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ค ำน ำ 
 

 ภาควิชาเป็นหน่วยงานระดับปฏิบตัิการที่มีความส าคญั เนื่องจากคณาจารย์ทีเ่ป็นกลไกส าคัญส าหรบัด าเนินงานให้
บรรลเุป้าหมายตามพันธกิจของคณะฯ ได้แก่ การผลิตบัณฑติ การวิจัย การบริการทางวิชาการแก่สังคม การท านุบ ารุงศิลปะ
และวัฒนธรรม สังกัดภาควิชา ดังนั้น การก าหนดตัวบ่งช้ีเพื่อประเมนิคุณภาพการปฏิบตัิงานของภาควิชาจึงเป็นสิ่งส าคัญทีจ่ะ
ท าให้การประกันคณุภาพการศึกษาของคณะฯ สามารถด าเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
 การออกแบบและก าหนดตัวบ่งช้ีส าหรับประเมินภาควิชาจะค านึงถึง 2 ปัจจัย คือ (1) ผลการด าเนินงานระดับ
ภาควิชาจะต้องเป็นข้อมลูทีเ่พียงพอส าหรับการประเมินคณุภาพระดบัคณะฯ และ (2) ลักษณะและจ านวนตัวบ่งช้ีจะต้อง
เหมาะสมกับภารกิจและเป็นการลดภาระงานด้านธุรการของภาควิชา การด าเนินการเพื่อก าหนดตัวบง่ช้ีดังกล่าว คณะฯ ได้
ด าเนินการดังนี ้

1. จัดสัมมนาระดมความคิดเห็นเพื่อหาแนวความคิดของการก าหนดตวับ่งช้ีที่เหมาะสม ส าหรับการประเมินการ
ด าเนินงานของภาควิชาจากบุคลากรที่เกี่ยวข้อง  

2. หน่วยประกันคณุภาพน าผลจากการสัมมนามาจัดท าร่างตัวบ่งช้ีส าหรับภาควิชา และเสนอคณะกรรมการ
บริหารระบบประกันคณุภาพการศึกษาภายในคณะวิศวกรรมศาสตร์ ซึ่งประกอบด้วย คณบดี รองคณบด ี
ผู้ช่วยคณบดี หัวหน้าส านักงานคณบดี และหัวหน้าภาควิชา เพื่อพิจารณาความเหมาะสม 

3. หน่วยประกันคณุภาพการศึกษา ปรับปรุงตัวบ่งช้ีผ่านการพิจารณาและตามความเห็นชอบของคณะกรรมการ
บริหารระบบประกันคณุภาพการศึกษาภายใน และน าเสนอคณะกรรมการประจ าส่วนงานวิชาการ พิจารณา
อนุมัติส าหรับการประเมินคณุภาพการศึกษาระดับภาควิชา 

4. หน่วยประกันคณุภาพการศึกษา น าตัวบ่งช้ีและเกณฑ์การประเมินที่ผา่นความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
ประจ าส่วนงานวิชาการ มาจดัท าคู่มือการประกันคณุภาพการศึกษาภายในส าหรับภาควิชา ซึ่งประกอบด้วย 
องค์ประกอบ ตัวบ่งช้ี ค าอธิบายตัวบ่งช้ี ประเภทตัวบ่งช้ี ปีท่ีใช้เก็บข้อมูล เกณฑม์าตรฐานส าหรับการประเมนิ 
สิ่งที่ภาควชิาควรด าเนินการ และตัวย่างเอกสารอ้างอิงประกอบการประเมิน   

 
 ตัวบ่งช้ีส าหรับประเมินภาควิชาทีผ่่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจ าส่วนงานวิชาการ มีจ านวน 29 ตัว
บ่งช้ี ประกอบด้วย ตัวบ่งช้ีของ สกอ. จ านวน 15 ตัวบ่งช้ี  สมศ. จ านวน 6 ตัวบ่งช้ี  มจพ. จ านวน 2 ตัวบ่งช้ี  และคณะฯ
จ านวน 6 ตัวบ่งช้ี  แยกตามประเภทตัวบ่งช้ีส าหรับประเมินคุณภาพเป็นปัจจัยน าเขา้ (Input) จ านวน 3 ตัวบ่งช้ี   เป็น
กระบวนการ (Processes) จ านวน 13 ตัวบ่งช้ี และเป็นผลลัพธ์ (Output) จ านวน 13 ตัวบ่งช้ี ซึ่งเริ่มใช้ในการประเมินการ
ด าเนินงานของภาควิชาตั้งแต่ปีการศึกษา 2555 เป็นต้นไป  คณะวิศวกรรมศาสตร์ หวังเป็นอยา่งยิ่งว่าคู่มือการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายในส าหรับภาควิชาฉบับนี้ จะเป็นส่วนช่วยท าให้การด าเนินงานด้านประกนัคุณภาพการศึกษาของ
ภาควิชาและคณะฯ สามารถบรรลเุป้าหมายได้อยา่งมีประสิทธิภาพ  
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ตัวบ่งชี้ท่ีใช้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในคณะฯ และภาควิชา 
  

ตัวบ่งชี้ที่ใช้ประเมินคณะ ตัวบ่งชี้ที่ใช้ประเมินภาควิชา 

องค์ประกอบท่ี 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนด าเนินการ 

1.1 กระบวนการพัฒนาแผน 1.30.1 ผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการ 
         ประจ าปีของภาควิชา   

1.20.1 ระบบและกลไกการพัฒนานักศึกษาให้เป็นบัณฑติ 

          ที่คิดเป็น ท าเป็น 
1.30.2 การด าเนินงานให้นักศึกษามีอัตลักษณ์ของคณะ 
         และมหาวิทยาลยั   

1.20.2 ระบบและกลไกการพัฒนามหาวิทยาลยัให้เป็น 

          มหาวิทยาลัยแห่งการสร้างสรรค์ประดิษฐกรรม 

          สู่นวัตกรรม  

1.30.3 ผลการพัฒนาภาควิชาให้มเีอกลักษณต์ามที ่
         มหาวิทยาลัยก าหนด  

สมศ. 16.2 ผลการพัฒนาบัณฑิตตามอัตลักษณ ์  

องค์ประกอบท่ี 2 การผลิตบัณฑิต 
2.1 ระบบและกลไกการพัฒนาและบริหารหลักสูตร 2.1 ระบบและกลไกการพัฒนาและบริหารหลักสูตร   

2.2 อาจารย์ประจ าคุณวุฒิปริญญาเอก 2.2 อาจารย์ประจ าคุณวุฒิปริญญาเอก  
2.3 อาจารย์ประจ าที่ด ารงต าแหนง่ทางวิชาการ 2.3 อาจารย์ประจ าที่ด ารงต าแหนง่ทางวิชาการ    
2.4 ระบบการพัฒนาคณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน   
2.5 ห้องสมุด อุปกรณ์การศึกษา และสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ 2.30.2 ผลการด าเนินงานด้านการให้บริการอุปกรณ์การศึกษา 

2.6 ระบบและกลไกการจัดการเรยีนการสอน 2.6 ระบบและกลไกการจัดการเรยีนการสอน   
2.7 ระบบและกลไกการพัฒนาสมัฤทธิผลการเรียนตาม 
     คุณลักษณะของบัณฑิต 

2.7 ระบบและกลไกการพัฒนาสมัฤทธิผลการเรียนตาม 
     คุณลักษณะของบัณฑิต   

2.8 ระดับความส าเร็จของการเสรมิสร้างคณุธรรมจริยธรรม 
     ที่จัดให้กับนักศึกษา 

2.8 ระดับความส าเร็จของการเสรมิสร้างคณุธรรมจริยธรรม 
     ที่จัดให้กับนักศึกษา  

2.30.1 ระบบการพัฒนานักศึกษาให้มีความรู้ความเช่ียวชาญ 
         ด้านวิศวกรรมทั้งในเชิงทฤษฎีและปฏิบัต ิ

2.30.1 ระบบการพัฒนานักศึกษาให้มีความรู้ความเช่ียวชาญ 
         ด้านวิศวกรรมทั้งในเชิงทฤษฎีและปฏิบัติ   

สมศ.1 บัณฑิตปรญิญาตรีทีไ่ด้งานท าหรือประกอบอาชีพอิสระ 
         ภายใน 1 ปี 

    

สมศ.2 คุณภาพของบัณฑติปรญิญาตรี โท และเอกตามกรอบ 
         มาตรฐานคุณวุฒริะดับอดุมศึกษาแห่งชาติ  

  
  

สมศ.3 ผลงานของผู้ส าเร็จระดับปริญญาโทที่ไดร้ับการตีพิมพ ์
         หรือเผยแพร ่

สมศ.3 ผลงานของผู้ส าเร็จระดับปริญญาโทที่ไดร้ับการตีพิมพ ์
         หรือเผยแพร ่

สมศ.4 ผลงานของผู้ส าเร็จระดับปริญญาเอกท่ีไดร้ับการตีพิมพ ์
         หรือเผยแพร ่

สมศ.4 ผลงานของผู้ส าเร็จระดับปริญญาเอกท่ีไดร้ับการตีพิมพ ์    
         หรือเผยแพร่  

สมศ.14 การพัฒนาคณาจารย ์   

องค์ประกอบท่ี 3 กิจกรรมการพัฒนานักศึกษา  
3.1 ระบบและกลไกการให้ค าปรึกษาและบริการด้านข้อมูล 
     ข่าวสาร 

3.1 ระบบและกลไกการให้ค าปรึกษาและบริการด้านข้อมูล 
     ข่าวสาร    

3.2 ระบบและกลไกการส่งเสรมิกจิกรรมนักศึกษา 3.2 ระบบและกลไกการส่งเสรมิกจิกรรมนักศึกษา    
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ตัวบ่งชี้ที่ใช้ประเมินคณะ ตัวบ่งชี้ที่ใช้ประเมินภาควิชา 

องค์ประกอบท่ี 4 การวิจัย 
4.1 ระบบและกลไกการพัฒนางานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์     4.1 ระบบและกลไกการพัฒนางานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์    
4.2 ระบบและกลไกการจัดการความรู้จากงานวิจัยหรือ 
     งานสร้างสรรค ์

  

4.3 เงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรคต์่อจ านวน 
     อาจารย์ประจ าและนักวิจัยประจ า 

4.3 เงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรคต์่อจ านวน     
     อาจารย์ประจ าและนักวิจัยประจ า  

สมศ.5 งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการตีพิมพ์หรือ 
         เผยแพร ่

สมศ.5 งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการตีพิมพ์หรือ 
         เผยแพร่  

สมศ.6 งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ท่ีน าไปใช้ประโยชน์ สมศ.6 งานวจิัยหรืองานสร้างสรรค์ท่ีน าไปใช้ประโยชน์ 
สมศ.7 ผลงานวิชาการที่ได้รับการรับรองคุณภาพ สมศ.7 ผลงานวิชาการที่ได้รับการรับรองคุณภาพ    

องค์ประกอบท่ี 5 การบริการทางวิชาการแก่สังคม 
5.1 ระบบและกลไกการบริการทางวิชาการแก่สังคม 5.1 ระบบและกลไกการบริการทางวิชาการแก่สังคม 

5.2 กระบวนการบริการทางวิชาการให้เกิดประโยชน์ต่อสังคม 5.2 กระบวนการบริการทางวิชาการให้เกิดประโยชน์ต่อสังคม 

สมศ.8 ผลการน าความรู้และประสบการณ์จากการให้บริการ 
         วิชาการมาใช้ในการพัฒนาการเรยีนการสอนและการ 
         วิจัย   

สมศ.8 ผลการน าความรู้และประสบการณ์จากการให้บริการ 
         วิชาการมาใช้ในการพัฒนาการเรยีนการสอนและการ 
         วิจัย   

สมศ.9 ผลการเรียนรู้และเสริมสรา้งความเข้มแข็งของชุมชน 
         หรือองค์กรภายนอก 

 

สมศ.18.1 ผลการช้ีน า ป้องกัน หรือแก้ปัญหาของสังคมใน 
             ด้านที่ 1 ภายในมหาวทิยาลัย 

 

สมศ.18.2 ผลการช้ีน า ป้องกัน หรือแก้ปัญหาของสังคมใน 
             ด้านที่ 2 ภายนอกมหาวิทยาลัย   

 

องค์ประกอบท่ี 6 การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม  

6.1 ระบบและกลไกการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม   6.1 ระบบและกลไกการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

สมศ.10 การส่งเสริมและสนับสนนุด้านศิลปะและวัฒนธรรม   

สมศ.11 การพัฒนาสุนทรียภาพในมิติทางศิลปะและวัฒนธรรม    

องค์ประกอบท่ี 7 การบริหารและการจัดการ  

7.1 ภาวะผู้น าของคณะกรรมการประจ าส่วนงานและผู้บรหิาร 
     ทุกระดับของส่วนงาน  

7.30.1 ผลการประเมินการบริหารงานของหัวหน้าหน่วยงาน 
         ภายในคณะฯ  

7.2 การพัฒนาส่วนงานสู่สถาบันเรียนรู ้ 7.2 การพัฒนาส่วนงานสู่สถาบันเรียนรู ้  

7.3 ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการตดัสินใจ    

7.4 ระบบบริหารความเสี่ยง   

องค์ประกอบท่ี 8 การเงินและงบประมาณ  

8.1 ระบบและกลไกการเงินและงบประมาณ      
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ตัวบ่งชี้ที่ใช้ประเมินคณะ ตัวบ่งชี้ที่ใช้ประเมินภาควิชา 

องค์ประกอบท่ี 9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ  

9.1 ระบบและกลไกการประกันคณุภาพการศึกษาภายใน 9.1 ระบบและกลไกการประกันคณุภาพการศึกษาภายใน    

9.20.1 การส่งรายงานการประเมนิตนเอง 9.20.1 การส่งรายงานการประเมนิตนเอง 

9.20.2 ระบบและกลไกการปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของ   
         คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 

9.20.2 ระบบและกลไกการปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของ                  
         คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน  

รวม 43 ตัวบ่งชี้ รวม 29 ตัวบ่งชี้ 
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องค์ประกอบที่ 1 การด าเนินงานสนับสนุนแผนกลยุทธ์พัฒนาคณะฯ และมหาวิทยาลัย 

 
ตัวบ่งชี้ที่ 1.30.1 ผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจ าปีของภาควิชา (ตัวบ่งช้ีเพิ่มเติมของคณะฯ) 
 
ชนิดของตัวบ่งชี้  :  ผลผลติ 
 
ปีที่ใช้เก็บข้อมลู  :  ปีงบประมาณ 

 
ค าอธิบายตัวบ่งชี้  : 
 แผนกลยุทธ์การพัฒนาคณะฯ และมหาวิทยาลัย จะไมส่ามารถด าเนินการให้บรรลุตามวิสัยทัศนไ์ด ้ ถ้าภาควิชาไม่
จัดท าและด าเนินโครงการ/กิจกรรมสนับสนุนในประเด็นยุทธศาสตรแ์ละกลยุทธ์ต่างๆ เนื่องจากภาควชิาเป็นหน่วยงานปฏิบัติ
ที่ท าให้เกิดผลตามพันธกิจหลักของคณะฯ และมหาวิทยาลัย ดังนั้นจึงเป็นหน้าที่ของภาควิชาท่ีจะต้องจัดท าแผนปฏบิัติการ
ประจ าปีในแตล่ะปีงบประมาณ และด าเนินการตามแผนเพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่ก าหนด 
 
เกณฑ์มาตรฐาน  : 
 1. มีโครงการ/กิจกรรมตามแผนปฏิบัติการประจ าปีของหน่วยงานที่สนับสนุนแผนกลยุทธ์พัฒนาคณะฯ และ 
มหาวิทยาลยั ครบทุกประเด็นยุทธศาสตร ์

2. มีการรายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจ าปีต่อคณะฯ อย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง ตามช่วงเวลาที่
คณะฯ ก าหนด 

3. มีผลการด าเนินงานบรรลุเป้าหมายตามตัวช้ีวัดของโครงการ/กิจกรรมในแผนปฏิบัติการประจ าปีอยูใ่นช่วงร้อยละ 
30 – 50 

4. มีผลการด าเนินงานบรรลุเป้าหมายตามตัวช้ีวัดของโครงการ/กิจกรรมในแผนปฏิบัติการประจ าปีอยูใ่นช่วงร้อยละ 
51 – 80 

5. มีผลการด าเนินงานบรรลุเป้าหมายตามตัวช้ีวัดของโครงการ/กิจกรรมในแผนปฏิบัติการประจ าปีอยูใ่นช่วงร้อยละ 
81 – 100 
 
เกณฑ์การประเมิน  : 
 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการด าเนินการ 

1 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

2 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

3 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

4 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

5 ข้อ 
 
 เอกสารอ้างอิง  : 

1. แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณของภาควิชา  
2. แผนกลยุทธ์พัฒนามหาวิทยาลยั 
3. แผนกลยุทธ์พัฒนาคณะวิศวกรรมศาสตร ์
4. แบบเสนอโครงการ/กิจกรรมทีส่นับสนุนแผนกลยุทธ์คณะฯ และมหาวิทยาลยั 
5. รายงานผลการด าเนินงานตามโครงการ/กิจกรรมในข้อ 1 ตามช่วงเวลาที่คณะฯ ก าหนด 
6. เอกสารสรุปผลการด าเนินงานของโครงการ/กิจกรรมตามแผนปฏิบัติการประจ าป ี
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หมายเหตุ  :  
1. ต้องผ่านเกณฑ์ประเมินข้อ 1 จึงจะประเมินข้อ 2 - 5  
2. ตัวช้ีวัดที่จะน ามาประเมินความส าเรจ็ในข้อ 3 - 5 ใหใ้ช้ตัวช้ีวัดเฉพาะของโครงการ/กจิกรรมที่สนับสนุนแผน 

กลยุทธ์ของคณะฯ หรือมหาวิทยาลัยเท่าน้ัน 
 3. เฉพาะปีงบประมาณ 2555 อนุโลมให้ใช้โครงการ/กิจกรรมท่ีภาควิชาเสนอในการสมัมนาคณะฯ ประจ าปี 2555 
โดยอาจไม่ครบตามประเด็นยุทธศาสตร์กไ็ด้ 
 
ตัวบ่งชี้ที่ 1.30.2 การด าเนินงานให้นักศึกษามีอัตลกัษณ์ของคณะฯ และมหาวิทยาลัย (ตัวบ่งช้ีเพิ่มเติมของคณะฯ) 
 
ชนิดของตัวบ่งชี้  :  ผลผลติ 

ปีที่ใช้เก็บข้อมลู  :  ปีการศึกษา 

ค าอธิบายตัวบ่งชี้  :  
 ภาควิชามีพันธกิจท่ีจะต้องพัฒนานักศึกษาให้มีอัตลักษณ์ตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด คือ เป็นบัณฑติที่คิดเป็น ท า
เป็น และมีอตัลักษณ์ของคณะฯ คือ เป็นบัณฑิตทีม่คีวามเชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมทั้งในเชิงทฤษฎีและปฏิบตัิ การจดัท า
กิจกรรมเพื่อพัฒนานักศึกษาและการสนับสนุนให้นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมที่แสดงถึงอตัลักษณ์ของคณะฯ และมหาวิทยาลยั 
ที่จัดโดยหน่วยงานหรือองค์กรระดบัชาติหรือนานาชาติ เป็นตัวบ่งช้ีถึงผลงานการด าเนินงานให้นักศึกษามีอัตลักษณ์ตามที่
คณะฯ และมหาวิทยาลัยก าหนด 
 หน่วยงานหรือองค์กรระดับชาติ หมายถึง หน่วยงานราชการระดับกรมหรือเทียบเท่าขึ้นไปหรือรัฐวิสาหกิจ หรือ
องค์การมหาชน หรือองค์กรกลางระดับชาติทั้งภาครัฐและเอกชน 

         
เกณฑ์การประเมิน  : 

 ใช้เทียบบัญญัตไิตรยางศ์ โดยก าหนดร้อยละของจ านวนนักศึกษาท่ีเข้าร่วมกิจกรรมในระดับชาตหิรือนานาชาติที่ให้
นักศึกษาแสดงความสามารถในด้านอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยหรือคณะฯ หรือไดร้ับรางวลัในระดับชาติหรือนานาชาติที่
แสดงอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยหรือคณะฯ เช่น ผลงานด้านวศิวกรรมหรือสิ่งประดิษฐ์ เท่ากับ 0.5 ของนักศึกษาท้ังหมดของ
ภาควิชา เท่ากับ 5 คะแนน  
 
วิธีการค านวณ  : 

 1. ร้อยละของจ านวนนักศึกษาท่ีเข้าร่วมกิจกรรมในระดับชาติหรือนานาชาติที่ให้นักศึกษาแสดงความสามารถใน
ด้านอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยหรือคณะฯ หรือได้รับการยกย่องหรอืยอมรับการไดร้ับรางวัลในระดับชาติหรือนานาชาติ                                  
 

จ านวนนักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรมที่แสดงอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลยั/ 
                                 ที่ได้รบัการยกย่องหรือยอมรับ ได้รับรางวัลในระดับชาต/ินานาชาต ิ               x 100 
                                              จ านวนนักศึกษาทุกระดับทั้งหมดของภาควิชา 
       

 2. การค านวณคะแนนท่ีไดร้ับ 
 

ร้อยละของจ านวนนักศึกษาท่ีเข้ารว่มกิจกรรมในระดบัชาติหรือนานาชาติ 
                          หรือได้รับการยกย่องหรือยอมรับ/ไดร้ับรางวลัในระดบัชาติหรือนานาชาติ   x   5 

                                                                       0.5 
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หมายเหตุ  : 
 1. กิจกรรมที่นักศึกษาเข้าร่วมจะตอ้งมีลักษณะที่แสดงอัตลักษณ์ของคณะฯ และมหาวิทยาลัย และจัดโดย
หน่วยงานภายนอกระดับชาติและนานาชาติ 
 
เอกสารอ้างอิง  : 
 1. หลักฐานการจดักิจกรรมของหน่วยงานระดับชาตหิรือนานาชาติ 
 2. หลักฐานการเข้าร่วมกิจกรรมของนักศึกษา 
 3. หลักฐานเชิงประจักษ์ในการไดร้ับการยกย่องหรือยอมรับ การไดร้ับรางวัลในประเด็นที่เกี่ยวกับอัตลักษณ์ของ
นักศึกษา เช่น โล่ห์รางวัล ใบประกาศเกียรติคุณ เกยีรติบัตร หนังสอืเชิดชูเกียรติ เป็นต้น 
 
ตัวบ่งชี้ที่ 1.30.3 ผลการพัฒนาภาควิชาให้มีเอกลักษณ์ตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด (ตัวบ่งช้ีเพิ่มเติมของคณะฯ) 
  
ชนิดของตัวบ่งชี้  :  ผลผลติ 

ปีที่ใช้เก็บข้อมลู  :  ปีการศึกษา 

ค าอธิบายตัวบ่งชี้  :  
 ภาควิชามีพันธกิจท่ีจะต้องพัฒนาภาควิชาให้มีเอกลักษณ์ตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด คือ เป็นมหาวิทยาลัยแห่งการ
สร้างสรรค์ประดิษฐกรรมสู่นวัตกรรม  การไดร้ับการยกย่องหรือยอมรับ การไดร้ับรางวลัของบุคลากรของภาควิชาในประเด็น
ที่เกี่ยวกับเอกลักษณ์ของมหาวิทยาลัยเป็นตัวช้ีวัดที่แสดงถึงผลการพฒันาภาควิชาให้มีเอกลักษณ์ตาม ที่ก าหนด  
 
เกณฑ์การประเมิน  : 

 1. ภาควิชาหรือบุคลากรของภาควิชาได้รับการยกย่องหรือยอมรับ หรือการได้รับรางวัลระดับชาต/ินานาชาติที่
แสดงถึงเอกลักษณ์ของมหาวิทยาลัย ได้ 5 คะแนน 
  2. ไม่มีข้อมูลหรือหลักฐานที่แสดงเห็นว่าภาควิชาหรือบุคลากรของภาควิชาไดร้ับการยกย่องหรือยอมรับ หรือการ
ได้รับรางวัลระดับชาติ/นานาชาตทิี่แสดงถึงเอกลักษณ์ของมหาวิทยาลัย ได ้ 0 คะแนน  
  
เอกสารอ้างอิง  : 

 หลักฐานเชิงประจักษ์ในการได้รับการยกย่องหรือยอมรับ การได้รับรางวัลในประเด็นท่ีเกี่ยวกับเอกลักษณ์ เช่น โล่ห์
รางวัล ใบประกาศเกียรติคณุ เกียรติบัตร หนังสือเชิดชูเกียรติ สิทธิบัตร อนุสิทธิบัตร เป็นต้น 
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องค์ประกอบที่ 2 การผลิตบัณฑิต 

 
ตัวบ่งชี้ที่ 2.1 ระบบและกลไกการพัฒนาและบริหารหลักสูตร 
 
ชนิดของตัวบ่งชี้  :  กระบวนการ 

ปีที่ใช้เก็บข้อมลู  :  ปีการศึกษา 

ค าอธิบายตัวบ่งชี้  :  
 ภาควิชามีหน้าท่ีพัฒนาหลักสูตรให้สอดคล้องกับปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน์ พันธกิจ และความพร้อมของภาควิชา 
ตลอดจนสอดคล้องกับความต้องการทางด้านวิชาการและวิชาชีพของสังคม มีการประเมินหลักสูตรอยา่งสม่ าเสมอตาม
หลักเกณฑ์และตัวบ่งช้ีของการประกันคุณภาพของหลักสตูร มีการวางระบบและกลไกบริหารหลักสูตรอยา่งมีประสิทธิภาพ
และมีการปรับปรุงหลักสูตรให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง 

 
เกณฑ์มาตรฐานทั่วไป  :  
 1. มีระบบและกลไกการเปิดหลักสูตรใหม่และปรับปรุงหลักสูตรตามแนวทางปฏิบัติที่ก าหนดโดยคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา และด าเนินการตามระบบท่ีก าหนด   

2. มีระบบและกลไกการปิดหลักสตูรตามแนวทางปฏิบัติที่ก าหนดโดยคณะกรรมการการอุดมศึกษา และด าเนินการ
ตามระบบที่ก าหนด 

3. ทุกหลักสูตรมีการด าเนินงานให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา และกรอบมาตรฐานคณุวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (การด าเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวฒุิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ หมายถึง ต้องมีการประเมินผล
ตาม “ตัวบ่งช้ีผลการด าเนินงานตามประกาศมาตรฐานคณุวุฒิสาขาหรือสาขาวิชา เพื่อการประกันคณุภาพหลักสตูรและการ
เรียนการสอน” กรณีที่หลักสตูรใดยังไมม่ีประกาศมาตรฐานคณุวุฒิสาขาหรือสาขาวิชา ให้ประเมินตามตัวบ่งช้ีกลางท่ีก าหนด
ในภาคผนวก ก) ส าหรับหลักสูตรสาขาวิชาชีพต้องได้รับการรับรองหลักสตูรจากสภาหรือองค์กรวิชาชีพท่ีเกี่ยวข้องด้วย 

(หมายเหตุ : ส าหรับหลักสูตรเก่าหรือหลักสูตรปรับปรุงท่ียังไม่ด้ าเนนิการตามกรอบมาตรฐานคณุวุฒิระดับ 
อุดมศึกษาแห่งชาติก่อนปีการศึกษา 2555 ให้ยึดตามเกณฑม์าตรฐานหลักสตูรระดับอุดมศึกษา พ.ศ.2548)  

4. มีคณะกรรมการรับผิดชอบควบคุมก ากับให้มีการด าเนินการได้ครบถ้วนท้ังข้อ 1 ข้อ 2 และข้อ 3 ข้างต้น 

 ตลอดเวลาที่จัดการศึกษา และมีการประเมินหลักสตูรทุกหลักสูตรอยา่งน้อยตามกรอบเวลาที่ก าหนดในเกณฑม์าตรฐาน
หลักสตูรฯ กรณีหลักสูตรที่ด าเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวฒุิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ จะต้องควบคุมก ากับให้การ
ด าเนินงานตามตัวบ่งช้ีในข้อ 3 ผ่านเกณฑ์การประเมิน 5 ข้อแรกและอย่างน้อยร้อยละ 80 ของตัวบ่งช้ีที่ก าหนดในแต่ละปี ทุก
หลักสตูร 

5. มีคณะกรรมการรับผิดชอบควบคุมก ากับให้มีการด าเนินการได้ครบถ้วนท้ังข้อ 1 ข้อ 2 และข้อ 3 ข้างต้น 

ตลอดเวลาที่จัดการศึกษา และมีการพัฒนาหลักสูตรทุกหลักสูตรตามผลการประเมินในข้อ 4   กรณีหลักสูตรที่ด าเนินงานตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดบัอุดมศึกษาแห่งชาติ จะต้องควบคุมก ากับให้การด าเนินงานตามตัวบ่งช้ีในข้อ 3 ผ่านเกณฑ์การ
ประเมินครบทุกตัวบ่งช้ีและทุกหลกัสูตร 

6. มีความร่วมมือในการพัฒนาและบรหิารหลักสตูรระหว่างสถาบนักับภาครัฐหรือภาคเอกชนท่ีเกี่ยวข้องกับวิชาชีพ
ของหลักสูตร มากกว่าร้อยละ 30 ของจ านวนหลักสูตรวิชาชีพท้ังหมดทุกระดับการศึกษา (เฉพาะกลุ่ม ค 1) 

7. หลักสูตรระดับบณัฑิตศึกษาท่ีเน้นการวิจัยที่เปิดสอน (ปริญญาโท เฉพาะแผน ก และปริญญาเอก) มีจ านวน 
มากกว่าร้อยละ 50 ของจ านวนหลักสูตรทั้งหมดทุกระดับการศึกษา (เฉพาะกลุ่ม ค 1) 

8. หลักสูตรระดับบณัฑิตศึกษาท่ีเน้นการวิจัยที่เปิดสอน (ปริญญาโท เฉพาะแผน ก และปริญญาเอก) มีจ านวน 
นักศึกษาท่ีศึกษาอยู่ในหลักสตูรมากกว่าร้อยละ 30 ของจ านวนนักศึกษาทั้งหมดทุกระดับการศึกษา (เฉพาะกลุ่ม ค 1) 
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เกณฑ์การประเมิน  : 
 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการด าเนินการ 

1 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

2 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

3 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

4 หรือ 5 ข้อ 
มีการด าเนินครบ 5 

ข้อ และครบถ้วนตาม
เกณฑ์มาตรฐาน

เพิ่มเตมิเฉพาะกลุ่ม 
 
หมายเหตุ  : 
 1. การนับหลักสูตรปรญิญาโทแผน ก และปริญญาเอก ให้นับหลักสตูรที่มีนักศึกษาลงทะเบียนเรียนในรอบปี
การศึกษาที่ท าการประเมิน ส าหรบัการนับหลักสูตรทั้งหมดให้นับหลักสูตรที่ได้รับอนุมตัิให้เปิดสอนทกุระดับปริญญา โดยนับ
รวมหลักสูตรที่งดรับนักศึกษา แตไ่ม่นับรวมหลักสูตรที่สภามหาวิทยาลัยอนุมัติให้ปดิด าเนินการแล้ว 
 2. การนับจ านวนนักศึกษาในเกณฑ์มาตรฐานข้อ 8 ให้นับตามจ านวนหัวนักศึกษาในปีการศึกษาน้ันๆ และนับท้ัง
นักศึกษาภาคปกติและภาคพิเศษ ทั้งในที่ตั้งและนอกท่ีตั้ง 
 3. คณะกรรมการรับผดิชอบ หมายถึง คณะกรรมการที่รับผิดชอบในการเสนอหลักสูตรใหม่หรือเสนอปรับปรงุ
หลักสตูรหรือเสนอปดิหลักสูตร และคณะกรรมการที่รับผิดชอบบริหารหลักสตูรให้เป็นไปตามรายละเอียดหลักสตูรที่สภา 
มหาวิทยาลยัอนุมัติ ซึ่งอาจเป็นชุดเดียวกันทั้งหมดหรือต่างชุดกันก็ได้ 
 4. การด าเนินงานตามเกณฑ์มาตรฐานข้อท่ี 1 และข้อที่ 2 อาจใช้ผลการด าเนินงานของส่วนกลางของมหาวิทยาลยั 
ประกอบการด าเนินงานของส่วนงาน 
 5. ในกรณีที่ส่วนงานไมม่ีหลักสูตรวิชาชีพ ถือว่าผ่านเกณฑ์ข้อ 6 โดยอนุโลม 

 
สิ่งที่หน่วยงานต้องด าเนินการ  : 
 1. ด าเนินการเปดิ-ปิด และปรับปรุงหลักสตูรเป็นไปตามขั้นตอนของมหาวิทยาลัย  และสอดคล้องกับแนวทาง 
ปฏิบัติที่ก าหนดโดยคณะกรรมการการอุดมศึกษา  
 2. คณะกรรมการรับผิดชอบหลักสูตร ควบคมุก ากับให้การด าเนินงานเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานของหลักสตูร 
ระดับอุดมศึกษา พ.ศ.2548 ส าหรบัหลักสตูรที่ยังไม่ได้ปรับปรุงให้เปน็ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดบัอุดมศึกษา (TQF) เพื่อ
เป็นการประกันคณุภาพของหลักสตูรและพัฒนาหลักสูตรอย่างต่อเนือ่งโดยด าเนินการดังนี ้                           
     - บริหารหลักสูตร ได้แก่ การพิจารณาการเปดิรายวิชา ผูส้อน การประเมินผลการเรียนการสอน (ข้อสอบ ผลการ 

เรียน) วิเคราะห์ประเมินผลการด าเนินงานตามหลักสตูร แนวทางและการแก้ปัญหาในการด าเนินงาน ฯลฯ 
    - วางแผนและจดัหาทรัพยากรประกอบการเรียนการสอนและการวิจัยให้เพียงพอกับความต้องการ 
               - สนับสนุนและการให้ค าแนะน านักศึกษา เพื่อช่วยวางแผนและปัญหาด้านการเรียนให้กับนักศึกษา 
    - ศึกษาและวิเคราะห์ความต้องการของตลาดแรงงาน สังคม และ/หรือความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑติเพื่อปรับปรุง
หลักสตูรให้ตรงกับความต้องการ  

    - พัฒนาหลักสตูร มีการประเมนิตัวบ่งช้ีด้านมาตรฐานและคุณภาพการศึกษาเป็นระยะๆ อย่างน้อยทุกๆ 5 ปี เพื่อ
พัฒนาหลักสตูรอย่างต่อเนื่องทุกๆ 5 ปี ตัวบ่งช้ีด้านมาตรฐานและคณุภาพการศึกษาที่สอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐานการศึกษา
ของคณะกรรมการการอุดมศึกษา เกณฑม์าตรฐานวิชาการและวชิาชีพ เช่น จ านวนและคณุสมบัติของอาจารยผ์ู้สอนใน
หลักสตูร สดัส่วนนักศึกษาต่ออาจารย์ผูส้อน 
 3. มีความร่วมมือในการพัฒนาและบรหิารหลักสตูรระหว่างคณะ/ภาควิชากับภาครัฐหรือภาคเอกชนให้เป็นไปตาม
เกณฑ์ที่ก าหนด 
 4. มีจ านวนหลักสูตรระดับบณัฑิตศึกษาที่เน้นการวิจัย (ปริญญาโท เฉพาะแผน ก และปรญิญาเอก) ต่อหลักสูตร
ทั้งหมดให้เป็นไปตามเกณฑ์ที่ก าหนด 

 5. มีจ านวนนักศึกศึกษาในหลักสตูรระดับบณัฑิตศึกษาท่ีเน้นการวิจยั (ปริญญาโท เฉพาะแผน ก และปริญญาเอก) 
ต่อจ านวนนักศึกษาท้ังหมดให้เป็นไปตามเกณฑ์ที่ก าหนด 
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เอกสารอ้างอิง  : 
 1. คู่มือการ เปิด ปิด และปรับปรุงหลักสตูรของมหาวิทยาลัย 
 2. หลักสูตรของแต่ละสาขาวิชาทีภ่าควิชาเปิด (มคอ.2) 
  3. มคอ.3 – มคอ.7 ของแต่ละหลกัสูตร 
  4. หลักฐานประกอบของ มคอ.7 (การประเมินตามตัวบ่งช้ีการด าเนนิงานตามกรอบมาตรฐาน TQF) 
  5. หลักฐานการร่วมมือในการพัฒนาและบริหารหลักสูตรกับภาครัฐหรือภาคเอกชน 
 6. รายละเอียดเกีย่วกับจ านวนหลกัสูตรและจ านวนนักศึกษาทุกระดบัของภาควิชา 
 
ตัวบ่งชี้ที่ 2.2 อาจารย์ประจ าท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอก 

ชนิดของตัวบ่งชี้  :  ปัจจัยน าเข้า  
 
ปีที่ใช้เก็บข้อมลู  :  ปีการศึกษา 

ค าอธิบายตัวบ่งชี้  :  
 การศึกษาระดับอุดมศึกษาถือว่าเป็นการศึกษาระดับสูงสุดที่ต้องการบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถและความลุ่ม
ลึกทางวิชาการ เพื่อปฏิบตัิพันธกิจส าคัญของมหาวิทยาลัยในการผลิตบัณฑติ ศึกษาวิจยัเพื่อการติดตามความก้าวหน้าทาง
วิชาการและการพัฒนาองค์ความรู ้ ดังนั้น ภาควิชาจึงควรมีอาจารย์ที่มีระดับคณุวุฒิทางการศึกษาในสัดส่วนท่ีเหมาะสมกับ
พันธกิจหรือจุดเน้นของภาควิชา 
 อาจารย์ประจ า หมายถึง ข้าราชการ พนักงาน และบุคลากรที่มสีัญญาจ้างกับสถาบันอุดมศึกษาท้ังปกีารศึกษา ซึ่งมี
หน้าท่ีความรับผิดชอบตามพันธกิจหลักของสถาบันอุดมศึกษา 

 การนับจ านวนอาจารย์ประจ า ใหน้ับตามระยะเวลาการท างาน ดังนี้ 
                      9 – 12 เดือน                          คิดเป็น     1    คน 
                      6 เดือนขึ้นไปแต่ไม่ถึง 9 เดือน    คิดเป็น   0.5    คน 
                      น้อยกว่า 6 เดือน                 ไม่สามารถน ามานับได ้
 
เกณฑ์การประเมิน  :  ภาควิชาสามารถเลือกใช้เกณฑ์การประเมินจาก 2 แนวทางต่อไปนี ้
 1. แปลงค่าร้อยละของอาจารย์ประจ าที่มีคณุวุฒิปริญญาเอกเป็นคะแนนระหว่าง 0 – 5 หรือ 
 2. แปลงค่าการเพิ่มขึ้นของค่าร้อยละของอาจารย์ประจ าทีม่ีคุณวุฒิปริญญาเอกเปรยีบเทียบกับปีท่ีผ่านมาเป็น 

คะแนนระหวา่ง 0 – 5  
 
เกณฑ์เฉพาะสถาบันกลุ่ม ค1  

 1. ค่าร้อยละของอาจารย์ประจ าทีม่ีคุณวุฒิปรญิญาเอกท่ีก าหนดใหเ้ป็นคะแนนเตม็ 5 = ร้อยละ 60 ขึ้นไป หรือ 
 2. ค่าการเพิ่มขึ้นของร้อยละของอาจารย์ประจ าที่มีคณุวุฒิปรญิญาเอกเปรียบเทียบกับปีท่ีผ่านมา ที่ก าหนดให้เป็น
คะแนนเตม็ 5 = ร้อยละ 12 ขึ้นไป 
 

สูตรการค านวณ  : 

กรณีเลือกใช้แนวทางที่ 1 

 1. ค านวณค่าร้อยละของอาจารยป์ระจ าที่มีคณุวุฒิปรญิญาเอก 
 
   ร้อยละของอาจารย์ประจ าที่มีคณุวุฒิปริญญาเอก     =       จ านวนอาจารย์ประจ าที่มีคณุวุฒิปรญิญาเอก   x  100 
 
 

จ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมด 
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 2. แปลงค่าร้อยละของอาจารย์ประจ าที่มีคณุวุฒิปริญญาเอกที่ค านวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5  
 
                 คะแนนท่ีได้     =     ร้อยละของอาจารย์ประจ าทีม่ีคณุวุฒิปริญญาเอก  x  5 
            60     

หรือ กรณีเลือกใช้แนวทางที่ 2 

 1. ค่าการเพิ่มขึ้นของร้อยละของอาจารย์ประจ าที่มคีุณวุฒิปริญญาเอกเปรียบเทียบกับปีท่ีผ่านมา 
    ค่าการเพิ่มของร้อยละของอาจารย์ประจ าที่มีคณุวุฒิปรญิญาเอกเปรียบเทียบกับปีทีผ่่านมา  =  ร้อยละของ
อาจารย์ประจ าที่มีคณุวุฒิปรญิญาเอกในปีท่ีประเมิน - ร้อยละของอาจารย์ประจ าที่มีคณุวุฒิปรญิญาเอกในปีก่อนหน้าท่ี
ประเมิน 
 2. แปลงค่าการเพิ่มขึ้นของร้อยละของอาจารย์ประจ าที่มีคณุวุฒิปรญิญาเอกเปรียบเทียบกับปีท่ีผ่านมา ท่ีค านวณได้
ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5  
    
 คะแนนท่ีได้  =  ค่าการเพิ่มขึ้นของร้อยละของอาจารย์ประจ าที่มีคณุวุฒิปริญญาเอกเปรียบเทียบกับปีท่ีผ่านมา x 5 

     12 

หมายเหตุ  : 
 1. คุณวุฒิปริญญาเอก พิจารณาจากระดับคณุวุฒิที่ได้รับหรือเทียบเท่าตามหลักเกณฑ์การพิจารณาคณุวุฒิของ
กระทรวงศึกษาธิการ กรณีที่มีการปรับวุฒิการศึกษาให้มหีลักฐานการส าเร็จการศึกษาภายในรอบปีการศึกษานั้น ทั้งนี้ อาจใช้
คุณวุฒิอื่นแทนคุณวุฒิปรญิญาเอกได้ส าหรับกรณีทีบ่างสาขาวิชาชีพมีคุณวุฒิอื่นที่เหมาะสมกว่า ท้ังนี้ ต้องได้รับความเห็นชอบ
จากคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
 2. การนับจ านวนอาจารย์ประจ า ให้นับตามปีการศึกษา และนับทั้งที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาตอ่ ในกรณีที่มี
อาจารย์บรรจุใหม่ให้ค านวณตามเกณฑ์ที่อธิบายข้างต้น 
 3. ภาควิชาสามารถเลือกประเมนิตามเกณฑ์การประเมินแนวทางใดแนวทางหนึ่งก็ได้ ไม่จ าเป็นต้องเลือกเหมือน
คณะฯ หรือมหาวิทยาลัย 
 
เอกสารอ้างอิง  :  
 1. ข้อมูลคณาจารย์ของภาควิชา 
 
ตัวบ่งชี้ที่ 2.3 อาจารย์ประจ าท่ีด ารงต าแหน่งทางวิชาการ 
 
ชนิดของตัวบ่งชี้  :  ปัจจัยน าเข้า 
 
ปีที่ใช้เก็บข้อมลู  :  ปีการศึกษา 

ค าอธิบายตัวบ่งชี้  :   
 สถาบันอุดมศึกษาถือเป็นขุมปัญญาของประเทศ และมีความรับผิดชอบท่ีจะต้องส่งเสรมิให้อาจารย์ในสถาบันท า 
การศึกษาวิจัยเพื่อแสวงหาและพฒันาองค์ความรู้ในศาสตรส์าขาวิชาต่างๆ อย่างต่อเนื่อง เพื่อน าไปใช้ในการเรียนการสอน 
รวมทั้งการแก้ไขปญัหาและพัฒนาประเทศ การด ารงต าแหน่งทางวิชาการเป็นสิ่งสะท้อนการปฏิบตัิงานดังกล่าวของอาจารย์
ตามพันธกิจของสถาบัน 
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เกณฑ์การประเมิน  :  ภาควิชาสามารถเลือกใช้เกณฑ์การประเมินจาก 2 แนวทางต่อไปนี ้
            1. แปลงค่าร้อยละของอาจารย์ประจ าที่ด ารงต าแหน่งรองศาสตราจารย์ และศาสตราจารยเ์ป็นคะแนนระหว่าง  
0 – 5 หรือ 
 2. แปลงค่าการเพิ่มขึ้นของค่าร้อยละของอาจารย์ประจ าทีด่ ารงต าแหน่งรองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์
เปรียบเทยีบกับปีท่ีผ่านมาเป็นคะแนนระหว่าง  0 – 5  
 
เกณฑ์เฉพาะสถาบันกลุ่ม ค1  
 1. ค่าร้อยละของอาจารย์ประจ าทีด่ ารงต าแหน่งรองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์รวมกัน ที่ก าหนดเป็นคะแนน
เต็ม 5  =  ร้อยละ 30 ขึ้นไป หรือ 
 2. ค่าการเพิ่มขึ้นของร้อยละของอาจารย์ประจ าที่ด ารงต าแหน่งรองศาสตราจารย์ และศาสตราจารยร์วมกัน 
เปรียบเทยีบกับปีท่ีผ่านมา ท่ีก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5  =  ร้อยละ 6 ขึ้นไป 
 
สูตรการค านวณ  : 

กรณีเลือกใช้แนวทางที่ 1 

 1. ค านวณค่าร้อยละของอาจารยป์ระจ าที่ด ารงต าแหน่งรองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย ์
 
     ร้อยละของอาจารย์ประจ าที่ด ารงต าแหน่ง  =  จ านวนอาจารย์ประจ าที่ด ารงต าแหน่งรองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย ์ x  100 
        รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์   จ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมด 
 
 2. แปลงค่าร้อยละของอาจารย์ประจ าที่ด ารงต าแหน่งรองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ที่ค านวณได้ในข้อ 1 
เทียบกับคะแนนเต็ม 5  
 
     คะแนนท่ีได้   =   ร้อยละของอาจารย์ประจ าที่ด ารงต าแหน่งรองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย ์ x  5 
       30 
หรือ กรณีเลือกใช้แนวทางที่ 2 

 1. ค่าการเพิ่มขึน้ของร้อยละของอาจารย์ประจ าที่ด ารงต าแหน่งรองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์เปรียบเทียบ
กับปีท่ีผ่านมา 
    ค่าการเพิ่มของร้อยละของอาจารย์ประจ าที่ด ารงต าแหน่งรองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์เปรียบเทียบกับปีที่
ผ่านมา  =  ร้อยละของอาจารย์ประจ าทีด่ ารงต าแหน่งรองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ในปีท่ีประเมิน – ร้อยละของ
อาจารย์ประจ าทีด่ ารงต าแหน่งรองศาสตราจารย์ และศาสตราจารยใ์นปีก่อนหน้าท่ีประเมิน 
 2. แปลงค่าการเพิ่มขึ้นของร้อยละของอาจารย์ประจ าทีด่ ารงต าแหนง่รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์
เปรียบเทยีบกับปีท่ีผ่านมา ท่ีค านวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเตม็ 5  
    
    คะแนนท่ีได้   =   ค่าการเพิ่มขึ้นของร้อยละของอาจารย์ประจ าทีด่ ารงต าแหน่งรองศาสตราจารย์  
                    และศาสตราจารยเ์ปรียบเทียบกับปีท่ีผ่านมา     x  5 

      6 

หมายเหตุ  : 
 1. การนับจ านวนอาจารยป์ระจ า ให้นับตามปีการศึกษา และนับท้ังที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาต่อ ในกรณีที่มี
อาจารย์บรรจุใหม่ให้ค านวณตามเกณฑ์ที่อธิบายข้างต้น 
 2. ภาควิชาสามารถเลือกประเมนิตามเกณฑ์การประเมินแนวทางใดแนวทางหนึ่งก็ได้ ไม่จ าเป็นต้องเลือกเหมือน
คณะฯ หรือมหาวิทยาลัย 
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เอกสารอ้างอิง  :  
 1. ข้อมูลคณาจารย์ของภาควิชา 
 
ตัวบ่งชี้ที่ 2.6 ระบบและกลไกการจัดการเรียนการสอน 
 
ชนิดของตัวบ่งชี้  :  กระบวนการ 
 
ปีที่ใช้เก็บข้อมลู  :  ปีการศึกษา 
 

ค าอธิบายตัวบ่งชี้  :  
 กระบวนการจดัการเรียนการสอนต้องเป็นไปตามแนวทางที่ก าหนดในพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 
แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2545 ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ มีการจัดรูปแบบการจัดการเรียนการสอนท่ีเหมาะสมและยดืหยุน่ 
โดยการมีส่วนร่วมจากบุคคล สถาบัน หรือชุมชนภายนอก มีการจัดกระบวนการเรียนรู้ที่ค านึงถึงความแตกต่างเฉพาะของ
นักศึกษา ซึ่งเป็นเรื่องที่ส าคญัมากต่อความสนใจใฝ่รู้และต่อศักยภาพในการแสวงหาความรู้ของนักศึกษา เช่น การเปิดโอกาส
ให้นักศึกษาได้ค้นคว้าวิจยัโดยอิสระในรูปโครงการวิจัยส่วนบุคคล การจัดให้มีช่ัวโมงเรียนในภาคปฏิบัติในห้องปฏิบตัิการ 
รวมทั้งมีการฝึกประสบการณภ์าคสนามอย่างพอเพียง มีการจดัสัมมนา จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ จดัท าโครงการ มีการเรียน
การสอนทางเครือข่ายคอมพิวเตอร์ (Internet) และมีห้องสมุดและระบบสืบค้นข้อมูลอิเล็กทรอนกิส์ที่เพียงพอส าหรบัการ 
ศึกษาหาความรูเ้พิ่มเติมได้ด้วยตนเอง 
 กระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผูเ้รียนเปน็ส าคัญ หมายถึง การจัดการศึกษาที่ถือว่าผู้เรียนส าคญัที่สุด เป็นกระบวนการจัด
การศึกษาท่ีต้องเน้นให้ผูเ้รียนแสวงหาความรู้และพัฒนาความรู้ได้ด้วยตนเอง หรือรวมทั้งมีการฝึกและปฏิบัติในสภาพจริงของ
การท างาน มีการเชื่อมโยงสิ่งที่เรยีนกับสังคมและการประยุกต์ใช้ มีการจัดกจิกรรมและกระบวนการให้ผู้เรียนไดค้ิด วิเคราะห ์
สังเคราะห์ ประเมินและสร้างสรรค์สิ่งต่างๆ  นอกจากน้ีต้องส่งเสรมิให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติและเต็มศักยภาพ 
โดยสะท้อนจากการที่นักศึกษาสามารถเลือกเรียนวิชารายวิชา หรือเลือกท าโครงงานหรือช้ินงานในหัวข้อท่ีสนใจในขอบเขต
เนื้อหาของวิชานั้นๆ 

เกณฑ์มาตรฐาน  : 
 1. มีระบบและกลไกการประกันคณุภาพการจัดการเรยีนการสอนที่เน้นผู้เรยีนเป็นส าคัญทุกหลักสตูร 
 2. ทุกรายวิชาของทุกหลักสูตร มรีายละเอียดของรายวิชาและของประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) ก่อนการเปิดสอน
ในแต่ละภาคการศึกษา ตามที่ก าหนดในกรอบมาตรฐานคณุวุฒิระดบัอุดมศึกษาแห่งชาติ 
 3. ทุกหลักสูตรมีรายวิชาที่ส่งเสรมิทักษะการเรียนรูด้้วยตนเอง และการให้ผูเ้รียนไดเ้รียนรู้จากการปฏิบัติทั้งในและ
นอกห้องเรียนหรือจากการท าวิจัย 
 4. มีการให้ผู้มีประสบการณ์ทางวิชาการหรือวิชาชีพจากหน่วยงานหรือชุมชนภายนอกเข้ามามีส่วนรว่มในกระบวน 
การเรยีนการสอนทุกหลักสตูร 
 5. มีการจัดการเรยีนรู้ที่พัฒนาจากการวิจัย หรือกระบวนการจัดการความรูเ้พื่อพัฒนาการเรียนการสอน 
 6. มีการประเมินความพึงพอใจของผู้เรียนที่มตี่อคุณภาพการจดัการเรียนการสอนและสิ่งสนับสนนุการเรยีนรู้ทุก
รายวิชา ทุกภาคการศึกษา โดยผลการประเมินความพึงพอใจแต่ละรายวิชาต้องไม่ต่ ากว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5 
 7. มีการพัฒนาหรือปรบัปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธ์การสอน หรือการประเมินผลการเรียนรู้ทุกรายวิชา 
ตามผลการประเมินรายวิชา 
 
หมายเหตุ : 
 1. ภาควิชาจะต้องประเมินความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อคณุภาพการเรยีนการสอนและสิ่งสนับสนุนการเรยีนรู้ทุก
รายวิชา ทุกภาคการศึกษา ยกเว้น รายวิชาที่ไม่มีการเรียนการสอนในช้ันเรียนหรือในห้องปฏิบตัิการ เช่น การฝึกงาน สหกิจ
ศึกษา การค้นคว้าอิสระ วิชาโครงงาน สารนิพนธ์ และวิทยานิพนธ์ เป็นต้น 
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 2. งานวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนตามเกณฑ์มาตรฐานข้อ 5 หมายถึง งานวิจัยของผู้สอนของส่วนงานที่ได้
พัฒนาขึ้น และน าไปใช้ในการพัฒนาวิธีการสอน 
 3. กรณีหลักสูตรที่ไมเ่ป็นไปตามกรอบมาตรฐานคณุวุฒิระดับอุดมศกึษาแห่งชาติ (TQF) ต้องมีการจดัท ารายละเอียด
ของรายวิชาและของประสบการณภ์าคสนาม (ถ้ามี) ก่อนการเปิดสอนในแต่ละภาคการศึกษาด้วย 

 
เกณฑ์การประเมิน  : 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 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 
 
สิ่งที่หน่วยงานต้องด าเนินการ  : 
 1. จัดการเรียนการสอนที่เน้นผูเ้ปน็ส าคัญทุกหลักสตูรและประเมินผลความส าเรจ็ตามบ่งช้ีที่ก าหนด 

     - มีวิชาเลือกที่นักศึกษาสามารถเลือกเรยีนไดต้ามความชอบและถนัด 
     - มีการเรยีนการสอนผ่านเครือข่ายคอมพิวเตอร์ (Internet) 
     - มีห้องสมุดและระบบสบืค้นข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์  
     - มีวิชาปฏิบัติการ (Lab.)  วิชาโครงงาน (Project) งานวิจัย 
     - การท ารายงานของรายวิชาในหัวข้อท่ีนักศึกษาสนใจ  
     - การฝึกงาน  
 2. มีรายละเอียดของรายวิชาและของประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้าม)ี ก่อนเปิดสอนในแต่ละภาคการศกึษา 
 3. มีการให้ผู้มีประสบการณ์ทางวชิาการหรือวิชาชีพจากหน่วยงานหรือชุมชนภายนอกเข้ามามีส่วนรว่มใน
กระบวนการจดัการเรียนการสอนทุกหลักสูตร 
 4. มีการวิจัยด้านการเรียนการสอนและน ามาพัฒนาปรับปรุงการเรยีนการสอน 
 5. มีการประเมินความพึงพอใจของผู้เรียนต่อคุณภาพการเรียนการสอนและน ามาพัฒนาปรับปรุง 
 
เอกสารอ้างอิง  : 
 1. รายชื่อรายวิชาที่มีการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคญั พร้อมท้ังรายละเอียดรายวิชาที่แสดงถึงกระบวนการ
เรียนการสอนในวิชาดังกล่าว 
 2. รายละเอียดของรายวิชา (มคอ.3 – มคอ.4 ) ของรายวิชา 
 3. รายละเอียดของรายวิชาที่ส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ด้วยตนเองและการให้ผูเ้รียนไดเ้รียนรู้จากการปฏิบัติทั้งใน
และนอกห้องเรียนหรือจากการท าวิจัยอย่างน้อยหลักสูตรละ 1 รายวิชา 
 4. หนังสือเชิญผู้เชีย่วชาญภายนอกเป็นอาจารย์พิเศษ บรรยายพิเศษ ของทุกหลักสูตรของภาควิชา 
 5. หลักฐานแสดงถึงการปรับปรุงการเรยีนการสอนที่ได้จากการวิจัยด้านการเรียนการสอนหรือการจัดการความรู้ 
(KM) 
 6. ผลการประเมินการสอนของคณาจารย ์
 7. รายละเอียดรายวิชาที่แสดงถึงการพัฒนาปรับปรุงจากผลการประเมินการสอนโดยนักศึกษา 
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ตัวบ่งชี้ที่ 2.7 ระบบและกลไกการพัฒนาสัมฤทธิผลการเรียนตามคุณลักษณะของบัณฑิต 
 
ชนิดของตัวบ่งชี้  :  กระบวนการ 
 
ปีที่ใช้เก็บข้อมลู  :  ปีการศึกษา 
 
ค าอธิบายตัวบ่งชี้  :  
 คุณลักษณะของบัณฑิต หมายถึง คุณสมบัติที่พึงประสงค์ซึ่งผูส้ าเร็จการศึกษาระดับอุดมศึกษาพึงมี ประกอบด้วย 2 
ส่วน คือ 
 1. คุณลักษณะของบัณฑติตามกรอบมาตรฐานคณุวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติของแต่ละหลักสูตรมี 5 ด้าน ได้แก ่

 1.1 ด้านคุณธรรมจริยธรรม 
 1.2 ด้านความรู ้
 1.3 ด้านทักษะทางปัญญา 
 1.4 ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผดิชอบ 
 1.5 ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตวัเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศ 

 2. คุณลักษณะบณัฑิตตามความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต อาจมีความแตกต่างกันตามลักษณะอาชีพหรือบริบทของ
ผู้ใช้ และอาจปรากฏในกรอบมาตรฐานคณุวุฒิระดับอุดมศึกษาแหง่ชาติ หรือท่ีมีลักษณะเพิ่มเติมจากกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ เช่น การบริหารจัดการ การเป็นผู้ใฝรู่้ใฝเ่รียน การก้าวทันวิทยาการ ความสามารถในการประยุกต์
ความรู้กับการปฏิบัติงานจริง ส าหรับผูส้ าเร็จการศึกษาระดับบัณฑติศึกษา หรือผู้ที่ส าเร็จการศึกษาในหลักสตูรที่เน้นการวิจัย 
ควรมีคณุลักษณะเพิม่เตมิด้านความเป็นนักวิชาการ การเป็นผู้น าทางความคิด โดยเฉพาะความสามารถด้านการคิดเชิงวิพากษ์ 
และการน าเสนอผลงาน 
 
เกณฑ์มาตรฐาน  : 
 1. มีการส ารวจคณุลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ตามความต้องการของผู้ใช้บัณฑิตอยา่งน้อยส าหรบัทุกหลักสูตร
ระดับปริญญาตรี ทุกรอบระยะเวลาตามแผนก าหนดของการศึกษาของหลักสูตร 
 2. มีการน าผลจากข้อ 1 มาใช้ในการปรับปรุงหลักสูตร การจัดการเรียนการสอน การวัดผลการศึกษาและ
สัมฤทธิผลทางการเรียนท่ีส่งเสริมทักษะอาชีพและคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ ตามความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต 
 3. มีการส่งเสรมิสนับสนุนทรัพยากรทั้งด้านบุคลากร เทคโนโลยีสารสนเทศ และงบประมาณที่เอื้อต่อการพัฒนา
คุณลักษณะของบัณฑิต 
 4. มีระบบและกลไกการส่งเสริมให้นักศึกษาระดบัปริญญาตรีและบณัฑิตศึกษาเข้าร่วมกจิกรรมการประชุมวิชาการ
หรือน าเสนอผลงานทางวิชาการในท่ีประชุมระหว่างสถาบัน หรือท่ีประชุมระดับชาติหรือนานาชาติ 
 5. มีกิจกรรมเสริมสร้างคณุธรรมจริยธรรมให้แก่นักศึกษาระดับปริญญาตรีและบณัฑติศึกษาท่ีจัดโดยภาควิชา 
 6. มีระบบและกลไกสนับสนุนการประยุกต์ใช้ผลงานจากวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา และมีการ
รับรองการใช้ประโยชน์จากหน่วยงานภาครัฐ หรือเอกชน หรือหน่วยงานวิชาชีพ (เฉพาะกลุ่ม ค1 ) 
 
เกณฑ์การประเมิน  : 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการด าเนินการ 

1 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

2 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

3 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

4 หรือ 5 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

6 ข้อ 
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สิ่งที่หน่วยงานต้องด าเนินการ  : 
 1. ส ารวจคณุลักษณะของบัณฑติตามความต้องการของผู้ใช้บัณฑติทุกรอบระยะเวลาตามแผนการศึกษาของ 

หลักสตูร (ใช้ผลส ารวจตามบ่งช้ีที่ 2.1 เพื่อพัฒนาและปรับปรุงหลักสตูร) 
 2. น าผลการส ารวจมาปรบัหลักสูตร การจัดการเรยีนการสอน และมีการจัดทรัพยากรเพื่อสนบัสนุนการพัฒนา
บัณฑิตใหต้รงกับความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต (ระบุอยู่ในหลักสูตร) 
 3. ก าหนดกระบวนการและผู้รับผิดชอบด้านส่งเสริมให้นักศึกษาระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาเขา้ร่วมกิจกรรม
การประชุมวิชาการ 

 4. จัดกิจกรรมเสรมิสร้างคุณธรรมจริยธรรมให้นักศึกษาทั้งระดับปริญญาตรีและบณัฑิตศึกษา สนับสนุนให้มีการน า
วิทยานิพนธ์ของนักศึกษาระดับบณัฑิตศึกษาไปใช้งานได้จริง 

 5. ก าหนดกระบวนการและผู้รับผิดชอบในการสนับสนุนการประยกุต์ใช้ผลงานจากวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา 
            
 เอกสารอ้างอิง  : 
 1. หลักสูตรที่มีการปรับปรุงทุกรอบแผนก าหนดการศึกษา และมีการน าผลการส ารวจความพึงพอใจมาเป็นข้อมูลใน
การปรับปรุงหลักสูตร 
  2. งบประมาณประจ าปีในหมวดเพื่อจัดการศึกษา 
 3. เอกสารแสดงกระบวนการด าเนินงานและผูร้ับผดิชอบด้านการสง่เสริมให้นักศึกษาระดับปรญิญาตรีและ 
บัณฑิตศึกษาเข้าร่วมกจิกรรมการประชุมวิชาการ หรือน าเสนอผลงานทางวิชาการในท่ีประชุมระหว่างสถาบัน หรือท่ีประชุม
ระดับชาตหิรือนานาชาต ิพร้อมท้ังผลการส่งนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม 
 4. สรุปผลโครงการ/กจิกรรมเพื่อเสริมสร้างคณุธรรมจริยธรรมให้แกน่ักศึกษาระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาท่ี 
ภาควิชาจัดให้กับนักศึกษา 
 5. เอกสารแสดงกระบวนการด าเนินงานและผูร้ับผดิชอบในการสนบัสนุนการน าวิทยานิพนธ์ของนักศกึษาระดับ 
บัณฑิตศึกษาของภาควิชาไปใช้ประโยชน์ พร้อมท้ังผลการด าเนินงานโดยให้หน่วยงานภาครัฐ หรือเอกชน หรือหน่วยงาน
วิชาชีพที่น าวิทยานพินธ์ไปใช้ ออกหนังสือรับรองการใช้ประโยชน์เพือ่เป็นหลักฐาน  
 
ตัวบ่งชี้ที่ 2.8 ระดับความส าเร็จของการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมที่จัดให้กับนักศึกษา 
 
ชนิดของตัวบ่งชี้  :  ผลผลิต 
 
ปีที่ใช้เก็บข้อมลู  :  ปีการศึกษา 
 
ค าอธิบายตัวบ่งชี้  :  
 คุณธรรมจริยธรรมของนักศึกษาเป็นคุณลักษณะที่พึงประสงค์และเป็นปัจจัยส าคัญของคุณภาพบัณฑติตาม
เจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ และกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ รวมทั้งความคาดหวัง
ของผู้ใช้บัณฑิตและสังคม ดังนั้น ภาควิชาจึงควรมีการวัดระดับความส าเร็จของการส่งเสรมิคณุธรรมจริยธรรมที่ภาควิชาจดั
ให้กับนักศึกษา 
 
เกณฑ์มาตรฐาน  : 
 1. มีการก าหนดพฤติกรรมด้านคณุธรรมจรยิธรรมส าหรับนักศึกษาที่ต้องการส่งเสริมไว้เป็นลายลักษณ์อักษร (อาจ
ใช้ผลการด าเนินงานของมหาวิทยาลัยหรือคณะฯ โดยอาจเพิ่มการด าเนินงานหน่วยงานเพิ่มเติม) 
 2. มีการถ่ายทอดหรือเผยแพร่พฤติกรรมด้านคณุธรรมจริยธรรมส าหรับนักศึกษาที่ต้องการส่งเสริมตามข้อ 1 ไปยัง
ผู้บริหารภายในหน่วยงาน คณาจารย์ นักศึกษา และผู้ที่เกี่ยวข้องทราบอย่างทั่วถึงทั้งหน่วยงาน 
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 3. มีโครงการหรือกิจกรรมส่งเสรมิการพัฒนาพฤติกรรมด้านคณุธรรมจริยธรรมในข้อ 1 โดยระบุตัวบ่งช้ีและ 
เป้าหมายวดัความส าเร็จที่ชัดเจน 
 4. มีการประเมินผลโครงการหรือกิจกรรมส่งเสริมคณุธรรมจริยธรรมของนักศึกษาตามตัวบ่งช้ีและเปา้หมายที ่
ก าหนดในข้อ 3 โดยมีผลการประเมินบรรลุเป้าหมายอย่างน้อยร้อยละ 90 ของตัวบ่งช้ี 
 5. มีนักศึกษาหรือกิจกรรมที่เกี่ยวกับนักศึกษาได้รบัการยกย่องชมเชย ประกาศเกยีรตคิุณด้านคณุธรรมจริยธรรม  
โดยหน่วยงานหรือองค์กรระดับชาติ 
 
หมายเหตุ  : 
 1. การยกย่องชมเชย ประกาศเกียรติด้านคณุธรรม จริยธรรม หากด าเนินการในระดับมหาวิทยาลยั ตอ้งมีกรรมการ
ภายนอกมหาวิทยาลัยอย่างน้อยรอ้ยละ 50 และมผีู้เข้าร่วมการแข่งขันหรือเข้าร่วมการคัดเลือกที่มาจากหลากหลายสถาบัน 
(ตั้งแต่ 3 สถาบันขึ้นไป) 
 2. หน่วยงานหรือองค์กรระดับชาติ หมายถึง หน่วยงานนอกมหาวิทยาลัยระดับกรมหรือเทียบเท่าขึ้นไป (เช่น ระดับ
จังหวัด) หรือรัฐวิสาหกิจ หรือองคก์ารมหาชน หรือบริษัทมหาชนท่ีจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ หรอืองค์กรกลางระดับชาติ
ทั้งภาครัฐและเอกชน (เช่น สภาอตุสาหกรรม สภาหอการค้า สภาวชิาชีพ) 
 
เกณฑ์การประเมิน  :  

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการด าเนินการ 

1 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

2  ข้อ 
มีการด าเนินการ 

3 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

4  ข้อ 
มีการด าเนินการ 

5 ข้อ 
 
สิ่งที่หน่วยงานต้องด าเนินการ  : 
 1. ภาควิชาเผยแพร่คณุธรรมจริยธรรมส าหรับนักศึกษาที่ต้องการทีม่หาวิทยาลยัก าหนด ไปยังบุคลากร นักศึกษา 
ของภาควิชาท้ังหมดได้ทราบและถือปฏิบัติ  
 2. ภาควิชาจัดโครงการหรือกิจกรรมส่งเสริมการพัฒนาพฤติกรรมด้านคุณธรรมจริยธรรมและมีการระบุตัวช้ีวัดและ
เป้าหมายวดัความส าเร็จ มีการประเมินผลส าเร็จของโครงการหรือกจิกรรมตามตัวช้ีวัดและเป้าหมายวดัความส าเรจ็ที่ก าหนด 
 
เอกสารอ้างอิง  : 
 1. ประกาศพฤติกรรมดา้นคุณธรรมจริยธรรมส าหรับนักศึกษาที่ต้องการส่งเสริมของมหาวิทยาลัย 
 2. สรุปผลการจัดกิจกรรมส่งเสริมการพัฒนาพฤติกรรมด้านคณุธรรมจริยธรรมทีภ่าควิชาจัดส าหรับนกัศึกษา 
 3. รางวัล ประกาศเกียรติคณุด้านคุณธรรมจริยธรรม โดยหน่วยงานหรือองค์กรระดับชาติที่นักศึกษาของภาควิชา
ได้รับในรอบปีการศึกษา    
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ตัวบ่งชี้ที่ 2.30.1 ระบบการพัฒนานักศกึษาให้มีความรู้ความเชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมทั้งในเชิงทฤษฎีและปฏิบัต ิ
          (อัตลักษณ์ของคณะวิศวกรรมศาสตร์) (ตัวบ่งช้ีเพิ่มเติมของคณะฯ) 
 
ชนิดของตัวบ่งชี้  :  กระบวนการ 
 
ปีที่ใช้เก็บข้อมลู  :  ปีการศึกษา 

ค าอธิบายตัวบ่งชี้  :   
 คณะวิศวกรรมศาสตร์ เน้นที่จะผลติบัณฑติที่มีความรู้ความช านาญดา้นวิศวกรรมทั้งในเชิงทฤษฎีและปฏิบัติ 
สามารถทีจ่ะน าความรู้ด้านวิศวกรรมไปพัฒนา ออกแบบ สร้างเทคโนโลยีให้เหมาะสมกับความต้องการของสังคมและการ
พัฒนาประเทศ  การพัฒนาให้นักศึกษามีความเช่ียวชาญตามเป้าหมาย จ าเป็นต้องมีกระบวนเรียนการสอนและกิจกรรมท่ี
เป็นอัตลักษณ์โดยคณะฯ ตั้งแต่การก าหนดคณุสมบัติของผูเ้ข้าศึกษา กระบวนการเรียนการสอน กิจกรรมส่งเสรมิพัฒนา
นักศึกษา การติดตามประเมินผล เป็นต้น 
 
ค านิยาม  :   
 ความเชี่ยวชาญด้านวิศวกรรม หมายถึง ความรู้ความสามารถด้านวิชาการและสามารถพัฒนาออกแบบและประยุกต ์
เพื่อสร้างผลงานด้านวิศวกรรมและเทคโนโลย ี

เกณฑ์มาตรฐาน  :   
 1. มีการก าหนดกลยุทธ์การพัฒนานักศึกษาใหเ้ป็นบัณฑติที่มีอัตลักษณ์ที่พึงประสงค์  
 2. มีกระบวนการเรียนการสอนตามหลักสูตรและกิจกรรมการพัฒนานักศึกษาท่ีมีการน าความรู้ด้านวิศวกรรมไปใช้ 
ออกแบบพัฒนาและการประยุกต์  
 3. มีการจัดสรรทรัพยากร เพื่อสนบัสนุนการพัฒนานักศึกษา  
 4. มีการประเมินผล กระบวนการเรียนการสอนและกิจกรรมการพัฒนานักศึกษา ตามข้อที่ 1  2 และ 3 
 5. มีการน าผลการประเมินในข้อ 4 มาพัฒนาปรับปรุงกลยุทธ์ กระบวนการเรียนการสอน กิจกรรมการพัฒนา 
นักศึกษา และการสนับสนุนด้านทรัพยากร  
 6. มีผลงานสร้างสรรค ์ประยุกต์ความรู้ด้านวิศวกรรมของนักศึกษาที่ได้รับรางวัลระดับชาตหิรือนานาชาติ ในรอบ 5 
ปีท่ีผ่านมา 
 
เกณฑ์การประเมิน :  

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการด าเนินการ 

1 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

2 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

3 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

4 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

5 - 6 ข้อ 
 
สิ่งที่หน่วยงานต้องด าเนินการ  : 
 1. ก าหนดคุณสมบัตผิู้เข้าศึกษา สร้างหลักสูตรทีส่นับสนุนใหผู้้ที่ส าเร็จการศึกษามีความเช่ียวชาญด้านวิศวกรรม 

 2. จัดกระบวนการเรียนการสอนให้มีท้ังรายวิชาทฤษฎีและปฏิบัติ 
 3. จัดกิจกรรม งบประมาณ และบคุลากรสนับสนุนเพื่อผลติบณัฑิตทีม่ีอัตลักษณ์ที่ก าหนด 

 4. มีการประเมินการด าเนินการเพือ่ให้บรรลเุป้าหมายและมีการพัฒนาปรับปรุง 

 5. ส่งผลงานทางวิชาการที่แสดงถึงอัตลักษณ์ของนักศึกษาเข้าประกวดในระดับชาติและนานาชาติ 
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เอกสารอ้างอิง   : 
 1. การก าหนดคณุสมบัตผิู้เข้าศึกษาในหลักสตูร (เล่มหลักสูตร ) 
 2. รายละเอียดรายวิชาที่เน้นให้นกัศึกษาน าหลักวิชาด้านวิศวกรรมไปออกแบบงานด้านวิศวกรรม เช่น โครงงาน 
เป็นต้น 
 3. งบประมาณประจ าปีของภาควชิา 
 4. สรุปผลการจัดกิจกรรมให้นักศกึษาน าหลักวิชาการดา้นวิศวกรรมมาสรา้งผลงานทางวิศวกรรม 
 5. สรุปผลการประชุมสัมมนาภาควิชาเพื่อประเมินผลการด าเนินงานในรอบปีการศึกษา พัฒนาการเรียนการสอน 
การจัดกจิกรรมให้นักศึกษาใหม้ีอตัลักษณ์ของคณะวิศวกรรมศาสตร์ และมหาวิทยาลยั 
 6. ผลงานของนักศึกษาท่ีได้รับรางวัลด้านวิศวกรรม 5 ปีท่ีผ่านมา  
 
ตัวบ่งชี้ที่ 2.30.2 ผลการด าเนินงานด้านการให้บริการอุปกรณ์การศึกษา  
          (ตัวบ่งช้ีเพิ่มเติมของคณะฯ ใช้แทนตัวบ่งช้ีที่ 2.5)   
 
ชนิดของตัวบ่งชี้  :  ผลผลิต 
 
ปีที่ใช้เก็บข้อมลู  :  ปีการศึกษา  
 
ค าอธิบายตัวบ่งชี้  : 
 ความพร้อมและการให้บริการเกี่ยวกับอุปกรณ์การศึกษา เป็นปัจจยัที่มีผลต่อคณุภาพการเรียนการสอน และแสดง
ถึงคุณภาพการด าเนินงานของภาควิชา  ความพึงพอใจด้านการให้บริการดา้นอุปกรณ์การศึกษาที่ภาควิชาจัดให้นักศึกษา เป็น
ตัวบ่งช้ีถึงคุณภาพของการด าเนินงานของภาควิชาได ้
 
เกณฑ์การประเมิน  :  
 ใช้คะแนนผลการส ารวจคณุภาพการให้บริการด้านอุปกรณ์การศึกษาของนักศึกษาในวิชาปฏิบัติการของนักศึกษา 
คะแนนเตม็ 5  
 
เอกสารอ้างอิง  :  
 1. ผลการประเมินรายวชิาปฏิบัติของภาควิชาทีด่ าเนินการโดยคณะฯ 
 
ตัวบ่งชี้ สมศ.ที่ 3 ผลงานของผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่ 
 
ชนิดของตัวบ่งชี้  :  ผลผลิต 
 
ปีที่ใช้เก็บข้อมลู  :  ผลงาน  :  ปปีฏิทิน 
                        ผู้ส าเร็จการศกึษา  :  ปีการศึกษา 
 
ค าอธิบายตัวบ่งชี้  : 
 ผลงานของผู้ส าเรจ็การศึกษาระดบัปริญญาโทที่ได้รับการตีพิมพ์หรอืเผยแพรเ่ป็นปัจจัยส าคญัของคุณภาพของ
ผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทท่ีแสดงถึงความเป็นผู้น าทางความคิด ความสามารถด้านการคดิเชิงวิพากษ์ การน าเสนอ
ผลงาน มีทักษะในการวิจยั ทักษะและภมูิปัญญาในฐานะนักวิชาการและนักวิชาชีพช้ันสูง 
 ผลงานของผู้ส าเรจ็การศึกษาระดบัปริญญาโท หมายถึง บทความที่เป็นผลจากวิทยานพินธ์ หรือบทความจากสาร
นิพนธ ์หรือบทความจากศิลปนิพนธ์ 
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 การเผยแพร่สูส่าธารณะในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง หมายถึง การเผยแพร่ในลักษณะของรายงานสบืเนื่องจากการ
ประชุมวิชาการ วารสารวิชาการ หรือสิ่งพิมพ์ทางวิชาการในระดับมหาวิทยาลัย หรือระดับคณะฯ และต้องเป็นผลงานท่ีผ่าน
การกลั่นกรอง (Peer Review) โดยมีบุคคลภายนอกมหาวิทยาลยัร่วมเป็นกรรมการพิจารณาด้วย 
 บทความจากวิทยานิพนธ์ สารนิพนธ์ท่ีได้รับการตีพิมพ์ และสามารถน ามานับได้มีเฉพาะ Article หรือ 
Conference Paper หรือ Review เท่านั้น  
 บทความทีต่ีพิมพ์ในรายงานสืบเนือ่งจากการประชุมวิชาการนั้น สามารถน ามานับไดเ้ฉพาะทีเ่ป็นบทความฉบับ
สมบูรณ ์(Full Paper) เท่านั้น ที่ได้รับการตอบรับและตีพมิพ์แล้ว ซึง่อาจอยู่ในรูปแบบเอกสาร หรือสือ่อิเล็กทรอนิกส์กไ็ด ้
 การนับบทความจากวิทยานิพนธ์ สารนิพนธ์ท่ีได้รับการตีพิมพ์ หรือผลงานสร้างสรรค์ที่เผยแพร่ให้นับตามปีปฏิทินท่ี
ตรงกับปีการศึกษาที่ประเมิน ในกรณีที่บทความจากวิทยานิพนธ์ สารนิพนธ์ท่ีตีพิมพ์ หรือผลงานสร้างสรรค์ที่เผยแพร่เป็น
ผลงานเดิมแต่น าไปตีพมิพ์หรือเผยแพร่มากกว่า 1 ครั้ง ให้นับได้เพียง 1 ผลงาน ทั้งนี้จะนับเมื่อบทความจากวิทยานิพนธ์ สาร
นิพนธ์ หรือผลงานสร้างสรรคไ์ดต้พีิมพ์หรือด าเนินการไปแล้ว 
 การนับจ านวนผูส้ าเร็จการศึกษาระดับปรญิญาโทให้นับจ านวนผูส้ าเร็จการศึกษาระดบัปริญญาโทท้ังหมด (รวมทุก
แผนการศึกษา) โดยนับตามปีการศึกษา 
 ก าหนดระดับคณุภาพของงานวิจัยที่ตีพิมพ์ และระดับคณุภาพของงานสร้างสรรค์ทีเ่ผยแพร่ ดังนี ้
 
ระดับคุณภาพของงานวิจัยท่ีตีพิมพ ์

ค่าน้ าหนัก ระดับคณุภาพงานวิจัย 
0.25 มีการเผยแพรสู่่สาธารณะในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง 
0.50 มีการตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ (Proceeding)   
0.75 มีการตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ (Proceeding) หรือมีการ

ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติ 
1.00 มีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ  

 
ระดับคุณภาพของงานสร้างสรรค์ท่ีเผยแพร่ 

ค่าน้ าหนัก ระดับคณุภาพงานสร้างสรรค ์
0.125 งานสร้างสรรค์ทีไ่ด้รับการเผยแพรใ่นระดับสถาบันหรือจังหวัด 
0.25 งานสร้างสรรค์ทีไ่ด้รับการเผยแพรใ่นระดับชาต ิ
0.50 งานสร้างสรรค์ทีไ่ด้รับการเผยแพรใ่นระดับความร่วมมือระหว่างประเทศ (เป็นโครงการร่วมมือ

ระหวา่งประเทศไทยกับประเทศอื่น)   
0.75 งานสร้างสรรค์ทีไ่ด้รับการเผยแพรใ่นระดับภมูิภาคอาเซียน (เป็นการเผยแพรเ่ฉพาะในกลุม่

อาเซียน โดยมีอย่างน้อย 5 ประเทศเข้าร่วม นับรวมประเทศไทยดว้ย) 
1.00 งานสร้างสรรค์ทีไ่ด้รับการเผยแพรใ่นระดับนานาชาติ (เป็นการเผยแพร่ที่เปิดกวา้งส าหรับทุก

ประเทศ โดยมีอย่างน้อย 5 ประเทศท่ีไม่ได้อยู่ในกลุ่มอาเซียน)  
 
หมายเหตุ  : 
 1. อาเซียน หมายถึง สมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (Association of South East Asian 
Nations) มี 10 ประเทศ ได้แก่ กมัพูชา ไทย บรูไน พม่า ฟิลิปปินส์ มาเลเซีย ลาว เวียดนาม สิงคโปร์ และอินโดนเีซีย 
 2. การเผยแพร่งานสร้างสรรค์ในระดับภูมิภาคอาเซียน และระดับนานาชาติ เป็นการใหค้ะแนนตามแหล่งเผยแพร ่
ไม่จ าเป็นต้องไปแสดงในต่างประเทศ 
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เกณฑ์การประเมิน  : 
 แปลงค่าร้อยละของผลงานของผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปรญิญาโทที่ได้รับการตีพิมพ์ หรือเผยแพร่ต่อจ านวนผู้ส าเร็จ
การศึกษาระดับปรญิญาโททั้งหมดเป็นคะแนนระหว่าง 0 – 5 ค่ารอ้ยละของผลงานของผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทท่ี
ได้รับการตีพิมพห์รือเผยแพร่ ท่ีก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 เท่ากับ ร้อยละ 25 
 
สูตรการค านวณ  : 
 1. ค านวณค่าร้อยละของผลงานของผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปรญิญาโทที่ได้รบัการตีพมิพ์หรือเผยแพร ่

 
ร้อยละของผลงานของผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทท่ีได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร ่
              =   ผลรวมถ่วงน้ าหนกัของผลงานท่ีตีพิมพ์หรือเผยแพรข่องผู้ส าเรจ็การศึกษาระดับปริญญาโท x  100 
                                  จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปรญิญาโททั้งหมด  

 
 2. แปลงค่าร้อยละที่ค านวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 
 

 
 คะแนนท่ีได้     =  ร้อยละของผลงานของผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทที่ไดร้ับการตีพิมพ์หรือเผยแพร ่ x  5 
                                                                     25      
 

 
ตัวบ่งชี้ สมศ.ที่ 4 ผลงานของผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่ 
 
ชนิดของตัวบ่งชี้  :  ผลผลิต 
 
ปีที่ใช้เก็บข้อมลู  :  ผลงาน  :  ปปีฏิทิน 
                        ผู้ส าเร็จการศกึษา  :  ปีการศึกษา 
 
ค าอธิบายตัวบ่งชี้  : 
 ผลงานของผู้ส าเรจ็การศึกษาระดบัปริญญาเอกที่ไดร้ับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่เป็นปัจจยัส าคัญของคณุภาพของ
ผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกที่แสดงถึงความเป็นผู้น าทางความคิด ความสามารถด้านการคดิเชิงวิพากษ์ การน าเสนอ
ผลงาน มีทักษะในการวิจยั ทักษะและภมูิปัญญาในฐานะนักวิชาการและนักวิชาชีพช้ันสูง 
 ผลงานของผู้ส าเรจ็การศึกษาระดบัปริญญาเอก หมายถึง บทความที่เป็นผลจากวิทยานิพนธ์ปริญญาเอก 
 บทความจากวิทยานิพนธ์ที่ไดร้ับการตีพิมพ์ และสามารถน ามานับได้มีเฉพาะ Article หรือ Conference Paper 
หรือ Review เท่านั้น  
 บทความทีต่ีพิมพ์ในรายงานสืบเนือ่งจากการประชุมวิชาการนั้น สามารถน ามานับไดเ้ฉพาะทีเ่ป็นบทความฉบับ
สมบูรณ ์(Full Paper) ที่ได้รับการตอบรับและตีพิมพ์แล้ว ซึ่งอาจอยู่ในรูปแบบเอกสาร หรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ 
 การนับบทความจากวิทยานิพนธ์ทีไ่ด้รับการตีพิมพ ์ หรือผลงานสรา้งสรรค์ทีเ่ผยแพร่ให้นับตามปีปฏทิินที่ตรงกับปี
การศึกษาท่ีประเมิน ในกรณีที่บทความจากวิทยานิพนธ์ที่ตีพิมพ ์ หรือผลงานสร้างสรรค์ที่เผยแพร่เป็นผลงานเดมิแต่น าไป
ตีพิมพ์หรือเผยแพรม่ากกว่า 1 ครั้ง ให้นับได้เพียง 1 ผลงาน ทั้งนี้จะนับเมื่อบทความจากวิทยานิพนธ์ หรือผลงานสร้างสรรค์
ได้ตีพิมพ์หรือเผยแพรไ่ปแล้ว 
 การนับจ านวนผูส้ าเร็จการศึกษาระดับปรญิญาเอกให้นับจ านวนผูส้ าเร็จการศึกษาระดับปรญิญาเอกทั้งหมด โดยนับ
ตามปีการศึกษา 
 ก าหนดระดับคณุภาพของบทความวิจัยทีต่ีพิมพ์ และระดับคณุภาพของงานสร้างสรรค์ท่ีเผยแพร่ ดังนี ้
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ระดับคุณภาพของงานวิจัยท่ีตีพิมพ ์
ค่าน้ าหนัก ระดับคณุภาพงานวิจัย 

0.25 มีการตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ/ระดับนานาชาติ หรือมีการ
ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI   

0.50 มีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติที่มีช่ือปรากฏในประกาศของ สมศ.  
0.75 มีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่มีชื่อปรากฏอยู่ในประกาศของ สมศ.   
1.00 มีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ปรากฏในฐานข้อมลูการจดัอันดับวารสาร SJR 

(SCImago Journal Rank : www.scimagojr.com) หรือมีการตีพิมพใ์นวารสารวิชาการระดับ
นานาชาติที่มีชื่อปรากฏอยู่ในฐานข้อมูลสากล ISI หรือ Scopus    

   
ระดับคุณภาพของงานสร้างสรรค์ท่ีเผยแพร่ 

ค่าน้ าหนัก ระดับคณุภาพงานสร้างสรรค ์
0.125 งานสร้างสรรค์ทีไ่ด้รับการเผยแพรใ่นระดับสถาบันหรือจังหวัด 
0.25 งานสร้างสรรค์ทีไ่ด้รับการเผยแพรใ่นระดับชาต ิ
0.50 งานสร้างสรรค์ทีไ่ด้รับการเผยแพรใ่นระดับความร่วมมือระหว่างประเทศ (เป็นโครงการร่วมมือ

ระหว่างประเทศไทยกับประเทศอื่น)   
0.75 งานสร้างสรรค์ทีไ่ด้รับการเผยแพรใ่นระดับภมูิภาคอาเซียน (เป็นการเผยแพรเ่ฉพาะในกลุม่

อาเซียน โดยมีอย่างน้อย 5 ประเทศเข้าร่วม นับรวมประเทศไทยดว้ย) 
1.00 งานสร้างสรรค์ทีไ่ด้รับการเผยแพรใ่นระดับนานาชาติ (เป็นการเผยแพร่ที่เปิดกว้างส าหรับทุก

ประเทศ โดยมีอย่างน้อย 5 ประเทศท่ีไม่ได้อยู่ในกลุ่มอาเซียน)  
 
หมายเหตุ  : 
 1. อาเซียน หมายถึง สมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (Association of South East Asian 
Nations) มี 10 ประเทศ ได้แก่ กมัพูชา ไทย บรูไน พม่า ฟิลิปปินส์ มาเลเซีย ลาว เวียดนาม สิงคโปร์ และอินโดนเีซีย 
 2. การเผยแพร่งานสร้างสรรค์ในระดับภูมิภาคอาเซียน และระดับนานาชาติ เป็นการใหค้ะแนนตามแหล่งเผยแพร ่
ไม่จ าเป็นต้องไปแสดงในต่างประเทศ 
 
เกณฑ์การประเมิน  : 
 แปลงค่าร้อยละของผลงานของผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปรญิญาเอกที่ได้รับการตีพิมพ์ หรือเผยแพร่ต่อจ านวน
ผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกทั้งหมดเป็นคะแนนระหว่าง 0 – 5 ค่าร้อยละของผลงานของผู้ส าเร็จการศึกษาระดับ
ปริญญาเอกที่ไดร้ับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่ ท่ีก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 เท่ากับ ร้อยละ 50 
 
สูตรการค านวณ  : 
 1. ค านวณค่าร้อยละของผลงานของผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปรญิญาเอกที่ได้รบัการตีพมิพ์หรือเผยแพร่ 

 
ร้อยละของผลงานของผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร ่
              =   ผลรวมถ่วงน้ าหนกัของผลงานท่ีตีพิมพ์หรือเผยแพรข่องผู้ส าเรจ็การศึกษาระดับปริญญาเอก  x  100 
                                          จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกทั้งหมด  
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 2. แปลงค่าร้อยละที่ค านวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 
 

 
คะแนนท่ีได้     =  ร้อยละของผลงานของผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกที่ไดร้ับการตีพิมพ์หรือเผยแพร ่ x  5 
                                                                     50      

 
 

องค์ประกอบที่ 3 กิจกรรมการพัฒนานักศึกษา 
 
 

ตัวบ่งชี้ที่ 3.1 ระบบและกลไกการให้ค าปรึกษาและบริการด้านข้อมูลข่าวสาร 

ชนิดของตัวบ่งชี้  :  กระบวนการ 
 
ปีที่ใช้เก็บข้อมลู  :  ปีการศึกษา 
 
ค าอธิบายตัวบ่งชี้  :  
 ภาควิชาควรจัดบริการด้านตา่งๆ ให้กับนักศึกษาและศิษย์เก่าอย่างครบถ้วน โดยเฉพาะในกิจกรรมต่อไปนี้ 
 1. การบริการด้านการแนะแนวและการให้ค าปรึกษา ท้ังด้านวิชาการและการใช้ชีวิต 
 2. การบริการด้านข้อมลูข่าวสารที่เป็นประโยชน์ต่อนักศึกษาและศษิย์เก่า เช่น ทุนกู้ยืมการศึกษา แหล่งทุนการ 
ศึกษาต่อ  การบริการจัดหางาน แหล่งข้อมูลการฝึกประสบการณ์วชิาชีพ ข้อมูลข่าวสารความเคลื่อนไหวในและนอกสถาบันที่
จ าเป็นแก่นักศึกษาและศิษย์เก่า  
 3. การจัดโครงการเพื่อพัฒนาประสบการณ์ทางวิชาชีพแก่นักศึกษาและศิษยเ์ก่าในรูปแบบตา่งๆ 
 
เกณฑ์มาตรฐาน  : 
 1. มีการจัดบริการให้ค าปรึกษาทางวิชาการและแนะแนวการใช้ชีวิตแก่นักศึกษา 
 2. มีการจัดบริการข้อมลูข่าวสารทีเ่ป็นประโยชน์ต่อนักศึกษา 
 3. มีการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาประสบการณท์างวิชาการและวิชาชีพแก่นักศึกษา 
 4. มีการจัดบริการข้อมลูข่าวสารทีเ่ป็นประโยชน์ต่อศิษย์เก่า 
 5. มีการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาความรู้และประสบการณ์ให้กับศิษย์เก่า 
 6. มีผลการประเมินคณุภาพของการให้บริการในข้อ 1 – 3 ทุกข้อไม่ต่ ากว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5  
  7. มีการน าผลการประเมินคณุภาพของการให้บริการมาใช้เป็นข้อมลูในการพัฒนาการจดับริการที่สนองความ 
ต้องการของนักศึกษา 
 
หมายเหตุ  :  ในกรณีภาควิชาท่ียงัไม่มีศิษย์เกา่ถือว่าผ่านเกณฑม์าตรฐานข้อ 4 และข้อ 5 โดยอนุโลม 

เกณฑ์การประเมิน  :  

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 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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สิ่งที่หน่วยงานต้องด าเนินการ  : 
 1. แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาให้กับนักศึกษา และควบคุมติดตามให้อาจารย์ที่ปรึกษาปฏิบัตหิน้าท่ีตามที่ได้รับ 
มอบหมายอย่างมีประสิทธิภาพ 
 2. ให้บริการข้อมูลข่าวสารที่มีประโยชน์ต่อนักศึกษาปัจจุบันและศษิย์เก่าในช่องทางต่างๆ เช่น บอร์ประชาสมัพันธ์
ของภาควิชา เว็บไซต์ของภาควิชา เป็นต้น 
 3. จัดกิจกรรมพัฒนาประสบการณท์างวิชาการและวิชาชีพแก่นักศกึษาปัจจุบันและศิษย์เก่า 
 4. ประเมินผลการให้บริการด้านตา่งๆ ที่ให้กับนักศึกษาปัจจุบันและศิษย์เก่า และน าผลมาพัฒนาปรบัปรุงการ 
ให้บริการให้มีประสิทธิภาพและตรงกับความต้องการของนักศึกษาและศิษยเ์ก่า 
 
เอกสารอ้างอิง  : 
 1. ค าสั่งแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาของภาควิชา 
 2. หลักฐานเชิงประจักษ์ของการจดัให้บริการข่าวสารแก่นักศึกษาและศิษย์เก่า 
 3. สรุปผลโครงการ/กิจกรรมที่ภาควิชาจัดขึ้นเพื่อพัฒนาประสบการณ์ทางวิชาการ ความรู้แก่นักศึกษาปัจจุบันและ
ศิษย์เกา่ ซึ่งต้องมีรายละเอียดเกีย่วกับเป้าประสงค์ ตัวช้ีวัดความส าเร็จ และประเมินผล พร้อมท้ังแนวทางการพัฒนาปรับปรุง
การจัดโครงการ/กิจกรรมให้มีประสิทธิภาพต่อไป 
 
ตัวบ่งชี้ที่ 3.2 ระบบและกลไกการส่งเสริมกิจกรรมนกัศึกษา 

ชนิดของตัวบ่งชี้  :  กระบวนการ 
 
ปีที่ใช้เก็บข้อมลู  :  ปีการศึกษา 
 
ค าอธิบายตัวบ่งชี้  :  
 ภาควิชาต้องส่งเสริมให้มีการจดักจิกรรมนักศึกษาต่างๆ อย่างเหมาะสมและครบถ้วน กิจกรรมนักศกึษา หมายถึง
กิจกรรมเสริมหลักสตูรที่ด าเนินการทั้งโดยภาควิชาและโดยสโมสรนกัศึกษา เป็นกิจกรรมที่ผูเ้ข้าร่วมจะมีโอกาสไดร้ับการ
พัฒนาสติปัญญา สังคม อารมณ์ ร่างกาย และคณุธรรมจรยิธรรมสอดคล้องกับคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ 5 
ประการ ได้แก่ (1) คุณธรรม จรยิธรรม (2) ความรู้ (3) ทักษะทางปัญญา (4) ทักษะความสมัพันธ์ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ (5) ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และสอดคล้องกับคุณลักษณะของ
บัณฑิตที่พึงประสงค์ที่สภา/องค์กรวิชาชีพได้ก าหนดเพิ่มเตมิ ตลอดจนสอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต 

เกณฑ์มาตรฐาน  : 
 1. ภาควิชาจัดท าแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาท่ีส่งเสริมผลการเรยีนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับ 
อุดมศึกษาแห่งชาติตามที่ไดร้ับมอบหมายจากคณะฯ 
 2. มีกิจกรรมให้ความรู้และทักษะการประกันคณุภาพการศึกษาแก่นักศึกษา 
 3. มีการส่งเสริมให้นักศึกษาน าความรู้ด้านการประกันคณุภาพไปใช้ในการจัดกิจกรรมทีด่ าเนินการโดยนักศึกษา 
ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะฯ ทั้งในระดับปริญญาตรี และบัณฑติศึกษา จากกิจกรรมต่อไปนี ้
     - กิจกรรมวิชาการทีส่่งเสริมคณุลักษณะบณัฑิตที่พึงประสงค์ 
     - กิจกรรมกีฬาหรือส่งเสรมิสุขภาพ 
     - กิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์หรอืรักษาสิ่งแวดล้อม 
     - กิจกรรมเสรมิสร้างคุณธรรมและจริยธรรม 
     - กิจกรรมส่งเสริมศลิปะและวฒันธรรม 
 4. มีการสนับสนุนให้นักศึกษาสร้างเครือข่ายพัฒนาคุณภาพระหว่างภาควิชา และมีกจิกรรมร่วมกัน 
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 5. มีการประเมินความส าเร็จตามวตัถุประสงค์ของแผนการจดักิจกรรมพัฒนานักศึกษา 
 6. มีการน าผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือปรับปรุงการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนานักศึกษา 
 

เกณฑ์การประเมิน  :  
 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการด าเนินการ 

1 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

2 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

3 หรือ 4 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

5 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

6 ข้อ 
 
สิ่งที่หน่วยงานต้องด าเนินการ  : 
 1. จัดท าแผนการจดักิจกรรมของนักศึกษาในกิจกรรมทีไ่ด้รับมอบหมายจากคณะฯ 
 2. จัดบรรยายให้ความรู้ด้านประกนัคุณภาพให้กับนักศึกษา 
 3. สนับสนุนและควบคุมดูแลการจัดกิจกรรมของนักศึกษาและให้นกัศึกษาใช้กระบวนการประกันคุณภาพในการจดั
กิจกรรมของนักศึกษา 
 4. ร่วมกับคณะฯ ในการสร้างเครอืข่ายของนักศึกษาในการพัฒนาคุณภาพภายในคณะฯ และระหว่างคณะฯ 
 5. ประเมินผลแผนการส่งเสริมการจัดกิจกรรมของนักศึกษาของภาควิชา และน าผลมาพัฒนาปรับปรงุแผนการ 
ส่งเสริมในปีถัดไป 
 
เอกสารอ้างอิง  : 
 1. แผนการส่งเสรมิการจดักิจกรรมของนักศึกษาของภาควิชา 
 2. สรุปผลโครงการ/กจิกรรมให้ความรู้ด้านประกันคณุภาพของภาควิชา 
 3. สรุปผลโครงการ/กจิกรรมที่จัดโดยนักศึกษา 
 4. สรุปผลการจัดกิจกรรมร่วมกันของเครือข่ายพัฒนาคุณภาพของนักศึกษา 
 5. สรุปผลการด าเนินงานตามแผนส่งเสริมการจัดกิจกรรมนักศึกษาของภาควิชา พร้อมท้ังแนวทางการพัฒนา 
ปรับปรุงแผนในปีต่อไป 
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องค์ประกอบที่ 4 การวิจัย 
 
 

ตัวบ่งชี้ที่ 4.1 ระบบและกลไกการพัฒนางานวิจัยหรืองานสร้างสรรค ์

ชนิดของตัวบ่งชี้  :  กระบวนการ 
 
ปีที่ใช้เก็บข้อมลู  :  ปีการศึกษา 
 
ค าอธิบายตัวบ่งชี้  :  
 ภาควิชาต้องมีการบริหารจัดการงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่มีคณุภาพ โดยมีแนวทางการด าเนินงานท่ีเป็นระบบ
และมีกลไกส่งเสริมสนับสนุนครบถ้วน เพื่อให้สามารถด าเนินการไดต้ามแผนที่ก าหนดไว้ ทั้งการสนับสนุนด้านการจัดหาแหล่ง
ทุนวิจัยและการจัดสรรทุนวิจัย การส่งเสริมและพัฒนาสมรรถนะแก่นักวิจัยและทีมวิจยั การสนับสนนุทรัพยากรที่จ าเป็น ซึ่ง
รวมถึงทรัพยากรบุคคล ทรัพยากรเงิน เครื่องมืออุปกรณต์่างๆ ท่ีเกี่ยวข้อง 

 จรรยาบรรณนักวิจัย หมายถึง หลักเกณฑ์ควรประพฤติปฏิบัติของนักวิจัยทั่วไป เพื่อให้การด าเนินงานวิจัยตั้งอยู่บน
พื้นฐานของจริยธรรมและหลักวิชาการที่เหมาะสม ตลอดจนประกนัมาตรฐานของการศึกษาค้นคว้าให้เป็นไปอย่างสมศักดิศ์รี
และเกียรตภิูมิของนักวิจัย ดังน้ี 
 1. นักวิจัยต้องซื่อสัตย์และมีคณุธรรมในทางวิชาการและการจัดการ 
 2. นักวิจัยต้องตระหนักถึงพันธกรณีในการท าวิจัยตามข้อตกลงที่ท าไว้กับหน่วยงานที่สนับสนุนการวิจยั และต่อ 
หน่วยงานท่ีตนสังกัด 
 3. นักวิจัยต้องมีพื้นฐานความรู้ในสาขาวิชาการที่ท าวิจัย 
 4. นักวิจัยต้องมีความรับผิดชอบตอ่สิ่งท่ีศึกษาวิจัย ไม่ว่าจะเป็นสิ่งมชีีวิตหรือไมม่ีชีวิต 
 5. นักวิจัยต้องเคารพศักดิ์ศรี และสิทธิของมนุษย์ท่ีใช้เป็นตัวอย่างในการวิจัย 
 6. นักวิจัยต้องมีอิสระทางความคดิ โดยปราศจากอคติในทุกข้ันตอนของการท าวิจัย 
 7. นักวิจัยพึงน าผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ในทางที่ชอบ 
 8. นักวิจัยพึงเคารพความคิดเห็นทางวิชาการของผู้อื่น 
 9. นักวิจัยพึงมีความรับผดิชอบต่อสังคมทุกระดับ 
 การบูรณาการ (Integration)  หมายถึง การผสมกลมกลืนของแผน กระบวนการสารสนเทศ การจดัการทรัพยากร 
การปฏิบัติการ ผลลัพธ์ และการวิเคราะห์ เพื่อสนับสนุนเป้าประสงค์ที่ส าคัญของหน่วยงาน การบรูณาการที่มีประสิทธิผล 
เป็นมากกว่าความสอดคล้องไปในแนวทางเดียวกัน (Alignment) ซึ่งการด าเนินงานของแต่ละองค์ประกอบภายในระบบ
จัดการ ผลการด าเนินการมีความเช่ือมโยงกันเป็นหนึ่งเดียวอย่างสมบูรณ์ 
 นักวิจัยประจ า หมายถึง ข้าราชการ หรือพนักงาน หรือบุคคลที่มสีญัญาจ้างกับสถาบันอุดมศึกษา ทีม่ีต าแหน่งเป็น
เจ้าหน้าท่ีวิจัยหรือนักวิจัย 

 เกณฑ์มาตรฐาน  : 
 1. มีระบบและกลไกบรหิารงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ เพื่อให้บรรลเุป้าหมายตามแผนด้านการวิจยัของภาควิชา
และด าเนินการตามระบบท่ีก าหนด 
 2. มีการบูรณาการกระบวนการวิจยัหรืองานสร้างสรรค์กับการจัดการเรียนการสอน 
 3. มีการพัฒนาศักยภาพด้านการวจิัยหรืองานสร้างสรรค์ และให้ความรู้ด้านจรรยาบรรณการวิจัยแก่อาจารย์ประจ า
และนักวิจัยประจ า 
 4. มีการจัดสรรงบประมาณของภาควิชา เพื่อเป็นทุนวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ 
 5. มีการสนับสนุนพันธกิจด้านการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ตามอัตลักษณ์ของคณะฯ หรือภาควิชา อย่างน้อยใน 
ประเด็นต่อไปนี ้
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     - ห้องปฏิบัติการวิจัยฯ หรือหน่วยวิจัย หรือศูนย์เครื่องมือ หรือศนูย์ให้ค าปรึกษาและสนับสนุนการวิจัยฯ 
     - ห้องสมุดหรือแหล่งค้นคว้าข้อมูลสนับสนุนการวิจยัฯ 
     - สิ่งอ านวยความสะดวกหรือการรักษาความปลอดภัยในการวิจยัฯ เช่น ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ระบบรักษา
ความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการวจิัย 
     - กิจกรรมวิชาการทีส่่งเสริมงานวิจัยฯ เช่น การจัดประชุมวิชาการ การจัดแสดงงานสร้างสรรค์ การจัดให้มี
ศาสตราจารย์อาคันตุกะหรือศาสตราจารย์รับเชิญ (Visiting professor) (อาจใช้ผลการด าเนินงานของมหาวิทยาลัย คณะฯ 
และเพิ่มการด าเนินงานของภาควชิาเพิ่มเติม) 
 6. มีการติดตามและประเมินผลการสนับสนุนในข้อ 4 และข้อ 5 อย่างครบถ้วน 
 7. มีการน าผลการประเมินไปปรับปรุงการสนับสนุนพันธกิจด้านการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ของภาควชิา 
 
เกณฑ์การประเมิน  :  

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 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 
 

สิ่งทีห่น่วยงานต้องด าเนินการ  : 
 1. มีผู้รับผิดชอบ กระบวนการและแผนงานด้านการวิจัยของภาควิชา และด าเนินการตามแผน 
 2. มีการบูรณาการงานวิจัยกบัการจัดการเรียนการสอนของภาควิชา 
 3. มีการพัฒนาศักยภาพด้านการวจิัยแก่คณาจารย์และนักวิจยั 
 4. มีการจัดงบประมาณสนับสนุนงานวิจัย 
 5. มีการสนับสนุนด้านเครื่องมืออปุกรณ์ ห้องปฏิบตัิการวิจัย ระบบเทคโนโลยสีารสนเทศด้านงานวิจัย ฯลฯ 
 6. มีการติดตามและประเมินผลการสนับสนุนด้านงานวิจัยท่ีภาควิชาจัดให้กับคณาจารย์และนักวิจยั 
 
เอกสารอ้างอิง  : 
 1. ผังแสดงกระบวนการด าเนินงานและผูร้ับผดิชอบด้านงานวิจัยของภาควิชา 
 2. แผนการด าเนินงานด้านการวจิยัของภาควิชา 
 3. เอกสารแสดงการบูรณาการงานวิจัยกับการเรียนการสอน เช่น โครงการวจิัยของคณาจารย์ที่เช่ือมโยงกับการ
เรียนการสอน โดยมีนักศึกษาระดบัปริญญาตร ีระดับบณัฑิตศึกษาเข้าร่วมกับโครงการวิจัยของคณาจารย์  การน าผลการวิจัย
ของคณาจารยม์าเป็นกรณีศึกษาในการเรยีนการสอน เป็นต้น 
 4. สรุปผลการจัดอบรมสมัมนา หรือส่งคณาจารย์ นักวิจยั เข้าร่วมฝึกอบรมสัมมนาเพื่อศักยภาพด้านการวิจัย และ
ให้ความรู้จรรยาบรรณด้านการวิจยั 
 5. งบประมาณประจ าปีด้านการวจิัยของภาควิชา 
 6. หลักฐานเชิงประจักษ์ ด้านเครือ่งมืออุปกรณ์สนับสนุนการวิจยั ห้องปฏิบัติการวิจยั ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
สนับสนุนการวิจัย ที่ภาควิชาสนับสนุนการด าเนินด้านการวิจัยของคณาจารย์และนักวิจัย 
 7. สรุปผลการประเมินความพึงพอใจของคณาจารย์ นักวิจยั ต่อการด าเนินงานและสนับสนุนด้านวิจยัของภาควิชา 
และแนวทางการพัฒนาปรับปรุงจากผลการประเมิน 
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ตัวบ่งชี้ที่ 4.3 เงินสนับสนนุงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ต่อจ านวนอาจารย์ประจ าและนกัวิจัยประจ า 
 
ชนิดของตัวบ่งชี้  :  ปัจจัยน าเขา้ 
 
ปีที่ใช้เก็บข้อมลู  :  เงินสนับสนุนงานวิจัย  :  ปีปฏิทิน 
                        จ านวนอาจารย์และนักวิจัย  :  ปีการศึกษา 
 
ค าอธิบายตัวบ่งชี้  :  
 ปัจจัยส าคญัที่ส่งเสรมิสนับสนุนใหเ้กิดการผลติงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ในสถาบันอุดมศึกษา คือ เงินสนับสนุน
งานวิจัยหรืองานสรา้งสรรค์ ดังนั้น ภาควิชาจึงต้องจัดสรรเงินจากภายในและที่ไดร้ับจากภายนอกเพื่อสนับสนุนการท าวิจัย
หรืองานสร้างสรรค์อย่างมีประสิทธิภาพตามสภาพแวดล้อมและจดุเน้นของมหาวิทยาลัย นอกจากนั้นเงินทุนวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค์ทีภ่าควิชาได้รับจากแหล่งทุนภายนอกยังเป็นตัวบ่งช้ีที่ส าคัญ ที่แสดงศักยภาพด้านการวิจัยของภาควิชา โดยเฉพาะ
สถาบันที่อยู่ในกลุ่มที่เน้นการวิจัย 
 อาจารย์ประจ า หมายถึง ข้าราชการ พนักงาน และบุคคลทีม่ีสญัญาจ้างกับสถาบันอุดมศึกษาท้ังปกีารศึกษา ซึ่งมี
หน้าท่ีความรับผิดชอบตามพันธกิจหลักของสถาบันอุดมศึกษา 
 นักวิจัยประจ า หมายถึง ข้าราชการ หรือพนักงาน หรือบุคคลที่มสีญัญาจ้างกับสถาบันอุดมศึกษา ทีม่ีต าแหน่งเป็น
เจ้าหน้าท่ีวิจัยหรือนักวิจัย 

เกณฑ์การประเมินส าหรับสถาบันกลุม่ ค1 
 กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี จ านวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากภายในและ
ภายนอกสถาบันท่ีก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5   =   180,000 บาทขึ้นไปต่อคน 

สูตรการค านวณ :  

 1. ค านวณจ านวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยต่อจ านวนอาจารย์
ประจ าและนักวิจัยประจ า 
 

 จ านวนเงินสนับสนุนงานวิจยัหรืองานสร้างสรรคจ์ากภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยต่อจ านวนอาจารย์ประจ า
และนักวิจัยประจ า  =  จ านวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย 
          จ านวนอาจารย์ประจ าและนกัวิจัยประจ า 
            
 2. แปลงจ านวนเงินที่ค านวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5  
 

     คะแนนท่ีได้   =   จ านวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ต่ออาจารย์ประจ าและนักวิจยัประจ า x  5 
                                                                         180,000 
หมายเหตุ  :  
 1. จ านวนอาจารย์ประจ าและนักวจิัยประจ า ให้นับตามปีการศึกษา และนับเฉพาะที่ปฏิบัติงานจริงไมน่ับรวมผูล้า 
ศึกษาต่อ 
 2. ให้นับจ านวนเงินท่ีมีการลงนามในสัญญารับทุนในปีปฏิทินที่ตรงกับปีการศึกษาท่ีประเมิน ไม่ใช่จ านวนเงินท่ีเบิก 
จ่ายจริง 
 3. กรณีที่มีหลักฐานการแบ่งสดัสว่นเงินสนับสนุนงานวิจัย ซึ่งอาจเป็นหลักฐานจากแหล่งทุนหรือหลกัฐานจากการ
ตกลงร่วมกันของส่วนงานหรือสถาบันท่ีร่วมโครงการ ให้แบ่งสัดส่วนเงินตามหลักฐานท่ีปรากฏ กรณีที่ไม่มีหลักฐานให้แบ่งตาม
สัดส่วนผู้ร่วมวิจัยของแต่ละส่วนงานหรือสถาบัน 
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 4. ส าหรับโครงการวิจัยที่มรีะยะเวลาการด าเนินงานท่ีระบุในโครงการมากกว่า 1 ปี กรณีที่มีหลกัฐานการแบ่ง
สัดส่วนเงินสนับสนุนงานวิจัยแตล่ะปีไว้อย่างชัดเจน ให้แบ่งเงินตามหลักฐานที่ระบุในแตล่ะปี กรณีที่ไมไ่ดร้ะบไุว้ให้แบ่งเงิน
ตามสดัส่วนงานในแตล่ะป ี
 5. การนับจ านวนเงินสนับสนุนโครงการวิจัย สามารถนับเงินโครงการวิจัยสถาบันทีไ่ด้ลงนามในสัญญารับทุนโดย
อาจารย์หรือนักวิจัย แต่ไม่สามารถนับเงินโครงการวิจัยสถาบันที่บุคลากรสายสนับสนุนท่ีไม่ใช่นักวิจัยเป็นผู้ด าเนินการ 
 
เอกสารอ้างอิง  :  
 1. สรุปเงินสนับสนุนงานวิจัยที่อาจารย์ประจ าและนักวิจัยประจ าไดร้ับในปีปฏิทินท่ีตรงกับปีการศึกษา  
 2. จ านวนอาจารย์ประจ าและนักวจิัยประจ าของภาควิชา 
  
ตัวบ่งชี้ สมศ.ที่ 5 งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่ 
 
ชนิดของตัวบ่งชี้  :  ผลผลิต 
 
ปีที่ใช้เก็บข้อมลู  :  ผลงานวิจัย  :  ปีปฏิทิน 
                        จ านวนอาจารย์และนักวิจัย  :  ปีการศึกษา  
 
ค าอธิบายตัวบ่งชี้  :  
 การวิจัยเป็นพันธกิจหนึ่งที่ส าคัญของสถาบันอุดมศึกษา การด าเนินการตามพันธกิจอยา่งมีประสิทธิภาพและประสบ
ความส าเร็จนั้น สามารถพิจารณาได้จากผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ที่มีคณุภาพและมีการเผยแพร่อย่างกว้างขวาง จากการ
เปรียบเทยีบจ านวนบทความวิจยัที่ตีพิมพ์และจ านวนผลงานสร้างสรรค์ที่เผยแพร่ในระดับชาตหิรือระดับนานาชาติกับจ านวน
อาจารย์ประจ าและนักวิจัยประจ า 
 บทความจากผลงานวิจัยท่ีได้รับการตีพิมพ์ที่สามารถน ามานับได้มีเฉพาะ Article หรือ Conference Paper หรอื 
Review ที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ (Journal) ในระดับชาติหรือนานาชาติ  
 บทความจากผลงานวิจัยท่ีตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการนั้นสามาถน ามานับได้เฉพาะที่เป็น
บทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper) ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนือ่งจากการประชุมวิชาการระดับชาติหรือนานาชาติ ซึ่งอาจ
อยู่ในรูปแบบเอกสาร หรือสื่ออิเลก็ทรอนิกส ์
 งานสร้างสรรค์ทีไ่ด้รับการเผยแพรท่ี่น ามานับได้ ต้องเป็นการเผยแพร่งานสร้างสรรค์ในลักษณะสิ่งตพีิมพ์ การจัด
นิทรรศการ (Exhibition) การจัดการแสดง (Performance) หรือการจัดประกวด ซึ่งเป็นการน าเสนอผลงานศลิปะแขนงต่างๆ 
สู่สาธารณะ โดยมีการจดัการน าเสนอการเผยแพร่ในระดับชาติหรือนานาชาติอย่างเป็นระบบและเป็นวิธีการที่ยอมรับในวง
วิชาชีพ โดยมีกระบวนการพิจารณาคัดเลือกคณุภาพผลงานก่อนการเผยแพร่ เช่น มีคณะกรรมการกลั่นกรองคณุภาพของ
ผลงานก่อนเผยแพร่ ท้ังนี้ แหล่งเผยแพร่ต้องเป็นแหล่งเผยแพร่ที่ยอมรับในวงวิชาการ 
 การนับบทความจากผลงานวิจยั หรือผลงานสร้างสรรค์ที่ตีพิมพ์หรอืเผยแพร่ ให้นับรวมผลงานของอาจารย์ประจ า
และนักวิจัยประจ าทั้งหมด (นับรวมผู้ทีล่าศึกษาต่อด้วย) โดยใหน้ับตามปีปฏิทินที่ตรงกับปีการศึกษาท่ีประเมิน ในกรณีที่
บทความจากผลงานวิจัยท่ีตีพิมพห์รือผลงานสร้างสรรค์ที่เผยแพร่เป็นผลงานเดิม แต่น าไปตีพิมพ์หรอืเผยแพรม่ากกว่า 1 ครัง้ 
ให้นับได้เพียง 1 ผลงาน ทั้งนี้จะนับเมื่อบทความจากผลงานวิจยัหรือผลงานสร้างสรรค์ไดต้ีพิมพ์แล้วหรือเผยแพร่ไปแล้ว โดย
ผลงานของนักศึกษาและผู้ส าเรจ็การศึกษาไม่สามารถนับเป็นผลงานของอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ ์ สารนิพนธ์ หรือศิลป
นิพนธไ์ด ้
 การนับจ านวนอาจารย์ประจ าและนักวิจัยประจ าทั้งหมด ให้นับตามปีการศึกษา โดยนับรวมอาจารย์ประจ าและ
นักวิจัยประจ าทั้งที่ปฏิบตัิงานจริงและลาศึกษาต่อ 
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 ก าหนดระดับคณุภาพของงานวิจัยที่ตีพิมพ์ และระดับคณุภาพของงานสร้างสรรค์ทีเ่ผยแพร่ ดังนี ้
ระดับคุณภาพของงานวิจัยท่ีตีพิมพ ์

ค่าน้ าหนัก ระดับคณุภาพงานวิจัย 
0.25 มีการตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ/ระดับนานาชาติ หรือมีการ

ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI   
0.50 มีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติที่มีช่ือปรากฏอยูใ่นประกาศของ สมศ.  
0.75 มีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่มีชื่อปรากฏอยู่ในประกาศของ สมศ.   
1.00 มีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ปรากฏในฐานข้อมลูการจดัอันดับวารสาร SJR 

(SCImago Journal Rank : www.scimagojr.com) หรือ มีการตพีิมพ์ในวารสารวิชาการระดับ
นานาชาติที่ปรากฏในฐานข้อมลูสากล ISI หรือ Scopus    

       
ระดับคุณภาพของงานสร้างสรรค์ท่ีเผยแพร่ 

ค่าน้ าหนัก ระดับคณุภาพงานวิจัย 
0.125 งานสร้างสรรค์ทีไ่ด้รับการเผยแพรใ่นระดับสถาบันหรือจังหวัด 
0.25 งานสร้างสรรค์ทีไ่ด้รับการเผยแพรใ่นระดับชาต ิ
0.50 งานสร้างสรรค์ทีไ่ด้รับการเผยแพรใ่นระดับความร่วมมือระหว่างประเทศ (เป็นโครงการร่วมมือ

ระหว่างประเทศไทยกับประเทศอื่น)   
0.75 งานสร้างสรรค์ทีไ่ด้รับการเผยแพรใ่นระดับภมูิภาคอาเซียน (เป็นการเผยแพรเ่ฉพาะในกลุม่

อาเซียน โดยมีอย่างน้อย 5 ประเทศเข้าร่วม นับรวมประเทศไทยดว้ย) 
1.00 งานสร้างสรรค์ทีไ่ด้รับการเผยแพรใ่นระดับนานาชาติ (เป็นการเผยแพร่ที่เปิดกว้างส าหรับทุก

ประเทศ โดยมีอย่างน้อย 5 ประเทศท่ีไม่ได้อยู่ในกลุ่มอาเซียน)  
 
หมายเหตุ  : 
 1. อาเซียน หมายถึง สมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (Association of South East Asian 
Nations) มี 10 ประเทศ ได้แก่ กมัพูชา ไทย บรูไน พม่า ฟิลิปปินส์ มาเลเซีย ลาว เวียดนาม สิงคโปร์ และอินโดนเีซีย 
 2. การเผยแพร่งานสร้างสรรค์ในระดับภูมิภาคอาเซียน และระดับนานาชาติ เป็นการใหค้ะแนนตามแหล่งเผยแพร ่
ไม่จ าเป็นต้องไปแสดงในต่างประเทศ 
 3. ในกรณีที่บทความวิจัยตีพิมพร์่วมกับนักศึกษาในระดับบณัฑิตศกึษา จะนับไดเ้มื่ออาจารย์เป็นเจา้ของโครงการ 
วิจัยนั้น 
 
เกณฑ์การประเมิน  : 
 แปลงค่าร้อยละของงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ของอาจารย์ประจ าและนักวิจัยประจ าทีไ่ดร้ับการตีพิมพ์หรือ
เผยแพรต่่อจ านวนอาจารย์ประจ าและนักวิจัยประจ าทั้งหมด เป็นคะแนนระหว่าง 0 – 5 ส าหรับกลุม่สาขาวิชาวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี ร้อยละของงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่ได้รับการตพีิมพ์หรือเผยแพร่ที่ก าหนดใหเ้ป็นคะแนนเตม็ 5 = ร้อยละ 
20 ขึ้นไป ดังนี ้
 
สูตรการค านวณ  : 
 1. ค านวณร้อยละของผลงานวิจยัหรืองานสร้างสรรค์ของอาจารย์ประจ าและนักวิจัยประจ าทีต่ีพิมพ์หรือเผยแพร่ต่อ
จ านวนอาจารย์ประจ าและนักวิจยัประจ าทั้งหมด 

 
         ร้อยละของงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ของอาจารย์ประจ าและนักวิจัยประจ าทีต่ีพิมพห์รือเผยแพร่ 
                  =   ผลรวมถ่วงน้ าหนักของงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่ตีพิมพ์หรือเผยแพร่  x  100 
                                    จ านวนอาจารย์ประจ าและนักวิจัยประจ าทั้งหมด  
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 2. แปลงร้อยละที่ค านวณได้ในข้อ 1 เทยีบกับคะแนนเตม็ 5 
 
                   คะแนนท่ีได้   =   ร้อยละของงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ท่ีตีพิมพ์หรือเผยแพร ่ x  5 
                                                                              20      
 

เอกสารอ้างอิง  :  
 1. สรุปผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่ในปีปฏิทินที่ตรงกับปีการศึกษา  
 2. จ านวนอาจารย์ประจ าและนักวจิัยประจ าของภาควิชา 
 
ตัวบ่งชี้ สมศ.ที่ 6 งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ท่ีน าไปใช้ประโยชน์ 
 
ชนิดของตัวบ่งชี้  :  ผลผลิต 
 
ปีที่ใช้จัดเก็บข้อมูล  :  ผลงานวิจยัหรืองานสร้างสรรค์  :  ปีปฏิทิน 
                            จ านวนอาจารย์และนักวิจัย  :  ปีการศึกษา 
 
ค าอธิบายตัวบ่งชี้  :  
 การวิจัยเป็นพันธกิจหนึ่งที่ส าคัญของสถาบันอุดมศึกษา การด าเนินการตามพันธกิจอยา่งมีประสิทธิภาพและประสบ
ความส าเร็จนั้น สามารถพิจารณาได้จากผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ที่มคีุณภาพและมีประโยชน์สู่การน าไปใช้ จากการ
เปรียบเทยีบจ านวนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ของอาจารย์ประจ าและนักวิจัยประจ าที่น าไปใช้ประโยชน์ในการแก้ปัญหา
ตามวัตถุประสงค์ทีร่ะบุไว้ในโครงการวิจัยและรายงานการวิจัย โดยไดร้ับการรับรองการใช้ประโยชนจ์ากหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง
ของอาจารย์ประจ าและนักวิจัยประจ า 
 งานวิจัยหรืองานสรา้งสรรค์ที่น าไปใช้ประโยชน์ หมายถึง งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่น าไปใช้ประโยชน์ตาม
วัตถุประสงค์ที่ระบไุว้ในโครงการ โครงการวิจัย และรายงานการวิจัยอย่างถูกต้อง สามารถน าไปสูก่ารแก้ปัญหาได้อย่างเป็น
รูปธรรม มีความคิดรเิริ่มสรา้งสรรค์ในการประยุกต์ใช้กับกลุม่เปา้หมาย โดยมีหลักฐานปรากฏชัดเจนถึงการน าไปใช้จน
ก่อให้เกิดประโยชน์ไดจ้ริงอย่างชัดเจนตามวตัถุประสงค์ และ/หรือได้รับการรับรองการใช้ประโยชน์จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
โดยมีหลักฐานเชิงประจักษ์หรือการรับรอง/การตรวจรับงานโดยหน่วยงานภายนอกสถานศึกษา ประเภทของการใช้ประโยชน์
จากงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ ที่สามารถน าไปสู่การแก้ปญัหาได้อย่างเป็นรูปธรรม มดีังนี้ 
 1. การใช้ประโยชน์เชิงสาธารณะ เช่น ผลงานวิจัยท่ีน าไปใช้ให้เกดิประโยชน์แก่สาธารณชนในเรื่องต่างๆ ที่ท าให้
คุณภาพชีวิตและเศรษฐกิจของประชาชนดีขึ้น ได้แก่ การใช้ประโยชน์ด้านสาธารณสุข ด้านการบริหารจัดการส าหรับวสิาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่อม (SME)  ด้านการส่งเสริมประชาธิปไตยภาคประชาชน ด้านศิลปะและวัฒนธรรม ด้านวิถีชีวิตตาม
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เป็นต้น  
 2. การใช้ประโยชน์ในเชิงนโยบาย เช่น ใช้ประโยชน์จากผลงานวิจัยเชิงนโยบายในการน าไปประกอบเป็นข้อมูลการ
ประกาศใช้กฎหมาย หรือก าหนดมาตรการ กฎเกณฑต์่างๆ โดยองค์กร หรือหน่วยงานภาครัฐและเอกชน เป็นต้น 
 3. การใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ เชน่ งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ท่ีน าไปสู่การพัฒนาสิ่งประดิษฐ์ หรือผลิตภณัฑ์ซึ่ง 
ก่อให้เกิดรายได้ หรือน าไปสู่การเพิ่มประสิทธิภาพการผลติ เป็นต้น 
 4. การใช้ประโยชน์ทางอ้อมของงานสร้างสรรค์ ซึ่งเป็นการสร้างคณุค่าทางจิตใจ ยกระดับจิตใจ ก่อใหเ้กิด 
สุนทรียภาพ สร้างความสุข เช่น งานศิลปะที่น าไปใช้ในโรงพยาบาล ซึ่งได้มีการศึกษาและประเมินไว ้
 หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องในการรับรองการน างานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ไปใช้ประโยชน์ หมายถึง หน่วยงานหรือ
องค์กร หรือชุมชนภายนอกสถานศึกษาระดับอดุมศึกษา ที่มีการน างานวิจัยหรืองานสรา้งสรรค์ของสถานศึกษาระดบั 
อุดมศึกษาไปใช้ก่อให้เกิดประโยชน์ โดยมีหลักฐานเชิงประจักษ ์ หรือการรับรอง/การตรวจรบัโดยหน่วยงานภายนอก
สถานศึกษา 
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 การนับจ านวนผลงานวิจัยหรือผลงานสร้างสรรค์ที่น าไปใช้ประโยชน์ ให้นับจากวันท่ีน าผลงานวิจัยหรืองาน
สร้างสรรคม์าใช้และเกดิผลอย่างชัดเจน โดยทีผ่ลงานวิจัยจะด าเนนิการในช่วงเวลาใดก็ได้ การนับให้นับผลงานของอาจารย์
ประจ าและนักวิจัยประจ าทั้งหมด (นับรวมของผู้ลาศึกษาต่อด้วย) ตามปีปฏิทินท่ีตรงกับปีการศึกษาท่ีประเมิน ในกรณีที่
งานวิจัยหรืองานสรา้งสรรค์มีการน าไปใช้ประโยชน์มากกว่า 1 ครั้ง ให้นับการใช้ประโยชนไ์ด้เพียงครัง้เดียว ยกเว้นในกรณีที่มี
การใช้ประโยชน์ที่แตกต่างกันอย่างชัดเจนตามมติิของการใช้ประโยชน์ที่ไม่ซ้ ากัน 
 การนับจ านวนอาจารย์ประจ าและนักวิจัยประจ าทั้งหมด ให้นับตามปีการศึกษา โดยนับรวมอาจารย์ประจ าและ
นักวิจัยประจ าทั้งที่ปฏิบตัิงานจริงและลาศึกษาต่อ 
 
เกณฑ์การประเมิน  :  
 แปลงค่าร้อยละของงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ของอาจารย์ประจ าและนักวิจัยประจ าที่น าไปใช้ประโยชน์ต่อจ านวน
อาจารย์ประจ าและนักวิจัยประจ าทั้งหมด เป็นคะแนนระหว่าง 0 – 5 โดยก าหนดให้คะแนนเตม็ 5 เท่ากับ ร้อยละ 20 ขึ้นไป 
  
สูตรการค านวณ  : 
 1. ค านวณร้อยละของผลงานวิจยัหรืองานสร้างสรรค์ของอาจารยป์ระจ าและนักวิจัยประจ าที่น าไปใช้ประโยชน์ต่อ
จ านวนอาจารย์ประจ าและนักวิจยัประจ าทั้งหมด  

 
         ร้อยละของงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ของอาจารย์ประจ าและนักวิจัยประจ าที่น าไปใช้ประโยชน์   
                  =   ผลรวมของจ านวนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ทีน่ าไปใช้ประโยชน์  x  100 
                                จ านวนอาจารย์ประจ าและนักวิจัยประจ าทั้งหมด  

 
 
 2. แปลงร้อยละที่ค านวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเตม็ 5 

 
                   คะแนนท่ีได้   =   ร้อยละของงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ท่ีน าไปใช้ประโยชน ์x  5 

                                                         20    
 

 
เอกสารอ้างอิง  : 
 1. โครงการวิจัยและสรุปผลประโยชน์ที่ได้รับจากการน าไปใช้งานตามวัตถุประสงค์ของผลงานวิจยั 
 2. หนังสือตรวจรับงานวิจยัของผู้จา้งให้ท าการวิจัย 
 3. หนังสือรับรองการใช้ประโยชน์จากผู้น าผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์กรณีงานวิจัยนั้นไม่มผีู้ว่าจ้าง 
 4. จ านวนอาจารย์ประจ าและนักวจิัยประจ าของภาควิชา 
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ตัวบ่งชี้ สมศ.ที่ 7 ผลงานวิชาการที่ได้รับการรับรองคุณภาพ 
 
ชนิดของตัวบ่งชี้  :  ผลผลิต 
 
ปีที่ใช้จัดเก็บข้อมูล  :  ผลงานวิชาการ  :  ปีปฏิทิน 
                            จ านวนอาจารย์และนักวิจัย  :  ปีการศึกษา 
 
ค าอธิบายตัวบ่งชี้  :  
 ผลงานวิชาการที่มีคณุภาพ สะท้อนถึงสมรรถนะในการศึกษา ค้นคว้า  วิเคราะห์ สังเคราะห์ วิจัย การปฏิบัติจริง
และได้น าไปใช้ในการแก้ปัญหาหรอืพัฒนางานในหน้าท่ีจนเกิดผลดีตอ่การพัฒนาคุณภาพการจดัการศกึษา และเป็นประโยชน์
ต่อความก้าวหน้าทางวิชาการ 
 ผลงานวิชาการทีไ่ด้รับการรับรองคุณภาพ หมายถึง บทความวิชาการ (Academic Paper) ต ารา (Textbook) หรือ
หนังสือ (Book) ที่ผ่านกระบวนการกลั่นกรองและได้รับการรับรองคุณภาพแล้ว ตามเกณฑ์ของ กพอ. เรื่องหลักเกณฑ์การขอ
ก าหนดต าแหน่งทางวิชาการหรือเทียบเท่า โดยมีรายละเอียดดังนี ้
 - บทความวิชาการ หมายถึง เอกสารทางวิชาการที่เรียบเรียงอย่างเป็นระบบ มีข้อความรู้ทีส่ะท้อนมมุมอง แนวคิด
เชิงทฤษฎีที่ได้จากประสบการณ ์ การสังเคราะหเ์อกสาร หรือการวิจัย โดยจัดท าในรูปของบทความเพื่อตีพิมพ์เผยแพร่ใน
วารสารวิชาการที่มีคณุภาพซึ่งมผีูต้รวจอ่าน 
 - ต ารา หมายถึง เอกสารทางวิชาการที่เรียบเรียงอย่างเป็นระบบ อาจเขียนเพื่อตอบสนองเนื้อหาทั้งหมดของ
รายวิชาหรือเป็นส่วนหน่ึงของวิชาหรือหลักสูตรก็ได้ โดยมีการวิเคราะห์และสังเคราะหค์วามรู้ที่เกีย่วข้อง และสะท้อนให้เห็น
ความสามารถในการถ่ายทอดวิชาในระดับอุดมศึกษา 
 - หนังสือ หมายถึง เอกสารทางวิชาการที่เขียนขึ้นเพื่อเผยแพร่ความรู้ไปสู่วงวิชาการหรือผู้อ่านทั่วไปโดยไม่จ าเป็น 
ต้องเป็นไปตามข้อก าหนดของหลกัสูตรหรือต้องน ามาประกอบการเรียนการสอนในวิชาใดวิชาหนึ่ง ทั้งนี้จะต้องเป็นเอกสารที่
เรียบเรียงขึ้นอย่างมีเอกภาพ มีรากฐานทางวิชาการที่มั่นคงและใหท้ัศนะของผู้เขียนที่สร้างเสริมปญัญาความคดิ และสร้าง
ความแข็งแกร่งทางวิชาการให้แก่สาขาวิชานั้นๆ หรือสาขาวิชาที่เกีย่วเนื่อง 
 การนับจ านวนผลงานทางวิชาการที่ได้รับการรับรองคุณภาพ ให้นับผลงานวิชาการของอาจารย์ประจ าและนักวิจยั
ประจ าทั้งหมด (นับรวมของผูล้าศึกษาต่อด้วย) โดยเป็นผลงานท่ีได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในรูปแบบของบทความวิชาการใน
วารสารวิชาการทั้งในระดับชาติและ/หรือนานาชาติ หนังสือ หรือต าราทางวิชาการ ซึ่งมรีะบบการพิจารณาต้นฉบับจาก
คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิก่อนการตีพิมพ์ และผลงานจะต้องเกินรอ้ยละ 50 ของช้ินงาน ในกรณีที่มีการตีพิมพม์ากกว่า 1 
ครั้ง ให้นับการตีพิมพ์เพยีงครั้งเดยีวต่องานวิชาการ 1 ช้ิน ไม่นบัซ้ ากรณีทีไ่ดร้ับการตีพิมพ์หลายครั้ง การนับให้นับตามปี
ปฏิทินท่ีตรงกับปีการศึกษาที่ประเมิน 
 การนับจ านวนอาจารย์ประจ าและนักวิจัยประจ าทั้งหมด ให้นับตามปีการศึกษา โดยนับรวมอาจารย์ประจ าและ
นักวิจัยประจ าทั้งที่ปฏิบตัิงานจริงและลาศึกษาต่อ 
 ก าหนดระดับคณุภาพผลงานวิชาการ ดังนี้ 
 
ระดับคุณภาพผลงานวิชาการ  

ค่าน้ าหนัก ระดับคณุภาพงานวิชาการ 
0.25 บทความวิชาการที่ไดร้ับการตีพิมพ์ในวารสารระดับชาต ิ
0.50 บทความวิชาการที่ไดร้ับการตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาต ิ
0.75 ต ารา หรือหนังสือท่ีมีการประเมินผ่านเกณฑ์โดยผู้ทรงคุณวุฒิที่สถานศึกษาก าหนด 
1.00 ต ารา หรือหนังสือท่ีใช้ในการขอผลงานทางวิชาการและผ่านการพิจารณาตามเกณฑ์การขอ

ต าแหน่งทางวิชาการแล้ว หรือต าราหรือหนังสือท่ีมคีุณภาพสูง มผีู้ทรงคุณวุฒิตรวจอ่านตาม
เกณฑ์การขอต าแหน่งทางวิชาการ 
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หมายเหตุ  : 
 1. รายชื่อวารสารทีไ่ดร้ับรองมาตรฐานตดิตามไดจ้ากประกาศของส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคณุภาพ
การศึกษา (สมศ.) 
 2. การนับต ารา หรือหนังสือท่ีใช้ในการขอผลงานทางวิชาการและผา่นการพิจารณาตามเกณฑ์การขอต าแหน่งทาง
วิชาการ ให้นับ ณ วันท่ีสภามหาวทิยาลัยอนุมตั ิ
 
เกณฑ์การประเมิน  :  
 แปลงค่าร้อยละของผลงานวิชาการของอาจารย์ประจ าและนักวิจัยประจ าที่ได้รับการรับรองคุณภาพตอ่จ านวน
อาจารย์ประจ าและนักวิจัยประจ าทั้งหมด เป็นคะแนนระหว่าง 0 – 5 โดยก าหนดให้คะแนนเตม็ 5 เท่ากับ ร้อยละ 10 ขึ้นไป 
 
สูตรการค านวณ  : 
 1. ค านวณร้อยละของผลงานวิชาการของอาจารย์ประจ าและนักวิจยัประจ าทีไ่ดร้ับการรับรองคุณภาพต่อจ านวน
อาจารย์ประจ าและนักวิจัยประจ าทั้งหมด  

 
             ร้อยละของผลงานวิชาการของอาจารย์ประจ าและนักวิจยัประจ าทีไ่ดร้ับการรับรองคุณภาพ 
                  =   ผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานวิชาการทีไ่ดร้ับการรับรองคณุภาพ  x  100 
                               จ านวนอาจารย์ประจ าและนักวิจัยประจ าทั้งหมด  

 
 
 2. แปลงค่าร้อยละที่ค านวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 

 
                   คะแนนท่ีได ้  =   ร้อยละของผลงานวิชาการที่ได้รับการรับรองคณุภาพ  x  5 

                                                         10    
 
 
เอกสารอ้างอิง  : 
 1. บทความวิชาการ ต ารา หนังสอื ของอาจารย์ประจ าและนักวิจัยประจ าทีไ่ด้รับการตีพิมพ์ในปีปฏิทินท่ีตรงกับปี
การศึกษาท่ีประเมิน 
 2. จ านวนอาจารย์ประจ าและนักวจิัยประจ าของภาควิชา 
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องค์ประกอบที่ 5 การบริการทางวิชาการแก่สังคม 
 
 
ตัวบ่งชี้ที่ 5.1 ระบบและกลไกการบริการทางวิชาการแก่สังคม 
 
ชนิดของตัวบ่งชี้  :  กระบวนการ 
 
ปีที่ใช้จัดเก็บข้อมูล  :  ปีการศึกษา 
   
ค าอธิบายตัวบ่งชี้  :  
 การบริการทางวิชาการแก่สังคมเปน็ภารกิจหลักอย่างหนึ่งของสถาบนัอุดมศึกษา  สถาบันอุดมศึกษาพึงก าหนด
หลักเกณฑ์และขั้นตอนการบริการทางวิชาการอย่างเป็นระบบ และมีการจดัโครงสรา้งสถาบันเพื่อเปน็กลไกในการขับเคลื่อน
ระบบดังกลา่ว การให้บริการทางวิชาการต้องมีความเช่ือมโยงกับการจัดการเรยีนการสอนและการวจิัย และสามารถบรูณา
การงานบริการทางวิชาการแกส่ังคมกับการเรียนการสอนและการวิจยัอย่างเป็นรูปธรรม 
 
ค านิยาม  : 
 ระบบ หมายถึง ขั้นตอนการปฏิบัติงานท่ีมีการก าหนดอย่างชัดเจนว่าต้องท าอะไรบ้างเพื่อให้ไดผ้ลออกมาตามที่
ต้องการ ขั้นตอนการปฏบิัติงานจะต้องปรากฏให้ทราบโดยทั่วกันไมว่่าจะอยู่ในรูปของเอกสารหรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์ หรือโดย
วิธีการอื่นๆ องค์ประกอบของระบบ ประกอบด้วย ปัจจัยน าเข้า กระบวนการ  ผลผลติ และข้อมลูป้อนกลับ ซึ่งมีความสมัพันธ์
เชื่อมโยงกัน 
 กลไก หมายถึง สิ่งที่ท าให้ระบบมีการขับเคลื่อนหรือด าเนินอยูไ่ด ้ โดยมีการจัดสรรทรัพยากร มกีารจัดองค์กร 
หน่วยงาน หรือกลุ่มบุคคลเป็นผู้ด าเนินงาน   
 การบูรณาการ (Integration) หมายถึง การผสมกลมกลืนของแผน กระบวนการ สารสนเทศ การจดัการ ทรัพยากร 
การปฏิบัติการ ผลลัพธ์ และการวิเคราะห์ เพื่อสนับสนุนเป้าประสงค์ที่ส าคัญของหน่วยงาน (Organization-wide Goal) 
การบูรณาการที่มปีระสิทธิผล เปน็มากกว่าความสอดคล้องไปในแนวทางเดียวกัน (Alignment) ซึ่งการด าเนินงานของแตล่ะ
องค์ประกอบภายใน ระบบการจดัการ ผลการด าเนินการมีความเช่ือมโยงกันเป็นหนึ่งเดียวอย่างสมบูรณ ์
 
เกณฑ์มาตรฐาน  : 
 1. มีระบบและกลไกการบริการทางวิชาการแก่สังคม และด าเนินการตามระบบที่ก าหนด 
 2. มีการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแก่สังคมกับการเรียนการสอน 
 3. มีการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแก่สังคมกับการวจิัย 
 4. มีการประเมินผลความส าเรจ็ของการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแก่สังคมกับการเรียนการสอนและการ
วิจัย 
 5. มีการน าผลการประเมินไปปรบัปรุงการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแก่สังคมกับการเรียนการสอนและการ
วิจัย 
 
หมายเหตุ  :  
 1. เกณฑ์มาตรฐานข้อท่ี 4 ต้องมีการประเมินความส าเร็จของการบรูณาการตามเกณฑ์ข้อที ่2 และข้อที ่3          
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เกณฑ์การประเมิน  : 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการด าเนินการ 

1 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

2 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

3 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

4 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

5 ข้อ 
 
สิ่งที่หน่วยงานต้องด าเนินการ  : 

 1. ก าหนดวิธีการด าเนินงานและผูร้ับผิดชอบดา้นการบริการทางวิชาการแก่สังคมของภาควิชาโดยก าหนดเป็น 
ลายลักษณ์อักษร 
 2. ก าหนดนโยบายให้อาจารยผ์ู้ใหบ้ริการทางวิชาการแก่สังคม บูรณาการการให้บริการทางวิชาการแกส่ังคมกับการ
เรียนการสอนและการวิจยั พร้อมท้ังประเมินความสัมฤทธิผลของการบริการทางวิชาการแกส่ังคม การเรียนการสอน และการ
วิจัย และน าผลมาพัฒนาปรับปรุงการบูรณาการในการด าเนินงานตอ่ไป 
 
เอกสารอ้างอิง  : 
 1. คู่มือหรือผังการด าเนินงานด้านการบริการทางวิชาการแก่สังคมพร้อมผูร้ับชอบของภาควิชา 

2. สรุปผลโครงการให้บริการทางวิชาการแก่สังคม ซึ่งควรประกอบด้วย ผลความส าเร็จตามเป้าหมายที่ผู้รับบริการ
ได้รับ ผลสัมฤทธ์ิดา้นการเรียนการสอนที่นักศึกษาได้รับในกรณีบรูณาการกับการเรียนการสอน ผลสัมฤทธ์ิดา้นการวิจัยใน
กรณีบรูณาการกับการวิจยั ปัญหาแนวทางปรับปรุงในด้านต่างๆ เพือ่บรรลเุป้าหมายในทุกๆ ด้าน 
 
ตัวบ่งชี้ที่ 5.2 กระบวนการบริการทางวิชาการเพ่ือให้เกิดประโยชน์ต่อสังคม 
 
ชนิดของตัวบ่งชี้  :  กระบวนการ 
 
ปีที่ใช้จัดเก็บข้อมูล  :  ปีการศึกษา 
 
ค าอธิบายตัวบ่งชี้  :  
 ความสามารถในการให้บริการทางวิชาการในลักษณะห่วงโซ่คณุภาพที่สนองความต้องการและเป็นท่ีพงึของชุมชน 
ภาครัฐ ภาคเอกชน หน่วยงานวิชาชีพ สังคมได้อย่างมีคณุภาพตามศักยภาพและความพร้อมตามจุดเน้นของสถาบัน พิจารณา
ได้จาก (1) ประโยชน์หรือผลกระทบของการให้บริการทางวิชาการ (2) การสร้างความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอก และ (3) 
ความรู้ที่เกิดจากการให้บริการทางวิชาการและการเผยแพร่ความรู้นัน้ท้ังภายในและภายนอกสถาบัน 
 
เกณฑ์มาตรฐาน  : 
 1. มีการส ารวจความต้องการของชุมชน หรือภาครัฐ หรือภาคเอกชน หรือหน่วยงานวิชาชีพ เพื่อประกอบการ
ก าหนดทิศทางและการจัดท าแผนการบริการทางวิชาการตามจดุเนน้ของภาควิชาและสอดคล้องกับคณะฯ และมหาวิทยาลยั 
 2. มีความร่วมมือด้านบริการทางวิชาการเพื่อการเรียนรู้และเสรมิสรา้งความเข็มแข็งของชุมชน หรือภาคเอกชน 
 หรือภาครัฐ หรือหน่วยงานวิชาชีพ 
 3. มีการประเมินประโยชน์หรือผลกระทบของการให้บริการทางวิชาการต่อสังคม 
 4. มีการน าผลการประเมินในข้อ 3 ไปพัฒนาระบบและกลไก หรือกิจกรรมการให้บริการทางวิชาการ 
 5. มีการพัฒนาความรู้ที่ไดจ้ากการให้บริการทางวิชาการและถ่ายทอดความรูสู้่บุคลากรภายในมหาวิทยาลัย และ
เผยแพรสู่่สาธารณชน 
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เกณฑ์การประเมิน  : 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการด าเนินการ 

1 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

2 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

3 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

4 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

5 ข้อ 
 
สิ่งที่หน่วยงานต้องด าเนินการ  :  
 1. ศึกษาความต้องการหรือเป้าหมายของผู้รับบริการ และน ามาวางแผนการให้บริการทางวิชาการแก่สงัคม 
 2. ด าเนินการโครงการ/กิจกรรมตามแผนให้บริการทางวิชาการ พรอ้มท้ังสรุปผลการด าเนินงานในประเด็น 
ประโยชน์หรือผลกระทบของการให้บริการทางวิชาการแก่สังคม (ผูร้ับบริการ) ปัญหาในการด าเนินงานของภาควิชา และ
แนวทางการพัฒนาปรับปรุงกระบวนการให้ผู้บริการของภาควิชาเพ่ือให้ประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น  
 
เอกสารอ้างอิง  : 
 1. แบบส ารวจความต้องการของชุมชน หรือภาครัฐ หรือภาคเอกชน หรือหน่วยงานวิชาชีพเกี่ยวกับการบริการทาง
วิชาการแก่สังคม 
 2. แผนการบริการทางวิชาการแกส่ังคมของภาควิชา และด าเนินการตามแผนท่ีก าหนด 
 3. บันทึกข้อตกลง (MOU) ระหว่างมหาวิทยาลัยหรือคณะฯ กับหนว่ยงานภายนอกท้ังภาครัฐ หรือภาคเอกชน หรอื
หน่วยงานวิชาชีพ 
 4. โครงการบริการทางวิชาการที่จดัโดยความร่วมมือของคณะฯ หรอืภาควิชากับชุมชน หรือหน่วยงานภายนอก 
 5. โครงการบริการทางวิชาการที่สามารถพ่ึงตนเองได้ 
 6. รายงานผลการประเมินประโยชน์หรือผลกระทบของการให้บริการทางวิชาการ 
 7. รายงานการน าผลการประเมินไปพัฒนาระบบและกลไก หรือกิจกรรมการให้บริการทางวิชาการ 
 8. สรุปองค์ความรู้ที่ได้จากการบริการทางวิชาการ และช่อบงทางการประชาสัมพันธ์และเผยแพรผ่ลงาน และองค์
ความรู้ที่ได้จากการบริการทางวิชาการ 
 
ตัวบ่งชี้ สมศ.ที่ 8 ผลการน าความรู้และประสบการณ์จากการให้บริการวิชาการมาใช้ในการพัฒนาการเรียนการสอน 
                     และการวิจัย 
 
ชนิดของตัวบ่งชี้  :  ผลผลิต 
 
ปีที่ใช้เก็บข้อมลู  :  ปีการศึกษา 
 
ค าอธิบายตัวบ่งชี้  :  
 การให้บริการทางวิชาการ หมายถงึ การที่สถานศึกษาระดับอุดมศึกษาซึ่งอยู่ในฐานะที่เป็นท่ีพึ่งของชุมชนหรือสังคม 
เป็นแหล่งอ้างอิงทางวิชาการ หริท าหน้าที่ใดๆ ที่มีผลต่อการพัฒนาชุมชนในด้านวิชาการหรือการพฒันาความรู้ ตลอดจน
ความเข้มแขง็ของประเทศชาติและนานาชาติ การบริการทางวิชาการเป็นการบริการทีม่ีค่าตอบแทน และบริการทางวิชาการ
ให้เปล่า โดยมีการน าความรู้และประสบการณ์มาใช้พัฒนาหรือบูรณาการเข้ากับการเรยีนการสอนและการวิจัย อาทิ บทความ 
ต ารา หนังสือ รายวิชาหรือหลักสตูร เป็นต้น 
 การน าความรู้และประสบการณ์จากการให้บริการทางวิชาการมาใช้ในการพัฒนาการเรยีนการสอนและการวิจัย 
อาจเป็นการต่อยอดพัฒนาเป็นหนงัสือ บทความ หรืองานวิจัย ขยายผลไปสู่การปรับปรุงรายวิชาหรอืน าไปสู่การเปิดรายวิชา
ใหม ่
 ในการประเมินตัวบ่งช้ีนี้ต้องมีโครงการทั้งสองประเภท ทั้งนี้แตล่ะโครงการไม่จ าเป็นต้องมีทั้งสองประเภท 
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เกณฑ์การประเมิน  :  
 แปลงค่าร้อยละของจ านวนโครงการ/กิจกรรมบริการทางวิชาการทีน่ ามาใช้ในการพัฒนาการเรยีนการสอนและการ
วิจัยต่อจ านวนโครงการ/กจิกรรมบริการทางวิชาการตามแผนท่ีสภามหาวิทยาลยัอนุมัติ เป็นคะแนนระหว่าง 0 – 5 โดย
ก าหนดให้คะแนนเต็ม 5 เท่ากับ รอ้ยละ 30 ขึ้นไป 
 
สูตรการค านวณ  : 
 1. ค านวณร้อยละของจ านวนโครงการ/กิจกรรมบริการทางวิชาการที่น ามาใช้ในการพัฒนาการเรยีนการสอนและ
การวิจัยต่อจ านวนโครงการ/กิจกรรมบริการทางวิชาการตามแผนท่ีสภามหาวิทยาลัยอนุมตัิ 

 
  ร้อยละของจ านวนโครงการ/กิจกรรมบริการทางวิชาการที่น ามาใช้ในการพัฒนาการเรียนการสอนและการวจิัย 
  =   จ านวนโครงการ/กิจกรรมบริการทางวิชาการที่น ามาใช้ในการพัฒนาการเรียนการสอนและการวจิัย  x  100 
                  จ านวนโครงการ/กจิกรรมบริการทางวิชาการตามแผนท่ีสภามหาวิทยาลัยอนมุัต ิ

 
 
 2. แปลงค่าร้อยละที่ค านวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 

 
                 คะแนนท่ีได้   =   ร้อยละของจ านวนโครงการ/กิจกรรมบริการทางวิชาการ 
                                         ทีน่ ามาใช้ในการพัฒนาการเรียนการสอนและการวิจยั   x  5 

                                                     30    
 
หมายเหตุ  : 
 1. โครงการ/กิจกรรมบริการทางวิชาการที่น ามาใช้ประโยชน์ในการเรียนการสอนและการวิจัยที่นับในตัวตั้งจะต้องมี
ผลการใช้ในการพัฒนาการเรียนการสอนและการวิจยัเสร็จสิ้นในปีท่ีประเมิน และโครงการ/กิจกรรมบริการทางวิชาการที่เป็น
ตัวหารต้องเป็นโครงการ/กิจกรรมบริการทางวิชาการที่ด าเนินการในปีท่ีประเมิน โครงการ/กิจกรรมหนึ่งๆ จะน ามาใช้ในการ
พัฒนาเฉพาะกับการเรียนการสอน หรือเฉพาะกับงานวิจัย หรือจะใช้ในการพัฒนาท้ังการเรียนการสอนและการวิจยัก็ได้ กรณี
ที่มีการน ามาใช้มากกว่า 1 ประเภท ให้นับได้เพียง 1 ครั้ง 

 2. การบริการทางวิชาการ เป็นการให้บริการแก่บคุคลหรือหน่วยงานภายนอกมหาวิทยาลัย 

 3. ในแต่ละปีที่ประเมิน จะต้องมีทัง้โครงการ/กิจกรรมบริการทางวิชาการที่น ามาใช้ประโยชน์ในการพฒันาการเรยีน
การสอน และโครงการ/กิจกรรมบริการทางวิชาการที่น ามาใช้ประโยชน์ในการพัฒนาการวิจยั ทัง้นี้ ในแต่ละโครงการ/
กิจกรรมไม่จ าเป็นต้องมีทั้งสองประเภท จึงจะถือว่ามผีลการด าเนินงานท่ีคิดเป็นคะแนนได้ มิฉะนั้น ถือว่าได้คะแนนเป็นศูนย์ 
 
เอกสารอ้างอิง  : 
 1. สรุปจ านวนโครงการ/กิจกรรมบริการทางวิชาการทั้งหมด (ตามแผนท่ีภาควิชาก าหนด) 
 2. สรุปจ านวนโครงการ/กิจกรรมบริการทางวิชาการแยกตามการน าไปใช้ประโยชน์ ได้แก่ การพัฒนาการเรยีนการ
สอน การพัฒนาการวิจัย และการพัฒนาการเรียนการสอนและการวจิัย 
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องค์ประกอบที่ 6 การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
 
 
ตัวบ่งชี้ที่ 6.1 ระบบและกลไกการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
 
ชนิดของตัวบ่งชี้  :  กระบวนการ 
 
ปีที่ใช้เก็บข้อมลู  :  ปีการศึกษา 
 
ค าอธิบายตัวบ่งชี้  :  
 ภาควิชาต้องมีนโยบาย แผนงาน โครงสร้าง และการบริหารจัดการงานท านุบ ารุงศิลปะและวฒันธรรมทั้งการ
อนุรักษ์ ฟื้นฟู สืบสาน เผยแพร่วัฒนธรรม ภมูิปัญญาท้องถิ่นตามจุดเน้นของมหาวิทยาลัยอย่างมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล มีการบูรณาการการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมกับการเรยีนการสอนและกจิกรรมนักศกึษา 
   
ค านิยาม  : 
 ระบบ หมายถึง ขั้นตอนการปฏิบัติงานท่ีมีการก าหนดอย่างชัดเจนว่าต้องท าอะไรบ้างเพื่อให้ไดผ้ลออกมาตามที่
ต้องการ ขั้นตอนการปฏบิัติงานจะต้องปรากฏให้ทราบโดยทั่วกันไมว่่าจะอยู่ในรูปของเอกสารหรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์ หรือโดย
วิธีการอื่นๆ องค์ประกอบของระบบ ประกอบด้วย ปัจจัยน าเข้า กระบวนการ  ผลผลติ และข้อมลูป้อนกลับ ซึ่งมีความสมัพันธ์
เชื่อมโยงกัน 
 กลไก หมายถึง สิ่งที่ท าให้ระบบมีการขับเคลื่อนหรือด าเนินอยูไ่ด ้ โดยมีการจัดสรรทรัพยากร มกีารจัดองค์กร 
หน่วยงาน หรือกลุ่มบุคคลเป็นผู้ด าเนินงาน   
 การบูรณาการ (Integration) หมายถึง การผสมกลมกลืนของแผน กระบวนการ สารสนเทศ การจดัการ ทรัพยากร 
การปฏิบัติการ ผลลัพธ์ และการวิเคราะห์ เพื่อสนับสนุนเป้าประสงค์ที่ส าคัญของหน่วยงาน (Organization-wide Goal) 
การบูรณาการที่มปีระสิทธิผล เปน็มากกว่าความสอดคล้องไปในแนวทางเดียวกัน (Alignment) ซึ่งการด าเนินงานของแตล่ะ
องค์ประกอบภายใน ระบบการจดัการ ผลการด าเนินการมีความเช่ือมโยงกันเป็นหนึ่งเดียวอย่างสมบูรณ ์
  
เกณฑ์มาตรฐาน  : 
 1. มีระบบและกลไกการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม และด าเนินการตามระบบท่ีก าหนด 
 2. มีการบูรณาการงานด้านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมกับการจดัการเรียนการสอนและกิจกรรมนกัศึกษา 
 3. มีการเผยแพร่กิจกรรมหรือการบริการดา้นท านุบ ารุงศลิปะและวฒันธรรมต่อสาธารณชน 
 4. มีการประเมินผลความส าเร็จของการบูรณาการงานด้านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมกับการจดัการเรียนการ
สอนและกิจกรรมนักศึกษา 
 5. มีการน าผลการประเมินไปปรับปรุงการการบรูณาการงานด้านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมกับการจัดการเรยีน
การสอนและกิจกรรมนักศึกษา 
 6. มีการก าหนดหรือสร้างมาตรฐานคุณภาพด้านศิลปะและวัฒนธรรมและมีผลงานเป็นท่ียอมรับในระดับชาติ 
 
เกณฑ์การประเมิน  : 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการด าเนินการ 

1 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

2 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

3 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

4 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

5 หรือ 6 ข้อ 
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สิ่งที่หน่วยงานต้องด าเนินการ  :  
 1. ก าหนดวิธีการด าเนินงานและผูร้ับผิดชอบดา้นการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมของภาควิชา 

 2. มอบหมายให้อาจารยผ์ู้สอนในรายวิชาท่ีสามารถบูรณาการเรยีนการสอนกับการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
เช่น วิชาโครงงาน เป็นต้น จัดท าโครงการบรูณาการการเรียนการสอนกับการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม และมอบหมาย
ให้ผู้รับผิดชอบด้านกิจกรรมนักศึกษาจัดท าโครงการบูรณาการการจดักิจกรรมนักศึกษากับการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

พร้อมท้ังประเมินผลการด าเนินงานการบูรณาการตามวัตถุประสงคข์องการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม การเรียนการสอน 
และการวจิัย และวเิคราะห์หาวิธีการพัฒนาปรับปรุงเพื่อให้บรรลุเป้าหมายในแตล่ะด้าน 
 
เอกสารอ้างอิง  : 
 1. เอกสาร หลักฐานแสดงวิธีการด าเนินงาน และผู้รับผิดชอบด้านการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมของภาควิชา 

 2. เอกสารสรุปโครงการ/กิจกรรมการบูรณาการการท านุบ ารุงศลิปะและวัฒนธรรมกับการเรียนการสอนและ 

กิจกรรมนักศึกษา พร้อมน าผลการประเมินผลส าเรจ็ของการบูรณาการและแนวทางการพัฒนาปรับปรุง 
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องค์ประกอบที่ 7 การบริหารและการจัดการ 
 
 
ตัวบ่งชี้ที่ 7.2 การพัฒนาหน่วยงานสู่หน่วยงานเรียนรู ้ 
 
ชนิดของตัวบ่งชี้  :  กระบวนการ 
 
ปีที่ใช้เก็บข้อมลู  :  ปีการศึกษา 
 
ค าอธิบายตัวบ่งชี้  :  
 มาตรฐานการอุดมศึกษาข้อที ่ 3 ก าหนดให้สถาบันอุดมศึกษามีการสร้างและพัฒนาสังคมฐานความรูแ้ละสังคมแห่ง
การเรยีนรู้ ซึ่งต้องมีการจัดการความรู้เพื่อมุ่งสูส่ถาบันแห่งการเรยีนรู้ โดยมีการรวบรวมองค์ความรู้ทีม่ีอยู่ในสถาบันซึ่งกระจัด
กระจายอยู่ในตัวบุคคลหรือเอกสารมาพัฒนาให้เป็นระบบ เพื่อให้ทุกคนในสถาบันสามารถเข้าถึงความรู้ และพัฒนาตนเองให้
เป็นผู้รู้ รวมทั้งปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ อันจะส่งผลใหส้ถาบันอุดมศึกษามีความสามารถในเชิงแข่งขันสูงสดุ 
กระบวนการในการบริหารจัดการความรู้ในสถาบัน ประกอบด้วย การระบคุวามรู ้ การคดัเลือก การรวบรวม การจดัเก็บ
ความรู้ การเข้าถึงข้อมูล และการแลกเปลี่ยนความรู้ทั้งภายในและภายนอกสถาบัน การสร้างบรรยากาศและวัฒนธรรมการ
เรียนรูภ้ายในสถาบัน การก าหนดแนววิธีปฏิบัติงาน ตลอดจนการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหาร
จัดการความรู้ในสถาบันใหด้ียิ่งขึ้น 
 
เกณฑ์มาตรฐาน  : 
 1.มีการก าหนดประเด็นความรู้และเป้าหมายของการจัดการความรูท้ี่สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ของคณะ/
มหาวิทยาลยั อย่างน้อยครอบคลมุพันธกิจด้านการผลติบัณฑิตและด้านการวิจัย 
 2. ก าหนดบุคลากรกลุ่มเป้าหมายที่จะพัฒนาความรู้และทักษะด้านการผลิตบณัฑิตและด้านการวิจยัอย่างชัดเจน 
ตามประเด็นความรู้ที่ก าหนดในข้อ 1 
 3. มีการแบ่งปันและแลกเปลี่ยนเรยีนรู้จากความรู้ ทักษะของผู้มีประสบการณ์ตรง (Tacit Knowledge) เพื่อค้นหา 
แนวปฏิบัติที่ดีตามประเด็นความรูท้ี่ก าหนดในข้อ 1 และเผยแพร่ไปสู่บุคลากรกลุม่เป้าหมายที่ก าหนด 
 4. มีการรวบรวมความรู้ตามประเด็นความรู้ที่ก าหนดในข้อ 1 ทั้งที่มีอยู่ในตัวบุคคลและแหล่งเรียนรู้อืน่ๆ ท่ีเป็นแนว 
ปฏิบัติที่ดีมาพัฒนาและจัดเก็บอยา่งเป็นระบบโดยเผยแพร่ออกมาเป็นลายลักษณ์อักษร (Explicit Knowledge)  
 5. มีการน าความรู้ที่ไดจ้ากการจดัการความรู้ในปีการศึกษาปัจจุบันหรือปีการศึกษาท่ีผ่านมา ท่ีเป็นลายลักษณ์ 
อักษร (Explicit Knowledge) และจากความรู้ ทักษะของผู้มีประสบการณ์ตรง (Tacit Knowledge) ที่เป็นแนวทางปฏิบัติที่
ดีมาปรับใช้ในการปฏิบัติงานจริง 

 
เกณฑ์การประเมิน  : 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการด าเนินการ 

1 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

2 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

3 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

4 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

5 ข้อ 
 

สิ่งท่ีหน่วยงานต้องด าเนินการ  : 
 1. ก าหนดประเด็นความรู้ที่จะด าเนินการจัดการความรู้ 2 ประเดน็ คือ ด้านการผลติบัณฑิต และการวิจัย และ
ประเด็นความรู้นั้นควรส่งเสริมใหบ้รรลตุามแผนยุทธ์ศาสตร์การพัฒนาหน่วยงานและคณะฯ 
 2. ก าหนดกลุ่มเป้าหมายทีม่ีประสบการณ์ในประเด็นความรู้และจัดให้มีการแลกเปลี่ยนความรู้จากประสบการณ์
ตามประเด็นความรู้ที่ก าหนดภายในกลุ่ม 
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 3. รวบรวมความรู้ในประเด็นท่ีก าหนดในข้อ 1 จากแหล่งอ่ืนๆ และสรุปรวมกบัความรู้ทีไ่ด้จากการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ จดัพิมพ์เป็นแนวทางปฏิบตัิที่ดี (Good Practices) ทีเ่ป็นลายลักษณ์อักษร และเผยแพร่ภายในกลุ่ม 
 4. ก าหนดให้บุคลากรภายในกลุ่มทดลองน าวิธีการปฏิบตัิที่ดีไปปรับใช้และประเมินผล 
 
เอกสารอ้างอิง  : 
 1. ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ/คณะท างานเพื่อรับผิดชอบการจัดการความรู ้
 2. รายงานส ารวจ/การศึกษาการก าหนดประเด็นความรู ้ เพื่อน าไปจัดท าแผนในการจัดการความรู ้ และเผยแพร่ให้
บุคลากรของภาควิชาทราบ  
 3. การก าหนดกลุม่เป้าหมาย และโครงการ/กิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
 4. การบันทึกประเด็นการแลกเปลีย่นเรียนรู้ และปจัจัยสู่ความส าเร็จ (KSF) 

 5. การจัดท าแนวปฏิบตัิที่ดีเพื่อน าไปทดลองใช้ 

 6. การน าแนวปฏิบัติทีด่ีไปทดลองใช้ และข้อดี/ข้อจ ากัดในการน าไปใช้ พร้อมท้ังสรุปประเด็นการแลกเปลี่ยน และ
เผยแพร/่ประชาสัมพันธ์กิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
 7. สรุปผลการด าเนินการด้านการจัดการความรู้ในประเด็นต่างๆ ของภาควิชา ซึ่งอย่างต้องมีประเดน็ด้านการเรียน
การสอน และด้านการวิจัย ซึ่งในการสรุปผลจะต้องมีเนื้อหาที่เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน 
 
ตัวบ่งชี้ที่ 7.30.1 ผลการประเมินการบริหารงานของหัวหน้าหน่วยงานภายในคณะฯ  
          (ตัวบ่งช้ีเพิ่มเติมของคณะฯ ใช้แทนตัวบ่งช้ีที่ 7.1)  
 
ชนิดของตัวบ่งชี้  :  ผลผลิต 
 
ปีที่ใช้เก็บข้อมลู  :  ปีการศึกษา 
 
ค าอธิบายตัวบ่งชี้  :  
 ภารกิจหลักของมหาวิทยาลัยและคณะฯ จะต้องปฏิบตัิมี 4 ประการคือ การผลติบณัฑิต การวจิัย การใหบ้ริการทาง
วิชาการแก่สังคม และการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม ซึ่งจะไมส่ามารถบรรลเุป้าหมายได้อย่างมีคณุภาพและประสิทธิภาพ 
ถ้าการด าเนินงานของภาควิชาไม่เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพในการบริหารจดัการ เนื่องจากภารกิจดังกล่าวผู้บริหารระดับ
ภาควิชาต้องมีการบริหารจัดการที่ดี เพื่อให้การด าเนินงานของภาควิชาบรรลเุป้าหมายตามทีไ่ด้วางไว ้ ดังนั้น ผลการประเมิน
การบริหารงานระดับภาควิชา จึงเป็นตัวบ่งช้ีถึงคุณภาพและประสิทธิภาพของหัวหน้าหน่วยงานได ้
 
เกณฑ์การประเมิน  :  
 ใช้ค่าเฉลี่ยของคะแนนผลการประเมินการบริหารงานของหัวหน้าภาควิชาที่ด าเนินการโดยคณะฯ (คะแนนเต็ม 5)   
 
เอกสารอ้างอิง :  
 1. สรุปผลการประเมินหัวหน้าภาควิชา 
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องค์ประกอบที่ 9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 
 
 
ตัวบ่งชี้ที ่9.1 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 
 
ชนิดของตัวบ่งชี้  :  กระบวนการ 
 
ปีที่ใช้เก็บข้อมลู  :  ปีการศึกษา 
 
ค าอธิบายตัวบ่งชี้  :  
 การประกันคณุภาพการศึกษาภายในเป็นภารกิจของสถาบันอดุมศึกษาตามที่ก าหนดไว้ในพระราชบัญญัติการศึกษา
แห่งชาติ พ.ศ.2542 แก้ไขเพิม่เตมิ (ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2545 ซึ่งสถาบันต้องสร้างระบบและกลไกการควบคุม ตรวจสอบ ประเมิน
และพัฒนาการด าเนินงานของสถาบันให้เป็นไปตามนโยบาย เป้าประสงค ์ และระดับคุณภาพตามมาตรฐานที่ก าหนดโดย
สถาบันและหน่วยงานต้นสังกัด ตลอดจนหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง มีการวัดผลส าเร็จของการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 
รวมทั้งการรายงานผลการประกันคุณภาพต่อหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง และเปิดเผยต่อสาธารณชน มีการประเมินและปรับปรุง
อย่างต่อเนื่อง และมีนวัตกรรรมที่เป็นแบบอย่างท่ีดี 
 การประกันคณุภาพการศึกษาภายในถือเป็นส่วนหน่ึงของกระบวนการบริหารการศึกษาทีต่้องด าเนินการอย่าง
ต่อเนื่อง โดยมีการสร้างจิตส านึกให้เห็นว่าเป็นความรับผดิชอบร่วมกันของทุกคนในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ทั้งนี้ เพื่อ
เป็นหลักประกันแก่สาธารณชนให้มั่นใจได้ว่าสถาบันสามารถสร้างผลผลิตทางการศึกษาท่ีมีคุณภาพ 
 
เกณฑ์มาตรฐาน  : 
 1. มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายในท่ีเหมาะสมและสอดคล้องกับพันธกิจและพัฒนาการของ
หน่วยงาน และด าเนินการตามระบบท่ีก าหนด 
 2. มีการก าหนดนโยบายและให้ความส าคญัเรื่องการประกันคุณภาพการศึกษาภายในโดยผู้บริหารหน่วยงาน 
 3. มีการด าเนินงานด้านการประกนัคุณภาพการศึกษาภายในท่ีครบถ้วน ประกอบด้วย 1) การควบคมุ ติดตามการ
การด าเนินงาน และประเมินคณุภาพ 2) การจัดท ารายงานประจ าปีที่เป็นรายงานประเมินคณุภาพเสนอต่อคณะฯ ตาม
ก าหนดเวลา โดยเป็นรายงานที่มีขอ้มูลครบถ้วนตามที่คณะฯ ก าหนด 3) การน าผลการประเมินคณุภาพไปท าแผนการพัฒนา
คุณภาพการศึกษาของหน่วยงาน 
 4. มีส่วนร่วมของผู้มสี่วนได้ส่วนเสยีในการประกันคณุภาพการศึกษา โดยเฉพาะนักศึกษา ผู้ใช้บัณฑติ และผู้ใช้ 
บริการตามพันธกิจของหน่วยงาน 
 5. มีเครือข่ายการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการประกันคณุภาพการศึกษาระหว่างหน่วยงาน และมีกิจกรรมร่วมกัน 
 6. มีแนวทางปฏิบัติที่ดีหรืองานวิจยัด้านการประกันคณุภาพการศึกษาท่ีหน่วยงานพัฒนาขึ้น และเผยแพร่ให้ 
หน่วยงานอ่ืนสามารถน าไปใช้ประโยชน์ได ้

 
เกณฑ์การประเมิน  : 
 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการด าเนินการ 

1 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

2 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

3 ข้อ    
มีการด าเนินการ 

4 หรือ 5 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

6 ข้อ 
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สิ่งที่หน่วยงานต้องด าเนินการ  : 
 1. ก าหนดกระบวนการด าเนินงานและผูร้ับผดิชอบด้านประกันคณุภาพของหน่วยงาน 
 2. ก าหนดนโยบายด้านการประกนัคุณภาพของภาควิชา 
 3. ด าเนินงานด้านประกันคุณภาพให้ครบวงจรคณุภาพคือ ก าหนดแผนพัฒนาคุณภาพ ด าเนินการตามแผน 
ประเมินผลการด าเนินงาน และพฒันาปรับปรุงการด าเนินงาน  
 4. สร้างระบบการจัดเก็บและวิเคราะห์ข้อมูลทีส่ามารถน ามาใช้ในการด าเนินงานดา้นประกันคุณภาพได้อย่างม ี
ประสิทธิภาพ 
 5. สนับสนุนให้องค์กรของนักศึกษาของภาควิชาร่วมเป็นเครือข่ายดา้นประกันคณุภาพภายในคณะฯ 
 6. ท าวิจัยหรือสรา้งแนวปฏิบัติที่ด ี(Good Practices) ด้านการประกันคุณภาพของหน่วยงาน 
 
เอกสารอ้างอิง  :  
 1. ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการด้านประกันคณุภาพการศึกษา ได้แก่ หนังสือเชิญประชุม รายงานการประชุมหรือ
เอกสารประกอบการประชุม 
 2. แผนปฏิบัติงานประจ าปดี้านประกันคุณภาพการศึกษา 
 3. คู่มือการประกันคณุภาพการศกึษา 
 4. รายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติงานประจ าป ี
 5. นโยบายด้านประกันคณุภาพการศึกษา 
 6. กระบวนการหรือขั้นตอนการตดิตามการด าเนินงานของหน่วยงาน 
 7. การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 
 8. รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 
 9. แผนพัฒนาคุณภาพตามข้อเสนอแนะของการประเมินคุณภาพการศึกษาปีท่ีผ่านมา พร้อมผูร้ับผดิชอบ และ
ระยะเวลาการด าเนินงาน 
 10. รายงานผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาคณุภาพ 
 11. ระบบสารสนเทศท่ีเกีย่วข้องกับการประกันคุณภาพการศึกษา 
 12. ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการชุดต่าง ๆ ที่มีบุคคลภายนอกเข้ามามสี่วนร่วม 
 13. เอกสารที่แสดงถึงการเข้าร่วมโครงการ/กิจกรรมของบุคคลภายนอก 
 14. บันทึกความเข้าใจ (MOU)/รายงานการประชุมข้อตกลงการเป็นเครือข่าย และมีการจัดกิจกรรมร่วมกัน 
 15. แผนปฏิบัติงานประจ าปีของเครือข่าย และผลการด าเนินงานตามแผน 
 16. โครงการ/กิจกรรมเพื่อคัดเลือกแนวปฏิบัติที่ด ี
 17. รายละเอยีดเกี่ยวกับแนวปฏิบตัิที่ด ี
 18. ผลงานวิจัยด้านประกันคณุภาพการศึกษา และการเผยแพร่ 
 19. หนังสือรับรองจากหน่วยงานภายนอกท่ีน าแนวปฏิบัติทีด่ีหรือผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ 
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ตัวบ่งชี้ที่ 9.20.1 การส่งรายงานการประเมินตนเอง (ตัวบ่งช้ีเพิ่มเติมของ มจพ.) 
 
ชนิดของตัวบ่งชี้  :  ผลผลิต 
 
ปีที่ใช้เก็บข้อมลู  :  ปีการศึกษา 
 
ค าอธิบายตัวบ่งชี้  :  
 การส่งรายงานประเมินตนเอง แสดงถึงประสิทธิภาพของการด าเนินงานของหน่วยงาน ดังนั้นวัตถุประสงค์ของตัว
บ่งช้ีจึงใช้วัดประสิทธิภาพของการด าเนินงานให้ตรงกับก าหนดเวลาที่หน่วยงานต้นสังกัดก าหนด  

เกณฑ์มาตรฐาน  : 
 1. ส่ง SAR เกินก าหนดระยะเวลาที่ก าหนด 4 วัน 
 2. ส่ง SAR เกินก าหนดระยะเวลาที่ก าหนด 3 วัน 
 3. ส่ง SAR เกินก าหนดระยะเวลาที่ก าหนด 2 วัน 
 4. ส่ง SAR เกินก าหนดระยะเวลาที่ก าหนด 1 วัน 
 5. ส่ง SAR ภายในระยะเวลาที่ก าหนด 
 
เกณฑ์การประเมิน  : 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการด าเนินการ 

ตามข้อ 1 
มีการด าเนินการ 

ตามข้อ 2 
มีการด าเนินการ 

ตามข้อ 3 
มีการด าเนินการ 

ตามข้อ 4 
มีการด าเนินการ 

ตามข้อ 5 
 
เอกสารอ้างอิง  :  
 1. บันทึกการส่งรายงานการประเมินตนเองของหน่วยงานหรือหนังสือรับรองการส่งรายงานการประเมินตนเองของ
หน่วยประกันคณุภาพการศึกษาของคณะฯ 
 
ตัวบ่งชี้ที่ 9.20.2 ระบบและกลไกการปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 
                     (ตัวบ่งช้ีเพิ่มเติมของ มจพ.) 
 
 ชนิดของตัวบ่งชี้  :  กระบวนการ 
 
 ปีที่ใช้เก็บข้อมูล  :  ปีการศึกษา 
 
ค าอธิบายตัวบ่งชี้  :  
 เพื่อให้การด าเนินงานประกันคณุภาพการศึกษาของหน่วยงานภายในคณะฯ มีความครบถ้วนตามระบบและกลไก
การประกันคณุภาพการศึกษา เพื่อก่อให้เกิดประสิทธิผลในการด าเนินงาน และมีการพัฒนาอยา่งต่อเนื่อง การจัดท า
แผนพัฒนาคุณภาพเพื่อรองรับผลการประเมินคณุภาพการศึกษาภายใน จึงเป็นเครื่องมือส าคัญที่จะน าไปสู่การปรับปรุง และ
พัฒนาการด าเนินงานของหน่วยงานให้บรรลุวตัถุประสงค ์
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เกณฑ์มาตรฐาน  : 
 1. มีการน าเอาผลการประเมินคณุภาพภายในของรอบปีการศึกษาท่ีผ่านมา ไปจัดท าแผนพัฒนาคุณภาพ และที ่
ประชุมหน่วยงานพิจารณาเห็นชอบ 
 2. มีการด าเนินการตามแผนพัฒนาคุณภาพ 
 3. มีการติดตามผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาคณุภาพอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง และรายผลการด าเนนิงานต่อ 
คณะฯ 
 4. มีการประเมินผลการด าเนินงาน และรายงานต่อคณะฯ 
 5. มีการรายงานผลการด าเนินงาน และผลสมัฤทธ์ิของการด าเนินงานต่อที่ประชุมหน่วยงานเพื่อพิจารณา และ 
รายงานต่อคณะฯ 
 
เกณฑ์การประเมิน  : 
 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการด าเนินการ 

1 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

2 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

3 ข้อ    
มีการด าเนินการ 

4 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

5 ข้อ 
 
สิ่งที่หน่วยงานต้องด าเนินการ  : 
 1. น าผลการประเมินคณุภาพภายในของปีท่ีผ่านมา มาจัดท าแผนพัฒนาคุณภาพตามข้อเสนอแนะของ 
คณะกรรมการประเมินคณุภาพการศึกษาภายใน และน าแผนเข้าพิจารณาในที่ประชุมหน่วยงาน 
 2. ด าเนินงานตามพัฒนาคณุภาพ และรายงานผลการด าเนินงานต่อคณะฯ ตามช่วงเวลาที่คณะฯ ก าหนด 
 3. ประเมินผลการด าเนินงานตามแผนเมื่อสิ้นปีการศึกษา และน าผลเข้าที่ประชุมหน่วยงานพร้อมทั้งรายงานผลต่อ
คณะฯ  
 
เอกสารอ้างอิง  : 
 1. แผนพัฒนาคุณภาพตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 
 2. บันทึกการประชุมของหน่วยงานท่ีมีวาระการพิจารณาแผนพัฒนาคุณภาพ 
 3. เอกสารรายงานผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพต่อคณะฯ ตามช่วงเวลาที่คณะฯ ก าหนด 
 4. สรุปผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพส าหรับปีการศึกษาที่ประเมิน  
 5. บันทึกการประชุมของหน่วยงานท่ีมีวาระการพิจารณาผลการด าเนินตามแผนพัฒนาคณุภาพประจ าปีการศึกษา 
 6. เอกสารรายงานผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพประจ าปีการศึกษาต่อคณะฯ 
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ภาคผนวก 
 

ตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
 
กรณีที่กรอบมาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชายังไม่ประกาศใช้หรือยงัไม่มีให้ใช้ตัวบ่งช้ีกลางดังต่อไปนี ้

ตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงาน 
(1) อาจารย์ประจ าหลักสตูรอย่างน้อยร้อยละ 80 มีส่วนร่วมในการประชุมเพื่อวางแผน ติดตาม และทบทวนการ

ด าเนินงานหลักสูตร 
(2) มีรายละเอียดของหลักสูตรตามแบบ มคอ.2 ที่สอดคล้องกับกรอบมาตรฐานคณุวุฒิระดับอุดมศึกษาแหง่ชาติ   

หรือมาตรฐานคณุวฒุิสาขา/สาขาวิชา (ถ้ามี) 
(3) มีรายละเอียดของรายวิชา และรายละเอยีดของประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.3 และมคอ.4  

อย่างน้อยก่อนเปิดสอนในแตล่ะภาคการศึกษาให้ครบทุกรายวิชา 
(4) จัดท าราบงานผลการด าเนินงานของรายวิชา และรายงานผลการด าเนินการของประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) 

ตามแบบ มคอ.5 และ มคอ.6 ภายใน 30 วัน หลังสิ้นสดุภาคการศกึษาที่เปิดสอนให้ครบทุกรายวิชา 
(5) จัดท ารายงานผลการด าเนินการของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.7 ภายใน 60 วัน หลังปีการศึกษา 
(6) มีการทวนสอบผลสัมฤทธ์ิของนักศึกษาตามมารฐานผลการเรียนรู้ที่ก าหนดใน มคอ.3 และ มคอ.4 (ถ้ามี)      

อย่างน้อยร้อยละ 25 ของรายวิชาที่เปิดสอนในแตล่ะปีการศึกษา    
(7) มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธ์การสอน หรอืการประเมินผลการเรียนรู้ จากผลการ

ประเมินการด าเนินงานท่ีรายงานใน มคอ.7 ปีท่ีแล้ว 
(8) อาจารย์ใหม่ (ถ้ามี) ทุกคน ได้รับการปฐมนิเทศหรือค าแนะน าด้านการจัดการเรยีนการสอน 
(9) อาจารย์ประจ าทุกคนได้รับการพฒันาทางวิชาการ และ/หรือวิชาชีพ อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง 
(10)  จ านวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน (ถ้ามี) ไดร้ับการพัฒนาวิชาการ และ/หรือวิชาชีพ ไม่น้อยกว่า 
       ร้อยละ 50 ต่อปี  
(11)  ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปีสุดท้าย/บัณฑิตใหม่ที่มตี่อคุณภาพหลักสูตร เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.5  
       จากคะแนนเต็ม 5.0  
(12)  ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อบัณฑิตใหม่ เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0 

 
หมายเหตุ  : 
 สถาบันอุดมศึกษาอาจก าหนดตัวบ่งช้ีเพิ่มเติมให้สอดคล้องกับพันธกิจและวัตถุประสงค์ของสถาบันฯ หรือก าหนด
เป้าหมายการด าเนินงานท่ีสูงขึ้น เพื่อการยกระดับมาตรฐานของตนเอง โดยก าหนดไว้ในรายละเอียดของหลักสตูร ทั้งนี้ 
หลักสตูรของสถาบันอุดมศึกษาทุกระดับคณุวุฒิต้องมผีลการด าเนินการที่บรรลุตามเป้าหมายตัวบ่งช้ีทัง้หมดอยู่ในเกณฑ์ดีจึง
จะไดร้ับการเผยแพร่หลักสูตรที่ไดม้าตรฐานตามกรอบมาตรฐานคณุวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ โดยเกณฑ์การประเมินผ่าน
คือ มีการด าเนินงานตามข้อ 1- 5 และอย่างน้อยร้อยละ 80 ของตัวบ่งช้ีผลการด าเนินงานท่ีระบไุว้ในแต่ละป ี
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เอกสารอ้างอิง 
 
 

 1. คู่มือการประกันคณุภาพการศกึษาภายในสถานศึกษา ระดับอุดมศึกษา พ.ศ.2553  ส านักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา  
 2. คู่มือการประกันคุณภาพการศกึษาภายใน ระดับส่วนงาน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 
พ.ศ.2555 ศูนย์ประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 

 3. ตวัอย่างเอกสารหลักฐานประกอบตัวบ่งช้ีการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับส่วนงาน มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ศูนย์ประกันคณุภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 

 4. คู่มือการด าเนินงานด้านประกนัคุณภาพการศึกษา พ.ศ.2553 ส าหรับหน่วยงานภายในคณะวศิวกรรมศาสตร ์
คณะกรรมการด าเนินการประกันคุณภาพการศึกษา และหน่วยประกันคุณภาพการศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 
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