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ขอตอนรับทุกทานสู
การสัมมนาเพื่อเตรียมรับการประเมินจาก สมศ.
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มหาวิทยาลัยศิลปากร
นครปฐม 73000
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คณะกรรมการประสานงานประกันคุณภาพการศึกษา มศก.
ระดับคณะวิชา และผูประเมินคุณภาพการศึกษา สมศ. สกอ.

รศ.ดร.เรณู เวชรัชตพิมล    คณะวิทยาศาสตร   มหาวิทยาลัยศิลปากร 

กิจกรรมการสัมมนา
วันที่ 1 -หลักการประเมินและทบทวนเกณฑ

-แบงกลุมผูประเมิน 1 & 2
-แตละกลุมเลือกประธานและเลขานุการ  
-ประธานประชุมมอบหมายงาน
ภายในกลุมแบงเปน A และ B

-แตละกลุมประเมิน 3 กลุมสาขา+สถาบัน
-ศึกษา SAR+หลักฐาน/ขอมูล+บันทึกขอสงสัย

วันที่ 2 –นําผลแตละกลุมมาพิจารณาปรับใหตรง
-จุดออน/แข็ง และขอเสนอแนะ

วันที่ 1 -หลักการประเมินและทบทวนเกณฑ
-แบงกลุมผูประเมิน 1 & 2

-แตละกลุมเลือกประธานและเลขานุการ  
-ประธานประชุมมอบหมายงาน
ภายในกลุมแบงเปน A และ B

-แตละกลุมประเมิน 3 กลุมสาขา+สถาบัน
-ศึกษา SAR+หลักฐาน/ขอมูล+บันทึกขอสงสัย

วันที่ 2 –นําผลแตละกลุมมาพิจารณาปรับใหตรง
-จุดออน/แข็ง และขอเสนอแนะ

คุณภาพการศึกษา
•อาจารย 
•สื่อการสอน
•เครื่องมือ/อุปกรณ 
•ผูบริหาร
•อาคารสถานที่
•การเงิน+งบประมาณ

•เกง
•ดี
•มีสุข
•รักชาติ 
•รวมรับ
ผิดชอบ
ตอสังคม

กระบวนการกระบวนการ
บริหารจัดการบริหารจัดการ

P D C AP D C A

สถาบันอุดมศึกษา จัดการศึกษาไดมาตรฐาน
ตามที่ สมศ. กําหนดหรือไม
มีการพัฒนาเพื่อความเปนเลิศในทุกภารกิจ
ตามจุดเนนที่กลุมสถาบันสังกัดหรือไม
ตอบสนองความตองการของผูใช/ผูรับบริการหรือไม 

สถาบันอุดมศึกษา จัดการศึกษาไดมาตรฐาน
ตามที่ สมศ. กําหนดหรือไม
มีการพัฒนาเพื่อความเปนเลิศในทุกภารกิจ
ตามจุดเนนท่ีกลุมสถาบันสังกัดหรือไม
ตอบสนองความตองการของผูใช/ผูรับบริการหรือไม 

ผูมาประเมินคุณภาพภายนอกจะดวูา

มีนวัตกรรมอะไรบาง
 มีแบบปฏิบัติท่ีดีอะไรบาง
มีนวัตกรรมอะไรบาง
 มีแบบปฏิบัติท่ีดีอะไรบาง
 การประเมินแบบเชื่อมโยงเหตุและปจจัยที่ทาํให
สถาบันจัดการศึกษาไดหรอืไมไดตามมาตรฐาน สมศ.
 การประเมินแบบเชื่อมโยงเหตุและปจจัยที่ทาํให
สถาบันจัดการศึกษาไดหรอืไมไดตามมาตรฐาน สมศ.

ศศ..ดรดร..  สมหวังสมหวัง  พิธิพิธิยายานุวัฒนนุวัฒน
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หลักการหลักการประเมินประเมินคุณภาพคุณภาพการศึกษาการศึกษา
เนนตรวจวามีระบบ+กลไกทุกมาตรฐาน
มีแลวนําไปใชระบบระดับใด ? PDCA ?

ใหขอคิดเห็น+เสนอแนะรายตัวบงชี้
ศึกษา SAR อานแบบวิเคราะห บันทึกประเด็นศึกษา SAR อานแบบวิเคราะห บันทึกประเด็น

ไปตรวจเยี่ยม หาขอมูลเพิ่ม ถาม สังเกต
รศ.ดร.เรณู เวชรัชตพิมล    คณะวิทยาศาสตร   มหาวิทยาลัยศิลปากร 

PLAN     : PLAN     : วางแผนวางแผนปฎิบัติปฎิบัติ
DO          : DO          : ลงมือปฏิบัติลงมือปฏิบัติ
CHECK : CHECK : การตรวจสอบติดตามการตรวจสอบติดตาม
ACT       : ACT       : การพัฒนาปรับปรุงแกไขการพัฒนาปรับปรุงแกไข

WORK SYSTEM : ระบบงานWORK SYSTEM WORK SYSTEM ::  ระบบงานระบบงาน
““PPDDCCAA :: DEMING CYCLEDEMING CYCLE””

รศ.ดร.เรณู เวชรัชตพิมล    คณะวิทยาศาสตร   มหาวิทยาลัยศิลปากร 

WORK SYSTEM : ระบบงานWORK SYSTEM WORK SYSTEM ::  ระบบงานระบบงาน
““PPDDCCAA :: DEMING CYCLEDEMING CYCLE””DODO

PLANPLAN

CHECKCHECK
ACTACT

DODO
PLANPLAN

CHECKCHECK
ACTACT

รศ.ดร.เรณู เวชรัชตพิมล    คณะวิทยาศาสตร   มหาวิทยาลัยศิลปากร 

การมี
สวนรวม

ทําอยาง
ตอเนื่อง

SWOT ANALYSISSWOT ANALYSISSWOT ANALYSIS

ระบบขอมูลระบบขอมูล

มีระบบ/กลไก 
แลวนําไปใชระดับใด ?

ดูจากผลการดําเนินงานดูจากผลการดําเนินงาน
ตามองคประกอบตามองคประกอบ++ดัชนีบงชี้คุณภาพดัชนีบงชี้คุณภาพ

ประเมินจุดแข็งประเมินจุดแข็ง//จุดออนจุดออน
ใหขอเสนอแนะใหขอเสนอแนะ  เพื่อพัฒนาเพื่อพัฒนา++ปรับปรุงปรับปรุง

ระบบ กลไก

รศ.ดร.เรณู เวชรัชตพิมล    คณะวิทยาศาสตร   มหาวิทยาลัยศิลปากร 

การประเมินคุณภาพการศึกษา
ศึกษา SAR
ทํากําหนดการตรวจเยี่ยม
ทําตามแผน
ประสาน แบงหนาที่ ไมซํ้าซอน
สรุปผลเปนระยะ
ประธานพิจารณาผลการตรวจ
แจงผลไมเปนทางการดวยวาจา
แนะนํา ชี้ประเด็น ปรับปรุง+แกไข

3-5 คน3-5 คน

เลขาเลขา
รศ.ดร.เรณู เวชรัชตพิมล    คณะวิทยาศาสตร   มหาวิทยาลัยศิลปากร 

1.1.  กอนการตรวจเยี่ยมกอนการตรวจเยียม

ทีมผูประเมินทีมผูประเมิน

ศึกษา+ทําแผน
• SAR
• คูมือประกันคุณภาพ
• ประชุมคณะ
• ทําแผนการตรวจเยี่ยม

ศึกษาศึกษา
วิเคราะหขอมูลวิเคราะหขอมูล

กําหนดขอบเขตกําหนดขอบเขต
การประเมินการประเมิน

นัดวันที่จะนัดวันที่จะ
ตรวจเยี่ยมตรวจเยี่ยม

รศ.ดร.เรณู เวชรัชตพิมล    คณะวิทยาศาสตร   มหาวิทยาลัยศิลปากร เตรียมการ
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ศึกษาศึกษา  SAR SAR และเอกสารประกอบและเอกสารประกอบ

 นโยบายและแผนการดําเนินงาน นโยบายและแผนการดําเนินงาน

 คูมือประกันคุณภาพ
 รายงานประจําป

ทําแผนการตรวจเยี่ยมทําแผนการตรวจเยี่ยม

ศึกษาการ
แบงหนวยงาน

ศึกษาประสบการณ
ของคณะกรรมการ

ประสานกับ
หนวยงาน
ที่ไปตรวจกําหนดการกําหนดการ

ตรวจเยี่ยมตรวจเยี่ยม ที่ชัดเจนที่ชัดเจน

2.2.  ระหวางตรวจเยี่ยมระหวางตรวจเยี่ยม
ทีมไปตามเวลา พบผูบริหาร

นําเสนอ
ผลการตรวจเยี่ยม

ดวยวาจา

วิเคราะห 
พิจารณา+สรปุ ดําเนินการ

สังเกต
สัมภาษณ

ดูเอกสารเพิ่มเติม

•รูจัก
•แจงเปา
•เพื่อพัฒนา
•วิธีการ
•ตาราง
•กติกา
•นัดแจงผล

แนะน
ําหนว

ยงาน

ช้ีแจงเ
อกสาร

เขียนรายงาน
รศ.ดร.เรณู เวชรัชตพิมล    คณะวิทยาศาสตร   มหาวิทยาลัยศิลปากร 

ปญหาที่พบในการตรวจเยี่ยม

เวลาจํากัด  แบงกันทํางาน
หาเอกสารไมเจอ  ขอใหฝายเตรียมเอกสารชวย
เอกสารไมสอดคลอง ขอเอกสารที่ตรง/บันทึกไว
ขอมูลไมตรงกัน ใหเจาของหนวยงานยืนยันขอมูล

เวลาจํากัด  แบงกันทํางาน
หาเอกสารไมเจอ  ขอใหฝายเตรียมเอกสารชวย
เอกสารไมสอดคลอง ขอเอกสารที่ตรง/บันทึกไว
ขอมูลไมตรงกัน ใหเจาของหนวยงานยืนยันขอมูล

รศ.ดร.เรณู เวชรัชตพิมล    คณะวิทยาศาสตร   มหาวิทยาลัยศิลปากร 

 มีปญหาดานเวลา

ทํางานใหทันเวลาไดอยางไร ?
แบงงานใหชัดแบงงานใหชัด
เมื่อทุกคนอานเมื่อทุกคนอาน S SAARR  และตรวจเอกสารแลวและตรวจเอกสารแลว
* * ใหนําประเด็นที่ไมชัดมาอภิปรายใหนําประเด็นที่ไมชัดมาอภิปราย  
*  *  และแบงงานกันไปตรวจเยี่ยมและแบงงานกันไปตรวจเยี่ยม
ตกลงเรื่องคําถามที่ทุกกลุมตองถามตกลงเรื่องคําถามที่ทุกกลุมตองถาม
สรุปการตรวจเยี่ยมทุกวันสรุปการตรวจเยี่ยมทุกวัน
จัดทํารางจัดทํารางรายงานมารายงานมาลลวงหนาวงหนา

รศ.ดร.เรณู เวชรัชตพิมล    คณะวิทยาศาสตร   มหาวิทยาลัยศิลปากร 

วิเคราะหและสรุปผลการตรวจสอบวิเคราะหและสรุปผลการตรวจสอบ
•ตามวัตถุประสงค สอดคลอง 
คณะ-กลุมสาขาวิชา-มหาวิทยาลัย
•ความสอดคลอง ดัชนี เทียบกบั
ปรัชญา-วัตถุประสงค 
•ประเมินระบบ กลไก วามี
การดําเนินการตาม
เปาหมายที่ตั้งไว

•ตามวัตถุประสงค สอดคลอง 
คณะ-กลุมสาขาวิชา-มหาวิทยาลัย
•ความสอดคลอง ดัชนี เทียบกบั
ปรัชญา-วัตถุประสงค 
•ประเมินระบบ กลไก วามี
การดาํเนินการตาม
เปาหมายที่ตั้งไว

รศ.ดร.เรณู เวชรัชตพิมล    คณะวิทยาศาสตร   มหาวิทยาลัยศิลปากร 



4

การนําเสนอดวยวาจา
•จัดทําสื่อ ~ 30 นาที
•แจงใหเห็นภาพรวมของการมาตรวจ
•บอกผลการตรวจ + จุดออน-แข็ง
•กําหนดสงรายงานฉบับจริง
•กัลยาณมิตร ระวังขอถกเถียง
• จัดทํารายงานผลการประเมินเพื่อ
ยืนยันสภาพจริงของ QA สถาบัน/กลุมสาข

•จัดทําสื่อ ~ 30 นาที
•แจงใหเห็นภาพรวมของการมาตรวจ
•บอกผลการตรวจ + จุดออน-แข็ง
•กําหนดสงรายงานฉบับจริง
•กัลยาณมิตร ระวังขอถกเถียง
• จัดทํารายงานผลการประเมินเพื่อ
ยืนยันสภาพจริงของ QA สถาบัน/กลุมสาข

ทบทวนเกณฑการประเมิน
คุณภาพการศึกษา

ของ สมศ.

ทบทวนเกณฑการประเมิน
คุณภาพการศึกษา

ของ สมศ.

กลุมสาขาวิชา (1) บรหิารธุรกจิ (2) สหวิทยาการ 
(3) มนุษยและสังคมศาสตร                มหาวทิยาลัย

การแบงกลุมสาขาวิชา

6. กลุมสาขาวชิาบริหาร  
เศรษฐศาสตร 
บริหารธุรกิจ  

9. กลุมสาขาวชิามนุษยและสงัคมศาสตร  
นิติศาสตร
คณะนิเทศศาสตร  
ศิลปศาสตร       

บัณฑิตวิทยาลัย

กลุมสาขาวิชาบริหาร 

สมศ. ตองการใหแยกนักศึกษาไปตาม
คณะวิชาที่เปดสอน ถึงแมจะสอน
โดยอาจารยของบัณฑิตเอง แยกอาจารย
ตามสาขาวิชาที่เปดสอน

การประเมินภายนอกเพื่อการรับรองมาตรฐานการศึกษาระดับอุดมศึกษาการประเมินภายนอกเพื่อการรับรองมาตรฐานการศึกษาระดับอุดมศึกษา

5+ 2*อยางนอย 20๒. มาตรฐานดานงานวิจัยและงานสรางสรรค
6+ 2*อยางนอย 20๑. มาตรฐานดานคุณภาพบัณฑิต

17+ 9*100มาตรฐาน ๑-๔  ผลลัพธ
จํานวนตัวบงช้ีนํ้าหนักมาตรฐาน

1120๕. มาตรฐานดานการพัฒนาองคการและบุคลากร
2260มาตรฐาน ๕-๗ กระบวนการ

2+ 2*อยางนอย 10๔. มาตรฐานดานการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม
4+ 3*อยางนอย 20๓. มาตรฐานดานการบริการวิชาการ

220๗. มาตรฐานดานการประกันคุณภาพ
39+ 9*160มาตรฐาน๑-๗

920๖. มาตรฐานดานการบริหารหลักสูตรและ        
การจัดการเรียนการสอน

KRUKRU
6+6+22
5+5+00
4+4+00
2+2+00

KRU?KRU?
4400

2020
2525
1515

นิยามของแตละกลุมสถาบัน
4. กลุมสถาบันเนนการผลิตบัณฑิต   
เปนกลุมสถาบันที่ปฏิบัติพันธกิจของสถาบันอุดมศึกษา 

โดยมุงเนนการสอนในระดับปริญญาตรี  ประยุกตความรู
เพื่อใชในการผลิตบัณฑิต     เปนกลุมสถาบันอุดมศึกษาที่
เนนการผลิตและพัฒนาบัณฑิตในดานวิชาการ และวิชาชีพ
ตาง ๆ

4. กลุมสถาบันเนนการผลิตบัณฑิต   
เปนกลุมสถาบันที่ปฏิบัติพันธกิจของสถาบันอุดมศึกษา 

โดยมุงเนนการสอนในระดับปริญญาตรี  ประยุกตความรู
เพื่อใชในการผลิตบัณฑิต     เปนกลุมสถาบันอุดมศึกษาที่
เนนการผลิตและพัฒนาบัณฑิตในดานวิชาการ และวิชาชีพ
ตาง ๆ

KRIRK U

40-20-25-15
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๑.มาตรฐานดานคุณภาพบัณฑิต๑.มาตรฐานดานคุณภาพบัณฑิต
1.5  จํานวนนักศึกษา หรือศิษยเกาที่จบการศึกษาที่ไดรับ

การประกาศเกียรติคุณยกยอง ในดานวิชาการ วิชาชีพ คุณธรรม 
จริยธรรม หรือรางวัลทางวิชาการหรือดานอื่นที่เก่ียวของกับ
คุณภาพบัณฑิตในระดับชาติ หรือระดับนานาชาติ ในรอบ ๓ ป
ที่ผานมา (๒, ๑, ๑, ๑)

1.5  จํานวนนักศึกษา หรือศิษยเกาที่จบการศึกษาที่ไดรับ
การประกาศเกียรติคุณยกยอง ในดานวิชาการ วิชาชีพ คุณธรรม 
จริยธรรม หรือรางวัลทางวิชาการหรือดานอื่นที่เก่ียวของกับ
คุณภาพบัณฑิตในระดับชาติ หรือระดับนานาชาติ ในรอบ ๓ ป
ที่ผานมา (๒, ๑, ๑, ๑) กลุมท่ี          1 2 3 4

ได 3 เม่ือ   >2  >1   >1   >1

กลุมท่ี          1 2 3 4
ได 3 เม่ือ   >9 >3 >3 >3

1.6 จํานวนวิทยานิพนธและงานวิชาการของนักศึกษาที่ไดรับ
รางวัลในระดับชาติหรือระดับนานาชาติภายในรอบ 3 ปที่ผานมา 

(๙, ๓, ๓, ๓)

1.6 จํานวนวิทยานิพนธและงานวิชาการของนักศึกษาที่ไดรับ
รางวัลในระดับชาติหรือระดับนานาชาติภายในรอบ 3 ปที่ผานมา 

(๙, ๓, ๓, ๓)

การคิดคะแนนการคิดคะแนน
แตละตัวบงชี้แตละตัวบงชี้      คะแนนเต็มคะแนนเต็ม  55  คะแนนคะแนน

1. ประเมินอิงเกณฑมาตรฐาน  = 3 คะแนน
2. ประเมินอิงพัฒนาการ           = 1 คะแนน

(เปรียบเทียบระหวาง รอบที่ 1 กับ รอบที่ 2
 ตองไดสงูขึ้น 1 ระดับ ยกเวน ดี-ดี ได) หรอืจะใชป 2548
3. ประเมินอิงผลสัมฤทธิ์ตามแผนของสถาบัน/

กลุมสาขาวชิา                       = 1 คะแนน

1. ประเมินอิงเกณฑมาตรฐาน  = 3 คะแนน
2. ประเมินอิงพัฒนาการ           = 1 คะแนน

(เปรียบเทียบระหวาง รอบที่ 1 กับ รอบที่ 2
 ตองไดสงูขึ้น 1 ระดับ ยกเวน ดี-ดี ได) หรอืจะใชป 2548
3. ประเมินอิงผลสัมฤทธิ์ตามแผนของสถาบัน/

กลุมสาขาวชิา                       = 1 คะแนน

มาตรฐานที่ 1

ตัวบงชี้ที่ คาน้ําหนัก

อิงเ
กณ

ฑ (
3)

อิงพ
ัฒน

ากา
ร (

1)

อิงผ
ลส

ัมฤ
ทธ

ิ์ตาม
แผ

น (
1)

คะแนน (เต็ม 5)

1.1 3 3 1 1 5 15
1.2 2 2 1 1 4 8
1.3 2 1 1 1 3 6

รวม

คิด
ถว

งน
้ําห
นัก

คิด
ถว

งน
้ําห
นัก

ตัวอยาง

เทียบปไหน

ตัวบงชี้
1.1 รอยละของบัณฑิต 
ป.ตรี ไดงานทําและ
ประกอบอาชีพอิสระ
ภายใน 1 ป
-บัณฑิตจบ
-ตอบแบบสอบถาม
-ตอบวามีงานทํา
-ตอบวาประกอบอาชีพอิสระ
-ตอบวาศึกษาตอ
-ตอบวารองาน

มาตรฐานที่ 1
คณะ 1 คณะ 2 รวม

กลุมสาขา
1

เก็บขอมูลดบิกอนคํานวณ

ตัวบงชี้
1. รอยละของบัณฑิต 
ป.ตรี ไดงานทําและ
ประกอบอาชีพอิสระ
ภายใน 1 ป
-บัณฑิตจบ
-ตอบแบบสอบถาม
-ตอบวามีงานทํา
-ตอบวาประกอบอาชีพอิสระ
-ตอบวาศึกษาตอ
-ตอบวารองาน

มาตรฐานที่ 1 รวม
กลุมสาขา

1

รวม
กลุมสาขา

2

รวม
ระดับ
สถาบัน

ตัวบงชี้

1.1..... 3.4

คาน้ํา
หนัก

ขอมูลป
2547 2548 2549

 คะแนนอิงเกณฑ
1 2 3

เปา
หมาย
ป 49

อิงพัฒนา
การ

59% 75% 79% 1-59 60-79 >80 >75
1   1 4

ผล
การ
ประ
เมิน

.........

.........

.........

มาตรฐาน 1 ดานคุณภาพบัณฑิต (กลุมสาขาวิชา/สถาบัน)

หลักฐาน (ใสไวคอลัมนถัดไป)
(กําหนดรหัสตาคณะวิชา เชน บริหาร B 101 (1=มฐ, 01 รหัสเอกสาร)

B 101 แบบสํารวจขอมูลจากบัณฑิต ณ วันพระราชทานปริญญาบัตรป 2547
B 102 แบบสํารวจขอมูลจากบัณฑิต ณ วันพระราชทานปริญญาบัตรป 2548
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3.09คะแนนรวมรายมาตรฐานคิดแบบถวงน้ําหนัก
123.440รวม

202101101.8* รอยละของบทความจากวิทยานิพนธปริญญาเอกท่ีตีพิมพเผยแพร
ตอจํานวนวิทยานิพนธปริญญาเอกท้ังหมด

101001101.7* รอยละของบทความจากวิทยานิพนธปริญญาโทท่ีตีพิมพ  
เผยแพรตอจํานวนวิทยานิพนธปริญญาโทท้ังหมด

16.551133.31.6 จํานวนวิทยานิพนธและงานวิชาการของ          นักศึกษาท่ีไดรับ
รางวัลในระดับชาติหรือระดับนานาชาติภายในรอบ 3 ปท่ีผานมา

16.551133.31.5 จํานวนนักศึกษา หรือศิษยเกาท่ีจบการศึกษาไมเกิน 3 ปท่ีไดรับการ
ประกาศเกียรติคุณยกยองในดานวิชาการ วิชาชีพ  คุณธรรม  จริยธรรม  
หรือรางวัลทางวิชาการหรือดานอ่ืนท่ีเก่ียวของกับ                                                                

1751133.41.4 ระดับความพึงพอใจของนายจาง  ผูประกอบการและผูใชบัณฑิต
9.931023.31.3 รอยละของบัณฑิตท่ีไดรับเงินเดือนเร่ิมตนเปนไปตามเกณฑ

16.551133.31.2 รอยละของบัณฑิตระดับปริญญาตรีท่ีไดทํางานตรงสาขาที่สําเร็จ
การศึกษา

1751133.41.1 รอยละของบัณฑิตระดับปริญญาตรีท่ีไดงานทําและประกอบอาชีพ
อิสระ ภายใน 1 ป

401. มาตรฐานดานคุณภาพบัณฑิต

ถวง
น้ําหนัก

ตนเองป 
48

บรรลุ
เปาหมาย

พัฒนา
การ

อิง
เกณฑฯ

(รอย
ละ)

คะแนน
ผลการ
ประเมินคะแนนคะแนนคะแนน

น้ําหนั
กมาตรฐาน/ตัวบงช้ี

2020

2020

ตรี 40:0
40/6=6.66-6.67
ตรี+โท 40
30:10=30/6:10
20:20=20/6:20
สอนเฉพาะโท 40
1.5,1.6,1.7
30:10=30/2:10
20:20=20/2:20 ไมรับรอง3.58ผาน2.  คาเฉลี่ยแบบถวงน้ําหนัก 7 มาตรฐาน > 3.51

4/7ไมผาน1.  มีจํานวนมาตรฐานอยูในระดับ > 3.51  อยางนอย 5 มาตรฐาน

559/160
=3.5

160คาเฉลี่ยแบบถวงน้ําหนัก 7 มาตรฐาน
1005207.  มาตรฐานดานระบบการประกันคุณภาพ
71.43.57206.  มาตรฐานดานหลักสูตรและการเรียนการสอน
824.1205. มาตรฐานดานการพัฒนาสถาบันและบุคลากร

305.6/100
=3.056

100คาเฉลี่ยแบบถวงน้ําหนัก 4 มาตรฐานแรก
151.5104.  มาตรฐานดานการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม
954.75203.  มาตรฐานดานการบริการวิชาการ
622.07302.  มาตรฐานดานการวิจัยและงานสรางสรรค

133.63.34401. มาตรฐานดานคุณภาพบัณฑิต

นํ้าหนักท่ีได(รอยละ)

เฉล่ียถวงคะแนนน้ําหนักนําผลการประเมิน 7 มฐ
มาคิดคะแนนแบบถวง น.น.

RenuRenu

มาตรฐานที่มาตรฐานที่  11 บัณฑิตเปนผูเรืองปญญา มีความสามารถในการเรียนรู
และพัฒนาตนเอง สามารถทํางานรวมกับผูอ่ืนได  มีทักษะ
และภูมิปญญาในงานอาชีพในฐานะนักวิชาชีพชั้นสูง มี
ทักษะวิจัยในฐานะนักวิชาการชั้นสูง       มีจิตสํานึก และ
 ภูมิธรรมในฐานะพลเมืองดีของสังคมไทยและสังคมโลก 

บัณฑิตเปนผูเรืองปญญา มีความสามารถในการเรียนรู
และพัฒนาตนเอง สามารถทํางานรวมกับผูอ่ืนได  มีทักษะ
และภูมิปญญาในงานอาชีพในฐานะนักวิชาชีพชั้นสูง มี
ทักษะวิจัยในฐานะนักวิชาการชั้นสูง       มีจิตสํานึก และ
 ภูมิธรรมในฐานะพลเมืองดีของสังคมไทยและสังคมโลก 

๑๑..  มาตรฐานดานคุณภาพบัณฑิตมาตรฐานดานคุณภาพบัณฑิต

ตัวบงช้ีที่ 1-4 สมศ. กําลังอยูระหวางมอบให
สถาบันคลังสมองทํา แตสถาบันควรติดตามเองเพื่อนําไปใช

พัฒนาไดตรงจุด โดยอาจทําเปนทุก ๆ รอบ....ป

ตัวบงช้ีที่ 1-4 สมศ. กําลังอยูระหวางมอบให
สถาบันคลังสมองทํา แตสถาบันควรติดตามเองเพื่อนําไปใช

พัฒนาไดตรงจุด โดยอาจทําเปนทุก ๆ รอบ....ป

ตัวบงช้ี
๑.๑  รอยละของบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ไดงานทําและการ   

ประกอบอาชีพอิสระ ภายใน ๑ ป (๘๐,๘๐,๘๐,๘๐)

ตัวบงช้ี
๑.๑  รอยละของบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ไดงานทําและการ   

ประกอบอาชีพอิสระ ภายใน ๑ ป (๘๐,๘๐,๘๐,๘๐)
 จํานวนบัณฑิตที่สําเร็จการศึกษา
ในปการศึกษานั้นทั้งภาคปกติ พิเศษ
 จํานวนบัณฑิตที่  * ไดงานทํา ภายใน 1 ป

* มีกิจการของตนเอง 
* ศึกษาตอไมนับ 

*ไมนับท่ีมีงานทําแลวยกเวนไดงานใหม

 จํานวนบัณฑิตที่สําเร็จการศึกษา
ในปการศึกษานั้นทั้งภาคปกติ พิเศษ
 จํานวนบัณฑิตที่  * ไดงานทํา ภายใน 1 ป

* มีกิจการของตนเอง 
* ศึกษาตอไมนับ 

*ไมนับท่ีมีงานทําแลวยกเวนไดงานใหม
เก็บขอมูลแยกภาควิชา---คณะวิชา---สถาบัน
ติดตามบัณฑิตที่ไมสําเร็จการศึกษา ไมมีอาชีพ
เก็บขอมูลแยกภาควิชา---คณะวิชา---สถาบัน
ติดตามบัณฑิตที่ไมสําเร็จการศึกษา ไมมีอาชีพ

ปญหาบัณฑิต
ไมใหขอมูล 
-ปจฉิมนิเทศ
-ใช website
-เครือขาย
 ศิษยเกา
-ใชระบบพี-่
 นองรหัส

๑๑..  มาตรฐานดานคุณภาพบัณฑิตมาตรฐานดานคุณภาพบัณฑิต
ตัวบงช้ี
๑.๒ รอยละของบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ไดทํางานตรง  

สาขาที่สําเร็จการศึกษา (๘๐,๘๐,๘๐,๘๐)
ทุกกลุมสถาบันใหระดับคะแนนดังนี้ 
< ๖๐ = ๑, ๖๐-๗๙  = ๒ , > ๘๐ = ๓    

ตัวบงช้ี
๑.๒ รอยละของบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ไดทํางานตรง  

สาขาที่สําเร็จการศึกษา (๘๐,๘๐,๘๐,๘๐)
ทุกกลุมสถาบันใหระดับคะแนนดังนี้ 
< ๖๐ = ๑, ๖๐-๗๙  = ๒ , > ๘๐ = ๓    
 ป. ตรี ทุกหลักสูตร ทํางานตรงสาขา  นับเฉพาะบัณฑิต
ท่ีไมมีงานทํากอนเขาศึกษา
 จํานวนบัณฑิตในปการศึกษานั้นที่ไดงานทําทั้งหมด

เก็บขอมูลลงตาราง
เดียวกับ 1.1

๑๑..  มาตรฐานดานคุณภาพบัณฑิตมาตรฐานดานคุณภาพบัณฑิต

วิธีคํานวณจริง ขอมูลจากแบบสอบถาม ตองเทียบ % จาก
จํานวนบัณฑิตที่ตอบวามีงานทํา
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ตัวบงช้ี
๑.๓  รอยละของบัณฑติที่ไดรับเงินเดือนเร่ิมตนเปนไป
ตามเกณฑ (๑๐๐,๑๐๐,๑๐๐,๑๐๐) ปริญญาตรี =7,630

๑.๔  ระดับความพึงพอใจของนายจาง  ผูประกอบการ  
และผูใชบัณฑิต (๓.๕ จาก ๕ แตมข้ึนไปทุกกลุม
สถาบัน)

ตัวบงช้ี
๑.๓  รอยละของบัณฑติที่ไดรับเงินเดือนเร่ิมตนเปนไป
ตามเกณฑ (๑๐๐,๑๐๐,๑๐๐,๑๐๐) ปริญญาตรี =7,630

๑.๔  ระดับความพึงพอใจของนายจาง  ผูประกอบการ  
และผูใชบัณฑิต (๓.๕ จาก ๕ แตมข้ึนไปทุกกลุม
สถาบัน)

แบบสอบถาม ใชเกณฑ 5 ระดับ มาก ปานกลาง นอย ตองปรับปรุง ไมพอใจแบบสอบถาม ใชเกณฑ 5 ระดับ มาก ปานกลาง นอย ตองปรับปรุง ไมพอใจ

ความสามารถทาง  1. วิชาการเฉพาะสาขา 2. พื้นฐานในการทํางาน 
3. คุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณในวิชาชีพ
ความสามารถทาง  1. วิชาการเฉพาะสาขา 2. พื้นฐานในการทํางาน 
3. คุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณในวิชาชีพ

ถาเราถามแค 4 ระดับตองปรับคะแนนใหม = 4/3 (คะแนนเดิม)+(-1/3)ถาเราถามแค 4 ระดับตองปรับคะแนนใหม = 4/3 (คะแนนเดิม)+(-1/3)

๑๑..  มาตรฐานดานคุณภาพบัณฑิตมาตรฐานดานคุณภาพบัณฑิต
๑.๕  จํานวนนักศึกษา หรือศิษยเกาที่จบการศึกษาที่ไดรับ

การประกาศเกียรติคุณยกยอง ในดานวิชาการ วิชาชีพ คุณธรรม 
จริยธรรม หรือรางวัลทางวิชาการหรือดานอื่นที่เก่ียวของกับ
คุณภาพบัณฑิตในระดับชาติ หรือระดับนานาชาติ ในรอบ ๓ ป
ที่ผานมา (>๒, >๑, >๑, >๑)

๑.๕  จํานวนนักศึกษา หรือศิษยเกาที่จบการศึกษาที่ไดรับ
การประกาศเกียรติคุณยกยอง ในดานวิชาการ วิชาชีพ คุณธรรม 
จริยธรรม หรือรางวัลทางวิชาการหรือดานอื่นที่เก่ียวของกับ
คุณภาพบัณฑิตในระดับชาติ หรือระดับนานาชาติ ในรอบ ๓ ป
ที่ผานมา (>๒, >๑, >๑, >๑)

เปนลายลักษณอักษร ชื่อ นศ. หนวยงานที่ให วันที่-ปที่ได 
นับรางวัลวิทยานิพนธไดดวย ช่ืองานที่ไดรางวัล
ถานศ. คนเดิมได 2 รางวัล ใหนับไดเพียง 1
ถาเปนศิษยเกาหลายสถาบัน นับไดทุกแหง

เปนลายลักษณอักษร ชื่อ นศ. หนวยงานที่ให วันที่-ปที่ได 
นับรางวัลวิทยานิพนธไดดวย ช่ืองานที่ไดรางวัล
ถานศ. คนเดิมได 2 รางวัล ใหนับไดเพียง 1
ถาเปนศิษยเกาหลายสถาบัน นับไดทุกแหง
นับทนุศึกษาตอระดับชาติ/นานาชาติ ได

นับรางวัล
ดีเดน
ของตาง
หนวยงานได

1.1.  มาตรฐานดานคุณภาพบัณฑิตมาตรฐานดานคุณภาพบัณฑิต

ทุกปการศึกษา แยกตามภาควิชา/คณะทุกปการศึกษา แยกตามภาควิชา/คณะขอมูลบัณฑิต
1. จํานวนแรกเขาในรุนนี้
2. จํานวนที่จบตามกําหนดเวลา
3. จํานวนที่จบเกินกําหนดเวลา
4. จํานวนบัณฑิตมีงานทํา
5. จํานวนบัณฑิตมีงานทําและไดเงินเดือนตามเกณฑ
6. จํานวนบัณฑิตที่มีกิจการของตนเอง (ถาถามรายไดเฉล่ียดวยจะดี)
7. จํานวนบัณฑิตที่ศึกษาตอ (ในประเทศ/ตางประเทศ   
สาขาเดิม/ใหม     ไดทุน/ไมไดทุน)

8. จํานวนบัณฑิตที่ทํางานตรงสาขาที่จบการศึกษา
9. รับรางวัล/ผลงานที่ภาคภูมิใจ   
10 . ความพึงพอใจของนายจาง (เก็บแยก 3 ดาน เพ่ือใชปรับหลักสูตร)

1. จํานวนแรกเขาในรุนนี้
2. จํานวนที่จบตามกําหนดเวลา
3. จํานวนที่จบเกินกําหนดเวลา
4. จํานวนบัณฑิตมีงานทํา
5. จํานวนบัณฑิตมีงานทําและไดเงินเดือนตามเกณฑ
6. จํานวนบัณฑิตที่มีกิจการของตนเอง (ถาถามรายไดเฉล่ียดวยจะดี)
7. จํานวนบัณฑิตที่ศึกษาตอ (ในประเทศ/ตางประเทศ   
สาขาเดิม/ใหม     ไดทุน/ไมไดทุน)

8. จํานวนบัณฑิตที่ทํางานตรงสาขาที่จบการศึกษา
9. รับรางวัล/ผลงานที่ภาคภูมิใจ   
10 . ความพึงพอใจของนายจาง (เก็บแยก 3 ดาน เพ่ือใชปรับหลักสูตร)

ถามีขอมูลทุกป สามารถใชวิเคราะห
ทําวิจัยเพ่ือพัฒนา วางแผน
การจัดการศึกษาใหมีคุณภาพสูงข้ึน

๑.๖  จํานวนวิทยานิพนธและงานวิชาการของนักศึกษาที่ไดรับรางวัล
ในระดับชาติหรือระดับนานาชาติภายในรอบ 3 ปที่ผานมา 
(>๙, >๓, >๓, >๓)

๑.๖  จํานวนวิทยานิพนธและงานวิชาการของนักศึกษาที่ไดรับรางวัล
ในระดับชาติหรือระดับนานาชาติภายในรอบ 3 ปที่ผานมา 
(>๙, >๓, >๓, >๓)

๑๑..  มาตรฐานดานคุณภาพบัณฑิตมาตรฐานดานคุณภาพบัณฑิต

ตัวบงชี้     คะแนน(#1) คะแนน(#4)
1 2 3 1         2       3

1.5 นศ.+ศิษยเกาไดรางวัล  - 1 >2            - - >1
1.6 จํานวนงานไดรางวัล 1-5 6-8   > 9 1        2    >3
1.7 %thesis ป.โท         1-39 40-59 >60             1-19 20-29  >30
1.8 %thesis ป.เอก       1-49 50-74 >75 1-39 40-59 >60

คาน้ําหนักคาน้ําหนัก  ตัวบงชี้ตัวบงชี้  11..11--11..66 : 1.7: 1.7--1.8 = 1.8 = 5050:50:50

40รวม

101.8* รอยละของบทความจากวิทยานิพนธปริญญาเอกท่ีตีพิมพเผยแพรตอจํานวน
วิทยานิพนธปริญญาเอกท้ังหมด

101.7* รอยละของบทความจากวิทยานิพนธปริญญาโทท่ีตีพิมพ  เผยแพรตอจํานวน
วิทยานิพนธปริญญาโทท้ังหมด

3.31.6 จํานวนวิทยานิพนธและงานวิชาการของ          นักศึกษาท่ีไดรับรางวัลใน
ระดับชาติหรือระดับนานาชาติภายในรอบ 3 ปท่ีผานมา

3.31.5 จํานวนนักศึกษา หรือศิษยเกาท่ีจบการศึกษาไมเกิน 3 ปท่ีไดรับการประกาศ
เกียรติคุณยกยองในดานวิชาการ วิชาชีพ  คุณธรรม  จริยธรรม  หรือรางวัลทาง
วิชาการหรือดานอื่นท่ีเกี่ยวของกับ                                                                

3.41.4 ระดับความพึงพอใจของนายจาง  ผูประกอบการและผูใชบณัฑิต
3.31.3 รอยละของบัณฑิตท่ีไดรับเงินเดือนเริ่มตนเปนไปตามเกณฑ
3.31.2 รอยละของบัณฑิตระดับปริญญาตรีท่ีไดทํางานตรงสาขาที่สําเร็จการศึกษา

3.41.1 รอยละของบัณฑิตระดับปริญญาตรีท่ีไดงานทําและประกอบอาชีพอสิระ 
ภายใน 1 ป

401. มาตรฐานดานคุณภาพบัณฑิต
(รอยละ)
น้ําหนักมาตรฐาน/ตัวบงชี้

20

20

คาน้ําหนักของตัวบงชี้รวม= ตัวบงชี้ เฉพาะ

2 ตัว
50:50%

ตัวบงชี้เฉพาะ
มี 2 ตัวบงชี ้คาน้ําหนัก 50%
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ตัวบงชี้เฉพาะสําหรับ   บัณฑิตศึกษา (คาน้ําหนัก 50%)
๑.๗ รอยละของบทความจากวิทยานิพนธปริญญาโท (> 12 นก)ท่ีตีพิมพ 

เผยแพรตอจํานวนวิทยานิพนธปริญญาโททั้งหมด (ระดับชาติ/
นานาชาติ) (>๖๐, >๔๐, >๓๐, >๓๐) ไมนับภาคนิพนธและ
สาระนิพนธ

ตัวบงชี้ตัวบงชี้เฉพาะเฉพาะสําหรับสําหรับ      บัณฑิตศึกษาบัณฑิตศึกษา  ((คาน้ําหนักคาน้ําหนัก  50%)50%)
๑.๗ รอยละของบทความจากวิทยานิพนธปริญญาโท (> 12 นก)ท่ีตีพิมพ 

เผยแพรตอจํานวนวิทยานิพนธปริญญาโททั้งหมด (ระดับชาติ/
นานาชาติ) (>๖๐, >๔๐, >๓๐, >๓๐) ไมนับภาคนิพนธและ
สาระนิพนธ
จํานวนนศ.ป.โท + ป.เอก แรกเขา  (แยกขอมูล ป. โท & ป. เอก)
จํานวนนศ. ป.โท + ป.เอก สําเร็จภายในกําหนด
จํานวนวิทยานิพนธ/จํานวนที่แผยแพรและใชประโยชน
ถาเผยแพรมากกวา 1 ครั้ง ก็นับครั้งเดียว นับเม่ือบรรณาธิการ
ตอบรับ หรือ proceeding (บทคดัยอไมได) ระบุช่ือเลมวารสาร
เดือน/ป  ช่ือบทความ ช่ือผูเขียน เลขหนา

1.1.  มาตรฐานดานคุณภาพบัณฑิตมาตรฐานดานคุณภาพบัณฑิต

นักศึกษาที่จบกับนักศึกษาที่ตีพิมพงานในปนั้นอาจตางคนได

ตัวบงช้ีเฉพาะสําหรับบัณฑิตศึกษา (คาน้ําหนัก 50%)
๑.๘ รอยละของบทความจากวิทยานิพนธปริญญาเอกที่ตีพิมพ 

เผยแพรตอจํานวนวิทยานิพนธปริญญาเอกทั้งหมด 
(>๗๕, >๖๐, >๖๐, >๖๐)

ตัวบงช้ีตัวบงช้ีเฉพาะเฉพาะสําหรับบัณฑิตศึกษาสําหรับบัณฑิตศึกษา  ((คาน้ําหนักคาน้ําหนัก  50%)50%)
๑.๘ รอยละของบทความจากวิทยานิพนธปริญญาเอกที่ตีพิมพ 

เผยแพรตอจํานวนวิทยานิพนธปริญญาเอกทั้งหมด 
(>๗๕, >๖๐, >๖๐, >๖๐) รวบรวมแตละปการศึกษา

 ตองมีกองบรรณาธิการ/คณะกรรมการพิจารณาผลงานกอนเผยแพร
วารสารระดับชาต:ิ ตีพิมพตามกลุมนักวิชาการ คณะบรรณาธิการ
มีชื่อเสียงในสาขานั้น + ตองมาจากสถาบันอื่น  > 25%
วารสารระดับนานาชาติ: อยูในฐานขอมูลสากล เชน  SCI Ei Compendex
INSPEC  ScienceDirect PUBMED AGRICOLA ERIC PUBSCIENCE
ถาไมอยูในฐานขอมูล = นับเมื่อบรรณาธิการ 1 คนเปนตางชาต+ิมีงานตางประเทศ

วารสารระดับชาต:ิ ตีพิมพตามกลุมนักวิชาการ คณะบรรณาธิการ
มีชื่อเสียงในสาขานั้น + ตองมาจากสถาบันอื่น  > 25%
วารสารระดับนานาชาติ: อยูในฐานขอมูลสากล เชน  SCI Ei Compendex
INSPEC  ScienceDirect PUBMED AGRICOLA ERIC PUBSCIENCE
ถาไมอยูในฐานขอมูล = นับเมื่อบรรณาธิการ 1 คนเปนตางชาต+ิมีงานตางประเทศ

1.1.  มาตรฐานดานคุณภาพบัณฑิตมาตรฐานดานคุณภาพบัณฑิต

มาตรฐานที่มาตรฐานที่  22 ผลงานวิจัยและงานสรางสรรคเปนงานนวัตกรรมท่ีนําไปสูการสราง
และพัฒนาทรัพยากรบุคคลท่ีเชี่ยวชาญสูง การสรางและพัฒนาองค
ความรูใหมซึ่งเปนการขยายพรมแดนของความรู และทรัพยสินทาง
ปญญาที่สามารถนําไปประยุกตใชงานไดจริง เปนปจจัยสําคัญของการ
พัฒนาคุณภาพ ประสิทธิภาพ และขีดความสามารถของคนไทย 
รวมท้ังการพัฒนาสูสังคมเรียนรู สังคมความรู และสังคมแหงภูมิ
ปญญา อันกอใหเกิดวัฒนธรรมการใชความรูในการกําหนดทิศทาง
และการพัฒนา ตลอดจนการเพิ่มศักยภาพการแขงขันของประเทศ 

ผลงานวิจัยและงานสรางสรรคเปนงานนวัตกรรมท่ีนําไปสูการสราง
และพัฒนาทรัพยากรบุคคลท่ีเชี่ยวชาญสูง การสรางและพัฒนาองค
ความรูใหมซึ่งเปนการขยายพรมแดนของความรู และทรัพยสินทาง
ปญญาที่สามารถนําไปประยุกตใชงานไดจริง เปนปจจัยสําคัญของการ
พัฒนาคุณภาพ ประสิทธิภาพ และขีดความสามารถของคนไทย 
รวมท้ังการพัฒนาสูสังคมเรียนรู สังคมความรู และสังคมแหงภูมิ
ปญญา อันกอใหเกิดวัฒนธรรมการใชความรูในการกําหนดทิศทาง
และการพัฒนา ตลอดจนการเพิ่มศักยภาพการแขงขันของประเทศ 
งานสรางสรรค=ผลงานวิชาการท่ีมีการศึกษาคนควา หรือแสดงออก
ทางศิลปะอันเปนท่ียอมรับ
งานสรางสรรค=ผลงานวิชาการท่ีมีการศึกษาคนควา หรือแสดงออก
ทางศิลปะอันเปนท่ียอมรับ สิ่งประดิษฐ  สื่อ นวัตกรรม

2. มาตรฐานดานการวิจัยและงานสรางสรรค

งานวิจัย
ผลงานศิลปะ
สิ่งประดิษฐ
องคความรูเฉพาะดาน
นวัตกรรม
ทรัพยสินทางปญญา
สื่อท่ีเอ้ือใหเกิดการเรียนรูตลอดชีวิต : homepage

: ตํารา e-learning 

งานวิจัย
ผลงานศิลปะ
สิ่งประดิษฐ
องคความรูเฉพาะดาน
นวัตกรรม
ทรัพยสินทางปญญา
สื่อท่ีเอ้ือใหเกิดการเรียนรูตลอดชีวิต : homepage

: ตํารา e-learning 

1. ทําใหอาจารยพัฒนาตนเอง
ใหมีความเชี่ยวชาญที่สูงขึ้น

2. พัฒนาองคความรูใหม
3. นวัตกรรม/กระบวนการที่สงผล

การใชความรูมาพัฒนางานและ
เพิ่มขีดความสามารถของคนไทย

4. ผลงานที่เอาไปประยุกตใชไดจริง

1. ทําใหอาจารยพัฒนาตนเอง
ใหมีความเชี่ยวชาญที่สูงขึ้น

2. พัฒนาองคความรูใหม
3. นวัตกรรม/กระบวนการที่สงผล

การใชความรูมาพัฒนางานและ
เพิ่มขีดความสามารถของคนไทย

4. ผลงานที่เอาไปประยุกตใชไดจริง

ชวนวิเคราะหงานที่เขาเกณฑชวนวิเคราะหงานที่เขาเกณฑ

กอใหเกิดสังคมแหงการเรียนรู

ตัวบงช้ี
๒.๑ รอยละของงานวิจัย และงานสรางสรรคที่ตีพิมพ เผยแพร 

และ/หรือนําไปใชประโยชนทั้งในระดับชาติและระดับนานา
ชาติ ตอจํานวนอาจารยประจํา (๓๐, ๓๐, ๓๐, ๓๐)

ตัวบงช้ี
๒.๑ รอยละของงานวิจัย และงานสรางสรรคที่ตีพิมพ เผยแพร 

และ/หรือนําไปใชประโยชนทั้งในระดับชาติและระดับนานา
ชาติ ตอจํานวนอาจารยประจํา (๓๐, ๓๐, ๓๐, ๓๐)

ระบุชื่อเลมวารสาร  เดือน/ป  ชื่อบทความ ชื่อผูเขียน เลขหนาระบุชื่อเลมวารสาร  เดือน/ป  ชื่อบทความ ชื่อผูเขียน เลขหนา
ระบุผลงานที่เอาไปใชประโยชน ชื่อเจาของผลงาน รูปชิ้นงาน
ผูใชประโยชน และหลักฐานการใชประโยชน สถานที่ติดตอ 
ระบุผลงานที่เอาไปใชประโยชน ชื่อเจาของผลงาน รูปชิ้นงาน
ผูใชประโยชน และหลักฐานการใชประโยชน สถานที่ติดตอ 

จํานวนอาจารยที่ทํางานจริง ไมรวมที่ลา นับรวมนักวิจัยดวย

2. มาตรฐานดานการวิจัยและงานสรางสรรค

 เวลา = นับวันที่กองบรรณาธิการตอบรับ
Proceeding 
Abstract 

 งาน 1 เรื่อง เผยแพร >1 นับไดแค 1
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ตัวบงช้ี
๒.๒ เงินสนับสนนุงานวิจัย และงานสรางสรรคของสถาบันตอ

จํานวนอาจารยประจํา (๓๐,๐๐๐, ๑๕๐๐๐, ๑๕๐๐๐, ๑๕๐๐๐)

ตัวบงช้ี
๒.๒ เงินสนับสนนุงานวิจัย และงานสรางสรรคของสถาบันตอ

จํานวนอาจารยประจํา (๓๐,๐๐๐, ๑๕๐๐๐, ๑๕๐๐๐, ๑๕๐๐๐)

เงินที่สถาบันจัดสรรใหเพื่อสนับสนุนการผลิตผลงาน
นับรวม ตัวเงินที่อนุมัติ การจัดเงินซื้อวัสดุและอุปกรณ เคร่ือง-
มือ(คิดจากราคา) ท้ังจากเงินงบประมาณแผนดิน+เงินรายไดท่ี
จัดสรรไวเพื่องานนี้ หลักฐาน ประกาศ รายงานการประชุม
หลักฐานการเงิน การจัดซื้อ  (คิดเฉพาะปการศึกษา-อ. ที่ทํางาน)

2. มาตรฐานดานการวิจัยและงานสรางสรรค

จํานวนอาจารยที่ทํางานจริงและนักวิจัย ไมรวมที่ลา

ตัวบงช้ี ๒.๓ เงินสนบัสนนุงานวิจัย และงานสรางสรรค
จากภายนอกสถาบันตอจํานวนอาจารยประจาํ 

(๕๐๐๐๐, ๑๕๐๐๐, ๑๐๐๐๐, ๑๐๐๐๐ )

ตัวบงช้ี ๒.๓ เงินสนบัสนนุงานวิจัย และงานสรางสรรค
จากภายนอกสถาบันตอจํานวนอาจารยประจาํ 

(๕๐๐๐๐, ๑๕๐๐๐, ๑๐๐๐๐, ๑๐๐๐๐ )

เหมือน 2.2 แตแหลงเงินมาจากภายนอก เชน สกอ. สวทช.
สกว. วช. ทุนตางประเทศ จากกระทรวง จังหวัด อบต. เอกชน
เหมือน 2.2 แตแหลงเงินมาจากภายนอก เชน สกอ. สวทช.
สกว. วช. ทุนตางประเทศ จากกระทรวง จังหวัด อบต. เอกชน

 ถาผูทําหลายหนวยงาน ใหคิดสัดสวนตามจํานวนคน ทุนตอ-
เนื่อง ใหคิดเฉพาะปการศึกษา+อาจารยที่ทํางาน (ลาไมคิด)

 ถาผูทําหลายหนวยงาน ใหคิดสัดสวนตามจํานวนคน ทุนตอ-
เนื่อง ใหคิดเฉพาะปการศึกษา+อาจารยที่ทํางาน (ลาไมคิด)

2. มาตรฐานดานการวิจัยและงานสรางสรรค

จํานวนอาจารยที่ทํางานจริง ไมรวมที่ลา นับรวมนักวิจัยดวย
โครงการตอเนื่องใหนับเฉพาะปนั้น
ทําหลายหนวยงานใหหารดวยคน/แบงตามที่ตกลง

ตัวบงชี้
๒.๔ รอยละของอาจารยประจําที่ไดรับทุนทําวิจัย หรืองาน

สรางสรรคจากภายในสถาบันตอจํานวนอาจารยประจํา 
(๕๐, ๔๕, ๔๐, ๔๐)

๒.๕ รอยละของอาจารยประจําที่ไดรับทุนทําวิจัยหรืองาน
สรางสรรคจากภายนอกสถาบันตอจํานวนอาจารยประจํา      
(๔๐, ๒๐, ๒๐, ๒๐)

ตัวบงชี้
๒.๔ รอยละของอาจารยประจําที่ไดรับทุนทําวิจัย หรืองาน

สรางสรรคจากภายในสถาบันตอจํานวนอาจารยประจํา 
(๕๐, ๔๕, ๔๐, ๔๐)

๒.๕ รอยละของอาจารยประจําที่ไดรับทุนทําวิจัยหรืองาน
สรางสรรคจากภายนอกสถาบันตอจํานวนอาจารยประจํา      
(๔๐, ๒๐, ๒๐, ๒๐)

ชื่อโครงการวิจัย    ผูใหทุน     จํานวนเงิน คณะผูวิจัย  ระยะเวลา    เผยแพร
. ......................... .............. ............... ................ 1 ป , 2 ป

ใชประโยชน

2. มาตรฐานดานการวิจัยและงานสรางสรรค

ตารางสรุปหลกัฐาน
ควรมีเลมวารสารซึ่งมี
รายละเอียดกองบรรณาธิการ

ตัวบงชี้เฉพาะ
มี 2 ตัวบงชี ้คาน้ําหนัก 50%

ตัวบงชี้เฉพาะ (คาน้ําหนัก 50%)
๒.๖ รอยละของจํานวนบทความวจิัยท่ีไดรับการอางอิง (citation) ใน 

refereed journal หรือในฐานขอมลูระดับชาติหรือระดับนานาชาติ 
(เชน ISI , ERIC) ตอจํานวนอาจารยประจํา (๒๐, 0, 0, 0)

๒.๗ จํานวนผลงานวจิัยและงานสรางสรรคท่ีไดรับการจดทะเบียน
ทรัพยสินทางปญญาหรืออนสุิทธิบัตรตอจํานวนอาจารย
ประจําในรอบ 5 ปท่ีผานมา (๓, 0, 0, 0) ไมนับลิขสิทธ์ิ
และเคร่ืองหมายการคา

ตัวบงชี้เฉพาะ (คาน้ําหนัก 50%)
๒.๖ รอยละของจํานวนบทความวจิัยท่ีไดรับการอางอิง (citation) ใน 

refereed journal หรือในฐานขอมลูระดับชาติหรือระดับนานาชาติ 
(เชน ISI , ERIC) ตอจํานวนอาจารยประจํา (๒๐, 0, 0, 0)

๒.๗ จํานวนผลงานวจิัยและงานสรางสรรคท่ีไดรับการจดทะเบียน
ทรัพยสินทางปญญาหรืออนสุิทธิบัตรตอจํานวนอาจารย
ประจําในรอบ 5 ปท่ีผานมา (๓, 0, 0, 0) ไมนับลิขสิทธ์ิ
และเคร่ืองหมายการคา

2. มาตรฐานดานการวิจัยและงานสรางสรรค

คา น.น. 2.6 = 2.7
หรือ ขอ 2.7 นอยลง

ตัวบงชี้เฉพาะ (คาน้ําหนัก 50%)
๒.๖ รอยละของจํานวนบทความวจิัยท่ีไดรับการอางอิง (citation) ใน 

refereed journal หรือในฐานขอมลูระดับชาติหรือระดับนานาชาติ 
(เชน ISI , ERIC) ตอจํานวนอาจารยประจํา

ตัวบงชี้เฉพาะ (คาน้ําหนัก 50%)
๒.๖ รอยละของจํานวนบทความวจิัยท่ีไดรับการอางอิง (citation) ใน 

refereed journal หรือในฐานขอมลูระดับชาติหรือระดับนานาชาติ 
(เชน ISI , ERIC) ตอจํานวนอาจารยประจํา

บทความวิจัยไดรับการอางอิงกี่ครั้งก็ตามใหนับเพียง 1 ครั้ง
Citation frequency= จํานวนครั้งที่บทความวิจัยไดรับการ
อางอิง

บทความวิจัยไดรับการอางอิงกี่ครั้งก็ตามใหนับเพียง 1 ครั้ง
Citation frequency= จํานวนครั้งที่บทความวิจัยไดรับการ
อางอิง

2. มาตรฐานดานการวิจัยและงานสรางสรรค
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ตัวบงชี้     คะแนน(#1) คะแนน(#4)
1 2 3 1         2       3

2.1 %งานวิจัยเผยแพร  <20 20-29 >30 เหมือนกับ #1
2.2 จํานวนเงินภายใน(หมื่น) <2 2-2.99 > 3 <1 1-1.49 >1.5
2.3 จํานวนเงินภายนอก(หมื่น)<3.5 3.5-4.9 >5 <0.7 0.7-0.99 >1
2.4 %อาจารยไดทุนภายใน   <35 35-49 >50 <25 25-39 >40
2.5 %อาจารยไดทุนภายนอก <25 25-39 >40 <15 15-19 >20
2.6 %งานวิจัย citation <15 15-19 >20 -
2.7 จํานวนงานจดpatent(ชิ้น) <1 2 >3 -

ตัวบงชี้     คะแนน(#1) คะแนน(#4)
1 2 3 1         2       3

2.1 %งานวิจัยเผยแพร  <20 20-29 >30 เหมือนกับ #1
2.2 จํานวนเงินภายใน(หมื่น) <2 2-2.99 > 3 <1 1-1.49 >1.5
2.3 จํานวนเงินภายนอก(หมื่น)<3.5 3.5-4.9 >5 <0.7 0.7-0.99 >1
2.4 %อาจารยไดทุนภายใน   <35 35-49 >50 <25 25-39 >4040
2.5 %อาจารยไดทุนภายนอก <25 25-39 >40 <15 15-19 >2200
2.6 %งานวิจัย citation <15 15-19 >20 -
2.7 จํานวนงานจดpatent(ชิ้น) <1 2 >3 -
คิดตออาจารยประจําทีท่ํางาน ไมนับลาศึกษา

คาน้ําหนักคาน้ําหนัก  ตัวบงชี้ตัวบงชี้  2.12.1--2.52.5 :: 2.62.6--2.7 = 2.7 = 5050:50:50 ตัวอยางการปอนขอมูลลง Excelตัวอยางการปอนขอมูลลง Excel

สง file ใหผูมาประเมินดวยสง file ใหผูมาประเมินดวย ตรวจงาย ผานงาย

 ชาวมหาวิทยาลัยทํางานไมไดตามเกณฑมาตรฐาน 
หรือเพราะไมสนใจใหขอมูล ?

  ชาวมหาวิทยาลัยทํางานไมไดตามเกณฑมาตรฐานชาวมหาวิทยาลัยทํางานไมไดตามเกณฑมาตรฐาน  
หรือเพราะไมสนใจใหขอมูลหรือเพราะไมสนใจใหขอมูล  ??

ทุนวิจัยภายนอกท่ีติดตอมาที่อาจารยโดยตรง = นับได
ถึงแมอาจารยจะวิเคราะหขอมูลท่ีบาน แตท่ีติดตอมา
สวนหนึ่งเพราะเปนอาจารยสอนในสถาบัน และไมควรหัก%

ภาควิชา/คณะวิชาจะไดขอมูลครบถวน
จากอาจารยไดอยางไร ?

1. ตองออกแบบฟอรม Portfolio สําหรับอาจารย
เพื่อใชในการบันทึกภาระงาน ตามพันธกิจ 4 ดาน

2. ตองนําไปใชประโยชนตอการใหรางวัล เพื่อสรางแรงเสริม
ในการชวยกันมุงม่ันทํางานใหบรรลุเปาหมาย

3. การกําหนดใหสง Portfolio ตองเปนระเบียบของสถาบัน
ผานที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย

4. กอนเปน Portfolio นาจะเปนแผนแสดงเปาหมายรายบุคคล
เพื่อใหมหาวิทยาลยัต้ังเปาหมายไดใกลกับความจริงมากที่สุด

1. ตองออกแบบฟอรม Portfolio สําหรับอาจารย
เพื่อใชในการบันทึกภาระงาน ตามพันธกิจ 4 ดาน

2. ตองนําไปใชประโยชนตอการใหรางวัล เพื่อสรางแรงเสริม
ในการชวยกันมุงม่ันทํางานใหบรรลุเปาหมาย

3. การกําหนดใหสง Portfolio ตองเปนระเบียบของสถาบัน
ผานที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย

4. กอนเปน Portfolio นาจะเปนแผนแสดงเปาหมายรายบุคคล
เพื่อใหมหาวิทยาลัยต้ังเปาหมายไดใกลกับความจริงมากที่สุด

ภัยคุกคามที่ทุกคนตองปรับตัวจากทําอยางที่ตนเองชอบ  มาสูทําให
บรรลุเปาตามเกณฑคุณภาพ : ICL, มาตรฐานหลักสูตร, QA

รศ.ดร.เรณู เวชรัชตพิมล    คณะวิทยาศาสตร   มหาวิทยาลัยศิลปากร 

มาตรฐานที่มาตรฐานที่  33
การใหบริการวิชาการและวิชาชีพที่เปนประโยชน  เปนที่พึ่ง
และเปนแหลงอางอิงทางวิชาการและวิชาชีพ   เสนอแนะ
แนวทางที่เหมาะสมสอดคลอง เพื่อเสริมสรางความมั่นคงและ
ความเขมแข็งของสังคม ชุมชน ประเทศชาติ และนานาชาติ 
ตลอดจนการสงเสริมบทบาททางวิชาการและวิชาชีพของ
สถาบันการศึกษาในการพัฒนาสังคมเรียนรูและสังคมความรู 
โดยคํานึงถึงความรับผิด รับชอบตอสาธารณะ 

การใหบริการวิชาการและวิชาชีพที่เปนประโยชน  เปนที่พึ่ง
และเปนแหลงอางอิงทางวิชาการและวิชาชีพ   เสนอแนะ
แนวทางที่เหมาะสมสอดคลอง เพื่อเสริมสรางความมั่นคงและ
ความเขมแข็งของสังคม ชุมชน ประเทศชาติ และนานาชาติ 
ตลอดจนการสงเสริมบทบาททางวิชาการและวิชาชีพของ
สถาบันการศึกษาในการพัฒนาสังคมเรียนรูและสังคมความรู 
โดยคํานึงถึงความรับผิด รับชอบตอสาธารณะ 

3. มาตรฐานดานการบริการวิชาการ
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 ตัวบงชี้
๓.๑  รอยละของกิจกรรม/โครงการบริการวิชาการและวิชาชีพท่ีตอบ

สนองความตองการ และพัฒนา/และเสริมสรางความเขมแข็ง
ของสังคม ชุมชน ประเทศชาติ และนานาชาติตออาจารยประจํา 
ไมนับท่ีลา (๓๐, ๔๐, ๔๐, ๓๐)

 ตัวบงชี้
๓.๑  รอยละของกิจกรรม/โครงการบริการวิชาการและวิชาชีพท่ีตอบ

สนองความตองการ และพัฒนา/และเสริมสรางความเขมแข็ง
ของสังคม ชุมชน ประเทศชาติ และนานาชาติตออาจารยประจํา 
ไมนับท่ีลา (๓๐, ๔๐, ๔๐, ๓๐)

กรุณาชวยสถาบันโดยรับเชิญและมอบหลักฐาน

3. มาตรฐานดานการบริการวิชาการ

1 โครงการจัดหลายครั้ง = นับไดทุกครั้ง
1 โครงการทํางานรวมหลายคณะ สาขา = นับไดทุกคณะ
ไปในฐานะผูรับเชิญจากหนวยงานอื่น = นับได

ขอมูล ช่ือโครงการ ช่ืออาจารย (สังกัด) ที่ทํางานโครงการขอมูล ช่ือโครงการ ช่ืออาจารย (สังกัด) ที่ทํางานโครงการ

คิดท้ังแบบใหเปลา+คิดคาบริการคิดท้ังแบบใหเปลา+คิดคาบริการ

ตัวอยาง
1. ตรวจทางหองปฏิบัติการ ตรวจสอบ ซอมบํารุง ทดสอบ
2. บริการใหใชเครื่องมือ โรงปน เตาเผา เครื่องมือพิมพภาพ
3. จัดอบรม สัมมนา อบรมเชิงปฏิบัติการ (แยกแบบใหเปลา/เก็บเงิน)
4. รับจางจัดอบรม ประกวด จัดแสดงสินคา ออกแบบจัดงาน
5. ใหบริการนอกสถานที่ ออกแบบจัดสวน ออกแบบพระอุโบสถ
ตรวจวัตถุโบราณ

6. บริการวิจัย สํารวจ วางแผน จัดการ ศึกษาผลกระทบตอ สวล.
7. วางระบบคอมพิวเตอร ออกแบบ สราง ประดิษฐ ผลิต
8. เปนแหลงอางอิงทางวิชาการอื่นๆ 

ออกแบบตารางเก็บขอมูล
แยกประเภทขอมูล

ปญหา คือ งานที่ติดตออาจารยโดยตรงใหออกแบบตาง ๆ นับไหม ?ปญหา คือ งานที่ติดตออาจารยโดยตรงใหออกแบบตาง ๆ นับไหม ?

ตัวบงช้ี
๓.๒ รอยละของอาจารยที่เปนที่ปรึกษา เปนกรรมการวิทยานิพนธ

ภายนอกสถาบัน เปนกรรมการวิชาการและกรรมการวิชาชีพ
ในระดับชาติหรือตออาจารยประจํา (๒๕, ๒๕, ๒๕, ๒๕)

ตัวบงช้ี
๓.๒ รอยละของอาจารยที่เปนที่ปรึกษา เปนกรรมการวิทยานิพนธ

ภายนอกสถาบัน เปนกรรมการวิชาการและกรรมการวิชาชีพ
ในระดับชาติหรือตออาจารยประจํา (๒๕, ๒๕, ๒๕, ๒๕)

กรุณาชวยสถาบันโดยรับเชิญ รับอานและมอบหลักฐาน

3. มาตรฐานดานการบริการวิชาการ

กรรมการวิชาการ : รางหลักสูตร ประเมินหลักสูตร ผลงาน
ทางวิชาการ กองบรรณาธิการวารสาร กรรมการประชุมวิชาการ
ระดับชาติ/นานาชาติ กรรมการประจําของหนวยงานภาครัฐ
กรรมการวิทยานิพนธภายนอกสถาบัน
กรรมการวิชาชีพ : เปนคณะทํางานของสมาคมวิชาชีพ ที่ปรึกษา
ระดับสูงของประเทศที่ทํางานพัฒนาวิชาการ/วิชาชีพ ระดับชาติ/
นานาชาติ นับอาจารยลาศึกษาดวย

ตัวบงชี้
๓.๓ มีการนําความรูและประสบการณจากการบริการ

วิชาการมาใชในการพัฒนาการเรียนการสอนและวิจัย
(ระดับ ๓, ๔, ๓, ๓ ขึ้นไป) เกณฑเชิงคุณภาพ 5

ตัวบงชี้
๓.๓ มีการนําความรูและประสบการณจากการบริการ

วิชาการมาใชในการพัฒนาการเรียนการสอนและวิจัย
(ระดับ ๓, ๔, ๓, ๓ ขึ้นไป) เกณฑเชิงคุณภาพ 5

3. มาตรฐานดานการบริการวิชาการ

1. มีแผนการนําความรูฯ    
2. มีการนําความรูฯ ใชสอน >1 โครงการ
3. มีการนําความรูฯ ใชวิจัย >1 โครงการ
4. มีการนําความรูฯ ใชสอน + ใชวิจัย >1 โครงการ
5. มีการบูรณาการการจักการสอน/วิจัย กับการบริการฯ >1 โครงการ

ตองยกตัวอยาง
โครงการและ
หลักฐานตามอาง

ระดับระดับ

ตัวบงชี้
๓.๔ คาใชจาย และมูลคาของสถาบันในการใหบริการ

วิชาการเพื่อสังคมตออาจารยประจํา 
(๗๕๐๐, ๑๐๐๐๐, ๗๕๐๐, ๗๕๐๐)

ตัวบงชี้
๓.๔ คาใชจาย และมูลคาของสถาบันในการใหบริการ

วิชาการเพื่อสังคมตออาจารยประจํา 
(๗๕๐๐, ๑๐๐๐๐, ๗๕๐๐, ๗๕๐๐)

คิดเฉพาะที่ไมเก็บเงินจากผูรับบริการ/อาจารยทํางาน  ไมนับที่ลา

3. มาตรฐานดานการบริการวิชาการ

คาใชจายที่เปนรูปตัวเงิน (in cash)
มูลคา (in kind) คิดเทียบจากคาใชจาย วิทยากร อุปกรณ สถานที่ 
คาแรงของบุคลากรของสถาบัน

คาใชจาย+มูลคาของสถาบันในการใหบริการฯในปการศึกษา/อาจารยคาใชจายคาใชจาย++มูลคาของสถาบันในการใหบริการฯในปการศึกษามูลคาของสถาบันในการใหบริการฯในปการศึกษา//อาจารยอาจารย

ตัวบงช้ีเฉพาะ
๓.๕ จํานวนแหลงใหบริการวิชาการและวิชาชีพที่ไดรับการยอมรับ

ในระดับชาติหรือระดับนานาชาติ 
(0, ๔, 0, 0) 1-2, 3, >4

ตัวบงช้ีเฉพาะ
๓.๕ จํานวนแหลงใหบริการวิชาการและวิชาชีพที่ไดรับการยอมรับ

ในระดับชาติหรือระดับนานาชาติ 
(0, ๔, 0, 0) 1-2, 3, >4

3. มาตรฐานดานการบริการวิชาการ

จํานวนกลุม ศูนย เครือขาย ที่จัดกิจกรรม/เปนแหลงอางอิงทาง
วิชาการที่ไดรับการยอมรับทางสังคม จัดกิจกรรมเปนประจํา
แยกระดับชาติ/นานาชาติ

จํานวนกลุม ศูนย เครือขาย ที่จัดกิจกรรม/เปนแหลงอางอิงทาง
วิชาการที่ไดรับการยอมรับทางสังคม จัดกิจกรรมเปนประจํา
แยกระดับชาติ/นานาชาติ
เปนที่พึ่งเปนที่พึ่ง  มีผลตอการพัฒนาของชุมชนมีผลตอการพัฒนาของชุมชน

ทางวิชาการทางวิชาการ//พัฒนาความรูพัฒนาความรู
สถาบันภาษา
ศูนยคอมพิวเตอร

**
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เปนที่พึ่งและเปนแหลงอางองิทางวิชาการและวิชาชีพเปนที่พึ่งและเปนแหลงอางองิทางวิชาการและวิชาชีพ
เชน ผูสื่อขาวโทรมาขอใหตรวจสอบวาภาษาที่ใชในพิธีกรรม
ถูกตองหรือไม/ขอคําแนะนํา  เราควรตองเก็บขอมูล โดยวิธี
ถามชื่อ หนวยงาน เบอรโทรศัพทติดตอกลับ (เราบันทึกเอง
ได อาจทดลองโทรกลับไปตรวจสอบ หรือถาทําประจําใช
วิธีสรุปใหเขา fax ลงนามการใชบริการกลับมาที่คณะ
สงเสริมบทบาททางวิชาการและวิชาชีพของสถาบันการ
ศึกษาในการพัฒนาสังคมเรียนรูและสังคมความรู 
โดยคํานึงถึงความรับผิด รับชอบตอสาธารณะ ทําใหชุมชน
เขมแข็ง พึ่งตนเองได

สงเสริมบทบาททางวิชาการและวิชาชีพของสถาบันการ
ศึกษาในการพัฒนาสังคมเรียนรูและสังคมความรู 
โดยคํานึงถึงความรับผิด รับชอบตอสาธารณะ ทําใหชุมชน
เขมแข็ง พึ่งตนเองได

ตัวบงช้ีเฉพาะ
๓.๖ รายรับของสถาบันในการใหบริการวิชาการและวิชาชีพในนาม

สถาบันตออาจารยประจํา 
(0, ๒๐๐๐๐, 0, 0)

ตัวบงช้ีเฉพาะ
๓.๖ รายรับของสถาบันในการใหบริการวิชาการและวิชาชีพในนาม

สถาบันตออาจารยประจํา 
(0, ๒๐๐๐๐, 0, 0)

รายรับหลังหักตนทุนที่สถาบันเปนผูจัด + คาหัก over charge
เม่ือบุคลากรไดทุนจากภายนอก/อาจารยทํางานจริง 

ไมนับอาจารยลาศึกษา

รายรับหลังหักตนทุนที่สถาบันเปนผูจัด + คาหัก over charge
เม่ือบุคลากรไดทุนจากภายนอก/อาจารยทํางานจริง 

ไมนับอาจารยลาศึกษา

3. มาตรฐานดานการบริการวิชาการ

1-14,999, 1,5000-19,999, >20,000

**

หลักฐาน
1. แผน  เอกสารการจัดทําโครงการฯขอทุน
2. รายงานประจําปท่ีมี list ชื่อโครงการฯ ผลการประเมิน
3. เครือขาย : ความรวมมือระหวาง.......... ฯลฯ

โครงการ แหลงทุน  จํานวนเงิน      ผูจัด       ผูใชบริการ ผลประเมิน
1.......... ........... บาท           หนวยงาน        กลุมใด      5 ระดับ

ผูรับผิดชอบ    จํานวน

ตัวบงชี้เฉพาะ
๓.๗ ระดับความสําเร็จในการใหบริการทางวิชาการตาม

พันธกิจของสถาบัน (ระดับ 0, ๔, 0, 0 ขึ้นไป)

ตัวบงชี้เฉพาะ
๓.๗ ระดับความสําเร็จในการใหบริการทางวิชาการตาม

พันธกิจของสถาบัน (ระดับ 0, ๔, 0, 0 ขึ้นไป)
เกณฑเชิงคุณภาพ 5 ระดับ

1. มีแผน 2. มีการใหบริการตามแผนที่แสดงวาไดทําตามพันธกิจ/
3. มีการบูรณาการสอน วิจัย ทํานุบํารุงฯ ในการใหบริการ > 1 โครงการ/
4. มีผลงานวิจัย/สรางสรรคที่เกิดจากการบูรณาการฯ >1 โครงการ/
5. เกิดเครือขาย สถาบัน-ชุมชน ในการพัฒนาความเขมแข็งของชุมชนและ
พัฒนาสังคมการเรียนรู > 1 โครงการ

๓.มาตรฐานดานการบริการวิชาการ
ประเมินตามพันธกิจที่เนน

1-2, 3, > 4

**

ตัวบงชี้     คะแนน(#1) คะแนน(#4)
1 2 3 1         2       3

3.1 %กิจกรรมบริการฯ         <20 20-29 >30 <19 20-29 >30 
3.2 %อาจารยเปนที่ปรึกษา     <15 16-24 > 25 <15 15-24 >25
3.3  มีการนําประสบการณมาสอน+วิจัย  <1 2 >3 1 2 >3
3.4 คาใชจาย +มูลคาที่ใชบริการ   <5,000 5-7,499 >7,500 <5,000 5-7,499 >7,500
3.5 จํานวนแหลงบริการ
3.6 รายรับจากบริการ
3.7 ระดับความสําเร็จไหบริการ

ตัวบงชี้     คะแนน(#1) คะแนน(#4)
1 2 3 1         2       3

3.1 %กิจกรรมบริการฯ         <20 20-29 >30 <19 20-29 >30 
3.2 %อาจารยเปนที่ปรึกษา     <15 16-24 > 25 <15 15-24 >25
3.3  มีการนําประสบการณมาสอน+วิจัย  <1 2 >3 1 2 >3
3.4 คาใชจาย +มูลคาที่ใชบริการ   <5,000 5-7,499 >7,500 <5,000 5-7,499 >7,500
3.5 จํานวนแหลงบริการ
3.6 รายรับจากบริการ
3.7 ระดับความสําเร็จไหบริการ

คิดตออาจารยประจําทีท่ํางาน ไมนับลาศึกษา

คาน้ําหนักคาน้ําหนัก  ตัวบงชี้ตัวบงชี้  3.13.1--3.43.4 :: 33..55--33..66 == 5050:50:50

1-2 , 3,    >41-14,999, 1,5000-19,999, >20,000
1-2,     3,     > 4

** มาตรฐานที่ 4มาตรฐานที่ 4
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๔. มาตรฐานดานการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม๔. มาตรฐานดานการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม

การอนุรักษ สืบสาน พัฒนา เผยแพรเอกลักษณศิลปะ
และวัฒนธรรม ภูมิปญญาไทย ภูมิปญญาทองถิ่นอัน
เปนมรดกไทย  และการบูรณาการในการผลิตบัณฑิต 
การวิ จั ย  และการบ ริการวิ ช าการและวิ ช า ชีพ    
รวมทั้งการสรางสรรคและสงเสริมภูมิปญญาไทยให
เปนรากฐานของการพัฒนาองคความรูที่สามารถ
พัฒนาสูสากล 

การอนุรักษ สืบสาน พัฒนา เผยแพรเอกลักษณศิลปะ
และวัฒนธรรม ภูมิปญญาไทย ภูมิปญญาทองถิ่นอัน
เปนมรดกไทย  และการบูรณาการในการผลิตบัณฑิต 
การวิ จั ย  และการบ ริการวิ ช าการและวิ ช า ชีพ    
รวมทั้งการสรางสรรคและสงเสริมภูมิปญญาไทยให
เปนรากฐานของการพัฒนาองคความรูที่สามารถ
พัฒนาสูสากล 

๔. มาตรฐานดานการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม๔. มาตรฐานดานการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม
ตัวบงช้ี
๔.๑  รอยละของจํานวนกิจกรรมในการอนุรักษ พัฒนา และสราง
เสริมเอกลักษณ  ศิลปะและวัฒนธรรมตอจํานวนนักศึกษา 

(๒, ๒, ๓, ๒)

ตัวบงช้ี
๔.๑  รอยละของจํานวนกิจกรรมในการอนุรักษ พัฒนา และสราง
เสริมเอกลักษณ  ศิลปะและวัฒนธรรมตอจํานวนนักศึกษา 

(๒, ๒, ๓, ๒)
•กิจกรรม :
•กระบวนการสรางบัณฑิต
•งานวิจัย/นวัตกรรม
•การบริการทางวิชาการ
•จัดกิจกรรมทํานุบํารุง
 ศิลปะ และวัฒนธรรม
 โดยตรง

* ภาคภูมิใจในวิถีชีวิต/ภูมิปญญา
(ยา/อาหาร/เครื่องนุงหม/เครื่องใช)
* เขาใจขนบธรรมเนียม ประเพณี
ของทองถิ่น/ชาติ  ไหวครู ลอยกระทง
*คานิยมนับถือความดี/คุณธรรม/จริยธรรม
*โครงการแสดงฯไทย/ชาติอ่ืน หัตถกรรม
*ขันโตก ดนตรไีทย กีฬาพื้นบาน
*ตักบาตร ทอดกฐิน คริสตมาส รายอ

นศ. ป. ตรี ภาคปกติ

๔. มาตรฐานดานการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม๔. มาตรฐานดานการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม
๔.๒  รอยละของคาใชจาย และมูลคาที่ใชในการอนุรักษ พัฒนา และ
สรางเสริมเอกลักษณ  ศิลปะและวัฒนธรรมตองบดําเนินการ

(๑ % ,๑ % ,๒ %, ๑ % ของงบดําเนินการ)

๔.๒  รอยละของคาใชจาย และมูลคาที่ใชในการอนุรักษ พัฒนา และ
สรางเสริมเอกลักษณ  ศิลปะและวัฒนธรรมตองบดําเนินการ

(๑ % ,๑ % ,๒ %, ๑ % ของงบดําเนินการ)

งบดําเนินการ =งบหมวดเงินเดือน คาตอบแทน คาใชสอย วัสดุ 
สาธารณูปโภค เงินอดุหนุน คาเสื่อมราคา ไมรวมครุภัณฑ ท่ีดิน ส่ิงกอสราง

คาใชจายที่เปนรูปตัวเงิน (in cash)
มูลคา (in kind) คิดเทียบจากคาใชจาย วิทยากร อุปกรณ สถานที่ 
คาแรงของบุคลากรของสถาบัน

(คาใชจาย+มูลคาเปนตัวเงินในการทํานบํุารุงฯในปการศึกษา/งบดําเนิน)100((คาใชจายคาใชจาย++มูลคาเปนตัวเงินในการทํานบํุารุงฯในปการศึกษามูลคาเปนตัวเงินในการทํานบํุารุงฯในปการศึกษา//งบดําเนินงบดําเนิน)100)100

คิดเฉพาะที่ไมคิดคาบริการ จํานวนเงนิจริงไมใชจํานวนงบฯ 
ตองเปนโครงการที่สถาบันเห็นชอบ

๔.มาตรฐานดานการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม๔.มาตรฐานดานการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม

ตัวบงชี้เฉพาะ คิดคาน้ําหนัก 50%
๔.๓  มีผลงาน หรือชิ้นงานการพัฒนาองคความรู และสราง

มาตรฐานศิลปะและวัฒนธรรม (0, 0, ๓, 0)
(จํานวนผลงาน หลักฐานแสดงกระบวนการ+ความสําเร็จ)

ตัวบงชี้เฉพาะ คิดคาน้ําหนัก 50%
๔.๓  มีผลงาน หรือชิ้นงานการพัฒนาองคความรู และสราง

มาตรฐานศิลปะและวัฒนธรรม (0, 0, ๓, 0)
(จํานวนผลงาน หลักฐานแสดงกระบวนการ+ความสําเร็จ)

หลักฐาน 
นโยบาย
มติกรรมการสภาดานการสรางมาตรฐานศิลปะวัฒนธรรม
หลักฐานที่แสดงถึงความสําเร็จฯ

หลักฐาน 
นโยบาย
มติกรรมการสภาดานการสรางมาตรฐานศิลปะวัฒนธรรม
หลักฐานที่แสดงถึงความสําเร็จฯ

1, 2, >3

๔.มาตรฐานดานการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม๔.มาตรฐานดานการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม
ตัวบงชี้เฉพาะ คิดคาน้ําหนัก 50
๔.๔  ประสิทธิผลในการอนุรักษ พัฒนา และสรางเสริม
เอกลักษณ ศิลปะ และวัฒนธรรม (ระดับ 0, 0, ๔, 0 ขึ้นไป)

ตัวบงชี้เฉพาะ คิดคาน้ําหนัก 50
๔.๔  ประสิทธิผลในการอนุรักษ พัฒนา และสรางเสริม
เอกลักษณ ศิลปะ และวัฒนธรรม (ระดับ 0, 0, ๔, 0 ขึ้นไป)

เกณฑเชิงคุณภาพ 5 ระดับ
1. มีแผน/โครการเพื่อการอนุรักษฯ   2. มีการดําเนินการตามขอ 1
3. มีการบูรณาการดานทํานุบํารุงฯ กับพันธกิจอืน่อีก 1 ดาน > 1 โครงการ
4. มีการบูรณาการดานทํานุบํารุงฯ กับพันธกิจอืน่อีก 2 ดาน > 1 โครงการ
5. มีการบูรณาการดานทํานุฯ กับพันธกิจอื่น กับพันธกิจอืน่อีก 2 ดาน > 1
โครงการ

2, 3, >4

ตัวบงชี้     คะแนน(#1) คะแนน(#2)
1 2 3 1         2       3

4.1 %กิจกรรมอนุรักษฯ /นศ   <1.4 1.5-1.9 >2 <1-1.4 1.5-1.9 >2 
4.2 %คาใชจาย+มูลคาที่ใช*ฯ  <0.5 0.5-0.9 > 1% *  เหมือนกลุม 1
4.3 มีผลงาน/ชิ้นงานการพัฒนา                              1 2 >3 ขอ

องคความรู&สรางมาตรฐานศิลปะและวัฒนธรรม (ชิ้น)
4.4 ประสิทธิผลในการอนุรักษ   1 2 >4 ขอ
พัฒนาและเสริมสรางเอกลักษณศิลปะ&วัฒนธรรม

ตัวบงชี้     คะแนน(#1) คะแนน(#2)
1 2 3 1         2       3

4.1 %กิจกรรมอนุรักษฯ /นศ   <1.4 1.5-1.9 >2 <1-1.4 1.5-1.9 >2 
4.2 %คาใชจาย+มูลคาที่ใช*ฯ  <0.5 0.5-0.9 > 1% *  เหมือนกลุม 1
4.3 มีผลงาน/ชิ้นงานการพัฒนา                              1 2 >3 ขอ

องคความรู&สรางมาตรฐานศิลปะและวัฒนธรรม (ชิ้น)
4.4 ประสิทธิผลในการอนุรักษ   1 2 >4 ขอ
พัฒนาและเสริมสรางเอกลักษณศิลปะ&วัฒนธรรม
* ของงบดําเนินการ   

คาน้ําหนักคาน้ําหนัก  ตัวบงชี้ตัวบงชี้  4.14.1--4.24.2 :: 44..33--44..44 == 5050:50:50
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มาตรฐานที่ 5มาตรฐานที่ 5

เกณฑเทากันทุกกลุมสถาบัน

๕. มาตรฐานดานการพัฒนาองคการและบคุลากร

การบริหารและการจัดการศึกษาท่ีประชาคมในและนอกสถาบัน 
และผูเก่ียวของมีสวนรวม ตามหลักการบริหารจัดการท่ีดี เนนการ
กระจายอํานาจ กํากับดวย นโยบาย การวางแผน ภาวะผูนําของ
ผูบริหาร การพัฒนาบุคลากร ท่ีเปนระบบ และดําเนินการอยาง
ตอเนื่อง การนําระบบสารสนเทศมาใชในการเรียนการสอน การ
วิจัย และการบริหาร โดยมุงสรางความเปนเลิศทางวิชาการรวมทั้ง
การสรางเสถียรภาพทางการเงิน การใชเงินอยางคุมคา มีอิสระ 
คลองตัว โปรงใส และสามารถตรวจสอบได 

การบริหารและการจัดการศึกษาท่ีประชาคมในและนอกสถาบัน 
และผูเก่ียวของมีสวนรวม ตามหลักการบริหารจัดการท่ีดี เนนการ
กระจายอํานาจ กํากับดวย นโยบาย การวางแผน ภาวะผูนําของ
ผูบริหาร การพัฒนาบุคลากร ท่ีเปนระบบ และดําเนินการอยาง
ตอเนื่อง การนําระบบสารสนเทศมาใชในการเรียนการสอน การ
วิจัย และการบริหาร โดยมุงสรางความเปนเลิศทางวิชาการรวมทั้ง
การสรางเสถียรภาพทางการเงิน การใชเงินอยางคุมคา มีอิสระ 
คลองตัว โปรงใส และสามารถตรวจสอบได 

๕. มาตรฐานดานการพัฒนาองคการและบุคลากร๕. มาตรฐานดานการพัฒนาองคการและบุคลากร
๕.๑ สภาสถาบัน และผูบริหารมีวิสัยทัศนที่ขับเคล่ือนพันธกิจ   

และสามารถสะทอนถึงนโยบาย วัตถุประสงคและนําไปสู
เปาหมายของการบริหารจัดการ  การบริหารแบบมีสวนรวม 
เนนการกระจายอํานาจ โปรงใส และตรวจสอบได  มีความ
สามารถในการผลักดันสถาบันใหสามารถแขงขันไดใน
ระดับสากล (ไมต่ํากวา ๕ ใน ๗ ขอ ทุกกลุมสถาบัน)

๕.๑ สภาสถาบัน และผูบริหารมีวิสัยทัศนที่ขับเคล่ือนพันธกิจ   
และสามารถสะทอนถึงนโยบาย วัตถุประสงคและนําไปสู
เปาหมายของการบริหารจัดการ  การบริหารแบบมีสวนรวม 
เนนการกระจายอํานาจ โปรงใส และตรวจสอบได  มีความ
สามารถในการผลักดันสถาบันใหสามารถแขงขันไดใน
ระดับสากล (ไมต่ํากวา ๕ ใน ๗ ขอ ทุกกลุมสถาบัน)

เกณฑเชิงคุณภาพ 7 ขอ : 1-3, 4, > 5 ทุกกลุมสถาบัน 7 มีการประเมินผลงานของผูบริหารสูงสุดของสถาบัน/กลุมสาขาวิชาโดยมี
หลักเกณฑที่ชดัเจนและตกลงกันไวลวงหนา)

6 มีการสงเอกสารใหกรรมการสภาสถาบัน/กลุมสาขาวิชา กอนประชุมโดยเฉลี่ย
อยางต่ํา 7 วัน

5 มีกรรมการสภาสถาบัน/กลุมสาขาวิชาที่เขาประชุมโดยเฉลี่ยอยางต่ํารอยละ 80
4 มีการประชุมสภาสถาบัน/กลุมสาขาวิชาอยางต่ํารอยละ 80 ของแผน

3 สภาสถาบัน/กลุมสาขาวิชาติดตามผลการดาํเนินงานที่สําคัญตามภารกิจหลักของ
สถาบันอยางครบถวน มากกวาปละ  2 คร้ัง

2 สภาสถาบัน/กลุมสาขาวิชา มีสวนรวมในการกําหนดและใหความเห็นชอบแผน
ยุทธศาสตร/แผนกลยุทธและใหขอสังเกตที่มนัียสําคัญ

1  กรรมการสภาสถาบัน/กลุมสาขา เปดโอกาสใหมีการตรวจสอบการดําเนินงาน
เกณฑการพิจารณาระดับคุณภาพขอ 5.1

๕. มาตรฐานดานการพัฒนาองคการและบุคลากร

1= มีการทบทวนและจัดทําแผนการจัดการความรูประจํา
งบประมาณ 2548 ) 

2= มีการดําเนินการตามแผนและเกิดผลสําเร็จตามเปาหมายของ
แผนไมนอยกวารอยละ 50

3 = มีการดําเนินการตามแผนและเกิดผลสําเร็จตามเปาหมายของ
แผนไมนอยกวารอยละ 100

4 = มีการติดตามประเมินผลความสําเร็จของการจัดการความรู

5 = มีการนําผลการประเมินไปปรับใชในการพัฒนากระบวนการ
จัดการความรูใหเปนสวนหนึ่งของกระบวนงานปกติและปรับปรุงแผนการ
จัดการความรู )

๕.๒  มีการพัฒนาสถาบันสูองคการเรียนรู โดยอาศัย
ผลการประเมินจากภายในและภายนอก 

(ระดับ 1-2, 3,  >4  ระดับ = ตองเรียงขอทุกกลุมสถาบัน)

๕. มาตรฐานดานการพัฒนาองคการและบุคลากร

๕.๓  มีการกําหนดแผนกลยุทธที่เช่ือมโยงกับยุทธศาสตรชาติ 
(ระดับ 1-2, 3,  >4  ทุกกลุมสถาบัน)

1= คณะกรรมการ/คณะทํางานกําหนดแผนกลยุทธของสถาบัน 
2=  มีกลยุทธของสถาบัน
3= มีคณะกรรมการวิเคราะหความสอดคลองของแผนกลยุทธกับยทุธศาสตรชาติ

4 = แผนกลยุทธมคีวมสอดคลองกับยุทธศาสตรชาติ นอกวารอยละ 80 ของแผน
5= แผนกลยุทธมคีวมสอดคลองกับยุทธศาสตรชาติ ตั้งแตรอยละ 80 ของแผน
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๕. มาตรฐานดานการพัฒนาองคการและบุคลากร
๕.๔  การใชทรัพยากรภายในและภายนอกรวมกัน 

2= มีผลการวิเคราะหความตองการในการใชทรัพยากรของสถาบัน
3= มีแผนการใชทรัพยากรรวมกับหนวยงานอื่นในสถาบัน
4 = มีแผนใชทรัพยากรรวมกับหนวยงานอื่นนอกสถาบัน

5= มีผลการประหยัดงบประมาณที่เกิดจากการใชทรัพยากรรวมกับ
หนวยอ่ืน

1= มีคณะกรรมการวิเคราะหความตองการในการใชทรัพยากรของสถาบัน

(ระดับ 1-2, 3,  >4  ทุกกลุมสถาบัน)

๕. มาตรฐานดานการพัฒนาองคการ และบุคลากร

๕.๕ ศักยภาพของระบบฐานขอมูลเพ่ือการบริหารและการจัดการ ๕.๕ ศักยภาพของระบบฐานขอมูลเพ่ือการบริหารและการจัดการ 

1= มีนโยบายในการจัดทําระบบฐานขอมูลเพื่อการตัดสินใจ )
2= มีระบบฐานขอมูลเพื่อการตัดสินใจ
3= มีการประเมินประสิทธิภาพและความปลอดภัยของระบบฐานขอมูล

4 = มีการประเมินประสิทธิภาพและความปลอดภัยของระบบฐานขอมูลและ
ประเมินความพึงพอใจของผูใชฐานขอมูล

5= มีการนําผลการประเมินในขอ 3 และ 4 มาปรับปรุงระบบฐานขอมูล
(ระดับ 1, 2,  >3  ทุกกลุมสถาบัน)

๕. มาตรฐานดานการพัฒนาองคการ และบุคลากร

๕.๖ สินทรัพยถาวรตอจํานวนนักศึกษา (เต็มเวลาเทียบเทา)
(บาท/คน)

๕.๖ สินทรัพยถาวรตอจํานวนนักศึกษา (เต็มเวลาเทียบเทา)
(บาท/คน) ≥100,00065,000-99,9991-64,999

๕.๗ คาใชจายทั้งหมดตอจํานวนนักศึกษา (เต็มเวลาเทียบเทา)
(เชน บริหารธุรกิจ คาใชจายรายหัว = 62,532 บาท )

(-4.99)-4.99)%
ของเกณฑ

5-9,99% และ -5-
(-9,99)%
 ของเกณฑ 

≥+10%หรือ
≤ -10%
 ของเกณฑ

นักศึกษาทุกระดับ ป. ตรี-เอก

 นศ. ป. ตรี ทุกหลักสูตร
ระดับสถาบันคดิถวงน้ําหนัก

๕. มาตรฐานดานการพัฒนาองคการ และบุคลากร

+10-15%
ของงบดําเนินการ

+5-9%
หรือ >15%

ของงบดําเนินการ

1-4%
ของงบดําเนินการ

๕.๘ รอยละของเงินเหลอืจายสุทธิตอรายรับทั้งหมด 

๕. มาตรฐานดานการพัฒนาองคการ และบุคลากร

๕.๙ รอยละของอาจารยประจําท่ีเขารวมประชุมวิชาการหรือนําเสนอ
ผลงานวิชาการ ท้ังในประเทศและตางประเทศ (๖๐,๕๐,๕๐,๕๐)
ไมรวมอาจารยลาศึกษาตอ

๕.๑๐ งบประมาณสําหรับการพัฒนาคณาจารยท้ังในประเทศและ
ตางประเทศตออาจารยประจํา (๑๕๐๐๐, ๑๐๐๐๐, ๑๐๐๐๐, ๑๐๐๐๐)
รวมอาจารยลาศึกษาตอ

๕.๑๑ รอยละของบคุลากรประจําสายสนับสนุนท่ีไดรับการพัฒนา   
ความรู และทักษะในวิชาชีพ ท้ังในประเทศและตางประเทศ 
(๘๐, ๗๐, ๗๐, ๗๐) รวมท่ีลาศึกษาตอ

๕.๙ รอยละของอาจารยประจําท่ีเขารวมประชุมวิชาการหรือนําเสนอ
ผลงานวิชาการ ท้ังในประเทศและตางประเทศ (๖๐,๕๐,๕๐,๕๐)
ไมรวมอาจารยลาศึกษาตอ

๕.๑๐ งบประมาณสําหรับการพัฒนาคณาจารยท้ังในประเทศและ
ตางประเทศตออาจารยประจํา (๑๕๐๐๐, ๑๐๐๐๐, ๑๐๐๐๐, ๑๐๐๐๐)
รวมอาจารยลาศึกษาตอ

๕.๑๑ รอยละของบคุลากรประจําสายสนับสนุนท่ีไดรับการพัฒนา   
ความรู และทักษะในวิชาชีพ ท้ังในประเทศและตางประเทศ 
(๘๐, ๗๐, ๗๐, ๗๐) รวมท่ีลาศึกษาตอ

≥6040-591-39
มาตรฐานที่ 6มาตรฐานที่ 6
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๖. มาตรฐานดานการบริหารหลักสูตรและการเรียนการสอน

กระบวนการพัฒนาและบริหารหลักสูตรใหมีความทันสมัย ยืดหยุน
และสอดคลองกับความตองการของผูเรียนและสังคม มีการจัดการเรียนการ
สอนที่ใหความสําคัญกับการพัฒนาคุณภาพผูเรียน เนนการเรียนรูดวยตนเอง
ตามความตองการ/ความสนใจของผูเรียน โดยใชเทคนิคการสอนและอุปกรณ
การสอนที่หลากหลาย มีการประเมินผลการเรียนการสอนตามสภาพจริง และ
มีการใชประโยชนผลการประเมินในการพัฒนาผูเรียน 

การระดมทรัพยากรทั้งดานบุคลากร งบประมาณ อาคารสถานที่ และ
ส่ิงอํานวยความสะดวก รวมทั้งความรวมมือจากแหลงตางๆ ทั้งภายในและ
ภายนอกสถาบันอุดมศึกษา ในการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร และกิจกรรม
การศึกษา เพื่อใหการจัดการศึกษามีประสิทธิภาพสูงสุด 

๖. มาตรฐานดานการบริหารหลักสูตรและการเรียนการสอน

๖.๑ รอยละของหลักสูตรที่ไดมาตรฐานตอหลักสูตรทั้งหมด   
(๑๐๐ ทุกกลุมสถาบัน)

๖.๒ จํานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเทาตอจํานวนอาจารยประจํา   
(± ๕ % ของเกณฑ )  นศ ทุกระดับ / อาจารยที่ทํางานในป
นั้น

๖.๓ รอยละของอาจารยประจําที่มีวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเทา 
(๖๐, ๓๐, ๒๐, ๓๐) รวมอาจารยที่ลา

±

±

ปรับคา : ตรี 1:20+ โท-เอก 2XFTES ป.ตรี

p56

๖. มาตรฐานดานการบริหารหลักสูตรและการเรียนการสอน
๖.๔ รอยละของอาจารยประจําท่ีดํารงตําแหนงทางวิชาการ 

(๗๐, ๖๐, ๕๐, ๖๐) รวมอาจารยท่ีลา
๖.๕ การปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชพี

คณาจารย (Professional Ethics)
1=<2 ,  2= 3 , 3= >4  ระดับ ทุกกลุม

1. สถาบันมีการจัดทําจรรยาบรรณวิชาชีพฯ เปนลายลักษณอักษร
2. มีกระบวนการสงเสริมใหผูเก่ียวขอปฏิบัติตามฯ
3. มีการกํากับดูแลใหปฏิบัติตามฯ 
4. มีระบบในการดําเนินงานกับผูไมปฏิบัตติามฯ
5. มีการดําเนินการวางแผน ปองกัน หรือหาแนวทางแกไขการทําผิดจรรยาบรรณ

•คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการ
•คูมือจรรยาบรรณ
•ผลการประเมิน

๖. มาตรฐานดานการบริหารหลักสูตรและการเรียนการสอน
๖.๖ กระบวนการเรียนรูท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญโดยเฉพาะการเรียนรูจากการ

ปฏิบัติและประสบการณจริง  (๕ ใน 7 ขอข้ึนไปทุกกลุมสถาบัน)

1. คณาจารยมีความรู ความเขาใจ รูเปาหมายของการจัดการศึกษา&หลักสูตรอุดมศึกษา
2. คณาจารยมีการวิเคราะหศักยภาพของผูเรียนและเขาใจผูเรียนเปนรายบุคคล
3. คณาจารยมีความสามารถในการจัดประสบการณท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ
4. คณาจารยมีความสามารถในการใชเทคโนโลยีพัฒนาการเรียนรูของตนเองและผูเรียน
5. คณาจารยมีการประเมินผลการเรียนการสอนที่สอดคลองกับสภาพการเรียนรูท่ีจัดให
ผูเรียนและอิงพัฒนากาของผูเรียน

6. คณาจารยมีการนําผลการประเมินมาปรับเปลีย่นการเรียนการสอนเพือ่พัฒนาผูเรียน
ใหเต็มศักยภาพ  7. วิจัยเพื่อพัฒนาสื่อและการเรียนรูของผูเรียน&นําผลไปพัฒนาผูเรียน

1. คณาจารยมีความรู ความเขาใจ รูเปาหมายของการจัดการศึกษา&หลักสูตรอุดมศึกษา
2. คณาจารยมีการวิเคราะหศักยภาพของผูเรียนและเขาใจผูเรียนเปนรายบุคคล
3. คณาจารยมีความสามารถในการจัดประสบการณท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ
4. คณาจารยมีความสามารถในการใชเทคโนโลยีพัฒนาการเรียนรูของตนเองและผูเรียน
5. คณาจารยมีการประเมินผลการเรียนการสอนที่สอดคลองกับสภาพการเรียนรูท่ีจัดให
ผูเรียนและอิงพัฒนากาของผูเรียน

6. คณาจารยมีการนําผลการประเมินมาปรับเปลีย่นการเรียนการสอนเพือ่พัฒนาผูเรียน
ใหเต็มศักยภาพ  7. วิจัยเพื่อพัฒนาสื่อและการเรียนรูของผูเรียน&นําผลไปพัฒนาผูเรียน

1=<2 ,  2= 3-4 , 3= >5 ขอ    ทุกกลุม

ตัวบงชี้ที่  6.7 ระดับความพงึพอใจของนกัศึกษาตอ
คุณภาพการสอนของคณาจารยและสิง่สนับสนุนการ
เรียนรู    (ใชเกณฑ 5 ระดับ)
ตัวบงชี้ท่ี 6.8 รอยละของนักศึกษา ( ป. ตรี) ท่ีเขารวมกิจกรรม/
โครงการพัฒนานักศึกษาปริญญาตรีท้ังหมดในปการศึกษา
(ไมนับนักศึกษาซ้ํา)
ตัวบงชี้ที่ 6.9 คาใชจายทั้งหมดที่ใชในระบบหองสมุด
 คอมพวิเตอร และศูนยสารสนเทศตอนักศึกษา
เต็มเวลาเทียบเทา (บาทตอคน) นศ. ทุกระดบั

มาตรฐานที่ 7มาตรฐานที่ 7
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๗. มาตรฐานดานระบบการประกันคุณภาพ 

ระบบการประกันคุณภาพภายใน หมายรวมถึง
การพัฒนาคุณภาพ การตรวจติดตามคุณภาพ และ
การประ เมินคุณภาพ  ซึ่ ง เปนส วนหนึ่ งของ
กระบวนการบริหารการศึกษาเพื่อนําไปสูการ
พัฒนา  คุณภาพและมาตรฐานการศึกษา  และ
สามารถรองรับการประกัน คุณภาพภายนอกได 

ระบบการประกันคุณภาพภายใน หมายรวมถึง
การพัฒนาคุณภาพ การตรวจติดตามคุณภาพ และ
การประ เมินคุณภาพ  ซึ่ ง เปนส วนหนึ่ งของ
กระบวนการบริหารการศึกษาเพื่อนําไปสูการ
พัฒนา  คุณภาพและมาตรฐานการศึกษา  และ
สามารถรองรับการประกัน คุณภาพภายนอกได 

๗. มาตรฐานดานระบบการประกันคุณภาพ 
๗ .๑   มีระบบและกลไกในการประกันคุณภาพภายในที่

กอใหเกิดการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอยางตอเนื่อง 
(ระดับ ๔ ขึ้นไปทุกกลุมสถาบัน)

๗ .๑   มีระบบและกลไกในการประกันคุณภาพภายในที่
กอใหเกิดการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอยางตอเนื่อง 
(ระดับ ๔ ขึ้นไปทุกกลุมสถาบัน)

1. มีวิธีและกลไก QA ภายใน
2. มีการกําหนดมาตรฐาน+ตัวบงชี้ที่สอดคลอง อุดมศึกษา+
เอกลักษณ+รองรับ QA ภายนอก

3. มีการดําเนินงาน QA สมบูรณ : พัฒนา ตรวจติดตาม ประเมินตอเน่ือง
4. มีการพัฒนาระบบ QA ภายในเปนสวนหนึ่งของการบริหารจัดการฯ ของ
สถาบัน โดยไดรับการสนับสนุนจากตนสังกัด+ประชาคมภายใน-ภายนอก
มีสวนรวม

5. มีการนําผล QA ภายในมาใชพัฒนาปรับปรุงการดําเนินงานตามพันธกิจไดผลดี

1=<2  ,  2= 3, 3= >4 ทุกกลุม

๗. มาตรฐานดานระบบการประกันคุณภาพ 
๗.๒ ประสิทธิผลของการประกันคุณภาพภายใน 

(ระดับ ๔ ขึ้นไปทุกกลุมสถาบัน)
๗.๒ ประสิทธิผลของการประกันคุณภาพภายใน 

(ระดับ ๔ ขึ้นไปทุกกลุมสถาบัน)
1. มีการดําเนินการตามระบบและกลไก QA ระดับกลุมสาขาอยางตอเนื่อง
2. มีการปรับปรุงระบบ QA โดยสอดคลองตามพันธกจิของกลุมสาขา
3. มีการรายงานผล QA ภายในตอหนวยงานที่เก่ียวของ+สาธารณชน
4. มีการนําผล QA ภายในมาใชในการปรับปรุงการดําเนินงานของ
หนวยงานอยางตอเนื่อง

5. มีนวัตกรรมดานการประกันคุณภาพที่สาขาวิชาพัฒนาข้ึนหรือ
การปฏิบัติท่ีเปนเลิศ หรือการเปนแหลงอางอิงของกลุมสาขาอื่น ๆ

1=<2  ,  2= 3, 3= >4 ทุกกลุม

กระบวนการตดัสินผลการประเมิน

1. การใหคะแนนระดับตัวบงชี้
2. การคํานวณคะแนนระดับมาตรฐานและการตัดสินผล
ระดับมาตรฐาน

3. การพิจารณาตัดสินผลระดับกลุมสาขา
4. การคํานวณคะแนนระดับสถาบันและการตัดสินผล
ระดับสถาบัน

1. การใหคะแนนระดับตัวบงชี้
2. การคํานวณคะแนนระดับมาตรฐานและการตัดสินผล
ระดับมาตรฐาน

3. การพิจารณาตัดสินผลระดับกลุมสาขา
4. การคํานวณคะแนนระดับสถาบันและการตัดสินผล
ระดับสถาบัน

การคํานวณคะแนนรายมาตรฐาน
 คะแนนรายมาตรฐาน = Σ (Wi x Ii) หรือ   = (W1 x I1) + (W2 x I2) + ... + (Wi x Ii)

ΣWi W1+ W2 +...+ Wi
 คะแนนรายมาตรฐาน = Σ (Wi x Ii) หรือ   = (W1 x I1) + (W2 x I2) + ... + (Wi x Ii)

ΣWi W1+ W2 +...+ Wi

W หมายถึง นํ้าหนักความสําคัญที่ใหกับตัวบงชี้จากการที่สถาบันอุดมศึกษา
กระจายน้ําหนักลงในแตละตัวบงชีย้อยผลรวมของน้ําหนกัตัวบงชี้ยอย
จะมีคาเทากับน้ําหนักรายมาตรฐานของตัวบงชี้ยอยนั้น  
; ΣWi = นํ้าหนักรวมของมาตรฐานนั้น

I หมายถึง   คะแนนของตัวบงชี้ยอยที่ไดจากการประเมินโดยผูประเมินภายนอก 
i  หมายถึง  ลําดับทีข่องตัวบงชี้ตามมาตรฐานของ สมศ. ; i = 1, 2, 3,…, i

(คะแนนตัวบงชี้ท่ี 1 Xคาน้ําหนัก) + (คะแนนตัวบงชี้ท่ี...Xคาน้ําหนัก)+(คะแนนตัวบงชี้ท่ี 1 Xคาน้ําหนัก) + (คะแนนตัวบงชี้ท่ี...Xคาน้ําหนัก)+
คาน้ําหนักของมาตรฐานคาน้ําหนักของมาตรฐาน

4.03คะแนนรวมมาตรฐาน
1613040รวม
404101.8
303101.7
9331.6
15531.5
12431.4
15531.3
20541.2
20541.1

นนนน**คะแนนคะแนนคะแนนคะแนนน้ําหนักน้ําหนักมาตรฐานที่มาตรฐานที่  11

ผลการประเมิน = ดี = รับรอง

วิธีคิดคะแนนประเมนิตัวบงชี้ในมาตรฐานที่ 1

161/40

ตัวบงชี้ที่
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ไมไดมาตรฐานตองปรับปรุง1-1.5
ไมไดมาตรฐานควรปรับปรุง1.51-2.5
รับรองแบบมีเงื่อนไขพอใช2.51-3.5

รับรองดี3.51-4.5
รับรองดีมาก4.51-5

ผลการจัดการศึกษา
ที่นําไปสูการผลการประเมินชวงคะแนน

ตารางการตัดสินผลรายมาตรฐาน
หลังจากคํานวณแบบถวงน้ําหนักแลว   คํานวณหาคาเฉลี่ยแบบถวงน้ําหนักตาม:

• รายมาตรฐาน
• เฉลี่ยรวม 1-4 มาตรฐานและ
• เฉลี่ยรวม 1-7 มาตรฐานเปนเกณฑ

คํานวณหาคาเฉลี่ยแบบถวงน้ําหนักตาม:
• รายมาตรฐาน
• เฉลี่ยรวม 1-4 มาตรฐานและ
• เฉลี่ยรวม 1-7 มาตรฐานเปนเกณฑ

การประเมินสถาบัน

1.1.  ไมต่ํากวาระดับดีไมต่ํากวาระดับดี  3.513.51  อยางนอยอยางนอย  55  มาตรฐานมาตรฐาน  
2.2.  มม.. 11--77  เฉลี่ยถวงน้ําหนักเฉลี่ยถวงน้ําหนัก  >> 3.513.51
3.3.  และและไมมีมาตรฐานใดตองปรับปรุงไมมีมาตรฐานใดตองปรับปรุง ( (1.001.00--1.50)1.50)

รับรอง

แนวทางที่ 2แนวทางที่ 2 กลุมสาขา ¾ ไดรับการรับรอง
และไมมีกลุมสาขาใดอยูในระดับ ตองปรับปรุง
กลุมสาขา ¾ ไดรับการรับรอง
และไมมีกลุมสาขาใดอยูในระดับ ตองปรับปรุง

แนวทางที่ 1แนวทางที่ 1

------------------- เฉล่ียแบบถวงนํ้าหนัก  > 3.51 -------------------------

มีจํานวนมาตรฐานอยูในระดับคะแนน 3.51-5.00 อยางนอย 5 
มาตรฐาน

> 3.511.51-5.001.51-5.001.51-5.001.51-5.001.51-5.001.51-5.001.51-5.00ระดับคะแนน

เฉล่ียแบบ
ถวงนํ้าหนัก 

1-7

7654321มาตรฐาน
(1.1) สถาบันอุดมศึกษาจะไดรับการรับรองตามมาตรฐาน สมศ. เมื่อ

ตารางสรุปเกณฑการตัดสินผลการประเมินเพื่อรับรองตามมาตรฐานตารางสรุปเกณฑการตัดสินผลการประเมินเพื่อรับรองตามมาตรฐาน  สมศสมศ..
รับรอง

แบบมีเงื่อนไข

ม. 1-4 > 3.51 ดีขึ้นไป                       ไมต่ํากวา 3.51
ม. 1-7 > 2.51 พอใชขึ้นไป             ไมต่ํากวา 3.51
ม. 1-4 > 3.51 ดีขึ้นไป                       ไมต่ํากวา 3.51
ม. 1-7 > 2.51 พอใชขึ้นไป             ไมต่ํากวา 3.51

 ตองไมมีมาตรฐานใด
ตองปรับปรุง

ตองไมมีมาตรฐานใด
ตองปรับปรุง

ม. 1-4

นอยกวา 5 มาตรฐาน
อยูในระดับดีขึ้นไป >3.51

แบบที่ 1 แบบที่ 2

ตารางสรุปเกณฑการตัดสินผลการประเมินเพื่อรับรองตามมาตรฐานตารางสรุปเกณฑการตัดสินผลการประเมินเพื่อรับรองตามมาตรฐาน  สมศสมศ..

> 2.51------------------ เฉล่ียแบบถวงนํ้าหนัก  > 2.51 ------------------------------

-- เฉล่ียแบบถวงนํ้าหนัก  > 3.51 ----

1.00-5.001.00-5.001.00-5.001.51-5.001.51-5.001.51-5.001.51-5.00กรณีท่ี 1
ระดับคะแนน

เฉล่ียแบบถวง
นํ้าหนัก 1-7

7654321มาตรฐาน

(1.2) สถาบันอุดมศึกษาจะไดรับการรบัรองแบบมีเงื่อนไขเม่ือ

ตารางสรุปเกณฑการตัดสินผลการประเมินเพื่อรับรองตามมาตรฐานตารางสรุปเกณฑการตัดสินผลการประเมินเพื่อรับรองตามมาตรฐาน  สมศสมศ..

(1.3) สถาบันจะไมไดรับการรับรองเม่ือไมเปนไปตาม 1.1 หรือ 1.2

----มีจํานวนมาตรฐานอยูในระดับคะแนน 3.51-5.00 ไมถึง 5 มาตรฐาน------

> 3.51------------------------ เฉลี่ยแบบถวงนํ้าหนัก  > 3.51 ----------------------------

------ เฉลี่ยแบบถวงนํ้าหนัก  > 3.51 -------

1.00-5.001.00-5.001.00-5.001.51-5.001.51-5.001.51-5.001.51-5.00กรณีที่ 2
ระดับคะแนน

เฉลี่ยแบบถวง
นํ้าหนัก 1-7

7654321มาตรฐาน
(1.2) สถาบันอุดมศึกษาจะไดรับการรับรองแบบมีเงื่อนไขเมื่อ
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การเขียนรายงาน
1. เขียนใหผูอาน/ประเมิน เขาใจชัดเจน
2. เขียนใหมีตัวเลขที่ตองการนําไปใชในการคํานวณ
3. เขียนใหเห็นผลการคํานวณตามเกณฑ และแสดงวา

มีพัฒนาการ เพราะผลของการประเมินปการศึกษา 
2547 (EQAรอบ 1) ไดเทาไร และตัง้เปาหมายไวเทาไร
ถาบรรลุเปาหมาย จงึไดคะแนนประเมินในตัวบงชี้น้ี
เทากับ......

4. จุดเดนของตัวบงชี/้มาตรฐานนี้ คือ...และมหาวิทยาลัย
กําลังดําเนินการโครงการเพิ่มขึ้น...............

5. จุดที่ควรพฒันาของตัวบงชี้/มาตรฐาน คือ....จาก
ผลการประเมินรอบที่ 1 ซึ่งผูประเมินใหขอเสนอแนะ
ไว.....น้ัน มหาวิทยาลัยไดดําเนินการ...............พบวา
เกิดการพัฒนา.......อยางไรกต็ามผลการพัฒนายังไม

 ชัดเจนนัก ทั้งนี้เพราะอุปสรรคสําคัญ คือ...................
 อยางไรกต็าม มหาวิทยาลัยมแีผนที่จะดําเนินการ
ปรับปรุงและพฒันาโดย........ซึ่งไดดําเนินการ...ไปแลว
บางสวน และคาดวาผลการประเมินจะเพิ่มขึ้น...%
ภายในป .......

ขอมลูที่ควรมีในรายงาน
1. ศึกษาจากแนวทางการเขียนรายงานผลการประเมิน
ภายนอกของผูประเมิน  จากคูมือของ สมศ.
เพราะผูประเมินจะรายงานได ตองใชขอมลูของสถาบัน
ชวยใหผูประเมินทํางานงาย มีเวลาซกัถามในดานตาง ๆ 
เพื่อใหเขาใจมหาวิทยาลัยมากขึ้น
2. แสดงศักยภาพในทุกพันธกิจของสถาบัน ในเอกสาร
ภาคผนวก เชน ตาราง กราฟ ตารางสรุปกิจกรรม/
โครงการ สรุปหนวยงานภายนอกเชิญอาจารยเรา
 โครงการวจิัย บริการวิชาการ แสดงสถิติที่เกีย่วของ

1. โครงสรางหลักสูตร และโปรแกรมการจัดการเรียน
การสอนแยกตามรายคณะและรายระดับการศึกษา

1. โครงสรางหลักสูตร และโปรแกรมการจัดการเรียน
การสอนแยกตามรายคณะและรายระดับการศึกษา

2. นวัตกรรมและแบบปฏิบัติท่ีดีของทุกคณะวิชา/สถาบัน2. นวัตกรรมและแบบปฏิบัติท่ีดีของทุกคณะวิชา/สถาบัน
3. มุมมองของผูบริหารหนวยงานหลังจากประเมิน
ตนเองรอบที่ 2 แลว ดานความตองการในการพัฒนา
เรงดวน 3-5 ขอ และปญหาที่เปนอุปสรรคในการ
พัฒนา

3. มุมมองของผูบริหารหนวยงานหลังจากประเมิน
ตนเองรอบที่ 2 แลว ดานความตองการในการพัฒนา
เรงดวน 3-5 ขอ และปญหาที่เปนอุปสรรคในการ
พัฒนา
4. การพัฒนาของคณะวิชาขณะที่ประเมินรอบที่ 2 ใน
ภาพรวมเม่ือเปรียบเทียบกับการประเมินภายนอก
รอบที่ 1

4. การพัฒนาของคณะวิชาขณะที่ประเมินรอบที่ 2 ใน
ภาพรวมเม่ือเปรียบเทียบกับการประเมินภายนอก
รอบที่ 1

ผูประเมินจะขอขอมูลจากวิทยาลัย

ขอขอมูลจากวิทยาลัย
1. รายงานการประเมินตนเอง  7 มาตรฐาน ตามแนวทางของ สมศ.

มาตรฐานที่ 1.

คาน
้ําห
นัก

2547 2549

ผลการประเมิน
(%, จํานวนขอ)

เปา
หม

าย 
ป 2

548 คะแนนที่ได

อิงม
าตร

ฐาน
พัฒ

นา
การ

บร
รล
ุเปา

หม
าย

ตัวบงชี้ท่ี 1.1

คะ
แน

นร
วม

ระด
ับ

การ
ปร

ะเม
ิน

ตัวบงชี้ท่ี 1.2

•ระดับสถาบัน
•กลุมสาขา
•คณะวิชา

2548

แนวทางเขียนรายงาน ++
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แนวทางเขียนรายงาน ++ แนวทางเขียนรายงาน ++

ตัวอยางตารางสรุป แตละมาตรฐานตัวอยางตารางสรุป แตละมาตรฐาน สวัสดี สวัสดี สวัสดี สวัสดี 

รศ.ดร.เรณู เวชรัชตพิมล    คณะวิทยาศาสตร   มหาวิทยาลัยศิลปากร 


