กรอบแนวคิดในการพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2557

ด้ว ยกฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลั กเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.2553 ข้อ 35
กาหนดไว้ว่า “วิธีการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาระดับอุดมศึกษา ให้ใช้แนวปฏิบัติดังนี้
๑) ให้คณะวิชาและสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาจัดให้มีหน่วยงานหรือคณะกรรมการที่รับผิดชอบ
การดาเนินการด้านการประกันคุณภาพการศึกษาขึ้น โดยมีหน้าที่พัฒนา บริหารและติดตามการดาเนินการประกัน
คุณภาพภายใน ตลอดจนประสานกับหน่วยงานภายนอก เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าการจัดการศึกษาจะเป็นไปอย่าง
มีประสิทธิภาพ
๒) ให้คณะวิชาและสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในเพื่อใช้
กากับ ติดตาม ตรวจสอบและประเมินคุณภาพการศึกษาให้มีประสิทธิภาพภายใต้กรอบนโยบายและหลักการที่
สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษากาหนด
๓) ให้คณะวิชาและสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาดาเนินการตามระบบการประกันคุณภาพ
ภายใน โดยถือเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษา
๔) ให้คณะวิชาและสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาจัดให้มีระบบและกลไกการควบคุมคุณภาพของ
องค์ประกอบต่างๆ ที่ใช้ในการผลิตบัณฑิต ดังต่อไปนี้
(ก) หลักสูตรการศึกษาในสาขาวิชาต่างๆ
(ข) คณาจารย์และระบบการพัฒนาคณาจารย์
(ค) สื่อการศึกษาและเทคนิคการสอน
(ง) ห้องสมุดและแหล่งการเรียนรู้อื่น
(จ) อุปกรณ์การศึกษา
(ฉ) สภาพแวดล้อมในการเรียนรู้และบริการการศึกษา
(ช) การวัดผลการศึกษาและสัมฤทธิผลทางการเรียนของนักศึกษา
(ซ) องค์ประกอบอื่นตามที่แต่ละสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาเห็นสมควร
ให้ แต่ละคณะวิช าและสถานศึกษาระดับอุดมศึกษา จัดให้มีระบบติดตามตรวจสอบคุณภาพ
การศึกษาตามที่เห็นสมควร โดยให้สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการพัฒนา
ด้านการประกันคุณภาพการศึกษาในระดับคณะวิชาของสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาอย่างต่อเนื่อง
คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ได้กาหนดหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการประกัน
คุณภาพภายในระดับอุดมศึกษา เพื่อส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาการประกันคุ ณภาพภายในระดับอุดมศึกษา
โดยวางกรอบแนวทางในการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษาไว้ดังนี้
องค์ประกอบการประกันคุณภาพ
การพัฒนาตัวบ่งชี้การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษา พัฒนาขึ้นภายใต้พันธกิจหลัก 4
ประการของการอุดมศึกษาและองค์ประกอบคุณภาพ 9 ด้านซึ่งมีความสอดคล้ องกับหลั กเกณฑ์ที่กาหนดใน
กฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.2553 ซึ่งจะประกอบด้วย
การผลิตบัณฑิต
การวิจัย
การบริการวิชาการ
การทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม
และเพิ่มเติมองค์ประกอบอื่นๆ ที่สาคัญและจาเป็น
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-2ระดับการประกันคุณภาพการศึกษา
ระดับหลักสูตร
ระดับคณะวิชา
ระดับสถานศึกษา
ตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประเมิน
ระดับหลักสูตร ตัวบ่งชี้ครอบคลุมถึง สัดส่วนนักศึกษาต่ออาจารย์ต่อนักศึกษา จานวนนักศึกษา
ต่ออาจารย์ (การเป็นที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ) ผลงานทางวิชาการ ผลงานวิจัยของอาจารย์ ความร่วมมือระหว่าง
สถานศึกษากับ สถานประกอบการ สื่ ออุป กรณ์ก ารเรี ยนการสอน ห้ อ งสมุด และแหล่ งการเรี ยนรู้ต่ างๆ การ
ดาเนินการตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา คุณภาพบัณฑิตพิจารณาจาก การมีงานทาหรือประกอบ
อาชีพอิสระ คุณภาพผลงานตีพิมพ์และเผยแพร่ระดับบัณฑิตศึกษา
ระดับคณะวิชา ตัวบ่งชี้ควรเป็นตัวบ่งชี้ที่ประเมินการดาเนินการของคณะวิชาเพื่อสนับสนุนการ
จัดการเรียนการสอนของแต่ละหลักสูตรที่คณะดูแลพิจารณาเฉพาะองค์ประกอบที่เกี่ยวข้อง โดยครอบคลุมด้าน
กิจกรรมนักศึกษา การให้บริการทางวิชาการ การวิจัย และการประกันคุณภาพ
ระดับสถานศึกษา เป็นการประกันคุณภาพในระดับสถาบัน พิจารณาให้เป็นไปตามมาตรฐาน
สถาบัน ซึ่งประกอบด้วย
มาตรฐานด้านศักยภาพและความพร้อมในการจัดการศึกษา
ด้านกายภาพ
ด้านวิชาการ
ด้านการเงิน
ด้านการบริหารจัดการ
มาตรฐานด้านการดาเนินการตามภารกิจของสถาบัน
ด้านการผลิตบัณฑิต
ด้านการวิจัย
ด้านการให้บริการทางวิชาการแก่สังคม
ด้านการทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม
ตัวบ่งชี้ควรเป็นตัวบ่งชี้ที่ประเมินการดาเนินการของสถาบันเพื่อสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนของแต่ละคณะ
โดยครอบคลุมในด้านกายภาพและภารกิจของสถาบัน และรวมถึงการประกันคุณภาพการศึกษาในภาพรวม
ในการพัฒนาองค์ประกอบและตัวบ่งชี้ในแต่ละระดับต้องพัฒนาไปพร้อมกัน และหากเป็นตัวบ่งชี้
ที่เป็น กระบวนการ จะต้องมีการประเมิน ผลลั พธ์ภ ายใต้การดาเนินการตามตัว บ่งชี้กระบวนการดังกล่าวด้ว ย
(process performance)
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-3หมายเหตุ
ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในที่สถาบันพัฒนาขึ้น และได้รับการรับรองในระดับสากล สกอ.จะถือว่า
เป็ น ระบบที่ เ ที ย บเคี ย งได้ เ ท่ ากั บ ระบบประกัน คุ ณ ภาพการศึ กษาภายในของ สกอ. ระบบประกั น คุ ณ ภาพ
การศึกษาที่สกอ.รับรองในระดับหลักสูตร/ คณะ/สถาบัน มีดังนี้
1. ระบบทีใ่ ช้เกณฑ์ EdPEx
2. AUN QA
3. หลักสูตรวิชาชีพ ทีได้รับการรับรองจากสภาวิชาชีพระดับนานาชาติ เช่น AACSB ABET
4. หลักสูตรวิชาชีพ ทีได้รับการตรวจประเมินจากสภาวิชาชีพ เช่น หลักสูตรแพทยศาสตร์ หลักสูตร
พยาบาล เป็นต้น
5. หลักสูตร/สาขาวิชา/คณะ/สถาบัน ที่ได้รับการจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลก ของหน่วยงาน/สถาบัน
รับรอง เช่น Quacquarelli Symonds (QS)หรือ Academic Ranking of World Universities
โดยShanghai Jiao Tong University ในระดับไม่ต่ากว่า 500 หรือได้รับการจัดลาดับในกลุ่ม
สาขาวิชาระดับ World Rankingในระดับไม่ต่ากว่า 200
ทั้งนี้ ทุกระบบต้องได้รับการเห็นชอบจาก กกอ.
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ตัวบ่งชี้การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ของสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
ระดับหลักสูตร ประกอบด้วย ตัวบ่งชี้มาตรฐาน และตัวบ่งชี้พัฒนา ดังนี้
ตัวบ่งชี้มาตรฐาน 1 ตัวบ่งชี้ เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรและเกณฑ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่นเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร พ.ศ. 2548
1.1 ตัวบ่งชี้มาตรฐาน
เกณฑ์การประเมิน
ตรี
1. จานวนอาจารย์ประจา ไม่น้อยกว่า 5 คนและเป็นอาจารย์ประจาเกิน
กว่า 1 หลักสูตรไม่ได้ และประจาหลักสูตร
หลักสูตร
ตลอดระยะเวลาที่จัดการศึกษาตามหลักสูตรนั้น
2. คุณสมบัติของอาจารย์ 1. คุณวุฒิระดับปริญญาโทตรงหรือสัมพันธ์กับ
สาขาวิชาที่เปิดสอน
ประจาหลักสูตร
2. คุณวุฒิไม่ต่ากว่าปริญญาโทหรือเทียบเท่า
หรือดารงดาแน่งทางวิชาการไม่ต่ากว่าผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ อย่างน้อย 2 คน
3. คุณสมบัติของอาจารย์ 1. คุณวุฒิไม่ต่ากว่าปริญญาโทหรือเทียบเท่า
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร หรือ
2. ดารงดาแน่งทางวิชาการไม่ต่ากว่าผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ อย่างน้อย 2 คน
4. คุณสมบัติของอาจารย์
ผู้สอน

โท
ไม่น้อยกว่า 5 คนและเป็นอาจารย์ประจาเกินกว่า
1 หลักสูตรไม่ได้ และประจาหลักสูตรตลอด
ระยะเวลาที่จัดการศึกษาตามหลักสูตรนั้น
ต้องทาหน้าที่เป็นอาจารย์ประจาหลักสูตรที่ระบุไว้
หลักสูตรใดหลักสูตรหนึ่งเท่านั้น โดยมีคุณสมบัติ
เป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร หรืออาจารย์ที่
ปรึกษาวิทยานิพนธ์ หรืออาจารย์ผู้สอบ
วิทยานิพนธ์ หรืออาจารย์ผู้สอน
คุณวุฒิไม่ต่ากว่าปริญญาเอกหรือเทียบเท่า หรือ
ดารงตาแหน่งรองศาสตราจารย์ขึ้นไป ในสาขาวิชา
นั้นหรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กันจานวนอย่างน้อย 3
คน
1. อาจารย์ประจาหรือผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก
สถาบัน มีคุณวุฒิปริญญาโทหรือดารงตาแหน่ง
ทางวิชาการไม่ต่ากว่าผู้ช่วยศาสตราจารย์ ใน
สาขาวิชานั้นหรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน
2. มีประสบการณ์ด้านการสอน
3. มีประสบการณ์ในการทาวิจัยที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่ง
ของการศึกษาเพื่อรับปริญญา (งานวิจัยนั้นจะต้อง

เอก
ไม่น้อยกว่า 5 คนและเป็นอาจารย์ประจาเกินกว่า
1 หลักสูตรไม่ได้ และประจาหลักสูตรตลอด
ระยะเวลาที่จัดการศึกษาตามหลักสูตรนั้น
ต้องทาหน้าที่เป็นอาจารย์ประจาหลักสูตรที่ระบุ
ไว้หลักสูตรใดหลักสูตรหนึ่งเท่านั้น โดยมี
คุณสมบัติเป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร หรือ
อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ หรืออาจารย์ผู้สอบ
วิทยานิพนธ์หรืออาจารย์ผู้สอน
คุณวุฒิไม่ต่ากว่าปริญญาเอกหรือเทียบเท่า หรือ
ดารงตาแหน่งศาสตราจารย์ขึ้นไป ในสาขาวิชา
นั้นหรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กันจานวนอย่างน้อย
3 คน
1. อาจารย์ประจาหรือผู้ทรง คุณวุฒิภายนอก
สถาบัน มีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือดารงตาแหน่ง
ทางวิชาการไม่ต่ากว่ารองศาสตราจารย์ ใน
สาขาวิชานั้นหรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน
2. มีประสบการณ์ด้านการสอน
3. มีประสบการณ์ในการทาวิจัยที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่ง
ของการศึกษาเพื่อรับปริญญา (งานวิจัยนั้น
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5. คุณสมบัติของอาจารย์
ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์
หลักและอาจารย์ที่
ปรึกษาการค้นคว้า
อิสระ

6. คุณสมบัติของอาจารย์
ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์
ร่วม
(ถ้ามี)

7. คุณสมบัติของอาจารย์
ผู้สอบวิทยานิพนธ์

ตรี

โท
ไม่เป็นงานวิจัยที่เป็นผลงานของนักศึกษาที่ใช้ใน
การสาเร็จการศึกษา)
1. เป็นอาจารย์ประจาที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือ
ดารงตาแหน่งทางวิชาการไม่ต่ากว่ารอง
ศาสตราจารย์ ในสาขาวิชานั้นหรือสาขาวิชาที่
สัมพันธ์กัน และ
2. มีประสบการณ์ในการทาวิจัยที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่ง
ของการศึกษาเพื่อรับปริญญา (งานวิจัยนั้นจะต้อง
ไม่เป็นงานวิจัยที่เป็นผลงานของนักศึกษาที่ใช้ใน
การสาเร็จการศึกษา)
1. เป็นอาจารย์ประจาหรือผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก
ที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือดารงตาแหน่งทาง
วิชาการไม่ต่ากว่ารองศาสตราจารย์ ในสาขาวิชา
นั้นหรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กันและ
2. มีประสบการณ์ในการทาวิจัยที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่ง
ของการศึกษาเพื่อรับปริญญา (งานวิจัยนั้นจะต้อง
ไม่เป็นงานวิจัยที่เป็นผลงานของนักศึกษาที่ใช้ใน
การสาเร็จการศึกษา)

เอก
จะต้องไม่เป็นงานวิจัยที่เป็นผลงานของนักศึกษา
ที่ใช้ในการสาเร็จการศึกษา)
1. เป็นอาจารย์ประจาที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก
หรือดารงตาแหน่งทางวิชาการไม่ต่ากว่ารอง
ศาสตราจารย์ ในสาขาวิชานั้นหรือสาขาวิชาที่
สัมพันธ์กัน และ
2. มีประสบการณ์ในการทาวิจัยที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่ง
ของการศึกษาเพื่อรับปริญญา (งานวิจัยนั้น
จะต้องไม่เป็นงานวิจัยที่เป็นผลงานของนักศึกษา
ที่ใช้ในการสาเร็จการศึกษา)
1. เป็นอาจารย์ประจาหรือผู้ทรงคุณวุฒิ
ภายนอกที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือดารง
ตาแหน่งทางวิชาการไม่ต่ากว่ารองศาสตราจารย์
ในสาขาวิชานั้นหรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กันและ
2. มีประสบการณ์ในการทาวิจัยที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่ง
ของการศึกษาเพื่อรับปริญญา (งานวิจัยนั้น
จะต้องไม่เป็นงานวิจัยที่เป็นผลงานของนักศึกษา
ที่ใช้ในการสาเร็จการศึกษา)

1. อาจารย์ประจาและผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก
1. อาจารย์ประจาและผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก
สถาบัน ที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือดารงตาแหน่ง สถาบัน ที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือดารงตาแหน่ง
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8. การตีพิมพ์เผยแพร่
ผลงานของผู้สาเร็จ
การศึกษา
9. ภาระงานอาจารย์ที่
ปรึกษาวิทยานิพนธ์
และการค้นคว้าอิสระ
ในระดับบัณฑิตศึกษา

10. อาจารย์ที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ์และการ
ค้นคว้าอิสระในระดับ

ตรี

โท
ทางวิชาการไม่ต่ากว่ารองศาสตราจารย์ ใน
สาขาวิชานั้นหรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กันและ
2. มีประสบการณ์ในการทาวิจัยที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่ง
ของการศึกษาเพื่อรับปริญญา (งานวิจัยนั้น
จะต้องไม่เป็นงานวิจัยที่เป็นผลงานของนักศึกษาที่
ใช้ในการสาเร็จการศึกษา)
(เฉพาะแผน ก เท่านั้น)
ต้องเป็นรายงานสืบเนื่องฉบับเต็มในการประชุม
ทางวิชาการ(proceedings) หรือวารสารหรือ
สิ่งพิมพ์วิชาการซึ่งอยู่ในรูปแบบเอกสารหรือ สื่อ
อิเล็กทรอนิกส์
วิทยานิพนธ์
อาจารย์ 1 ต่อ นักศึกษา 5 คน
การค้นคว้าอิสระ
อาจารย์ 1 ต่อ นักศึกษา 15 คน
หากเป็นที่ปรึกษาทั้ง 2 ประเภทให้เทียบสัดส่วน
นักศึกษาที่ทาวิทยานิพนธ์ 1 คนเทียบเท่ากับ
นักศึกษาที่ค้นคว้าอิสระ 3 คน
อย่างน้อย 1 เรื่องในรอบ 5 ปี
(งานวิจัยนั้นจะต้องไม่เป็นงานวิจัยที่เป็นผลงาน
ของนักศึกษาที่ใช้ในการสาเร็จการศึกษา)

เอก
ทางวิชาการไม่ต่ากว่ารองศาสตราจารย์ ใน
สาขาวิชานั้นหรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กันและ
2. มีประสบการณ์ในการทาวิจัยที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่ง
ของการศึกษาเพื่อรับปริญญา (งานวิจัยนั้น
จะต้องไม่เป็นงานวิจัยที่เป็นผลงานของนักศึกษา
ที่ใช้ในการสาเร็จการศึกษา)
วารสารหรือสิ่งพิมพ์วิชาการที่มีกรรมการ
ภายนอกมาร่วมกลั่นกรอง(peer review) ซึ่งอยู่
ในรูปแบเอกสาร หรือ สื่ออิเล็กทรอนิกส์

วิทยานิพนธ์
อาจารย์ 1 ต่อ นักศึกษา 5 คน

อย่างน้อย 1 เรื่องในรอบ 5 ปี
(งานวิจัยนั้นจะต้องไม่เป็นงานวิจัยที่เป็นผลงาน
ของนักศึกษาที่ใช้ในการสาเร็จการศึกษา)
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บัณฑิตศึกษามี
ผลงานวิจัยอย่าง
ต่อเนื่องและสม่าเสมอ
11. การปรับปรุงหลักสูตร
ตามรอบระยะเวลาที่
กาหนด

ตรี

ต้องไม่เกิน 5 ปี
(จะต้องปรับปรุงให้เสร็จและอนุมัติ/ให้ความ
เห็นชอบโดยสภามหาวิทยาลัย/สถาบัน เพื่อให้
หลักสูตรใช้งานในปีที่ 6)
หมายเหตุ สาหรับหลักสูตร 5 ปี ประกาศใช้ใน
ปีที่ 7 หรือหลักสูตร 6 ปี ประกาศใช้ในปีที่ 8)
12. การดาเนินงานให้เป็นไป ตัวบ่งชี้ TQF ข้อ 1 - 5 ต้องดาเนินการทุกตัว
ตามตัวบ่งชีผ้ ลการ
ดาเนินงานเพื่อการประกัน
คุณภาพหลักสูตรและการ
เรียนการสอนตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
รวม
เกณฑ์ 5 ข้อ

โท

เอก

ต้องไม่เกิน 5 ปี
(จะต้องปรับปรุงให้เสร็จและอนุมัติ/ให้ความ
เห็นชอบโดยสภามหาวิทยาลัย/สถาบัน เพื่อให้
หลักสูตรใช้งานในปีที่ 6)

ต้องไม่เกิน 5 ปี
(จะต้องปรับปรุงให้เสร็จและอนุมัติ/ให้ความ
เห็นชอบโดยสภามหาวิทยาลัย/สถาบัน เพื่อให้
หลักสูตรใช้งานในปีที่ 6)

ตัวบ่งชี้ TQF ข้อ 1 - 5 ต้องดาเนินการทุกตัว

ตัวบ่งชี้ TQF ข้อ 1 - 5 ต้องดาเนินการทุกตัว

เกณฑ์ 12 ข้อ

เกณฑ์ 12 ข้อ

เกณฑ์การประเมิน
ผ่าน และ ไม่ผ่าน
หากไม่ผ่านเกณฑ์ฯข้อใดข้อหนึ่ง ถือว่าหลักสูตรไม่ได้มาตรฐาน (คะแนนเป็น ศูนย์)
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ตัวบ่งชี้พัฒนา จานวน 13 ตัวบ่งชี้ ประกอบด้วย
ตัวบ่งชี้
1.2 ร้อยละของอาจารย์ประจาสังกัดหลักสูตรที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก
1.3 ร้อยละของอาจารย์ประจาสังกัดหลักสูตรที่ดารงตาแหน่งทางวิชาการ
1.4 ผลงานวิชาการของอาจารย์ประจาสังกัดหลักสูตร
1.5 จานวนบทความของอาจารย์ประจาหลักสูตรปริญญาเอกที่ได้รับการ
อ้างอิงในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติต่อจานวนอาจารย์ประจา
หลักสูตร
1.6 สัดส่วนจานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่าต่อจานวนอาจารย์ประจา
สังกัดหลักสูตร
1.7 กระบวนการจัดการเรียนรู้และการบูรณาการกับงานวิจัย
การบริการวิชาการ การทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม
1.8 การบริหารหลักสูตร
1.9 การประเมินผลผู้เรียน
1.10 การดูแล ช่วยเหลือและสนับสนุนนักศึกษา
1.11 คุณภาพของผู้สาเร็จการศึกษาตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (ป.ตรี โท เอก) (ประเมินจากผู้ใช้บัณฑิต)
1.12 ผลงานของผู้สาเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโท ที่ได้รับการ
ตีพิมพ์เผยแพร่
1.13 ผลงานของผู้สาเร็จการศึกษาในระดับปริญญาเอก ที่ได้รับการ
ตีพิมพ์เผยแพร่
1.14 ร้อยละของบัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งานทาหรือประกอบอาชีพอิสระ
ภายใน 1 ปี
รวม

ชนิดตัวบ่งชี้
ปัจจัยนาเข้า
ปัจจัยนาเข้า
ปัจจัยนาเข้า
ปัจจัยนาเข้า

ตรี




ปัจจัยนาเข้า



กระบวนการ



กระบวนการ
กระบวนการ
กระบวนการ
ผลผลิต






โท




เอก

















ผลผลิต


ผลผลิต


10

8

9
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:

ร้อยละของอาจารย์ประจาสังกัดหลักสูตรที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก

ชนิดของตัวบ่งชี้

:

ปัจจัยนาเข้า

คาอธิบายตัวบ่งชี้
:
การศึกษาระดับอุดมศึกษาถือเป็นการศึกษาระดับสูงสุดที่ต้องการบุคลากรที่มี
ความรู้ ความสามารถและความลุ่ ม ลึ ก ทางวิ ช าการ เพื่ อปฏิ บั ติ พัน ธกิ จ ส าคั ญ ของสถาบั น ในการผลิ ต บั ณ ฑิ ต
ศึกษาวิจัยเพื่อการติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการและการพัฒนาองค์ความรู้ ดังนั้น หลักสูตรจึงควรมีอาจารย์ที่
มีระดับคุณวุฒิทางการศึกษาในสัดส่วนที่เหมาะสมกับพันธกิจหรือจุดเน้นของสถาบัน
เกณฑ์การประเมิน
คะแนนระหว่าง 0 – 5

:

แปลงค่าร้อยละของอาจารย์ประจาสังกัดหลักสูตรที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกเป็น

หลักสูตรระดับปริญญาตรี
ค่าร้อยละของอาจารย์ประจาสังกัดหลักสูตรที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกที่กาหนดให้
เป็นคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 20 ขึ้นไป
หลักสูตรระดับปริญญาโท
ค่าร้อยละของอาจารย์ประจาสังกัดหลักสูตรที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกที่กาหนดให้
เป็นคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 60 ขึ้นไป
หลักสูตรระดับปริญญาเอก
ค่าร้อยละของอาจารย์ประจาสังกัดหลักสูตรที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกที่กาหนดให้
เป็นคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 100 ขึ้นไป
สูตรการคานวณ
:
1. คานวณค่าร้อยละของอาจารย์ประจาสังกัดหลักสูตรที่มีวุฒิปริญญาเอก
ร้อยละของอาจารย์ประจาสังกัดหลักสูตรที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก= จานวนอาจารย์ที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก x 100
จานวนอาจารย์ประจาสังกัดหลักสูตรทั้งหมด

2. แปลงค่าร้อยละที่คานวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5
คะแนนที่ได้ =
ร้อยละของอาจารย์ประจาสังกัดหลักสูตรที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก x 5
ร้อยละของอาจารย์ประจาสังกัดหลักสูตรที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกที่ให้คะแนนเต็ม 5

หมายเหตุ :
คุณวุฒิปริญญาเอก พิจารณาจากระดับคุณวุฒิที่ได้รับหรือเทียบเท่าตามหลักเกณฑ์การพิจารณาคุณวุฒิของ
กระทรวงศึกษาธิการ กรณีที่มีการปรับวุฒิการศึกษาให้มีหลักฐานการสาเร็จการศึกษาภายในรอบปีการศึกษานั้น
ทั้งนี้ อาจใช้คุณวุฒิอื่นแทนคุณวุฒิปริญญาเอกได้สาหรับกรณีที่บางสาขาวิชาชีพมีคุณวุฒิอื่นที่เหมาะสมกว่าทั้งนี้
ต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการการอุดมศึกษา
หากคะแนนที่คานวณได้เกิน 5 คะแนนให้ถือว่าได้ 5 คะแนน
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-10ตัวบ่งชี้ที่ 1.3

:

ร้อยละของอาจารย์ประจาสังกัดหลักสูตรที่ดารงตาแหน่งทางวิชาการ

ชนิดของตัวบ่งชี้

:

ปัจจัยนาเข้า

คาอธิบายตัวบ่งชี้
:
สถาบั น อุ ด มศึ ก ษาถื อ เป็ น ขุ มปั ญ ญาของประเทศ และมีค วามรั บ ผิ ดชอบที่
จะต้องส่งเสริมให้อาจารย์ในสถาบันทาการศึกษาวิจัยเพื่อแสวงหาและพัฒนาองค์ความรู้ในศาสตร์สาขาวิชาต่างๆ
อย่างต่อเนื่อง เพื่อนาไปใช้ในการเรียนการสอน รวมทั้งการแก้ไขปัญหาและพัฒนาประเทศ การดารงตาแหน่งทาง
วิชาการเป็นสิ่งสะท้อนการปฏิบัติงานดังกล่าวของอาจารย์ตามพันธกิจของสถาบัน
เกณฑ์การประเมิน
:
เป็นคะแนนระหว่าง 0 – 5

แปลงค่าร้อยละของอาจารย์ประจาสังกัดหลักสูตรที่ดารงตาแหน่งทางวิชาการ

หลักสูตรระดับปริญญาตรี
ค่าร้อยละของอาจารย์ประจาสังกัดหลักสูตรที่ดารงตาแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์
รองศาสตราจารย์และศาสตราจารย์รวมกันที่กาหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 60 ขึ้นไป
หลักสูตรระดับปริญญาโท
ค่าร้อยละของอาจารย์ประจาสังกัดหลักสูตรที่ดารงตาแหน่งผูช้ ่วยศาสตราจารย์
รองศาสตราจารย์และศาสตราจารย์รวมกันที่กาหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 80 ขึ้นไป
หลักสูตรระดับปริญญาเอก
ค่าร้อยละของอาจารย์ประจาสังกัดหลักสูตรที่ดารงตาแหน่งผูช้ ่วยศาสตราจารย์
รองศาสตราจารย์และศาสตราจารย์รวมกันที่กาหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 100 ขึ้นไป
สูตรการคานวณ :
1. คานวณค่าร้อยละของอาจารย์ประจาสังกัดหลักสูตรที่ดารงตาแหน่งทางวิชาการ
ร้อยละของอาจารย์ประจาสังกัดหลักสูตรที่ดารงตาแหน่งทางวิชาการ
= จานวนอาจารย์ประจาสังกัดหลักสูตรที่ดารงตาแหน่งทางวิชาการ X 100
จานวนอาจารย์ประจาสังกัดหลักสูตรทั้งหมด

2. แปลงค่าร้อยละที่คานวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5
คะแนนที่ได้ =
ร้ อยละของอาจารย์ประจาสังกัดหลักสูตรที่ดารงตาแหน่งทางวิชาการ

X5

ร้ อยละของอาจารย์ประจาสังกัดหลักสูตรทีด่ ารงตาแหน่งทางวิชาการที่กาหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5
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-11ตัวบ่งชี้ที่ 1.4

:

ผลงานวิชาการของอาจารย์ประจาสังกัดหลักสูตร

ชนิดของตัวบ่งชี้

:

ปัจจัยนาเข้า

คาอธิบายตัวบ่งชี้
:
ผลงานวิชาการเป็นข้อมูลที่สาคัญในการแสดงให้เห็นว่าอาจารย์ประจาและ
นักวิจัยได้สร้างสรรค์ขึ้นเพื่อแสดงให้เห็นถึงความก้าวหน้าทางวิชาการและการพัฒนาองค์ความรู้อย่างต่อเนื่อง เป็น
ผลงานที่มีคุณค่า สมควรส่ งเสริ มให้มีการเผยแพร่และนาไปใช้ประโยชน์ทั้งเชิงวิช าการและการแข่งขันของ
ประเทศ ผลงานวิชาการอยู่ในรูปของบทความวิจัยหรือบทความวิชาการที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการ
ประชุมวิช าการระดับ ชาติ หรื อ ระดับ นานาชาติ ตีพิมพ์ในวารสารวิช าการที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI หรือ
SCOPUS ผลงานได้รับการจดอนุสิทธิบัตรหรือสิทธิบัตร หรือเป็นผลงานวิชาการรับใช้สังคมที่ผ่านการประเมิน
ตาแหน่งทางวิชาการแล้ว ผลงานวิจัยที่หน่วยงานหรือองค์กรระดับชาติว่าจ้างให้ดาเนินการ ตาราหรือหนังสือที่
ใช้ในการขอผลงานทางวิชาการและผ่านการพิจารณาตามเกณฑ์การขอตาแหน่งทางวิชาการแล้ว โดยมีวิธีการคิด
ดังนี้
เกณฑ์การประเมิน

:
กลุ่มสาขาวิชา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
กลุ่มสาขาวิชา วิทยาศาสตร์สุขภาพ
กลุ่มสาขาวิชา มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ร้อยละ 30 = 5
ร้อยละ 30 = 5
ร้อยละ 20 = 5

สูตรคานวณ
1. คานวณร้อยละของผลรวมถ่วงน้าหนักของผลงานวิชาการของอาจารย์ประจาสังกัดหลักสูตรตามสูตร
ผลรวมถ่วงน้าหนักของผลงานวิชาการของอาจารย์ประจาสังกัดหลักสูตร
จานวนอาจารย์ประจาสังกัดหลักสูตรทั้งหมด

x 100

2. แปลงค่าร้อยละที่คานวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5
คะแนนที่ได้
=
ร้อยละผลรวมถ่วงน้าหนักของผลงานวิชาการของอาจารย์ประจาสังกัดหลักสูตร

x 5
ร้อยละของผลรวมถ่วงน้าหนักของผลงานวิชาการของอาจารย์ประจาสังกัดหลักสูตรที่กาหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5
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-12กาหนดระดับคุณภาพผลงานดังนี้
ค่าน้าหนัก
ระดับคุณภาพงานวิจัย
0.20 บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับเต็มที่มีการตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ
ระดับชาติ
0.40 บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับเต็มที่มีการตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับ
นานาชาติ) หรือที่ในวารสารวิชาการที่ไม่อยู่ในประกาศของ สกอ. แต่สภาบันนาเสนอสภาเพื่ออนุมัติ (ดูจาก
ข้อยกเว้นในประกาศของ กกอ. เรื่องวารสารงานวิจัย ที่ต้องให้สภาอนุมัติวารสารเหล่านี้)
0.60
- บทความวิจัยหรือบทความวิชาการมีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI (กลุ่มที่ 2 )
- ผลงานได้รับการจดอนุสิทธิบัตร
0.80

1.00

บทความวิจัยหรือบทความวิชาการที่มีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่อยู่ในฐานข้อมูลที่เป็นที่
ยอมรับในระดับสากลนอกเหนือจากฐานข้อมูลระดับนานาชาติตามระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษา
ว่าด้วย หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการสาหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556 หรือมี
การตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI (กลุ่มที่ 1 )
- บทความวิจัยหรือบทความวิชาการมีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ปรากฏในฐานข้อมูล
ระดับนานาชาติตามระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษา ว่าด้วย หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทาง
วิชาการสาหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556 (ดูภาคผนวก)
- ผลงานได้รับการจดสิทธิบัตร
- ผลงานวิชาการรับใช้สังคมที่ผ่านการประเมินตาแหน่งทางวิชาการแล้ว
- ผลงานวิจัยที่หน่วยงานหรือองค์กรระดับชาติว่าจ้างให้ดาเนินการ
- ผลงานค้นพบพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ที่ค้นพบใหม่และได้รับการจดทะเบียน
- ตาราหรือหนังสือที่ผ่านการการประเมินตาแหน่งทางวิชาการแล้ว
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-13ตัวบ่งชี้ที่ 1.5

:

จานวนบทความของอาจารย์ประจาหลักสูตรปริญญาเอกที่ได้รับการอ้างอิง
ในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติต่อจานวนอาจารย์ประจาหลักสูตร

ชนิดของตัวบ่งชี้

:

ปัจจัยนาเข้า

คาอธิบายตัวบ่งชี้
:
หลักสูตรในระดับปริญญาเอกถือได้ว่าเป็นหลักสูตรสูงสุดของสถาบันการศึกษา
เป็นหลักสูตรที่สาคัญและเน้นการสร้างองค์ความรู้ใหม่เพื่อเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศ ดังนั้นอาจารย์
ประจาหลักสูตรระดับปริญญาเอกจึงมีความสาคัญอย่างมากต่อหลักสูตรนั้นๆ
บทความของอาจารย์ประจาหลักสูตรปริญญาเอกที่ได้รับการอ้างอิง ย่อมแสดงให้เห็นว่าอาจารย์ประจา
หลักสูตรปริญญาเอกมีความสามารถในการทาวิจัย มีผลงานที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติ
และบทความที่ตีพิมพ์ได้รับการอ้างอิง แสดงให้เห็นว่า มีการนาไปใช้ประโยชน์และเป็นฐานในการพั ฒนางานวิจัย
ใหม่ๆให้มีความก้าวหน้ามากขึ้น จานวนบทความของอาจารย์ประจาหลักสูตรที่ได้รับการอ้างอิงมากย่อมแสดงให้
เห็นว่าอาจารย์ประจาหลักสูตรเป็นผู้ที่มีผลงานและได้รับการยอมรับในวงวิชาการนั้นๆ
การคานวณตัวบ่งชี้นี้ ให้เปรียบเทียบจานวนบทความที่ได้รับการอ้างอิง (Citation) ตั้งแต่หนึ่งครั้งขึ้นไป
(รวมทั้งการอ้า งอิงตนเอง) ที่ เป็ น ผลงานของอาจารย์ประจาหลั กสู ตร ที่ตีพิม พ์ในวารสารวิช าการระดับชาติ
(ฐานข้อมูล TCI) หรือระดับนานาชาติ (ฐานข้อมูล SCOPUS) ต่ออาจารย์ประจาหลักสูตรปริญญาเอกนั้น โดย
นาเสนอในรูปสัดส่วน ทั้งนี้พิจารณาผลการดาเนินงาน 3 ปีย้อนหลังตามปีปฏิทิน
1.

วิธีการหา
จานวนบทความที่ได้รับการอ้างอิงต่อบทความทั้งหมด =

จานวนบทความที่ได้รับการอ้างอิง
จานวนอาจารย์ประจาหลักสูตร

ตัวอย่างการหาจานวนบทความวิจัยที่ได้รับการอ้างอิงต่อจานวนอาจารย์ประจาหลักสูตร
ถ้าอาจารย์ ประจ าหลั กสู ตรระดับ ปริญญาเอกของหลั กสู ตรหนึ่ง ในกลุ่ มสาขาวิช า วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีมีจานวน 5 คน โดยอาจารย์ทั้ง 5 คนมีผลงานตีพิมพ์บทความวิจัยหรือ review article ในฐานข้อมูล
TCI และ scopus ในปี พ.ศ. 2553 – 2555 (ค.ศ. 2010-2012) ซึ่งดาเนินการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
ของหลักสูตรใน พ.ศ. 2556 (ประเมินในปี ค.ศ. 2013) เป็นดังนี้
- จานวนบทความที่ตีพิมพ์ของอาจารย์ ทั้ง 5 คนในฐานข้อมูล scopus ระหว่าง ค.ศ. 2010 – 2012
เท่ากับ 15 บทความ และจานวนบทความที่ตีพิมพ์ในฐานข้อมูลของ TCI เท่ากับ 5
- ในจานวนนี้มีบทความ 8 บทความในฐานข้อมูล scopus ที่มีการอ้างอิง อย่างน้อย 1 ครั้ง และมี
บทความ 2 บทความที่ตีพิมพ์ในฐานข้อมูล TCI ได้รับการอ้างอิงอย่างน้อย 1 ครั้ง
จานวนบทความทีไ่ ด้รับการอ้างอิงอย่างน้อย ครั้ง

ดังนั้น จานวนบทความที่ได้รับการอ้างอิงต่อจานวนอาจารย์ประจาหลักสูตร =
=

จานวนบทความที่ตีพิมพ์ทั้งหมด

=
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-142. เกณฑ์การประเมิน :
-กลุ่มสาขาวิชา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
อัตราส่วน จานวนบทความที่ได้รับการอ้างอิงต่อจานวนอาจารย์ประจาหลักสูตรเท่ากับ 2.5 = 5 คะแนน
-กลุ่มสาขาวิชา วิทยาศาสตร์สุขภาพ
อัตราส่วน จานวนบทความที่ได้รับการอ้างอิงต่อจานวนอาจารย์ประจาหลักสูตรเท่ากับ 3.0 = 5 คะแนน
-กลุ่มสาขาวิชา มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
อัตราส่วน จานวนบทความที่ได้รับการอ้างอิงต่อจานวนอาจารย์ประจาหลักสูตรเท่ากับ 0.25 = 5 คะแนน
สูตรคานวณคะแนน
แปลงค่าที่คานวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5
คะแนนที่ได้ =

จานวนบทความวิจัยที่ได้รับการอ้างอิงต่อจานวนอาจารย์ประจา
อัตราส่วน จานวนบทความวิจัยที่ได้รับการอ้างอิงต่อจานวนอาจารย์ประจาหลักสูตรที่ให้คะแนนเต็มเท่ากับ

X 5

ตัวอย่า งการคานวณคะแนน เช่น หลั กสู ตรระดั บปริญญาเอกข้างต้น ซึ่ง อยู่ใน สาขา วิ ชาวิทยาศาสตร์ และ
เทคโนโลยี มีจานวนบทความที่ได้รับการอ้างอิงต่อจานวนอาจารย์ประจาหลักสูตร = 2.0

ดังนั้น คะแนนสาหรับตัวบ่งชี้นี้ =

2.0
5
2.5

= 4.0 คะแนน
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-15ตัวบ่งชี้ที่ 1.6

:

ชนิดของตัวบ่งชี้

:

สัดส่วนจานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่าต่อจานวนอาจารย์ประจาสังกัด
หลักสูตร
ปัจจัยนาเข้า

คาอธิบายตัวบ่งชี้
:
ปัจ จัย ส าคัญประการหนึ่งส าหรับการจัดการการศึกษาระดับอุดมศึกษา คือ
สัดส่วนของนักศึกษาต่ออาจารย์ ที่จะต้องสอดคล้องกับศาสตร์ในแต่ละสาขาวิชาและลักษณะการเรียนการสอน
รวมทั้งมีความเชื่อมโยงไปสู่การวางแผนต่างๆ เช่น การวางอัตรากาลัง ภาระงานอาจารย์ เปูาหมายการผลิตบัณฑิต
ดังนั้น สถาบันจึงควรมีจานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่าต่อจานวนอาจารย์ประจาสังกัดหลักสูตรในสัดส่วนที่
เหมาะสมกับสาขาวิชา
การคานวณ

:

สูตรคานวณจานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่าในระดับปริญญาตรี

จานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่าต่อปี (FTES) =

Student Credit Hours (SCH) ทั้งปี
36

สัดส่วนจานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่าต่อจานวนอาจารย์ประจาสังกัดหลักสูตรในแต่ละกลุ่มสาขาวิชา
มาตรฐานสากล (International Standard Classification of Education : ISCED)
กลุ่มสาขา

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

สัดส่วนจานวนนักศึกษาเต็มเวลาต่อ
อาจารย์ประจาสังกัดหลักสูตร
วิทยาศาสตร์สุขภาพ
8:1
วิทยาศาสตร์กายภาพ
20:1
วิศวกรรมศาสตร์
20:1
สถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง
8:1
เกษตร ปุาไม้และประมง
20:1
บริ ห ารธุ ร กิ จ พาณิ ช ยศาสตร์ บั ญ ชี การจั ด การ การท่ อ งเที่ ย ว
25:1
เศรษฐศาสตร์
ครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์
25:1
ศิลปกรรมศาสตร์ วิจิตรศิลป์และประยุกต์ศิลป์
8:1
สังคมศาสตร์/มนุษยศาสตร์
25:1
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-16เกณฑ์การประเมิน
:
คานวณหาค่ า ความแตกต่า งระหว่า งจ านวนนั ก ศึ กษาเต็ มเวลาต่ ออาจารย์
ประจาสังกัดหลักสูตรกับเกณฑ์มาตรฐาน และนามาเทียบกับค่าความต่างทั้งด้านสูงกว่าและต่ากว่าที่กาหนดเป็น
คะแนน 0 และ 5 คะแนน และใช้การเทียบบัญญัติไตรยางศ์ดังนี้
ค่าความแตกต่างทั้งด้านสูงกว่าและต่ากว่าเกณฑ์มาตรฐานไม่เกินร้อยละ 6 กาหนดเป็นคะแนน 5
ค่าความแตกต่างทั้งด้านสูงกว่าและต่ากว่าเกณฑ์มาตรฐานเกินกว่าร้อยละ 12 กาหนดเป็นคะแนน 0
ค่าความแตกต่างทั้งด้านสูงกว่าและต่ากว่าเกณฑ์มาตรฐานในระหว่างร้อยละ 6 และ ร้อยละ 12 ให้นามาเทียบ
บัญญัติไตรยางศ์ตามสูตรดังนี้เพื่อเป็นคะแนนของหลักสูตรนั้นๆ
ค่าความแตกต่างจากเกณฑ์มาตรฐานได้คะแนนที่เป็น 0 (2) - ค่าความแตกต่างจากเกณฑ์มาตรฐานของหลักสูตร
6
ตัวอย่างการคานวณ
จานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่าต่อปี (FTES) ของหลักสูตรหนึ่งทางด้านสังคมศาสตร์ = 24
ค่าความแตกต่างจากเกณฑ์มาตรฐาน = 25 – 24 x 100 = ร้อยละ 4 ได้คะแนน 5 คะแนน
25
จานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่าต่อปี (FTES) ของหลักสูตรหนึ่งทางด้านสังคมศาสตร์ = 30
ค่าความแตกต่างจากเกณฑ์มาตรฐาน = 30 – 25 x 100 = ร้อยละ 20 ได้คะแนน 0 คะแนน
25
จานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่าต่อปี (FTES) ของหลักสูตรหนึ่งทางด้านสังคมศาสตร์ = 27
ค่าความแตกต่างจากเกณฑ์มาตรฐาน = 27 – 25 x 100 = ร้อยละ 8
25
แปลงค่าความแตกต่างเป็นคะแนน เท่ากับ 12-8 = 4 ได้คะแนน = 4 x 5 = 3.33 คะแนน
6
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-17ตัวบ่งชี้ที่ 1.7

:

กระบวนการจัดการเรียนรู้และการบูรณาการกับงานวิจัย การบริการวิชาการ
การทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม (เฉพาะหลักสูตรระดับปริญญาตรี)

ชนิดของตัวบ่งชี้

:

กระบวนการ

คาอธิบายตัวบ่งชี้
:
กระบวนการจัดการเรียนการสอนตามแนวทางที่กาหนดในพระราชบัญญัติ
การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 ที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ โดยการจัดรูปแบบ
การจัดการเรียนการสอนที่เหมาะสมและยืดหยุ่น มีการสร้างปฏิสัมพันธ์ในระหว่าง อาจารย์ผู้สอน และผู้เรียน การ
จัดกระบวนการเรียนรู้ที่คานึงถึงความแตกต่างเฉพาะตัวของนักศึกษาซึ่งเป็นเรื่องที่สาคัญมากต่อความสนใจใฝุรู้
และต่อศักยภาพในการแสวงหาความรู้ของนักศึกษา ตลอดจนบูรณาการการเรียนการสอนเข้ากับพันธกิจด้านการ
วิ จั ย การบริ ก ารวิ ช าการ และการท านุ บ ารุ ง ศิ ล ปะและวั ฒ นธรรมเพื่ อ เสริ ม สร้ า งการศึ ก ษาหาความรู้ แ ละ
ประสบการณ์อย่างรอบด้าน ตลอดจนการพัฒนาผู้สอนให้มีความสามารถในการสอนเป็นอย่างดี
เกณฑ์มาตรฐาน
1.

2.

3.

4.

5.
เกณฑ์การประเมิน
คะแนน 1
มีการดาเนินการ
1 ข้อ

:
การจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญโดยใช้วิธีการสอนที่หลากหลาย การสร้าง
ปฏิสัมพันธ์ในระหว่างอาจารย์ผู้สอน และผู้เรียน และการประเมินเพื่อการพัฒนาผู้เรียนใน
ระหว่างการเรียนโดยปรากฏอยู่ในรายงานผลการดาเนินงานของหลักสูตร (มคอ.7 หมวดที่ 7
คุณภาพของการสอน)
การนากระบวนการบริการทางวิชาการเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการเรียนการสอน หรือการ
จัดกิจกรรมให้นักศึกษามีส่วนร่วมในการบริการวิชาการ โดยปรากฎอยู่ในแผนการสอนของ
รายละเอียดของรายวิชา (มคอ. 3 หรือมคอ.4) เพื่อให้นักศึกษาได้มีส่วนร่วมในการบริการทาง
วิชาการ และมีการประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษาในการมีส่วนร่วมอย่างชัดเจน
การนากระบวนการวิจัยมาใช้ในการเรียนการสอนหรือการจัดให้นักศึกษาเข้าไปมีส่วนร่วมใน
การทาวิจัย โดยปรากฏอยู่ในแผนการสอนของรายละเอียดของรายวิชา (มคอ.3 หรือ มคอ.4)
ยกเว้ น วิ ช าวิ ธี วิ จั ย และมี ก ารประเมิ น ผลการเรี ย นรู้ ของนั ก ศึ ก ษาในประเด็ น การน า
กระบวนการวิจัยมาใช้ในการเรียนการสอนอย่างชัดเจน
การสอดแทรกศิลปะและวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น ในกระบวนการเรียนการสอนหรือ การ
มอบหมายงานที่เกี่ยวข้องกับศิลปะและวัฒนธรรมหรือภูมิปัญญาท้องถิ่น โดยปรากฏอยู่ใน
แผนการสอนของรายละเอียดของรายวิชา (มคอ.3 หรือ มคอ.4) และมีการประเมินผลการ
เรียนรู้ของนักศึกษาในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับศิลปะและวัฒนธรรมอย่างชัดเจน
การพัฒนาการเรียนการสอนของอาจารย์ที่มีผลการประเมินการสอนต่ากว่า 3.51 และมีการ
ดาเนินงานตามระบบ โดยปรากฏอยู่ในรายงานผลการดาเนินงานของหลักสูตร (มคอ.7)
:
คะแนน 2
มีการดาเนินการ
2 ข้อ

คะแนน 3
มีการดาเนินการ
3 ข้อ

คะแนน 4
มีการดาเนินการ
4 ข้อ

คะแนน 5
มีการดาเนินการ
5 ข้อ
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-18ตัวบ่งชี้ที่ 1.8

:

การบริหารหลักสูตร

ประเภทตัวบ่งชี้

:

กระบวนการ

คาอธิบาย
:
การบริ ห ารหลั กสู ตรโดยคณะกรรมการบริ ห ารหลั ก สู ต รต้ องดาเนิ นการให้
เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานการอุดมศึกษาและเกณฑ์มาตรฐานที่เกี่ยวข้อง ทั้งการกาหนดอาจารย์ผู้สอน อาจารย์ที่
ปรึ ก ษา การจั ด การเรี ย นการสอน การประเมิ น ผล การติ ด ตามผลการจั ด การศึ ก ษา การประเมิ น หลั ก สู ต ร
นอกจากนี้ต้องมีระบบการรับนักศึกษา การเตรียมความพร้อมของสิ่งอานวยความสะดวกเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้
การบริหารจัดการความเสี่ยง การส่งเสริมพัฒนานักศึกษาให้มีความรู้ตามหลักสูตร คุณลักษณะและทักษะการ
เรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ตลอดจนทักษะการได้รับการจ้างงาน (employability skills)
เกณฑ์การประเมิน
:
1. การควบคุมระบบการรับนักศึกษา
2. การควบคุมกากับการจัดการเรียนการสอน ที่สร้างเสริมการประกอบอาชีพ ที่ส่งเสริมทักษะการ
ได้รับการจ้างงาน
3. การวางระบบอาจารย์ที่ปรึกษา(ปริญญาตรี โท เอก) และอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ /สาระ
นิพนธ์(ปริญญาโท เอก)
4. การจัดเตรียมความพร้อมของสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
5. การควบคุมกากับกระบวนการจัดการเรียนการสอนและการประเมินผู้เรียน
6. การพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนของอาจารย์
7. การติดตามคุณภาพการผลิตบัณฑิต
8. การควบคุมกากับการดาเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
เกณฑ์การประเมิน

:
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-19ตัวบ่งชี้ที่ 1.9

:

การประเมินผู้เรียน

ประเภทตัวบ่งชี้

:

กระบวนการ

คาอธิบาย
:
การประเมินผลผู้เรียนให้ข้อมูลสารสนเทศที่เป็นประโยชน์ต่อการปรับปรุงการ
เรียนการสอนของผู้สอนและผู้เรียน การประเมินผู้เรียนต้องสอดคล้องเปูาหมายการเรียนรู้และผลลัพธ์ที่คาดหวัง
ของหลักสูตร ใช้การประเมินตามสภาพจริง มีการใช้เครื่องมือประเมินที่มีความหลากหลาย และสามารถให้ข้อมูล
ปูอนกลับ (feedback) ที่ทาให้ผู้เรียนสามารถแก้ไขจุดอ่อนหรือเสริมจุดแข็งของตนเองได้ให้ผลการประเมินที่
สะท้อนระดับความสามารถที่แท้จริงของผู้เรียน
เกณฑ์การประเมิน
:
1. การประเมินผลการเรียนรู้ตามสภาพจริง
2. การกาหนดเกณฑ์การประเมินและการให้เกรดการเรียนรู้
3. การใช้ประโยชน์จากการประเมิน
4. สาหรับระดับบัณฑิตศึกษา การประเมินวิทยานิพนธ์/สาระนิพนธ์
เกณฑ์การประเมิน

: ระดับปริญญาตรี

เกณฑ์การประเมิน

: บัณฑิตศึกษา
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-20ตัวบ่งชี้ที่ 1.10

:

การดูแล ช่วยเหลือและสนับสนุนนักศึกษา

ประเภทตัวบ่งชี้

:

กระบวนการ

คาอธิบาย
:
นักศึกษาต้องได้รับการดูแลให้คาปรึกษาจากอาจารย์ที่ปรึกษาวิช าการ
(ระดับปริญญาตรี โท เอก) และอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์/สาระนิพนธ์(ระดับบัณฑิตศึกษา) อย่างใกล้ชิด
เพื่อให้ผู้เรียนได้รับโอกาสและการพัฒนาตนเองเต็มตามศักยภาพ ระบบการดูแลช่วยเหลือต้องมีประสิทธิภาพ
มีการบริหารจัดการช่วยแก้ไขหรือปูองกันความเสี่ยงของนักศึกษาที่มีปัญหาเพื่อให้สามารถสาเร็จการศึกษาได้
ตามระยะเวลาที่หลักสูตรกาหนด หรือไม่ต้องออกกลางคัน รวมทั้งการส่งเสริมการเผยแพร่ผลงานวิชาการของ
นักศึกษา การสร้างโอกาสการเรียนรู้ที่ส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนให้ได้มาตรฐานสากล
เกณฑ์การประเมิน
:
1. การบริหารจัดการความเสี่ยงทางการเรียน
2. กระบวนการให้คาปรึกษาทางการเรียน/การทาโครงงาน/การทาวิทยานิพนธ์
3. การส่งเสริมการเผยแพร่ผลงานวิทยานิพนธ์ สาระนิพนธ์ของนักศึกษา
4. การสร้างโอกาสการเรียนรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้เรียนให้ได้มาตรฐานสากล (บัณฑิตศึกษา)
เกณฑ์การประเมิน

: ระดับปริญญาตรี

เกณฑ์การประเมิน

: ระดับบัณฑิตศึกษา
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-21ตัวบ่งชี้ที่ 1.11

:

คุณภาพของผู้สาเร็จการศึกษาตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ

ชนิดของตัวบ่งชี้

:

ผลผลิต

คาอธิบายตัวบ่งชี้
:
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ( Thai Qualifications
Framework for Higher Education : TQF) ได้มีการกาหนดคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ตามที่หลักสูตร
กาหนดครอบคลุมผลการเรียนรู้อย่างน้อย 5 ด้านคือ 1) ด้านคุณธรรมจริยธรรม 2) ด้านความรู้ 3) ด้านทักษะทาง
ปัญญา 4) ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบและ 5) ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข
การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศตัวบ่งชี้นี้จะเป็นการประเมินคุณภาพของผลการเรียนรู้จากบัณฑิตใน
มุมมองของผู้ใช้บัณฑิต
สูตรคานวณ

เกณฑ์การประเมิน
:
นาผลจาการประเมินบัณฑิตที่มีคะแนนเต็ม 5
จานวนบัณฑิตที่ตอบแบบสารวจจะต้องไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 ของจานวนบัณฑิตที่สาเร็จการศึกษา
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-22ตัวบ่งชี้ที่ 1.12

:

ผลงานของผู้สาเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโท ที่ได้รับการตีพิมพ์ เผยแพร่

ชนิดของตัวบ่งชี้

:

ผลผลิต

คาอธิบายตัวบ่งชี้
:
การศึกษาในระดับปริญญาโทจะต้องมีการค้นคว้า คิดอย่างเป็นระบบ วิจัยเพื่อ
หาคาตอบที่มีความน่าเชื่อถือ ผู้สาเร็จการศึกษาจะต้องประมวลความรู้เพื่อจัดทาผลงานที่แสดงถึงความสามารถใน
การใช้ความรู้อย่างเป็นระบบและสามารถนาเผยแพร่ให้เป็นประโยชน์ต่อสาธารณะ ตัวบ่งชี้นี้จะเป็นการประเมิน
คุณภาพของผลงานของผู้สาเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโท
ค่าน้าหนัก
ค่าน้าหนัก

ระดับคุณภาพการเผยแพร่

0.20

มีการเผยแพร่สู่สาธารณะในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง

0.40

มีการตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ

0.60

มีการตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ

0.80

มีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติที่ปรากฏในฐานข้อมูลระดับชาติตาม
ประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษา ว่าด้วย หลักเกณฑ์การ
พิจารณาวารสารทางวิชาการสาหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556
มีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ปรากฏในฐานข้อมูลระดับนานาชาติตาม
ประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษา ว่าด้วย หลักเกณฑ์การพิจารณา
วารสารทางวิชาการสาหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556 (ดูภาคผนวก)

1.00

 การเผยแพร่สู่สาธารณะในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง หมายถึง การเผยแพร่ในลักษณะของรายงานสืบเนื่อง
จากการประชุมวิชาการ วารสารวิชาการ หรือสิ่งพิมพ์ทางวิชาการในระดับมหาวิทยาลัย หรือระดับคณะ
และต้องเป็นผลงานที่ผ่านการกลั่นกรอง (Peer review) โดยมีบุคคลภายนอกสถาบันร่วมเป็นกรรมการ
พิจารณาด้วย
 การส่งบทความเพื่อพิจารณาคัดเลือกให้นาเสนอในการประชุมวิชาการต้องส่งเป็นฉบับสมบูรณ์ (Full
Paper) และเมื่อได้รับการตอบรับและตีพิมพ์แล้ว การตีพิมพ์ต้องตีพิมพ์เป็นฉบับสมบูรณ์ซึ่งสามารถอยู่ใน
รูปแบบเอกสาร หรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้
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-23เกณฑ์การประเมิน
:
โดยการแปลงค่าร้อยละของผลรวมถ่วงน้าหนักของผลงานที่ตีพิมพ์เผยแพร่ต่อผู้ สาเร็จการศึกษาเป็นคะแนน
ระหว่าง 0 – 5 กาหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 25 ขึ้นไป
1. คานวณร้อยละของผลรวมถ่วงน้าหนักของผลงานที่ตีพิมพ์เผยแพร่ต่อผู้สาเร็จการศึกษา
ร้อยละของผลงาน =

ผลรวมถ่วงน้าหนักของผลงานทีต่ ีพิมพ์หรือเผยแพร่ของผู้สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท x 100
จานวนผู้สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาโททัง้ หมด

2. แปลงค่าร้อยละที่คานวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5
คะแนนที่ได้ = ร้อยละของผลรวมถ่วงน้าหนักของผลงานที่ตีพิมพ์เผยแพร่ต่อผู้สาเร็จการศึกษา x 5
25
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-24ตัวบ่งชี้ที่ 1.13

:

ผลงานของผู้สาเร็จการศึกษาในระดับปริญญาเอก ที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่

ชนิดของตัวบ่งชี้

:

ผลผลิต

คาอธิบายตัวบ่งชี้
:
การศึกษาในระดับปริญญาเอกเป็นการศึกษาในระดับสูงจะต้องมีการค้นคว้า คิด
อย่างเป็นระบบ วิจัยเพื่อหาประเด็นความรู้ใหม่ที่มีความน่าเชื่อถือ เป็นประโยชน์ ผู้สาเร็จการศึกษาจะต้องประมวล
ความรู้เพื่อจัดทาผลงานที่แสดงถึงความสามารถในการใช้ความรู้อย่างเป็นระบบและสามารถนาเผยแพร่ให้เป็น
ประโยชน์ต่อสาธารณะ ตัวบ่งชี้นี้จะเป็นการประเมินคุณภาพของผลงานของผู้สาเร็จการศึกษาในระดับปริญญาเอก
ค่าน้าหนัก
ค่าน้าหนัก

ระดับคุณภาพงานวิจัย

0.20

บทความวิจัยทีม่ ีการตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ

0.40

บทความวิจัยที่มีการตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ) หรือที่ใน
วารสารวิชาการที่ไม่อยู่ในประกาศของสกอ. แต่สถาบันนาเสนอสภาเพื่ออนุมัติ (ดูจากข้อยกเว้นใน
ประกาศของ กกอ. เรื่องวารสารงานวิจัย ที่ต้องให้สภาอนุมัติวารสารเหล่านี้)
บทความวิจัยทีม่ ีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI (กลุ่มที่ 2 )

0.60
0.80
1.00

บทความวิจัยที่มีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่อยู่ในฐานข้อมูลที่เป็นที่ยอมรับใน
ระดับสากลนอกเหนือจากฐาน ISI หรือ Scopus หรือมีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏใน
ฐานข้อมูล TCI (กลุ่มที่ 1 )
บทความวิจัยทีม่ ีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ปรากฏในฐานข้อมูลระดับ
นานาชาติตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษา ว่าด้วย หลักเกณฑ์การ
พิจารณาวารสารทางวิชาการสาหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556

 การส่งบทความเพื่อพิจารณาคัดเลือกให้นาเสนอในการประชุมวิชาการต้องส่งเป็นฉบับ
สมบูรณ์ (Full Paper) และเมื่อได้รับการตอบรับและตีพิมพ์แล้ว การตีพิมพ์ต้องตีพิมพ์เป็นฉบับสมบูรณ์
ซึ่งสามารถอยู่ในรูปแบบเอกสาร หรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้
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-25เกณฑ์การประเมิน
:
โดยการแปลงค่าร้ อยละของผลรวมถ่วงน้าหนักของผลงานที่ตีพิมพ์เผยแพร่ต่อผู้สาเร็จการศึกษา เป็นคะแนน
ระหว่าง 0 – 5 กาหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 50 ขึ้นไป
1. คานวณร้อยละของผลรวมถ่วงน้าหนักของผลงานที่ตีพิมพ์เผยแพร่ต่อผู้สาเร็จการศึกษา
ร้อยละของผลงาน =

ผลรวมถ่วงน้าหนักของผลงานทีต่ ีพิมพ์หรือเผยแพร่ของผู้สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก x 100
จานวนผู้สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกทั้งหมด

2. แปลงค่าร้อยละที่คานวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5
คะแนนที่ได้ = ร้อยละของผลรวมถ่วงน้าหนักของผลงานที่ตีพิมพ์เผยแพร่ต่อผู้สาเร็จการศึกษา x 5
50
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-26ตัวบ่งชี้ที่ 1.14

:

ร้อยละของบัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งานทาหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี

ชนิดของตัวบ่งชี้

:

ผลผลิต

คาอธิบายตัวบ่งชี้
:
หลั ก สู ตรทุกหลั ก สู ตรมีวัต ถุประสงค์ข องการผลิ ต บัณฑิ ตอย่ างชัดเจน และ
วัตถุประสงค์หนึ่งที่ประกอบไปด้วย ความรู้ ความเชี่ยวชาญและทักษะการประกอบอาชีพ ตัวบ่งชี้นี้จะช่วยสะท้อน
การบรรลุวัตถุประสงค์ดังกล่าว
บัณฑิตปริญญาตรีที่สาเร็จศึกษาในหลักสูตรภาคปกติภาคพิเศษและภาคนอกเวลาในสาขานั้นๆที่ได้งานทาหรือมี
กิจการของตนเองที่มีรายได้ประจาภายในระยะเวลา 1 ปีนับจากวันที่สาเร็จการศึกษาเมื่อเทียบกับบัณฑิตที่สาเร็จ
การศึกษาในปีการศึกษานั้นการนับการมีงานทานับกรณีการทางานสุจริ ตทุกประเภทที่สามารถสร้างรายได้เข้ามา
ประจาเพื่อเลี้ยงชีพตนเองได้การนับจานวนผู้มีงานทาของผู้สาเร็จการศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนในภาคพิเศษหรือ
ภาคนอกเวลาให้นับเฉพาะผู้ที่เปลี่ยนงานใหม่หลังสาเร็จการศึกษาเท่านั้น
เกณฑ์การประเมิน
:
โดยการแปลงค่าร้อยละของบัณฑิตปริ ญญาตรีที่ได้งานทาหรือประกอบอาชีพ
อิสระภายใน 1 ปีเป็นคะแนนระหว่าง 0 – 5 กาหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 100
1. คานวณร้อยละของบัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งานทาหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี ตามสูตร

การคานวณค่าร้อยละนี้ไม่นาบัณฑิตที่ประสงค์จะศึกษาต่อ รับการเกณฑ์ทหารและการบรรพชามาพิจารณา
2. แปลงค่าร้อยละที่คานวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5
คะแนนที่ได้ = ค่าร้อยละของบัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งานทาหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปีx 5
100
หมายเหตุ: จานวนบัณฑิตที่ตอบแบบสารวจจะต้องไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 ของจานวน
บัณฑิตที่สาเร็จการศึกษาหากคะแนนที่คานวณได้เกิน 5 คะแนนให้ถือว่าได้ 5 คะแนน
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-27ระดับคณะ ประกอบด้วยผลการดาเนินงานระดับหลักสูตร และเพิ่มเติมตัวบ่งชี้ที่ดาเนินการในระดับคณะ
จานวนรวม 8 ตัวบ่งชี้ ดังนี้
องค์ประกอบด้าน
การผลิตบัณฑิต

การวิจัย

การบริการวิชาการ
การบริหารจัดการ

ตัวบ่งชี้
2.1 ผลการประเมินระดับหลักสูตร
(ค่าเฉลี่ยของระดับคุณภาพของทุกหลักสูตรที่คณะ
รับผิดชอบ)
2.2 การบริการนักศึกษา (ถ้ามี)
2.3 กิจกรรมนักศึกษา (ถ้ามี)
2.4 ระบบและกลไกการบริหารและพัฒนางานวิจัยหรือ
งานสร้างสรรค์ (ถ้ามี)
2.5 เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ต่อจานวน
อาจารย์ประจาและนักวิจัยประจา
2.6 ผลงานวิชาการของอาจารย์ประจาและนักวิจัยประจา
2.7 การบริการวิชาการแก่สังคม
2.8 การบริหารของคณะเพื่อการกากับติดตามผลลัพธ์
ตามพันธกิจและกลุ่มสถาบัน

ชนิดตัวบ่งชี้
ปัจจัยนาเข้า
กระบวนการ และ
ผลผลิต
กระบวนการ
กระบวนการ
กระบวนการ

ผลผลิต
กระบวนการ
กระบวนการ
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-28ตัวบ่งชี้ที่ 2.1

:

ผลการประเมินระดับหลักสูตร

ชนิดของตัวบ่งชี้

:

ผลลัพธ์

คาอธิบายตัวบ่งชี้
:
ผลการดาเนินการของแต่ละหลักสูตรในคณะนั้น ซึ่งสามารถสะท้อนคุณภาพ
ของบัณฑิตในหลักสูตรที่คณะรับผิดชอบ
เกณฑ์การประเมิน

:

ค่าเฉลี่ยของระดับคุณภาพของทุกหลักสูตรที่คณะรับผิดชอบ

เกณฑ์การประเมินหลักสูตร มี 6 ระดับ
ตัวบ่งชี้มาตรฐาน

คะแนนเฉลี่ยของตัวบ่งชี้พัฒนา

ไม่ผ่าน
ผ่าน

สูตรการคานวณ ค่าเฉลี่ย เท่ากับ

0
0.01-1.50
1.51-2.50
2.51-3.50
3.51-4.50
4.51-5.00

ระดับคุณภาพ
ระดับ 0 =
ระดับ 1 =
ระดับ 2 =
ระดับ 3 =
ระดับ 4 =
ระดับ 5 =

ไม่ผ่านมาตรฐาน
ผ่าน
ผ่านระดับพอใช้
ผ่านระดับใช้ได้
ผ่านระดับดี
ผ่านระดับดีมาก

ผลบวกของค่าระดับของทุกหลักสูตร
จานวนหลักสูตรทั้งหมดที่คณะรับผิดชอบ
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-29ตัวบ่งชี้ที่ 2.2

:

การบริการนักศึกษา

ชนิดของตัวบ่งชี้

:

กระบวนการ

คาอธิบายตัวบ่งชี้
:
สถาบันอุดมศึกษาควรจัดบริการด้านต่างๆ ให้นักศึกษาและศิษย์เก่าในกิจกรรม
ที่เป็นประโยขน์กับนักศึกษาเพื่อการดารงชีวิตอย่างมีความสุขและคุ้มค่าในระหว่างการใช้ชีวิตในสถาบันอุดมศึกษา
ตั้งแต่ การให้ คาปรึ กษา ทั้งด้านวิช าการและการใช้ชีวิต จัด บริการข้อมู ล หน่ว ยงานที่ให้ บริ การ เช่น ทุนกู้ยื ม
การศึกษา แหล่งทุนการศึกษาต่อ การบริการจัดหางาน แหล่งข้อมูลการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ การเตรียมความ
พร้อมเพื่อการทางานเมื่อสาเร็จการศึกษา ข้อมูลข่าวสารความเคลื่อนไหวในและนอกสถาบันที่จาเป็นแก่นักศึกษา
และศิ ษ ย์ เ ก่ า โดยการให้ บ ริ การทั้ ง หมดต้ อ งให้ ค วามส าคั ญ กับ การบริ ก ารที่มี คุ ณ ภาพและเกิ ด ประโยชน์ แ ก่
ผู้รับบริการอย่างแท้จริง
เกณฑ์มาตรฐาน
1.
2.
3.
4.
5.
6.
เกณฑ์การประเมิน
คะแนน 1
มีการดาเนินการ
1 ข้อ

:
จัดบริการให้คาปรึกษาทางวิชาการ และการใช้ชีวิตแก่นักศึกษาในสถาบัน
มีการให้ข้อมูลของหน่วยงานที่ให้บริการ กิจกรรมพิเศษนอกหลักสูตร แหล่งงานทั้งเต็มเวลา
และนอกเวลาแก่นักศึกษา
จัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมเพื่อการทางานเมื่อสาเร็จการศึกษาแก่นักศึกษา
ประเมินคุณภาพของการจัดกิจกรรมและการจัดบริการในข้อ 1-3 ทุกข้อไม่ต่ากว่า 3.51 จาก
คะแนนเต็ม 5
นาผลการประเมินจากข้อ 4 มาปรับปรุงพัฒนาการให้บริการและการให้ข้อมูล เพื่อส่งให้ผล
การประเมินสูงขึ้นหรือเป็นไปตามความคาดหวังของนักศึกษา
ให้ข้อมูลและความรู้ที่เป็นประโยชน์ในสายอาชีพแก่ศิษย์เก่า
:
คะแนน 2
มีการดาเนินการ
2 ข้อ

คะแนน 3
มีการดาเนินการ
3-4 ข้อ

คะแนน 4
มีการดาเนินการ
5 ข้อ

คะแนน 5
มีการดาเนินการ
6 ข้อ
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-30ตัวบ่งชี้ที่ 2.3

:

กิจกรรมนักศึกษา

ชนิดของตัวบ่งชี้

:

กระบวนการ

คาอธิบายตัวบ่งชี้
:
สถาบั น อุ ด มศึ ก ษาต้ อ งส่ ง เสริ ม ให้ มี ก ารจั ด กิ จ กรรมนั ก ศึ ก ษาต่ า ง ๆ อย่ า ง
เหมาะสมและครบถ้วน กิจกรรมนักศึกษาหมายถึงกิจกรรมเสริมหลักสูตรที่ดาเนินการทั้งโดยสถาบันและโดย
องค์กรนั กศึกษา เป็ นกิจกรรมที่ผู้เข้าร่ว มจะมีโอกาสได้รับการพัฒ นาสติปัญญา สั งคม อารมณ์ ร่างกาย และ
คุณธรรมจริยธรรมสอดคล้องกับคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ 5 ประการ ได้แก่ (1) คุณธรรม จริยธรรม (2)
ความรู้ (3) ทักษะทางปัญญา (4) ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ (5) ทักษะการวิเคราะห์
เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และสอดคล้องกับคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ที่
สภา/องค์กรวิชาชีพได้กาหนดเพิ่มเติม ตลอดจนสอดคล้องกั บความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต และนาหลัก PDSA
(Plan Do Study Act) ไปใช้ในชีวิตประจาวันเป็นการพัฒนาคุณภาพนักศึกษาอย่างยั่งยืน
เกณฑ์มาตรฐาน
1.
2.

3.
4.
5.
6.
เกณฑ์การประเมิน
คะแนน 1
มีการดาเนินการ
1 ข้อ

:
จัดทาแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาในภาพรวมของสถาบันโดยให้นักศึกษามีส่วนร่วม
ในการจัดทาแผนและการจัดกิจกรรม
ในแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา ในระดับปริญญาตรี ให้ดาเนินกิจกรรมในประเภท
ต่อไปนี้ให้ครบถ้วน
- กิจกรรมส่งเสริมคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ที่กาหนดโดยสถาบัน
- กิจกรรมกีฬา หรือการส่งเสริมสุขภาพ
- กิจกรรมบาเพ็ญประโยชน์ หรือรักษาสิ่งแวดล้อม
- กิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรม
- กิจกรรมส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรม
จัดกิจกรรมให้ความรู้และทักษะการประกันคุณภาพการศึกษาแก่นักศึกษา
ทุกกิจกรรมที่ดาเนินการ มีการประเมินผลความสาเร็จตามวัตถุประสงค์ของกิจกรรมและนา
ผลการประเมินมาปรับปรุงการดาเนินงานครั้งต่อไป
ประเมินความสาเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา
นาผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือปรับปรุงการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนานักศึกษา
:
คะแนน 2
มีการดาเนินการ
2 ข้อ

คะแนน 3
มีการดาเนินการ
3 – 4 ข้อ

คะแนน 4
มีการดาเนินการ
5 ข้อ

คะแนน 5
มีการดาเนินการ
6 ข้อ
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-31ตัวบ่งชี้ที่ 2.4

:

ระบบและกลไกการบริหารและพัฒนางานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์

ชนิดของตัวบ่งชี้

:

กระบวนการ

คาอธิบายตัวบ่งชี้
:
สถาบั น อุด มศึก ษาต้อ งมี การบริ ห ารจั ดการงานวิจัย และงานสร้า งสรรค์ที่ มี
คุณภาพโดยมีแนวทางการดาเนินงานที่เป็นระบบและมีกลไกส่งเสริมสนับสนุนครบถ้วนเพื่อให้สามารถดาเนินการ
ได้ตามแผนที่กาหนดไว้ ทั้งการสนับสนุนด้านการจัดหาแหล่งทุนวิจัยและการจัดสรรทุนวิจัยจากงบประมาณของ
สถาบันให้กับบุคลากร ส่งเสริมพัฒนาสมรรถนะแก่นักวิจัยและทีมวิจัย การสนับสนุนทรัพยากรที่จาเป็นซึ่งรวมถึง
ทรัพยากรบุคคล ทรัพยากรการเงิน เครื่องมืออุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องต่างๆตลอดจนจัดระบบสร้างขวัญและกาลังใจแก่
นักวิจัยอย่างเหมาะสม ตลอดจนมีระบบและกลไกเพื่อช่วยในการคุ้มครองสิทธิ์ของงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่
นาไปใช้ประโยชน์เพื่อก้าวสู่การเป็นมหาวิทยาลัยวิจัย
เกณฑ์มาตรฐาน :
1. มีระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารงานวิจัยที่สามารถนาไปใช้ประโยชน์ในการบริหารงานวิจัย
และงานสร้างสรรค์
2. สนับสนุนพันธกิจด้านการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์อย่างน้อยในประเด็นต่อไปนี้
- ห้องปฏิบัติการวิจัยฯ หรือหน่วยวิจัยฯ หรือศูนย์เครื่องมือ หรือศูนย์ให้คาปรึกษาและ
สนับสนุนการวิจัยฯ
- ห้องสมุดหรือแหล่งค้นคว้าข้อมูลสนับสนุนการวิจัยฯ
- สิ่งอานวยความสะดวกหรือการรักษาความปลอดภัยในการวิจัยฯ เช่น ระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ ระบบรักษาความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการวิจัย
- กิจกรรมวิชาการที่ส่งเสริมงานวิจัยฯ เช่น การจัดประชุมวิชาการ การจัดแสดงงาน
สร้างสรรค์ การจัดให้มีศาสตราจารย์อาคันตุกะหรือศาสตราจารย์รับเชิญ (visiting
professor)
3. จัดสรรงบประมาณของสถาบัน เพื่อเป็นทุนวิจัยหรืองานสร้างสรรค์
4. จัดสรรงบประมาณเพื่อสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ในการประชุม
วิชาการหรือการตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติ และมีการเผยแพร่ผลงานวิจัยหรือ
งานสร้างสรรค์ในการประชุมวิชาการหรือการตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติ
5. มีการพัฒนาสมรรถนะนักวิจัย มีการสร้างขวัญและกาลังใจตลอดจนยกย่องนักวิจัย/อาจารย์ที่
มีผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ดีเด่น
6. มีระบบและกลไกเพื่อช่วยในการคุ้มครองสิทธิ์ของงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่นาไปใช้
ประโยชน์และดาเนินการตามระบบที่กาหนด (เฉพาะมหาวิทยาลัยวิจัย)
เกณฑ์การประเมิน
คะแนน 1
มีการดาเนินการ
1 ข้อ

:
คะแนน 2
มีการดาเนินการ
2 ข้อ

คะแนน 3
มีการดาเนินการ
3 ข้อ

คะแนน 4
มีการดาเนินการ
4 ข้อ

คะแนน 5
มีการดาเนินการ
5 ข้อ
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-32ตัวบ่งชี้ที่ 2.5

;

เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ต่อจานวนอาจารย์ประจาและ
นักวิจัยประจา

ชนิดชองตัวบ่งชี้

:

ปัจจัยนาเข้า

คาอธิบายตัวบ่งชี้
:
ปัจจัยสาคัญที่ส่งเสริมสนับสนุนให้เกิดการผลิตงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ใน
สถาบันอุดมศึกษา คือ เงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ ดังนั้น สถาบันอุดมศึกษาจึงต้องจัดสรรเงินจาก
ภายในสถาบันและที่ได้รับจากภายนอกสถาบันเพื่อสนับสนุนการทาวิจัยหรืองานสร้างสรรค์อย่างมี ประสิทธิภาพ
ตามสภาพแวดล้อมและจุดเน้นของสถาบัน
นอกจากนั้นเงินทุนวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่สถาบันได้รับจากแหล่งทุน
ภายนอกยังเป็นตัวบ่งชี้ที่สาคัญ ที่แสดงถึงศักยภาพด้านการวิจัยของสถาบัน โดยเฉพาะสถาบันที่อยู่ในกลุ่มที่เน้น
การวิจัย
เกณฑ์การประเมิน
:
โดยการแปลงจานวนเงิ นต่อจานวนอาจารย์ประจาและนักวิจัยประจาเป็ น
คะแนนระหว่าง 0 – 5
1. เกณฑ์เฉพาะสถาบันกลุ่ม ข และ ค2 จาแนกเป็น 3 กลุ่มสาขาวิชา
1.1 กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
จานวนเงิน สนั บ สนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากภายในและภายนอกสถาบันที่
กาหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 = 60,000 บาทขึ้นไปต่อคน
1.2 กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
จานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากภายในและภายนอกสถาบันที่
กาหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 = 50,000 บาทขึ้นไปต่อคน
1.3 กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
จานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากภายในและภายนอกสถาบันที่
กาหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 = 25,000 บาทขึ้นไปต่อคน
2. เกณฑ์ประเมินเฉพาะสถาบันกลุ่ม ค1 และ ง จาแนกเป็น 3 กลุ่มสาขาวิชา
2.1 กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
จานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากภายในและภายนอกสถาบันที่
กาหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 = 180,000 บาทขึ้นไปต่อคน
2.2 กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
จานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากภายในและภายนอกสถาบันที่กาหนดให้
เป็นคะแนนเต็ม 5 = 150,000 บาทขึ้นไปต่อคน
2.3 กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
จานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากภายในและภายนอกสถาบันที่ กาหนดให้
เป็นคะแนนเต็ม 5 = 75,000 บาทขึ้นไปต่อคน
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-33สูตรการคานวณ
:
1. คานวณจานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากภายในและภายนอกสถาบันต่อจานวนอาจารย์
ประจาและนักวิจัยประจา
จานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยฯ =

จานวนเงินสนับสนุนงานวิจยั ฯจากภายในและภายนอก
จานวนอาจารย์ประจาและนักวิจยั ประจา

2. แปลงจานวนเงินที่คานวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5
คะแนนที่ได้ =

จานวนเงินสนับสนุนงานวิจยั ฯจากภายในและภายนอก x 5
จานวนเงินสนับสนุนงานวิจยั ฯที่กาหนดให้ เป็ นคะแนนเต็ม 5

สรุปคะแนนที่ได้ในระดับคณะวิชา
คะแนนที่ได้ในระดับคณะวิชา = ค่าเฉลี่ยของคะแนนที่ได้ของทุกกลุ่มสาขาวิชาในคณะวิชา
หมายเหตุ :
1. จานวนอาจารย์และนักวิจัยประจา ให้นับตามปีการศึกษา และนับเฉพาะที่ปฏิบัติงานจริงไม่นับ
รวมผู้ลาศึกษาต่อ
2. ให้นับจานวนเงินที่มีการลงนามในสัญญารับทุนในปีการศึกษาหรือปีงบประมาณหรือปีปฏิทิน
นั้นๆ ไม่ใช่จานวนเงินที่เบิกจ่ายจริง
3. กรณีที่มีหลักฐานการแบ่งสัดส่วนเงินสนับสนุนงานวิจัย ซึ่งอาจเป็นหลักฐานจากแหล่งทุนหรือ
หลักฐานจากการตกลงร่วมกันของสถาบันที่ร่วมโครงการ ให้แบ่งสัดส่วนเงินตามหลักฐานที่ปรากฏ กรณีที่ไม่มี
หลักฐาน ให้แบ่งเงินตามสัดส่วนผู้ร่วมวิจัยของแต่ละสถาบัน
4. การนับจานวนเงินสนับสนุนโครงการวิจัย สามารถนับเงินโครงการวิจัยสถาบันที่ได้ลงนามใน
สัญญารับทุนโดยอาจารย์หรือนักวิจัย แต่ไม่สามารถนับเงินโครงการวิจัยสถาบันที่บุคลากรสายสนับสนุนที่ไม่ใช่
นักวิจัยเป็นผู้ดาเนินการ
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-34ตัวบ่งชีท้ ี่ 2.6

:

ผลงานวิชาการของอาจารย์ประจาและนักวิจัยประจา

ชนิดของตัวบ่งชี้

:

ผลผลิต

คาอธิบายตัวบ่งชี้
:
ผลงานวิชาการเป็นข้อมูลที่สาคัญในการแสดงให้เห็นว่าอาจารย์ประจาและ
นักวิจัยได้สร้างสรรค์ขึ้นเพื่อแสดงให้เห็นถึงความก้าวหน้าทางวิชาการและการพัฒนาองค์ความรู้อย่างต่อเนื่อง เป็น
ผลงานที่มีคุณค่า สมควรส่ งเสริ มให้มีการเผยแพร่และนาไปใช้ประโยชน์ทั้งเชิงวิช าการและการแข่งขันของ
ประเทศ ผลงานวิชาการอยู่ในรูปของบทความวิจัยหรือบทความวิชาการที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการ
ประชุมวิช าการระดับ ชาติ หรื อ ระดับ นานาชาติ ตีพิมพ์ในวารสารวิช าการที่ ปรากฏในฐานข้อมูล TCI หรือ
SCOPUS ผลงานได้รับการจดอนุสิทธิบัตรหรือสิทธิบัตร หรือเป็น ผลงานวิชาการรับใช้สังคมที่ผ่านการประเมิน
ตาแหน่งทางวิชาการแล้ว ผลงานวิจัยที่หน่วยงานหรือองค์กรระดับชาติว่าจ้างให้ดาเนินการ ตาราหรือหนังสือที่
ใช้ในการขอผลงานทางวิชาการและผ่านการพิจารณาตามเกณฑ์การขอตาแหน่งทางวิชาการแล้ว โดยมีวิธีการคิด
ดังนี้
เกณฑ์การประเมิน

:
กลุ่มสาขาวิชา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
กลุ่มสาขาวิชา วิทยาศาสตร์สุขภาพ
กลุ่มสาขาวิชา มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ร้อยละ 30 = 5
ร้อยละ 30 = 5
ร้อยละ 20 = 5

สูตรคานวณ
1. คานวณร้อยละของผลรวมถ่วงน้าหนักของผลงานวิชาการของอาจารย์ประจาและนักวิจัยประจาตามสูตร
ผลรวมถ่วงน้าหนักของผลงานวิชาการของอาจารย์ประจาและนักวิจัยประจาสังกัดคณะ
จานวนอาจารย์ประจาสังกัดคณะทั้งหมด

x 100

2. แปลงค่าร้อยละที่คานวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5
คะแนนที่ได้
=
ร้อยละของผลรวมถ่วงน้าหนักของผลงานวิชาการของอาจารย์ประจาและนักวิจัยประจาสังกัดคณะ

x 5
ร้อยละของผลรวมถ่วงน้าหนักของผลงานวิชาการของอาจารย์ประจาและนักวิจัยประจาสังกัดคณะที่กาหนดให้เป็น
คะแนนเต็ม 5
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-35กาหนดระดับคุณภาพผลงานดังนี้
ค่าน้าหนัก
ระดับคุณภาพงานวิจัย
0.20 บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับเต็มที่มีการตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ
ระดับชาติ
0.40 บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับเต็มที่มีการตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับ
นานาชาติ) หรือที่ในวารสารวิชาการที่ไม่อยู่ในประกาศของ สกอ. แต่สถาบันนาเสนอสภาเพื่ออนุมัติ (ดูจาก
ข้อยกเว้นในประกาศของ กกอ. เรื่องวารสารงานวิจัย ที่ต้องให้สภาอนุมัติวารสารเหล่านี้)
0.60
- บทความวิจัยหรือบทความวิชาการมีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI (กลุ่มที่ 2 )
- ผลงานได้รับการจดอนุสิทธิบัตร
0.80

1.00

บทความวิจัยหรือบทความวิชาการที่มีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่อยู่ในฐานข้อมูลที่เป็นที่
ยอมรับในระดับสากลนอกเหนือจากฐานข้อมูลระดับนานาชาติตามระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษา
ว่าด้วย หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการสาหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556 หรือมี
การตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI (กลุ่มที่ 1 )
- บทความวิจัยหรือบทความวิชาการมีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ปรากฏในฐานข้อมูล
ระดับนานาชาติตามระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษา ว่าด้วย หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทาง
วิชาการสาหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556 (ดูภาคผนวก)
- ผลงานได้รับการจดสิทธิบัตร
- ผลงานวิชาการรับใช้สังคมที่ผ่านการประเมินตาแหน่งทางวิชาการแล้ว
- ผลงานวิจัยที่หน่วยงานหรือองค์กรระดับชาติว่าจ้างให้ดาเนินการ
- ผลงานค้นพบพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ที่ค้นพบใหม่และได้รับการจดทะเบียน
- ตาราหรือหนังสือที่ผ่านการการประเมินตาแหน่งทางวิชาการแล้ว
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-36ตัวบ่งชี้ที่ 2.7

:

การบริการวิชาการแก่สังคม

ชนิดของตัวบ่งชี้

:

กระบวนการ

คาอธิบายตัวบ่งชี้
:
การบริการวิชาการเป็นภารกิจหลักอีกอย่างหนึ่งของสถาบันอุดมศึกษา สถาบันควร
คานึงถึงกระบวนการในการให้บริการวิชาการแก่สังคม โดยศึกษาความต้องการของกลุ่มเปูาหมายนามาจัดทาแผนบริการ
วิชาการ ทั้งการบริการวิชาการที่ทาให้เกิดรายได้และการบริการวิชาการที่สถาบันจัดทาเพื่อสร้างประโยชน์แก่ชุมชน โดย
มีการประเมินความสาเร็จของการบริการวิชาการ และนามาจัดทาเป็นแผนเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนแก่นักศึกษา
ให้มีประสบการณ์จากสภาพจริงและนามาใช้ประโยชน์จนเกิดผลลัพธ์ที่สร้างความพึงพอใจต่อชุมชนและสังคมอย่าง
ต่อเนื่องและยั่งยืน
เกณฑ์มาตรฐาน
1.
2.
3.
4.
5.
เกณฑ์การประเมิน
คะแนน 1
มีการดาเนินการ
1 ข้อ

:
จัดทาแผนการบริการวิชาการที่สอดคล้องกับความต้องการของสังคมและกาหนดตัวบ่งชี้วัด
ความสาเร็จในระดับแผนและโครงการบริการวิชาการแก่สังคมและเสนอสภามหาวิทยาลัย/
สถาบันเพื่อพิจารณาอนุมัติ
โครงการบริการวิชาการแก่สังคมในข้อ 1 ที่ทั้งโครงการที่มีรายได้และโครงการที่ให้บริการ
แบบไม่หวังผลเชิงธุรกิจ
ประเมินความสาเร็จตามตัวบ่งชี้ของแผนและโครงการบริการวิชาการแก่สังคมในข้อ 1และ
นาเสนอสภามหาวิทยาลัย/สถาบันเพื่อพิจารณา
นาผลการประเมินตามข้อ 4 มาปรับปรุงแผนหรือพัฒนาการให้บริการวิชาการสังคม
โครงการบริการวิชาการแก่สังคมตามแผนฯ ทุกโครงการมีการจัดทาแผนการใช้ประโยชน์จาก
การบริการวิชาการเพื่อให้เกิดผลต่อการพัฒนานักศึกษา หรือชุมชน หรือสังคม
:
คะแนน 2
มีการดาเนินการ
2 ข้อ

คะแนน 3
มีการดาเนินการ
3 ข้อ

คะแนน 4
มีการดาเนินการ
4 ข้อ

คะแนน 5
มีการดาเนินการ
5 ข้อ
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-37ตัวบ่งชี้ที่ 2.8

:

การบริหารของคณะเพื่อการกากับติดตามผลลัพธ์ตามพันธกิจและ
กลุ่มสถาบัน

ชนิดของตัวบ่งชี้

:

กระบวนการ

อธิบายตัวบ่งชี้
: สถาบันอุดมศึกษามีพันธกิจหลัก คือ การเรียนการสอน การวิจัย การบริการทาง
วิชาการแก่สังคม และการทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม ในการดาเนินพันธกิจหลัก สถาบันอุดมศึกษาจาเป็นต้องมีการ
พัฒนาแผนเพื่อกาหนดทิศทางการพัฒนาและการดาเนินงานของสถาบันให้สอดคล้องกับเปูาหมายและกลุ่มสถาบัน
ตลอดจนมีการบริหารทั้งด้านบุคลากร การเงิน ความเสี่ยงและการประกันคุณภาพการศึกษา เพื่อสนับสนุนการ
ดาเนินงานตามพันธกิจหลักให้บรรลุตามเปูาหมายที่กาหนดไว้
เกณฑ์มาตรฐาน
1. การจัดทาแผนกลยุทธ์ที่สอดคล้องกับวิสัยทัศน์และกลุ่มสถาบัน
2. การวิเคราะห์ต้นทุนต่อหน่วยของการจัดการเรียนการสอนในแต่ละหลักสูตร
3. การบริหารความเสี่ยงต่อปัจจัยเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อการดาเนินงานตามพันธกิจของคณะ
4. การบริหารอัตรากาลังและพัฒนาความรู้ความสามารถให้กับบุคลากรทั้งสายวิชาการและสาย
สนับสนุน
5. การบริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาลอย่างครบถ้วนทั้ง 10 ประการ
6. การจัดการความรู้อย่างเป็นระบบ
เกณฑ์การประเมิน :
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-38ระดับสถาบัน ประกอบด้วยผลการดาเนินงานระดับหลักสูตร ระดับคณะ และเพิ่มเติมตัวบ่งชี้ที่ดาเนินการใน
ระดับสถาบัน จานวนรวม 10 ตัวบ่งชี้ ดังนี้
องค์ประกอบด้าน
การผลิตบัณฑิต

การวิจัย

การบริการวิชาการ
การทานุบารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม
การบริหารจัดการ

ตัวบ่งชี้
3.1 ผลการประเมินระดับหลักสูตร
(ค่าเฉลี่ยของระดับคุณภาพของทุกหลักสูตรที่คณะ
รับผิดชอบ)
3.2 การบริการนักศึกษา
3.3 กิจกรรมนักศึกษา
3.4 ระบบและกลไกการบริหารและพัฒนางานวิจัยหรือ
งานสร้างสรรค์
3.5 เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ต่อจานวน
อาจารย์ประจาและนักวิจัยประจา
3.6 ผลงานวิชาการของอาจารย์ประจาและนักวิจัย
ประจา
3.7 การบริการวิชาการแก่สังคมเพื่อสร้างความเข้มแข็ง
แก่ชุมชนและสังคม
3.7 ระบบและกลไกการทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม

ชนิดตัวบ่งชี้
ปัจจัยนาเข้า
กระบวนการ และ
ผลผลิต

3.8 การบริหารของสถาบันเพื่อการกากับติดตามผลลัพธ์
ตามพันธกิจและกลุ่มสถาบัน
3.9 ผลการบริหารงานของคณะ (คะแนนเฉลี่ยของผล
การประเมินระดับคณะทุกคณะ)

กระบวนการ

กระบวนการ
กระบวนการ
กระบวนการ

ผลผลิต
กระบวนการ
กระบวนการ

กระบวนการ
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-39ตัวบ่งชี้ที่ 3.1

:

ผลการประเมินระดับหลักสูตร

ชนิดของตัวบ่งชี้

:

ผลลัพธ์

คาอธิบายตัวบ่งชี้
:
ผลการด าเนิ น การของแต่ ล ะหลั ก สู ต รในสถาบั น นั้ น ซึ่ ง สามารถสะท้ อ น
คุณภาพของบัณฑิตในหลักสูตรที่สถาบันรับผิดชอบ
เกณฑ์การประเมิน

:

ค่าเฉลี่ยของระดับคุณภาพของทุกหลักสูตรที่สถาบันรับผิดชอบ

เกณฑ์การประเมินหลักสูตร มี 6 ระดับ
ตัวบ่งชี้มาตรฐาน

คะแนนเฉลี่ยของตัวบ่งชี้พัฒนา

ไม่ผ่าน
ผ่าน

สูตรการคานวณ ค่าเฉลี่ย เท่ากับ

0
0.01-1.50
1.51-2.50
2.51-3.50
3.51-4.50
4.51-5.00

ระดับคุณภาพ
ระดับ 0 =
ระดับ 1 =
ระดับ 2 =
ระดับ 3 =
ระดับ 4 =
ระดับ 5 =

ไม่ผ่านมาตรฐาน
ผ่าน
ผ่านระดับพอใช้
ผ่านระดับใช้ได้
ผ่านระดับดี
ผ่านระดับดีมาก

ผลบวกของค่าระดับของทุกหลักสูตร
จานวนหลักสูตรทั้งหมดที่สถาบันรับผิดชอบ
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-40ตัวบ่งชี้ที่ 3.2

:

การบริการนักศึกษา

ชนิดของตัวบ่งชี้

:

กระบวนการ

คาอธิบายตัวบ่งชี้
:
สถาบันอุดมศึกษาควรจัดบริการด้านต่างๆ ให้นักศึกษาอย่างครบถ้วนตั้งแต่การ
ให้คาปรึกษา ทั้งด้านวิชาการและการใช้ชีวิต จัดบริการข้อมูลหน่วยงานที่ให้บริการ เช่น ทุนกู้ยืมการศึกษา แหล่ง
ทุนการศึกษาต่อ การบริการจัดหางาน แหล่งข้อมูลการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ การเตรียมความพร้อมเพื่อการ
ทางานเมื่อสาเร็จการศึกษา ข้อมูลข่าวสารความเคลื่อนไหวในและนอกสถาบันที่จาเป็นแก่นักศึกษาและศิษย์เก่า
เกณฑ์มาตรฐาน
:
1. จัดบริการให้คาปรึกษาทางวิชาการ และการใช้ชีวิตแก่นักศึกษาในสถาบัน
2. มีการให้ข้อมูลของหน่วยงานที่ให้บริการ กิจกรรมพิเศษนอกหลักสูตร แหล่งงานทั้งเต็มเวลา
และนอกเวลาแก่นักศึกษา
3. จัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมเพื่อการทางานเมื่อสาเร็จการศึกษาแก่นักศึกษา
4. ประเมินคุณภาพของการจัดกิจกรรมและการจัดบริการในข้อ 1-3 ทุกข้อไม่ต่ากว่า 3.51 จาก
คะแนนเต็ม 5
5. นาผลการประเมินจากข้อ 4 มาปรับปรุงพัฒนาการให้บริการและการให้ข้อมูล เพื่อส่งให้ผล
การประเมินสูงขึ้นหรือเป็นไปตามความคาดหวังของนักศึกษา
6. ให้ข้อมูลและความรู้ที่เป็นประโยชน์ในสายอาชีพแก่ศิษย์เก่า
เกณฑ์การประเมิน
คะแนน 1
มีการดาเนินการ
1 ข้อ

:
คะแนน 2
มีการดาเนินการ
2 ข้อ

คะแนน 3
มีการดาเนินการ
3-4 ข้อ

คะแนน 4
มีการดาเนินการ
5 ข้อ

คะแนน 5
มีการดาเนินการ
6 ข้อ
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-41ตัวบ่งชี้ที่ 3.3

:

กิจกรรมนักศึกษา

ชนิดของตัวบ่งชี้

:

กระบวนการ

คาอธิบายตัวบ่งชี้
:
สถาบั น อุ ด มศึ ก ษาต้ อ งส่ ง เสริ ม ให้ มี ก ารจั ด กิ จ กรรมนั ก ศึ ก ษาต่ า ง ๆ อย่ า ง
เหมาะสมและครบถ้วน กิจกรรมนักศึกษาหมายถึงกิจกรรมเสริมหลักสูตรที่ดาเนินการทั้งโดยสถาบันและโดย
องค์กรนั กศึกษา เป็ นกิจกรรมที่ผู้เข้าร่ว มจะมีโอกาสได้รับการพัฒ นาสติปัญญา สั งคม อารมณ์ ร่างกาย และ
คุณธรรมจริยธรรมสอดคล้องกับคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ 5 ประการ ได้แก่ (1) คุณธรรม จริยธรรม (2)
ความรู้ (3) ทักษะทางปัญญา (4) ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ (5) ทักษะการวิเคราะห์
เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และสอดคล้องกับคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ที่
สภา/องค์กรวิชาชีพได้กาหนดเพิ่มเติม ตลอดจนสอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต
เกณฑ์มาตรฐาน
:
1. จัดทาแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาในภาพรวมของสถาบันโดยให้นักศึกษามีส่วนร่วม
ในการจัดทาแผนและการจัดกิจกรรม
2. ในแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา ในระดับปริญญาตรี ให้ดาเนินกิจกรรมในประเภท
ต่อไปนี้ให้ครบถ้วน
- กิจกรรมส่งเสริมคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ที่กาหนดโดยสถาบัน
- กิจกรรมกีฬา หรือการส่งเสริมสุขภาพ
- กิจกรรมบาเพ็ญประโยชน์ หรือรักษาสิ่งแวดล้อม
- กิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรม
- กิจกรรมส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรม
3. จัดกิจกรรมให้ความรู้และทักษะการประกันคุณภาพการศึกษาแก่นักศึกษา
4. ทุกกิจกรรมที่ดาเนินการ มีการประเมินผลความสาเร็จตามวัตถุประสงค์ของกิจกรรมและนา
ผลการประเมินมาปรับปรุงการดาเนินงานครั้งต่อไป
5. ประเมินความสาเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา
6. นาผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือปรับปรุงการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนานักศึกษา
เกณฑ์การประเมิน
คะแนน 1
มีการดาเนินการ
1 ข้อ

:
คะแนน 2
มีการดาเนินการ
2 ข้อ

คะแนน 3
มีการดาเนินการ
3 – 4 ข้อ

คะแนน 4
มีการดาเนินการ
5 ข้อ

คะแนน 5
มีการดาเนินการ
6 ข้อ
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-42ตัวบ่งชี้ที่ 3.4

:

ระบบและกลไกการบริหารและพัฒนางานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์

ชนิดของตัวบ่งชี้

:

กระบวนการ

คาอธิบายตัวบ่งชี้
:
สถาบั น อุด มศึก ษาต้อ งมี การบริ ห ารจั ดการงานวิจัย และงานสร้า งสรรค์ที่ มี
คุณภาพโดยมีแนวทางการดาเนินงานที่เป็นระบบและมีกลไกส่งเสริมสนับสนุนครบถ้วนเพื่อให้สามารถดาเนินการ
ได้ตามแผนที่กาหนดไว้ ทั้งการสนับสนุนด้านการจัดหาแหล่งทุนวิจัยและการจัดสรรทุนวิจัยจากงบประมาณของ
สถาบันให้กับบุคลากร ส่งเสริมพัฒนาสมรรถนะแก่นักวิจัยและทีมวิจัย การสนับสนุนทรัพยากรที่จาเป็นซึ่งรวมถึง
ทรัพยากรบุคคล ทรัพยากรการเงิน เครื่องมืออุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องต่างๆตลอดจนจัดระบบสร้างขวัญและกาลังใจแก่
นักวิจัยอย่างเหมาะสม ตลอดจนมีระบบและกลไกเพื่อช่วยในการคุ้มครองสิทธิ์ของงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่
นาไปใช้ประโยชน์เพื่อก้าวสู่การเป็นมหาวิทยาลัยวิจัย
เกณฑ์มาตรฐาน :
1. มีระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารงานวิจัยที่สามารถนาไปใช้ประโยชน์ในการบริหารงานวิจัย
และงานสร้างสรรค์
2. สนับสนุนพันธกิจด้านการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์อย่างน้อยในประเด็นต่อไปนี้
- ห้องปฏิบัติการวิจัยฯ หรือหน่วยวิจัยฯ หรือศูนย์เครื่องมือ หรือศูนย์ให้คาปรึกษาและ
สนับสนุนการวิจัยฯ
- ห้องสมุดหรือแหล่งค้นคว้าข้อมูลสนับสนุนการวิจัยฯ
- สิ่งอานวยความสะดวกหรือการรักษาความปลอดภัยในการวิจัยฯ เช่น ระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ ระบบรักษาความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการวิจัย
- กิจกรรมวิชาการที่ส่งเสริมงานวิจัยฯ เช่น การจัดประชุมวิชาการ การจัดแสดงงาน
สร้างสรรค์ การจัดให้มีศาสตราจารย์อาคันตุกะหรือศาสตราจารย์รับเชิญ (visiting
professor)
3. จัดสรรงบประมาณของสถาบัน เพื่อเป็นทุนวิจัยหรืองานสร้างสรรค์
4. จัดสรรงบประมาณเพื่อสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ในการประชุม
วิชาการหรือการตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติ และมีการเผยแพร่ผลงานวิจัยหรือ
งานสร้างสรรค์ในการประชุมวิชาการหรือการตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติ
5. มีการพัฒนาสมรรถนะนักวิจัย มีการสร้างขวัญและกาลังใจตลอดจนยกย่องนักวิจัย/อาจารย์ที่
มีผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ดีเด่น
6. มีระบบและกลไกเพื่อช่วยในการคุ้มครองสิทธิ์ของงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่นาไปใช้
ประโยชน์และดาเนินการตามระบบที่กาหนด (เฉพาะมหาวิทยาลัยวิจัย)
เกณฑ์การประเมิน
คะแนน 1
มีการดาเนินการ
1 ข้อ

:
คะแนน 2
มีการดาเนินการ
2 ข้อ

คะแนน 3
มีการดาเนินการ
3 – 4 ข้อ

คะแนน 4
มีการดาเนินการ
4 ข้อ

คะแนน 5
มีการดาเนินการ
5 ข้อ
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-43ตัวบ่งชี้ที่ 3.5

;

เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ต่อจานวนอาจารย์ประจาและ
นักวิจัยประจา

ชนิดชองตัวบ่งชี้

:

ปัจจัยนาเข้า

คาอธิบายตัวบ่งชี้
:
ปัจจัยสาคัญที่ส่งเสริมสนับสนุนให้เกิดการผลิตงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ใน
สถาบันอุดมศึกษา คือ เงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ ดังนั้น สถาบันอุดมศึกษาจึงต้องจัดสรรเงินจาก
ภายในสถาบันและที่ได้รับจากภายนอกสถาบันเพื่อสนับสนุนการทาวิจัยหรืองานสร้างสรรค์อย่างมีประสิทธิภาพ
ตามสภาพแวดล้อมและจุดเน้นของสถาบัน
นอกจากนั้นเงินทุนวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่สถาบันได้รับจากแหล่งทุน
ภายนอกยังเป็นตัวบ่งชี้ที่สาคัญ ที่แสดงถึงศักยภาพด้านการวิจัยของสถาบัน โดยเฉพาะสถาบันที่อยู่ในกลุ่มที่เน้น
การวิจัย
เกณฑ์การประเมิน

:

คะแนนระหว่าง 0 – 5

สรุปคะแนนที่ได้ในระดับสถาบัน
คะแนนที่ได้ในระดับสถาบัน= ค่าเฉลี่ยของคะแนนที่ได้ของทุกคณะวิชาในสถาบัน
หมายเหตุ :
1. จานวนอาจารย์และนักวิจัยประจา ให้นับตามปีการศึกษา และนับเฉพาะที่ปฏิบัติงานจริงไม่นับ
รวมผู้ลาศึกษาต่อ
2. ให้นับจานวนเงินที่มีการลงนามในสัญญารับทุนในปีการศึกษาหรือปีงบประมาณหรือปีปฏิทิน
นั้นๆ ไม่ใช่จานวนเงินที่เบิกจ่ายจริง
3. กรณีที่มีหลักฐานการแบ่งสัดส่วนเงินสนับสนุนงานวิจัย ซึ่งอาจเป็นหลักฐานจากแหล่งทุนหรือ
หลักฐานจากการตกลงร่วมกันของสถาบันที่ร่วมโครงการ ให้แบ่งสัดส่วนเงินตามหลักฐานที่ปรากฏ กรณีที่ไม่มี
หลักฐาน ให้แบ่งเงินตามสัดส่วนผู้ร่วมวิจัยของแต่ละสถาบัน
4. การนับจานวนเงินสนั บสนุนโครงการวิจัย สามารถนับเงินโครงการวิจัยสถาบันที่ได้ลงนามใน
สัญญารับทุนโดยอาจารย์หรือนักวิจัย แต่ไม่สามารถนับเงินโครงการวิจัยสถาบันที่บุคลากรสายสนับสนุนที่ไม่ใช่
นักวิจัยเป็นผู้ดาเนินการ
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-44ตัวบ่งชีท้ ี่ 3.6

:

ผลงานวิชาการของอาจารย์ประจาและนักวิจัยประจา

ชนิดของตัวบ่งชี้

:

ผลผลิต

คาอธิบายตัวบ่งชี้
:
ผลงานวิชาการเป็นข้อมูลที่สาคัญในการแสดงให้เห็นว่าอาจารย์ประจาและ
นักวิจัยได้สร้างสรรค์ขึ้นเพื่อแสดงให้เห็นถึงความก้าวหน้าทางวิชาการและการพัฒนาองค์ความรู้อย่างต่อเนื่อง เป็น
ผลงานที่มีคุณค่า สมควรส่ งเสริ มให้มีการเผยแพร่และนาไปใช้ประโยชน์ทั้งเชิงวิช าการและการแข่งขันของ
ประเทศ ผลงานวิชาการอยู่ในรูปของบทความวิจัยหรือบทความวิชาการที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการ
ประชุมวิช าการระดับ ชาติ หรื อ ระดับ นานาชาติ ตีพิมพ์ในวารสารวิช าการที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI หรือ
SCOPUS ผลงานได้รับการจดอนุสิทธิบัตรหรือสิทธิบัตร หรือเป็น ผลงานวิชาการรับใช้สังคมที่ผ่านการประเมิน
ตาแหน่งทางวิชาการแล้วผลงานที่ทาร่วมกับอุตสาหกรรมที่ผ่านการประเมินตาแหน่งทางวิชาการแล้วตาราหรือ
หนังสือที่ใช้ในการขอผลงานทางวิชาการและผ่านการพิจารณาตามเกณฑ์การขอตาแหน่งทางวิชาการแล้ว โดยมี
วิธีการคิดดังนี้
เกณฑ์การประเมิน
:
โดยการแปลงจานวนเงิ นต่อจานวนอาจารย์ประจาและนักวิจัยประจาเป็ น
คะแนนระหว่าง 0 – 5
สรุปคะแนนที่ได้ในระดับสถาบัน คะแนนที่ได้ในระดับสถาบัน= ค่าเฉลี่ยของคะแนนที่ได้ของทุกคณะวิชาในสถาบัน
กาหนดระดับคุณภาพผลงานดังนี้
ค่าน้าหนัก
ระดับคุณภาพงานวิจัย
0.20
บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับเต็มทีม่ ีการตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ
ระดับชาติ
0.40
บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับเต็มทีม่ ีการตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับ
นานาชาติ) หรือที่ในวารสารวิชาการที่ไม่อยู่ในประกาศของสกอ. แต่สถาบันนาเสนอสภาเพื่ออนุมัติ (ดู
จากข้อยกเว้นในประกาศของ กกอ. เรื่องวารสารงานวิจัย ที่ต้องให้สภาอนุมัติวารสารเหล่านี้)
0.60
- บทความวิจัยหรือบทความวิชาการมีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI (กลุ่มที่ 2)
- ผลงานได้รับการจดอนุสิทธิบัตร
0.80
1.00

บทความวิจัยหรือบทความวิชาการที่มีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่อยู่ในฐานข้อมูลที่
เป็นที่ยอมรับในระดับสากลนอกเหนือจากฐาน ISI หรือ Scopus หรือมีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่
ปรากฏในฐานข้อมูล TCI (กลุ่มที่ 1)
- บทความวิจัยหรือบทความวิชาการมีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ปรากฏใน
ฐานข้อมูลระดับนานาชาติตามระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษา ว่าด้วย หลักเกณฑ์การ
พิจารณาวารสารทางวิชาการสาหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556 (ดูภาคผนวก)
- ผลงานได้รับการจดสิทธิบัตร
- ผลงานวิชาการรับใช้สังคมที่ผ่านการประเมินตาแหน่งทางวิชาการแล้ว
- ผลงานวิจัยที่หน่วยงานหรือองค์กรระดับชาติว่าจ้างให้ดาเนินการ
- ผลงานค้นพบพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ที่ค้นพบใหม่และได้รับการจดทะเบียน
- ตาราหรือหนังสือที่ใช้ในการขอผลงานทางวิชาการและผ่านการพิจารณาตามเกณฑ์การขอตาแหน่ง
ทางวิชาการแล้ว
ฉบับประชาพิจารณ์ 6 พฤษภาคม -2 มิถุนายน 2557

-45ตัวบ่งชี้ที่ 3.7

:

การบริการวิชาการแก่สังคมเพื่อสร้างความเข้มแข็งแก่ชุมชนและสังคม

ชนิดของตัวบ่งชี้

:

กระบวนการ

คาอธิบายตัวบ่งชี้
:
การบริการวิชาการเป็นภารกิจหลักอีกอย่างหนึ่งของสถาบันอุดมศึกษา สถาบัน
ควรคานึงถึงกระบวนการในการให้บริการวิชาการแก่สังคม โดยการศึกษาความต้องการของกลุ่มเปูาหมายนามา
จัดทาแผนบริการวิชาการ ทั้งการบริการวิชาการที่ทาให้เกิดรายได้และการบริการวิชาการที่สถาบันจัดทาเพื่อสร้าง
ประโยชน์แก่ชุมชน โดยมีการประเมินความสาเร็จของการบริการวิชาการ และนามาจัดทาเป็นแผนเพื่อพัฒนาการ
เรียนการสอนแก่นักศึกษาให้มีประสบการณ์จากสภาพจริงและนามาใช้ประโยชน์จนเกิดผลลัพธ์ที่สร้างความพึงพอใจ
ต่อชุมชนและสังคมอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน
เกณฑ์มาตรฐาน

:
1. กาหนดชุมชนหรือองค์การเปูาหมายของการให้บริการทางวิชาการแก่สังคมโดยมีความร่วมมือ
ระหว่างคณะหรือหน่วยงานเทียบเท่า
2. จัดทาแผนบริการวิชาการโดยมีส่วนร่วมจากชุมชนหรือองค์การเปูาหมายที่กาหนดในข้อ 1
3. ชุมชนหรือองค์การเปูาหมายได้รับการพัฒนาและมีความเข้มแข็งที่มีหลักฐานที่ปรากฏชัดเจน
4. ชุมชนหรือองค์การเปูาหมายดาเนินการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง
5. สถาบันสามารถสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอกในการพัฒนาชุมชนหรือ
องค์การเปูาหมาย

เกณฑ์การประเมิน
คะแนน 1
มีการดาเนินการ
1 ข้อ

:
คะแนน 2
มีการดาเนินการ
2 ข้อ

คะแนน 3
มีการดาเนินการ
3 ข้อ

คะแนน 4
มีการดาเนินการ
4 ข้อ

คะแนน 5
มีการดาเนินการ
5 ข้อ
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-46ตัวบ่งชี้ที่ 3.8
ชนิดของตัวบ่งชี้

:

การทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรมไทย
:

กระบวนการ

คาอธิบายตัวบ่งชี้
:
สถาบันอุดมศึกษาต้องมีนโยบาย แผนงาน โครงสร้าง และการบริหารจัดการ
งานทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรมทั้งการอนุรักษ์ ฟื้นฟู สืบสาน เผยแพร่วัฒนธรรมไทย ภูมิปัญญาท้องถิ่นตาม
จุดเน้นของสถาบันอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
เกณฑ์มาตรฐาน
:
1. กาหนดผู้รับผิดชอบในการทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม
2. จั ด ท าแผนด้ า นท านุ บ ารุ ง ศิ ล ปะและวั ฒ นธรรม และก าหนดตั ว บ่ ง ชี้ วั ด ความส าเร็ จ ตาม
วัตถุประสงค์ของแผน รวมทั้งจัดสรรงบประมาณเพื่อให้สามารถดาเนินการได้ตามแผน
3. กากับติดตามให้มีการดาเนินงานตามแผนด้านทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม
4. ประเมินความสาเร็จของตามตัวบ่งชี้ที่วัดความสาเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผนด้านทานุบารุง
ศิลปะและวัฒนธรรม
5. นาผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือกิจกรรมด้านทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม
6. เผยแพร่กิจกรรมหรือการบริการด้านทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรมต่อสาธารณชน
7. กาหนดหรื อ สร้ างมาตรฐานคุณภาพด้านศิล ปะและวัฒ นธรรมและมี ผ ลงานเป็น ที่ยอมรับใน
ระดับชาติ
เกณฑ์การประเมิน
คะแนน 1
มีการดาเนินการ
1 ข้อ

:
คะแนน 2
มีการดาเนินการ
2 ข้อ

คะแนน 3
มีการดาเนินการ
3 – 4 ข้อ

คะแนน 4
มีการดาเนินการ
5 ข้อ

คะแนน 5
มีการดาเนินการ
6 - 7 ข้อ
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-47ตัวบ่งชี้ที่ 3.9

:

การบริหารของสถาบันเพื่อการกากับติดตามผลลัพธ์ตามพันธกิจและ
กลุ่มสถาบัน

ชนิดของตัวบ่งชี้

:

กระบวนการ

อธิบายตัวบ่งชี้
:
สถาบันอุดมศึกษามีพันธกิจหลัก คือ การเรียนการสอน การวิจัย การบริการ
ทางวิชาการแก่สังคม และการทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม ในการดาเนินพันธกิจหลัก สถาบันอุดมศึกษาจาเป็นต้องมี
การพัฒนาแผนเพื่อกาหนดทิศทางการพัฒนาและการดาเนินงานของสถาบันให้สอดคล้องกับ เปูาหมายและกลุ่ม
สถาบันตลอดจนมีการบริหารทั้งด้านบุคลากร การเงิน ความเสี่ยงและการประกันคุณภาพการศึกษา เพื่อสนับสนุน
การดาเนินงานตามพันธกิจหลักให้บรรลุตามเปูาหมายที่กาหนดไว้
เกณฑ์มาตรฐาน
1. การจัดทาแผนกลยุทธ์ที่สอดคล้องกับวิสัยทัศน์และกลุ่มสถาบัน
2. การวิเคราะห์ต้นทุนต่อหน่วยของการจัดการเรียนการสอนในแต่ละหลักสูตร
3. การบริหารความเสี่ยงต่อปัจจัยเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อคุณภาพการผลิตบัณฑิต
4. การบริหารอัตรากาลังและพัฒนาความรู้ความสามารถให้กับบุคลากรทั้งสายวิชาการและสาย
สนับสนุน
5. การบริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาลอย่างครบถ้วนทั้ง 10 ประการ
6. การพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในที่ส่งเสริมให้มีการพัฒนาคุณภาพสถาบัน
อย่างต่อเนื่อง
เกณฑ์การประเมิน :
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-48ตัวบ่งชี้ที่ 3.10

:

ผลการบริหารงานของคณะ

ชนิดของตัวบ่งชี้

:

ผลลัพธ์

คาอธิบายตัวบ่งชี้
:
ผลการดาเนินงานของคณะจะสามารถสะท้อนได้ว่าในแต่ละคณะได้มีกากับ
ติดตามและสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนในแต่ละหลักสูตร เป็นไปเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร เกณฑ์มาตรฐาน
ที่เกี่ยวข้องและกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ และคณะมีผลการดาเนินงานในแต่ละพันธกิจและ
องค์ประกอบคุณภาพอยู่ในระดับใด
เกณฑ์การประเมิน

:

คะแนนเฉลี่ยของผลการประเมินระดับคณะของทุกคณะ
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-49นิยามศัพท์
อาจารย์ประจา หมายถึง บุคลากรในสถาบันอุดมศึกษาที่มีหน้าที่หลักทางด้านการสอนและการวิจัย และปฏิบัติ
หน้ า ที่เ ต็ม เวลาตามภาระงานที่รั บ ผิ ด ชอบในหลั กสู ตรที่เปิ ดสอน (มิ ใช่ เต็ มเวลาตามเวลาทาการ) (ประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง แนวทางการบริการเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2548)
สาหรับอาจารย์ที่สถาบันจ้างเข้ามาเป็นอาจารย์ประจาด้วยเงินรายได้หน่วยงานจะต้องมีสัญญาจ้างที่มีการระบุ
ระยะเวลาการจ้างอย่างชัดเจนและไม่น้อยกว่า 9 เดือน ในสัญญาจ้างจะต้องระบุหน้าที่ ภาระงานให้ชัดเจนไม่น้อย
กว่าหน้าที่ของอาจารย์ประจาตามที่กาหนดตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง แนวทางการบริการเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2548
อาจารย์ประจาสังกัดหลักสูตร หมายถึงอาจารย์ประจาที่ทาหน้าที่เป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร อาจารย์
ประจาหลักสูตร และอาจารย์ผู้สอนอื่นๆที่ได้รับการมอบหมายให้สอนในหลักสูตรนั้นๆ ในกรณีที่มีอาจารย์ประจาที่
สอนมากกว่าหนึ่งหลักสูตรให้มีการกาหนดชื่อให้สังกัดเพียงหลักสูตรเดียวในระดับปริญญาตรี ยกเว้นหมวดวิชา
ศึกษาทั่วไป
การเผยแพร่ผลงานในประชุมวิชาการระดับชาติ หมายถึงการนาเสนอบทความวิจัยในที่ประชุมวิชาการ
และบทความฉบั บสมบูรณ์ (Full Paper) ได้รับการตีพิมพ์ในรายงานสื บเนื่องจากการประชุมวิชาการ
(Proceedings)ระดั บ ชาติ ที่ มี ก องบรรณาธิ ก ารจั ด ท ารายงานหรื อ คณะกรรมการจั ด ประชุ ม ประกอบด้ ว ย
ศาสตราจารย์หรือผู้ทรงคุณวุฒิระดับปริญญาเอกหรือผู้ทรงคุณวุฒิที่มีผลงานเป็นที่ยอมรับในสาขาวิชานั้นๆนอก
สถาบันเจ้าภาพอย่างน้อยร้อยละ๒๕ และต้องมีผลงานจากสถาบันภายนอกอย่างน้อยร้อยละ ๒๕
การเผยแพร่ผลงานในที่ประชุมวิชาการระดับนานาชาติหมายถึงการนาเสนอบทความวิจัยในที่
ประชุมวิชาการและบทความฉบับสมบูรณ์ (Full paper) ได้รับการตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุม
วิชาการ (Proceedings) ระดับนานาชาติที่มีกองบรรณาธิการจัดทารายงานหรือคณะกรรมการจัดประชุมประกอบ
ด้วยศาสตราจารย์หรือผู้ทรงคุณวุฒิระดับปริญญาเอกหรือผู้ทรงคุณวุฒิที่มีผลงานเป็นที่ยอมรับ ในสาขาวิชานั้น ๆ
จากต่างประเทศอย่างน้อยร้อยละ ๒๕
การส่งบทความเพื่อพิจารณาคัดเลือกให้นาเสนอในการประชุมวิชาการต้องส่งเป็นฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
และเมื่อได้รับการตอบรับและตีพิมพ์แล้วการตีพิมพ์ต้องตีพิมพ์เป็นฉบับสมบูรณ์ซึ่งสามารถอยู่ในรูปแบบเอกสาร
หรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้
งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติหมายถึงบทความจากผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
ในวารสารวิชาการ (Journal) ที่มีชื่อปรากฏอยู่ในฐานข้อมูล Thai-Journal Citation Index Centre (TCI)
หรือวารสารวิชาการระดับชาติตามประกาศของ กกอ.
งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติหมายถึงบทความจากผลงานวิจัย
ที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ (Journal) ที่ปรากฏในฐานข้อมูลสากลได้แก่ฐานข้อมูลการจัดอันดับวารสาร
SJR (SCImago Journal Rank : www.scimagojr.com) หรือฐานข้อมูล ISI Web of Science (Science
CitationIndex Expand, Social Sciences Citation Index, Art and Humanities Citation Index) หรือ
ฐานข้อมูล Scopusหรือวารสารวิชาการระดับนานาชาติตามประกาศของ กกอ.
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-50หน่วยงานหรือองค์กรระดับชาติ หมายถึง หน่วยงานภายนอกสถาบันระดับกรมหรือเทียบเท่าขึ้นไป (เช่น ระดับ
จังหวัด) หรือรัฐวิสาหกิจ หรือองค์การมหาชน หรือบริษัทมหาชนที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ หรือองค์กร
กลางระดับชาติทงั้ ภาครัฐและเอกชน (เช่น สภาอุตสาหกรรม สภาหอการค้า สภาวิชาชีพ)
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