน

การสอน ซึ่งบุคคล องคกร และชุมชนภายนอกมีสวนรวม 

คณะ 

7.   มีกระบวนการสงเสริมการปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพของ

คณาจารย 

กองบริการการศึกษา

และคณะวิชา 

8. มีระบบและกลไกสนับสนุนใหอาจารยประจําทําการวิจัยเพื่อ

พัฒนาการเรียนการสอน 

กองบริการการศึกษา

และคณะวิชา 

การพัฒนานิสิต   

9. มีการจัดบริการแกนิสิตและศิษยเกา  คณะวิชา และกอง

กิจการนิสิต 
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รายการ แหลงขอมูล 

10. มีการสงเสริมกิจกรรมนิสิตที่ครบถวนและสอดคลองกบัคุณลักษณะ

ของบัณฑิตที่พึงประสงค 

คณะ 

11. ระบบอาจารยที่ปรึกษา กองบริการการศึกษา

และคณะวิชา 

การวิจัย   

12. มีการสนับสนนุการผลิตงานวิจัยและงานสรางสรรค คณะ/หนวยงาน

สนับสนุน 

13. มีการพัฒนาระบบและกลไกการสนับสนุนการผลิตงานวิจัยและงาน

สรางสรรค  

สวพ. 

14. มีระบบบริหารจัดการความรูจากงานวิจัยและงานสรางสรรค สถาบันวิจัยและ

พัฒนาฯและ

สํานักงานวิทยาเขต 

การบริการทางวชิาการแกสังคม   

15. มีการนําความรูและประสบการณจากการบริการวิชาการและวิชาชีพ

มาใชในการพัฒนาการเรียนการสอนและการวิจัย 

คณะวิชา 

16. มีระบบและกลไกในการบริการทางวิชาการแกสังคมตามเปาหมาย

ของมหาวิทยาลัย 

สํานักงานบริการ

วิชาการและ

สํานักงานวิทยาเขต 

17. ระดับความสําเร็จของการใหบริการที่สอดคลองกับความตองการ

ของผูรับบริการ   

หนวยงานสนับสนุน 

การทํานบุํารุงศลิปวัฒนธรรม   

18. มีระบบและกลไกในการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม กองกลาง 

การบริหารและจัดการ   

19. มีระบบการบริหารจัดการที่ดีแบบธรรมาภิบาล และภาวะผูนํา คณะ/หนวยงาน

สนับสนุน 
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รายการ แหลงขอมูล 

20. มีการบริหารทรัพยากรบุคคลเพื่อพัฒนา และธาํรงรักษาไวให

บุคลากรมีคุณภาพและประสิทธิภาพ  

คณะวิชา หนวยงาน

สนับสนุน และกอง

การเจาหนาที่ 

21. ระดับความสาํเร็จในการเปดโอกาสใหบุคคลภายนอกเขามามีสวนรวม

ในการพัฒนาหนวยงาน 

คณะ/หนวยงาน

สนับสนุน 

22. ระดับความสําเร็จของการถายทอดตัวบงชี้และเปาหมายของระดับ

องคกรสูระดับบุคคล 

คณะ/หนวยงาน

สนับสนุน 

23. สภามหาวิทยาลัยใชหลักธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการและ

สามารถผลักดันสถาบันใหแขงขันไดในระดับสากล 

กองกลาง 

24. ภาวะผูนําของผูบริหารทุกระดับของมหาวิทยาลยั กองการเจาหนาที่ 

25. มีการพัฒนาสถาบันสูองคการเรียนรูโดยอาศัยผลการประเมิน 

จากภายในและภายนอก 

กองการเจาหนาที่ 

26. มีระบบและกลไกในการบริหารทรัพยากรบุคคลเพื่อพัฒนา และธาํรง

รักษาไวใหบุคลากรมีคุณภาพและประสิทธิภาพ 

คณะวิชา หนวยงาน

สนับสนุน และกอง

การเจาหนาที่ 

27. ศักยภาพของระบบฐานขอมูลเพ่ือการบริหาร การเรียนการสอน และ

การวิจัย 

สํานักบริการ

คอมพิวเตอร และ

คณะทํางานจัดทํา

ฐานขอมูลฯ 

28. ระดับความสาํเร็จในการเปดโอกาสใหบุคคลภายนอกเขามามีสวนรวม

ในการพัฒนามหาวิทยาลัย 

กองกลาง และงาน

ประชาสัมพันธ มก. 

29. มีการนําระบบบริหารความเสี่ยงมาใชในกระบวนการบริหาร

การศึกษา 

สํานักงานตรวจสอบ

ภายใน 

30. การใชทรัพยากรภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยรวมกัน กองแผนงาน และกอง

ยานพาหนะฯ (ใน

รูปแบบคณะทํางาน) 



คูมือดัชนีประเมินและเกณฑมาตรฐานระบบประกันคุณภาพ สําหรับคณะวิชา ป 2551           149          

รายการ แหลงขอมูล 

31. มีระบบการมอบหมายงานตามใบมอบหมายงาน (JA) หนวยงานสนับสนุน 

32. งานที่มีการวิเคราะหและนําผลไปปรับปรุงขัน้ตอนการปฏิบัติงาน  หนวยงานสนับสนุน 

การเงินและงบประมาณ   

33. มีระบบ และกลไกในการจัดสรร การวิเคราะหคาใชจาย การ

ตรวจสอบการเงินและงบประมาณอยางมีประสิทธิภาพ 

กองแผนงาน  

กองคลัง/คณะ/

หนวยงานสนับสนุน 

ระบบและกลไกการประกันคุณภาพภายใน   

34. มีระบบและกลไกการใหความรูและทักษะดานการประกันคุณภาพ

แกนิสิต 

สํานักประกัน

คุณภาพ กองกิจการ

นิสิต/คณะ/

หนวยงานสนับสนุน 

35. ระดับความสําเร็จของการประกันคุณภาพภายใน สํานักประกัน

คุณภาพ/คณะ/

หนวยงานสนับสนุน 

36. มีระบบและกลไกในการประกนัคุณภาพภายในที่เปนสวนหนึ่งของ

กระบวนการบริหารการศึกษา 

สํานักประกัน

คุณภาพ/คณะ/

หนวยงานสนับสนุน 

การพัฒนาและปรับปรุงระบบดําเนินงาน   

37. ระดับความสําเร็จของการปรับปรุงการดําเนินงาน  หนวยงานสนับสนุน 
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ภาคผนวกภาคผนวก
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ภาคผนวกภาคผนวกท่ีท่ี  11  
 

ตัวอยางการคาํนวณคาคะแนนผลการประเมิน 
 

 เมื่อหนวยงานประเมินตนเองรายดัชนีท้ัง 3 สวน คะแนนเต็ม 5 คะแนน

เรียบรอยแลว ส่ิงที่ตองดําเนินการตอก็คือการคํานวณคะแนนเฉลี่ยรายองคประกอบ 

และภาพรวมในทุกองคประกอบ ซึ่งจะใชสูตรการคํานวณ ดังนี้ 

 

ทั้งหมดจํานวนดัชนี

 ีแนนรายดัชนผลรวมของคะ
 น ลการประเมิคาเฉลี่ยผ =  

  
  
 ท้ังนี้การคํานวณคาเฉลี่ยผลการประเมินนั้นใหคิดเปน 2 แบบ คือ ผลประเมิน

รายองคประกอบ และผลประเมินตามประเภทดัชนี (ปจจัยนําเขา กระบวนการ และ

ผลผลิต) 

 
 การคํานวณคาเฉลี่ยผลการประเมินรายองคประกอบ 

ตัวอยาง  การคํานวณคาเฉลี่ยผลการประเมินในองคประกอบที่ 7 สําหรับคณะวิชา 

แสดงไดดังตารางตอไปน้ี 
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 จากตัวอยาง พบวา ผลการประเมินทั้ง 3 สวนในองคประกอบที่ 7 รายดัชนี 

เปนดังนี้ 

 คะแนนตามเกณฑ คะแนนเปาหมาย คะแนนพัฒนาการ คะแนนรวม 

ดัชนีท่ี 7.1 3 1 1 5 

ดัชนีท่ี 7.2 2 1 0 3 

ดัชนีท่ี 7.3 2 1 0 3 

ดัชนีท่ี 7.4 2 1 0 3 

ดัชนีท่ี 7.5 3 1 1 5 

ดัชนีท่ี 7.6 3 1 1 5 

ดัชนีท่ี 7.7 3 1 1 5 

ดัชนีท่ี 7.8 3 1 1 5 

คาเฉลี่ยผลการประเมินองคประกอบที ่7   =  
8

55553335 +++++++    =  4.25 

 
 การคํานวณคาเฉลี่ยผลการประเมินในภาพรวม 

ดําเนินการเชนเดียวกับการคํานวณคาเฉลี่ยผลการประเมินรายองคประกอบ โดย

นําคะแนนที่ไดจากการประเมินในแตละดัชนีมารวมกัน แลวหารดวยจํานวนดัชนี

ท้ังหมด จากน้ันใหนําผลการประเมินไปเทียบกับเกณฑการแปลความหมายคาระดับ

คะแนน ดังตารางตอไปน้ี 
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ตารางที่ 3.1  การแปลความหมายผลการดําเนินงานทุกองคประกอบ 

คาระดับคะแนน การแปลผล 

ระดับคะแนนเฉลี่ยนอยกวา  1.5   วิกฤต 

ระดับคะแนนเฉลี่ย 1.5 แตนอยกวา 2.5 ควรปรับปรุง 

ระดับคะแนนเฉลี่ย 2.5 แตนอยกวา 3.5 ปานกลาง 

ระดับคะแนนเฉลี่ย 3.5 แตนอยกวา 4.5 ดี 

ระดับคะแนนเฉลี่ย 4.5 หรือมากกวา ดีเยี่ยม 

 
 การคํานวณคาเฉลี่ยผลการประเมินตามประเภทดชัน ี

เพื่อใหหนวยงานสามารถประเมินผลการดําเนินงานในรอบปท่ีผานมา 

ไดอยางครอบคลุมมากขึ้น หนวยงานสามารถประเมินผลการดําเนินงานตามประเภท

ดัชนีท่ีแบงเปน ดานปจจัยนําเขา ดานกระบวนการ และดานผลผลิต ตามตารางที่

ปรากฏในหัวขอ 1.5 (หนา 20) สวนวิธีการดําเนินการเชนเดียวกับการคํานวณคาเฉลี่ย

ผลการประเมินรายองคประกอบ โดยนําคะแนนที่ไดจากการประเมินในแตละดัชนีท่ี 

อยูในประเภทเดียวกันมารวมกัน แลวหารดวยจํานวนดัชนีท้ังหมดที่อยูในประเภท

เดียวกัน จากน้ันใหนําผลการประเมินไปเทียบกับเกณฑการแปลความหมายคาระดับ

คะแนน (ตารางที่ 3.1) 
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ภาคผนวกภาคผนวกท่ี ท่ี 22  

 
 

คําส่ังมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

ท่ี  2724/2550 

เร่ือง  แตงตั้งคณะกรรมการประจําสํานักประกันคุณภาพ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

------------------------------------------------------- 

 ตามประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ลงวันที่ 29 สิงหาคม พ.ศ.2548 ได

แตงตั้งคณะกรรมการประจําสํานักประกันคุณภาพ จํานวน 17 ราย ต้ังแตวันที่ 29 

สิงหาคม พ.ศ.2548 เปนตนไป โดยมีวาระ 2 ป และคําส่ังมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ท่ี 

1090/2550 เ ร่ือง แตงตั้งกรรมการประจําสํานักประกันคุณภาพ มหาวิทยาลัย 

เกษตรศาสตร  (แก ไขครั้ งที่  1)  ลงวันที่  12 เมษายน  พ .ศ .2550 และคํา ส่ัง

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ท่ี 1474/2550 เร่ือง แตงตั้งกรรมการประจําสํานักประกัน

คุณภาพมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร (แกไขครั้งที่ 2) ลงวันที่ 18 พฤษภาคม พ.ศ.2550 

ตามลําดับ น้ัน 

 เนื่องจาก คณะกรรมการชุดดังกลาวขางตน ส้ินสุดตามวาระในวันที่ 29 

สิงหาคม พ.ศ.2550 ดังนั้น เพื่อใหการดําเนินงานของสํานักประกันคุณภาพ เปนไป

ดวยความเรียบรอย จึงอาศัยอํานาจตามความ ขอ 8 แหงระเบียบวาดวยการบริหาร

สํานักประกันคุณภาพ  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร  พ .ศ .2548 อธิการบดี

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร จึงใหแตงตั้งคณะกรรมการประจําสํานักประกันคุณภาพ 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ใหม ประกอบดวย 
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1. อธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ท่ีปรึกษา 

2. รองอธิการบดีฝายวิชาการ ท่ีปรึกษา 

3. รองอธิการบดีฝายวิจัย ท่ีปรึกษา 

4. รองอธิการบดีฝายอํานวยการ ท่ีปรึกษา 

5. รองศาสตราจารย ดร.บุญเรียง  ขจรศิลป ท่ีปรึกษา 

6. รองศาสตราจารย ดร.สุคนธชื่น  ศรีงาม ท่ีปรึกษา 

7. รองอธิการบดีฝายประกันคุณภาพ ประธานกรรมการ 

8. รองศาสตราจารย ดร.ชุลีรัตน  จรัสกุลชัย กรรมการ 

9. รองศาสตราจารย ดร.ฉลองศรี  พิมลสมพงศ กรรมการ 

10. รองศาสตราจารย ดร.พนิต  เข็มทอง กรรมการ 

11. รองศาสตราจารย ดร.สุมาลี  บุญมา กรรมการ 

12. รองศาสตราจารยพิภพ  ลลิตาภรณ กรรมการ 

13. ผูชวยศาสตราจารย ดร.สุภาพ  ฉัตราภรณ กรรมการ 

14. ผูชวยศาสตราจารย ดร.จงรักษ  แกวประสิทธิ์ กรรมการ 

15. หัวหนาสํานักงานอธิการบดี กรรมการ 

16. นางวราภรณ  เทพสัมฤทธิ์พร กรรมการ 

17. ผูอํานวยการสํานักประกันคุณภาพ กรรมการ 

18. เลขานุการสํานักประกันคุณภาพ กรรมการและลขานุการ 

 ใหคณะกรรมการประจําสํานักประกันคุณภาพ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร มี

อํานาจหนาที่ ดังนี้ 

1. วางนโยบายและแผนงานของสํานัก  ใหสอดคลองกับนโยบายของ

มหาวิทยาลัย และเปนไปตามวัตถุประสงคของการดําเนินงาน 

2. วางนโยบายและแนวทางการปฏิบัติในการนําระบบประกันคุณภาพไปใช
ตรวจสอบและประเมินผลการดําเนินงานของหนวยงานภายในมหาวิทยาลัย 
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3. พิจารณาและปรับปรุงระบบการประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัย 

4. พิจารณาดัชนีและเกณฑการประเมินผลการดําเนินงานตามระบบประกัน
คุณภาพของมหาวิทยาลัย 

5. ใหความเห็นชอบงบประมาณประจําปกอนเสนอมหาวิทยาลัย ตลอดจน

รายงานการเงินและเรื่องอื่นๆ ของสํานัก 

6. ใหความเห็นชอบกรอบ อัตรากําลัง ตําแหนงหนาที่ อัตราเงินเดือน 

ตลอดจนคาตอบแทนอื่นๆ เพื่อเสนออธิการบดีอนุมัติ 

7. พิจารณาเสนออธิการบดีเพื่อแตงตั้งผูตรวจสอบและผูประเมินคุณภาพ
ระดับมหาวิทยาลัย 

8. จัดทํารายงานสรุปผลการประเมินคุณภาพประจําป เพื่อเสนอตออธิการบดี 
ท่ีประชุม คณบดี และสภามหาวิทยาลัย 

 

ท้ังนี้  ต้ังแตบัดนี้เปนตนไป โดยมีวาระการดํารงตําแหนง  2  ป 

ส่ัง ณ วันที่ 30 สิงหาคม  พ.ศ. 2550 

 

 

(รองศาสตราจารยวุฒิชัย  กปลกาญจน) 

           อธิการบดีมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร 
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