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คู่มือรายละเอียดตัวชี้วัดการประเมินคุณภาพภายในปีการศึกษา  2553 จัดท าขึ้นเพื่อใช้เป็น
กรอบและแนวทางในการตรวจประเมินคุณภาพภายในปีการศึกษา 2553  แบ่งออกเป็น  9 องค์ประกอบ  
43 ตัวชี้วัด ซึ่งตัวชี้วัดดังกล่าวมีความสอดคล้องกับตัวชี้วัดการประกันคุณภาพภายในระดับอุดมศึกษาของ
ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)  ตัวชี้วัดการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสามของ
ส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) รวมทั้งตัวชี้วัดการจัดล าดับ
มหาวิทยาลัย (WUR)  

คู่มือรายละเอียดตัวชี้วัดการประเมินคุณภาพภายในปีการศึกษา 2553 ได้แสดงรายละเอียด
ค าอธิบายตัวชี้วัด ที่มาของตัวชี้วัด สูตรการค านวณ  และได้ปรับปรุงค าอธิบายตัวชี้วัดให้มีความชัดเจน
มากยิ่งขึ้น  
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ตัวชี้วัดการตรวจประเมินคุณภาพภายใน ปีการศึกษา 2553  
 

 

องค์ประกอบ 
I P O รวม 

Input Process Output 
1. ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนการด าเนินงาน  1  1 
2. การเรียนการสอน 4 5 5 14 
3. กิจกรรมการพัฒนานักศึกษา  2 1 3 
4. การวจิัย 1 3 5 9 
5. การบริการวชิาการแก่สงัคม  2 2 4 
6. การท านุบ ารงุศิลปะและวัฒนธรรม   3 3 
7. การบริหารและการจัดการ  4  4 
8. การเงินและงบประมาณ  1  1 
9. ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ  1 3 4 

รวม 5 19 19 43 
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ตารางสรุปจ านวนตัวชี้วัดการตรวจประเมินคุณภาพภายใน ปีการศึกษา 2553 
องค์ประกอบ ที่มา I-P-O คณะ หน่วยงาน 

องค์ประกอบที ่1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค ์แผนการด าเนินงาน 

1 1.1 กระบวนการพฒันาแผน สกอ.1.1 P  ทุกหน่วยงาน 

องค์ประกอบที ่2 การเรียนการสอน 

2 2.1 ระบบและกลไกการพัฒนาและ
บริหารหลักสูตร 

สกอ.2.1 P  ส.บริหารและ
พัฒนาวิชาการ 

3 2.2 อาจารย์ประจ าที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก สกอ.2.2 I   

4 2.3 อาจารย์ประจ าที่ด ารงต าแหนง่
ทางวิชาการ 

สกอ.2.3 
สมศ.14 

I   

5 2.4 ระบบการพัฒนาคณาจารย์และ
บุคลากรสายสนับสนุน 

สกอ.2.4 P  กองการเจ้าหน้าที่   

6 2.5 ห้องสมุด อุปกรณ์การศกึษา 
และสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ 

สกอ.2.5 I  ศูนย์คอมพิวเตอร์  
ส านักวิทยบริการ 

ส.บริหารและพัฒนา
วิชาการ 

กองอาคารฯ 
กองแผนงาน 

กองกิจการนักศึกษา 

7 2.6 ระบบและกลไกการจดัการเรียน
การสอน 

สกอ.2.6 P  ส านักนวัตกรรม 
การเรียนการสอน  

8 2.7 ระบบและกลไกการพฒันาสมัฤทธผิล
การเรียนตามคณุลักษณะของบณัฑิต 

สกอ.2.7 P   

9 2.8 ระดับความส าเร็จของการเสริมสร้าง
คุณธรรมจริยธรรมที่จัดให้กบันักศึกษา 

สกอ.2.8 O  กองกิจการนักศึกษา  

10 2.9 บัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งานท าหรือ
ประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี 

สมศ.1 O   

11 2.10 คุณภาพของบณัฑิตปริญญาตรี  
โท และเอก ตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ   

สมศ.2 O   

12 2.11 ผลงานของผู้ส าเร็จการศึกษาระดับ
ปริญญาโทที่ไดร้ับการตีพิมพ์หรือ
เผยแพร ่

สมศ.3 O   

13 2.12 ผลงานของผู้ส าเร็จการศึกษาระดับ
ปริญญาเอกที่ได้รับการตีพิมพ ์

สมศ.4 O   

14 2.13 ร้อยละของนักศึกษานานาชาติ
ระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา
ต่อจ านวนนักศึกษาทั้งหมด 

WUR. I   

15 2.14 ร้อยละของนักศึกษาแลกเปลี่ยนไป
และมาจากต่างประเทศ 
ต่อจ านวนนักศึกษาทั้งหมด 

WUR P   
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องค์ประกอบ ที่มา I-P-O คณะ หน่วยงาน 
องค์ประกอบที ่3 กิจกรรมการพัฒนานักศึกษา 

16 3.1 ระบบและกลไกการให้ค าปรึกษา
และบริการด้านข้อมูลข่าวสาร 

สกอ.3.1 P  กองกิจการ
นักศึกษา 

17 3.2 ระบบและกลไกการส่งเสริม
กิจกรรมนกัศึกษา 

สกอ.3.2 P  กองกิจการ
นักศึกษา 

18 3.3 เงินบริจาคจากศิษย์เก่า WUR O   

องค์ประกอบที ่4 การวิจัย 

19 4.1 ระบบและกลไกการพัฒนา
งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ 

สกอ.4.1 P  ส านักบริหารการ
วิจัย 

20 4.2 ระบบและกลไกการจดัการความรู้
จากงานวิจัยหรอืงานสร้างสรรค์ 

สกอ.4.2 P  ส านักบริหารการ
วิจัย 

21 4.3 เงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค์ต่อจ านวนอาจารย์
ประจ าและนักวิจัยประจ า 

สกอ.4.3 I   

22 4.4 งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่ได้รับ
การตีพิมพ์หรือเผยแพร่ 

สมศ.5 O   

23 4.5 งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่
น าไปใช้ประโยชน์ 

สมศ.6 O   

24 4.6 ผลงานวิชาการที่ได้รับการรับรอง
คุณภาพ 

สมศ.7 O   

25 4.7 งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่ได้รับ
การจดสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตร 

ก.พ.ร. O   

26 4.8 ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของบทความวิจัย
ที่ได้รับการอ้างอิง (Citation) 
 ใน refereed  journal หรือใน
ฐานข้อมูลระดบัชาติ 

WUR O   

27 4.9 ร้อยละของอาจารย์และนักวิจัยที่
ไ ด้ รั บ ทุ น ท า วิ จั ย แ ล ะ ง า น
ส ร้ า ง ส ร ร ค์ จ า ก ภ า ย ใ น แ ล ะ
ภายนอกมหาวิทยาลัยต่ออาจารย์
และนักวิจัยทั้งหมด 

KKU P   

องค์ประกอบที ่5 การบริการวิชาการแก่สงัคม 

28 5.1 ระบบและกลไกการบริการทาง
วิชาการแก่สังคม 

สกอ.5.1 P  ศูนย์บริการวิชาการ  

29 5.2 กระบวนการบริการทางวิชาการ 
ให้เกิดประโยชน์ต่อสังคม 

สกอ.5.2 P  ศูนย์บริการวิชาการ  

30 5.3 ผลการน าความรู้และประสบการณ์
จากการให้บริการวิชาการมาใชใ้น

สมศ.8 O   
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องค์ประกอบ ที่มา I-P-O คณะ หน่วยงาน 
การพัฒนาการเรียน การสอนหรอื 
การวจิัย 

31 5.4 การเรียนรู้และเสริมสร้างความเข้มแข็ง
ของชมุชนหรือองค์กรภายนอก 

สมศ.9 O   

องค์ประกอบที ่6 การท านุบ ารุงศิลปะและวฒันธรรม 

32 6.1 ระบบและกลไกการท านุบ ารุง
ศิลปะและวัฒนธรรม 

สกอ.6.1 P  ส านักวัฒนธรรม 

33 6.2 การส่งเสริมและสนับสนุนด้าน
ศิลปะและวัฒนธรรม 

สมศ.10 P  ส านักวัฒนธรรม 

34 6.3 การพัฒนาสุนทรียภาพในมิติทาง
ศิลปะและวัฒนธรรม 

สมศ.11 P  ส านักวัฒนธรรม 

องค์ประกอบที ่7 การบริหารและการจัดการ 

35 7.1 ภาวะผู้น าของกรรมการบริหาร
สูงสุดและผู้บริหารทกุระดับของ 
คณะ/หน่วยงาน 

สกอ.7.1 
สมศ.12 
สมศ.13 

P  ทุกหน่วยงาน 

36 7.2 การพัฒนาคณะ/หน่วยงานสู่
องค์กรแห่งการเรียนรู ้

สกอ.7.2 P  ทุกหน่วยงาน 

37 7.3 ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร
และการตัดสินใจ 

สกอ.7.3 P  ทุกหน่วยงาน 

38 7.4 ระบบบริหารความเสี่ยง สกอ.7.4 P  ทุกหน่วยงาน 

องค์ประกอบที ่8 การเงินและงบประมาณ 

39 8.1 ระบบและกลไกการเงินและ
งบประมาณ 

สกอ.8.1 P  ทุกหน่วยงาน 

องค์ประกอบที ่9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 

40 9.1 ระบบและกลไกการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายใน 

สกอ.9.1 P  ทุกหน่วยงาน  

41 9.2 ผลการพัฒนาให้บรรลุตามปรัชญา 
ปณิธาน พันธกิจและวัตถุประสงค์
ของการจัดตัง้คณะ 

สมศ.16 O   

42 9.3 ผลการพฒันาตามจุดเน้นและจุดเด่นที่
ส่งผลสะท้อนเปน็เอกลกัษณข์องคณะ 

สมศ.17 O   

43 9.4  ผลการชี้น าและ/หรอืแก้ปัญหา
สังคมในด้านต่างๆของคณะ 

สมศ.18 O   
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องค์ประกอบที่ 1  
ปรัชญา  ปณิธาน  วัตถุประสงค์   

และแผนการด าเนินงาน 
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ตัวชี้วัดที ่ 1.1 : กระบวนการพัฒนาแผน 

ความเชื่อมโยง  : สกอ. 1.1 
ประเภทของตวัชี้วัด  : กระบวนการ 
การเก็บข้อมูล : ปีงบประมาณ 2553  (1 ตุลาคม 2552– 30 กันยายน 2553) 
   
ค าอธิบาย   :   

ในการด าเนินพันธกิจหลักจ าเป็นต้องมีการก าหนดทิศทางการพัฒนาและการด าเนินงานเพื่อให้
สอดคล้องกับอัตลักษณ์หรือจุดเน้น มีคุณภาพ มีความเป็นสากลและเจริญเติบโตอย่างยั่งยืน ดังนั้น ต้องก าหนด
วิสัยทัศน์ พันธกิจ ตลอดจนมีการพัฒนาแผนกลยุทธ์และแผนด าเนินงานเพื่อเป็นแนวทางในการด าเนินงานของ
คณะและหน่วยงานในการพัฒนาแผนกลยุทธ์ นอกเหนือจากการพิจารณาอัตลักษณ์หรือจุดเน้นแล้ว จะต้อง
ค านึงถึงหลักการอุดมศึกษา กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว มาตรฐานการศึกษาของชาติ มาตรฐานการ
อุดมศึกษา มาตรฐานวิชาชีพที่เกี่ยวข้อง ยุทธศาสตร์ด้านต่างๆ ของชาติรวมถึงทิศทางการพัฒนาประเทศตาม
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และการเปลี่ยนแปลงของกระแสโลก   ทั้งนี้เพื่อให้การด าเนินงานเป็นไป
อย่างมีคุณภาพ เป็นที่ยอมรับ และสามารถตอบสนองสังคมในทิศทางที่ถูกต้องและเหมาะสม 
 

เกณฑ์มาตรฐาน : 
1. มีการจัดท าแผนกลยุทธ์ที่สอดคล้องกับนโยบายของมหาวิทยาลัย โดยการมีส่วนร่วมของบุคลากรใน

คณะและหน่วยงานและได้รับความเห็นชอบจากกรรมการประจ าคณะหรือกรรมการบริหารสูงสุด โดย
เป็นแผนที่เชื่อมโยงกับปรัชญาหรือปณิธานและพระราชบัญญัติ ตลอดจนสอดคล้องกับจุดเน้นของคณะ
และหน่วยงาน กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2551 – 2565) และแผนพัฒนา
การศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 10 (พ.ศ.2551 – 2554) 

2. มีการถ่ายทอดแผนกลยุทธ์ไปสูทุ่กหนว่ยงาน 
3. มีกระบวนการแปลงแผนกลยุทธ์เป็นแผนปฏิบัติการประจ าปีครบ 4 พันธกิจ คือ ด้านการเรียนการสอน             

การวจิัย การบริการทางวิชาการ และการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
4. มีตัวบ่งชี้ของแผนกลยุทธ์ แผนปฏิบัติการประจ าปีและค่าเปูาหมายของแต่ละตัวบ่งชี้เพื่อวัดความส าเร็จ         

ของการด าเนินงานตามแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการประจ าป ี
5. มีการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจ าปีครบ 4 พันธกิจ 
6. มีการติดตามผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชีข้องแผนปฏิบัติการประจ าปี อย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง และ

รายงานผลต่อผูบ้ริหารเพื่อพิจารณา 
7. มีการประเมินผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ของแผนกลยุทธ์ อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง และรายงานผล               

ต่อผู้บริหารและกรรมการประจ าคณะหรือกรรมการบริหารสูงสุดเพื่อพิจารณา 
8. มีการน าผลการพิจารณา ข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะของกรรมการประจ าคณะหรือกรรมการบริหาร

สูงสุดไปปรับปรุงแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการประจ าปี 
เกณฑ์การประเมิน  

ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5 
ด าเนินการ 1 ข้อ ด าเนินการ 

2 - 3 ข้อ 
ด าเนินการ 
4 - 5 ข้อ 

ด าเนินการ 
6 - 7 ข้อ 

ด าเนินการ  
8 ข้อ 
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องค์ประกอบที่ 2 
การเรียนการสอน 
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ตัวชี้วัดที ่2.1 : ระบบและกลไกการพัฒนาและบริหารหลักสตูร 

ความเชื่อมโยง  : สกอ. 2.1 
ประเภทของตวัชี้วัด  : กระบวนการ 
การเก็บข้อมูล : ปีการศึกษา 2553 (1 มิถุนายน 2553 – 31 พฤษภาคม  2554) 
   
ค าอธิบาย   :   

คณะมีหน้าที่พัฒนาหลักสูตรให้สอดคล้องกับปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน์ พันธกิจและความพร้อมของ
คณะ ตลอดจนสอดคล้องกับความต้องการทางด้านวิชาการและวิชาชีพของสังคม มีการประเมินหลักสูตรอย่าง
สม่ าเสมอ ตามหลักเกณฑ์และตัวบ่งชี้ของการประกันคุณภาพหลักสูตร มีการวางระบบและกลไกบริหารหลักสูตร
อย่างมีประสิทธิภาพและมีการปรับปรุงหลักสูตรให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง 
 
เกณฑ์มาตรฐานทั่วไป : 

1. มีระบบและกลไกการเปิดหลักสูตรใหม่และปรับปรุงหลักสูตรตามแนวทางปฏิบัติที่ก าหนดโดย
คณะกรรมการการอุดมศึกษาและด าเนินการตามระบบที่ก าหนด 

2. มีระบบและกลไกการปิดหลักสูตรตามแนวทางปฏิบัติที่ก าหนดโดยคณะกรรมการการอุดมศึกษาและ
ด าเนินการตามระบบที่ก าหนด 

3. ทุกหลักสูตรมีการด าเนินงานให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา  และกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ  (การด าเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ หมายถึง ต้องมีการประเมินผลตาม “ตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงานตาม
ประกาศมาตรฐานคุณวุฒิสาขาหรือสาขาวิชา เพื่อการประกันคุณภาพหลักสูตรและการเรียนการ
สอน” กรณีที่หลักสูตรใดยังไม่มีประกาศมาตรฐานคุณวุฒิสาขาหรือสาขาวิชา ให้ประเมินตามตัว
บ่งชี้กลางที่ก าหนดในภาคผนวก ส าหรับหลักสูตรสาขาวิชาชีพต้องได้รับการรับรองหลักสูตรจาก
สภาหรือองค์กรวิชาชีพที่เกี่ยวข้องด้วย) 
(หมายเหตุ : ส าหรับหลักสูตรเก่าหรือหลักสูตรปรับปรุงที่ยังไม่ได้ด าเนินการตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติก่อนปีการศึกษา 2555 ให้ยึดตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2548 ) 

4. มีคณะกรรมการรับผิดชอบควบคุมก ากับให้มีการด าเนินการได้ครบถ้วนทั้งข้อ 1 ข้อ 2 และข้อ 3 ข้างต้น
ตลอดเวลาที่จัดการศึกษา และมีการประเมินหลักสูตรทุกหลักสูตรอย่างน้อยตามกรอบเวลาที่ก าหนด               
ในเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรฯ กรณีหลักสูตรที่ด าเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ จะต้องควบคุมก ากับให้การด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ในข้อ 3 ผ่านเกณฑ์การประเมิน 5 ข้อแรก             
และอย่างน้อยร้อยละ 80 ของตัวบ่งชี้ที่ก าหนดในแต่ละปี ทุกหลักสูตร 

5. มีคณะกรรมการรับผิดชอบควบคุมก ากับให้มีการด าเนินการได้ครบถ้วนทั้งข้อ 1 ข้อ 2 และข้อ 3 ข้างต้น
ตลอดเวลาที่จัดการศึกษา และมีการพัฒนาหลักสูตรทุกหลักสูตรตามผลการประเมินในข้อ 4 กรณี
หลักสูตร ที่ด าเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ จะต้องควบคุมก ากับให้การ
ด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ในข้อ 3 ผ่านเกณฑ์การประเมินครบทุกตัวบ่งชี้และทุกหลักสูตร 
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เกณฑ์มาตรฐานเพิ่มเติมเฉพาะกลุ่ม : 
1. หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาที่เน้นการวิจัยที่เปิดสอน (ปริญญาโท เฉพาะแผน ก และปริญญาเอก)            

มีจ านวนมากกว่าร้อยละ 50 ของจ านวนหลักสูตรทั้งหมดทุกระดับการศึกษา (เฉพาะกลุ่ม ค1 และ ง) 
2. หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาที่เน้นการวิจัยที่เปิดสอน (ปริญญาโท เฉพาะแผน ก และ ปริญญาเอก)                   

มีจ านวนนักศึกษาที่ศึกษาอยู่ในหลักสูตรมากกว่าร้อยละ 30 ของจ านวนนักศึกษาทั้งหมดทุกระดับ
การศึกษา (เฉพาะกลุ่ม ค1 และ ง) 
 

หมายเหตุ : 
1. การนับหลักสูตรปริญญาโทแผน ก และปริญญาเอก ให้นับหลักสูตรที่มีนักศึกษาลงทะเบียนเรียน             

ในรอบปีการศึกษาที่ท าการประเมิน ส าหรับการนับหลักสูตรทั้งหมดให้นับหลักสูตรที่ได้รับอนุมัติ                     
ให้เปิดสอนทุกระดับปริญญา โดยนับรวมหลักสูตรที่งดรับนักศึกษา แต่ไม่นับรวมหลักสูตรที่สภาสถาบัน
อนุมัติให้ปิดด าเนินการแล้ว 

2. การนับจ านวนนักศึกษาในเกณฑ์มาตรฐานข้อ 8 ให้นับตามจ านวนหัวนักศึกษาในปีการศึกษานั้นๆและ
นับทั้งนักศึกษาภาคปกติและภาคพิเศษ ทั้งในที่ตั้งและนอกที่ตั้ง 

3. คณะกรรมการรับผิดชอบ หมายถึง คณะกรรมการที่รับผิดชอบในการเสนอหลักสูตรใหม่หรือเสนอ
ปรับปรุงหลักสูตร หรือเสนอปิดหลักสูตร และคณะกรรมการที่รับผิดชอบบริหารหลักสูตรให้เป็นไปตาม
รายละเอียดหลักสูตรที่สภามหาวิทยาลัยอนุมัติ ซึ่งอาจเป็นชุดเดียวกันทั้งหมดหรือต่างชุดก็ได้ 

 
เกณฑ์การประเมิน : 

1 2 3 4 5 
ด าเนินการ 

1 ข้อ 
ด าเนินการ 

2 ข้อ 
ด าเนินการ 

3 ข้อ 
ด าเนินการ 

4 ข้อ 
มีการด าเนินการ  
ครบ 5 ข้อตาม 
เกณฑ์ทั่วไป และ 
ครบถ้วนตาม 
เกณฑ์มาตรฐาน 
เพิ่มเติมเฉพาะกลุ่ม 
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ตัวชี้วัดที ่2.2 : อาจารย์ประจ าที่มีคุณวุฒิปรญิญาเอก 

ความเชื่อมโยง  : สกอ. 2.2 
ประเภทของตวัชี้วัด  : ปัจจัยน าเข้า 
การเก็บข้อมูล : ปีการศึกษา 2553 (1 มิถุนายน 2553 – 31 พฤษภาคม  2554) 
   
ค าอธิบาย   :   

การศึกษาระดับอุดมศึกษาถือเป็นการศึกษาระดับสูงสุดที่ต้องการบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถและ
ความลุ่มลึกทางวิชาการ เพื่อปฏิบัติพันธกิจส าคัญของคณะในการผลิตบัณฑิต ศึกษาวิจัยเพื่อการติดตาม
ความก้าวหน้าทางวิชาการและการพัฒนาองค์ความรู้ ดังนั้น คณะจึงควรมีอาจารย์ที่มีระดับคุณวุฒิทางการศึกษา
ในสัดส่วนที่เหมาะสมกับพันธกิจหรือจุดเน้นของคณะ 
 
เกณฑ์การประเมิน : คณะสามารถเลือกใช้เกณฑ์การประเมินจาก 2 แนวทางต่อไปนี้ 
1) แปลงค่าร้อยละของอาจารย์ประจ าที่มีคุณวฒุิปริญญาเอกเป็นคะแนนระหว่าง 0 – 5  
หรือ 
2) แปลงค่าการเพิ่มขึ้นของค่าร้อยละของอาจารย์ประจ า ที่มีคณุวุฒิปริญญาเอก เปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมาเป็น
คะแนนระหว่าง 0 – 5 
 

เกณฑ์เฉพาะสถาบันกลุ่ม ค1 และ ง 
1) ค่าร้อยละของอาจารย์ประจ าที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกที่ก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 70 ขึ้นไป  
หรือ 
2) ค่าการเพิ่มขึ้นของร้อยละของอาจารย์ประจ าที่มีคุณวุฒิปรญิญาเอกเปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมา ที่ก าหนดให้เป็น
คะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 15 ขึ้นไป 
 

สูตรการค านวณ : 
1. ค านวณค่าร้อยละของอาจารย์ประจ าที่มีวฒุิปริญญาเอก 

 

ร้อยละของอาจารย์ประจ าที่มีคณุวุฒิปริญญาเอก = 
จ านวนอาจารย์ที่มีคุณวุฒิปรญิญาเอก x 100 

จ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมด (รวมลาศึกษาตอ่) 
 
2. แปลงค่าร้อยละที่ค านวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 

 

คะแนนที่ได ้= 
ร้อยละของอาจารย์ประจ าที่มีคณุวุฒิปริญญาเอก x 5 

70 
 

หรือ 
1. ค่าการเพิ่มขึ้นของร้อยละของอาจารย์ประจ าที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกเปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมา  

= ร้อยละของอาจารย์ประจ าทีม่ีคุณวุฒิปริญญาเอกในปีที่ประเมิน ลบด้วย ร้อยละของอาจารย์ประจ าที่
มีคุณวุฒิปริญญาเอกในปีก่อนหน้าปีที่ประเมิน 

2. แปลงค่าการเพิ่มขึ้นของรอ้ยละของอาจารย์ประจ าที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกเปรยีบเทียบกับปีทีผ่่านมา                 
ที่ค านวณไดใ้นข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 

. 
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คะแนนที่ได ้= 

ค่าการเพิ่มขึ้นของร้อยละของอาจารย์ประจ าทีม่ีคุณวุฒิปริญญาเอก 
เปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมา x 5 

15 
 
หมายเหตุ : 

1. คุณวุฒิปริญญาเอก พิจารณาจากระดับคุณวุฒิที่ได้รับหรือเทียบเท่าตามหลักเกณฑ์การพิจารณาคุณวุฒิ
ของกระทรวงศึกษาธิการ กรณีที่มีการปรับวุฒิการศึกษาให้มีหลักฐานการส าเร็จการศึกษาภายในรอบปี
การศึกษานั้น ทั้งนี้ อาจใช้คุณวุฒิอื่นแทนคุณวุฒิปริญญาเอกได้ส าหรับกรณีที่บางสาขาวิชาชีพ มีคุณวุฒิ
อื่นที่เหมาะสมกว่า ทั้งนี้ ต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

2. การนับจ านวนอาจารย์ประจ า ให้นับตามปีการศึกษาและนับทั้งที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาต่อ 
3. คณะสามารถเลือกประเมินตามเกณฑ์การประเมินแนวทางใดแนวทางหนึ่งก็ได้  ไม่จ าเป็นต้องเลือก

เหมือน กับมหาวิทยาลัย 
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ตัวชี้วัดที ่2.3 : อาจารย์ประจ าที่ด ารงต าแหนง่ทางวิชาการ 

ความเชื่อมโยง  : สกอ. 2.3 
ประเภทของตวัชี้วัด  : ปัจจัยน าเข้า 
การเก็บข้อมูล : ปีการศึกษา 2553 (1 มิถุนายน 2553 – 31 พฤษภาคม  2554) 
   
ค าอธิบาย   :   

 คณะถือเป็นขุมปัญญาและมีความรับผิดชอบที่จะต้องส่งเสริมให้อาจารย์ท าการศึกษาวิจัยเพื่อแสวงหา
และพัฒนาองค์ความรู้ในศาสตร์สาขาวิชาต่างๆอย่างต่อเนื่อง เพื่อน าไปใช้ในการเรียนการสอน รวมทั้งการแก้ไข
ปัญหา   และพัฒนาประเทศ   การด ารงต าแหน่งทางวิชาการเป็นสิ่งสะท้อนการปฏิบัติงานดังกล่าวของอาจารย์
ตามพันธกิจ ของคณะ 
 
เกณฑ์การประเมิน : สถาบันสามารถเลอืกใช้เกณฑ์การประเมินจาก 2 แนวทางต่อไปนี ้
1) แปลงค่าร้อยละของอาจารย์ประจ าที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการเป็นคะแนนระหว่าง 0 – 5 
หรือ 
2) แปลงค่าการเพิ่มขึ้นของค่าร้อยละของอาจารย์ประจ าที่ด ารงต าแหน่งทางวชิาการเปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมา
เป็นคะแนนระหว่าง 0 – 5 
 
เกณฑ์เฉพาะสถาบันกลุ่ม ค1 และ ง 
1) ค่าร้อยละของอาจารย์ประจ าที่ด ารงต าแหน่งรองศาสตราจารย์และศาสตราจารยร์วมกันทีก่ าหนดให้เป็น
คะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 35 ขึ้นไป  
หรือ 
2) ค่าการเพิ่มขึ้นของร้อยละของอาจารย์ประจ าที่ด ารงต าแหน่งรองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์รวมกัน 
เปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมา ที่ก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 10 ขึ้นไป 
 
สูตรการค านวณ : 
1. ค านวณค่าร้อยละของอาจารย์ประจ าที่ด ารงต าแหน่งทางวชิาการ 

 

ร้อยละของอาจารย์ทีด่ ารงต าแหน่งทางวิชาการ   = 
จ านวนอาจารย์ที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการx 100 
จ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมด (รวมลาศึกษาตอ่) 

 
2. แปลงค่าร้อยละที่ค านวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 

 

คะแนนที่ได ้= 
ร้อยละของอาจารย์ประจ าที่ด ารงต าแหนง่ทางวิชาการ x 5 

35 
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หรือ 
1. ค่าการเพิ่มขึ้นของร้อยละของอาจารย์ประจ าที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการเปรียบเทียบ 

กับปีที่ผ่านมา = ร้อยละของอาจารย์ประจ าทีด่ ารงต าแหน่งทางวิชาการในปทีี่ประเมิน ลบด้วย ร้อยละ
ของอาจารย์ประจ าที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการในปีก่อนหน้าปีที่ประเมิน 

2. แปลงค่าการเพิ่มขึ้นของร้อยละของอาจารย์ประจ าที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการเปรียบเทียบกับปีที่  
ผ่านมาที่ค านวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 

 
 

 

คะแนนที่ได้ = 

ค่าการเพิ่มขึ้นของร้อยละของอาจารย์ประจ าทีด่ ารงต าแหน่งทางวิชาการ
เปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมา x 5 

10 
 
หมายเหตุ : 
1. การนับจ านวนอาจารย์ประจ า ให้นับตามปีการศึกษาและนบัทั้งที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาต่อ 
2. คณะสามารถเลือกประเมินตามเกณฑ์การประเมินแนวทางใดแนวทางหนึ่งก็ได้ ไม่จ าเป็นต้องเลือกเหมือน                   
   กับมหาวิทยาลัย  
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ตัวชี้วัดที ่2.4 : ระบบการพัฒนาคณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน 

ความเชื่อมโยง  : สกอ. 2.4 
ประเภทของตวัชี้วัด  : กระบวนการ 
การเก็บข้อมูล : ปีการศึกษา 2553 (1 มิถุนายน 2553 – 31 พฤษภาคม  2554) 
   
ค าอธิบาย   :   

 การจัดการเรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ จ าเป็นต้องมีการบริหารและพัฒนาคณาจารย์                  
อย่างเหมาะสมทั้งในด้านเทคนิคการสอน การประเมินผลการเรียนรู้ และการใช้สื่อการสอนที่ทันสมัย รวมทั้งมี
การปรับกระบวนการเรียนการสอนโดยใช้ผลการเรียนรู้และข้อมูลจากความคิดเห็นของผู้เรียน นอกจากนั้นยัง
จ าเป็นต้องมีบุคลากรสายสนับสนุนที่มีคุณภาพสอดคล้องกับพันธกิจและเปูาหมายของคณะ 
 
เกณฑ์มาตรฐาน : 

1. มีแผนการบริหารและการพัฒนาคณาจารย์ทั้งด้านวิชาการ เทคนิคการสอนและการวัดผลและมีแผนการ
บริหารและพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนที่มีการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงประจักษ์ 

2. มีการบริหารและการพัฒนาคณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนให้เป็นไปตามแผนที่ก าหนด 
3. มีสวัสดิการเสริมสร้างสุขภาพที่ดี และสร้างขวัญและก าลังใจให้คณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน

สามารถท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
4. มีระบบการติดตามให้คณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนน าความรู้และทักษะที่ได้จากการพัฒนามาใช้            

ในการจัดการเรียนการสอนและการวัดผลการเรียนรู้ของนักศึกษา ตลอดจนการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง 
5. มีการให้ความรู้ด้านจรรยาบรรณอาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน และดูแลควบคุมให้คณาจารย์                  

และบุคลากรสายสนับสนุนถือปฏิบัติ 
6. มีการประเมินผลความส าเร็จของแผนการบริหารและการพัฒนาคณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน 
7. มีการน าผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือปรับปรุงการบริหารและการพัฒนาคณาจารย์และบุคลากร              

สายสนับสนุน 
 
หมายเหตุ : 
หลักฐานส าหรับการประเมินในเกณฑ์มาตรฐานข้อที่ 3 เช่น ผลการประเมิน หรือผลการส ารวจความพึงพอใจของ
คณาจารย์และบุคลากร ด้านสวัสดิการ การเสริมสร้างสุขภาพที่ดี และการสร้างขวัญและก าลังใจหรือหลักฐาน                
เชิงประจักษ์อื่นๆ ที่เชื่อมโยงให้เห็นการท างานได้ดีขึ้น 
 
เกณฑ์การประเมิน : 

1 2 3 4 5 
มีการด าเนินการ 

1 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

2 ข้อ 
มีการด าเนินการ  

3 - 4 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

5 - 6 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

7 ข้อ 
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ตัวชี้วัดที ่2.5 : ห้องสมุด อุปกรณ์การศึกษา และสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ 

ความเชื่อมโยง  : สกอ. 2.5 
ประเภทของตวัชี้วัด  : ปัจจัยน าเข้า 
การเก็บข้อมูล : ปีการศึกษา 2553 (1 มิถุนายน 2553 – 31 พฤษภาคม  2554) 
   
ค าอธิบาย   :   

 นอกเหนือจากการเรียนการสอน คณะควรจัดบริการด้านกายภาพอย่างครบถ้วน โดยเฉพาะในเรื่องการ
บริการสิ่งอ านวยความสะดวกที่เอื้อต่อการเรียน เช่น สื่อเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา ห้องสมุดและแหล่งการเรียนรู้
อื่นๆ การบริการด้านงานทะเบียน การบริการนักศึกษานานาชาติ เป็นต้น นอกจากนั้น ยังจ าเป็นต้องมี
สภาพแวดล้อมและการบริการด้านกายภาพที่ส่งเสริมคุณภาพชีวิตของนักศึกษา เช่น สิ่งแวดล้อมในสถาบัน 
หอพักนักศึกษา ห้องเรียน สถานที่ออกก าลังกาย บริการอนามัย การจัดจ าหน่ายอาหาร เป็นต้น 
เกณฑ์มาตรฐาน : 

1. มีการจัดการหรือจัดบริการให้นักศึกษามีเครื่องคอมพิวเตอร์ใช้ในอัตราไม่สูงกว่า 8  FTES  ต่อเครื่อง 
2. มีบริการห้องสมุดและแหล่งเรียนรู้อื่นๆผ่านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์และมีการฝึกอบรม                        

การใช้งานแก่นักศึกษาทุกปีการศึกษา 
3. มีบริการด้านกายภาพที่เหมาะสมต่อการจัดการเรียนการสอนและการพัฒนานักศึกษาอย่างน้อยในด้าน

ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ อุปกรณ์การศึกษา และจุดเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ต 
4. มีบริการสิ่งอ านวยความสะดวกที่จ าเป็นอื่นๆ อย่างน้อยในด้านงานทะเบียนนักศึกษาผ่านระบบ

เครือข่ายคอมพิวเตอร์ การบริการอนามัยและการรักษาพยาบาล การจัดการหรือจัดบริการด้านอาหาร
และสนามกีฬา 

5. มีระบบสาธารณูปโภคและรักษาความปลอดภัยของอาคารตลอดจนบริเวณโดยรอบ อย่างน้อยในเรื่อง
ประปา ไฟฟูา ระบบก าจัดของเสีย การจัดการขยะ รวมทั้งมีระบบและอุปกรณ์ปูองกันอัคคีภัยในบริเวณ
อาคารต่าง ๆ โดยเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 

6. มีผลการประเมินคุณภาพของบริการในข้อ 2 – 5 ทุกข้อไม่ต่ ากว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5 
7. มีการน าผลการประเมินคุณภาพในข้อ 6 มาใช้เป็นข้อมูลในการพัฒนาการจัดบริการด้าน 

กายภาพที่สนองความต้องการของผู้รับบริการ 
 
หมายเหตุ : 

1. ในเกณฑ์มาตรฐานข้อ 1 ให้นับรวม notebook และ mobile device ต่างๆ ของนักศึกษาที่มีการ
ลงทะเบียนการใช้ wifi ของมหาวิทยาลัย 

2. การคิดจ านวน FTES ให้น าจ านวน FTES ของแต่ละระดับการศึกษารวมเข้าด้วยกัน โดยไม่ต้องเทียบ
เป็น FTES ของระดับปริญญาตรี 
 

เกณฑ์การประเมิน : 
1 2 3 4 5 

มีการด าเนินการ 
1 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
2 - 3 ข้อ 

มีการด าเนินการ  
4 - 5 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
6 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
7 ข้อ 
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ตัวชี้วัดที ่2.6 : ระบบและกลไกการจัดการเรียนการสอน 

ความเชื่อมโยง  : สกอ. 2.6 
ประเภทของตวัชี้วัด  : กระบวนการ 
การเก็บข้อมูล : ปีการศึกษา 2553 (1 มิถุนายน 2553 – 31 พฤษภาคม  2554) 
   
ค าอธิบาย   :   

 กระบวนการจัดการเรียนการสอนต้องเป็นไปตามแนวทางที่ก าหนดในพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ 
พ.ศ. 2542 ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ มีการจัดรูปแบบการจัดการเรียนการสอนที่เหมาะสมและยืดหยุ่น โดยการมี
ส่วนร่วมจากบุคคลสถาบัน หรือชุมชนภายนอก มีการจัดกระบวนการเรียนรู้ที่ค านึงถึงความแตกต่างเฉพาะตัว
ของนักศึกษาซึ่งเป็นเรื่องที่ส าคัญมากต่อความสนใจใฝุรู้และต่อศักยภาพในการแสวงหาความรู้ของนักศึกษา  เช่น 
การเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้ค้นคว้าวิจัยโดยอิสระในรูปโครงการวิจัยส่วนบุคคล  การจัดให้มีชั่วโมงเรียนใน
ภาคปฏิบัติในห้องปฏิบัติการ รวมทั้งมีการฝึกประสบการณ์ภาคสนามอย่างพอเพียง   
 

เกณฑ์มาตรฐาน : 
1. มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญทุกหลักสูตร 
2. ทุกรายวิชาของทุกหลักสูตร มีรายละเอียดของรายวิชาและของประสบการณ์ภาคสนาม(ถ้ามี) ก่อนการ

เปิดสอนในแต่ละภาคการศึกษา ตามที่ก าหนดในกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
3. ทุกหลักสูตรมีรายวิชาที่ส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ด้วยตนเอง และการให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากการปฏิบัติ

ทั้งในและนอกห้องเรียนหรือจากการท าวิจัย 
4. มีการให้ผู้มีประสบการณ์ทางวิชาการหรือวิชาชีพจากหน่วยงานหรือชุมชนภายนอกเข้ามามีส่วนร่วมใน

กระบวนการเรียนการสอนทุกหลักสูตร 
5. มีการจัดการเรียนรู้ที่พัฒนาจากการวิจัยหรือกระบวนการจัดการความรู้เพื่อพัฒนาการเรียนการสอน 
6. มีการประเมินความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อคุณภาพการจัดการเรียนการสอนและสิ่งสนับสนุนการ

เรียนรู้ทุกรายวิชา ทุกภาคการศึกษา โดยผลการประเมินความพึงพอใจแต่ละรายวิชาต้องไม่ต่ ากว่า 3.51                   
จากคะแนนเต็ม 5 

7. มีการพัฒนาหรือปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธ์การสอนหรือการประเมินผลการเรียนรู้               
ทุกรายวิชา ตามผลการประเมินรายวิชา 

 

หมายเหตุ : 
1. คณะจะต้องประเมินความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อคุณภาพการเรียนการสอนและสิ่งสนับสนุนการ

เรียนรู้ทุกรายวิชา ทุกภาคการศึกษา ยกเว้น รายวิชาที่ไม่มีการเรียนการสอนในชั้นเรียนหรือ   ใน
ห้องปฏิบัติการ เช่น การฝึกงาน สหกิจศึกษา การค้นคว้าอิสระ วิชาโครงงาน สารนิพนธ์ และ
วิทยานิพนธ์ เป็นต้น 

2. งานวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนตามเกณฑ์ข้อ 5 หมายถึง งานวิจัยของผู้สอนของสถาบันที่ได้
พัฒนาขึ้น และน าไปใช้ในการพัฒนาวิธีการสอน 
 

เกณฑ์การประเมิน : 
1 2 3 4 5 

ด าเนินการ 1 ข้อ ด าเนินการ 2-3 ข้อ ด าเนินการ 4-5 ข้อ ด าเนินการ 6 ข้อ ด าเนินการ 7 ข้อ 
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ตัวชี้วัดที ่2.7 : ระบบและกลไกการพัฒนาสัมฤทธิผลการเรียนตามคุณลักษณะของบัณฑิต 

ความเชื่อมโยง  : สกอ. 2.7 
ประเภทของตวัชี้วัด  : กระบวนการ 
การเก็บข้อมูล : ปีการศึกษา 2553 (1 มิถุนายน 2553 – 31 พฤษภาคม  2554) 
   
ค าอธิบาย   :   

 คุณลักษณะของบัณฑิต หมายถึง คุณสมบัติที่พึงประสงค์ซึ่งผู้ส าเร็จการศึกษาพึงมี ประกอบด้วย 2 ส่วน              
คือ คุณลักษณะของบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติและคุณลักษณะของบัณฑิตตามความต้องการของ            
ผู้ใช้บัณฑิต คุณลักษณะตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ 5 ด้าน ได้แก่ ด้านคุณธรรม จริยธรรม ด้านความรู้ 
ด้านทักษะทางปัญญา ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข  การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ส่วนคุณลักษณะบัณฑิตตามความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต 
อาจมีความแตกต่างกันตามลักษณะอาชีพ เช่น การบริหารจัดการ การเป็นผู้ใฝุรู้ใฝุเรียน การก้าวทันวิทยาการ
ความสามารถในการประยุกต์ความรู้กับการปฏิบัติงานจริง  ส าหรับผู้ส าเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา หรือ
ผู้ส าเร็จการศึกษาในหลักสูตรที่เน้นการวิจัย ควรมีคุณลักษณะเพิ่มเติมด้านความเป็นนักวิชาการ การเป็นผู้น าทาง
ความคิด โดยเฉพาะความสามารถด้านการคิดเชิงวิพากษ์และการน าเสนอผลงาน 
 

เกณฑ์มาตรฐานทั่วไป : 
1. มีการส ารวจคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ตามความต้องการของผู้ใช้บัณฑิตอย่างน้อยส าหรับ               

ทุกหลักสูตรระดับปริญญาตรี ทุกรอบระยะเวลาตามแผนก าหนดการศึกษาของหลักสูตร 
2. มีการน าผลจากข้อ 1 มาใช้ในการปรับปรุงหลักสูตร การจัดการเรียนการสอน การวัดผลการศึกษา               

และสัมฤทธิผลทางการเรียนที่ส่งเสริมทักษะอาชีพและคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ตามความ
ต้องการของผู้ใช้บัณฑิต 

3. มีการส่งเสริมสนับสนุนทรัพยากรทั้งด้านบุคลากร เทคโนโลยีสารสนเทศ และงบประมาณที่ 
เอื้อต่อการพัฒนาคุณลักษณะของบัณฑิต 

4. มีระบบและกลไกการส่งเสริมให้นักศึกษาระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมการประชุม
วิชาการหรือน าเสนอผลงานทางวิชาการในที่ประชุมระหว่างสถาบัน หรือที่ประชุมระดับชาติหรือ
นานาชาติ 

5. มีกิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมให้แก่นักศึกษาระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา 
ที่จัดโดยสถาบัน 

เกณฑ์มาตรฐานเพิ่มเติมเฉพาะกลุ่ม ง : 
1. มีการพัฒนาทักษะนักศึกษาในการจดัท าบทความจากวิทยานิพนธ์และมีการน าไปตีพิมพ์เผยแพร่ใน

วารสารระดับนานาชาต ิ 
เกณฑ์การประเมิน :  

1 2 3 4 5 
ด าเนินการ 1 ข้อ ด าเนินการ 2 ข้อ ด าเนินการ 3 ข้อ ด าเนินการ 4 ข้อ ด าเนินการ  5 ข้อ 

และครบถ้วนตาม 
เกณฑ์มาตรฐาน 
เพิ่มเติมเฉพาะกลุ่ม  
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ตัวชี้วัดที ่2.8 : ระดับความส าเร็จของการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมที่จดัให้กับนักศึกษา 

ความเชื่อมโยง  : สกอ. 2.8 
ประเภทของตวัชี้วัด  : ผลผลิต 
การเก็บข้อมูล : ปีการศึกษา 2553 (1 มิถุนายน 2553 – 31 พฤษภาคม  2554) 
   
ค าอธิบาย   :   

 คุณธรรมจริยธรรมของนักศึกษาเป็นคุณลักษณะที่พึงประสงค์และเป็นปัจจัยส าคัญของคุณภาพบัณฑิต
ตามเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติและกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ  
รวมทั้งความคาดหวังของผู้ใช้บัณฑิตและสังคม ดังนั้น สถาบันจึงควรมีการวัดระดับความส าเร็จของการส่งเสริม
คุณธรรมจริยธรรมที่สถาบันจัดให้กับนักศึกษา 
 
เกณฑ์มาตรฐาน : 

1. มีการก าหนดพฤติกรรมด้านคุณธรรมจริยธรรมส าหรับนักศึกษาที่ต้องการส่งเสริมไว้เป็นลายลักษณ์
อักษร 

2. มีการถ่ายทอดหรือเผยแพร่พฤติกรรมด้านคุณธรรมจริยธรรมส าหรับนักศึกษาที่ต้องการส่งเสริมตามข้อ  
1  ไปยังผู้บริหาร คณาจารย์ นักศึกษาและผู้เกี่ยวข้องทราบอย่างทั่วถึงทั้งสถาบัน 

3. มีโครงการหรือกิจกรรมส่งเสริมการพัฒนาพฤติกรรมด้านคุณธรรมจริยธรรมที่ก าหนดในข้อ  1 โดยระบุ             
ตัวบ่งชี้และเปูาหมายวัดความส าเร็จ 

4. มีการประเมินผลโครงการหรือกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมของนักศึกษาตามตัวบ่งชี้และ
เปูาหมายที่ก าหนดในข้อ 3 โดยมีผลการประเมินบรรลุเปูาหมายอย่างน้อยร้อยละ 90 ของตัวบ่งชี้ 

5. มีนักศึกษาหรือกิจกรรมที่เกี่ยวกับนักศึกษาได้รับการยกย่องชมเชย ประกาศเกียรติคุณด้านคุณธรรม
จริยธรรม โดยหน่วยงานหรือองค์กรระดับชาติ (เป็นหน่วยงานที่ไม่มีเกี่ยวข้องใดๆ กับมหาวิทยาลัย 
ขอนแก่น) 

 
หมายเหตุ : 

1. การยกย่องชมเชยประกาศเกียรติคุณด้านคุณธรรม จริยธรรม หากด าเนินการในระดับมหาวิทยาลัย ต้อง
มีกรรมการภายนอกมหาวิทยาลัยอย่างน้อยร้อยละ 50 และมีผู้เข้าร่วมการแข่งขันหรือเข้าร่วม การ
คัดเลือกที่มาจากหลากหลายสถาบัน (ตั้งแต่ 3 สถาบันขึ้นไป) 

2. หน่วยงานหรือองค์กรระดับชาติ หมายถึง หน่วยงานนอกสถาบันระดับกรมหรือเทียบเท่าขึ้นไป             
(เช่น ระดับจังหวัด) หรือรัฐวิสาหกิจ หรือองค์การมหาชน หรือบริษัทมหาชนที่จดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพย์ หรือองค์กรกลางระดับชาติทั้งภาครัฐและเอกชน (เช่น สภาอุตสาหกรรม  สภาหอการค้า               
สภาวิชาชีพ)  

 
เกณฑ์การประเมิน : 

1 2 3 4 5 
มีการด าเนินการ 

1 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

2 ข้อ 
มีการด าเนินการ  

3 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

4 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

5 ข้อ 
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ตัวชี้วัดที ่ 2.9 : บัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งานท าหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี 

ความเชื่อมโยง  : สมศ. 1 
ประเภทของตวัชี้วัด  : ผลผลิต 
การเก็บข้อมูล : ปีการศึกษา 2553 (1 มิถุนายน 2553 – 31 พฤษภาคม  2554) 
   
ค าอธิบาย   :   

บัณฑิตปริญญาตรีที่ส าเร็จการศึกษาในหลักสูตรภาคปกติ ภาคพิเศษ และภาคนอกเวลาในสาขานั้นๆ                
ที่ได้งานท าหรือมีกิจการของตนเองที่มีรายได้ประจ า ภายในระยะเวลา 1ปี นับจากวันที่ส าเร็จการศึกษา เมื่อ
เทียบกับบัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษาในปีการศึกษานั้น การนับการมีงานท า สามารถนับกรณีการท างานสุจริตทุก
ประเภทที่สามารถสร้างรายได้เข้ามาประจ าเพื่อเลี้ยงชีพตนเองได้ โดยการนับจ านวนผู้มีงานท าของผู้ส าเร็จ
การศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนในภาคพิเศษหรือภาคนอกเวลา ให้นับเฉพาะผู้ที่เปลี่ยนงานใหม่หลังส าเร็จการศึกษา
เท่านั้น 

วิธีการค านวณ 

 
จ านวนบัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งานท าหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1ป ี

x  100 
จ านวนบัณฑิตที่ตอบแบบส ารวจทัง้หมด 

 

หมายเหตุ ไม่นับรวมบัณฑิตที่มีงานท าก่อนเข้าศึกษาหรือมีกิจการของตนเองที่มีรายได้ประจ าอยู่แล้วและผู้ที่
ศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษา (หักออกทั้งตัวตั้งและตัวหาร)  

เกณฑ์การให้คะแนน   

ใช้บัญญัติไตรยางศ์เทียบ ก าหนดร้อยละ 100 เท่ากับ 5 คะแนน   

(ใช้ข้อมูลผลการส ารวจภาวะการได้งานของบณัฑิต จากกองแผนงาน มหาวิทยาลัยขอนแก่น) 

ข้อมูลที่ต้องการ  
ข้อมูลจากการส ารวจต้องมีความเป็นตัวแทนของผู้ส าเร็จการศึกษาทั้งในเชิงปริมาณ (อย่างน้อยร้อยละ 

80) และในเชิงคุณลักษณะ (ครอบคลุมทุกกลุ่มสาขาวิชา) กรณีบัณฑิตที่ตอบแบบส ารวจไม่ถึงร้อยละ 80  ของ
บัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษา ให้มีการติดตามซ้ าและรายงานผลที่ติดตามซ้ าเปรียบเทียบกับผลที่เก็บได้ในครั้งแรก  
โดยผลการส ารวจต้องสามารถระบุข้อมูล ดังต่อไปนี้ 

 จ านวนผู้ตอบแบบส ารวจ 
 จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาทั้งภาคปกติและภาคพิเศษ (ภาคนอกเวลาราชการ) 
 จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาที่ได้งานท า 
 จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาประกอบอาชีพอิสระ 
 จ านวนบัณฑิตที่มีงานท าก่อนเข้าศึกษา 
 จ านวนบัณฑิตที่ศึกษาต่อ 
 เงินเดือนหรือรายได้ต่อเดือน ของผู้ส าเร็จการศึกษาที่ได้งานท าหรือประกอบอาชีพอิสระ 
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ตัวชี้วัดที ่ 2.10 : คุณภาพของบณัฑิตปริญญาตรี โท และเอก ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ   

ความเชื่อมโยง  : สมศ. 2 
ประเภทของตวัชี้วัด  : ผลผลิต 
การเก็บข้อมูล : ปีการศึกษา 2553 (1 มิถุนายน 2553 – 31 พฤษภาคม  2554) 
   
ค าอธิบาย   :   

         คุณภาพของบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF: HEd. หรือ Thai 
Qualifications Framework for Higher Education) หมายถึง คุณลักษณะของบัณฑิตระดับปริญญาตรี 
ปริญญาโท และปริญญาเอก ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติที่ สกอ.ระบุ โดยเป็นคุณลักษณะ
บัณฑิตที่พึงประสงค์ตามที่สถาบันก าหนด ครอบคลุมอย่างน้อย 5 ด้าน คือ 1) ด้านคุณธรรมจริยธรรม 2) ด้านความรู้ 
3) ด้านทักษะทางปัญญา 4) ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ และ 5) ด้านทักษะการ
วิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ รวมทั้ง TQF ตามสาขาวิชาชีพที่ประกาศใช้ 
ตลอดจนสอดคล้องกับคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ที่สภาหรือองค์กรวิชาชีพก าหนดเพิ่มเติม หรือ
สอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต กรณีที่เป็นวิชาชีพที่มีการเพิ่มเติมคุณลักษณะของบัณฑิตที่เพิ่มเติมจาก
กรอบมาตรฐานทั้ง 5 ด้าน ต้องท าการประเมินครบทุกด้าน 

 

วิธีการค านวณ  

 
ผลรวมของค่าคะแนนที่ได้จากการประเมินบัณฑิต  

 
จ านวนบัณฑิตที่ได้รับการประเมินทั้งหมด 

เกณฑ์การให้คะแนน 
 ใช้ค่าเฉลี่ยของคะแนนประเมินบัณฑิต (คะแนนเต็ม 5) 
             

ข้อมูลที่ต้องการ  
1. ข้อมูลที่แสดงถึงคุณภาพบัณฑิตในด้านต่างๆ ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ                    
2. ข้อมูลที่แสดงถึงคุณภาพบัณฑิตจากสถานประกอบการผู้ใช้บัณฑิตหรือสถาบันที่รับบัณฑิตเข้าศึกษาต่อ 

(ส านักงานประเมินและประกันคุณภาพ ส ารวจความพึงพอใจผู้ใช้บัณฑิตและส่งข้อมูลให้คณะ) 
3. ข้อมูลผลการด าเนินงานด้านการผลิตบัณฑิตจากระบบฐานข้อมูลด้านการประกันคุณภาพการศึกษา

ระดับอุดมศึกษา (CHE QA Online System) โดยส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) 
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ตัวชี้วัดที ่ 2.11 : ผลงานของผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทที่ได้รับการตีพิมพ์หรอืเผยแพร่ 

ความเชื่อมโยง  : สมศ. 3 
ประเภทของตวัชี้วัด  : ผลผลิต 
การเก็บข้อมูล : ปีการศึกษา 2553 (1 มิถุนายน 2553 – 31 พฤษภาคม  2554) 
   
ค าอธิบาย   :   

ผลงานของผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่เป็นปัจจัยส าคัญของ
คุณภาพของผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทที่แสดงถึงความเป็นผู้น าทางความคิด ความสามารถด้านการคิด
เชิงวิพากษ์ การน าเสนอผลงาน มีทักษะในการวิจัย ทักษะและภูมิปัญญาในฐานะนักวิชาการและนักวิชาชีพขั้นสูง 

ผลงานผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท หมายถึง บทความวิจัยของวิทยานิพนธ์ สารนิพนธ์ที่ตีพิมพ์ หรือ
ศิลปนิพนธ์ที่เผยแพร่  

การตีพิมพ์ หมายถึง การตีพิมพ์บทความจากวิทยานิพนธ์ สารนิพนธ์ ในวารสารวิชาการ (Journal) ใน
ระดับชาติหรือนานาชาติที่ปรากฏในฐานข้อมูลที่ก าหนด รวมถึงบทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full paper) ที่
ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติหรือนานาชาติตามเงื่อนไขที่ก าหนด 
      บทความจากวิทยานิพนธ์ สารนิพนธ์ ที่ได้รับการตีพิมพ์และสามารถน ามานับได้มีเฉพาะ Article หรือ 
Conference Paper หรือ Review เท่านั้น ส่วนบทความที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการนั้น
สามารถน ามานับได้เฉพาะที่เป็น Full Paper เท่านั้น 
 การเผยแพร่ หมายถึง การเผยแพร่งานสร้างสรรค์จากศิลปนิพนธ์ โดยการจัดนิทรรศการ (Exhibition) 
หรือจัดการแสดง (Performance) ซึ่งเป็นการน าเสนอผลงาน หรือสิ่งประดิษฐ์ทางศิลปะ ดนตรี ที่เป็นผลงาน
วิชาการ (นอกเหนือจากงานวิจัย) สู่สาธารณะและ/หรือกลุ่มเปูาหมาย โดยมีการจัดการน าเสนอในระดับชาติหรือ
นานาชาติอย่างเป็นระบบและเป็นวิธีการที่ยอมรับในวงวิชาชีพ หรือได้รับการสนับสนุนจากองค์กร สมาคมที่
เกี่ยวข้องและมีชื่อเสียงในระดับชาติหรือนานาชาติ และมีกระบวนการประเมินคุณค่าของผลงานในการเผยแพร่ 
เช่น 

- มีคณะกรรมการผู้พิจารณากลั่นกรองคุณภาพของผลงานก่อนเผยแพร่ ซึ่งอาจประกอบด้วย ศิลปิน
ระดับชาติ ผู้ทรงคุณวุฒิ และนักวิชาการที่เป็นที่ยอมรับในวงวิชาการ 

- การประกวด มีรางวัลรับรองคุณภาพจากหน่วยงานที่มีคุณภาพ และที่เป็นที่ยอมรับในวงวิชาการ 
 

วิธีการค านวณ 

 
ผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานทีต่ีพิมพ์หรือเผยแพร่ 

ของผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปรญิญาโท  
X 100 

จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโททั้งหมด 
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เกณฑ์การประเมิน 
 ก าหนดระดับคุณภาพบทความวิจัยที่ตีพิมพ์ ดังนี้ 
 

ค่าน้ าหนัก ระดับคุณภาพงานวิจัย 
0.125 - บทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full paper) ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ

ระดับชาติที่มีกองบรรณาธิการจัดท ารายงานฯ หรือคณะกรรมการจัดประชุมประกอบด้วย
ศาสตราจารย์ หรือผู้ทรงคุณวุฒิระดับปริญญาเอก หรือผู้ทรงคุณวุฒิที่มีผลงานเป็นที่
ยอมรับในสาขาวิชานั้นๆ จากนอกสถาบันเจ้าภาพอย่างน้อยร้อยละ 25 และมีผู้ประเมิน
บทความที่เป็นผู้เชี่ยวชาญในสาขานั้นจากนอกสถาบันของเจ้าของบทความ 

0.25 - บทความจากผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ (Journal) ระดับชาติที่
ปรากฏในฐานข้อมูล TCI หรือ บทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full paper) ที่ตีพิมพ์ใน
รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ที่มีกองบรรณาธิการจัดท า
รายงานฯ หรือคณะกรรมการจัดประชุม ประกอบด้วยศาสตราจารย์ หรือผู้ทรงคุณวุฒิ
ระดับปริญญาเอก หรือผู้ทรงคุณวุฒิที่มีผลงานเป็นที่ยอมรับในสาขาวิชานั้นๆ จาก
ต่างประเทศอย่างน้อยร้อยละ 25 และมีผู้ประเมินบทความที่เป็นผู้เชี่ยวชาญในสาขานั้นจาก
ต่างประเทศ 

0.50 - บทความจากผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ(Journal) ที่มีชื่อปรากฏอยู่ใน
บัญชีรายชื่อวารสารระดับชาติที่ ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาเผยแพร่ใน Web 
Site ของส านักงานฯ 

0.75 - บทความจากผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ (Journal) ระดับนานาชาติที่
ปรากฏในฐานข้อมูลสากลอื่นๆ ที่ยอมรับในศาสตร์นั้นนอกเหนือฐานข้อมูล ISI หรือ
บทความจากผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสาร วิชาการ (Journal) ที่มีชื่อปรากฏอยู่
ในบัญชีรายชื่อวารสารระดับนานาชาติที่ ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาเผยแพร่
ใน Web Site ของส านักงานฯ 

1.00 - บทความจากผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ (Journal) ระดับนานาชาติที่
ปรากฏในฐานข้อมูลสากล ISI 

 
ก าหนดระดับคุณภาพงานสร้างสรรค์ที่เผยแพร่ ดังนี้ 

ค่าน้ าหนัก ระดับคุณภาพงานสร้างสรรค์ 
0.125 - มีการเผยแพร่โดยการจัดนิทรรศการ(Exhibition) หรือการจัดการแสดง (Performance) 

ระดับสถาบันหรือจังหวัด 
0.25 - มีการเผยแพร่โดยการจัดนิทรรศการ(Exhibition) หรือการจัดการแสดง (Performance) 

ระดับชาติ 
0.50 - มีการเผยแพร่โดยการจัดนิทรรศการ(Exhibition) หรือการจัดการแสดง (Performance) 

ระดับความร่วมมือระหว่างประเทศ 
0.75 - มีการเผยแพร่โดยการจัดนิทรรศการ(Exhibition) หรือการจัดการแสดง (Performance) 

ระดับภูมิภาคอาเซียน* 
1.00 - มีการเผยแพร่โดยการจัดนิทรรศการ(Exhibition) หรือการจัดการแสดง (Performance) 

ระดับนานาชาติ (ทั้งในและนอกประเทศ) 
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*อาเซียน หมายถึง สมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (Association of South East 
Asian Nations) มี 10 ประเทศ ได้แก่ กัมพูชา ไทย บูรไน พม่า ฟิลิปปินส์ มาเลเซีย ลาว เวียดนาม สิงคโปร์และ
อินโดนีเซีย  

เกณฑ์การให้คะแนน 
ใช้บัญญัติไตรยางศ์เทียบ ก าหนดร้อยละ 50 เท่ากับ 5 คะแนน ทุกกลุ่มสาขาวิชา 

ข้อมูลที่ตอ้งการ  

1. จ านวนและรายชื่อบทความวิจัยจากวิทยานิพนธ์ สารนิพนธ์ ของผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท ที่ได้รับ
การตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติรายปีตามปีปฏิทินที่ตรงกับปีการศึกษา พร้อมชื่อเจ้าของ
บทความ ชื่อวิทยานิพนธ์หรือสารนิพนธ์ ปีที่ตีพิมพ์ ชื่อวารสารหรือรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ
ที่ตีพิมพ์ ค่าน้ าหนักของบทความวิจัยแต่ละชิ้น  

2. จ านวนและรายชื่อผลงานสร้างสรรค์จากศิลปนิพนธ์ของผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทที่ได้รับการ
เผยแพร่ในระดับชาติหรือระดับนานาชาติ พร้อมชื่อเจ้าของผลงาน ปีที่เผยแพร่ ชื่อหน่วยงานหรือองค์กร 
พร้อมทั้งจังหวัดประเทศที่เผยแพร่ รูปแบบของการเผยแพร่พร้อมหลักฐาน และค่าน้ าหนักของผลงานการ
เผยแพร่งานแต่ละชิ้น จ านวนและรายชื่อผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโททั้งหมด  

หมายเหตุ แหล่งเผยแพร่และรายชื่อวารสารที่ได้รับรองมาตรฐานติดตามได้จากประกาศของส านักงานรับรอง
มาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) 
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ตัวชี้วัดที ่ 2.12 : ผลงานของผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกที่ได้รับการตีพิมพ์ 

ความเชื่อมโยง  : สมศ. 4 
ประเภทของตวัชี้วัด  : ผลผลิต 
การเก็บข้อมูล : ปีการศึกษา 2553 (1 มิถุนายน 2553 – 31 พฤษภาคม  2554) 
   
ค าอธิบาย   :   

 ผลงานของผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกที่ได้รับการตีพิมพ์เป็นปัจจัยส าคัญของคุณภาพของ
ผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกที่แสดงถึงความเป็นผู้น าทางความคิด ความสามารถด้านการคิดเชิงวิพากษ์ 
การน าเสนอผลงาน มีทักษะในการวิจัย ทักษะและภูมิปัญญาในฐานะนักวิชาการและนักวิชาชีพขั้นสูง 
    ผลงานผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก หมายถึง บทความจากผลงานวิจัยหรือวิทยานิพนธ์ปริญญา
เอกที่ตีพิมพ์ 

การตีพิมพ์ หมายถึง การตีพิมพ์บทความจากวิทยานิพนธ์ ในวารสารวิชาการ (Journal) ในระดับชาติ
หรือนานาชาติที่ปรากฏในฐานข้อมูลที่ก าหนด รวมถึงบทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full paper) ที่ตีพิมพ์ในรายงาน
สืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติหรือนานาชาติตามเงื่อนไขที่ก าหนด 
      บทความจากวิทยานิพนธ์ ที่ได้รับการตีพิมพ์และสามารถน ามานับได้มีเฉพาะ Article                หรือ 
Conference Paper หรือ Review เท่านั้น ส่วนบทความที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการนั้น
สามารถน ามานับได้เฉพาะที่เป็น Full Paper เท่านั้น 

 

วิธีการค านวณ 

 
ผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานทีต่ีพิมพ์ของผู้ส าเร็จการศึกษา 

ระดับปริญญาเอก  
X 100 

จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกทั้งหมด 

 
เกณฑ์การประเมิน 
 ก าหนดระดับคุณภาพบทความวิจัยที่ตีพิมพ์ ดังนี้ 
 

ค่าน้ าหนัก ระดับคุณภาพงานวิจัย 
0.125 - บทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full paper) ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุม

วิชาการระดับชาติที่มีกองบรรณาธิการจัดท ารายงานฯ หรือคณะกรรมการจัดประชุม
ประกอบด้วยศาสตราจารย์ หรือผู้ทรงคุณวุฒิระดับปริญญาเอก หรือผู้ทรงคุณวุฒิที่มี
ผลงานเป็นที่ยอมรับในสาขาวิชานั้นๆ จากนอกสถาบันเจ้าภาพอย่างน้อยร้อยละ 25 
และมีผู้ประเมินบทความที่เป็นผู้เชี่ยวชาญในสาขานั้นจากนอกสถาบันของเจ้าของ
บทความ 

0.25 - บทความจากผลงานวิจัยที่ได้รบัการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ (Journal) ระดับชาติที่
ปรากฏในฐานข้อมูล TCI หรือ บทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full paper) ที่ตีพมิพ์ใน
รายงานสืบเนื่องจากการประชมุวิชาการระดับนานาชาติ ที่มีกองบรรณาธิการจัดท า
รายงานฯ หรือคณะกรรมการจัดประชุม ประกอบด้วยศาสตราจารย์ หรอืผู้ทรงคุณวุฒิ
ระดับปริญญาเอก หรือผู้ทรงคณุวุฒิที่มีผลงานเป็นที่ยอมรับในสาขาวิชานั้นๆ จาก
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ค่าน้ าหนัก ระดับคุณภาพงานวิจัย 
ต่างประเทศอยา่งน้อยร้อยละ 25 และมีผู้ประเมินบทความที่เป็นผู้เชี่ยวชาญในสาขานั้น
จากต่างประเทศ 

0.50 - บทความจากผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ(Journal) ที่มีชื่อปรากฏ
อยู่ในบัญชีรายชื่อวารสารระดับชาติที่ ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาเผยแพร่
ใน Web Site ของส านักงานฯ 

0.75 - บทความจากผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ (Journal) ระดับ
นานาชาติที่ปรากฏในฐานข้อมูลสากลอื่นๆ ที่ยอมรับในศาสตร์นั้นนอกเหนือฐานข้อมูล 
ISI หรือบทความจากผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสาร วิชาการ (Journal) ที่มีชื่อ
ปรากฏอยู่ในบัญชีรายชื่อวารสารระดับนานาชาติที่ ส านักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษาเผยแพร่ใน Web Site ของส านักงานฯ 

1.00 - บทความจากผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ (Journal) ระดับนานาชาติที่
ปรากฏในฐานข้อมูลสากล ISI 

 

เกณฑ์การให้คะแนน 
 ใช้บัญญัติไตรยางศ์เทียบ ก าหนดร้อยละ 100 เท่ากับ 5 คะแนน 

 

ข้อมูลที่ตอ้งการ  

1. จ านวนและรายชื่อวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาเอกในแต่ละปีการศึกษา ที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสาร
ระดับชาติหรือนานาชาติของผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก รายปีตามปีปฏิทินที่ตรงกับปี
การศึกษา พร้อมชื่อเจ้าของบทความ ปีที่ตีพิมพ์ ชื่อวารสารหรือรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ
ที่ตีพิมพ์ ค่าน้ าหนักของบทความวิจัยแต่ละชิ้น  

2. จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกทั้งหมดในแต่ละปกีารศึกษา  
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ตัวชี้วัดที่ 2.13 : ร้อยละของนักศึกษานานาชาติระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา 
ต่อจ านวนนักศึกษาทั้งหมด 

ความเชื่อมโยง  : WUR 
ประเภทของตวัชี้วัด  : ปัจจัยน าเข้า 
การเก็บข้อมูล : ปีการศึกษา 2553 (1 มิถุนายน 2553-31 พฤษภาคม  2554) 
   
ค าอธิบาย   :   
 มหาวิทยาลัยมีนโยบายและเปูาหมายส่งเสริมหลักสูตรและการเรียนการสอนสู่ความเป็นนานาชาติ  มีการจัดตั้ง

วิทยาลัยนานาชาติ มีการเปิดหลักสูตรการเรียนการสอนและรับนักศึกษาชาวต่างประเทศเพิ่มขึ้นทุกปี โดย
จัดระบบและกลไกการบริการตลอดจนส่งเสริมบรรยากาศความเป็นนานาชาติเพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์
ระหว่างนักศึกษาชาวต่างประเทศและนักศึกษาชาวไทยให้ได้มีปฏิสัมพันธ์และมีการแลกเปล่ียนประสบการณ์ 
ท าให้นักศึกษาต่างชาติ  มีความผูกพันและมีความประทับใจระหว่างที่มาศึกษาในมหาวิทยาลัยขอนแก่น  

 นักศึกษานานาชาติ  หมายถึง นักศึกษาที่เป็นชาวต่างประเทศ (ไม่ได้ถือสัญชาติไทย) ระดับปริญญาตรีและ
บัณฑิตศึกษาทุกชั้นปีที่มาศึกษาในมหาวิทยาลัยขอนแก่นในหลักสูตรต่างๆ ที่มหาวิทยาลัยขอนแก่นเปิดสอนใน
ปีการศึกษา 2553 

 การนับจ านวนนักศึกษานานาชาติ  ให้นับนักศึกษานานาชาติที่มีสถานะเป็นนักศึกษา (คงอยู่) ในปีการศึกษา 
2553 (ระหว่างวันที่ 1 มิถุนายน  2553 - 31 พฤษภาคม 2554)   

 
เกณฑ์การประเมิน :  

1. พิจารณาจากจ านวนนักศึกษานานาชาติระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาเปรียบเทียบกับจ านวน
นักศึกษาทั้งหมด  

2. สูตรการค านวณ 
 

(จ านวนนักศึกษานานาชาติระดับปริญญาตรี +จ านวนนักศึกษานานาชาติระดบับัณฑิตศึกษา)  

x 
 

100 จ านวนนักศึกษาทั้งหมดทกุระดับการศกึษา 
 
     3.เกณฑ์การให้คะแนน  

 1  2 3 4 5 
ร้อยละ 1 ร้อยละ 2 ร้อยละ 3 ร้อยละ 4 ร้อยละ 5 

 
ข้อมูลอ้างองิส าหรับผู้ประเมิน  :   
1. รายชื่อนกัศกึษานานาชาติระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศกึษา ปีการศกึษา 2553 
2. จ านวนนกัศึกษาทั้งหมดทุกระดับการศึกษา 
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ตัวชี้วัดที ่ 2.14 : ร้อยละของนักศึกษาแลกเปลี่ยนไปและมาจากต่างประเทศต่อจ านวนนักศึกษา
ทั้งหมด 

ความเชื่อมโยง  : WUR 
ประเภทของตวัชี้วัด  : กระบวนการ 
การเก็บข้อมูล : ปีการศึกษา 2553 (1 มิถุนายน 2553-31 พฤษภาคม  2554) 
   
ค าอธิบาย   :   
 การส่งเสริมให้นักศึกษาได้มีโอกาสเดินทางไปแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ในต่างประเทศนั้นเป็นการ

เพิ่มคุณค่าให้แก่นักศึกษาที่ส าคัญประการหนึ่ง  สามารถด าเนินการได้ในหลากหลายรูปแบบ   เช่น การจัด
ประชุมสัมมนาวิชาการ  การวิจัย การศึกษาดูงาน การแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม การฝึกทักษะการแลกเปลี่ยน
ประสบการณ์ เป็นต้น ซึ่งเป็นแนวทางที่ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา และมหาวิทยาลัยขอนแก่น
ให้ การสนับสนุน   

 นักศึกษา หมายถึง นักศึกษาระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาทุกระดับการศึกษาที่ก าลังศึกษาอยู่ใน
มหาวิทยาลัยขอนแก่น ในปีการศึกษา 2553 และแลกเปลี่ยนไปต่างประเทศ 

 แลกเปลี่ยนไปต่างประเทศ หมายถึง การไปประชุมสัมมนาวิชาการ การศึกษาดูงาน การวิจัย  การ
แลกเปลี่ยนวัฒนธรรม  การฝึกทักษะ  การแลกเปลี่ยนประสบการณ์และกิจกรรมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ในด้าน
วิชาการ   

 แลกเปลี่ยนมาจากต่างประเทศ หมายถึง การมาร่วมประชุมสัมมนาวิชาการ การศึกษาดูงาน การวิจัย  
การแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม  การฝึกทักษะ  การแลกเปลี่ยนประสบการณ์และกิจกรรมอื่นๆที่เกี่ยวข้องในด้าน
วิชาการ   

 
เกณฑ์การประเมิน :  

1. พิจารณาจากจ านวนนักศึกษาแลกเปลี่ยนไปต่างประเทศและมาจากต่างประเทศ(ทุกระดับการศึกษา) 
เปรียบเทียบกับจ านวนนักศึกษาทั้งหมด 

2. สูตรการค านวณ 
 

(จ านวนนักศึกษาแลกเปลี่ยนไปต่างประเทศ +จ านวนนักศึกษาแลกเปลี่ยนมาจากต่างประเทศ)  

x 
 

100 
จ านวนนักศึกษาทั้งหมดทกุระดับการศกึษา 

 
3.   เกณฑ์การให้คะแนน  
ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5 
ร้อยละ 1 ร้อยละ 2 ร้อยละ 3 ร้อยละ 4 ร้อยละ 5 

 
ข้อมูลอ้างองิส าหรับผู้ประเมิน  :  
1.  จ านวนและรายชือ่นักศกึษาที่ไปแลกเปลี่ยนในต่างประเทศ 
2. จ านวนและรายชือ่นักศกึษาที่มาแลกเปลี่ยนจากต่างประเทศ 
3.  จ านวนนกัศกึษาทั้งหมดทุกระดับการศึกษา  
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องค์ประกอบที่ 3 
กิจกรรมการพัฒนานักศึกษา 
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ตัวชี้วัดที ่3.1 : ระบบและกลไกการให้ค าปรึกษาและบริการด้านข้อมูลข่าวสาร 

ความเชื่อมโยง  : สกอ. 3.1 
ประเภทของตวัชี้วัด  : กระบวนการ 
การเก็บข้อมูล : ปีการศึกษา 2553 (1 มิถุนายน 2553 – 31 พฤษภาคม  2554) 
   
ค าอธิบาย   :   

สถาบันอุดมศึกษาควรจัดบริการด้านต่างๆ ให้นักศึกษาและศิษย์เก่าอย่างครบถ้วน โดยเฉพาะใน
กิจกรรมต่อไปนี้ (1) การบริการด้านการแนะแนวและการให้ค าปรึกษา ทั้งด้านวิชาการและการใช้ชีวิต (2) การ
บริการด้านข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ต่อนักศึกษาและศิษย์เก่า เช่น ทุนกู้ยืมการศึกษา แหล่งทุนการศึกษาต่อ 
การบริการจัดหางาน แหล่งข้อมูลการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ข้อมูลข่าวสารความเคลื่อนไหวในและนอกสถาบัน
ที่จ าเป็นแก่นักศึกษาและศิษย์เก่า และ (3) การจัดโครงการเพื่อพัฒนาประสบการณ์ทางวิชาชีพแก่นักศึกษาและ
ศิษย์เก่าในรูปแบบต่าง ๆ 
 
เกณฑ์มาตรฐาน : 
1.  มีการจดับรกิารให้ค าปรกึษาทางวิชาการและแนะแนวการใช้ชีวิตแก่นักศึกษา 
2.  มีการจดับรกิารข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ต่อนักศึกษา 
3.  มีการจดักิจกรรมเพื่อพัฒนาประสบการณท์างวิชาการและวิชาชีพแก่นักศึกษา 
4.  มีการจดับรกิารข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ต่อศิษย์เก่า 
5.  มีการจดักิจกรรมเพื่อพัฒนาความรู้และประสบการณ์ให้ศิษย์เก่า 
6.  มีผลการประเมินคุณภาพของการให้บริการในข้อ 1 – 3 ทุกข้อไม่ต่ ากว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5 
7.  มีการน าผลการประเมินคุณภาพของการใหบ้ริการมาใช้เปน็ข้อมูลในการพัฒนาการจัดบริการที่สนองความ
ต้องการ 
    ของนกัศึกษา 
 
หมายเหตุ : 
ในกรณีคณะหรือสถาบันที่ยังไมม่ีศิษย์เก่าถือว่าผ่านเกณฑ์มาตรฐานข้อ 4 และ ข้อ 5 โดยอนุโลม 
 
เกณฑ์การประเมิน : 

1 2 3 4 5 
มีการด าเนินการ 

1 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

2 หรือ 3 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

4 หรือ 5 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

6 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

7 ข้อ 
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ตัวชี้วัดที ่3.2 : ระบบและกลไกการส่งเสริมกจิกรรมนักศึกษา 

ความเชื่อมโยง  : สกอ. 3.2 
ประเภทของตวัชี้วัด  : กระบวนการ 
การเก็บข้อมูล : ปีการศึกษา 2553 (1 มิถุนายน 2553 – 31 พฤษภาคม  2554) 
   
ค าอธิบาย   :   

คณะต้องส่งเสริมให้มีการจัดกิจกรรมนักศึกษาต่าง ๆ อย่างเหมาะสมและครบถ้วน กิจกรรมนักศึกษา
หมายถึงกิจกรรมเสริมหลักสูตรที่ด าเนินการทั้งโดยสถาบันและโดยองค์กรนักศึกษา  เป็นกิจกรรมที่ผู้เข้าร่วม                
จะมีโอกาสได้รับการพัฒนาสติปัญญา สังคม อารมณ์ ร่างกายและคุณธรรมจริยธรรมสอดคล้องกับคุณลักษณะ               
ของบัณฑิตที่พึงประสงค์ 5 ประการ ได้แก่ (1) คุณธรรมจริยธรรม (2) ความรู้ (3) ทักษะทางปัญญา (4) ทักษะ
ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ (5) ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ และสอดคล้องกับคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ที่สภา/องค์กรวิชาชีพได้ก าหนด
เพิ่มเติม ตลอดจนสอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต 
 
เกณฑ์มาตรฐาน : 

1. สถาบันจัดท าแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาที่ส่งเสริมผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติทุกด้าน 

2. มีกิจกรรมให้ความรู้และทักษะการประกันคุณภาพการศึกษาแก่นักศึกษา 
3. มีการส่งเสริมให้นักศึกษาน าความรู้ด้านการประกันคุณภาพไปใช้ในการจัดกิจกรรมที่ด าเนินการโดย

นักศึกษาอย่างน้อย 5 ประเภทส าหรับระดับปริญญาตรี และอย่างน้อย 2 ประเภทส าหรับระดับ
บัณฑิตศึกษา จากกิจกรรมต่อไปนี้ 
- กิจกรรมวิชาการที่ส่งเสริมคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค ์
- กิจกรรมกีฬาหรือการส่งเสรมิสุขภาพ 
- กิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์หรือรักษาสิ่งแวดลอ้ม 
- กิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรม 
- กิจกรรมสง่เสริมศิลปะและวัฒนธรรม 

4. มีการสนับสนุนให้นักศึกษาสร้างเครือข่ายพัฒนาคุณภาพภายในสถาบันและระหว่างสถาบัน และมี
กิจกรรมร่วมกัน 

5. มีการประเมินความส าเร็จตามวตัถุประสงคข์องแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา 
6. มีการน าผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือปรับปรงุการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนานักศึกษา 

 
เกณฑ์การประเมิน : 

1 2 3 4 5 
มีการด าเนินการ 

1 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

2 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

3 - 4 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

5 ข้อ 
ด าเนินการ 

6 ข้อ 
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ตัวชี้วัดที ่ 3.3 : เงินบริจาคจากศิษย์เก่า 

ความเชื่อมโยง  : WUR 
ประเภทของตวัชี้วัด  : ผลผลิต 
การเก็บข้อมูล : ปีการศึกษา 2553 (1 มิถุนายน 2553-31 พฤษภาคม  2554) 
   
ค าอธิบาย   :   
 จ านวนเงินบริจาคจากศิษย์เก่า แสดงถึงความสัมพันธ์ระหว่างสถาบันอุดมศึกษากับศิษย์เก่าซึ่งเมื่อส าเร็จ

การศึกษาแล้วไปประกอบอาชีพและประสบความส าเร็จ มีความมั่นคง การบริจาคเงินหรือทรัพย์สินให้
สถาบันจะช่วยสนับสนุนให้สถาบันบรรลุพันธกิจและวิสัยทัศน์ได้ 

 ในกรณีที่บริจาคเป็นทรัพย์สินให้ตีราคาเป็นเงินด้วย เช่น บริจาครถยนต์ ที่ดิน เครื่องมือทางการแพทย์  เป็น
ต้น   

 ตัวชี้วัดนี้ ใช้ในการจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลกของ  QS และ Times Higher Education 
 
เกณฑ์การประเมิน :  
1.  พิจารณาจากสัดส่วนของจ านวนเงินบริจาคจากศิษย์เก่าเปรียบเทียบกับจ านวนนักศึกษาทั้งหมด (บาทต่อคน)   
2.   สูตรการค านวณ 
 

จ านวนเงินบริจาคจากศิษย์เก่า 
จ านวนนักศึกษาทั้งหมดทกุระดับการศกึษา 

 
3.  เกณฑ์การให้คะแนน  

ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5 
100 บาทต่อคน 200 บาทต่อคน 300 บาทต่อคน 400 บาทต่อคน 500 บาทต่อคน 

 
หมายเหตุ : ตัวอย่าง 
คณะ  ก.   มีจ านวนเงินบริจาคจากศิษย์เก่าจ านวน  450,000  บาท  และมีจ านวนนักศึกษาทั้งหมดทุกระดับ
การศึกษา จ านวน 1,200 คน  คิดเป็นสัดส่วน (450,000/1,200=375 บาท)  ดังนั้น คณะ  ก  มีผลการประเมิน
อยู่ที่ระดับ 3 คะแนน 

 
ข้อมูลอ้างองิส าหรับผู้ประเมิน : 
1.   รายการและจ านวนเงินหรอืทรพัย์สินบริจาคที่ได้รับจากศษิย์เก่า ในปีการศึกษา 2553 
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องค์ประกอบที ่4 
การวิจัย 
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ตัวชี้วัดที ่4.1 : ระบบและกลไกการพัฒนางานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ 

ความเชื่อมโยง  : สกอ. 4.1 
ประเภทของตวัชี้วัด  : กระบวนการ 
การเก็บข้อมูล : ปีการศึกษา 2553 (1 มิถุนายน 2553 – 31 พฤษภาคม  2554) 
   
ค าอธิบาย   :   

คณะต้องมีการบริหารจัดการงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่มีคุณภาพ โดยมีแนวทางการด าเนินงานที่เป็น
ระบบและมีกลไกส่งเสริมสนับสนุนครบถ้วน เพื่อให้สามารถด าเนินการได้ตามแผนที่ก าหนดไว้ ทั้งการสนับสนุน           
ด้านการจัดหาแหล่งทุนวิจัยและการจัดสรรทุนวิจัย การส่งเสริมและพัฒนาสมรรถนะแก่นักวิจัยและทีมวิจัย                
การสนับสนุนทรัพยากรที่จ าเป็น ซึ่งรวมถึงทรัพยากรบุคคล ทรัพยากรเงิน เครื่องมืออุปกรณ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
 
เกณฑ์มาตรฐานทั่วไป : 

1. มีระบบและกลไกบริหารงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ เพื่อให้บรรลุเปูาหมายตามแผนด้านการวิจัยของ
คณะ และด าเนินการตามระบบที่ก าหนด 

2. มีการบูรณาการกระบวนการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์กับการจัดการเรียนการสอน 
3. มีการพัฒนาศักยภาพด้านการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์และให้ความรู้ด้านจรรยาบรรณการวิจัยแก่

อาจารย์ประจ าและนักวิจัยประจ า 
4. มีการจัดสรรงบประมาณของคณะเพื่อเป็นทุนวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ 
5. มีการสนับสนุนพันธกิจด้านการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ตามอัตลักษณ์ของคณะอย่างน้อยในประเด็น

ต่อไปนี้ 
- ห้องปฏิบัติการวิจัยฯ หรือหน่วยวิจัยฯ หรือศูนย์เครื่องมือ หรือศูนย์ให้ค าปรึกษาและสนับสนุน 
  การวิจัยฯ 
- ห้องสมุดหรือแหล่งค้นคว้าข้อมูลสนับสนุนการวิจัยฯ 
- สิ่งอ านวยความสะดวกหรือการรักษาความปลอดภัยในการวิจัยฯ เช่น ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ  
  ระบบรักษาความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการวิจัย 
- กิจกรรมวิชาการที่ส่งเสริมงานวิจัยฯ เช่น การจัดประชุมวิชาการ การจัดแสดงงานสร้างสรรค์ การจัด 
  ให้มีศาสตราจารย์อาคันตุกะหรือศาสตราจารย์รับเชิญ (Visiting professor) 

6. มีการติดตามและประเมินผลการสนับสนุนในข้อ 4 และข้อ 5 อย่างครบถ้วนทุกประเด็น 
7. มีการน าผลการประเมินไปปรับปรุงการสนับสนุนพันธกิจด้านการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ของคณะ 

 
เกณฑ์การประเมิน : 

1 2 3 4 5 
มีการด าเนินการ 

1 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

2 - 3 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

4 - 5 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

6 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

7 ข้อ 
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ตัวชี้วัดที ่4.2 : ระบบและกลไกการจัดการความรู้จากงานวิจยัหรืองานสร้างสรรค์ 

ความเชื่อมโยง  : สกอ. 4.2 
ประเภทของตวัชี้วัด  : กระบวนการ 
การเก็บข้อมูล : ปีการศึกษา 2553 (1 มิถุนายน 2553 – 31 พฤษภาคม  2554) 
   
ค าอธิบาย   :   

การบริหารจัดการความรู้จากผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ เพื่อเผยแพร่ไปยังคณาจารย์ นักศึกษา 
วงการวิชาการ หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน ตลอดจนชุมชนเปูาหมายที่จะน าผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์ เป็น
เรื่องที่มีความส าคัญส าหรับทุกสถาบันอุดมศึกษา ดังนั้น สถาบันต้องจัดระบบส่งเสริมสนับสนุนให้มีการรวบรวม 
เผยแพร่  และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในทรัพย์สินทางปัญญาจากงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์อย่างเหมาะสมกับผู้ใช้  
แต่ละกลุ่ม โดยสิ่งที่เผยแพร่ต้องมีคุณภาพเชื่อถือได้และรวดเร็วทันเหตุการณ์ 
 

เกณฑ์มาตรฐานทั่วไป : 
1. มีระบบและกลไกสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ในการประชุมวิชาการหรือ             

การตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติ และมีการเผยแพร่ผลงานวิจัยหรืองาสร้างสรรค์ ในการ
ประชุมวิชาการหรือการตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติ 

2. มีระบบและกลไกการรวบรวม คัดสรร วิเคราะห์และสังเคราะห์ความรู้จากงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ 
เพื่อให้เป็นองค์ความรู้ที่คนทั่วไปเข้าใจได้ และด าเนินการตามระบบที่ก าหนด 

3. มีการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่องค์ความรู้จากงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่ได้จากข้อ 2 สู่สาธารณชน
และผู้เกี่ยวข้อง 

4. มีการน าผลงานงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ และมีการรับรองการใช้ ประโยชน์จริง 
จากหน่วยงานภายนอกหรือชุมชน 

5. มีระบบและกลไกเพื่อช่วยในการคุ้มครองสิทธิ์ของงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่น าไปใช้ประโยชน์  และ
ด าเนินการตามระบบที่ก าหนด 

เกณฑ์มาตรฐานเพิ่มเติมเฉพาะกลุ่ม  
6. มีระบบและกลไกส่งเสริมการจดสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตร และมีการยื่นจดสิทธิบัตรและอนุ 

สิทธิบัตร (เฉพาะกลุ่ม ค1 และ ง) 
 
เกณฑ์การประเมิน : 

1 2 3 4 5 
มีการปฏิบัติ  

1 ข้อ 
มีการปฏิบัติ  

2 ข้อ 
มีการปฏิบัติ  

3 ข้อ 
มีการปฏิบัติ  

4 ข้อ 
มีการปฏิบัติ 

5 ข้อเกณฑ์ทั่วไป 
และครบถ้วนตาม 
เกณฑ์มาตรฐาน 

เพิ่มเติมเฉพาะกลุ่ม  
 
 
 
 
 



คู่มือรายละเอียดตัวชี้วัดการตรวจประเมินคุณภาพภายใน ปีการศึกษา 2553 

 

-41- 

ตัวชี้วัดที ่4.3 : เงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ต่อจ านวนอาจารย์ประจ าและ
นักวิจัยประจ า 

ความเชื่อมโยง  : สกอ. 4.3 
ประเภทของตวัชี้วัด  : ปัจจัยน าเข้า 
การเก็บข้อมูล : ปีการศึกษา 2553 (1 มิถุนายน 2553 – 31 พฤษภาคม  2554) 
   
ค าอธิบาย   :   

ปัจจัยส าคัญที่ส่งเสริมสนับสนุนให้เกิดการผลิตงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ในคณะคือเงินสนับสนุน
งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ ดังนั้น คณะจึงต้องจัดสรรเงินจากภายในคณะและที่ได้รับจากภายนอกคณะเพื่อ
สนับสนุนการท าวิจัยหรืองานสร้างสรรค์อย่างมีประสิทธิภาพตามสภาพแวดล้อมและจุด เน้นของคณะ 
นอกจากนั้นเงินทุนวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่ได้รับจากแหล่งทุนภายนอกยังเป็นตัวบ่งชี้ที่ส าคัญที่แสดงถึงศักยภาพ
ด้านการวิจัยของคณะ โดยเฉพาะคณะที่อยู่ในกลุ่มที่เน้นการวิจัย 
 
เกณฑ์การประเมิน : โดยการแปลงจ านวนเงินต่อจ านวนอาจารย์ประจ าและนกัวิจัยประจ าเปน็คะแนนระหว่าง  
0 – 5 
 
เกณฑ์ประเมินเฉพาะสถาบันกลุ่ม ค1 และ ง จ าแนกเป็น 3 กลุ่มสาขาวิชา 
1. กลุ่มสาขาวชิาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี
   จ านวนเงินสนับสนุนงานวิจยัหรืองานสร้างสรรค์จากภายในและภายนอกสถาบันที่ก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5  
   = 180,000 บาทขึ้นไปตอ่คน 
2. กลุ่มสาขาวชิาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 
   จ านวนเงินสนับสนุนงานวิจยัหรืองานสร้างสรรค์จากภายในและภายนอกสถาบันที่ก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5  
   = 150,000 บาทขึ้นไปตอ่คน 
3. กลุ่มสาขาวชิามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
   จ านวนเงินสนับสนุนงานวิจยัหรืองานสร้างสรรค์จากภายในและภายนอกสถาบันที่ก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5  
   = 75,000 บาทขึ้นไปตอ่คน 
 
สูตรการค านวณ : 
1. ค านวณจ านวนเงินสนับสนนุงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากภายในและภายนอกสถาบัน 
ต่อจ านวนอาจารย์ประจ าและนกัวิจัยประจ า 
 

 

จ านวนเงินสนับสนุนงานวิจัยฯ = 
จ านวนเงินสนับสนุนงานวิจัยฯจากภายในและภายนอก 

จ านวนอาจารย์ประจ าและนักวจิัยประจ า 
 
2. แปลงจ านวนเงินที่ค านวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 

 

คะแนนที่ได ้= 
จ านวนเงินสนับสนุนงานวิจัยฯจากภายในและภายนอก X 5 
จ านวนเงินสนับสนุนงานวิจัยฯที่ก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 
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สรุปคะแนนที่ได้ในระดับคณะวิชาและระดับสถาบัน 
1. คะแนนที่ได้ในระดับคณะวิชา = ค่าเฉลี่ยของคะแนนที่ได้ของทุกกลุ่มสาขาวชิาในคณะวิชา 
2. คะแนนที่ได้ในระดับมหาวิทยาลัย = ค่าเฉลี่ยของคะแนนที่ได้ของทุกคณะวชิาในมหาวิทยาลัย 
 
หมายเหตุ : 

1. จ านวนอาจารย์และนักวิจัยประจ า ให้นับตามปีการศึกษา และนับเฉพาะที่ปฏิบัติงานจริงไม่นับรวม             
ผู้ลาศึกษาต่อ 

2. ให้นับจ านวนเงินที่มีการลงนามในสัญญารับทุนในปีการศึกษาหรือปีงบประมาณหรือปีปฏิทินนั้นๆ ไม่ใช่
จ านวนเงินที่เบิกจ่ายจริง 

3. กรณีที่มีหลักฐานการแบ่งสัดส่วนเงินสนับสนุนงานวิจัย ซึ่งอาจเป็นหลักฐานจากแหล่งทุนหรือหลักฐาน
จากการตกลงร่วมกันของสถาบันที่ร่วมโครงการ ให้แบ่งสัดส่วนเงินตามหลักฐานที่ปรากฏกรณีที่ไม่มี
หลักฐานให้แบ่งเงินตามสัดส่วนผู้ร่วมวิจัยของแต่ละสถาบัน 

4. การนับจ านวนเงินสนับสนุนโครงการวิจัย สามารถนับเงินโครงการวิจัยสถาบันที่ได้ลงนามในสัญญารับ
ทุน โดยอาจารย์หรือนักวิจัย แต่ไม่สามารถนับเงินโครงการวิจัยสถาบันที่บุคลากรสายสนับสนุนที่ไม่ใช่
นักวิจัยเป็นผู้ด าเนินการ 
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ตัวชี้วัดที ่4.4 : งานวิจยัหรืองานสร้างสรรค์ที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่ 

ความเชื่อมโยง  : สมศ. 5 
ประเภทของตวัชี้วัด  : ผลผลิต 
การเก็บข้อมูล : ปีปฏิทิน 2553  ( 1 มกราคม 2553 – 31 ธันวาคม 2553) 
   
ค าอธิบาย   :   

 การวิจัยเป็นพันธกิจหนึ่งที่ส าคัญของของสถาบันอุดมศึกษา การด าเนินการตามพันธกิจอย่างมี
ประสิทธิภาพและประสบความส าเร็จนั้น สามารถพิจารณาได้จากผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ที่มีคุณภาพและ
มีการเผยแพร่อย่างกว้างขวางจากการเปรียบเทียบจ านวนบทความวิจัยที่ตีพิมพ์และจ านวนผลงานสร้างสรรค์ที่
เผยแพร่ในระดับชาติหรือระดับนานาชาติของอาจารย์ประจ าและนักวิจัยประจ า 

การตีพิมพ์ หมายถึง การตีพิมพ์บทความจากผลงานวิจัยในวารสารวิชาการ (Journal) ในระดับชาติ
หรือนานาชาติที่ปรากฏในฐานข้อมูลที่ก าหนด รวมถึงบทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full paper) ที่ตีพิมพ์ในรายงาน
สืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติหรือนานาชาติตามเงื่อนไขที่ก าหนด 
      บทความจากผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ที่สามารถน ามานับได้มีเฉพาะ Article หรือ Conference 
Paper หรือ Review เท่านั้น ส่วนบทความจากผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการนั้น
สามารถน ามานับได้เฉพาะที่เป็น Full Paper เท่านั้น 
 การเผยแพร่ หมายถึง การเผยแพร่งานสร้างสรรค์ โดยการจัดนิทรรศการ (Exhibition) หรือจัดการ
แสดง (Performance) ซึ่งเป็นการน าเสนอผลงาน หรือสิ่งประดิษฐ์ทางศิลปะ ดนตรี และการแสดงที่เป็นผลงาน
วิชาการ (นอกเหนือจากงานวิจัย) สู่สาธารณะหรือกลุ่มเปูาหมาย โดยมีการจัดการน าเสนอในระดับชาติหรือ
นานาชาติอย่างเป็นระบบและเป็นวิธีการที่ยอมรับในวงวิชาชีพ หรือได้รับการสนับสนุนจากองค์กร สมาคมที่
เกี่ยวข้องและมีชื่อเสียงในระดับชาติหรือนานาชาติ และมีกระบวนการประเมินคุณค่าของผลงานในการเผยแพร่  
เช่น 

- มีคณะกรรมการผู้พิจารณากลั่นกรองคุณภาพของผลงานก่อนเผยแพร่ ซึ่งอาจประกอบด้วย ศิลปิน
ระดับชาติ ผู้ทรงคุณวุฒิ และนักวิชาการที่เป็นที่ยอมรับในวงวิชาการ 

- การประกวด มีรางวัลรับรองคุณภาพจากหน่วยงานที่มีคุณภาพ และที่เป็นที่ยอมรับในวงวิชาการ 
 
 
เกณฑ์การประเมิน 
 ก าหนดระดับคุณภาพงานวิจัยที่ตีพิมพ์ ดังนี้ 
 

ค่าน้ าหนัก ระดับคุณภาพงานวิจัย 
0.125 - บทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full paper) ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ

ระดับชาติที่มีกองบรรณาธิการจัดท ารายงานฯ หรือคณะกรรมการจัดประชุมประกอบด้วย
ศาสตราจารย์ หรือผู้ทรงคุณวุฒิระดับปริญญาเอก หรือผู้ทรงคุณวุฒิที่มีผลงานเป็นที่
ยอมรับในสาขาวิชานั้นๆ จากนอกสถาบันเจ้าภาพอย่างน้อยร้อยละ 25 และมีผู้ประเมิน
บทความที่เป็นผู้เชี่ยวชาญในสาขานั้นจากนอกสถาบันของเจ้าของบทความ 
 

0.25 - บทความจากผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ (Journal) ระดับชาติที่
ปรากฏในฐานข้อมูล TCI หรือ บทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full paper) ที่ตีพิมพ์ใน
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ค่าน้ าหนัก ระดับคุณภาพงานวิจัย 
รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ที่มีกองบรรณาธิการจัดท า
รายงานฯ หรือคณะกรรมการจัดประชุม ประกอบด้วยศาสตราจารย์ หรือผู้ทรงคุณวุฒิ
ระดับปริญญาเอก หรือผู้ทรงคุณวุฒิที่มีผลงานเป็นที่ยอมรับในสาขาวิชานั้นๆ จาก
ต่างประเทศอย่างน้อยร้อยละ 25 และมีผู้ประเมินบทความที่เป็นผู้เชี่ยวชาญในสาขานั้นจาก
ต่างประเทศ 

0.50 - บทความจากผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ(Journal) ที่มีชื่อปรากฏอยู่
ในบัญชีรายชื่อวารสารระดับชาติที่ ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาเผยแพร่ใน 
Web Site ของส านักงานฯ 

0.75 - บทความจากผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ (Journal) ระดับนานาชาติที่
ปรากฏในฐานข้อมูลสากลอื่นๆ ที่ยอมรับในศาสตร์นั้นนอกเหนือฐานข้อมูล ISI หรือ
บทความจากผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสาร วิชาการ (Journal) ที่มีชื่อปรากฏอยู่
ในบัญชีรายชื่อวารสารระดับนานาชาติที่ ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาเผยแพร่
ใน Web Site ของส านักงานฯ 

1.00 - บทความจากผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ (Journal) ระดับนานาชาติที่
ปรากฏในฐานข้อมูลสากล ISI 

 
ก าหนดระดับคุณภาพงานสร้างสรรค์ที่เผยแพร่ ดังนี้ 

ค่าน้ าหนัก ระดับคุณภาพงานสร้างสรรค์ 
0.125 - มีก าร เผยแพร่ โดยการจั ดนิ ทรรศการ (exhibition)  หรื อการจั ดการแสดง 

(performance) ระดับสถาบันหรือจังหวัด  
0.25 - มีก าร เผยแพร่ โดยการจั ดนิ ทรรศการ (exhibition)  หรื อการจั ดการแสดง 

(performance) ระดับชาติ 
0.50 - มีก าร เผยแพร่ โดยการจั ดนิ ทรรศการ (exhibition)  หรื อการจั ดการแสดง 

(performance) ระดับความร่วมมือระหว่างประเทศ 
0.75 - มีก าร เผยแพร่ โดยการจั ดนิ ทรรศการ (exhibition)  หรื อการจั ดการแสดง 

(performance) ระดับภูมิภาคอาเซียน* 
1.00 - มีก าร เผยแพร่ โดยการจั ดนิ ทรรศการ (exhibition)  หรื อการจั ดการแสดง 

(performance)  ระดับนานาชาติ  
*อาเซียน หมายถึง สมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (Association of South East 

Asian Nations) มี 10 ประเทศ ได้แก่ กัมพูชา ไทย บูรไน พม่า ฟิลิปปินส์ มาเลเซีย ลาว เวียดนาม สิงคโปร์ และ
อินโดนีเซีย 
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วิธีการค านวณ  
 ผลรวมถ่วงน้ าหนักของงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค ์

ที่ตีพิมพ์หรือเผยแพร ่ x 100 
 

อาจารย์ประจ าและนักวิจัยประจ าทั้งหมด 

 

เกณฑ์การให้คะแนน 
1 2 3 4 5 

40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 
 
 
ข้อมูลที่ตอ้งการ  

1. จ านวนและรายชื่อบทความวิจัยระดับชาติและนานาชาติทั้งหมด ของอาจารย์ประจ าและนักวิจัยประจ า            
ทั้งที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาต่อ (พร้อมชื่อเจ้าของบทความ ปีที่ตีพิมพ์ ชื่อวารสารหรือรายงาน
สืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ) โดยรายงานในแต่ละปีปฏิทิน ในช่วงสามปีปฏิทินย้อนหลัง จนถึงปี
ปฏิทินที่ตรงกับ ปีการศึกษาที่ประเมิน ทั้งนี้ให้ระบุค่าน้ าหนักของแต่ละบทความวิจัยด้วย 

2. จ านวนและรายชื่อผลงานสร้างสรรค์ที่เผยแพร่ในระดับชาติหรือระดับนานาชาติทั้งหมดของอาจารย์
ประจ าและนักวิจัยประจ า ทั้งที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาต่อ (พร้อมชื่อเจ้าของผลงาน ปีที่เผยแพร่ ชื่อ
สถานที่ จังหวัด หรือประเทศที่เผยแพร่ และระบุรูปแบบของการเผยแพร่พร้อมหลักฐาน)โดยรายงานใน
แต่ละปีปฏิทิน ในช่วงสามปีปฏิทินย้อนหลัง จนถึงปีปฏิทินที่ตรงกับปีการศึกษาที่ประเมิน ทั้งนี้ให้ระบุค่า
น้ าหนัก   ของแต่ละผลงานสร้างสรรค์ด้วย 

3. จ านวนอาจารย์ประจ าและนักวิจัยประจ าทั้งหมดในแต่ละปีการศึกษา โดยนับรวมอาจารย์และนักวิจัย
ประจ าทั้งที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาต่อ ทั้งนี้ให้รายงานย้อนหลังสามปี จนถึงปีการศึกษาที่ประเมิน 
 

หมายเหตุ แหลง่เผยแพร่และรายชื่อวารสารทีไ่ด้รับรองมาตรฐานติดตามไดจ้ากประกาศของส านักงานรับรอง
มาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) 
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ตัวชี้วัดที ่4.5 : งานวิจยัหรืองานสร้างสรรค์ทีน่ าไปใช้ประโยชน์ 

ความเชื่อมโยง  : สมศ. 6 
ประเภทของตวัชี้วัด  : ผลผลิต 
การเก็บข้อมูล : ปีการศึกษา 2553 (1 มิถุนายน 2553 – 31 พฤษภาคม  2554) 
   
ค าอธิบาย   :   

 การวิจัยเป็นพันธกิจหนึ่งที่ส าคัญของของสถาบันอุดมศึกษา การด าเนินการตามพันธกิจอย่างมี
ประสิทธิภาพและประสบความส าเร็จนั้น สามารถพิจารณาได้จากผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ที่มีคุณภาพและ               
มีประโยชน์สู่การน าไปใช้จากการเปรียบเทียบจ านวนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ของอาจารย์ประจ าและนักวิจัย
ประจ าที่น ามาใช้ประโยชน์ในการแก้ปัญหาตามวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้ในโครงการวิจัยและรายงานการวิจัยโดย
ได้รับการรับรองการใช้ประโยชน์จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของอาจารย์ประจ าและนักวิจัยประจ า 
 การน าไปใช้ประโยชน์ของงานวิจัย เป็นการน าไปใช้ประโยชน์ตามวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้ในโครงการวิจัย  
และรายงานการวิจัยอย่างถูกต้อง สามารถน าไปสู่การแก้ปัญหาได้อย่างเป็นรูปธรรมกับกลุ่มเปูาหมาย โดยมี
หลักฐานปรากฏอย่างชัดเจนถึงการน าไปใช้จนก่อให้เกิดประโยชน์ได้จริงตามวัตถุประสงค์ และได้การรับรองการ
ใช้ประโยชน์จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
 การน าไปใช้ประโยชน์ของงานสร้างสรรค์ จะต้องปรากฏชัดตามที่ระบุไว้ในวัตถุประสงค์ของโครงการ
สร้างสรรค์ ซึ่งได้น าเสนอรายงานขั้นตอนการสร้างสรรค์ ผ่านการวิเคราะห์และสรุปผลตามผลงานอย่างเป็นระบบ
สามารถน าผลงานและรายงานการด าเนินงานไปใช้เป็นประโยชน์ได้จริงตามวัตถุประสงค์ และได้น าเสนอผลการ
น าไปใช้จากผู้เกี่ยวข้อง เช่น สถาบันการศึกษา สถาบันศิลปะ เป็นต้น 
 
วิธีการค านวณ  

 ผลรวมของจ านวนงานวิจยัหรอืงานสร้างสรรคท์ี่น าไปใช้ประโยชน ์
x 100 

 จ านวนอาจารย์ประจ าและนักวจิัยประจ าทั้งหมด 
 

เกณฑ์การให้คะแนน 
1 2 3 4 5 

20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 

 
ข้อมูลที่ตอ้งการ  

1. จ านวนและรายชื่องานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่น ามาใช้ให้เกิดประโยชน์ในระดับชาติหรือระดับ
นานาชาติของอาจารย์ประจ าและนักวิจัยประจ า ซึ่งเป็นผลงานวิจัยที่เสร็จสิ้นในปีใดปีหนึ่งในรอบ 3 ปี 
โดยนับรวมผลงานที่น าไปใช้ประโยชน์ของอาจารย์และนักวิจัยประจ าทั้งที่ปฏิบัติงานจริ งและลาศึกษา
ต่อ พร้อมชื่อเจ้าของผลงาน ปีที่งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ด าเนินการเสร็จ ปีที่น าไปใช้ประโยชน์ ชื่อ
หน่วยงานที่น าไปใช้ประโยชน ์โดยมีหลักฐานการรับรองการใช้ประโยชน์จากหน่วยงานหรือองค์กรระดับชาติ
และนานาชาติที่เกี่ยวข้อง โดยรายงานย้อนหลัง 3 ปี จนถึงปีปฏิทินที่ตรงกับปีการศึกษาที่ประเมิน ทั้งนี้ให้
แสดงข้อมูลที่ระบุรายละเอียดการใช้ประโยชน์ที่ชัดเจนด้วย ตามแนวทางดังต่อไปนี้ 
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 - ข้อมูลที่แสดงผลดีที่เกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรมจากการน าสิ่งประดิษฐ์อันเป็นผลจากงานวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค์ไปใช้ตามวัตถุประสงค์ของงานวิจัย 

           - ข้อมูลที่แสดงผลดีที่เกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรมจากการน านโยบาย กฎหมาย มาตรการ ที่เป็นผลมา 
           จากงานวิจัยนโยบายไปใช้ 

 -  ข้อมูลที่แสดงผลดีที่เกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรม จากการน าผลงานวิจัยที่มีวัตถุประสงค์เพื่อการพัฒนา
สาธารณะไปใช้ 

2.   จ านวนอาจารย์ประจ าและนักวิจัยประจ าทั้งหมดในแต่ละปีการศึกษา โดยนับรวมอาจารย์และนักวิจัย
ประจ าที่ลาศึกษาต่อ ทั้งนี้ให้รายงานย้อนหลัง 3 ปี จนถึงปีการศึกษาที่ประเมิน 
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ตัวชี้วัดที ่ 4.6 : ผลงานวิชาการที่ได้รับการรับรองคุณภาพ 

ความเชื่อมโยง  : สมศ. 7 
ประเภทของตวัชี้วัด  : ผลผลิต 
การเก็บข้อมูล : ปีการศึกษา 2553 (1 มิถุนายน 2553-31 พฤษภาคม  2554) 
   
ค าอธิบาย   :   

ผลงานทางวิชาการที่มีคุณภาพ สะท้อนถึงสมรรถนะในการศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์ สังเคราะห์ วิจัย               
การปฏิบัติจริงและได้น าไปใช้ในการแก้ปัญหา หรือพัฒนางานในหน้าที่จนเกิดผลดีต่อการพัฒนาคุณภาพการ                  
จัดการศึกษาและเป็นประโยชน์ต่อความก้าวหน้าทางวิชาการ 
 

เกณฑ์การประเมิน :  ก าหนดระดับคุณภาพผลงานวิชาการ ดังนี้ 
ค่าน้ าหนัก ระดับคุณภาพผลงานวชิาการ 

0.50 - ต าราหรือหนังสือที่มีการตรวจอ่านโดยผู้ทรงคุณวุฒิ 
1.00 - ต าราหรือหนังสือที่ใช้ในการขอผลงานทางวิชาการและผ่านการพิจารณาตามเกณฑก์าร

ขอต าแหน่งทางวิชาการแล้ว หรือต าราหรือหนังสือที่มีคุณภาพสูงมีผู้ทรงคุณวุฒิตรวจ
อ่านตามเกณฑ์การขอต าแหน่งทางวิชาการ 

 
วิธีการค านวณ  

 ผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานวิชาการที่ได้รับรองคุณภาพ 
x 100  

อาจารย์ประจ าและนักวิจัยประจ าทั้งหมด 

เกณฑ์การให้คะแนน 
1 2 3 4 5 

4 % 6 % 8 % 10 % 12 % 

ข้อมูลที่ตอ้งการ  

1. จ านวนและรายชือ่ผลงานวชิาการ (บทความวิชาการ ต ารา หนังสอื) ที่มีระดับคุณภาพของอาจารย์ประจ า รายปี
ตามปีปฏิทิน โดยนับรวมผลงานของอาจารยท์ั้งที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาต่อ พร้อมชื่อเจ้าของผลงาน ปีที่
ผลงานแล้วเสร็จ ปีที่ได้รับการรับรองคุณภาพจากหน่วยงานที่เชื่อถือได้  ชื่อหน่วยงานที่รบัรอง และมีหลักฐานการ
รับรองคุณภาพจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ค่าน้ าหนักของผลงานวิชาการแต่ละชิ้น โดยรายงานย้อนหลัง 3 ป ีจนถึงปี
ปฏิทินที่ตรงกับปีการศึกษาที่ประเมิน 

2. จ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมดในแต่ละปกีารศึกษา โดยนับรวมอาจารย์ที่ลาศึกษาต่อ  ทั้งนีใ้ห้รายงานย้อนหลัง 3 
ปี จนถึงปกีารศกึษาที่ประเมิน 

หมายเหตุ รายชื่อวารสารที่ได้รับรองมาตรฐานติดตามได้จากประกาศของส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมิน
คุณภาพการศึกษา (สมศ.)   
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ตัวชี้วัดที ่ 4.7 : งานวิจยัหรืองานสร้างสรรค์ที่ได้รับการจดสิทธิบัตรหรืออนุสทิธิบัตร 

ความเชื่อมโยง  : ก.พ.ร.   
ประเภทของตวัชี้วัด  : ผลผลิต 
การเก็บข้อมูล : ปีการศึกษา 2553 (1 มิถุนายน 2553 – 31 พฤษภาคม  2554) 
   
ค าอธิบาย   :   

เปรียบเทียบจ านวนจ านวนผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ของอาจารย์ประจ าและนักวิจัยประจ าที่ได้รับ
การจดทะเบียนสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตร ต่อจ านวนอาจารย์ประจ าและนักวิจัยประจ าทั้งหมด โดยให้น าเสนอใน
รูปร้อยละ  

ผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่ได้รับการจดทะเบียนสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตร หมายถึง จ านวนผลงานวิจัย
ที่อาจารย์ประจ าและนักวิจัยประจ าได้พัฒนาขึ้นจนได้รับการจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญาประเภทสิทธิบัตร
และอนุสิทธิบัตร ทั้งในประเทศและต่างประเทศ 

สิทธิบัตร (Patent) หมายถึง หนังสือส าคัญที่รัฐออกให้เพื่อคุ้มครองการประดิษฐ์คิดค้นหรือการ
ออกแบบผลิตภัณฑ์ที่มีลักษณะตามที่ก าหนดในกฎหมาย กฎกระทรวง และระเบียบว่าด้วยสิทธิบัตร พ.ศ. 2552 
ซึ่งเป็นทรัพย์สินทางปัญญาประเภทหนึ่งที่เกี่ยวกับการประดิษฐ์คิดค้น แบ่งออกเป็นสิทธิบัตรการประดิษฐ์ และ
สิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์ 

อนุสิทธิบัตร (Petty patent) เป็นการให้ความคุ้มครองสิ่งประดิษฐ์คิดค้นเช่นเดียวกับสิทธิบัตร            
การประดิษฐ์ แตกต่างกันตรงที่การประดิษฐ์ที่จะขอรับอนุสิทธิบัตรเป็นการประดิษฐ์ที่มีเป็นการปรับปรุงเพียง
เล็กน้อยซึ่งมีเทคนิคที่ไม่สูงมากนัก ส าหรับขั้นตอนการขอรับอนุสิทธิบัตรจะใช้ระยะเวลาสั้นกว่าสิทธิบัตรมาก 
เนื่องจากใช้ระบบ จดทะเบียนแทนการใช้ระบบการตรวจสอบก่อนการรับจดทะเบียน   

ผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่ได้รับการจดทะเบียนสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตร หมายถึง จ านวน
ผลงานวิจัยที่อาจารย์ประจ าและนักวิจัยประจ าในแต่ละคณะวิชาและหน่วยงานวิจัยได้พัฒนาขึ้นจนกระทั่งได้การจด
ทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา ทั้งในประเภทสิทธิบัตรและอนุสิทธิบัตรทั้งในประเทศและต่างประเทศ ทั้งนี้ได้มีการ
ก าหนดค่าน้ าหนักของสิทธิบัตรและอนุสิทธิบัตร 

วิธีการนับ 
การนับจ านวนสิทธิบัตรและอนุสิทธิบัตร ให้นับสิทธิบัตรและอนุสิทธิบัตรของอาจารย์ประจ าและ

นักวิจัยประจ าทั้งที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาต่อในแต่ละปี โดยนับได้ทั้งการจดทะเบียนในประเทศและ
ต่างประเทศ ทั้งนี้ให้นับเฉพาะกรณีที่ได้รับการจดทะเบียนแล้วเท่านั้น ไม่นับกรณีอยู่ระหว่างยื่นจดทะเบียนหรือรอ
ผลการจดทะเบียนไม่นับการจดลิขสิทธิ์และการจดเครื่องหมายการค้า การนับให้นับที่มีการจดทะเบียนในปีปฏิทิน
ที่ประเมินซึ่งตรงกับปีการศึกษา 
 
เกณฑ์การประเมิน 

ก าหนดระดับคุณภาพสิทธิบัตรหรืออนุสทิธิบัตร ดังนี้ 
 

ค่าน้ าหนัก ระดับคุณภาพสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร 
0.50 - อนุสิทธิบัตรได้รับการจดทะเบียนทั้งในและต่างประเทศ 
1.00 - สิทธิบัตรที่ได้รับการจดทะเบียนทั้งในและต่างประเทศ 
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วิธีการค านวณ 
 ผลรวมถ่วงน้ าหนักของงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่ได้รับการจดสิทธิบัตร 

หรืออนุสทิธิบัตร X 100 
 อาจารย์ประจ าและนักวิจัยประจ าทั้งหมด 

 
เกณฑ์การให้คะแนน 

1 2 3 4 5 
1 % 1.5 % 2 % 2.5 % 3 % 

 
 
ข้อมูลที่ตอ้งการ 

1. จ านวนและรายการการจดทะเบียนสิทธิบัตร หรืออนุสิทธิบัตรของอาจารย์ประจ าและนักวิจัยประจ าทั้ง
ที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาต่อในแต่ละคณะวิชาและหน่วยงานวิจัยในแต่ละปีปฏิทิน พร้อมชื่อเจ้าของสิทธิบัตร               
อนุสิทธิบัตร วัน เดือน ปีที่ได้รับจดทะเบียน โดยจ าแนกการจดทะเบียนในประเทศและต่างประเทศ ทั้งนี้ให้
รายงานค่าน้ าหนักของผลงานที่ได้รับจดทะเบียนแต่ละผลงานด้วย 

2. จ านวนอาจารย์ประจ าและนักวิจัยประจ าทั้งหมดในแต่ละปีการศึกษาของแต่ละคณะวิชาและ
หน่วยงานวิจัย โดยนับรวมอาจารย์และนักวิจัยประจ าทั้งที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาต่อ  

3. สิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตรฉบับจริงหรือส าเนา ที่แสดงชื่อผู้ประดิษฐ์และวันที่ได้รับอนุมัติ 
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ตัวชี้วัดที่ 4.8 : ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของบทความวิจัยที่ได้รับการอ้างอิง (Citation) ใน refereed  
journal หรือในฐานข้อมูลระดับชาติหรือระดับนานาชาติต่ออาจารย์และนักวิจัย
ประจ า 

ความเชื่อมโยง  : WUR 
ประเภทของตวัชี้วัด  : ผลผลิต 
การเก็บข้อมูล : ปีปฏิทิน 2553 (1 มกราคม 2553– 31 ธันวาคม 2553) 
   
ค าอธิบาย   :   

        การเผยแพร่ผลงานวิจัยที่สถาบันสร้างขึ้นมีหลายช่องทาง เริ่มตั้งแต่การเผยแพร่ในระดับสถาบัน ระดับชาติ
และระดับนานาชาติ สถาบันอาจส่งเสริมให้ผลงานวิจัยของสถาบันได้มีโอกาสเผยแพร่ในระบบสากลที่เป็นที่
ยอมรับมากขึ้น และการได้รับอ้างอิงในระบบสากลดังกล่าวไม่ว่าจะเป็น refereed journal หรือในฐานข้อมูล
ระดับชาติหรือระดับนานาชาติจะสะท้อนคุณภาพของผลงานวิจัย รวมทั้งเป็นการขยายฐานการเผยแพร่ได้
กว้างขวางขึ้น 
หมายเหต ุ

1. การนับบทความที่ได้รับการอ้างอิงใน refereed journal หรือในฐานข้อมูลระดับชาติหรือระดับ
นานาชาติ ไม่นับซ้ า แม้ว่าบทความวิจัยนั้นจะได้รับการอ้างอิงหลายครั้งก็ตาม 

2. บทความวิจัยในฐานข้อมูลมาตรฐานสากลตามที่ก าหนด ให้นับเฉพาะที่เป็นบทความวิจัยเท่านั้น   ได้แก่ 
“research article”  “letter” และ  “review” 

สูตรการค านวณ  : 
 
 

จ านวนบทความวิจัยที่ได้รับการอ้างอิงในปีปฏิทิน 2553-2552    

X 100 
จ านวนอาจารย์และนักวิจัยประจ าทั้งหมดในปปีฏิทิน 2552 

 
ข้อมูลอ้างองิส าหรับผู้ประเมิน : 

ส านักวิทยบริการสืบค้นข้อมูลเบื้องต้นแล้วส่งให้คณะตรวจสอบและเพิ่มเติมข้อมูล 
 
เกณฑ์การประเมิน (ร้อยละที่เพิ่มขึ้น)   

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4  คะแนน 5 
40 % 60 % 80 % 100 %  120 % 

 
ตัวอย่าง 
คณะ   ก   มีอาจารย์และนักวิจัยประจ า จ านวน  50  คน   
              ปี  2552   มีบทความวิจัยที่ได้รับการอ้างอิง  จ านวน    45  บทความ  
              ปี   2553   มีบทความวิจัยที่ได้รับการอ้างองิ  จ านวน    85  บทความ  
              ดังนั้นร้อยละของบทความวิจัยที่ได้รับการอ้างอิง (85-45*100/50) เท่ากับ 80.00%  ได้ระดับ  3 
คะแนน 
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ตัวชี้วัดที่ 4.9 : ร้อยละของอาจารย์และนักวจิัยประจ าที่ได้รับทุนท าวิจยัและงานสร้างสรรค์
จากภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยต่ออาจารย์และนักวจิัยประจ าทั้งหมด 

ความเชื่อมโยง  : KKU 
ประเภทของตวัชี้วัด  : กระบวนการ 
การเก็บข้อมูล : ปีงบประมาณ 2553  (1 ตุลาคม 2552– 30 กันยายน 2553) 
   
ค าอธิบาย   :   
 ให้เปรียบเทียบจ านวนอาจารย์ประจ าและนักวิจัยประจ าของคณะที่ได้รับทุนท าวิจัยจากภายในและภายนอก

มหาวิทยาลัยต่อจ านวนอาจารย์ประจ าและนักวิจัยประจ า โดยให้น าเสนอในรูปร้อยละ  
 การแจงนับอาจารย์ประจ าและนักวิจัยประจ าที่ได้รับทุนท าวิจัยจากภายในมหาวิทยาลัย การแจงนับจะไม่นับ

ซ้ า ถึงแม้ว่าอาจารย์หรือนักวิจัย ผู้นั้นจะได้รับทุนท าวิจัยหลายเรื่อง และในกรณีที่มีการท าวิจัยเป็นคณะให้
แจงนับจ านวนอาจารย์ในคณะที่ท าวิจัยได้ทุกคน ทั้งนี้ ให้สามารถนับรวมทุนส่วนตัวที่ใช้ในการท าวิจัยด้วย 

 นักวิจัย หมายถึงบุคลากรที่มีต าแหน่ง “นักวิจัย”  ไม่นับรวม จนท.วิจัย จนท.บริหารงานวิจัย และผู้ช่วย
นักวิจัย 

 
สูตรการค านวณ  : 
 
 

จ านวนอาจารย์และนักวิจัยประจ าที่ได้รับทุนท าวิจัยฯภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย  
ในปีงบประมาณ 2553 

 
X 100 

จ านวนอาจารย์และนักวิจัยประจ าที่ปฏิบัติงานจริง 
 
ข้อมูลอ้างองิส าหรับผู้ประเมิน : 
1. จ านวนอาจารย์และนักวิจัยประจ าที่ปฏิบัติงานจริงในปีงบประมาณ 2553 (ข้อมูล ณ วันที่ 30 ก.ย. 53) 
2. จ านวนอาจารย์และนักวิจัยประจ าที่ได้รับทุนท าวิจัยฯ จากภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย      

รายงานข้อมูลย้อนหลัง 3 ปี  
 
เกณฑ์การประเมิน   

คะแนน  1 คะแนน  2 คะแนน  3 คะแนน  4 คะแนน  5 
10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 
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องค์ประกอบที่ 5 
การบริการวิชาการ 
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ตัวชี้วัดที ่ 5.1 : ระบบและกลไกการบริการทางวิชาการแก่สังคม 

ความเชื่อมโยง  : สกอ. 5.1 
ประเภทของตวัชี้วัด  : กระบวนการ 
การเก็บข้อมูล : ปีการศึกษา 2553 (1 มิถุนายน 2553 – 31 พฤษภาคม  2554) 
   
ค าอธิบาย   :   

การบริการทางวิชาการแก่สังคมเป็นภารกิจหลักอย่างหนึ่งของสถาบันอุดมศึกษา  สถาบันพึงก าหนด
หลักเกณฑ์และขั้นตอนการบริการทางวิชาการอย่างเป็นระบบ และมีการจัดโครงสร้างสถาบันเพื่อเป็นกลไกใน
การขับเคลื่อนระบบดังกล่าว การให้บริการทางวิชาการต้องมีความเชื่อมโยงกับการจัดการเรียนการสอนและการ
วิจัย และสามารถบูรณาการงานบริการทางวิชาการแก่สังคมกับการเรียนการสอนและการวิจัยอย่างเป็นรูปธรรม 
 
เกณฑ์มาตรฐาน : 

1. มีระบบและกลไกการบริการทางวิชาการแก่สังคม และด าเนินการตามระบบที่ก าหนด 
2. มีการบรูณาการงานบรกิารทางวิชาการแก่สังคมกับการเรียนการสอน 
3. มีการบรูณาการงานบรกิารทางวิชาการแก่สังคมกับการวิจัย 
4. มีการประเมินผลความส าเร็จของการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแก่สังคมกับการเรียนการสอน

และการวิจัย 
5. มีการน าผลการประเมินไปปรับปรุงการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแก่สงัคมกับการเรียนการสอน

และการวิจัย 
 
หมายเหตุ : 
เกณฑ์มาตรฐานข้อที่ 4 ต้องมกีารประเมินความส าเร็จของการบูรณาการตามเกณฑ์ข้อ 2 และข้อ 3 
 
เกณฑ์การประเมิน 

1 2 3 4 5 
มีการด าเนินการ 

1 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

2 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

3 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

4 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

5 ข้อ 
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ตัวชี้วัดที ่ 5.2 : กระบวนการบริการทางวิชาการให้เกิดประโยชน์ต่อสังคม 

ความเชื่อมโยง  : สกอ. 5.2 
ประเภทของตวัชี้วัด  : กระบวนการ 
การเก็บข้อมูล : ปีการศึกษา 2553 (1 มิถุนายน 2553 – 31 พฤษภาคม  2554) 
   
ค าอธิบาย   :   

ความสามารถในการให้บริการทางวิชาการในลักษณะห่วงโซ่คุณภาพที่สนองความต้องการและเป็นที่พึ่ง            
ของชุมชน ภาครัฐ ภาคเอกชน หน่วยงานวิชาชีพ สังคมได้อย่างมีคุณภาพตามศักยภาพและความพร้อมตาม
จุดเน้นของสถาบัน พิจารณาได้จาก (1) ประโยชน์หรือผลกระทบของการให้บริการทางวิชาการ (2) การสร้าง
ความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอก และ (3) ความรู้ที่เกิดจากการให้บริการทางวิชาการและการเผยแพร่ความรู้
นั้นทั้งภายในและภายนอกสถาบัน 
 
เกณฑ์มาตรฐาน : 

1. มีการส ารวจความต้องการของชุมชน หรือภาครัฐ หรือภาคเอกชน หรือหน่วยงานวิชาชีพเพื่อ
ประกอบการก าหนดทิศทางและการจัดท าแผนการบริการทางวิชาการตามจุดเน้นของสถาบัน 

2. มีความร่วมมือด้านบริการทางวิชาการเพื่อการเรียนรู้และเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน หรือ
ภาคเอกชน หรือภาครัฐ หรือหน่วยงานวิชาชีพ 

3. มีการประเมินประโยชน์หรือผลกระทบของการให้บริการทางวิชาการต่อสังคม 
4. มีการน าผลการประเมินในข้อ 3 ไปพัฒนาระบบและกลไก หรือกิจกรรมการให้บริการทางวิชาการ 
5. มีการพัฒนาความรู้ที่ได้จากการให้บริการทางวิชาการและถ่ายทอดความรู้สู่บุคลากรภายในสถาบันและ

เผยแพร่สู่สาธารณชน 
 
เกณฑ์การประเมิน 

1 2 3 4 5 
มีการด าเนินการ 

1 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

2 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

3 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

4 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

5 ข้อ 
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ตัวชี้วัดที ่ 5.3 : การน าความรู้และประสบการณ์จากการให้บริการวิชาการมาใช้ในการพัฒนา 
การเรียนการสอนหรือการวิจัย 

ความเชื่อมโยง  : สมศ. 8 
ประเภทของตวัชี้วัด  : ผลผลิต 
การเก็บข้อมูล : ปีการศึกษา 2553 (1 มิถุนายน 2553-31 พฤษภาคม  2554) 
   
ค าอธิบาย   :   

  การให้บริการวิชาการ หมายถึง การที่สถาบันการศึกษาซึ่งอยู่ในฐานะที่เป็นที่พึ่งของชุมชนหรือสังคม
หรือเป็นแหล่งอ้างอิงทางวิชาการ หรือท าหน้าที่ใดๆ ที่มีผลต่อการพัฒนาชุมชนในด้านวิชาการหรือการพัฒนา
ความรู้ ตลอดจนความเข้มแข็งประเทศชาติและนานาชาติ การบริการวิชาการเป็นการบริการที่มีค่าตอบแทน และ
บริการวิชาการให้เปล่า โดยมีการน าความรู้และประสบการณ์มาใช้พัฒนาหรือบูรณาการเข้ากับการเรียนการสอน
หรือการวิจัย อาทิ บทความ ต ารา หนังสือ รายวิชาหรือหลักสูตร เป็นต้น 
 
ประเด็นการพิจารณา 
1. ร้อยละของจ านวนโครงการบริการวิชาการที่ใช้กับการเรียนการสอนต่อจ านวนโครงการบริการวิชาการทั้งหมด              

ไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 
2. ร้อยละของจ านวนโครงการบริการวิชาการที่ใช้กับการวิจัยต่อจ านวนโครงการบริการวิชาการทั้งหมด 

ไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 
3. ร้อยละของจ านวนโครงการบริการวิชาการที่ใช้กับการขยายผลสู่การปรับปรุงรายวิชาต่อจ านวนโครงการ

บริการ  
วิชาการทั้งหมดไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 

4. ร้อยละของจ านวนโครงการบริการวิชาการที่ใช้กับการขยายผลสู่การเปิดรายวิชาใหม่ต่อจ านวนโครงการ
บริการ 
วิชาการทั้งหมดไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 

5. ร้อยละของจ านวนโครงการบริการวิชาการที่ใช้กับการต่อยอดสู่หนังสือหรือต าราต่อจ านวนโครงการบริการ
วิชาการทั้งหมดไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 

 

เกณฑ์การให้คะแนน 
1 2 3 4 5 

มีการด าเนินการ 
1 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
2 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
3 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
4 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
5 ข้อ 

 

ข้อมูลที่ตอ้งการ 

1. หลักฐาน เอกสาร ข้อมูลที่แสดงว่าอาจารย์ประจ าได้รวบรวม จัดระบบ และมีการประมวลความรู้และ
ประสบการณจ์ากการให้บริการวิชาการมาใช้ประโยชน์ในการเรยีนการสอนไปต่อยอดพัฒนาเป็นหนังสอื 
ต ารา หรืองานวจิัย ขยายผลน าไปสู่การปรับปรุงรายวิชาหรือน าไปสู่การเปิดรายวชิาใหม ่
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ตัวชี้วัดที ่ 5.4 : การเรยีนรู้และเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนหรือองค์กรภายนอก 
ตัวบ่งชี้พื้นฐาน: ด้านการบริการวิชาการแก่สังคม 

ความเชื่อมโยง  : สมศ.  9 
ประเภทของตวัชี้วัด  : ผลผลิต 
การเก็บข้อมูล : ปีการศึกษา 2553 (1 มิถุนายน 2553 – 31 พฤษภาคม  2554) 
   
ค าอธิบาย   :   

โครงการที่มีผลต่อการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน หมายถึง โครงการที่สถาบันจัด
ขึ้นเพื่อพัฒนาชุมชนหรือองค์กรภายนอกและเมื่อด าเนินการแล้วมีผลก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้น
แก่ชุมชนหรือองค์กรภายนอกในด้านต่างๆ หรือ  ท าให้ชุมชนหรือองค์กรภายนอกสามารถพึ่งพาตนเองได้ตาม
ศักยภาพของตน 
 
ประเด็นการพิจารณา 

1. มีการด าเนินงานตามวงจรคุณภาพ (PDCA) โดยการมีส่วนร่วมของชุมชนหรือองค์กร 
2. บรรลุเปูาหมายตามแผนไม่ต่ ากว่าร้อยละ 80 
3. ชุมชนหรือองค์กรมีผู้น าหรือสมาชิกที่มีการเรียนรู้และด าเนินกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง 
4. ชุมชนหรือองค์กรสร้างกลไกที่มีการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน โดยคงอั ตลักษณ์ และ

วัฒนธรรมของชุมชนหรือองค์กร 
5. มีผลกระทบที่เกิดประโยชน์สร้างคุณค่าต่อสังคม หรือชุมชน/องค์กรมีความเข้มแข็ง 

 

ข้อมูลที่ตอ้งการ  

1. แผนและกิจกรรมหรือโครงการที่ส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชน 

2. รายงาน เอกสารผลการปฏิบัตติามกิจกรรมหรือโครงการ 

3. ข้อมูลที่แสดงถึงผลการด าเนินงานตามกิจกรรมหรือโครงการโดยผู้น าหรือสมาชิกของชุนหรือองค์กรได้
เรียนรู้และด าเนินกิจกรรมอย่างต่อเนื่องและพัฒนาตามอัตลักษณ์และวัฒนธรรมของชุนหรือองค์กร 

4. ข้อมูลที่แสดงถึงผลการด าเนินงานตามกิจกรรมหรือโครงการของชุมชนหรือองค์กรที่สร้างประโยชน์
ความเข้มแข็งและคณุค่าต่อสังคม  

 
เกณฑ์การให้คะแนน 

1 2 3 4 5 
มีการด าเนินการ 

1 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

2 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

3 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

4 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

5 ข้อ 
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องค์ประกอบที่ 6 
การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
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ตัวชี้วัดที ่ 6.1 : ระบบและกลไกการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

ความเชื่อมโยง  : สกอ. 6.1 
ประเภทของตวัชี้วัด  : กระบวนการ 
การเก็บข้อมูล : ปีการศึกษา 2553 (1 มิถุนายน 2553 – 31 พฤษภาคม  2554) 
   
ค าอธิบาย   :   

     คณะต้องมีนโยบาย แผนงาน โครงสร้าง และการบริหารจัดการงานท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม
ทั้งการอนุรักษ์ ฟื้นฟู สืบสาน เผยแพร่วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่นตามจุดเน้นอย่างมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล มีการบูรณาการการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมกับการเรียนการสอนและกิจกรรมนักศึกษา 
 
เกณฑ์มาตรฐาน : 

1. มีระบบและกลไกการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมและด าเนินการตามระบบที่ก าหนด 
2. มีการบรูณาการงานด้านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมกับการจัดการเรียนการสอนและกิจกรรม

นักศึกษา 
3. มีการเผยแพร่กจิกรรมหรือการบริการด้านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมต่อสาธารณชน 
4. มีการประเมินผลความส าเร็จของการบูรณาการงานด้านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมกับการจัดการ

เรียนการสอนและกิจกรรมนักศึกษา 
5. มีการน าผลการประเมินไปปรับปรุงการบูรณาการงานด้านท านบุ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมกับการจัดการ

เรียนการสอนและกิจกรรมนักศึกษา 
6. มีการก าหนดหรือสร้างมาตรฐานคุณภาพด้านศิลปะและวัฒนธรรมและมีผลงานเป็นที่ยอมรบัใน

ระดับชาต ิ
 
เกณฑ์การประเมิน 

1 2 3 4 5 
มีการด าเนินการ 

1 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

2 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

3 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

4 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

5 - 6 ข้อ 
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ตัวชี้วัดที ่ 6.2 : การส่งเสริมและสนับสนุนด้านศิลปะและวัฒนธรรม 

ความเชื่อมโยง  : สมศ. 10 
ประเภทของตวัชี้วัด  : กระบวนการ 
การเก็บข้อมูล : ปีการศึกษา 2553 (1 มิถุนายน 2553 – 31 พฤษภาคม  2554) 
   
ค าอธิบาย   :   

 การส่งเสริมและสนับสนุน หมายถึง การให้ความส าคัญและการขยายขอบเขตในโครงการหรือกิจกรรม
ให้ดีมีคุณภาพสมบูรณ์ขึ้นด้วยปัจจัยต่างๆ เช่น งบประมาณ วัสดุอุปกรณ์ อาคารสถานที่ บุคลากร ความรู้ โอกาส 
และก าลังใจ เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์และเปูาหมายที่มีความเป็นไปได้อย่างเป็นรูปธรรม สามารถจะด าเนินการ
ได้อย่างต่อเนื่อง และยั่งยืน 

ศิลปะ คือ งานสร้างสรรค์ที่ส่งเสริมสร้างความสุนทรีย์ ความงาม และความสุข แก่ผู้คน สภาพแวดล้อม           
และสังคม ซึ่งพัฒนาการยกระดับความมีรสนิยม ความสุนทรีย์  เข้าใจคุณค่าทางศิลปะ ตลอดจนเป็นแนวทางใน
การพัฒนาส่งเสริมการอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข 

วัฒนธรรม หมายถึง ความเจริญงอกงามของมวลมนุษย์ที่มีพัฒนาการอย่างต่อเนื่อง เช่น เรื่องความคิด 
ความรู้สึก ความเชื่อ ซึ่งก่อให้เกิดวัฒนธรรม โดยสามารถเห็นได้จากพฤติกรรมในวิถีชีวิตสังคม รวมทั้งผลเกิดจาก
กิจกรรมและผลผลิตกิจกรรมของมนุษย์ วัฒนธรรมมีลักษณะเฉพาะและมีลักษณะสากล เปลี่ยนแปลงตามสมัย
นิยม วัฒนธรรมปัจจุบันที่ดีจึงควรมีความสอดคล้องกับความเป็นสากล แต่มีรากฐานของวัฒนธรรมตนเองที่มี
คุณค่า ส าหรับวัฒนธรรมในสถาบันอุดมศึกษา หมายถึง วัฒนธรรมที่แสดงความเป็นอุดมศึกษาที่ถือเป็น
แบบอย่างที่ดีต่อสังคม มีความเจริญงอกงามทางปัญญา ความรู้ ความคิด ทัศนคติ และจิตใจ การมีน้ าใจเสียสละ
และการมีส่วนร่วมกับสังคม สามารถเป็นผู้น าที่ดีและเป็นที่พึ่งของสังคม มีวัฒนธรรมในวิถีชีวิตมหาวิทยาลัยที่น่า
ศรัทธาเป็นที่ยอมรับ มีบทบาทต่อการปกปูองวัฒนธรรมที่ดีงามของไทย และพัฒนาแนวทางการด ารงชีวิต
ท่ามกลางกระแสวัฒนธรรมสากลได้เหมาะสมอย่างฉลาดรู้ 

ประเด็นการพิจารณา  
1.   มีการด าเนินงานตามวงจรคุณภาพ (PDCA)  
2. บรรลุเปูาหมายตามแผนไม่ต่ ากว่าร้อยละ 80  
3. มีผลกระทบที่เกิดประโยชน์และสร้างคุณค่าต่อสังคม 
4. ได้รับการยกย่องระดับชาติ 
5. ได้รับการยกย่องระดับนานาชาติ 

 
เกณฑ์การให้คะแนน  

1 2 3 4 5 
มีการด าเนินการ 

1 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

2 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

3 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

4 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

5 ข้อ 
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 ข้อมูลที่ต้องการ  
1. นโยบาย แผน ระบบและกลไกในการส่งเสริมและสนับสนุนด้านศิลปะและวัฒนธรรม  
2. โครงการหรือกจิกรรมที่ส่งเสริมและสนับสนุนด้านศิลปะและวัฒนธรรม พรอ้มรายละเอียดของโครงการ

หรือกิจกรรม รวมทั้งตัวบ่งชี้และเปูาหมายความส าเร็จ 
3. รายงานสรุปผลหรือประเมินโครงการหรือกิจกรรม  
4. หลักฐานที่อธิบายรายละเอียดและแสดงกระบวนการได้มาซึ่งข้อมูลของการสรุปผลส าเร็จ เชน่ ขั้นตอน

และช่วงระยะเวลาการเก็บข้อมลู การสุ่มตัวอยา่ง แบบส ารวจหรือแบบสอบถามหรือแบบประเมิน 
วิธีการวิเคราะห์ผล เป็นต้น 

5. รายงาน รางวัลที่ได้รับการประกาศเกียรติคุณ ยกย่อง ระดับชาติและนานาชาติ จากสถาบันหรือ
หน่วยงานที่เป็นที่ยอมรับ 
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ตัวชี้วัดที ่ 6.3 : การพัฒนาสุนทรียภาพในมิติทางศลิปะและวัฒนธรรม 

ความเชื่อมโยง  : สมศ. 11 
ประเภทของตวัชี้วัด  : กระบวนการ 
การเก็บข้อมูล : ปีการศึกษา 2553 (1 มิถุนายน 2553 – 31 พฤษภาคม  2554) 
   
ค าอธิบาย   :   

การพัฒนาสุนทรียภาพ หมายถึง การปรับปรุงเปลี่ยนแปลงอย่างมีแผนที่เป็นระบบเกี่ยวกับความงาม
ทางศิลปะและวัฒนธรรม ที่มีผลกระทบต่อบุคคล สถาบัน สภาพแวดล้อม และสังคมในแนวทางที่ดีขึ้น โดยมี
เปูาหมายที่ชัดเจน และเป็นที่ยอมรับร่วมกันได้ ผลการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงหรือสร้างสิ่งใหม่ต้องไม่เป็นการ
ท าลายคุณค่าทางสุนทรีย์ของศิลปะและวัฒนธรรมเดิม การพัฒนาเชิงวัฒนธรรมสามารถสร้างวัฒนธรรมใหม่ที่
สอดคล้องและเหมาะสมกับสังคมที่มีการเปลี่ยนแปลงและมีนวัตกรรมใหม่ ทั้งทางเทคโนโลยี ระบบสังคม และ
ความนิยม เพื่อให้อยู่ร่วมกันได้อย่างเข้าใจมีความเจริญก้าวหน้าอย่างสันติสุข 

สุนทรียะทางศิลปะและวัฒนธรรม หมายถึง คุณค่าทางความงามของศิลปะและวัฒนธรรม ที่ส่งผลต่อ
การรับรู้และความรู้สึก สามารถจรรโลงจิตใจให้มีความสุข มีรสนิยม ก่อให้เกิดวิถีชีวิตมนุษย์ ที่งดงาม สามารถอยู่
ร่วมกันในสังคมที่เข้าใจและผูกผัน ตลอกจนการรับรู้ถึงคุณค่าที่ เป็นรูปธรรมและนามธรรมของศิลปะและ
วัฒนธรรมเพื่อการด ารงรักษ์สืบต่อไป 

ประเด็นการพิจารณา  
1. การมีส่วนร่วมของบุคลากรในสถาบันทีก่่อให้เกิดวัฒนธรรมทีด่ี 
2. อาคารสถานที่ สะอาดถูกสุขลกัษณะ และตกแต่งอย่างมีคุณค่าทางสุนทรีย์ 
3. ปรับแต่งและรักษาภูมิทัศน์ให้สวยงาม สอดคลอ้งกับธรรมชาต ิและเป็นมิตรกบัสิ่งแวดล้อม 
4. มีพื้นที่ทางวฒันธรรมที่เอื้อและสง่เสริมต่อการจดักิจกรรม และมีการจดักิจกรรมอยา่งสม่ าเสมอ  
5. ระดับความพึงพอใจของบุคลากรและนักศึกษาไม่ต่ ากว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5  

เกณฑ์การให้คะแนน 
1 2 3 4 5 

มีการด าเนินการ 
1 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
2 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
3 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
4 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
5 ข้อ 

 
ข้อมูลที่ตอ้งการ  
1. หลักฐานที่แสดงรายละเอยีดของโครงการหรือกิจกรรมที่พัฒนาสุนทรียภาพด้านศิลปะและวัฒนธรรมทีส่ถาบัน  
ด าเนินการในแต่ละปีการศึกษา 
2. โครงการหรือกิจกรรมที่แสดงรายละเอียดที่ก าหนดวัตถุประสงค์และเปูาหมายของความส าเร็จอย่างเป็น
รูปธรรม สามารถประเมินได้ 
3. รายงานสรุปผลหรือประเมินผลโครงการหรอืกิจรรมที่พัฒนาสุนทรียภาพทางศิลปะและวัฒนธรรม  
4. หลักฐานที่อธิบายรายละเอยีดและแสดงกระบวนการได้มาซึ่งข้อมูลของการสรุปผลส าเร็จ เช่น ขั้นตอนและ
ช่วง 
ระยะเวลาการเก็บข้อมูล การสุม่ตัวอย่างแบบส ารวจ แบบสอบถามหรือแบบประเมินวิธีการวิเคราะห์ผล เปน็ต้น 
5. ข้อมูลเชิงประจักษท์ี่ปรากฏในประเด็นการพิจารณาในขอ้ 2 และข้อ 3 
 



คู่มือรายละเอียดตัวชี้วัดการตรวจประเมินคุณภาพภายใน ปีการศึกษา 2553 

 

-65- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

องค์ประกอบที่ 7 การบริหารและการจัดการ 
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ตัวชี้วัดที ่7.1 : ภาวะผู้น าของกรรมการบริหารสูงสุดและผู้บริหารทุกระดับของคณะ/หน่วยงาน 

ความเชื่อมโยง  : สกอ. 7.1  สมศ.12-13 
ประเภทของตวัชี้วัด  : กระบวนการ 
การเก็บข้อมูล : ปีการศึกษา 2553 (1 มิถุนายน 2553 – 31 พฤษภาคม  2554) 
   
ค าอธิบาย   :   

ปัจจัยสนับสนุนที่ส าคัญต่อการเจริญก้าวหน้าของสถาบันอุดมศึกษา คือ กรรมการบริหารสูงสุดและ
ผู้บริหารทุกระดับของคณะ/หน่วยงานนั้น ๆ หากกรรมการบริหารสูงสุดและผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ เป็นผู้น าที่ดี  มี
ธรรมาภิบาล รับผิดชอบต่อสังคม รักความก้าวหน้า ดูแลบุคลากรอย่างดี เปิดโอกาสให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมใน
การบริหารมีความสามารถในการตัดสินใจแก้ปัญหา และก ากับดูแล ติดตามผลการด าเนินงานของคณะ/
หน่วยงานไปในทิศทางที่ถูกต้อง จะท าให้สถาบันเจริญรุดหน้าอย่างรวดเร็ว 
 
เกณฑ์มาตรฐาน : 
1. กรรมการบรหิารสูงสุดปฏิบตัิหน้าที่ตามที่กฎหมายก าหนดครบถ้วนและมีการประเมินตนเองตามหลักเกณฑ์ที่
ก าหนดล่วงหนา้   
2. ผู้บริหารมีวิสยัทัศน ์ก าหนดทิศทางการด าเนินงาน และสามารถถ่ายทอดไปยังบุคลากรทกุระดับ มี
ความสามารถในการวางแผนกลยุทธ ์มีการน าข้อมูลสารสนเทศเป็นฐานในการปฏิบัติงานและพัฒนาคณะ/
หน่วยงาน 
3. ผู้บริหารมกีารก ากับ ติดตามและประเมินผลการด าเนินงานตามที่มอบหมาย รวมทั้งสามารถสื่อสารแผนและ
ผลการด าเนินงานของคณะ/หน่วยงานไปยังบคุลากรในคณะ/หน่วยงาน  
4. ผู้บริหารสนบัสนุนให้บุคลากรในคณะ/หนว่ยงานมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ ให้อ านาจในการตัดสินใจแก่
บุคลากรตามความเหมาะสม 
5. ผู้บริหารถ่ายทอดความรู้และส่งเสริมพัฒนาผูร้่วมงาน เพื่อให้สามารถท างานบรรลุวัตถุประสงค์ของคณะ/
หน่วยงานเต็มตามศักยภาพ 
6. ผู้บริหาร มกีารบริหารงานด้วยหลักธรรมาภบิาล โดยค านึงถึงประโยชน์ของสถาบันและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
    (หากจะประเมินผ่านเกณฑ์การประเมินข้อที่ 6 จะต้องแสดงข้อมูลการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล
ครบถ้วนทั้ง 10 ประการ  ได้แก่ 1.หลักประสิทธิผล  2.หลักประสิทธิภาพ 3.หลักการตอบสนอง 4.หลักภาระ
รับผิดชอบ 5.หลักความโปร่งใส 6.หลักการมีส่วนร่วม 7.หลักการกระจายอ านาจ 8.หลักนิติธรรม 9.หลัก
ความเสมอภาค 10.หลักการมุ่งเน้นฉันทามติ) 
7. กรรมการบรหิารสูงสุดประเมินผลการบริหารงานของคณะ/หน่วยงานและผู้บริหารได้น าผลการประเมินไป
ปรับปรงุการบรหิารงานอย่างเป็นรูปธรรม 
8. ผลการประเมินการด าเนินงานของกรรมการบริหารสูงสุด และ ผลการประเมินผู้บริหารของคณะ/หนว่ยงาน 
   ได้ระดับคะแนน 3.51 ขึ้นไป  (แสดงวิธีการประเมินและผลการประเมินทัง้ในส่วนของกรรมการบริหารสงูสุด 
หรือ การประเมินผู้บริหาร) 
เกณฑ์การประเมิน : 

ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5 
มีการด าเนินการ 

1 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

2 - 3 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

4 - 5 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

6-7  ข้อ 
มีการด าเนินการ  

8 ข้อ 
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ตัวชี้วัดที ่7.2 : การพัฒนาคณะ/หน่วยงานสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้ 

ความเชื่อมโยง  : สกอ. 7.2 
ประเภทของตวัชี้วัด  : กระบวนการ 
การเก็บข้อมูล : ปีการศึกษา 2553 (1 มิถุนายน 2553 – 31 พฤษภาคม  2554) 
   
ค าอธิบาย   :   

มาตรฐานการอุดมศึกษาข้อที่ 3 ก าหนดให้สถาบันมีการสร้างและพัฒนาสังคฐานความรู้และสังคมแห่ง
การเรียนรู้ ซึ่งต้องมีการจัดการความรู้เพื่อมุ่งสู่สถาบันแห่งการเรียนรู้ โดยมีการรวบรวมองค์ความรู้ที่มีอยู่ใน
สถาบันซึ่งกระจัดกระจายอยู่ในตัวบุคคลหรือเอกสารมาพัฒนาให้เป็นระบบ  เพื่อให้ทุกคนในสถาบันสามารถ
เข้าถึงความรู้ และพัฒนาตนเองให้เป็นผู้รู้ รวมทั้งปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ อันจะส่งผลให้
สถาบันอุดมศึกษามีความสามารถในเชิงแข่งขันสูงสุด กระบวนการในการบริหารจัดการความรู้ในสถาบัน 
ประกอบด้วย การระบุความรู้ การคัดเลือก การรวบรวม การจัดเก็บความรู้การเข้าถึงข้อมูล และการแลกเปลี่ยน
ความรู้ทั้งภายในและภายนอกสถาบัน การสร้างบรรยากาศและวัฒนธรรมการเรียนรู้ภายในสถาบัน การก าหนด
แนววิธีปฏิบัติงาน ตลอดจนการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการความรู้ในสถาบัน
ให้ดียิ่งขึ้น 
 
เกณฑ์มาตรฐาน : 

1. มีการก าหนดประเด็นความรู้และเปูาหมายของการจัดการความรู้ที่สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ของสถาบัน  
อย่างน้อยครอบคลุมพันธกิจด้านการผลิตบัณฑิตและด้านการวิจัย  

2. ก าหนดบุคลากรกลุ่มเปูาหมายที่จะพัฒนาความรู้และทักษะด้านการผลิตบัณฑิตและด้านการวิจัยอย่าง
ชัดเจนตามประเด็นความรู้ที่ก าหนดในข้อ 1 

3. มีการแบ่งปันและแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากความรู้ ทักษะของผู้มีประสบการณ์ตรง (tacit knowledge)            
เพื่อค้นหาแนวปฏิบัติที่ดีตามประเด็นความรู้ที่ก าหนดในข้อ 1 และเผยแพร่ไปสู่บุคลากรกลุ่มเปูาหมาย             
ที่ก าหนด 

4. มีการรวบรวมความรู้ตามประเด็นความรู้ที่ก าหนดในข้อ 1 ทั้งที่มีอยู่ในตัวบุคคลและแหล่งเรียนรู้อื่นๆ ที่
เป็นแนวปฏิบัติที่ดีมาพัฒนาและจัดเก็บอย่างเป็นระบบโดยเผยแพร่ออกมาเป็นลายลักษณ์อักษร 
(explicit knowledge) 

5. มีการน าความรู้ที่ได้จากการจัดการความรู้ในปีการศึกษาปัจจุบันหรือปีการศึกษาที่ผ่านมาที่เป็นลาย
ลักษณ์อักษร (explicit knowledge) และจากความรู้ ทักษะของผู้มีประสบการณ์ตรง (tacit 
knowledge) ที่เป็นแนวปฏิบัติที่ดีมาปรับใช้ในการปฏิบัติงานจริง 

 
หมายเหตุ :การประเมินในระดับหน่วยงาน เกณฑ์ข้อที ่1 ต้องสอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ของหน่วยงาน 
 
เกณฑ์การประเมิน  

ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5 
มีการด าเนินการ 

1 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

2 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

3 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

4 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

 5 ข้อ 
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ตัวชี้วัดที ่7.3 : ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการตดัสินใจ 

ความเชื่อมโยง  : สกอ. 7.3 
ประเภทของตวัชี้วัด  : กระบวนการ 
การเก็บข้อมูล : ปีการศึกษา 2553 (1 มิถุนายน 2553 – 31 พฤษภาคม  2554) 
   
ค าอธิบาย   :   

คณะ/หน่วยงานควรมีการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจที่สอดรับกับนโยบาย
และการวางแผนระดับคณะ/หน่วยงาน เพื่อให้เป็นระบบที่สมบูรณ์สามารถเชื่อมโยงกับทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ทั้งภายในและภายนอก เป็นระบบที่ใช้งานได้ทั้งเพื่อการบริหาร การวางแผนและการตัดสินใจของผู้บริหารทุก
ระดับ เพื่อการปฏิบัติงานตามภารกิจทุกด้านของบุคลากร เพื่อการติดตามตรวจสอบและประเมินการด าเนินงาน 
ตลอดจนเพื่อการปรับปรุงและพัฒนาคณะ/หน่วยงาน  ทั้งนี้ ระบบดังกล่าวต้องมีความสะดวกในการใช้งานโดย
ประเมินจากความพึงพอใจของผู้ใช้ 
 
เกณฑ์มาตรฐาน : 

1. มีแผนระบบสารสนเทศ (Information System Plan) 
2. มีระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจตามพันธกิจ โดยอย่างน้อยต้องครอบคลุมการจัดการ

เรียนการสอน การวิจัย การบริหารจัดการ และการเงิน และสามารถน าไปใช้ในการด าเนินงานประกัน
คุณภาพ 

3. มีการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบสารสนเทศ 
4. มีการน าผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบสารสนเทศมาปรับปรุงระบบสารสนเทศ 
5. มีการส่งข้อมูลผ่านระบบเครือข่ายของหน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวข้องตามที่ก าหนด 

 
เกณฑ์การประเมิน : 

ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5 
มีการด าเนินการ 

1 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

2 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

3 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

4 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

5 ข้อ 
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ตัวชี้วัดที ่7.4 : ระบบบริหารความเสี่ยง 

ความเชื่อมโยง  : สกอ. 7.4 
ประเภทของตวัชี้วัด  : กระบวนการ 
การเก็บข้อมูล : ปีการศึกษา 2553 (1 มิถุนายน 2553 – 31 พฤษภาคม  2554) 
   
ค าอธิบาย   :   

เพื่อให้มีระบบบริหารความเสี่ยง โดยการบริหารและควบคุมปัจจัย กิจกรรม และกระบวนการ
ด าเนินงานที่อาจเป็นมูลเหตุของความเสียหาย (ทั้งในรูปของตัวเงิน หรือไม่ใช่ตัวเงิน เช่น ชื่อเสียง และการ
ฟูองร้องจากการไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับประสิทธิภาพ ประสิทธิผล หรือความคุ้มค่า) เพื่อให้
ระดับความเสี่ยง และขนาดของความเสียหายที่จะเกิดขึ้นในอนาคตอยู่ในระดับที่ยอมรับและควบคุมได้  โดย
ค านึงถึงการเรียนรู้วิธีการปูองกันจากการคาดการณ์ปัญหาล่วงหน้าและโอกาสในการเกิด เพื่อปูองกันหรือบรรเทา
ความรุนแรงของปัญหา รวมทั้งการมีแผนส ารองต่อภาวะฉุกเฉิน เพื่อให้มั่นใจว่าระบบงานต่าง ๆ มีความพร้อมใช้
งาน มีการปรับปรุงระบบอย่างต่อเนื่องและทันต่อการเปลี่ยนแปลงเพื่อการบรรลุเปูาหมายของคณะ/หน่วยงาน
ตามยุทธศาสตร์หรือกลยุทธ์เป็นส าคัญ 
 
เกณฑ์มาตรฐาน : 

1. มีการแต่งตั้งคณะกรรมการหรือคณะท างานบริหารความเสี่ยง โดยมีผู้บริหารระดับสูงและตัวแทน                     
ที่รับผิดชอบพันธกิจหลักร่วมเป็นคณะกรรมการหรือคณะท างาน 

2. มีการวิเคราะห์และระบุความเสี่ยง และปัจจัยที่ก่อให้เกิดความเสี่ยงอย่างน้อย 3 ด้าน ตามบริบทของ           
คณะ/หน่วยงาน  ตัวอย่างเช่น 
- ความเสี่ยงด้านทรัพยากร (การเงิน งบประมาณ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ อาคารสถานที)่ 
- ความเสี่ยงด้านยุทธศาสตร ์หรือกลยุทธข์องสถาบัน 
- ความเสี่ยงด้านนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ 
- ความเสี่ยงด้านการปฏิบัตงิาน เช่น ความเสี่ยงของกระบวนการบริหารหลักสูตร การ 
บริหารงานวิจัย ระบบงาน ระบบประกันคุณภาพ 
- ความเสี่ยงด้านบุคลากรและความเสี่ยงด้านธรรมาภิบาล โดยเฉพาะจรรยาบรรณของอาจารย์และ
บุคลากร 
- ความเสี่ยงจากเหตุการณ์ภายนอก 
- อื่น ๆ ตามบริบทของสถาบัน 

3. มีการประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยงและจัดล าดับความเสี่ยงที่ได้จากการวเิคราะห์ในข้อ 2 
4. มีการจดัท าแผนบริหารความเสี่ยงที่มรีะดับความเสี่ยงสูง และด าเนินการตามแผน 
5. มีการติดตามและประเมินผลการด าเนินงานตามแผน และรายงานต่อสภาสถาบันเพื่อพิจารณาอย่าง

น้อยปีละ 1 ครั้ง 
6. มีการน าผลการประเมิน และข้อเสนอแนะจากสภาสถาบันไปใช้ในการปรับแผนหรือวิเคราะหค์วามเสี่ยง

ในรอบปีถัดไป 
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หมายเหตุ : 
 คะแนนการประเมินจะเท่ากับ 0 หากพบว่าเกิดเหตุการณ์ร้ายแรงขึ้นภายในสถาบันในรอบปีการ
ประเมินที่ส่งผลกระทบต่อชีวิตและความปลอดภัยของนักศึกษา คณาจารย์ บุคลากร หรือต่อชื่อเสียงภาพลักษณ์ 
หรือต่อความมั่นคงทางการเงินของสถาบัน อันเนื่องมาจากความบกพร่องของสถาบันในการควบคุม หรือจัดการ
กับความเสี่ยง หรือปัจจัยเสี่ยงที่ไม่มีประสิทธิภาพเพียงพอ โดยมีหลักฐานประกอบที่ชัดเจน 
 
ตัวอย่างความเสี่ยงร้ายแรงที่ให้ผลประเมินเปน็ศูนย์ (0) คะแนน เช่น 

1. มีการเสียชีวิตและถูกท าร้ายร่างกายหรือจิตใจอย่างรุนแรงของนักศึกษา คณาจารย์บุคลากรภายใน
สถาบัน ทั้งๆ ที่อยู่ในวิสัยที่สถาบันสามารถปูองกันหรือลดผลกระทบในเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นได้ แต่ไม่พบ
แผนการจัดการความเสี่ยงหรือไม่พบความพยายามของสถาบันในการระงับเหตุการณ์ดังกล่าว 

2. สถาบันหรือหน่วยงานเสื่อมเสียชื่อเสียงหรือมีภาพลักษณ์ที่ไม่ดี อันเนื่องมาจากปัจจัยต่างๆ เช่น 
คณาจารย์ นักวิจัยหรือบุคลากรขาดจริยธรรม จรรยาบรรณ การไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานหรือ
กฎกระทรวง และเกิดเป็นข่าวปรากฏให้เห็นตามสื่อต่าง เช่น หนังสือพิมพ์ ข่าว online เป็นต้น 

3. สถาบันหรือหน่วยงานขาดสภาพคล่องในด้านการเงินจนท าให้ต้องปิดหลักสูตรหรือไม่สามารถปฏิบัติ
ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษาของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้ส่งผล
กระทบต่อนักศึกษาปัจจุบันที่เรียนอยู่อย่างรุนแรง 

 
** หากมีคณะใดคณะหนึ่งได้คะแนนการประเมินเป็นศูนย์ (0) แล้ว สถาบันก็จะได้คะแนนการประเมินเป็นศูนย์ 
(0) ด้วยเช่นกัน หากเป็นไปตามเงื่อนไขที่กล่าวไว้ข้างต้นการไม่เข้าข่ายที่ท าให้ผลการประเมินได้คะแนนเป็นศูนย์  
(0) ได้แก่ 
1. สถาบันมีการวิเคราะห์และจัดท าแผนบริหารความเสี่ยงเชิงปูองกัน หรือมีแผนรองรับเพื่อลดผลกระทบส าหรับ
ความเสี่ยงที่ท าให้เกิดเรื่องร้ายแรงดังกล่าวไว้ล่วงหน้า และด าเนินการตามแผน 
2. เป็นเหตุสุดวิสัย อยู่นอกเหนือการบริหารจัดการ (การควบคุมหรือการปูองกัน) ของสถาบัน 
3. เหตุการณ์ร้ายแรงดังกล่าวมีความรุนแรงที่ลดน้อยลงมากจากแผนรองรับผลกระทบที่ได้ก าหนดไว้ล่วงหน้า 
 
เกณฑ์การประเมิน : 

ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5 
มีการด าเนินการ 

1 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

2 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

3 - 4 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

5 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

 6 ข้อ 
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องค์ประกอบที ่8 
การเงินและงบประมาณ 
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ตัวชี้วัดที ่ 8.1 : ระบบและกลไกการเงินและงบประมาณ 

ความเชื่อมโยง  : สกอ. 8.1 
ประเภทของตวัชี้วัด  : กระบวนการ 
การเก็บข้อมูล : ปีงบประมาณ 2553 (1 ตุลาคม 2552– 30 กันยายน 2553) 
   
ค าอธิบาย   :   

คณะ/หน่วยงานจะต้องมีระบบในการจัดหาและจัดสรรเงินอย่างมีประสิทธิภาพ จะต้องมีแผนกลยุทธ์
ทางด้านการเงินซึ่งเป็นแผนจัดหาเงินทุนจากแหล่งเงินทุนต่าง ๆ ที่สามารถผลักดันแผนกลยุทธ์ของคณะ/
หน่วยงานให้สามารถด าเนินการได้ มีการวิเคราะห์รายได้ ค่าใช้จ่ายของการด าเนินงาน ทั้งจากงบประมาณ
แผ่นดินและเงินรายได้อื่น ๆ ที่สถาบันได้รับ มีการจัดสรรงบประมาณและการจัดท ารายงานทางการเงินอย่างเป็น
ระบบครบทุกพันธกิจ มีระบบการตรวจสอบการใช้เงินอย่างมีประสิทธิภาพ รายงานทางการเงินต้องแสดง
รายละเอียดการใช้จ่ายในทุกพันธกิจ โครงการ กิจกรรมเพื่อให้สามารถวิเคราะห์สถานะทางการเงินและความ
มั่นคงของคณะ/หน่วยงานได้ 
 
เกณฑ์มาตรฐาน : 

1. มีแผนกลยุทธ์ทางการเงินที่สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์คณะ/หน่วยงาน 
2. มีแนวทางจัดหาทรัพยากรทางด้านการเงิน หลักเกณฑ์การจัดสรร และการวางแผนการใช้เงินอย่างมี

ประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้ 
3. มีงบประมาณประจ าปีที่สอดคล้องกับแผนปฏิบัติการในแต่ละพันธกิจและการพัฒนาคณะ/หน่วยงาน             

และบุคลากร 
4. มีการจัดท ารายงานทางการเงินอย่างเป็นระบบ และรายงานต่อกรรมการบริหารสูงสุดอย่างน้อยปีละ 2 

ครั้ง 
5. มีการน าข้อมูลทางการเงินไปใช้ในการวิเคราะห์ค่าใช้จ่าย และวิเคราะห์สถานะทางการเงินและความ

มั่นคงอย่างต่อเนื่อง 
6. มีหน่วยงานตรวจสอบภายในและภายนอก ท าหน้าที่ตรวจ ติดตามการใช้เงินให้เป็นไปตามระเบียบ                

และกฎเกณฑ์ที่ก าหนด 
7. ผู้บริหารระดับสูงมีการติดตามผลการใช้เงินให้เป็นไปตามเปูาหมาย  และน าข้อมูลจากรายงานทาง

การเงินไปใช้ในการวางแผนและการตัดสินใจ 
 
หมายเหตุ : 
 แผนกลยุทธ์ทางการเงิน เป็นแผนระยะยาวที่ระบุที่มาและใช้ไปของทรัพยากรทางการเงินที่สามารถ
ผลักดันแผนกลยุทธ์ให้สามารถด าเนินการได้ แผนกลยุทธ์ทางการเงินจะสอดรับไปกับแผนกลยุทธ์ ดังนั้น  ควร
ประเมินความต้องการทรัพยากรที่ต้องจัดหาส าหรับการด าเนินงานตามกลยุทธ์แต่ละกลยุทธ์และประเมินมูลค่า
ของทรัพยากรออกมาเป็นเงินทุนที่ต้องการใช้ ซึ่งจะเป็นความต้องการเงินทุนในระยะยาวเท่ากับเวลาที่ใช้ในการ
ด าเนินการให้กลยุทธ์นั้นบังเกิดผลจากนั้นจึงจะก าหนดให้เห็นอย่างชัดเจนถึงที่มาของเงินทุนที่ต้องการใช้ว่า
สามารถจัดหาได้จากแหล่งเงินทุนใด เช่น รายได้ค่าธรรมเนียมการศึกษา งบประมาณแผ่นดินหรือเงินอุดหนุนจาก
รัฐบาล เงินทุนสะสมของหน่วยงาน เงินบริจาคจากหน่วยงานภายนอกหรือศิษย์เก่า หรือจะต้องมีการระดมทุน
ด้วยวิธีการอื่นๆ อีกเพิ่มเติม เช่น การแปลงทรัพย์สินทางปัญญาเป็นมูลค่า รวมทั้งมีการวิเคราะห์ต้นทุนของการ
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ด าเนินงานด้วย เช่น ต้นทุนต่อหน่วยในการผลิตบัณฑิตในแต่ละหลักสูตร โดยที่ระยะเวลาของแผนกลยุทธ์ทาง
การเงินจะเท่ากับระยะเวลาของแผนกลยุทธ์ของสถาบัน 
เกณฑ์การประเมิน  

ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5 
มีการด าเนินการ 

1 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

2 - 3 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

4 - 5 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

6 ข้อ 
มีการด าเนินการ  

7 ข้อ 
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องค์ประกอบที่ 9 
ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ  
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ตัวชี้วัดที ่ 9.1 : ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 

ความเชื่อมโยง  : สกอ. 9.1 
ประเภทของตวัชี้วัด  : กระบวนการ 
การเก็บข้อมูล : ปีการศึกษา 2553 (1 มิถุนายน 2553 – 31 พฤษภาคม  2554) 
   
ค าอธิบาย   :   

การประกันคุณภาพการศึกษาภายในเป็นภารกิจของสถาบันอุดมศึกษาตามที่ก าหนดไว้ ใน
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 ซึ่งต้องสร้างระบบและกลไก
ในการควบคุม ตรวจสอบ ประเมินและพัฒนาการด าเนินงานให้เป็นไปตามนโยบาย เปูาประสงค์ และระดับ
คุณภาพตามมาตรฐานที่ก าหนดโดยสถาบันและหน่วยงานต้นสังกัด ตลอดจนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง มีการวัดผล
ส าเร็จของการประกันคุณภาพการศึกษาภายในรวมทั้งการรายงานผลการประกันคุณภาพต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
และเปิดเผยต่อสาธารณชนมีการประเมินและปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง และมีนวัตกรรมที่เป็นแบบอย่างที่ดี การ
ประกันคุณภาพการศึกษาภายในถือเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษาที่ต้องด าเนินการอย่าง
ต่อเนื่อง โดยมีการสร้างจิตส านึกให้เห็นว่าเป็นความรับผิดชอบร่วมกันของทุกคนในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา  
ทั้งนี้ เพื่อเป็นหลักประกัน แก่สาธารณชนให้มั่นใจได้ว่าสถาบันสามารถสร้างผลผลิตทางการศึกษาที่มีคุณภาพ 
 
เกณฑ์มาตรฐาน : 

1. มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายในที่เหมาะสมและสอดคล้องกับพันธกิจและ
พัฒนาการของคณะ ตั้งแต่ระดับภาควิชาหรือหน่วยงานเทียบเท่าและด าเนินการตามระบบที่ก าหนด 

2. มีการก าหนดนโยบายและให้ความส าคัญเรื่องการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน โดยคณะกรรมการ
ระดับนโยบายและผู้บริหารสูงสุดของคณะ/หน่วยงาน 

3. มีการก าหนดตัวบ่งชี้เพิ่มเติมตามอัตลักษณ์ของคณะ/หน่วยงาน 
4. มีการด าเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายในที่ครบถ้วน ประกอบด้วย  

1) การควบคุม ติดตามการด าเนินงาน และประเมินคุณภาพ  
2) การจดัท ารายงานประจ าปีที่เป็นรายงานประเมินคุณภาพเสนอต่อมหาวิทยาลัยและส านักงาน

คณะกรรมการการอดุมศึกษาตามก าหนดเวลา โดยเป็นรายงานที่มีข้อมูลครบถ้วนตามที่ส านักงาน
คณะกรรมการการอดุมศึกษาก าหนดใน CHE QA Online และ  

3) การน าผลการประเมินคุณภาพไปท าแผนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของคณะ/หน่วยงาน 
5. มีการน าผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายในมาปรับปรุงการท างาน และส่งผลให้มีการพัฒนาผลการ

ด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ของแผนกลยุทธ์ทุกตัวบ่งชี้ 
6. มีระบบสารสนเทศที่ให้ข้อมูลสนับสนุนการประกันคุณภาพการศึกษาภายในครบทั้ง  9 องค์ประกอบ

คุณภาพ 
7. มีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการประกันคุณภาพการศึกษา โดยเฉพาะนักศึกษาผู้ใช้บัณฑิต                  

และผู้ใช้บริการตามพันธกิจของสถาบัน 
8. มีเครือข่ายการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการประกันคุณภาพการศึกษาระหว่างสถาบัน  (ภายนอก

มหาวิทยาลัย) และมีกิจกรรมร่วมกัน 
9. มีแนวปฏิบัติที่ดีหรืองานวิจัยด้านการประกันคุณภาพการศึกษาที่หน่วยงานพัฒนาขึ้น และเผยแพร่                   

ให้หน่วยงานอื่นสามารถน าไปใช้ประโยชน์ 
 



คู่มือรายละเอียดตัวชี้วัดการตรวจประเมินคุณภาพภายใน ปีการศึกษา 2553 
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เกณฑ์การประเมิน  
ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5 

มีการด าเนินการ 
1 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
2 - 3 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
4 - 6 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
7 - 8 ข้อ 

มีการด าเนินการ  
9 ข้อ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



คู่มือรายละเอียดตัวชี้วัดการตรวจประเมินคุณภาพภายใน ปีการศึกษา 2553 
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ตัวชี้วัดที ่9.2 : การพัฒนาให้บรรลุตามปรัชญา ปณิธาน  พันธกิจและวัตถุประสงค์ของการจัดตั้ง
คณะ 

ความเชื่อมโยง  : สมศ.  16 
ประเภทของตวัชี้วัด  : ผลผลิต 
การเก็บข้อมูล : ปีการศึกษา 2553 (1 มิถุนายน 2553 – 31 พฤษภาคม  2554) 
   
ค าอธิบาย   :   

คณะวิชาเป็นแหล่งผลิตก าลังคน มีภารกิจหลัก 4 ประการคือ ผลิตและพัฒนาก าลังคนระดับกลาง 
ระดับสูง การวิจัยเพื่อสร้างและพัฒนาองค์ความรู้ การบริการวิชาการ การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม โดยการจัดตั้ง
คณะวิชา ท าให้เกิดความหลากหลายตามภารกิจหลัก ซึ่งต้องมีการสอดคล้องกับพระราชบัญญัติการศึกษาของ
สถาบันอุดมศึกษา ทั้งนี้ แต่ละแหล่งมีการก าหนดปรัชญา ปณิธาน พันธกิจของสถาบันอุดมศึกษาที่หลากหลาย
ตามวัตถุประสงค์การจัดสถาบันอุดมศึกษา น าไปสู่การก าหนดเปูาหมายแผนการปฏิบัติงาน รวมทั้งแผนพัฒนา
คุณภาพของสถาบันอุดมศึกษา ซึ่งท าให้ได้บัณฑิตที่มีคุณลักษณะสอดคล้องปรัชญา ปณิธาน พันธกิจ ดังกล่าว  

ประเด็นการพิจารณา 
1. มีการก าหนดกลยุทธ์การปฏิบัติงานที่สอดคล้องกับอัตลักษณ์ ปรัชญา ปณิธาน พันธกิจ และวัตถุประสงค์  
     ของการจัดตั้งคณะโดยได้รับความเห็นชอบจากกรรมการบริหารสูงสุดของคณะ  
2. มีการสร้างระบบการมีส่วนร่วมของผู้เรียนและบุคลากรในการปฏิบัติตามกลยุทธ์ที่ก าหนดอย่างครบถ้วน   
     สมบูรณ์และบุคลากรไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ให้ความร่วมมือในการปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง 
3. มีการประเมินความพึงพอใจของประชาคมในสถาบันอุดมศึกษาโดยอยู่ในระดับดีไม่น้อยกว่าร้อยละ  80  
4. ผลการด าเนินงานบรรลุเปูาหมายตามปรัชญา ปณิธาน  พันธกิจ และวัตถุประสงค์ของการจัดตั้ง 
     คณะวิชาและเกิดผลกระทบที่เกิดประโยชน์และสร้างคุณค่าต่อสังคม  
5. ผู้เรียนมีคุณลักษณะที่สะท้อนอัตลักษณ์  ปรัชญา  ปณิธาน   พันธกิจ และวัตถุประสงค์ของการจัดตั้ง  
     คณะวิชาจนเป็นที่ยอมรับในระดับชาติหรือนานาชาติ 

 

เกณฑ์การให้คะแนน 
1 2 3 4 5 

มีการด าเนินการ 
 1 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
2  ข้อ 

มีการด าเนินการ 
3  ข้อ 

มีการด าเนินการ 
4  ข้อ 

มีการด าเนินการ 
5 ข้อ 

 
ข้อมูลที่ตอ้งการ  
1. ปรัชญา  ปณิธาน พันธกิจและวัตถุประสงค์ของการจัดตั้งคณะวิชา รวมทั้งแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติงาน
ประจ าปี  ที่ได้รับความเห็นชอบจากกรรมการบริหารสูงสุด 
2. แผนพัฒนาคุณภาพของคณะวิชาในด้านต่างๆ ที่ได้รับความเห็นชอบจากกรรมการบริหารสูงสุด 
3. รายงานผลการปฏิบัติงานประจ าปีที่ได้รับความเห็นชอบจากกรรมการบริหารสูงสุด ซึ่งแสดงให้เห็นถึงผลการ
ด าเนินงานและผลส าเร็จของการด าเนินงานที่สอดคล้องกับปรัชญา วิสัยทัศน์  และพันธกิจของคณะ 
4. หลักฐานการได้รับการยอมรับ การได้รับรางวัล หรือได้รับการยกย่องเป็นแบบอย่างที่ดีในการปฏิบัติที่ดีในการ
ขับเคลื่อนอัตลักษณ์ เช่น โล่รางวัล  ใบประกาศเกียรติคุณ เกียรติบัตร  หนังสือเชิดชูเกียรติ เป็นต้น   
 
 



คู่มือรายละเอียดตัวชี้วัดการตรวจประเมินคุณภาพภายใน ปีการศึกษา 2553 
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ตัวชี้วัดที ่9.3 : ผลการพัฒนาตามจุดเน้นและจุดเด่นที่ส่งผลสะท้อนเป็นเอกลักษณ์ของคณะ   

ความเชื่อมโยง  : สมศ.  17 
ประเภทของตวัชี้วัด  : ผลผลิต 
การเก็บข้อมูล : ปีการศึกษา 2553 (1 มิถุนายน 2553 – 31 พฤษภาคม  2554) 
   
ค าอธิบาย   :   

พิจารณาผลการด าเนินงานตามจุดเน้น  จุดเด่นหรือความเชี่ยวชาญที่ส่งผลสะท้อนเป็นเอกลักษณ์ซึ่งเป็น
ผลลัพธ์จากการด าเนินงานของคณะวิชา 

 

ประเด็นการพิจารณา 
1. มีการก าหนดกลยุทธ์การปฏิบัติงานที่สอดคล้องจุดเน้น จุดเดน่ หรือความเชี่ยวชาญเฉพาะของคณะโดยได้รับ
ความเห็นชอบจากกรรมการบริหารสูงสุด 
2. มีการสร้างระบบการมีส่วนร่วมของผู้เรียนและบุคลากรในการปฏิบัติตามกลยทุธ์ที่ก าหนดอยา่งครบถว้น
สมบูรณ์และบุคลากรไม่น้อยกวา่ร้อยละ 50 ใหค้วามร่วมมือในการปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง 
3. มีการประเมินความพึงพอใจของประชาคมในคณะโดยอยูใ่นระดับดีไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ  80  
4. ผลการด าเนินงานบรรลุตามจุดเน้น  จุดเด่นหรอืความเชี่ยวชาญเฉพาะและเกิดผลกระทบที่เกิดประโยชน์และ
สร้างคุณค่าต่อสังคม    
5. มีเอกลักษณ์ตามจุดเน้น จุดเดน่ หรือความเชี่ยวชาญเฉพาะที่ก าหนดและได้รบัการยอมรับในระดับชาติหรือ
นานาชาติ   

 
เกณฑ์การให้คะแนน 

1 2 3 4 5 
มีการด าเนินการ  

1 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

2 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

3 ข้อ 
มีการด าเนินการ  

4 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

5 ข้อ 
 
ข้อมูลที่ตอ้งการ  
1. เอกสารที่แสดงให้เห็นถึงการก าหนดเอกลักษณ์  จุดเน้น หรือจุดเด่นของคณะ 
2. แผนกลยุทธ์ แผนปฏิบัติการประจ าปี รวมทั้งแผนพัฒนาคุณภาพที่สอดคล้องกับเอกลักษณ์ จุดเน้นหรือจุดเด่น
ของคณะที่ได้รับความเห็นชอบจากกรรมการบริหารสูงสุด 
3. รายงานผลการปฏิบัติงานประจ าปีที่ได้รับความเห็นชอบจากกรรมการบริหารสูงสุด ซึ่งแสดงให้เห็นถึงผลการ
ด าเนินงานและผลส าเร็จของการด าเนินงานตามเอกลักษณ์ จุดเน้นหรือจุดเด่นที่ก าหนดหรือผลการด าเนินงาน
และผลส าเร็จของการด าเนินงานที่เกิดขึ้นจนถือเป็นเอกลักษณ์ จุดเน้นหรือจุดเด่นของคณะที่ได้รับการยอมรับ  
4. เอกสารหลักฐานการได้รับการยอมรับ การได้รับรางวัลหรือได้รับการยกย่องเป็นแบบอย่างที่ดีในการปฏิบัติที่ดี 
เช่น โล่รางวัล  ใบประกาศเกียรติคุณ เกียรติบัตร  หนังสือเชิดชูเกียรติ เป็นต้น   
 
 
 
 



คู่มือรายละเอียดตัวชี้วัดการตรวจประเมินคุณภาพภายใน ปีการศึกษา 2553 
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ตัวชี้วัดที ่ 9.4 : ผลการชี้น า ปอ้งกัน หรือแกป้ัญหาสังคมในด้านต่างๆ ของคณะ 

ความเชื่อมโยง  : สมศ.  18 
ประเภทของตวัชี้วัด  : ผลผลิต 
การเก็บข้อมูล : ปีการศึกษา 2553 (1 มิถุนายน 2553 – 31 พฤษภาคม  2554) 
   
ค าอธิบาย   :   

 คณะเลือกด าเนินการ 2 เรื่อง จากประเด็นเรื่องที่ชี้น าหรือแก้ปัญหาสังคมในด้านต่างๆ อาทิ การส่งเสริม
และสืบสารโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ ความรักชาติ บ ารุงศาสนาและเทิดทูนพระมหากษัตริย์ สุขภาพ  
ค่านิยม จิตสาธารณะ ความคิดสร้างสรรค์ ผู้ด้อยโอกาสและผู้สูงอายุ นโยบายรัฐบาล เศรษฐกิจ การพร้อมรับการ
เป็นสมาชิกสังคมอาเซียน พลังงานสิ่งแวดล้อม อุบัติภัย สิ่งเสพติด ความฟุุมเฟือย การแก้ปัญหาความขัดแย้ง 
สร้างสังคมสันติสุขและความปรองดอง ตลอดจนการน้อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพีย ง ให้เป็น
สถานศึกษาพอเพียงแบบอย่าง เป็นต้น 
 ทั้งนี้ ประเด็นเรื่องที่ชี้น าหรือแก้ปัญหาสังคมในด้านต่างๆ ที่เลือกด าเนินการในแต่ละเรื่องนั้น ต้องผ่านการ
เห็นชอบจากกรรมการบริหารสูงสุด 

ประเด็นการพิจารณา  
1. มีการด าเนินงานตามวงจรคุณภาพ (PDCA)  
2. บรรลุเปูาหมายตามแผนไม่ต่ ากว่าร้อยละ 80  
3. มีผลกระทบที่เกิดประโยชน์และสร้างคุณค่าต่อสงัคม 
4. ได้รับการยกย่องระดับชาติ 
5. ได้รับการยกย่องระดับชาติ/นานาชาติ 
 

เกณฑ์การให้คะแนน 
1 2 3 4 5 

ด าเนินการ 
1 ข้อ 

ด าเนินการ 
2 ข้อ 

ด าเนินการ 
3 ข้อ 

ด าเนินการ 
4 ข้อ 

ด าเนินการ 
5 ข้อ 

 
ข้อมูลที่ตอ้งการ  
1. โครงการหรือกิจกรรมที่ได้ด าเนินงานโดยมีบทบาทในการชี้น าหรือแก้ปัญหาสังคมในด้านต่างๆ ที่ระบุ

วัตถุประสงค์ และกลุ่มเปูาหมาย รวมทั้งความส าเร็จของโครงการ 
2. หลักฐานที่แสดงการเห็นชอบโครงการ/กิจกรรมจากสภาสถาบันที่สถาบันอุดมศึกษาได้ด าเนินงานโดยมีบทบาท 

ในการชี้น าหรือแก้ปัญหาสังคมในด้านต่างๆ 
3. รายงานสรุปผลโครงการทุกโครงการ ซึ่งจะต้องมีจ านวนผู้เข้าร่วมโครงการจริง ผลการประเมินความรู้ความ    

เข้าใจ และผลการประเมินการน าความรู้ไปใช้ พร้อมแบบประเมิน 
4. หลักฐาน เอกสาร ข้อมูลที่แสดงถึงการเกิดผลกระทบที่เกิดประโยชน์และสร้างคุณค่าต่อสังคมจากการ    

ด าเนินงานของโครงการ 
5. หลักฐาน เอกสาร ข้อมูลที่แสดงถึงการได้รับการยกย่องระดับชาติ 
6. หลักฐาน เอกสาร ข้อมูลที่แสดงถึงการได้รับการยกย่องระดับนานาชาติ 
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ภาคผนวก 
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ตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา 
 

ตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงาน 
(1)  อาจารย์ประจ าหลักสูตรอย่างน้อยร้อยละ 80 มีส่วนร่วมในการประชุมเพื่อวางแผน ติดตาม และ
ทบทวนการด าเนินงานหลักสูตร 
(2)  มีรายละเอียดของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.2 ที่สอดคล้องกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ 
หรือ มาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชา (ถ้าม)ี 
(3)  มีรายละเอียดของรายวิชาและรายละเอียดของประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.3 
และ มคอ.4 อย่างน้อยก่อนการเปิดสอนในแต่ละภาคการศึกษาให้ครบทุกรายวิชา 
(4)  จัดท ารายงานผลการด าเนินการของรายวิชา และรายงานผลการด าเนินการของประสบการณ์
ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.5 และ มคอ.6 ภายใน 30 วัน หลังสิ้นสุดภาคการศึกษาที่เปิดสอน
ให้ครบทุกรายวิชา 
(5)  จัดท ารายงานผลการด าเนินการของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.7 ภายใน 60 วัน หลังสิ้นสุดปี
การศึกษา 
(6)  มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ ที่ก าหนดใน มคอ .3 และ
มคอ.4 (ถ้ามี)  อย่างน้อยร้อยละ 25 ของรายวิชาที่เปิดสอนในแต่ละปีการศึกษา 
(7)  มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธ์การสอน หรือ การประเมินผลการเรียนรู้ 
จากผลการประเมินการด าเนินงานที่รายงานใน มคอ.7 ปีที่แล้ว   
(8)  อาจารย์ใหม่ (ถ้าม)ี ทุกคน ได้รับการปฐมนิเทศหรือค าแนะน าด้านการจัดการเรียนการสอน 
(9)  อาจารย์ประจ าทุกคนได้รับการพัฒนาทางวิชาการและ/หรือวิชาชีพ อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง 
(10)  จ านวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน (ถ้ามี) ได้รับการพัฒนาวิชาการ และ/หรือวิชาชีพ 
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ต่อปี 
(11)  ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปีสุดท้าย/บัณฑิตใหม่ที่มีต่อคุณภาพหลักสูตร เฉลี่ยไม่น้อย
กว่า 3.5 จาก คะแนนเต็ม 5.0 
(12)  ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อบัณฑิตใหม่ เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.5 จากคะแนนเต็ม 
5.0 
หมายเหตุ : คณะอาจก าหนดตัวบ่งชี้เพิ่มเติมให้สอดคล้องกับพันธกิจและวัตถุประสงค์ของคณะหรือ
ก าหนดเปูาหมายการด าเนินงานที่สูงขึ้น เพื่อการยกระดับมาตรฐานของตนเองโดยก าหนดไว้ใน
รายละเอียดของหลักสูตร ทั้งนี้ หลักสูตรของคณะ ทุกระดับคุณวุฒิต้องมีผลการด าเนินการที่บรรลุ
ตามเปูาหมายตัวบ่งชี้ทั้งหมดอยู่ในเกณฑ์ดีจึงจะได้รับการเผยแพร่หลักสูตรที่ได้มาตรฐานตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ   โดยเกณฑ์การประเมินผ่าน คือ มีการด าเนินงานตามข้อ 
1-5 และอย่างน้อยร้อยละ 80 ของตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงานที่ระบุไว้ในแต่ละปีกรณี  
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ตารางรายงานข้อมูลพื้นฐาน (Common Data Set)   
ประจ าปีการศึกษา  2553 

 

ข้อมูลอ้างอิงส าหรบั 
KPI 

หน่วย
นับ 

รอบปีของ
การเก็บ
ข้อมูล 

ชื่อข้อมูลพื้นฐาน ปีการศึกษา 2553 
จ านวน 

ตัวบ่งชี้ที่ 2.1 หลักสูตร ปีการศึกษา 

จ านวนหลักสูตรที่เปิดสอนทั้งหมด  
- -ระดับอนุปริญญา  
- -ระดับปริญญาตรี   
- -ระดับ ป.บัณฑิต  
- -ระดับปริญญาโท (แผน ก )  
- -ระดับปริญญาโท (แผน ข )  
- -ระดับปริญญาโท (แผน ก และแผน ข ) (ที่มีนักศึกษาลงทะเบียนเรียน 
ในแผน ก) 

 

- -ระดับปริญญาโท (แผน ก และแผน ข ) (ที่มีนักศึกษาลงทะเบียนเรียน
เฉพาะในแผน ข) 

 

- -ระดับ ป.บัณฑิตขั้นสูง  
- -ระดับปริญญาเอก   

ตัวบ่งชี้ที่ 2.1 ข้อ 3-8 หลักสูตร ปีการศึกษา 

จ านวนหลักสูตร(ที่ไม่ใช่วิชาชีพ)ที่เปิดสอนทั้งหมด  
- -ระดับอนุปริญญา  
- -ระดับปริญญาตรี   
- -ระดับ ป.บัณฑิต  
- -ระดับปริญญาโท (แผน ก )  
- -ระดับปริญญาโท (แผน ข )  
- -ระดับปริญญาโท (แผน ก และแผน ข ) (ที่มีนักศึกษาลงทะเบียนเรียน 
ในแผน ก) 

 

- -ระดับปริญญาโท (แผน ก และแผน ข ) (ที่มีนักศึกษาลงทะเบียนเรียน
เฉพาะในแผน ข) 

 

- -ระดับ ป.บัณฑิตขั้นสูง  
- -ระดับปริญญาเอก   

ตัวบ่งชี้ที่ 2.1 ข้อ 3-6 หลักสูตร ปีการศึกษา 

จ านวนหลักสูตรวิชาชีพที่เปิดสอนทั้งหมด  
- -ระดับอนุปริญญา  
- -ระดับปริญญาตรี  
- -ระดับ ป.บัณฑิต  
- -ระดับปริญญาโท (แผน ก )  
- -ระดับปริญญาโท (แผน ข )  
- -ระดับปริญญาโท (แผน ก และแผน ข ) (ที่มีนักศึกษาลงทะเบียนเรียน 
ในแผน ก) 

 

- -ระดับปริญญาโท (แผน ก และแผน ข ) (ที่มีนักศึกษาลงทะเบียนเรียน
เฉพาะในแผน ข) 

 

- -ระดับ ป.บัณฑิตขั้นสูง  
- -ระดับปริญญาเอก   

ตัวบ่งชี้ที่ 2.1 ข้อ 3 หลักสูตร ปีการศึกษา 

จ านวนหลักสูตร (ที่ไม่ใช่วิชาชีพ) ที่เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร 
พ.ศ. 2548  

 

- -ระดับอนุปริญญา  
- -ระดับปริญญาตรี  
- -ระดับ ป.บัณฑิต  
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ข้อมูลอ้างอิงส าหรบั 
KPI 

หน่วย
นับ 

รอบปีของ
การเก็บ
ข้อมูล 

ชื่อข้อมูลพื้นฐาน ปีการศึกษา 2553 
จ านวน 

- -ระดับปริญญาโท (แผน ก )  
- -ระดับปริญญาโท (แผน ข )  
- -ระดับปริญญาโท (แผน ก และแผน ข ) (ที่มีนักศึกษาลงทะเบียนเรียน 
ในแผน ก) 

 

- -ระดับปริญญาโท (แผน ก และแผน ข ) (ที่มีนักศึกษาลงทะเบียนเรียน
เฉพาะในแผน ข) 

 

- -ระดับ ป.บัณฑิตขั้นสูง  
- -ระดับปริญญาเอก  
จ านวนหลักสูตรที่เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร พ.ศ. 2548 และ
เกณฑ์มาตรฐานสาขาวิชาชีพ (กรณีที่เป็นหลักสูตรสาขาวิชาชีพ)  

 

- -ระดับอนุปริญญา  
- -ระดับปริญญาตรี  
- -ระดับ ป.บัณฑิต  
- -ระดับปริญญาโท (แผน ก )  
- -ระดับปริญญาโท (แผน ข )  
- -ระดับปริญญาโท (แผน ก และแผน ข ) (ที่มีนักศึกษาลงทะเบียนเรียน 
ในแผน ก) 

 

- -ระดับปริญญาโท (แผน ก และแผน ข ) (ที่มีนักศึกษาลงทะเบียนเรียน
เฉพาะในแผน ข) 

 

- -ระดับ ป.บัณฑิตขั้นสูง  
- -ระดับปริญญาเอก  
จ านวนหลักสูตร (ที่ไม่ใช่วิชาชีพ) ที่เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร 
พ.ศ. 2548 หรือกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 
2552  

 

- -ระดับอนุปริญญา  
- -ระดับปริญญาตรี  
- -ระดับ ป.บัณฑิต  
- -ระดับปริญญาโท (แผน ก )  
- -ระดับปริญญาโท (แผน ข )  
- -ระดับปริญญาโท (แผน ก และแผน ข ) (ที่มีนักศึกษาลงทะเบียนเรียน 
ในแผน ก) 

 

- -ระดับปริญญาโท (แผน ก และแผน ข ) (ที่มีนักศึกษาลงทะเบียนเรียน
เฉพาะในแผน ข) 

 

- -ระดับ ป.บัณฑิตขั้นสูง  
- -ระดับปริญญาเอก  
จ านวนหลักสูตรที่เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร พ.ศ. 2548 และ
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 และเกณฑ์
มาตรฐานสาขา วิชาชีพ (กรณีที่เป็นหลักสูตรสาขาวิชาชีพ)  

 

- -ระดับอนุปริญญา  
- -ระดับปริญญาตรี  
- -ระดับ ป.บัณฑิต  
- -ระดับปริญญาโท (แผน ก )  
- -ระดับปริญญาโท (แผน ข )  
- -ระดับปริญญาโท (แผน ก และแผน ข ) (ที่มีนักศึกษาลงทะเบียนเรียน 
ในแผน ก) 
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ข้อมูลอ้างอิงส าหรบั 
KPI 

หน่วย
นับ 

รอบปีของ
การเก็บ
ข้อมูล 

ชื่อข้อมูลพื้นฐาน ปีการศึกษา 2553 
จ านวน 

- -ระดับปริญญาโท (แผน ก และแผน ข ) (ที่มีนักศึกษาลงทะเบียนเรียน
เฉพาะในแผน ข) 

 

- -ระดับ ป.บัณฑิตขั้นสูง  
- -ระดับปริญญาเอก  

ตัวบ่งชี้ที่ 2.1 ข้อ 6 หลักสูตร ปีการศึกษา 
จ านวนหลักสูตรสาขาวิชาชีพทุกระดับการศึกษาที่มีความร่วมมือในการ
พัฒนาและบริหารหลักสูตรกับภาครัฐหรือภาคเอกชนที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพ
ของหลักสูตร 

 

ตัวบ่งชี้ที่ 2.1 ข้อ 8 คน ปีการศึกษา 

จ านวนนักศึกษาปัจจุบันทั้งหมดทุกระดับการศึกษา  
- -จ านวนนักศึกษาปัจจุบันทั้งหมด - ระดับอนุปริญญา (ภาคปกติ)  
- -จ านวนนักศึกษาปัจจุบันทั้งหมด - ระดับอนุปริญญา (ภาคพิเศษ)  
- -จ านวนนักศึกษาปัจจุบันทั้งหมด - ระดับปริญญาตรี (ภาคปกติ)  
- -จ านวนนักศึกษาปัจจุบันทั้งหมด - ระดับปริญญาตรี (ภาคพิเศษ)  
- -จ านวนนักศึกษาปัจจุบันทั้งหมด - ระดับ ป.บัณฑิต(ภาคปกติ)  
- -จ านวนนักศึกษาปัจจุบันทั้งหมด - ระดับ ป.บัณฑิต(ภาคพิเศษ)  
- -จ านวนนักศึกษาปัจจุบันทั้งหมด - ระดับปริญญาโท (ภาคปกติ)  
- - -จ านวนนักศึกษาปัจจุบันทั้งหมด - ระดับปริญญาโท (ภาคปกติ) 
(แผน ก) 

 

- - -จ านวนนักศึกษาปัจจุบันทั้งหมด - ระดับปริญญาโท (ภาคปกติ) 
(แผน ข) 

 

- -จ านวนนักศึกษาปัจจุบันทั้งหมด - ระดับปริญญาโท (ภาคพิเศษ)  
- - -จ านวนนักศึกษาปัจจุบันทั้งหมด - ระดับปริญญาโท (ภาคพิเศษ) 
(แผน ก) 

 

- - -จ านวนนักศึกษาปัจจุบันทั้งหมด - ระดับปริญญาโท (ภาคพิเศษ) 
(แผน ข) 

 

- -จ านวนนักศึกษาปัจจุบันทั้งหมด - ระดับ ป.บัณฑิตขั้นสูง (ภาคปกติ)  
- -จ านวนนักศึกษาปัจจุบันทั้งหมด - ระดับ ป.บัณฑิตขั้นสูง (ภาคพิเศษ)  
- -จ านวนนักศึกษาปัจจุบันทั้งหมด - ระดับปริญญาเอก (ภาคปกติ)  
- -จ านวนนักศึกษาปัจจุบันทั้งหมด - ระดับปริญญาเอก (ภาคพิเศษ)  

ตัวบ่งชี้ สมศ. ที่ 1 และ 
2 

คน ปีการศึกษา 

จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทั้งหมด (ภาคปกติและ 
ภาคพิเศษ) 

 

จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีที่ตอบแบบส ารวจเรื่อง 
การมีงานท า 

 

จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีที่ได้งานท า  
จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีที่ประกอบอาชีพอิสระ  
จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีที่มีงานท าก่อนเข้าศึกษา  
จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีที่ศึกษาต่อระดับผู้ส าเร็จ
การศึกษา 

 

คน ปีการศึกษา 

จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโททั้งหมด (ภาคปกติและภาคพิเศษ)  
- จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทที่จบโดยแผน ก (ภาคปกติ 
และภาคพิเศษ) 

 

- จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทที่จบโดยแผน ข (ภาคปกติ 
และภาคพิเศษ) 

 

จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกทั้งหมด  
เงินเดือนหรือรายได้ต่อเดือน ของผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี 
ที่ได้งานท าหรือประกอบอาชีพอิสระ (ค่าเฉลี่ย) 
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จ านวน 

ตัวบ่งชี้ สมศ. ที่ 2 

คน ปีการศึกษา 
จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาศึกษาระดับปริญญาตรีที่ได้รับการประเมินคุณภาพ
ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (แบ่งเป็น 2 กรณี) 

 

คะแนน ปีการศึกษา 

- ผลการประเมินโดย Exit Exam ในกลุ่มสาขาวิชาที่จบการศึกษาตาม
กรอบ TQF เฉลี่ย (คะแนนเต็ม 5) 

 

- ผลการประเมินจากความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อผู้ส าเร็จการศึกษา
ตามกรอบ TQF เฉลี่ย (คะแนนเต็ม 5) 

 

คน ปีการศึกษา 
จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาศึกษาระดับปริญญาโทที่ได้รับการประเมินคุณภาพ
ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (แบ่งเป็น 2 กรณี) 

 

คะแนน ปีการศึกษา 

- ผลการประเมินโดย Exit Exam ในกลุ่มสาขาวิชาที่จบการศึกษา 
ตามกรอบ TQF เฉลี่ย (คะแนนเต็ม 5) 

 

- ผลการประเมินจากความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อผู้ส าเร็จการศึกษา
ตามกรอบ TQF เฉลี่ย (คะแนนเต็ม 5) 

 

คน ปีการศึกษา 
จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาศึกษาระดับปริญญาเอกทั้งหมด  
จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกที่ได้รับการประเมินคุณภาพ
ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (แบ่งเป็น 2 กรณี) 

 

คะแนน ปีการศึกษา 

- ผลการประเมินโดย Exit Exam ในกลุ่มสาขาวิชาที่จบการศึกษาตาม
กรอบ TQF เฉลี่ย (คะแนนเต็ม 5) 

 

- ผลการประเมินจากความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อผู้ส าเร็จการศึกษา
ตามกรอบ TQF เฉลี่ย (คะแนนเต็ม 5) 

 

ตัวบ่งชี้ที่ 2.2 
คน ปีการศึกษา 

จ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมด รวมทั้งที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาต่อ  
จ านวนอาจารย์ประจ าที่ลาศึกษาต่อ  
จ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมด วุฒิปริญญาตรีหรือเทียบเท่า  
จ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมด วุฒิปริญญาโทหรือเทียบเท่า  
จ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมด วุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า  

ร้อยละ ปีการศึกษา 
ร้อยละของอาจารย์ประจ าที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกปีการศึกษาที่ผ่านมา 
(กรณีที่เลือกใช้เกณฑ์ประเมินเป็นค่าการเพิ่มขึ้นของร้อยละฯ) 

 

ตัวบ่งชี้ที่ 2.3, ตัวบง่ชี้ 
สมศ. ที่ 14 

คน ปีการศึกษา 

จ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมดที่ด ารงต าแหน่งอาจารย์  
- จ านวนอาจารย์ประจ า (ที่ไม่มีต าแหน่งทางวิชาการ) ที่มีวุฒิปริญญาตรี  
- จ านวนอาจารย์ประจ า (ที่ไม่มีต าแหน่งทางวิชาการ) ที่มีวุฒิปริญญาโท  
- จ านวนอาจารย์ประจ า (ที่ไม่มีต าแหน่งทางวิชาการ) ที่มีวุฒิปริญญาเอก  
จ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมดที่ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์  
- จ านวนอาจารย์ประจ าต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ที่มีวุฒิปริญญาตรี  
- จ านวนอาจารย์ประจ าต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ที่มีวุฒิปริญญาโท  
- จ านวนอาจารย์ประจ าต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ที่มีวุฒิปริญญาเอก  
จ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมดที่ด ารงต าแหน่งรองศาสตราจารย์  
- จ านวนอาจารย์ประจ าต าแหน่งรองศาสตราจารย์ ที่มีวุฒิปริญญาตรี  
- จ านวนอาจารย์ประจ าต าแหน่งรองศาสตราจารย์ ที่มีวุฒิปริญญาโท  
- จ านวนอาจารย์ประจ าต าแหน่งรองศาสตราจารย์ ที่มีวุฒิปริญญาเอก  
จ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมดที่ด ารงต าแหน่งศาสตราจารย์  
- จ านวนอาจารย์ประจ าต าแหน่งศาสตราจารย์ ที่มีวุฒิปริญญาตรี  
- จ านวนอาจารย์ประจ าต าแหน่งศาสตราจารย์ ที่มีวุฒิปริญญาโท  
- จ านวนอาจารย์ประจ าต าแหน่งศาสตราจารย์ ที่มีวุฒิปริญญาเอก  

ร้อยละ ปีการศึกษา 
ร้อยละของอาจารย์ประจ าที่ด ารงต าแหน่ง ผศ. รศ. และศ. ปีการศึกษา 
ที่ผ่านมา (กรณีที่เลือกใช้เกณฑ์ประเมินเป็นค่าการเพิ่มขึ้นของร้อยละฯ) 

 

ร้อยละของอาจารย์ประจ าที่ด ารงต าแหน่ง รศ. และศ. ปีการศึกษา  
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ชื่อข้อมูลพื้นฐาน ปีการศึกษา 2553 
จ านวน 

ที่ผ่านมา  (กรณีที่เลือกใช้เกณฑ์ประเมินเป็นค่าการเพิ่มขึ้นของร้อยละฯ) 

ตัวบ่งชี้ที่ 2.1 ข้อ ค 
และ 2.5 ข้อ 1 

FTES ปีการศึกษา 

จ านวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่า (FTES) รวมทุกหลักสูตร  
- -ระดับอนุปริญญา (ภาคปกติ)  
- -ระดับอนุปริญญา (ภาคพิเศษ)  
- -ระดับปริญญาตรี (ภาคปกติ)  
- -ระดับปริญญาตรี (ภาคพิเศษ)  
- -ระดับ ป.บัณฑิต(ภาคปกติ)  
- -ระดับ ป.บัณฑิต(ภาคพิเศษ)  
- -ระดับปริญญาโท (ภาคปกติ)  
- -ระดับปริญญาโท (ภาคพิเศษ)  
- -ระดับปริญญาโท (แผน ก ) (ภาคปกติและภาคพิเศษ)  
- -ระดับ ป.บัณฑิตขั้นสูง (ภาคปกติ)  
- -ระดับ ป.บัณฑิตขั้นสูง (ภาคพิเศษ)  
- -ระดับปริญญาเอก (ภาคปกติ)  
- -ระดับปริญญาเอก (ภาคพิเศษ)  

ตัวบ่งชี้ที่ 2.5 ข้อ 1 เครื่อง ปีการศึกษา 
จ านวนเครื่องคอมพิวเตอร์ที่จัดบริการให้นักศึกษา  
จ านวน Notebook และ Mobile Device ต่างๆ ของนักศึกษาที่มีการ
ลงทะเบียนการใช้ Wi-Fi กับสถาบัน 

 

ตัวบ่งชี้ที่ 2.5 ข้อ 6 

คะแนน 
(เทียบ
จาก

คะแนน
เต็ม 5) 

ปีการศึกษา 

ผลการประเมินคุณภาพการให้บริการห้องสมุดและแหล่งเรียนรู้อื่นๆ ผ่าน
ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ และมีการฝึกอบรมการใช้งานแก่นักศึกษาทุก
ปีการศึกษา 

 

ผลการประเมินคุณภาพการให้บริการด้านกายภาพที่เหมาะสมต่อการจัด 
การเรียนการสอนและการพัฒนานักศึกษา อาทิ ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ 
อุปกรณ์การศึกษา และจุดเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตในระบบไร้สาย 

 

ผลการประเมินคุณภาพในการให้บริการส่ิงอ านวยความสะดวกที่จ าเป็น
อื่นๆ อาทิ งานทะเบียนนักศึกษาผ่านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ การ
บริการอนามัยและการรักษาพยาบาล การจัดการหรือจัดบริการด้าน
อาหารและสนามกีฬา 

 

ผลการประเมินคุณภาพในการให้บริการสาธารณูปโภคและรักษาความ
ปลอดภัยของอาคารตลอดจนบริเวณโดยรอบ อาทิ ประปา ไฟฟูา ระบบ
ก าจัดของเสีย การจัดการขยะ รวมทั้งมีระบบและอุปกรณ์ปูองกันอัคคีภัย
ในบริเวณอาคารต่างๆ โดยเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 

 

ตัวบ่งชี้ที่ 2.6 ข้อ 2 หลักสูตร ปีการศึกษา 
จ านวนหลักสูตรที่มีรายละเอียดของรายวิชาและประสบการณ์ภาคสนาม 
(ถ้ามี) ก่อนการเปิดสอนในแต่ละภาคการศึกษาทุกรายวิชา 

 

ตัวบ่งชี้ที่ 2.6 ข้อ 3 หลักสูตร ปีการศึกษา 
จ านวนหลักสูตรที่มีรายวิชาส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ด้วยตนเอง และการ
ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากการปฏิบัติทั้งในและนอกห้องเรียนหรือจากการท า
วิจัย 

 

ตัวบ่งชี้ที่ 2.6 ข้อ 4 หลักสูตร ปีการศึกษา 
จ านวนหลักสูตรที่มีการให้ผู้มีประสบการณ์ทางวิชาการหรือวิชาชีพจาก
หน่วยงานหรือชุมชนภายนอกเข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการเรียนการสอน 

 

ตัวบ่งชี้ที่ 2.8 ข้อ 3 โครงการ ปีการศึกษา 
จ านวนโครงการหรือกิจกรรมส่งเสริมการพัฒนาพฤติกรรมด้านคุณธรรม
จริยธรรม 

 

ตัวบ่งชี้ที่ 2.8 ข้อ 4 ตัวบ่งชี้ ปีการศึกษา 
จ านวนตัวบ่งชี้ด้านการพัฒนาพฤติกรรมด้านคุณธรรมจริยธรรม  
จ านวนตัวบ่งชี้ด้านการพัฒนาพฤติกรรมด้านคุณธรรม จริยธรรมที่บรรลุ
เปูาหมาย 

 

ตัวบ่งชี้ที่ 2.8 ข้อ 5 คน ปีการศึกษา 
จ านวนนักศึกษาที่ได้รับการยกย่องชมเชย ประกาศเกียรติคุณด้านคุณธรรม
จริยธรรม โดยหน่วยงานหรือองค์กรระดับชาติ 
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ชื่อข้อมูลพื้นฐาน ปีการศึกษา 2553 
จ านวน 

กิจกรรม ปีการศึกษา 
จ านวนกิจกรรมที่เกี่ยวกับนักศึกษาที่ได้รับการยกย่องชมเชย ประกาศ
เกียรติคุณด้านคุณธรรมจริยธรรม โดยหน่วยงานหรือองค์กรระดับชาติ 

 

ตัวบ่งชี้ที่ 3.2 ข้อ 3 กิจกรรม ปีการศึกษา 

จ านวนกิจกรรมนักศึกษาที่มีการน าความรู้ด้านการประกันคุณภาพไปใช้ 
แยกตามประเภทกิจกรรม 

 

- -จ านวนกิจกรรมวิชาการที่ส่งเสริมคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์  
- -จ านวนกิจกรรมกีฬาหรือการส่งเสริมสุขภาพ  
- -จ านวนกิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์และรักษาสิ่งแวดล้อม  
- -จ านวนกิจกรรมสร้างเสริมคุณธรรมและจริยธรรม  
- -จ านวนกิจกรรมส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม  

4.1, ตัวบ่งชี้ สมศ. ที.่ 
5 

คน ปีการศึกษา 
จ านวนนักวิจัยประจ าทั้งหมด รวมทั้งที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาต่อ  
จ านวนนักวิจัยประจ าที่ลาศึกษาต่อ  

ตัวบ่งชี้ที่ 4.1 ข้อ 3 คน ปีการศึกษา 

จ านวนอาจารย์ประจ าและนักวิจัยประจ าที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพด้าน
งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ 

 

จ านวนอาจารย์ประจ าและนักวิจัยประจ าที่ได้รับความรู้ด้านจรรยาบรรณ
การวิจัย 

 

ตัวบ่งชี้ที่ 4.1 ข้อ 4 
และตัวบ่งชี้ที่ 4.3 

บาท 

ปีการศึกษา 
หรือ 

ปีงบประมาณ 
หรือ ปีปฏิทิน 

จ านวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากภายในสถาบัน  
- -  กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
- -  กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ  
- -  กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  

ปีการศึกษา 
หรือ 

ปีงบประมาณ 
หรือ ปีปฏิทิน 

จ านวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากภายนอกสถาบัน  
- -  กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
- -  กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ  
- -  กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  

ตัวบ่งชี้ที่ 4.3 คน ปีการศึกษา 

จ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมด (ไม่นับผู้ลาศึกษาต่อ)  
- -  กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
- -  กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ  
- -  กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  
จ านวนนักวิจัยประจ าทั้งหมด (ไม่นับผู้ลาศึกษาต่อ)  
- -  กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
- -  กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ  
- -  กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  

ตัวบ่งชี้ที่ 4.2 ชื่อเรื่อง ปีการศึกษา จ านวนของงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ทั้งหมด  

ตัวบ่งชี้ที่ 4.2 ข้อ 1 ชื่อเรื่อง ปีการศึกษา 
จ านวนของงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่มีการเผยแพร่ในการประชุม
วิชาการหรือตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติ 

 

ตัวบ่งชี้ที่ 4.2 ข้อ 4 ชื่อเรื่อง ปีการศึกษา 
จ านวนของงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่มีการรับรองการใช้ประโยชน์จริง
จากหน่วยงานภายนอกหรือชุมชน 

 

ตัวบ่งชี้ที่ 4.2 ข้อ 6 ชื่อเรื่อง ปีการศึกษา 
จ านวนผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่มีการยื่นการจดทะเบียนสิทธิบัตร
หรืออนุสิทธิบัตร 

 

ตัวบ่งชี้ สมศ. ที่ 3 ชิ้นงาน ปีการศึกษา 

จ านวนรวมของบทความวิจัยของวิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระ (สาร
นิพนธ)์ ที่ตีพิมพ์ (ปริญญาโท) 

 

- บทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper) ของวิทยานิพนธ์หรือการ
ค้นคว้าอิสระ (สารนิพนธ)์  ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุม
วิชาการระดับชาติที่มีกองบรรณาธิการจัดท ารายงานฯ หรือคณะกรรมการ
จัดประชุมประกอบด้วย ศ. หรือผู้ทรงคุณวุฒิระดับปริญญาเอก หรือ
ผู้ทรงคุณวุฒิที่มีผลงานเป็นที่ยอมรับในสาขาวิชานั้นๆ จากนอกสถาบัน
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ชื่อข้อมูลพื้นฐาน ปีการศึกษา 2553 
จ านวน 

เจ้าภาพอย่างน้อยร้อยละ 25 และมีผู้ประเมินบทความที่เปน็ผู้เชี่ยวชาญใน
สาขานั้นจากนอกสถาบันของเจ้าของบทความ 
- บทความจากผลงานวิจัยของวิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระ (สาร
นิพนธ)์ ที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ (Journal) ระดับชาติที่
ปรากฏในฐานข้อมูล TCI หรือบทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper) ที่
ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ที่มีกอง
บรรณาธิการจัดท ารายงานฯ หรือคณะกรรมการจัดประชุม ประกอบด้วย
ศ. หรือผู้ทรงคุณวุฒิระดับปริญญาเอก หรือผู้ทรงคุณวุฒิที่มีผลงานเป็นที่
ยอมรับในสาขาวิชานั้นๆ จากต่างประเทศอย่างน้อยร้อยละ 25 และมีผู้
ประเมินบทความที่เป็นผุ้เชี่ยวชาญในสาขานั้นจากต่างประเทศ 

 

- บทความจากผลงานวิจัยของวิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระ (สาร
นิพนธ)์ ที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ (Journal) ที่มีชื่อปรากฏอยู่
ในบัญชีรายชื่อวารสารระดับชาติที่ สกอ. เผยแพร่ใน Website ของ
ส านักงานฯ 

 

- บทความจากผลงานวิจัยของวิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระ (สาร
นิพนธ)์ ที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ (Journal) ระดับชาติที่
ปรากฏในฐานข้อมูลสากลอ่ืนๆ ที่ยอมรับในศาสตร์นั้นนอกเหนือจาก
ฐานข้อมูล ISI หรือบทความจากผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ใน
วารสารวิชาการ (Journal) ที่มีชื่อปรากฏอยู่ในบัญชีรายชื่อวารสารระดับ
นานาชาติที่ สกอ. เผยแพร่ใน Website ของส านักงานฯ 

 

- บทความจากผลงานวิจัยของวิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระ (สาร
นิพนธ)์ ที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ (Journal) ระดับนานาชาติที่
ปรากฏในฐานข้อมูลสากล ISI 

 

ชิ้นงาน ปีการศึกษา 

จ านวนรวมของผลงานสร้างสรรค์จากศิลปนิพนธ์ที่เผยแพร่ (ปริญญาโท)  
- จ านวนผลงานสร้างสรรค์จากศิลปนิพนธ์ที่มีการเผยแพร่โดยการจัด
นิทรรศการ (Exhibition) หรือการจัดการแสดง (Performance) ระดับ
สถาบันหรือจังหวัด 

 

- จ านวนผลงานสร้างสรรค์จากศิลปนิพนธ์ที่มีการเผยแพร่โดยการจัด
นิทรรศการ (Exhibition) หรือการจัดการแสดง (Performance) 
ระดับชาติ 

 

- จ านวนผลงานสร้างสรรค์จากศิลปนิพนธ์ที่มีการเผยแพร่โดยการจัด
นิทรรศการ (Exhibition) หรือการจัดการแสดง (Performance) ระดับ
ความร่วมมือระหว่างประเทศ 

 

- จ านวนผลงานสร้างสรรค์จากศิลปนิพนธ์ที่มีการเผยแพร่โดยการจัด
นิทรรศการ (Exhibition) หรือการจัดการแสดง (Performance) ระดับ
ภูมิภาคอาเซียน 

 

- จ านวนผลงานสร้างสรรค์จากศิลปนิพนธ์ที่มีการเผยแพร่โดยการจัด
นิทรรศการ (Exhibition) หรือการจัดการแสดง (Performance) ระดับ
นานาชาติ (ทั้งในและนอกประเทศ) 

 

ตัวบ่งชี้ สมศ. ที่ 4 ชิ้นงาน ปีการศึกษา 

จ านวนรวมของบทความวิจัยของวิทยานิพนธ์ที่ตีพิมพ์ (ปริญญาเอก)  
- บทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper) ของวิทยานิพนธ์ ที่ตีพิมพ์ใน
รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติที่มีกองบรรณาธิการจัดท า
รายงานฯ หรือคณะกรรมการจัดประชุมประกอบด้วยศ. หรือผู้ทรงคุณวุฒิ
ระดับปริญญาเอก หรือผู้ทรงคุณวุฒิที่มีผลงานเป็นที่ยอมรับในสาขาวิชานั้นๆ 
จากนอกสถาบันเจ้าภาพอย่างน้อยร้อยละ 25 และมีผู้ประเมินบทความที่
เป็นผู้เชี่ยวชาญในสาขานั้นจากนอกสถาบันของเจ้าของบทความ 
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ชื่อข้อมูลพื้นฐาน ปีการศึกษา 2553 
จ านวน 

- บทความจากผลงานวิจัยของวิทยานิพนธ์ ที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 
(Journal) ระดับชาติที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI หรือบทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ 
(Full Paper) ที่ตีพิมพ์ในรายงานสบืเนื่องจากการประชุมวชิาการระดับ
นานาชาติ ที่มกีองบรรณาธิการจัดท ารายงานฯ หรือคณะกรรมการจัดประชุม 
ประกอบดว้ยศ. หรือผู้ทรงคณุวุฒิระดับปริญญาเอก หรือผู้ทรงคณุวุฒิที่มี
ผลงานเปน็ที่ยอมรบัในสาขาวชิานั้นๆ จากต่างประเทศอย่างนอ้ยร้อยละ 25 
และมีผูป้ระเมนิบทความทีเ่ป็นผูเ้ชี่ยวชาญในสาขานั้นจากต่างประเทศ 

 

- บทความจากผลงานวิจัยของวิทยานิพนธ์ ที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 
(Journal) ที่มีชื่อปรากฏอยู่ในบญัชีรายชือ่วารสารระดับชาตทิี่ สกอ. เผยแพร่ใน 
Website ของส านักงานฯ 

 

- บทความจากผลงานวิจัยของวิทยานิพนธ์ ที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 
(Journal) ระดับชาติที่ปรากฏในฐานข้อมูลสากลอื่นๆ ทีย่อมรับในศาสตร์นั้น
นอกเหนือจากฐานข้อมูล ISI หรือบทความจากผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ใน
วารสาร วิชาการ (Journal) ที่มีชื่อปรากฏอยู่ในบญัชีรายชื่อวารสารระดับ
นานาชาติที่ สกอ. เผยแพร่ใน Website ของส านักงานฯ 

 

- บทความจากผลงานวิจัยของวิทยานิพนธ์ ท่ีได้รับการตีพิมพ์ใน
วารสารวิชาการ (Journal) ระดับนานาชาติที่ปรากฏในฐานข้อมูลสากล ISI 

 

ตัวบ่งชี้ สมศ. ที่ 5 ชิ้นงาน ปีการศึกษา 

จ านวนรวมของบทความวิจัยที่ตีพิมพ์  
- บทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper) ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจาก
การประชุมวิชาการระดับชาติที่มีกองบรรณาธิการจัดท ารายงานฯ หรือ
คณะกรรมการจัดประชุมประกอบด้วยศ. หรือผู้ทรงคุณวุฒิระดับปริญญา
เอก หรือผู้ทรงคุณวุฒิที่มีผลงานเป็นที่ยอมรับในสาขาวิชานั้นๆ จากนอก
สถาบันเจ้าภาพอย่างน้อยร้อยละ 25 และมีผู้ประเมินบทความที่เป็น
ผู้เชี่ยวชาญในสาขานั้นจากนอกสถาบันของเจ้าของบทความ 

 

- บทความจากผลงานวิจัยท่ีได้รับการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ (Journal) 
ระดับชาติที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI หรือบทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full 
Paper) ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ 
ที่มีกองบรรณาธิการจัดท ารายงานฯ หรือคณะกรรมการจัดประชุม 
ประกอบด้วยศ. หรือผู้ทรงคุณวุฒิระดับปริญญาเอก หรือผู้ทรงคุณวุฒิที่มี
ผลงานเป็นที่ยอมรับในสาขาวิชานั้นๆ จากต่างประเทศอย่างน้อยร้อยละ 25 
และมีผู้ประเมินบทความที่เป็นผู้เชี่ยวชาญในสาขานั้นจากต่างประเทศ 

 

- บทความจากผลงานวิจัยท่ีได้รับการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ (Journal) 
ที่มีชื่อปรากฏอยู่ในบัญชีรายชื่อวารสารระดับชาติที่ สกอ. เผยแพร่ใน 
Website ของส านักงานฯ 

 

- บทความจากผลงานวิจัยท่ีได้รับการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ (Journal) 
ระดับชาติที่ปรากฏในฐานข้อมูลสากลอื่นๆ ที่ยอมรับในศาสตร์นั้น
นอกเหนือจากฐานข้อมูล ISI หรือบทความจากผลงานวิจัยที่ได้รับการ
ตีพิมพ์ในวารสาร วิชาการ (Journal) ที่มีชื่อปรากฏอยู่ในบัญชีรายชื่อ
วารสารระดับนานาชาติที่ สกอ. เผยแพร่ใน Website ของส านักงานฯ 

 

- บทความจากผลงานวิจัยท่ีได้รับการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ (Journal) 
ระดับนานาชาติที่ปรากฏในฐานข้อมูลสากล ISI 

 

ตัวบ่งชี้ สมศ. ที่ 5 ชิ้นงาน ปีการศึกษา 

จ านวนรวมของผลงานสร้างสรรค์ที่เผยแพร่  
- จ านวนผลงานสร้างสรรค์ที่มีการเผยแพร่โดยการจัดนิทรรศการ (Exhibition) 
หรือการจัดการแสดง (Performance) ระดับสถาบันหรือจังหวัด 

 

- จ านวนผลงานสร้างสรรค์ที่มีการเผยแพร่โดยการจัดนิทรรศการ 
(Exhibition) หรือการจัดการแสดง (Performance) ระดับชาต ิ
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ชื่อข้อมูลพื้นฐาน ปีการศึกษา 2553 
จ านวน 

- จ านวนผลงานสร้างสรรค์ที่มีการเผยแพร่โดยการจัดนิทรรศการ 
(Exhibition) หรือการจัดการแสดง (Performance) ระดับความร่วมมือ
ระหว่างประเทศ 

 

- จ านวนผลงานสร้างสรรค์ที่มีการเผยแพร่โดยการจัดนิทรรศการ 
(Exhibition) หรือการจัดการแสดง (Performance) ระดับภูมิภาคอาเซียน 

 

- จ านวนผลงานสร้างสรรค์ที่มีการเผยแพร่โดยการจัดนิทรรศการ 
(Exhibition) หรือการจัดการแสดง (Performance) ระดับนานาชาติ (ทั้ง
ในและนอกประเทศ) 

 

ตัวบ่งชี้ สมศ. ที่ 6 ชิ้นงาน ปีการศึกษา 
จ านวนรวมของผลงานวิจัยท่ีน าไปใช้ประโยชน์ ภายนอกสถาบัน  
จ านวนรวมของผลงานสร้างสรรค์ที่น าไปใช้ประโยชน์ ภายนอกสถาบัน  

ตัวบ่งชี้ สมศ. ที่ 7 ชิ้นงาน ปีการศึกษา 

จ านวนรวมของผลงานวิชาการ  
- บทความวิชาการที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติ  
- บทความวิชาการที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติ  
- ต าราหรือหนังสือที่มีการตรวจอ่านโดยผู้ทรงคุณวุฒิ  
- ต าราหรือหนังสือที่ใช้ในการขอผลงานทางวิชาการและผ่านการพิจารณา
ตามเกณฑ์การขอต าแหน่งทางวิชาการแล้ว หรือต าราหรือหนังสือที่มี
คุณภาพสูงมีผู้ทรงคุณวุฒิตรวจอ่านตามเกณฑ์ขอต าแหน่งทางวิชาการ 

 

ตัวบ่งชี้ที่ 5 โครงการ ปีการศึกษา จ านวนโครงการบริการทางวิชาการ  
ตัวบ่งชี้ที่ 5.1 ข้อ 2 โครงการ ปีการศึกษา จ านวนโครงการบริการทางวิชาการที่ใช้กับการเรียนการสอน  
ตัวบ่งชี้ที่ 5.1 ข้อ 3 โครงการ ปีการศึกษา จ านวนโครงการบริการทางวิชาการที่ใช้กับการวิจัย  

ตัวบ่งชี้ที่ 5.1 ข้อ 4 

โครงการ ปีการศึกษา จ านวนโครงการบริการทางวิชาการที่ใช้กับการเรียนการสอนและการวิจัย  

โครงการ ปีการศึกษา 
จ านวนโครงการบริการทางวิชาการที่ใช้กับการขยายผลสู่การปรับปรุง
รายวิชา 

 

โครงการ ปีการศึกษา 
จ านวนโครงการบริการทางวิชาการที่ใช้กับการขยายผลสู่การเปิดรายวิชา
ใหม่ 

 

โครงการ ปีการศึกษา 
จ านวนโครงการบริการทางวิชาการที่ใช้กับการขยายผลที่ใช้กับการต่อยอด
สู่หนังสือหรือต ารา 

 

ตัวบ่งชี้ที่ 6.1 กิจกรรม/
โครงการ ปีการศึกษา จ านวนโครงการหรือกิจกรรมที่ส่งเสริมสนับสนุนด้านศิลปะและวัฒนธรรม  

ตัวบ่งชี้ที่ 7 คน ปีการศึกษา จ านวนบุคลากรประจ าสายสนับสนุนทั้งหมด  

ตัวบ่งชี้ที่ 8.1 

บาท ปีงบประมาณ 
รายรับทั้งหมดของสถาบัน (ปีงบประมาณ)  
รายรับจากการบริการวิชาการและวิชาชีพ  
งบด าเนินการทั้งหมด  

บาท 
  

ปีการศึกษา 
  

ค่าใช้จ่ายทั้งหมดของสถาบันโดยไม่รวมครุภัณฑ์ อาคาร สถานที่และที่ดิน 
(ปีการศึกษา) 

 

เงินเหลือจ่ายสุทธิ  
สินทรัพย์ถาวร  

ตัวบ่งชี้ที่ 9.1 ข้อ 3  ตัวบ่งชี้ ปีการศึกษา จ านวนตัวบ่งชี้เพิ่มเติมตามอัตลักษณ์ของสถาบัน  

ตัวบ่งชี้ที่ 9.1 ข้อ 9 ชื่อเรื่อง ปีการศึกษา 
จ านวนแนวปฏิบัติที่ดีหรืองานวิจัยด้านการประกันคุณภาพการศึกษาที่
หน่วยงานพัฒนาขึ้น และเผยแพร่ให้หน่วยงานอ่ืนสามารถน าไปใช้ประโยชน์ 

 

ตัวบ่งชี้ สมศ. ที่. 15 คะแนน ปีการศึกษา คะแนนการประเมินการประกันคุณภาพภายในโดยต้นสังกัด  

ตัวชี้วัด กพร. ที่ 4.1.3 คน ปีการศึกษา 

จ านวนนักศึกษาที่เข้าสอบภาษาต่างประเทศทั้งหมด  
-จ านวนนักศึกษาที่เข้าสอบภาษาเกาหลีใต้  
-จ านวนนักศึกษาที่เข้าสอบภาษาเขมร  
-จ านวนนักศึกษาที่เข้าสอบภาษาจีนกลาง  
-จ านวนนักศึกษาที่เข้าสอบภาษาญี่ปุุน  
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ชื่อข้อมูลพื้นฐาน ปีการศึกษา 2553 
จ านวน 

-จ านวนนักศึกษาที่เข้าสอบภาษาทมิฬ  
-จ านวนนักศึกษาที่เข้าสอบภาษาไทย  
-จ านวนนักศึกษาที่เข้าสอบภาษาพม่า  
-จ านวนนักศึกษาที่เข้าสอบภาษาฟิลิปิโน  
-จ านวนนักศึกษาที่เข้าสอบภาษามลาย ู  
-จ านวนนักศึกษาที่เข้าสอบภาษามาเลย์  
-จ านวนนักศึกษาที่เข้าสอบภาษาลาว  
-จ านวนนักศึกษาที่เข้าสอบภาษาเวียดนาม  
-จ านวนนักศึกษาที่เข้าสอบภาษาอังกฤษ  
-จ านวนนักศึกษาที่เข้าสอบภาษาอินโดนีเซีย  
-จ านวนนักศึกษาที่เข้าสอบภาษาตามกฎหมายที่ใช้ในกลุ่มประเทศอาเซียน
อื่นๆ 

 

คน ปีการศึกษา 

จ านวนนักศึกษาที่สอบผ่านเกณฑ์การทดสอบความรู้ความสามารถด้าน
ภาษาต่างประเทศที่ก าหนดทั้งหมด 

 

-จ านวนนักศึกษาที่สอบผ่านเกณฑ์การทดสอบความรู้ความสามารถด้าน
ภาษาเกาหลีใต้ที่ก าหนด 

 

-จ านวนนักศึกษาที่สอบผ่านเกณฑ์การทดสอบความรู้ความสามารถด้าน
ภาษาเขมรที่ก าหนด 

 

-จ านวนนักศึกษาที่สอบผ่านเกณฑ์การทดสอบความรู้ความสามารถด้าน
ภาษาจีนกลางที่ก าหนด 

 

-จ านวนนักศึกษาที่สอบผ่านเกณฑ์การทดสอบความรู้ความสามารถด้าน
ภาษาญี่ปุุนที่ก าหนด 

 

-จ านวนนักศึกษาที่สอบผ่านเกณฑ์การทดสอบความรู้ความสามารถด้าน
ภาษาทมิฬที่ก าหนด 

 

-จ านวนนักศึกษาที่สอบผ่านเกณฑ์การทดสอบความรู้ความสามารถด้าน
ภาษาไทยที่ก าหนด 

 

-จ านวนนักศึกษาที่สอบผ่านเกณฑ์การทดสอบความรู้ความสามารถด้าน
ภาษาพม่าที่ก าหนด 

 

-จ านวนนักศึกษาที่สอบผ่านเกณฑ์การทดสอบความรู้ความสามารถด้าน
ภาษาฟิลิปิโนที่ก าหนด 

 

-จ านวนนักศึกษาที่สอบผ่านเกณฑ์การทดสอบความรู้ความสามารถด้าน
ภาษามาเลย์ที่ก าหนด 

 

-จ านวนนักศึกษาที่สอบผ่านเกณฑ์การทดสอบความรู้ความสามารถด้าน
ภาษามลายูที่ก าหนด 

 

-จ านวนนักศึกษาที่สอบผ่านเกณฑ์การทดสอบความรู้ความสามารถด้าน
ภาษาลาวที่ก าหนด 

 

-จ านวนนักศึกษาที่สอบผ่านเกณฑ์การทดสอบความรู้ความสามารถด้าน
ภาษาเวียดนามที่ก าหนด 

 

-จ านวนนักศึกษาที่สอบผ่านเกณฑ์การทดสอบความรู้ความสามารถด้าน
ภาษาอังกฤษที่ก าหนด 

 

-จ านวนนักศึกษาที่สอบผ่านเกณฑ์การทดสอบความรู้ความสามารถด้าน
ภาษาอินโดนีเซียที่ก าหนด 

 

-จ านวนนักศึกษาที่สอบผ่านเกณฑ์การทดสอบความรู้ความสามารถด้าน
ภาษาตามกฎหมายที่ใช้ในกลุ่มประเทศอาเซียนอื่นๆ 
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จ านวนนักศึกษาเต็มเวลา 
(Full – time Equivalent Student : FTES ) 
ประจ าปีการศึกษา  2553 มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

คณะ รวม FTES FTES* สุทธ ิ
รวม FTES* 

สุทธ ิ

เกณฑ์
อาจารย์ตอ่ 

FTES* 

จ านวน
อาจารย์

ตามเกณฑ ์
1.คณะแพทยศาสตร์ 2,434 2,434 2,434  406 
ปริญญาตรี(ปกติ) 1,923 1,923 2,151 1:6 358 
ปริญญาตรี(พิเศษ) 97 97 284 1:6 47 
บัณฑิตศึกษา(ปกติ) 228 228    
บัณฑิตศึกษา(พิเศษ) 187 187    
2.คณะวิทยาศาสตร์ 4,358 4,775 4,775  318 
ปริญญาตรี(ปกติ) 3,290 3,290 3,880 1:15 259 
ปริญญาตรี(พิเศษ) 651 651 894 1:15 60 
บัณฑิตศึกษา(ปกติ) 295 591    
บัณฑิตศึกษา(พิเศษ) 121 243    
3.คณะวิศวกรรมศาสตร ์ 2,966 3,343 3,343  223 
ปริญญาตรี(ปกติ) 1,994 1,994 2,615 1:15 174 
ปริญญาตรี(พิเศษ) 596 596 728 1:15 49 
บัณฑิตศึกษา(ปกติ) 310 621    
บัณฑิตศึกษา(พิเศษ) 66 132    
4.คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร ์

4,536 4,875 4,875  181 

ปริญญาตรี(ปกติ) 3,330 3,330 3,672 1:27 136 
ปริญญาตรี(พิเศษ) 782 782 1,204 1:27 45 
บัณฑิตศึกษา(ปกติ) 190 342    
บัณฑิตศึกษา(พิเศษ) 235 422    
5.คณะพยาบาลศาสตร์ 818 818 818  136 
ปริญญาตรี(ปกติ) 373 373 556 1:6 93 
ปริญญาตรี(พิเศษ)   262 1:6 44 
บัณฑิตศึกษา(ปกติ) 183 183    
บัณฑิตศึกษา(พิเศษ) 262 262    
6.คณะศึกษาศาสตร์ 2,314 2,727 2,727  121 
ปริญญาตรี(ปกติ) 1,342 1,342 1,553 1:22.5 69 
ปริญญาตรี(พิเศษ) 147 147 1,173 1:22.5 52 
บัณฑิตศึกษา(ปกติ) 141 211    
บัณฑิตศึกษา(พิเศษ) 684 1,026    
7.คณะสาธารณสุขศาสตร์ 668 668 668  111 
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คณะ รวม FTES FTES* สุทธ ิ
รวม FTES* 

สุทธ ิ

เกณฑ์
อาจารย์ตอ่ 

FTES* 

จ านวน
อาจารย์

ตามเกณฑ ์
ปริญญาตรี(ปกติ) 244 244 304 1:6 51 
ปริญญาตรี(พิเศษ) 157 157 364 1:6 61 
บัณฑิตศึกษา(ปกติ) 60 60    
บัณฑิตศึกษา(พิเศษ) 207 207    
8.วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น 1,823 2,954 2,954  109 
ปริญญาตรี(ปกติ) 162 162 162 1:27 6 
ปริญญาตรี(พิเศษ) 247 247 2,792 1:27 103 
บัณฑิตศึกษา(ปกติ)      
บัณฑิตศึกษา(พิเศษ) 1,414 2,545    
9.คณะสถาปัตยกรรมศาสตร ์ 638 638 638  106 
ปริญญาตรี(ปกติ) 377 377 377 1:6 63 
ปริญญาตรี(พิเศษ) 227 227 261 1:6 43 
บัณฑิตศึกษา(ปกติ)      
บัณฑิตศึกษา(พิเศษ) 34 34    
10.คณะเกษตรศาสตร ์ 1,246 1,505 1,505  100 
ปริญญาตรี(ปกติ) 971 971 1,404 1:15 94 
ปริญญาตรี(พิเศษ) 18 18 101 1:15 7 
บัณฑิตศึกษา(ปกติ) 217 433    
บัณฑิตศึกษา(พิเศษ) 42 83    
11.คณะสัตวแพทยศาสตร ์ 523 523 523  100 
ปริญญาตรี(ปกติ) 263 263 278 1:5.25 53 
ปริญญาตรี(พิเศษ) 239 239 245 1:5.25 47 
บัณฑิตศึกษา(ปกติ) 15 15    
บัณฑิตศึกษา(พิเศษ) 6 6    
12.คณะวิทยาการจัดการ 2,461 2,645 2,645  98 
ปริญญาตรี(ปกติ) 1,701 1,701 1,701 1:27 63 
ปริญญาตรี(พิเศษ) 528 528 944 1:27 35 
บัณฑิตศึกษา(ปกติ)      
บัณฑิตศึกษา(พิเศษ) 
 

231 416    

13.คณะเภสัชศาสตร์ 580 580 580  97 
ปริญญาตรี(ปกติ) 189 189 289 1:6 48 
ปริญญาตรี(พิเศษ) 269 269 291 1:6 49 
บัณฑิตศึกษา(ปกติ) 100 100    
บัณฑิตศึกษา(พิเศษ) 22 22    
14.วิทยาเขตหนองคาย 2,145 2,169 2,169  97 
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คณะ รวม FTES FTES* สุทธ ิ
รวม FTES* 

สุทธ ิ

เกณฑ์
อาจารย์ตอ่ 

FTES* 

จ านวน
อาจารย์

ตามเกณฑ ์
ปริญญาตร ี
(ปกติ-สายวิทยาศาสตร์) 

528 528 551 1:15 37 

ปริญญาตร ี
(พิเศษ-สายสังคมศาสตร์) 

1,589 1,589 1,618 1:27 60 

บัณฑิตศึกษา 
(ปกติ-สายวิทยาศาสตร์) 

11 23    

บัณฑิตศึกษา 
(พิเศษ-สายสังคมศาสตร์) 

16 29    

15.คณะเทคนิคการแพทย์ 400 400 400  67 
ปริญญาตรี(ปกติ) 256 256 303 1:6 51 
ปริญญาตรี(พิเศษ) 83 83 97 1:6 16 
บัณฑิตศึกษา(ปกติ) 48 48    
บัณฑิตศึกษา(พิเศษ) 14 14    
16.คณะทันตแพทยศาสตร์ 347 347 347  58 
ปริญญาตรี(ปกติ) 282 282 316 1:6 53 
ปริญญาตรี(พิเศษ)   31 1:6 5 
บัณฑิตศึกษา(ปกติ) 34 34    
บัณฑิตศึกษา(พิเศษ) 31 31    
17.วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการ
จัดการ 

785 1,412 1,412  52 

ปริญญาตรี(ปกติ)   140 1:27 5 
ปริญญาตรี(พิเศษ)   1,272 1:27 47 
บัณฑิตศึกษา(ปกติ) 78 140    
บัณฑิตศึกษา(พิเศษ) 707 1,272    
18.คณะศิลปกรรมศาสตร์ 493 493 493  41 
ปริญญาตรี(ปกติ) 422 422 444 1:12 37 
ปริญญาตรี(พิเศษ) 28 28 49 1:12 4 
บัณฑิตศึกษา(ปกติ) 22 22    
บัณฑิตศึกษา(พิเศษ) 21 21    
19.คณะนิติศาสตร์ 999 999 999  37 
ปริญญาตรี(ปกติ) 98 98 98 1:27 4 
ปริญญาตรี(พิเศษ) 901 901 901 1:27 33 
บัณฑิตศึกษา(ปกติ)      
บัณฑิตศึกษา(พิเศษ)      
20.คณะเทคโนโลยี 400 480 480  32 
ปริญญาตรี(ปกติ) 320 320 480 1:15 32 
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คณะ รวม FTES FTES* สุทธ ิ
รวม FTES* 

สุทธ ิ

เกณฑ์
อาจารย์ตอ่ 

FTES* 

จ านวน
อาจารย์

ตามเกณฑ ์
ปริญญาตรี(พิเศษ)    1:15  
บัณฑิตศึกษา(ปกติ) 80 160    
บัณฑิตศึกษา(พิเศษ)      
21.ส านักวิชาศึกษาทั่วไป 2,194 2,194 2,194   
ปริญญาตรี(ปกติ) 1,831 1,831 1,831   
ปริญญาตรี(พิเศษ) 363 363 363   
บัณฑิตศึกษา(ปกติ)      
บัณฑิตศึกษา(พิเศษ)      
22.สถาบันภาษา 1,073 1,073 1,073   
ปริญญาตรี(ปกติ) 862 862 862   
ปริญญาตรี(พิเศษ) 212 212 212   
บัณฑิตศึกษา(ปกติ)      
บัณฑิตศึกษา(พิเศษ)      
23.บัณฑิตศึกษา 98 98 98   
ปริญญาตรี(ปกติ)   86   
ปริญญาตรี(พิเศษ)   13   
บัณฑิตศึกษา(ปกติ) 86 86    
บัณฑิตศึกษา(พิเศษ) 13 13    
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ความเชื่อมโยงของตัวชี้วัด 
องค์ประกอบ สกอ. สมศ. กพร. WUR/KKU 

องค์ประกอบที ่1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค ์แผนการด าเนินงาน 

1 1.1 กระบวนการพฒันาแผน สกอ.1.1    

องค์ประกอบที ่2 การเรียนการสอน 

2 2.1 ระบบและกลไกการพัฒนาและ
บริหารหลักสูตร 

สกอ.2.1    

3 2.2 อาจารย์ประจ าที่มีคุณวุฒิปริญญา
เอก 

สกอ.2.2    

4 2.3 อาจารย์ประจ าที่ด ารงต าแหนง่
ทางวิชาการ 

สกอ.2.3 
 

สมศ.14   

5 2.4 ระบบการพัฒนาคณาจารย์และ
บุคลากรสายสนับสนุน 

สกอ.2.4    

6 2.5 ห้องสมุด อุปกรณ์การศกึษา 
และสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ 

สกอ.2.5    

7 2.6 ระบบและกลไกการจดัการเรียน
การสอน 

สกอ.2.6    

8 2.7 ระบบและกลไกการพัฒนา
สัมฤทธิผลการเรียนตาม
คุณลักษณะของบัณฑิต 

สกอ.2.7    

9 2.8 ระดับความส าเร็จของการ
เสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม 
ที่จัดให้กับนกัศกึษา 

สกอ.2.8    

10 2.9 บัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งานท าหรือ
ประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี 

 สมศ.1   

11 2.10 คุณภาพของบณัฑิตปริญญาตรี  
โท และเอก ตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ   

 สมศ.2   

12 2.11 ผลงานของผู้ส าเร็จการศึกษาระดับ
ปริญญาโทที่ไดร้ับการตีพิมพ์หรือ
เผยแพร ่

 สมศ.3   

13 2.12 ผลงานของผู้ส าเร็จการศึกษาระดับ
ปริญญาเอกที่ได้รับการตีพิมพ ์

 สมศ.4   

14 2.13 ร้อยละของนักศึกษานานาชาติ
ระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา
ต่อจ านวนนักศึกษาทั้งหมด 

   WUR 

15 2.14 ร้อยละของนักศึกษาแลกเปลี่ยนไป
และมาจากต่างประเทศ 
ต่อจ านวนนักศึกษาทั้งหมด 

   WUR 
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องค์ประกอบ สกอ. สมศ. กพร. WUR/KKU 
องค์ประกอบที ่3 กิจกรรมการพัฒนานักศึกษา 

16 3.1 ระบบและกลไกการให้ค าปรึกษา
และบริการด้านข้อมูลข่าวสาร 

สกอ.3.1    

17 3.2 ระบบและกลไกการส่งเสริม
กิจกรรมนกัศึกษา 

สกอ.3.2    

18 3.3 เงินบริจาคจากศิษย์เก่า    WUR 
องค์ประกอบที ่4 การวิจัย 

19 4.1 ระบบและกลไกการพัฒนา
งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ 

สกอ.4.1    

20 4.2 ระบบและกลไกการจดัการความรู้
จากงานวิจัยหรอืงานสร้างสรรค์ 

สกอ.4.2    

21 4.3 เงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค์ต่อจ านวนอาจารย์
ประจ าและนักวิจัยประจ า 

สกอ.4.3    

22 4.4 งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่ได้รับ
การตีพิมพ์หรือเผยแพร่ 

 สมศ.5   

23 4.5 งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่
น าไปใช้ประโยชน์ 

 สมศ.6   

24 4.6 ผลงานวิชาการที่ได้รับการรับรอง
คุณภาพ 

 สมศ.7   

25 4.7 งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่ได้รับ
การจดสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตร 

  ก.พ.ร.  

26 4.8 ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของบทความวิจัย
ที่ได้รับการอ้างอิง (Citation) 
 ใน refereed  journal หรือใน
ฐานข้อมูลระดบัชาติ 

   WUR 

27 4.9 ร้อยละของอาจารย์และนักวิจัยที่
ไ ด้ รั บ ทุ น ท า วิ จั ย แ ล ะ ง า น
ส ร้ า ง ส ร ร ค์ จ า ก ภ า ย ใ น แ ล ะ
ภายนอกมหาวิทยาลัยต่ออาจารย์
และนักวิจัยทั้งหมด 
 

   KKU 

องค์ประกอบที ่5 การบริการวิชาการแก่สงัคม 

28 5.1 ระบบและกลไกการบริการทาง
วิชาการแก่สังคม 

สกอ.5.1    

29 5.2 กระบวนการบริการทางวิชาการ 
ให้เกิดประโยชน์ต่อสังคม 

สกอ.5.2    
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องค์ประกอบ สกอ. สมศ. กพร. WUR/KKU 
30 5.3 ผลการน าความรู้และประสบการณ์

จากการให้บริการวิชาการมาใชใ้น
การพัฒนาการเรียน การสอนหรอื 
การวจิัย 

 สมศ.8   

31 5.4 การเรียนรู้และเสริมสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชนหรือองค์กร
ภายนอก 

 สมศ.9   

องค์ประกอบที ่6 การท านุบ ารุงศิลปะและวฒันธรรม 

32 6.1 ระบบและกลไกการท านุบ ารุง
ศิลปะและวัฒนธรรม 

สกอ.6.1    

33 6.2 การส่งเสริมและสนับสนุนด้าน
ศิลปะและวัฒนธรรม 

 สมศ.10   

34 6.3 การพัฒนาสุนทรียภาพในมิติทาง
ศิลปะและวัฒนธรรม 

 สมศ.11   

องค์ประกอบที ่7 การบริหารและการจัดการ 

35 7.1 ภาวะผู้น าของกรรมการบริหาร
สูงสุดและผู้บริหารทกุระดับของ 
คณะ/หน่วยงาน 

สกอ.7.1 
 

สมศ.12 
สมศ.13 

  

36 7.2 การพัฒนาคณะ/หน่วยงานสู่
องค์กรแห่งการเรียนรู ้

สกอ.7.2    

37 7.3 ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร
และการตัดสินใจ 

สกอ.7.3    

38 7.4 ระบบบริหารความเสี่ยง สกอ.7.4    

องค์ประกอบที ่8 การเงินและงบประมาณ 

39 8.1 ระบบและกลไกการเงินและ
งบประมาณ 

สกอ.8.1    

องค์ประกอบที ่9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 

40 9.1 ระบบและกลไกการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายใน 

สกอ.9.1 สมศ.15   

41 9.2 ผลการพัฒนาให้บรรลุตามปรัชญา 
ปณิธาน พันธกิจและวัตถุประสงค์
ของการจัดตัง้คณะ 

 สมศ.16   

42 9.3 ผลการพัฒนาตามจุดเน้นและ
จุดเด่นที่ส่งผลสะท้อนเป็น
เอกลักษณข์องคณะ 

 สมศ.17   

43 9.4  ผลการชี้น าและ/หรอืแก้ปัญหา
สังคมในด้านต่างๆของคณะ 

 สมศ.18   

รวม 23 18 1 5 
 


	ปกคู่มือ IQA'53
	คำนำ สารบัญ
	รายละเอียดคู่มือ IQA'53

