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คํานํา
ระบบประกันคุณภาพมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เปนเคร่ืองมือสําคัญในการ

พัฒนามหาวิทยาลัย ไปสูความเปนเลิศ ซึ่งไดกําหนดใหการประกันคุณภาพประกอบดวย การควบคุมคุณภาพ
การตรวจสอบคุณภาพ และการประเมินคุณภาพ และมอบหมายใหทุกหนวยงานดําเนินงานการควบคุมคุณภาพ
โดยมหาวิทยาลัยไดดําเนินการตรวจสอบคุณภาพ เพื่อตรวจสอบระบบและกลไกการดําเนินงานมาอยาง
ตอเนื่อง มีการพัฒนาตัวบงชี้การประเมินคุณภาพภายในขึ้น เพื่อใชในการประเมินผลการดําเนินงานของ
หนวยงานตางๆ และมหาวิทยาลัยไดดําเนินการตรวจประเมินคุณภาพภายใน โดยกําหนดเปนตัวบงชี้ในการ
ประกันคุณภาพ เพื่อใหไดขอมูลพื้นฐานในการกําหนดเกณฑมาตรฐานของการประเมินคุณภาพภายใน และ
ดําเนินการประเมินคุณภาพภายในทุกหนวยงาน ดวยมีเกณฑมาตรฐานเดียวกัน โดยกําหนดเปนเปาหมาย
คุณภาพของมหาวิทยาลัย ถายทอดนโยบายไปยังทุกหนวยงานตามภารกิจ

หนังสือคูมือตัวบงชี้การประเมินและเกณฑมาตรฐานระบบประกันคุณภาพเลมนี้ จะเปนเคร่ืองมือ
ในการทําความเขาใจเกี่ยวกับความหมาย การเก็บขอมูลและการประเมินคุณภาพภายในของแตละตัวบงชี้
เพื่อใหหนวยงานสามารถรวบรวมขอมูลตางๆ และประเมินผลการดําเนินงานของหนวยงาน ซึ่งเปนขอมูล
ประกอบในการจัดทํารายงานการประเมินตนเองของหนวยงานไดอยางสมบูรณดวย

ขอขอบคุณบุคลากรทุกทานในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร รวมทั้งผูบริหารของ
หนวยงานตางๆ และทุกทานที่มีสวนเกี่ยวของในการรวมกันระดมความคิดเห็นในการพัฒนา ตัวบงชี้การ
ประเมิน ขอขอบคุณทุกหนวยงานที่ใหความรวมมือเปนอยางดี ในการดําเนินงานการประกันคุณภาพตามที่
มหาวิทยาลัยพัฒนามาอยางตอเนื่อง อยางไรก็ตาม คูมือเลมนี้ยังอาจมีขอบกพรองบาง สํานักประกันคุณภาพ
ตองขออภัยไว ณ ที่นี้ และยินดีพรอมรับความคิดเห็น ขอเสนอแนะเพื่อนําไปพัฒนาปรับปรุงตอไป ซึ่งเปน
เปาหมายปลายทางของการดําเนินการรวมกันคร้ังนี้ ในการนํามหาวิทยาลัยไปสูความเปนมหาวิทยาลัยชั้นนํา
และเทียบเคียงในระดับสากลได
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บทที่ 1
ตัวบงช้ีการประเมินและเกณฑมาตรฐานการประเมินคุณภาพ

ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
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1. ความหมายของตัวบงชี้
ตัวบงชี้บงชี้/ตัวชี้วัด คือ ตัววัดชนิดหน่ึงที่บอกถึงสารสนเทศของปจจัยนําเขา ผลผลิต ผลลัพธ

กระบวนการ ในมิติตางๆ เชน กระบวนการในการจัดการเรียนการสอน
ตัวบงชี้จะใชในการตรวจสอบและประเมินคุณภาพ ซึ่งตัวบงชี้จะแบงได 2 ประเภท คือ ตัว

บงชี้เชิงคุณภาพ (Qualitative Indicator) เปนตัวบงชี้ที่วัดผลการดําเนินงานของระบบกลไกการดําเนินการตาม
องคประกอบตางๆ โดยมีเกณฑการพิจารณาวา มีคุณภาพหรือไมมีคุณภาพ อีกประเภทเรียกวาตัวบงชี้เชิง
ปริมาณ (Quantitative Indicator) ซึ่งเปนตัวเลขที่บงบอกวา ตัวเลขขึ้นสูงแสดงวาคุณภาพมีการยกระดับขึ้น
หรือตัวบงชี้คุณภาพจะเปนการผสมผสานระหวางตัวบงชี้เชิงคุณภาพ และตัวบงชี้เชิงปริมาณ แนวคิดในการ
พัฒนาเกณฑตัวบงชี้มีดังน้ี

1.1 เกณฑวงจรคุณภาพของเดมมิ่ง (Deming) กลาวถึง ผลการดําเนินงานตามวงจรคุณภาพ
(PDCA) คือมีการวางแผน (Plan) มีการดําเนินงานและเก็บขอมูล (Do) มีการตรวจสอบ/ประเมินคุณภาพ
(Check) และมีการนําผลการตรวจสอบกลับมาปรับปรุง (Act)

ตัวอยางเกณฑวงจรคุณภาพของเดมมิ่ง ตัวบงชี้ประเมิน โครงการ/แผนงานที่มีการประเมินผลการ
ดําเนินงานเกณฑระดับคะแนน 1 มีการดําเนินงานตามแผน

ระดับคะแนน 2 มีการดําเนินงานขั้นที่ 1 และเปนไปตามเวลาที่กําหนด
ระดับคะแนน 3 มีการดําเนินงานขั้นที่ 2 และตรงตามวัตถุประสงค
ระดับคะแนน 4 มีการดําเนินงานขั้นที่ 3 และบรรลุเปาหมาย
ระดับคะแนน 5 มีการดําเนินงานขั้นที่ 4 และมีการศึกษาและติดตาม

1.2 เกณฑเทียบเคียงสมรรถนะ (Benchmark) เปนการกําหนดเกณฑเทียบผลการดําเนินงาน
ที่ ต้ังไว เชน จํานวนนักศึกษาที่สําเร็จการศึกษาในระยะเวล 4 ป มีเกณฑเทียบคียงกับเปาหมาย เชน
ต้ังเปาหมายไวจํานวนนักศึกษาที่สําเร็จการศึกษาในระยะเวลา 4 ป เปนจํานวน 95 % เปนตน ดังน้ัน ถาผล
การดําเนินงานสําเร็จดังคาเทียบเคียง หรือสูงกวาก็แสดงวาการจัดการศึกษาสําเร็จตามวัตถุประสงค

1.3 เกณฑการประเมิน A A A ของสมศ. โดยที่ A ตัวแรก คือ ความตระหนัก (Awareness)
กลาวคือ มีความตระหนักถึงความสําคัญของการพัฒนาการศึกษาใหไดมาตรฐาน เขาใจปญหาพัฒนาใหดีขี้น
A ตัวที่สอง คือ ความพยายาม (Attempt) ที่จะใหความตระหนักน้ันเปนจริง มีรองรอยพยายามปรับปรุง
แกไข พัฒนา และ A ตัวสุดทาย คือ การบรรลุผลสัมฤทธ (Achievement) จากการพยายามที่ไดดําเนินการ เชน
จํานวนรางวัลตางๆ ที่เกี่ยวของกับผลงานวิจัยหรือสรางสรรคผลงานระดับชาติของอาจารยและนักศึกษาใน
ระดับชาติและนานาชาติ แนวทางในการพัฒนา คือ ถามีการสงผลงานเขาประกวด ถือวามีความตระหนักและ
พยายาม และมีการไลเลียงลําดับของความตระหนักออกเปนสองระดับ สวนการบรรลุผลสัมฤทธแบงยอย
เปน 3 ระดับ ดังรายละเอียดของเกณฑการประเมิน ดังน้ี
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ระดับคะแนน เกณฑการประเมิน ความหมาย
1 มีการสงผลงานเขาประกวดนอยกวา 10% ของผลงานวิจัยหรือสรางสรรค วิกฤติ
2 มีการสงผลงานเขาประกวดมากกวา 10 % ของผลงานวิจัยหรือสรางสรรค ควรปรับปรุง
3 จํานวนผลงานที่ไดรับรางวัล/จํานวนที่สงเขาประกวดนอยกวา 10 % ปานกลาง
4 จํานวนผลงานที่ไดรับรางวัล/จํานวนที่สงเขาประกวดระหวาง 11%ถึง 30 % ดี
5 จํานวนผลงานที่ไดรับรางวัล/จํานวนที่สงเขาประกวดมากกวา 30% ดีเยี่ยม

1.4 เกณฑระบบระดับ (Point System) เปนการกําหนดระดับคะแนนไวเปนแตม หรือเปน
ชวงเพื่อกํากับการประเมิน เชน รอยละของรายวิชาที่มีการทบทวนเพื่อปรับปรุงใหเนนผูเรียนเปนสําคัญ
กําหนดเกณฑการประเมิน 5 ระดับ โดยแตละระดับตองมีผลการดําเนินงาน ดังน้ี

ระดับคะแนน เกณฑการประเมิน ความหมาย
1 นอยกวารอยละ 50.01 วิกฤติ
2 รอยละ 50.01 – 60.00 ควรปรับปรุง
3 รอยละ 60.01 – 70.00 ปานกลาง
4 รอยละ 70.01 – 80.00 ดี
5 มากกวารอลละ 80.00 ดีเยี่ยม

1.5 ระบบถวงนําหนัก (Weight Adjustment System) เพื่อใหความสําคัญกับตัวบงชี้บางตัว
บงชี้ เชน ระบบประกันคุณภาพภายใน ประกอบดวย 11 องคประกอบ ซึ่งมหาวิทยาลัยใหความสําคัญของแต
ละองคประกอบไมเทากัน ดังรายละเอียดในตาราง 1

ตารางท่ี 1 ระบบถวงนําหนักเกณฑประเมินคุณภาพสําหรับคณะวิชา ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

องคประกอบ
จํานวนตัวบงช้ี

น้ําหนัก53 54 55
องคประกอบ 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค และแผนดําเนินงาน 7 1 1 3
องคประกอบ 2 การผลิตบัณฑิต 18 14 14 28
องคประกอบ 3 กิจกรรมการพัฒนานักศึกษา 2 2 2 6
องคประกอบ 4 การวิจัย 6 6 6 12
องคประกอบ 5 การบริการวิชาการแกสังคม 6 4 4 8
องคประกอบ 6 การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 3 3 3 6
องคประกอบ 7 การบริหารและการจัดการ 17 6 7 13
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องคประกอบ
จํานวนตัวบงช้ี

น้ําหนัก53 54 55
องคประกอบ 8 การเงินและงบประมาณ 3 5 5 5
องคประกอบ 9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 3 2 2 6
องคประกอบ 97 องคประกอบอัตลักษณ สมศ. 2 5 5 8
องคประกอบ 98 องคประกอบสํานักงาน ก.พ.ร. - 1 1 2
องคประกอบ 100 อัตลักษณมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระ
นคร

- 3 3

รวม 67 52 53 100
องคประกอบ 99 สถานศึกษา 3 ดี (3 D) ตามนโยบายรัฐบาล - 2 2 -

2. แนวทางการพัฒนาตัวบงชี้เพื่อการประกันคุณภาพการศึกษาภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลพระนคร
หลักการ

การพัฒนาตัวบงชี้การประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ระดับอุดมศึกษา มีหลักการ
สําคัญ 6 ประการ คือ

1. เปนตัวบงชี้ที่มีความครอบคลุมทุกองคประกอบคุณภาพตามกฎกระทรวงวาดวยระบบ
หลักเกณฑ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2552-2561

2. เปนตัวบงชี้ที่ตอบสนองเจตนารมณแหงพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 แกไข
เพิ่มเติม (ฉบับ 2) พ.ศ. 2545 มาตรฐานการศึกษาของชาติ มาตรฐานการอุดมศึกษาและมาตรฐานที่เกี่ยวของ
รวมทั้งสอดคลองไปในทิศทางเดียวกับตัวบงชี้การประกันคุณภาพภายนอกของ สมศ . และสํานักงาน
คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.)ภายใตหลักการสําคัญ คือ ไมใหเปนภาวะซ้ําซอนในการ
ปฏิบัติงานแกสถาบันอุดมศึกษา

3. เปนตัวบงชี้ที่สามารถประเมินไดครบทุกมิติของระบบประกันคุณภาพ คือ ปจจัยนําเขา
กระบวนการ ผลผลิตและผลลัพธ สําหรับตัวบงชี้ที่ใชประเมินกระบวนการจะกําหนดแนวปฏิบัติที่ดีพรอมทั้ง
เสนอแนะตัวอยางแนวทางการพัฒนาไวดวย

4. เปนตัวบงชี้ที่มีความสมดุลระหวางมุมมองการบริหารจัดการทั้ง 4 ดาน คือ ดานนักศึกษาและ
ผูมีสวนไดสวนเสีย ดานกระบวนการภายใน และดานบุคลากรการเรียนรูนวัตกรรม

5. จํานวนตัวบงชี้และเกณฑกํากับแตละตัวบงชี้ที่พัฒนาขึ้น เปนเพียงจํานวนและเกณฑขั้นตํ่า
สถาบันอุดมศึกษาสามารถเพิ่มเติมตัวบงชี้และเกณฑไดตามความเหมาะสมกับระดับการพัฒนาของสถาบัน

6. ตัวบงชี้และเกณฑที่พัฒนาขึ้นมีทั้งประเภททั่วไปที่ใชกับทุกสถาบันอุดมศึกษา และประเภทที่
แยกใชเฉพาะกับสถาบันที่มีจุดเนนตางกัน ไดแก สถาบันที่เนนการผลิตบัณฑิตและวิจัย สถาบันที่เนนการ
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ผลิตบัณฑิตและพัฒนาสังคม สถาบันที่เนนการผลิตบัณฑิตและพัฒนาศิลปวัฒนธรรม และสถาบันที่เนนการ
ผลิตบัณฑิตเพียงอยางเดียว ตามนิยามที่กําหนดโดยสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา

3. วิธีพัฒนาตัวบงชี้
1. ศึกษากฎหมาย เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ ไดแก

1) พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545
2) กฎกระทรวงวาดวยระบบ หลักเกณฑ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2553
3) กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ป ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2551-2565) สํานักงานคณะกรรมการ

การอุดมศึกษา
4) มาตรฐานการศึกษาของชาติ พ.ศ. 2547 สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
5) มาตรฐานการอุดมศึกษา พ.ศ. 2549 สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
6) มาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2551 สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
7) กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2552 สํานักงาคณะกรรมการการ

อุดมศึกษา
8) เกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2548 สํานักงานคณะกรรมการการ

อุดมศึกษา
9) มาตรฐานและตัวบงชี้การประเมินคุณภาพภายนอก ระดับอุดมศึกษาของสํานักงานรับรอง

มาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องคการมหาชน)
2. วิเคราะหและประมวลขอมูลจากเอกสารตางๆที่เกี่ยวของในขอ 1 เพื่อนํามาพัฒนาตัวบงชี้

โดยจําแนกตามมิติของระบบ ไดแก ปจจัยนําเขา กระบวนการ ผลผลิตและผลลัพธ ทั้งน้ีไดยึดองคประกอบ
คุณภาพ 9 ดานตามกฎกระทรวงฯ เปนกรอบในการพัฒนาตัวบงชี้เพื่อใหครอบคลุมทุกองคประกอบคุณภาพ
และสามารถวัดคุณภาพตามมารตฐานการอุดมศึกษาไดครบทุกมาตรฐาน

3. กําหนดตัวบงชี้การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษา จํานวน 28 ตัวบงชี้ ซึ่งมี
ครอบคลุมทุกองคประกอบคุณภาพและทุกมาตรฐานการอุดมศึกษา

4. ตรวจสอบความสมดุลของตัวบงชี้ที่กําหนดตามมุมมองการบริหารจัดการทั้ง 4 ดาน คือ ดาน
นักศึกษาและผูมีสวนไดสวนเสีย ดานกนะบวนการภายใน ดานการเงิน และดานบุคลากร การเรียนรูและ
นวัตกรรม

5. กําหนดตัวบงชี้เปน 2 ประเภท คือ ตัวบงชี้เชิงคุณภาพและตัวบงชี้เชิงปริมาณ
ดังน้ี

1) ตัวบงชี้เชิงคุณภาพจะระบุเกณฑมาตรฐานเปนขอๆ กําหนดเกณฑการประเมินตัวบงชี้เปน
5 ระดับ มีคะแนนต้ังแต 1 ถึง 5 การประเมินจะนับจํานวนขอและระบุวาผลการดําเนินงานไดกี่ขอ ไดคะแนน
เทาใด กรณีที่ไมดําเนินการใดๆ หรือดําเนินการไมครบที่จะได 1 คะแนน ใหถือวาได 0 คะแนน
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2) ตัวบงชี้เชิงปริมาณอยูในรูปของรอยละหรือคาเฉลี่ย กําหนดเกณฑการประเมินเปน
คะแนนระหวาง 1 ถึง 5 โดยเปนคาตอเน่ือง (มีจุดทศนิยม) สําหรับการแปลงผลการดําเนินงานตามตัวบงชี้
(ซึ่งอยูในรูปรอยละหรือคาเฉลี่ย) เปนคะแนนทําโดยการเทียบบัญญัติไตรยางศ โดยที่แตละตัวบงชี้จะ
กําหนดคารอยละหรือคาเฉลี่ยที่คิดเปนคะแนน 5 ไว
ตัวอยางเชน

ตัวอยางท่ี 1 กําหนดรอยละ 100 เปนคะแนน 5 ผลการดําเนินงานตามตัวบงชี้ไดรอยละ 75.51
คะแนนที่ได =

ตัวอยางท่ี 2 กําหนดรอยละ 85 เปนคะแนน 5 ผลการดําเนินงานตามตัวบงชี้ไดรอยละ 34.62
คะแนนที่ได =

ตัวอยางท่ี 3 กําหนดคาเฉลี่ยคือ จํานวนเงินวิจัยตออาจารยและนักวิจัย 200,000 บาท เปน
คะแนน 5 ผลการดําเนินงานได 152,500.35 บาทตอคน

คะแนนที่ได =

ตัวอยางท่ี 4 กําหนดรอยละ 90 เปนคะแนน 5 ผลการดําเนินงานตามตัวบงชี้ไดรอยละ 92.08
คะแนนที่ได =

หลักการคํานวณการแปลงคารอยละหรือคาเฉลี่ยเปนคะแนน สรุปไดดังน้ี
1) ผลการดําเนินงานเทากับหรือสูงกวาคารอยละหรือคาเฉลี่ยที่กําหนดใหเปนคะแนน 5 จะได

คะแนน 5
2) ผลการดําเนินงานตํ่ากวาคารอยละหรือคาเฉลี่ยที่กําหนดใหเปนคะแนน 5 คํานวณคะแนนที่

ไดดังน้ี
คะแนนที่ได =

ขอปฏิบัติเร่ืองจุดทศนิยม
การคํานวณคารอยละ คาเฉลี่ย และคาคะแนนใหใชทศนิยม 2 ตําแหนงโดยการปดทศนิยม

ตําแหนงที่ 3 ตามหลักการปดทศนิยม (ต้ังแตเลข 5 ขึ้นไปปดขึ้น) เชน

75.51
X 5 = 3.78

100

34.62
X 5 = 2.04

85

152,500.35
X 5 = 3.81

200,000

92.08
X 5 = 5

90

คารอยละหรือคาเฉลี่ยที่ไดจากการดําเนินการ X 5คารอยละหรือคาเฉลี่ยที่กําหนดใหเปนคะแนนเต็ม 5 ของตัวบงชี้นั้นๆ



สํานักประกันคุณภาพ คูมือตัวบงช้ีการประเมิน และเกณฑมาตรฐานการประเมินคุณภาพของมทร. พระนคร
7

72.364 เปน 72.36
3.975 เปน 3.98

6. กําหนดเกณฑการประเมินตัวบงชี้เปน 5 ระดับ มีคะแนนต้ังแต 1 ถึง 5 กรณีที่ไมดําเนินการ
ใดๆ หรือดําเนินการไมครบที่จะได 1 คะแนนใหได 0 คะแนน โดยมีความหมายของคะแนน ดังน้ี

คะแนน 0.00 – 1.50 หมายถึง การดําเนินงานตองปรับปรุงเรงดวน
คะแนน 1.51 – 2.50 หมายถึง การดําเนินงานตองปรับปรุง
คะแนน 2.51 – 3.50 หมายถึง การดําเนินงานระดับพอใช
คะแนน 3.51 – 4.50 หมายถึง การดําเนินงานระดับดี
คะแนน 4.51 – 5.00 หมายถึง การดําเนินงานระดับดีมาก
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บทที่ 2
เปาหมายคุณภาพปการศึกษา 2555 และ 2556

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
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2.1 เปาหมายคุณภาพ  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ประจําปการศึกษา 2555 และ 2556

นโยบาย/ตัวบงช้ี(KPI)ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
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1. ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค และแผนดําเนินการ 3
1.1 กระบวนการพัฒนาแผน (สกอ.1.1) 3 4 ขอ     

2.การผลิตบัณฑิต 28
2.1 ระบบและกลไกการพัฒนาและบริหารหลักสูตร (สกอ.2.1) 2 3 ขอ  

2.2 อาจารยประจําที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก (สกอ.2.2) 2 รอยละ 4  * 

2.3 อาจารยประจําที่ดํารงตําแหนงทางวิชาการ (สกอ.2.3) 2 รอยละ30  * 

2.4 ระบบการพัฒนาคณาจารยและบุคลากรสายสนับสนุน (สกอ.2.4) 2 3 ขอ  * 

2.5 หองสมุด อุปกรณการศกึษา และสภาพแวดลอมการเรยีนรู (สกอ.2.5) 2 4 ขอ  * 

2.6 ระบบและกลไกการจัดการเรยีนการสอน (สกอ.2.6) 2 4 ขอ  

2.7 ระบบและกลไกการพัฒนาสัมฤทธิผลการเรยีนตามคุณลกัษณะของบัณฑิต (สกอ.2.7) 2 3 ขอ *  

2.8 ระดับความสําเร็จของการเสรมิสรางคุณธรรมจริยธรรมที่จัดใหกับนกัศึกษา (สกอ.2.8) 2 3 ขอ  
2.9 บัณฑิตปริญญาตรีที่ไดงานทําหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ป (สมศ.1) 2 รอยละ 60  * 

2.10 คุณภาพของบัณฑิตปริญญาตรี โทและเอก ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แหงชาติ (สมศ.2) 2 3 คะแนน  * 

2.11 ผลงานของผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทที่ไดรับการตีพิมพหรือเผยแพร (สมศ.3) 2 รอยละ 0.1 *  

2.12 การพัฒนาคณาจารย (สมศ.14) 2 4 คะแนน  * 

2.13 รอยละของระดับความพึงพอใจของผูใชบัณฑิตตอบัณฑิต (ก.พ.ร.55 ตัวชี้วัด 4) 2 รอยละ 75  * 
2.14 รอยละของระดับความพึงพอใจของนสิิตนักศึกษาตอสถาบนัอุดมศึกษา (ก.พ.ร.55

ตัวชี้วัด 5) 2 รอยละ 75  * 

3. กิจกรรมการพัฒนานักศึกษา 6
3.1 ระบบและกลไกการใหคําปรึกษาและบรกิารดานขอมูลขาวสาร (สกอ.3.1) 3 5 ขอ  
3.2 ระบบและกลไกการสงเสริมกิจกรรมนักศึกษา (สกอ.3.2) 3 4 ขอ  
4. การวิจยั 12
4.1 ระบบและกลไกการพัฒนางานวิจัยหรืองานสรางสรรค (สกอ.4.1) 2 5 ขอ  
4.2 ระบบและกลไกจัดการความรูจากงานวิจัยหรืองานสรางสรรค (สกอ.4.2) 2 3 ขอ  * 
4.3 เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสรางสรรคตอจํานวนอาจารยประจําและนักวิจัย (สกอ.4.3) 2 3 คะแนน  
4.4 งานวิจัยหรอืงานสรางสรรคทีไ่ดรับการตีพิมพหรอืเผยแพร (สมศ.5) 2 3 คะแนน  
4.5 งานวิจัยหรืองานสรางสรรคที่นําไปใชประโยชน (สมศ.6) 2 รอยละ 10  
*มีสวนรวม/สนับสนุน
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4.6 ผลงานวิชาการที่ไดรับการรับรองคุณภาพ (สมศ.7) 2 รอยละ 10  
5. การบริการวิชาการแกสังคม 8
5.1 ระบบและกลไกการบริการทางวิชาการแกสังคม (สกอ.5.1) 2 3 ขอ  
5.2 กระบวนการบริการทางวิชาการใหเกิดประโยชนตอสังคม(สกอ.5.2) 2 3 ขอ  
5.3 ผลการนําความรูและประสบการณจากการใหบริการวิชาการมาใชในการพัฒนาการ

เรียนการสอนและ/หรือการวิจัย (สมศ.8) 2 รอยละ 5  * 

5.4 ผลการเรียนรูและเสริมสรางความเขมแข็งของชุมชนหรือองคกรภายนอก (สมศ.9) 2 3 ขอ  
6. การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 6
6.1 ระบบและกลไกการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม (สกอ. 6.1) 2 3 ขอ  
6.2 การสงเสริมและสนับสนุนดานศิลปะและวัฒนธรรม (สมศ.10) 2 3 ขอ  
6.3 การพัฒนาสุนทรียภาพในมิติทางศิลปะและวัฒนธรรม (สมศ. 11) 2 3 ขอ  
7. การบริหารและการจัดการ 13
7.1 ภาวะผูนําของสภาสถาบันและผูบริหารทุกระดับของสถาบัน (สกอ.7.1) 2 4 ขอ     
7.2 การพัฒนาสถาบันสูสถาบันเรียนรู (สกอ.7.2) 2 3 ขอ     
7.3 ระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารและการตัดสินใจ (สกอ.7.3) 2 3 ขอ     
7.4 ระบบบริหารความเสี่ยง (สกอ.7.4) 2 4 ขอ     
7.5 การปฏิบัติตามบทบาทหนาที่ของสภาสถาบัน (สมศ.12) 2 3 คะแนน  * * * 
7.6 การปฏิบัติตามบทบาทหนาที่ของผูบริหารสถาบัน (สมศ.13) 2 3 คะแนน     
7.7 ระดับความสําเร็จของการดําเนินการตามมาตรการประหยัดพลังงานของ

สถาบนัอุดมศกึษา (ก.พ.ร. 55 ตัวชีว้ัดที่ 10) 1 ระดับ 3  * * * 

8. การเงินและงบประมาณ 5
8.1 ระบบและกลไกการเงินและงบประมาณ (สกอ.8.1) 1 4 ขอ  * * * 
8.2 รอยละความสําเร็จของการเบิกจายเงินงบประมาณตามแผน (ก.พ.ร.55 ตัวชี้วัด 6) 1 รอยละ90  * * * 
8.3 รอยละของการเบิกจายเงินงบประมาณรายจายลงทุน (ก.พ.ร.55 ตัวชี้วัด 7) 1 รอยละ72  * * * 
8.4 รอยละของการเบิกจายเงินงบประมาณรายจายภาพรวม (ก.พ.ร.55 ตัวชี้วัด 8) 1 รอยละ93  * * * 
8.5 ระดับความสําเร็จของการจัดทําตนทุนตอหนวยผลผลิต (ก.พ.ร.55 ตัวชี้วัด 9) 1 ระดับ 3  * * * 
9. ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 6
9.1 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน (สกอ.9.1) 3 4 ขอ     
9.2 ผลประเมินการประกันคุณภาพภายในรับรองโดยตนสังกัด (สมศ.15)(ก.พ.ร.55 ตัวชี้วัด

11) 3 3 คะแนน     
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97. องคประกอบอัตลักษณ สมศ. 8
97.1 ผลการพัฒนาตามอัตลักษณของสถาบัน (สมศ.16) 3
97.1.1 ผลการบริหารสถาบันใหเกิดอัตลักษณ (สมศ.16.1) (1.5) 3 ขอ  * 
97.1.2 ผลการพัฒนาบัณฑิตตามอัตลักษณ (สมศ. 16.2) (1.5) 3 คะแนน  * 
97.2 ผลการพัฒนาตามจุดเนนและจุดเดนที่สงผลสะทอนเปนเอกลักษณของสถาบัน

(สมศ.17) 3 3 ขอ  

97.3 ผลการชี้นํา ปองกัน หรือแกปญหาของสังคมในดานตางๆ (สมศ.18) 2
97.3.1 ผลการชี้นํา ปองกัน หรือแกปญหาของสังคมในดานคานิยม จิตสาธารณะ ภายใน

สถาบัน (สมศ.18.1) (1) 2 ขอ  * 

97.3.2 ผลการชี้นํา ปองกัน หรือแกปญหาของสังคมในดาน การสงเสริมและสืบสาน
โครงการอันเนื่องมาจากมาจากพระราชดําริ ภายนอกสถาบัน (สมศ.18.2) (1) 2 ขอ  

98. องคประกอบสํานักงาน ก.พ.ร. 2
98.1 รอยละของนักศึกษาที่สอบผานเกณฑการทดสอบความรู  ความสามารถดาน

ภาษาตางประเทศ (ภาษาอังกฤษ และภาษาจีน) (ก.พ.ร.55 ตัวชี้วัด 3) 2 รอยละ 60 *  

99. สถานศึกษา 3 ดี (3D) ตามนโยบายรัฐบาล -
99.1 การบริหารจัดการสถานศึกษา 3 ดี (3D) - 3 ขอ  * 
99.2 ผลที่เกิดผูเรียนตามนโยบาย 3 ดี (3D) มีความรู เจตนคติที่ดีตลอดจนเกิดพฤติกรรม
ตามคุณลักษณะที่พึงประสงคทั้ง 3 ดาน - 2 ดาน  

100 อัตลักษณมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 3
100.1 ระบบและกลไกพัฒนานักศึกษาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครให

เปนบัณฑิตนักปฏิบัติ 1 3 ขอ *  

100.2 กระบวนการจัดการเรียนการสอน ใชทักษะที่มีเทคโนโลยีเปนฐาน 1 3 ขอ *  
100.3 มีระบบและกลไกการสรางความเชี่ยวชาญวิชาชีพใหกับนักศึกษา 1 3 ขอ *  
* มีสวนรวม/สนับสนุน
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การบริหารจัดการ
ที่ประกันคุณภาพสถานศึกษา

การบริหาร
จัดการ

ความพงึพอใจ

การเงินและ
งบประมาณ

นวตักรรม
และการเรียนรู

การบริหารจัดการ
โดยแผนและ

มุงผลลัพธ

ระบบขอมูล
และสารสนเทศ

ความโปรงใส
พรอมรับ

การตรวจสอบ

การบริหาร
คณุภาพ

และประกัน
คณุภาพ

ความมีอิสระ
คลองตัว

การมีสวนรวม

การบรหิาร
สอดคลองกบั
จดุมุงหมาย
ของ พ.ร.บ.

และมาตรฐาน
การศึกษา

ความมีเหตุมีผล

ความมีเหตุมีผล

คุณธรรมจริยธรรม

คุณธรรมจริยธรรมความรอบรู

ความรอบรู

ความพอประมาณ

ความพอประมาณ

การ
มีภ

ูมิค
ุมกัน

ที่ด
ี

การ
มีภ

ูมิค
ุมกัน

ที่ด
ี

วิสัยทัศน
และมาตรฐาน

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

การบริหารจัดการใหสมดุล
การพัฒนาคุณภาพ

(QC)
 กําหนดมาตรฐาน
 วธิีการพัฒนา
 จัดทรัพยากรสนับสนุน

การประกันคุณภาพ
(QA)

การตรวจติดตามคุณภาพ
(QAu)

การประเมินคุณภาพ

-ภายใน (IQA)
- ภายนอก (EQA)

กระบวนการ

พัฒนาสูคุณภาพกระบวนการ

ปรับปรุงคุณภาพ

ระบบประกันคุณภาพ

ตวับงช้ีการบริหารฐานตวับงช้ีการบริหารฐานมหาวิทยาลยัมหาวิทยาลยั ( (UBM)UBM)
เพือ่ประโยชนของผูเรียนเปนสําคญัเพือ่ประโยชนของผูเรียนเปนสําคญั

UBM

มีระบบบรหิารและจัดการศกึษาที่สอดคลอง
กับจุดมุงหมายของพระราชบัญญตัิ
การศกึษาแหงชาติ

มีอิสระคลองตวัในการบรหิารวชิาการ
การบรหิารบุคคล การบรหิารงบประมาณ
การบรหิารทั่วไป

มีการบรหิารจัดการ
แบบมีสวนรวมจากทุกภาคสวน

มีระบบบรหิารและการจัดการ
ตามหลักธรรมาภบิาล

มีระบบบรหิารและจัดการศกึษา
ที่พรอมรบัการตรวจสอบ
คณุภาพและประสิทธิภาพ

การบรหิารจัดการใหสมดุลการบรหิารจัดการใหสมดุล
การเงินและงบประมาณ (Financial)

วิสัยทัศนวิสัยทัศน มาตรฐานมาตรฐาน
และกลยุทธและกลยุทธ

(Vision and Strategy)(Vision and Strategy)

Goals           Strategies          Drivers         Measures

ความพึงพอใจ (Customer)
Goals           Strategies          Drivers         Measures

การบรหิารจัดการ
(Internal Business Process)

Goals           Strategies          Drivers         Measures

การเรยีนรูและนวตักรรม
(Learning And Growth)
Goals           Strategies         Drivers         Measures

มีภูมิคุมกนั
ในตัวท่ีดีมีเหตุผล

พอประมาณ

สรุปปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ทางสายกลาง

เงื่อนไขความรู
(รอบรู รอบคอบ ระมัดระวงั)

เงื่อนไขคุณธรรม
(ซ่ือสตัย สจุริต ขยนั อดทน แบงปน)

ชีวติ/เศรษฐกิจ/สังคม/ส่ิงแวดลอม
กาวหนาอยางสมดุล/มั่นคง/ยัง่ยนื

นําสู

แผนกลยุทธและ
แผนดําเนินงานการประเมินภายนอก

วิสัยทัศนวิสัยทัศน มาตรฐานมาตรฐาน
และพันธกิจและพันธกิจ

การวางแผนและ
จัดระบบ

การนําแผนสูปฏิบัติ
และกํากับติดตาม

การประเมินการประเมิน
ตนเองตนเองรายงานประจําป

ที่เปน
รายงานประเมินตนอง

การพัฒนาสถานศึกษาการพัฒนาสถานศึกษา
และความรับผิดรับชอบและความรับผิดรับชอบ

ของสถานศึกษาของสถานศึกษา

การบริหารฐานมหาวิทยาลยั
ระบบมหาวิทยาลัย

ศ.ดร.ชาญณรงค  พรรุงโรจน
ผอ.สมศ.
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บทที่ 3
มาตรฐานและตัวบงช้ีระบบคุณภาพ

ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
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องค

ประกอบท่ี

จํานวน
ตัวบงช้ี

คานํ้าหนัก
(รอยละ)

ผูกํากับดูแล
องค

ประกอบท่ี
จํานวน
ตัวบงช้ี

คานํ้าหนัก
(รอยละ)

ผูกํากับดูแล
มทร.พระนคร คณะ มทร.พระนคร คณะ

1 1 3 รอง อรม.ดานวางแผนฯ รองคณบดี ฝบผ. 8 5 5 รอง อรม.ดานการคลังฯ/
ดานวางแผนฯ

รองคณบดี ฝบผ./ฝว.

2 14 28 รอง อรม.ดานวิชาการฯ/ดานบรหิาร
ฯ/ดานวิจัยฯ/ดานกิจการนศ.ฯ

รองคณบดี ฝว. 9 2 6 รอง อรม.ดานวางแผนฯ รองคณบดี ฝว.

3 2 6 รอง อรม.ดานกิจการนศ. รองคณบดี ฝก. 97 5 8 รอง อรม.ดานวางแผนฯ
/ดานกิจการ นศ.ฯ

รองคณบดี ฝว./ฝก.

4 6 12 รอง อรม.ดานวิจัยฯ รองคณบดี ฝว. 98 1 2 รอง อรม.ดานวิชาการฯ รองคณบดี ฝว.

5 4 8 รอง อรม.ดานวิจัยฯ รองคณบดี ฝว. 99 2 - รอง อรม.ดานกิจการนศ.ฯ
/ ดานวิชาการฯ

รองคณบดี ฝก.

6 3 6 รอง อรม.ดานกิจการนศ.ฯ รองคณบดี ฝก. 100 3 3 รอง อรม.ดานวิชาการฯ รองคณบดี ฝว.

7 7 13
รอง อรม.ดานบริหารฯ/ดานวิชาการฯ/

ดานเทคโนโลยีฯ/ดานวางแผน
รองคณบดี ฝบผ./
ฝว. รวม 55 100

มาตรฐานและตัวบงชี้ระบบคุณภาพ  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

ปการศึกษา 2555
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องคประกอบคุณภาพ

คะแนนการประเมินเฉล่ีย
(ตัวบงช้ี สกอ + สมศ) ผลการประเมิน หมายเหตุ

I P O รวม

0.00<=1.50 ปรับปรุงเรงดวน
1.51–2.50 ปรับปรุง
2.51–3.50 ระดับพอใช
3.51-4.50 ระดับดี
4.51-5.00 ระดับดีมาก

องคประกอบที่ 1   : ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค และแผนดําเนนิการ - -
องคประกอบที่ 2  : การผลิตบัณฑิต
องคประกอบที่ 3  : กิจกรรมการพัฒนานักศึกษา - -
องคประกอบที่ 4  : การวิจัย
องคประกอบที่ 5 : การบริการทางวิชาการแกสังคม -
องคประกอบที่ 6  : การทํานุบํารงุศิลปะและวัฒนธรรม -
องคประกอบที่ 7  : การบริหารและการจัดการ -
องคประกอบที่ 8  : การเงินและงบประมาณ -
องคประกอบที่ 9  : ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ -
องคประกอบที่ 97  : องคประกอบอัตลักษณ สมศ. - -
องคประกอบที่ 98. องคประกอบสํานักงาน ก.พ.ร. - -
องคประกอบที่ 99. สถานศึกษา 3 ดี (3D) ตามนโยบายรัฐบาล -
องคประกอบที่ 100 อัตลักษณมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร - -
เฉลี่ยรวมทุกองคประกอบ
ผลการประเมิน

ตารางแสดงจํานวนตัวบงช้ีตามมาตรฐาน มทร.พระนคร จําแนกตามประเภทของตัวบงช้ี
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บทที่ 4
คําอธิบายรายองคประกอบตัวบงช้ีและเกณฑการประเมิน

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
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องคประกอบท่ี 1. ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค และแผนดําเนินการ

สถาบันอุดมศึกษาแตละแหงมีปรัชญา ปณิธาน และจุดเนนที่อาจแตกตางกัน ดังน้ัน
จึงเปนหนาที่ที่สถาบันจะกําหนดวิสัยทัศน แผนกลยุทธและแผนปฏิบัติการประจําปใหชัดเจน และสอด
คลองกับปรัชญา ปณิธาน กฎหมาย และจุดเนนของสถาบัน ที่สนับสนุนภารกิจของสถาบันอุดมศึกษาตาม
หลักการอุดมศึกษา มาตรฐานการศึกษาของชาติ มาตรฐานการอุดมศึกษามาตรฐานวิชาชี พ
(ถามี) ตลอดจนสอดคลองกับกรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ป ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2551-2565) และการ
เปลี่ยนแปลงของกระแสโลก

ในกระบวนการกําหนดวิสัยทัศนและแผนกลยุทธ สภาสถาบันเปดโอกาสใหมีสวนรวม
ของสมาชิกทุกกลุมในสถาบัน และมีการถายทอดวิสัยทัศนและแผนกลยุทธที่กําหนดแลวใหรับ
ทราบทั่วกันทั้งอาจารย เจาหนาที่ นักศึกษา ตลอดจนผูที่มีสวนไดสวนเสีย เชน ผูปกครอง ชุมชน
ผูใชบริการและสังคมโดยรวม

ตัวบงชี้ 1.1 กระบวนการพัฒนาแผน (สกอ.1.1)
ชนิดของตัวบงชี้ : กระบวนการ
คําอธิบาย

สถาบันอุดมศึกษามีพันธกิจหลัก คือ การเรียนการสอน การวิจัยการบริการทางวิชาการแกสังคม และ
การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม ในการดําเนินพันธกิจหลัก สถาบันอุดมศึกษาจําเปนตองมีการกําหนดทิศทางการ
พัฒนาและการดําเนินงานของสถาบัน เพื่อใหสถาบันดําเนินการสอดคลองกับอัตลักษณหรือจุดเนน มีคุณภาพ มี
ความเปนสากล และเจริญเติบโตอยางยั่งยืน ดังน้ัน สถาบันตองกําหนดวิสัยทัศน พันธกิจ ตลอดจนมีการพัฒนาแผน
กลยุทธและแผนดําเนินงานเพื่อเปนแนวทางในการดําเนินงานของสถาบัน

ในการพัฒนาแผนกลยุทธ นอกเหนือจากการพิจารณาอัตลักษณหรือจุดเนนของสถาบันแลว จะ ตอง
คํานึงถึงหลักการอุดมศึกษา กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว มาตรฐานการศึกษาของชาติ มาตรฐานการอุดมศึกษา
มาตรฐานวิชาชีพที่เกี่ยวของ ยุทธศาสตรดานตางๆ ของชาติ รวมถึงทิศทางการพัฒนาประเทศตามแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ และการเปลี่ยนแปลงของกระแสโลก ทั้งน้ี เพื่อใหการดําเนินงานของสถาบันเปนไปอย
างมีคุณภาพ เปนที่ยอมรับ และสามารถตอบสนองสังคมในทิศทางที่ถูกตองเหมาะสม

เกณฑมาตรฐาน :
1. มีการจัดทําแผนกลยุทธที่สอดคลองกับนโยบายของสภาสถาบัน โดยการมีสวนรวมของบุคลากรใน

สถาบัน และไดรับความเห็นชอบจากสภาสถาบัน โดยเปนแผนที่เชื่อมโยงกับปรัชญาหรือปณิธานและ
พระราชบัญญัติสถาบัน ตลอดจนสอดคลองกับจุดเนนของกลุมสถาบัน กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ป ฉบับที่
2 (พ.ศ. 2551-2565) และแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 10 (พ.ศ. 2551-2554)
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2. มีการถายทอดแผนกลยุทธระดับสถาบันไปสูทุกหนวยงานภายใน
3. มีกระบวนการแปลงแผนกลยุทธเปนแผนปฏิบัติการประจําปครบ 4 พันธกิจ คือ ดานการเรียนการ

สอน การวิจัย การบริการทางวิชาการ และการทํานุบํารุงศิ ลปะและวัฒนธรรม
4. มีตัวบงชี้ของแผนกลยุทธ แผนปฏิบัติการประจําป และคาเปาหมายของแตละตัวบงชี้เพื่อวัด

ความสําเร็จของการดําเนินงานตามแผนกลยุทธและแผนปฏิบัติการประจําป
5. มีการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจําปครบ 4 พันธกิจ
6. มีการติดตามผลการดําเนินงานตามตัวบงชี้ ของแผนปฏิบัติการประจําป อยางนอยปละ 2 คร้ัง และ

รายงานผลตอผูบริหารเพื่อพิจารณา
7. มีการประเมินผลการดําเนินงานตามตัวบงชี้ของแผนกลยุทธ อยางนอยปละ 1 คร้ังและรายงานผลตอ

ผูบริหารและสภาสถาบันเพื่อพิจารณา
8. มีการนําผลการพิจารณา ขอคิดเห็น และขอเสนอแนะของสภาสถาบันไปปรับปรุงแผนกลยุทธและ

แผนปฏิบัติการประจําป

เกณฑการประเมิน :

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5
มีการดําเนินการ

1 ขอ
มีการดําเนินการ

2 หรือ 3 ขอ
มีการดําเนินการ

4 หรือ 5 ขอ
มีการดําเนินการ

6 หรือ 7 ขอ
มีการดําเนินการ

8 ขอ
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องคประกอบท่ี 2. การผลิตบัณฑิต

พันธกิจที่สําคัญที่สุดของสถาบันอุดมศึกษา  คือ การผลิตบัณฑิต  หรือการจัดกิจกรรม
การเรียนการสอนใหผู  เรียนมีความรู ในวิชาการและวิชาชีพมีคุณลักษณะตามหลักสูตรที่
กําหนดการเรียนการสอนในยุคปจจุบันใชหลักการของการจัดกระบวนการเรียนรูที่เนนผูเรียน
เปนสําคัญดังน้ัน พันธกิจดังกลาวจึงเกี่ยวของกับการบริหารจัดการหลักสูตรและการเรียนการ
สอน เร่ิมต้ังแตการกําหนดปจจัยนําเขาที่ไดมาตรฐานตามที่กําหนด ประกอบดวย  การมีอาจารย
ที่มีปริมาณและคุณภาพตามมาตรฐานหลักสูตร  มีกระบวนการบริหารจัดการการเรียนการสอน
ที่อาศัยหลักการรวมมือรวมพลังของทุกฝายที่เกี่ยวของทั้งภายในและภายนอกสถาบัน

ดังน้ัน จึงจําเปนตองมีการวางระบบและกลไกการควบคุมคุณภาพขององค ประกอบ
ตางๆที่ใชในการผลิตบัณฑิต ไดแก (ก) หลักสูตรการศึกษาในสาขาวิชาตางๆ (ข) คณาจารย
และระบบการพัฒนาอาจารย (ค) สื่อการศึกษาและเทคนิคการสอน (ง) หองสมุดและแหลง
การเรียนรูอ่ืน(จ) อุปกรณการศึกษา (ฉ) สภาพแวดลอมในการเรียนรูและบริการการศึกษา (ช)
การวัดผลการศึกษาและสัมฤทธิผลทางการเรียนของนักศึกษา (ซ) องคประกอบอ่ืนตามที่แตละ
สถานศึกษาระดับอุดมศึกษาเห็นสมควร ตามที่กฎกระทรวง วาดวยระบบ หลักเกณฑ และ
วิธีการประกันคุณภาพการศึกษา  พ.ศ. 2553 กําหนด

ตัวบงชี้ 2.1 ระบบและกลไกการพัฒนาและบริหารหลักสูตร (สกอ. 2.1)
ชนิดของตัวบงชี้ : กระบวนการ
คําอธิบาย

สถาบันอุดมศึกษามีหนาที่พัฒนาหลักสูตรใหสอดคลองกับปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน พันธกิจและ
ความพรอมของสถาบัน ตลอดจนสอดคลองกับความตองการทางดานวิชาการและวิชาชีพของสังคม มีการประเมิน
หลักสูตรอยางสมํ่าเสมอตามหลักเกณฑและตัวบงชี้ ของการประกันคุณภาพหลักสูตร มีการวางระบบและกลไก
บริหารหลักสูตรอยางมีประสิทธิภาพและมีการปรับปรุงหลักสูตรใหทันตอการเปลี่ยนแปลง

เกณฑมาตรฐานท่ัวไป :
1. มีระบบและกลไกการเปดหลักสูตรใหม และปรับปรุงหลักสูตรตามแนวทางปฏิบัติที่กําหนดโดย

คณะกรรมการการอุดมศึกษา และดําเนินการตามระบบที่กําหนด
2. มีระบบและกลไกการปดหลักสูตรตามแนวทางปฏิบัติที่ กําหนดโดยคณะกรรมการการอุดมศึกษา

และดําเนินการตามระบบที่กําหนด
3. ทุกหลักสูตรมีการดําเนินงานใหเปนไปตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษาและกรอบ

มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ (การดําเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห งชาติ
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หมายถึง ตองมีการประเมินผลตาม “ตัวบงชี้ ผลการดําเนินงานตามประกาศมาตรฐานคุณวุฒิสาขาหรือสาขาวิชา เพื่อ
การประกันคุณภาพหลักสูตรและการเรียนการสอน” กรณีที่หลักสูตรใดยังไมมีประกาศมาตรฐานคุณวุฒิ สาขาหรือ
สาขาวิชา ใหประเมินตามตัวบงชี้กลางที่กําหนดในภาคผนวก ก) สําหรับหลักสูตรสาขาวิชาชีพตองได รับการรับรอง
หลักสูตรจากสภาหรือองคกรวิชาชีพที่เกี่ยวของดวย

(หมายเหตุ : สําหรับหลักสูตรเกาหรือหลักสูตรปรับปรุงที่ยังไมไดดําเนินการตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติกอนปการศึกษา 2555 ใหยึดตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ.
2548)

4. มีคณะกรรมการรับผิดชอบควบคุมกํากับใหมีการดําเนินการไดครบถวนทั้งขอ 1 ขอ 2และขอ 3 ขาง
ตนตลอดเวลาที่จัดการศึกษา และมีการประเมินหลักสูตรทุกหลักสูตรอย างนอยตามกรอบเวลาที่กําหนดในเกณฑ
มาตรฐานหลักสูตรฯ กรณีหลักสูตรที่ดําเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ จะตองควบคุม
กํากับใหการดําเนินงานตามตัวบงชี้ในขอ 3 ผานเกณฑการประเมิน 5 ขอแรกและอยางนอยรอยละ 80 ของตัวบงชี้ที่
กําหนดในแตละป ทุกหลักสูตร

5. มีคณะกรรมการรับผิดชอบควบคุมกํากับใหมีการดําเนินการไดครบถวนทั้งขอ 1 ขอ 2 และขอ 3 ขาง
ตนตลอดเวลาที่จัดการศึกษา และมีการพัฒนาหลักสูตรทุกหลักสูตรตามผลการประเมินในข อ 4 กรณีหลักสูตรที่
ดําเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ จะตองควบคุมกํากับใหการดําเนินงานตามตัวบงชี้
ในขอ 3 ผานเกณฑการประเมินครบ ทุกตัวบงชี้และทุกหลักสูตร

เกณฑมาตรฐานเพิ่มเติมเฉพาะกลุม :
6. มีความรวมมือในการพัฒนาและบริหารหลักสูตรระหวางสถาบันกับภาครัฐหรือภาคเอกชนที่เกี่ยวข

องกับวิชาชีพของหลักสูตร มากกวารอยละ 30 ของจํานวนหลักสูตรวิชาชีพทั้งหมดทุกระดับการศึกษา (เฉพาะกลุม ค
1 และ ค2)

7. หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาที่เนนการวิจัยที่เปดสอน (ปริญญาโท เฉพาะแผน ก และปริญญาเอก) มี
จํานวนมากกวารอยละ 50 ของจํานวนหลักสูตรทั้งหมดทุกระดับการศึกษา (เฉพาะกลุม ค1 และ ง)

8. หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาที่เนนการวิจัยที่เปดสอน (ปริญญาโท เฉพาะแผน ก และปริญญาเอก) มี
จํานวนนักศึกษาที่ศึกษาอยู ในหลักสูตรมากกวารอยละ 30 ของจํานวนนักศึกษาทั้งหมดทุกระดับการศึกษา (เฉพาะ
กลุม ค1 และ ง)
หมายเหตุ :

1. การนับหลักสูตรปริญญาโทแผน ก และปริญญาเอก ใหนับหลักสูตรที่มีนักศึกษาลงทะเบียนเรียนใน
รอบปการศึกษาที่ทําการประเมิน สําหรับการนับหลักสูตรทั้งหมดใหนับหลักสูตรที่ไดรับอนุมัติใหเปดสอนทุก
ระดับปริญญา โดยนับรวมหลักสูตรที่งดรับนักศึกษา   แตไมนับรวมหลักสูตรที่สภาสถาบันอนุมัติให ปดดําเนินการ
แลว

2. การนับจํานวนนักศึกษาในเกณฑมาตรฐานขอ 8 ใหนับตามจํานวนหัวนักศึกษาในปการศึกษาน้ันๆ
และนับทั้งนักศึกษาภาคปกติและภาคพิเศษ ทั้งในที่ต้ังและนอกที่ต้ัง
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3. คณะกรรมการรับผิดชอบ หมายถึง คณะกรรมการที่รับผิดชอบในการเสนอหลักสูตรใหม หรือเสนอ
ปรับปรุงหลักสูตร หรือเสนอป ดหลักสูตร และคณะกรรมการที่ รับผิดชอบบริหารหลักสูตรให เป นไปตาม
รายละเอียดหลักสูตรที่สภามหาวิทยาลัยอนุมัติ ซึ่งอาจเปนชุดเดียวกันทั้งหมดหรือตางชุดก็ได
เกณฑการประเมิน :
1. เกณฑทั่วไป

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5
มีดําเนินการ

1 ขอ
มีดําเนินการ

2 ขอ
มีดําเนินการ

3 ขอ
มีดําเนินการ

4 ขอ
มีดําเนินการ

5 ขอ

2. เกณฑเฉพาะสถาบันกลุม  ค1 ค2 และ ง
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5

มีการดําเนินการ
1 ขอ

ตามเกณฑทั่วไป

มีการดําเนินการ
2 ขอ

ตามเกณฑทั่วไป

มีการดําเนินการ
3 ขอ

ตามเกณฑทั่วไป

มีการดําเนินการ
4 หรือ 5 ขอ

ตามเกณฑทั่วไป

มีการดําเนินการ
ครบ 5 ขอตาม
เกณฑทั่วไป  และ
ครบถวนตามเกณฑ
มาตรฐาน
เพิ่มเติมเฉพากลุม
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ตัวบงชี้ 2.2. อาจารยประจําท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอก (สกอ. 2.2)
ชนิดของตัวบงชี้ : ปจจัยนําเขา
คําอธิบาย

การศึกษาระดับอุดมศึกษาถือเปนการศึกษาระดับสูงสุดที่ตองการบุคลากรที่มีความรูความสามารถและ
ความลุมลึกทางวิชาการ  เพื่อปฏิบัติพันธกิจสําคัญของสถาบันในการผลิตบัณฑิต ศึกษาวิจัยเพื่อการติดตามความก 
าวหนาทางวิชาการและการพัฒนาองคความรู ดังน้ัน สถาบันจึงควรมีอาจารยที่มีระดับคุณวุฒิทางการศึกษาในสัดส
วนที่เหมาะสมกับพันธกิจหรือจุดเนนของสถาบัน

เกณฑการประเมิน : สถาบันสามารถเลือกใชเกณฑการประเมินจาก 2 แนวทางตอไปน้ี
1) แปลงคารอยละของอาจารยประจําที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกเปนคะแนนระหวาง 0 – 5 หรือ
2) แปลงคาการเพิ่มขึ้นของคารอยละของอาจารยประจําที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกเปรียบเทียบกับปที่

ผานมาเปนคะแนนระหวาง 0 – 5

1. เกณฑเฉพาะสถาบันกลุม ข และ ค2
1) คารอยละของอาจารยประจําที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกที่กําหนดใหเปนคะแนนเต็ม 5 = รอยละ 30

ขึ้นไป หรือ
2) คาการเพิ่มขึ้นของรอยละของอาจารยประจําที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกเปรียบเทียบกับปที่ผานมา ที่

กําหนดใหเปนคะแนนเต็ม 5 = รอยละ 6 ขึ้นไป

2. เกณฑเฉพาะสถาบันกลุม ค1 และ ง
1) คารอยละของอาจารยประจําที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกที่กําหนดใหเปนคะแนนเต็ม 5 =

รอยละ 60 ขึ้นไป หรือ
2) คาการเพิ่มขึ้นของรอยละของอาจารยประจําที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกเปรียบเทียบกับปที่ผานมา ที่

กําหนดใหเปนคะแนนเต็ม 5 = รอยละ 12 ขึ้นไป

สูตรการคํานวณ :
1. คํานวณคารอยละของอาจารยประจําที่มีวุฒิปริญญาเอก

รอยละของอาจารยประจําที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก =

2. แปลงคารอยละที่คํานวณไดในขอ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5
รอยละของอาจารยประจําที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก

 5
รอยละของอาจารยประจําที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกที่กําหนดใหเปนคะแนนเต็ม 5

จํานวนอาจารยประจําที่มีคุณวุฒปิริญญาเอก 
100จํานวนอาจารยประจําทั้งหมด

คะแนนที่ได =
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หรือ
1. คาการเพิ่มขึ้นของรอยละของอาจารยประจําที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกเปรียบเทียบกับปที่ผานมา

= รอยละของอาจารยประจําที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกในปที่ประเมิน ลบดวย รอยละของอาจารยประจําที่มีคุณวุฒิ
ปริญญาเอกในปกอนหนาปที่ประเมิน

2. แปลงคาการเพิ่มขึ้นของรอยละของอาจารยประจําที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกเปรียบเทียบกับปที่ผานมา ที่
คํานวณไดในขอ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5

คะแนนท่ีได =
คาการเพ่ิมขึ้นของรอยละของอาจารยประจําที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก

เปรียบเทียบกับปทีผ่านมา
x 5

คาการเพ่ิมขึ้นของรอยละของอาจารยประจําที่มีคุณวุฒิ
ปริญญาเอกเปรียบเทียบกับปที่ผานมาที่กําหนดใหเปนคะแนนเต็ม 5

หมายเหตุ :
1. คุณวุฒิปริญญาเอก พิจารณาจากระดับคุณวุฒิ ที่ไดรับหรือเทียบเทาตามหลักเกณฑการพิจารณา

คุณวุฒิของกระทรวงศึกษาธิการ  กรณีที่มีการปรับวุฒิการศึกษาใหมีหลักฐานการสําเร็จการศึกษาภายในรอบป
การศึกษาน้ัน ทั้งน้ี อาจใชคุณวุฒิอ่ืนแทนคุณวุฒิปริญญาเอกไดสําหรับกรณีที่บางสาขาวิชาชีพ มีคุณวุฒิอ่ืนที่
เหมาะสมกวา ทั้งน้ี ตองไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการการอุดมศึกษา

2. การนับจํานวนอาจารยประจํา ใหนับตามปการศึกษาและนับทั้งที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษา ตอ ใน
กรณีที่มีอาจารยบรรจุใหมใหคํานวณตามเกณฑอาจารยประจําที่ระบุในคําชี้แจงเกี่ยวกับการนับจํานวนอาจารย
ประจําและนักวิจัยประจํา หนา 34

3. คณะสามารถเลือกประเมินตามเกณฑการประเมินแนวทางใดแนวทางหน่ึงก็ ไดไมจําเปนตองเลือก
เหมือนกับสถาบัน
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ตัวบงชี้ 2.3 : อาจารยประจําท่ีดํารงตําแหนงทางวิชาการ (สกอ. 2.3)
ชนิดของตัวบงชี้ : ปจจัยนําเขา
คําอธิบาย

สถาบันอุดมศึกษาถือเปนขุมปญญาของประเทศ และมีความรับผิดชอบที่จะตองสงเสริมให อาจารยใน
สถาบันทําการศึกษาวิจัยเพื่อแสวงหาและพัฒนาองคความรูในศาสตรสาขาวิชาตางๆ อยางตอเน่ือง เพื่อนําไปใชใน
การเรียนการสอน รวมทั้งการแกไขปญหาและพัฒนาประเทศ การดํารงตําแหนงทางวิชาการเปนสิ่งสะทอนการ
ปฏิบัติงานดังกลาวของอาจารยตามพันธกิจของสถาบัน
เกณฑการประเมิน : สถาบันสามารถเลือกใชเกณฑการประเมินจาก 2 แนวทางตอไปน้ี

1) แปลงคารอยละของอาจารยประจําที่ดํารงตําแหนงทางวิชาการเปนคะแนนระหวาง 0 – 5 หรือ
2) แปลงคาการเพิ่มขึ้นของคารอยละของอาจารยประจําที่ดํารงตําแหนงทางวิชาการเปรียบเทียบ

กับปที่ผานมาเปนคะแนนระหวาง 0 – 5

1. เกณฑเฉพาะสถาบันกลุม ข และ ค2
1) คารอยละของอาจารยประจําที่ดํารงตําแหนงผูชวยศาสตราจารย รองศาสตราจารยและศาสตรา

จารยรวมกัน ที่กําหนดใหเปนคะแนนเต็ม 5 = รอยละ 60 ขึ้นไป
หรือ
2) คาการเพิ่มขึ้นของรอยละของอาจารยประจําที่ดํารงตําแหนงผูชวยศาสตราจารย รองศาสตรา

จารย และศาสตราจารยรวมกัน เปรียบเทียบกับปที่ผานมา ที่กําหนดใหเปนคะแนนเต็ม 5 = รอยละ 12 ขึ้นไป
2. เกณฑเฉพาะสถาบันกลุม ค1 และ ง

1) คารอยละของอาจารยประจําที่ดํารงตํ าแหนงรองศาสตราจารยและศาสตราจารย รวมกัน ที่
กําหนดใหเปนคะแนนเต็ม 5 = รอยละ 30 ขึ้นไป หรือ

2) คาการเพิ่มขึ้นของรอยละของอาจารยประจําที่ดํารงตําแหนงรองศาสตราจารย และ ศาสตราจารย
รวมกัน เปรียบเทียบกับปที่ผานมา ที่กําหนดใหเปนคะแนนเต็ม 5 = รอยละ 6 ขึ้นไป

สูตรการคํานวณ :
1. คํานวณคารอยละของอาจารยประจําที่ดํารงตําแหนงทางวิชาการ

รอยละของอาจารยประจําที่ดํารงตําแหนงทางวิชาการ =

2. แปลงคารอยละที่คํานวณไดในขอ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5
รอยละของอาจารยประจําที่ดํารงตําแหนงทางวิชาการ

 5
รอยละของอาจารยประจําที่ดํารงตําแหนงทางวิชาการที่กําหนดใหเปนคะแนนเต็ม 5

จํานวนอาจารยทีด่ํารงตําแหนงทางวิชาการ 
100จํานวนอาจารยประจําทั้งหมด

คะแนนที่ได =
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หรือ
1. คาการเพิ่มขึ้นของรอยละของอาจารยประจําที่ดํารงตําแหนงทางวิชาการเปรียบเทียบกับปที่ ผ

านมา = รอยละของอาจารยประจําที่ดํารงตําแหนงทางวิชาการในปที่ประเมิน ลบดวยรอยละของอาจารยประจําที่
ดํารงตําแหนงทางวิชาการในปกอนหนาปที่ประเมิน

2. แปลงคาการเพิ่มขึ้นของรอยละของอาจารยประจําที่ดํารงตําแหนงทางวิชาการเปรียบเทียบกับปที
ผานมา ที่คํานวณไดในขอ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5

คาการเพ่ิมขึ้นของรอยละของอาจารยประจําที่ดํารง
ตําแหนงทางวิชาการเปรียบเทียบกับปทีผ่านมา

 5
คาการเพ่ิมขึ้นของรอยละของอาจารยประจําที่ดํารงตําแหนงทางวิชาการเปรียบเทียบ

กับปทีผ่านมาที่กําหนดใหเปนคะแนนเต็ม 5

หมายเหตุ :
1. การนับจํานวนอาจารยประจํา ใหนับตามปการศึกษาและนับทั้งที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาตอ
2. คณะสามารถเลือกประเมินตามเกณฑการประเมินแนวทางใดแนวทางหน่ึงก็ได ไมจําเปนตองเลือก

เหมือนกับสถาบัน

คะแนนที่ได =
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ตัวบงชี้ 2.4 ระบบการพัฒนาคณาจารยและบุคลากรสายสนับสนุน (สกอ. 2.4)
ชนิดของตัวบงชี้ : กระบวนการ
คําอธิบาย

การจัดการเรียนการสอนโดยเนนผูเรียนเปนสําคัญ จําเปนตองมีการบริหารและพัฒนาคณาจารยอยาง
เหมาะสมทั้งในดานเทคนิคการสอน การประเมินผลการเรียนรู และการใชสื่อการสอนที่ทันสมัย รวมทั้งมีการปรับ
กระบวนการเรียนการสอนโดยใชผลการเรียนรูและขอมูลจากความคิดเห็นของผูเรียน นอกจากน้ัน ยังจําเปนตองมี
บุคลากรสายสนับสนุนที่มีคุณภาพสอดคลองกับพันธกิจและเปาหมายของสถาบัน

เกณฑมาตรฐาน :
1. มีแผนการบริหารและการพัฒนาคณาจารย ทั้งดานวิชาการ เทคนิคการสอนและการวัดผล และมี

แผนการบริหารและพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนที่มีการวิเคราะหขอมูลเชิงประจักษ
2. มีการบริหารและการพัฒนาคณาจารยและบุคลากรสายสนับสนุนใหเปนไปตามแผนที่กําหนด
3. มีสวัสดิการเสริมสรางสุขภาพที่ดี และสรางขวัญและกําลังใจใหคณาจารยและบุคลากรสาย

สนับสนุนสามารถทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพ
4. มีระบบการติดตามใหคณาจารยและบุคลากรสายสนับสนุนนําความรูและทักษะที่ไดจากการพัฒนา

มาใชในการจัดการเรียนการสอนและการวัดผลการเรียนรูของนักศึกษาตลอดจนการปฏิบัติงานที่เกี่ยว ของ
5. มีการใหความรูดานจรรยาบรรณอาจารยและบุคลากรสายสนับสนุน และดูแลควบคุมให คณา

จารยและบุคลากรสายสนับสนุนถือปฏิบัติ
6. มีการประเมินผลความสําเร็จของแผนการบริหารและการพัฒน าคณาจารย และบุคลากรสาย

สนับสนุน
7. มีการนําผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือปรับปรุงการบริหารและการพัฒนาคณาจารย และ

บุคลากรสายสนับสนุน

หมายเหตุ :
หลักฐานสําหรับการประเมินในเกณฑมาตรฐานขอที่ 3 เชน ผลการประเมิน   หรือผลการสํารวจความ

พึงพอใจของคณาจารยและบุคลากร ดานสวัสดิการ การเสริมสรางสุขภาพที่ดี และการสรางขวัญและกําลังใจ หรือ
หลักฐานเชิงประจักษอ่ืนๆ ที่เชื่อมโยงใหเห็นการทํางานไดดีขึ้น

เกณฑการประเมิน
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5

มีการดําเนินการ
1 ขอ

มีการดําเนินการ
2 ขอ

มีการดําเนินการ
3 หรือ 4 ขอ

มีการดําเนินการ
5 หรือ 6 ขอ

มีการดําเนินการ
7 ขอ
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ตัวบงชี้ 2.5 หองสมุด อุปกรณการศึกษา และสภาพแวดลองการเรียนรู (สกอ. 2.5)
ชนิดของตัวบงชี้ : ปจจัยนําเขา
คําอธิบาย

นอกเหนือจากการเรียนการสอน สถาบันอุดมศึกษาควรจัดบริการด านกายภาพอยางครบถวน
โดยเฉพาะในเร่ืองการบริการสิ่งอํานวยความสะดวกที่เอ้ือต อการเรียน เชน สื่อเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา หองสมุด
และแหลงการเรียนรูอ่ืนๆ การบริการดานงานทะเบียน การบริการนักศึกษานานาชาติเปนตน นอกจากน้ัน ยังจําเป 
นตองมีสภาพแวดลอมและการบริการด านกายภาพที่สงเสริมคุณภาพชีวิตของนักศึกษา เช น สิ่งแวด ลอมใน
สถาบัน หอพักนักศึกษา หองเรียน สถานที่ออกกําลังกาย บริการอนามัย การจัดจําหนายอาหาร  เปนตน

เกณฑมาตรฐาน :
1. มีการจัดการหรือจัดบริการเพื่อใหนักศึกษามีเคร่ืองคอมพิวเตอรใชในอัตราไมสูงกวา 8 FTES ตอ

เคร่ือง
2. มีบริการหองสมุดและแหลงเรียนรู อ่ืนๆ ผานระบบเครือขายคอมพิวเตอร และมีการฝกอบรมการใช

งานแกนักศึกษาทุกปการศึกษา
3. มีบริการดานกายภาพที่เหมาะสมตอการจัดการเรียนการสอนและการพัฒนานักศึกษาอยางนอยใน

ดานหองเรียน หองปฏิบัติการ อุปกรณการศึกษา และจุดเชื่อมตอ อินเตอรเน็ต
4. มีบริการสิ่งอํานวยความสะดวกที่จําเปนอ่ืนๆ อยางนอยในดานงานทะเบียนนักศึกษา ผานระบบ

เครือขายคอมพิวเตอร การบริการอนามัยและการรักษาพยาบาล การจัดการหรือจัดบริการดานอาหาร และสนามกีฬา
5. มีระบบสาธารณูปโภคและรักษาความปลอดภัยของอาคารตลอดจนบริเวณโดยรอบอยางนอยใน

เร่ืองประปา ไฟฟา ระบบกําจัดของเสีย การจัดการขยะ รวมทั้งมีระบบและอุปกรณปองกันอัคคีภัยในบริเวณอาคาร
ตาง ๆ โดยเปนไปตามกฎหมายที่เกี่ยวของ

6. มีผลการประเมินคุณภาพของบริการในขอ 2 – 5 ทุกขอไมต่ํากวา 3.51 จากคะแนนเต็ม 5
7. มีการนําผลการประเมินคุณภาพในขอ 6 มาใชเปนขอมูลในการพัฒนาการจัดบริการดานกายภาพที่

สนองความตองการของผูรับบริการ

หมายเหตุ :
1. ในเกณฑมาตรฐานขอ 1 ใหนับรวม notebook และ mobile device ตางๆ ของนักศึกษาที่มีการ

ลงทะเบียนการใช wifi กับสถาบันดวย
2. การคิดจํานวน FTES ใหนําจํานวน FTES ของแตละระดับการศึกษารวมเขาดวยกันโดยไมตองเทียบ

เปน FTES ของระดับปริญญาตรี
เกณฑการประเมิน

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5
มีการดําเนินการ

1 ขอ
มีการดําเนินการ

2 หรือ 3 ขอ
มีการดําเนินการ

4 หรือ 5 ขอ
มีการดําเนินการ

6 ขอ
มีการดําเนินการ

7 ขอ
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ตัวบงชี้ 2.6 ระบบและกลไกการจัดการเรียนการสอน (สกอ. 2.6)
ชนิดของตัวบงชี้ : กระบวนการ
คําอธิบาย

กระบวนการจัดการเรียนการสอนตองเปนไปตามแนวทางที่กําหนดในพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชา
ติ พ.ศ. 2542 แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 ที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ มีการจัดรูปแบบการจัดการเรียนการสอนที่
เหมาะสมและยืดหยุ น โดยการมีสวนรวมจากบุคคล สถาบัน หรือชุมชนภายนอก มีการจัดกระบวนการเรียนรู ที่
คํานึงถึงความแตกตางเฉพาะตัวของนักศึกษา ซึ่งเปนเร่ืองที่สําคัญมากตอความสนใจใฝ รูและตอศักยภาพในการ
แสวงหาความรูของนักศึกษา เชน การเปดโอกาสใหนักศึกษาไดคนควาวิจัยโดยอิสระในรูปโครงการวิจัยสวนบุคคล
การจัดใหมีชั่วโมงเรียนในภาคปฏิบัติ ในหองปฏิบัติการ รวมทั้งมีการ ฝกประสบการณภาคสนามอยาง
พอเพียง มีการจัดสัมมนา จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ จัดทําโครงการมีการเรียนการสอนทางเครือขายคอมพิวเตอร 
(internet) และมีหองสมุดและระบบสืบคนขอมูลอิเล็กทรอนิกสที่เพียงพอสําหรับการศึกษาหาความรูเพิ่มเติมไดดวย
ตนเอง

เกณฑมาตรฐาน :
1. มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญทุกหลักสูตร
2. ทุกรายวิชาของทุกหลักสูตร มีรายละเอียดของรายวิชาและของประสบการณภาคสนาม (ถามี) กอน

การเปดสอนในแตละภาคการศึกษา ตามที่กําหนดในกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ
3. ทุกหลักสูตรมีรายวิชาที่สงเสริมทักษะการเรียนรูดวยตนเอง และการใหผูเรียนไดเรียนรูจากการ

ปฏิบัติทั้งในและนอกหองเรียนหรือจากการทําวิจัย
4. มีการใหผูมีประสบการณทางวิชาการหรือวิชาชีพจากหนวยงานหรือชุมชนภายนอกเขามามี สวนร

วมในกระบวนการเรียนการสอนทุกหลักสูตร
5. มีการจัดการเรียนรูที่พัฒนาจากการวิจัย หรือจากกระบวนการจัดการความรู เพื่อพัฒนา การ

เรียนการสอน
6. มีการประเมินความพึงพอใจของผูเรียนที่มีตอคุณภาพการจัดการเรียนการสอนและสิ่งสนับสนุนการ

เรียนรูทุกรายวิชา ทุกภาคการศึกษา โดยผลการประเมินความพึงพอใจแตละรายวิชาตองไมต่ํา กวา 3.51 จากคะแนน
เต็ม 5

7. มีการพัฒนาหรือปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธการสอน หรือการประเมินผลการเรียนรู
ทุกรายวิชา ตามผลการประเมินรายวิชา
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หมายเหตุ :
1.มหาวิทยาลัยหรือคณะจะตองประเมินความพึงพอใจของผู เรียนที่มีตอคุณภาพการเรียนการสอนและ

สิ่งสนับสนุนการเรียนรูทุกรายวิชา ทุกภาคการศึกษา ยกเวนรายวิชาที่ไมมีการเรียนการสอนในชั้นเรียนหรือใน
หองปฏิบัติการ เชน การฝกงาน สหกิจศึกษา การคนควาอิสระ วิชาโครงงาน สารนิพนธ และวิทยานิพนธ เปนตน

2.งานวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนตามเกณฑขอ 5 หมายถึง งานวิจัยของผูสอนของสถาบันที่ได
พัฒนาขึ้น และนําไปใชในการพัฒนาวิธีการสอน

กรณีหลักสูตรที่ไมเปนไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ (TQF) ตองมีการจัดทํา
รายละเอียดของรายวิชาและของประสบการณภาคสนาม (ถามี) กอนการเปดสอนในแตละภาคการศึกษา ดวย

เกณฑการประเมิน :

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5
มีการดําเนินการ

1 ขอ
มีการดําเนินการ

2 หรือ 3 ขอ
มีการดําเนินการ

4 หรือ 5 ขอ
มีการดําเนินการ

6 ขอ
มีการดําเนินการ

7 ขอ
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ตัวบงชี้ 2.7 ระบบและกลไกการพัฒนาสัมฤทธิผลการเรียนตามคุณลักษณะของบัณฑิต (สกอ. 2.7)
ชนิดของตัวบงชี้ : กระบวนการ
คําอธิบาย

คุณลักษณะของบัณฑิต หมายถึง คุณสมบัติที่พึงประสงคซึ่งผูสําเร็จการศึกษาระดับอุดมศึกษาพึงมี
ประกอบดวย 2 สวน คือ คุณลักษณะของบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแหงชาติของแตละหลักสูตร และ
คุณลักษณะของบัณฑิตตามความตองการของผูใชบัณฑิตคุณลักษณะตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแหงชาติมี 5 ดาน
ไดแก ดานคุณธรรม จริยธรรม ดานความรู ดานทักษะทางปญญา ดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความ
รับผิดชอบ ดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสารและการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ สวนคุณลักษณะบัณฑิต
ตามความตองการของผูใชบัณฑิต อาจมีความแตกตางกันตามลักษณะอาชีพหรือบริบทของผูใช และอาจปรากฏใน
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิแหงชาติ หรือที่มีลักษณะเพิ่มเติมจากกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ เชน การบริหารจัดการ การเปนผู
ใฝรูใฝเรียน การกาวทันวิทยาการ ความสามารถในการประยุกตความรูกับการปฏิบัติงานจริง สําหรับผูสําเร็จ
การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา หรือผูสําเร็จการศึกษาในหลักสูตรที่เนนการวิจัย ควรมีคุณลักษณะเพิ่มเติมดานความ
เปนนักวิชาการ การเปนผูนําทางความคิด โดยเฉพาะความสามารถดานการคิดเชิงวิพากษ และการนําเสนอผลงาน
เกณฑมาตรฐานท่ัวไป :

1. มีการสํารวจคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงคตามความตองการของผูใชบัณฑิตอยางนอยสําหรับ
ทุกหลักสูตรระดับปริญญาตรี ทุกรอบระยะเวลาตามแผนกําหนดการศึกษาของหลักสูตร

2. มีการนําผลจากขอ 1 มาใช ในการปรับปรุงหลักสูตร การจัดการเรียนการสอนการวัดผลการศึกษา
และสัมฤทธิผลทางการเรียนที่สงเสริมทักษะอาชีพและคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค ตามความตองการของผู
ใชบัณฑิต

3. มีการสงเสริมสนับสนุนทรัพยากรทั้งดานบุคลากร เทคโนโลยีสารสนเทศ และงบประมาณที่เอ้ือตอ
การพัฒนาคุณลักษณะของบัณฑิต

4. มีระบบและกลไกการสงเสริมใหนักศึกษาระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาเข ารวมกิจกรรมการ
ประชุมวิชาการหรือนําเสนอผลงานทางวิชาการในที่ประชุมระหวางสถาบัน หรือที่ประชุมระดับชาติหรือนานาชาติ

5. มีกิจกรรมเสริมสรางคุณธรรมจริยธรรมใหแกนักศึกษาระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาที่จัดโดย
สถาบัน
เกณฑมาตรฐานเพิ่มเติมเฉพาะกลุม :

6. มีระบบและกลไกสนับสนุนการประยุกตใชผลงานจากวิทยานิพนธของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
และมีการรับรองการใชประโยชนจริงจากหนวยงานภาครัฐ หรือเอกชนหรือหนวยงานวิชาชีพ (เฉพาะกลุม ค 1)

7. มีการพัฒนาทักษะนักศึกษาในการจัดทําบทความจากวิทยานิพนธ และมีการนําไปตีพิมพเผยแพรใน
วารสารระดับนานาชาติ (เฉพาะกลุม ง)
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เกณฑการประเมิน :
1. เกณฑท่ัวไป

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5
มีการดําเนินการ

1 ขอ
มีการดําเนินการ

2 ขอ
มีการดําเนินการ

3 ขอ
มีการดําเนินการ

4 ขอ
มีการดําเนินการ

5 ขอ

2. เกณฑเฉพาะสถาบันกลุม  ค1 และ ง
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5

มีการดําเนินการ
1 ขอ

ตามเกณฑทั่วไป

มีการดําเนินการ
2 ขอ

ตามเกณฑทั่วไป

มีการดําเนินการ
3 ขอ

ตามเกณฑทั่วไป

มีการดําเนินการ
4 หรือ 5 ขอ

ตามเกณฑทั่วไป

มีการดําเนินการ
ครบ 5 ขอตาม
เกณฑทั่วไป  และ
ครบถวนตามเกณฑ
มาตรฐาน
เพิ่มเติมเฉพากลุม
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ตัวบงชี้ 2.8 ระดับความสําเร็จของการเสริมสรางคุณธรรมจิรยธรรมท่ีจัดใหกับนักศึกษา (สกอ.2.8)
ชนิดของตัวบงชี้ : ผลผลิต

คําอธิบาย
คุณธรรมจริยธรรมของนักศึกษาเปนคุณลักษณะที่พึงประสงคและเปนปจจัยสําคัญของคุณภาพบัณฑิต

ตามเจตนารมณของพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติและกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ รวมทั้ง
ความคาดหวังของผูใชบัณฑิตและสังคม ดังน้ัน สถาบันจึงควรมีการวัดระดับความสําเร็จของการสงเสริมคุณธรรม
จริยธรรมที่สถาบันจัดใหกับนักศึกษา

เกณฑมาตรฐาน :
1. มีการกําหนดพฤติกรรมดานคุณธรรมจริยธรรมสําหรับนักศึกษาที่ตองการสงเสริมไวเปนลายลักษณ

อักษร
2. มีการถายทอดหรือเผยแพรพฤติกรรมดานคุณธรรมจริยธรรมสําหรับนักศึกษาที่ตองการสงเสริมตาม

ขอ 1 ไปยังผูบริหาร คณาจารย นักศึกษาและผูเกี่ยวของทราบอยางทั่วถึงทั้งสถาบัน
3. มีโครงการหรือกิจกรรมสงเสริมการพัฒนาพฤติกรรมดานคุณธรรมจริยธรรมที่กําหนดในขอ 1 โดย

ระบุตัวบงชี้และเปาหมายวัดความสําเร็จ
4. มีการประเมินผลโครงการหรือกิจกรรมสงเสริมคุณธรรมจริยธรรมของนักศึกษาตามตัวบงชี้และ

เปาหมายที่กําหนดในขอ 3 โดยมีผลการประเมินบรรลุเปาหมายอยางนอยรอยละ 90 ของตัวบงชี้
5. มีนักศึกษาหรือกิจกรรมที่เกี่ยวกับนักศึกษาไดรับการยกยองชมเชย ประกาศเกียรติคุณดานคุณธรรม

จริยธรรม โดยหนวยงานหรือองคกรระดับชาติ
หมายเหตุ :

1.การยกยองชมเชยประกาศเกียรติคุณดานคุณธรรม จริยธรรม หากดําเนินการในระดับมหาวิทยาลัย
ตองมีกรรมการภายนอกมหาวิทยาลัยอยางนอยรอยละ 50 และมีผูเขารวมการแขงขันหรือเขารวมการคัดเลือกที่มา
จากหลากหลายสถาบัน (ต้ังแต 3 สถาบันขึ้นไป)

2. หนวยงานหรือองคกรระดับชาติ หมายถึง หนวยงานนอกสถาบันระดับกรมหรือเทียบเทาขึ้นไป
(เชน ระดับจังหวัด) หรือรัฐวิสาหกิจ หรือองคการมหาชน หรือบริษัทมหาชนที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย หรือ
องคกรกลางระดับชาติทั้งภาครัฐและเอกชน (เชน สภาอุตสาหกรรม สภาหอการคา สภาวิชาชีพ)
เกณฑการประเมิน :

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5
มีการดําเนินการ

1 ขอ
มีการดําเนินการ

2 ขอ
มีการดําเนินการ

3 ขอ
มีการดําเนินการ

4 ขอ
มีการดําเนินการ

5 ขอ
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ตัวบงชี้ 2.9 บัณฑิตปริญญาตรีท่ีไดงานทําหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ป (สมศ.1)
ชนิดของตัวบงชี้ : ผลผลิต
คําอธิบาย

บัณฑิตปริญญาตรีที่สําเร็จการศึกษาในหลักสูตรภาคปกติ  ภาคพิเศษ  และภาคนอกเวลาในสาขาน้ัน ๆ
ที่ไดงานทํา  หรือมีกิจการของตนเองที่มีรายไดประจํา  ภายในระยะเวลา 1 ปนับจากวันที่สําเร็จการศึกษาเมื่อเปรียบ
เที่ยบกับบัญฑิตที่สําเร็จการศึกษาในปการศึกษาน้ัน

การนับการมีงานทํา นับกรณีการทํางานสุจริตทุกประเภทที่สามารถสรางรายไดเขามาประจําเพื่อเลี้ยงชีพ
ตนเองได การนับจํานวนผูมีงานทําของผูสําเร็จการศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนในภาคเรียนพิเศษหรือภาคนอกเวลาใหนับ
เฉพาะผูที่เปลี่ยนงานใหมหลังสําเร็จการศึกษาเทาน้ัน

วิธีการคํานวณ
จํานวนบัณฑิตปริญญาตรีที่ไดงานทําหรือประกอบอาชีพอิสระ

ภายใน 1 ป x 100
จํานวนบัณฑิตที่ตอบแบบสํารวจทั้งหมด

หมายเหตุ : ไมนับรวมบัญฑิตที่มีงานทํากอนเขาศึกษาหรือมีกิจการของตัวเองที่มีรายไดประจําอยูแลว  ผูที่ศึกษา
ตอในระดับอุดมศึกษา  ผูอุปสมบท  และผูที่เกณฑทหาร (หักออกทั้งตัวต้ังและตัวหาร)

เกณฑการใหคะแนน
ใชบัญญัติไตรยางศเทียบ  กําหนดรอยละ 100 เทากับ 5 คําแนน

ขอมูลประกอบการพิจารณา
ขอมูลจากการสํารวจตองมีความเปนตัวแทนของผูสําเร็จการศึกษาทั้งในเชิงปริมาณ  อยางนอยรอยละ

70 และในเชิงคุณลักษณะ  ครอบคลุมทุกคณะ  กรณีบัณฑิตที่ตอบแบบสํารวจไมถึงรอยละ 70 ของบัญฑิตที่สําเร็จ
การศึกษา  ใหมีการติดตามซ้ํา  โดยผลการสํารวจตองสามารถระบุขอมูล  ดังตอไปน้ี

1. จํานวนผูตอบแบบสํารวจ
2. จํานวนผูสําเร็จการศึกษาทั้งภาคปกติและภาคพิเศษ (ภาคนอกเวลาราชการ)
3. จํานวนผูสําเร็จการศึกษาที่ไดทํางาน
4. จํานวนผูสําเร็จการศึกษาประกอบอาชีพอิสระ
5. จํานวนบัณฑิตที่มีงานทํากอนเขาศึกษา
6. จํานวนบัณฑิตที่ศึกษาตอ
7. เงินเดือนหรือรายไดตอเดือน  ของผูสําเร็จการศึกษาที่ไดงานทําหรือประกอบอาชีพอิสระ
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ตัวบงชี้ 2.10 คุณภาพของบัณฑิตปริญญาตรี โทและเอก ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิอุดมศึกษาแหงชาติ
(สมศ. 2)

ชนิดของตัวบงชี้ : ผลผลิต
คําอธิบาย

คุณภาพของบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ (TQF: HEd. หรือ Thai
Qualifications Framework for Higher Education) หมายถึง คุณลักษณะของบัณฑิตระดับปริญญาตรี ปริญญาโทและ
ปริญญาเอก ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติที่ สกอ .ระบุ โดยเปนคุณลักษณะบัณฑิตที่พึง
ประสงคตามที่สถาบันกําหนด ครอบคลุมอยางนอย 5 ดาน คือ 1) ดานคุณธรรมจริยธรรม 2) ดานความรู 3) ดาน
ทักษะทางปญญา 4) ดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ 5)ดานทักษะการวิเคราะหเชิง
ตัวเลข การสื่อสารและการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ รวมทั้ง TQF ตามสาขาวิชาชีพที่ประกาศใช ตลอดจนสอดคลอง
กับคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงคที่สภาหรือองคกรวิชาชีพกําหนดเพิ่มเติม หรือสอดคลองกับความตองการ
ของผูใชบัณฑิต

กรณีที่เปนวิชาชีพที่มีการเพิ่มเติมคุณลักษณะของบัณฑิตที่เพิ่มเติมจากกรอบมาตรฐานทั้ง 5 ดาน
ตองทําการประเมินครบทุกดาน

วิธีการคํานวณ

ผลรวมของคาคะแนนที่ไดจากการประเมินบัณฑิต
จํานวนบัณฑิตที่ไดรับการประเมินทั้งหมด

เกณฑการใหคะแนน
ใชคาเฉลี่ยของคะแนนประเมินบัณฑิต (คะแนนเต็ม 5)

ขอมูลระกอบการพิจารณา
ขอมูลจากการสํารวจตองมีความเปนตัวแทนของผูสําเร็จการศึกษาทั้งในเชิงปริมาณและในเชิงคุณภาพ

ครอบคลุมทุกคณะ อยางนอรอยละ 20 ของจํานวนผูสําเร็จการศึกษาในแตละระดับการศึกษา  โดยมีขอมูลประกอบการ
พิจารณา ดังตอไปน้ี

1. ขั้อมูลที่แสดงถึงคุณภาพบัณฑิตในดานตาง ๆ ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ  ที่
สถาบันอุดมศึกษาเปนผูดําเนินการรวบรวมขอมูลเอง  โดยใชแนวทางจากตัวอยางแบบสอบถามที่เผยแพรโดย  สมศ.

2. ผูตอบแบบสอบถาม  คือ  ผูใชบัณฑิต  หรือสถานศึกษาที่รับบัณฑิตเขาศึกษาตอ
3. ขอมูลผลการดําเนินงานดานการผลิตบัณฑิตจากระบบฐานขอมูลดานการประกันคุณภาพ  การศึกษา

ระดับอุดมศึกษา (CHE QA Online System) โดยสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)
4. ตองแสดงแบบเก็บขอมูลใหครบทั้ง 5 ดาน  และแสดงวิธีการเก็บรวบรวมขอมูลใหชัดเจน
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ตัวบงชี้ 2.11 ผลงานของผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทท่ีไดรับการตีพิมพหรือเผยแพร (สมศ. 3)
ชนิดของตัวบงชี้ : ผลผลิต
คําอธิบาย

ผลงานของผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทที่ไดรับการตีพิมพหรือเผยแพรเปนปจจัยสําคัญของคุณภาพของ
ผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทที่แสดงถึงความเปนผูนําทางความคิด  ความสามารถดานการคิดเชิงวิพากษ  การนําเสนอ
ผลงาน  มีทักษะในการวิจัย  ทักษะและภูมิปญญาในฐานะนักวิชาการและนักวิชาชีพขั้นสูง

ผลงานผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท  หมายถึง  บทความที่เปนผลของวิทยานิพนธ  หรือ บทความสาร
นิพนธ หรือบทความจากศิลปะนิพนธ

การเผยแพรสูสาธารณะในลักษณะใดลักษณะหน่ึงหมายถงึ การเผยแพรในลักษณะของรายงาน
สืบเน่ืองจากการประชุมวิชาการ วารสารวิชาการ หรือสิ่งพิมพทางวิชาการในระดับมหาวิทยาลัย หรือระดับคณะ และ
ตองเปนผลงานที่ผานการกลั่นกรอง (peer review) โดยมีบุคคลภายนอกสถาบันรวมเปนกรรมการพิจารณาดวย

งานวิจัยที่เผยแพรในที่ประชุมวิชาการระดับชาติ หมายถึง การนําเสนอบทความวิจัยในที่ประชุม
วิชาการและบทความฉบับสมบูรณ (Full Paper) ไดรับการตีพิมพในรายงานสืบเน่ืองจากการประชุมวิชาการ
(Proceedings)ระดับชาติ ที่มีกองบรรณาธิการจัดทํารายงาน หรือคณะกรรมการ จัดประชุมประกอบดวยศาสตราจารย
หรือผูทรงคุณวุฒิระดับปริญญาเอก หรือผูทรงคุณวุฒิที่มีผลงานเปนที่ยอมรับในสาขาวิชาน้ันๆ นอกสถาบันเจาภาพ
อยางนอยรอยละ ๒๕

งานวิจัยที่เผยแพรในที่ประชุมวิชาการระดับนานาชาติ หมายถึง การนําเสนอบทความวิจัยในที่ประชุม
วิชาการและบทความฉบับสมบูรณ (Full paper) ไดรับการตีพิมพในรายงานสืบเน่ืองจากการประชุมวิชาการ
(Proceedings) ระดับนานาชาติ ที่มีกองบรรณาธิการจัดทํารายงาน หรือคณะกรรมการจัดประชุมประกอบดวย
ศาสตราจารย หรือผูทรงคุณวุฒิระดับปริญญาเอก หรือผูทรงคุณวุฒิที่มีผลงานเปนที่ยอมรับในสาขาวิชาน้ันๆ จาก
ตางประเทศอยางนอยรอยละ ๒๕

การสงบทความเพื่อพิจารณาคัดเลือกใหนําเสนอในการประชุมวิชาการตองสงเปนฉบับสมบูรณ (Full
Paper) และเมื่อไดรับการตอบรับและตีพิมพแลว การตีพิมพตองตีพิมพเปนฉบับสมบูรณซึ่งสามารถอยูในรูปแบบ
เอกสารหรือสื่ออิเล็กทรอนิกสได

งานวิจัยที่ไดรับการตีพิมพในวารสารวิชาการระดับชาติ หมายถึง บทความจากผลงานวิจัยที่ไดรับการ
ตีพิมพในวารสารวิชาการ (Journal) ที่มีชื่อปรากฏอยูในฐานขอมูล Thai-Journal Citation Index Centre (TCI) หรือ
วารสารวิชาการระดับชาติตามประกาศของ สมศ.

งานวิจัยที่ไดรับการตีพิมพในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ หมายถึง บทความจากผลงานวิจัย ที่
ไดรับการตีพิมพในวารสารวิชาการ (Journal) ที่ปรากฏในฐานขอมูลสากล ไดแก ฐานขอมูลการจัดอันดับวารสาร
SJR (SCImago Journal Rank : www.scimagojr.com) หรือฐานขอมูล ISI Web of Science (Science Citation Index
Expand, Social Sciences Citation Index, Art and Humanities Citation Index) หรือฐานขอมูล Scopusหรือ
วารสารวิชาการระดับนานาชาติตามประกาศของ สมศ.
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วิธีการคํานวณ

ผลรวมถวงนํ้าหนักของผลงานที่ตีพิมพหรือเผยแพร
ของผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท X 100

จํานวนผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโททั้งหมด

หมายเหตุ นับตามปที่ไดรับการตีพิมพเทาน้ัน

เกณฑการประเมิน
กําหนดระดับคุณภาพบทความวิจัยที่ตีพิมพ ดังน้ี

คานํ้าหนัก ระดับคุณภาพงานวิจัย
0.25 มีการเผยแพรสูสาธารณะในลักษณะใดลักษณะหน่ึง
0.50 มีการตีพิมพในรายงานสืบเน่ืองจากการประชุมวิชาการระดับชาติ (proceedings)
0.75 มีการตีพิมพรายงานสืบเน่ืองจากกการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ (Proceedings) หรือมีการ

ตีพิมพในในวารสารวิชาการระดับชาติ
1.00 มีการตีพิมพในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ

กําหนดระดับคุณภาพงานสรางสรรคที่เผยแพร ดังน้ี
คานํ้าหนัก ระดับคุณภาพงานสรางสรรค

0.125 งานสรางสรรคที่ไดรับการเผยแพรในระดับสถาบันหรือจังหวัด
0.25 งานสรางสรรคที่ไดรับการเผยแพรในระดับชาติ
0.50 งานสรางสรรคที่ไดรับการเผยแพรในระดับความรวมมือระหวางประเทศ
0.75 งานสรางสรรคที่ไดรับการเผยแพรในระดับภูมิภาคอาเซียน
1.00 งานสรางสรรคที่ไดรับการเผยแพรในระดับนานาชาติ

*องคประกอบของคณะกรรมการไมนอยกวา 3 คน  และตองมีบุคคลภายนอกสถานศึกษารวมพิจารณาดวย

อาเซียน หมายถึง  สมาคมประชาชาติแหงเอเชียตะวันออกเฉียงใต ( Association of South East Asian
Nations) มี 10 ประเทศ  ไดแก  บรูไน  กัมพูชา  อินโดนีเซีย  สปป.ลาว  มาเลเซีย  พมา  ฟลิปปนส  สิงคโปร  ไทย
และเวียดนาม

การเผยแพรในระดับความรวมมือระหวางประเทศ เปนโครงการรวมมือระหวางประเทศไทยกับ
ประเทศอ่ืน
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การเผยแพรในระดับภูมิภาคอาเซียน เปนการเผยแพรเฉพาะในกลุมอาเซียน 10 ประเทศ (อยางนอย
5 ประเทศ  หมายถึงนับรวมประเทศไทยดวย) และการใหคะแนนตามแหลงเผยแพร  ไมจําเปนตองไปแสดงใน
ตางประเทศ

การเผยแพรในระดับนานาชาติ เปนการเผยแพรที่เปดกวางสําหรับทุกประเทศ (อยางนอย 5 ประเทศ
ที่ไมไดอยูในกลุมอาเซียน)

เกณฑการใหคะแนน
ใชบัญญัติไตรยางศเทียบ กําหนดรอยละ 25 เทากับ 5 คะแนน

ขอมูลประกอบการพิจารณา
1. จํานวนและรายชื่อบทความที่เปนผลจากวิทยานิพนธ  หรือสารนิพนธที่ตีพิมพในลักษณะใดลักษณะ

หน่ึงของผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทที่ไดรับการตีพิมพในระดับชาติหรือนานาชาติรายปตามปการศึกษาหรือ
ปปฏิทินที่ตรงกับปการศึกษา  พรอมชื่อเจาของบทความ  ชื่อวิทยานิพนธหรือสารนิพนธ  ปที่ตีพิมพ ชื่อวารสารหรือ
รายงานสืบเน่ืองจากการประชุมวิชาการที่ตีพิมพ  คานํ้าหนักของบทความวิจัยแตละชิ้น

2. จํานวนและรายชื่อผลงานสรางสรรคจากศิลปนิพนธของผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทที่ไดรับ
การเผยแพรในระดับชาติหรือระดับนานาชาติ  พรอมชื่อเจาของผลงาน  ปที่เผยแพร  หรือหนวยงานหรือองคกร
พรอมทั้งจังหวัด  ประเทศที่เผยแพร  รูปแบบของการเผยแพรพรอมหลักฐาน  และคานํ้าหนักของการเผยแพรผลงาน
แตละชิ้น

3. จํานวนผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโททั้งหมด
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ตัวบงชี้ 2.12 การพัฒนาคณาจารย (สมศ.14)
ชนิดของตัวบงชี้ : ผลผลิต
คําอธิบาย

คุณภาพของคณาจารยเปนปจจัยสําคัญที่สงผลตอคุณภาพของผูเรียน  รวมทั้งพิจารณาจากความสําเร็จ
ของสถานศึกษาในการสงเสริม  สนับสนุนการพัฒนาคุณภาพอาจารย  เพื่อใหอาจารยติดตามความกาวหนาทาง
วิชาการอยางตอเน่ือง  อันจะทําใหสถานศึกษาสามารถแขงขันไดในระดับสากล  คุณภาพอาจารยพิจารณาจากคุณวุฒิ
และตําแหนงทางวิชาการ

เกณฑการพิจารณา
กําหนดคานํ้าหนักระดับคุณภาพอาจารย  ดังน้ี

วุฒิการศึกษา

ตําแหนงทางวิชาการ
ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก

อาจารย 0 2 5
ชวยศาสตราจารย 1 3 6
รองศาสตราจารย 3 5 8

ศาสตราจารย 6 8 10

วิธีการคํานวน
คาดัชนีคุณภาพอาจารย  คํานวนดังน้ี

ผลรวมถวงนํ้าหนักของอาจารยประจํา
จํานวนอาจารยประจําทั้งหมด

เกณฑการใหคะแนน
ใชบัญญัติไตรยางศเทียบ  โดยกําหนดใหคาดัชนีคุณภาพอาจารยเปน 6 เทากับ 5 คะแนน

ขอมูลประกอบการพิจารณา
1. จํานวนและรายชื่ออาจารยประจําทั้งหมดในแตละปการศึกษา
2. นับอาจารยที่ปฏิบัติงานจริง  และที่ลาศึกษาตอ  โดยมีฐานขอมูลที่ระบุรายละเอียดแสดงวุฒิ

การศึกษา  และตําแหนงทางวิชาการ

หมายเหตุ การคิดคะแนนกรณีสาขาวิชาการ/วิชาชีพ
- คุณวุฒิคณาจารยกรณีสาขาวิชาการ/วิชาชีพ  ใหรับรองการเทียบเทาตามหลักเกณฑของ  สกอ. และ

กรณีสายวิชาชีพใหเทียบปริญญาสูงสุดตามเกณฑ  ก.พ.
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ตัวบงชี้ 2.13 รอยละของระดับความพึงพอใจของผูใชบัณฑิตตอบัณฑิต (ก.พ.ร.55 ตัวชี้วัด 4)
ชนิดของตัวบงชี้ : ผลผลิต
คําอธิบาย :

พิจารณาจากผลสํารวจความพึงพอใจของผูใชบัณฑิต โดยไดรับความรวมมือจากสํานักงานสถิติ
แหงชาติเปนผูดําเนินการสํารวจ

บัณฑิต หมายถึง ผูที่สําเร็จการศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ ซึ่งมีคุณสมบัติดังน้ี
1.สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีในหลักสูตรภาคปกติและภาคพิเศษหรือภาคนอกเวลาราชการ

ในปงบประมาณ พ.ศ. 2554 (สําหรับสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร หมายถึง ผูที่สําเร็จการศึกษาระดับ
ปริญญาโทและปริญญาเอกในหลักสูตรภาคปกติและภาคพิเศษหรือภาคนอกเวลาราชการในปงบประมาณ พ.ศ.
2554) และ

2. มีงานทําต้ังแต 3 เดือนขึ้นไปหลังสําเร็จการศึกษา  ไมนับรวมผูที่ประกอบอาชีพอิสระและไมนับรวม
ผูที่มีงานทําอยูกอนเขาศึกษาหรือขณะศึกษา

ผูใชบัณฑิต หมายถึง นายจาง ผูประกอบการ และผูที่บัณฑิตทํางานเกี่ยวของดวย

ประเด็นการสํารวจความพึงพอใจ พิจารณาจากคุณสมบั ติหลักของบัณฑิ ตที่สอดคลองกับ
พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 ซึ่งประกอบดวย 3 ประเด็น ดังน้ี

1) ความพึงพอใจดานความรูความสามารถทางวิชาการตามลักษณะงานในสาขาน้ันๆ
2) ความพึงพอใจดานความรูความสามารถพื้นฐานที่สงผลตอการทํางาน
3) ความพึงพอใจดานคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณในวิชาชีพ

เกณฑการใหคะแนน :
ชวงเกณฑการใหคะแนน +/- รอยละ 5 ตอ 1 คะแนน  โดยกําหนดเกณฑการใหคะแนน ดังน้ี

เกณฑการใหคะแนน
1 2 3 4 5
65 70 75 80 85

แนวทางการประเมินผล :
 ในปงบประมาณ พ.ศ. 2555 สํานักงาน ก.พ.ร. จะใชผลสํารวจความพึงพอใจจากสํานักงานสถิติแหงชาติ

เปนขอมูลอางอิงเพื่อใชในการประเมินผลเทาน้ัน ทั้งน้ี สถาบันอุดมศึกษาสามารถดําเนินการสํารวจขอมูลควบคูไป
ไดเพื่อใชในการติดตามผลการดําเนินงานของสถาบัน ซึ่งเปนการดําเนินงานภายในสถาบันไมตองแสดงเอกสาร /
หลักฐานประกอบการประเมินผล

 เปรียบเทียบผลการสํารวจกับเกณฑการใหคะแนนของตัวชี้วัดที่ระบุในคํารับรองการปฏิบัติราชการ
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ตัวบงชี้ 2.14 รอยละของระดับความพึงพอใจของนิสิตนักศึกษาตอสถาบันอุดมศึกษา (ก.พ.ร. 55 ตัวชี้วัด 5)
ชนิดของตัวบงชี้ : ผลผลิต
นํ้าหนัก : รอยละ 5
คําอธิบาย :

 นิสิตนักศึกษา หมายถึง  นิสิตนักศึกษาที่กําลังศึกษาอยูในระดับปริญญาตรีในหลักสูตรภาคปกติและ
ภาคพิเศษหรือภาคนอกเวลาราชการ ที่ลงทะเบียนเรียนในปงบประมาณ พ.ศ. 2555 (สําหรับสถาบันบัณฑิตพัฒน
บริหารศาสตร หมายถึง นิสิตนักศึกษาที่กําลังศึกษาอยูในระดับปริญญาโทและปริญญาเอกในหลักสูตรภาคปกติ
และภาคพิเศษหรือภาคนอกเวลาราชการที่ลงทะเบียนเรียนในปงบประมาณ พ.ศ. 2555)

ประเด็นการสํารวจความพึงพอใจ ประกอบดวย 2 ประเด็น ดังน้ี
1) ความพึงพอใจตอการจัดการเรียนการสอน ไดแก การจัดหลักสูตรการเรียนการสอน อาจารยผูสอน

สื่อ/เอกสารและอุปกรณประกอบ และสถานที่จัดการเรียนการสอน
2) ความพึงพอใจตอการใหบริการของสถาบันอุดมศึกษา ไดแก การใหบริการดานวิชาการ และการ

ใหบริการทั่วไป
เกณฑการใหคะแนน :

ชวงเกณฑการใหคะแนน +/- รอยละ 5 ตอ 1 คะแนน  โดยกําหนดเกณฑการใหคะแนน ดังน้ี
เกณฑการใหคะแนน

1 2 3 4 5
65 70 75 80 85

แนวทางการประเมินผล :
 ในปงบประมาณ พ.ศ. 2555 สํานักงาน ก.พ.ร. จะใชผลสํารวจความพึงพอใจจากสํานักงานสถิติแหงชาติ

เปนขอมูลอางอิงเพื่อใชในการประเมินผลเทาน้ัน ทั้งน้ี สถาบันอุดมศึกษาสามารถดําเนินการสํารวจขอมูลควบคูไป
ไดเพื่อใชในการติดตามผลการดําเนินงานของสถาบัน ซึ่งเปนการดําเนินงานภายในสถาบันไมตองแสดงเอกสาร /
หลักฐานประกอบการประเมินผล

 เปรียบเทียบผลการสํารวจกับเกณฑการใหคะแนนของตัวชี้วัดที่ระบุในคํารับรองการปฏิบัติราชการ

แนวทางการจัดทําขอมูลเกี่ยวกับกลุมเปาหมายในการสํารวจฯ สําหรับตัวชี้วัดท่ี 4 และ 5
 รายละเอียดในการดําเนินการที่ตองขอความรวมมือจากสถาบันอุดมศึกษาเพื่อใหสํานักงานสถิติ

แหงชาติสามารถกําหนดกลุมตัวอยางไดอยางเหมาะสมและจัดเก็บขอมูลไดครอบคลุมและมีประสิทธิภาพ โดยมี
แนวทางดังน้ี

1) ขอใหสถาบันอุดมศึกษากรอกขอมูลเกี่ยวกับบัณฑิตผูสําเร็จการศึกษา พรอมรายชื่อและหมายเลข
ติดตอของผูจัดทําขอมูล (รายละเอียดปรากฏตามแบบฟอรมที่ 1 และ 2)
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2) ขอใหสถาบันอุดมศึกษากรอกขอมูลเกี่ยวกับนิสิตนักศึกษาที่กําลังศึกษาอยูในระดับปริญญาตรีฯ
(สําหรับสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร หมายถึง นิสิตนักศึกษาที่กําลังศึกษาอยูในระดับปริญญาโทและปริญญา
เอกฯ (รายละเอียดปรากฏตามแบบฟอรมที่ 3)

3) ขอใหสถาบันอุดมศึกษาแจงรายชื่อและหมายเลขติดตอผูประสานงานสําหรับการสํารวจความพึง
พอใจของผูใชบัณฑิตและนิสิตนักศึกษา เพื่อประโยชนในการประสานงานตอไป (รายละเอียดปรากฏตาม
แบบฟอรมที่ 4)

4) ขอใหสถาบันอุดมศึกษากรอกขอมูลเกี่ยวกับศูนย/วิทยาเขตของสถาบันอุดมศึกษาเฉพาะวิทยาเขต/
ศูนยท่ีมีการเปดสอนตั้งแตระดับปริญญาตรีข้ึนไปเทาน้ัน (รายละเอียดปรากฏตามแบบฟอรมที่ 5)

ทั้งน้ี หากขอมูลตามขอ 3) และขอ 4) ของสถาบันอุดมศึกษาใดไมมีการเปลี่ยนแปลงจากขอมูลเดิมที่
จัดสงใหสํานักงาน ก.พ.ร.ในปงบประมาณ พ.ศ. 2554 สถาบันอุดมศึกษาไมตองกรอกขอมูลดังกลาว และขอใหแจง
สํานักงานสถิติแหงชาติใหนําขอมูลเดิมมาใชในการสํารวจตอไป

5) สถาบันอุดมศึกษาสามารถดาวนโหลดแบบฟอรมขอมูลไดทางเว็บไซดข องสํานักงาน ก.พ.ร.
ที่ www.opdc.go.th > ศูนยความรู > คูมือการประเมินผลการปฏิบัติงานตามคํารับรองประจําปงบประมาณ 2547-2555

6) ขอใหสถาบันอุดมศึกษาจัดสงขอมูลตามตามขอ 1) ขอ 2) ขอ 3) และขอ 4) ในรูปของแผนบันทึก
ขอมูลใหสํานักงานสถิติแหงชาติ ภายในวันท่ี 30 มีนาคม 2555 ท้ังน้ี ขอใหผูรับผิดชอบจัดทําขอมูลไดตรวจสอบ
ความถูกตอง ครบถวนและสมบูรณของขอมูลกอนจัดสงดวย
เงื่อนไขของการสํารวจความพึงพอใจของผูใชบัณฑิตและนิสิตนักศึกษา สําหรับตัวชี้วัดท่ี 4 และ 5

เน่ืองจากในปงบประมาณที่ผานมา สถาบันอุดมศึกษาหลายแหงจัดสงขอมูลกลุมเปาหมายในการ
สํารวจฯ ลาชากวากําหนด และขอมูลที่จัดสงยังขาดความครบถวน สมบูรณ เชน ขอมูลรายชื่อ ที่อยู และหมายเลข
ติดตอของบัณฑิตไมถูกตองและ/หรือไมทันสมัย ซึ่งทําใหเกิดปญหาความลาชาในการจัดเก็บขอมูลภาคสนามเปน
อยางมาก รวมทั้งจัดเก็บขอมูลไดตัวอยางที่ตอบแบบสํารวจจํานวนนอยมาก ดังน้ัน สํานักงาน ก .พ.ร. จึงกําหนด
เงื่อนไขเพื่อใหการสํารวจเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ ดังน้ี

 กรณีสถาบันอุดมศึกษาจัดสงขอมูลกลุมเปาหมายในการสํารวจฯ ตามขอ 1) ขอ 2) และขอ 3)
ลาชากวาวันท่ี 30 มีนาคม 2555 สํานักงาน ก.พ.ร. จะนําเสนอคณะกรรมการที่เกี่ยวของพิจารณาปรับลดคะแนนการ
ประเมินผลตัวชี้วัดลง

 กรณีขอมูลกลุมเปาหมายในการสํารวจฯ ตามขอ 1) ขอ 2) และขอ 3) ขาดความครบถวน
สมบูรณ สํานักงานสถิติแหงชาติจะดําเนินการเลือกตัวอยางและจัดเก็บขอมูลตามที่สถาบันอุดมศึกษาจัด สง ทั้งน้ี
สถาบันอุดมศึกษาจะตองยอมรับความเบี่ยงเบนและความคลาดเคลื่อนของผลสํารวจที่อาจจะเกิดขึ้นได
หนวยงานผูรับผิดชอบหลัก :
สํานักติดตามและประเมินผลการพัฒนาระบบราชการ  สํานักงาน ก.พ.ร.

รายชื่อผูรับผิดชอบ หมายเลขโทรศัพท หมายเลขโทรสาร E-mail address
นางสาวอุษา  ปญญาวดี 0 2356 9969 0 2281 8279 usa@opdc.go.th
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แบบฟอรมท่ี 1

ตารางแสดงจํานวนบัณฑิตผูท่ีสําเร็จการศึกษาในปงบประมาณ พ.ศ. 2554 (1 ต.ค. 2553 - 30 ก.ย. 2554)
จําแนกตามกลุมสาขา / คณะ

ชื่อสถาบันอุดมศึกษา .............................................. วิทยาเขต / ศูนย .................
ขอมูล ณ วันที่.................................

กลุมสาขา/คณะ รวมบัณฑิต
ผูที่สําเร็จ
การศึกษา

ทั้งสิ้น

จํานวน
ผูที่สําเร็จ
การศึกษา

บัณฑิตที่มีงานทํา
หลังสําเร็จการศึกษา

บัณฑิตที่
ประกอบ

อาชีพอิสระ

บัณฑิตที่
มี

งานทํา
กอน/
ขณะ
ศึกษา

บัณฑิตที่
ไมมี

งานทําทํางาน
นอยกวา
3 เดือน

ทํางาน
ตั้งแต

3 เดือน ขึ้น
ไป

รวม
บัณฑิตที่มี
งานทําหลัง

สําเร็จ
การศึกษา

ภาค
ปกติ

ภาค
พิเศษ

1. กลุมสาขา
คณะ .....
คณะ ......

:
2. กลุมสาขา

คณะ ......
คณะ ......

:
... กลุมสาขา

คณะ ......
คณะ ......

:
รวม

ผูจัดทําขอมูล : นาย/นาง/นางสาว.................
ตําแหนง.......
โทร. ...............
โทรสาร......................
E-mail:.............
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แบบฟอรมท่ี 2

ภาคปกติ   ภาคพิเศษหรอืภาคนอกเวลาราชการ

มือถือ ท่ีบาน ท่ีทํางาน

นาย/นาง/นางสาว...........................................

ตําแหนง........................................................

โทร. .............................................................

โทรสาร..........................................................

E-mail adress:..............................................

ผูจัดทําขอมูล :

หมายเลขโทรศัพทท่ีติดตอได
e-mail address

ช่ือสถาบันอุดมศึกษา .............................................. วิทยาเขต / ศูนย ............................................

ตารางแสดงรายช่ือบัณฑิตผูที่สําเร็จการศึกษาในปงบประมาณ พ.ศ. 2554 (1 ต.ค. 2553 - 30 ก.ย. 2554)

( เฉพาะรายช่ือบัณฑิตที่มีงานทําต้ังแต 3 เดือนข้ึนไป หลังจบการศึกษา )

ลําดับท่ี คณะกลุมสาขา ช่ือและท่ีอยูสถานท่ีทํางานช่ือ - นามสกุล ท่ีอยูท่ีสามารถติดตอได
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แบบฟอรมท่ี 3

ขอมูล ณ วันที่ ..................................

ภาคปกติ ภาคพิเศษหรือภาคนอกเวลาราชการ

ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง
1. กลุมสาขา ............................

        คณะ ..............................

        คณะ ..............................

:

2. กลุมสาขา ............................

        คณะ ..............................

        คณะ ..............................

:

:

:

:

:

:

...กลุมสาขา ...............................

     คณะ ...................................

     คณะ ...................................

:

รวม

หมายเหตุ * ขอใหสถาบันอุดมศึกษากรอกขอมูลวิทยาเขต/ศูนยท่ีมีการเปดสอนต้ังแตระดับปริญญาตรีขึ้นไปเทาน้ัน

นาย/นาง/นางสาว...........................................
ตําแหนง........................................................
โทร. .............................................................

ตารางแสดงจํานวนนิสิตนักศึกษาท่ีกําลังศึกษาอยูในระดับปริญญาตรีท่ีลงทะเบียนเรียนในปงบประมาณ พ.ศ. 2554 จําแนกตามกลุมสาขา / คณะ  หลักสูตร และชั้นป

ชื่อสถาบันอุดมศึกษา .............................................. วิทยาเขต / ศูนย ............................................

กลุมสาขา / คณะ รวมทั้งสิ้น
รวม ป 1 ป 2 ป 3 ป 4 ป 5 ขึ้นไป ป 4 ป 5 ขึ้นไป

ผูจัดทําขอมูล :

รวม ป 1 ป 2 ป 3
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แบบฟอรมท่ี 4

ขอมลู ณ วันที่......................
ชื่อ-สกุล หมายเลขติดตอ

▪ การสํารวจความพึงพอใจของผูใชบัณฑิต*
1.นาย/นาง/นางสาว............................โทร. .......................... โทรสาร.........................

   ตําแหนง.........................................E-mail adress: ................................................

2.นาย/นาง/นางสาว............................โทร. .......................... โทรสาร.........................

   ตําแหนง.........................................E-mail adress:................................................

▪ การสํารวจความพึงพอใจของนิสิตนักศึกษา*
1.นาย/นาง/นางสาว............................โทร. .......................... โทรสาร.........................

   ตําแหนง.........................................E-mail adress: ................................................

2.นาย/นาง/นางสาว............................โทร. .......................... โทรสาร.........................

   ตําแหนง.........................................E-mail adress: ................................................

หมายเหตุ

* กรณีสถาบันอุดมศึกษามวิีทยาเขต/ศูนยหลายแหง สามารถระบุรายชื่อและหมายเลขติดตอ

ของผูประสานงานจําแนกรายวิทยาเขต/ศูนย เพือ่ความสะดวกในการประสานการจัดเก็บขอมลู

รายช่ือและหมายเลขติดตอของผูประสานงาน
สถาบันอุดมศึกษา.........................................
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แบบฟอรมท่ี 5

ขอมูล ณ วันที่......................

วิทยาเขต/ศูนย ท่ีอยูและหมายเลขติดตอวิทยาเขต/ศูนย

ท่ีอยู.................................................................

โทร. ............. โทรสาร.............

หมายเหตุ * ขอใหสถาบันอุดมศึกษากรอกขอมูลวิทยาเขต/ศูนยท่ีมีการเปดสอนตั้งแตระดับปริญญาตรีขึ้นไปเทานั้น

1. วิทยาเขต/ศูนย………………….

ตารางแสดงขอมูลเก่ียวกับวิทยาเขต/ศูนย

ของสถาบันอุดมศึกษา.........................................
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องคประกอบท่ี 3. กิจกรรมการพัฒนานักศึกษา

การดําเนินงานดานกิจการนักศึกษาเปนกิจกรรมที่สถาบันอุดมศึกษาสนับสนุนสงเสริม
เพื่อใหนักศึกษาเปนบัณฑิตที่มีคุณสมบัติพรอม นอกเหนือจากการจัดการเรียนการสอนที่จัดขึ้นตาม
หลักสูตร กิจกรรมการพัฒนานักศึกษาแบงออกไดเปนสองสวน คือ (1) การจัดบริการแกนักศึกษา
และศิษยเกาซึ่งสถาบันจัดขึ้นใหสอดคลองกับความตองการ และเกิดประโยชนสูงสุดตอนักศึกษา
และศิษย เก าและ(2)การจัดกิจกรรมนักศึกษาที่ ดําเนินการโดยองค กรนักศึกษาซึ่งได รับการ
สนับสนุนสงเสริมจากสถาบัน ทั้งน้ี เพื่อให นักศึกษาไดพัฒนารางกาย อารมณ สังคม สติปญญา
ตลอดจนคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค ไดแก คุณธรรม จริยธรรม ความรู ทักษะทางปญญา
ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ รวมทั้งทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การ
สื่อสารและการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ

ตัวบงชี้ 3.1 ระบบและกลไกการใหคําปรึกษาและบริการดานขอมูลขาวสาร (สกอ.3.1)
ชนิดของตัวบงชี้ : กระบวนการ
คําอธิบาย

สถาบันอุดมศึกษาควรจัดบริการดานตางๆ ใหนักศึกษาและศิษยเกาอยางครบถวน โดยเฉพาะใน
กิจกรรมตอไปน้ี (1) การบริการดานการแนะแนวและการใหคําปรึกษา ทั้งดานวิชาการและการใชชีวิต (2) การ
บริการดานขอมูลขาวสารที่เปนประโยชนตอนักศึกษาและศิษยเกา เชน ทุนกูยืมการศึกษา แหลงทุนการศึกษา
ตอ การบริการจัดหางานแหลงขอมูลการฝกประสบการณวิชาชีพ ขอมูลขาวสารความเคลื่อนไหวในและนอก
สถาบันที่จําเปนแกนักศึกษาและศิษยเกา และ (3) การจัดโครงการเพื่อพัฒนาประสบการณทางวิชาชีพแก
นักศึกษาและศิษยเกาในรูปแบบตางๆ

เกณฑมาตรฐาน
1. มีการจัดบริการใหคําปรึกษาทางวิชาการและแนะแนวการใชชีวิตแกนักศึกษา
2. มีการจัดบริการขอมูลขาวสารที่เปนประโยชนตอนักศึกษา
3. มีการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาประสบการณทางวิชาการและวิชาชีพแกนักศึกษา
4. มีการจัดบริการขอมูลขาวสารที่เปนประโยชนตอศิษยเกา
5. มีการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาความรูและประสบการณใหศิษยเกา
6. มีผลการประเมินคุณภาพของการใหบริการในขอ 1 – 3 ทุกขอไมต่ํากวา 3.51 จากคะแนนเต็ม 5
7. มีการนําผลการประเมินคุณภาพของการใหบริการมาใชเปนขอมูลในการพัฒนาการจัดบริการที่

สนองความตองการของนักศึกษา
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หมายเหตุ : ในกรณีคณะหรือสถาบันที่ยังไมมีศิษยเกาถือวาผานเกณฑมาตรฐานขอ 4 และขอ 5 โดย
อนุโลม
เกณฑการประเมิน

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5
มีการดําเนินการ

1 ขอ
มีการดําเนินการ

2 หรือ 3 ขอ
มีการดําเนินการ

4 หรือ 5 ขอ
มีการดําเนินการ

6 ขอ
มีการดําเนินการ

7 ขอ



สํานักประกันคุณภาพ คูมือตัวบงชี้การประเมิน และเกณฑมาตรฐานการประเมินคุณภาพของมทร. พระนคร
48

ตัวบงชี้ 3.2 ระบบและกลไกการสงเสริมกิจกรรมนักศึกษา (สกอ. 3.2)
ชนิดของตัวบงชี้ : กระบวนการ
คําอธิบาย

สถาบันอุดมศึกษาตองสงเสริมใหมีการจัดกิจกรรมนักศึกษาตางๆ อยางเหมาะสมและครบถวน
กิจกรรมนักศึกษาหมายถึงกิจกรรมเสริมหลักสูตรที่ดําเนินการทั้งโดยสถาบันและโดยองค กรนักศึกษา เปน
กิจกรรมที่ผูเขารวมจะมีโอกาสไดรับการพัฒนาสติปญญา สังคม อารมณ รางกาย และคุณธรรมจริยธรรมสอด
คลองกับคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค 5 ประการ ไดแก (1) คุณธรรม จริยธรรม (2) ความรู (3) ทักษะ
ทางปญญา (4) ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ (5) ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การ
สื่อสารและการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ และสอดคลองกับคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงคที่สภา/องคกร
วิชาชีพไดกําหนดเพิ่มเติมตลอดจนสอดคลองกับความตองการของผูใชบัณฑิต

เกณฑมาตรฐาน :
1. สถาบันจัดทําแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาที่สงเสริมผลการเรียนรูตามกรอบมาตรฐาน

คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติทุกดาน
2. มีกิจกรรมใหความรูและทักษะการประกันคุณภาพการศึกษาแกนักศึกษา
3. มีการสงเสริมใหนักศึกษานําความรู ดานการประกันคุณภาพไปใช ในการจัดกิจกรรมที่

ดําเนินการโดยนักศึกษาอยางนอย 5 ประเภทสําหรับระดับปริญญาตรี และอยางนอย 2 ประเภทสําหรับระดับ
บัณฑิตศึกษา จากกิจกรรมตอไปน้ี

- กิจกรรมวิชาการที่สงเสริมคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค
- กิจกรรมกีฬาหรือการสงเสริมสุขภาพ
- กิจกรรมบําเพ็ญประโยชนหรือรักษาสิ่งแวดลอม
- กิจกรรมเสริมสรางคุณธรรมและจริยธรรม
- กิจกรรมสงเสริมศิลปะและวัฒนธรรม

4. มีการสนับสนุนใหนักศึ กษาสรางเครือขายพัฒนาคุณภาพภายในสถาบันและระหวางสถาบัน
และมีกิจกรรมรวมกัน

5. มีการประเมินความสําเร็จตามวัตถุประสงคของแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา
6. มีการนําผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือปรับปรุงการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนานักศึกษา

เกณฑการประเมิน :
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5

มีการดําเนินการ
1 ขอ

มีการดําเนินการ
2 ขอ

มีการดําเนินการ
3 หรือ 4 ขอ

มีการดําเนินการ
5 ขอ

มีการดําเนินการ
6 ขอ
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องคประกอบท่ี 4. การวิจัย

สถาบันอุดมศึกษาแตละแหงอาจมีจุดเนนในเร่ืองการวิจัยที่แตกตางกันขึ้นกับสภาพแวดลอม
และความพรอมของแตละสถาบัน  อยางไรก็ตาม ทุกสถาบันอุดมศึกษาจําเปนตองมีพันธกิจน้ีเปนสวน
หน่ึงของพันธกิจสถาบัน  ดังน้ัน จึงตองมีระบบและกลไกควบคุมใหสามารถดําเนินการในพันธกิจดาน
น้ีอยางมีประสิทธิภาพ และคุณภาพตามจุดเนนเฉพาะของแตละสถาบันเพื่อใหไดผลงานวิจัยและงานสร
างสรรคที่เกิดประโยชน การวิจัยจะประสบความสําเร็จและเกิดประโยชนจําเปนตองมีสวนประกอบที่
สําคัญ 3 ประการ คือ 1) สถาบันตองมีแผนการวิจัยมีระบบและกลไก ตลอดจนมีการสนับสนุนทรัพยากร
ใหสามารถดําเนินการไดตามแผน 2) คณาจารยมีสวนรวมในการวิจัยอยางเขมแข็ง โดยบูรณาการ
งานวิจัยกับการจัดการเรียนการสอน และพันธกิจดานอ่ืนๆ ของสถาบัน และ 3) ผลงานวิจัยมีคุณภาพ มี
ประโยชน สนองยุทธศาสตรของ ชาติและมีการเผยแพรอยางกวางขวาง

ตัวบงชี้ 4.1 ระบบและกลไกการพัฒนางานวิจัยหรืองานสรางสรรค (สกอ.4.1)
ชนิดของตัวบงชี้ : กระบวนการ
คําอธิบาย

สถาบันอุดมศึกษาตองมีการบริหารจัดการงานวิจัยหรืองานสรางสรรคที่มีคุณภาพ โดยมีแนว
ทางการดําเนินงานที่เปนระบบและมีกลไกสงเสริมสนับสนุนครบถวน เพื่อใหสามารถดําเนินการไดตามแผนที่
กําหนดไว ทั้งการสนับสนุนดานการจัดหาแหลงทุนวิจัยและการจัดสรรทุนวิจัย การสงเสริมและพัฒนา
สมรรถนะแกนักวิจัยและทีมวิจัย การสนับสนุนทรัพยากรที่จําเปน ซึ่งรวมถึงทรัพยากรบุคคล ทรัพยากรเงิน
เคร่ืองมืออุปกรณตาง ๆ ที่เกี่ยวของ

เกณฑมาตรฐานท่ัวไป :
1. มีระบบและกลไกบริหารงานวิจัยหรืองานสรางสรรค เพื่อใหบรรลุเปาหมายตามแผนดานการ

วิจัยของสถาบัน และดําเนินการตามระบบที่กําหนด
2. มีการบูรณาการกระบวนการวิจัยหรืองานสรางสรรคกับการจัดการเรียนการสอน
3. มีการพัฒนาศักยภาพดานการวิจัยหรืองานสรางสรรคและใหความรูดานจรรยาบรรณการวิจัย

แกอาจารยประจําและนักวิจัยประจํา
4. มีการจัดสรรงบประมาณของสถาบัน เพื่อเปนทุนวิจัยหรืองานสรางสรรค
5. มีการสนับสนุนพันธกิจดานการวิจัยหรืองานสรางสรรคตามอัตลักษณของสถาบันอยางนอย

ในประเด็นตอไปน้ี
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- หองปฏิบัติการวิจัยฯ หรือหนวยวิจัยฯ หรือศูนยเคร่ืองมือ หรือศูนยใหคําปรึกษาและ
สนับสนุนการวิจัยฯ

- หองสมุดหรือแหลงคนควาขอมูลสนับสนุนการวิจัยฯ
- สิ่งอํานวยความสะดวกหรือการรักษาความปลอดภัยในการวิจัยฯ เชน ระบบเทคโนโลยี

สารสนเทศ ระบบรักษาความปลอดภัยในหองปฏิบัติการวิจัย
- กิจกรรมวิชาการที่ส งเสริมงานวิจัยฯ เชน การจัดประชุมวิชาการ  การจัดแสดงงานสราง

สรรค การจัดใหมีศาสตราจารยอาคันตุกะหรือศาสตราจารยรับเชิญ (visiting  professor)
6. มีการติดตามและประเมินผลการสนับสนุนในขอ 4 และขอ 5 อยางครบถวนทุกประเด็น
7. มีการนําผลการประเมินไปปรับปรุงการสนับสนุนพันธกิจดานการวิจัยหรืองานสรางสรรค

ของสถาบัน

เกณฑมาตรฐานเพิ่มเติมเฉพาะกลุม :
8. มีระบบและกลไกเพื่อสรางงานวิจัยหรืองานสรางสรรคบนพื้นฐานภูมิปญญาทองถิ่นหรือจาก

สภาพปญหาของสังคม เพื่อตอบสนองความตองการของทองถิ่นและสังคมและดําเนินการตามระบบที่กําหนด
(เฉพาะกลุม ข และ ค 2)

เกณฑการประเมิน :
1. เกณฑท่ัวไป

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5
มีการดําเนินการ

1 ขอ
มีการดําเนินการ

2 หรือ 3 ขอ
มีการดําเนินการ

4 หรือ 5 ขอ
มีการดําเนินการ

6 ขอ
มีการดําเนินการ

7 ขอ

2. เกณฑเฉพาะสถาบันกลุม  ข  และ  ค2
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5

มีการดําเนินการ
1 ขอ

ตามเกณฑทั่วไป

มีการดําเนินการ
2 หรือ 3 ขอ

ตามเกณฑทั่วไป

มีการดําเนินการ
4 หรือ 5 ขอ

ตามเกณฑทั่วไป

มีการดําเนินการ
6 ขอหรือ 7 ขอ
ตามเกณฑทั่วไป

มีการดําเนินการ
7 ขอตามเกณฑ
ทั่วไป และครบถวน
ตามเกณฑมาตรฐาน
เพิ่มเติมเฉพาะกลุม
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ตัวบงชี้ 4.2 ระบบและกลไกจัดการความรูจากงานวิจัยหรืองานสรางสรรค (สกอ. 4.2)
ชนิดของตัวบงชี้ : กระบวนการ
คําอธิบาย

การบริหารจัดการความรูจากผลงานวิจัยหรืองานสรางสรรค เพื่อเผยแพรไปยังคณาจารย
นักศึกษา วงการวิชาการ หนวยงานทั้งภาครัฐและเอกชน ตลอดจนชุมชนเปาหมายที่จะนําผลการวิจัยไปใช
ประโยชน เปนเร่ืองที่มีความสําคัญสําหรับทุกสถาบันอุดมศึกษา ดังน้ัน สถาบันตองจัดระบบสงเสริม
สนับสนุนใหมีการรวบรวม เผยแพร และแลกเปลี่ยนเรียนรูในทรัพยสินทางปญญาจากงานวิจัย  หรืองาน
สรางสรรคอยางเหมาะสมกับผูใชแตละกลุม โดยสิ่งที่เผยแพรตองมีคุณภาพเชื่อถือไดและรวดเร็วทันเหตุการณ

เกณฑมาตรฐานท่ัวไป :
1. มีระบบและกลไกสนับสนุนการเผยแพร ผลงานวิจัยหรืองานสรางสรรคในการประชุม

วิชาการหรือการตีพิมพในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติ และมีการเผยแพรผลงานวิจัยหรืองานสรางสรรค
ในการประชุมวิชาการหรือการตีพิมพในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติ

2. มีระบบและกลไกการรวบรวม คัดสรร วิเคราะหและสังเคราะหความรูจากงานวิจัย หรืองาน
สรางสรรค เพื่อใหเปนองคความรูที่คนทั่วไปเขาใจได และดําเนินการตามระบบที่กําหนด

3. มีการประชาสัมพันธและเผยแพรองคความรูจากงานวิจัยหรืองานสรางสรรคที่ไดจากขอ 2
สูสาธารณชนและผูเกี่ยวของ

4. มีการนําผลงานงานวิจัยหรืองานสรางสรรค ไปใชใหเกิดประโยชน และมีการรับรองการใช
ประโยชนจริงจากหนวยงานภายนอกหรือชุมชน

5. มีระบบและกลไกเพื่อชวยในการคุ มครองสิทธิ์ของงานวิจัยหรืองานสรางสรรคที่นําไปใช
ประโยชน และดําเนินการตามระบบที่กําหนดเกณฑมาตรฐานเพิ่มเติมเฉพาะกลุม :

6. มีระบบ  และกลไกสงเสริมการจดสิทธิบัตร  หรืออนุสิทธิบัตร   และมีการยื่นจดสิทธิบัตร
และ อนุสิทธิบัตร (เฉพาะกลุม ค1 และ ง)

เกณฑการประเมิน :
1. เกณฑท่ัวไป

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5

มีการดําเนินการ
1 ขอ

มีการดําเนินการ
2 ขอ

มีการดําเนินการ
3 ขอ

มีการดําเนินการ
4 ขอ

มีการดําเนินการ
5 ขอ
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2. เกณฑเฉพาะสถาบันกลุม  ค1 และ  ง
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5

มีการดําเนินการ
1 ขอ

ตามเกณฑทั่วไป

มีการดําเนินการ
2 ขอ

ตามเกณฑทั่วไป

มีการดําเนินการ
3 ขอ

ตามเกณฑทั่วไป

มีการดําเนินการ
4 ขอหรือ 5 ขอ
ตามเกณฑทั่วไป

มีการดําเนินการ
ครบ 5 ขอตาม
เกณฑทั่วไป และ
ครบถวนตามเกณฑ
มาตรฐานเพิ่มเติม
เฉพาะกลุม
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ตัวบงชี้ 4.3 เงินสนับสนุนงานวิจัย และงานสรางสรรคตอจํานวนอาจารยประจําและนักวิจัยประจํา (สกอ. 4.3)
ชนิดของตัวบงชี้ : ปจจัยนําเขา
คําอธิบาย

ปจจัยสําคัญที่สงเสริมสนับสนุนใหเกิดการผลิตงานวิจัยหรืองานสรางสรรคในสถาบันอุดมศึกษา
คือ เงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสรางสรรค ดังน้ัน สถาบันอุดมศึกษาจึงตองจัดสรรเงินจากภายในสถาบัน
และที่ได รับจากภายนอกสถาบันเพื่อสนับสนุนทําวิ จัยหรืองานสรางสรรคอยางมีประสิทธิภาพตาม
สภาพแวดลอมและจุดเนนของสถาบัน

นอกจากน้ันเงินทุนวิจัยหรืองานสรางสรรคที่สถาบันไดรับจากแหลงทุนภายนอกยังเปนตัวบงชี้ที่
สําคัญ     ที่แสดงถึงศักยภาพดานการวิจัยของสถาบัน โดยเฉพาะสถาบันที่อยูในกลุมที่เนนการวิจัย

เกณฑการประเมิน : โดยการแปลงจํานวนเงินตอจํานวนอาจารยประจํา และนักวิจัยประจําเปนคะแนน
ระหวาง 0 - 5

1. เกณฑเฉพาะสถาบันกลุม ข และ ค2 จําแนกเปน 3 กลุมสาขาวิชา
1.1 กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสรางสรรคจากภายในและภายนอกสถาบันที่กําหนดให

เปนคะแนนเต็ม 5 = 60,000 บาทขึ้นไปตอคน
1.2 กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ
จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสรางสรรคจากภายในและภายนอกสถาบันที่กําหนดให

เปนคะแนนเต็ม 5 = 50,000 บาทขึ้นไปตอคน
1.3 กลุมสาขาวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสรางสรรคจากภายในและภายนอกสถาบันที่กําหนดให

เปนคะแนนเต็ม 5 = 25,000 บาทขึ้นไปตอคน

2. เกณฑประเมินเฉพาะสถาบันกลุม ค1 และ ง จําแนกเปน 3 กลุมสาขาวิชา
2.1 กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
จํ านวนเงินสนับสนุนงานวิ จัยหรืองานสร างสรรค จากภายในและภายนอกสถาบันที่กําหนด

ใหเปนคะแนนเต็ม 5  =   180,000 บาทขึ้นไปตอคน
2.2 กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ
จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสรางสรรคจากภายในและภายนอกสถาบันที่กําหนดให

เปนคะแนนเต็ม 5  =   150,000 บาทขึ้นไปตอคน
2.3 กลุมสาขาวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 
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จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสรางสรรคจากภายในและภายนอกสถาบันที่ กําหนดให
เปนะแนนเต็ม 5  =  75,000 บาทขึ้นไปตอคน

สูตรการคํานวณ :
1. คํานวณจํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสรางสรรคจากภายในและภายนอกสถาบันตอ

จํานวนอาจารยประจําและนักวิจัยประจํา

จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยฯ =

2. แปลงจํานวนเงินที่คํานวณไดในขอ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5

คะแนนที่ได =

สรุปคะแนนท่ีไดในระดับคณะวิชาและระดับสถาบัน
1. คะแนนที่ไดในระดับคณะวิชา = คาเฉลี่ยของคะแนนที่ไดของทุกกลุมสาขาวิชาในคณะวิชา
2. คะแนนที่ไดในระดับสถาบัน = คาเฉลี่ยของคะแนนที่ไดของทุกคณะวิชาในสถาบัน

หมายเหตุ :
1. จํานวนอาจารยและนักวิจัยประจํา ใหนับตามปการศึกษา และนับเฉพาะที่ปฏิบัติงานจริงไมนับ

รวมผูลาศึกษาตอ
2. ใหนับจํานวนเงินที่มีการลงนามในสัญญารับทุนในปการศึกษา ปปฏิทิน ปงบประมาณน้ันๆ

ไมใชจํานวนเงินที่เบิกจายจริง
3. กรณีที่มีหลักฐานการแบงสัดสวนเงินสนับสนุนงานวิจัย ซึ่งอาจเปนหลักฐานจากแหลงทุนหรือ

หลักฐานจากการตกลงรวมกันของสถาบันที่รวมโครงการ ใหแบงสัดสวนเงินตามหลักฐานที่ปรากฏกรณีที่ไม
มีหลักฐาน ใหแบงเงินตามสัดสวนผูรวมวิจัยของแตละสถาบัน

4. การนับจํานวนเงินสนับสนุนโครงการวิจัย สามารถนับเงินโครงการวิจัยสถาบันที่ไดลงนามใน
สัญญารับทุนโดยอาจารยหรือนักวิจัย แตไมสามารถนับเงินโครงการวิจัยสถาบันที่บุคลากรสายสนับสนุนที่
ไมใชนักวิจัยเปนผูดําเนินการ

จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยฯจากภายในและภายนอก
จํานวนอาจารยประจําและนักวิจัยประจํา

จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยฯจากภายในและภายนอก
 5

จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยฯที่กําหนดใหเปนคะแนนเต็ม 5
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ตัวบงชี้ 4.4 งานวิจัยหรืองานสรางสรรคท่ีไดรับการตีพิมพหรือเผยแพร (สมศ. 5)
ชนิดของตัวบงชี้ : ผลผลิต

คําอธิบาย
การวิจัยเปนพันธกิจหน่ึงที่สําคัญของสถานศึกษาระดับอุดมศึกษา  การดําเนินการตามพันธกิจ

อยางมีประสิทธิภาพและประสบความสําเร็จน้ัน สามารถพิจารณาไดจากผลงานวิจัยและงานสรางสรรคที่มี
คุณภาพและมีการเผยแพรอยางกวางขวางจากการเปรียบเทียบจํานวนบทความวิจัยที่ตีพิมพและจํานวนผลงาน
สรางสรรคที่เผยแพรในระดับชาติหรือระดับนานาชาติของอาจารยประจําและนักวิจัยประจํา

ในกรณีท่ีบทความวิจัยของอาจารยท่ีตีพิมพเผยแพรรวมกับนักศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษาจะนับ
ไดเมื่ออาจารยเปนเจาของโครงการวิจัยน้ัน

งานวิจัยที่เผยแพรในที่ประชุมวิชาการระดับชาติ  หมายถึง  การนําเสนอบทความวิจัยในที่ประชุม
วิชาการและบทความฉบับสมบูรณ ( Full Paper) ไดรับการตีพิมพในรายงานสืบเน่ืองจากการประชุมวิชาการ
( Proceedings ) ระดับชาติ  ที่มีกองบรรณาธิการจัดทํารายงาน  หรือคณะกรรมการจัดประชุม ประกอบดวย
ศาสตราจารย  หรือผูทรงคุณวุฒิระดับปริญาเอก  หรือผูทรงคุณวุฒิที่มีผลงานเปนที่ยอมรับในสาขาวิชาน้ัน ๆ
นอกสถาบันเจาภาพอยางนอยรอยละ 25

งานวิจัยที่เผยแพรในที่ประชุมวิชาการระดับนานาชาติ  หมายถึง  การนําเสนอบทความวิจัยในที่
ประชุมวิชาการและบทความฉบับสมบูรณ (Full paper) ไดรับการตีพิมพในรายงานสืบเน่ืองจากการประชุม
วิชาการ (Proceedings) ระดับนานาชาติ  ที่มีกองบรรณาธิการจัดทํารายงาน  หรือคณะกรรมการจัดประชุม
ประกอบดวยศาสตราจารย  หรือผูทรงคุณวุฒิระดับปริญาเอก หรือผูทรงคุณวุฒิที่มีผลงานเปนที่ยอมรับใน
สาขาวิชาน้ัน ๆ จากตางประเทศอยางนอยรอยละ 25

งานวิจัยที่ไดรับการตีพิมพในวารสารวิชาการระดับชาติ  หมายถึง  บทความจากผลงานวิจัยที่
ไดรับการตีพิมพในวารสารวิชาการ (Journal) ที่มีชื่อปรากฏอยูในฐานขอมูล Thai-Journal Citation Index
Centre (TCI) หรือวารสารวิชาการระดับชาติตามประกาศของ  สมศ.

งานวิจัยที่ไดรับการตีพิมพในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ  หมายถึง  บทความจากผลงานวิจัย
ที่ไดรับการตีพิมพในวารสารวิชาการ (Journal) ที่ปรากฏในฐานขอมูลสากล ไดแก ฐานขอมูลการจัดอันดับ
วารสาร SJR (SCImago Journal Rank: www.scimagojr.com) หรือฐานขอมูล ISI Web of Science (Science
Citation Index Expand, Social Sciences Citation Index, Art and Humanities Citation Index) หรือฐานขอมูล
Scopus หรือวารสารวิชาการระดับนานาชาติตามประกาศของ  สมศ.
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เกณฑการประเมิน
กําหนดระดับคุณภาพงานวิจัยที่ตีพิมพ ดังน้ี

คานํ้าหนัก ระดับคุณภาพงานวิจัย
0.25 มีการตีพิมพในรายงานสืบเน่ืองจากการประชุมวิชาการระดับชาติ/ระดับนานาชาติหรือมี

การตีพิมพในวารสารวิชารที่ปรากฏในฐานขอมูล TCI
0.50 มีการตีพิมพในวารสารวิชาการระดับชาติที่มีชื่อปรากฏอยูในประกาศของ  สมศ.
0.75 มีการตีพิมพในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ปรากฏในฐานขอมูลการจัดอันดับวารสาร

SJR (SCImango Journal Rank: www.scimagojr.com) โดยวารสารน้ันถูกจัดอยูในควอ
ไทลที่ 3 หรือ 4 (Q3 หรื Q4) ในปลาสุด  ใน subject category ที่ตีพิมพ  หรือมีการตีพิมพ
ในวารสารวิชาการในระดับนานาชาติที่มีชื่อปรากฏอยูในประกาศของ สมศ.

1.00 มีการตีพิมพในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ปรากฏในฐานขอมูลการจัดอันดับวารสาร
SJR (SCImago Journal Rank: www.scimagojr.com) โดยวารสารน้ันถูกจัดอยูในควอไทล
ที่ 1 หรือ 2 (Q1 หรือ Q2) ในปลาสุด ใน subject category ที่ตีพิมพ  หรือมีการตีพิมพใน
วารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ปรากกในฐานขอมูลสากล ISI และ Scopus

กําหนดระดับคุณภาพงานสรางสรรคที่เผยแพร ดังน้ี

คานํ้าหนัก ระดับคุณภาพงานสรางสรรค*
0.125 งานสรางสรรคที่ไดรับการเผยแพรในระดับสถาบันหรือจังหวัด
0.25 งานสรางสรรคที่ไดรับการเผยแพรในระดับชาติ
0.50 งานสรางสรรคที่ไดรับการเผยแพรในระดับความรวมมือระหวางประเทศ
0.75 งานสรางสรรคที่ไดรับการเผยแพรในระดับภูมิภาคอาเซียน
1.00 งานสรางสรรคที่ไดรับการเผยแพรในระดับนานาชาติ

* องคประกอบของคณะกรรมการไมนอยกวา 3 คน และตองมีบุคลิคภายนอกสถานศึกษารวมพิจารณาดวย

*อาเซียน หมายถึง สมาคมประชาชาติแหงเอเชียตะวันออกเฉียงใต (Association of South East Asian
Nations) มี 10 ประเทศ ไดแก บรูไน กัมพูชา อินโดนีเซีย สปป.ลาว มาเลเซีย พมา ฟลิปปนส สิงคโปร ไทย
และ เวีดยนาม

การเผยแพรในระดับความรวมมือระหวางประเทศ เปนโครงการรวมมือระหวางประเทศไทยกับ
ประเทศอ่ืน
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การเผยแพรในระดับภูมิภาคอาเซียน เปนการเผยแพรเฉพาะในกลุมอาเซียน 10 ประเทศ (อยาง
นอย 5 ประเทศ หมายถึงนับรวมประเทศไทยดวย) และการใหคะแนนตามแหลงเผยแพร ไมจําเปนตองไป
แสดงในตางประเทศ

การเผยแพรในระดับนานาชาติ เปนการเผยแพรที่เปดกวางสําหรับทุกประเทศ (อยางนอย 5
ประเทศ ที่ไมไดอยูในกลุมอาเซียน
วิธีการคํานวณ

ผลรวมถวงน้ําหนักของงานวิจัยหรืองานสรางสรรคที่ตีพิมพหรือเผยแพร
x 100

อาจารยประจําและนักวิจัยประจําทั้งหมด

เกณฑการใหคะแนน
ใชบัญญัติไตรยางศเทียบ โดยกําหนดรอยละเทากับ 5 คะแนน จําแนกตามกลุมสาขาวิชา ดังน้ี

กลุมสาขาวิชา 5 คะแนน
วิทยาศาสตรสุขภาพ 20
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 20
มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 10

การคิดคะแนนระดับคณะ  ใหนําคะแนนที่คิดไดของแตละกลุมสาขาวิชามาหาคาเฉลี่ย  และการ
คิดคะแนนระดับสถาบันใหนําคะแนนที่คิดไดในแตละคณะมาหาคาเฉลี่ย

ขอมูลประกอบการพิจารณา
1. จํานวนและรายชื่อบทความวิจัยระดับชาติและนานาชาติทั้งหมด  ของอาจารยประจําและ

นักวิจัยและประจํา ทั้งที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาตอตามปการศึกษาหรือปปฏิทินที่ตรงกับปการศึกษา
พรอมชื่อเจาของบทความ  ปที่ตีพิมพ  ขื่อวารสารหรือรายงานสืบเน่ืองจากการประชุมวิชาการ  และคานํ้าหนัก
ของแตละบทความวิจัย

2. จํานวนและรายชื่อผลงานสรางสรรคที่เผยแพรในระดับชาติหรือระดับนานาชาติทั้งหมดของ
อาจารยประจําและนักวิจัยประจํา  ทั้งที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาตอ  พรอมชื่อเจาของผลงาน  ปที่เผยแพร
ชื่อสถานที่  จังหวัด  หรือประเทศที่เผยแพร  และระบุรูปแบบของการเผยแพรพรอมหลักฐาน และคานํ้าหนัก
ของแตละผลงานสรางสรรค

3. หลักฐานแสดงความเปนเจาของโครงการวิจัย
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ตัวบงชี้ 4.5 งานวิจัยหรืองานสรางสรรคท่ีนําไปหใชประโยชน (สมศ. 6)
ชนิดของตัวบงชี้ : ผลผลิต
คําอธิบาย

การวิจัยเปนพันธกิจหน่ึงที่สําคัญของสถาบันอุดมศึกษา  การดําเนินการตามพันธกิจอยางมี
ประสิทธิภาพและประสบความสําเร็จน้ัน สามารถพิจารณาไดจากผลงานวิจัยและงานสรางสรรคที่มีคุณภาพ
และมีประโยชนสูการนําไปใชจากการเปรียบทียบจํานวนงานวิจัยหรืองานสรางสรรคของอาจารยประจําและ
นักวิจัยประจําที่นําไปใชประโยชนในการแกปญหาตามวัตถุประสงคที่ระบุไวในโครงการวิจัยและรายงานการ
วิจัยโดยไดรับการรับรองการใชประโยชนจากหนวยงานที่เกี่ยวของกับจํานวนอาจารยประจําและนักวิจัย
ประจํา

งานวิจัยหรืองานสรางสรรคที่นําไปใชประโยชน  หมายถึง  งานวิจัยหรืองานสรางสรรคที่ได
นําไปใชประโยชนตามวัตถุประสงคที่ระบุไวในโครงการ  โครงการวิจัย  และรายงานการวิจัยอยา งถูกตอง
สามารถนําไปสูการแกปญหาไดอยางเปนรูปธรรม  มีความคิดริเร่ิมสรางสรรคในการประยุกตใชกับ
กลุมเปาหมายโดยมีหลักฐานปรากฏชัดเจนถึงการนําไปใชจนกอใหเกิดประโยชนไดจริงอยางชัดเจน  ตาม
วัตถุประสงคและ/หรือ ไดการรับรองการใชประโยชนจากหนวยงานที่เกี่ยวของ  โดยมีหลักฐานเชิงประจักษ
หรือการรับรอง/การตรวจรับงานโดยหนวยงานภายนอกสถานศึกษา

ประเภทของการใชประโยชนจากงานวิจัยและงานสรางสรรค  ที่สามารถนําไปสูการแกปญหาได
อยางเปนรูปธรรม  มีดังน้ี

1. การใชประโยชนในเชิงสาธารณะ  เชน  ผลงานวิจัยที่นําไปใชใหเกิดประโยชนแกสาธารณชน
ในเร่ืองตาง ๆ ที่ทําใหคุณภาพชีวิตและเศรษฐกิจของประชาชนดีขึ้น  ไดแก  การใชประโยชนดานสาธารณสุข
ดานการบริหารจัดการสําหรับวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม (SME) ดานการสงเสริมประชาธิปไตยภาค
ประชาชน  ดานศิลปะและวัฒนธรรม  ดานวิถีชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เปนตน

2. การใชประโยชนในเชิงนโยบาย  เชน  ใชประโยชนจากผลงานวิจัยเชิงนโยบายในการนําไป
ประกอบเปนขอมูลการประกาศใชกฎหมาย  หรือกําหนดมาตรการ  กฏเกณฑตาง ๆ โดยองคกร  หรือ
หนวยงานภาครัฐและเอกชน  เปนตน

3. การใชประโยชนในเชิงพาณิชย เชน  งานวิจัยหรืองานสรางสรรคที่นําไปสูการพัฒนา
สิ่งประดิษฐ  หรือผลิตภัณฑซึ่งกอใหเกิดรายได  หรือนําไปสูการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต

4. การใชประโยชนทางออมของงานสรางสรรค  ซึ่งเปนการสรางคุณคาทางจิตใจ  ยกระดับ
จิตใจ  กอใหเกิดสุนทรียภาพ  สรางความสุข เชน  งานศิลปะที่นําไปใชในโรงพยาบาล  ซึ่งไดมีการศึกษาและ
การประเมินไว

หนวยงานท่ีเกี่ยวของในการรับรองการนํางานวิจัยหรืองานสรางสรรคไปใชประโยชน หมายถึง
หนวยงานหรือองคกร  หรือชุมชนภายนอกสถานศึกษาระดับอุดมศึกษา  ที่มีการนํางานวิจัยหรืองานสรางสรรค
ของสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาไปใชกอใหเกิดประโยชน  โดยมีหลักฐานเชิงประจักษหรือการรับรอง /การ
ตรวจรับงานโดยหนวยงานภายนอกสถานศึกษา
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การนับจํานวนผลงานวิจัยหรือผลงานสรางสรรคท่ีนําไปใชประโยชน ใหนับจากวันที่นํา
ผลงานวิจัยหรืองานสรางสรรคมาใชและเกิดผลชัดเจนโดยที่ผลงานวิจัยจะดําเนินการในชวงเวลาใดก็ได
ชวงเวลาที่ใชจะเปนไปตามปปฏิทิน หรือปงบประมาณ หรือปการศึกษา อยางใดอยางหน่ึงตามระบบที่
มหาวิทยาลัยจัดเก็บขอมูล ในกรณีที่งานวิจัยหรืองานสรางสรรคมีการนําไปใชประโยชนมากกวา 1 คร้ัง ใหนับ
การใชประโยชนเพียงคร้ังเดียว ยกเวนในกรณีที่มีการใชประโยชนที่แตกตางกันชัดเจนตามมิติของการใช
ประโยชนที่ไมซ้ํากัน
วิธีการคํานวณ

ผลรวมของจํานวนงานวิจัยหรืองานสรางสรรคที่นําไปใชประโยชน
x 100

จํานวนอาจารยประจําและนักวิจัยประจําทั้งหมด

เกณฑการใหคะแนน
ใชบัญญัติไตรยางศเทียบ โดยกําหนดรอยละ 20 เทากับ 5 คะแนน ทุกกลุมสาขาวิชา

ขอมูลประกอบการพิจารณา
1. จํานวนและรายชื่องานวิจัยหรืองานสรางสรรคที่นําไปใชใหเกิดประโยชนของอาจารยประจํา

และนักวิจัยประจํา  โดยนับรวมผลงานที่นําไปใชประโยชนของอาจารยและนักวิจัยประจําทั้งที่ปฏิบัติงานจริง
และลาศึกษาตอ  พรอมชื่อเจาของผลงาน  ปที่งานวิจัยหรืองานสรางสรรคดําเนินการเสร็จ  ปที่นําไปใช
ประโยชน ชื่อหนวยงานที่นําไปใชประโยชน โดยมีหลักฐานการรับรองการใชประโยชนจากหนวยงานหรือ
องคกรที่เกี่ยวของ  ทั้งน้ีใหแสดงขอมูลที่ระบุรายละเอียดการใชประโยช นที่ชัดเจนดวย  ตามแนวทาง
ดังตอไปน้ี

- การใชประโยชนในเชิงสาธารณะ เชน ผลงานวิจัยที่นําไปใชใหเกิดประโยชนแกสาธารณะ
ชนในเร่ืองตาง ๆ ที่ทําใหคุณภาพชีวิตและเศรษฐกิจของประชาชนดีขึ้น  ไดแก  การใชประโยชนดาน
สาธารณสุข ดานการบริหารจัดการสําหรับวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม (SME) ดานการสงเสริม
ประชาธิปไตย ภาคประชาชน  ดานศิลปะและวัฒนธรรม  ดานวิถีชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  เปน
ตน

- การใชประโยชนในเชิงนโยบาย  เชน  ใชประโยชนจากผลงานวิจัยเชิงนโยบายในการ
นําไปประกอบเปนขอมูลการประกาศใชกฏหมาย  หรือกําหนดมาตรการ  กฏเกณฑตาง ๆ โดยองคกร  หรือ
หนวยงานภาครัฐและเอกชน  เปนตน

- การใชประโยชนในเชิงพานิชย  เชน  งานวิจัยหรืองานสรางสรรคที่นําไปสูการพัฒนา
สิ่งประดิษฐหรือผลิตภัณฑซึ่งกอใหเกิดรายได  หรือนําไปสูการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต  เปนตน
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- การใชประโยชนทางออมของงานสรางสรรค  ซึ่งเปนการสรางคุณคาทางจิตใจ  ยกระดับ
จิตใจ  กอใหเกิดสุนทรียภาพ  สรางความสุข  เชน  งานศิลปะที่นําไปใชในโรงพยาบาล  ซึ่งไดมีการศึกษาตอ
และประเมินไว

2. จํานวนอาจารยประจําและนักวิจัยประจําทั้งหมดในแตละปการศึกษา  โดยนับรวมอาจารย
และนักวิจัยประจําที่ลาศึกษาตอ
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ตัวบงชี้ 4.6 ผลงานวิชาการท่ีไดรับการรับรองคุณภาพ (สมศ. 7)
ชนิดของตัวบงชี้ : ผลผลิต
คําอธิบาย

ผลงานทางวิชาการที่มีคุณภาพ สะทอนถึงสมรรถนะในการศึกษา คนควา วิเคราะห สังเคราะห
วิจัย การปฏิบัติจริงและไดนําไปใชในการแกปญหา หรือพัฒนางานในหนาที่จนเกิดผลดีตอการพัฒนาคุณภาพ
การจัดการศึกษา และเปนประโยชนตอความกาวหนาทางวิชาการ

ผลงานวิชาการที่ไดรับรองคุณภาพ  หมายถึง  บทความวิชาการ  ตํารา  หรือหนังสือ  ที่ผาน
กระบวนการกลั่นกรองและไดรับการรับรองคุณภาพแลว  ตามเกณฑของ  กพอ. เร่ืองหลักเกณฑการขอ
กําหนดตําแหนงทางวิชาการหรือเทียบเทา

ผลงานทางวิชาการที่เปนบทความวิชาการ (Academic Paper) ตํารา (Textbook) หรือหนังสือ
(Book) ตองเปนผลงานที่ผานกระบวนการกลั่นกรองผลงานกอนตีพิมพ  โดยมีรายละเอียดดังน้ี

- บทความวิชาการ  หมายถึง  เอกสารทางวิชาการที่เรียบเรียงอยางเปนระบบ  มีขอความรูที่
สะทอนมุมมอง  แนวคิดเชิงทฤษฎีที่ไดจากประสบการณ  การสังเคราะหเอกสาร  หรือ  การวิจัย  โดยจัดทําใน
รูปของบทความเพื่อตีพิมพเผยแพรในวารสารวิชาการที่มีคุณภาพซึ่งมีผูตรวจอาน

- ตํารา  หมายถึง  เอกสารทางวิชาการที่เรียบเรียงอยางเปนระบบ  อาจเขียนเพื่อตอบสนอง
เน้ือหาทั้งหมดของรายวิชาหรือเปนสวนหน่ึงของวิชาหรือหลักสูตรก็ได  โดยมีการวิเคราะหและสังเคราะห
ความรูที่เกี่ยวของ  และสะทอนใหเห็นความสามารถในการถายทอดวิชาในระดับอุดมศึกษา

- หนังสือ  หมายถึง  เอกสารทางวิชาการที่เขียนขึ้นเพื่อเผยแพรความรู  ไปสูวงวิชาการหรือ
ผูอานทั่วไป  โดยไมจําเปนตองเปนไปตามขอกําหนดของหลักสูตรหรือตองนํามาประกอบการเรียนการสอน
ในวิชาใดวิชาหน่ึง  ทั้งน้ีจะตองเปนเอกสารที่เรียบเรียงขึ้นอยางมีเอกภาพ  มีรากฐานทางวิชาการที่มั่นคงและ
ใหทัศนะของผูเขียนที่สรางเสริมปญญาความคิด  และสรางความแข็งแกรงทางวิชาการใหแกสาขาวิชาน้ัน ๆ
หรือ  สาขาวิชาที่เกี่ยวเน่ือง

เกณฑการประเมิน
กําหนดระดับคุณภาพผลงานวิชาการ ดังน้ี

คานํ้าหนัก ระดับคุณภาพผลงานวิชาการ
0.25 บทความวิชาการที่ไดรับการตีพิมพในวารสารระดับชาติ
0.50 บทความวิชาการที่ไดรับการตีพิมพในวารสารระดับนานาชาติ
0.75 ตําราหรือหนังสือที่มีการประเมินผานตามเกณฑโดยผูทรงคุณวุฒิที่สถานศึกษากําหนด
1.00 ตําราหรือหนังสือที่ใชในการขอผลงานทางวิชาการและผานการพิจารณาตามเกณฑการขอ

ตําแหนงทางวิชาการแลว หรือตําราหรือหนังสือที่มีคุณภาพสูงมีผูทรงคุณวุฒิตรวจอานตาม
เกณฑการขอตําแหนงทางวิชาการ
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วิธีการคํานวณ

ผลรวมถวงนํ้าหนักของผลงานวิชาการที่ไดรับรองคุณภาพ
x 100จํานวนอาจารยประจําและนักวิจัยประจําทั้งหมด

เกณฑการใหคะแนน
ใชบัญญัติไตรยางศเทียบ โดยกําหนดรอยละ 10 เทากับ 5 คะแนน ทุกกลุมสาขาวิชา

ขอมูลประกอบการพิจารณา
1. จํานวนและรายชื่อผลงานวิชาการ (บทความวิชาการ  ตํารา  หนังสือระดับอุดมศึกษา) ที่มี

คุณภาพของอาจารยประจํา  โดยนับรวมผลงานของอาจารยทั้งที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษ าตอ  พรอมชื่อ
เจาของผลงาน  ปที่ผลงานแลวเสร็จ  ปที่ไดรับการรับรองคุณภาพจากหนวยงานที่เชื่อถือได  ชื่อหนวยงานที่
รับรอง  และมีหลักฐานการรับรองคุณภาพจากหนวยงานที่เกี่ยวของ  คานํ้าหนักของผลงานวิชาการแตละชิ้น

2. จํานวนอาจารยประจําและนักวิจัยประจําทั้งหมดในแตละปการศึกษา  โดยนับรวมอาจารยที่
ลาศึกษาตอ
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องคประกอบท่ี 5 การบริการวิชาการแกสังคม

การบริการทางวิชาการแกสังคมเปนหน่ึงในภารกิจหลักของสถาบันอุดมศึกษา สถาบันพึง
ใหบริการทางวิชาการแกชุมชน สังคม และประเทศชาติ ในรูปแบบตางๆ ตามความถนัดและใน
ดานที่สถาบันมีความเชี่ยวชาญ การใหบริการทางวิชาการอาจใหเปลาโดยไมคิดคาใชจายหรืออาจ
คิดคาใชจายตามความเหมาะสม โดยใหบริการทั้งหนวยงานภาครัฐและเอกชน หนวยงานอิสระ
หนวยงานสาธารณะชุมชน และสังคมโดยกวาง รูปแบบการใหบริการทางวิชาการมีความ
หลากหลาย เชน การอนุญาตใหใชประโยชนทรัพยากรของสถาบัน เปนแหลงอางอิงทางวิชาการ
ใหคําปรึกษา ใหการอบรม จัดประชุมหรือสัมมนาวิชาการ ทํางานวิจัยเพื่อตอบคําถามตางๆ หรือ
เพื่อชี้แนะสังคม การใหบริการทางวิชาการนอกจากเปนการทําประโยชนใหสังคมแลว สถาบันยัง
ไดรับประโยชนในดานตาง ๆ คือ เพิ่มพูนความรูและประสบการณของอาจารยอันจะนํามาสูการ
พัฒนาหลักสูตร มีการบูรณาการเพื่อใชประโยชนทางดานการจัดการเรียนการสอนและการวิจัย
พัฒนาตําแหนงทางวิชาการของอาจารย สรางเครือขายกับหนวยงานตาง ๆ ซึ่งเปนแหลงงานของ
นักศึกษาและเปนการสรางรายไดของสถาบันจากการใหบริการทางวิชาการดวย

ตัวบงชี้ 5.1 ระบบและกลไกการบริการทางวิชาการแกสังคม (สกอ. 5.1)
ชนิดของตัวบงชี้ : กระบวนการ
คําอธิบาย

การบริการทางวิชาการแกสังคมเปนภารกิจหลักอยางหน่ึงของสถาบันอุดมศึกษา สถาบันพึง
กําหนดหลักเกณฑและขั้นตอนการบริการทางวิชาการอยางเปนระบบ และมีการจัดโครงสรางสถาบันเพื่อเปน
กลไกในการขับเคลื่อนระบบดังกลาว การใหบริการทางวิชาการตองมีความเชื่อมโยงกับการจัดการเรียนการ
สอนและการวิจัย และสามารถบูรณาการงานบริการทางวิชาการแกสังคมกับการเรียนการสอนและการวิจัย
อยางเปนรูปธรรม

เกณฑมาตรฐาน :
1. มีระบบและกลไกการบริการทางวิชาการแกสังคม และดําเนินการตามระบบที่กําหนด
2. มีการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแกสังคมกับการเรียนการสอน
3. มีการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแกสังคมกับการวิจัย
4. มีการประเมินผลความสําเร็จของการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแกสังคมกับการเรียน

การสอนและการวิจัย
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5. มีการนําผลการประเมินไปปรับปรุงการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแกสังคมกับการเรียน
การสอนและการวิจัย
หมายเหตุ :
เกณฑมาตรฐานขอที่ 4 ตองมีการประเมินความสําเร็จของการบูรณาการตามเกณฑขอ 2 และขอ 3

เกณฑการประเมิน :

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5
มีการดําเนินการ

1 ขอ
มีการดําเนินการ

2 ขอ
มีการดําเนินการ

3 ขอ
มีการดําเนินการ

4 ขอ
มีการดําเนินการ

5 ขอ
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ตัวบงชี้ 5.2 กระบวนการบริการทางวิชาการใหเกิดประโยชนตอสังคม (สกอ. 5.2)
ชนิดของตัวบงชี้ : กระบวนการ
คําอธิบาย

ความสามารถในการใหบริการทางวิชาการในลักษณะหวงโซคุณภาพที่สนองความตองการและ
เปนที่พึ่งของชุมชน ภาครัฐ ภาคเอกชน หนวยงานวิชาชีพ สังคมไดอยางมีคุณภาพตามศักยภาพและความพรอม
ตามจุดเนนของสถาบัน พิจารณาไดจาก (1) ประโยชนหรือผลกระทบของการใหบริการทางวิชาการ (2) การ
สรางความรวมมือกับหนวยงานภายนอก และ (3) ความรูที่เกิดจากการใหบริการทางวิชาการและการเผยแพร
ความรูน้ันทั้งภายในและภายนอกสถาบัน

เกณฑมาตรฐาน :
1. มีการสํารวจความตองการของชุมชน หรือภาครัฐ หรือภาคเอกชน หรือหนวยงานวิชาชีพเพื่อ

ประกอบการกําหนดทิศทางและการจัดทําแผนการบริการทางวิชาการตามจุดเนนของสถาบัน
2. มีความรวมมือดานบริการทางวิชาการเพื่อการเรียนรูและเสริมสรางความเขมแข็งของชุมชน

หรือภาคเอกชน หรือภาครัฐ หรือหนวยงานวิชาชีพ
3. มีการประเมินประโยชนหรือผลกระทบของการใหบริการทางวิชาการตอสังคม
4. มีการนําผลการประเมินในขอ 3 ไปพัฒนาระบบและกลไก หรือกิจกรรมการใหบริการทาง

วิชาการ
5. มีการพัฒนาความรูที่ไดจากการใหบริการทางวิชาการและถายทอดความรูสูบุคลากรภายใน

สถาบันและเผยแพรสูสาธารณชน

เกณฑการประเมิน :
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5

มีการดําเนินการ
1 ขอ

มีการดําเนินการ
2 ขอ

มีการดําเนินการ
3 ขอ

มีการดําเนินการ
4 ขอ

มีการดําเนินการ
5 ขอ
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ตัวบงชี้ 5.3 ผลการนําความรูและประสบการณจากการใหบริการวิชาการมาใชในการพัฒนาการเรียนการสอน
และ/หรือการวิจัย (สมศ. 8)

ชนิดของตัวบงชี้ : ผลผลิต
คําอธิบาย

การใหบริการวิชาการ หมายถึง การที่สถาบันการศึกษาซึ่งอยูในฐานะที่เปนที่พึ่งของชุมชนหรือ
เปนแหลงอางอิงทางวิชาการ หรือทําหนาที่ใดๆ ที่มีผลตอการพัฒนาขึ้นของชุมชนในดานวิชาการหรือการ
พัฒนาความรู ตลอดจนความเขมแข็งประเทศชาติและนานาชาติ รวมถึงการบริการที่มีคาตอบแทน และบริการ
วิชาการใหเปลา โดยมีการนําความรูและประสบการณมาใชพัฒนาหรือบูรณาการเขากับการเรียนการสอนหรือ
การวิจัย อาทิ บทความ ตํารา หนังสือ รายวิชาหรือหลักสูตร เปนตน

การนําความรูและประสบการณจากการใหบริการวิชาการมาพัฒนามี 2 ประเภท  คือ
1. การพัฒนาการเรียนการสอน
2. การพัฒนาการวิจัย
ในการประเมินตัวบงชี้น้ีตองมีโครงการท้ังสองประเภท  ท้ังน้ีในแตละโครงการไมจําเปนตองมีท้ัง

สองประเภท และผลการใชในการพัฒนาการเรียนการสอนและการวิจัยตองเสร็จสิ้นในปท่ีประเมิน
วิธีการคํานวณ

จํานวนโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการ
ที่นํามาใชในการพัฒนาการเรียนการสอนและการวิจัย x 100

จํานวนโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการตามแผนที่สภาสถาบันอนุมัติ

เกณฑการใหคะแนน
ใชบัญญัติไตรยางศเทียบ โดยกําหนดรอยละ 30 เทากับ 5 คะแนน

ขอมูลประกอบการพิจารณา
1. หลักฐาน  เอกสาร  ขอมูลที่แสดงวาอาจารยประจําไดรวบรวม  จัดระบบ  และมีการประมวล

ความรูและประสบการณจากการใหบริการวิชาการมาใชประโยชนในการเรียนการสอน  และการวิจัยโดยอาจ
ไปตอยอดพัฒนาเปนหนังสือ  ตํารา  หรืองานวิจัย  ขยายผลนําไปสูการปรับปรุงรายวิชาหรือนําไปสูการเปด
รายวิชาใหม

2. โครงการบริการวิชาการที่นับในตัวต้ังจะตองมีผลการบูรณาการเสร็จสิ้นในปที่ประเมิน  และ
โครงการวิชาการที่เปนตัวหารเปนโครงการบริการวิชาการที่ดําเนินการในปที่ประเมิน  โครงการหน่ึง ๆ จะ
บูรณาการเฉพาะกับการเรียนการสอน  หรือเฉพาะกับงานวิจัย  หรือจะบูรณาการกับทั้งการเรียนการสอน   และ
การวิจัยก็ได

3. การบริการวิชาการ  เปนการใหบริการแกบุคคลหรือหนวยงานภานอกสถานศึกษา  ทั้งการ
ประเมินในระดับคณะและระดับสถาบัน
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ตัวบงชี้ 5.4 ผลการเรียนรูและเสริมสรางความเขมแข็งของชุมชนหรือองคกรภายนอก (สมศ. 9)
ชนิดของตัวบงชี้ : ผลผลิต
คําอธิบาย

โครงการที่มีผลตอการพัฒนาและเสริมสรางความเขมแข็งของชุมชน หมายถึง โครงการที่สถาบัน
จัดขึ้นเพื่อพัฒนาชุมชนหรือองคกรภายนอกและเมื่อดําเนินการแลวมีผลกอใหเกิดการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่
ดีขึ้นแกชุมชนหรือองคกรภายนอกในดานตางๆ หรือ  ทําใหชุมชนหรือองคกรภายนอกสามารถพึ่งพาตนเองได
ตามศักยภาพของตน

ประเด็นการพิจารณา
1. มีการดําเนินงานตามวงจรคุณภาพ (PDCA) โดยการมีสวนรวมของชุมชนหรือองคกร
2. บรรลุเปาหมายตามแผนประจําปไมตํ่ากวารอยละ 80
3. ชุมชนหรือองคกรมีผูนําหรือสมาชิกที่มีการเรียนรูและดําเนินกิจกรรมอยางตอเน่ือง
4. ชุมชนหรือองคกรสรางกลไกที่มีการพัฒนาตนเอง  โดยคงอัตลักษณของคนในชุมชนและ

เอกลักษณของทองถิ่นอยางตอเน่ืองหรือยั่งยืน
5. มีผลกระทบที่เกิดประโยชนสรางคุณคาตอสังคม หรือชุมชน/องคกรมีความเขมแข็ง

เกณฑการใหคะแนน
1 2 3 4 5

ปฏิบัติได
1 ขอ

ปฏิบัติได
2 ขอ

ปฏิบัติได
3 ขอ

ปฏิบัติได
4 ขอ

ปฏิบัติได
5 ขอ

ขอมูลประกอบการพิจารณา
1. แผนและกิจกรรมหรือโครงการที่สงเสริมความเขมแข็งของชุมชนหรือองคกร
2. รายงาน  เอกสารผลการปฏิบัติตามภารกิจหรือโครงการ
3. ขอมูลที่แสดงถึงผลการดําเนินงานตามกิจกรรมหรือโครงการโดยผูนําหรือสมาชิกของ

ชุมชนหรือองคกรไดเรียนรูและดําเนินกิจกรรมอยางตอเน่ือง  และพัฒนาตามอัตลักษณของคนในชุมชน
และเอกลักษณของทองถิ่นอยางตอเนื่องหรือยั่งยืน

4. ขอมูลที่แสดงถึงผลการดําเนินงานตามกิจกรรมหรือโครงการของชุมชนหรือองคกรที่
สรางประโยชน  ความเขมแข็งและคุณคาตอสังคม  ชุมชน  หรือองคกร

5. “ตอเน่ือง” หมายถึง  มีการดําเนินงานตั้งแต 2 ปขึ้นไป
6. “ยั่งยืน” หมายถึง  มีการดําเนินงานต้ังแต 5 ปขึ้นไป
7. “เขมแข็ง” หมายถึง  สามารถพึ่งพาตนเองได

หมายเหตุ : สําหรับสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาที่ไดรับการประเมินป 2555 เปนตนไป
สามารถใชโครงการ/กิจกรรมใหมที่ปรากฏอยูในแผนระยะยาว โดยไดรับการอนุมัติจากสภาสถาบันวา
เปนโครงการ/กิจกรรมที่ตอเน่ืองในอนาคตและจะยั่งยืน  เขมแข็ง  สามารถพึ่งพาตนเองได  โดย  สมศ .
จะพิจารณาใหคะแนนลวงหนา
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องคประกอบท่ี ๖. การทํานุบํารุงศิลปและวัฒนธรรม

การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมถือเปนพันธกิจสําคัญประการหน่ึงของสถาบันอุดมศึกษา
ดังน้ัน สถาบันอุดมศึกษาจึงตองมีระบบและกลไกการดําเนินงานดานน้ีใหเปนไปอยางมี
ประสิทธิภาพและคุณภาพ โดยอาจมีจุดเนนเฉพาะที่แตกตางกันตามปรัชญาและธรรมชาติของแตละ
สถาบัน และมีการบูรณาการเขากับพันธกิจอ่ืนๆ โดยเฉพาะการผลิตบัณฑิต รวมทั้งมีการจัดกิจกรรม
ที่ฟนฟู อนุรักษ สืบสานพัฒนา เผยแพรศิลปะและวัฒนธรรม สรางสรรค สงเสริมภูมิปญญาทองถิ่น
ใหเปนรากฐานการพัฒนาองคความรูที่ดีขึ้น

ตัวบงชี้ 6.1 ระบบและกลไกการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม (สกอ. 6.1)
ชนิดของตัวบงชี้ : กระบวนการ
คําอธิบาย

สถาบันอุดมศึกษาตองมีนโยบาย แผนงาน โครงสราง และการบริหารจัดการงานทํานุบํารุงศิลปะ
และวัฒนธรรมทั้งการอนุรักษ ฟนฟู สืบสาน เผยแพรวัฒนธรรม ภูมิปญญาทองถิ่นตามจุดเนนของสถาบันอยาง
มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล มีการบูรณาการการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมกับการเรียนการสอนและ
กิจกรรมนักศึกษา

เกณฑมาตรฐาน :
1. มีระบบและกลไกการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม และดําเนินการตามระบบที่กําหนด
2. มีการบูรณาการงานดานทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมกับการจัดการเรียนการสอนและ

กิจกรรมนักศึกษา
3. มีการเผยแพรกิจกรรมหรือการบริการดานทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมตอสาธารณชน
4. มีการประเมินผลความสําเร็จของการบูรณาการงานดานทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมกับการ

จัดการเรียนการสอนและกิจกรรมนักศึกษา
5. มีการนําผลการประเมินไปปรับปรุงการบูรณาการงานดานทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมกับ

การจัดการเรียนการสอนและกิจกรรมนักศึกษา
6. มีการกําหนดหรือสรางมาตรฐานคุณภาพดานศิลปะและวัฒนธรรมและมีผลงานเปนที่ยอมรับ

ในระดับชาติ

เกณฑการประเมิน
1 2 3 4 5

มีการดําเนินการ
1 ขอ

มีการดําเนินการ
2 ขอ

มีการดําเนินการ
3 ขอ

มีการดําเนินการ
4 ขอ

มีการดําเนินการ
5 หรือ 6 ขอ
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ตัวบงชี้ 6.2 การสงเสริมและสนับสนุนดานศิลปะและวัฒนธรรม (สมศ. 10)
ชนิดของตัวบงชี้ : ผลผลิต

คําอธิบาย
ศิลปะและวัฒนธรรม  เปนตัวบงชี้ถึงคุณภาพ วิถีชีวิตและจิตใจที่ดีงามของบุคคลและสังคม  เปน

พันธกิจหลักประการหน่ึงที่สถานศึกษาพึงตระหนัก  ที่จะตองใหความสําคัญในการสงเสริม  สนับสนุน
เพื่อใหสังคมในสถานศึกษาอยูรวมกันอยางมีความสุข  อยางมีคุณคา  สามารถเปนแบบอยางที่นาศรัทธา  และ
เปนที่ยอมรับของสังคม  การสงเสริมสนับสนุนจําตองดําเนินการอยางมีประสิทธิภาพที่จริงใจไดตอเน่ืองที่
มั่นคงและยั่งยืน  โดยการกําหนดวัตถุประสงคและเปาหมายที่ชัดและสามารถประเมินผลได

ประเด็นการพิจารณา
1. มีการดําเนินงานตามวงจรคุณภาพ (PDCA)
2. บรรลุเปาหมายตามแผนประจําปไมตํ่ากวารอยละ 80
3. มีการดําเนินงานสม่ําเสมออยางตอเน่ือง
4. เกิดประโยชนและสรางคุณคาตอชุมชนภายใน/ภายนอก
5. ไดรับการยกยองระดับชาติและ/หรือนานาชาติ

เกณฑการใหคะแนน

1 2 3 4 5
ปฏิบัติได

1 ขอ
ปฏิบัติได

2 ขอ
ปฏิบัติได

3 ขอ
ปฏิบัติได

4 ขอ
ปฏิบัติได

5 ขอ

ขอมูลประกอบการพิจารณา
1. นโยบาย  แผน  ระบบและกลไกในการสงเสริมและสนับสนุนดานศิลปะและวัฒนธรรม
2. โครงการหรือกิจกรรมที่สงเสริมและสนับสนุนดานศิลปะและวัฒนธรรม  พรอมรายละเอียด

ของโครงการหรือกิจกรรม  รวมทั้งตัวบงชี้และเปาหมายความสําเร็จ
3. รายงานสรุปผลหรือประเมินโครงการหรือกิจกรรม (ประโยชนและคุณคาตอชุมชน)
4. หลักฐานที่อธิบายรายละเอียดและแสดงกระบวนการไดมาซึ่งขอมูลของการสรุปผลสําเร็จ

เชน  ขั้นตอนและชวงระยะเวลาการเก็บขอมูล  การสุมตัวอยาง  แบบสํารวจหรือแบบสอบถามหรือแบบ
ประเมิน  วิธีวิเคราะหผล  เปนตน

5. รายงาน  รางวัลที่ไดรับการประกาศเกียรติคุณ  ยกยอง  ระดับชาติและนานาชาติ  จากสถาบัน
หรือหนวยงานที่เปนที่ยอมรับ



สํานักประกันคุณภาพ คูมือตัวบงชี้การประเมิน และเกณฑมาตรฐานการประเมินคุณภาพของมทร. พระนคร
70

ตัวบงชี้ 6.3 การพัฒนาสุนทรียภาพในมิติทางศิลปะและวัฒนธรรม (สมศ. 11)
ชนิดของตัวบงชี้ : ผลผลิต
คําอธิบาย

ศิลปะและวัฒนธรรม  เกี่ยวของกับความสุนทรียและรสนิยม  เกิดรูปแบบวิถีชีวิตและสังคม  โดย
มีลักษณะที่เปนพลวัต  มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา  จําเปนตองรูทันอยางมีปญญา  โดยมีแผ นในการพัฒนา
ใหความรูและประสบการณดานสุนทรียภาพในบริบทของศิลปะแดละวัฒนธรรม  สามารถเลือกรับ  รักษาและ
สรางใหตนเองและสังคมอยูรวมกันอยางรูคุณคาความงาม  อยางมีสุนทรียที่มีรสนิยม

ประเด็นการพิจารณา
1. การมีสวนรวมของบุคลากรในสถาบันที่กอใหเกิดวัฒนธรรมที่ดี
2. สิ่งแวดลอมดานความปลอดภัยของอาคารสถานที่  สะอาดถูกสุขลักษณะ  และตกแตงอยางมี

ความสุนทรีย
3. ปรับแตงและรักษาภูมิทัศนใหสวยงาม  สอดคลองกับธรรมชาติ  และเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม
4. การจัดใหมีพื้นที่และกิจกรรมทางวัฒนธรรมที่เอ้ือและสงเสริมใหนักศึกษาและบุคลากร

มีสวมรวมอยางสม่ําเสมอ
5. ระดับความพึงพอใจของบุคลากรและนักศึกษาที่เกี่ยวกับประเด็น 1-4 ไมตํ่ากวา 3.51 จาก

คะแนนเต็ม 5

เกณฑการใหคะแนน

1 2 3 4 5
ปฏิบัติได

1 ขอ
ปฏิบัติได

2 ขอ
ปฏิบัติได

3 ขอ
ปฏิบัติได

4 ขอ
ปฏิบัติได

5 ขอ

ขอมูลประกอบการพิจารณา
1. หลักฐานที่แสดงรายละเอียดของโครงการ หรือกิจกรรมที่พัฒนาสุนทรียภาพดานศิลปะ และ

วัฒนธรรมที่สถานศึกษาดําเนินการตลอดปในแตละปการศึกษา
2. โครงการหรือกิจกรรมที่แสดงรายละเอียดที่กําหนดวัตถุประสงคและเปาหมายของ

ความสําเร็จอยางเปนรูปธรรม  รายงานผลการประเมินการมีสวนรวม
3. เอกสารหลักฐานหรือผลการประเมินดานสภาพแวดลอม ความปลอดภัย  ความสะอาด

สุขอนามัย  และความสวยงาม
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4. รายงานสรุปผลการประเมินการจัดใหมีพื้นที่ และกิจกรรมทางวัฒนธรรมที่เอ้ือ และสงเสริม
ใหนักศึกษาและบุคลากรมีสวนรวมอยางสม่ําเสมอ

5. รายงานผลการประเมินความพึงพอใจของบุคลากรและนักศึกษาที่เกี่ยวกับประเด็น 1-4
หมายเหตุ :

1. สะอาด  หมายถึง  ไมรก  มีระเบียบ  รักษางาย  ใชสะดวก
2. สุขลักษณะ  หมายถึง  สะอาด  ปลอดภัย  ไรมลภาวะ  สุขกาย  สบายใจ  และเปนมิตรตอ

สิ่งแวดลอม
3. สวยงาม  หมายถึง  มกีารจัดแตงอาคาร  สภาพแวดลอมอยางเหมาะสม  สอดคลองกับพื้นที่

แวดลอม  ไมสิ้นเปลือง  และไมกอใหเกิดผลกระทบตอสภาพแวดลอม
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องคประกอบท่ี 7. การบริหารและการจัดการ

สถาบันอุดมศึกษาตองใหความสําคัญกับการบริหารจัดการ โดยมีสภามหาวิทยาลัยทําหนาที่ใน
การกํากับดูแลการทํางานของสถาบันใหมีประสิทธิภาพ สถาบันอุดมศึกษาจะตองบริหารจัดการดาน
ตางๆ ใหมีคุณภาพ เชน ทรัพยากรบุคคล ระบบฐานขอมูล การบริหารความเสี่ยง การบริหารการ
เปลี่ยนแปลง การบริหารทรัพยากรทั้งหมด ฯลฯ เพื่อสัมฤทธิผลตามเปาหมายที่กําหนดไว โดยใชหลัก
ธรรมาภิบาล (Good Governance)

ตัวบงชี้ 7.1 ภาวะผูนําของสภาสถาบันและผูบริหารทุกระดับของสถาบัน (สกอ. 7.1)
ชนิดของตัวบงชี้ : กระบวนการ
คําอธิบาย

ปจจัยสนับสนุนที่สําคัญตอการเจริญกาวหนาของสถาบันอุดมศึกษา คือสภาสถาบันและผูบริหาร
ทุกระดับของสถาบันน้ัน ๆ หากสภาสถาบันและผูบริหารมีวิสัยทัศน เปนผูนําที่ดี มีธรรมาภิบาล รับผิดชอบตอ
สังคม รักความกาวหนา ดูแลบุคลากรอยางดี เปดโอกาสใหชุมชนเขามามีสวนรวมในการบริหาร มี
ความสามารถในการตัดสินใจแกปญหา และกํากับดูแล ติดตามผลการดําเนินงานของสถาบันไปในทิศทางที่
ถูกตอง จะทําใหสถาบันเจริญรุดหนาอยางรวดเร็ว
เกณฑมาตรฐาน :

1. สภาสถาบันปฏิบัติหนาที่ตามที่กฎหมายกําหนดครบถวนและมีการประเมินตนเองตาม
หลักเกณฑที่กําหนดลวงหนา

2. ผูบริหารมีวิสัยทัศน กําหนดทิศทางการดําเนินงาน และสามารถถายทอดไปยังบุคลากรทุก
ระดับ มีความสามารถในการวางแผนกลยุทธ มีการนําขอมูลสารสนเทศเปนฐานในการปฏิบัติงานและพัฒนา
สถาบัน

3. ผูบริหารมีการกํากับ ติดตามและประเมินผลการดําเนินงานตามที่มอบหมาย รวมทั้งสามารถ
สื่อสารแผนและผลการดําเนินงานของสถาบันไปยังบุคลากรในสถาบัน

4. ผูบริหารสนับสนุนใหบุคลากรในสถาบันมีสวนรวมในการบริหารจัดการ ใหอํานาจในการ
ตัดสินใจแกบุคลากรตามความเหมาะสม

5. ผูบริหารถายทอดความรูและสงเสริมพัฒนาผูรวมงาน เพื่อใหสามารถทํางานบรรลุ
วัตถุประสงคของสถาบันเต็มตามศักยภาพ

6. ผูบริหารบริหารงานดวยหลักธรรมาภิบาล โดยคํานึงถึงประโยชนของสถาบันและผูมีสวนได
สวนเสีย

7. สภาสถาบันประเมินผลการบริหารงานของสถาบันและผูบริหารนําผลการประเมินไปปรับปรุง
การบริหารงานอยางเปนรูปธรรม

หมายเหตุ : หากจะประเมินผานเกณฑการประเมินมาตรฐานขอที่ 6 น้ัน ตองแสดงขอมูลการบริหารงานตาม
หลักธรรมาภิบาลครบถวนทั้ง 10 ประการ ตามนิยามศัพทที่ระบุไว ซึ่งสอดคลองเปนไปตามเกณฑของ สมศ.
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เกณฑการประเมิน :
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5

มีการดําเนินการ
1 ขอ

มีการดําเนินการ
2 หรือ 3 ขอ

มีการดําเนินการ
4 หรือ 5 ขอ

มีการดําเนินการ
6 ขอ

มีการดําเนินการ
7 ขอ
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ตัวบงชี้ 7.2 การพัฒนาสถาบันสูสถาบันเรียนรู (สกอ. 7.2)
ชนิดของตัวบงชี้ : กระบวนการ
คําอธิบาย

มาตรฐานการอุดมศึกษาขอที่ 3 กําหนดใหสถาบันมีการสรางและพัฒนาสังคมฐานความรูและ
สังคมแหงการเรียนรู ซึ่งตองมีการจัดการความรูเพื่อมุงสูสถาบันแหงการเรียนรู โดยมีการรวบรวมองคความรูที่
มีอยูในสถาบันซึ่งกระจัดกระจายอยูในตัวบุคคลหรือเอกสารมาพัฒนาใหเปนระบบ เพื่อใหทุกคนในสถาบัน
สามารถเขาถึงความรู และพัฒนาตนเองใหเปนผูรู รวมทั้งปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพ อันจะสงผลให
สถาบันอุดมศึกษามีความสามารถในเชิงแขงขันสูงสุด กระบวนการในการบริหารจัดการความรูในสถาบัน
ประกอบดวย การระบุความรู การคัดเลือก การรวบรวม การจัดเก็บความรูการเขาถึงขอมูล และการแลกเปลี่ยน
ความรูทั้งภายในและภายนอกสถาบัน การสรางบรรยากาศและวัฒนธรรมการเรียนรูภายในสถาบัน การ
กําหนดแนววิธีปฏิบัติงาน ตลอดจนการใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ
ความรูในสถาบันใหดียิ่งขึ้น
เกณฑมาตรฐาน :

1. มีการกําหนดประเด็นความรูและเปาหมายของการจัดการความรูที่สอดคลองกับแผนกลยุทธ
ของสถาบันอยางนอยครอบคลุมพันธกิจดานการผลิตบัณฑิตและดานการวิจัย

2. กําหนดบุคลากรกลุมเปาหมายที่จะพัฒนาความรูและทักษะดานการผลิตบัณฑิตและดานการ
วิจัยอยางชัดเจนตามประเด็นความรูที่กําหนดในขอ 1

3. มีการแบงปนและแลกเปลี่ยนเรียนรูจากความรู ทักษะของผูมีประสบการณตรง (tacit
knowledge) เพื่อคนหาแนวปฏิบัติที่ดีตามประเด็นความรูที่กําหนดในขอ 1 และเผยแพรไปสูบุคลากร
กลุมเปาหมายที่กําหนด

4. มีการรวบรวมความรูตามประเด็นความรูที่กําหนดในขอ 1 ทั้งที่มีอยูในตัวบุคคลและแหลง
เรียนรูอ่ืนๆ ที่เปนแนวปฏิบัติที่ดีมาพัฒนาและจัดเก็บอยางเปนระบบโดยเผยแพรออกมาเปนลายลักษณอักษร
(explicit knowledge)

5. มีการนําความรูที่ไดจากการจัดการความรูในปการศึกษาปจจุบันหรือปการศึกษาที่ผานมาที่เปน
ลายลักษณอักษร (explicit knowledge) และจากความรู ทักษะของผูมีประสบการณตรง (tacit knowledge) ที่
เปนแนวปฏิบัติที่ดีมาปรับใชในการปฏิบัติงานจริง
เกณฑการประเมิน :

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5
มีการดําเนินการ

1 ขอ
มีการดําเนินการ

2 ขอ
มีการดําเนินการ

3 ขอ
มีการดําเนินการ

4 ขอ
มีการดําเนินการ

5 ขอ
ตัวบงชี้ 7.3 ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจ (สกอ. 7.3)
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ชนิดของตัวบงชี้ : กระบวนการ
คําอธิบาย

สถาบันควรมีการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจที่สอดรับกับนโยบาย
และการวางแผนระดับสถาบัน เพื่อใหเปนระบบที่สมบูรณสามารถเชื่อมโยงกับทุกหนวยงานที่เกี่ยวของทั้ง
ภายในและภายนอก เปนระบบที่ใชงานไดทั้งเพื่อการบริหาร การวางแผนและการตัดสินใจของผูบริหารทุก
ระดับ เพื่อการปฏิบัติงานตามภารกิจทุกดานของบุคลากร เพื่อการติดตามตรวจสอบและประเมินการดําเนินงาน
ตลอดจนเพื่อการปรับปรุงและพัฒนาสถาบัน ทั้งน้ี ระบบดังกลาวตองมีความสะดวกในการใชงานโดยประเมิน
จากความพึงพอใจของผูใช

เกณฑมาตรฐาน :
1. มีแผนระบบสารสนเทศ (Information System Plan)
2. มีระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจตามพันธกิจของสถาบัน โดยอยางนอยตอง

ครอบคลุมการจัดการเรียนการสอน การวิจัย การบริหารจัดการ และการเงิน และสามารถนําไปใชในการ
ดําเนินงานประกันคุณภาพ

3. มีการประเมินความพึงพอใจของผูใชระบบสารสนเทศ
4. มีการนําผลการประเมินความพึงพอใจของผูใชระบบสารสนเทศมาปรับปรุงระบบสารสนเทศ
5. มีการสงขอมูลผานระบบเครือขายของหนวยงานภายนอกที่เกี่ยวของตามที่กําหนด

เกณฑการประเมิน :

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5
มีการดําเนินการ

1 ขอ
มีการดําเนินการ

2 ขอ
มีการดําเนินการ

3 ขอ
มีการดําเนินการ

4ขอ
มีการดําเนินการ

5 ขอ



สํานักประกันคุณภาพ คูมือตัวบงชี้การประเมิน และเกณฑมาตรฐานการประเมินคุณภาพของมทร. พระนคร
76

ตัวบงชี้ 7.4 ระบบบริหารความเสี่ยง (สกอ. 7.4)
ชนิดของตัวบงชี้ : กระบวนการ
คําอธิบาย

เพื่อใหสถาบันอุดมศึกษามีระบบบริหารความเสี่ยง โดยการบริหารและควบคุมปจจัย กิจกรรม
และกระบวนการดําเนินงานที่อาจเปนมูลเหตุของความเสียหาย (ทั้งในรูปของตัวเงิน หรือไมใชตัวเงิน เชน
ชื่อเสียง และการฟองรองจากการไมปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับประสิทธิภาพ ประสิทธิผล หรือ
ความคุมคา) เพื่อใหระดับความเสี่ยง และขนาดของความเสียหายที่จะเกิดขึ้นในอนาคตอยูในระดับที่ยอมรับ
และควบคุมได โดยคํานึงถึงการเรียนรูวิธีการปองกันจากการคาดการณปญหาลวงหนาและโอกาสในการเกิด
เพื่อปองกันหรือบรรเทาความรุนแรงของปญหา รวมทั้งการมีแผนสํารองตอภาวะฉุกเฉิน เพื่อใหมั่นใจวา
ระบบงานตาง ๆ มีความพรอมใชงาน มีการปรับปรุงระบบอยางตอเน่ืองและทันตอการเปลี่ยนแปลงเพื่อการ
บรรลุเปาหมายของสถาบันตามยุทธศาสตรหรือกลยุทธเปนสําคัญ

เกณฑมาตรฐาน :
1. มีการแตงต้ังคณะกรรมการหรือคณะทํางานบริหารความเสี่ยง โดยมีผูบริหารระดับสูงและ

ตัวแทนที่รับผิดชอบพันธกิจหลักของสถาบันรวมเปนคณะกรรมการหรือคณะทํางาน
2. มีการวิเคราะหและระบุความเสี่ยง และปจจัยที่กอใหเกิดความเสี่ยงอยางนอย 3 ดาน ตามบริบท

ของสถาบัน ตัวอยางเชน
- ความเสี่ยงดานทรัพยากร (การเงิน งบประมาณ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ อาคารสถานที่)
- ความเสี่ยงดานยุทธศาสตร หรือกลยุทธของสถาบัน
- ความเสี่ยงดานนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ
- ความเสี่ยงดานการปฏิบัติงาน เชน ความเสี่ยงของกระบวนการบริหารหลักสูตร การบริหาร

งานวิจัย ระบบงาน ระบบประกันคุณภาพ
- ความเสี่ยงดานบุคลากรและความเสี่ยงดานธรรมาภิบาล โดยเฉพาะจรรยาบรรณของอาจารย

และบุคลากร
- ความเสี่ยงจากเหตุการณภายนอก
- อ่ืน ๆ ตามบริบทของสถาบัน

3. มีการประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยงและจัดลําดับความเสี่ยงที่ไดจากการวิเคราะห
ในขอ 2

4. มีการจัดทําแผนบริหารความเสี่ยงที่มีระดับความเสี่ยงสูง และดําเนินการตามแผน
5. มีการติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานตามแผน และรายงานตอสภาสถาบันเพื่อพิจารณา

อยางนอยปละ 1 คร้ัง
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6. มีการนําผลการประเมิน และขอเสนอแนะจากสภาสถาบันไปใชในการปรับแผนหรือวิเคราะห
ความเสี่ยงในรอบปถัดไป
หมายเหตุ :

คะแนนการประเมินจะเทากับ 0 หากพบวาเกิดเหตุการณรายแรงขึ้นภายในสถาบันในรอบปการ
ประเมิน ที่สงผลกระทบตอชีวิตและความปลอดภัยของนักศึกษา คณาจารย บุคลากร หรือตอชื่อเสียง
ภาพลักษณ หรือตอความมั่นคงทางการเงินของสถาบัน อันเน่ืองมาจากความบกพรองของสถาบันในการ
ควบคุม หรือจัดการกับความเสี่ยง หรือปจจัยเสี่ยงที่ไมมีประสิทธิภาพเพียงพอ โดยมีหลักฐานประกอบที่
ชัดเจน

ตัวอยางความเสี่ยงรายแรงที่ใหผลประเมินเปนศูนย (0) คะแนน เชน
1. มีการเสียชีวิตและถูกทํารายรางกายหรือจิตใจอยางรุนแรงของนักศึกษา คณาจารยบุคลากร

ภายในสถาบัน ทั้งๆ ที่อยูในวิสัยที่สถาบันสามารถปองกันหรือลดผลกระทบในเหตุการณที่เกิดขึ้นได แตไม
พบแผนการจัดการความเสี่ยงหรือไมพบความพยายามของสถาบันในการระงับเหตุการณดังกลาว

2. สถาบันหรือหนวยงานเสื่อมเสียชื่อเสียงหรือมีภาพลักษณที่ไมดี อันเน่ืองมาจากปจจัยตางๆ
เชน คณาจารย นักวิจัยหรือบุคลากรขาดจริยธรรม จรรยาบรรณ การไมปฏิบัติตามมาตรฐานหรือกฎกระทรวง
และเกิดเปนขาวปรากฏใหเห็นตามสื่อตาง เชน หนังสือพิมพ ขาว online เปนตน

3. สถาบันหรือหนวยงานขาดสภาพคลองในดานการเงินจนทําใหตองปดหลักสูตรหรือไม
สามารถปฏิบัติตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษาของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได
สงผลกระทบตอนักศึกษาปจจุบันที่เรียนอยูอยางรุนแรง
เกณฑการประเมิน :

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5
มีการดําเนินการ

1 ขอ
มีการดําเนินการ

2 ขอ
มีการดําเนินการ

3 หรือ 4 ขอ
มีการดําเนินการ

5 ขอ
มีการดําเนินการ

6 ขอ

** หากมีคณะใดคณะหน่ึงไดคะแนนการประเมินเปนศูนย (0) แลว สถาบันก็จะไดคะแนนการ
ประเมินเปนศูนย (0) ดวยเชนกัน หากเปนไปตามเงื่อนไขที่กลาวไวขางตน

การไมเขาขายที่ทําใหผลการประเมินไดคะแนนเปนศูนย (0) ไดแก
1. สถาบันมีการวิเคราะหและจัดทําแผนบริหารความเสี่ยงเชิงปองกัน หรือมีแผนรองรับเพื่อลด

ผลกระทบสําหรับความเสี่ยงที่ทําใหเกิดเร่ืองรายแรงดังกลาวไวลวงหนา และดําเนินการตามแผน
2. เปนเหตุสุดวิสัย อยูนอกเหนือการบริหารจัดการ (การควบคุมหรือการปองกัน) ของสถาบัน
3. เหตุการณรายแรงดังกลาวมีความรุนแรงที่ลดนอยลงมากจากแผนรองรับผลกระทบที่ได

กําหนดไวลวงหนา
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ตัวบงชี้ 7.5 การปฎิบัติตามบทบาทหนาท่ีของสภาสถาบัน (สมศ. 12)
ชนิดของตัวบงชี้ : ผลผลิต
คําอธิบาย

สภาสถาบันอุดมศึกษาถือเปนองคกรหลักของสถาบันอุดมศึกษาที่ตองมีบทบาทสําคัญในการ
กําหนดนโยบาย กรอบทิศทางการดําเนินงานตามอัตลักษณของสถาบันอุดมศึกษา กําหนดระบบกลไกและ
กระบวนการที่เปนรูปธรรมในการบริหารจัดการเพื่อใหเกิดการกํากับดูแลและขับเคลื่อนสถาบันอุดมศึกษา
ระดับอุดมศึกษา รวมทั้งการควบคุมและตรวจสอบการดําเนินงานของสถาบันอุดมศึกษาใหเกิดประสิทธิภาพ
ประสิทธิผล และการพัฒนาสถาบันอยางยั่งยืน

การประเมินผลความสําเร็จในการปฏิบัติตามบทบาทหนาที่ของสภาสถาบัน จะมุงเนนการ
ประเมินคุณภาพในการกําหนดทิศทางกํากับดูแลและขับเคลื่อนการดําเนินงานของสถานศึกษาระดับอุดมศึกษา
ตามหนาที่และบทบาทของสภาสถาบัน การบริหารและการจัดการตามหลักธรรมาภิบาล และการดําเนินงาน
ตามมติการประชุมสภาสถาบันอุดมศึกษา

เกณฑการใหคะแนน
ใชคาคะแนนผลการประเมินผลการดําเนินงานของสภาสถาบัน (คะแนนเต็ม 5) ที่ครอบครุม 5

ประเด็น  ดังตอไปน้ี
1. สภาสถาบันทําพันธกิจครบถวนตามภาระหนาที่ที่กําหนดในพระราชบัญญัติของสถานศึกษา
2. สภาสถาบันกําหนดยุทธศาสตร  ทิศทาง  กํากับนโยบาย  ขอบังคับ  ระเบียบ
3. สภาสถาบันทําตามกฎระเบียบขอบังคับของตนสังกัด  และหนวยงานที่เกี่ยวของ
4. สภาสถาบันกํากับ  ติดตาม  การดําเนินงานของผูบริหารสถานศึกษา
5. สภาสถาบันดําเนินงานโดยใชหลักธรรมาภิบาลครบทั้ง 10 ประเด็น

ขอมูลประกอบการพิจารณา
เอกสารหรือหลักฐานที่แสดงรายละเอียดการประเมินตามประเด็นที่กําหนดในเกณฑการให

คะแนน

หมายเหตุ : เปนการประเมินในระดับสถาบัน  คณะไมตองประเมิน
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ตัวบงชี้ 7.6 การปฏิบัติตามบทบบาทหนาท่ีของผูบริหารสถาบัน (สมศ. 13)
ชนิดของตัวบงชี้ : ผลผลิต
คําอธิบาย

การประเมินผลตามหนาที่และบทบาทของผูบริหารในการบริหารและการจัดการใหบรรลุผลสําเร็จ
ตามแผนกลยุทธและแผนปฏิบัติงานประจําปของสถาบันอุดมศึกษา จะมุงเนนการประเมินคุณภาพของการ
บริหารงานตามนโยบายของสภาสถาบันอุดมศึกษา ประสิทธิผลของแผนปฏิบัติการประจําป ความสามารถในการ
บริหารและการจัดการตามหลักธรรมาภิบาลของผูบริหาร

เกณฑการใหคะแนน
ใชคาคะแนนการประเมินผลผูบริหารโดยคณะกรรมการที่สภาสถาบันแตงต้ัง (คะแนนเต็ม 5)

ขอมูลประกอบการพิจารณา
1. เอกสารหรือหลักฐานที่แสดงรายละเอียดการกําหนดหรือทบทวนนโยบายการกํากับดูแล

สถานศึกษาระดับอุดมศึกษา  รวมทั้งทบทวนกรอบทิศทางการดําเนินงานของสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาตาม
หนาที่และบทบาทของผูบริหารสถานศึกษาระดับอุดมศึกษา

2. เอกสารหรือหลักฐานที่แสดงรายละเอียดการดําเนินการตามระบบการกํากับดูแลสถานศึกษา
ระดับอุดมศึกษา  โดยมีเอกสารหรือหลักฐานหรือรายงานหรือบันทึกการประชุมที่แสดงใหเห็นวาผูบริหาร
สถานศึกษาไดกําหนดใหมีกระบวนการที่เปนรูปธรรมในการจัดการเพื่อใหเกิดการควบคุมและตรวจสอบการ
ดําเนินงานของสถานศึกษาระดับอุดมศึกษา

3. เอกสารหรือหลักฐานที่แสดงใหเห็นวาผูบริหารสถานศึกษา  มีการติดตามผลการดําเนินงาน
สําคัญ  เชน  ระบบในดานนโยบายและแผน  ดานการบริหารงานบุ คคล  ดานการเงินและงบประมาณ
โดยเฉพาะการดําเนินงานตามภารกิจหลักของสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาที่เปนมติสภาสถาบัน

4. เอกสารหรือหลักฐานที่แสดงใหเห็นถึงนโยบายของสถานศึกษา  ที่กําหนดใหมีระบบการ
ประเมินผูบริหารโดยคณะกรรมการที่สภาสถาบันแตงต้ังและมีการดําเนินงานตามระบบน้ัน

5. รายงานการสังเคราะหมติหรือนโยบาย  รวมทั้งผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการตัดสินใจของ
ผูบริหารสถานศึกษาระดับอุดมศึกษา

หมายเหตุ :
1. ระดับสถาบัน  ผูบริหาร  หมายถึง  อธิการบดี
2. ระดับคณะ  ผูบริหาร  หมายถึง  คณบดี  หรือผูบริหารของหนวยงานที่เทียบเทาคณะที่มีการ

จัดการเรียนการสอน
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ตัวบงชี้ 7.7 ระดับความสําเร็จของการดําเนินการตามมาตรการประหยัดพลังงานของสถาบันอุดมศึกษา
(ก.พ.ร. 55 ตัวชี้วัดท่ี 10)
ชนิดของตัวบงชี้ : ผลผลิต
คําอธิบาย :

ระดับความสําเร็จของการดําเนินการตามมาตรการประหยัดพลังงานของสถาบันอุดมศึกษา
จะพิจารณาจากความครบถวนของขอมูล ไดแก ขอมูลการติดตามการดําเนินการตามมาตรการประหยัด
พลังงาน  ขอมูลปริมาณการใชพลังงานไฟฟา (kWh) ขอมูลปริมาณการใชนํ้ามันเชื้อเพลิง (ลิตร) เปนตน โดย
ใชขอมูลตามที่รายงานและจัดเก็บในฐานขอมูล www.e-report.energy.go.th ของสํานักงานนโยบายและแผน
พลังงาน

รูปที่ 1 หนาแรกของ www.e-report.energy.go.th

หมายเหตุ: การขอ username และ password ในการเขาระบบ
(1) จากหนวยงานตนสังกัด หรือ (2) จาก สนพ. โทร 0 2612 1555 ตอ 358 หรือ 364

รูปที่ 2 คูมือการใชงานระบบ e-report อยูที่ดานลางของหนา Webpage หรือ
โหลดจาก link --> http://www.e-report.energy.go.th/WebHandbook.pdf
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พิจารณาจากรอยละเฉลี่ยถวงนํ้าหนักของพลังงาน 2 ชนิด คือ
1. ดานไฟฟา
2. ดานนํ้ามันเชื้อเพลิง

เกณฑการใหคะแนน :
คะแนนการประเมินผลการประหยัดพลังงานของสถาบันอุดมศึกษาคิดจากคะแนนเฉลี่ยของ

หนวยงานในสังกัดทั้งหมด โดยกําหนดเกณฑการใหคะแนนของแตละหนวยงาน ดังน้ี
1. ดานไฟฟา รวม 2.5 คะแนน

เกณฑการใหคะแนนประเมินผลการประหยัดพลังงานดานไฟฟา มีรายละเอียด ดังน้ี

ระดับ
คะแนน

ประเด็น คะแนน

1 1.1 จัดต้ัง “คณะทํางานลดใชพลังงาน” และอธิการบดีลงนามในคําสั่งแตงต้ังระหวาง
วันที่ 21 มีนาคม 2555-30 มิถุนายน 2555

0.250

1.2 จัดทํา “แผนปฏิบัติการลดการใชไฟฟา” และรายงานติดตามผล 2 คร้ัง 0.250
2 2.1 ขอมูลปริมาณการใชไฟฟา (kWh) ปงบประมาณ พ.ศ. 2551 ครบถวน 0.150

2.2 ขอมูลปริมาณการใชไฟฟา (kWh) ปงบประมาณ พ.ศ. 2554 ครบถวน 0.150
2.3 ขอมูลปริมาณการใชไฟฟา (kWh) ปงบประมาณ พ.ศ. 2555 ครบถวน 0.200

3 ปริมาณการใชไฟฟาไมเปลี่ยนแปลง 0.500
4 ประหยัดไฟฟาได มากกวารอยละ 0 ถึง รอยละ 5 0.500
5 ประหยัดไฟฟาได มากกวารอยละ 5 ถึง รอยละ 10 ขึ้นไป

* กรณีหนวยงานมีปริมาณการใชไฟฟาในปงบประมาณ พ.ศ. 2554 เพิ่มขึ้น เมื่อเทียบกับ
ปงบประมาณ พ.ศ. 2551 จะตองประหยัดไฟฟาใหไดรอยละ 15 ขึ้นไป

0.500

2. ดานนํ้ามันเชื้อเพลิง รวม 2.5 คะแนน
เกณฑการใหคะแนนประเมินผลการประหยัดพลังงานดานนํ้ามันเชื้อเพลิง มีรายละเอียด ดังน้ี

ระดับ
คะแนน

ประเด็น คะแนน

1 1.1 จัดต้ัง “คณะทํางานลดใชพลังงาน” และอธิการบดีลงนามในคําสั่งแตงต้ังระหวาง
วันที่ 21 มีนาคม 2555-30 มิถุนายน 2555

0.250

1.2 จัดทํา “แผนปฏิบัติการลดการใชนํ้ามันเชื้อเพลิง” และรายงานติดตามผล 2 คร้ัง 0.250
2 2.1 ขอมูลปริมาณการใชนํ้ามันเชื้อเพลิง (ลิตร) ปงบประมาณ พ.ศ. 2551 ครบถวน 0.150
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ระดับ
คะแนน

ประเด็น คะแนน

2.2 ขอมูลปริมาณการใชนํ้ามันเชื้อเพลิง (ลิตร) ปงบประมาณ พ.ศ. 2554 ครบถวน 0.150
2.2 ขอมูลปริมาณการใชนํ้ามันเชื้อเพลิง (ลิตร) ปงบประมาณ พ.ศ. 2555 ครบถวน 0.200

3 ปริมาณการใชนํ้ามันเชื้อเพลิงไมเปลี่ยนแปลง 0.500
4 ประหยัดนํ้ามันเชื้อเพลิงไดมากกวารอยละ 0 ถึง รอยละ 5 0.500
5 ประหยัดนํ้ามันเชื้อเพลิงไดมากกวารอยละ 5 ถึง รอยละ 10 ขึ้นไป

* กรณีหนวยงานมีปริมาณการใชนํ้ามันเชื้อเพลิง ในปงบประมาณ พ.ศ. 2554 เพิ่มขึ้น
เมื่อเทียบกับปงบประมาณ พ.ศ. 2551 จะตองประหยัดไฟฟาใหไดรอยละ 15 ขึ้นไป

0.500

สูตรการคํานวณคะแนนระดับท่ี 3 ถึง 5 ของแตละหนวยงาน :

1. รอยละของปริมาณไฟฟาที่ประหยัดได เทากับ

ปริมาณการใชไฟฟา ปงบประมาณ พ.ศ. 2554 (kWh) –
ปริมาณการใชไฟฟา ปงบประมาณ พ.ศ. 2555 (kWh)
ปริมาณการใชไฟฟา ปงบประมาณ พ.ศ. 2554 (kWh)

2. รอยละของนํ้ามันเชื้อเพลิง ที่ประหยัดได เทากับ

ปริมาณการใชนํ้ามันเชื้อเพลิง ปงบประมาณ พ.ศ. 2554 (ลิตร) –
ปริมาณการใชนํ้ามันเชื้อเพลิง ปงบประมาณ พ.ศ. 2555 (ลิตร)
ปริมาณการใชนํ้ามันเชื้อเพลิง ปงบประมาณ พ.ศ. 2554 (ลิตร)

เหตุผล :
พลังงานเปนปจจัยที่สําคัญในการตอบสนองควา มตองการของประชาชน ภาคธุรกิจและ

อุตสาหกรรม แตประเทศไทยมิไดมีแหลงพลังงานเชิงพาณิชยภายในประเทศมากพอกับความตองการ ทําใหตอง
พึ่งพาพลังงานจากตางประเทศเปนสวนใหญ แนวทางสําคัญที่จะชวยลดอัตราการเพิ่มความตองการใชพลังงาน
ของประเทศ คือการสงเสริมใหมีการใชพลังงานอยางมีประสิทธิภาพและประหยัดในทุกภาคสวน โดยรัฐบาลเห็น
วาภาครัฐควรจะเปนตนแบบที่ดีใหกับประชาชน สํานักงาน ก.พ.ร. จึงกําหนดที่จะประเมินประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติราชการของทุกสถาบันอุดมศึกษาดานการใชพลังงาน โดยมีสํานักงานนโยบายและแผนพลังงานเปน
เจาภาพหลักของตัวชี้วัด

x 100

x 100
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เงื่อนไข :
ระดับความสําเร็จของการดําเนินการตามมาตรการประหยัดพลังงานของสถาบันอุดมศึกษา

สํานักงาน ก.พ.ร. จะใชขอมูลที่แตละหนวยงานไดรายงานผลผาน www.e-report.energy.go.th ของ สํานักงาน
นโยบายและแผนพลังงาน

หมายเหตุ :

1. สถาบันอุดมศึกษา หมายถึง สถานศึกษาของรัฐในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงการ
ทองเที่ยวและกีฬา และกระทรวงวัฒนธรรมที่จัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา แตไมรวมสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ
ที่มิใชสวนราชการ

หนวยงานในสถาบันอุดมศึกษา หมายถึง สวนราชการหรือหนวยงานที่เรียกชื่ออยางอ่ืนที่มีฐานะ
เทียบเทาคณะในสังกัดสถาบันอุดมศึกษา ทั้งที่จัดต้ังขึ้นตามกฎหมาย/ประกาศของสถาบันอุดมศึกษา และ
หนวยงานภายในอ่ืนของสถาบันอุดมศึกษาที่ไมปรากฏตามกฎหมาย ไมวาจะต้ังอยู ณ จังหวัดใด ใหรายงานผล
การดําเนินงานไปรวมกับสถาบันอุดมศึกษาตนสังกัด

2. หนวยงานในสถาบันอุดมศึกษาจะขอเปลี่ยนแปลงหลักเกณฑและเงื่อนไขการใหคะแนน
ตัวชี้วัดน้ีไดในกรณีตอไปน้ี

กรณีที่ 1 ไมมีฐานขอมูลการใชไฟฟา/นํ้ามันเชื้อเพลิงปงบประมาณ พ.ศ. 2554 จะขอยกเวน
การประเมินผล ตองมีเหตุผล เชน

(1) หนวยงานไดรับการจัดต้ังในชวงปงบประมาณ พ.ศ. 2554 และ พ.ศ. 2555
(2) หนวยงานเพิ่งแยกหรือจัดเก็บปริมาณการใชไฟฟา/นํ้ามันเชื้อเพลิงดวยตนเองในชวง

ปงบประมาณ พ.ศ. 2554 และ พ.ศ. 2555 เชน การแยกมิเตอร แยกสํานักงานจากหนวยงานอ่ืน หรืออ่ืนๆ
(3) มีเหตุสุดวิสัยเปนเหตุใหขอมูลปริมาณการใชไฟฟา/นํ้ามันเชื้อเพลิง ปงบประมาณ พ.ศ.

2554 เอกสารชํารุด สูญหาย เชน ไฟไหม นํ้าทวม ในปน้ัน เปนตน
กรณีที่ 2 ปริมาณการใชไฟฟา/นํ้ามันเชื้อเพลิงในปงบประมาณ พ.ศ. 2554 เพิ่มขึ้น เมื่อเทียบกับ

ปงบประมาณ พ.ศ. 2551 จะขอปรับเกณฑการใหคะแนนประเมินผลระดับที่ 5 จาก
“จะตองประหยัดไฟฟา/นํ้ามันเชื้อเพลิงใหไดรอยละ 15 ขึ้นไป” เปน “จะตองประหยัด
ไฟฟา/นํ้ามันเชื้อเพลิงใหไดรอยละ รอยละ 10 ขึ้นไป”

กรณีที่ 3 ปริมาณการใชไฟฟา/นํ้ามันเชื้อเพลิง ปงบประมาณ พ.ศ. 2555 ของหนวยงาน
เปลี่ยนแปลงจากปงบประมาณ พ.ศ. 2554 โดยเพิ่มขึ้นต้ังแตรอยละ 15 ขึ้นไป จะขอ
ยกเวนไมนําปริมาณการใชไฟฟา/นํ้ามันเชื้อเพลิงที่เพิ่มขึ้น อันเปนผลจากปจจัยที่เกิดขึ้น
ใหมในปงบประมาณ พ.ศ. 2555 มาคํานวณผลประหยัด
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การขอเปลี่ยนแปลงตามกรณีที่ 2 และกรณีที่ 3 ตองมีเหตุผล เชน
(1) มีการเปลี่ยนโครงสรางหรือภารกิจของหนวยงาน (ระบุรายละเอียด)
(2) ภารกิจเพิ่มขึ้น (ระบุรายละเอียด)
(3) ติดต้ังอุปกรณสําหรับดําเนินภารกิจเพิ่มเติม (ระบุรายละเอียด) หรือสรางอาคารใหม (ระบุ

รายละเอียด)
การขอเปลี่ยนแปลงดังกลาวใหหนวยงานจัดทําเปนหนังสือเสนอสํานักงาน ก .พ.ร. พรอมแสดง

เหตุผลและมีรายละเอียดที่พอเพียงตอการพิจารณาความเหมาะสมของเหตุผล โดยเฉพาะการขอเปลี่ยนแปลงตาม
กรณีที่ 2 และกรณีที่ 3 จะตองมีเอกสารประกอบเปนประมาณการเชิงตัวเลขของปริมาณการไฟฟา /นํ้ามัน
เชื้อเพลิงที่เพิ่มขึ้นอันเปนผลมาจากปจจัยที่หนวยงานไดอางอิงตามขอ (1) /(2) /(3)

หนวยงานผูรับผิดชอบหลัก :

สํานักงานนโยบายและแผนพลังงาน กระทรวงพลังงาน
นางสาวชนัญภรณ บัวเขียว
โทร.  0 2612 1555 ตอ 358,364
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แนวทางการประเมินผล :

ระดับ
คะแนน เกณฑการใหคะแนน แนวทางการประเมินผล

1 ขั้นตอนที่ 1:
1.1 จัดตั้ง “คณะทํางานลด

ใชพลังงาน” และ
อธิการบดีลงนามใน
คําสั่งแตงตั้งระหวาง
วันท่ี 21 มีนาคม 2555-
30 มิถุนายน 2555

1.2 จัดทํา “แผนปฏิบัติการ
ลดการใชไฟฟา/นํ้ามัน
เชื้อเพลิง” และรายงาน
ติดตามผล 2 ครั้ง

ประเมินผลจากขอมูล เอกสาร หลักฐานตางๆ
 ใชขอมูลท่ีแตละหนวยงานในสถาบันอุดมศึกษาไดทําการบันทึกขอมูล

รายงานผาน www.e-report.energy.go.th ของ สนพ. หนาท่ี 2) คณะทํางานและ
มาตรการลดใชพลังงาน ตามตัวอยางท่ีปรากฏดังรูปท่ี 1.1, 1.2, 1.3 และ 1.4
 รูปท่ี 1.1 หนาหลักของ www.e-report.energy.go.th

พิจารณาความครบถวนของขอมูลการจัดตั้ง “คณะทํางานลดใช
พลังงาน” จากขอมูลท่ีปรากฏบน www.e-report.energy.go.th ของ
สนพ. ท่ีจะมีรายชื่อคณะทํางาน และวันท่ีหนวยงานไดปรับปรุงขอมูล
ลาสุด ท่ีดานลาง ขวามือ ของกรอบคณะทํางานฯ ดังรูปท่ี 1.2
 รูปท่ี 1.2 รายงานการแตงตั้ง “คณะทํางานลดใชพลังงาน”

พิจารณาความครบถวนของ “รายงานแผนปฏิบัติการลดการใชไฟฟา/
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ระดับ
คะแนน เกณฑการใหคะแนน แนวทางการประเมินผล

นํ้ามันเชื้อเพลิง” จากท่ีปรากฏบน www.e-report.energy.go.th ของ
สนพ. ท่ีจะมีมาตรการประหยัดพลังงาน และวันท่ีหนวยงานได
ปรับปรุงขอมูลลาสุด และสถานะของการปรับปรุงมาตรการลดการใช
ไฟฟา/นํ้ามันเชื้อเพลิง ดังรูปท่ี 1.3
 รูปท่ี 1.3 รายงานแผนปฏิบัติการลดการใชไฟฟา/นํ้ามันเชื้อเพลิง

พิจารณาความครบถวนของ “การติดตามผลลดการใชไฟฟา/นํ้ามัน
เชื้อเพลิง” จากท่ีปรากฏบน www.e-report.energy.go.th ของ สนพ. ท่ี
จะมีจํานวนครั้งของการรายงาน และการอางอิงเอกสารหนังสือหรือ
รายงานการประชุมของคณะทํางาน ดังรูปท่ี 1.3
 รูปท่ี 1.4 รายงานติดตามผลลดการใชไฟฟา/นํ้ามันเชื้อเพลิง

 เกณฑการพิจารณาระดับคะแนนที่ 1 = 1 คะแนน
 พิจารณา 2 สวน คือ (1) ดานไฟฟา = 0.500 คะแนน

(2) ดานนํ้ามัน = 0.500 คะแนน
รวม = 1.000 คะแนน

 พิจารณาความครบถวนของขอมูลท่ีแตละหนวยงานในสังกัดได
บันทึกผาน www.e-report.energy.go.th ของ สนพ. โดยการให
คะแนนจะเปนไปตามเกณฑท่ีปรากฏในตารางท่ี 1
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ระดับ
คะแนน เกณฑการใหคะแนน แนวทางการประเมินผล

 ตารางท่ี 1 วิธีพิจารณาและเกณฑการใหคะแนนพิจารณา
คะแนนความครบถวนของขอมูล ไฟฟา นํ้ามัน

ปรากฏขอมูลดังตอไปน้ีในระบบ
www.e-report.energy.go.th ของ สนพ.
1.1 การแตงตั้งคณะทํางานลดใชพลังงาน
1.2 การลงนามในคําสั่งแตงตั้ง (1) ระหวางวันท่ี

21 มีนาคม 2555-30 มิถุนายน 2555

0.125
0.125

0.125
0.125

2.1 มาตรการลดการใชไฟฟา/นํ้ามันเชื้อเพลิง
2.2 รายงานการประชุมคณะทํางานฯ 2 ครั้ง

0.125
0.125

0.125
0.125

รวมคะแนน (1)+(2) 0.500 0.500
หมายเหตุ ถาขอมูล 1.1 /1.2 /2.1 /2.2 ตามตาราง 1 ขอใดไมปรากฏบน

ระบบ www.e-report.energy.go.th คะแนนของขอมูลขอน้ันท่ี
หนวยงานจะไดรับ = 0.000 คะแนน

2. ขั้นตอนที่ 2 :
2.1 ขอมูลปริมาณการใช

ไฟฟา (kWh) /นํ้ามัน
เชื้อเพลิง (ลิตร)
ปงบประมาณ พ.ศ. 2551
ครบถวน

ประเมินผลจากขอมูล เอกสาร หลักฐานตางๆ
 ใชขอมูลท่ีแตละหนวยงานในสถาบันอุดมศึกษาไดบันทึกปริมาณการใช

ไฟฟา (kWh)/ นํ้ามันเชื้อเพลิง (ลิตร) ผาน www.e-report.energy.go.th ของ
สนพ. หนาท่ี 3) ขอมูลการใชพลังงานของหนวยงาน ตามตัวอยางท่ี
ปรากฏดังรูปท่ี 2.1 และ 2.2

2.2 ขอมูลปริมาณการใช
ไฟฟา (kWh) /นํ้ามัน
เชื้อเพลิง (ลิตร)
ปงบประมาณ พ.ศ. 2554
ครบถวน

2.3 ขอมูลปริมาณการใช
ไฟฟา (kWh) /นํ้ามัน
เชื้อเพลิง (ลิตร)
ปงบประมาณ พ.ศ. 2555
ครบถวน

 รูปท่ี 2.1 หนาหลักของ www.e-report.energy.go.th
หนาท่ี 3) ขอมูลการใชพลังงานของหนวยงาน
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 หนวยงานบันทึกปริมาณการใชไฟฟา (kWh) ท่ีไดใชไปใน
ปงบประมาณ พ.ศ. 2551 พ.ศ. 2554 และ พ.ศ. 2555 แยกเปนราย
เดือน โดยใชขอมูลจากใบเสร็จรับเงินคาไฟฟา ท่ีการไฟฟาสวน
ภูมิภาค ออกใหกับหนวยงานเปนหลักฐาน

 หนวยงานบันทึกปริมาณการใชนํ้ามันเชื้อเพลิง (ลิตร) ท่ีไดใชไปใน
ปงบประมาณ พ.ศ. 2551 พ.ศ. 2554 และ พ.ศ. 2555 แยกเปนราย
เดือน โดยใชขอมูลจากใบเสร็จรับเงิน ท่ีผูจําหนายนํ้ามันเชื้อเพลิง
ออกใหกับหนวยงานเปนหลักฐาน โดยใหรายงานปริมาณการใช
นํ้ามันเชื้อเพลิง (ลิตร) ของประเภท ดีเซล เบนซิน 91 และเบนซิน 95
รวมในชองเดียวกัน คือชอง “นํ้ามัน”
 รูปท่ี 2.2 รายงานขอมูลปริมาณการใชไฟฟา (kWh) และปริมาณ

การใชนํ้ามันเชื้อเพลิง (ลิตร)
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เกณฑการพิจารณาระดับคะแนนที่ 2 = 1 คะแนน
 พิจารณาความครบถวนของขอมูลปริมาณการใชไฟฟา (kWh)/

นํ้ามันเชื้อเพลิง (ลิตร) ปงบประมาณ พ.ศ. 2551 พ.ศ. 2554 และ
พ.ศ. 2555

 พิจารณา 2 สวน คือ (1) ดานไฟฟา = 0.500 คะแนน
(2) ดานนํ้ามัน = 0.500 คะแนน

รวม = 1.000 คะแนน
 ตารางท่ี 2 วิธีพิจารณาและเกณฑการใหคะแนนพิจารณา

คะแนนความครบถวนของขอมูล ไฟฟา นํ้ามัน
(1) ขอมูลไมครบ 12 เดือน ในปใดปหน่ึง 0.000 0.000
(2) ขอมูลครบ 12 เดือน ท้ัง 3 ป 0.500 0.500

หมายเหตุ ตัวอยางเชน หนวยงาน ก บันทึกขอมูลปริมาณการใชไฟฟา
(kWh)
ปงบประมาณ 2551 ขอมูลครบ 12 เดือน (เดือนตุลาคม 2550-
กันยายน 2551)
ปงบประมาณ 2554 ขอมูลครบ 11 เดือน (เดือนตุลาคม 2553-
กันยายน 2554) แต www.e-report.energy.go.th ไม มีขอมูล
ปริมาณการใชไฟฟา (kWh) เดือนมิถุนายน 2554
ปงบประมาณ 2555 ขอมูลครบ 12 เดือน (เดือนตุลาคม 2554-
กันยายน 2555)
ตัวอย างน้ี เข า เกณฑการพิจารณาตามตารางท่ี 2 ขอ (1)
หนวยงาน ก จึงไดรับคะแนนดานไฟฟา ระดับท่ี 2 ความ
ครบถวนของขอมูล = 0
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3.

4.

5.

ขั้นตอนที่ 3 :
ปริมาณการใชไฟฟา
(kWh)/นํ้ามันเชื้อเพลิง (ลิตร)
ปงบประมาณ พ.ศ. 2555
เทากับปงบประมาณ พ.ศ.2554

ขั้นตอนที่ 4 :
ปริมาณการใชไฟฟา
(kWh)/นํ้ามันเชื้อเพลิง (ลิตร)
ปงบประมาณ พ.ศ. 2555
ลดลงจากปงบประมาณ พ.ศ.
2554 มากกวารอยละ 0 ถึง รอย
ละ 5 ขึ้นไป

ขั้นตอนที่ 5 :
ปริมาณการใชไฟฟา
(kWh)/นํ้ามันเชื้อเพลิง (ลิตร)
ปงบประมาณ พ.ศ. 2555
ลดลงจากปงบประมาณ พ.ศ.
2554 มากกวารอยละ 5 ถึง รอย
ละ 10 ขึ้นไป

ประเมินผลลดปริมาณการใชไฟฟา (kWh)/นํ้ามันเช้ือเพลิง (ลิตร) ของแต
ละหนวยงาน
 ระบบ www.e-report.energy.go.th จะประมวลผลปริมาณการใชไฟฟา

(kWh)/การใชนํ้ามันเชื้อเพลิง (ลิตร) ของแตละหนวยงานในปงบประมาณ
พ.ศ. 2551 พ.ศ. 2554 และ พ.ศ. 2555 โดยอัตโนมัติตามเกณฑและเง่ือนไข
การใหคะแนนประเมินผลการประหยัดพลังงานท่ีกําหนดไว

 เกณฑการพิจารณาระดับคะแนนท่ี 3 - 5 = 3 คะแนนของแตละหนวยงาน
o หนวยงานตองไดรับเกณฑการใหคะแนนดานไฟฟา/ดานนํ้ามัน

เชื้อเพลิง ตามขั้นตอนท่ี 1 = 0.500 คะแนน และขั้นตอนท่ี 2 =
0.500 คะแนน รวม 2 ขั้นตอน เปนคะแนนดานไฟฟา =1.000 /
ดานนํ้ามันเชื้อเพลิง = 1.000 คะแนน

o หนวยงานท่ีไดรับเกณฑการใหคะแนนดานไฟฟา/ดานนํ้ามันตาม
ขั้นตอนท่ี 1 และขั้นตอนท่ี 2 แลวมีดานใดไมครบ 1.000 คะแนน
ระบบของ www.e-report.energy.go.th จะไมประเมินผลดานน้ันใน
ขั้นตอนท่ี 3

o แบงการพิจารณาออกเปน 2 สวน คือ
(1) ปริมาณการลดใชไฟฟา (kWh) = 1.500 คะแนน
(2) ปริมาณการลดใชนํ้ามันเชื้อเพลิง (ลิตร) = 1.500 คะแนน

คะแนนรวม = 3.000 คะแนน
o หนวยงานท่ีมีปริมาณการใชไฟฟา (kWh)/นํ้ามันเชื้อเพลิง (ลิตร)

ในปงบประมาณ พ.ศ. 2555 ลดลงเม่ือเทียบกับป พ.ศ. 2554 จะได
1.5000 คะแนน เม่ือผลลดการใชไฟฟา (kWh)/นํ้ามันเชื้อเพลิง
(ลิตร) มากกวารอยละ 10 ขึ้นไป

o หนวยงานท่ีมีปริมาณการใชไฟฟา (kWh)/นํ้ามันเชื้อเพลิง (ลิตร)
ในปงบประมาณ พ.ศ. 2554 เพิ่มขึ้นเม่ือเทียบกับป พ.ศ. 2551 จะ
ได 1.500 คะแนน เม่ือผลลดปริมาณการใชไฟฟา (kWh)/นํ้ามัน
เชื้อเพลิง (ลิตร) ในปงบประมาณ พ.ศ. 2555 เม่ือเทียบกับป พ.ศ.
2554 มากกวารอยละ 15 ขึ้นไป
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 สูตรการพิจารณา รอยละของปริมาณไฟฟาท่ีประหยัดได เทากับ

ปริมาณการใชไฟฟา ปงบประมาณ พ.ศ. 2554 (kWh) –
ปริมาณการใชไฟฟา ปงบประมาณ พ.ศ. 2555 (kWh)
ปริมาณการใชไฟฟา ปงบประมาณ พ.ศ. 2554 (kWh)

 สูตรการพิจารณา รอยละของปริมาณนํ้ามันท่ีประหยัดได เทากับ
ปริมาณการใชนํ้ามัน ปงบประมาณ พ.ศ. 2554 (ลิตร) –
ปริมาณการใชนํ้ามัน ปงบประมาณ พ.ศ. 2555 (ลิตร)
ปริมาณการใชนํ้ามัน ปงบประมาณ พ.ศ. 2554 (ลิตร)

 ตารางท่ี 3 วิธีพิจารณาและเกณฑการใหคะแนนพิจารณา
คะแนนประเมินผลขั้นตอนที่ 3-5 ไฟฟา นํ้ามัน

ขั้นท่ี 3 ปริมาณการใชไฟฟา/นํ้ามัน
ไมเปล่ียนแปลง (รอยละ 0) 0.500 0.500

ขั้นท่ี 4 ประหยัดไฟฟา/นํ้ามัน
ไดมากกวารอยละ 0 ถึง รอยละ 5 0.0-0.5 0.0-0.5

ขั้นท่ี 5 ประหยัดไฟฟา/นํ้ามัน
ไดมากกวารอยละ 5 ถึงรอยละ 10 ขึ้น
ไป

0.0-0.5 0.0-0.5

รวม 3 ชวง คะแนนเต็ม 1.500 1.500
หมายเหตุ คะแนนในขั้นตอนท่ี 4 และ 5 เปนระบบอัตรากาวหนา

(Progressive Rate) ทศนิยม 4 ตําแหนง
 การประเมินระดับความสําเร็จของการดําเนินการตามมาตรการ

ประหยัดพลังงานของสถาบันอุดมศึกษา
 คะแนนการประเมินผลการประหยัดพลังงานของสถาบันอุดมศึกษาคิด

จากคะแนนเฉล่ียของหนวยงานท้ังหมดท่ีเปนราชการบริหาร
สวนกลางในสังกัดกรมท่ีจัดตั้งขึ้นตามกฎกระทรวง รวมถึง
สถาบันอุดมศึกษาท่ีตั้งขึ้นเปนหนวยงานภายใน ท้ังท่ีปรากฏและไม
ปรากฏในกฎกระทรวง และไมวาจะตั้งอยู ณ จังหวัดใด

 ผลรวมปริ มาณการใช ไฟฟ า (kWh) ของสถาบั นอุ ดมศึ กษาใน
ปงบประมาณ พ.ศ. 2551 พ.ศ. 2554 และ พ.ศ. 2555 ระบบ www.e-
report.energy.go.th จะประมวลผลใหโดยอัตโนมัติตามเกณฑและเง่ือนไข
การใหคะแนนประเมินผลการประหยัดพลังงานท่ีกําหนดไว โดยมี

x 100

x 100
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ขั้นตอนดังน้ี
(1) นับจํานวนหนวยงานท้ังหมดของสถาบันอุดมศึกษารวมกัน =

100%
(2) นับจํานวนหนวยงานท้ังหมดของสถาบันอุดมศึกษาเฉพาะท่ีไดรับ

เกณฑการประเมินดานไฟฟาขั้นตอนท่ี 1 = 0.500 คะแนน และ
ขั้นตอนท่ี 2 = 0.500 คะแนน รวมกัน = 1.000 คะแนนเต็ม

(3) นําจํานวนหนวยงานท่ีนับไดจาก (2) เทียบสัดสวนรอยละกับ
จํานวนหนวยงานท้ังหมดตาม (1) ผลลัพธมีสัดสวนนอยกวารอย
ละ 50 ลงไป สถาบันอุดมศึกษาน้ันจะไมไดรับการประเมินการให
คะแนนดานไฟฟาในขั้นตอนท่ี 3-5

(4) การเทียบสัดสวนตาม (3) กรณีผลลัพธมีสัดสวนตั้งแตรอยละ 50
ขึ้นไป สถาบันอุดมศึกษาน้ันจะไดรับการประเมินการใหคะแนน
ดานไฟฟาในขั้นตอนท่ี 3-5

(5) นําปริมาณการใชไฟฟาในปงบประมาณ พ .ศ. 2551 ของ
หนวยงานยอยท้ังหมดของสถาบันอุดมศึกษา เฉพาะท่ีไดรับเกณฑ
การประเมินดานไฟฟาขั้นตอนท่ี 1 = 0.500 คะแนน และขั้นตอน
ท่ี 2 = 0.500 คะแนน ตาม (2) รวมกัน = ผลรวมปริมาณการใช
ไฟฟาของสถาบันอุดมศึกษาปงบประมาณ พ.ศ. 2551 (kWh)

(6) นําปริมาณการใชไฟฟาในปงบประมาณ พ .ศ. 2554 ของ
หนวยงานยอยท้ังหมดของสถาบันอุดมศึกษา เฉพาะท่ีไดรับเกณฑ
การประเมินดานไฟฟาขั้นตอนท่ี 1 = 0.500 คะแนน และขั้นตอนท่ี 2 =
0.500 คะแนน ตาม (2) รวมกัน = ผลรวมปริมาณการใชไฟฟาของ
สถาบันอุดมศึกษา ปงบประมาณ พ.ศ. 2554 (kWh)

(7) นําปริมาณการใชไฟฟาในปงบประมาณ พ.ศ. 2555 ของ
หนวยงานยอยท้ังหมดของสถาบันอุดมศึกษา เฉพาะท่ีไดรับเกณฑ
การประเมินดานไฟฟาขั้นตอนท่ี 1= 0.500คะแนน และขั้นตอนท่ี 2=
0.500คะแนน ตาม(2)รวมกัน=ผลรวมปริมาณการใชไฟฟาของ
สถาบันอุดมศึกษาปงบประมาณ พ.ศ. 2555 (kWh)

(8) สถาบันอุดมศึกษาท่ีมีผลรวมปริมาณการใชไฟฟา (kWh)
ปงบประมาณ พ.ศ. 2555 ตามขอ (7) ลดลงเม่ือเทียบกับผลรวม
ปริมาณการใชไฟฟา(kWh) ปงบประมาณ พ.ศ. 2554 ตามขอ (6)
จะได 1.5000 คะแนน เม่ือผลลดการใชไฟฟา (kWh) มากกวารอย
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ละ 10 ขึ้นไป
(9) สถาบันอุดมศึกษา ท่ี มีผลรวมปริมา ณกา รใช ไฟฟ า (kWh)

ปงบประมาณ พ.ศ. 2554 ตามขอ (6) เพิ่มขึ้นเม่ือเปรียบเทียบกับ
ผลรวมปริมาณการใชไฟฟา (kWh) ปงบประมาณ พ.ศ. 2551 ตาม
ขอ (5) จะได 1.500 คะแนน เม่ือผลลดปริมาณการใชไฟฟา
(kWh) ในปงบประมาณ พ.ศ. 2555 เม่ือเทียบกับป พ.ศ. 2554
มากกวารอยละ 15 ขึ้นไป

(10) สูตรการพิจารณารอยละของปริมาณไฟฟาท่ีประหยัดไดของ
สถาบันอุดมศึกษา

ผลรวมปริมาณการใชไฟฟา ปงบประมาณ พ.ศ. 2554 (kWh) –
ผลรวมปริมาณการใชไฟฟา ปงบประมาณ พ.ศ. 2555 (kWh)
ผลรวมปริมาณการใชไฟฟา ปงบประมาณ พ.ศ. 2554 (kWh)

 ผลรวมปริมาณการใชนํ้ามันเชื้อเพลิง (ลิตร) ของสถาบันอุดมศึกษาใน
ปงบประมาณ พ.ศ. 2551 พ.ศ. 2554 และ พ.ศ. 2555 ระบบ www.e-
report.energy.go.th จะประมวลผลใหโดยอัตโนมัติตามเกณฑและ
เง่ือนไขการใหคะแนนประเมินผลการประหยัดพลังงานท่ีกําหนดไว
โดยมีขั้นตอนเชนเดียวกับ “การประมวลผลรวมปริมาณการใชไฟฟา
(kWh) ของสถาบันอุดมศึกษา” ตาม (1) ถึง (9) ขางตน และเปล่ียนการ
พิจารณาจากดาน “ปริมาณการใชไฟฟา (kWh)” เปนพิจารณาดาน
“ปริมาณการใชนํ้ามันเชื้อเพลิง (ลิตร)” แทน และ

(10) สูตรการพิจารณารอยละของปริมาณนํ้ามันเชื้อเพลิงท่ีประหยัดได
ของสวนราชการ

ผลรวมปริมาณการใชนํ้ามัน ปงบประมาณ พ.ศ. 2554 (ลิตร) –
ผลรวมปริมาณการใชนํ้ามัน ปงบประมาณ พ.ศ. 2555 (ลิตร)
ผลรวมปริมาณการใชนํ้ามัน ปงบประมาณ พ.ศ. 2554 (ลิตร)

 เกณฑพิจารณาระดับคะแนนที่ 3-5
กรณี ก. สถาบันอุดมศึกษามีผลรวมปริมาณการใชไฟฟา/นํ้ามันเชื้อเพลิงใน

ปงบประมาณ พ.ศ. 2554 ไมเพิ่มขึ้นเม่ือเทียบกับปงบประมาณ
พ.ศ. 2551 วิธีพิจารณาใหคะแนนจะใชตามตารางท่ี 4 (ก)

 ตารางท่ี 4 (ก) คะแนนประเมินผลขั้นตอนท่ี 3 - 5

x 100

x 100
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การใหคะแนนแบงออกเปน 3 ขั้นตอน ไฟฟา นํ้ามัน
ขั้นท่ี 3 ผลรวมปริมาณการใชไฟฟา/นํ้ามัน

ไมเปล่ียนแปลง (รอยละ 0) 0.5 = 0.5
ขั้นท่ี 4 ผลรวมประหยัดไฟฟา/นํ้ามัน

ไดมากกวารอยละ 0 ถึง รอยละ 5 0.0-0.5 0.0-0.5
ขั้นท่ี 5 ผลรวมประหยัดไฟฟา/นํ้ามัน

ไดมากกวารอยละ 5 ถึงรอยละ 10 ขึ้น
ไป

0.0-0.5 0.0-0.5

รวม 3 ชวง คะแนนเต็ม 1.5 1.5
หมายเหตุ การประเมินคะแนนในขั้นตอนท่ี 4 ถึงขั้นตอนท่ี 5 เปนระบบ

อัตรากาวหนา (Progressive Rate) หรือเทียบบัญญัติไตรยางศ
โดยมีผลการคํานวณสําเร็จรูปตามเอกสารแนบทาย ขั้นท่ี 5 กรณี 10%

กรณี ข. สถาบันอุดมศึกษาท่ีมีผลรวมปริมาณการใชไฟฟา/นํ้ามันเชื้อเพลิง
ในปงบประมาณ พ.ศ. 2554 เพิ่มขึ้น เม่ือเทียบกับปงบประมาณ
พ.ศ. 2551 จะตองประหยัดไฟฟา/นํ้ามันเชื้อเพลิงใหไดรอยละ 15
ขึ้นไป วิธีพิจารณาและเกณฑการใหคะแนนจะใชตามตารางท่ี 4 (ข)

 ตารางท่ี 4 (ข) คะแนนประเมินผลขั้นตอนท่ี 3-5
คะแนนประเมินผลขั้นตอนที่ 3-5 ไฟฟา นํ้ามัน

ขั้นท่ี 3 ผลรวมปริมาณการใชไฟฟา/นํ้ามัน
ไมเปล่ียนแปลง (รอยละ 0) 0.500 0.500

ขั้นท่ี 4 ผลรวมประหยัดไฟฟา/นํ้ามัน
ไดมากกวารอยละ 0 ถึง รอยละ 5 0.0-0.5 0.0-0.5

ขั้นท่ี 5 ผลรวมประหยัดไฟฟา/นํ้ามัน
ไดมากกวารอยละ 5 ถึงรอยละ 15 ขึ้น
ไป

0.0-0.5 0.0-0.5

รวม 3 ชวง คะแนนเต็ม 1.500 1.500
หมายเหตุ การประเมินคะแนนในขั้นตอนท่ี 4 ถึงขั้นตอนท่ี 5 เปนระบบ

อัตรากาวหนา (Progressive Rate) หรือเทียบบัญญัติไตรยางศ
โดยมีผลการคํานวณสําเร็จรูปตามเอกสารแนบทาย ขั้นท่ี 5 กรณี 15%
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การประเมินคะแนนในขั้นตอนที่ 4 ถึงขั้นตอนที่ 5 เปนระบบอัตรากาวหนา (Progressive Rate)
หรือเทียบบัญญัติไตรยางศ โดยมีผลการคํานวณสําเร็จรูปตามเอกสารแนบทาย

ขั้นท่ี 4 ขั้นท่ี 5 กรณี 10% ขั้นท่ี 5 กรณี 15%
รอยละ คะแนน รอยละ คะแนน รอยละ คะแนน รอยละ คะแนน

0.00 0.50

0.10 0.01 0.10 0.01 0.10 0.01 5.10 0.26
0.20 0.02 0.20 0.02 0.20 0.01 5.20 0.26
0.30 0.03 0.30 0.03 0.30 0.02 5.30 0.27
0.40 0.04 0.40 0.04 0.40 0.02 5.40 0.27
0.50 0.05 0.50 0.05 0.50 0.03 5.50 0.28
0.60 0.06 0.60 0.06 0.60 0.03 5.60 0.28
0.70 0.07 0.70 0.07 0.70 0.04 5.70 0.29
0.80 0.08 0.80 0.08 0.80 0.04 5.80 0.29
0.90 0.09 0.90 0.09 0.90 0.05 5.90 0.30
1.00 0.10 1.00 0.10 1.00 0.05 6.00 0.30
1.10 0.11 1.10 0.11 1.10 0.06 6.10 0.31
1.20 0.12 1.20 0.12 1.20 0.06 6.20 0.31
1.30 0.13 1.30 0.13 1.30 0.07 6.30 0.32
1.40 0.14 1.40 0.14 1.40 0.07 6.40 0.32
1.50 0.15 1.50 0.15 1.50 0.08 6.50 0.33
1.60 0.16 1.60 0.16 1.60 0.08 6.60 0.33
1.70 0.17 1.70 0.17 1.70 0.09 6.70 0.34
1.80 0.18 1.80 0.18 1.80 0.09 6.80 0.34
1.90 0.19 1.90 0.19 1.90 0.10 6.90 0.35
2.00 0.20 2.00 0.20 2.00 0.10 7.00 0.35
2.10 0.21 2.10 0.21 2.10 0.11 7.10 0.36
2.20 0.22 2.20 0.22 2.20 0.11 7.20 0.36
2.30 0.23 2.30 0.23 2.30 0.12 7.30 0.36
2.40 0.24 2.40 0.24 2.40 0.12 7.40 0.37
2.50 0.25 2.50 0.25 2.50 0.13 7.50 0.37
2.60 0.26 2.60 0.26 2.60 0.13 7.60 0.38
2.70 0.27 2.70 0.27 2.70 0.14 7.70 0.38
2.80 0.28 2.80 0.28 2.80 0.14 7.80 0.39
2.90 0.29 2.90 0.29 2.90 0.15 7.90 0.39
3.00 0.30 3.00 0.30 3.00 0.15 8.00 0.40
3.10 0.31 3.10 0.31 3.10 0.16 8.10 0.40
3.20 0.32 3.20 0.32 3.20 0.16 8.20 0.41
3.30 0.33 3.30 0.33 3.30 0.17 8.30 0.41
3.40 0.34 3.40 0.34 3.40 0.17 8.40 0.42
3.50 0.35 3.50 0.35 3.50 0.18 8.50 0.42
3.60 0.36 3.60 0.36 3.60 0.18 8.60 0.43
3.70 0.37 3.70 0.37 3.70 0.19 8.70 0.43
3.80 0.38 3.80 0.38 3.80 0.19 8.80 0.44
3.90 0.39 3.90 0.39 3.90 0.20 8.90 0.44
4.00 0.40 4.00 0.40 4.00 0.20 9.00 0.45
4.10 0.41 4.10 0.41 4.10 0.21 9.10 0.45
4.20 0.42 4.20 0.42 4.20 0.21 9.20 0.46
4.30 0.43 4.30 0.43 4.30 0.22 9.30 0.46
4.40 0.44 4.40 0.44 4.40 0.22 9.40 0.47
4.50 0.45 4.50 0.45 4.50 0.23 9.50 0.47
4.60 0.46 4.60 0.46 4.60 0.23 9.60 0.48
4.70 0.47 4.70 0.47 4.70 0.24 9.70 0.48
4.80 0.48 4.80 0.48 4.80 0.24 9.80 0.49
4.90 0.49 4.90 0.49 4.90 0.25 9.90 0.49
5.00 0.50 5.00 0.50 5.00 0.25 10.00 0.50
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องคประกอบท่ี 8. การเงินและงบประมาณ

การเงินและงบประมาณเปนสิ่งที่สําคัญอยางหน่ึงของสถาบันอุดมศึกษา ไมวาแหลงเงินทุน
ของสถาบันอุดมศึกษาจะไดมาจากงบประมาณแผนดิน (สําหรับสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ) หรือเงิน
รายไดของสถาบัน เชน คาหนวยกิต คาธรรมเนียม คาบํารุงการศึกษาตางๆ ของนักศึกษา รายไดจาก
งานวิจัย บริการทางวิชาการ คาเชาทรัพยสิน ฯลฯ ผบริหารสถาบันจะตองมีแผนการใชเงินที่สะทอน
ความตองการใชเงินเพื่อการดําเนินงานตามแผนกลยุทธและแผนปฏิบัติงานประจําปของสถาบันได
อยางมีประสิทธิภาพ ทําความเขาใจกับการวิเคราะหทางการเงิน เชน คาใชจายทั้งหมดตอจํานวน
นักศึกษา ทรัพยสินถาวรตอจํานวนนักศึกษา คาใชจายที่สถาบันใชสําหรับการผลิตบัณฑิตตอหัว
จําแนกตามกลุมสาขา รายไดทั้งหมดของสถาบันหลังจากหักงบ (คาใชจาย)ดําเนินการทั้งหมด
งบประมาณในการพัฒนาอาจารย ความรวดเร็วในการเบิกจาย รอยละของงบประมาณที่ประหยัดได
หลังจากที่ปฏิบัติตามภารกิจทุกอยางครบถวน สิ่งเหลาน้ีจะเปนการแสดงศักยภาพเชิงการบริหาร
จัดการดานการเงินของสถาบันที่เนนถึงความโปรงใส ความถูกตองใชเม็ดเงินอยางคุมคา มี
ประสิทธิภาพ และเกิดประโยชนสูงสุด

ตัวบงชี้ 8.1 ระบบและกลไกการเงินและงบประมาณ (สกอ. 8.1)
ชนิดของตัวบงชี้ : กระบวนการ
คําอธิบาย

สถาบันอุดมศึกษาจะตองมีระบบในการจัดหาและจัดสรรเงินอยางมีประสิทธิภาพ จะตองมีแผน
กลยุทธทางดานการเงินซึ่งเปนแผนจัดหาเงินทุนจากแหลงเงินทุนตาง ๆ ที่สามารถผลักดันแผนกลยุทธของ
สถาบันใหสามารถดําเนินการได มีการวิเคราะหรายได คาใชจายของการดําเนินงาน ทั้งจากงบประมาณ
แผนดินและเงินรายไดอ่ืน ๆ ที่สถาบันไดรับ มีการจัดสรรงบประมาณและการจัดทํารายงานทางการเงินอยาง
เปนระบบครบทุกพันธกิจ มีระบบการตรวจสอบการใชเงินอยางมีประสิทธิภาพ รายงานทางการเงินตองแสดง
รายละเอียดการใชจายในทุกพันธกิจ โครงการ กิจกรรมเพื่อใหสามารถวิเคราะหสถานะทางการเงินและความ
มั่นคงของสถาบันได
เกณฑมาตรฐาน :

1. มีแผนกลยุทธทางการเงินที่สอดคลองกับแผนกลยุทธของสถาบัน
2. มีแนวทางจัดหาทรัพยากรทางดานการเงิน หลักเกณฑการจัดสรร และการวางแผนการใชเงิน

อยางมีประสิทธิภาพ โปรงใส ตรวจสอบได
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3. มีงบประมาณประจําปที่สอดคลองกับแผนปฏิบัติการในแตละพันธกิจและการพัฒนาสถาบัน
และบุคลากร

4. มีการจัดทํารายงานทางการเงินอยางเปนระบบ และรายงานตอสภาสถาบันอยางนอยปละ2 คร้ัง
5. มีการนําขอมูลทางการเงินไปใชในการวิเคราะหคาใชจาย และวิเคราะหสถานะทางการเงินและ

ความมั่นคงของสถาบันอยางตอเน่ือง
6. มีหนวยงานตรวจสอบภายในและภายนอก ทําหนาที่ตรวจ ติดตามการใชเงินใหเปนไปตาม

ระเบียบและกฎเกณฑที่สถาบันกําหนด
7. ผูบริหารระดับสูงมีการติดตามผลการใชเงินใหเปนไปตามเปาหมาย และนําขอมูลจากรายงาน

ทางการเงินไปใชในการวางแผนและการตัดสินใจ

หมายเหตุ :
แผนกลยุทธทางการเงิน เปนแผนระยะยาวที่ระบุที่มาและใชไปของทรัพยากรทางการเงินของ

สถาบันที่สามารถผลักดันแผนกลยุทธของสถาบันใหสามารถดําเนินการได แผนกลยุทธทางการเงินจะสอดรับ
ไปกับแผนกลยุทธของสถาบัน สถาบันควรประเมินความตองการทรัพยากรที่ตองจัดหาสําหรับการดําเนินงาน
ตามกลยุทธแตละกลยุทธและประเมินมูลคาของทรัพยากรออกมาเปนเงินทุนที่ตองการใช ซึ่งจะเปนความ
ตองการเงินทุนในระยะยาวเทากับเวลาที่สถาบันใชในการดําเนินการใหกลยุทธน้ันบังเกิดผล จากน้ันจึงจะ
กําหนดใหเห็นอยางชัดเจนถึงที่มาของเงินทุนที่ตองการใชวาสามารถจัดหาไดจากแหลงเงินทุนใด เชน รายได
คาธรรมเนียมการศึกษา งบประมาณแผนดินหรือเงินอุดหนุนจากรัฐบาล เงินทุนสะสมของหนวยงาน เงิน
บริจาคจากหนวยงานภายนอกหรือศิษยเกา หรือสถาบันจะตองมีการระดมทุนดวยวิธีการอ่ืนๆ อีกเพิ่มเติม เชน
การแปลงทรัพยสินทางปญญาเปนมูลคา รวมทั้งมีการวิเคราะหตนทุนของการดําเนินงานดวย เชน ตนทุนตอ
หนวยในการผลิตบัณฑิตในแตละหลักสูตร โดยที่ระยะเวลาของแผนกลยุทธทางการเงินจะเทากับระยะเวลา
ของแผนกลยุทธของสถาบัน
เกณฑการประเมิน : (สกอ.)

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5
มีการดําเนินการ

1 ขอ
มีการดําเนินการ

2 หรือ 3 ขอ
มีการดําเนินการ

4 หรือ 5 ขอ
มีการดําเนินการ

6 ขอ
มีการดําเนินการ

7 ขอ
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ตัวบงชี้ 8.2 รอยละความสําเร็จของการเบิกจายเงินงบประมาณตามแผน (ก.พ.ร. 55 ตัวบงชี้ท่ี 6 )
ชนิดของตัวบงชี้ : ผลผลิต
คําอธิบาย :

 การพิจารณาผลสําเร็จของการเบิกจายเงินงบประมาณตามแผน จะใชผลการเบิกจายเงิน
งบประมาณภาพรวมของสถาบันอุดมศึกษา ทั้งที่เบิกจายในสถาบันอุดมศึกษาและวิทยาเขตเทียบกับ
แผนการใชจายเงินงบประมาณในแตละไตรมาส เปนตัวชี้วัดความสามารถในการเบิกจายเงินงบประมาณของ
สถาบันอุดมศึกษา ทั้งน้ี ขอมูลแผนการใชจายเงินงบประมาณที่สถาบันอุดมศึกษาบันทึกตามหลักเกณฑและ
วิธีการที่สํานักงบประมาณกําหนดภายใตวงเงินงบประมาณที่ไดรับตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจาย
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2555 จะเปนแผนต้ังตนในระบบ GFMIS ดังน้ัน เมื่อมีการนําแผนไปปฏิบัติแลว
จะตองติดตามประเมินผลเพื่อตรวจสอบผลการปฏิบัติงาน หากไมเปนไปตามแผนการใชจายเงินที่ไดทําไวให
ปรับปรุงแผนการใชจายเงินในระบบ GFMIS ในเดือนปจจุบันและเดือนถัดไป โดยใหดําเนินการใหแลวเสร็จ
ภายในไตรมาสที่ 3 หรือภายในเดือนมิถุนายน 2555

 การใหคะแนนพิจารณาตามความสามารถในการเบิกจายเงินงบประมาณภาพรวมเทียบกับ
วงเงินตามแผนการใชจายเงินแตละไตรมาส และคํานวณคาเฉลี่ยของทั้ง 4 ไตรมาสเปนผลการดําเนินงานของ
สถาบันอุดมศึกษา
สูตรการคํานวณ :

4

100*100*100*100*
4

4

3

3

2

2

1

1






 

Y

X

Y

X

Y

X

Y

X

กําหนดให
X1 , X2 , X3 , X4 = ผลการเบิกจายเงินงบประมาณรายจายภาพรวมที่สถาบันอุดมศึกษาเบิกจายแตละไตรมาส
Y1 , Y2 , Y3 , Y4 = วงเงินงบประมาณตามแผนการใชจายเงินในปงบประมาณ พ.ศ. 2555 ในระบบ GFMIS

แตละไตรมาส
เกณฑการใหคะแนน :

ชวงปรับเกณฑการใหคะแนน +/- รอยละ 2.5 ตอ 1 คะแนน โดยกําหนดเกณฑการใหคะแนน ดังน้ี

ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5
85 87.5 90 92.5 95

หมายเหตุ :
1. กําหนดระดับคะแนน 3 คะแนน เทากับ คาเฉลี่ยรอยละของทั้ง 4 ไตรมาสอยูที่รอยละ 90 และ

ระดับ 5 คะแนน เทากับ คาเฉลี่ยรอยละของทั้ง 4 ไตรมาสอยูที่รอยละ 95
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ตัวอยาง สถาบันอุดมศึกษาไดรับเงินงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2555 จํานวน
315 ลานบาท โดยไดทําแผนการใชจายเงินเพื่อใหสํานักงบประมาณเห็นชอบแลว ต้ังแตตนปงบประมาณ (แผน
ต้ังตน) ตอมาเกิดอุทกภัย ทําใหไมสามารถดําเนินการไดตามแผนการใชจายเงินเดิมจึงไดปรับปรุงแผนการใช
จายเงิน (แผนปรับปรุง) ต้ังแตเดือนมกราคม 2555 ซึ่งประมาณการวาจะเบิกจายเงินงบประมาณไดภายใน
ปงบประมาณ พ.ศ. 2555 จํานวนทั้งสิ้น 308 ลานบาท โดยผลการเบิกจายเงินจริงของแตละไตรมาสเปนดังน้ี

รายการ ไตรมาสท่ี 1 ไตรมาสท่ี 2 ไตรมาสท่ี 3 ไตรมาสท่ี 4 รวมท้ังสิ้น
แผนตั้งตน 78 70 67 100 315
แผนปรับปรุง (1) 78 40 75 115 308
ผลการเบิกจาย (2) 60 35 85 115 295
รอยละผลการเบิกจายเงินเทียบกับ

แผน (2) / (1) * 100
76.92 87.50 113.33 100

ดัง น้ัน เมื่ อคํ านวณค า เฉลี่ ยรอยละของทั้ ง 4 ไตรมาส คิด เปนผลการดํา เนินงานของ
สถาบันอุดมศึกษาเทากับ (76.92% + 87.50% + 113.33% + 100.00%) / 4 = 94.44% อยูที่ระดับคะแนน 4.7756
คะแนน

2. การคํานวณวงเงินงบประมาณตามแผนการใชจายเงินในปงบประมาณ พ.ศ. 2555 ไมรวมเงิน
งบประมาณที่ไดรับจัดสรรเพิ่มเติมระหวางปงบประมาณ และเงินงบประมาณที่สถาบันอุดมศึกษาประหยัดได
และไมไดนําไปใชจายในภารกิจหรือโครงการอ่ืนๆ ตอ ทั้งน้ี ขอใหสถาบันอุดมศึกษารายงานวงเงิน
งบประมาณ ที่ประหยัดไดดังกลาว (งบประมาณเหลือจาย) เพื่อใชประกอบการประเมินผล

3. กรณีสถาบันอุดมศึกษานําเงินงบประมาณที่ประหยัดไดจากโครงการเดิมไปใชในโครงการ
อ่ืนๆ การเบิกจายเงินงบประมาณของโครงการใหมจะนํามาใชคํานวณอัตราการเบิกจายดวย

4. สถาบันอุดมศึกษาสามารถตรวจสอบผลการเบิกจายเงินงบประมาณรายจายภาพรวม
เปรียบเทียบกับแผนการใชจายเงินผานทางเว็บไซตของกรมบัญชีกลาง www.cgd.go.th หัวขอ ขอมูลสถิติ
รายละเอียดขอมูลพื้นฐาน :

ขอมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด หนวยวัด
ผลการดําเนินงานในอดีต ปงบประมาณ พ.ศ.

2551 2552 2553 2554
รอยละความสําเร็จของการเบิกจาย
เงินงบประมาณตามแผน

รอยละ - - - -
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เหตุผล :
เพื่อใหแผนการใชจายเงินเปนเคร่ืองมือในการติดตามความกาวหนาของการปฏิบัติงานและการ

เบิกจายเงินงบประมาณ รวมทั้งติดตามเรงรัดการเบิกจายเงินงบประมาณของสถาบันอุดมศึกษาเปนไป อยางมี
ประสิทธิภาพสอดคลองกับนโยบายรัฐบาล จึงไดกําหนดเปนตัวชี้วัดการปฏิบัติงานของสถาบันอุดมศึกษา
หนวยงานผูรับผิดชอบหลัก :

หนวยงาน / ผูรับผิดชอบ หมายเลขโทรศัพท
สํานักบริหารการรับ-จายเงินภาครัฐ กรมบัญชีกลาง
1. นางสาวพรวิลัย  เดชอมรชัย 0 2127 7132
2. นางสาวทิวาพร  ผาสุข 0 2127 7000
3. นางสาวจุลลิกา  พานิชเจริญ ตอ 4206 และ 4618

แนวทางการประเมินผล :
ท่ีปรึกษาประเมินผล สถาบันอุดมศึกษา

 ใชขอมูลในการติดตามและ
ประเมินผลจากกรมบัญชีกลาง
กระทรวงการคลัง ซึ่งจะใช
ขอมูลผลการเบิกจายเงิน
งบประมาณรายจายภาพรวมของ
สถาบันอุดมศึกษา ทั้งที่เบิกจาย
ในสถาบันอุดมศึกษาและวิทยา
เขตจากระบบการบริหารการเงิน
การคลังภาครัฐแบบ
อิเล็กทรอนิกส (GFMIS) และ
ขอมูลแผนการใชจาย
งบประมาณของ
สถาบันอุดมศึกษาจากระบบของ
สํานักงบประมาณและระบบ
GFMIS

 การเตรียมการเพื่อการติดตาม และประเมินผล
 กรณีที่สถาบันอุดมศึกษามีเงินงบประมาณรายจายเหลือจาย

หมายถึง สถาบันอุดมศึกษาดําเนินงานบรรลุวัตถุประสงคและ
เปาหมายผลผลิตหรือโครงการ ตามที่ ได รับจัดสรรเงิน
งบประมาณ หรือจากการจัดซื้อจัดจางแลวน้ัน เงินงบประมาณ
ในสวนที่ เหลือจายจะถือวาเปนเงินงบประมาณที่สามารถ
ประหยัดได  ทั้ ง น้ี  หากสถ าบันอุดมศึกษ าไมได นํ า เงิน
งบประมาณสวนน้ีไปใชจายในภารกิจ/โครงการอ่ืน ๆ ตอ ขอให
สถาบันอุดมศึกษารายงานวงเงินงบประมาณที่ประหยัดได
ดังก ล า ว (งบ ประมา ณ เหลือจ าย ) เพื่ อใชประก อบ กา ร
ประเมินผล โดยแสดงรายละเอียดของผลการดําเนินงาน ดังน้ี
- วงเงินงบประมาณที่ประหยัดได  พรอมทั้งระบุภารกิจ /

โครงการ ประเภทงบรายจาย และรายการของเงินงบประมาณ
ที่สามารถประหยัดไดเพื่อกรมบัญชีกลางจะนํามาใชเปน
ข อ มู ล ป ร ะ ก อ บ ก า ร พิ จ า ร ณ า ป รั บ ค ะ แ น น เ พิ่ ม ข อ ง
สถาบันอุดมศึกษา

- เ อ ก ส า ร ก า ร ร า ย ง า น ก า ร ใ ช เ งิ น ง บ ป ร ะ ม า ณ ข อ ง
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ท่ีปรึกษาประเมินผล สถาบันอุดมศึกษา
สถาบันอุดมศึกษาที่สงใหกับหนวยงานที่เกี่ยวของ เชน
1) แบบจัดทําแผน/รายงานผลการใชจายงบประมาณตาม

ผลผลิต/โครงการ จําแนกตามงบรายจาย  ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2555(แบบ สงป. 302)

2) เอกสาร หลักฐานแสดงการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณ
รายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2555 ที่ไดรับการอนุมัติ
จากผูมีอํานาจ

3) เอกสาร หลักฐานแสดงการโอนเปลี่ยนแปลงรายการ
งบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2555 ที่
ไดรับการอนุมัติจากผูมีอํานาจ
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ตัวชี้วัดท่ี 8.3 รอยละของการเบิกจายเงินงบประมาณรายจายลงทุน (ก.พ.ร. 55 ตัวชี้วัดท่ี 7)
ชนิดของตัวบงชี้ : ผลผลิต
คําอธิบาย :

 การพิจารณาผลสําเร็จของการเบิกจายเงินงบประมาณรายจายลงทุน จะใชอัตราการเบิก
จายเงินงบประมาณรายจายลงทุนของสถาบันอุดมศึกษาทั้งที่เบิกจายในส ถาบันอุดมศึกษาและวิทยาเขต เปน
ตัวชี้วัดความสามารถในการเบิกจายเงินงบประมาณรายจายลงทุนของสถาบันอุดมศึกษา ทั้งน้ีไมรวมเงิน
งบประมาณที่ไดรับการจัดสรรเพิ่มเติมระหวางปงบประมาณ โดยจะใชขอมูลการเบิกจายดังกลาวจากระบบ
การบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส (GFMIS)

 การใหคะแนนจะพิจารณาตามความสามารถในการเบิกจายเงินงบประมาณรายจายลงทุน
ของสถาบันอุดมศึกษาเทียบกับวงเงินงบประมาณรายจายลงทุนที่สถาบันอุดมศึกษาไดรับ หากมีการโอน
เปลี่ยนแปลงงบประมาณระหวางป (รายจายประจําไปรายจายลงทุน หรือรายจายลงทุนไปรายจายประจํา) จะ
นํายอดงบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลงแลวมาเปนฐานในการคํานวณ

 รายจายลงทุน หมายถึง รายจายที่รัฐบาลจายเพื่อจัดหาทรัพยสินประเภททุน ทั้งที่มีตัวตนและ
ทรัพยสินที่ไมมีตัวตน ตลอดจนรายจายที่รัฐบาลอุดหนุนหรือโอนใหแกบุคคล องคกร หรือรัฐวิสาหกิจ โดย
ผูรับไมตองจายคืนใหรัฐบาลและผูรับนําไปใชจัดหาทรัพยสินประเภททุน เปนตน สามารถตรวจสอบไดจาก
รหัสงบประมาณรายจาย รหัสลักษณะงานตําแหนงที่ 5 แสดงถึงลักษณะเศรษฐกิจที่สํานักงบประมาณกําหนดให
สูตรการคํานวณ :

เงินงบประมาณรายจายลงทุนที่สถาบันอุดมศึกษาเบิกจาย x 100
วงเงินงบประมาณรายจายลงทุนที่สถาบันอุดมศึกษาไดรับ

เกณฑการใหคะแนน :
ชวงปรับเกณฑการใหคะแนน +/- รอยละ 1 ตอ 1 คะแนน โดยกําหนดเกณฑการใหคะแนน ดังน้ี

ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5
70 71 72 73 74

หมายเหตุ :
1. กําหนดระดับคะแนน 3 เทากับ รอยละ 72 ซึ่งเปนคาเปาหมายรอยละของการเบิกจายเงิน

งบประมาณรายจายลงทุนตามที่คณะรัฐมนตรีกําหนด
2. การคํานวณวงเงินงบประมาณรายจายลงทุนที่สถาบันอุดมศึกษาไดรับ ไมรวมเงินงบประมาณ

รายจายลงทุนที่ได รับจัดสรรเพิ่มเติมระหวางปงบประมาณ และเงินงบประมาณรายจายลงทุน ที่
สถาบันอุดมศึกษาประหยัดได  และไมไดนําไปใชจายในภารกิจหรือโครงการอ่ืนๆ ตอ ทั้ง น้ี ขอให
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สถาบันอุดมศึกษารายงานวงเงินงบประมาณรายจายลงทุนที่ประหยัดไดดังกลาว (งบประมาณเหลือจาย) เพื่อ
ใชประกอบการประเมินผล

3. กรณีสถาบันอุดมศึกษานําเงินงบประมาณรายจายลงทุนที่ประหยัดไดจากโครงการเดิม
ไปใชในโครงการอ่ืนๆ การเบิกจายเงินงบประมาณของโครงการใหมจะนํามาใชคํานวณอัตราการเบิกจายดวย

4. สถาบันอุดมศึกษาสามารถตรวจสอบผลการเบิกจายเงินงบประมาณรายจายลงทุนผานทาง
เว็บไซตของกรมบัญชีกลาง www.cgd.go.th หัวขอ ขอมูลสถิติ
เหตุผล :

เน่ืองจากคณะรัฐมนตรีไดมีมติเห็นชอบมาตรการและแนวทางการเรงรัดติดตามการใชจายเงิน
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2555 ตามมติคณะกรรมการติดตามเรงรัดการใชจายงบประมาณภาครัฐ ซึ่งมีรอง
นายกรัฐมนตรี (นายกิตติรัตน ณ ระนอง) เปนประธาน ที่ไดมีการประชุมเมื่อวันที่ 31 มกราคม 2555 โดย
กําหนดเปาหมายการเบิกจายงบประมาณรายจายลงทุนไมนอยกวารอยละ 72.00 ของวงเงินงบประมาณรายจาย
ลงทุนของแตละหนวยงาน และการเบิกจายงบประมาณในภาพรวมไมนอยกวารอยละ 93.00 รวมทั้งใหนําผล
การเบิกจายเงินตามเปาหมายที่คณะรัฐมนตรีกําหนด เปนตัวชี้วัดในคํารับรองการปฏิบัติราชการของ
สถาบันอุดมศึกษา ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2555 เพื่อกระตุนใหทุกสถาบันอุดมศึกษาเรงรัดการดําเนินงาน
ตามภารกิจภายใตแผนงาน/โครงการ และใหบรรลุผลสําเร็จตามเปาหมายภายในระยะเวลาจํากัดตาม
สถานการณที่เปลี่ยนแปลง
รายละเอียดขอมูลพื้นฐาน :

ขอมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด หนวยวัด
ผลการดําเนินงานในอดีต ปงบประมาณ พ.ศ.
2551 2552 2553 2554

รอยละของการเบิกจาย  เงิน
งบประมาณรายจายลงทุน

รอยละ 78.61 75.78 79.15 72.79

หนวยงานผูรับผิดชอบหลัก :
หนวยงาน / ผูรับผิดชอบ หมายเลขโทรศัพท

สํานักบริหารการรับ-จายเงินภาครัฐ กรมบัญชีกลาง
1. นางสาวพรวิลัย  เดชอมรชัย 0 2127 7132
2. นางสาวยุพา  ลิ้มทองเจริญ 0 2127 7000
3. นางสาวทิวาพร  ผาสุข ตอ 4206 และ 4618
4. นางสาวจุลลิกา  พานิชเจริญ
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แนวทางการประเมินผล :

ท่ีปรึกษาประเมินผล สถาบันอุดมศึกษา
 ใชขอมูลในการติดตามและ

ประเมินผล  จากกรมบัญชีกลาง
กระทรวงการคลัง ซึ่งจะใชขอมูล
ผลการเบิกจายเงินงบประมาณ
ร า ย จ า ย ล ง ทุ น ข อ ง ส ถ า บั น
อุดม ศึกษ า  ทั้ งที่ เบิกจ าย    ใ น
สถาบันอุดมศึกษาและวิทยาเขต
จากระบบ   การบริหารการเงิน
ก า ร ค ลั ง ภ า ค รั ฐ แ บ บ
อิเล็กทรอนิกส (GFMIS)

การเตรียมการเพื่อการติดตามและประเมินผล
กรณีที่สถาบันอุดมศึกษามีเงินงบประมาณรายจายลงทุนเหลือจาย

หมายถึง สถาบันอุดมศึกษาดําเนินงานบรรลุวัตถุประสงคและเปาหมาย
ผลผลิตหรือโครงการ ตามที่ไดรับจัดสรรเงินงบประมาณ หรือจากการ
จัดซื้อ   จัดจางแลวน้ัน เงินงบประมาณในสวนที่เหลือจาย จะถือวาเปน
เงินงบประมาณที่สามารถประหยัดได     ทั้งน้ี หากสถาบันอุดมศึกษาไมได
นําเงินงบประมาณสวนน้ีไปใชจายในภารกิจ/โครงการอ่ืนๆ ตอ ขอให
สถาบันอุดมศึกษารายงานวงเงินงบประมาณรายจายลงทุนที่ประหยัดได
ดังกลาว (งบประมาณเหลือจาย) เพื่อใชประกอบการประเมินผล โดย
แสดงรายละเอียด  ของผลการดําเนินงาน ดังน้ี

- วงเงินงบประมาณรายจายลงทุนที่ประหยัดได    พรอมทั้งระบุ
ภารกิจ/โครงการ ประเภทงบรายจาย และรายการของเงินงบประมาณที่
สามารถประหยัดได

- เอกสารการรายงานการใชเงินงบประมาณของสถาบันอุดมศึกษาที่
สงใหกับหนวยงานที่เกี่ยวของ เชน

1) แบบจัดทําแผน/รายงานผลการจัดซื้อจัดจางครุภัณฑ ที่ดินและ
สิ่งกอสรางที่จัดสรรเงินงบประมาณ   ในงบลงทุน ประจําปงบประมาณ
พ.ศ. 2555 (แบบ สงป. 302/1)

2) เอกสาร หลักฐานแสดงการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจาย
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2555 ที่ไดรับการอนุมัติจากผูมีอํานาจ
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ตัวชี้วัดท่ี 8.4 รอยละของการเบิกจายเงินงบประมาณรายจายภาพรวม (ก.พ.ร. 55 ตัวชี้วัดท่ี 8)
ชนิดของตัวบงชี้ : ผลผลิต
คําอธิบาย :

 การพิจารณาผลสําเร็จของการเบิกจายเงินงบประมาณรายจายภาพรวม จะใชอัตราการเบิก
จายเงินงบประมาณรายจายภาพรวมของสถาบันอุดมศึกษา ท้ังท่ีเบิกจายในสถาบันอุดมศึกษาและวิทยาเขต เปน
ตัวชี้วัดความสามารถในการเบิกจายเงินของสถาบันอุดมศึกษา ทั้งน้ีไมรวมเงินงบประมาณ ที่ไดรับการจัดสรร
เพิ่มเติมระหวางปงบประมาณ โดยจะใชขอมูลการเบิกจายดังกลาวจากระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐ
แบบอิเล็กทรอนิกส (GFMIS)

 การใหคะแนนจะพิจารณาตามความสามารถในการเบิกจายเงินงบประมาณรายจายภาพรวม
ของสถาบันอุดมศึกษาเทียบกับวงเงินงบประมาณรายจายภาพรวมที่สถาบันอุดมศึกษาไดรับ หากมีการโอน
เปลี่ยนแปลงงบประมาณระหวางป (รายจายประจําไปรายจายลงทุน หรือรายจายลงทุนไปรายจายประจํา) จะ
นํายอดงบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลงแลวมาเปนฐานในการคํานวณ
สูตรการคํานวณ :

เงินงบประมาณรายจายภาพรวมที่สถาบันอุดมศึกษาเบิกจาย x 100
วงเงินงบประมาณรายจายภาพรวมที่สถาบันอุดมศึกษาไดรับ

เกณฑการใหคะแนน :
ชวงปรับเกณฑการใหคะแนน +/- รอยละ 1 ตอ 1 คะแนน โดยกําหนดเกณฑการใหคะแนน ดังน้ี

ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5
91 92 93 94 95

หมายเหตุ :
1. กําหนดระดับคะแนน 3 เทากับ รอยละ 93 ซึ่งเปนคาเปาหมายรอยละของการเบิกจายเงิน

งบประมาณรายจายภาพรวมตามที่คณะรัฐมนตรีกําหนด
2. การคํานวณวงเงินงบประมาณรายจายภาพรวม ไมรวมเงินงบประมาณที่ไดรับจัดสรรเพิ่มเติม

ระหวางปงบประมาณ และเงินงบประมาณที่สถาบันอุดมศึกษาประหยัดได และไมไดนําไปใชจายในภารกิจ
หรือโครงการอ่ืนๆ ตอ ทั้งน้ี ขอใหสถาบันอุดมศึกษารายงานวงเงินงบประมาณที่ประหยัดไดดังกลาว
(งบประมาณเหลือจาย) เพื่อใชประกอบการประเมินผล

3. กรณีสถาบันอุดมศึกษานําเงินงบประมาณที่ประหยัดไดจากโครงการเดิมไปใชในโครงการ
อ่ืนๆ การเบิกจายเงินงบประมาณของโครงการใหมจะนํามาใชคํานวณอัตราการเบิกจายดวย
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4. สถาบันอุดมศึกษาสามารถตรวจสอบผลการเบิกจายเงินงบประมาณรายจายภาพรวมผานทาง
เว็บไซตของกรมบัญชีกลาง www.cgd.go.th หัวขอ ขอมูลสถิติ
เหตุผล :

เน่ืองจากคณะรัฐมนตรีไดมีมติเห็นชอบมาตรการและแนวทางการเรงรัดติดตามการใชจายเงิน
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2555 ตามมติคณะกรรมการติดตามเรงรัดการใชจายงบประมาณภาครัฐ  ซึ่งมีรอง
นายกรัฐมนตรี (นายกิตติรัตน ณ ระนอง) เปนประธาน ที่ไดมีการประชุมเมื่อวันที่ 31 มกราคม 2555 โดย
กําหนดเปาหมายการเบิกจายงบประมาณรายจายลงทุนไมนอยกวารอยละ 72.00 ของวงเงินงบประมาณรายจาย
ลงทุนของแตละหนวยงาน และการเบิกจายงบประมาณในภาพรวมไมนอยกวารอยละ 93.00 รวมทั้งใหนําผล
การเบิกจายเงินตามเปาหมายที่คณะรัฐมนตรีกําหนด เปนตัวชี้วัดในคํารับรองการปฏิบัติราชการของ
สถาบันอุดมศึกษา ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2555 เพื่อกระตุนใหทุกสถาบันอุดมศึกษาเรงรัดการดําเนินงาน
ตามภารกิจภายใตแผนงาน/โครงการ และใหบรรลุผลสําเร็จตามเปาหมายภายในระยะเวลาจํากัดตาม
สถานการณที่เปลี่ยนแปลง
รายละเอียดขอมูลพื้นฐาน :

ขอมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด หนวยวัด
ผลการดําเนินงานในอดีต ปงบประมาณ พ.ศ.
2551 2552 2553 2554

รอยละของการเบิกจายเงิน
งบประมาณรายจายภาพรวม

รอยละ 92.32 92.42 95.76 94.58

หนวยงานผูรับผิดชอบหลัก :

หนวยงาน / ผูรับผิดชอบ หมายเลขโทรศัพท
สํานักบริหารการรับ-จายเงินภาครัฐ กรมบัญชีกลาง
1. นางสาวพรวิลัย  เดชอมรชัย 0 2127 7132
2. นางสาวยุพา  ลิ้มทองเจริญ 0 2127 7000
3. นางสาวทิวาพร  ผาสุข ตอ 4206 และ 4618
4. นางสาวจุลลิกา  พานิชเจริญ

แนวทางการประเมินผล :

ที่ปรึกษาประเมินผล สถาบันอุดมศึกษา
 ใชขอมูลในการติดตามและประเมินผล

จากกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง ซึ่งจะใช
ขอมูล     ผลการเบิกจายเงินงบประมาณรายจาย

การเตรียมการเพื่อการติดตามและประเมินผล
กรณีท่ีสถาบันอุดมศึกษามีเงินงบประมาณรายจาย  เหลือ
จ า ย  ห มา ยถึ ง  ส ถ า บั นอุ ด มศึ กษ า ดํ า เ นิน งา น บร ร ลุ
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ที่ปรึกษาประเมินผล สถาบันอุดมศึกษา
ภาพรวมของสถาบันอุดมศึกษา ท้ังท่ีเบิกจายใน
สถาบันอุดมศึกษาและวิทยาเขตจากระบบการ
บริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส
(GFMIS)

วั ต ถุ ป ร ะ ส ง ค แ ล ะ เ ป า ห ม า ย ผ ล ผ ลิ ต ห รื อ โ ค ร ง ก า ร
ตามท่ีไดรับจัดสรรเงินงบประมาณ หรือจากการจัดซื้อจัด
จาง     แลวน้ัน เงินงบประมาณในสวนท่ีเหลือจายจะถือวา
เปนเงินงบประมาณท่ีสามารถประหยัดได ท้ังน้ี หาก
สถาบันอุดมศึกษาไมไดนําเงินงบประมาณสวนน้ีไปใชจาย
ในภารกิจ/โครงการอ่ืน ๆ ตอ ขอใหสถาบันอุดมศึกษา
ร า ย ง า น ว ง เ งิ น ง บ ป ร ะ ม า ณ ท่ี ป ร ะ ห ยั ด ไ ด ดั ง ก ล า ว
(งบประมาณเหลือจาย) เพื่อใชประกอบการประเมินผล
โดยแสดงรายละเอียดของผลการดําเนินงาน ดังน้ี

- วง เ งิ นง บป ระ มา ณท่ี ปร ะห ยัด ได  พ รอ ม ท้ั ง
ระบุภารกิจ/โครงการ ประเภทงบรายจาย และรายการ
ของเงินงบประมาณท่ีสามารถประหยัดได

- เอกสารการรายงานการใชเงินงบประมาณ  ของ
สถาบันอุดมศึกษาท่ีสงใหกับหนวยงานท่ีเก่ียวของ เชน

1) แบบจัดทําแผน/รายงานผลการใชจายงบประมาณ
ต า ม ผ ล ผ ลิ ต / โ ค ร ง ก า ร  จํ า แ น ก ต า ม ง บ ร า ย จ า ย
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2555 (แบบ สงป. 302)

2) เอกสาร หลักฐานแสดงการโอนเปล่ียนแปลง
งบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2555 ท่ี
ไดรับการอนุมัติจากผูมีอํานาจ
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ตัวบงชี้ 8.5 ระดับความสําเร็จของการจัดทําตนทุนตอหนวยผลผลิต (ก.พ.ร. 55 ตัวชี้วัดท่ี 9)
ชนิดตัวบงชี้ : ผลผลิต

วัตถุประสงค :
เพื่อใหสถาบันอุดมศึกษามีขอมูลตนทุนงานในแตละสวนงานและขอมูลอ่ืนที่สําคัญซึ่งมีความ

ถูกตอง ครอบคลุม ทันสมัย ตรงตามรูปแบบมาตรฐานกลาง สามารถนําไปใชประโยชนในการดําเนินงานตางๆ
ของสถาบันใหบรรลุเปาหมายที่กําหนด
คําอธิบาย :

ความสําเร็จของการจัดทําตนทุนตอหนวยผลผลิต หมายถึง การที่สถาบันอุดมศึกษาสามารถจัดทํา
บัญชีตนทุนตอหนวยผลผลิตตามที่กรมบัญชีกลางกําหนด และนําเอาผลการคํานวณตนทุนมาใชในการบริหาร
ทรัพยากร
เกณฑการใหคะแนน :

กําหนดเกณฑการใหคะแนน 5 ระดับ พิจารณาจากการดําเนินงานตามขั้นตอนในแตละระดับ
ระดับคะแนน เกณฑการใหคะแนน

ระดับ 1 จัดทําหรือทบทวนแผนการเพิ่มประสิทธิภาพการดําเนินงานสําหรับปงบประมาณ พ.ศ. 2555 โดยแสดงให
เห็นสัดสวนการใชทรัพยากรตอผลผลิตที่ดีขึ้นกวาปงบประมาณ พ.ศ. 2554

ระดับ 2 รายงานผลการดําเนินงานตามแผนการเพิ่มประสิทธิภาพการดําเนินงานสําหรับปงบประมาณ พ.ศ. 2555
ระดับ 3 จัดทําบัญชีตนทุนตอหนวยผลผลิตของปงบประมาณ พ.ศ. 2555 ดานการจัดการเรียนการสอนของ

นักศึกษาระดับปริญญาตรีตอหัวทุกกลุมสาขาวิชา (หนวยนับเปนจํานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเทา : Full
Time Equivalent Student) ตามหลักเกณฑที่กรมบัญชีกลางกําหนดและรายงานผลการคํานวณตนทุนตาม
รูปแบบที่กรมบัญชีกลางกําหนดโดยเสนอใหสํานักงบประมาณ และกรมบัญชีกลางทราบ

ระดับ 4 จัดทําบัญชีตนทุนตอหนวยผลผลิตของปงบประมาณ พ.ศ. 2555 สําหรับทุกผลผลิต ตามหลักเกณฑที่
กรมบัญชีกลางกําหนด และรายงานผลการคํานวณตนทุนตามรูปแบบที่กรมบัญชีกลางกําหนด โดยเสนอ
ใหสํานักงบประมาณ และกรมบัญชีกลางทราบ

ระดับ 5 เปรียบเทียบผลการคํานวณตนทุนตอหนวยผลผลิตระหวางปงบประมาณ พ.ศ. 2554 และปงบประมาณ
พ.ศ. 2555 วามีการเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นหรือลดลงอยางไร พรอมทั้งวิเคราะหถึงสาเหตุของการ
เปลี่ยนแปลงดังกลาว และจัดทํารายงานสรุปผลการวิเคราะหตนทุนตอหนวยผลผลิตไดแลวเสร็จ โดย
เสนอใหสํานักงบประมาณ และกรมบัญชีกลางทราบ



สํานักประกันคุณภาพ คูมือตัวบงชี้การประเมิน และเกณฑมาตรฐานการประเมินคุณภาพของมทร. พระนคร
109

เงื่อนไข :
1. ใหสถาบันอุดมศึกษาสงผลการดําเนินงานในระดับคะแนนที่ 1 ถึงกรมบัญชีกลาง ภายในวันท่ี

31 มีนาคม 2555
2. ใหสถาบันอุดมศึกษาสงผลการดําเนินงานในระดับคะแนนที่ 2 ถึงกรมบัญชีกลาง ภายในวันท่ี

31 ตุลาคม 2555
3. ใหสถาบันอุดมศึกษาสงผลการดําเนินงานในระดับคะแนนที่ 3 - 5 ถึงสํานักงบประมาณ และ

กรมบัญชีกลาง ภายในวันท่ี 31 มกราคม 2556

ทั้งน้ี ใหสถาบันอุดมศึกษาจัดสงผลการดําเนินงานในรูปแบบเอกสารและแผนบันทึกขอมูล (CD-ROM)
หมายเหตุ :

กลุมสาขาวิชา จําแนกดังน้ี
1. วิทยาศาสตรสุขภาพ 2. วิทยาศาสตรกายภาพ 3. วิศวกรรมศาสตร
4. สถาปตยกรรมศาสตร 5. เกษตรศาสตร 6. บริหารธุรกิจ
7. ครุศาสตร 8. ศิลปกรรมศาสตร 9. สังคมศาสตร

หนวยงานผูรับผิดชอบหลัก : กรมบัญชีกลาง
ชื่อ – สกุล หมายเลขโทรศัพท

1. นางพรกมล ประยูรสิน
2. นางอรพรรณ นาคมหาชลาสินธุ
3. นางสาวอุไรวรรณ รุกขวัฒนกุล

0-2127-7138
0-2127-7413
0-2127-7415

แนวทางการประเมินผล :
ระดับ

คะแนน เกณฑการใหคะแนน แนวทางการประเมินผล

1 จั ด ทํ า ห รื อ ท บ ท ว น แ ผ น ก า ร เ พิ่ ม
ประสิทธิภาพการดําเนินงานสําหรับ
ปงบประมาณ พ.ศ. 2555 โดยแสดง
ใหเห็นสัดสวนการใชทรัพยากรตอ
ผลผลิตที่ดีขึ้นกวาปงบประมาณ พ.ศ.
2554

ประเมินผลจากขอมูล เอกสาร หลักฐานตางๆ
 เอกสาร/หลักฐานที่แสดงถึงการจัดทําหรือทบทวนแผนการ
เพิ่มประสิทธิภาพการดําเนินงานสําหรับปงบประมาณ พ.ศ.
2555 ไดแก
แผนการเพิ่มประสิทธิภาพการดําเนินงานสําหรับ

ปงบประมาณ พ.ศ. 2555 โดยแสดงใหเห็นสัดสวนการใช
ทรัพยากรตอผลผลิตที่ดีขึ้นกวาปงบประมาณ พ.ศ. 2554 ซึ่งมี
การกําหนดเปาหมายของการเพิ่มประสิทธิภาพอยางชัดเจน ไม
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ระดับ
คะแนน เกณฑการใหคะแนน แนวทางการประเมินผล

ตํ่ากวา 2 เร่ือง เชน
- กรณีลดคาใชจาย ตองเปนคาใชจายในภาพรวม

ระดับสถาบันอุดมศึกษาที่ลดลง
- กรณีป รับป รุง กิ จก รรม  ตองแส ดง ให เห็นถึ ง

ประสิทธิภาพการดําเนินงานที่เพิ่มขึ้นของกิจกรรมน้ันในรูปของ
ตนทุนและปริมาณงาน

โดยแผนการเพิ่มประสิทธิภาพดังกลาวตองมีการระบุ
กิจกรรม/วิธีการ/ขั้นตอนการดําเนินงาน สถานะปจจุบัน
เปาหมายที่ชัดเจนในรูปจํานวนเงินหรือตัวชี้วัดเชิงปริมาณ
ระยะเวลาดําเนินการตามกิจกรรม/ปฏิทินการดําเนินงาน และ
ผูรับผิดชอบ
ทั้งน้ี วันที่แลวเสร็จของแผนการเพิ่มประสิทธิภาพการ

ดําเนินงานสําหรับปงบประมาณ พ.ศ. 2555 อางอิงจากวันที่
เสนอผูมีอํานาจพิจารณาเห็นชอบตอแผนฯ ดังกลาว
สําเนาหนังสือนําจัดสงแผนฯ ใหกับ กรมบัญชีกลาง

ภายในวันท่ี 31 มีนาคม 2555
2 ร า ย ง า น ผ ล ก า ร ดํ า เ นิ น ง า น ต า ม

แ ผ น ก า ร เ พิ่ ม ป ร ะ สิ ท ธิ ภ า พ
การดําเนินงานสําหรับปงบประมาณ
พ . ศ. 2555

ประเมินผลจากขอมูล เอกสาร หลักฐานตางๆ
 เอกสาร/หลักฐานที่แสดงถึงการดําเนินงานเชนเดียวกับ
ระดับคะแนนที่ 1 พรอมทั้งการดําเนินงานตามแผนการเพิ่ม
ประสิทธิภาพการดําเนินงานสําหรับปงบประมาณ พ.ศ. 2555
ดังน้ี
 รายงานผลการดําเนินงานตามแผนการดําเนินงานตาม

แผนการเพิ่มประสิทธิภาพฯ โดยมีเน้ือหาดังน้ี
- ผลการดําเนินงานหรือผลสําเร็จที่เกิดจากการ

ดําเนินงานตามแผนการเพิ่มประสิทธิภาพฯ โดยเทียบกับ
เปาหมายที่กําหนด

- ชวงระยะเวลาที่ดําเนินการตามกิจกรรม/วิธีการ/
ขั้นตอนการที่กําหนดไวในแผนเพิ่มประสิทธิภาพฯ

- ปจจัยสนับสนุน
- ปญหา/อุปสรรค



สํานักประกันคุณภาพ คูมือตัวบงชี้การประเมิน และเกณฑมาตรฐานการประเมินคุณภาพของมทร. พระนคร
111

ระดับ
คะแนน เกณฑการใหคะแนน แนวทางการประเมินผล

- แนวทางหรือขอเสนอแนะในการปรับปรุงแผนการ
เพิ่มประสิทธิภาพฯ ในปตอไป
 วันที่แลวเสร็จของรายงานผลการดําเนินงาน ดังกลาว

ถือตามวันที่ผูมีอํานาจลงนามเห็นชอบตอรายงานฯ ดังกลาว
สําเนาหนังสือนําสงรายงานผลฯใหกับกรมบัญชีกลาง

ภายในวันท่ี 31 ตุลาคม 2555
3 จัดทําบัญชีตนทุนตอหนวยผลผลิต

ของปงบประมาณ พ.ศ. 2555 ดานการ
จัดการเรียนการสอนของนักศึกษา
ร ะ ดั บ ป ริ ญ ญ า ต รี ต อ หั ว ทุ ก ก ลุ ม
สาขาวิชา (หนวยนับเปนจํานวน
นักศึกษาเต็มเวลาเทียบเทา : Full
Time Equivalent Student) ตาม
หลักเกณฑที่กรมบัญชีกลางกําหนด
และรายงานผลการคํานวณตนทุนตาม
รูปแบบ           ที่กรมบัญชีกลาง
กําหนด โดยเสนอใหสํานัก
งบประมาณ และกรมบัญชีกลางทราบ

ประเมินผลจากขอมูล เอกสาร หลักฐานตางๆ
 เอกสาร/หลักฐานที่แสดงถึงการดําเนินงานเชนเดียวกับ

ระดับคะแนนที่ 1 และ 2 พรอมทั้งการจัดทําบัญชีตนทุนตอ
หนวยผลผลิตดานการเรียนการสอนนักศึกษาระดับปริญญาตรี
ตอหัวในปงบประมาณ พ.ศ. 2555 ทุกกลุมสาขาวิชา ดังน้ี
 รายงานผลการคํานวณตนทุนตอหนวยผลผลิตของ

ปงบประมาณ พ.ศ. 2555 ตามหลักเกณฑ วิธีการ และรูปแบบที่
กรมบัญชีกลางกําหนดที่ไดรับความเห็นชอบจากผูมีอํานาจ
ทั้งน้ี วันที่แลวเสร็จของรายงานผลการคํานวณตนทุน

ตอหนวยผลผลิตอางอิงจากวันที่ผูมีอํานาจลงนามเห็นชอบตอ
รายงานฯ ดังกลาว
สําเนาหนังสือนําสงรายงานฯ ใหกับสํานักงบประมาณ

และกรมบัญชีกลาง ภายในวันท่ี 31 มกราคม 2556
การจัดทําบัญชีตนทุนของปงบประมาณ พ.ศ. 2554 ตอง

ใชขอมูลทางบัญชีต้ังแตวันที่ 1 ตุลาคม 2554 – วันที่ 30 กันยายน
2555

4 จัดทําบัญชีตนทุนตอหนวยผลผลิต
ของปงบประมาณ พ.ศ. 2555 สําหรับ
ทุ ก ผ ล ผ ลิ ต ต า ม ห ลั ก เ ก ณ ฑ ที่
กรมบัญชีกลางกําหนดและรายงานผล
การคํ านวณตนทุนตามรูปแบบ ที่
กรมบัญชีกลางกําหนด โดยเสนอให
สํานักงบประมาณ และกรมบัญชีกลาง

ประเมินผลจากขอมูล เอกสาร หลักฐานตางๆ
 เอกสาร/หลักฐานที่แสดงถึงการดําเนินงานเชนเดียวกับ
ระดับคะแนนที่ 1 2 และ 3 พรอมทั้งการจัดทําบัญชีตนทุนตอ
หนวยผลผลิต ปงบประมาณ พ.ศ. 2555 ทุกผลผลิต ดังน้ี
 รายงานผลการคํานวณตนทุนตอหนวยผลผลิตของ

ปงบประมาณ พ.ศ. 2555 ตามหลักเกณฑและรูปแบบที่
กรมบัญชีกลางกําหนดที่ไดรับความเห็นชอบจากผูมีอํานาจ
ทั้งน้ี วันที่แลวเสร็จของรายงานผลการคํานวณตนทุน
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ระดับ
คะแนน เกณฑการใหคะแนน แนวทางการประเมินผล

ทราบ ตอหนวยผลผลิตอางอิงจากวันที่ผูมีอํานาจลงนามเห็นชอบตอ
รายงานฯ ดังกลาว
สําเนาหนังสือนําสงรายงานฯ ใหกับสํานักงบประมาณ

และกรมบัญชีกลาง ภายในวันท่ี 31 มกราคม 2556
การจัดทําบัญชีตนทุนของปงบประมาณ พ.ศ. 2554 ตอง

ใชขอมูลทางบัญชีต้ังแตวันที่ 1 ตุลาคม 2554 – วันที่ 30 กันยายน
2555

5 เปรียบเทียบผลการคํานวณตนทุนตอ
หนวยผลผลิตระหวางปงบประมาณ
พ.ศ. 2554 และปงบประมาณ พ.ศ.
2555 วามีการเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้น
หรือลดลงอยางไร พรอมทั้งวิเคราะห
ถึ ง ส า เ ห ตุ ข อ ง ก า ร เ ป ลี่ ย น แ ป ล ง
ดังกลาวและจัดทํารายงานสรุปผลการ
วิเคราะหตนทุนตอหนวยผลผลิตได
แ ล ว เ ส ร็ จ โ ด ย เ ส น อ ใ ห สํ า นั ก
งบประมาณ และกรมบัญชีกลางทราบ

ประเมินผลจากขอมูล เอกสาร หลักฐานตางๆ
 เอกสาร/หลักฐานที่แสดงถึงการดําเนินงานเชนเดียวกับ
ระดับคะแนนที่ 1 2 3 และ 4 พรอมทั้งการเปรียบเทียบและ
วิเคราะหผลการคํานวณตนทุนตอหนวยผลผลิตที่ไดจัดทําแลว
เสร็จ ดังน้ี
 รายงานสรุปผลการวิเคราะหตนทุนตอหนวยผลผลิตที่

ไดรับความเห็นชอบจากผูมีอํานาจ โดยเน้ือหาของรายงานฯ
ดังกลาวประกอบดวย

- สรุปผลการเปรียบเทียบและวิเคราะหผลการคํานวณ
ตนทุนตอหนวยผลผลิตระหวางปงบประมาณ พ.ศ. 2554 และ
ปงบประมาณ พ.ศ. 2555 ในตนทุนผลผลิต ตนทุนกิจกรรมและ
ตนทุนตามหนวยงาน

- วิเคราะหสาเหตุของการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นใน
ตนทุนผลผลิต และตนทุนกิจกรรม

- หากหนวยงานมีการปรับเปลี่ยนวิธีการคํานวณตนทุน
หนวยนับ หรือชื่อกิจกรรม/ผลผลิตในปปจจุบันตองมีการ
ดําเนินการแกไขปกอนดวย เพื่อใหสามารถเปรียบเทียบกันได
ในระหวาง 2 ป
ทั้งน้ี วันที่แลวเสร็จของรายงานสรุปผลการวิเคราะห

ตนทุนตอหนวยผลผลิต อางอิงจากวันที่ผูมีอํานาจลงนาม
เห็นชอบตอรายงานฯ ดังกลาว
สําเนาหนังสือนําสงรายงานฯ ใหกับสํานักงบประมาณ

และกรมบัญชีกลาง ภายในวันท่ี 31 มกราคม 2556
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องคประกอบท่ี 9. ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ

ระบบและกลไกในการประกันคุณภาพการศึกษาภายในเปนปจจัยสําคัญที่แสดงถึง
ศักยภาพการพัฒนาคุณภาพของสถาบันอุดมศึกษา โดยตองครอบคลุมทั้งปจจัยนําเขา
กระบวนการ ผลผลิตผลลัพธ และผลกระทบที่เกิดขึ้น สถาบันอุดมศึกษาจะตองพัฒนาระบบ
และกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายในอยางตอเน่ือง และมีกระบวนการจัดการความรู
เพื่อใหเกิดนวัตกรรมดานการประกันคุณภาพการศึกษาภายในที่เปนลักษณะเฉพาะของ
สถาบัน

ตัวบงชี้ 9.1 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน (สกอ.9.1)
ชนิดตัวบงชี้ : กระบวนการ
คําอธิบาย

การประกันคุณภาพการศึกษาภายในเปนภารกิจของสถาบันอุดมศึกษาตามที่กําหนดไวใน
พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542 แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 ซึ่งสถาบันตองสรางระบบ
และกลไกในการควบคุม ตรวจสอบ ประเมินและพัฒนาการดําเนินงานของสถาบันใหเปนไปตามนโยบาย
เปาประสงค และระดับคุณภาพตามมาตรฐานที่กําหนดโดยสถาบันและหนวยงานตนสังกัด ตลอดจนหนวยงาน
ที่เกี่ยวของ มีการวัดผลสําเร็จของการประกันคุณภาพการศึกษาภายในรวมทั้งการรายงานผลการประกัน
คุณภาพตอหนวยงานที่เกี่ยวของ และเปดเผยตอสาธารณชน มีการประเมินและปรับปรุงอยางตอเน่ือง และมี
นวัตกรรมที่เปนแบบอยางที่ดี

การประกันคุณภาพการศึกษาภายในถือเปนสวนหน่ึงของกระบวนการบริหารการศึกษาที่ตอง
ดําเนินการอยางตอเน่ือง โดยมีการสรางจิตสํานึกใหเห็นวาเปนความรับผิดชอบรวมกันของทุกคนในการพัฒนา
คุณภาพการศึกษา ทั้งน้ี เพื่อเปนหลักประกันแกสาธารณชนใหมั่นใจไดวาสถาบันสามารถสรางผลผลิตทาง
การศึกษาที่มีคุณภาพ

เกณฑมาตรฐาน :
1.มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายในที่เหมาะสมและสอดคลองกับพันธกิจ

และพัฒนาการของสถาบัน ต้ังแตระดับภาควิชาหรือหนวยงานเทียบเทา และดําเนินการตามระบบที่กําหนด
2. มีการกําหนดนโยบายและใหความสําคัญเร่ืองการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน โดย

คณะกรรมการระดับนโยบายและผูบริหารสูงสุดของสถาบัน
3. มีการกําหนดตัวบงชี้เพิ่มเติมตามอัตลักษณของสถาบัน
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4. มีการดําเนินงานดานการประกันคุณภาพการศึกษาภายในที่ครบถวน ประกอบดวย 1) การ
ควบคุม ติดตามการดําเนินงาน และประเมินคุณภาพ 2) การจัดทํารายงานประจําปที่เปนรายงานประเมิน
คุณภาพเสนอตอสภาสถาบันและสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาตามกําหนดเวลา โดยเปนรายงานที่มี
ขอมูลครบถวนตามที่สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษากําหนดใน CHE QA Online และ 3) การนําผลการ
ประเมินคุณภาพไปทําแผนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถาบัน

5. มีการนําผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายในมาปรับปรุงการทํางาน และสงผลใหมีการ
พัฒนาผลการดําเนินงานตามตัวบงชี้ของแผนกลยุทธทุกตัวบงชี้

6. มีระบบสารสนเทศที่ใหขอมูลสนับสนุนการประกันคุณภาพการศึกษาภายในครบทั้ง 9
องคประกอบคุณภาพ

7. มีสวนรวมของผูมีสวนไดสวนเสียในการประกันคุณภาพการศึกษา โดยเฉพาะนักศึกษาผูใช
บัณฑิต และผูใชบริการตามพันธกิจของสถาบัน

8. มีเครือขายการแลกเปลี่ยนเรียนรูดานการประกันคุณภาพการศึกษาระหวางสถาบัน และมี
กิจกรรมรวมกัน

9. มีแนวปฏิบัติที่ดีหรืองานวิจัยดานการประกันคุณภาพการศึกษาที่หนวยงานพัฒนาขึ้น และ
เผยแพรใหหนวยงานอ่ืนสามารถนําไปใชประโยชน

เกณฑการประเมิน :
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 4

มีการดําเนินการ
1 ขอ

มีการดําเนินการ
2 หรือ 3 ขอ

มีการดําเนินการ 4
หรือ 5 หรือ 6 ขอ

มีการดําเนินการ
7 หรือ 8 ขอ

มีการดําเนินการ
9 ขอ
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ตัวบงชี้ 9.2 ผลประเมินการประกันคุณภาพภายในรับรองโดยตนสังกัด (สมศ.15)
ชนิดตัวบงชี้ : ผลผลิต
คําอธิบาย

ตามกฎกระทรวงวาดวยระบบ หลักเกณฑ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2553 ระบุไววา “...
ใหหนวยงานตนสังกัดของสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาจัดใหมีการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาน้ันอยาง
นอยหน่ึงคร้ังในทุกสามป และแจงผลใหสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาทราบ รวมทั้งเปดเผยผลการติดตาม
ตรวจสอบคุณภาพการศึกษาตอสาธารณชน...” ทั้งน้ี สถานศึกษาจะดําเนินการประกันคุณภาพการศึกษาภายในที่
ครอบคลุม   ตัวบงชี้ที่สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาหรือตนสังกัดกําหนด โดยจะเปนตัวบงชี้ที่เนนดานปจจัย
นําเขาและกระบวนการ ซึ่งผลการประเมินการประกันคุณภาพภายในโดยตนสังกัดน้ี จะเปนคะแนนที่สามารถสะทอน
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของคุณภาพการดําเนินงานดานตาง  ๆ ของสถาบันอุดมศึกษาได ดังน้ัน ในการประเมิน
ตัวบงชี้น้ี จะใชคาเฉลี่ยคะแนนประเมินการประกันคุณภาพภายในโดยตนสังกัด โดยไมตองทําการประเมินใหม

เกณฑการใหคะแนน
ใชคาคะแนนผลการประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาภายในโดยตนสังกัด

ขอมูลประกอลการพิจารณา
คะแนนประเมินผลการประกันคุณภาพภายในของสถาบันอุดมศึกษาโดยตนสังกัด

หมายเหตุ : กรณีของการประเมินระดับคณะ  หากประเมินการประกันคุณภาพภายในของคณะไมครบทุกตัวที่
กําหนดใหระดับสถาบัน  ใหใชคะแนนจากการประเมินในระดับสถาบันของตัวบงชี้น้ันมาใชแทน
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องคประกอบท่ี 97 องคประกอบอัตลักษณ สมศ.
ตัวบงชี้ 97.1 ผลการพัฒนาตามอัตลักษณของสถาบัน (สมศ.16)
ชนิดตัวบงชี้ : ผลผลิต
คําอธิบาย

อัตลักษณ  หมายถึง  บุคลิก  ลักษณะที่เกิดขึ้นกับผูเรียนตามปรัชญา  พันธกิจ  และวัตถุประสงค
ของสถานศึกษาระดับอุดมศึกษา  ที่ไดรับความเห็นชอบจากสภาสถาบัน

ตัวชี้วัดท่ี 97.1.1 ผลการบริหารสถาบันใหเกิดอัตลักษณ (สมศ. 16.1)
ประเด็นการพิจารณา

1. มีการกําหนดกลยุทธและแผนการปฏิบัติงานที่สอดคลองกับอัตลักษณของสถานศึกษาโดย
ไดรับการเห็นชอบจากสภาสถาบัน

2. มีการสรางระบบการมีสวนรวมของผูเรียนและบุคลากรในการปฏิบัติตามกลยุทธที่กําหนด
อยางครบถวนสมบุรณ

3. ผลการประเมินของผูเรียนและบุคลากรเกี่ยวกับการฏิบัติงานของสถานศึกษาที่สอดคลอง
กับอัตลักษณ  ไมตํ่ากวา 3.51 จากคะแนนเต็ม 5

4. ผลการดําเนินงานกอใหเกิดผลกระทบที่เปนประโยชนและ/หรือสรางคุณคาตอสังคม
5. ผูเรียน/บุคลากร/คณะ/สถาบัน  ไดรับการยกยองหรือยอมรับในระดับชาติและ/หรือนานาชาติ

ในประเด็นที่เกี่ยวกับอัตลักษณ

เกณฑการใหคะแนน
1 2 3 4 5

ปฏิบัติได
1 ขอ

ปฏิบัติได
2 ขอ

ปฏิบัติได
3 ขอ

ปฏิบัติได
4 ขอ

ปฏิบัติได
5 ขอ

ขอมูลประกอบการพิจารณา
หลักฐานเชิงประจักษในการไดรับการยกยองหรือยอมรับ  การไดรับรางวัลในประเด็นที่

เกี่ยวกับอัตลักษณ  เชน  โลรางวัล  ใบประกาศเกียรติคุณ  เกียรติบัตร  หนังสือเชิดชูเกียรติ  เปนตน

หมายเหตุ
1. คณะและสถาบัน  มีอัตลักษณเดียวกัน  โดยความเห็นชอบจากสภาสถาบัน
2. คณะจะดําเนินการแยกหรือดําเนินการรวมกับสถาบันก็ได
3. กรณีที่คณะดําเนินการรวมกับสถาบันจะตองรายงานไวใน SAR ของคณะ  และแสดง

หลักฐานการ     ดําเนินงานดวย  โดยใชผลการประเมินของสถาบัน
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การคิดคะแนน
1. กรณีที่คณะดําเนินการรวมกับสถาบันและมีสวนรวมในการดําเนินการ  ผลการประเมินจะ

พิจารณาขอมูลในระดับสถาบัน  โดยคณะที่มีสวนรวมใหใชคะแนนเดียวกับสถาบัน
2. กรณีที่คณะดําเนินการแยกกับสถาบัน  ผลการประเมินจะพิจารณาในระดับคณะ
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ตัวชี้วัดท่ี 97.1.2 ผลการพัฒนาบัณฑิตตามอัตลักษณ (สมศ. 16.2)
วิธีการคํานวน

ผลรวมของคาคะแนนที่ไดจากการประเมินบัณฑิตที่มีคุณลักษณะตามอัตลักษณ
จํานวนบัญฑิตที่ไดรับการประเมินทั้งหมด

เกณฑการใหคะแนน
ใชคาเฉลี่ยของคะแนนประเมินบัณฑิต (คะแนนเต็ม 5)

ขอมูลประกอบการพิจารณา
ขอมูลจากการสํารวจตองมีความเปนตัวแทนของผูสําเร็จการศึกษาทั้งในเชิงปริมาณและในเชิง

คุณภาพครอบคลุมทุกคณะ  อยางนอยรอยละ 20 ของจํานวนผูสําเร็จการศึกษาในแตละระดับ  โดยมีขอมูล
ประกอบ การพิจารณาดังตอไปน้ี

1. ปรัชญา  ปณิธาน  พันธกิจและวัตถุประสงคของสถานศึกษา  รวมทั้งแผนกลยุทธ  และ
แผนการปฏิบัติงานประจําปของสถานศึกษาที่ไดรับความเห็นชอบจากสภาสถาบัน

2. แผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาในดานตาง ๆ ที่ไดรับความเห็นชอบจากสภาสถาบัน
3. รายงานผลการปฏิบัติงานประจําปที่ไดรับความเห็นชอบจากสภาสถาบัน  ซึ่งแสดงใหเห็นถึงผล

การดําเนินงานและผลสําเร็จของการดําเนินงานที่สอดคลองกับปรัชญา  วิสัยทัศน  และพันธกิจของสถาบัน
4. ผูตอบแบบสอบถาม  คือ  ผูใชบัณฑิต  หรือสถายศึกษาที่รับบัณฑิตเขาศึกษาตอ

หมายเหตุ “ 1 สถาบัน 1 อัตลักษณ” โดยความเห็นชอบจากสภาสถาบัน  โดย
1. คณะและสถาบัน มีอัตลักษณเดียวกัน  โดยความเห็นชอบจากสภาสถาบัน
2. คณะจะดําเนินการแยกหรือดําเนินการรวมกับสถาบันได
3. กรณีที่คณะดําเนินการรวมกับสถาบันจะตองรายงานไวใน SAR ของคณะ  และแสดง

หลักฐานการดําเนินงานดวย  โดยใชผลการประเมินของสถาบัน

การคิดคะแนน
1. กรณีที่คณะดําเนินการรวมกับสถาบันและมีสวนรวมในการดําเนินการ  ผลการประเมินจะ

พิจารณาขอมูลในระดับสถาบัน  โดยคณะที่มีสวนรวมใหใชคะแนนเดียวกับสถาบัน
2. กรณีที่คณะดําเนินการแยกกับสถาบัน  ผลการประเมินจะพิจารณาในระดับคณะ
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ตัวบงชี้ 97.2 ผลการพัฒนาตามจุดเนนและจุดเดนท่ีสงผลสะทอนเปนเอกลักษณของสถาบัน (สมศ. 17)

คําอธิบายตัวบงชี้

เอกลักษณ  หมายถึง  ความสําเร็จตามจุดเนนและจุดเดนที่สะทอนใหเห็นเปนลักษณะโดดเดน
เปนหน่ึงของสถานศึกษา

ประเด็นการพิจารณา
1. มีการกําหนดกลยุทธการปฏิบัติงานที่สอดคลองกับจุดเนน  จุดเดน  หรือความเชี่ยวชาญ

เฉพาะของสถานศึกษา โดยไดรับการเห็นชอบจากสภาสถาบัน
2. มีการสรางระบบการมีสวนรวมของผูเรียนและบุคลากรในการปฏิบัติตามกลยุทธที่กําหนด

อยางครบถวนสมบูรณ
3. ผลการประเมินความพึงพอใจของบุคลากรที่ เกี่ยวกับการดําเนินการตามจุดเนน  และจุดเดน

หรือความเชี่ยวชาญเฉพาะของสถานศึกษา  ไมตํ่ากวา 3.51 จากคะแนนเต็ม 5
4. ผลการดําเนินงานบรรลุตามจุดเนน  จุดเดน  หรือความเชี่ยวชาญเฉพาะของสถานศึกษาและ

เกิดผลกระทบที่เกิดประโยชนและสรางคุณคาตอสังคม
5. ผูเรียน/บุคลากร/คณะ/สถานศึกษา  มีเอกลักษณตามจุดเนน  จุดเดน  หรือความเชี่ยวชาญ

เฉพาะที่กําหนด  และไดรับการยอมรับในระดับชาติและ/หรือนานาชาติ
เกณฑการใหคะแนน

1 2 3 4 5
ปฏิบัติได

1 ขอ
ปฏิบัติได

2 ขอ
ปฏิบัติได

3 ขอ
ปฏิบัติได

4 ขอ
ปฏิบัติได

5 ขอ

ขอมูลประกอบการพิจารณา
1. เอกสารหลักฐานที่แสดงใหเห็นถึงการกําหนดเอกลักษณ  จุดเนน  หรือจุดเดนของสถานศึกษา
2. แผนกลยุทธ  แผนการปฏิบัติงานประจําป  รวมทั้งแผนพัฒนาคุณภาพที่สอดคลองกับเอกลักษณ

จุดเนน  หรือจุดเดนของสถานศึกษาที่ไดรับความเห็นชอบจากสภาสถาบัน
3. รายงานผลการปฏิบัติงานประจําปที่ไดรับความเห็นชอบจากสภาสถาบัน  ซึ่งแสดงใหเห็นถึงผลการ

ดําเนินงานและผลสําเร็จของการดําเนินงานตามเอกลักษณ  จุดเนน  หรือจุดเดนของสถานศึกษาที่กําหนดหรือผลการ
ดําเนินงานและผลสําเร็จของการดําเนินงานที่เกิดขึ้นจนถือเปนเอกลักษณ  จุดเนนหรือจุดเดนของสถานศึกษาที่ไดรับ
การยอมรับ

4. หลักฐานเชิงประจักษในการไดรับการยกยองหรือยอมรับ  การไดรับรางวัลในประเด็นที่เกี่ยวกับ
เอกลักษณ  เชน  โลรางวัล  ใบประกาศเกียรติคุณ  เกียรติบัตร  หรือหนังสือเชิดชูเกียรติ  เปนตน
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หมายเหตุ
1. เอกลักษณของคณะอาจเหมือน  หรือแตกตาง  หรือสงผลกับเอกลัษณของสถาบันก็ได  ทั้งน้ีตอง

ผานความเห็นชอบจากสภาสถาบัน
2. คณะจําดําเนินการแยกหรือดําเนินการรวมกับสถาบันก็ได
3. กรณีที่คณะดําเนินการรวมกับสถาบันจะตองรายงานไวใน SAR ของคณะ  และแสดงหลักฐานการ

ดําเนินงานดวย  โดยใชผลการประเมินของสถาบัน
การคิดคะแนน

1. กรณีที่คณะกําหนดเอกลักษณเหมือนกับสถาบันและมีสวนรวมในการดําเนินการ  ผลการประเมินจะ
พิจารณาขอมูลในระดับสถาบัน  โดยคณะที่มีสวนรวมใหใชคะแนนเดียวกับสถาบัน

2. กรณีที่คณะกําหนดเอกลักษณไมเหมือนกับสถาบัน  ผลการประเมินจะพิจารณาในระดับคณะ
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ตัวบงชี้ 97.3 ผลการชี้นํา ปองกันหรือแกปญหาสังคมในดานตางๆ (สมศ. 18)
ชนิดตัวบงชี้ : ผลผลิต
คําอธิบาย

สถานศึกษาระดับอุดมศึกษาเลือกดําเนินการ ๒ ประเด็น  จากประเด็นชี้นําหรือแกปญหาสังคมใน
ดานตางๆ อาทิ การสงเสริมและสืบสานโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ  ความรักชาติ  บํารุงศาสนาและ
เทิดทูนพระมหากษัตริย  สุขภาพ  คานิยม  จิตสาธารณะ  ความคิดสรางสรรค  ผูดอยโอกาสและผูสูงอายุ
นโยบายรัฐบาล  เศรษฐกิจ การพรอมรับการเปนสมาชิกสังคมอาเซียน  พลังงานสิ่งแวดลอม  อุบัติภัย  สิ่งเสพ
ติด  ความฟุมเฟอย  การแกปญหาความขัดแยง  สรางสังคมสันติสุขและความปรองดอง  ตลอดจนการนอมนํา
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  ใหเปนสถานศึกษาพอเพียงแบบอยาง  เปนตน

ทั้งน้ี  ประเด็นที่ชี้นําหรือแกปญหาสังคม  ที่สถานศึกษาเลือกดําเนินการ  โดยไดรับความเห็นชอบ
จากสภาสถาบัน

ตัวบงชี้ 97.3.1 ผลการชี้นํา ปองกัน หรือแกปญหาของสังคมในดานคานิยม  จิตสาธารณะ  ภายในสถาบัน
(สมศ. 18.1)

ประเด็นการพิจารณา (สมศ 18.1)
1. มีการดําเนินงานตามวงจรคุณภาพ (PDCA)
2. บรรลุเปาหมายตามแผนประจําปไมตํ่ากวารอยละ 80
3. มีประโยชนและสรางคุณคาตอคนในสถาบัน
4. มีผลกระทบที่เกิดประโยชนและสรางคุณคาตอสถาบัน
5. ไดรับการยกยองระดับชาติและ/หรือนานาชาติ

ตัวบงชี้ 97.3.2 ผลการชี้นํา  ปองกัน  หรือแกปญหาของสังคมในดาน  การสงเสริมและสืบสานโครงการมา
จาก พระราชดําริภายนอกสถาบัน (สมศ.18.2)

ประเด็นการพิจารณา (สมศ.18.2)
1. มีการดําเนินงานตามวงจรคุณภาพ (PDCA)
2. บรรลุเปาหมายตามแผนประจําปไมตํ่ากวารอยละ 80
3. มีประโยชนและสรางคุณคาตอคนในชุมชน
4. มีผลกระทบที่เกิดประโยชนและสรางคุณคาตอชุมชนหรือสังคม
5. ไดรับการยกยองระดับชาติและ/หรือนานาชาติ
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เกณฑการใหคะแนน

1 2 3 4 5
- ปฏิบัติได

1 ขอ
ปฏิบัติได

2 ขอ
ปฏิบัติได

3 ขอ
ปฏิบัติได
4-5 ขอ

ขอมูลประกอบการพิจารณา
1. โครงการหรือกิจกรรมที่สถานศึกษาระดับอุดมศึกษาไดดําเนินงานที่มีประโยชน และสราง

คุณคาตอสถานศึกษา ที่มีบทบาทในการชี้นําหรือแกปญหาสังคมในดานตาง ๆ ที่ระบุวัตถุประสงค และ
กลุมเปาหมาย  รวมทั้งความสําเร็จของโครงการ

2. หลักฐานที่แสดงการเห็นชอบโครงการ/กิจกรรม จากสภาสถาบันที่สถานศึกษา
ระดับอุดมศึกษาไดดําเนินงานโดยมีบทบาทในการชี้นําหรือแกปญหาสังคมในดานตาง ๆ

3. รายงานสรุปผลโครงการทุกโครงการ
4. หลักฐาน เอกสาร  ขอมูลที่แสดงถึงการเกิดผลกระทบที่เกิดประโยชนและสรางคุณคาตอ

สังคมจากการดําเนินงานของโครงการ
5. หลักฐาน  เอกสาร  ขอมูลที่แสดงถึงการไดรับการยกยองระดับชาติหรือระดับนานาชาติ

หมายเหตุ :
1. มาตรการสงเสริมของคณะอาจเหมือน หรือแตกตาง  หรือสงผลกับมาตรการสงเสริมของ

สถาบันก็ได
2. คณะจะดําเนินการแยกหรือดําเนินการรวมกับสถาบันก็ได
3. กรณีที่คณะดําเนินการรวมกับสถาบันจะตองรายงานไวใน SAR ของคณะ  และแสดง

หลักฐานการดําเนินงานดวย  โดยใชผลการประเมินของสถาบัน

การคิดคะแนน
1. กรณีที่คณะมีการดําเนินงานในประเด็นเกี่ยวกับสถาบันและมีสวนรวมในการดําเนินการ  ผล

การประเมินจะพิจารณาขอมูลในระดับสถาบัน  โดยคณะที่มีสวนรวมใหใชคะแนนเดียวกับสถาบัน
2. กรณีที่คณะมีการดําเนินงานในประเด็นที่ตางจากสถาบัน  ผลการประเมินจะพิจารณาในระดับ

คณะ
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98. องคประกอบสํานักงาน ก.พ.ร.
ตัวชี้วัดท่ี 98.1 รอยละของนักศึกษาท่ีสอบผานเกณฑการทดสอบความรูความสามารถดานภาษาตางประเทศ

(ภาษาอังกฤษ และภาษาจีน) (ก.พ.ร. 55 ตัวชี้วัดท่ี 3)
ชนิดตัวบงชี้ : ผลผลิต
วัตถุประสงค

เพื่อการพัฒนาคุณภาพของบัณฑิตใหมีทักษะ ความรูความสามารถทางภาษาตางประเทศในระดับ
เกณฑที่สถาบันอุดมศึกษากําหนด และสามารถรองรับการเขาสูประชาคมอาเซียนไดอยางมีคุณภาพ
คําอธิบาย

 พิจารณาความสําเร็จจากขอมูลผลการดําเนินงานตามหลักเกณฑที่กําหนด ซ่ึงสถาบันอุดมศึกษาตองกรอก
ขอมูลผลการดําเนินงานตามตัวช้ีวัดนี้ในระบบ CHE QA Online เพ่ิมเติมจากตัวบงช้ีของการประกันคุณภาพการศึกษา
ภายในสถานศึกษา ระดับอุดมศึกษา ของ สกอ.

 นักศึกษา หมายถึง นักศึกษาชาวไทยในระดับปริญญาตรี โท และเอก ทุกชั้นปที่ลงทะเบียน
เรียนภาษาตางประเทศ โดยรวมนักศึกษาภาคปกติและภาคพิเศษ ทั้งในและนอกสถานที่ต้ัง

 เกณฑการทดสอบ หมายถึง ระดับการใหคะแนนของแตละสถาบันอุดมศึกษาที่กําหนด และ
ระดับที่ผานเกณฑคือ ไดคะแนนในระดับไมตํ่ากวารอยละ 60 ของคะแนนเต็มหรือเทียบเทา

 ภาษาตางประเทศ หมายถึง ภาษาอังกฤษ และภาษาตามกฎหมายที่ใชในกลุมประเทศอาเซียน
+3 (จีน ญ่ีปุน เกาหลีใต)
การคํานวณ

จํานวนนักศึกษาท่ีสอบผานเกณฑการทดสอบความรูความสามารถ
ดานภาษาตางประเทศท่ีกําหนด X 100

จํานวนนักศึกษาท่ีเขาสอบท้ังหมด

เกณฑการใหคะแนน
ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5

40 50 60 80 100

แนวทางการประเมินผล :
 ประเมินผลจากขอมูลผลการดํา เนินงานตามตัวชี้ วัด  และผลการประเมินตนเ องที่

สถาบันอุดมศึกษากรอกขอมูลดังกลาวผานระบบ CHE QA Online ของ สกอ.
 หรือเอกสาร/หลักฐานอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวของ หรือการสัมภาษณผูจัดทําขอมูล
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องคประกอบท่ี 99 สถานศึกษา 3 ดี (3D) ตามนโยบายรัฐบาล

การจัดการศึกษามีความสําคัญตอการพัฒนาคุณภาพ ของผู เ รียน กระทรวงศึกษาธิการโดย
รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการไดใหความสําคัญกับการพัฒนาคุณภาพของผูเรียนทั้งในดานการจัดการ
เรียนการสอน และจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียน เพื่อสรางองคความรู กระบวนการคิดวิเคราะห  เพื่อใหผูเรียนมี
ความรู ความสามารถ และประสบการณ มีทักษะการดํารงชีวิตที่เกิดจากการฝกหัด สามารถใชความรูใหเกิด
ประโยชนในการพัฒนาตนเองและประกอบอาชีพ  อีกดานหน่ึงคือการบมเพาะปลูกฝง ปลูกจิตสํานึกใหผูเรียน
มีคุณธรรม จริยธรรม มีความรับผิดชอบตอตนเอง สังคม และประเทศชาติ เพื่อใหผูเรียนสามารถดํารงตนอยู
รวมกับผูอ่ืนไดอยางมีความสุข  สถานศึกษาควรจะไดประสานความรวมมือกับทุกภาคสวนจัดกิจกรรมที่จะ
มุงเนนภารกิจที่จะกอใหเกิดผลดังกลาวตามนโยบาย 3 ดี ( 3 D) ไดแก DEMOCRACY ดานการสงเสริม
ประชาธิปไตย DECENCY ดานการสงเสริมใหมีคุณธรรม จริยธรรมและความเปนไทย และ DRUG – FREE
คือดานการสรางภูมิคุมกันภัยจากยาเสพติดทุกชนิด

DEMOCRACY คือ การมีความตระหนักเห็นความสําคัญ ศรัทธาและเชื่อมั่นในการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยเปนประมุข รังเกียจการทุจริตและตอตานการซื้อสิทธิ์ ขายเสียง

DECENCY คือ การมีคุณธรรม จริยธรรม มีความดีงาม รูจักผิดชอบ ชั่วดี มีความภาคภูมิใจในความ
เปนไทย รวมทั้งยึดถือและปฏิบัติในการดํารงชีพสืบไป

DRUG – FREE คือ การมีความเขาใจ รูจักพิษภัยของยาเสพติดและรูจักการหลีกเลี่ยง

ตัวบงชี้ท่ี 99.1   : การบริหารจัดการสถานศึกษา 3 ดี (3D)

คําอธิบาย :
สถานศึกษามีกระบวนการบริหารจัดการเพื่อเรงรัดพัฒนาคุณภาพผูเรียนโดยมีการวางแผนการจัด

กิจกรรม จัดสภาพแวดลอม และสิ่งอํานวยความสะดวกในสถานศึกษา มีความรวมมือกับทุกฝาย และการ
ติดตามประเมินผลตามแนวทางการดําเนินงานของสถานศึกษา 3 ดี (3D) การกําหนดนโยบาย จัดทําแผนพัฒนา
สถานศึกษาตามแนวนโยบาย 3 ดี (3D)

ขอมูลอางอิงสําหรับผูประเมิน : ขอมูลพื้นฐานและเอกสารหลักฐานอางอิงที่เกี่ยวของดังน้ี
1. นโยบายและแผนพัฒนาสถานศึกษาตามแนวนโยบายสถานศึกษา 3 ดี (3D)
2. คําสั่งแตงต้ังคณะกรรมการ คณะทํางาน หรือมอบหมายผูรับผิดชอบ
3. เอกสารหลักฐานที่แสดงใหเห็นถึงกลไกการสนับสนุนทรัพยากร สิ่งอํานวยความสะดวก

การสรางและพัฒนาเครือขาย การกํากับติดตามประเมินผลที่ชัดเจน
4. รายงานผลการดําเนินงาน การติดตามประเมินผลและการนําผลไปพัฒนาปรับปรุง
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แนวปฏิบัติท่ีดี
1. สถานศึกษาดําเนินการกําหนดนโยบาย จัดทําแผนพัฒนาสถานศึกษาตามแนวนโยบาย

สถานศึกษา 3 ดี (3D)
2. มีการกําหนดผูรับผิดชอบในการดําเนินงานตามแผนพัฒนาสถานศึกษาอยางชัดเจน
3. ดําเนินการสงเสริมและสนับสนุนทรัพยากรและสิ่งอํานวยความสะดวกที่สอดคลองกับ

แผนพัฒนาสถานศึกษาตามแนวนโยบาย 3 ดี (3D)
4. สถานศึกษาจัดสภาพแวดลอมและการบริการ มีโครงสรางสาระการเรียนรู แผนกิจกรรมการ

เรียนการสอนที่หลากหลายเพื่อพัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงค 3 ดี (3D)
5. มีการนําสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและสรางสรรคนวัตกรรม /โครงการ/กิจกรรมเพื่อ

ตอบสนองนโยบาย 3 ดี (3D) ที่เหมาะสมกับบริบทของสถานศึกษา
6. มีกลไกในการสรางและพัฒนาเครือขายใหมีสวนรวมและใหการสนับสนุนกิจกรรมสงเสริม

3 ดี (3D) ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา
7. มีระบบ กลไกและแผนการกํากับติดตามประเมินผลที่ชัดเจน พรอมรายงานผลการติดตาม

ประเมินผลและการนําผลการประเมินไปใชในการพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพสถานศึกษา 3 ดี (3D)

เกณฑมาตรฐาน : ขอ
1. วางแผนพัฒนาสถานศึกษาตามแนวนโยบายสถานศึกษา 3 ดี (3D) และสงเสริมสนับสนุนทั้ง

ทรัพยากร สิ่งอํานวยความสะดวก และบุคคล
2. จัดการเรียนรู จัดกิจกรรมดานประชาธิปไตย ดานคุณธรรม จริยธรรม และดานภูมิคุมกันภัย

จากยาเสพติด
3. พัฒนาคณาจารยและบุคลากรทางการศึกษา ใหมีองคความรูและทักษะการปฏิบัติงานเพื่อการ

พัฒนาสถานศึกษา 3 ดี (3D) อยางมีคุณภาพ
4. ใหความรวมมือกับทุกฝายในการดําเนินงานนโยบายคุณภาพสถานศึกษา 3 ดี (3D)
5. กํากับ ติดตามใหสถานศึกษาพัฒนาหรือมีนวัตกรรมสงเสริมใหการดําเนินงานเปนไปตาม

มาตรฐานสถานศึกษา 3 ดี (3D)

เกณฑการประเมิน

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5
มีการดําเนินการ 1

ขอ
มีการดําเนินการ 2

ขอ
มีการดําเนินการ 3

ขอ
มีการดําเนินการ 4

ขอ
มีการดําเนินการ 5

ขอ
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ตัวบงชี้ ท่ี 99 .2 : ผลที่ เกิดกับผู เ รียนตามนโยบาย 3 ดี (3D) มีความรู  เจตนคติที่ ดี  ตลอดจนเกิด
พฤติกรรมตามคุณลักษณะที่พึงประสงคทั้ง 3 ดาน

คําอธิบาย
สถานศึกษาไดพัฒนาคุณภาพของผูเรียนทั้งในดานการจัดการเรียนการสอนและจัดกิจกรรม

พัฒนาผูเรียน โดยประสานความรวมมือกับทุกภาคสวนจัดการเรียนการสอนและกิจกรรมพัฒนาผูเรียน ตาม
นโยบาย 3 ดี (3D) เพื่อใหผูเรียนมีความรู ความเขาใจเกี่ยวกับประชาธิปไตย รูจักสิทธิและหนาที่ของตน เคารพ
ในสิทธิของผูอ่ืน มีวินัย มีความประหยัด  มีความกตัญูกตเวที ซื่อสัตยสุจริต รูและตระหนักในโทษภัยของยา
เสพติด สรางภูมิคุมกันจากสิ่งเสพติดและอบายมุขตาง ๆ ตลอดจนมีสุนทรียภาพและลักษณะนิสัยดานศิลปะ
ดนตรีและกีฬา เพื่อใหผูเรียนสามารถดํารงตนอยูรวมกับผูอ่ืนไดอยางมีความสุข

ขอมูลอางอิงสําหรับผูประเมิน : ขอมูลพื้นฐานและเอกสารหลักฐานอางอิงที่เกี่ยวของมีดังน้ี
1. โครงการกิจกรรมสนับสนุนนโยบายสถานศึกษา 3 ดี (3D) ดานการสงเสริมประชาธิปไตย

ดานการสงเสริมใหมีคุณธรรม จริยธรรมและความเปนไทย และดานการสรางภูมิคุมกันภัยจากยาเสพติดทุก
ชนิด

2. รายงานผลการเขารวมโครงการของนิสิตนักศึกษา
3. รายงานการประเมินผลโครงการ/กิจกรรมสนับสนุนนโยบายสถานศึกษา 3 ดี (3D)

เกณฑการประเมิน :

คะแนน 1 คะแนน 3 คะแนน 5
มีกิจกรรมสนับสนุนนโยบาย

สถานศึกษา 3 ดี จํานวน 1 ดาน
มีกิจกรรมสนับสนุนนโยบาย

สถานศึกษา 3 ดี จํานวน 2
ดาน

มีกิจกรรมสนับสนุนนโยบาย
สถานศึกษา 3 ดี จํานวน 3

ดาน
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ตัวชี้วัดท่ี 100 อัตลักษณมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
ตัวบงชี้ท่ี 100.1 ระบบกลไกพัฒนานักศึกษาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครใหเปนบัณฑิตนัก

ปฏิบัติ (Hands-on)

คําอธิบาย

เปนการกําหนดระบบและกลไกในการพัฒนานักศึกษาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระ
นคร ใหมีคุณสมบัติตามอัตลักษณของมหาวิทยาลัย ในการเปนบัณฑิตนักปฏิบั ติ สามารถพัฒนาศักยภาพดาน
ทักษะการปฏิบัติใหนักศึกษามีประสบการณ สามารถเรียนรูจากการปฏิบัติงานจริง รวมทั้งการพัฒนาบุคลากร
ที่เปนผูสอนใหมีศักยภาพสามารถใหความรูดานทักษะวิชาชีพแกนักศึกษาได

เกณฑมาตรฐานท่ัวไป (ขอ)
1. มีระบบและกลไกในการดําเนินการดานสหกิจศึกษา
2. มีการพัฒนาอาจารยผูสอนโดยเพิ่มประสบการณตรงในสถานประกอบการ
3. มีกระบวนการจัดการการเรียนการสอนโดยใชหลักของ WIL (Work Integrated Learning)

เปนแนวทางในการพัฒนา
4. มีการติดตามประเมินผลการดําเนินงานในกิจกรรมที่ดําเนินการอยางเปนระบบและมีการ

พัฒนาอยางตอเน่ือง
5. มีผลลัพธที่เกิดจากการดําเนินการจนเปนแนวปฏิบัติที่ดีเปนที่ยอมรับหรือไดรับการยกยอง

คํานิยาม
สถานประกอบการ หมายถึง บริษัท องคการทั้งภาครัฐและเอกชน ตลอดจนหนวยงานที่องคกร

วิชาชีพยอมรับ
เพิ่มประสบการณตรง หมายถึง การฝกประสบการณเสมือนพนักงานของสถานประกอบการใน

ระยะเวลาหน่ึงเพื่อใหมีศักยภาพสามารถใหความรูดานทักษะวิชาชีพแกนักศึกษาได
Work Integreated Learning หมายถึง การสงนักศึกษาไปฝกประสบการณในสถานประกอบการ

ทุกหลักสูตร

เกณฑการดําเนินงาน
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5

ดําเนินการ 1 ขอ ดําเนินการ 2 ขอ ดําเนินการ 3 ขอ ดําเนินการ 4 ขอ ดําเนินการ 5 ขอ
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ตัวบงชี้ท่ี 100.2 กระบวนการจัดการเรียนการสอน ใชทักษะท่ีมีเทคโนโลยีเปนฐาน
(Technology - Based Education - Training)

คําอธิบาย

เปนตัวบงชี้ที่จะตอบอัตลักษณของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครที่ใหความสําคัญ
กับการนําเทคโนโลยีมาประยุกตใช รวมทั้งนําเทคโนโลยีมาเปนฐานในการพัฒนาทางดานทักษะตางๆ ในการ
จัดการเรียนการสอน เพื่อฝกนักศึกษาใหมีความรู ความสามารถในการใชเคร่ืองมือ เคร่ืองจักร ในสาขาวิชาชีพ
เพื่อทําใหบัณฑิตของราชมงคลมีศักยภาพ สามารถทํางานในสถานประกอบการไดอยางมีประสิทธิภาพ

เกณฑมาตรฐานท่ัวไป (ขอ)
1. กระบวนการเรียนการสอนใหความสําคัญกับ Technology - Based และฝกทักษะในการ

ทํางาน
2. นักศึกษาสามารถประยุกตใชความรู เคร่ืองมือ อุปกรณในแตละสาขาวิชาชีพ ไดอยางมี

ประสิทธิภาพ
3. นักศึกษามีการแลกเปลี่ยนเรียนรูดาน Technology - Based กับชุมชน สังคมภายใตการให

คําแนะนําของอาจารยผูสอน
4. นักศึกษาใชหลัก Technology - Based ในงานวิจัย โครงงาน กรณีศึกษา
5. ติดตามและประเมินผลกิจกรรมที่ไดดําเนินการอยางเปนระบบและมีการพัฒนาอยางตอเน่ือง

ทําใหนักศึกษามีการพัฒนาการเรียนรูทักษะวิชาชีพ

คํานิยาม
Technology - Based หมายถึง การเรียนรูบนฐานเทคโนโลยี (Technology – Based Learning) ซึ่ง

ครอบคลุมวิธีการเรียนรูหลากหลายรูปแบบ อาทิ การเรียนรูบนคอมพิวเตอร (Computer – Based Learning)
การเรียนรูบนเว็บ(Web – Based Learning) หองเรียนเสมือนจริง(Virtual Classrooms) และความรวมมือดิจิทั่ล
(Digital Collaboration) เปนตน ผูเรียนสามารถเรียนรูผานสื่ออิเล็กทรอนิกสทุกประเภท อาทิ อินเทอรเน็ต
(Internet) อินทราเน็ต (Intranet) เอ็กซทราเน็ต (Extranet) การถายทอดผานดาวเทียม (Satellite Broadcast)
แถบบันทึกเสียงและวีดีทัศน (Auto/Video Tape) โทรทัศนที่สามารถโตตอบกันได (Interactive TV) และ
ซีดีรอม (CD – ROM)

เกณฑการดําเนินงาน
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5

ดําเนินการ 1 ขอ ดําเนินการ 2 ขอ ดําเนินการ 3 ขอ ดําเนินการ 4 ขอ ดําเนินการ 5 ขอ
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ตัวบงชี้ท่ี 100.3 มีระบบและกลไกการสรางความเชี่ยวชาญวิชาชีพ ใหกับนักศึกษา (Professional
Oriented)

คําอธิบาย

เปนตัวบงชี้ที่ตองการใหมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครไดจัดทําระบบและกลไกใน
การพัฒนาความเชี่ยวชาญดานวิชาชีพใหนักศึกษา เพื่อเปนบัณฑิตที่มีความสามารถดานการออกแบบ การ
วางแผน สามารถคิด วิเคราะห แกปญหาและปฏิบัติได  เปนคนดีของสังคม มีความฉลาดทางอารมณ ทักษะ
ดานวิชาชีพ ทักษะในความเปนมนุษย ตลอดจนมีศักยภาพความเชี่ยวชาญดานวิชาชีพ สรางงานใหเกิด
ประโยชนแกตนเองและสังคม

เกณฑมาตรฐานท่ัวไป (ขอ)
1. มีระบบและกลไกในการพัฒนาแนวทางการสรางความเชี่ยวชาญในวิชาชีพ มีการนําสูการ

ปฏิบัติและมีผลลัพธชัดเจน

2. มีแผนพัฒนาความเชี่ยวชาญทางดานวิชาชีพ

3. มีการจัดสรรทรัพยากรในการสรางความเชี่ยวชาญดานวิชาชีพตามแผนที่ไดกําหนดไว
4. มีการจัดกิจกรรมสนับสนุนการพัฒนาความเชี่ยวชาญทางดานวิชาชีพและสงเสริมความเปน

คนดีของสังคม
5. มีการกํากับ ติดตามและประเมินผลการดําเนินการอยางเปนระบบและมีการพัฒนาอยาง

ตอเน่ือง

คํานิยาม
ความเชี่ยวชาญดานวิชาชีพ คือ ความรูความสามารถในดานวิชาการและวิชาชีพดานการศึกษา

คนควา และพัฒนาตนเองอยางตอเน่ือง จนสามารถประยุกตใชความรูเชิงวิชาการและเทคโนโลยีตางๆ เขากับ
การปฏิบัติงาน/หนาที่ตางๆ ที่ไดรับมอบหมายไดอยางมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลจนเกิดผลลัพธที่ดีตอ
มหาวิทยาลัยฯ

ความเปนคนดีของสังคม คือ คุณคาทางคุณธรรม จริยธรรม ศีลธรรม ความดี การสื่อสาร ใชหลัก
ประชาธิปไตยใหถูกตอง ตลอดจนการไมละเมิดสิทธิเสรีภาพของบุคคลอ่ืน

เกณฑการดําเนินงาน
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5

ดําเนินการ 1 ขอ ดําเนินการ 2 ขอ ดําเนินการ 3 ขอ ดําเนินการ 4 ขอ ดําเนินการ 5 ขอ
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บทที่บทที่ 55
กระบวนการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในกระบวนการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
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5.1 แนวทางการจัดการกระบวนการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
จุดมุงหมายของการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในก็เพื่อตรวจสอบและประเมินการ

ดําเนินงานของสถาบันตามระบบและกลไกที่สถาบันน้ันๆ ไดกําหนดขึ้น ทั้งน้ี เพื่อใหสถาบันไดทราบ
สถานภาพที่แทจริง อันจะนําไปสูการกําหนดแนวทางและพัฒนาคุณภาพตามเกณฑและมาตรฐานที่ต้ังไว
อยางตอเน่ือง การประเมินคุณภาพที่มีประสิทธิภาพน้ัน ทั้งคณะผูประเมินและสถาบันที่รับการประเมิน
จําเปนตองกําหนดบทบาทหนาที่ของตนเองอยางเหมาะสม และสอดคลองกับกฎกระทรวงวาดวยระบบ
หลักเกณฑ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.2553

ทั้งน้ี สถาบันตองวางแผนจัดกระบวนการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในใหเสร็จกอนสิ้นป
การศึกษาที่จะเร่ิมวงรอบการประเมิน เพื่อประโยชนในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถาบัน ดังน้ี

1) เพื่อใหสามารถนําผลการประเมินและขอเสนอแนะไปใชปรับปรุงและพัฒนาการจัด
การศึกษาไดทันในปการศึกษาถัดไป และต้ังงบประมาณไดทันกอนเดือนตุลาคม (กรณีที่เปน
สถาบันอุดมศึกษาของรัฐ)

2) เพื่อใหสามารถจัดทํารายงานประจําปที่เปนรายงานประเมินคุณภาพภายในสงให
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาและเผยแพรตอสาธารณชนไดภายใน 120 วันนับจากวันสิ้นป
การศึกษาของแตละสถาบัน

เพื่อใหการประกันคุณภาพการศึกษาเกิดประโยชนดังที่กลาวขางตน จึงควรมีแนวทางการจัด
กระบวนการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ดังปรากฏในตารางที่ 2.1 ตารางดังกลาวสามารถแยกไดเปน
4 ขั้นตอนตามระบบการพัฒนาคุณภาพ PDCA คือ การวางแผน (plan) การดําเนินงานและเก็บขอมูล (do)
การประเมินคุณภาพ (check) และการเสนอแนวทางปรับปรุง(act) โดยมีรายละเอียดดังน้ี โดยมีรายละเอียด
ดังน้ี

P = กิจกรรมขอที่ 1 เร่ิมกระบวนการวางแผนการประเมินต้ังแตตนปการศึกษา โดยนําผล
การประเมินปกอนหนาน้ีมาใชเปนขอมูลในการวางแผนดวย กรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงระบบประกัน
คุณภาพหรือตัวบงชี้หรือเกณฑการประเมิน จะตองมีการประกาศใหทุกหนวยงานในสถาบันไดรับทราบ
และถือปฏิบัติโดยทั่วกันกอนเร่ิมปการศึกษา เพราะตองเก็บขอมูลต้ังแตเดือนมิถุนายน

D = กิจกรรมขอที่ 2 ดําเนินงานและเก็บขอมูลบันทึกผลการดําเนินงานต้ังแตตนป
การศึกษา คือเดือนที่ 1–เดือนที่ 12 ของปการศึกษา (เดือนมิถุนายน–เดือนพฤษภาคม ปถัดไป)

C = กิจกรรมขอที่ 3–8 ดําเนินการประเมินคุณภาพในระดับภาควิชา คณะวิชาหรือ
หนวยงานเทียบเทา และสถาบัน ระหวางเดือนมิถุนายน–สิงหาคม ของปการศึกษาถัดไป

A = กิจกรรมขอที่ 9 วางแผนปรับปรุงและดําเนินการปรับปรุงตามผลการประเมินโดย
คณะกรรมการบริหารของสถาบันอุดมศึกษานําขอเสนอแนะและผลการประเมินของคณะกรรมการประเมิน
คุณภาพภายในมาวางแผนปรับปรุงการดําเนินงาน (รวมทั้งขอเสนอแนะของสภามหาวิทยาลัย) มาทํา
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แผนปฏิบัติการประจําปและเสนอต้ังงบประมาณปถัดไป หรือจัดทําโครงการพัฒนาและเสนอใช
งบประมาณกลางปหรืองบประมาณพิเศษก็ได

สําหรับกิจกรรมขอที่ 10 ในตารางดังกลาวเปนกิจกรรมที่สถาบันอุดมศึกษาทุกแหงตอง
ดําเนินการตามกฎหมาย เพื่อประโยชนของสถาบันในการปรับปรุงคุณภาพ และเพื่อประโยชนของ
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาและหนวยงานตนสังกัดใชเปนขอมูลประกอบการตัดสินใจเชิง
นโยบาย เพื่อการสงเสริมสนับสนุนคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของชาติใหทัดเทียมกับนานาอารยะ
ประเทศและมีความเปนสากล



สํานักประกันคุณภาพ คูมือตัวบงชี้การประเมิน และเกณฑมาตรฐานการประเมินคุณภาพของมทร. พระนคร
133

ตาราง 5.1 วงจรในการจัดกระบวนการประเมนิคุณภาพภายใน

เปรียบเทียบปงบประมาณกับปการศึกษา ต.ค.-พ.ค. มิ.ย. –
เปดเทอม

ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

กิจกรรมดําเนินการ ต.ค.-พ.ค.
มิ.ย. –

เปดเทอม
ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1. สถาบันวางแผนการประเมินคุณภาพประจําปการศึกษาใหมโดย
ประกาศตัวบงช้ีกอนเริ่มตนปการศึกษาใหมและแจกคูมือการจัดทํา
SAR (กรณีที่มีการเปล่ียนแปลงตัวบงช้ี วิธีการและกําหนดการประเมิน
คุณภาพภายในประจําป)
2. สถาบันเก็บขอมูลระยะ 12 เดือนตามตัวบงช้ีที่ไดประกาศใชบน
ระบบ CHE QA Online (ที่มีทีมงานใหคําปรึกษากับบุคลากร และหรือ
หนวยงาน และหรือภาควิชาในการเก็บขอมูลพรอมทั้งพิจารณา
ปรับปรุงการดําเนินการตามความเหมาะสม)
3. ภาควิชาหรือหนวยงานที่เทียบเทาจัดทํา SAR และเตรียมการ
ประเมินระดับภาควิชาหรือหนวยงานเทียบเทา และแตงตั้งกรรมการ
ประเมินระดับภาควิชาหรือหนวยงานเทียบเทา
4.ประเมินระดับภาควิชาหรือหนวยงานเทียบเทา

ปงบประมาณ (ตค.–กย.) ปงบประมาณถัดไป

ปการศึกษา (มิ.ย.-พ.ค..)
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กิจกรรมดําเนินการ ต.ค.-พ.ค.
มิ.ย. –

เปดเทอม
ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

5. คณะนําผลการประเมินระดับภาควิชาหรือหนวยงานเทียบเทามา
จัดทํา SAR บนระบบ CHE QA Online และเตรียมการประเมินระดับ
คระวิชาหรือหนวยงานเทียบเทา และแตงตั้งกรรมการประเมินระดับ
คณะหรือหนวยงานเทียบเทา
6. ประเมินระดับคณะหรือหนวยงานเทียบเทาบนระบบ CHE QA
Online
7. สถาบันนําผลการประเมินระดับคณะหรือหนวยงานเทียบเทามา
จัดทํา SAR บนระบบ CHE QA Online และเตรียมการประเมินระดับ
สถาบันและแตงตั้งกรรมการประเมินระดับสถาบัน
8. ประเมินระดับสถาบันบนระบบ CHE QA Online และนําผลการ
ประเมินเสนอสภาสถาบันเพ่ือพิจารณาวางแผนพัฒนาสถาบันในป
การศึกษาถัดไป
9. ผูบริหารของสถาบันอุดมศึกษานําผลการประเมินและขอเสนอแนะ
ของคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน (รวมทั้งขอเสนอแนะของ
สภาสถาบัน) มาวางแผนปรับปรุงการดําเนินงาน หรือปรับแผนกลยุทธ
/ แผนปฏิบัติการประจําปและเสนอตั้งงบประมาณปถัดไป หรือจัดทํา
โครงการพัฒนาและเสนอใชงบประมาณกลางป
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กิจกรรมดําเนินการ ต.ค.-พ.ค.
มิ.ย. –

เปดเทอม
ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

10. สงรายงานประจําปที่เปนรายงานการประเมินคุณภาพภายใน
(ประกอบดวย SAR และผลการประเมินคุณภาพภายในระดับคณะหรือ
หนวยงานเทียบเทาและระดับสถาบัน) ใหสํานักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษาผานระบบ CHE QA Online และหนวยงานตนสังกัด
(ภายใน 120 วันนับจากส้ินปการศึกษา)
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5.2 ข้ันตอนการประเมินคุณภาพการศึกษา
5.2.1 การเตรียมการของสถาบันกอนการตรวจเย่ียมของผูประเมิน

2.1 การเตรียมการของสถาบันกอนการตรวจเย่ียมของผูประเมิน
2.1.1 การเตรียมรายงานประจําป

ก. จัดทํารายงานประจําปที่เปนรายงานการประเมินคุณภาพภายใน โดยใชรูปแบบการจัดทํา
รายงานประจําปที่เปนรายงานการประเมินคุณภาพภายในตามที่กําหนดในระบบฐานขอมูลดานการประกัน
คุณภาพ (CHE QA Online)

ปจจุบันสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาไดพัฒนาระบบฐานขอมูลดานการประกัน
คุณภาพ (CHE QA Online) เปนฐานขอมูลกลางเพื่อใชประโยชนในเชิงนโยบายและการสงเสริมสนับสนุน
การพัฒนาคุณภาพอุดมศึกษา ตลอดจนอํานวยความสะดวกใหกับสถาบันอุดมศึกษาในการดําเนินงาน
ประกันคุณภาพการศึกษาผานทางระบบออนไลน ต้ังแตการจัดเก็บขอมูลพื้นฐาน (common data set) และ
เอกสารอางอิง การประเมินตนเอง การประเมินของคณะกรรมการประเมินคุณภาพ รวมทั้งการจัดทํารายงาน
ประจําปที่เปนรายงานการประเมินคุณภาพภายในบนระบบฐานขอมูลอิเล็กทรอนิกส (e-SAR) รวมทั้ง
เปดเผยตอสาธารณะเพื่อการคุมครองผูบริโภค โดยมีนโยบายใหสถาบันอุดมศึกษาทุกแหงในสังกัดใช
ฐานขอมูลดังกลาวในการดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน และจัดสงรายงานประจําปที่เปน
รายงานการประเมินคุณภาพภายในผานทางระบบออนไลนและเปดเผยตอสาธารณชนตามกฎหมาย

ข. จัดการเตรียมเอกสารหรือหลักฐานอางอิงในแตละองคประกอบคุณภาพ
1) เอกสารหรือหลักฐานอางอิงในแตละตัวบงชี้ตองเปนขอมูลในชวงเวลาเดียวกับที่

นําเสนอในรายงานการประเมินตนเอง ตลอดจนสาระในเอกสารตองตรงกับชื่อเอกสารที่ระบุในรายงานการ
ประเมินตนเอง

2) การนําเสนอเอกสารในชวงเวลาตรวจเยี่ยมอาจทําไดในสองแนวทางคือ จัดเอกสารให
อยูในที่อยูปกติตามหนวยงาน ในกรณีน้ีตองระบุใหชัดเจนวาจะเรียกดูเอกสารไดจากผูใด หนวยงานไหน
ชื่อหรือหมายเลขเอกสารอะไร หรืออาจจัดในแนวทางที่สอง คือ นําเอกสารมารวมไวที่เดียวกันในหอง
ทํางานของคณะผูประเมิน โดยจัดใหเปนระบบที่สะดวกตอการเรียกใช การนําเสนอเอกสารในแนวทางน้ี
เปนที่นิยมกวาแนวทางแรก เพราะสามารถเรียกหาเอกสารไดรวดเร็วและดูความเชื่อมโยงในเอกสารฉบับ
ตางๆ ไดในคราวเดียว

ปจจุบัน เอกสารหรือหลักฐานอางอิงที่เกี่ยวของกับตัวบงชี้แตละตัวและองคประกอบคุณภาพ
แตละองคประกอบสามารถบรรจุหรือจัดเก็บ (upload) หรือเชื่อมโยง(link) ไวบนระบบฐานขอมูลดานการ
ประกันคุณภาพ (CHE QA Online) ซึ่งทําใหการจัดเก็บเปนระบบและงายตอการคนหาของคณะกรรมการ
ประเมิน และไมเปนภาระเร่ืองการจัดเตรียมเอกสารหลักฐานของสถาบัน
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2.1.2 การเตรียมบุคลากร
ก. การเตรียมบุคลากรในสถาบันควรมีความครอบคลุมประเด็นตางๆดังตอไปน้ี
1) ทําความเขาใจเกี่ยวกับการประเมินคุณภาพในประเด็นที่สําคัญๆอาทิ การประเมิน

คุณภาพคืออะไร มีความสําคัญตอการพัฒนาอยางไร ขั้นตอนการประเมินคุณภาพเปนเชนไร
2) เนนย้ํากับบุคลากรในการใหความรวมมือการตอบคําถามหรือการสัมภาษณ โดยยึดหลัก

วาตอบตามสิ่งที่ปฏิบัติจริงและผลที่เกิดขึ้นจริง
3) เปดโอกาสใหมีการอภิปราย ซักถาม แสดงความคิดเห็น เพื่อสรางความกระจางในการ

ดําเนินงานของทุกหนวยงานในทุกประเด็น เพื่อความเขาใจที่ถูกตองของบุคลากร
4) เนนย้ําใหบุคลากรทุกคนตระหนักวาการประกันคุณภาพ คือภารกิจประจําของทุกคนที่

ตองรวมมือกันทําอยางตอเน่ือง
ข. การเตรียมบุคลากรผูประสานงานในระหวางการตรวจเยี่ยมจําเปนตองมีบุคลากจํานวน

1-3 คน ทําหนาที่ประสานงานระหวางคณะผปูระเมินกับบุคคลหรือหนวยงานที่เกี่ยวของ ทั้งน้ี ผู
ประสานงานควรเตรียมตัวดังน้ี

1) ทําความเขาใจทุกกิจกรรมของแผนการประเมินอยางละเอียด
2) ทําความเขาใจอยางดีกับภารกิจของคณะวิชาและสถาบันเพื่อสามารถใหขอมูลตอผู

ประเมิน รวมทั้งตองรูวาจะตองติดตอกับใครหรือหนวยงานใด หากผูประเมินตองการขอมูลเพิ่มเติมที่ตนเอง
ไมสามารถตอบได

3) มีรายชื่อ สถานที่ หมายเลขโทรศัพทของผูที่คณะกรรมการประเมินจะเชิญมาใหขอมูล
อยางครบถวน

4) ประสานงานลวงหนากับผูที่จะใหขอมูลที่เปนบุคลากรภายในและภายนอกสถาบันวาจะ
เชิญมาเวลาใด หองใด หรือพบกับใครตามตารางการประเมินที่คณะกรรมการประเมินกําหนด

5) เมื่อมีปญหาในการอํานวยความสะดวกแกคณะผูประเมินจะตองสามารถประสานงาน
แกไขไดทันที

2.1.3 การเตรียมสถานท่ีสําหรับคณะผูประเมิน
ก. หองทํางานของคณะผูประเมิน
1) จัดเตรียมหองทํางานและโตะที่กวางพอสําหรับวางเอกสารจํานวนมาก โดยเปนหองที่

ปราศจากการรบกวนขณะทํางาน เพื่อความเปนสวนตัวของคณะกรรมการ
2) จัดเตรียมคอมพิวเตอร อุปกรณเคร่ืองเขียนในหองทํางานและอุปกรณเสริมอ่ืนๆ ใหคณะ

ผูประเมินพรอมใชงานไดตามความตองการ
3) จัดเตรียมโทรศัพทพรอมหมายเลขที่จําเปนไวในหองทํางานหรือบริเวณใกลเคียง
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4) หองทํางานควรอยูใกลกับที่จัดเตรียมอาหารวาง อาหารกลางวันตลอดจนบริการ
สาธารณูปโภคอ่ืนๆ

5) ควรประสานงานกับคณะผูประเมิน เพื่อทราบความตองการพิเศษอ่ืนใด เพิ่มเติม
ข. หองที่ใชสัมภาษณผูบริหาร อาจารยบุคลากร นักศึกษา ฯลฯ ควรจัดไวเปนการเฉพาะให

เหมาะสมกับการใชงาน

2.1.4 การเตรียมการประสานงานกับทีมคณะกรรมการประเมินคุณภาพ
ก. สถาบันอุดมศึกษาจัดทําคําสั่งแตงต้ังและจัดสงใหคณะกรรมการประเมินคุณภาพ

การศึกษาภายในทราบ ทั้งน้ี แนวทางการแตงต้ังคณะกรรมการประเมิน เปนดังน้ี
1) คณะกรรมการประเมินระดับภาควิชาหรือหนวยงานเทียบเทา

- มีกรรมการประเมินฯ อยางนอย 3 คน ทั้งน้ี ขึ้นอยูกับขนาดของภาควิชาหรือ
หนวยงานเทียบเทา

- เปนผูประเมินจากภายนอกภาควิชาหรือหนวยงานเทียบเทาที่ผานการฝกอบรม
หลักสูตรผูประเมินของ สกอ. อยางนอย 1 คน ในกรณีที่ผูประเมินจากภายนอกภาควิชาหรือหนวยงาน
เทียบเทาเปนผูที่มีความรูและประสบการณสูง ซึ่งสามารถใหคําแนะนําที่จะเปนประโยชนอยางยิ่งตอ
ภาควิชาหรือหนวยงานเทียบเทาที่รับการประเมิน อาจอนุโลมใหไมตองผานการฝกอบรมหลักสูตร
ผูประเมินของ สกอ. ก็ไดสวนผูประเมินจากภายในภาควิชาหรือหนวยงานเทียบเทาตองผานการฝกอบรม
หลักสูตรผูประเมินของ สกอ. หรือที่สถาบันจัดฝกอบรมใหโดยใชหลักสูตรของ สกอ.

- ประธานคณะกรรมการประเมินฯ เปนผูประเมินจากภายนอกภาควิชาหรือ
หนวยงานเทียบเทา โดยตองเปนผูที่ผานการฝกอบรมหลักสูตรผูประเมินของ สกอ. หรือที่สถาบันจัด
ฝกอบรมใหโดยใชหลักสูตรของ สกอ.

2) คณะกรรมการประเมินระดับคณะวิชาหรือหนวยงานเทียบเทา
- มีกรรมการประเมินฯ อยางนอย 3 คน ทั้งน้ี ขึ้นอยูกับขนาดของคณะวิชาหรือ

หนวยงานเทียบเทา
- เปนผูประเมินจากภายนอกสถาบันที่ผานการฝกอบรมหลักสูตรผูประเมินของ

สกอ. อยางนอย 1 คน ในกรณีที่ผูประเมินจากภายนอกสถาบันเปนผูที่มีความรูและประสบการณสูง ซึ่ง
สามารถใหคําแนะนําที่จะเปนประโยชนอยางยิ่งตอคณะที่รับการประเมินอาจอนุโลมใหไมตองผานการ
ฝกอบรมหลักสูตรผูประเมินของ สกอ. ก็ได สวนผูประเมินจากภายในสถาบันตองผานการฝกอบรม
หลักสูตรผูประเมินของ สกอ. หรือที่สถาบันจัดฝกอบรมใหโดยใชหลักสูตรของ สกอ.
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- ประธานคณะกรรมการประเมินฯ เปนผูประเมินจากภายในหรือนอกสถาบันก็ได
ในกรณีที่เปนผูประเมินภายในสถาบันตองอยูนอกสังกัดคณะที่ประเมิน โดยประธานตองเปนผูที่ขึ้นบัญชี
ประธานคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในของ สกอ.

3) คณะกรรมการประเมินระดับสถาบัน
- มีกรรมการประเมินฯ อยางนอย 5 คน ทั้งน้ี ขึ้นอยูกับขนาดของสถาบัน
- เปนผูประเมินจากภายนอกสถาบันที่ผานการฝกอบรมหลักสูตรผูประเมินของ

สกอ. อยางนอยรอยละ 50 สวนผูประเมินจากภายในสถาบันตองผานการฝกอบรมหลักสูตรผูประเมินของ
สกอ. หรือที่สถาบันจัดฝกอบรมใหโดยใชหลักสูตรของ สกอ.

- ประธานคณะกรรมการประเมินฯ เปนผูประเมินจากภายนอกสถาบันที่ขึ้นบัญชี
ประธานคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในของ สกอ.

ข. สถาบันอุดมศึกษาแจงใหคณะกรรมการประเมินคุณภาพทราบวาคณะกรรมการประเมิน
ฯ จะตองทําการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะวิชาหรือหนวยงานเทียบเทาและระดับสถาบัน
ผานทางระบบ CHE QA Online พรอมทั้งจัดสง username และ password ใหคณะกรรมการประเมินฯ ทุก
ทานและทุกระดับทราบเพื่อเขาไปศึกษารายงานการประเมินตนเองลวงหนากอนวันรับการตรวจเยี่ยมอยาง
นอย 2 สัปดาห โดยในสวนของผทู ำหนาที่ประธานคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับ
สถาบัน สถาบันอุดมศึกษาจะตองแจงใหสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาจัดสงรหัสประจําตัว (ID
code) ใหดวย เพื่อใหประธานฯ ทําหนาที่ตรวจสอบและยืนยันความถูกตองของขอมูลพื้นฐาน (common
data set) และผลการประเมินกอนสงรายงานการประเมินคุณภาพของคณะกรรมการประเมินฯ เขาสูระบบ__
นอกจากน้ัน ใหสถาบันแจงรายชื่อผูทําหนาที่ประสานงานระหวางสถาบันคณะวิชาหรือหนวยงานเทียบเทา
กับคณะกรรมการประเมินฯ รวมทั้งเบอรโทรศัพทและ e-mailaddress สําหรับติดตอ

ค. ประสานงานกับประธานหรือตัวแทนของคณะกรรมการประเมินคุณภาพเพื่อรวมเตรียม
แผนการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน อาทิ การจัดตารางเวลาเขาตรวจเยี่ยมการใหขอมูลที่
คณะกรรมการประเมินฯ ตองการเพิ่มเติมกอนการตรวจเยี่ยม การนัดหมายตาง ๆเปนตน

2.2 การดําเนินการของสถาบันระหวางการตรวจเย่ียมเพื่อประเมินคุณภาพ
1) เปดโอกาสใหบุคลากรทุกคนไดรวมรับฟงคณะกรรมการประเมินคุณภาพชี้แจง

วัตถุประสงคและวิธีการประเมินในวันแรกของการตรวจเยี่ยม
2) บุคลากรพึงปฏิบัติงานตามปกติระหวางการตรวจเยี่ยม แตเตรียมพรอมสําหรับการนํา

เยี่ยมชม หรือตอบคําถาม หรือรับการสัมภาษณจากคณะกรรมการประเมินคุณภาพ
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3) จัดใหมีผูประสานงานทําหนาที่ตลอดชวงการตรวจเยี่ยม ทั้งน้ี เพื่อประสานงานกับ
บุคคลหรือหนวยงานที่คณะกรรมการประเมินฯ ตองการขอมูลและเพื่อนําการเยี่ยมชมหนวยงานภายใน
ตลอดจนอํานวยความสะดวกอ่ืนๆ

4) ในกรณีที่คณะกรรมการประเมินฯ ทํางานตอหลังเวลาราชการ ควรมีผูประสานงานสวน
หน่ึงอยูอํานวยความสะดวก

5) บุคลากรทุกคนควรไดมีโอกาสรับฟงการใหขอมูลปอนกลับจากคณะกรรมการประเมิน
ฯเมื่อสิ้นสุดการตรวจเยี่ยม ตลอดจนเปดโอกาสใหซักถามหรือขอความเห็นเพิ่มเติมไดตามความเหมาะสม

2.3 การดําเนินการของสถาบันภายหลังการประเมินคุณภาพ
1) ผูบริหารระดับภาควิชา คณะวิชาหรือหนวยงานเทียบเทา และระดับสถาบันรวมทั้ง

ผูเกี่ยวของ นําผลการประเมินและขอเสนอแนะเขาสูการประชุมหรือสัมมนาระดับตางๆเพื่อวางแผนพัฒนา
หรือปรับปรุงการดําเนินภารกิจอยางเปนรูปธรรมตอไป โดยอาจจัดทําเปนแผนปฏิบัติการในการแกไขจุดที่
ควรปรับปรุง และเสริมจุดแข็ง ซึ่งประกอบดวยกิจกรรมที่ตองดําเนินการ กําหนดเวลาเร่ิมตนจนถึงเวลา
สิ้นสุดกิจกรรม งบประมาณสําหรับแตละกิจกรรมตลอดจนผูรับผิดชอบกิจกรรมเหลาน้ัน ทั้งน้ี เพื่อให
สามารถติดตามตรวจสอบผลการพัฒนาไดอยางตอเน่ือง

2) พิจารณาการจัดกิจกรรมเสริมสรางขวัญและกําลังใจ โดยแสดงใหเห็นวาสถาบันชื่นชม
ผลสําเร็จที่เกิดขึ้น และตระหนักวาผลสําเร็จทั้งหมดมาจากความรวมมือรวมใจของทุกฝาย

3) ภาควิชา คณะวิชาหรือหนวยงานเทียบเทา และสถาบันควรใหขอมูลยอนกลับแก
คณะกรรมการประเมินคุณภาพเพื่อประโยชนในการพัฒนาผูประเมินคุณภาพการศึกษาภายในตอไป
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ภาคผนวก
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ภาคผนวก ก
นิยามศัพทเฉพาะ

กระบวนการเรียนรูท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ หมายถึง การจัดการศึกษาที่ถือวาผูเรียนสําคัญที่สุด
เปนกระบวนการจัดการศึกษาที่ตองเนนใหผูเรียนแสวงหาความรู และพัฒนาความรูไดดวยตนเอง หรือ
รวมทั้งมีการฝกและปฏิบัติในสภาพจริงของการทํางาน มีการเชื่อมโยงสิ่งที่เรียนกับสังคมและการประ
ยุกตใช มีการจัดกิจกรรมและกระบวนการใหผูเรียนไดคิด วิเคราะห สังเคราะห ประเมินและสรางสรรค
สิ่งตางๆ

นอกจากน้ีตองสงเสริมใหผูเรียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพโดยสะทอน
จากการที่นักศึกษาสามารถเลือกเรียนรายวิชา หรือเลือกทําโครงงานหรือชิ้นงานในหัวข อที่สนใจใน
ขอบเขตเน้ือหาของวิชาน้ันๆ

รูปแบบการจัดการเรียนรูในระดับอุดมศึกษาตามแนวทางเนนผูเรียนเปนสําคัญ ซึ่งมุ งพัฒนา
ความรู และทักษะทางวิชาชีพ ทักษะชีวิตและทักษะสังคม มีปรากฏในวงการศึกษาไทยหลายรูปแบบ
ตัวอยางเชน1

1) การเรียนรูจากกรณีปญหา (Problem-based Learning : PBL)
2) การเรียนรูเปนรายบุคคล (Individual Study)
3) การเรียนรูแบบสรรคนิยม (Constructivism)
4) การเรียนรูแบบแสวงหาความรูไดดวยตนเอง (Self-Study)
5) การเรียนรูจากการทํางาน (Work-based Learning)
6) การเรียนรูที่เนนการวิจัยเพื่อสรางองคความรู (Research–based Learning)
7) การเรียนรูที่ใชวิธีสรางผลงานจากการตกผลึกทางปญญา (Crystal-based Approach)

การบูรณาการ(Integration) หมายถึง การผสมกลมกลืนของแผน กระบวนการ สารสนเทศ การ
จัดสรรทรัพยากร การปฏิบัติการ ผลลัพธ  และการวิเคราะห เพื่อสนับสนุนเปาประสงคที่สําคัญของ
สถาบัน (organization-wide goal) การบูรณาการที่มีประสิทธิผล เปนมากกวาความสอดคลองไปใน
แนวทางเดียวกัน(alignment)ซึ่งการดําเนินการของแตละองคประกอบภายในระบบการจัดการ ผลการ
ดําเนินการมีความเชื่อมโยงกันเปนหน่ึงเดียวอยางสมบูรณ

1 ดู เพ่ิมเติม “รายงานการวิจัย การสังเคราะหองคความรูเก่ียวกับการจัดการเรียนรูที่เนนตัวผูเรียนเปนสําคัญ
ตั้งแต พ.ศ. 2542-2547”.
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การเผยแพรผลงานวิจัยในท่ีประชุมวิชาการระดับชาติ หมายถึง การนําเสนอบทความวิจัยในที่
ประชุมวิชาการ และบทความฉบับสมบูรณ (Full paper) ไดรับการตีพิมพในรายงานสืบเน่ืองจากการ
ประชุม (Proceedings) โดยมีกองบรรณาธิการจัดทํารายงานฯ หรือคณะกรรมการจัดประชุมประกอบด
วยศาสตราจารย หรือผู ทรงคุณวุฒิระดับปริญญาเอก หรือผู ทรงคุณวุฒิที่มีผลงานเปนที่ยอมรับใน
สาขาวิชาน้ันๆ จากนอกสถาบันเจาภาพอยางนอยรอยละ 25 และมีผูประเมินบทความที่เปนผูเชี่ยวชาญ
ในสาขาน้ันจากนอกสถาบันของเจาของบทความ

การเผยแพรผลงานวิจัยในท่ีประชุมวิชาการระดับนานาชาติ หมายถึง การนําเสนอบทความวิจัย
ในที่ประชุมวิชาการ และบทความฉบับสมบูรณ (Full paper) ไดรับการตีพิมพในรายงานสืบเน่ืองจาก
การประชุม (Proceedings) โดยมีกองบรรณาธิการจัดทํารายงานฯ หรือคณะกรรมการจัดประชุม ประกอ
บดวยศาสตราจารย หรือผูทรงคุณวุฒิระดับปริญญาเอก หรือผูทรงคุณวุฒิที่ มีผลงานเปนที่ยอมรับใน
สาขาวิชาน้ันๆ จากตางประเทศอยางนอยรอยละ 25 และมีผูประเมินบทความที่เปนผูเชี่ยวชาญในสาขา
น้ันจากตางประเทศ

การใหบริการทางวิชาการแกสังคม หมายถึง กิจกรรมหรือโครงการใหบริการแกสังคมภายนอก
สถาบันการศึกษา หรือเปนการใหบริการที่จัดในสถาบันการศึกษาโดยมีบุคคลภายนอกเขามาใชบริการ

การใหอํานาจในการตัดสินใจ หมายถึง การใหอํานาจและความรับผิดชอบในการตัดสินใจและ
ในการปฏิบัติแกผู ปฏิบัติงาน ซึ่งเปนผูมีความรู ความเขาใจเกี่ยวกับงาน เพื่อใหมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล

งานวิจัย หมายถึง กระบวนการที่มีระเบียบแบบแผนในการคนหาคําตอบของปญหา หรือการ
เสาะแสวงหาความรูใหม ตลอดจนถึงการประดิษฐคิดคนที่ผานกระบวนการศึกษา คนควาหรือทดลอง
วิคราะหและตีความขอมูลตลอดจนสรุปผลอยางเปนระบบ

งานสรางสรรค  หมายถึง ผลงานวิชาการ (ไมจําเปนตองเปนงานวิจัย) ที่มีการศึกษา คนควาที่
แสดงออกทางศิลปะหรือดนตรีอันเปนที่ยอมรับ

จรรยาบรรณนักวิจัย2 หมายถึง หลักเกณฑควรประพฤติปฏิบัติของนักวิจัยทั่วไป เพื่อใหการ
ดําเนินงานวิจัยต้ังอยูบนพื้นฐานของจริยธรรมและหลักวิชาการที่เหมาะสม ตลอดจนประกันมาตรฐาน
ของการศึกษาคนควาใหเปนไปอยางสมศักด์ิศรีและเกียรติภูมิของนักวิจัย ดังน้ี
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1) นักวิจัยตองซื่อสัตยและมีคุณธรรมในทางวิชาการและการจัดการ
2) นักวิจัยตองตระหนักถึงพันธกรณีในการทําวิจัยตามข อตกลงที่ทําไวกับหนวยงานที่

สนับสนุนการวิจัยและตอหนวยงานที่ตนสังกัด
3) นักวิจัยตองมีพื้นฐานความรูในสาขาวิชาการที่ทําวิจัย
4) นักวิจัยตองมีความรับผิดชอบตอสิ่งที่ศึกษาวิจัย ไมวาจะเปนสิ่งมีชีวิตหรือไมมีชีวิต
5) นักวิจัยตองเคารพศักด์ิศรี และสิทธิของมนุษยที่ใชเปนตัวอยางในการวิจัย
6) นักวิจัยตองมีอิสระทางความคิด โดยปราศจากอคติในทุกขั้นตอนของการทําวิจัย
7) นักวิจัยพึงนําผลงานวิจัยไปใชประโยชนในทางที่ชอบ
8) นักวิจัยพึงเคารพความคิดเห็นทางวิชาการของผูอ่ืน
9) นักวิจัยพึงมีความรับผิดชอบตอสังคมทุกระดับ

จรรยาบรรณอาจารยและบุคลากรสายสนับสนุน หมายถึง ประมวลความประพฤติที่อาจารยและ
บุคลากรสายสนับสนุนพึงปฏิบัติเพื่อรักษา สงเสริมเกียรติคุณ ชื่อเสียง และฐานะของอาจารย และ
บุคลากรสายสนับสนุนตามที่สภามหาวิทยาลัยกําหนด โดยอาจใช กรอบแนวทางตามประกาศ ก.พ.อ.
เร่ือง มาตรฐานของจรรยาบรรณที่พึงมีในสถาบันอุดมศึกษา โดยตองยึดมั่นในหลักการ 6 ประการ คือ
1) ยึดมั่นและยืนหยัดในสิ่งที่ถูกตอง 2) ซื่อสัตยสุจริตและรับผิดชอบ 3) ปฏิบัติหนาที่ดวยความ
โปรงใสและสามารถตรวจสอบได 4) ปฏิบัติหนาที่โดยไมเลือกปฏิบัติอยาง
ไมเปนธรรม 5) มุงผลสัมฤทธิ์ของงาน 6) ไมใชอํานาจครอบงําผิดทํานองคลองธรรมตอนักศึกษา
และตองครอบคลุมจรรยาบรรณ10 ประการ คือ 1) จรรยาบรรณตอตนเอง 2) จรรยาบรรณตอวิชาชีพ 3)
จรรยาบรรณตอการปฏิบัติงาน 4) จรรยาบรรณตอหนวยงาน 5) จรรยาบรรณตอผูบังคับบัญชา 6)
จรรยาบรรณตอผูใตบังคับบัญชา 7) จรรยาบรรณตอผูรวมงาน 8) จรรยาบรรณตอนักศึกษาและผูรับ
บริการ 9) จรรยาบรรณตอประชาชน และ10) จรรยาบรรณตอสังคม

นักวิจัยประจํา หมายถึง ขาราชการ หรือพนักงาน หรือบุคลากรที่มีสัญญาจางกับสถาบัน
อุดมศึกษาทั้งปการศึกษา ที่มีตําแหนงเปนเจาหนาที่วิจัยหรือนักวิจัย

2 ดู เพ่ิมเติม “จรรยาบรรณนักวิจัย” สภาวิจัยแหงชาติ สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ กระทรวงวิทยาศาสตร
เทคโนโลยีแหงส่ิงแวดลอม
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นักศึกษาเต็มเวลาเทียบเทา (Full Time Equivalent Student : FTES) หมายถึง
นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนตามเกณฑจํานวนหนวยกิตมาตรฐานของการลงทะเบียน ดังน้ี

ระบบทวิภาค - สําหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี : ลงทะเบียน 36 หนวยกิตตอ
ปการศึกษา (18 หนวยกิตตอภาคการศึกษา)

- สําหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาทั้งโครงการปกติและโครงการ
ภาคพิเศษ : ลงทะเบียน 24 หนวยกิตตอปการศึกษา (12 หนวยกิต
ตอภาคการศึกษาปกติ)

ระบบไตรภาค - สําหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี : ลงทะเบียน 45 หนวยกิตตอ
ปการศึกษา (15 หนวยกิตตอภาคการศึกษา)

- สําหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา : ลงทะเบียน 30 หนวยกิตตอ
ปการศึกษา (10 หนวยกิตตอภาคการศึกษา)

ขั้นตอนการคํานวณคา FTES มีดังน้ี
1) คํานวณคาหนวยกิตนักศึกษา (Student Credit Hours : SCH) ซึ่งก็คือ ผลรวมของผลคูณ

ระหวางจํานวนนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนกับจํานวนหน วยกิตแตละรายวิชาที่เปดสอนทุกรายวิชา
ตลอดปการศึกษา รวบรวมหลังจากนักศึกษาลงทะเบียนแล วเสร็จ (หมดกําหนดเวลาการเพิ่ม-ถอน) โดย
มีสูตรการคํานวณ ดังน้ี

SCH = Σ nici
เมื่อ ni = จํานวนนักศึกษาที่ลงทะเบียนในวิชาที่ i
Ci = จํานวนหนวยกิตของวิชาที่ i

2) คํานวณคา FTES โดยใชสูตรคํานวณดังน้ี

FTES = SCH
จํานวนหนวยกิตตอปการศึกษาตามเกณฑมาตรฐานการลงทะเบียนในระดับปริญญานั้นๆ

นักศึกษาภาคปกติ หมายถึง นักศึกษาที่เรียนในชวงเวลาราชการ หรือ นอกเวลาราชการ
โดยสถาบันไดมีการคํานวณเปนภาระงานสอนของอาจารยและไมมีการจายคาตอบแทนเปนการพิเศษ

นักศึกษาภาคพิเศษ หมายถึง นักศึกษาที่เรียนในชวงเวลาราชการ หรือนอกเวลาราชการ โดย
สถาบันมิไดนับวาการสอนดังกลาวเปนภาระงานสอนของอาจารย และ/หรือไดมีการจายคาตอบแทนให
กับการสอนของอาจารยเปนการพิเศษ
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แนวปฏิบัติท่ีดี หมายถึง วิธีปฏิบัติหรือขั้นตอนการปฏิบัติที่ทําใหองคการประสบความสําเร็จ
หรือสู ความเปนเลิศตามเป าหมาย เปนที่ยอมรับในวงวิชาการหรือวิชาชีพน้ันๆ มีหลักฐานของ
ความสําเร็จปรากฏชัดเจน โดยมีการสรุปวิธีปฏิบัติ หรือขั้นตอนการปฏิบัติ ตลอดจนความรูและประสบ
การณ บันทึกเปนเอกสาร เผยแพรใหหนวยงานภายในหรือภายนอกสามารถนําไปใชประโยชนได

ผูมีสวนไดสวนเสีย (Stakeholders) หมายถึง กลุมคนตางๆ ที่ไดรับผลกระทบ หรืออาจไดรับ
ผลกระทบจากการดําเนินการ และความสําเร็จของสถาบันตัวอยางของกลุมผูมีสวนไดสวนเสียที่สําคัญ
เชน นักศึกษา ผูปกครอง สมาคมผูปกครอง ผูปฏิบัติงาน คูความรวมมือทั้งที่เปนทางการและไมเปนทาง
การ คณะกรรมการกํากับดูแลสถาบันในดานตางๆ ศิษยเกา นายจาง สถาบันการศึกษาอ่ืนๆ องคการที่ทํา
หนาที่กํากับดูแลกฎ ระเบียบ องคการที่ใหเงินสนับสนุนผูเสียภาษี ผูกําหนดนโยบาย ผูสงมอบตลอดจน
ชุมชนในทองถิ่นและชุมชนวิชาการหรือวิชาชีพ

แผนกลยุทธ  หมายถึง แผนระยะยาวของสถาบันโดยทั่วไปมักใชเวลา 5 ป เปนแผนที่กําหนดทิศ
ทางการพัฒนาของสถาบัน แผนกลยุทธประกอบไปดวยวิสัยทัศน พันธกิจ เปาประสงค วัตถุประสงค
ผลการวิเคราะหจุดแข็ง จุดออน โอกาสและภัยคุกคาม กลยุทธตางๆ ของสถาบันควรคลอบคลุมทุก
ภารกิจของสถาบัน มีการกําหนดตัวบงชี้ความสําเร็จของแตละกลยุทธและคาเปาหมายของตัวบงชี้เพื่อ
วัดระดับความสําเร็จของการดําเนินงานตามกลยุทธ โดยสถาบันนําแผนกลยุทธมาจัดทําแผนดําเนินงาน
หรือแผนปฏิบัติการประจําป

แผนปฏิบัติการประจําป  หมายถึง แผนระยะสั้นที่มีระยะเวลาในการดําเนินงานภายใน 1 ป
เปนแผนที่ถายทอดแผนกลยุทธลงสูภาคปฏิบัติ เพื่อใหเกิดการดําเนินงานจริงตามกลยุทธ ประกอบดวย
โครงการหรือกิจกรรมตางๆ ที่จะตองดําเนินการในปน้ันๆ เพื่อใหบรรลุเปาหมายตามแผนกลยุทธ
ตัวบงชี้ความสําเร็จของโครงการหรือกิจกรรม คาเปาหมายของตัวบงชี้เหลาน้ันรวมทั้งมีการระบุผู 
รับผิดชอบหลักหรือหัวหนาโครงการ งบประมาณในการดําเนินการรายละเอียดและทรัพยากรที่ตองใช
ในการดําเนินโครงการที่ชัดเจน

ระบบและกลไก
ระบบ หมายถึง ขั้นตอนการปฏิบัติงานที่มีการกําหนดอยางชัดเจนวาตองทําอะไรบางเพื่อใหได

ผลออกมาตามที่ตองการ ขั้นตอนการปฏิบัติงานจะตองปรากฏใหทราบโดยทั่วกันไมวาจะอยูในรูปของ
เอกสารหรือสื่ออิเล็กทรอนิกสหรือโดยวิธีการอ่ืนๆ องคประกอบของระบบ ประกอบดวย ปจจัยนําเขา
กระบวนการ ผลผลิต และขอมูลปอนกลับ ซึ่งมีความสัมพันธเชื่อมโยงกัน
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กลไก หมายถึง สิ่งที่ทําใหระบบมีการขับเคลื่อนหรือดําเนินอยูได โดยมีการจัดสรรทรัพยากร
มีการจัดองคการ หนวยงาน หรือกลุมบุคคลเปนผูดําเนินงาน

ระบบสารสนเทศ หมายถึง ระบบที่ทําหนาที่ในการรวบรวมขอมูลเขามาทําการประมวลผล
รวมทั้งการวิเคราะหเพื่อจัดทําเปนสารสนเทศในรูปแบบตางๆ และนําส งไปยังผู ที่มีสิทธิไดรับ
สารสนเทศเพื่อใชในการปฏิบัติงาน การบริหาร หรือการตัดสินใจ โดยมีคอมพิวเตอร รวมทั้งอุปกรณต
างๆ เปน เคร่ืองมือสนับสนุนการทํางานของระบบสารสนเทศ ระบบสารสนเทศในองคการมีหลาย
ประเภทในแตละประเภทมีไดหลายระบบ ทั้งน้ี เพื่อตอบสนองวัตถุประสงคเฉพาะดานในการทํางานที่
แตกตางกันออกไป

วารสารระดับชาติ หมายถึง วารสารวิชาการ(Journal)ที่ยอมรับโดยสํานักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา (สกอ.) ใหเปนวารสารระดับชาติ และมีชื่อปรากฏในบัญชีรายชื่อที่เผยแพรโดยสํานักงาน
ฯ หรือ วารสารวิชาการที่มีชื่อปรากฏอยูในฐานขอมูล Thai-Journal Citation Index
Centre (TCI)

วารสารระดับนานาชาติ หมายถึง วารสารวิชาการ (Journal) ที่ปรากฏในฐานขอมูลสากล
เชน ฐานขอมูล Web of Science (Science Citation Index Expand, Social Sciences Citation Index, Art
and Humanities Citation Index) หรือฐานขอมู ล Scopus หรือในฐานขอมูลสากลอ่ืนๆ ที่เปนที่ยอมรับ
ในศาสตรน้ันๆ หรือวารสารวิชาการที่ยอมรับโดยสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ใหเป
นวารสารระดับนานาชาติ และมีชื่อปรากฏในบัญชีรายชื่อที่เผยแพรโดยสํานักงานฯ

หนวยงานหรือองคกรระดับชาติ หมายถึง หนวยงานราชการระดับกรมหรือเทียบเทาขึ้นไป
หรือรัฐวิสาหกิจ หรือองคการมหาชน หรือองคกรกลางระดับชาติทั้งภาครัฐและเอกชน

หลักธรรมาภิบาล3 หมายถึง การปกครอง การบริหาร การจัดการ การควบคุม ดูแลกิจการ
ตางๆ ใหเปนไปในครรลองธรรม นอกจากน้ี ยังหมายถึงการบริหารจัดการที่ดี ซึ่งสามารถนําไปใชไดทั้ง
ภาครัฐและเอกชน ธรรมที่ใช ในการบริหารงานน้ีมีความหมายอย างกวางขวาง กลาวคือหาไดมี
ความหมายเพียงหลักธรรมทางศาสนาเทาน้ัน แตรวมถึงศีลธรรม คุณธรรม จริยธรรมและความถูกตอง
ชอบธรรมทั้งปวง ซึ่งวิญ ูชนพึงมีและพึงประพฤติปฏิบัติ อาทิ ความโปรงใสตรวจสอบได การ
ปราศจากการแทรกแซงจากองคการภายนอก เปนตน

หลักธรรมาภิบาลของการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี (Good Governance) ที่เหมาะสม
จะนํามาปรับใชในภาครัฐมี 10 องคประกอบ ดังน้ี4
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1) หลักประสิทธิผล (Effectiveness) คือ ผลการปฏิบัติราชการที่บรรลุวัตถุประสงคและเปา
หมายของแผนการปฏิบัติราชการตามที่ไดรับงบประมาณมาดําเนินการรวมถึงสามารถเทียบเคียงกับสวน
ราชการหรือหนวยงานที่มีภารกิจคลายคลึงกันและมีผลการปฏิบัติงานในระดับชั้นนําของประเทศเพื่อให
เกิดประโยชนสุขตอประชาชนโดยการปฏิบัติราชการจะตองมีทิศทางยุทธศาสตร และเปาประสงคที่
ชัดเจนมีกระบวนการปฏิบัติงานและระบบงานที่เป นมาตรฐาน รวมถึงมีการติดตามประเมินผลและ
พัฒนาปรับปรุงอยางตอเน่ืองและเปนระบบ

2) หลักประสิทธิภาพ (Efficiency) คือ การบริหารราชการตามแนวทางการกํากับดูแลที่ดีที่มีการ
ออกแบบกระบวนการปฏิบัติงานโดยใชเทคนิคและเคร่ืองมือการบริหารจัดการที่เหมาะสมใหองคการ
สามารถใชทรัพยากรทั้งดานตนทุน แรงงานและระยะเวลาใหเกิดประโยชนสูงสุดตอการพัฒนาขีด
ความสามารถในการปฏิบัติราชการตามภารกิจเพื่อตอบสนองความต องการของประชาชนและผู มีสวน
ไดสวนเสียทุกกลุม

3) หลักการตอบสนอง (Responsiveness) คือ การใหบริการที่สามารถดําเนินการไดภายใน
ระยะเวลาที่กําหนด และสรางความเชื่อมั่น ความไววางใจ รวมถึงตอบสนองความคาดหวังหรือความต
องการของประชาชนผูรับบริการ และผูมีสวนไดสวนเสียที่มีความหลากหลายและมีความแตกตาง

4) หลักภาระรับผิดชอบ (Accountability) คือ การแสดงความรับผิดชอบในการปฏิบัติหนาที่ 
และผลงานตอเปาหมายที่กําหนดไว โดยความรับผิดชอบน้ันควรอยู ในระดับที่สนองตอความคาดหวัง
ของสาธารณะ รวมทั้งการแสดงถึงความสํานึกในการรับผิดชอบตอปญหาสาธารณะ

5) หลักความโปรงใส(Transparency) อ กระบวนการเปดเผยอยางตรงไปตรงมา ชี้แจงไดเมื่อ
มีขอสงสัยและสามารถเขาถึงขอมูลขาวสารอันไมตองหามตามกฎหมายไดอยางเสรี โดยประชาชน
สามารถรูทุกขั้นตอนในการดําเนินกิจกรรมหรือกระบวนการตางๆ และสามารถตรวจสอบได

6) หลักการมีสวนรวม (Participation) คือ กระบวนการที่ขาราชการ ประชาชนและผูมีสวนไดส
วนเสียทุกกลุมมีโอกาสได เขารวมในการรับรูเรียนรู ทําความเขาใจรวมแสดงทัศนะ รวมเสนอปญหา
หรือ ประเด็นที่สําคัญที่เกี่ยวของ รวมคิดแนวทางรวมการแกไขปญหา รวมในกระบวนการตัดสินใจ
และรวมกระบวนการพัฒนาในฐานะหุนสวนการพัฒนา

3 ดูเพ่ิมเติม “คูมือนโยบายการกํากับดูแลองคการที่ดี” สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (สํานักงาน
ก.พ.ร.)

4 ดูเพ่ิมเติม “คูมือการจัดระดับการกํากับดูแลองคการภาครัฐตามหลักธรรมาภิบาลของการบริหารกิจการ
บานเมืองที่ดี (Good Governance Rating)” สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (สํานักงาน ก.พ.ร.)
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7) หลักการกระจายอํานาจ (Decentralization) คือ การถายโอนอํานาจการตัดสินใจ ทรัพยากร
และภารกิจจากสวนราชการสวนกลางใหแกหนวยการปกครองอ่ืนๆ (ราชการบริหารสวนทองถิ่น) และ
ภาคประชาชนดําเนินการแทนโดยมีอิสระตามสมควร รวมถึงการมอบอํานาจและความรับผิดชอบใน
การตัดสินใจและการดําเนินการใหแกบุคลากร โดยมุงเนนการสรางความพึงพอใจในการใหบริการตอผู
รับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย การปรับปรุงกระบวนการ และเพิ่มผลิตภาพเพื่อผลการดําเนินงานที่ดี
ของสวนราชการ

8) หลักนิติธรรม (Rule of Law) คือ การใชอํานาจของกฎหมาย กฎระเบียบ ขอบังคับ ในการ
บริหารราชการดวยความเปนธรรม ไมเลือกปฏิบัติและคํานึงถึงสิทธิเสรีภาพของผูมีสวนไดสวนเสีย

9) หลักความเสมอภาค (Equity) คือการไดรับการปฏิบัติและไดรับบริการอยางเทาเทียมกันโดย
ไมมีการแบงแยกดาน ชายหรือหญิง ถิ่นกําเนิด เชื้อชาติ ภาษา เพศ อายุ ความพิการ สภาพทางกายหรือ
สุขภาพ สถานะของบุคคล ฐานะทางเศรษฐกิจและสังคม ความเชื่อทางศาสนา การศึกษา การฝ กอบรม
และอ่ืนๆ

10) หลักมุงเนนฉันทามติ (Consensus Oriented) คือ การหาขอตกลงทั่วไปภายในกลุม
ผูมีสวนไดสวนเสียที่เกี่ยวของ ซึ่งเปนขอตกลงที่ เกิดจากการใชกระบวนการเพื่อหาขอคิดเห็นจากกลุม
บุคคลที่ไดรับประโยชนและเสียประโยชน โดยเฉพาะกลุมที่ไดรับผลกระทบโดยตรงซึ่งตองไมมีขอคัด
คานที่ยุติไมไดในประเด็นที่สําคัญ โดยฉันทามติไมจําเปนตองหมายความวาเปนความเห็นพองโดยเอก
ฉันท

หลักสูตรสาขาวิชาชีพ หมายถึง รายวิชาและประสบการณทั้งหมดที่ผูเรียนตองศึกษาเพื่อให
ไดรับการรับรองจากสภาหรือองคกรวิชาชีพที่กําหนดตามกฎหมาย

อาจารยประจํา หมายถึง ขาราชการพนักงานและบุคลากรที่มีสัญญาจางกับสถาบันอุดม ศึกษา
ทั้งปการศึกษา ซึ่งมีหนาที่ความรับผิดชอบตามพันธกิจหลักของสถาบันอุดมศึกษา
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ภาคผนวก ข
นิยามคําศัพทขอมูลพื้นฐาน
การเงินและงบประมาณ

รายรับท้ังหมดของสถาบัน (ปงบประมาณ)
หมายถึง รายไดที่สถาบันไดรับไมวาจะเปนจากงบประมาณแผนดิน หรือรายไดที่เปนเงินนอกระบบ

รายไดจากงบประมาณแผนดิน
หมายถึง รายไดที่ไดรับจากรัฐบาลตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจายเพ่ิมเติมหรือที่กําหนดขึ้นใหมใน

ระหวางปงบประมาณ

รายไดท่ีเปนเงินนอกระบบ หมายถึง
1. เงินกู เงินชวยเหลือจากตางประเทศ (เงินที่รัฐบาลและหรือองคกรสถาบันระหวางประเทศมอบใหสวน

ราชการ เพ่ือการดําเนินงานตามโครงการตางๆ)
2. เงินรายไดของสวนราชการ (เงินที่สวนราชการไดรับโดยไมตองนําสงคลังตามมาตรา 24 ของ

พระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ) เชน คาหนวยกิต คาธรรมเนียมการศึกษา คาบํารุงการศึกษา คาธรรมเนียมและหรือ
คาบํารุงที่มีช่ือเรียกเปนอยางอื่นที่เกิดจากโครงการปกติและโครงการพิเศษ

3. เงินและทรัพยสินชวยราชการ หมายถึง เงินหรือทรัพยสินที่บุคคล บริษัท หางรานหรือสถาบัน บริจาค
ชวยเหลือแกสวนราชการตามวัตถุประสงคตางๆ

สําหรับสถาบันเอกชน รายรับท้ังหมดของสถาบัน หมายถึง รายไดที่สถาบันไดรับจากการดําเนินกิจการของสถาบัน
รวมทั้งเงินบริจาค

รายรับจากการบริการวิชาการและวิชาชีพ
หมายถึง รายไดที่หนวยงานไดรับจากการใหบริการวิชาการ วิชาชีพ เชน คาธรรมเนียมการฝกอบรม

คาธรรมเนียมในการใหบริการตางๆ เชน คาเชาหองประชุม คาตอบแทนที่ปรึกษา คาตอบแทนในการใหบริการตางๆ

คาใชจายท้ังหมดของสถาบันโดยไมรวมครุภัณฑ อาคารสถานท่ี และท่ีดิน
หมายถึง คาใชจายที่สถาบันกําหนดไวสําหรับใชจายในการดําเนินงานของสถาบันจากทุกแหลงรายรับ

ประกอบไปดวย คาใชจายบุคลากร ไดแก เงินเดือน คาจางประจํา คาจางช่ัวคราว คาตอบแทนพนักงาน คาใชจายในการ
ดําเนินการ ไดแก คาตอบแทนลักษณะอื่นๆ นอกเหนือจากคาใชจายบุคลากร คาใชสอย วัสดุ สาธารณูปโภค คาใชจาย
จากงบอุดหนุน ใหแสดงคาใชจายในรูปของงบประมาณที่กําหนดไวเพ่ือใชจาย และคาใชจายจริง

คาใชจายดานครุภัณฑ อาคารสถานท่ี และท่ีดิน (ปงบประมาณ)
หมายถึง คาใชจายที่สถาบันกําหนดไวสําหรับใชจายเปนคาครุภัณฑ อาคารสถานที่ และที่ดินจากทุกแหลง

รายรับใหแสดงคาใชจายในรูปของงบประมาณที่กําหนดไวเพ่ือใชจายและคาใชจายจริง



สํานักประกันคุณภาพ คูมือตัวบงช้ีการประเมิน และเกณฑมาตรฐานการประเมินคุณภาพของมทร. พระนคร
151

คาใชจายและมูลคาในการบริการวิชาการและวิชาชีพ
หมายถึง คาใชจายทั้งหมดในรูปของตัวเงิน (In cash) ที่สถาบันใชในการบริการวิชาการและวิชาชีพ และ

มูลคาที่คํานวณเปนจํานวนเงินเทียบเคียงจากการบริการที่สถาบันจัดให เชน คาตอบแทนวิทยากร คาใชสถานที่
อุปกรณ (In kind) ที่สถาบันกําหนดไวสําหรับใชจาย ใหแสดงคาใชจายในรูปงบประมาณที่กําหนดไวเพ่ือใชจายและ
คาใชจายจริงของโครงการที่จัดบริการทั้งที่มีการเรียกเก็บคาธรรมเนียมและไมเรียกเก็บคาธรรมเนียม

คาใชจายและมูลคาในการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม
หมายถึง คาใชจายทั้งหมดในรูปของตัวเงิน (In cash) ที่สถาบันใชในการอนุรักษ พัฒนา ทํานุบํารุง

ศิลปวัฒนธรรม และมูลคาที่คํานวณเปนจํานวนเงินเทียบเคียงจากการดําเนินกิจกรรมในการอนุรักษพัฒนา ทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรมที่สถาบันจัดให เชน คาตอบแทนวิทยากร คาใชสถานที่ อุปกรณ (In kind) ที่สถาบันกําหนดไวสําหรับ
ใชจายใหแสดงคาใชจายในรูปของงบประมาณที่กําหนดไวเพ่ือใชจายและคาใชจายจริง

คาใชจายเพื่อพัฒนาอาจารย
หมายถึง คาใชจายในการพัฒนาความรูและทักษะในวิชาชีพ ไดแก คาใชจายในการศึกษาตอ คาใชจายในการ

อบรม สัมมนา ดูงาน นําเสนอบทความในที่ประชุมทางวิชาการในตางประเทศ

คาใชจายในระบบหองสมุด คอมพิวเตอร และศูนยสารสนเทศ (ปงบประมาณ)
หมายถึง คาใชจายที่สถาบันใชเพ่ือการพัฒนาระบบหองสมุด ศูนยคอมพิวเตอร และหรือศูนยสารสนเทศ เพ่ือ

สนับสนุนการเรียนการสอนทั้งหมด นับรวมทั้งงบดําเนินการและคาเส่ือมราคาจากงบลงทุน

งบดําเนินการ หมายถึง คาใชจายที่จายไปในการจัดซ้ือหนังสือ วารสาร ส่ิงพิมพ ส่ือมัลติมีเดีย คาใชบริการ
Internet Service Provider (ISP) คาเชาเครื่องคอมพิวเตอร คาใชบริการฐานขอมูลอิเล็กทรอนิกส คาใชจายในการ
ปรับปรุงหองสมุด หองปฏิบัติการคอมพิวเตอร คาจางบุคลากร คาตอบแทนใชสอย วัสดุ สาธารณูปโภค

งบลงทุน หมายถึง คาใชจายที่ใชในการจัดซ้ือระบบ อุปกรณ ชุดคําส่ังงานประยุกตคอมพิวเตอร ระบบ
เครือขาย

เงินเหลือจายสุทธิ
หมายถึง ผลตางในระหวางงบประมาณและคาใชจายจริงที่เกิดขึ้น นับรวมทั้งงบดําเนินการและงบลงทุน เปน

การเปรียบเทียบในระหวางงบประมาณที่กําหนดไวในการดําเนินงานตามกิจการของสถาบันกับคาใชจายจริงที่เกิดขึ้น
ในแตละรายการเพ่ือวัดประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการทํางบประมาณและการบริหารงบประมาณ
สินทรัพยถาวร

หมายถึง สินทรัพยของสถาบันในฐานะนิติบุคคล ประกอบไปดวย ครุภัณฑ อาคาร ที่ดิน ส่ิงกอสราง
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