
 คูม่ือ 
ตัวบ่งชี้การประเมิน และเกณฑ์มาตรฐาน                  
การประเมินคุณภาพของมทร.พระนคร ปีการศึกษา 2556 

ส านักประกันคุณภาพ                                           
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 



              
              ส ำนักประกนัคุณภำพ                    คู่มอืตวับ่งช้ีกำรประเมนิ และเกณฑ์มำตรฐำนกำรประเมนิคุณภำพของมทร. พระนคร 

ก 

ค ำน ำ 
 

ระบบประกนัคุณภาพมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เป็นเคร่ืองมือส าคญัในการ
พฒันามหาวิทยาลยั ไปสู่ความเป็นเลิศ ซ่ึงไดก้ าหนดให้การประกนัคุณภาพประกอบดว้ย การควบคุมคุณภาพ 
การตรวจสอบคุณภาพ และการประเมินคุณภาพ และมอบหมายใหทุ้กหน่วยงานด าเนินงานการควบคุมคุณภาพ 
โดยมหาวิทยาลยัได้ด าเนินการตรวจสอบคุณภาพ  เพื่อตรวจสอบระบบและกลไกการด าเนินงานมาอย่าง
ต่อเน่ือง มีการพฒันาตวับ่งช้ีการประเมินคุณภาพภายในข้ึน เพื่อใช้ในการประเมินผลการด าเนินงานของ
หน่วยงานต่างๆ และมหาวิทยาลยัไดด้ าเนินการตรวจประเมินคุณภาพภายใน  โดยก าหนดเป็นตวับ่งช้ีในการ
ประกนัคุณภาพ เพื่อให้ไดข้อ้มูลพื้นฐานในการก าหนดเกณฑ์มาตรฐานของการประเมินคุณภาพภายใน และ
ด าเนินการประเมินคุณภาพภายในทุกหน่วยงาน ดว้ยมีเกณฑ์มาตรฐานเดียวกนั โดยก าหนดเป็นเป้าหมาย
คุณภาพของมหาวทิยาลยั ถ่ายทอดนโยบายไปยงัทุกหน่วยงานตามภารกิจ  

หนงัสือคู่มือตวับ่งช้ีการประเมินและเกณฑ์มาตรฐานระบบประกนัคุณภาพเล่มน้ี จะเป็นเคร่ืองมือ
ในการท าความเขา้ใจเก่ียวกบัความหมาย การเก็บขอ้มูลและการประเมินคุณภาพภายในของแต่ละตวับ่งช้ี 
เพื่อให้หน่วยงานสามารถรวบรวมขอ้มูลต่างๆ และประเมินผลการด าเนินงานของหน่วยงาน ซ่ึงเป็นขอ้มูล
ประกอบในการจดัท ารายงานการประเมินตนเองของหน่วยงานไดอ้ยา่งสมบูรณ์ดว้ย  

ขอขอบคุณบุคลากรทุกท่านในมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร รวมทั้งผูบ้ริหารของ
หน่วยงานต่างๆ และทุกท่านท่ีมีส่วนเก่ียวขอ้งในการร่วมกนัระดมความคิดเห็นในการพฒันาตวับ่งช้ีการ
ประเมิน ขอขอบคุณทุกหน่วยงานท่ีให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี ในการด าเนินงานการประกนัคุณภาพตามท่ี
มหาวิทยาลยัพฒันามาอยา่งต่อเน่ือง อยา่งไรก็ตาม คู่มือเล่มน้ียงัอาจมีขอ้บกพร่องบา้ง ส านกัประกนัคุณภาพ
ตอ้งขออภยัไว ้ ณ ท่ีน้ี และยินดีพร้อมรับความคิดเห็น ขอ้เสนอแนะเพื่อน าไปพฒันาปรับปรุงต่อไป ซ่ึงเป็น
เป้าหมายปลายทางของการด าเนินการร่วมกนัคร้ังน้ี ในการน ามหาวิทยาลยัไปสู่ความเป็นมหาวิทยาลยัชั้นน า 
และเทียบเคียงในระดบัสากลได ้ 
 
 

ส ำนักประกนัคุณภำพ  
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บทที่ 1 
ตัวบ่งช้ีการประเมินและเกณฑ์มาตรฐานการประเมินคุณภาพ 
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1. ความหมายของตัวบ่งช้ี 
ตวับ่งช้ีบ่งช้ี/ตวัช้ีวดั คือ ตวัวดัชนิดหน่ึงท่ีบอกถึงสำรสนเทศของปัจจยัน ำเขำ้ ผลผลิต ผลลพัธ์ 

กระบวนกำร ในมิติต่ำงๆ เช่น กระบวนกำรในกำรจดักำรเรียนกำรสอน 
ตวับ่งช้ีจะใชใ้นกำรตรวจสอบและประเมินคุณภำพ ซ่ึงตวับ่งช้ีจะแบ่งได ้2 ประเภท คือ ตวับ่งช้ี

เชิงคุณภำพ (Qualitative Indicator) เป็นตวับ่งช้ีท่ีวดัผลกำรด ำเนินงำนของระบบกลไกกำรด ำเนินกำรตำม
องค์ประกอบต่ำงๆ โดยมีเกณฑ์กำรพิจำรณำว่ำ มีคุณภำพหรือไม่มีคุณภำพ อีกประเภทเรียกว่ำตวับ่งช้ีเชิง
ปริมำณ (Quantitative Indicator) ซ่ึงเป็นตวัเลขท่ีบ่งบอกว่ำ ตวัเลขข้ึนสูงแสดงว่ำคุณภำพมีกำรยกระดบัข้ึน 
หรือตวับ่งช้ีคุณภำพจะเป็นกำรผสมผสำนระหวำ่งตวับ่งช้ีเชิงคุณภำพ และตวับ่งช้ีเชิงปริมำณ แนวคิดในกำร
พฒันำเกณฑต์วับ่งช้ีมีดงัน้ี 

 
1.1 เกณฑ์วงจรคุณภาพของเดมมิ่ง (Deming) กล่ำวถึง ผลกำรด ำเนินงำนตำมวงจรคุณภำพ  

(PDCA) คือมีกำรวำงแผน  (Plan) มีกำรด ำเนินงำนและเก็บขอ้มูล (Do) มีกำรตรวจสอบ/ประเมินคุณภำพ 
(Check) และมีกำรน ำผลกำรตรวจสอบกลบัมำปรับปรุง (Act)  
 ตวัอย่ำงเกณฑ์วงจรคุณภำพของเดมม่ิง ตวับ่งช้ีประเมิน โครงกำร/แผนงำนท่ีมีกำรประเมินผลกำร
ด ำเนินงำนเกณฑ ์ระดบัคะแนน 1 มีกำรด ำเนินงำนตำมแผน 

  ระดบัคะแนน 2 มีกำรด ำเนินงำนขั้นท่ี 1 และเป็นไปตำมเวลำท่ีก ำหนด 
  ระดบัคะแนน 3 มีกำรด ำเนินงำนขั้นท่ี 2 และตรงตำมวตัถุประสงค ์
  ระดบัคะแนน 4 มีกำรด ำเนินงำนขั้นท่ี 3 และบรรลุเป้ำหมำย 
  ระดบัคะแนน 5 มีกำรด ำเนินงำนขั้นท่ี 4 และมีกำรศึกษำและติดตำม 
 

1.2 เกณฑ์เทยีบเคียงสมรรถนะ (Benchmark) เป็นกำรก ำหนดเกณฑ์เทียบผลกำรด ำเนินงำน
ท่ีตั้ งไว ้เช่น จ ำนวนนักศึกษำท่ีส ำเร็จกำรศึกษำในระยะเวลำ 4 ปี มีเกณฑ์เทียบเคียงกับเป้ำหมำย เช่น 
ตั้งเป้ำหมำยไวจ้  ำนวนนกัศึกษำท่ีส ำเร็จกำรศึกษำในระยะเวลำ 4 ปี เป็นจ ำนวน 95 % เป็นตน้ ดงันั้น ถำ้ผลกำร
ด ำเนินงำนส ำเร็จดงัค่ำเทียบเคียง หรือสูงกวำ่ก็แสดงวำ่กำรจดักำรศึกษำส ำเร็จตำมวตัถุประสงค ์

 
1.3 เกณฑ์การประเมิน A A A ของสมศ. โดยท่ี A ตวัแรก คือ ควำมตระหนกั (Awareness) 

กล่ำวคือ มีควำมตระหนกัถึงควำมส ำคญัของกำรพฒันำกำรศึกษำให้ไดม้ำตรฐำน เขำ้ใจปัญหำพฒันำให้ดีข้ีน
A ตวัท่ีสอง คือ ควำมพยำยำม (Attempt) ท่ีจะใหค้วำมตระหนกันั้นเป็นจริง มีร่องรอยพยำยำมปรับปรุง แกไ้ข 
พฒันำ และ A ตวัสุดทำ้ย คือ กำรบรรลุผลสัมฤทธ์ (Achievement) จำกกำรพยำยำมท่ีไดด้ ำเนินกำร เช่น 
จ ำนวนรำงวลัต่ำงๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัผลงำนวิจยัหรือสร้ำงสรรคผ์ลงำนระดบัชำติของอำจำรยแ์ละนกัศึกษำใน
ระดบัชำติและนำนำชำติ แนวทำงในกำรพฒันำ คือ ถำ้มีกำรส่งผลงำนเขำ้ประกวด ถือวำ่มีควำมตระหนกัและ
พยำยำม และมีกำรไล่เลียงล ำดบัของควำมตระหนกัออกเป็นสองระดบั ส่วนกำรบรรลุผลสัมฤทธ์แบ่งย่อย
เป็น 3 ระดบั ดงัรำยละเอียดของเกณฑก์ำรประเมิน ดงัน้ี 
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ระดบัคะแนน เกณฑ์การประเมิน ความหมาย 

1 มีกำรส่งผลงำนเขำ้ประกวดนอ้ยกวำ่ 10% ของผลงำนวจิยัหรือสร้ำงสรรค ์ วกิฤติ 
2 มีกำรส่งผลงำนเขำ้ประกวดมำกกวำ่ 10 % ของผลงำนวจิยัหรือสร้ำงสรรค ์ ควรปรับปรุง 
3 จ ำนวนผลงำนท่ีไดรั้บรำงวลั/จ  ำนวนท่ีส่งเขำ้ประกวดนอ้ยกวำ่ 10 % ปำนกลำง 
4 จ ำนวนผลงำนท่ีไดรั้บรำงวลั/จ  ำนวนท่ีส่งเขำ้ประกวดระหวำ่ง 11%ถึง 30 % ดี 
5 จ ำนวนผลงำนท่ีไดรั้บรำงวลั/จ  ำนวนท่ีส่งเขำ้ประกวดมำกกวำ่ 30% ดีเยีย่ม 
   

1.4 เกณฑ์ระบบระดับ (Point System) เป็นกำรก ำหนดระดบัคะแนนไวเ้ป็นแตม้ หรือเป็น
ช่วงเพื่อก ำกบักำรประเมิน เช่น ร้อยละของรำยวิชำท่ีมีกำรทบทวนเพื่อปรับปรุงให้เน้นผูเ้รียนเป็นส ำคญั 
ก ำหนดเกณฑก์ำรประเมิน 5 ระดบั โดยแต่ละระดบัตอ้งมีผลกำรด ำเนินงำน ดงัน้ี 

ระดบัคะแนน เกณฑ์การประเมิน ความหมาย 

1 นอ้ยกวำ่ร้อยละ 50.01 วกิฤติ 
2 ร้อยละ 50.01 – 60.00 ควรปรับปรุง 
3 ร้อยละ 60.01 – 70.00 ปำนกลำง 
4 ร้อยละ 70.01 – 80.00 ดี 
5 มำกกวำ่ร้อยละ 80.00 ดีเยีย่ม 

 

1.5 ระบบถ่วงน าหนัก (Weight Adjustment System) เพื่อให้ควำมส ำคญักบัตวับ่งช้ีบำงตวั
บ่งช้ี เช่น ระบบประกนัคุณภำพภำยใน ประกอบดว้ย 11 องคป์ระกอบ ซ่ึงมหำวิทยำลยัให้ควำมส ำคญัของแต่
ละองคป์ระกอบไม่เท่ำกนั ดงัรำยละเอียดในตำรำง 1 
 
ตารางที ่1 ระบบถ่วงน ำหนกัเกณฑป์ระเมินคุณภำพส ำหรับคณะวชิำ ของมหำวทิยำลยัเทคโนโลยรีำชมงคลพระนคร 

องค์ประกอบ 
จ านวนตวับ่งช้ี 

น า้หนัก 
54 55  

องคป์ระกอบ 1 ปรัชญำ ปณิธำน วตัถุประสงค ์และแผนด ำเนินงำน 1 1   
องคป์ระกอบ 2 กำรผลิตบณัฑิต 14 14   
องคป์ระกอบ 3 กิจกรรมกำรพฒันำนกัศึกษำ 2 2   
องคป์ระกอบ 4 กำรวจิยั 6 6   
องคป์ระกอบ 5 กำรบริกำรวชิำกำรแก่สังคม 4 4   
องคป์ระกอบ 6 กำรท ำนุบ ำรุงศิลปะและวฒันธรรม 3 3   
องคป์ระกอบ 7 กำรบริหำรและกำรจดักำร 6 7   
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องค์ประกอบ 
จ านวนตวับ่งช้ี 

น า้หนัก 
54 55  

องคป์ระกอบ 8 กำรเงินและงบประมำณ 3 5 5 5 
องคป์ระกอบ 9 ระบบและกลไกกำรประกนัคุณภำพ 3 2 2 6 
องคป์ระกอบ 97   องคป์ระกอบอตัลกัษณ์ สมศ. 2 5 5 8 
องคป์ระกอบ 98   องคป์ระกอบส ำนกังำน ก.พ.ร. - 1 1 2 
องคป์ระกอบ 100 อตัลกัษณ์มหำวทิยำลยัเทคโนโลยรีำชมงคลพระนคร   -  3 3 

รวม 67 52 53 100 
องคป์ระกอบ 99   สถำนศึกษำ 3 ดี (3 D) ตำมนโยบำยรัฐบำล  - 2 2 - 

2. แนวทางการพัฒนาตัวบ่งช้ีเพื่อการประกันคุณภาพการศึกษาภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลพระนคร 
หลกัการ 

กำรพฒันำตวับ่งช้ีกำรประกนัคุณภำพกำรศึกษำภำยในสถำนศึกษำ ระดบัอุดมศึกษำ มีหลกักำร
ส ำคญั 6 ประกำร คือ 

1. เป็นตวับ่งช้ีท่ีมีควำมครอบคลุมทุกองค์ประกอบคุณภำพตำมกฎกระทรวงว่ำด้วยระบบ
หลกัเกณฑ ์และวธีิกำรประกนัคุณภำพกำรศึกษำภำยในสถำนศึกษำ ระดบัอุดมศึกษำ พ.ศ. 2552-2561 

2. เป็นตวับ่งช้ีท่ีตอบสนองเจตนำรมณ์แห่งพระรำชบญัญติักำรศึกษำแห่งชำติ พ.ศ. 2542 แกไ้ข
เพิ่มเติม (ฉบบั 2) พ.ศ. 2545 มำตรฐำนกำรศึกษำของชำติ มำตรฐำนกำรอุดมศึกษำและมำตรฐำนท่ีเก่ียวขอ้ง 
รวมทั้ งสอดคล้องไปในทิศทำงเดียวกับตัวบ่งช้ีกำรประกันคุณภำพภำยนอกของ สมศ. และส ำนักงำน
คณะกรรมกำรพฒันำระบบรำชกำร (ก.พ.ร.)ภำยใต้หลักกำรส ำคญั คือ ไม่ให้เป็นภำวะซ ้ ำซ้อนในกำร
ปฏิบติังำนแก่สถำบนัอุดมศึกษำ 

3. เป็นตวับ่งช้ีท่ีสำมำรถประเมินได้ครบทุกมิติของระบบประกันคุณภำพ คือ ปัจจยัน ำเข้ำ 
กระบวนกำร ผลผลิตและผลลพัธ์ ส ำหรับตวับ่งช้ีท่ีใชป้ระเมินกระบวนกำรจะก ำหนดแนวปฏิบติัท่ีดีพร้อมทั้ง
เสนอแนะตวัอยำ่งแนวทำงกำรพฒันำไวด้ว้ย 

4. เป็นตวับ่งช้ีท่ีมีควำมสมดุลระหวำ่งมุมมองกำรบริหำรจดักำรทั้ง 4 ดำ้น คือ ดำ้นนกัศึกษำและ
ผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย ดำ้นกระบวนกำรภำยใน และดำ้นบุคลำกรกำรเรียนรู้นวตักรรม 

5. จ  ำนวนตวับ่งช้ีและเกณฑ์ก ำกบัแต่ละตวับ่งช้ีท่ีพฒันำข้ึน เป็นเพียงจ ำนวนและเกณฑ์ขั้นต ่ำ 
สถำบนัอุดมศึกษำสำมำรถเพิ่มเติมตวับ่งช้ีและเกณฑไ์ดต้ำมควำมเหมำะสมกบัระดบักำรพฒันำของสถำบนั 

6. ตวับ่งช้ีและเกณฑท่ี์พฒันำข้ึนมีทั้งประเภททัว่ไปท่ีใชก้บัทุกสถำบนัอุดมศึกษำ และประเภทท่ี
แยกใช้เฉพำะกบัสถำบนัท่ีมีจุดเน้นต่ำงกนั ไดแ้ก่ สถำบนัท่ีเน้นกำรผลิตบณัฑิตและวิจยั สถำบนัท่ีเน้นกำร
ผลิตบณัฑิตและพฒันำสังคม สถำบนัท่ีเนน้กำรผลิตบณัฑิตและพฒันำศิลปวฒันธรรม และสถำบนัท่ีเนน้กำร
ผลิตบณัฑิตเพียงอยำ่งเดียว ตำมนิยำมท่ีก ำหนดโดยส ำนกังำนรับรองมำตรฐำนและประเมินคุณภำพกำรศึกษำ 
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3. วธีิพฒันาตัวบ่งช้ี 
1. ศึกษำกฎหมำย เอกสำรและงำนวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง ไดแ้ก่ 

1) พระรำชบญัญติักำรศึกษำแห่งชำติ พ.ศ. 2542 แกไ้ขเพิ่มเติม (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ. 2545 
2) กฎกระทรวงวำ่ดว้ยระบบ หลกัเกณฑ ์และวธีิกำรประกนัคุณภำพกำรศึกษำ พ.ศ. 2553 
3) กรอบแผนอุดมศึกษำระยะยำว 15 ปี ฉบบัท่ี 2 (พ.ศ. 2551-2565) ส ำนกังำนคณะกรรมกำร

กำรอุดมศึกษำ 
4) มำตรฐำนกำรศึกษำของชำติ พ.ศ. 2547 ส ำนกังำนเลขำธิกำรสภำกำรศึกษำ 
5) มำตรฐำนกำรอุดมศึกษำ พ.ศ. 2549 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำ 
6) มำตรฐำนสถำบนัอุดมศึกษำ พ.ศ. 2551 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำ 
7) กรอบมำตรฐำนคุณวุฒิระดบัอุดมศึกษำแห่งชำติ พ.ศ. 2552 ส ำนกังำคณะกรรมกำรกำร

อุดมศึกษำ 
8) เกณฑ์มำตรฐำนหลกัสูตรระดบัอุดมศึกษำ พ.ศ. 2548 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกำร

อุดมศึกษำ 
9) มำตรฐำนและตวับ่งช้ีกำรประเมินคุณภำพภำยนอก ระดบัอุดมศึกษำของส ำนกังำนรับรอง

มำตรฐำนและประเมินคุณภำพกำรศึกษำ (องคก์ำรมหำชน)   
2. วิเครำะห์และประมวลขอ้มูลจำกเอกสำรต่ำงๆท่ีเก่ียวขอ้งในขอ้ 1 เพื่อน ำมำพฒันำตวับ่งช้ี 

โดยจ ำแนกตำมมิติของระบบ ไดแ้ก่ ปัจจยัน ำเขำ้ กระบวนกำร ผลผลิตและผลลพัธ์ ทั้งน้ีไดย้ึดองคป์ระกอบ
คุณภำพ 9 ดำ้นตำมกฎกระทรวงฯ เป็นกรอบในกำรพฒันำตวับ่งช้ีเพื่อให้ครอบคลุมทุกองคป์ระกอบคุณภำพ
และสำมำรถวดัคุณภำพตำมมำตรฐำนกำรอุดมศึกษำไดค้รบทุกมำตรฐำน 

3. ก ำหนดตวับ่งช้ีกำรประกนัคุณภำพกำรศึกษำภำยใน ระดบัอุดมศึกษำ จ ำนวน 28 ตวับ่งช้ี ซ่ึงมี
ครอบคลุมทุกองคป์ระกอบคุณภำพและทุกมำตรฐำนกำรอุดมศึกษำ 

4. ตรวจสอบควำมสมดุลของตวับ่งช้ีท่ีก ำหนดตำมมุมมองกำรบริหำรจดักำรทั้ง 4 ดำ้น คือ ดำ้น
นกัศึกษำและผูมี้ส่วนได้ส่วนเสีย ด้ำนกระบวนกำรภำยใน ด้ำนกำรเงิน และด้ำนบุคลำกร กำรเรียนรู้และ
นวตักรรม  

5. ก ำหนดตวับ่งช้ีเป็น 2 ประเภท คือ ตวับ่งช้ีเชิงคุณภำพและตวับ่งช้ีเชิงปริมำณ 
ดงัน้ี 

1) ตวับ่งช้ีเชิงคุณภำพจะระบุเกณฑม์ำตรฐำนเป็นขอ้ๆ ก ำหนดเกณฑก์ำรประเมินตวับ่งช้ีเป็น 
5 ระดบั มีคะแนนตั้งแต่ 1 ถึง 5 กำรประเมินจะนบัจ ำนวนขอ้และระบุวำ่ผลกำรด ำเนินงำนไดก่ี้ขอ้ ไดค้ะแนน
เท่ำใด กรณีท่ีไม่ด ำเนินกำรใดๆ หรือด ำเนินกำรไม่ครบท่ีจะได ้1 คะแนน ใหถื้อวำ่ได ้0 คะแนน 

2) ตวับ่งช้ีเชิงปริมำณอยู่ในรูปของร้อยละหรือค่ำเฉล่ีย ก ำหนดเกณฑ์กำรประเมินเป็น
คะแนนระหวำ่ง 1 ถึง 5 โดยเป็นค่ำต่อเน่ือง (มีจุดทศนิยม) ส ำหรับกำรแปลงผลกำรด ำเนินงำนตำมตวับ่งช้ี 
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(ซ่ึงอยู่ในรูปร้อยละหรือค่ำเฉล่ีย) เป็นคะแนนท ำโดยกำรเทียบบญัญติัไตรยำงศ์ โดยท่ีแต่ละตวับ่งช้ีจะ
ก ำหนดค่ำร้อยละหรือค่ำเฉล่ียท่ีคิดเป็นคะแนน 5 ไว ้
ตวัอยำ่งเช่น 

ตัวอย่างที ่1 ก ำหนดร้อยละ 100 เป็นคะแนน 5 ผลกำรด ำเนินงำนตำมตวับ่งช้ีไดร้้อยละ 75.51 
คะแนนท่ีได ้       =    
 

 
ตัวอย่างที ่2 ก ำหนดร้อยละ 85 เป็นคะแนน 5 ผลกำรด ำเนินงำนตำมตวับ่งช้ีไดร้้อยละ 34.62 

คะแนนท่ีได ้      =    
 
 

ตัวอย่างที่ 3 ก ำหนดค่ำเฉล่ียคือ จ ำนวนเงินวิจยัต่ออำจำรยแ์ละนกัวิจยั 200,000 บำท เป็น
คะแนน 5 ผลกำรด ำเนินงำนได ้152,500.35 บำทต่อคน 

 
คะแนนท่ีได ้       =  

 
ตัวอย่างที ่4 ก ำหนดร้อยละ 90 เป็นคะแนน 5 ผลกำรด ำเนินงำนตำมตวับ่งช้ีไดร้้อยละ 92.08 

คะแนนท่ีได ้      =    
 
 

 

หลักการค านวณการแปลงค่าร้อยละหรือค่าเฉลี่ยเป็นคะแนน สรุปไดด้งัน้ี 
1) ผลกำรด ำเนินงำนเท่ำกบัหรือสูงกวำ่ค่ำร้อยละหรือค่ำเฉล่ียท่ีก ำหนดใหเ้ป็นคะแนน 5 จะได้

คะแนน 5 
2) ผลกำรด ำเนินงำนต ่ำกวำ่ค่ำร้อยละหรือค่ำเฉล่ียท่ีก ำหนดใหเ้ป็นคะแนน 5 ค ำนวณคะแนนท่ี

ไดด้งัน้ี 
คะแนนท่ีได ้=  
 

ข้อปฏิบัติเร่ืองจุดทศนิยม 
กำรค ำนวณค่ำร้อยละ ค่ำเฉล่ีย และค่ำคะแนนใหใ้ชท้ศนิยม 2 ต ำแหน่งโดยกำรปัดทศนิยม

ต ำแหน่งท่ี 3 ตำมหลกักำรปัดทศนิยม (ตั้งแต่เลข 5 ข้ึนไปปัดข้ึน) เช่น 
72.364  เป็น  72.36 

        3.975   เป็น  3.98 

 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 

 ค่ำร้อยละหรือค่ำเฉล่ียท่ีไดจ้ำกกำรด ำเนินกำร 
X 5 

ค่ำร้อยละหรือค่ำเฉล่ียท่ีก ำหนดให้เป็นคะแนนเตม็ 5 ของตวับ่งช้ีนั้นๆ 
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6. ก ำหนดเกณฑ์กำรประเมินตวับ่งช้ีเป็น 5 ระดบั มีคะแนนตั้งแต่ 1 ถึง 5 กรณีท่ีไม่ด ำเนินกำร
ใดๆ หรือด ำเนินกำรไม่ครบท่ีจะได ้1 คะแนนใหไ้ด ้0 คะแนน โดยมีควำมหมำยของคะแนน ดงัน้ี 

คะแนน 0.00 – 1.50 หมำยถึง กำรด ำเนินงำนตอ้งปรับปรุงเร่งด่วน 
คะแนน 1.51 – 2.50 หมำยถึง กำรด ำเนินงำนตอ้งปรับปรุง 
คะแนน 2.51 – 3.50 หมำยถึง กำรด ำเนินงำนระดบัพอใช้ 
คะแนน 3.51 – 4.50 หมำยถึง กำรด ำเนินงำนระดบัดี 
คะแนน 4.51 – 5.00 หมำยถึง กำรด ำเนินงำนระดบัดีมำก 
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บทที่ 2 
เป้าหมายคุณภาพปีการศึกษา  2556 

มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร 
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การบริหารจดัการ 
ที่ประกนัคุณภาพสถานศึกษา 

 

 

การบริหาร
จัดการ

ความพึงพอใจ

การเงนิและ
งบประมาณ

นวตักรรม
และการเรียนรู้

การบริหารจัดการ
โดยแผนและ

มุ่งผลลพัธ์

ระบบข้อมูล
และสารสนเทศ

ความโปร่งใส
พร้อมรับ

การตรวจสอบ

การบริหาร
คุณภาพ

และประกนั
คุณภาพ

ความมีอสิระ
คล่องตัว

การมีส่วนร่วม

การบริหาร
สอดคล้องกบั
จุดมุ่งหมาย
ของ พ.ร.บ.
และมาตรฐาน
การศึกษา

ความมเีหตุมผีล

ความมเีหตุมผีล

คณุ
ธรร

มจริ
ยธร

รม

คณุ
ธรร

มจริ
ยธร

รมความรอบรู้

ความรอบรู้

ความ
พอป

ระมา
ณ

ความ
พอป

ระมา
ณ

กา
รม
ภีูม
คิุ้ม
กนั
ที่ด

ี

กา
รม
ภีูม
คิุ้ม
กนั
ที่ด

ี

วสัิยทัศน์
และมาตรฐาน

ปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพยีง 

การบริหารจัดการให้สมดลุ 

การพฒันาคุณภาพ
(QC)

 ก าหนดมาตรฐาน

 วธิกีารพฒันา

 จดัทรพัยากรสนบัสนุน

การประกนัคุณภาพ
(QA)

การตรวจตดิตามคุณภาพ
(QAu)

การประเมนิคุณภาพ

-ภายใน (IQA)

- ภายนอก (EQA)

กระบวนการ

พฒันาสู่คุณภาพ
กระบวนการ

ปรบัปรุงคุณภาพ

ระบบประกนัคุณภาพ

ตัวบ่งช้ีการบริหารฐานตัวบ่งช้ีการบริหารฐานมหาวทิยาลยัมหาวทิยาลยั ( (UBM) UBM) 
เพื่อประโยชน์ของผู้เรียนเป็นส าคญัเพื่อประโยชน์ของผู้เรียนเป็นส าคญั

UBM

มีระบบบริหารและจัดการศึกษาที่สอดคล้อง
กบัจุดมุ่งหมายของพระราชบัญญตัิ
การศึกษาแห่งชาติ

มีอสิระคล่องตัวในการบริหารวชิาการ
การบริหารบุคคล การบริหารงบประมาณ
การบริหารทั่วไป

มีการบริหารจัดการ
แบบมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน

มีระบบบริหารและการจัดการ
ตามหลกัธรรมาภบิาล

มีระบบบริหารและจัดการศึกษา
ที่พร้อมรับการตรวจสอบ
คุณภาพและประสิทธิภาพ

การบริหารจัดการให้สมดุลการบริหารจัดการให้สมดุล
การเงนิและงบประมาณ (Financial)

วสัิยทศัน์วสัิยทศัน์  มาตรฐานมาตรฐาน  
และกลยุทธ์และกลยุทธ์

(Vision and Strategy)(Vision and Strategy)

Goals           Strategies          Drivers         Measures

ความพงึพอใจ (Customer)
Goals           Strategies          Drivers         Measures

การบริหารจัดการ
(Internal Business Process)

Goals           Strategies          Drivers         Measures

การเรียนรู้และนวตักรรม 
(Learning And Growth)
Goals           Strategies         Drivers         Measures

มีภูมิคุ้มกนั
ในตัวที่ดีมีเหตุผล

พอประมาณ

สรุปปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพียง
ทางสายกลาง

เงื่อนไขความรู้
(รอบรู้ รอบคอบ ระมัดระวงั)

เงื่อนไขคุณธรรม
(ซ่ือสัตย์ สุจริต ขยนั อดทน แบ่งปัน)

ชีวติ/เศรษฐกจิ/สังคม/ส่ิงแวดล้อม

ก้าวหน้าอย่างสมดุล/มั่นคง/ยัง่ยนื

น าสู่

แผนกลยุทธ์และ
แผนด าเนินงานการประเมินภายนอก

วสัิยทัศน์วสัิยทัศน์  มาตรฐานมาตรฐาน
และพันธกจิและพันธกจิ

การวางแผนและ
จัดระบบ

การน าแผนสู่ปฏิบัติ
และก ากบัติดตาม

การประเมินการประเมิน
ตนเองตนเองรายงานประจ าปี

ที่เป็น
รายงานประเมนิตนอง

การพัฒนาสถานศึกษาการพัฒนาสถานศึกษา
และความรับผิดรับชอบและความรับผิดรับชอบ

ของสถานศึกษาของสถานศึกษา

การบริหารฐานมหาวทิยาลยั 
ระบบมหาวทิยาลยั 

ศ.ดร.ชำญณรงค ์ พรรุ่งโรจน์ 
ผอ.สมศ. 
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องค์ 

ประกอบที ่

จ ำนวน
ตวับ่งช้ี 

ค่ำน ำ้หนัก 
(ร้อยละ) 

ผู้ก ำกบัดูแล 
องค์ 

ประกอบที ่

จ ำนวน 
ตวับ่งช้ี 

ค่ำน ำ้หนัก  
(ร้อยละ) 

ผู้ก ำกบัดูแล 

มทร.พระนคร                            คณะ มทร.พระนคร                            คณะ 

1 1 3 รอง อรม.ด้ำนวำงแผนฯ รองคณบด ีฝบผ. 8 5 5 รอง อรม.ด้ำนกำรคลงัฯ/
ด้ำนวำงแผนฯ 

รองคณบด ีฝบผ./ฝว. 

2 14 28 รอง อรม.ด้ำนวชิำกำรฯ/ด้ำนบริหำร
ฯ/ด้ำนวจิยัฯ/ด้ำนกจิกำรนศ.ฯ 

รองคณบด ีฝว. 9 2 6 รอง อรม.ด้ำนวำงแผนฯ รองคณบด ีฝว. 

3 2 6 รอง อรม.ด้ำนกจิกำรนศ. รองคณบด ีฝก. 97 5 8 รอง อรม.ด้ำนวำงแผนฯ 
/ด้ำนกจิกำร นศ.ฯ 

รองคณบด ีฝว./ฝก. 

4 6 12 รอง อรม.ด้ำนวจิยัฯ รองคณบด ีฝว. 98 1 2 รอง อรม.ด้ำนวชิำกำรฯ รองคณบด ีฝว. 

5 4 8 รอง อรม.ด้ำนวจิยัฯ รองคณบด ีฝว. 
99 2 - รอง อรม.ด้ำนกจิกำรนศ.ฯ 

/ ด้ำนวชิำกำรฯ 
รองคณบด ีฝก. 

6 3 6 รอง อรม.ด้ำนกจิกำรนศ.ฯ รองคณบด ีฝก. 100 3 3 รอง อรม.ด้ำนวชิำกำรฯ รองคณบด ีฝว. 

7 7 13 
รอง อรม.ด้ำนบริหำรฯ/ด้ำนวชิำกำรฯ/ 

ด้ำนเทคโนโลยฯี/ด้ำนวำงแผน 
รองคณบด ีฝบผ./
ฝว. 

รวม 55 100 
  

 
 
 

มาตรฐานและตัวบ่งชี้ระบบคุณภาพ  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
 

ปีกำรศึกษำ  2556 
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องค์ประกอบคุณภำพ 

 

คะแนนกำรประเมินเฉลีย่ 
(ตัวบ่งช้ี สกอ + สมศ) 

ผลกำรประเมิน หมำยเหตุ 

I P O รวม 

0.00<=1.50  ปรับปรุงเร่งด่วน 
1.51–2.50   ปรับปรุง 
2.51–3.50   ระดับพอใช้ 
3.51-4.50   ระดับดี 
4.51-5.00   ระดับดีมำก 

 

องคป์ระกอบท่ี 1   : ปรัชญำ ปณิธำน วตัถุประสงค ์และแผนด ำเนินกำร   -  -    
องคป์ระกอบท่ี 2  : กำรผลิตบณัฑิต     

    
  

องคป์ระกอบท่ี 3  :  กิจกรรมกำรพฒันำนกัศึกษำ     - 
 

- 
 

  

องคป์ระกอบท่ี 4  :  กำรวจิยั      
    

  
องคป์ระกอบท่ี 5  :  กำรบริกำรทำงวชิำกำรแก่สงัคม         - 

   
  

องคป์ระกอบท่ี 6  :  กำรท ำนุบ ำรุงศิลปะและวฒันธรรม       - 
   

  

องคป์ระกอบท่ี 7  :  กำรบริหำรและกำรจดักำร      - 
   

  

องคป์ระกอบท่ี 8  :  กำรเงินและงบประมำณ     - 
   

  

องคป์ระกอบท่ี 9  :  ระบบและกลไกกำรประกนัคุณภำพ    - 
   

  

องคป์ระกอบท่ี 97  :  องคป์ระกอบอตัลกัษณ์ สมศ.    - -     

องคป์ระกอบท่ี 98. องคป์ระกอบส ำนกังำน ก.พ.ร. - -     

องคป์ระกอบท่ี 99. สถำนศึกษำ 3 ดี (3D) ตำมนโยบำยรัฐบำล -      

องคป์ระกอบท่ี 100 อตัลกัษณ์มหำวทิยำลยัเทคโนโลยรีำชมงคลพระนคร -  -    

เฉลีย่รวมทุกองค์ประกอบ       

ผลกำรประเมนิ       

ตารางแสดงจ านวนตัวบ่งชี้ตามมาตรฐาน มทร.พระนคร จ าแนกตามประเภทของตัวบ่งชี ้
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บทที่ 4 
ค ำอธิบำยรำยองค์ประกอบตัวบ่งช้ีและเกณฑ์กำรประเมิน แยกตำม 

เกณฑ์ สกอ. สมศ.และ ก.พ.ร.  

มหำวิทยำลยัเทคโนโลยรีำชมงคลพระนคร 
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ตอนที ่1 ตัวบ่งช้ีตำมเกณฑ์ สกอ.ประกอบด้วย 
องค์ประกอบที่ 1. ปรัชญำ ปณธิำน วตัถุประสงค์ และแผนด ำเนินกำร 

 

สถำบนัอุดมศึกษำแต่ละแห่งมีปรัชญำ ปณิธำน และจุดเนน้ท่ีอำจแตกต่ำงกนั ดงันั้น  จึงเป็น
หนำ้ท่ีท่ีสถำบนัจะก ำหนดวิสัยทศัน์ แผนกลยุทธ์และแผนปฏิบติักำรประจ ำปีให้ชดัเจน และสอด  คลอ้ง
กบัปรัชญำ ปณิธำน กฎหมำย และจุดเน้นของสถำบนั ท่ีสนบัสนุนภำรกิจของสถำบนัอุดมศึกษำตำม
หลักกำรอุดมศึกษำ มำตรฐำนกำรศึกษำของชำติ  มำตรฐำนกำรอุดมศึกษำมำตรฐำนวิชำชีพ                       
(ถำ้มี) ตลอดจนสอดคลอ้งกบักรอบแผนอุดมศึกษำระยะยำว 15 ปี ฉบบัท่ี 2 (พ.ศ. 2551-2565) และกำร
เปล่ียนแปลงของกระแสโลก  

ในกระบวนกำรก ำหนดวสิัยทศัน์และแผนกลยทุธ์ สภำสถำบนัเปิดโอกำสใหมี้ส่วนร่วม 
ของสมำชิกทุกกลุ่มในสถำบนั   และมีกำรถ่ำยทอดวสิัยทศัน์และแผนกลยทุธ์ท่ีก ำหนดแลว้ใหรั้บ 
ทรำบทัว่กนัทั้งอำจำรยเ์จำ้หน้ำท่ี นกัศึกษำ ตลอดจนผูท่ี้มีส่วนไดส่้วนเสีย เช่น ผูป้กครอง ชุมชน
ผูใ้ชบ้ริกำรและสังคมโดยรวม 

 
ตัวบ่งช้ี 1.1   กระบวนกำรพฒันำแผน  (สกอ.1.1) 
ชนิดของตัวบ่งช้ี : กระบวนกำร 
ค ำอธิบำย 

 
สถำบนัอุดมศึกษำมีพนัธกิจหลกั คือ กำรเรียนกำรสอน กำรวิจยักำรบริกำรทำงวิชำกำรแก่สังคม และ

กำรท ำนุบ ำรุงศิลปะและวฒันธรรม ในกำรด ำเนินพนัธกิจหลกั สถำบนัอุดมศึกษำจ ำเป็นตอ้งมีกำรก ำหนดทิศทำงกำร
พฒันำและกำรด ำเนินงำนของสถำบนั เพื่อให้สถำบนัด ำเนินกำรสอดคล้องกบัอตัลกัษณ์หรือจุดเน้น มีคุณภำพ มี
ควำมเป็นสำกล และเจริญเติบโตอยำ่งย ัง่ยืน ดงันั้น สถำบนัตอ้งก ำหนดวิสัยทศัน์ พนัธกิจ ตลอดจนมีกำรพฒันำแผน 
กลยทุธ์ และแผนด ำเนินงำนเพื่อเป็นแนวทำงในกำรด ำเนินงำนของสถำบนั 

ในกำรพฒันำแผนกลยุทธ์ นอกเหนือจำกกำรพิจำรณำอตัลกัษณ์หรือจุดเนน้ของสถำบนัแลว้ จะตอ้ง
ค ำนึงถึงหลกักำรอุดมศึกษำ กรอบแผนอุดมศึกษำระยะยำว มำตรฐำนกำรศึกษำของชำติ มำตรฐำนกำรอุดมศึกษำ 
มำตรฐำนวิชำชีพท่ีเก่ียวขอ้ง ยุทธศำสตร์ด้ำนต่ำงๆ ของชำติ รวมถึงทิศทำงกำรพฒันำประเทศตำมแผนพฒันำ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ และกำรเปล่ียนแปลงของกระแสโลก ทั้งน้ี เพื่อให้กำรด ำเนินงำนของสถำบนัเป็นไป
อยำ่งมีคุณภำพ เป็นท่ียอมรับ และสำมำรถตอบสนองสังคมในทิศทำงท่ีถูกตอ้งเหมำะสม 

 
เกณฑ์มำตรฐำน : 

1.  มีกำรจดัท ำแผนกลยทุธ์ท่ีสอดคลอ้งกบันโยบำยของสภำสถำบนั โดยกำรมีส่วนร่วมของบุคลำกรใน
สถำบนั และได้รับควำมเห็นชอบจำกสภำสถำบัน  โดยเป็นแผนท่ีเช่ือมโยงกับปรัชญำหรือปณิธำนและ
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พระรำชบญัญติัสถำบนั ตลอดจนสอดคลอ้งกบัจุดเนน้ของกลุ่มสถำบนั กรอบแผนอุดมศึกษำระยะยำว 15 ปี ฉบบัท่ี 
2 (พ.ศ. 2551-2565) และแผนพฒันำกำรศึกษำระดบัอุดมศึกษำ ฉบบัท่ี 10 (พ.ศ. 2551-2554) 

2.  มีกำรถ่ำยทอดแผนกลยทุธ์ระดบัสถำบนัไปสู่ทุกหน่วยงำนภำยใน 
3.  มีกระบวนกำรแปลงแผนกลยุทธ์เป็นแผนปฏิบติักำรประจ ำปีครบ 4 พนัธกิจ คือ ดำ้นกำรเรียนกำร

สอน กำรวจิยั กำรบริกำรทำงวชิำกำร และกำรท ำนุบ ำรุงศิ ลปะและวฒันธรรม 
4.  มีตวับ่งช้ีของแผนกลยุทธ์ แผนปฏิบติักำรประจ ำปี และค่ำเป้ำหมำยของแต่ละตวับ่งช้ีเพื่อวดั

ควำมส ำเร็จของกำรด ำเนินงำนตำมแผนกลยทุธ์และแผนปฏิบติักำรประจ ำปี 
5.  มีกำรด ำเนินงำนตำมแผนปฏิบติักำรประจ ำปีครบ 4 พนัธกิจ 
6.  มีกำรติดตำมผลกำรด ำเนินงำนตำมตวับ่งช้ี ของแผนปฏิบติักำรประจ ำปี อยำ่งนอ้ยปีละ 2 คร้ัง และ

รำยงำนผลต่อผูบ้ริหำรเพื่อพิจำรณำ 
7.  มีกำรประเมินผลกำรด ำเนินงำนตำมตวับ่งช้ีของแผนกลยทุธ์ อยำ่งนอ้ยปีละ 1 คร้ังและรำยงำนผลต่อ

ผูบ้ริหำรและสภำสถำบนัเพื่อพิจำรณำ 
8.  มีกำรน ำผลกำรพิจำรณำ ขอ้คิดเห็น และขอ้เสนอแนะของสภำสถำบนัไปปรับปรุงแผนกลยุทธ์และ

แผนปฏิบติักำรประจ ำปี 
 

เกณฑ์กำรประเมิน : 
 
    คะแนน 1      คะแนน 2      คะแนน 3      คะแนน 4      คะแนน 5 
  มีกำรด ำเนินกำร 
       1 ขอ้ 

  มีกำรด ำเนินกำร 
    2 หรือ 3 ขอ้ 

  มีกำรด ำเนินกำร 
    4 หรือ 5 ขอ้ 

   มีกำรด ำเนินกำร 
     6 หรือ 7 ขอ้ 

  มีกำรด ำเนินกำร 
        8 ขอ้ 
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องค์ประกอบที่ 2. กำรผลติบัณฑิต 
 

พนัธกิจท่ีส ำคญัท่ีสุดของสถำบนัอุดมศึกษำ  คือ กำรผลิตบณัฑิต  หรือกำรจดักิจกรรม 
กำรเรียนกำรสอนใหผู้เ้รียนมีควำมรู้ในวิชำกำรและวิชำชีพมีคุณลกัษณะตำมหลกัสูตรท่ีก ำหนดกำรเรียน
กำรสอนในยุคปัจจุบนัใช้หลกักำรของกำรจดักระบวนกำรเรียนรู้ท่ีเน้นผูเ้รียนเป็นส ำคญัดงันั้น พนัธกิจ
ดงักล่ำวจึงเก่ียวขอ้งกบักำรบริหำรจดักำรหลกัสูตรและกำรเรียนกำรสอน เร่ิมตั้งแต่กำรก ำหนดปัจจยั
น ำเขำ้ท่ีไดม้ำตรฐำนตำมท่ีก ำหนด ประกอบดว้ย  กำรมีอำจำรยท่ี์มีปริมำณและคุณภำพตำมมำตรฐำน
หลกัสูตร  มีกระบวนกำรบริหำรจดักำรกำรเรียนกำรสอนท่ีอำศยัหลกักำรร่วมมือรวมพลงัของทุกฝ่ำยท่ี
เก่ียวขอ้งทั้งภำยในและภำยนอกสถำบนั 

ดงันั้น จึงจ ำเป็นตอ้งมีกำรวำงระบบและกลไกกำรควบคุมคุณภำพขององค์ประกอบ ต่ำงๆท่ีใชใ้น
กำรผลิตบณัฑิต ได้แก ้(ก) หลกัสูตรกำรศึกษำในสำขำวิชำต่ำงๆ (ข) คณำจำรย์และระบบกำรพฒันำ
อำจำรย์ (ค) ส่ือกำรศึกษำและเทคนิคกำรสอน (ง) ห้องสมุดและแหล่ง กำรเรียนรู้อ่ืน(จ) อุปกรณ์
กำรศึกษำ  (ฉ) สภำพแวดลอ้มในกำรเรียนรู้และบริกำรกำรศึกษำ (ช) กำรวดัผลกำรศึกษำและสัมฤทธิผล
ทำงกำรเรียนของนักศึกษำ (ซ) องค์ประกอบอ่ืนตำมท่ีแต่ละสถำนศึกษำระดบัอุดมศึกษำเห็นสมควร 
ตำมท่ีกฎกระทรวง วำ่ดว้ยระบบ หลกัเกณฑ ์และวธีิกำรประกนัคุณภำพกำรศึกษำ  พ.ศ.  2553  ก ำหนด 

 
ตัวบ่งช้ี 2.1  ระบบและกลไกกำรพฒันำและบริหำรหลกัสูตร (สกอ. 2.1)  
ชนิดของตัวบ่งช้ี : กระบวนกำร 
ค ำอธิบำย 
  

สถำบนัอุดมศึกษำมีหน้ำท่ีพฒันำหลกัสูตรให้สอดคลอ้งกบัปรัชญำ ปณิธำน วิสัยทศัน์  พนัธกิจและ
ควำมพร้อมของสถำบนั ตลอดจนสอดคลอ้งกบัควำมตอ้งกำรทำงดำ้นวิชำกำรและวิชำชีพของสังคม มีกำรประเมิน
หลกัสูตรอย่ำงสม ่ำเสมอตำมหลกัเกณฑ์และตวับ่งช้ี ของกำรประกนัคุณภำพหลกัสูตร มีกำรวำงระบบและกลไก
บริหำรหลกัสูตรอยำ่งมีประสิทธิภำพและมีกำรปรับปรุงหลกัสูตรใหท้นัต่อกำรเปล่ียนแปลง 
 
เกณฑ์มำตรฐำนทัว่ไป : 

1. มีระบบและกลไกกำรเปิดหลกัสูตรใหม่ และปรับปรุงหลกัสูตรตำมแนวทำงปฏิบติัท่ีก ำหนดโดย
คณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำ และด ำเนินกำรตำมระบบท่ีก ำหนด 

2. มีระบบและกลไกกำรปิดหลกัสูตรตำมแนวทำงปฏิบติัท่ี ก ำหนดโดยคณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำ 
และด ำเนินกำรตำมระบบท่ีก ำหนด 

3. ทุกหลกัสูตรมีกำรด ำเนินงำนให้เป็นไปตำมเกณฑ์มำตรฐำนหลกัสูตรระดบัอุดมศึกษำและกรอบ
มำตรฐำนคุณวุฒิระดบัอุดมศึกษำแห่งชำติ (กำรด ำเนินงำนตำมกรอบมำตรฐำนคุณวุฒิระดบัอุดมศึกษำแห่งชำติ 
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หมำยถึง ตอ้งมีกำรประเมินผลตำม “ตวับ่งช้ี ผลกำรด ำเนินงำนตำมประกำศมำตรฐำนคุณวุฒิสำขำหรือสำขำวิชำ เพื่อ
กำรประกนัคุณภำพหลกัสูตรและกำรเรียนกำรสอน” กรณีท่ีหลกัสูตรใดยงัไม่มีประกำศมำตรฐำนคุณวุฒิ สำขำหรือ
สำขำวชิำ ใหป้ระเมินตำมตวับ่งช้ีกลำงท่ีก ำหนดในภำคผนวก ก) ส ำหรับหลกัสูตรสำขำวชิำชีพตอ้งได ้รับกำรรับรอง
หลกัสูตรจำกสภำหรือองคก์รวชิำชีพท่ีเก่ียวขอ้งดว้ย 

(หมายเหตุ : ส ำหรับหลกัสูตรเก่ำหรือหลกัสูตรปรับปรุงท่ียงัไม่ได้ด ำเนินกำรตำมกรอบมำตรฐำน
คุณวุฒิระดบัอุดมศึกษำแห่งชำติก่อนปีกำรศึกษำ 2555 ให้ยึดตำมเกณฑ์มำตรฐำนหลกัสูตรระดบัอุดมศึกษำ พ.ศ. 
2548) 

4. มีคณะกรรมกำรรับผิดชอบควบคุมก ำกบัให้มีกำรด ำเนินกำรได้ครบถ้วนทั้งขอ้ 1 ขอ้ 2และขอ้ 3 
ขำ้งตน้ตลอดเวลำท่ีจดักำรศึกษำ และมีกำรประเมินหลกัสูตรทุกหลกัสูตรอยำ่งนอ้ยตำมกรอบเวลำท่ีก ำหนดในเกณฑ์
มำตรฐำนหลกัสูตรฯ กรณีหลกัสูตรท่ีด ำเนินงำนตำมกรอบมำตรฐำนคุณวุฒิระดบัอุดมศึกษำแห่งชำติ จะตอ้งควบคุม
ก ำกบัใหก้ำรด ำเนินงำนตำมตวับ่งช้ีในขอ้ 3 ผำ่นเกณฑ์กำรประเมิน 5 ขอ้แรกและอยำ่งนอ้ยร้อยละ 80 ของตวับ่งช้ีท่ี
ก ำหนดในแต่ละปี ทุกหลกัสูตร 

5.  มีคณะกรรมกำรรับผิดชอบควบคุมก ำกบัให้มีกำรด ำเนินกำรไดค้รบถว้นทั้งขอ้ 1 ขอ้ 2 และขอ้ 3 
ขำ้งตน้ตลอดเวลำท่ีจดักำรศึกษำ และมีกำรพฒันำหลกัสูตรทุกหลกัสูตรตำมผลกำรประเมินในข้อ 4 กรณีหลกัสูตรท่ี
ด ำเนินงำนตำมกรอบมำตรฐำนคุณวฒิุระดบัอุดมศึกษำแห่งชำติ จะตอ้งควบคุมก ำกบัใหก้ำรด ำเนินงำนตำมตวับ่งช้ีใน
ขอ้ 3 ผำ่นเกณฑก์ำรประเมินครบ ทุกตวับ่งช้ีและทุกหลกัสูตร 

 
เกณฑ์มำตรฐำนเพิม่เติมเฉพำะกลุ่ม : 
6. มีควำมร่วมมือในกำรพฒันำและบริหำรหลักสูตรระหว่ำงสถำบนักับภำครัฐหรือภำคเอกชนท่ี

เก่ียวขอ้งกบัวชิำชีพของหลกัสูตร มำกกวำ่ร้อยละ 30 ของจ ำนวนหลกัสูตรวชิำชีพทั้งหมดทุกระดบักำรศึกษำ (เฉพำะ
กลุ่ม ค1 และ ค2) 

7. หลกัสูตรระดบับณัฑิตศึกษำท่ีเนน้กำรวิจยัท่ีเปิดสอน (ปริญญำโท เฉพำะแผน ก และปริญญำเอก) มี
จ  ำนวนมำกกวำ่ร้อยละ 50 ของจ ำนวนหลกัสูตรทั้งหมดทุกระดบักำรศึกษำ (เฉพำะกลุ่ม ค1 และ ง) 

8. หลกัสูตรระดบับณัฑิตศึกษำท่ีเนน้กำรวิจยัท่ีเปิดสอน (ปริญญำโท เฉพำะแผน ก และปริญญำเอก) มี
จ ำนวนนกัศึกษำท่ีศึกษำอยูใ่นหลกัสูตรมำกกว่ำร้อยละ 30 ของจ ำนวนนกัศึกษำทั้งหมดทุกระดบักำรศึกษำ (เฉพำะ
กลุ่ม ค1 และ ง) 

 
หมายเหตุ : 

1. กำรนบัหลกัสูตรปริญญำโทแผน ก และปริญญำเอก ให้นบัหลกัสูตรท่ีมีนกัศึกษำลงทะเบียนเรียนใน
รอบปีกำรศึกษำท่ีท ำกำรประเมิน ส ำหรับกำรนับหลักสูตรทั้งหมดให้นับหลกัสูตรท่ีได้รับอนุมติัให้เปิดสอนทุก
ระดบัปริญญำ โดยนบัรวมหลกัสูตรท่ีงดรับนกัศึกษำ   แต่ไม่นบัรวมหลกัสูตรท่ีสภำสถำบนัอนุมติัให้ปิดด ำเนินกำร
แลว้ 

2. กำรนบัจ ำนวนนกัศึกษำในเกณฑ์มำตรฐำนขอ้ 8 ให้นบัตำมจ ำนวนหวันกัศึกษำในปีกำรศึกษำนั้นๆ 
และนบัทั้งนกัศึกษำภำคปกติและภำคพิเศษ ทั้งในท่ีตั้งและนอกท่ีตั้ง 
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3. คณะกรรมกำรรับผดิชอบ หมำยถึง คณะกรรมกำรท่ีรับผิดชอบในกำรเสนอหลกัสูตรใหม่ หรือเสนอ
ปรับปรุงหลักสูตร หรือเสนอปิดหลักสูตร และคณะกรรมกำรท่ีรับผิดชอบบริหำรหลักสูตรให้เป็นไปตำม
รำยละเอียดหลกัสูตรท่ีสภำมหำวทิยำลยัอนุมติั ซ่ึงอำจเป็นชุดเดียวกนัทั้งหมดหรือต่ำงชุดก็ได ้
เกณฑNกำรประเมิน : 
1. เกณฑ์ทัว่ไป 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีด ำเนินกำร 

 1 ขอ้ 
มีด ำเนินกำร  

2 ขอ้ 
มีด ำเนินกำร 

 3 ขอ้ 
มีด ำเนินกำร  

4 ขอ้ 
มีด ำเนินกำร 

 5 ขอ้ 
 
2.  เกณฑ์เฉพำะสถำบันกลุ่ม  ค1 ค2  และ ง 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีกำรด ำเนินกำร 

1 ขอ้ 
ตำมเกณฑท์ัว่ไป 

มีกำรด ำเนินกำร 
2 ขอ้ 

ตำมเกณฑท์ัว่ไป 

มีกำรด ำเนินกำร 
3  ขอ้ 

ตำมเกณฑท์ัว่ไป 

มีกำรด ำเนินกำร 
4 หรือ 5 ขอ้ 

ตำมเกณฑท์ัว่ไป 

มีกำรด ำเนินกำร 
ครบ 5 ขอ้ตำม 

เกณฑท์ัว่ไป  และ 
ครบถว้นตำมเกณฑ ์   

มำตรฐำน 
เพิ่มเติมเฉพำกลุ่ม 
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ตัวบ่งช้ี 2.2.   อำจำรย์ประจ ำทีม่ีคุณวุฒิปริญญำเอก  (สกอ. 2.2)  
ชนิดของตัวบ่งช้ี : ปัจจัยน ำเข้ำ 
ค ำอธิบำย 

กำรศึกษำระดบัอุดมศึกษำถือเป็นกำรศึกษำระดบัสูงสุดท่ีตอ้งกำรบุคลำกรท่ีมีควำมรู้ควำมสำมำรถและ
ควำมลุ่มลึกทำงวิชำกำร  เพื่อปฏิบัติพนัธกิจส ำคัญของสถำบันในกำรผลิตบัณฑิต ศึกษำวิจัยเพื่อกำรติดตำม
ควำมกำ้วหนำ้ทำงวชิำกำรและกำรพฒันำองคค์วำมรู้ ดงันั้น สถำบนัจึงควรมีอำจำรยท่ี์มีระดบัคุณวฒิุทำงกำรศึกษำใน
สัดส่วนท่ีเหมำะสมกบัพนัธกิจหรือจุดเนน้ของสถำบนั 
 
เกณฑ์กำรประเมิน :  สถำบนัสำมำรถเลือกใชเ้กณฑ์กำรประเมินจำก 2 แนวทำงต่อไปน้ี 

1) แปลงค่ำร้อยละของอำจำรยป์ระจ ำท่ีมีคุณวฒิุปริญญำเอกเป็นคะแนนระหวำ่ง 0 – 5  หรือ 
2) แปลงค่ำกำรเพิ่มข้ึนของค่ำร้อยละของอำจำรยป์ระจ ำท่ีมีคุณวุฒิปริญญำเอกเปรียบเทียบกบัปีท่ี

ผำ่นมำเป็นคะแนนระหวำ่ง 0 – 5 
 
1. เกณฑ์เฉพำะสถำบันกลุ่ม ข และ ค2 

1) ค่ำร้อยละของอำจำรยป์ระจ ำท่ีมีคุณวุฒิปริญญำเอกท่ีก ำหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 30 
ข้ึนไป หรือ 

2) ค่ำกำรเพิ่มข้ึนของร้อยละของอำจำรยป์ระจ ำท่ีมีคุณวุฒิปริญญำเอกเปรียบเทียบกบัปีท่ีผำ่นมำ ท่ี
ก ำหนดใหเ้ป็นคะแนนเตม็ 5 = ร้อยละ 6 ข้ึนไป 

 
2. เกณฑ์เฉพำะสถำบันกลุ่ม ค1 และ ง 

1) ค่ำร้อยละของอำจำรยป์ระจ ำท่ีมีคุณวฒิุปริญญำเอกท่ีก ำหนดให้เป็นคะแนนเต็ม   5  =  ร้อยละ 60 
ข้ึนไป หรือ 

2) ค่ำกำรเพิ่มข้ึนของร้อยละของอำจำรยป์ระจ ำท่ีมีคุณวุฒิปริญญำเอกเปรียบเทียบกบัปีท่ีผำ่นมำ ท่ี
ก ำหนดใหเ้ป็นคะแนนเตม็ 5 = ร้อยละ 12 ข้ึนไป 

 
สูตรกำรค ำนวณ   : 

1. ค ำนวณค่ำร้อยละของอำจำรยป์ระจ ำท่ีมีวุฒิปริญญำเอก 
 
ร้อยละของอำจำรยป์ระจ ำท่ีมีคุณวฒิุปริญญำเอก =  

                                                                                                                                                             
2. แปลงค่ำร้อยละท่ีค ำนวณไดใ้นขอ้ 1 เทียบกบัคะแนนเตม็ 5 

  ร้อยละของอำจำรยป์ระจ ำท่ีมีคุณวฒิุปริญญำเอก 
 5 

ร้อยละของอำจำรยป์ระจ ำท่ีมีคุณวฒิุปริญญำเอกท่ีก ำหนดใหเ้ป็นคะแนนเตม็ 5 

หรือ 

 จ ำนวนอำจำรยป์ระจ ำท่ีมีคุณวฒิุปริญญำเอก  
 
100 จ ำนวนอำจำรยป์ระจ ำทั้งหมด 

คะแนนท่ีได ้=                            
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1. ค่ำกำรเพิ่มข้ึนของร้อยละของอำจำรย์ประจ ำท่ีมีคุณวุฒิปริญญำเอกเปรียบเทียบกบัปีท่ีผ่ำนมำ               
= ร้อยละของอำจำรย์ประจ ำท่ีมีคุณวุฒิปริญญำเอกในปีท่ีประเมิน ลบด้วย ร้อยละของอำจำรยป์ระจ ำท่ีมีคุณวุฒิ
ปริญญำเอกในปีก่อนหนำ้ปีท่ีประเมิน 

2. แปลงค่ำกำรเพิ่มข้ึนของร้อยละของอำจำรยป์ระจ ำท่ีมีคุณวฒิุปริญญำเอกเปรียบเทียบกบัปีท่ีผำ่นมำ ท่ี
ค  ำนวณไดใ้นขอ้ 1 เทียบกบัคะแนนเตม็ 5 
 

คะแนนทีไ่ด้  =     
 ค่ำกำรเพ่ิมข้ึนของร้อยละของอำจำรยป์ระจ ำท่ีมีคุณวฒิุปริญญำเอก 

เปรียบเทียบกบัปีท่ีผำ่นมำ 
x 5 

ค่ำกำรเพ่ิมข้ึนของร้อยละของอำจำรยป์ระจ ำท่ีมีคุณวฒิุ 
ปริญญำเอกเปรียบเทียบกบัปีท่ีผำ่นมำท่ีก ำหนดใหเ้ป็นคะแนนเตม็ 5 

                     
หมายเหตุ : 

1. คุณวุฒิปริญญำเอก พิจำรณำจำกระดบัคุณวุฒิ ท่ีได้รับหรือเทียบเท่ำตำมหลักเกณฑ์กำรพิจำรณำ
คุณวุฒิของกระทรวงศึกษำธิกำร กรณีท่ีมีกำรปรับวุฒิกำรศึกษำให้มีหลักฐำนกำรส ำเร็จกำรศึกษำภำยในรอบปี
กำรศึกษำนั้น ทั้ งน้ี อำจใช้คุณวุฒิอ่ืนแทนคุณวุฒิปริญญำเอกได้ส ำหรับกรณีท่ีบำงสำขำวิชำชีพ มีคุณวุฒิอ่ืนท่ี
เหมำะสมกวำ่ ทั้งน้ี ตอ้งไดรั้บควำมเห็นชอบจำกคณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำ 

2. กำรนบัจ ำนวนอำจำรยป์ระจ ำ ใหน้บัตำมปีกำรศึกษำและนบัทั้งท่ีปฏิบติังำนจริงและลำศึกษำ  ต่อ ใน
กรณีท่ีมีอำจำรยบ์รรจุใหม่ให้ค  ำนวณตำมเกณฑ์อำจำรย์ประจ ำท่ีระบุในค ำช้ีแจงเก่ียวกบักำรนับจ ำนวนอำจำรย์
ประจ ำและนกัวจิยัประจ ำ หนำ้ 34 

3.  คณะสำมำรถเลือกประเมินตำมเกณฑ์กำรประเมินแนวทำงใดแนวทำงหน่ึงก็ ไดไ้ม่จ  ำเป็นตอ้งเลือก
เหมือนกบัสถำบนั 
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ตัวบ่งช้ี 2.3   :   อำจำรย์ประจ ำทีด่ ำรงต ำแหน่งทำงวชิำกำร (สกอ. 2.3) 
ชนิดของตัวบ่งช้ี : ปัจจัยน ำเข้ำ 
ค ำอธิบำย 
  

สถำบนัอุดมศึกษำถือเป็นขมุปัญญำของประเทศ และมีควำมรับผิดชอบท่ีจะตอ้งส่งเสริมให้ อำจำรยใ์น
สถำบนัท ำกำรศึกษำวิจยัเพื่อแสวงหำและพฒันำองคค์วำมรู้ในศำสตร์สำขำวิชำต่ำงๆ อยำ่งต่อเน่ือง เพื่อน ำไปใชใ้น
กำรเรียนกำรสอน รวมทั้งกำรแก้ไขปัญหำและพฒันำประเทศ กำรด ำรงต ำแหน่งทำงวิชำกำรเป็นส่ิงสะทอ้นกำร
ปฏิบติังำนดงักล่ำวของอำจำรยต์ำมพนัธกิจของสถำบนั 
 
เกณฑ์กำรประเมิน  :  สถำบนัสำมำรถเลือกใชเ้กณฑ์กำรประเมินจำก 2 แนวทำงต่อไปน้ี 

1) แปลงค่ำร้อยละของอำจำรยป์ระจ ำท่ีด ำรงต ำแหน่งทำงวชิำกำรเป็นคะแนนระหวำ่ง  0 – 5 หรือ 
2) แปลงค่ำกำรเพิ่มข้ึนของค่ำร้อยละของอำจำรยป์ระจ ำท่ีด ำรงต ำแหน่งทำงวิชำกำรเปรียบเทียบกบั

ปีท่ีผำ่นมำเป็นคะแนนระหวำ่ง 0 – 5 
 
1. เกณฑ์เฉพำะสถำบันกลุ่ม ข และ ค2 

1) ค่ำร้อยละของอำจำรย์ประจ ำท่ีด ำรงต ำแหน่งผู ้ช่วยศำสตรำจำรย์ รองศำสตรำจำรย์และ
ศำสตรำจำรยร์วมกนั ท่ีก ำหนดใหเ้ป็นคะแนนเตม็ 5 = ร้อยละ 60 ข้ึนไป 

หรือ 
2) ค่ำกำรเพิ่มข้ึนของร้อยละของอำจำรย์ประจ ำท่ีด ำรงต ำแหน่งผู ้ช่วยศำสตรำจำรย์  รอง

ศำสตรำจำรย ์และศำสตรำจำรยร์วมกนั เปรียบเทียบกบัปีท่ีผำ่นมำ ท่ีก ำหนดใหเ้ป็นคะแนนเตม็ 5 = ร้อยละ 12 ข้ึนไป 
2. เกณฑ์เฉพำะสถำบันกลุ่ม ค1 และ ง 

1) ค่ำร้อยละของอำจำรยป์ระจ ำท่ีด ำรงต  ำแหน่งรองศำสตรำจำรยแ์ละศำสตรำจำรย  ์ รวมกนั ท่ี
ก ำหนดใหเ้ป็นคะแนนเตม็ 5 = ร้อยละ 30 ข้ึนไป หรือ 

2) ค่ำกำรเพิ่มข้ึนของร้อยละของอำจำรยป์ระจ ำท่ีด ำรงต ำแหน่งรองศำสตรำจำรย ์และ ศำสตรำจำรย์
รวมกนั เปรียบเทียบกบัปีท่ีผำ่นมำ ท่ีก ำหนดใหเ้ป็นคะแนนเตม็ 5 =  ร้อยละ 6 ข้ึนไป 
 
สูตรกำรค ำนวณ : 

1. ค ำนวณค่ำร้อยละของอำจำรยป์ระจ ำท่ีด ำรงต ำแหน่งทำงวชิำกำร 
 
ร้อยละของอำจำรยป์ระจ ำท่ีด ำรงต ำแหน่งทำงวชิำกำร =  
 

2. แปลงค่ำร้อยละท่ีค ำนวณไดใ้นขอ้ 1 เทียบกบัคะแนนเต็ม 5 
                       ร้อยละของอำจำรยป์ระจ ำท่ีด ำรงต ำแหน่งทำงวชิำกำร  

 5 
ร้อยละของอำจำรยป์ระจ ำท่ีด ำรงต ำแหน่งทำงวชิำกำรท่ีก ำหนดใหเ้ป็นคะแนนเตม็ 5 

 จ ำนวนอำจำรยท่ี์ด ำรงต ำแหน่งทำงวชิำกำร  
 
100 จ ำนวนอำจำรยป์ระจ ำทั้งหมด 

คะแนนท่ีได ้=                            
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 หรือ 
1. ค่ำกำรเพิ่มข้ึนของร้อยละของอำจำรยป์ระจ ำท่ีด ำรงต ำแหน่งทำงวิชำกำรเปรียบเทียบกบัปีท่ี ผำ่นมำ  

= ร้อยละของอำจำรยป์ระจ ำท่ีด ำรงต ำแหน่งทำงวิชำกำรในปีท่ีประเมิน ลบด้วยร้อยละของอำจำรยป์ระจ ำท่ีด ำรง
ต ำแหน่งทำงวชิำกำรในปีก่อนหนำ้ปีท่ีประเมิน 

2.แปลงค่ำกำรเพิ่มข้ึนของร้อยละของอำจำรยป์ระจ ำท่ีด ำรงต ำแหน่งทำงวชิำกำรเปรียบเทียบกบัปีทีผำ่น
มำ ท่ีค  ำนวณไดใ้นขอ้ 1 เทียบกบัคะแนนเตม็ 5 

  ค่ำกำรเพ่ิมข้ึนของร้อยละของอำจำรยป์ระจ ำท่ีด ำรง 
ต ำแหน่งทำงวชิำกำรเปรียบเทียบกบัปีท่ีผำ่นมำ                             

 5 
ค่ำกำรเพ่ิมข้ึนของร้อยละของอำจำรยป์ระจ ำท่ีด ำรงต ำแหน่งทำงวชิำกำรเปรียบเทียบ

กบัปีท่ีผำ่นมำท่ีก ำหนดใหเ้ป็นคะแนนเตม็ 5 

 
หมายเหตุ : 

1. กำรนบัจ ำนวนอำจำรยป์ระจ ำ ใหน้บัตำมปีกำรศึกษำและนบัทั้งท่ีปฏิบติังำนจริงและลำศึกษำต่อ 
2. คณะสำมำรถเลือกประเมินตำมเกณฑ์กำรประเมินแนวทำงใดแนวทำงหน่ึงก็ได ้ไม่จ  ำเป็นตอ้งเลือก

เหมือนกบัสถำบนั 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คะแนนท่ีได ้=                            
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ตัวบ่งช้ี 2.4   ระบบกำรพฒันำคณำจำรย์และบุคลำกรสำยสนับสนุน (สกอ. 2.4) 
ชนิดของตัวบ่งช้ี : กระบวนกำร 
ค ำอธิบำย 

กำรจดักำรเรียนกำรสอนโดยเนน้ผูเ้รียนเป็นส ำคญั จ ำเป็นต้องมีกำรบริหำรและพฒันำคณำจำรยอ์ย่ำง
เหมำะสมทั้งในดำ้นเทคนิคกำรสอน กำรประเมินผลกำรเรียนรู้และกำรใช้ส่ือกำรสอนท่ีทนัสมยั รวมทั้งมีกำรปรับ
กระบวนกำรเรียนกำรสอนโดยใชผ้ลกำรเรียนรู้และขอ้มูลจำกควำมคิดเห็นของผูเ้รียน นอกจำกนั้น ยงัจ  ำเป็นตอ้งมี
บุคลำกรสำยสนบัสนุนท่ีมีคุณภำพสอดคลอ้งกบัพนัธกิจและเป้ำหมำยของสถำบนั 
 
เกณฑ์มำตรฐำน   : 

1. มีแผนกำรบริหำรและกำรพฒันำคณำจำรยท์ั้งดำ้นวิชำกำร เทคนิคกำรสอนและกำรวดัผล และมี
แผนกำรบริหำรและพฒันำบุคลำกรสำยสนบัสนุนท่ีมีกำรวเิครำะห์ขอ้มูลเชิงประจกัษ์ 

2. มีกำรบริหำรและกำรพฒันำคณำจำรยแ์ละบุคลำกรสำยสนบัสนุนใหเ้ป็นไปตำมแผนท่ีก ำหนด 
3. มีสวสัดิกำรเสริมสร้ำงสุขภำพท่ีดี และสร้ำงขวญัและก ำลังใจให้คณำจำรย์และบุคลำกรสำย

สนบัสนุนสำมำรถท ำงำนไดอ้ยำ่งมีประสิทธิภำพ 
4. มีระบบกำรติดตำมให้คณำจำรยแ์ละบุคลำกรสำยสนบัสนุนน ำควำมรู้และทกัษะท่ีไดจ้ำกกำรพฒันำ

มำใชใ้นกำรจดักำรเรียนกำรสอนและกำรวดัผลกำรเรียนรู้ของนกัศึกษำตลอดจนกำรปฏิบติังำนท่ีเก่ียวขอ้ง 
5. มีกำรให้ควำมรู้ดำ้นจรรยำบรรณอำจำรย์และบุคลำกรสำยสนบัสนุน และดูแลควบคุมให้ คณำจำรย์

และบุคลำกรสำยสนบัสนุนถือปฏิบติั 
6. มีกำรประเมินผลควำมส ำเร็จของแผนกำรบริหำรและกำรพฒันำคณำจำรย์ และบุคลำกรสำย

สนบัสนุน 
7. มีกำรน ำผลกำรประเมินไปปรับปรุงแผนหรือปรับปรุงกำรบริหำรและกำรพฒันำคณำจำรย์และ

บุคลำกรสำยสนบัสนุน 
 

หมายเหตุ : 
หลกัฐำนส ำหรับกำรประเมินในเกณฑ์มำตรฐำนขอ้ท่ี 3 เช่น ผลกำรประเมิน   หรือผลกำรส ำรวจควำม

พึงพอใจของคณำจำรยแ์ละบุคลำกร ดำ้นสวสัดิกำร กำรเสริมสร้ำงสุขภำพท่ีดี และกำรสร้ำงขวญัและก ำลงัใจ หรือ
หลกัฐำนเชิงประจกัษอ่ื์นๆ ท่ีเช่ือมโยงใหเ้ห็นกำรท ำงำนไดดี้ข้ึน 

 
เกณฑ์กำรประเมิน 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีกำรด ำเนินกำร 

 1 ขอ้ 
มีกำรด ำเนินกำร 

 2 ขอ้ 
มีกำรด ำเนินกำร 
 3 หรือ 4 ขอ้ 

มีกำรด ำเนินกำร 
 5 หรือ 6 ขอ้ 

มีกำรด ำเนินกำร  
          7 ขอ้ 
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ตัวบ่งช้ี 2.5   ห้องสมุด อุปกรณ์กำรศึกษำ และสภำพแวดล้องกำรเรียนรู้ (สกอ. 2.5) 
ชนิดของตัวบ่งช้ี : ปัจจัยน ำเข้ำ 
ค ำอธิบำย 
 

นอกเหนือจำกกำรเรียนกำรสอน สถำบันอุดมศึกษำควรจัดบริกำรด้ำนกำยภำพอย่ำงครบถ้วน 
โดยเฉพำะในเร่ืองกำรบริกำรส่ิงอ ำนวยควำมสะดวกท่ีเอ้ือต่อกำรเรียน  เช่น ส่ือเทคโนโลยีเพื่อกำรศึกษำ ห้องสมุด
และแหล่งกำรเรียนรู้อ่ืนๆ กำรบริกำรดำ้นงำนทะเบียน  กำรบริกำรนกัศึกษำนำนำชำติเป็นตน้ นอกจำกนั้น ยงั
จ ำเป็นตอ้งมีสภำพแวดล้อมและกำรบริกำรด ำนกำยภำพท่ีส่งเสริมคุณภำพชีวิตของนักศึกษำ เช่น ส่ิงแวดลอ้มใน
สถำบนั หอพกันกัศึกษำ หอ้งเรียน สถำนท่ีออกก ำลงักำย บริกำรอนำมยั กำรจดัจ ำหน่ำยอำหำร  เป็นตน้   
เกณฑ์มำตรฐำน   : 

1. มีกำรจดักำรหรือจดับริกำรเพื่อให้นกัศึกษำมีเคร่ืองคอมพิวเตอร์ช็ในอตัรำไม่สูงกวำ่  8 FTES ต่อ
เคร่ือง 

2.  มีบริกำรหอ้งสมุดและแหล่งเรียนรู้ อ่ืนๆ ผำ่นระบบเครือข่ำยคอมพิวเตอร์ และมีกำรฝึกอบรมกำรใช้
งำนแก่นกัศึกษำทุกปีกำรศึกษำ 

3. มีบริกำรดำ้นกำยภำพท่ีเหมำะสมต่อกำรจดักำรเรียนกำรสอนและกำรพฒันำนกัศึกษำอยำ่งนอ้ยใน
ดำ้นหอ้งเรียน หอ้งปฏิบติักำร อุปกรณ์กำรศึกษำ และจุดเช่ือมต่อ อินเตอร์เน็ต 

4. มีบริกำรส่ิงอ ำนวยควำมสะดวกท่ีจ ำเป็นอ่ืนๆ อย่ำงน้อยในดำ้นงำนทะเบียนนกัศึกษำ ผ่ำนระบบ
เครือข่ำยคอมพิวเตอร์ กำรบริกำรอนำมยัและกำรรักษำพยำบำล กำรจดักำรหรือจดับริกำรดำ้นอำหำร และสนำมกีฬำ 

5. มีระบบสำธำรณูปโภคและรักษำควำมปลอดภยัของอำคำรตลอดจนบริเวณโดยรอบอย่ำงน้อยใน
เร่ืองประปำ ไฟฟ้ำ ระบบก ำจดัของเสีย กำรจดักำรขยะ รวมทั้งมีระบบและอุปกรณ์ป้องกนัอคัคีภยัในบริเวณอำคำร
ต่ำง ๆ โดยเป็นไปตำมกฎหมำยท่ีเก่ียวขอ้ง 

6. มีผลกำรประเมินคุณภำพของบริกำรในขอ้ 2 – 5 ทุกขอ้ไม่ต ่ำกวำ่ 3.51 จำกคะแนนเตม็ 5 
7. มีกำรน ำผลกำรประเมินคุณภำพในขอ้ 6 มำใช้เป็นขอ้มูลในกำรพฒันำกำรจดับริกำรดำ้นกำยภำพท่ี

สนองควำมตอ้งกำรของผูรั้บบริกำร   
หมายเหตุ : 

1. ในเกณฑ์มำตรฐำนขอ้ 1 ให้นบัรวม notebook และ mobile device ต่ำงๆ ของนกัศึกษำท่ีมีกำร
ลงทะเบียนกำรใช ้wifi กบัสถำบนัดว้ย 

2. กำรคิดจ ำนวน FTES ใหน้ ำจ ำนวน FTES ของแต่ละระดบักำรศึกษำรวมเขำ้ดว้ยกนัโดยไม่ตอ้งเทียบ
เป็น FTES ของระดบัปริญญำตรี 
เกณฑ์กำรประเมิน 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีกำรด ำเนินกำร 

 1 ขอ้ 
มีกำรด ำเนินกำร 
 2 หรือ 3 ขอ้ 

มีกำรด ำเนินกำร 
4 หรือ 5 ขอ้ 

มีกำรด ำเนินกำร 
 6 ขอ้ 

มีกำรด ำเนินกำร  
          7 ขอ้ 
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ตัวบ่งช้ี 2.6    ระบบและกลไกกำรจัดกำรเรียนกำรสอน  (สกอ. 2.6) 
ชนิดของตัวบ่งช้ี : กระบวนกำร 
ค ำอธิบำย 
 

กระบวนกำรจดักำรเรียนกำรสอนต้องเป็นไปตำมแนวทำงท่ีก ำหนดในพระรำชบญัญติักำรศึกษำ
แห่งชำติ พ.ศ. 2542 แกไ้ขเพิ่มเติม (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ. 2545 ท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นส ำคญั มีกำรจดัรูปแบบกำรจดักำรเรียนกำร
สอนท่ีเหมำะสมและยดืหยุน่ โดยกำรมีส่วนร่วมจำกบุคคล สถำบนั หรือชุมชนภำยนอก มีกำรจดักระบวนกำรเรียนรู้
ท่ีค  ำนึงถึงควำมแตกต่ำงเฉพำะตวัของนกัศึกษำ ซ่ึงเป็นเร่ืองท่ีส ำคญัมำกต่อควำมสนใจใฝ่รู้และต่อศกัยภำพในกำร
แสวงหำควำมรู้ของนกัศึกษำ เช่น กำรเปิดโอกำสใหน้กัศึกษำไดค้น้ควำ้วิจยัโดยอิสระในรูปโครงกำรวิจยัส่วนบุคคล 
กำรจดัให้มีชัว่โมงเรียนในภำคปฏิบติั ในห้องปฏิบติักำร รวมทั้งมีกำร ฝึกประสบกำรณ์ภำคสนำมอย่ำงพอเพียง มี
กำรจดัสัมมนำ จดัประชุมเชิงปฏิบติักำร จดัท ำโครงกำรมีกำรเรียนกำรสอนทำงเครือข่ำยคอมพิวเตอร์ (internet) และ
มีหอ้งสมุดและระบบสืบคน้ขอ้มูลอิเล็กทรอนิกส์ท่ีเพียงพอส ำหรับกำรศึกษำหำควำมรู้เพิ่มเติมไดด้ว้ยตนเอง 
  
เกณฑ์มำตรฐำน  : 

1. มีระบบและกลไกกำรประกนัคุณภำพกำรจดักำรเรียนกำรสอนท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นส ำคญัทุกหลกัสูตร 
2. ทุกรำยวิชำของทุกหลกัสูตร มีรำยละเอียดของรำยวิชำและของประสบกำรณ์ภำคสนำม (ถำ้มี) ก่อน

กำรเปิดสอนในแต่ละภำคกำรศึกษำ ตำมท่ีก ำหนดในกรอบมำตรฐำนคุณวฒิุระดบัอุดมศึกษำแห่งชำติ 
3. ทุกหลกัสูตรมีรำยวิชำท่ีส่งเสริมทกัษะกำรเรียนรู้ดว้ยตนเอง และกำรให้ผูเ้รียนได้เรียนรู้จำกกำร

ปฏิบติัทั้งในและนอกหอ้งเรียนหรือจำกกำรท ำวจิยั 
4. มีกำรใหผู้มี้ประสบกำรณ์ทำงวชิำกำรหรือวชิำชีพจำกหน่วยงำนหรือชุมชนภำยนอกเขำ้มำมีส่วนร่วม

ในกระบวนกำรเรียนกำรสอนทุกหลกัสูตร 
5. มีกำรจดักำรเรียนรู้ท่ีพฒันำจำกกำรวิจยั หรือจำกกระบวนกำรจดักำรควำมรู้เพื่อพฒันำ กำรเรียนกำร

สอน 
6. มีกำรประเมินควำมพึงพอใจของผูเ้รียนท่ีมีต่อคุณภำพกำรจดักำรเรียนกำรสอนและส่ิงสนบัสนุนกำร

เรียนรู้ทุกรำยวชิำ ทุกภำคกำรศึกษำ โดยผลกำรประเมินควำมพึงพอใจแต่ละรำยวิชำตอ้งไม่ต ่ำ กวำ่ 3.51 จำกคะแนน
เตม็ 5 

7. มีกำรพฒันำหรือปรับปรุงกำรจดักำรเรียนกำรสอน กลยุทธ์กำรสอน หรือกำรประเมินผลกำรเรียนรู้ 
ทุกรำยวชิำ ตำมผลกำรประเมินรำยวชิำ 
หมายเหตุ : 

1.มหำวทิยำลยัหรือคณะจะตอ้งประเมินควำมพึงพอใจของผูเ้รียนท่ีมีต่อคุณภำพกำรเรียนกำรสอนและ
ส่ิงสนบัสนุนกำรเรียนรู้ทุกรำยวชิำ ทุกภำคกำรศึกษำ ยกเวน้รำยวชิำท่ีไม่มีกำรเรียนกำรสอนในชั้นเรียนหรือใน
หอ้งปฏิบติักำร เช่น กำรฝึกงำน สหกิจศึกษำ กำรคน้ควำ้อิสระ วชิำโครงงำน สำรนิพนธ์ และวทิยำนิพนธ์ เป็นตน้ 
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2.งำนวจิยัเพื่อพฒันำกำรเรียนกำรสอนตำมเกณฑข์อ้ 5 หมำยถึง งำนวจิยัของผูส้อนของสถำบนัท่ีได้
พฒันำข้ึน และน ำไปใชใ้นกำรพฒันำวธีิกำรสอน 

กรณีหลกัสูตรท่ีไม่เป็นไปตำมกรอบมำตรฐำนคุณวุฒิระดบัอุดมศึกษำแห่งชำติ (TQF) ตอ้งมีกำรจดัท ำ
รำยละเอียดของรำยวชิำและของประสบกำรณ์ภำคสนำม (ถำ้มี) ก่อนกำรเปิดสอนในแต่ละภำคกำรศึกษำ  ดว้ย 

 
 
เกณฑ์กำรประเมิน :  
 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีกำรด ำเนินกำร            

1 ขอ้ 
มีกำรด ำเนินกำร          
2 หรือ 3 ขอ้ 

มีกำรด ำเนินกำร              
4 หรือ 5 ขอ้ 

มีกำรด ำเนินกำร                  
6 ขอ้ 

มีกำรด ำเนินกำร          
7 ขอ้ 
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ตัวบ่งช้ี 2.7  ระบบและกลไกกำรพฒันำสัมฤทธิผลกำรเรียนตำมคุณลกัษณะของบัณฑิต  (สกอ. 2.7) 
ชนิดของตัวบ่งช้ี : กระบวนกำร 
ค ำอธิบำย 

คุณลกัษณะของบณัฑิต หมำยถึง คุณสมบติัท่ีพึงประสงคซ่ึ์งผูส้ ำเร็จกำรศึกษำระดบัอุดมศึกษำพึงมี 
ประกอบดว้ย 2 ส่วน คือ คุณลกัษณะของบณัฑิตตำมกรอบมำตรฐำนคุณวุฒิแห่งชำติของแต่ละหลกัสูตร และ
คุณลกัษณะของบณัฑิตตำมควำมตอ้งกำรของผูใ้ชบ้ณัฑิตคุณลกัษณะตำมกรอบมำตรฐำนคุณวุฒิแห่งชำติมี 5 ดำ้น 
ไดแ้ก่ ดำ้นคุณธรรม จริยธรรม ดำ้นควำมรู้ ดำ้นทกัษะทำงปัญญำ ดำ้นทกัษะควำมสัมพนัธ์ระหวำ่งบุคคลและควำม
รับผดิชอบ ดำ้นทกัษะกำรวเิครำะห์เชิงตวัเลข กำรส่ือสำรและกำรใชเ้ทคโนโลยีสำรสนเทศ ส่วนคุณลกัษณะบณัฑิต
ตำมควำมตอ้งกำรของผูใ้ชบ้ณัฑิต อำจมีควำมแตกต่ำงกนัตำมลกัษณะอำชีพหรือบริบทของผูใ้ช ้และอำจปรำกฏใน
กรอบมำตรฐำนคุณวฒิุแห่งชำติ หรือท่ีมีลกัษณะเพิ่มเติมจำกกรอบมำตรฐำนคุณวุฒิ เช่น กำรบริหำรจดักำร กำรเป็นผู ้
ใฝ่รู้ใฝ่เรียน กำรกำ้วทนัวิทยำกำร ควำมสำมำรถในกำรประยุกต์ควำมรู้กบักำรปฏิบติังำนจริง ส ำหรับผูส้ ำเร็จ
กำรศึกษำระดบับณัฑิตศึกษำ หรือผูส้ ำเร็จกำรศึกษำในหลกัสูตรท่ีเนน้กำรวิจยั ควรมีคุณลกัษณะเพิ่มเติมดำ้นควำม
เป็นนกัวชิำกำร กำรเป็นผูน้ ำทำงควำมคิด โดยเฉพำะควำมสำมำรถดำ้นกำรคิดเชิงวพิำกษ ์และกำรน ำเสนอผลงำน 
เกณฑ์มำตรฐำนทัว่ไป : 

1. มีกำรส ำรวจคุณลกัษณะของบณัฑิตท่ีพึงประสงคต์ำมควำมตอ้งกำรของผูใ้ชบ้ณัฑิตอยำ่งนอ้ยส ำหรับ
ทุกหลกัสูตรระดบัปริญญำตรี ทุกรอบระยะเวลำตำมแผนก ำหนดกำรศึกษำของหลกัสูตร 

2. มีกำรน ำผลจำกขอ้ 1 มำใช้ ในกำรปรับปรุงหลกัสูตร กำรจดักำรเรียนกำรสอนกำรวดัผลกำรศึกษำ
และสัมฤทธิผลทำงกำรเรียนท่ีส่งเสริมทกัษะอำชีพและคุณลกัษณะของบณัฑิตท่ีพึงประสงค ์ตำมควำมตอ้งกำรของ
ผูใ้ชบ้ณัฑิต 

3. มีกำรส่งเสริมสนบัสนุนทรัพยำกรทั้งดำ้นบุคลำกร เทคโนโลยีสำรสนเทศ และงบประมำณท่ีเอ้ือต่อ
กำรพฒันำคุณลกัษณะของบณัฑิต 

4. มีระบบและกลไกกำรส่งเสริมให้นกัศึกษำระดบัปริญญำตรีและบณัฑิตศึกษำเขำ้ร่วมกิจกรรมกำร
ประชุมวชิำกำรหรือน ำเสนอผลงำนทำงวชิำกำรในท่ีประชุมระหวำ่งสถำบนั หรือท่ีประชุมระดบัชำติหรือนำนำชำติ 

5. มีกิจกรรมเสริมสร้ำงคุณธรรมจริยธรรมให้แก่นกัศึกษำระดบัปริญญำตรีและบณัฑิตศึกษำท่ีจดัโดย
สถำบนั 

 
เกณฑ์มำตรฐำนเพิม่เติมเฉพำะกลุ่ม : 

6. มีระบบและกลไกสนบัสนุนกำรประยกุตใ์ชผ้ลงำนจำกวิทยำนิพนธ์ของนกัศึกษำระดบับณัฑิตศึกษำ 
และมีกำรรับรองกำรใชป้ระโยชน์จริงจำกหน่วยงำนภำครัฐ หรือเอกชนหรือหน่วยงำนวชิำชีพ (เฉพำะกลุ่ม ค 1) 

7. มีกำรพฒันำทกัษะนกัศึกษำในกำรจดัท ำบทควำมจำกวิทยำนิพนธ์ และมีกำรน ำไปตีพิมพเ์ผยแพร่ใน
วำรสำรระดบันำนำชำติ (เฉพำะกลุ่ม ง) 
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เกณฑ์กำรประเมิน :  
1. เกณฑ์ทัว่ไป 

 
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีกำรด ำเนินกำร            
1 ขอ้ 

มีกำรด ำเนินกำร          
2  ขอ้ 

มีกำรด ำเนินกำร              
3 ขอ้ 

มีกำรด ำเนินกำร                  
4 ขอ้ 

มีกำรด ำเนินกำร          
5 ขอ้ 

 
2.  เกณฑ์เฉพำะสถำบันกลุ่ม  ค1 และ ง 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีกำรด ำเนินกำร 

1 ขอ้ 
ตำมเกณฑท์ัว่ไป 

มีกำรด ำเนินกำร 
2 ขอ้ 

ตำมเกณฑท์ัว่ไป 

มีกำรด ำเนินกำร 
3  ขอ้ 

ตำมเกณฑท์ัว่ไป 

มีกำรด ำเนินกำร 
4 หรือ 5 ขอ้ 

ตำมเกณฑท์ัว่ไป 

มีกำรด ำเนินกำร 
ครบ 5 ขอ้ตำม 

เกณฑท์ัว่ไป  และ 
ครบถว้นตำมเกณฑ ์   

มำตรฐำน 
เพิ่มเติมเฉพำกลุ่ม 
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ตัวบ่งช้ี 2.8  ระดับควำมส ำเร็จของกำรเสริมสร้ำงคุณธรรมจิรยธรรมทีจั่ดให้กบันักศึกษำ (สกอ.2.8) 
 ชนิดของตัวบ่งช้ี : ผลผลติ 
ค ำอธิบำย 

คุณธรรมจริยธรรมของนกัศึกษำเป็นคุณลกัษณะท่ีพึงประสงคแ์ละเป็นปัจจยัส ำคญัของคุณภำพบณัฑิต
ตำมเจตนำรมณ์ของพระรำชบญัญติักำรศึกษำแห่งชำติและกรอบมำตรฐำนคุณวุฒิระดบัอุดมศึกษำแห่งชำติ รวมทั้ง
ควำมคำดหวงัของผูใ้ชบ้ณัฑิตและสังคม ดงันั้น สถำบนัจึงควรมีกำรวดัระดบัควำมส ำเร็จของกำรส่งเสริมคุณธรรม
จริยธรรมท่ีสถำบนัจดัใหก้บันกัศึกษำ 
 
เกณฑ์มำตรฐำน :  

1. มีกำรก ำหนดพฤติกรรมดำ้นคุณธรรมจริยธรรมส ำหรับนกัศึกษำท่ีตอ้งกำรส่งเสริมไวเ้ป็นลำยลกัษณ์
อกัษร 

2. มีกำรถ่ำยทอดหรือเผยแพร่พฤติกรรมดำ้นคุณธรรมจริยธรรมส ำหรับนกัศึกษำท่ีตอ้งกำรส่งเสริมตำม
ขอ้ 1 ไปยงัผูบ้ริหำร คณำจำรย ์นกัศึกษำและผูเ้ก่ียวขอ้งทรำบอยำ่งทัว่ถึงทั้งสถำบนั 

3. มีโครงกำรหรือกิจกรรมส่งเสริมกำรพฒันำพฤติกรรมดำ้นคุณธรรมจริยธรรมท่ีก ำหนดในขอ้ 1 โดย
ระบุตวับ่งช้ีและเป้ำหมำยวดัควำมส ำเร็จ 

4. มีกำรประเมินผลโครงกำรหรือกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมของนกัศึกษำตำมตวับ่งช้ีและ
เป้ำหมำยท่ีก ำหนดในขอ้ 3 โดยมีผลกำรประเมินบรรลุเป้ำหมำยอยำ่งนอ้ยร้อยละ 90 ของตวับ่งช้ี 

5. มีนกัศึกษำหรือกิจกรรมท่ีเก่ียวกบันกัศึกษำไดรั้บกำรยกยอ่งชมเชย ประกำศเกียรติคุณดำ้นคุณธรรม
จริยธรรม โดยหน่วยงำนหรือองคก์รระดบัชำติ 
หมายเหตุ : 

1.กำรยกย่องชมเชยประกำศเกียรติคุณดำ้นคุณธรรม จริยธรรม หำกด ำเนินกำรในระดบัมหำวิทยำลยั 
ตอ้งมีกรรมกำรภำยนอกมหำวิทยำลยัอยำ่งนอ้ยร้อยละ 50 และมีผูเ้ขำ้ร่วมกำรแข่งขนัหรือเขำ้ร่วมกำรคดัเลือกท่ีมำ
จำกหลำกหลำยสถำบนั (ตั้งแต่ 3 สถำบนัข้ึนไป) 

2. หน่วยงำนหรือองคก์รระดบัชำติ หมำยถึง หน่วยงำนนอกสถำบนัระดบักรมหรือเทียบเท่ำข้ึนไป 
(เช่น ระดบัจงัหวดั) หรือรัฐวสิำหกิจ หรือองคก์ำรมหำชน หรือบริษทัมหำชนท่ีจดทะเบียนในตลำดหลกัทรัพย  ์หรือ
องคก์รกลำงระดบัชำติทั้งภำครัฐและเอกชน (เช่น สภำอุตสำหกรรม สภำหอกำรคำ้ สภำวชิำชีพ) 
เกณฑ์กำรประเมิน :  

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีกำรด ำเนินกำร            

1 ขอ้ 
มีกำรด ำเนินกำร          

2  ขอ้ 
มีกำรด ำเนินกำร              

3 ขอ้ 
มีกำรด ำเนินกำร                  

4 ขอ้ 
มีกำรด ำเนินกำร          

5 ขอ้ 
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องค์ประกอบที่ 3. กจิกรรมกำรพฒันำนักศึกษำ 
 

          กำรด ำเนินงำนดำ้นกิจกำรนกัศึกษำเป็นกิจกรรมท่ีสถำบนัอุดมศึกษำสนบัสนุนส่งเสริม 
เพื่อให้นักศึกษำเป็นบัณฑิตท่ีมีคุณสมบติัพร้อม นอกเหนือจำกกำรจดักำรเรียนกำรสอนท่ีจดัข้ึนตำม
หลกัสูตร กิจกรรมกำรพฒันำนกัศึกษำแบ่งออกไดเ้ป็นสองส่วน คือ  (1) กำรจดับริกำรแก่นกัศึกษำและศิษย์
เก่ำซ่ึงสถำบนัจดัข้ึนให้สอดคลอ้งกบัควำมตอ้งกำร และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อนกัศึกษำและศิษยเ์ก่ำและ
(2)กำรจดักิจกรรมนกัศึกษำท่ีด ำเนินกำรโดยองค์กรนกัศึกษำซ่ึงได้รับกำร  สนบัสนุนส่งเสริมจำกสถำบนั 
ทั้งน้ี เพื่อให้นักศึกษำได้พฒันำร่ำงกำย อำรมณ์ สังคม สติปัญญำ ตลอดจนคุณลกัษณะของบณัฑิตท่ีพึง
ประสงค ์ไดแ้ก่ คุณธรรม จริยธรรม ควำมรู้ ทกัษะทำงปัญญำ ทกัษะควำมสัมพนัธ์ระหวำ่งบุคคลและควำม
รับผดิชอบ รวมทั้งทกัษะกำรวเิครำะห์เชิงตวัเลข กำรส่ือสำรและกำรใชเ้ทคโนโลยสีำรสนเทศ  

 
 
ตัวบ่งช้ี 3.1  ระบบและกลไกกำรใหค้  ำปรึกษำและบริกำรดำ้นขอ้มูลข่ำวสำร (สกอ.3.1) 
ชนิดของตัวบ่งช้ี : กระบวนกำร 
ค ำอธิบำย 

สถำบนัอุดมศึกษำควรจดับริกำรด้ำนต่ำงๆ ให้นกัศึกษำและศิษย์เก่ำอย่ำงครบถ้วน โดยเฉพำะใน
กิจกรรมต่อไปน้ี (1) กำรบริกำรดำ้นกำรแนะแนวและกำรให้ค  ำปรึกษำ ทั้งดำ้นวิชำกำรและกำรใช้ชีวิต (2) กำร
บริกำรดำ้นขอ้มูลข่ำวสำรท่ีเป็นประโยชน์ต่อนกัศึกษำและศิษยเ์ก่ำ เช่น ทุนกูย้ืมกำรศึกษำ แหล่งทุนกำรศึกษำ ต่อ
กำรบริกำรจดัหำงำนแหล่งขอ้มูลกำรฝึกประสบกำรณ์วิชำชีพ ขอ้มูลข่ำวสำรควำมเคล่ือนไหวในและนอกสถำบนั
ท่ีจ ำเป็นแก่นกัศึกษำและศิษยเ์ก่ำ และ (3) กำรจดัโครงกำรเพื่อพฒันำประสบกำรณ์ทำงวิชำชีพแก่นกัศึกษำและ
ศิษยเ์ก่ำในรูปแบบต่ำงๆ 
 
เกณฑ์มำตรฐำน 

1. มีกำรจดับริกำรให้ค  ำปรึกษำทำงวชิำกำรและแนะแนวกำรใชชี้วติแก่นกัศึกษำ 
2. มีกำรจดับริกำรขอ้มูลข่ำวสำรท่ีเป็นประโยชน์ต่อนกัศึกษำ 
3. มีกำรจดักิจกรรมเพื่อพฒันำประสบกำรณ์ทำงวชิำกำรและวชิำชีพแก่นกัศึกษำ 
4. มีกำรจดับริกำรขอ้มูลข่ำวสำรท่ีเป็นประโยชน์ต่อศิษยเ์ก่ำ 
5. มีกำรจดักิจกรรมเพื่อพฒันำควำมรู้และประสบกำรณ์ใหศิ้ษยเ์ก่ำ 
6. มีผลกำรประเมินคุณภำพของกำรให้บริกำรในขอ้ 1 – 3 ทุกขอ้ไม่ต ่ำกวำ่ 3.51 จำกคะแนนเตม็ 5 
7. มีกำรน ำผลกำรประเมินคุณภำพของกำรให้บริกำรมำใช้เป็นขอ้มูลในกำรพฒันำกำรจดับริกำรท่ี

สนองควำมตอ้งกำรของนกัศึกษำ 
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หมายเหตุ : ในกรณีคณะหรือสถำบนัท่ียงัไม่มีศิษยเ์ก่ำถือว่ำผ่ำนเกณฑ์มำตรฐำนขอ้ 4 และขอ้ 5 โดย
อนุโลม 
เกณฑ์กำรประเมิน 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีกำรด ำเนินกำร 

1 ขอ้ 
มีกำรด ำเนินกำร 
2 หรือ 3 ขอ้ 

มีกำรด ำเนินกำร 
4 หรือ 5 ขอ้ 

มีกำรด ำเนินกำร 
6 ขอ้ 

มีกำรด ำเนินกำร 
7 ขอ้ 
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ตัวบ่งช้ี 3.2  ระบบและกลไกกำรส่งเสริมกจิกรรมนักศึกษำ (สกอ. 3.2) 
ชนิดของตัวบ่งช้ี : กระบวนกำร 
ค ำอธิบำย 

สถำบนัอุดมศึกษำต่องส่งเสริมให้มีกำรจดักิจกรรมนักศึกษำต่ำงๆ อย่ำงเหมำะสมและครบถ้วน 
กิจกรรมนักศึกษำหมำยถึงกิจกรรมเสริมหลกัสูตรท่ีด ำเนินกำรทั้งโดยสถำบนัและโดยองค์กรนักศึกษำ เป็น 
กิจกรรมท่ีผูเ้ข้ำร่วมจะมีโอกำสได้รับกำรพฒันำสติปัญญำ สังคม อำรมณ์ ร่ำงกำย และคุณธรรมจริยธรรม
สอดคลอ้งกบัคุณลกัษณะของบณัฑิตท่ีพึงประสงค ์5 ประกำร ไดแ้ก่ (1) คุณธรรม จริยธรรม (2) ควำมรู้ (3) ทกัษะ
ทำงปัญญำ (4) ทกัษะควำมสัมพนัธ์ระหว่ำงบุคคลและควำมรับผิดชอบ (5) ทกัษะกำรวิเครำะห์เชิงตวัเลข กำร
ส่ือสำรและกำรใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศ และสอดคล้องกบัคุณลกัษณะของบณัฑิตท่ีพึงประสงค์ท่ีสภำ/องค์กร
วชิำชีพไดก้ ำหนดเพิ่มเติมตลอดจนสอดคลอ้งกบัควำมตอ้งกำรของผูใ้ชบ้ณัฑิต 
 
เกณฑ์มำตรฐำน : 

1.  สถำบนัจดัท ำแผนกำรจดักิจกรรมพฒันำนกัศึกษำท่ีส่งเสริมผลกำรเรียนรู้ตำมกรอบมำตรฐำน
คุณวฒิุระดบัอุดมศึกษำแห่งชำติทุกดำ้น 

2.  มีกิจกรรมใหค้วำมรู้และทกัษะกำรประกนัคุณภำพกำรศึกษำแก่นกัศึกษำ 
3.  มีกำรส่งเสริมใหน้กัศึกษำน ำควำมรู้ดำ้นกำรประกนัคุณภำพไปใชใ้นกำรจดักิจกรรมท่ีด ำเนินกำร

โดยนกัศึกษำอยำ่งนอ้ย 5 ประเภทส ำหรับระดบัปริญญำตรี และอยำ่งนอ้ย 2 ประเภทส ำหรับระดบับณัฑิตศึกษำ 
จำกกิจกรรมต่อไปน้ี 

 - กิจกรรมวชิำกำรท่ีส่งเสริมคุณลกัษณะบณัฑิตท่ีพึงประสงค ์
 - กิจกรรมกีฬำหรือกำรส่งเสริมสุขภำพ 
 - กิจกรรมบ ำเพญ็ประโยชน์หรือรักษำส่ิงแวดลอ้ม 
 - กิจกรรมเสริมสร้ำงคุณธรรมและจริยธรรม 
 - กิจกรรมส่งเสริมศิลปะและวฒันธรรม 

4.  มีกำรสนบัสนุนให้นกัศึ กษำสร้ำงเครือข่ำยพฒันำคุณภำพภำยในสถำบนัและระหว่ำงสถำบนั 
และมีกิจกรรมร่วมกนั 

5.  มีกำรประเมินควำมส ำเร็จตำมวตัถุประสงคข์องแผนกำรจดักิจกรรมพฒันำนกัศึกษำ 
6.  มีกำรน ำผลกำรประเมินไปปรับปรุงแผนหรือปรับปรุงกำรจดักิจกรรมเพื่อพฒันำนกัศึกษำ 

เกณฑ์กำรประเมิน :  
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีกำรด ำเนินกำร                  
1 ขอ้ 

มีกำรด ำเนินกำร            
2 ขอ้ 

มีกำรด ำเนินกำร               
3  หรือ 4  ขอ้ 

มีกำรด ำเนินกำร                  
5 ขอ้ 

มีกำรด ำเนินกำร                   
6 ขอ้ 
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องค์ประกอบที่ 4. กำรวจัิย 
 

                 สถำบนัอุดมศึกษำแต่ละแห่งอำจมีจุดเนน้ในเร่ืองกำรวิจยัท่ีแตกต่ำงกนัข้ึนกบัสภำพแวดลอ้ม
และควำมพร้อมของแต่ละสถำบนั  อยำ่งไรก็ตำม  ทุกสถำบนัอุดมศึกษำจ ำเป็นตอ้งมีพนัธกิจน้ีเป็นส่วน
หน่ึงของพนัธกิจสถำบนั  ดงันั้น  จึงตอ้งมีระบบและกลไกควบคุมให้สำมำรถด ำเนินกำรในพนัธกิจดำ้น
น้ีอยำ่งมีประสิทธิภำพ และคุณภำพตำมจุดเน้นเฉพำะของแต่ละสถำบนัเพื่อให้ไดผ้ลงำนวิจยัและงำน
สร้ำงสรรคท่ี์เกิดประโยชน์  กำรวิจยัจะประสบควำมส ำเร็จและเกิดประโยชน์จ ำเป็นตอ้งมีส่วนประกอบ
ท่ีส ำคญั 3 ประกำร คือ 1) สถำบันต้องมีแผนกำรวิจยัมีระบบและกลไก ตลอดจนมีกำรสนับสนุน
ทรัพยำกรใหส้ำมำรถด ำเนินกำรไดต้ำมแผน  2)  คณำจำรยมี์ส่วนร่วมในกำรวิจยัอยำ่งเขม้แข็ง โดยบูรณำ
กำรงำนวจิยักบักำรจดักำรเรียนกำรสอน และพนัธกิจดำ้นอ่ืนๆ ของสถำบนั และ 3) ผลงำนวิจยัมีคุณภำพ 
มีประโยชน์สนองยทุธศำสตร์ของ ชำติและมีกำรเผยแพร่อยำ่งกวำ้งขวำง          

 
ตัวบ่งช้ี 4.1   ระบบและกลไกกำรพฒันำงำนวจัิยหรืองำนสร้ำงสรรค์  (สกอ.4.1) 
ชนิดของตัวบ่งช้ี : กระบวนกำร 
ค ำอธิบำย 

สถำบนัอุดมศึกษำตอ้งมีกำรบริหำรจดักำรงำนวจิยัหรืองำนสร้ำงสรรคท่ี์มีคุณภำพ โดยมีแนวทำงกำร
ด ำเนินงำนท่ีเป็นระบบและมีกลไกส่งเสริมสนบัสนุนครบถว้น เพื่อให้สำมำรถด ำเนินกำรไดต้ำมแผนท่ีก ำหนดไว ้
ทั้งกำรสนบัสนุนดำ้นกำรจดัหำแหล่งทุนวิจยัและกำรจดัสรรทุนวิจยั กำรส่งเสริมและพฒันำสมรรถนะแก่นกัวิจยั
และทีมวจิยั กำรสนบัสนุนทรัพยำกรท่ีจ ำเป็น ซ่ึงรวมถึงทรัพยำกรบุคคล ทรัพยำกรเงิน เคร่ืองมืออุปกรณ์ต่ำง ๆ ท่ี
เก่ียวขอ้ง 
เกณฑ์มำตรฐำนทัว่ไป : 

1.  มีระบบและกลไกบริหำรงำนวจิยัหรืองำนสร้ำงสรรค ์เพื่อใหบ้รรลุเป้ำหมำยตำมแผนด้ำนกำรวิจยั
ของสถำบนั และด ำเนินกำรตำมระบบท่ีก ำหนด 

2.  มีกำรบูรณำกำรกระบวนกำรวจิยัหรืองำนสร้ำงสรรคก์บักำรจดักำรเรียนกำรสอน 
3.  มีกำรพฒันำศกัยภำพดำ้นกำรวิจยัหรืองำนสร้ำงสรรคแ์ละให้ควำมรู้ดำ้นจรรยำบรรณกำรวิจยัแก่

อำจำรยป์ระจ ำและนกัวจิยัประจ ำ 
4.  มีกำรจดัสรรงบประมำณของสถำบนั เพื่อเป็นทุนวจิยัหรืองำนสร้ำงสรรค์ 
5.  มีกำรสนบัสนุนพนัธกิจดำ้นกำรวิจยัหรืองำนสร้ำงสรรคต์ำมอตัลกัษณ์ของสถำบนัอยำ่งนอ้ยใน

ประเด็นต่อไปน้ี 
 - หอ้งปฏิบติักำรวจิยัฯ หรือหนว้ยวิจยัฯ หรือศูนยเ์คร่ืองมือ หรือศูนยใ์ห้ค  ำปรึกษำและสนบัสนุน

กำรวจิยัฯ 
 - หอ้งสมุดหรือแหล่งคน้ควำ้ขอ้มูลสนบัสนุนกำรวจิยัฯ 
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- ส่ิงอ ำนวยควำมสะดวกหรือกำรรักษำควำมปลอดภยัในกำรวิจยัฯ เช่น ระบบเทคโนโลยี
สำรสนเทศ ระบบรักษำควำมปลอดภยัในหอ้งปฏิบติักำรวจิยั 

- กิจกรรมวิชำกำรท่ีส่งเสริมงำนวิจยัฯ เช่น กำรจดัประชุมวิชำกำร  กำรจดัแสดงงำนสร้ำงสรรค ์
กำรจดัใหมี้ศำสตรำจำรยอ์ำคนัตุกะหรือศำสตรำจำรยรั์บเชิญ (visiting  professor) 

6.  มีกำรติดตำมและประเมินผลกำรสนบัสนุนในขอ้ 4 และขอ้ 5 อยำ่งครบถว้นทุกประเด็น 
7.  มีกำรน ำผลกำรประเมินไปปรับปรุงกำรสนบัสนุนพนัธกิจดำ้นกำรวิจยัหรืองำนสร้ำงสรรค์ของ

สถำบนั 
เกณฑ์มำตรฐำนเพิม่เติมเฉพำะกลุ่ม : 

8.  มีระบบและกลไกเพื่อสร้ำงงำนวิจยัหรืองำนสร้ำงสรรค์บนพื้นฐำนภูมิปัญญำทอ้งถ่ินหรือจำก
สภำพปัญหำของสังคม เพื่อตอบสนองควำมตอ้งกำรของท้องถ่ินและสังคมและด ำเนินกำรตำมระบบท่ีก ำหนด 
(เฉพำะกลุ่ม ข และ ค 2) 
เกณฑ์กำรประเมิน : 
1. เกณฑ์ทัว่ไป 

คะแนน  1 คะแนน  2 คะแนน  3 คะแนน  4 คะแนน  5 

มีกำรด ำเนินกำร               
1 ขอ้ 

มีกำรด ำเนินกำร             
2 หรือ 3 ขอ้ 

มีกำรด ำเนินกำร              
4 หรือ 5 ขอ้ 

มีกำรด ำเนินกำร             
6  ขอ้ 

มีกำรด ำเนินกำร             
7 ขอ้ 

 
2.  เกณฑ์เฉพำะสถำบันกลุ่ม  ข  และ  ค2 

คะแนน  1 คะแนน  2 คะแนน  3 คะแนน  4 คะแนน  5 
มีกำรด ำเนินกำร               

1 ขอ้ 
ตำมเกณฑท์ัว่ไป 

มีกำรด ำเนินกำร             
2 หรือ 3 ขอ้ 

ตำมเกณฑท์ัว่ไป 

มีกำรด ำเนินกำร              
4 หรือ 5 ขอ้ 

ตำมเกณฑท์ัว่ไป 

มีกำรด ำเนินกำร             
6  ขอ้หรือ 7 ขอ้ 
ตำมเกณฑท์ัว่ไป 

 

มีกำรด ำเนินกำร             
7 ขอ้ตำมเกณฑ์
ทัว่ไป และ

ครบถว้นตำมเกณฑ์
มำตรฐำนเพิ่มเติม

เฉพำะกลุ่ม 
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ตัวบ่งช้ี 4.2  ระบบและกลไกจัดกำรควำมรู้จำกงำนวจัิยหรืองำนสร้ำงสรรค์ (สกอ. 4.2) 
ชนิดของตัวบ่งช้ี : กระบวนกำร 
ค ำอธิบำย 

กำรบริหำรจดักำรควำมรู้จำกผลงำนวิจยัหรืองำนสร้ำงสรรค์ เพื่อเผยแพร่ไปยงัคณำจำรย ์ นกัศึกษำ 
วงกำรวิชำกำร หน่วยงำนทั้งภำครัฐและเอกชน ตลอดจนชุมชนเป้ำหมำยท่ีจะน ำผลกำรวิจยัไปใชป้ระโยชน์ เป็น
เร่ืองท่ีมีควำมส ำคญัส ำหรับทุกสถำบนัอุดมศึกษำ ดงันั้น สถำบนัตอ้งจดัระบบส่งเสริมสนบัสนุนให้มีกำรรวบรวม 
เผยแพร่   และแลกเปล่ียนเรียนรู้ในทรัพยสิ์นทำงปัญญำจำกงำนวจิยั  หรืองำนสร้ำงสรรคอ์ยำ่งเหมำะสมกบัผูใ้ชแ้ต่
ละกลุ่ม โดยส่ิงท่ีเผยแพร่ตอ้งมีคุณภำพเช่ือถือไดแ้ละรวดเร็วทนัเหตุกำรณ์ 
 
เกณฑ์มำตรฐำนทัว่ไป : 

1.  มีระบบและกลไกสนบัสนุนกำรเผยแพร่ผลงำนวิจยัหรืองำนสร้ำงสรรค์ในกำรประชุมวิชำกำร
หรือกำรตีพิมพ์ในวำรสำรระดบัชำติหรือนำนำชำติ และมีกำรเผยแพร่ผลงำนวิจยัหรืองำนสร้ำงสรรค์ในกำร
ประชุมวชิำกำรหรือกำรตีพิมพใ์นวำรสำรระดบัชำติหรือนำนำชำติ 

2.  มีระบบและกลไกกำรรวบรวม คดัสรร วิเครำะห์และสังเครำะห์ควำมรู้จำกงำนวิจยั หรืองำน
สร้ำงสรรค ์เพื่อใหเ้ป็นองคค์วำมรู้ท่ีคนทัว่ไปเขำ้ใจได ้และด ำเนินกำรตำมระบบท่ีก ำหนด 

3.  มีกำรประชำสัมพนัธ์และเผยแพร่องคค์วำมรู้จำกงำนวิจยัหรืองำนสร้ำงสรรค์ท่ีไดจ้ำกข้อ 2     สู่
สำธำรณชนและผูเ้ก่ียวขอ้ง 

4.  มีกำรน ำผลงำนงำนวิจยัหรืองำนสร้ำงสรรค์ ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ และมีกำรรับรองกำรช์
ประโยชน์จริงจำกหน่วยงำนภำยนอกหรือชุมชน 

5.  มีระบบและกลไกเพื่อช่วยในกำรคุ้มครองสิทธ์ิของงำนวิจัยหรืองำนสร้ำงสรรค์ท่ีน ำไปใช ้ 
ประโยชน์ และด ำเนินกำรตำมระบบท่ีก ำหนดเกณฑม์ำตรฐำนเพิ่มเติมเฉพำะกลุ่ม : 

6.  มีระบบ  และกลไกส่งเสริมกำรจดสิทธิบตัร  หรืออนุสิทธิบตัร   และมีกำรยื่นจดสิทธิบตัร   และ 
อนุสิทธิบตัร (เฉพำะกลุ่ม ค1 และ ง) 

 
เกณฑ์กำรประเมิน : 
1. เกณฑ์ทัว่ไป 

คะแนน  1 คะแนน  2 คะแนน  3 คะแนน  4 คะแนน  5 

มีกำรด ำเนินกำร               
1 ขอ้ 

มีกำรด ำเนินกำร             
2 ขอ้ 

มีกำรด ำเนินกำร              
3 ขอ้ 

มีกำรด ำเนินกำร             
4  ขอ้ 

มีกำรด ำเนินกำร             
5 ขอ้ 
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2.  เกณฑ์เฉพำะสถำบันกลุ่ม  ค1  และ  ง 

คะแนน  1 คะแนน  2 คะแนน  3 คะแนน  4 คะแนน  5 

มีกำรด ำเนินกำร               
1 ขอ้ 

ตำมเกณฑท์ัว่ไป 

มีกำรด ำเนินกำร             
2 ขอ้ 

ตำมเกณฑท์ัว่ไป 

มีกำรด ำเนินกำร              
3 ขอ้ 

ตำมเกณฑท์ัว่ไป 

มีกำรด ำเนินกำร             
4  ขอ้หรือ 5 ขอ้ 
ตำมเกณฑท์ัว่ไป 

 

มีกำรด ำเนินกำร             
ครบ 5 ขอ้ตำม

เกณฑท์ัว่ไป และ
ครบถว้นตำมเกณฑ์
มำตรฐำนเพิ่มเติม

เฉพำะกลุ่ม 
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ตัวบ่งช้ี 4.3   เงินสนับสนุนงำนวจัิย และงำนสร้ำงสรรค์ต่อจ ำนวนอำจำรย์ประจ ำและนักวจัิยประจ ำ (สกอ. 4.3) 
ชนิดของตัวบ่งช้ี : ปัจจยัน ำเขำ้ 
ค ำอธิบำย  

ปัจจยัส ำคญัท่ีส่งเสริมสนบัสนุนใหเ้กิดกำรผลิตงำนวจิยัหรืองำนสร้ำงสรรคใ์นสถำบนัอุดมศึกษำ คือ 
เงินสนบัสนุนงำนวิจยัหรืองำนสร้ำงสรรค์ ดงันั้น สถำบนัอุดมศึกษำจึงตอ้งจดัสรรเงินจำกภำยในสถำบนัและท่ี
ไดรั้บจำกภำยนอกสถำบนัเพื่อสนบัสนุนท ำวิจยัหรืองำนสร้ำงสรรคอ์ยำ่งมีประสิทธิภำพตำมสภำพแวดลอ้มและ
จุดเนน้ของสถำบนั 

นอกจำกนั้นเงินทุนวิจยัหรืองำนสร้ำงสรรค์ท่ีสถำบนัไดรั้บจำกแหล่งทุนภำยนอกยงัเป็นตวับ่งช้ีท่ี
ส ำคญั     ท่ีแสดงถึงศกัยภำพดำ้นกำรวจิยัของสถำบนั โดยเฉพำะสถำบนัท่ีอยูใ่นกลุ่มท่ีเนน้กำรวจิยั 
 
เกณฑ์กำรประเมิน :  โดยกำรแปลงจ ำนวนเงินต่อจ ำนวนอำจำรยป์ระจ ำ และนกัวจิยัประจ ำเป็นคะแนนระหวำ่ง 0 - 

5 
1. เกณฑ์เฉพำะสถำบันกลุ่ม ข และ ค2 จ ำแนกเป็น 3 กลุ่มสำขำวชิำ 

1.1 กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
จ ำนวนเงินสนบัสนุนงำนวิจยัหรืองำนสร้ำงสรรค์จำกภำยในและภำยนอกสถำบนัท่ีก ำหนดให้

เป็นคะแนนเตม็ 5  =   60,000 บำทข้ึนไปต่อคน 
1.2 กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 
จ ำนวนเงินสนบัสนุนงำนวิจยัหรืองำนสร้ำงสรรค์จำกภำยในและภำยนอกสถำบนัท่ีก ำหนดให้

เป็นคะแนนเตม็ 5  =   50,000  บำทข้ึนไปต่อคน 
1.3 กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
จ ำนวนเงินสนบัสนุนงำนวิจยัหรืองำนสร้ำงสรรค์จำกภำยในและภำยนอกสถำบนัท่ีก ำหนดให้

เป็นคะแนนเตม็ 5   =   25,000 บำทข้ึนไปต่อคน 
 

2. เกณฑ์ประเมินเฉพำะสถำบันกลุ่ม ค1 และ ง จ  ำแนกเป็น 3 กลุ่มสำขำวชิำ 
2.1 กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
จ  ำนวนเงินสนบัสนุนงำนวิ จยัหรืองำนสร้ำงสรรค์ จำกภำยในและภำยนอกสถำบนัท่ีก ำหนดให้

เป็นคะแนนเตม็  5  =   180,000 บำทข้ึนไปต่อคน 
2.2 กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 
จ ำนวนเงินสนบัสนุนงำนวิจยัหรืองำนสร้ำงสรรค์จำกภำยในและภำยนอกสถำบนัท่ีก ำหนดให้

เป็นคะแนนเตม็  5  =   150,000 บำทข้ึนไปต่อคน 
2.3 กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
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จ ำนวนเงินสนับสนุนงำนวิจยัหรืองำนสร้ำงสรรค์จำกภำยในและภำยนอกสถำบนัท่ี ก ำหนดให้
เป็นะแนนเตม็ 5  =  75,000 บำทข้ึนไปต่อคน 
สูตรกำรค ำนวณ  :   

1.  ค ำนวณจ ำนวนเงินสนบัสนุนงำนวิจยัหรืองำนสร้ำงสรรค์จำกภำยในและภำยนอกสถำบนัต่อ
จ ำนวนอำจำรยป์ระจ ำและนกัวจิยัประจ ำ 
 
จ ำนวนเงินสนบัสนุนงำนวจิยัฯ  =      
 

2.  แปลงจ ำนวนเงินท่ีค ำนวณไดใ้นขอ้ 1 เทียบกบัคะแนนเตม็ 5 
 
คะแนนท่ีได ้      =  
 
 

สรุปคะแนนทีไ่ด้ในระดับคณะวิชาและระดับสถาบัน 
1. คะแนนท่ีไดใ้นระดบัคณะวชิำ = ค่ำเฉล่ียของคะแนนท่ีไดข้องทุกกลุ่มสำขำวชิำในคณะวชิำ 
2. คะแนนท่ีไดใ้นระดบัสถำบนั   = ค่ำเฉล่ียของคะแนนท่ีไดข้องทุกคณะวชิำในสถำบนั 

หมายเหตุ : 
1. จ ำนวนอำจำรยแ์ละนกัวิจยัประจ ำ ให้นบัตำมปีกำรศึกษำ และนบัเฉพำะท่ีปฏิบติังำนจริงไม่นบั

รวมผูล้ำศึกษำต่อ 
2. ใหน้บัจ ำนวนเงินท่ีมีกำรลงนำมในสัญญำรับทุนในปีกำรศึกษำ ปีปฏิทิน ปีงบประมำณนั้นๆ ไม่ใช่

จ ำนวนเงินท่ีเบิกจ่ำยจริง 
3. กรณีท่ีมีหลกัฐำนกำรแบ่งสัดส่วนเงินสนบัสนุนงำนวิจยั ซ่ึงอำจเป็นหลกัฐำนจำกแหล่งทุนหรือ

หลกัฐำนจำกกำรตกลงร่วมกนัของสถำบนัท่ีร่วมโครงกำร ให้แบ่งสัดส่วนเงินตำมหลกัฐำนท่ีปรำกฏกรณีท่ีไม่มี
หลกัฐำน ใหแ้บ่งเงินตำมสัดส่วนผูร่้วมวจิยัของแต่ละสถำบนั 

4. กำรนบัจ ำนวนเงินสนบัสนุนโครงกำรวิจยั สำมำรถนบัเงินโครงกำรวิจยัสถำบนัท่ีไดล้งนำมใน
สัญญำรับทุนโดยอำจำรยห์รือนกัวิจยั แต่ไม่สำมำรถนบัเงินโครงกำรวิจยัสถำบนัท่ีบุคลำกรสำยสนบัสนุนท่ีไม่ใช่
นกัวจิยัเป็นผูด้  ำเนินกำร 

 
 
 
 

 

 จ ำนวนเงินสนบัสนุนงำนวจิยัฯจำกภำยในและภำยนอก  
        จ ำนวนอำจำรยป์ระจ ำและนกัวจิยัประจ ำ 

 จ ำนวนเงินสนบัสนุนงำนวจิยัฯจำกภำยในและภำยนอก 
 5 

 
จ ำนวนเงินสนบัสนุนงำนวจิยัฯท่ีก ำหนดใหเ้ป็นคะแนนเตม็ 5 
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องค์ประกอบที่ 5 กำรบริกำรวชิำกำรแก่สังคม 
 

          กำรบริกำรทำงวชิำกำรแก่สังคมเป็นหน่ึงในภำรกิจหลกัของสถำบนัอุดมศึกษำ สถำบนัพึงใหบ้ริกำร
ทำงวิชำกำรแก่ชุมชน สังคม และประเทศชำติ ในรูปแบบต่ำงๆ ตำมควำมถนดัและในดำ้นท่ีสถำบนัมี
ควำมเช่ียวชำญ กำรให้บริกำรทำงวิชำกำรอำจให้เปล่ำโดยไม่คิดค่ำใชจ่้ำยหรืออำจคิดค่ำใชจ่้ำยตำมควำม
เหมำะสม โดยใหบ้ริกำรทั้งหน่วยงำนภำครัฐและเอกชน หน่วยงำนอิสระ หน่วยงำนสำธำรณะชุมชน และ
สังคมโดยกวำ้ง รูปแบบกำรให้บริกำรทำงวิชำกำรมีควำมหลำกหลำย เช่น กำรอนุญำตให้ใชป้ระโยชน์
ทรัพยำกรของสถำบนั เป็นแหล่งอำ้งอิงทำงวิชำกำร ให้ค  ำปรึกษำ ให้กำรอบรม จดัประชุมหรือสัมมนำ
วชิำกำร ท ำงำนวจิยัเพื่อตอบค ำถำมต่ำงๆ หรือเพื่อช้ีแนะสังคม กำรใหบ้ริกำรทำงวิชำกำรนอกจำกเป็นกำร
ท ำประโยชน์ใหส้ังคมแลว้ สถำบนัยงัไดรั้บประโยชน์ในดำ้นต่ำง ๆ คือ เพิ่มพูนควำมรู้และประสบกำรณ์
ของอำจำรยอ์นัจะน ำมำสู่กำรพฒันำหลกัสูตร มีกำรบูรณำกำรเพื่อใช้ประโยชน์ทำงดำ้นกำรจดักำรเรียน
กำรสอนและกำรวิจยั พฒันำต ำแหน่งทำงวิชำกำรของอำจำรย ์สร้ำงเครือข่ำยกบัหน่วยงำนต่ำง ๆ ซ่ึงเป็น
แหล่งงำนของนกัศึกษำและเป็นกำรสร้ำงรำยไดข้องสถำบนัจำกกำรใหบ้ริกำรทำงวชิำกำรดว้ย 

 
ตัวบ่งช้ี 5.1   ระบบและกลไกกำรบริกำรทำงวชิำกำรแก่สังคม (สกอ. 5.1) 
ชนิดของตัวบ่งช้ี : กระบวนกำร 
ค ำอธิบำย 

กำรบริกำรทำงวชิำกำรแก่สังคมเป็นภำรกิจหลกัอยำ่งหน่ึงของสถำบนัอุดมศึกษำ สถำบนัพึงก ำหนด
หลกัเกณฑ์และขั้นตอนกำรบริกำรทำงวิชำกำรอยำ่งเป็นระบบ และมีกำรจดัโครงสร้ำงสถำบนัเพื่อเป็นกลไกใน
กำรขบัเคล่ือนระบบดงักล่ำว กำรให้บริกำรทำงวิชำกำรตอ้งมีควำมเช่ือมโยงกบักำรจดักำรเรียนกำรสอนและกำร
วจิยั และสำมำรถบูรณำกำรงำนบริกำรทำงวชิำกำรแก่สังคมกบักำรเรียนกำรสอนและกำรวจิยัอยำ่งเป็นรูปธรรม 
 
เกณฑ์มำตรฐำน :  

1. มีระบบและกลไกกำรบริกำรทำงวชิำกำรแก่สังคม และด ำเนินกำรตำมระบบท่ีก ำหนด 
2. มีกำรบูรณำกำรงำนบริกำรทำงวชิำกำรแก่สังคมกบักำรเรียนกำรสอน 
3. มีกำรบูรณำกำรงำนบริกำรทำงวชิำกำรแก่สังคมกบักำรวจิยั 
4. มีกำรประเมินผลควำมส ำเร็จของกำรบูรณำกำรงำนบริกำรทำงวิชำกำรแก่สังคมกบักำรเรียนกำร

สอนและกำรวจิยั 
5. มีกำรน ำผลกำรประเมินไปปรับปรุงกำรบูรณำกำรงำนบริกำรทำงวิชำกำรแก่สังคมกบักำรเรียน

กำรสอนและกำรวจิยั 
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หมายเหตุ : 
เกณฑม์ำตรฐำนขอ้ท่ี 4 ตอ้งมีกำรประเมินควำมส ำเร็จของกำรบูรณำกำรตำมเกณฑข์อ้ 2 และขอ้ 3 
 
เกณฑ์กำรประเมิน :  
 

คะแนน  1 คะแนน  2 คะแนน  3 คะแนน  4 คะแนน  5 
มีกำรด ำเนินกำร            

1 ขอ้ 
มีกำรด ำเนินกำร         

2 ขอ้ 
มีกำรด ำเนินกำร          

3 ขอ้ 
มีกำรด ำเนินกำร                

4 ขอ้ 
มีกำรด ำเนินกำร                 

5 ขอ้ 
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ตัวบ่งช้ี 5.2   กระบวนกำรบริกำรทำงวชิำกำรให้เกดิประโยชน์ต่อสังคม (สกอ. 5.2) 
ชนิดของตัวบ่งช้ี : กระบวนกำร 
ค ำอธิบำย 

ควำมสำมำรถในกำรใหบ้ริกำรทำงวิชำกำรในลกัษณะห่วงโซ่คุณภำพท่ีสนองควำมตอ้งกำรและเป็น
ท่ีพึ่งของชุมชน ภำครัฐ ภำคเอกชน หน่วยงำนวิชำชีพ สังคมไดอ้ยำ่งมีคุณภำพตำมศกัยภำพและควำมพร้อมตำม
จุดเนน้ของสถำบนั พิจำรณำไดจ้ำก (1) ประโยชน์หรือผลกระทบของกำรให้บริกำรทำงวิชำกำร (2) กำรสร้ำง
ควำมร่วมมือกบัหน่วยงำนภำยนอก และ (3) ควำมรู้ท่ีเกิดจำกกำรให้บริกำรทำงวิชำกำรและกำรเผยแพร่ควำมรู้นั้น
ทั้งภำยในและภำยนอกสถำบนั 

 
เกณฑ์มำตรฐำน : 

1. มีกำรส ำรวจควำมตอ้งกำรของชุมชน หรือภำครัฐ หรือภำคเอกชน หรือหน่วยงำนวิชำชีพเพื่อ
ประกอบกำรก ำหนดทิศทำงและกำรจดัท ำแผนกำรบริกำรทำงวชิำกำรตำมจุดเนน้ของสถำบนั 

2. มีควำมร่วมมือดำ้นบริกำรทำงวิชำกำรเพื่อกำรเรียนรู้และเสริมสร้ำงควำมเขม้แข็งของชุมชน หรือ
ภำคเอกชน หรือภำครัฐ หรือหน่วยงำนวชิำชีพ 

3. มีกำรประเมินประโยชน์หรือผลกระทบของกำรใหบ้ริกำรทำงวชิำกำรต่อสังคม 
4. มีกำรน ำผลกำรประเมินในขอ้ 3 ไปพฒันำระบบและกลไก หรือกิจกรรมกำรให้บริกำรทำง

วชิำกำร 
5. มีกำรพฒันำควำมรู้ท่ีได้จำกกำรให้บริกำรทำงวิชำกำรและถ่ำยทอดควำมรู้สู่บุคลำกรภำยใน

สถำบนัและเผยแพร่สู่สำธำรณชน 
 
เกณฑ์กำรประเมิน : 

คะแนน  1 คะแนน  2 คะแนน  3 คะแนน  4 คะแนน  5 
มีกำรด ำเนินกำร            

1 ขอ้ 
มีกำรด ำเนินกำร         

2 ขอ้ 
มีกำรด ำเนินกำร          

3 ขอ้ 
มีกำรด ำเนินกำร                

4 ขอ้ 
มีกำรด ำเนินกำร                 

5 ขอ้ 
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องค์ประกอบที่ ๖. กำรท ำนุบ ำรุงศิลปและวฒันธรรม 
 

          กำรท ำนุบ ำรุงศิลปะและวฒันธรรมถือเป็นพนัธกิจส ำคญัประกำรหน่ึงของสถำบนัอุดมศึกษำ
ดังนั้ น สถำบันอุดมศึกษำจึงต้องมีระบบและกลไกกำรด ำเนินงำนด้ำนน้ีให้เป็นไปอย่ำงมี
ประสิทธิภำพและคุณภำพ โดยอำจมีจุดเนน้เฉพำะท่ีแตกต่ำงกนัตำมปรัชญำและธรรมชำติของแต่ละ
สถำบนั และมีกำรบูรณำกำรเขำ้กบัพนัธกิจอ่ืนๆ โดยเฉพำะกำรผลิตบณัฑิต รวมทั้งมีกำรจดักิจกรรม
ท่ีฟ้ืนฟู อนุรักษ ์สืบสำนพฒันำ เผยแพร่ศิลปะและวฒันธรรม สร้ำงสรรค์ ส่งเสริมภูมิปัญญำทอ้งถ่ิน
ใหเ้ป็นรำกฐำนกำรพฒันำองคค์วำมรู้ท่ีดีข้ึน 

 
 
ตัวบ่งช้ี 6.1  ระบบและกลไกกำรท ำนุบ ำรุงศิลปะและวฒันธรรม (สกอ.  6.1) 
ชนิดของตัวบ่งช้ี : กระบวนกำร 
ค ำอธิบำย 

สถำบนัอุดมศึกษำตอ้งมีนโยบำย แผนงำน โครงสร้ำง และกำรบริหำรจดักำรงำนท ำนุบ ำรุงศิลปะ
และวฒันธรรมทั้งกำรอนุรักษ ์ฟ้ืนฟู สืบสำน เผยแพร่วฒันธรรม ภูมิปัญญำทอ้งถ่ินตำมจุดเนน้ของสถำบนัอยำ่งมี
ประสิทธิภำพและประสิทธิผล มีกำรบูรณำกำรกำรท ำนุบ ำรุงศิลปะและวฒันธรรมกบักำรเรียนกำรสอนและ
กิจกรรมนกัศึกษำ 
 
เกณฑ์มำตรฐำน :  

1. มีระบบและกลไกกำรท ำนุบ ำรุงศิลปะและวฒันธรรม และด ำเนินกำรตำมระบบท่ีก ำหนด 
2. มีกำรบูรณำกำรงำนดำ้นท ำนุบ ำรุงศิลปะและวฒันธรรมกบักำรจดักำรเรียนกำรสอนและกิจกรรม

นกัศึกษำ 
3. มีกำรเผยแพร่กิจกรรมหรือกำรบริกำรดำ้นท ำนุบ ำรุงศิลปะและวฒันธรรมต่อสำธำรณชน 
4. มีกำรประเมินผลควำมส ำเร็จของกำรบูรณำกำรงำนดำ้นท ำนุบ ำรุงศิลปะและวฒันธรรมกบักำร

จดักำรเรียนกำรสอนและกิจกรรมนกัศึกษำ 
5. มีกำรน ำผลกำรประเมินไปปรับปรุงกำรบูรณำกำรงำนดำ้นท ำนุบ ำรุงศิลปะและวฒันธรรมกบักำร

จดักำรเรียนกำรสอนและกิจกรรมนกัศึกษำ 
6. มีกำรก ำหนดหรือสร้ำงมำตรฐำนคุณภำพดำ้นศิลปะและวฒันธรรมและมีผลงำนเป็นท่ียอมรับใน

ระดบัชำติ 
 

เกณฑ์กำรประเมิน 
1 2 3 4 5 

มีกำรด ำเนินกำร  
1 ขอ้ 

มีกำรด ำเนินกำร  
2 ขอ้ 

มีกำรด ำเนินกำร 
3 ขอ้ 

มีกำรด ำเนินกำร 
4 ขอ้ 

มีกำรด ำเนินกำร 
5 หรือ 6 ขอ้ 
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องค์ประกอบที่ 7. กำรบริหำรและกำรจัดกำร 
 

              สถำบนัอุดมศึกษำตอ้งให้ควำมส ำคญักบักำรบริหำรจดักำร โดยมีสภำมหำวิทยำลยัท ำหนำ้ท่ีใน
กำรก ำกบัดูแลกำรท ำงำนของสถำบนัให้มีประสิทธิภำพ สถำบนัอุดมศึกษำจะตอ้งบริหำรจดักำรดำ้น
ต่ำงๆ ให้มีคุณภำพ เช่น ทรัพยำกรบุคคล ระบบฐำนขอ้มูล กำรบริหำรควำมเส่ียง กำรบริหำรกำร
เปล่ียนแปลง กำรบริหำรทรัพยำกรทั้งหมด ฯลฯ เพื่อสัมฤทธิผลตำมเป้ำหมำยท่ีก ำหนดไว ้ โดยใชห้ลกั
ธรรมำภิบำล (Good Governance) 

 
 
ตัวบ่งช้ี 7.1   ภำวะผู้น ำของสภำสถำบันและผู้บริหำรทุกระดับของสถำบัน (สกอ. 7.1) 
ชนิดของตัวบ่งช้ี : กระบวนกำร 
ค ำอธิบำย 

ปัจจยัสนบัสนุนท่ีส ำคญัต่อกำรเจริญกำ้วหนำ้ของสถำบนัอุดมศึกษำ คือสภำสถำบนัและผูบ้ริหำรทุก
ระดบัของสถำบนันั้น ๆ หำกสภำสถำบนัและผูบ้ริหำรมีวิสัยทศัน์ เป็นผูน้ ำท่ีดี มีธรรมำภิบำล รับผิดชอบต่อสังคม 
รักควำมกำ้วหนำ้ ดูแลบุคลำกรอยำ่งดี เปิดโอกำสให้ชุมชนเขำ้มำมีส่วนร่วมในกำรบริหำร มีควำมสำมำรถในกำร
ตดัสินใจแกปั้ญหำ และก ำกบัดูแล ติดตำมผลกำรด ำเนินงำนของสถำบนัไปในทิศทำงท่ีถูกตอ้ง  จะท ำให้สถำบนั
เจริญรุดหนำ้อยำ่งรวดเร็ว 

 
เกณฑ์มำตรฐำน :  

1. สภำสถำบนัปฏิบติัหนำ้ท่ีตำมท่ีกฎหมำยก ำหนดครบถว้นและมีกำรประเมินตนเองตำมหลกัเกณฑ์
ท่ีก ำหนดล่วงหนำ้ 

2. ผูบ้ริหำรมีวสิัยทศัน์ ก ำหนดทิศทำงกำรด ำเนินงำน และสำมำรถถ่ำยทอดไปยงับุคลำกรทุกระดบั มี
ควำมสำมำรถในกำรวำงแผนกลยทุธ์ มีกำรน ำขอ้มูลสำรสนเทศเป็นฐำนในกำรปฏิบติังำนและพฒันำสถำบนั 

3. ผูบ้ริหำรมีกำรก ำกบั ติดตำมและประเมินผลกำรด ำเนินงำนตำมท่ีมอบหมำย รวมทั้งสำมำรถ
ส่ือสำรแผนและผลกำรด ำเนินงำนของสถำบนัไปยงับุคลำกรในสถำบนั 

4. ผูบ้ริหำรสนับสนุนให้บุคลำกรในสถำบนัมีส่วนร่วมในกำรบริหำรจดักำร ให้อ ำนำจในกำร
ตดัสินใจแก่บุคลำกรตำมควำมเหมำะสม 

5. ผูบ้ริหำรถ่ำยทอดควำมรู้และส่งเสริมพฒันำผูร่้วมงำน เพื่อให้สำมำรถท ำงำนบรรลุวตัถุประสงค์
ของสถำบนัเตม็ตำมศกัยภำพ 

6. ผูบ้ริหำรบริหำรงำนดว้ยหลกัธรรมำภิบำล โดยค ำนึงถึงประโยชน์ของสถำบนัและผูมี้ส่วนไดส่้วน
เสีย 

7. สภำสถำบนัประเมินผลกำรบริหำรงำนของสถำบนัและผูบ้ริหำรน ำผลกำรประเมินไปปรับปรุง
กำรบริหำรงำนอยำ่งเป็นรูปธรรม 
 
หมายเหตุ : หำกจะประเมินผำ่นเกณฑ์กำรประเมินมำตรฐำนขอ้ท่ี 6 นั้น ตอ้งแสดงขอ้มูลกำรบริหำรงำนตำมหลกั
ธรรมำภิบำลครบถว้นทั้ง 10 ประกำร ตำมนิยำมศพัทท่ี์ระบุไว ้ซ่ึงสอดคลอ้งเป็นไปตำมเกณฑข์อง สมศ.  
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เกณฑ์กำรประเมิน :  
คะแนน  1 คะแนน  2 คะแนน  3 คะแนน  4 คะแนน  5 

มีกำรด ำเนินกำร     
1  ขอ้ 

มีกำรด ำเนินกำร     
2  หรือ 3 ขอ้ 

มีกำรด ำเนินกำร     
4 หรือ 5 ขอ้ 

มีกำรด ำเนินกำร     
6 ขอ้ 

มีกำรด ำเนินกำร     
7 ขอ้ 
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ตัวบ่งช้ี 7.2  กำรพฒันำสถำบันสู่สถำบันเรียนรู้ (สกอ. 7.2) 
ชนิดของตัวบ่งช้ี : กระบวนกำร 
ค ำอธิบำย 

มำตรฐำนกำรอุดมศึกษำขอ้ท่ี 3 ก ำหนดให้สถำบนัมีกำรสร้ำงและพฒันำสังคมฐำนควำมรู้และสังคม
แห่งกำรเรียนรู้ ซ่ึงตอ้งมีกำรจดักำรควำมรู้เพื่อมุ่งสู่สถำบนัแห่งกำรเรียนรู้ โดยมีกำรรวบรวมองคค์วำมรู้ท่ีมีอยูใ่น
สถำบนัซ่ึงกระจดักระจำยอยู่ในตวับุคคลหรือเอกสำรมำพฒันำให้เป็นระบบ เพื่อให้ทุกคนในสถำบนัสำมำรถ
เข้ำถึงควำมรู้ และพฒันำตนเองให้เป็นผูรู้้ รวมทั้งปฏิบติังำนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ อนัจะส่งผลให้
สถำบนัอุดมศึกษำมีควำมสำมำรถในเชิงแข่งขนัสูงสุด กระบวนกำรในกำรบริหำรจดักำรควำมรู้ในสถำบนั 
ประกอบดว้ย กำรระบุควำมรู้ กำรคดัเลือก กำรรวบรวม กำรจดัเก็บควำมรู้กำรเขำ้ถึงขอ้มูล และกำรแลกเปล่ียน
ควำมรู้ทั้งภำยในและภำยนอกสถำบนั กำรสร้ำงบรรยำกำศและวฒันธรรมกำรเรียนรู้ภำยในสถำบนั  กำรก ำหนด
แนววิธีปฏิบติังำน ตลอดจนกำรใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศเพื่อเพิ่มประสิทธิภำพกำรบริหำรจดักำรควำมรู้ใน
สถำบนัใหดี้ยิง่ข้ึน 
 
เกณฑ์มำตรฐำน :  

1. มีกำรก ำหนดประเด็นควำมรู้และเป้ำหมำยของกำรจดักำรควำมรู้ท่ีสอดคลอ้งกบัแผนกลยุทธ์ของ
สถำบนัอยำ่งนอ้ยครอบคลุมพนัธกิจดำ้นกำรผลิตบณัฑิตและดำ้นกำรวจิยั 

2. ก ำหนดบุคลำกรกลุ่มเป้ำหมำยท่ีจะพฒันำควำมรู้และทกัษะดำ้นกำรผลิตบณัฑิตและดำ้นกำรวิจยั
อยำ่งชดัเจนตำมประเด็นควำมรู้ท่ีก ำหนดในขอ้ 1 

3. มีกำรแบ่งปันและแลกเปล่ียนเรียนรู้จำกควำมรู้ ทกัษะของผูมี้ประสบกำรณ์ตรง (tacit knowledge) 
เพื่อคน้หำแนวปฏิบติัท่ีดีตำมประเด็นควำมรู้ท่ีก ำหนดในขอ้ 1 และเผยแพร่ไปสู่บุคลำกรกลุ่มเป้ำหมำยท่ีก ำหนด 

4. มีกำรรวบรวมควำมรู้ตำมประเด็นควำมรู้ท่ีก ำหนดในขอ้ 1 ทั้งท่ีมีอยูใ่นตวับุคคลและแหล่งเรียนรู้
อ่ืนๆ ท่ีเป็นแนวปฏิบติัท่ีดีมำพฒันำและจดัเก็บอยำ่งเป็นระบบโดยเผยแพร่ออกมำเป็นลำยลกัษณ์อกัษร (explicit 
knowledge) 

5. มีกำรน ำควำมรู้ท่ีไดจ้ำกกำรจดักำรควำมรู้ในปีกำรศึกษำปัจจุบนัหรือปีกำรศึกษำท่ีผำ่นมำท่ีเป็น
ลำยลกัษณ์อกัษร (explicit knowledge) และจำกควำมรู้ ทกัษะของผูมี้ประสบกำรณ์ตรง (tacit knowledge) ท่ีเป็น
แนวปฏิบติัท่ีดีมำปรับใชใ้นกำรปฏิบติังำนจริง          
เกณฑ์กำรประเมิน :  
 

คะแนน  1 คะแนน  2 คะแนน  3 คะแนน  4 คะแนน  5 
มีกำรด ำเนินกำร     

1  ขอ้ 
มีกำรด ำเนินกำร     

2  ขอ้ 
มีกำรด ำเนินกำร     

3 ขอ้ 
มีกำรด ำเนินกำร     

4 ขอ้ 
มีกำรด ำเนินกำร     

5 ขอ้ 
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ตัวบ่งช้ี 7.3  ระบบสำรสนเทศเพือ่กำรบริหำรและกำรตัดสินใจ (สกอ. 7.3) 
ชนิดของตัวบ่งช้ี : กระบวนกำร 
ค ำอธิบำย 

สถำบนัควรมีกำรพฒันำระบบสำรสนเทศเพื่อกำรบริหำรและกำรตดัสินใจท่ีสอดรับกบันโยบำยและ
กำรวำงแผนระดบัสถำบนั เพื่อใหเ้ป็นระบบท่ีสมบูรณ์สำมำรถเช่ือมโยงกบัทุกหน่วยงำนท่ีเก่ียวขอ้งทั้งภำยในและ
ภำยนอก เป็นระบบท่ีใชง้ำนไดท้ั้งเพื่อกำรบริหำร กำรวำงแผนและกำรตดัสินใจของผูบ้ริหำรทุกระดบั  เพื่อกำร
ปฏิบติังำนตำมภำรกิจทุกดำ้นของบุคลำกร เพื่อกำรติดตำมตรวจสอบและประเมินกำรด ำเนินงำน ตลอดจนเพื่อกำร
ปรับปรุงและพฒันำสถำบนั ทั้งน้ี ระบบดงักล่ำวตอ้งมีควำมสะดวกในกำรใชง้ำนโดยประเมินจำกควำมพึงพอใจ
ของผูใ้ช ้

 
เกณฑ์มำตรฐำน :  

1. มีแผนระบบสำรสนเทศ (Information System Plan) 
2. มีระบบสำรสนเทศเพื่อกำรบริหำรและกำรตดัสินใจตำมพนัธกิจของสถำบนั โดยอยำ่งนอ้ยตอ้ง

ครอบคลุมกำรจดักำรเรียนกำรสอน กำรวิจยั กำรบริหำรจดักำร และกำรเงิน และสำมำรถน ำไปใช้ในกำร
ด ำเนินงำนประกนัคุณภำพ 

3. มีกำรประเมินควำมพึงพอใจของผูใ้ชร้ะบบสำรสนเทศ 
4. มีกำรน ำผลกำรประเมินควำมพึงพอใจของผูใ้ชร้ะบบสำรสนเทศมำปรับปรุงระบบสำรสนเทศ 
5. มีกำรส่งขอ้มูลผำ่นระบบเครือข่ำยของหน่วยงำนภำยนอกท่ีเก่ียวขอ้งตำมท่ีก ำหนด 

 
เกณฑ์กำรประเมิน :  
 

คะแนน  1 คะแนน  2 คะแนน  3 คะแนน  4 คะแนน  5 
มีกำรด ำเนินกำร     

1  ขอ้ 
มีกำรด ำเนินกำร     

2  ขอ้ 
มีกำรด ำเนินกำร     

3 ขอ้ 
มีกำรด ำเนินกำร     

4ขอ้ 
มีกำรด ำเนินกำร     

5 ขอ้ 
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ตัวบ่งช้ี 7.4 ระบบบริหำรควำมเส่ียง (สกอ. 7.4) 
ชนิดของตัวบ่งช้ี : กระบวนกำร 
 
ค ำอธิบำย 

เพื่อให้สถำบนัอุดมศึกษำมีระบบบริหำรควำมเส่ียง โดยกำรบริหำรและควบคุมปัจจยั กิจกรรม และ
กระบวนกำรด ำเนินงำนท่ีอำจเป็นมูลเหตุของควำมเสียหำย (ทั้งในรูปของตวัเงิน หรือไม่ใช่ตวัเงิน เช่น ช่ือเสียง 
และกำรฟ้องร้องจำกกำรไม่ปฏิบติัตำมกฎหมำย ระเบียบ ขอ้บงัคบัประสิทธิภำพ ประสิทธิผล หรือควำมคุม้ค่ำ) 
เพื่อให้ระดบัควำมเส่ียง และขนำดของควำมเสียหำยท่ีจะเกิดข้ึนในอนำคตอยู่ในระดบัท่ียอมรับและควบคุมได ้
โดยค ำนึงถึงกำรเรียนรู้วิธีกำรป้องกนัจำกกำรคำดกำรณ์ปัญหำล่วงหน้ำและโอกำสในกำรเกิด เพื่อป้องกนัหรือ
บรรเทำควำมรุนแรงของปัญหำ รวมทั้งกำรมีแผนส ำรองต่อภำวะฉุกเฉิน เพื่อให้มัน่ใจวำ่ระบบงำนต่ำง ๆ มีควำม
พร้อมใชง้ำน มีกำรปรับปรุงระบบอยำ่งต่อเน่ืองและทนัต่อกำรเปล่ียนแปลงเพื่อกำรบรรลุเป้ำหมำยของสถำบนั
ตำมยทุธศำสตร์หรือกลยทุธ์เป็นส ำคญั 
 
เกณฑ์มำตรฐำน :  

1. มีกำรแต่งตั้งคณะกรรมกำรหรือคณะท ำงำนบริหำรควำมเส่ียง โดยมีผูบ้ริหำรระดบัสูงและตวัแทน
ท่ีรับผดิชอบพนัธกิจหลกัของสถำบนัร่วมเป็นคณะกรรมกำรหรือคณะท ำงำน 

2. มีกำรวิเครำะห์และระบุควำมเส่ียง และปัจจยัท่ีก่อให้เกิดควำมเส่ียงอยำ่งนอ้ย 3 ดำ้น ตำมบริบท
ของสถำบนั ตวัอยำ่งเช่น 

- ควำมเส่ียงดำ้นทรัพยำกร (กำรเงิน งบประมำณ ระบบเทคโนโลยสีำรสนเทศ อำคำรสถำนท่ี) 
- ควำมเส่ียงดำ้นยทุธศำสตร์ หรือกลยทุธ์ของสถำบนั 
- ควำมเส่ียงดำ้นนโยบำย กฎหมำย ระเบียบ ขอ้บงัคบั 
- ควำมเส่ียงดำ้นกำรปฏิบติังำน เช่น ควำมเส่ียงของกระบวนกำรบริหำรหลกัสูตร กำรบริหำร

งำนวจิยั ระบบงำน ระบบประกนัคุณภำพ 
- ควำมเส่ียงดำ้นบุคลำกรและควำมเส่ียงดำ้นธรรมำภิบำล  โดยเฉพำะจรรยำบรรณของอำจำรย์

และบุคลำกร 
- ควำมเส่ียงจำกเหตุกำรณ์ภำยนอก 
- อ่ืน ๆ ตำมบริบทของสถำบนั 

3. มีกำรประเมินโอกำสและผลกระทบของควำมเส่ียงและจดัล ำดบัควำมเส่ียงท่ีไดจ้ำกกำรวิเครำะห์  ใน
ขอ้ 2 

4. มีกำรจดัท ำแผนบริหำรควำมเส่ียงท่ีมีระดบัควำมเส่ียงสูง และด ำเนินกำรตำมแผน 
5. มีกำรติดตำม และประเมินผลกำรด ำเนินงำนตำมแผน และรำยงำนต่อสภำสถำบนัเพื่อพิจำรณำ

อยำ่งนอ้ยปีละ 1 คร้ัง 
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6. มีกำรน ำผลกำรประเมิน และขอ้เสนอแนะจำกสภำสถำบนัไปใชใ้นกำรปรับแผนหรือวเิครำะห์
ควำมเส่ียงในรอบปีถดัไป 
หมายเหตุ : 

คะแนนกำรประเมินจะเท่ำกบั 0 หำกพบว่ำเกิดเหตุกำรณ์ร้ำยแรงข้ึนภำยในสถำบนัในรอบปีกำร
ประเมิน ท่ีส่งผลกระทบต่อชีวิตและควำมปลอดภยัของนกัศึกษำ คณำจำรย ์บุคลำกร หรือต่อช่ือเสียงภำพลกัษณ์ 
หรือต่อควำมมัน่คงทำงกำรเงินของสถำบนั อนัเน่ืองมำจำกควำมบกพร่องของสถำบนัในกำรควบคุม หรือจดักำร
กบัควำมเส่ียง หรือปัจจยัเส่ียงท่ีไม่มีประสิทธิภำพเพียงพอ โดยมีหลกัฐำนประกอบท่ีชดัเจน 

ตวัอยำ่งควำมเส่ียงร้ำยแรงท่ีใหผ้ลประเมินเป็นศูนย ์(0) คะแนน เช่น 
1. มีกำรเสียชีวติและถูกท ำร้ำยร่ำงกำยหรือจิตใจอยำ่งรุนแรงของนกัศึกษำ คณำจำรยบุ์คลำกรภำยใน

สถำบนั ทั้งๆ ท่ีอยูใ่นวสิัยท่ีสถำบนัสำมำรถป้องกนัหรือลดผลกระทบในเหตุกำรณ์ท่ีเกิดข้ึนได ้แต่ไม่พบแผนกำร
จดักำรควำมเส่ียงหรือไม่พบควำมพยำยำมของสถำบนัในกำรระงบัเหตุกำรณ์ดงักล่ำว 

2. สถำบนัหรือหน่วยงำนเส่ือมเสียช่ือเสียงหรือมีภำพลกัษณ์ท่ีไม่ดี อนัเน่ืองมำจำกปัจจยัต่ำงๆ เช่น 
คณำจำรย ์นกัวจิยัหรือบุคลำกรขำดจริยธรรม จรรยำบรรณ กำรไม่ปฏิบติัตำมมำตรฐำนหรือกฎกระทรวง และเกิด
เป็นข่ำวปรำกฏใหเ้ห็นตำมส่ือต่ำง เช่น หนงัสือพิมพ ์ข่ำว online เป็นตน้ 

3. สถำบนัหรือหน่วยงำนขำดสภำพคล่องในดำ้นกำรเงินจนท ำให้ตอ้งปิดหลกัสูตรหรือไม่สำมำรถ
ปฏิบติัตำมเกณฑม์ำตรฐำนหลกัสูตรระดบัอุดมศึกษำของส ำนกังำนคณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำไดส่้งผลกระทบ
ต่อนกัศึกษำปัจจุบนัท่ีเรียนอยูอ่ยำ่งรุนแรง 
 
เกณฑ์กำรประเมิน :  

คะแนน  1 คะแนน 2 คะแนน  3 คะแนน  4 คะแนน  5 
มีกำรด ำเนินกำร     

1  ขอ้ 
มีกำรด ำเนินกำร     

2  ขอ้ 
มีกำรด ำเนินกำร     
3 หรือ 4 ขอ้ 

มีกำรด ำเนินกำร     
5 ขอ้ 

มีกำรด ำเนินกำร     
6 ขอ้ 

 
** หำกมีคณะใดคณะหน่ึงไดค้ะแนนกำรประเมินเป็นศูนย์ (0) แลว้ สถำบนัก็จะไดค้ะแนนกำรประเมิน

เป็นศูนย ์(0) ดว้ยเช่นกนั หำกเป็นไปตำมเง่ือนไขท่ีกล่ำวไวข้ำ้งตน้ 
 

กำรไม่เขำ้ข่ำยท่ีท ำใหผ้ลกำรประเมินไดค้ะแนนเป็นศูนย ์(0) ไดแ้ก่ 
1. สถำบนัมีกำรวิเครำะห์และจดัท ำแผนบริหำรควำมเส่ียงเชิงป้องกนั หรือมีแผนรองรับเพื่อลด

ผลกระทบส ำหรับควำมเส่ียงท่ีท ำใหเ้กิดเร่ืองร้ำยแรงดงักล่ำวไวล่้วงหนำ้ และด ำเนินกำรตำมแผน 
2. เป็นเหตุสุดวสิัย อยูน่อกเหนือกำรบริหำรจดักำร (กำรควบคุมหรือกำรป้องกนั) ของสถำบนั 
3. เหตุกำรณ์ร้ำยแรงดงักล่ำวมีควำมรุนแรงท่ีลดนอ้ยลงมำกจำกแผนรองรับผลกระทบท่ีไดก้ ำหนดไว้

ล่วงหนำ้ 
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องค์ประกอบที่ 8. กำรเงินและงบประมำณ 
 

           กำรเงินและงบประมำณเป็นส่ิงท่ีส ำคญัอยำ่งหน่ึงของสถำบนัอุดมศึกษำ ไม่วำ่แหล่งเงินทุน
ของสถำบนัอุดมศึกษำจะไดม้ำจำกงบประมำณแผน่ดิน (ส ำหรับสถำบนัอุดมศึกษำของรัฐ) หรือเงิน
รำยไดข้องสถำบนั เช่น ค่ำหน่วยกิต ค่ำธรรมเนียม ค่ำบ ำรุงกำรศึกษำต่ำงๆ ของนกัศึกษำ รำยไดจ้ำก
งำนวจิยั บริกำรทำงวชิำกำร ค่ำเช่ำทรัพยสิ์น ฯลฯ ผบ้ริหำรสถำบนัจะตอ้งมีแผนกำรใชเ้งินท่ีสะทอ้น
ควำมตอ้งกำรใชเ้งินเพื่อกำรด ำเนินงำนตำมแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบติังำนประจ ำปีของสถำบนัได้
อยำ่งมีประสิทธิภำพ ท ำควำมเขำ้ใจกบักำรวิเครำะห์ทำงกำรเงิน เช่น ค่ำใช้จ่ำยทั้งหมดต่อจ ำนวน
นกัศึกษำ ทรัพยสิ์นถำวรต่อจ ำนวนนกัศึกษำ ค่ำใชจ่้ำยท่ีสถำบนัใชส้ ำหรับกำรผลิตบณัฑิตต่อหัว 
จ ำแนกตำมกลุ่มสำขำ รำยไดท้ั้งหมดของสถำบนัหลงัจำกหักงบ (ค่ำใช้จ่ำย)ด ำเนินกำรทั้งหมด 
งบประมำณในกำรพฒันำอำจำรย ์ควำมรวดเร็วในกำรเบิกจ่ำย ร้อยละของงบประมำณท่ีประหยดัได้
หลงัจำกท่ีปฏิบติัตำมภำรกิจทุกอยำ่งครบถว้น ส่ิงเหล่ำน้ีจะเป็นกำรแสดงศกัยภำพเชิงกำรบริหำร
จดักำรด้ำนกำรเงินของสถำบนัท่ีเน้นถึงควำมโปร่งใส ควำมถูกตอ้งใช้เม็ดเงินอย่ำงคุม้ค่ำ มี
ประสิทธิภำพ และเกิดประโยชน์สูงสุด 

 
ตัวบ่งช้ี 8.1   ระบบและกลไกกำรเงินและงบประมำณ (สกอ. 8.1) 
ชนิดของตัวบ่งช้ี : กระบวนกำร 
ค ำอธิบำย 
 

สถำบนัอุดมศึกษำจะตอ้งมีระบบในกำรจดัหำและจดัสรรเงินอยำ่งมีประสิทธิภำพ จะตอ้งมีแผนกล
ยทุธ์ทำงดำ้นกำรเงินซ่ึงเป็นแผนจดัหำเงินทุนจำกแหล่งเงินทุนต่ำง ๆ ท่ีสำมำรถผลกัดนัแผนกลยทุธ์ของสถำบนัให้
สำมำรถด ำเนินกำรได้ มีกำรวิเครำะห์รำยได้ ค่ำใช้จ่ำยของกำรด ำเนินงำน ทั้งจำกงบประมำณแผน่ดินและเงิน
รำยไดอ่ื้น ๆ ท่ีสถำบนัไดรั้บ มีกำรจดัสรรงบประมำณและกำรจดัท ำรำยงำนทำงกำรเงินอยำ่งเป็นระบบครบทุก
พนัธกิจ มีระบบกำรตรวจสอบกำรใชเ้งินอยำ่งมีประสิทธิภำพ รำยงำนทำงกำรเงินตอ้งแสดงรำยละเอียดกำรใชจ่้ำย
ในทุกพนัธกิจ โครงกำร กิจกรรมเพื่อใหส้ำมำรถวเิครำะห์สถำนะทำงกำรเงินและควำมมัน่คงของสถำบนัได ้
เกณฑ์มำตรฐำน :  

1. มีแผนกลยทุธ์ทำงกำรเงินท่ีสอดคลอ้งกบัแผนกลยทุธ์ของสถำบนั 
2. มีแนวทำงจดัหำทรัพยำกรทำงดำ้นกำรเงิน หลกัเกณฑก์ำรจดัสรร และกำรวำงแผนกำรใชเ้งินอยำ่ง

มีประสิทธิภำพ โปร่งใส ตรวจสอบได ้
3. มีงบประมำณประจ ำปีท่ีสอดคลอ้งกบัแผนปฏิบติักำรในแต่ละพนัธกิจและกำรพฒันำสถำบนัและ

บุคลำกร 
4. มีกำรจดัท ำรำยงำนทำงกำรเงินอยำ่งเป็นระบบ และรำยงำนต่อสภำสถำบนัอยำ่งนอ้ยปีละ2 คร้ัง 
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5. มีกำรน ำขอ้มูลทำงกำรเงินไปใชใ้นกำรวิเครำะห์ค่ำใชจ่้ำย และวิเครำะห์สถำนะทำงกำรเงินและ
ควำมมัน่คงของสถำบนัอยำ่งต่อเน่ือง 

6. มีหน่วยงำนตรวจสอบภำยในและภำยนอก ท ำหน้ำท่ีตรวจ ติดตำมกำรใช้เงินให้เป็นไปตำม
ระเบียบและกฎเกณฑท่ี์สถำบนัก ำหนด 

7. ผูบ้ริหำรระดบัสูงมีกำรติดตำมผลกำรใชเ้งินใหเ้ป็นไปตำมเป้ำหมำย และน ำขอ้มูลจำกรำยงำนทำง
กำรเงินไปใชใ้นกำรวำงแผนและกำรตดัสินใจ 
 
หมายเหตุ : 

แผนกลยุทธ์ทำงกำรเงิน เป็นแผนระยะยำวท่ีระบุท่ีมำและใช้ไปของทรัพยำกรทำงกำรเงินของ
สถำบนัท่ีสำมำรถผลกัดนัแผนกลยทุธ์ของสถำบนัให้สำมำรถด ำเนินกำรได้ แผนกลยุทธ์ทำงกำรเงินจะสอดรับไป
กบัแผนกลยทุธ์ของสถำบนั สถำบนัควรประเมินควำมตอ้งกำรทรัพยำกรท่ีตอ้งจดัหำส ำหรับกำรด ำเนินงำนตำมกล
ยทุธ์แต่ละกลยทุธ์และประเมินมูลค่ำของทรัพยำกรออกมำเป็นเงินทุนท่ีตอ้งกำรใช ้ซ่ึงจะเป็นควำมตอ้งกำรเงินทุน
ในระยะยำวเท่ำกบัเวลำท่ีสถำบนัใช้ในกำรด ำเนินกำรให้กลยุทธ์นั้นบงัเกิดผล จำกนั้นจึงจะก ำหนดให้เห็นอย่ำง
ชดัเจนถึงท่ีมำของเงินทุนท่ีตอ้งกำรใชว้ำ่สำมำรถจดัหำไดจ้ำกแหล่งเงินทุนใด เช่น รำยไดค้่ำธรรมเนียมกำรศึกษำ 
งบประมำณแผน่ดินหรือเงินอุดหนุนจำกรัฐบำล เงินทุนสะสมของหน่วยงำน เงินบริจำคจำกหน่วยงำนภำยนอก
หรือศิษยเ์ก่ำ หรือสถำบนัจะตอ้งมีกำรระดมทุนดว้ยวิธีกำรอ่ืนๆ อีกเพิ่มเติม เช่น กำรแปลงทรัพยสิ์นทำงปัญญำ
เป็นมูลค่ำ รวมทั้งมีกำรวิเครำะห์ตน้ทุนของกำรด ำเนินงำนดว้ย เช่น ตน้ทุนต่อหน่วยในกำรผลิตบณัฑิตในแต่ละ
หลกัสูตร โดยท่ีระยะเวลำของแผนกลยทุธ์ทำงกำรเงินจะเท่ำกบัระยะเวลำของแผนกลยทุธ์ของสถำบนั 
เกณฑ์กำรประเมิน : (สกอ.) 
 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีกำรด ำเนินกำร               

1 ขอ้ 
มีกำรด ำเนินกำร              
2 หรือ 3 ขอ้ 

มีกำรด ำเนินกำร            
4 หรือ 5 ขอ้ 

มีกำรด ำเนินกำร             
6 ขอ้ 

มีกำรด ำเนินกำร              
7 ขอ้ 
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องค์ประกอบที่ 9. ระบบและกลไกกำรประกนัคุณภำพ 
 

          ระบบและกลไกในกำรประกนัคุณภำพกำรศึกษำภำยในเป็นปัจจยัส ำคญัท่ีแสดงถึง
ศกัยภำพกำรพฒันำคุณภำพของสถำบนัอุดมศึกษำ  โดยต้องครอบคลุมทั้งปัจจัยน ำเข้ำ 
กระบวนกำร ผลผลิตผลลพัธ์ และผลกระทบท่ีเกิดข้ึน สถำบนัอุดมศึกษำจะตอ้งพฒันำระบบ
และกลไกกำรประกนัคุณภำพกำรศึกษำภำยในอยำ่งต่อเน่ือง และมีกระบวนกำรจดักำรควำมรู้ 
เพื่อให้เกิดนวตักรรมด้ำนกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำภำยในท่ีเป็นลักษณะเฉพำะของ
สถำบนั 

 
ตัวบ่งช้ี 9.1   ระบบและกลไกกำรประกนัคุณภำพกำรศึกษำภำยใน (สกอ.9.1) 
ชนิดตัวบ่งช้ี : กระบวนกำร 
ค ำอธิบำย 
 

กำรประกันคุณภำพกำรศึกษำภำยในเป็นภำรกิจของสถำบันอุดมศึกษำตำมท่ีก ำหนดไว้ใน
พระรำชบญัญติักำรศึกษำแห่งชำติ พ.ศ.2542 แกไ้ขเพิ่มเติม (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ. 2545 ซ่ึงสถำบนัตอ้งสร้ำงระบบและ
กลไกในกำรควบคุม ตรวจสอบ ประเมินและพฒันำกำรด ำเนินงำนของสถำบนัให้เป็นไปตำมนโยบำย  
เป้ำประสงค ์และระดบัคุณภำพตำมมำตรฐำนท่ีก ำหนดโดยสถำบนัและหน่วยงำนตน้สังกดั ตลอดจนหน่วยงำนท่ี
เก่ียวขอ้ง มีกำรวดัผลส ำเร็จของกำรประกนัคุณภำพกำรศึกษำภำยในรวมทั้งกำรรำยงำนผลกำรประกนัคุณภำพต่อ
หน่วยงำนท่ีเก่ียวขอ้ง และเปิดเผยต่อสำธำรณชน มีกำรประเมินและปรับปรุงอยำ่งต่อเน่ือง และมีนวตักรรมท่ีเป็น
แบบอยำ่งท่ีดี 

กำรประกันคุณภำพกำรศึกษำภำยในถือเป็นส่วนหน่ึงของกระบวนกำรบริหำรกำรศึกษำท่ีต้อง
ด ำเนินกำรอย่ำงต่อเน่ือง โดยมีกำรสร้ำงจิตส ำนึกให้เห็นวำ่เป็นควำมรับผิดชอบร่วมกนัของทุกคนในกำรพฒันำ
คุณภำพกำรศึกษำ ทั้งน้ี เพื่อเป็นหลกัประกนัแก่สำธำรณชนให้มัน่ใจได้ว่ำสถำบนัสำมำรถสร้ำงผลผลิตทำง
กำรศึกษำท่ีมีคุณภำพ 
 
เกณฑ์มำตรฐำน :  

1.มีระบบและกลไกกำรประกนัคุณภำพกำรศึกษำภำยในท่ีเหมำะสมและสอดคลอ้งกบัพนัธกิจและ
พฒันำกำรของสถำบนั ตั้งแต่ระดบัภำควชิำหรือหน่วยงำนเทียบเท่ำ และด ำเนินกำรตำมระบบท่ีก ำหนด 

2. มีกำรก ำหนดนโยบำยและให้ควำมส ำคญัเร่ืองกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำภำยใน โดย
คณะกรรมกำรระดบันโยบำยและผูบ้ริหำรสูงสุดของสถำบนั 

3. มีกำรก ำหนดตวับ่งช้ีเพิ่มเติมตำมอตัลกัษณ์ของสถำบนั 
4. มีกำรด ำเนินงำนดำ้นกำรประกนัคุณภำพกำรศึกษำภำยในท่ีครบถว้น ประกอบดว้ย 1) กำรควบคุม 

ติดตำมกำรด ำเนินงำน และประเมินคุณภำพ 2) กำรจดัท ำรำยงำนประจ ำปีท่ีเป็นรำยงำนประเมินคุณภำพเสนอต่อ
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สภำสถำบนัและส ำนกังำนคณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำตำมก ำหนดเวลำ โดยเป็นรำยงำนท่ีมีขอ้มูลครบถว้นตำมท่ี
ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำก ำหนดใน CHE QA Online และ 3) กำรน ำผลกำรประเมินคุณภำพไปท ำ
แผนกำรพฒันำคุณภำพกำรศึกษำของสถำบนั 

5. มีกำรน ำผลกำรประกนัคุณภำพกำรศึกษำภำยในมำปรับปรุงกำรท ำงำน และส่งผลให้มีกำรพฒันำ
ผลกำรด ำเนินงำนตำมตวับ่งช้ีของแผนกลยทุธ์ทุกตวับ่งช้ี 

6. มีระบบสำรสนเทศท่ีให้ข้อมูลสนับสนุนกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำภำยในครบทั้ง 9
องคป์ระกอบคุณภำพ 

7. มีส่วนร่วมของผูมี้ส่วนได้ส่วนเสียในกำรประกนัคุณภำพกำรศึกษำ โดยเฉพำะนักศึกษำผูใ้ช้
บณัฑิต และผูใ้ชบ้ริกำรตำมพนัธกิจของสถำบนั 

8. มีเครือข่ำยกำรแลกเปล่ียนเรียนรู้ดำ้นกำรประกนัคุณภำพกำรศึกษำระหวำ่งสถำบนั และมีกิจกรรม
ร่วมกนั 

9. มีแนวปฏิบติัท่ีดีหรืองำนวจิยัดำ้นกำรประกนัคุณภำพกำรศึกษำท่ีหน่วยงำนพฒันำข้ึน และเผยแพร่
ใหห้น่วยงำนอ่ืนสำมำรถน ำไปใชป้ระโยชน์ 

 
เกณฑ์กำรประเมิน :  

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 4 
มีกำรด ำเนินกำร           

1 ขอ้ 
มีกำรด ำเนินกำร 
 2 หรือ 3 ขอ้ 

มีกำรด ำเนินกำร 4 
หรือ 5 หรือ 6 ขอ้ 

มีกำรด ำเนินกำร          
7 หรือ 8 ขอ้ 

มีกำรด ำเนินกำร         
9 ขอ้ 
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ตอนที ่2  ตัวบ่งช้ีตำมเกณฑ์ สมศ.ประกอบด้วย 
ตัวบ่งช้ี 2.9   บัณฑิตปริญญำตรีทีไ่ด้งำนท ำหรือประกอบอำชีพอสิระภำยใน 1 ปี (สมศ.1)   
ชนิดของตัวบ่งช้ี : ผลผลติ 
ค ำอธิบำย 
 

บณัฑิตปริญญำตรีท่ีส ำเร็จกำรศึกษำในหลกัสูตรภำคปกติ  ภำคพิเศษ  และภำคนอกเวลำในสำขำนั้น 
ๆ ท่ีไดง้ำนท ำ  หรือมีกิจกำรของตนเองท่ีมีรำยไดป้ระจ ำ  ภำยในระยะเวลำ  1  ปีนบัจำกวนัท่ีส ำเร็จกำรศึกษำเม่ือ
เปรียบเท่ียบกบับญัฑิตท่ีส ำเร็จกำรศึกษำในปีกำรศึกษำนั้น 

กำรนบักำรมีงำนท ำ นบักรณีกำรท ำงำนสุจริตทุกประเภทท่ีสำมำรถสร้ำงรำยไดเ้ขำ้มำประจ ำเพื่อเล้ียงชีพ
ตนเองได ้กำรนบัจ ำนวนผูมี้งำนท ำของผูส้ ำเร็จกำรศึกษำท่ีลงทะเบียนเรียนในภำคเรียนพิเศษหรือภำคนอกเวลำให้นบั
เฉพำะผูท่ี้เปล่ียนงำนใหม่หลงัส ำเร็จกำรศึกษำเท่ำนั้น 

 
วธีิกำรค ำนวณ 

 
จ ำนวนบณัฑิตปริญญำตรีท่ีไดง้ำนท ำหรือประกอบอำชีพอิสระ 

ภำยใน 1 ปี x  100 
จ ำนวนบณัฑิตท่ีตอบแบบส ำรวจทั้งหมด 

 

หมายเหตุ  :   ไม่นบัรวมบญัฑิตท่ีมีงำนท ำก่อนเขำ้ศึกษำหรือมีกิจกำรของตวัเองท่ีมีรำยไดป้ระจ ำอยูแ่ลว้  ผูท่ี้ศึกษำ
ต่อในระดบัอุดมศึกษำ  ผูอุ้ปสมบท  และผูท่ี้เกณฑท์หำร (หกัออกทั้งตวัตั้งและตวัหำร) 

 
เกณฑ์กำรให้คะแนน 

ใชบ้ญัญติัไตรยำงศเ์ทียบ  ก ำหนดร้อยละ  100 เท่ำกบั  5  ค  ำแนน 
 
ข้อมูลประกอบกำรพจิำรณำ 

ขอ้มูลจำกกำรส ำรวจตอ้งมีควำมเป็นตวัแทนของผูส้ ำเร็จกำรศึกษำทั้งในเชิงปริมำณ  อยำ่งนอ้ยร้อย
ละ  70  และในเชิงคุณลกัษณะ  ครอบคลุมทุกคณะ  กรณีบณัฑิตท่ีตอบแบบส ำรวจไม่ถึงร้อยละ  70  ของบญัฑิตท่ี
ส ำเร็จกำรศึกษำ  ใหมี้กำรติดตำมซ ้ ำ  โดยผลกำรส ำรวจตอ้งสำมำรถระบุขอ้มูล  ดงัต่อไปน้ี 

1. จ ำนวนผูต้อบแบบส ำรวจ 
2. จ ำนวนผูส้ ำเร็จกำรศึกษำทั้งภำคปกติและภำคพิเศษ (ภำคนอกเวลำรำชกำร) 
3. จ ำนวนผูส้ ำเร็จกำรศึกษำท่ีไดท้  ำงำน 
4. จ ำนวนผูส้ ำเร็จกำรศึกษำประกอบอำชีพอิสระ 
5. จ ำนวนบณัฑิตท่ีมีงำนท ำก่อนเขำ้ศึกษำ 
6. จ ำนวนบณัฑิตท่ีศึกษำต่อ 
7. เงินเดือนหรือรำยไดต่้อเดือน  ของผูส้ ำเร็จกำรศึกษำท่ีไดง้ำนท ำหรือประกอบอำชีพอิสระ 
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ตัวบ่งช้ี  2.10  คุณภำพของบัณฑิตปริญญำตรี โทและเอก ตำมกรอบมำตรฐำนคุณวุฒิอุดมศึกษำแห่งชำติ (สมศ. 2) 
ชนิดของตัวบ่งช้ี : ผลผลติ 
ค ำอธิบำย 
 

 คุณภำพของบณัฑิตตำมกรอบมำตรฐำนคุณวุฒิระดบัอุดมศึกษำแห่งชำติ (TQF: HEd. หรือ Thai 
Qualifications Framework for Higher Education) หมำยถึง คุณลกัษณะของบณัฑิตระดบัปริญญำตรี ปริญญำโท
และปริญญำเอก ตำมกรอบมำตรฐำนคุณวฒิุระดบัอุดมศึกษำแห่งชำติท่ี สกอ.ระบุ โดยเป็นคุณลกัษณะบณัฑิตท่ีพึง
ประสงค์ตำมท่ีสถำบนัก ำหนด ครอบคลุมอย่ำงนอ้ย 5 ดำ้น คือ 1) ดำ้นคุณธรรมจริยธรรม 2) ดำ้นควำมรู้ 3) ดำ้น
ทกัษะทำงปัญญำ   4) ดำ้นทกัษะควำมสัมพนัธ์ระหวำ่งบุคคลและควำมรับผิดชอบ  5)ดำ้นทกัษะกำรวิเครำะห์เชิง
ตวัเลข กำรส่ือสำรและกำรใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศ รวมทั้ง TQF ตำมสำขำวิชำชีพท่ีประกำศใช้ ตลอดจน
สอดคล้องกบัคุณลกัษณะของบณัฑิตท่ีพึงประสงค์ท่ีสภำหรือองค์กรวิชำชีพก ำหนดเพิ่มเติม หรือสอดคลอ้งกบั
ควำมตอ้งกำรของผูใ้ชบ้ณัฑิต 

 กรณีท่ีเป็นวชิำชีพท่ีมีกำรเพิ่มเติมคุณลกัษณะของบณัฑิตท่ีเพิ่มเติมจำกกรอบมำตรฐำนทั้ง 5 ดำ้น 
ตอ้งท ำกำรประเมินครบทุกดำ้น 

วธีิกำรค ำนวณ  
 

 
ผลรวมของค่ำคะแนนท่ีไดจ้ำกกำรประเมินบณัฑิต  

 
จ ำนวนบณัฑิตท่ีไดรั้บกำรประเมินทั้งหมด 

เกณฑ์กำรให้คะแนน 

ใชค้่ำเฉล่ียของคะแนนประเมินบณัฑิต  (คะแนนเตม็ 5) 
ข้อมูลระกอบกำรพจิำรณำ 

 ขอ้มูลจำกกำรส ำรวจตอ้งมีควำมเป็นตวัแทนของผูส้ ำเร็จกำรศึกษำทั้งในเชิงปริมำณและในเชิงคุณภำพ
ครอบคลุมทุกคณะ  อยำ่งนอ้ร้อยละ  20  ของจ ำนวนผูส้ ำเร็จกำรศึกษำในแต่ละระดบักำรศึกษำ  โดยมีขอ้มูลประกอบกำร
พิจำรณำ  ดงัต่อไปน้ี 

1.  ขั้อมูลท่ีแสดงถึงคุณภำพบณัฑิตในดำ้นต่ำง ๆ  ตำมกรอบมำตรฐำนคุณวุฒิระดบัอุดมศึกษำแห่งชำติ  ท่ี
สถำบนัอุดมศึกษำเป็นผูด้  ำเนินกำรรวบรวมขอ้มูลเอง  โดยใชแ้นวทำงจำกตวัอยำ่งแบบสอบถำมท่ีเผยแพร่โดย  สมศ. 

2. ผูต้อบแบบสอบถำม  คือ  ผูใ้ชบ้ณัฑิต  หรือสถำนศึกษำท่ีรับบณัฑิตเขำ้ศึกษำต่อ 
3. ขอ้มูลผลกำรด ำเนินงำนด้ำนกำรผลิตบณัฑิตจำกระบบฐำนขอ้มูลดำ้นกำรประกนัคุณภำพ  กำรศึกษำ

ระดบัอุดมศึกษำ   (CHE QA Online System)  โดยส ำนกังำนคณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำ  (สกอ.) 
4. ตอ้งแสดงแบบเก็บขอ้มูลใหค้รบทั้ง  5  ดำ้น  และแสดงวธีิกำรเก็บรวบรวมขอ้มูลใหช้ดัเจน 
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ตัวบ่งช้ี  2.11   ผลงำนของผู้ส ำเร็จกำรศึกษำระดับปริญญำโททีไ่ด้รับกำรตีพมิพ์หรือเผยแพร่ (สมศ. 3) 
ชนิดของตัวบ่งช้ี : ผลผลติ 
ค ำอธิบำย 

ผลงำนของผูส้ ำเร็จกำรศึกษำระดบัปริญญำโทท่ีไดรั้บกำรตีพิมพห์รือเผยแพร่เป็นปัจจยัส ำคญัของคุณภำพ
ของผูส้ ำเร็จกำรศึกษำระดบัปริญญำโทท่ีแสดงถึงควำมเป็นผูน้ ำทำงควำมคิด  ควำมสำมำรถดำ้นกำรคิดเชิงวิพำกษ์  กำร
น ำเสนอผลงำน  มีทกัษะในกำรวจิยั  ทกัษะและภูมิปัญญำในฐำนะนกัวชิำกำรและนกัวชิำชีพขั้นสูง 

ผลงำนผูส้ ำเร็จกำรศึกษำระดบัปริญญำโท  หมำยถึง  บทควำมท่ีเป็นผลของวิทยำนิพนธ์  หรือ บทควำมสำร
นิพนธ์ หรือบทควำมจำกศิลปะนิพนธ์ 

กำรเผยแพร่สู่สำธำรณะในลกัษณะใดลกัษณะหน่ึงหมำยถงึ กำรเผยแพร่ในลกัษณะของรำยงำน
สืบเน่ืองจำกกำรประชุมวิชำกำร วำรสำรวิชำกำร หรือส่ิงพิมพท์ำงวิชำกำรในระดบัมหำวิทยำลยั หรือระดบัคณะ 
และตอ้งเป็นผลงำนท่ีผำ่นกำรกลัน่กรอง (peer review) โดยมีบุคคลภำยนอกสถำบนัร่วมเป็นกรรมกำรพิจำรณำ
ดว้ย 

งำนวิจยัท่ีเผยแพร่ในท่ีประชุมวิชำกำรระดบัชำติ หมำยถึง กำรน ำเสนอบทควำมวิจยัในท่ีประชุม
วิชำกำรและบทควำมฉบบัสมบูรณ์ (Full Paper) ไดรั้บกำรตีพิมพใ์นรำยงำนสืบเน่ืองจำกกำรประชุมวิชำกำร 
(Proceedings)ระดบัชำติ ท่ีมีกองบรรณำธิกำรจดัท ำรำยงำน หรือคณะกรรมกำร จดัประชุมประกอบด้วย
ศำสตรำจำรย ์หรือผูท้รงคุณวฒิุระดบัปริญญำเอก หรือผูท้รงคุณวฒิุท่ีมีผลงำนเป็นท่ียอมรับในสำขำวิชำนั้นๆ นอก
สถำบนัเจำ้ภำพอยำ่งนอ้ยร้อยละ ๒๕ 

งำนวิจยัท่ีเผยแพร่ในท่ีประชุมวิชำกำรระดบันำนำชำติ หมำยถึง กำรน ำเสนอบทควำมวิจยัในท่ี
ประชุมวิชำกำรและบทควำมฉบบัสมบูรณ์ (Full paper) ไดรั้บกำรตีพิมพใ์นรำยงำนสืบเน่ืองจำกกำรประชุม
วิชำกำร (Proceedings) ระดบันำนำชำติ ท่ีมีกองบรรณำธิกำรจดัท ำรำยงำน หรือคณะกรรมกำรจดัประชุม
ประกอบดว้ยศำสตรำจำรย์ หรือผูท้รงคุณวุฒิระดบัปริญญำเอก หรือผูท้รงคุณวุฒิท่ีมีผลงำนเป็นท่ียอมรับใน
สำขำวชิำนั้นๆ จำกต่ำงประเทศอยำ่งนอ้ยร้อยละ ๒๕ 

กำรส่งบทควำมเพื่อพิจำรณำคดัเลือกให้น ำเสนอในกำรประชุมวิชำกำรตอ้งส่งเป็นฉบบัสมบูรณ์ 
(Full Paper) และเม่ือไดรั้บกำรตอบรับและตีพิมพแ์ลว้ กำรตีพิมพต์อ้งตีพิมพเ์ป็นฉบบัสมบูรณ์ซ่ึงสำมำรถอยูใ่น
รูปแบบเอกสำรหรือส่ืออิเล็กทรอนิกส์ได ้

งำนวิจยัท่ีไดรั้บกำรตีพิมพใ์นวำรสำรวิชำกำรระดบัชำติ หมำยถึง บทควำมจำกผลงำนวิจยัท่ีไดรั้บ
กำรตีพิมพใ์นวำรสำรวิชำกำร (Journal) ท่ีมีช่ือปรำกฏอยูใ่นฐำนขอ้มูล Thai-Journal Citation Index Centre (TCI) 
หรือวำรสำรวชิำกำรระดบัชำติตำมประกำศของ สมศ. 

งำนวิจยัท่ีไดรั้บกำรตีพิมพใ์นวำรสำรวิชำกำรระดบันำนำชำติ  หมำยถึง บทควำมจำกผลงำนวิจยั ท่ี
ไดรั้บกำรตีพิมพใ์นวำรสำรวิชำกำร (Journal) ท่ีปรำกฏในฐำนขอ้มูลสำกล ไดแ้ก่ ฐำนขอ้มูลกำรจดัอนัดบัวำรสำร
SJR (SCImago Journal Rank : www.scimagojr.com) หรือฐำนขอ้มูล ISI Web of Science (Science Citation Index 
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Expand, Social Sciences Citation Index, Art and Humanities Citation Index) หรือฐำนขอ้มูล Scopusหรือ
วำรสำรวชิำกำรระดบันำนำชำติตำมประกำศของ สมศ. 
วธีิกำรค ำนวณ 

 

 
ผลรวมถ่วงน ้ ำหนกัของผลงำนท่ีตีพิมพห์รือเผยแพร่ 

ของผูส้ ำเร็จกำรศึกษำระดบัปริญญำโท X 100 
จ ำนวนผูส้ ำเร็จกำรศึกษำระดบัปริญญำโททั้งหมด 

 

หมายเหตุ  นบัตำมปีท่ีไดรั้บกำรตีพิมพเ์ท่ำนั้น 
 
เกณฑ์กำรประเมิน 
 ก ำหนดระดบัคุณภำพบทควำมวจิยัท่ีตีพิมพ ์ดงัน้ี 

ค่ำน ำ้หนัก ระดับคุณภำพงำนวจัิย 

0.25 มีกำรเผยแพร่สู่สำธำรณะในลกัษณะใดลกัษณะหน่ึง 
0.50 มีกำรตีพิมพใ์นรำยงำนสืบเน่ืองจำกกำรประชุมวชิำกำรระดบัชำติ  (proceedings)    
0.75 มีกำรตีพิมพร์ำยงำนสืบเน่ืองจำกกกำรประชุมวิชำกำรระดบันำนำชำติ  (Proceedings)  หรือมีกำร

ตีพิมพใ์นในวำรสำรวชิำกำรระดบัชำติ 
1.00 มีกำรตีพิมพใ์นวำรสำรวชิำกำรระดบันำนำชำติ   

 
ก ำหนดระดบัคุณภำพงำนสร้ำงสรรคท่ี์เผยแพร่ ดงัน้ี 

ค่ำน ำ้หนัก ระดับคุณภำพงำนสร้ำงสรรค์ 

0.125 งำนสร้ำงสรรคท่ี์ไดรั้บกำรเผยแพร่ในระดบัสถำบนัหรือจงัหวดั 
0.25 งำนสร้ำงสรรคท่ี์ไดรั้บกำรเผยแพร่ในระดบัชำติ 
0.50 งำนสร้ำงสรรคท่ี์ไดรั้บกำรเผยแพร่ในระดบัควำมร่วมมือระหวำ่งประเทศ 
0.75 งำนสร้ำงสรรคท่ี์ไดรั้บกำรเผยแพร่ในระดบัภูมิภำคอำเซียน 
1.00 งำนสร้ำงสรรคท่ี์ไดรั้บกำรเผยแพร่ในระดบันำนำชำติ 

*องคป์ระกอบของคณะกรรมกำรไม่นอ้ยกวำ่  3  คน  และตอ้งมีบุคคลภำยนอกสถำนศึกษำร่วมพิจำรณำ
ดว้ย 
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อำเซียน  หมำยถึง  สมำคมประชำชำติแห่งเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้ ( Association of South East 
Asian Nations)  มี  10  ประเทศ  ไดแ้ก่  บรูไน  กมัพูชำ  อินโดนีเซีย  สปป.ลำว  มำเลเซีย  พม่ำ  ฟิลิปปินส์  
สิงคโปร์  ไทย  และเวยีดนำม  

กำรเผยแพร่ในระดับควำมร่วมมือระหว่ำงประเทศ   เป็นโครงกำรร่วมมือระหว่ำงประเทศไทยกบั
ประเทศอ่ืน 

กำรเผยแพร่ในระดับภูมิภำคอำเซียน  เป็นกำรเผยแพร่เฉพำะในกลุ่มอำเซียน  10  ประเทศ  (อย่ำง
น้อย  5  ประเทศ  หมำยถึงนับรวมประเทศไทยดว้ย)  และกำรให้คะแนนตำมแหล่งเผยแพร่  ไม่จ  ำเป็นตอ้งไป
แสดงในต่ำงประเทศ 

กำรเผยแพร่ในระดับนำนำชำติ   เป็นกำรเผยแพร่ท่ีเปิดกวำงส ำหรับทุกประเทศ  (อย่ำงน้อย  5  
ประเทศ  ท่ีไม่ไดอ้ยูใ่นกลุ่มอำเซียน) 

เกณฑ์กำรให้คะแนน 
ใชบ้ญัญติัไตรยำงศเ์ทียบ ก ำหนดร้อยละ 25 เท่ำกบั 5 คะแนน  

ข้อมูลประกอบกำรพจิำรณำ  
1. จ ำนวนและรำยช่ือบทควำมท่ีเป็นผลจำกวิทยำนิพนธ์  หรือสำรนิพนธ์ท่ีตีพิมพ์ในลักษณะใด

ลกัษณะหน่ึงของผูส้ ำเร็จกำรศึกษำระดบัปริญญำโทท่ีได้รับกำรตีพิมพใ์นระดบัชำติหรือนำนำชำติรำยปีตำมปี
กำรศึกษำหรือปีปฏิทินท่ีตรงกบัปีกำรศึกษำ  พร้อมช่ือเจำ้ของบทควำม  ช่ือวทิยำนิพนธ์หรือสำรนิพนธ์  ปีท่ีตีพิมพ ์ 
ช่ือวำรสำรหรือรำยงำนสืบเน่ืองจำกกำรประชุมวชิำกำรท่ีตีพิมพ ์ ค่ำน ้ำหนกัของบทควำมวจิยัแต่ละช้ิน 

 2. จ  ำนวนและรำยช่ือผลงำนสร้ำงสรรค์จำกศิลปนิพนธ์ของผูส้ ำเร็จกำรศึกษำระดบัปริญญำโทท่ี
ไดรั้บกำรเผยแพร่ในระดบัชำติหรือระดบันำนำชำติ  พร้อมช่ือเจำ้ของผลงำน  ปีท่ีเผยแพร่  หรือหน่วยงำนหรือ
องค์กร  พร้อมทั้งจงัหวดั  ประเทศท่ีเผยแพร่  รูปแบบของกำรเผยแพร่พร้อมหลกัฐำน  และค่ำน ้ ำหนักของกำร
เผยแพร่ผลงำนแต่ละช้ิน 

3.  จ  ำนวนผูส้ ำเร็จกำรศึกษำระดบัปริญญำโททั้งหมด 
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ตัวบ่งช้ี 2.12  กำรพฒันำคณำจำรย ์(สมศ.14) 
ชนิดของตัวบ่งช้ี : ผลผลติ 
ค ำอธิบำย 

คุณภำพของคณำจำรย์เป็นปัจจัยส ำคัญท่ีส่งผลต่อคุณภำพของผู ้เ รียน  รวมทั้ งพิจำรณำจำก
ควำมส ำเร็จของสถำนศึกษำในกำรส่งเสริม  สนับสนุนกำรพฒันำคุณภำพอำจำรย์  เพื่อให้อำจำรย์ติดตำม
ควำมก้ำวหน้ำทำงวิชำกำรอย่ำงต่อเน่ือง  อนัจะท ำให้สถำนศึกษำสำมำรถแข่งขนัได้ในระดบัสำกล  คุณภำพ
อำจำรยพ์ิจำรณำจำกคุณวฒิุและต ำแหน่งทำงวชิำกำร 
 
เกณฑ์กำรพจิำรณำ 

ก ำหนดค่ำน ้ำหนกัระดบัคุณภำพอำจำรย ์ ดงัน้ี 
 

วุฒิกำรศึกษำ 
 
ต ำแหน่งทำงวชิำกำร 

 
ปริญญำตรี 

 
ปริญญำโท 

 
ปริญญำเอก 

อำจำรย ์ 0 2 5 
ช่วยศำสตรำจำรย ์ 1 3 6 
รองศำสตรำจำรย ์ 3 5 8 
ศำสตรำจำรย ์ 6 8 10 

  
วธีิกำรค ำนวน 

ค่ำดชันีคุณภำพอำจำรย ์ ค  ำนวนดงัน้ี  
 

                               ผลรวมถ่วงน ้ ำหนกัของอำจำรยป์ระจ ำ 
                                  จ ำนวนอำจำรยป์ระจ ำทั้งหมด 

 
เกณฑ์กำรให้คะแนน 

ใชบ้ญัญติัไตรยำงศเ์ทียบ  โดยก ำหนดใหค้่ำดชันีคุณภำพอำจำรยเ์ป็น  6  เท่ำกบั  5  คะแนน 
 
ข้อมูลประกอบกำรพจิำรณำ 

1. จ ำนวนและรำยช่ืออำจำรยป์ระจ ำทั้งหมดในแต่ละปีกำรศึกษำ 
2. นับอำจำรย์ท่ีปฏิบติังำนจริง  และท่ีลำศึกษำต่อ  โดยมีฐำนข้อมูลท่ีระบุรำยละเอียดแสดงวุฒิ

กำรศึกษำ  และต ำแหน่งทำงวชิำกำร 
 
หมายเหตุ    กำรคิดคะแนนกรณีสำขำวชิำกำร/วชิำชีพ 

- คุณวุฒิคณำจำรยก์รณีสำขำวิชำกำร/วิชำชีพ  ให้รับรองกำรเทียบเท่ำตำมหลกัเกณฑ์ของ  สกอ.  
และกรณีสำยวชิำชีพใหเ้ทียบปริญญำสูงสุดตำมเกณฑ ์ ก.พ.  
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ตัวบ่งช้ี 4.4 งำนวจัิยหรืองำนสร้ำงสรรค์ทีไ่ด้รับกำรตีพมิพ์หรือเผยแพร่ (สมศ. 5) 
ชนิดของตัวบ่งช้ี : ผลผลติ 
ค ำอธิบำย  

กำรวจิยัเป็นพนัธกิจหน่ึงท่ีส ำคญัของสถำนศึกษำระดบัอุดมศึกษำ  กำรด ำเนินกำรตำมพนัธกิจอยำ่งมี
ประสิทธิภำพและประสบควำมส ำเร็จนั้น สำมำรถพิจำรณำไดจ้ำกผลงำนวจิยัและงำนสร้ำงสรรคท่ี์มีคุณภำพและมี
กำรเผยแพร่อย่ำงกวำ้งขวำงจำกกำรเปรียบเทียบจ ำนวนบทควำมวิจยัท่ีตีพิมพ์และจ ำนวนผลงำนสร้ำงสรรค์ท่ี
เผยแพร่ในระดบัชำติหรือระดบันำนำชำติของอำจำรยป์ระจ ำและนกัวจิยัประจ ำ 

ในกรณทีีบ่ทควำมวจัิยของอำจำรย์ที่ตีพิมพ์เผยแพร่ร่วมกับนักศึกษำในระดับบัณฑิตศึกษำจะนับได้
เมื่ออำจำรย์เป็นเจ้ำของโครงกำรวจัิยน้ัน 

งำนวิจยัท่ีเผยแพร่ในท่ีประชุมวิชำกำรระดบัชำติ  หมำยถึง  กำรน ำเสนอบทควำมวิจยัในท่ีประชุม
วิชำกำรและบทควำมฉบบัสมบูรณ์  ( Full Paper) ไดรั้บกำรตีพิมพใ์นรำยงำนสืบเน่ืองจำกกำรประชุมวิชำกำร  ( 
Proceedings ) ระดบัชำติ  ท่ีมีกองบรรณำธิกำรจดัท ำรำยงำน  หรือคณะกรรมกำรจดัประชุม   ประกอบด้วย
ศำสตรำจำรย ์ หรือผูท้รงคุณวฒิุระดบัปริญำเอก  หรือผูท้รงคุณวฒิุท่ีมีผลงำนเป็นท่ียอมรับในสำขำวิชำนั้น ๆ นอก
สถำบนัเจำ้ภำพอยำ่งนอ้ยร้อยละ  25 

งำนวิจยัท่ีเผยแพร่ในท่ีประชุมวิชำกำรระดบันำนำชำติ  หมำยถึง  กำรน ำเสนอบทควำมวิจยัในท่ี
ประชุมวิชำกำรและบทควำมฉบบัสมบูรณ์ (Full paper) ไดรั้บกำรตีพิมพใ์นรำยงำนสืบเน่ืองจำกกำรประชุม
วิชำกำร (Proceedings) ระดับนำนำชำติ  ท่ีมีกองบรรณำธิกำรจัดท ำรำยงำน  หรือคณะกรรมกำรจดัประชุม  
ประกอบด้วยศำสตรำจำรย ์ หรือผูท้รงคุณวุฒิระดับปริญำเอก  หรือผูท้รงคุณวุฒิท่ีมีผลงำนเป็นท่ียอมรับใน
สำขำวชิำนั้น ๆ จำกต่ำงประเทศอยำ่งนอ้ยร้อยละ 25 

งำนวิจยัท่ีไดรั้บกำรตีพิมพใ์นวำรสำรวิชำกำรระดบัชำติ  หมำยถึง  บทควำมจำกผลงำนวิจยัท่ีไดรั้บ
กำรตีพิมพใ์นวำรสำรวิชำกำร (Journal) ท่ีมีช่ือปรำกฏอยูใ่นฐำนขอ้มูล  Thai-Journal Citation Index Centre (TCI) 
หรือวำรสำรวชิำกำรระดบัชำติตำมประกำศของ สมศ. 

งำนวิจยัท่ีไดรั้บกำรตีพิมพใ์นวำรสำรวิชำกำรระดบันำนำชำติ  หมำยถึง  บทควำมจำกผลงำนวิจยัท่ี
ไดรั้บกำรตีพิมพใ์นวำรสำรวชิำกำร  (Journal) ท่ีปรำกฏในฐำนขอ้มูลสำกล ไดแ้ก่ ฐำนขอ้มูลกำรจดัอนัดบัวำรสำร 
SJR (SCImago Journal Rank:  www.scimagojr.com) หรือฐำนขอ้มูล  ISI Web of Science (Science Citation 
Index Expand, Social Sciences Citation Index, Art and Humanities Citation Index) หรือฐำนขอ้มูล  Scopus หรือ
วำรสำรวชิำกำรระดบันำนำชำติตำมประกำศของ  สมศ. 
 
 
 
 
 

http://www.scimagojr.com/
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เกณฑ์กำรประเมิน 
ก ำหนดระดบัคุณภำพงำนวจิยัท่ีตีพิมพ ์ดงัน้ี 

 

ค่ำน ำ้หนัก ระดับคุณภำพงำนวจัิย 

0.25 มีกำรตีพิมพใ์นรำยงำนสืบเน่ืองจำกกำรประชุมวิชำกำรระดบัชำติ/ระดบันำนำชำติหรือมี
กำรตีพิมพใ์นวำรสำรวชิำรท่ีปรำกฏในฐำนขอ้มูล TCI 

0.50 มีกำรตีพิมพใ์นวำรสำรวชิำกำรระดบัชำติท่ีมีช่ือปรำกฏอยูใ่นประกำศของ  สมศ. 
0.75 มีกำรตีพิมพใ์นวำรสำรวชิำกำรระดบันำนำชำติท่ีปรำกฏในฐำนขอ้มูลกำรจดัอนัดบัวำรสำร 

SJR (SCImango Journal Rank:  www.scimagojr.com)  โดยวำรสำรนั้นถูกจดัอยูใ่นควอ
ไทล์ท่ี 3 หรือ 4 (Q3 หรื Q4) ในปีล่ำสุด  ใน subject category ท่ีตีพิมพ ์ หรือมีกำรตีพิมพ์
ในวำรสำรวชิำกำรในระดบันำนำชำติท่ีมีช่ือปรำกฏอยูใ่นประกำศของ สมศ. 

1.00 มีกำรตีพิมพใ์นวำรสำรวชิำกำรระดบันำนำชำติท่ีปรำกฏในฐำนขอ้มูลกำรจดัอนัดบัวำรสำร 
SJR (SCImago Journal Rank: www.scimagojr.com)  โดยวำรสำรนั้นถูกจดัอยูใ่นควอไทล์
ท่ี 1 หรือ 2 (Q1 หรือ Q2) ในปีล่ำสุด ใน subject category ท่ีตีพิมพ ์ หรือมีกำรตีพิมพใ์น
วำรสำรวชิำกำรระดบันำนำชำติท่ีปรำกกในฐำนขอ้มูลสำกล ISI และ Scopus 

 
ก ำหนดระดบัคุณภำพงำนสร้ำงสรรคท่ี์เผยแพร่ ดงัน้ี 
 

ค่ำน ำ้หนัก ระดับคุณภำพงำนสร้ำงสรรค์* 

0.125 งำนสร้ำงสรรคท่ี์ไดรั้บกำรเผยแพร่ในระดบัสถำบนัหรือจงัหวดั 
0.25 งำนสร้ำงสรรคท่ี์ไดรั้บกำรเผยแพร่ในระดบัชำติ 
0.50 งำนสร้ำงสรรคท่ี์ไดรั้บกำรเผยแพร่ในระดบัควำมร่วมมือระหวำ่งประเทศ 
0.75 งำนสร้ำงสรรคท่ี์ไดรั้บกำรเผยแพร่ในระดบัภูมิภำคอำเซียน 
1.00 งำนสร้ำงสรรคท่ี์ไดรั้บกำรเผยแพร่ในระดบันำนำชำติ 

*  องคป์ระกอบของคณะกรรมกำรไม่นอ้ยกวำ่ 3 คน และตอ้งมีบุคลิคภำยนอกสถำนศึกษำร่วมพิจำรณำ
ดว้ย 

 
*อำเซียน หมำยถึง สมำคมประชำชำติแห่งเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้(Association of South East Asian 

Nations) มี 10 ประเทศ ไดแ้ก่ บรูไน กมัพูชำ อินโดนีเซีย สปป.ลำว มำเลเซีย พม่ำ ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ ไทย และ 
เวดียนำม 

กำรเผยแพร่ในระดับควำมร่วมมือระหว่ำงประเทศ  เป็นโครงกำรร่วมมือระหว่ำงประเทศไทยกบั
ประเทศอ่ืน 

http://www.scimagojr.com/
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กำรเผยแพร่ในระดับภูมิภำคอำเซียน  เป็นกำรเผยแพร่เฉพำะในกลุ่มอำเซียน 10 ประเทศ (อยำ่งนอ้ย 
5 ประเทศ หมำยถึงนบัรวมประเทศไทยด้วย) และกำรให้คะแนนตำมแหล่งเผยแพร่ ไม่จ  ำเป็นตอ้งไปแสดงใน
ต่ำงประเทศ 

กำรเผยแพร่ในระดับนำนำชำติ  เป็นกำรเผยแพร่ท่ีเปิดกวำ้งส ำหรับทุกประเทศ (อยำ่งนอ้ย 5 ประเทศ 
ท่ีไม่ไดอ้ยูใ่นกลุ่มอำเซียน 
 
วธีิกำรค ำนวณ  
 

 ผลรวมถ่วงน ้ำหนกัของงำนวิจยัหรืองำนสร้ำงสรรคท่ี์ตีพิมพห์รือเผยแพร่ 
x 100  

อำจำรยป์ระจ ำและนกัวจิยัประจ ำทั้งหมด 
 
เกณฑ์กำรให้คะแนน 

ใชบ้ญัญติัไตรยำงศเ์ทียบ โดยก ำหนดร้อยละเท่ำกบั 5 คะแนน จ ำแนกตำมกลุ่มสำขำวชิำ ดงัน้ี 

กลุ่มสำขำวชิำ 5 คะแนน 

วทิยำศำสตร์สุขภำพ   20 
วทิยำศำสตร์และเทคโนโลย ี  20 
มนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์ 10 

 
กำรคิดคะแนนระดบัคณะ  ให้น ำคะแนนท่ีคิดไดข้องแต่ละกลุ่มสำขำวิชำมำหำค่ำเฉล่ีย  และกำรคิด

คะแนนระดบัสถำบนัใหน้ ำคะแนนท่ีคิดไดใ้นแต่ละคณะมำหำค่ำเฉล่ีย 
 
ข้อมูลประกอบกำรพจิำรณำ 

1. จ ำนวนและรำยช่ือบทควำมวิจยัระดบัชำติและนำนำชำติทั้งหมด  ของอำจำรยป์ระจ ำและนกัวิจยั
และประจ ำ  ทั้งท่ีปฏิบติังำนจริงและลำศึกษำต่อตำมปีกำรศึกษำหรือปีปฏิทินท่ีตรงกบัปีกำรศึกษำ  พร้อมช่ือ
เจำ้ของบทควำม  ปีท่ีตีพิมพ ์ ข่ือวำรสำรหรือรำยงำนสืบเน่ืองจำกกำรประชุมวิชำกำร  และค่ำน ้ ำหนกัของแต่ละ
บทควำมวจิยั 

2. จ ำนวนและรำยช่ือผลงำนสร้ำงสรรค์ท่ีเผยแพร่ในระดบัชำติหรือระดบันำนำชำติทั้งหมดของ
อำจำรยป์ระจ ำและนกัวิจยัประจ ำ  ทั้งท่ีปฏิบติังำนจริงและลำศึกษำต่อ  พร้อมช่ือเจำ้ของผลงำน  ปีท่ีเผยแพร่  ช่ือ
สถำนท่ี  จงัหวดั  หรือประเทศท่ีเผยแพร่  และระบุรูปแบบของกำรเผยแพร่พร้อมหลกัฐำน  และค่ำน ้ ำหนกัของแต่
ละผลงำนสร้ำงสรรค ์

3. หลกัฐำนแสดงควำมเป็นเจำ้ของโครงกำรวจิยั 
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ตัวบ่งช้ี 4.5     งำนวจัิยหรืองำนสร้ำงสรรค์ทีน่ ำไปหใช้ประโยชน์ (สมศ. 6) 
ชนิดของตัวบ่งช้ี : ผลผลติ 
ค ำอธิบำย 
  

กำรวิจัยเป็นพันธกิจหน่ึงท่ีส ำคัญของสถำบันอุดมศึกษำ  กำรด ำเนินกำรตำมพันธกิจอย่ำงมี
ประสิทธิภำพและประสบควำมส ำเร็จนั้น  สำมำรถพิจำรณำไดจ้ำกผลงำนวิจยัและงำนสร้ำงสรรคท่ี์มีคุณภำพและ
มีประโยชน์สู่กำรน ำไปใช้จำกกำรเปรียบทียบจ ำนวนงำนวิจยัหรืองำนสร้ำงสรรค์ของอำจำรยป์ระจ ำและนกัวิจยั
ประจ ำท่ีน ำไปใชป้ระโยชน์ในกำรแกปั้ญหำตำมวตัถุประสงค์ท่ีระบุไวใ้นโครงกำรวิจยัและรำยงำนกำรวิจยัโดย
ไดรั้บกำรรับรองกำรใชป้ระโยชน์จำกหน่วยงำนท่ีเก่ียวขอ้งกบัจ ำนวนอำจำรยป์ระจ ำและนกัวจิยัประจ ำ 

งำนวิจัยหรืองำนสร้ำงสรรค์ท่ีน ำไปใช้ประโยชน์  หมำยถึง  งำนวิจัยหรืองำนสร้ำงสรรค์ท่ีได้
น ำไปใช้ประโยชน์ตำมวตัถุประสงค์ท่ีระบุไวใ้นโครงกำร  โครงกำรวิจยั  และรำยงำนกำรวิจยัอย่ำงถูกต้อง  
สำมำรถน ำไปสู่กำรแกปั้ญหำไดอ้ยำ่งเป็นรูปธรรม  มีควำมคิดริเร่ิมสร้ำงสรรคใ์นกำรประยุกตใ์ชก้บักลุ่มเป้ำหมำย
โดยมีหลกัฐำนปรำกฏชดัเจนถึงกำรน ำไปใช้จนก่อให้เกิดประโยชน์ไดจ้ริงอย่ำงชดัเจน  ตำมวตัถุประสงค์และ/
หรือ ไดก้ำรรับรองกำรใช้ประโยชน์จำกหน่วยงำนท่ีเก่ียวขอ้ง  โดยมีหลกัฐำนเชิงประจกัษ์หรือกำรรับรอง/กำร
ตรวจรับงำนโดยหน่วยงำนภำยนอกสถำนศึกษำ   

ประเภทของกำรใช้ประโยชน์จำกงำนวิจยัและงำนสร้ำงสรรค์  ท่ีสำมำรถน ำไปสู่กำรแกปั้ญหำได้
อยำ่งเป็นรูปธรรม  มีดงัน้ี 

1. กำรใชป้ระโยชน์ในเชิงสำธำรณะ  เช่น  ผลงำนวจิยัท่ีน ำไปใชใ้หเ้กิดประโยชน์แก่สำธำรณชนใน
เร่ืองต่ำง ๆ ท่ีท ำให้คุณภำพชีวิตและเศรษฐกิจของประชำชนดีข้ึน  ไดแ้ก่  กำรใชป้ระโยชน์ดำ้นสำธำรณสุข  ดำ้น
กำรบริหำรจดักำรส ำหรับวสิำหกิจขนำดกลำงและขนำดยอ่ม (SME) ดำ้นกำรส่งเสริมประชำธิปไตยภำคประชำชน  
ดำ้นศิลปะและวฒันธรรม  ดำ้นวถีิชีวติตำมหลกัปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง เป็นตน้ 

2. กำรใช้ประโยชน์ในเชิงนโยบำย  เช่น  ใช้ประโยชน์จำกผลงำนวิจยัเชิงนโยบำยในกำรน ำไป
ประกอบเป็นขอ้มูลกำรประกำศใช้กฎหมำย  หรือก ำหนดมำตรกำร  กฏเกณฑ์ต่ำง ๆ โดยองคก์ร  หรือหน่วยงำน
ภำครัฐและเอกชน  เป็นตน้ 

3. กำรใช้ประโยชน์ในเชิงพำณิชย์  เช่น  งำนวิจัยหรืองำนสร้ำงสรรค์ท่ีน ำไปสู่กำรพัฒนำ
ส่ิงประดิษฐ ์ หรือผลิตภณัฑซ่ึ์งก่อใหเ้กิดรำยได ้ หรือน ำไปสู่กำรเพิ่มประสิทธิภำพกำรผลิต 

4. กำรใช้ประโยชน์ทำงออ้มของงำนสร้ำงสรรค ์ ซ่ึงเป็นกำรสร้ำงคุณค่ำทำงจิตใจ  ยกระดบัจิตใจ  
ก่อให้เกิดสุนทรียภำพ  สร้ำงควำมสุข  เช่น  งำนศิลปะท่ีน ำไปใช้ในโรงพยำบำล  ซ่ึงได้มีกำรศึกษำและกำร
ประเมินไว ้
 

หน่วยงำนที่เกี่ยวข้องในกำรรับรองกำรน ำงำนวิจัยหรืองำนสร้ำงสรรค์ไปใช้ประโยชน์   หมำยถึง  
หน่วยงำนหรือองค์กร  หรือชุมชนภำยนอกสถำนศึกษำระดบัอุดมศึกษำ  ท่ีมีกำรน ำงำนวิจยัหรืองำนสร้ำงสรรค์
ของสถำนศึกษำระดบัอุดมศึกษำไปใชก่้อให้เกิดประโยชน์  โดยมีหลกัฐำนเชิงประจกัษห์รือกำรรับรอง/กำรตรวจ
รับงำนโดยหน่วยงำนภำยนอกสถำนศึกษำ   

กำรนับจ ำนวนผลงำนวิจัยหรือผลงำนสร้ำงสรรค์ที่น ำไปใช้ประโยชน์  ให้นบัจำกวนัท่ีน ำผลงำนวิจยั
หรืองำนสร้ำงสรรค์มำใช้และเกิดผลชดัเจนโดยท่ีผลงำนวิจยัจะด ำเนินกำรในช่วงเวลำใดก็ได ้ช่วงเวลำท่ีใช้จะ
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เป็นไปตำมปีปฏิทิน หรือปีงบประมำณ หรือปีกำรศึกษำ อยำ่งใดอยำ่งหน่ึงตำมระบบท่ีมหำวิทยำลยัจดัเก็บขอ้มูล 
ในกรณีท่ีงำนวิจยัหรืองำนสร้ำงสรรค์มีกำรน ำไปใช้ประโยชน์มำกกว่ำ 1 คร้ัง ให้นบักำรใช้ประโยชน์เพียงคร้ัง
เดียว ยกเวน้ในกรณีท่ีมีกำรใชป้ระโยชน์ท่ีแตกต่ำงกนัชดัเจนตำมมิติของกำรใชป้ระโยชน์ท่ีไม่ซ ้ ำกนั 
วธีิกำรค ำนวณ  
 

 ผลรวมของจ ำนวนงำนวจิยัหรืองำนสร้ำงสรรคท่ี์น ำไปใชป้ระโยชน์ 
x 100 

 จ ำนวนอำจำรยป์ระจ ำและนกัวจิยัประจ ำทั้งหมด 

เกณฑ์การให้คะแนน 

ใช้บัญญติัไตรยางศ์เทียบ โดยก าหนดร้อยละ 20 เท่ากับ 5 คะแนน ทุกกลุ่มสาขาวิชา 

ข้อมูลประกอบกำรพจิำรณำ 
1. จ ำนวนและรำยช่ืองำนวิจยัหรืองำนสร้ำงสรรค์ท่ีน ำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ของอำจำรยป์ระจ ำ

และนกัวจิยัประจ ำ  โดยนบัรวมผลงำนท่ีน ำไปใชป้ระโยชน์ของอำจำรยแ์ละนกัวิจยัประจ ำทั้งท่ีปฏิบติังำนจริงและ
ลำศึกษำต่อ  พร้อมช่ือเจำ้ของผลงำน  ปีท่ีงำนวิจยัหรืองำนสร้ำงสรรคด์ ำเนินกำรเสร็จ  ปีท่ีน ำไปใชป้ระโยชน์ ช่ือ
หน่วยงำนท่ีน ำไปใช้ประโยชน์ โดยมีหลกัฐำนกำรรับรองกำรใชป้ระโยชน์จำกหน่วยงำนหรือองคก์รท่ีเก่ียวขอ้ง  
ทั้งน้ีใหแ้สดงขอ้มูลท่ีระบุรำยละเอียดกำรใชป้ระโยชน์ท่ีชดัเจนดว้ย  ตำมแนวทำงดงัต่อไปน้ี 

- กำรใชป้ระโยชน์ในเชิงสำธำรณะ เช่น ผลงำนวจิยัท่ีน ำไปใชใ้หเ้กิดประโยชน์แก่สำธำรณะชน
ในเร่ืองต่ำง ๆ ท่ีท ำให้คุณภำพชีวิตและเศรษฐกิจของประชำชนดีข้ึน  ได้แก่  กำรใช้ประโยชน์ดำ้นสำธำรณสุข 
ดำ้นกำรบริหำรจดักำรส ำหรับวิสำหกิจขนำดกลำงและขนำดย่อม (SME) ด้ำนกำรส่งเสริมประชำธิปไตย ภำค
ประชำชน  ดำ้นศิลปะและวฒันธรรม  ดำ้นวถีิชีวติตำมหลกัปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง  เป็นตน้ 

- กำรใชป้ระโยชน์ในเชิงนโยบำย  เช่น  ใชป้ระโยชน์จำกผลงำนวิจยัเชิงนโยบำยในกำรน ำไป
ประกอบเป็นขอ้มูลกำรประกำศใชก้ฏหมำย  หรือก ำหนดมำตรกำร กฏเกณฑ์ต่ำง ๆ โดยองค์กร  หรือหน่วยงำน
ภำครัฐและเอกชน  เป็นตน้ 

- กำรใช้ประโยชน์ในเชิงพำนิชย์ เช่น งำนวิจัยหรืองำนสร้ำงสรรค์ท่ีน ำไปสู่กำรพัฒนำ
ส่ิงประดิษฐห์รือผลิตภณัฑซ่ึ์งก่อใหเ้กิดรำยได ้หรือน ำไปสู่กำรเพิ่มประสิทธิภำพกำรผลิต เป็นตน้ 

- กำรใช้ประโยชน์ทำงออ้มของงำนสร้ำงสรรค์  ซ่ึงเป็นกำรสร้ำงคุณค่ำทำงจิตใจ  ยกระดบั
จิตใจ  ก่อใหเ้กิดสุนทรียภำพ  สร้ำงควำมสุข  เช่น  งำนศิลปะท่ีน ำไปใชใ้นโรงพยำบำล  ซ่ึงไดมี้กำรศึกษำต่อและ
ประเมินไว ้

2. จ ำนวนอำจำรยป์ระจ ำและนกัวิจยัประจ ำทั้งหมดในแต่ละปีกำรศึกษำ  โดยนบัรวมอำจำรยแ์ละ
นกัวจิยัประจ ำท่ีลำศึกษำต่อ 
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ตัวบ่งช้ี 4.6   ผลงำนวชิำกำรทีไ่ด้รับกำรรับรองคุณภำพ (สมศ. 7) 
ชนิดของตัวบ่งช้ี : ผลผลติ 
ค ำอธิบำย 

ผลงำนทำงวิชำกำรท่ีมีคุณภำพ สะทอ้นถึงสมรรถนะในกำรศึกษำ คน้ควำ้ วิเครำะห์ สังเครำะห์ วิจยั 
กำรปฏิบติัจริงและไดน้ ำไปใชใ้นกำรแกปั้ญหำ หรือพฒันำงำนในหนำ้ท่ีจนเกิดผลดีต่อกำรพฒันำคุณภำพกำรจดั
กำรศึกษำ และเป็นประโยชน์ต่อควำมกำ้วหนำ้ทำงวชิำกำร 

ผลงำนวิชำกำรท่ีได้รับรองคุณภำพ  หมำยถึง  บทควำมวิชำกำร  ต ำรำ  หรือหนังสือ  ท่ีผ่ำน
กระบวนกำรกลัน่กรองและไดรั้บกำรรับรองคุณภำพแลว้  ตำมเกณฑ์ของ  กพอ.  เร่ืองหลกัเกณฑ์กำรขอก ำหนด
ต ำแหน่งทำงวชิำกำรหรือเทียบเท่ำ 

ผลงำนทำงวิชำกำรท่ีเป็นบทควำมวิชำกำร  (Academic Paper)  ต ำรำ (Textbook) หรือหนังสือ 
(Book) ตอ้งเป็นผลงำนท่ีผำ่นกระบวนกำรกลัน่กรองผลงำนก่อนตีพิมพ ์ โดยมีรำยละเอียดดงัน้ี 

-  บทควำมวิชำกำร  หมำยถึง  เอกสำรทำงวิชำกำรท่ีเรียบเรียงอย่ำงเป็นระบบ  มีขอ้ควำมรู้ท่ี
สะทอ้นมุมมอง  แนวคิดเชิงทฤษฎีท่ีไดจ้ำกประสบกำรณ์  กำรสังเครำะห์เอกสำร  หรือ  กำรวิจยั  โดยจดัท ำในรูป
ของบทควำมเพื่อตีพิมพเ์ผยแพร่ในวำรสำรวชิำกำรท่ีมีคุณภำพซ่ึงมีผูต้รวจอ่ำน 

- ต ำรำ  หมำยถึง  เอกสำรทำงวิชำกำรท่ีเรียบเรียงอย่ำงเป็นระบบ  อำจเขียนเพื่อตอบสนอง
เน้ือหำทั้งหมดของรำยวชิำหรือเป็นส่วนหน่ึงของวชิำหรือหลกัสูตรก็ได ้ โดยมีกำรวิเครำะห์และสังเครำะห์ควำมรู้
ท่ีเก่ียวขอ้ง  และสะทอ้นใหเ้ห็นควำมสำมำรถในกำรถ่ำยทอดวชิำในระดบัอุดมศึกษำ 

- หนังสือ  หมำยถึง  เอกสำรทำงวิชำกำรท่ีเขียนข้ึนเพื่อเผยแพร่ควำมรู้  ไปสู่วงวิชำกำรหรือ
ผูอ่้ำนทัว่ไป  โดยไม่จ  ำเป็นตอ้งเป็นไปตำมขอ้ก ำหนดของหลกัสูตรหรือตอ้งน ำมำประกอบกำรเรียนกำรสอนใน
วิชำใดวิชำหน่ึง  ทั้งน้ีจะตอ้งเป็นเอกสำรท่ีเรียบเรียงข้ึนอย่ำงมีเอกภำพ  มีรำกฐำนทำงวิชำกำรท่ีมัน่คงและให้
ทศันะของผูเ้ขียนท่ีสร้ำงเสริมปัญญำควำมคิด  และสร้ำงควำมแข็งแกร่งทำงวิชำกำรให้แก่สำขำวิชำนั้น ๆ หรือ  
สำขำวชิำท่ีเก่ียวเน่ือง 
 
เกณฑ์กำรประเมิน 
 ก ำหนดระดบัคุณภำพผลงำนวชิำกำร ดงัน้ี 

ค่ำน ำ้หนัก ระดับคุณภำพผลงำนวชิำกำร 

0.25 บทควำมวิชำกำรท่ีไดรั้บกำรตีพิมพใ์นวำรสำรระดบัชำติ  
0.50 บทควำมวชิำกำรท่ีไดรั้บกำรตีพิมพใ์นวำรสำรระดบันำนำชำติ 
0.75 ต ำรำหรือหนงัสือท่ีมีกำรประเมินผำ่นตำมเกณฑ์โดยผูท้รงคุณวฒิุท่ีสถำนศึกษำก ำหนด 
1.00 ต ำรำหรือหนงัสือท่ีใช้ในกำรขอผลงำนทำงวิชำกำรและผ่ำนกำรพิจำรณำตำมเกณฑ์กำรขอ

ต ำแหน่งทำงวิชำกำรแลว้ หรือต ำรำหรือหนงัสือท่ีมีคุณภำพสูงมีผูท้รงคุณวุฒิตรวจอ่ำนตำม
เกณฑก์ำรขอต ำแหน่งทำงวชิำกำร 
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วธีิกำรค ำนวณ  
 

 ผลรวมถ่วงน ้ ำหนกัของผลงำนวชิำกำรท่ีไดรั้บรองคุณภำพ 
x 100 

 จ ำนวนอำจำรยป์ระจ ำและนกัวจิยัประจ ำทั้งหมด 

เกณฑ์การให้คะแนน 

ใช้บัญญติัไตรยางศ์เทียบ โดยก าหนดร้อยละ 10 เท่ากับ 5 คะแนน ทุกกลุ่มสาขาวิชา 

 
ข้อมูลประกอบกำรพจิำรณำ 

1. จ ำนวนและรำยช่ือผลงำนวิชำกำร (บทควำมวิชำกำร  ต ำรำ  หนังสือระดับอุดมศึกษำ)  ท่ีมี
คุณภำพของอำจำรยป์ระจ ำ  โดยนบัรวมผลงำนของอำจำรยท์ั้งท่ีปฏิบติังำนจริงและลำศึกษำต่อ  พร้อมช่ือเจำ้ของ
ผลงำน  ปีท่ีผลงำนแลว้เสร็จ  ปีท่ีไดรั้บกำรรับรองคุณภำพจำกหน่วยงำนท่ีเช่ือถือได ้ ช่ือหน่วยงำนท่ีรับรอง  และ
มีหลกัฐำนกำรรับรองคุณภำพจำกหน่วยงำนท่ีเก่ียวขอ้ง  ค่ำน ้ำหนกัของผลงำนวชิำกำรแต่ละช้ิน 

2. จ ำนวนอำจำรยป์ระจ ำและนกัวิจยัประจ ำทั้งหมดในแต่ละปีกำรศึกษำ  โดยนบัรวมอำจำรยท่ี์ลำ
ศึกษำต่อ 
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ตัวบ่งช้ี 5.3   ผลกำรน ำควำมรู้และประสบกำรณ์จำกกำรให้บริกำรวิชำกำรมำใช้ในกำรพัฒนำกำรเรียนกำรสอน
และ/หรือกำรวจัิย (สมศ. 8) 

ชนิดของตัวบ่งช้ี : ผลผลติ 
ค ำอธิบำย 
 

กำรให้บริกำรวิชำกำร หมำยถึง กำรท่ีสถำบนักำรศึกษำซ่ึงอยูใ่นฐำนะท่ีเป็นท่ีพึ่งของชุมชนหรือเป็น
แหล่งอำ้งอิงทำงวิชำกำร หรือท ำหน้ำท่ีใดๆ ท่ีมีผลต่อกำรพฒันำข้ึนของชุมชนในด้ำนวิชำกำรหรือกำรพฒันำ
ควำมรู้ ตลอดจนควำมเขม้แขง็ประเทศชำติและนำนำชำติ รวมถึงกำรบริกำรท่ีมีค่ำตอบแทน และบริกำรวิชำกำรให้
เปล่ำ โดยมีกำรน ำควำมรู้และประสบกำรณ์มำใช้พฒันำหรือบูรณำกำรเขำ้กบักำรเรียนกำรสอนหรือกำรวิจยั อำทิ 
บทควำม ต ำรำ หนงัสือ รำยวชิำหรือหลกัสูตร เป็นตน้ 
  กำรน ำควำมรู้และประสบกำรณ์จำกกำรใหบ้ริกำรวชิำกำรมำพฒันำมี  2  ประเภท  คือ 

1. กำรพฒันำกำรเรียนกำรสอน 
2. กำรพฒันำกำรวจิยั 
ในกำรประเมินตัวบ่งช้ีนี้ต้องมีโครงกำรทั้งสองประเภท  ทั้งนี้ในแต่ละโครงกำรไม่จ ำเป็นต้องมีทั้ง

สองประเภท และผลกำรใช้ในกำรพฒันำกำรเรียนกำรสอนและกำรวจัิยต้องเสร็จส้ินในปีทีป่ระเมิน 
 
วธีิกำรค ำนวณ  
 

 จ ำนวนโครงกำร/กิจกรรมบริกำรวชิำกำร 
ท่ีน ำมำใชใ้นกำรพฒันำกำรเรียนกำรสอนและกำรวจิยั x 100 

 จ ำนวนโครงกำร/กิจกรรมบริกำรวชิำกำรตำมแผนท่ีสภำสถำบนัอนุมติั 

เกณฑ์การให้คะแนน 

ใช้บัญญติัไตรยางศ์เทียบ โดยก าหนดร้อยละ 30 เท่ากับ 5 คะแนน 
 
ข้อมูลประกอบกำรพจิำรณำ 

1. หลกัฐำน  เอกสำร  ขอ้มูลท่ีแสดงว่ำอำจำรยป์ระจ ำไดร้วบรวม  จดัระบบ  และมีกำรประมวล
ควำมรู้และประสบกำรณ์จำกกำรให้บริกำรวิชำกำรมำใชป้ระโยชน์ในกำรเรียนกำรสอน  และกำรวิจยัโดยอำจไป
ต่อยอดพฒันำเป็นหนงัสือ  ต ำรำ  หรืองำนวิจยั  ขยำยผลน ำไปสู่กำรปรับปรุงรำยวิชำหรือน ำไปสู่กำรเปิดรำยวิชำ
ใหม่ 

2. โครงกำรบริกำรวิชำกำรท่ีนบัในตวัตั้งจะตอ้งมีผลกำรบูรณำกำรเสร็จส้ินในปีท่ีประเมิน  และ
โครงกำรวชิำกำรท่ีเป็นตวัหำรเป็นโครงกำรบริกำรวิชำกำรท่ีด ำเนินกำรในปีท่ีประเมิน  โครงกำรหน่ึง ๆ จะบูรณำ
กำรเฉพำะกบักำรเรียนกำรสอน  หรือเฉพำะกบังำนวจิยั  หรือจะบูรณำกำรกบัทั้งกำรเรียนกำรสอน  และกำรวิจยัก็
ได ้

3. กำรบริกำรวิชำกำร  เป็นกำรให้บริกำรแก่บุคคลหรือหน่วยงำนภำนอกสถำนศึกษำ  ทั้ งกำร
ประเมินในระดบัคณะและระดบัสถำบนั 
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ตัวบ่งช้ี 5.4   ผลกำรเรียนรู้และเสริมสร้ำงควำมเขม้แขง็ของชุมชนหรือองคก์รภำยนอก (สมศ. 9) 
ชนิดของตัวบ่งช้ี : ผลผลติ 
ค ำอธิบำย 

โครงกำรท่ีมีผลต่อกำรพฒันำและเสริมสร้ำงควำมเขม้แขง็ของชุมชน หมำยถึง โครงกำรท่ีสถำบนัจดั
ข้ึนเพื่อพฒันำชุมชนหรือองคก์รภำยนอกและเม่ือด ำเนินกำรแลว้มีผลก่อให้เกิดกำรเปล่ียนแปลงไปในทำงท่ีดีข้ึน
แก่ชุมชนหรือองค์กรภำยนอกในดำ้นต่ำงๆ หรือ  ท ำให้ชุมชนหรือองค์กรภำยนอกสำมำรถพึ่งพำตนเองไดต้ำม
ศกัยภำพของตน 
 
ประเด็นกำรพจิำรณำ 

1. มีกำรด ำเนินงำนตำมวงจรคุณภำพ (PDCA) โดยกำรมีส่วนร่วมของชุมชนหรือองคก์ร 
2. บรรลุเป้ำหมำยตำมแผนประจ ำปีไม่ต ่ำกวำ่ร้อยละ 80  
3. ชุมชนหรือองคก์รมีผูน้ ำหรือสมำชิกท่ีมีกำรเรียนรู้และด ำเนินกิจกรรมอยำ่งต่อเน่ือง 
4. ชุมชนหรือองค์กรสร้ำงกลไกท่ีมีกำรพฒันำตนเอง  โดยคงอตัลักษณ์ของคนในชุมชนและ

เอกลกัษณ์ของทอ้งถ่ินอยำ่งต่อเน่ืองหรือย ัง่ยนื 
5. มีผลกระทบท่ีเกิดประโยชน์สร้ำงคุณค่ำต่อสังคม หรือชุมชน/องคก์รมีควำมเขม้แขง็ 

 
เกณฑ์กำรให้คะแนน 

1 2 3 4 5 
ปฏิบติัได ้
 1 ขอ้  

ปฏิบติัได ้ 
2 ขอ้ 

ปฏิบติัได ้ 
3 ขอ้ 

ปฏิบติัได ้ 
4 ขอ้ 

ปฏิบติัได ้ 
5 ขอ้ 

 
ข้อมูลประกอบกำรพจิำรณำ  

1. แผนและกิจกรรมหรือโครงกำรท่ีส่งเสริมควำมเขม้แข็งของชุมชนหรือองค์กร 
2. รำยงำน  เอกสำรผลกำรปฏิบติัตำมภำรกิจหรือโครงกำร 
3. ขอ้มูลท่ีแสดงถึงผลกำรด ำเนินงำนตำมกิจกรรมหรือโครงกำรโดยผูน้ ำหรือสมำชิกของ

ชุมชนหรือองค์กรได้เรียนรู้และด ำเนินกิจกรรมอย่ำงต่อเน่ือง  และพฒันำตำมอตัลกัษณ์ของคนในชุมชน
และเอกลักษณ์ของท้องถ่ินอย่ำงต่อเน่ืองหรือย ัง่ยืน 

4. ขอ้มูลท่ีแสดงถึงผลกำรด ำเนินงำนตำมกิจกรรมหรือโครงกำรของชุมชนหรือองค์กรท่ีสร้ำง
ประโยชน์  ควำมเขม้แข็งและคุณค่ำต่อสังคม  ชุมชน  หรือองค์กร 

5. “ต่อเน่ือง”  หมำยถึง  มีกำรด ำเนินงำนตั้งแต่  2  ปีข้ึนไป 
6. “ย ัง่ยืน”  หมำยถึง  มีกำรด ำเนินงำนตั้งแต่  5  ปีข้ึนไป 
7. “เขม้แข็ง”  หมำยถึง  สำมำรถพึ่งพำตนเองได้  

 หมายเหตุ : ส ำหรับสถำนศึกษำระดบัอุดมศึกษำท่ีได้รับกำรประเมินปี 2555  เป็นตน้ไป สำมำรถ
ใช้โครงกำร/กิจกรรมใหม่ท่ีปรำกฏอยู่ในแผนระยะยำว โดยได้รับกำรอนุมติัจำกสภำสถำบนัว่ำเป็น
โครงกำร/กิจกรรมท่ีต่อเน่ืองในอนำคตและจะย ัง่ยืน เขม้แข็ง สำมำรถพึ่งพำตนเองได้ โดย สมศ. จะ
พิจำรณำให้คะแนนล่วงหน้ำ 
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ตัวบ่งช้ี 6.2   กำรส่งเสริมและสนับสนุนด้ำนศิลปะและวฒันธรรม (สมศ. 10) 
 ชนิดของตัวบ่งช้ี : ผลผลติ 
ค ำอธิบำย 

ศิลปะและวฒันธรรม  เป็นตวับ่งช้ีถึงคุณภำพ วิถีชีวิตและจิตใจท่ีดีงำมของบุคคลและสังคม  เป็น
พนัธกิจหลกัประกำรหน่ึงท่ีสถำนศึกษำพึงตระหนกั  ท่ีจะตอ้งให้ควำมส ำคญัในกำรส่งเสริม  สนบัสนุน  เพื่อให้
สังคมในสถำนศึกษำอยู่ร่วมกนัอย่ำงมีควำมสุข  อย่ำงมีคุณค่ำ  สำมำรถเป็นแบบอย่ำงท่ีน่ำศรัทธำ  และเป็นท่ี
ยอมรับของสังคม  กำรส่งเสริมสนบัสนุนจ ำตอ้งด ำเนินกำรอย่ำงมีประสิทธิภำพท่ีจริงใจไดต่้อเน่ืองท่ีมัน่คงและ
ย ัง่ยนื  โดยกำรก ำหนดวตัถุประสงคแ์ละเป้ำหมำยท่ีชดัและสำมำรถประเมินผลได ้

ประเด็นกำรพจิำรณำ  
1. มีกำรด ำเนินงำนตำมวงจรคุณภำพ (PDCA)  
2. บรรลุเป้ำหมำยตำมแผนประจ ำปีไม่ต ่ำกวำ่ร้อยละ 80  
3. มีกำรด ำเนินงำนสม ่ำเสมออยำ่งต่อเน่ือง 
4. เกิดประโยชน์และสร้ำงคุณค่ำต่อชุมชนภำยใน/ภำยนอก 
5. ไดรั้บกำรยกยอ่งระดบัชำติและ/หรือนำนำชำติ 

 
เกณฑ์กำรให้คะแนน  
 

1 2 3 4 5 
ปฏิบติัได ้ 
1 ขอ้ 

ปฏิบติัได ้
2 ขอ้ 

ปฏิบติัได ้ 
3 ขอ้ 

ปฏิบติัได ้ 
4 ขอ้ 

ปฏิบติัได ้ 
5 ขอ้ 

 
ข้อมูลประกอบกำรพจิำรณำ 

1. นโยบำย  แผน  ระบบและกลไกในกำรส่งเสริมและสนบัสนุนดำ้นศิลปะและวฒันธรรม 
2. โครงกำรหรือกิจกรรมท่ีส่งเสริมและสนบัสนุนดำ้นศิลปะและวฒันธรรม  พร้อมรำยละเอียดของ

โครงกำรหรือกิจกรรม  รวมทั้งตวับ่งช้ีและเป้ำหมำยควำมส ำเร็จ 
3. รำยงำนสรุปผลหรือประเมินโครงกำรหรือกิจกรรม (ประโยชน์และคุณค่ำต่อชุมชน) 
4. หลกัฐำนท่ีอธิบำยรำยละเอียดและแสดงกระบวนกำรไดม้ำซ่ึงขอ้มูลของกำรสรุปผลส ำเร็จ  เช่น  

ขั้นตอนและช่วงระยะเวลำกำรเก็บขอ้มูล  กำรสุ่มตวัอย่ำง  แบบส ำรวจหรือแบบสอบถำมหรือแบบประเมิน  วิธี
วเิครำะห์ผล  เป็นตน้ 

5. รำยงำน  รำงวลัท่ีไดรั้บกำรประกำศเกียรติคุณ  ยกย่อง  ระดบัชำติและนำนำชำติ  จำกสถำบนั
หรือหน่วยงำนท่ีเป็นท่ียอมรับ 
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ตัวบ่งช้ี 6.3   กำรพฒันำสุนทรียภำพในมิติทำงศิลปะและวฒันธรรม  (สมศ. 11) 
ชนิดของตัวบ่งช้ี : ผลผลติ 
ค ำอธิบำย 

ศิลปะและวฒันธรรม  เก่ียวขอ้งกบัควำมสุนทรียแ์ละรสนิยม  เกิดรูปแบบวิถีชีวิตและสังคม  โดยมี
ลกัษณะท่ีเป็นพลวตั  มีกำรเปล่ียนแปลงตลอดเวลำ  จ  ำเป็นตอ้งรู้ทนัอย่ำงมีปัญญำ  โดยมีแผนในกำรพฒันำให้
ควำมรู้และประสบกำรณ์ดำ้นสุนทรียภำพในบริบทของศิลปะแดละวฒันธรรม  สำมำรถเลือกรับ  รักษำและสร้ำง
ใหต้นเองและสังคมอยูร่่วมกนัอยำ่งรู้คุณค่ำควำมงำม  อยำ่งมีสุนทรียท่ี์มีรสนิยม 

ประเด็นกำรพจิำรณำ 
1. กำรมีส่วนร่วมของบุคลำกรในสถำบนัท่ีก่อใหเ้กิดวฒันธรรมท่ีดี 
2. ส่ิงแวดลอ้มด้ำนควำมปลอดภยัของอำคำรสถำนท่ี  สะอำดถูกสุขลกัษณะ  และตกแต่งอย่ำงมี

ควำมสุนทรีย ์
3. ปรับแต่งและรักษำภูมิทศัน์ใหส้วยงำม  สอดคลอ้งกบัธรรมชำติ  และเป็นมิตรกบัส่ิงแวดลอ้ม 
4. กำรจดัให้มีพื้นท่ีและกิจกรรมทำงวฒันธรรมท่ีเอ้ือและส่งเสริมให้นกัศึกษำและบุคลำกรมีส่วม

ร่วมอยำ่งสม ่ำเสมอ 
5. ระดับควำมพึงพอใจของบุคลำกรและนักศึกษำท่ีเก่ียวกับประเด็น 1-4 ไม่ต ่ำกว่ำ 3.51  จำก

คะแนนเตม็ 5    
เกณฑ์กำรให้คะแนน 
 

1 2 3 4 5 
ปฏิบติัได ้ 
1 ขอ้ 

ปฏิบติัได ้
2 ขอ้ 

ปฏิบติัได ้ 
3 ขอ้ 

ปฏิบติัได ้ 
4 ขอ้ 

ปฏิบติัได ้ 
5 ขอ้ 

 

ข้อมูลประกอบกำรพจิำรณำ 

1. หลกัฐำนท่ีแสดงรำยละเอียดของโครงกำร หรือกิจกรรมท่ีพฒันำสุนทรียภำพดำ้นศิลปะ และ
วฒันธรรมท่ีสถำนศึกษำด ำเนินกำรตลอดปีในแต่ละปีกำรศึกษำ 

2. โครงกำรหรือกิจกรรมท่ีแสดงรำยละเอียดท่ีก ำหนดวตัถุประสงคแ์ละเป้ำหมำยของควำมส ำเร็จ
อยำ่งเป็นรูปธรรม  รำยงำนผลกำรประเมินกำรมีส่วนร่วม 

3. เอกสำรหลกัฐำนหรือผลกำรประเมินดำ้นสภำพแวดลอ้ม ควำมปลอดภยั  ควำมสะอำด  
สุขอนำมยั  และควำมสวยงำม 

4. รำยงำนสรุปผลกำรประเมินกำรจดัใหมี้พื้นท่ี และกิจกรรมทำงวฒันธรรมท่ีเอ้ือ และส่งเสริมให้
นกัศึกษำและบุคลำกรมีส่วนร่วมอยำ่งสม ่ำเสมอ 
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5. รำยงำนผลกำรประเมินควำมพึงพอใจของบุคลำกรและนกัศึกษำท่ีเก่ียวกบัประเด็น 1-4 

หมายเหตุ : 

1. สะอำด  หมำยถึง  ไม่รก  มีระเบียบ  รักษำง่ำย  ใชส้ะดวก 

2. สุขลกัษณะ  หมำยถึง  สะอำด  ปลอดภยั  ไร้มลภำวะ  สุขกำย  สบำยใจ  และเป็นมิตรต่อ
ส่ิงแวดลอ้ม 

3. สวยงำม  หมำยถึง  มีกำรจดัแต่งอำคำร  สภำพแวดลอ้มอยำ่งเหมำะสม  สอดคลอ้งกบัพื้นท่ี
แวดลอ้ม  ไม่ส้ินเปลือง  และไม่ก่อใหเ้กิดผลกระทบต่อสภำพแวดลอ้ม 
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ตัวบ่งช้ี 7.5   กำรปฎบิัติตำมบทบำทหน้ำทีข่องสภำสถำบัน (สมศ. 12) 
ชนิดของตัวบ่งช้ี : ผลผลติ 
ค ำอธิบำย 

สภำสถำบนัอุดมศึกษำถือเป็นองค์กรหลักของสถำบนัอุดมศึกษำท่ีต้องมีบทบำทส ำคัญในกำร
ก ำหนดนโยบำย กรอบทิศทำงกำรด ำเนินงำนตำมอตัลักษณ์ของสถำบนัอุดมศึกษำ ก ำหนดระบบกลไกและ
กระบวนกำรท่ีเป็นรูปธรรมในกำรบริหำรจดักำรเพื่อให้เกิดกำรก ำกับดูแลและขบัเคล่ือนสถำบนัอุดมศึกษำ
ระดบัอุดมศึกษำ รวมทั้งกำรควบคุมและตรวจสอบกำรด ำเนินงำนของสถำบนัอุดมศึกษำให้เกิดประสิทธิภำพ 
ประสิทธิผล และกำรพฒันำสถำบนัอยำ่งย ัง่ยนื 

กำรประเมินผลควำมส ำเร็จในกำรปฏิบติัตำมบทบำทหน้ำท่ีของสภำสถำบนัจะมุ่งเนน้กำรประเมิน
คุณภำพในกำรก ำหนดทิศทำงก ำกบัดูแลและขบัเคล่ือนกำรด ำเนินงำนของสถำนศึกษำระดบัอุดมศึกษำตำมหนำ้ท่ี
และบทบำทของสภำสถำบนั กำรบริหำรและกำรจดักำรตำมหลกัธรรมำภิบำล และกำรด ำเนินงำนตำมมติกำร
ประชุมสภำสถำบนัอุดมศึกษำ 
 
เกณฑ์กำรให้คะแนน  

ใช้ค่ำคะแนนผลกำรประเมินผลกำรด ำเนินงำนของสภำสถำบนั (คะแนนเต็ม 5) ท่ีครอบครุม 5 
ประเด็น  ดงัต่อไปน้ี 

1. สภำสถำบนัท ำพนัธกิจครบถว้นตำมภำระหนำ้ท่ีท่ีก ำหนดในพระรำชบญัญติัของสถำนศึกษำ 
2. สภำสถำบนัก ำหนดยทุธศำสตร์  ทิศทำง  ก ำกบันโยบำย  ขอ้บงัคบั  ระเบียบ 
3. สภำสถำบนัท ำตำมกฎระเบียบขอ้บงัคบัของตน้สังกดั  และหน่วยงำนท่ีเก่ียวขอ้ง 
4. สภำสถำบนัก ำกบั  ติดตำม  กำรด ำเนินงำนของผูบ้ริหำรสถำนศึกษำ 
5. สภำสถำบนัด ำเนินงำนโดยใชห้ลกัธรรมำภิบำลครบทั้ง 10 ประเด็น 

 
ข้อมูลประกอบกำรพจิำรณำ 

เอกสำรหรือหลกัฐำนท่ีแสดงรำยละเอียดกำรประเมินตำมประเด็นท่ีก ำหนดในเกณฑก์ำรใหค้ะแนน 
 
หมำยเหตุ : เป็นกำรประเมินในระดบัสถำบนั  คณะไม่ตอ้งประเมิน 
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ตัวบ่งช้ี 7.6   กำรปฏิบัติตำมบทบบำทหน้ำทีข่องผู้บริหำรสถำบัน (สมศ. 13) 
ชนิดของตัวบ่งช้ี : ผลผลติ 
ค ำอธิบำย 

กำรประเมินผลตำมหน้ำท่ีและบทบำทของผูบ้ริหำรในกำรบริหำรและกำรจดักำรให้บรรลุผลส ำเร็จ
ตำมแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบติังำนประจ ำปีของสถำบนัอุดมศึกษำ  จะมุ่งเน้นกำรประเมินคุณภำพของกำร
บริหำรงำนตำมนโยบำยของสภำสถำบนัอุดมศึกษำ ประสิทธิผลของแผนปฏิบติักำรประจ ำปี ควำมสำมำรถในกำร
บริหำรและกำรจดักำรตำมหลกัธรรมำภิบำลของผูบ้ริหำร 
 
เกณฑ์กำรให้คะแนน 

ใชค้่ำคะแนนกำรประเมินผลผูบ้ริหำรโดยคณะกรรมกำรท่ีสภำสถำบนัแต่งตั้ง  (คะแนนเตม็ 5) 
 
ข้อมูลประกอบกำรพจิำรณำ 

1. เอกสำรหรือหลักฐำนท่ีแสดงรำยละเอียดกำรก ำหนดหรือทบทวนนโยบำยกำรก ำกับดูแล
สถำนศึกษำระดบัอุดมศึกษำ  รวมทั้งทบทวนกรอบทิศทำงกำรด ำเนินงำนของสถำนศึกษำระดบัอุดมศึกษำตำม
หนำ้ท่ีและบทบำทของผูบ้ริหำรสถำนศึกษำระดบัอุดมศึกษำ 

2. เอกสำรหรือหลกัฐำนท่ีแสดงรำยละเอียดกำรด ำเนินกำรตำมระบบกำรก ำกบัดูแลสถำนศึกษำ  
ระดับอุดมศึกษำ  โดยมีเอกสำรหรือหลักฐำนหรือรำยงำนหรือบนัทึกกำรประชุมท่ีแสดงให้เห็นว่ำผูบ้ริหำร
สถำนศึกษำไดก้ ำหนดให้มีกระบวนกำรท่ีเป็นรูปธรรมในกำรจดักำรเพื่อให้เกิดกำรควบคุมและตรวจสอบกำร
ด ำเนินงำนของสถำนศึกษำระดบัอุดมศึกษำ 

3. เอกสำรหรือหลกัฐำนท่ีแสดงให้เห็นว่ำผูบ้ริหำรสถำนศึกษำ  มีกำรติดตำมผลกำรด ำเนินงำน
ส ำคญั  เช่น  ระบบในดำ้นนโยบำยและแผน  ดำ้นกำรบริหำรงำนบุคคล  ดำ้นกำรเงินและงบประมำณ  โดยเฉพำะ
กำรด ำเนินงำนตำมภำรกิจหลกัของสถำนศึกษำระดบัอุดมศึกษำท่ีเป็นมติสภำสถำบนั 

4. เอกสำรหรือหลักฐำนท่ีแสดงให้เห็นถึงนโยบำยของสถำนศึกษำ  ท่ีก ำหนดให้มีระบบกำร
ประเมินผูบ้ริหำรโดยคณะกรรมกำรท่ีสภำสถำบนัแต่งตั้งและมีกำรด ำเนินงำนตำมระบบนั้น 

5. รำยงำนกำรสังเครำะห์มติหรือนโยบำย  รวมทั้งผลกระทบท่ีเกิดข้ึนจำกกำรตดัสินใจของผูบ้ริหำร
สถำนศึกษำระดบัอุดมศึกษำ 
 
หมายเหตุ : 

1. ระดบัสถำบนั  ผูบ้ริหำร  หมำยถึง  อธิกำรบดี 
2. ระดบัคณะ  ผูบ้ริหำร  หมำยถึง  คณบดี  หรือผูบ้ริหำรของหน่วยงำนท่ีเทียบเท่ำคณะท่ีมีกำรจดักำร

เรียนกำรสอน 
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ตัวบ่งช้ี 9.2   ผลประเมินกำรประกนัคุณภำพภำยในรับรองโดยตน้สังกดั (สมศ.15) 
ชนิดตัวบ่งช้ี : ผลผลติ 
ค ำอธิบำย 

ตำมกฎกระทรวงวำ่ดว้ยระบบ หลกัเกณฑ์ และวิธีกำรประกนัคุณภำพกำรศึกษำ พ.ศ. 2553 ระบุไวว้ำ่ “...ให้
หน่วยงานต้นสังกัดของสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาจัดให้มีการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษานั้นอยำ่งนอ้ย
หน่ึงคร้ังในทุกสำมปี และแจ้งผลให้สถานศึกษาระดับอุดมศึกษาทราบ รวมท้ังเปิดเผยผลการติดตามตรวจสอบ
คุณภาพการศึกษาต่อสาธารณชน...” ทั้งน้ี สถำนศึกษำจะด ำเนินกำรประกนัคุณภำพกำรศึกษำภำยในท่ีครอบคลุม   ตวั
บ่งช้ีท่ีส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำหรือต้นสังกดัก ำหนด โดยจะเป็นตวับ่งช้ีท่ีเน้นด้ำนปัจจยัน ำเขำ้และ
กระบวนกำร ซ่ึงผลกำรประเมินกำรประกนัคุณภำพภำยในโดยตน้สังกดัน้ี จะเป็นคะแนนท่ีสำมำรถสะทอ้นประสิทธิภำพ
และประสิทธิผลของคุณภำพกำรด ำเนินงำนดำ้นต่ำงๆ ของสถำบนัอุดมศึกษำได ้ดงันั้น ในกำรประเมินตวับ่งช้ีน้ี จะใช้
ค่ำเฉล่ียคะแนนประเมินกำรประกนัคุณภำพภำยในโดยตน้สังกดั โดยไม่ตอ้งท ำกำรประเมินใหม่ 
 
เกณฑ์กำรให้คะแนน 

ใชค้่ำคะแนนผลกำรประเมินกำรประกนัคุณภำพกำรศึกษำภำยในโดยตน้สังกดั 
 
ข้อมูลประกอลกำรพจิำรณำ 

คะแนนประเมินผลกำรประกนัคุณภำพภำยในของสถำบนัอุดมศึกษำโดยตน้สังกดั 
 
หมายเหตุ :  กรณีของกำรประเมินระดบัคณะ  หำกประเมินกำรประกนัคุณภำพภำยในของคณะไม่ครบทุกตวัท่ี
ก ำหนดใหร้ะดบัสถำบนั  ใหใ้ชค้ะแนนจำกกำรประเมินในระดบัสถำบนัของตวับ่งช้ีนั้นมำใชแ้ทน 
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องค์ประกอบที ่97 องค์ประกอบอตัลกัษณ์ สมศ. 
ตัวบ่งช้ี 97.1 ผลกำรพฒันำตำมอตัลกัษณ์ของสถำบัน  (สมศ.16)              
ชนิดตัวบ่งช้ี : ผลผลติ 
ค ำอธิบำย 

อตัลกัษณ์  หมำยถึง  บุคลิก  ลกัษณะท่ีเกิดข้ึนกบัผูเ้รียนตำมปรัชญำ  พนัธกิจ  และวตัถุประสงคข์อง
สถำนศึกษำระดบัอุดมศึกษำ  ท่ีไดรั้บควำมเห็นชอบจำกสภำสถำบนั  
 

ตัวช้ีวดัที ่97.1.1 ผลกำรบริหำรสถำบันให้เกดิอตัลกัษณ์  (สมศ. 16.1) 
 

ประเด็นกำรพจิำรณำ  
1. มีกำรก ำหนดกลยทุธ์และแผนกำรปฏิบติังำนท่ีสอดคลอ้งกบัอตัลกัษณ์ของสถำนศึกษำโดยไดรั้บ

กำรเห็นชอบจำกสภำสถำบนั 
2. มีกำรสร้ำงระบบกำรมีส่วนร่วมของผูเ้รียนและบุคลำกรในกำรปฏิบติัตำมกลยุทธ์ท่ีก ำหนดอยำ่ง

ครบถว้นสมบุรณ์ 
3. ผลกำรประเมินของผูเ้รียนและบุคลำกรเก่ียวกบักำรฏิบติังำนของสถำนศึกษำท่ีสอดคลอ้งกบัอตั

ลกัษณ์  ไม่ต ่ำกวำ่  3.51   จำกคะแนนเตม็  5 
4. ผลกำรด ำเนินงำนก่อใหเ้กิดผลกระทบท่ีเป็นประโยชน์และ/หรือสร้ำงคุณค่ำต่อสังคม 
5. ผูเ้รียน/บุคลำกร/คณะ/สถำบนั  ไดรั้บกำรยกยอ่งหรือยอมรับในระดบัชำติและ/หรือนำนำชำติใน

ประเด็นท่ีเก่ียวกบัอตัลกัษณ์ 
 
เกณฑ์กำรให้คะแนน  

1 2 3 4 5 
ปฏิบติัได ้ 
1 ขอ้ 

ปฏิบติัได ้ 
2 ขอ้ 

ปฏิบติัได ้ 
3 ขอ้ 

ปฏิบติัได ้ 
4 ขอ้ 

ปฏิบติัได ้ 
5 ขอ้ 

 
ข้อมูลประกอบกำรพจิำรณำ  

หลกัฐำนเชิงประจกัษใ์นกำรไดรั้บกำรยกยอ่งหรือยอมรับ  กำรไดรั้บรำงวลัในประเด็นท่ีเก่ียวกบัอตั
ลกัษณ์  เช่น  โล่รำงวลั  ใบประกำศเกียรติคุณ  เกียรติบตัร  หนงัสือเชิดชูเกียรติ  เป็นตน้  
 
หมายเหตุ 

1.  คณะและสถำบนั  มีอตัลกัษณ์เดียวกนั  โดยควำมเห็นชอบจำกสภำสถำบนั 
2.  คณะจะด ำเนินกำรแยกหรือด ำเนินกำรร่วมกบัสถำบนัก็ได ้
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3. กรณีท่ีคณะด ำเนินกำรร่วมกบัสถำบนัจะตอ้งรำยงำนไวใ้น  SAR  ของคณะ  และแสดงหลกัฐำน
กำร     ด ำเนินงำนดว้ย  โดยใชผ้ลกำรประเมินของสถำบนั 
กำรคิดคะแนน 

1. กรณีท่ีคณะด ำเนินกำรร่วมกับสถำบนัและมีส่วนร่วมในกำรด ำเนินกำร  ผลกำรประเมินจะ
พิจำรณำขอ้มูลในระดบัสถำบนั  โดยคณะท่ีมีส่วนร่วมใหใ้ชค้ะแนนเดียวกบัสถำบนั 

2. กรณีท่ีคณะด ำเนินกำรแยกกบัสถำบนั  ผลกำรประเมินจะพิจำรณำในระดบัคณะ 
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ตัวช้ีวดัที ่ 97.1.2 ผลกำรพฒันำบัณฑิตตำมอตัลกัษณ์  (สมศ. 16.2) 
 
วธีิกำรค ำนวน 
 

ผลรวมของค่ำคะแนนท่ีไดจ้ำกกำรประเมินบณัฑิตท่ีมีคุณลกัษณะตำมอตัลกัษณ์ 
จ ำนวนบญัฑิตท่ีไดรั้บกำรประเมินทั้งหมด 

 
เกณฑ์กำรให้คะแนน 

ใชค้่ำเฉล่ียของคะแนนประเมินบณัฑิต  (คะแนนเตม็  5) 
 
ข้อมูลประกอบกำรพจิำรณำ 

ข้อมูลจำกกำรส ำรวจต้องมีควำมเป็นตวัแทนของผูส้ ำเร็จกำรศึกษำทั้งในเชิงปริมำณและในเชิง
คุณภำพครอบคลุมทุกคณะ  อย่ำงน้อยร้อยละ  20  ของจ ำนวนผูส้ ำเร็จกำรศึกษำในแต่ละระดบั โดยมีข้อมูล
ประกอบ กำรพิจำรณำดงัต่อไปน้ี 

1. ปรัชญำ  ปณิธำน  พนัธกิจและวตัถุประสงค์ของสถำนศึกษำ รวมทั้งแผนกลยุทธ์  และแผนกำร
ปฏิบติังำนประจ ำปีของสถำนศึกษำท่ีไดรั้บควำมเห็นชอบจำกสภำสถำบนั  

2. แผนพฒันำคุณภำพสถำนศึกษำในดำ้นต่ำง ๆ ท่ีไดรั้บควำมเห็นชอบจำกสภำสถำบนั  
3. รำยงำนผลกำรปฏิบติังำนประจ ำปีท่ีไดรั้บควำมเห็นชอบจำกสภำสถำบนั  ซ่ึงแสดงให้เห็นถึงผลกำร

ด ำเนินงำนและผลส ำเร็จของกำรด ำเนินงำนท่ีสอดคลอ้งกบัปรัชญำ  วสิัยทศัน์  และพนัธกิจของสถำบนั 
4. ผูต้อบแบบสอบถำม คือ  ผูใ้ชบ้ณัฑิต  หรือสถำยศึกษำท่ีรับบณัฑิตเขำ้ศึกษำต่อ 

 
หมายเหตุ    “ 1 สถำบนั  1  อตัลกัษณ์”  โดยควำมเห็นชอบจำกสภำสถำบนั  โดย 

1. คณะและสถำบนั  มีอตัลกัษณ์เดียวกนั  โดยควำมเห็นชอบจำกสภำสถำบนั 
2. คณะจะด ำเนินกำรแยกหรือด ำเนินกำรร่วมกบัสถำบนัได ้
3. กรณีท่ีคณะด ำเนินกำรร่วมกบัสถำบนัจะตอ้งรำยงำนไวใ้น SAR  ของคณะ  และแสดงหลกัฐำน

กำรด ำเนินงำนดว้ย  โดยใชผ้ลกำรประเมินของสถำบนั 
 

กำรคิดคะแนน 
1. กรณีท่ีคณะด ำเนินกำรร่วมกบัสถำบนัและมีส่วนร่วมในกำรด ำเนินกำร  ผลกำรประเมินจะ

พิจำรณำขอ้มูลในระดบัสถำบนั  โดยคณะท่ีมีส่วนร่วมให้ใชค้ะแนนเดียวกบัสถำบนั 
2. กรณีท่ีคณะด ำเนินกำรแยกกบัสถำบนั  ผลกำรประเมินจะพิจำรณำในระดบัคณะ 
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ตัวบ่งช้ี 97.2  ผลกำรพฒันำตำมจุดเน้นและจุดเด่นทีส่่งผลสะท้อนเป็นเอกลกัษณ์ของสถำบัน  (สมศ. 17) 
 

ค ำอธิบำยตัวบ่งช้ี   

เอกลกัษณ์  หมำยถึง  ควำมส ำเร็จตำมจุดเน้นและจุดเด่นท่ีสะทอ้นให้เห็นเป็นลกัษณะโดดเด่นเป็น
หน่ึงของสถำนศึกษำ 

ประเด็นกำรพจิำรณำ 
1. มีกำรก ำหนดกลยุทธ์กำรปฏิบติังำนท่ีสอดคลอ้งกบัจุดเน้น  จุดเด่น  หรือควำมเช่ียวชำญเฉพำะ

ของสถำนศึกษำ  โดยไดรั้บกำรเห็นชอบจำกสภำสถำบนั 
2. มีกำรสร้ำงระบบกำรมีส่วนร่วมของผูเ้รียนและบุคลำกรในกำรปฏิบติัตำมกลยุทธ์ท่ีก ำหนดอยำ่ง

ครบถว้นสมบูรณ์ 
3. ผลกำรประเมินควำมพึงพอใจของบุคลำกรท่ีเก่ียวกบักำรด ำเนินกำรตำมจุดเน้น  และจุดเด่น  

หรือควำมเช่ียวชำญเฉพำะของสถำนศึกษำ  ไม่ต ่ำกวำ่  3.51   จำกคะแนนเตม็  5 
4. ผลกำรด ำเนินงำนบรรลุตำมจุดเน้น  จุดเด่น  หรือควำมเช่ียวชำญเฉพำะของสถำนศึกษำและ

เกิดผลกระทบท่ีเกิดประโยชน์และสร้ำงคุณค่ำต่อสังคม 
5. ผูเ้รียน/บุคลำกร/คณะ/สถำนศึกษำ  มีเอกลกัษณ์ตำมจุดเนน้  จุดเด่น  หรือควำมเช่ียวชำญเฉพำะท่ี

ก ำหนด  และไดรั้บกำรยอมรับในระดบัชำติและ/หรือนำนำชำติ 
เกณฑ์กำรให้คะแนน 

1 2 3 4 5 
ปฏิบติัได ้ 
1 ขอ้ 

ปฏิบติัได ้
 2 ขอ้ 

ปฏิบติัได ้
 3 ขอ้ 

ปฏิบติัได ้
 4 ขอ้ 

ปฏิบติัได ้
 5 ขอ้ 

 
ข้อมูลประกอบกำรพจิำรณำ 

1. เอกสำรหลกัฐำนท่ีแสดงใหเ้ห็นถึงกำรก ำหนดเอกลกัษณ์  จุดเนน้  หรือจุดเด่นของสถำนศึกษำ 
2. แผนกลยุทธ์  แผนกำรปฏิบติังำนประจ ำปี  รวมทั้งแผนพฒันำคุณภำพท่ีสอดคล้องกับเอกลักษณ์  

จุดเนน้  หรือจุดเด่นของสถำนศึกษำท่ีไดรั้บควำมเห็นชอบจำกสภำสถำบนั 
3. รำยงำนผลกำรปฏิบติังำนประจ ำปีท่ีไดรั้บควำมเห็นชอบจำกสภำสถำบนั  ซ่ึงแสดงให้เห็นถึงผลกำร

ด ำเนินงำนและผลส ำเร็จของกำรด ำเนินงำนตำมเอกลกัษณ์  จุดเน้น  หรือจุดเด่นของสถำนศึกษำท่ีก ำหนดหรือผลกำร
ด ำเนินงำนและผลส ำเร็จของกำรด ำเนินงำนท่ีเกิดข้ึนจนถือเป็นเอกลกัษณ์  จุดเนน้หรือจุดเด่นของสถำนศึกษำท่ีไดรั้บกำร
ยอมรับ 

4. หลักฐำนเชิงประจกัษ์ในกำรได้รับกำรยกย่องหรือยอมรับ  กำรได้รับรำงวลัในประเด็นท่ีเก่ียวกับ
เอกลกัษณ์  เช่น  โล่รำงวลั  ใบประกำศเกียรติคุณ  เกียรติบตัร  หรือหนงัสือเชิดชูเกียรติ  เป็นตน้ 
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หมายเหตุ 
1.  เอกลกัษณ์ของคณะอำจเหมือน  หรือแตกต่ำง  หรือส่งผลกบัเอกลษัณ์ของสถำบนัก็ได ้ ทั้งน้ีตอ้งผำ่น

ควำมเห็นชอบจำกสภำสถำบนั 
2. คณะจ ำด ำเนินกำรแยกหรือด ำเนินกำรร่วมกบัสถำบนัก็ได ้
3. กรณีท่ีคณะด ำเนินกำรร่วมกบัสถำบนัจะตอ้งรำยงำนไวใ้น  SAR  ของคณะ  และแสดงหลกัฐำนกำร

ด ำเนินงำนดว้ย  โดยใชผ้ลกำรประเมินของสถำบนั 
กำรคิดคะแนน 

1. กรณีท่ีคณะก ำหนดเอกลกัษณ์เหมือนกบัสถำบนัและมีส่วนร่วมในกำรด ำเนินกำร  ผลกำรประเมินจะ
พิจำรณำขอ้มูลในระดบัสถำบนั  โดยคณะท่ีมีส่วนร่วมใหใ้ชค้ะแนนเดียวกบัสถำบนั 

2. กรณีท่ีคณะก ำหนดเอกลกัษณ์ไม่เหมือนกบัสถำบนั  ผลกำรประเมินจะพิจำรณำในระดบัคณะ 
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ตัวบ่งช้ี 97.3  ผลกำรช้ีน ำ ป้องกนัหรือแก้ปัญหำสังคมในด้ำนต่ำงๆ  (สมศ. 18) 
ชนิดตัวบ่งช้ี : ผลผลติ 
ค ำอธิบำย 

สถำนศึกษำระดบัอุดมศึกษำเลือกด ำเนินกำร ๒ ประเด็น  จำกประเด็นช้ีน ำหรือแกปั้ญหำสังคมใน
ดำ้นต่ำงๆ อำทิ กำรส่งเสริมและสืบสำนโครงกำรอนัเน่ืองมำจำกพระรำชด ำริ  ควำมรักชำติ  บ ำรุงศำสนำและ
เทิดทูนพระมหำกษตัริย ์ สุขภำพ  ค่ำนิยม  จิตสำธำรณะ  ควำมคิดสร้ำงสรรค ์ ผูด้อ้ยโอกำสและผูสู้งอำยุ  นโยบำย
รัฐบำล  เศรษฐกิจ กำรพร้อมรับกำรเป็นสมำชิกสังคมอำเซียน  พลงังำนส่ิงแวดลอ้ม  อุบติัภยั  ส่ิงเสพติด  ควำม
ฟุ่มเฟือย  กำรแกปั้ญหำควำมขดัแยง้  สร้ำงสังคมสันติสุขและควำมปรองดอง  ตลอดจนกำรน้อมน ำปรัชญำของ
เศรษฐกิจพอเพียง  ใหเ้ป้นสถำนศึกษำพอเพียงแบบอยำ่ง  เป็นตน้ 

ทั้งน้ี  ประเด็นท่ีช้ีน ำหรือแกปั้ญหำสังคม  ท่ีสถำนศึกษำเลือกด ำเนินกำร  โดยไดรั้บควำมเห็นชอบ
จำกสภำสถำบนั 
 
ตัวบ่งช้ี 97.3.1  ผลกำรช้ีน ำ ป้องกนั หรือแกปั้ญหำของสังคมในดำ้นค่ำนิยม จิตสำธำรณะ ภำยในสถำบนั (สมศ

18.1) 
 
ประเด็นกำรพจิำรณำ  (สมศ 18.1) 

1. มีกำรด ำเนินงำนตำมวงจรคุณภำพ (PDCA)  
2. บรรลุเป้ำหมำยตำมแผนประจ ำปีไม่ต ่ำกวำ่ร้อยละ  80 
3. มีประโยชน์และสร้ำงคุณค่ำต่อคนในสถำบนั 
4. มีผลกระทบท่ีเกิดประโยชน์และสร้ำงคุณค่ำต่อสถำบนั 
5. ไดรั้บกำรยกยอ่งระดบัชำติและ/หรือนำนำชำติ 

 
ตัวบ่งช้ี 97.3.2   ผลกำรช้ีน ำ  ป้องกนั  หรือแกปั้ญหำของสังคมในดำ้น  กำรส่งเสริมและสืบสำนโครงกำรมำจำก 

พระรำชด ำริภำยนอกสถำบนั  (สมศ.18.2) 
 
ประเด็นกำรพจิำรณำ   (สมศ.18.2) 

1. มีกำรด ำเนินงำนตำมวงจรคุณภำพ (PDCA)  
2. บรรลุเป้ำหมำยตำมแผนประจ ำปีไม่ต ่ำกวำ่ร้อยละ 80 
3. มีประโยชน์และสร้ำงคุณค่ำต่อคนในชุมชน 
4. มีผลกระทบท่ีเกิดประโยชน์และสร้ำงคุณค่ำต่อชุมชนหรือสังคม 
5. ไดรั้บกำรยกยอ่งระดบัชำติและ/หรือนำนำชำติ 
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เกณฑ์กำรให้คะแนน  
 

1 2 3 4 5 
- ปฏิบติัได ้ 

1 ขอ้ 
ปฏิบติัได ้ 
2 ขอ้ 

ปฏิบติัได ้ 
3 ขอ้ 

ปฏิบติัได ้ 
4-5  ขอ้ 

 
ข้อมูลประกอบกำรพจิำรณำ 

1. โครงกำรหรือกิจกรรมท่ีสถำนศึกษำระดบัอุดมศึกษำไดด้ ำเนินงำนท่ีมีประโยชน์ และสร้ำงคุณค่ำ
ต่อสถำนศึกษำ ท่ีมีบทบำทในกำรช้ีน ำหรือแกปั้ญหำสังคมในดำ้นต่ำง ๆ ท่ีระบุวตัถุประสงค ์และกลุ่มเป้ำหมำย  
รวมทั้งควำมส ำเร็จของโครงกำร 

2. หลกัฐำนท่ีแสดงกำรเห็นชอบโครงกำร/กิจกรรม จำกสภำสถำบนัท่ีสถำนศึกษำระดบัอุดมศึกษำ
ไดด้ ำเนินงำนโดยมีบทบำทในกำรช้ีน ำหรือแกปั้ญหำสังคมในดำ้นต่ำง ๆ  

3. รำยงำนสรุปผลโครงกำรทุกโครงกำร 
4. หลกัฐำน  เอกสำร  ขอ้มูลท่ีแสดงถึงกำรเกิดผลกระทบท่ีเกิดประโยชน์และสร้ำงคุณค่ำต่อสังคม

จำกกำรด ำเนินงำนของโครงกำร 
5. หลกัฐำน  เอกสำร  ขอ้มูลท่ีแสดงถึงกำรไดรั้บกำรยกยอ่งระดบัชำติหรือระดบันำนำชำติ 

 
หมายเหตุ :   

1. มำตรกำรส่งเสริมของคณะอำจเหมือน หรือแตกต่ำง  หรือส่งผลกบัมำตรกำรส่งเสริมของสถำบนั
ก็ได ้

2. คณะจะด ำเนินกำรแยกหรือด ำเนินกำรร่วมกบัสถำบนัก็ได ้
3. กรณีท่ีคณะด ำเนินกำรร่วมกบัสถำบนัจะตอ้งรำยงำนไวใ้น  SAR  ของคณะ  และแสดงหลกัฐำน

กำรด ำเนินงำนดว้ย  โดยใชผ้ลกำรประเมินของสถำบนั 
 
กำรคิดคะแนน 

1. กรณีท่ีคณะมีกำรด ำเนินงำนในประเด็นเก่ียวกบัสถำบนัและมีส่วนร่วมในกำรด ำเนินกำร ผลกำร
ประเมินจะพิจำรณำขอ้มูลในระดบัสถำบนั  โดยคณะท่ีมีส่วนร่วมใหใ้ชค้ะแนนเดียวกบัสถำบนั 

2. กรณีท่ีคณะมีกำรด ำเนินงำนในประเด็นท่ีต่ำงจำกสถำบนั  ผลกำรประเมินจะพิจำรณำในระดบั
คณะ 

 
 
 



             

            ส ำนกัประกนัคุณภำพ                                                                               คู่มือตวับ่งช้ีกำรประเมิน และเกณฑม์ำตรฐำนกำรประเมินคุณภำพของมทร. พระนคร  
4-69 

 

ตอนที ่3 ตัวบ่งช้ีตำมเกณฑ์ ก.พ.ร. ปีงบประมำณ 2556 ประกอบด้วย 
ตัวบ่งช้ี 2.13  ร้อยละของระดับควำมพงึพอใจของผู้ใช้บัณฑิตต่อบัณฑิต  (ก.พ.ร.56 ตัวช้ีวดั 5) 
น ำ้หนัก : ร้อยละ 5 
ค ำอธิบำย : 

 พิจำรณำจำกผลส ำรวจควำมพึงพอใจของผูใ้ชบ้ณัฑิต โดยไดรั้บควำมร่วมมือจำกส ำนกังำนสถิติ
แห่งชำติเป็นผูด้  ำเนินกำรส ำรวจ 

  บัณฑิต หมำยถึง ผูท่ี้ส ำเร็จกำรศึกษำจำกสถำบนัอุดมศึกษำของรัฐ ซ่ึงมีคุณสมบติัดงัน้ี 
1. ส ำเร็จกำรศึกษำระดบัปริญญำตรีในหลกัสูตรภำคปกติและภำคพิเศษหรือภำคนอกเวลำรำชกำรใน

ปีงบประมำณ พ.ศ. 2555 (ส ำหรับสถำบนับณัฑิตพฒันบริหำรศำสตร์ หมำยถึง ผูท่ี้ส ำเร็จกำรศึกษำระดบัปริญญำ
โทและปริญญำเอกในหลกัสูตรภำคปกติและภำคพิเศษหรือภำคนอกเวลำรำชกำรในปีงบประมำณ  พ.ศ. 2555) 
และ 

2. มีงำนท ำตั้งแต่ 3 เดือนข้ึนไปหลงัส ำเร็จกำรศึกษำ ไม่นบัรวมผูท่ี้ประกอบอำชีพอิสระและไม่นบั
รวมผูท่ี้มีงำนท ำอยูก่่อนเขำ้ศึกษำหรือขณะศึกษำ 

 ผู้ใช้บัณฑิต หมำยถึง นำยจำ้ง ผูป้ระกอบกำร และผูท่ี้บณัฑิตท ำงำนเก่ียวขอ้งดว้ย 
 ประเด็นกำรส ำรวจควำมพึงพอใจ  พิจำรณำจำกคุณสมบติัหลกัของบณัฑิตท่ีสอดคล้องกับ

พระรำชบญัญติักำรศึกษำแห่งชำติ พ.ศ. 2542 ซ่ึงประกอบดว้ย 3 ประเด็น ดงัน้ี 
1) ควำมพึงพอใจดำ้นควำมรู้ควำมสำมำรถทำงวชิำกำรตำมลกัษณะงำนในสำขำนั้นๆ 
2) ควำมพึงพอใจดำ้นควำมรู้ควำมสำมำรถพื้นฐำนท่ีส่งผลต่อกำรท ำงำน 
3) ควำมพึงพอใจดำ้นคุณธรรม จริยธรรม และจรรยำบรรณในวชิำชีพ 

เกณฑ์กำรให้คะแนน : 
ช่วงเกณฑก์ำรใหค้ะแนน +/- ร้อยละ 5 ต่อ 1 คะแนน โดยก ำหนดเกณฑก์ำรใหค้ะแนน ดงัน้ี 
 

เกณฑ์กำรให้คะแนน 
1 2 3 4 5 

65 70 75 80 85 
 

แนวทำงกำรประเมินผล : 

 ในปีงบประมำณ พ.ศ. 2556 ส ำนกังำน ก.พ.ร. จะใชผ้ลส ำรวจควำมพึงพอใจจำกส ำนกังำนสถิติ
แห่งชำติ เป็นขอ้มูลอำ้งอิงเพื่อใชใ้นกำรประเมินผลเท่ำนั้น 

 เปรียบเทียบผลกำรส ำรวจกับเกณฑ์กำรให้คะแนนของตวัช้ีวดัท่ีระบุในค ำรับรองกำรปฏิบติั
รำชกำรแนวทำงกำรจดัท ำขอ้มูลเก่ียวกบักลุ่มเป้ำหมำยในกำรส ำรวจฯ 
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 รำยละเอียดในกำรด ำเนินกำรท่ีตอ้งขอควำมร่วมมือจำกสถำบนัอุดมศึกษำเพื่อให้ส ำนกังำนสถิติ
แห่งชำติสำมำรถก ำหนดกลุ่มตวัอย่ำงไดอ้ยำ่งเหมำะสมและจดัเก็บขอ้มูลไดค้รอบคลุมและมีประสิทธิภำพโดยมี
แนวทำงดงัน้ี 

1) ขอให้สถำบนัอุดมศึกษำกรอกขอ้มูลเก่ียวกบับณัฑิตผูส้ ำเร็จกำรศึกษำ พร้อมรำยช่ือและ
หมำยเลขติดต่อของผูจ้ดัท ำขอ้มูล (รำยละเอียดปรำกฏตำมแบบฟอร์มท่ี 1 และ 2) 

2) ขอใหส้ถำบนัอุดมศึกษำกรอกขอ้มูลเก่ียวกบันิสิตนกัศึกษำท่ีก ำลงัศึกษำอยูใ่นระดบัปริญญำ
ตรีฯ (ส ำหรับสถำบนับณัฑิตพฒันบริหำรศำสตร์ หมำยถึง นิสิตนกัศึกษำท่ีก ำลงัศึกษำอยูใ่นระดบัปริญญำโทและ
ปริญญำเอกฯ (รำยละเอียดปรำกฏตำมแบบฟอร์มท่ี 3)__ 

3) ขอให้สถำบนัอุดมศึกษำแจง้รำยช่ือและหมำยเลขติดต่อผูป้ระสำนงำนส ำหรับกำรส ำรวจ
ควำมพึงพอใจของผูใ้ชบ้ณัฑิตและนิสิตนกัศึกษำ เพื่อประโยชน์ในกำรประสำนงำนต่อไป (รำยละเอียดปรำกฏ
ตำมแบบฟอร์มท่ี 4) 

4) ขอให้สถำบนัอุดมศึกษำกรอกขอ้มูลเก่ียวกบัศูนย/์วิทยำเขตของสถำบนัอุดมศึกษำเฉพำะ
วทิยำเขต/ศูนย์ทีม่ีกำรเปิดสอนตั้งแต่ระดับปริญญำตรีขึน้ไปเท่ำน้ัน (รำยละเอียดปรำกฏตำมแบบฟอร์มท่ี 5) 

ทั้งน้ี หำกขอ้มูลตำมขอ้ 3) และขอ้ 4) ของสถำบนัอุดมศึกษำใดไม่มีกำรเปล่ียนแปลงจำกขอ้มูล
เดิมท่ีจดัส่งให้ส ำนกังำน ก.พ.ร. ในปีงบประมำณ พ.ศ. 2555 สถำบนัอุดมศึกษำไม่ตอ้งกรอกขอ้มูลดงักล่ำว และ
ขอใหแ้จง้ส ำนกังำนสถิติแห่งชำติใหน้ ำขอ้มูลเดิมมำใชใ้นกำรส ำรวจต่อไป 

5) สถำบนัอุดมศึกษำสำมำรถดำวน์โหลดแบบฟอร์มแบบฟอร์มกำรส ำรวจควำมพึงพอใจของ
สถำบนัอุดมศึกษำ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2556 ไดท้ำงเวบ็ไซด์ของส ำนกังำน ก.พ.ร. ท่ี www.opdc.go.th >
ศูนยค์วำมรู้ > คู่มือกำรประเมินผลกำรปฏิบติัรำชกำรตำมค ำรับรองประจ ำปีงบประมำณ 2549-2556 

6) ขอให้สถำบันอุดมศึกษำจัดส่งข้อมูล ตำมขอ้ 1) ขอ้ 2) ขอ้ 3) และขอ้ 4) ในรูปแบบของแผ่น
บันทึกข้อมูล (CD) ให้ส ำนกังำน ก.พ.ร. หรือส ำนกังำนสถิติแห่งชำติ ภำยในวันที่ 30 เมษำยน 2556โดยขอให้
ผูรั้บผดิชอบจดัท ำขอ้มูลไดต้รวจสอบควำมถูกตอ้ง ครบถว้นและสมบูรณ์ของขอ้มูลก่อนจดัส่งดว้ย 

ทั้งน้ี หำกสถำบนัอุดมศึกษำก ำหนดวนัจดัเก็บขอ้มูลเพื่อกรอกลงแบบฟอร์มเป็นวนัรับพระรำชทำน
ปริญญำบตัร ท ำให้ไม่สำมำรถส่งขอ้มูลไปยงัส ำนกังำน ก.พ.ร. หรือส ำนกังำนสถิติแห่งชำติไดภ้ำยในเวลำท่ี
ก ำหนด สถำบนัอุดมศึกษำควรปรับเปล่ียนวิธีกำรจดัเก็บ หำกสถำบนัอุดมศึกษำจดัส่งขอ้มูลล่ำชำ้กวำ่ก ำหนด จะ
ก่อให้เกิดปัญหำในกำรจัดเก็บข้อมูลภำคสนำม  และส่งผลให้คะแนนกำรประเมินผลของตัวช้ีว ัดท่ี
สถำบนัอุดมศึกษำไดรั้บถูกปรับลดลงเป็น 1.0000 คะแนน 
เงื่อนไขของกำรส ำรวจควำมพงึพอใจของผู้ใช้บัณฑิตต่อบัณฑิต 

เน่ืองจำกในปีงบประมำณท่ีผำ่นมำ สถำบนัอุดมศึกษำหลำยแห่งจดัส่งขอ้มูลกลุ่มเป้ำหมำยในกำร
ส ำรวจฯ ล่ำชำ้กวำ่ก ำหนด และขอ้มูลท่ีจดัส่งยงัขำดควำมครบถว้น สมบูรณ์ เช่น ขอ้มูลรำยช่ือ ท่ีอยู ่และหมำยเลข
ติดต่อของบณัฑิตไม่ถูกตอ้งและ/หรือไม่ทนัสมยั ซ่ึงท ำใหเ้กิดปัญหำควำมล่ำชำ้ในกำรจดัเก็บขอ้มูลภำคสนำมเป็น
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อยำ่งมำก รวมทั้งจดัเก็บขอ้มูลไดต้วัอยำ่งท่ีตอบแบบส ำรวจจ ำนวนนอ้ยมำก ดงันั้น ส ำนกังำนก.พ.ร. จึงก ำหนด
เง่ือนไขเพื่อใหก้ำรส ำรวจเป็นไปอยำ่งมีประสิทธิภำพ ดงัน้ี 

 กรณีสถำบนัอุดมศึกษำจดัส่งขอ้มูลกลุ่มเป้ำหมำยในกำรส ำรวจฯ ตำมขอ้ 1) ขอ้ 2) และขอ้ 3) 
ล่ำช้ำกว่ำวนัท่ี 30 เมษำยน 2556 จะส่งผลให้คะแนนกำรประเมินผลของตวัช้ีวดัน้ีถูกปรับลดลงเป็น 1.0000 
คะแนน 

  กรณีขอ้มูลกลุ่มเป้ำหมำยในกำรส ำรวจฯ ตำมขอ้ 1) ขอ้ 2) และขอ้ 3) ขำดควำมครบถว้นสมบูรณ์ 
ส ำนกังำนสถิติแห่งชำติจะด ำเนินกำรเลือกตวัอยำ่งและจดัเก็บขอ้มูลตำมท่ีสถำบนัอุดมศึกษำจดัส่ง 

ทั้งน้ี สถำบนัอุดมศึกษำจะตอ้งยอมรับควำมเบ่ียงเบนและควำมคลำดเคล่ือนของผลส ำรวจท่ีอำจจะ
เกิดข้ึนได ้

 
หน่วยงำนผู้รับผดิชอบหลกั : 
ส ำนกัติดตำมและประเมินผลกำรพฒันำระบบรำชกำร ส ำนกังำน ก.พ.ร. 
 

รำยช่ือผูรั้บผดิชอบ หมำยเลขโทรศพัท ์ หมำยเลขโทรสำร E-mail address 

นำงศิริเนตร กลำ้หำญ 0 2356 9941 0 2281 8279 sirinate@opdc.go.th 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



             

            ส ำนกัประกนัคุณภำพ                                                                               คู่มือตวับ่งช้ีกำรประเมิน และเกณฑม์ำตรฐำนกำรประเมินคุณภำพของมทร. พระนคร  
4-72 

 

ตัวบ่งช้ี 2.14    ร้อยละของระดับควำมพงึพอใจของนิสิตนักศึกษำต่อสถำบันอุดมศึกษำ (ก.พ.ร. 56  ตัวช้ีวดั 6) 
ชนิดของตัวบ่งช้ี : ผลผลติ 
น ำ้หนัก   :   ร้อยละ 5 

ค ำอธิบำย : 
 นิสิตนักศึกษำ หมำยถึง นิสิตนกัศึกษำท่ีก ำลงัศึกษำอยูใ่นระดบัปริญญำตรีในหลกัสูตรภำคปกติ

และภำคพิเศษหรือภำคนอกเวลำรำชกำร ท่ีลงทะเบียนเรียนในปีงบประมำณ พ.ศ. 2556 (ส ำหรับสถำบนั
บณัฑิตพฒันบริหำรศำสตร์ หมำยถึง นิสิตนกัศึกษำท่ีก ำลงัศึกษำอยูใ่นระดบัปริญญำโทและปริญญำเอก 

 ประเด็นกำรส ำรวจควำมพงึพอใจ ประกอบดว้ย 2 ประเด็น ดงัน้ี 
1) ควำมพึงพอใจต่อกำรจดักำรเรียนกำรสอน ไดแ้ก่ กำรจดัหลกัสูตรกำรเรียนกำรสอน อำจำรย์

ผูส้อน ส่ือ/เอกสำรและอุปกรณ์ประกอบ และสถำนท่ีจดักำรเรียนกำรสอน 
2) ควำมพึงพอใจต่อกำรให้บริกำรของสถำบนัอุดมศึกษำ ไดแ้ก่ กำรให้บริกำรดำ้นวิชำกำร และ

กำรใหบ้ริกำรทัว่ไป 
เกณฑ์กำรให้คะแนน : 
  ช่วงเกณฑก์ำรใหค้ะแนน +/-  ร้อยละ 5  ต่อ 1 คะแนน  โดยก ำหนดเกณฑก์ำรใหค้ะแนน ดงัน้ี  

เกณฑ์กำรให้คะแนน 

1 2 3 4 5 
65 70 75 80 85 

 
แนวทำงกำรประเมินผล : 

 ในปีงบประมำณ พ.ศ. 2556 ส ำนกังำน ก.พ.ร. จะใชผ้ลส ำรวจควำมพึงพอใจจำกส ำนกังำนสถิติ 
แห่งชำติ เป็นขอ้มูลอำ้งอิงเพื่อใชใ้นกำรประเมินผลเท่ำนั้น ทั้งน้ี สถำบนัอุดมศึกษำสำมำรถด ำเนินกำรส ำรวจ 
ขอ้มูลควบคู่ไปไดเ้พื่อใชใ้นกำรติดตำมผลกำรด ำเนินงำนของสถำบนั ซ่ึงเป็นกำรด ำเนินงำนภำยในสถำบนั 
ไม่ตอ้งแสดงเอกสำร/หลกัฐำนประกอบกำรประเมินผล 

 เปรียบเทียบผลกำรส ำรวจกบัเกณฑก์ำรใหค้ะแนนของตวัช้ีวดัท่ีระบุในค ำรับรองกำรปฏิบติัรำชกำร 
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ตัวอย่ำงแบบฟอร์มกำรส ำรวจควำมพงึพอใจของสถำบันอุดมศึกษำ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2556 
แบบฟอร์มที ่1 
 

ตำรำงแสดงจ ำนวนบัณฑิตผู้ทีส่ ำเร็จกำรศึกษำในปีงบประมำณ พ.ศ. 2555 
 (1 ต.ค. 2554 - 30 ก.ย. 2555) จ ำแนกตำมกลุ่มสำขำ / คณะ 

ช่ือสถำบันอุดมศึกษำ  .............................................. วทิยำเขต / ศูนย์ ................. 

ขอ้มูล ณ วนัท่ี................................. 

กลุ่มสำขำ/คณะ รวมบณัฑิต 
ผูท่ี้ส ำเร็จ
กำรศึกษำ 
ทั้งส้ิน 

จ ำนวน 
ผูท่ี้ส ำเร็จ 
กำรศึกษำ 

บณัฑิตท่ีมีงำนท ำ 
หลงัส ำเร็จกำรศึกษำ 

บณัฑิตท่ี 
ประกอบ
อำชีพ
อิสระ 

บณัฑิต
ท่ีมี 

งำนท ำ
ก่อน/ 
ขณะ
ศึกษำ 

บณัฑิตท่ี
ไม่มี 
งำนท ำ ท ำงำน

นอ้ยกวำ่ 
3 เดือน 

ท ำงำน
ตั้งแต ่

3 เดือน 
ข้ึนไป 

รวม 
บณัฑิตท่ีมี
งำนท ำหลงั
ส ำเร็จ

กำรศึกษำ 

ภำค
ปกติ 

ภำค
พิเศษ 

1. กลุ่มสำขำ                    
        คณะ .....                   
        คณะ ......                   

:                   
2. กลุ่มสำขำ                    
        คณะ ......                   
        คณะ ......                   

:                   
... กลุ่มสำขำ                    
        คณะ ......                   
        คณะ ......                   

:                   
รวม                   

    ผู้จดัท ำข้อมูล : นำย/นำง/นำงสำว.................  

      ต ำแหน่ง.......  

      โทร. ...............  

      โทรสำร......................  

      E-mail:.............  
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แบบฟอร์มที ่2 
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แบบฟอร์มที ่3 
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แบบฟอร์มที ่4 
 

 
 
แบบฟอร์มที ่5 
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ตัวบ่งช้ี 7.7   ระดับควำมส ำเร็จของกำรด ำเนินกำรตำมมำตรกำรประหยดัพลงังำนของสถำบันอุดมศึกษำ (ก.พ.ร. 56 
ตัวช้ีวดัที ่9) 
ชนิดของตัวบ่งช้ี : ผลผลติ 
ค ำอธิบำย :    

ควำมส ำเร็จของกำรด ำเนินกำรตำมมำตรกำรประหยดัพลงังำนของสถำบนัอุดมศึกษำ หมำยถึง กำรท่ี 
สถำบนัอุดมศึกษำสำมำรถจดักำรใชไ้ฟฟ้ำและน ้ำมนัเช้ือเพลิงภำยในสถำบนัอุดมศึกษำไดอ้ยำ่งมีประสิทธิภำพและมี
ผลกำรใชไ้ฟฟ้ำและน ้ำมนัเช้ือเพลิงลดลงไดอ้ยำ่งนอ้ยร้อยละ 10 
เหตุผล : 

พลงังำนเป็นปัจจยัท่ีส ำคญัในกำรตอบสนองควำมตอ้งกำรของประชำชน  ภำคธุรกิจและอุตสำหกรรม
แต่ประเทศไทยมิไดมี้แหล่งพลงังำนเชิงพำณิชยภ์ำยในประเทศมำกพอกบัควำมตอ้งกำร ท ำใหต้อ้งพึ่งพำพลงังำนจำก
ต่ำงประเทศเป็นส่วนใหญ่ ท่ีปัจจุบนัมีมูลค่ำกวำ่ 5 แสนลำ้นบำท แนวทำงส ำคญัท่ีจะช่วยลดอตัรำกำรเพิ่มควำม
ตอ้งกำรใชพ้ลงังำนของประเทศ คือกำรส่งเสริมให้มีกำรใชพ้ลงังำนอย่ำงมีประสิทธิภำพและประหยดัในทุกภำค
ส่วนคณะรัฐมนตรีในกำรประชุมเม่ือวนัท่ี 20 มีนำคม 2555 ไดมี้มติให้หน่วยงำนรำชกำรด ำเนินมำตรกำรลดใช้
พลงังำนลงใหไ้ดอ้ยำ่งนอ้ย 10% เพื่อเป็นตวัอยำ่งใหก้บัภำคเอกชน ภำคประชำชน ในกำรช่วยลดรำยจ่ำยของประเทศ
โดยลดกำรน ำเขำ้น ้ำมนัจำกต่ำงประเทศ 
ตำรำงและสูตรกำรค ำนวณ : 

  พจิำรณำจำกร้อยละเฉลีย่ถ่วงน ำ้หนักของพลงังำน 2 ชนิด คือ 
1. ดำ้นไฟฟ้ำ 
2. ดำ้นน ้ำมนัเช้ือเพลิง 

  สูตรกำรค ำนวณค่ำดัชนีกำรใช้พลงังำน : 
1. ด้ำนไฟฟ้ำ 

 
ดชันีช้ีวดัประสิทธิภำพกำรใชไ้ฟฟ้ำ
(Energy Utilization Index, EUI) 

 = (90% ของปริมำณกำรใชไ้ฟฟ้ำมำตรฐำน) – ปริมำณกำรใชไ้ฟฟ้ำจริง  
 ปริมำณกำรใชไ้ฟฟ้ำจริง  
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ก ำหนดให้ 
- ปริมำณกำรใชน้ ้ำมนัเช้ือเพลิงมำตรฐำน (ลิตร) Standard Fuel Utilization; SFU หมำยถึงตวัเลขประมำณ

กำรใชน้ ้ำมนัเช้ือเพลิงท่ีควรจะเป็นขอสถำบนัอุดมศึกษำ
นั้น ตั้งแต่วนัท่ี 1 ตุลำคม2555 ถึง 30 กนัยำยน 2556 รวม 
12 เดือน ท่ีจดัท ำข้ึนจำกกำรน ำปัจจยัต่ำงๆ ท่ีมีผลต่อกำร
ใชน้ ้ำมนัเช้ือเพลิงของสถำบนัอุดมศึกษำนั้น เช่น 
พนืท่ีรับผดิชอบ (ตำรำงกิโลเมตร) จ ำนวนบุคลำกร เป็น
ตน้ ของแต่ละเดือน แลว้น ำไปรำยงำนผำ่น 
www.ereport.energy.go.th ใหค้รบ 12 เดือน 

- 90% ของปริมำณกำรใชน้ ้ำมนัเช้ือเพลิงมำตรฐำน 
(ลิตร) 

ตวัเลขประมำณกำรใชน้ ้ำมนัเช้ือเพลิงท่ีควรจะเป็น(SFU) 
ของสถำบนัอุดมศึกษำนั้นและมีกำรใชน้ ้ำมนัเช้ือเพลิง
ลดลงอยำ่งนอ้ยร้อยละ10 ตำมมติคณะรัฐมนตรีเม่ือวนัท่ี 
20 มีนำคม 2555 

- ปริมำณกำรใชน้ ้ำมนัเช้ือเพลิงจริง(ลิตร) Actual Fuel Utilization; AFU จ ำนวนน ้ำมนัเช้ือเพลิง 
(ลิตร) ท่ีใชไ้ปจริงในยำนพำหนะของสถำบนัอุดมศึกษำ 
ตั้งแต่วนัท่ี 1 ตุลำคม2555 ถึง 30 กนัยำยน 2556 รวม 12 
เดือน ไดแ้ก่ เบนซิน ดีเซล แก๊สโซฮอล ไบโอดีเซล และ
ก๊ำซธรรมชำติ (NGV) โดยรวบรวมจ ำนวนหน่วยของ
เช้ือเพลิงท่ีใชไ้ปกบัยำนพำหนะของสถำบนัอุดมศึกษทุก 
คนั ใ น แ ต่ล ะ เ ดือ น แ ลว้ น ำ ไ ป ร ำ ย ง ำ น ผำ่ น 
www.ereport.energy.go.th ใหค้รบ 12 เดือน 

 ฮอล (ใน 1 ลิตร มีน ้ำมนัเบนซินอยู ่90%) น ้ำมนัไบโอ
ดีเซล (ใน 1ลิตร มีน ้ำมนัดีเซลอยู ่95%) และก๊ำซ
ธรรมชำติ (NGV) ท่ีใชแ้ทนเบนซินหรือดีเซล 100% นั้น 
กำรค ำนวณปริมำณกำรใชน้ ้ำมนัเช้ือเพลิง ระบบจะ
ประมวลผลเฉพำะจ ำนวนปริมำณน ้ำมนัเบนซินน ้ำมนั
ดีเซล เท่ำนั้น ตำมสูตรกำรค ำนวณดงัต่อไปน้ี: 

 AFU = ปริมำณน ้ำมนัเบนซิน+ปริมำณน ้ำมนัดีเซล+ 
(0.90 xปริมำณน ้ำมนัแก๊สโซฮอล) +(0.95 x ปริมำณ
น ้ำมนัไบโอดีเซล) + (0.00 x ปริมำณ NGV) 
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เกณฑ์กำรให้คะแนน : 
คะแนนกำรประเมินผลกำรประหยดัพลงังำนของสถำบนัอุดมศึกษำคิดจำกคะแนนเฉล่ียของหน่วยงำน 

ทั้งหมดท่ีอยูใ่นสังกดัของสถำบนัอุดมศึกษำนั้น โดยก ำหนดเกณฑก์ำรใหค้ะแนนของแต่ละหน่วยงำน เป็นระดบั 
ขั้นของควำมส ำเร็จ (Milestone) แบ่งเกณฑก์ำรใหค้ะแนนเป็น 5 ระดบั พิจำรณำจำกควำมกำ้วหนำ้ของขั้นตอน 
กำรด ำเนินงำนตำมเป้ำหมำยแต่ละระดบั ดงัน้ี 
1. ด้ำนไฟฟ้ำ มีรำยละเอียดเกณฑก์ำรใหค้ะแนนประเมินผล ดงัน้ี 
 

ระดับ
คะแนน 

เกณฑ์กำรให้คะแนน คะแนน 

1 มีกำรติดตำมและรำยงำนผลกำรด ำเนินกำรตำมมำตรกำรประหยดัพลงังำนดำ้นไฟฟ้ำ
ของปีงบประมำณ 2556 รอบ 6 เดือน (ตุลำคม 2555 - มีนำคม 2556) และรอบ 12 
เดือน (เมษำยน 2556 - กนัยำยน 2556) ตำมรูปแบบท่ี สนพ. ก ำหนด 

0.5000 

2 2.1 มีกำรรำยงำนขอ้มูลพื้นฐำนส ำหรับกำรประเมินปริมำณกำรใชไ้ฟฟ้ำมำตรฐำน
และค่ำดชันีกำรใชไ้ฟฟ้ำประจ ำปีงบประมำณ 2556 ตำมหลกัเกณฑแ์ละวธีิกำรท่ี 
สนพ. ก ำหนดไดแ้ลว้เสร็จ และครบถว้น 12 เดือน นบัตั้งแต่เดือนตุลำคม 2555ถึง
เดือนกนัยำยน 2556 

0.2500 

 2.2 มีกำรรำยงำนขอ้มูลปริมำณกำรใชไ้ฟฟ้ำท่ีใชจ้ริง (kWh; กิโลวตัต-์ชัว่โมง)
ประจ ำปีงบประมำณ 2556 ครบถว้น 12 เดือน นบัตั้งแต่เดือนตุลำคม 2555ถึงเดือน
กนัยำยน 2556 

0.2500 

3 มีผลกำรค ำนวณ EUI ดำ้นกำรใชไ้ฟฟ้ำ ประจ ำปีงบประมำณ 2556 ตำมสูตรกำร
ค ำนวณท่ี สนพ. ก ำหนด โดยอยูใ่นช่วง -0.200 ถึง -0.333 

0.0001 
- 

0.5000 
4 มีผลกำรค ำนวณ EUI ดำ้นกำรใชไ้ฟฟ้ำ ประจ ำปีงบประมำณ 2556 ตำมสูตรกำร

ค ำนวณท่ี สนพ. ก ำหนด โดยอยูใ่นช่วง -0.091 ถึง -0.199 
0.0001 

- 
0.5000 

5 มีผลกำรค ำนวณ EUI ดำ้นกำรใชไ้ฟฟ้ำ ประจ ำปีงบประมำณ 2556 ตำมสูตรกำร
ค ำนวณท่ี สนพ. ก ำหนด โดยอยูใ่นช่วง 0 ถึง -0.090ในกรณีท่ีผลกำรค ำนวณ EUI 
ดำ้นกำรใชไ้ฟฟ้ำ มำกกวำ่ 0สถำบนัอุดมศึกษำจะไดค้ะแนนระดบัท่ี 3, 4 และ 5 
รวมกนั เท่ำกบั 1.500 คะแนน 

0.0001 
- 

0.5000 
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หมำยเหตุ : 
1) สถำบนัอุดมศึกษำจะตอ้งไดค้ะแนนเต็ม (เท่ำกบั 0.5000) ในระดบัคะแนนท่ี 2 จึงจะไดรั้บกำร

ประเมินผลระดบัคะแนนท่ี 3, 4 และ 5 
2) กำรประเมินคะแนนในขั้นตอนท่ี 3, 4 และ 5 เม่ือทรำบ EUI แลว้ จะน ำไปเทียบบญัญติัไตรยำงศเ์พื่อ

ประเมินคะแนน 
3) กรณีท่ี EUI ดำ้นกำรใชไ้ฟฟ้ำ ประจ ำปีงบประมำณ 2556 ตำมสูตรกำรค ำนวณท่ี สนพ. ก ำหนด มีค่ำ

นอ้ยกวำ่-0.333 สถำบนัอุดมศึกษำจะไดค้ะแนนระดบัท่ี 3, 4 และ 5 รวมกนั เท่ำกบั 0.000 คะแนน 
4) กำรประมวลคะแนนกรณีสถำบนัอุดมศึกษำมีหน่วยงำนในสังกดัมำร่วมในกำรประเมินผล 

ก. ประเมินผลคะแนนของแต่ละหน่วยงำนในสังกดัตำมขั้นตอน เพื่อหำคะแนนของแต่ละหน่วยงำน 
ข. พิจำรณำให้คะแนนของสถำบนัอุดมศึกษำ โดยคิดค่ำเฉล่ียจำกคะแนนของหน่วยงำนในสังกดั

ทั้งหมด 
( = ผลรวมของคะแนนของหน่วยงำนในสังกดัทั้งหมด / จ ำนวนหน่วยงำนในสังกดัทั้งหมด) 

 
2. ด้ำนน ำ้มันเช้ือเพลงิ มีรำยละเอียดเกณฑก์ำรใหค้ะแนนประเมินผล ดงัน้ี 

ระดับ
คะแนน 

ประเด็น คะแนน 

1 มีกำรติดตำมและรำยงำนผลกำรด ำเนินกำรตำมมำตรกำรประหยดัพลงังำนดำ้นน ้ำมนั 
เช้ือเพลิงของปีงบประมำณ 2556 รอบ 6 เดือน (ตุลำคม 2555 - มีนำคม 2556) 
และรอบ 12 เดือน (เมษำยน 2556 - กนัยำยน 2556) ตำมรูปแบบท่ี สนพ. ก ำหนด 

0.5000 

2 2.1 มีกำรรำยงำนขอ้มูลพื้นฐำนส ำหรับกำรประเมินปริมำณกำรใชน้ ้ำมนัเช้ือเพลิง 
มำตรฐำนและค่ำดชันีกำรใชน้ ้ำมนัเช้ือเพลิงประจ ำปีงบประมำณ 2556 
ตำมหลกัเกณฑแ์ละวธีิกำรท่ี สนพ. ก ำหนดไดแ้ลว้เสร็จ และครบถว้น 12 เดือน 
นบัตั้งแต่เดือนตุลำคม 2555 ถึงเดือนกนัยำยน 2556 

0.2500 

 2.2 มีกำรรำยงำนขอ้มูลปริมำณกำรใชน้ ้ำมนัเช้ือเพลิงท่ีใชจ้ริง (ลิตร) ประจ ำปี 
งบประมำณ 2556 ครบถว้น 12 เดือน นบัตั้งแต่เดือนตุลำคม 2555 ถึงเดือน 
กนัยำยน 2556 

0.2500 

3 มีผลกำรค ำนวณ EUI ดำ้นกำรใชน้ ้ำมนัเช้ือเพลิงประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2556 
ตำมสูตรกำรค ำนวณท่ี สนพ. ก ำหนด อยูใ่นช่วง -0.200 ถึง -0.333 

0.0001 
- 

0.5000 
4 มีผลกำรค ำนวณ EUI ดำ้นกำรใชน้ ้ำมนัเช้ือเพลิงประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2556 

ตำมสูตรกำรค ำนวณท่ี สนพ. ก ำหนด อยูใ่นช่วง -0.091 ถึง -0.199 
0.0001 

- 
0.5000 
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ระดับ
คะแนน 

ประเด็น คะแนน 

5 มีผลกำรค ำนวณ EUI ดำ้นกำรใชน้ ้ำมนัเช้ือเพลิงประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2556 
ตำมสูตรกำรค ำนวณท่ี สนพ. ก ำหนด อยูใ่นช่วง 0 ถึง -0.090 
ในกรณีท่ีผลกำรค ำนวณค่ำดชันีกำรใชน้ ้ำมนัเช้ือเพลิง มำกกวำ่ 0 
สถำบนัอุดมศึกษำจะไดค้ะแนนระดบัท่ี 3, 4 และ 5 รวมกนั เท่ำกบั 1.500 คะแนน 

0.0001 
- 

0.5000 

 
หมำยเหตุ : 

1) สถำบนัอุดมศึกษำจะตอ้งไดค้ะแนนเตม็ (เท่ำกบั 0.5000) ในระดบัคะแนนท่ี 2 จึงจะไดรั้บกำร
ประเมินผลระดบัคะแนนท่ี 3, 4 และ 5 

2) กำรประเมินคะแนนในขั้นตอนท่ี 3, 4 และ 5 เม่ือทรำบ EUI แลว้ จะน ำไปเทียบบญัญติัไตรยำงศเ์พื่อ
ประเมินคะแนน 

3) กรณีท่ี EUI ดำ้นกำรใชน้ ้ ำมนัเช้ือเพลิงประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2556 ตำมสูตรกำรค ำนวณท่ี สนพ.
ก ำหนดมีค่ำนอ้ยกวำ่ -0.333 สถำบนัอุดมศึกษำจะไดค้ะแนนระดบัท่ี 3, 4 และ 5 รวมกนั เท่ำกบั 0.000 คะแนน 

4) กำรประมวลคะแนนกรณีสถำบนัอุดมศึกษำมีหน่วยงำนในสังกดัมำร่วมในกำรประเมินผล 
ก. ประเมินผลคะแนนของแต่ละหน่วยงำนในสังกดัตำมขั้นตอน เพื่อหำคะแนนของแต่ละหน่วยงำน 
ข. พิจำรณำให้คะแนนของสถำบนัอุดมศึกษำ โดยคิดค่ำเฉล่ียจำกคะแนนของหน่วยงำนในสังกดั

ทั้งหมด 
( = ผลรวมของคะแนนของหน่วยงำนในสังกดัทั้งหมด / จ ำนวนหน่วยงำนในสังกดัทั้งหมด) 
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เงื่อนไข : 
1) ส ำนกังำน ก.พ.ร. จะใชข้อ้มูลท่ีสถำบนัอุดมศึกษำไดร้ำยงำนผลผ่ำน www.e-report.energy.go.th 

ของส ำนกังำนนโยบำยและแผนพลงังำน (สนพ.) เท่ำนั้น ในกำรประเมินระดบัควำมส ำเร็จของกำรด ำเนินกำรตำม
มำตรกำรประหยดัพลงังำนของสถำบนัอุดมศึกษำ 

หนำ้แรกของ www.e-report.energy.go.th 
 

 
 

หมำยเหตุ: กำรขอ username และ password ในกำรเขำ้ระบบ 
 (1) จำกหน่วยงำนตน้สังกดั หรือ 
(2) จำก สนพ. โทร 0 2612 1555 ต่อ 358 หรือ 364 

2) สถำบนัอุดมศึกษำตอ้งส่งผลกำรด ำเนินงำนดำ้นไฟฟ้ำและน ้ ำมนัเช้ือเพลิง ในระดบัคะแนนท่ี 1 ถึง 
ผำ่นช่องทำงเวบ็ไซต ์www.e-report.energy.go.th ภำยในวนัท่ี 30 พฤศจิกำยน 2556 เวลำ 24.00 น. 

http://www.e-report.energy.go.th/
http://www.e-report.energy.go.th/
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3) สนพ. จดัท ำผลสรุปกำรด ำเนินงำนของแต่ละสถำบนัอุดมศึกษำส่งถึงส ำนกังำน ก.พ.ร. ภำยในวนัท่ี
15 ธนัวำคม 2556 โดยใชข้อ้มูลท่ีแต่ละสถำบนัอุดมศึกษำส่งผลกำรด ำเนินงำนดำ้นไฟฟ้ำและน ้ ำมนัเช้ือเพลิง ใน
ระดบัคะแนนท่ี 1 ถึง 5 ผำ่นช่องทำงเวบ็ไซต ์www.e-report.energy.go.thณ วนัท่ี 30 พฤศจิกำยน 2556 เวลำ 24.00 น. 

4) กำรรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนและกำรประเมินผลตำมมำตรกำรประหยดัพลงังำน: 
หน่วยงำนในสถำบันอุดมศึกษำ หมำยถึง สถำบนัอุดมศึกษำท่ีเป็นรำชกำรบริหำรส่วนกลำงในสังกดักรมท่ีจดัตั้งข้ึน
ตำมกฎกระทรวงรวมถึงสถำบนัอุดมศึกษำท่ีตั้งข้ึนเป็นหน่วยงำนภำยใน ทั้งท่ีปรำกฏและไม่ปรำกฏในกฎกระทรวง 
และไม่วำ่จะตั้งอยูณ่ จงัหวดัใด ใหร้ำยงำนผลกำรด ำเนินงำนไปรวมกบัสถำบนัอุดมศึกษำตน้สังกดัสถำบนัอุดมศึกษำ
ท่ีมีจ ำนวนหน่วยงำนในสังกดัและหรือในพื้นท่ีท่ีรับผิดชอบมำร่วมในกำรประเมินผลกำรประหยดัพลงังำน มำกกวำ่ 
30 หน่วยงำน จะไดรั้บคะแนนส่วนเพิ่มอีก 0.05 เท่ำของคะแนนท่ีไดรั้บ โดยสถำบนัอุดมศึกษำนั้น จะตอ้งมี
หน่วยงำนท่ีรำยงำนขอ้มูลผ่ำน www.e-report.energy.go.thครบทุกขั้นตอนเป็นจ ำนวนไม่นอ้ยกว่ำร้อยละ 80 ของ
จ ำนวนหน่วยงำนทั้งหมด 

- ตวัอยำ่ง: สถำบนัอุดมศึกษำ A มีหน่วยงำนในสังกดัทั้งหมด 65 หน่วยงำน รำยงำนขอ้มูลครบทุก
ขั้นตอน 55 หน่วยงำน (เท่ำกบั 84%) ไดรั้บคะแนนตั้งตน้เฉล่ีย 4.2634 คะแนน และไดค้ะแนนส่วนเพิ่มอีก 
0.05 * 4.2634 เท่ำกบั 0.2132 คะแนน จึงสรุปคะแนนของสถำบนัอุดมศึกษำ A เท่ำกบั 4.4766 คะแนน (= 
4.2634 + 0.2132) 
หน่วยงำนผู้รับผดิชอบ : ส ำนกังำนนโยบำยและแผนพลงังำน กระทรวงพลงังำน 
ผู้รับผดิชอบ หมำยเลขโทรศัพท์ 
1. นำงสำวชนำนญั บวัเขียว 0 2612 1555 ต่อ 364, 358 
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แนวทำงกำรประเมินผล : 
1. ด้ำนไฟฟ้ำ 

 

 

 

 

 

 

ระดับ
คะแนน 

เกณฑ์กำรให้คะแนน แนวทำงกำรประเมินผล 

1 ขั้นตอนที่ 1 : 
มีกำรติดตำมและรำยงำนผล 
กำรด ำเนินกำรตำมมำตรกำร 
ประหยดัพลงังำนดำ้นไฟฟ้ำ 
ของปีงบประมำณ 2556 
รอบ 6 เดือน (ตุลำคม 
2555 - มีนำคม 2556) 
แ ล ะ ร อ บ 1 2 เ ดือ น 
(เมษำยน 2556 - กนัยำยน 
2 5 5 6 ) ต ำ ม รูป แ บ บ ท่ี
สนพ. ก ำหนด 

ประเมินผลจำกข้อมูล เอกสำร หลกัฐำนต่ำงๆ 
 เอกสำรหลกัฐำนเป็น :-เอกสำรกำรประชุมของคณะท ำงำน

ลดกำรใชพ้ลงังำนของสถำบนัอุดมศึกษำเก่ียวกบักำรติดตำมกำร
ด ำเนินงำนตำมแผนปฏิบติักำรลดใชพ้ลงังำน ประจ ำปีงบประมำณ 
2556รอบ 6 เดือน (ตุลำคม 2555 - มีนำคม 2556) และรอบ 12 เดือน 
(เมษำยน 2556 - กนัยำยน 2556) และหลกัฐำนแสดงกำรรับทรำบ
ของหวัหนำ้สถำบนัอุดมศึกษำ 
 ขอ้ มูล ท่ีส ถ ำ บนั อุด ม ศึก ษ ำ ร ำ ย ง ำ น ก ำ ร ติด ต ำ 

มก ำ ร ด ำ เ นิน ก ำ ร ต ำ ม ม ำ ต ร ก ำ ร ป ร ะ ห ยดั พ ลงั ง ำ 
นของปีงบประมำณ 2556 รอบ 6 เดือน และรอบ 12 เดือนตำมขอ้ 
3) ให ้ส ำ นกังำน ก.พ.ร. ทรำบ ภำยในวนัท่ี3 0 พ ฤ ศ จิก ำ ย น 2 5 
5 6 โ ด ย บนั ทึก ผำ่ น www.ereport.energy.go.th ต ำ ม ท่ี ส น พ 
. อ อ ก แ บ บ ไ วซ่ึ้งหลกัฐำนอำ้งอิงจะเป็นเลขท่ีหรือล ำ ดบัคร้ัง
ของเอกสำรรำยงำนกำรประชุมของคณะท ำงำนลดกำรใชพ้ลงังำน 
รอบ 6 เดือน และรอบ 12 เดือน ตำมล ำดบั 
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2 ขั้นตอนที่ 2 : 

2.1 มีกำรรำยงำนขอ้มูล
พื้นฐำนส ำหรับกำรประเมิน
ปริมำณกำรใชไ้ฟฟ้ำมำตรฐำน
และค่ำดชันีกำรใช ้
ไฟฟ้ำประจ ำปีงบประมำณ 
2556ตำมหลกัเกณฑแ์ละ
วธีิกำรท่ี สนพ.ก ำหนดไดแ้ลว้
เสร็จและครบถว้น 12เดือน 
นบัตั้งแต่เดือนตุลำคม 2555 
ถึงเดือนกนัยำยน 2556 

ประเมินผลจำกข้อมูล เอกสำร หลกัฐำนต่ำงๆ 
 เอกสำรหลกัฐำนเป็น :- 
1) หลกัฐำนแสดงท่ีมำของขอ้มูลอนัเป็นตวัแปรต่ำงๆ ท่ีมีผลต่อ

กำรใชพ้ลงังำนของสถำบนัอุดมศึกษำ เป็นขอ้มูลจริงท่ีเกิดข้ึนในแต่
ละเดือน ตั้งแต่วนัท่ี 1 ตุลำคม 2555 ถึง 30 กนัยำยน 2556 รวม 12 
เดือนทั้งน้ี “ตวัแปร” ท่ี สนพ. ก ำหนด แบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ 
ก. ตวัแปรจำกลกัษณะกำรท ำงำน เช่น จ ำนวนบุคลำกรภำยใน 

(มำท ำงำน ลำ ไปรำชกำร) จ ำนวนบุคลำกรภำยนอก (ท่ีเขำ้มำใช้
บริกำร) จ ำนวนนกัเรียน จ ำนวนเตียงคนไข ้จ ำนวนชัว่โมงกำร
ท ำงำน ขนำดพื้นท่ีของอำคำร เป็นตน้ 
ข. ตวัแปรจำกสภำวะแวดลอ้ม เช่น อุณหภูมิ ระยะห่ำงจำกตวั

จงัหวดัท่ีตั้ง พื้นท่ีของอ ำเภอท่ีตั้ง พื้นท่ีของจงัหวดัท่ีตั้ง เป็นตน้ 
2) ขอ้มูลตวัแปรต่ำงๆ ท่ีมีผลต่อกำรใชพ้ลงังำนของ

สถำบนัอุดมศึกษำ ตำมขอ้ 1) ท่ีสถำบนัอุดมศึกษำรำยงำนให้ 
ส ำนกังำน ก.พ.ร. ทรำบ ภำยในวนัท่ี 30 พฤศจิกำยน 2556 โดย
บนัทึกผำ่น www.e-report.energy.go.th ตำมท่ี สนพ. ออกแบบไว ้

* เม่ือสถำบนัอุดมศึกษำบนัทึกขอ้มูลต่ำงๆ ผำ่น 
www.ereport.energy.go.th ระบบจะตรวจสอบควำมครบถว้นของ
ตวัแปรต่ำงๆ เม่ือครบถว้นแลว้ ระบบจะค ำนวณปริมำณกำรใช้
ไฟฟ้ำมำตรฐำนของแต่ละสถำบนัอุดมศึกษำตำมแบบจ ำลองทำง
คณิตศำสตร์ท่ี สนพ. ติดตั้งโปรแกรมไว ้

http://www.e-report.energy.go.th/
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กำรจดัท ำขอ้มูลตวัแปรต่ำงๆ ตำมขอ้ 1) และกำรรำยงำน ตำมขอ้ 2) 
พร้อมทั้งรำยละเอียดแบบจ ำลองทำงคณิตศำสตร์ นั้นส น พ . ไ ดจ้ ำ   
แ น ก ต ำ ม ลกั ษ ณ ะ ก ำ ร ป ฏิบติัง ำ น ข อ งสถำบนัอุดมศึกษำ 
โดยแบ่งกลุ่มหน่วยงำนออกเป็น 9 ลกัษณะดงัน้ี 

1. กลุ่มทัว่ไป 
2. กลุ่มโรงพยำบำลและสถำนีอนำมยั 
3. กลุ่มโรงเรียน 
4. กลุ่มศำลและส ำนกังำนอยักำร 
5. กลุ่มเรือนจ ำและสถำนคุมประพฤติ 
6. กลุ่มสถำนีต ำรวจ 
7. กลุ่มสถำบนัอุดมศึกษำและสถำบนัอำชีวศึกษำ 
8. กลุ่มสถำนสงเครำะห์ 
9. กลุ่มสถำนีวทิยแุละสถำนีเคร่ืองส่งสัญญำณ 

ใหส้ถำบนัอุดมศึกษำปฏิบติัและศึกษำตำม “คู่มือกำรจดัท ำขอ้มูล
และรำยงำนผลตำมตวัช้ีวดั xx” ท่ี สนพ. จดัท ำข้ึนตำม
เอกสำรแนบทำ้ยเป็นภำคผนวก xx หรือ download ไดท่ี้ 

www.e-report.energy.go.th/eui 2556/handbook/ 
 

 
 

 

http://www.e-report.energy.go.th/eui%202556/handbook/
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* 

2.2 มีกำรรำยงำนขอ้มูล
ปริมำณกำรใชไ้ฟฟ้ำท่ีใชจ้ริง 
(kWh;กิโลวตัต-์ชัว่โมง)
ประจ ำปีงบประมำณ2556 
ครบถว้น 12เดือน นบัตั้งแต่
เดือน  ตุลำคม  2555 ถึง เดือน
กนัยำยน  2556 

ประเมินผลจำกข้อมูล เอกสำร หลกัฐำนต่ำงๆ 
 เอกสำรหลกัฐำนเป็น :- 
1) ใบแจง้หน้ีกำรใชไ้ฟฟ้ำท่ีกำรไฟฟ้ำเรียกเก็บแต่ละเดือนหรือ

หลกัฐำนแสดงท่ีมำของขอ้มูลปริมำณกำรใชไ้ฟฟ้ำ(kWh; กิโลวตัต-์
ชัว่โมง) ท่ีใชจ้ริงในกิจกำรของสถำบนัอุดมศึกษำ ประจ ำปี
งบประมำณ 2556 เป็นขอ้มูลจริงท่ีเกิดข้ึนในแต่ละเดือน ตั้งแต่วนัท่ี 
1 ตุลำคม 2555 ถึง30 กนัยำยน 2556 รวม 12 เดือน 

2) ขอ้มูลปริมำณกำรใชไ้ฟฟ้ำ (kWh; กิโลวตัต-์ชัว่โมง) ท่ีใชจ้ริงใ 
น กิจ ก ำ ร ข อ ง ส ถ ำ บนั อุด ม ศึก ษ ำ ต ำ ม ขอ้ 1 ) ท่ี
สถำบนัอุดมศึกษำรำยงำนให้ ส ำนกังำน ก.พ.ร. ทรำบภำยในวนัท่ี 
30 พฤศจิกำยน 2556 โดยบนัทึกผำ่น 

www.e-report.energy.go.th ตำมท่ี สนพ. ออกแบบไว ้

 

สถำบนัอุดมศึกษำจะตอ้งไดค้ะแนนเตม็ (เท่ำกบั 0.5000) ในระดบั
คะแนนท่ี 2 จึงจะไดรั้บกำรประเมินผลระดบัคะแนนท่ี 3, 4 และ 5 
 
 



              
              ส ำนักประกนัคุณภำพ                     คู่มอืตวับ่งช้ีกำรประเมนิ และเกณฑ์มำตรฐำนกำรประเมนิคุณภำพของมทร. พระนคร 

4-88 

 

ระดับ
คะแนน 

เกณฑ์กำรให้คะแนน แนวทำงกำรประเมินผล 

3 ขั้นตอนที่ 3 - 5 :  
มีผลกำรค ำนวณ EUI ดำ้นกำรใช้
ไฟฟ้ำ ประจ ำปีงบประมำณ 2556 
ตำมสูตรกำรค ำนวณท่ี สนพ.
ก ำหนด โดยอยูใ่นช่วง-0.200 ถึง -
0.333 

ประเมินผลจำกแบบจ ำลองทำงคณติศำสตร์ 
 เอกสำรหลกัฐำนเป็น :- 

1) ขอ้มูลตวัแปรต่ำงๆ ท่ีมีผลต่อกำรใชพ้ลงังำนของ
สถำบนัอุดมศึกษำ ตำมขั้นตอนท่ี 2 (2.1 และ 2.2) ท่ี
สถำบนัอุดมศึกษำรำยงำนให้ ส ำนกังำน ก.พ.ร. ทรำบ โดยบนัทึก
ผำ่น www.ereport.energy.go.th ตำมท่ี สนพ.ออกแบบไว ้โดยใช้
ขอ้มูลเพียง ณ วนัท่ี 30 พฤศจิกำยน2556 

2) สูตรกำรค ำนวณดชันีช้ีวดัประสิทธิภำพกำรใชไ้ฟฟ้ำ 
(Energy Utilization Index, EUI) เท่ำกบั 
             EUI = (90% ของ SEU*) – AEU* 
                                      AEU 

* SEU Standard Electricity Utilization 
                ปริมำณกำรใชไ้ฟฟ้ำมำตรฐำน (kWh; กิโลวตัต-์ชัว่โมง) 

* AEU Actual Electricity Utilization 
                 ปริมำณกำรใชไ้ฟฟ้ำจริง (kWh; กิโลวตัต-์ชัว่โมง) 
รำยละเอียดแบบจ ำลองทำงคณิตศำสตร์ อธิบำยไวใ้น “คู่มือกำร
จดัท ำขอ้มูลและรำยงำนผลตำมตวัช้ีวดั xx” ท่ี สนพ. จดัท ำข้ึน 

4 มีผลกำรค ำนวณ EUI 
ดำ้นกำรใชไ้ฟฟ้ำ ประจ ำปี
งบประมำณ 2556 ตำมสูตรกำร
ค ำนวณท่ี สนพ.ก ำหนด โดยอยู่
ในช่วง-0.091 ถึง -0.199 

5 
 

มีผลกำรค ำนวณ EUI 
ดำ้นกำรใชไ้ฟฟ้ำ ประจ ำปี
งบประมำณ 2556 ตำมสูตรกำร
ค ำนวณท่ี สนพ. 
ก ำหนด โดยอยูใ่นช่วง0.000 ถึง 
-0.090 

  
 

หมำยเหตุ: 
- กำรประเมินคะแนนในขั้นตอนท่ี 3, 4 และ 5 หำก EUI ดำ้น

กำรใชไ้ฟฟ้ำ อยูร่ะหวำ่งค่ำขอบเขต ใหใ้ชว้ธีิเทียบบญัญติัไตรยำงศ์
กรณีท่ีผลกำรค ำนวณ EUI ดำ้นกำรใชไ้ฟฟ้ำ มำกกวำ่ 0 
สถำบนัอุดมศึกษำ จะไดค้ะแนนระดบัท่ี 3, 4 และ 5 รวมกนั เท่ำกบั
1.5000 คะแนน 
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  - วธีิกำรใหค้ะแนนของสถำบนัอุดมศึกษำท่ีมีหลำยหน่วยงำน 

  

คะแนนกำรประเมินผลกำรประหยดัพลงังำนของสถำบนัอุดมศึกษำ 
คิดจำกคะแนนเฉล่ียของหน่วยงำนในสังกดัทั้งหมด ดงัน้ี 

1) ประเมินระดบัควำมส ำเร็จของกำรด ำเนินกำรตำมมำตรกำร
ประหยดัพลงังำนของแต่ละหน่วยงำนของสถำบนัอุดมศึกษำตำม
เกณฑก์ำรใหค้ะแนนท่ีพิจำรณำจำกควำมกำ้วหนำ้ของขั้นตอนกำร
ด ำเนินงำนตำมเป้ำหมำยแต่ละระดบัขั้นของควำมส ำเร็จ 
(Milestone) 5 ระดบั ตำมขั้นตอนท่ี 1 ถึง 5 

2) น ำคะแนนท่ีแต่ละหน่วยงำนของสถำบนัอุดมศึกษำไดรั้บ
กำรประเมินตำมขอ้ 1) มำรวมกนัเพื่อหำผลรวมทั้งหมดแลว้หำค่ำ
คะแนนเฉล่ียตำมสูตรกำรค ำนวณดงัต่อไปน้ี 

*คะแนนกำรประเมินผลกำรประหยดัพลงังำนของ
สถำบนัอุดมศึกษำ 

= ผลรวมของคะแนนของหน่วยงำนของสถำบนัอุดมศึกษำ
ทั้งหมดจ ำนวนหน่วยงำนของสถำบนัอุดมศึกษำทั้งหมด 

หมำยเหตุ : 
 กำรจดัท ำรำยงำนกำรประเมินตนเอง (Self Assessment Report: SAR) ขอใหส้ถำบนัอุดมศึกษำ

สรุปผลกำรด ำเนินงำน พร้อมแนบตัวอย่ำงเอกสำร/หลกัฐำนประกอบของตวัช้ีวดัมำดว้ย ส่วนเอกสำร/หลกัฐำน
ท่ีเก่ียวขอ้งอ่ืนท่ีไม่ไดจ้ดัส่งให ้ส ำนกังำน ก.พ.ร. ขอใหส้ถำบนัอุดมศึกษำจดัเตรียมไว ้ณ สถำบนัอุดมศึกษำเพื่อ
พร้อมใหผู้ป้ระเมินตรวจสอบหรือขอขอ้มูลเพิ่มเติม 
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แนวทำงกำรประเมินผล : 
2. ด้ำนน ำ้มันเช้ือเพลงิ 
ระดบั
คะแนน 

เกณฑ์กำรให้คะแนน แนวทำงกำรประเมนิผล 

1 ขั้นตอนที่ 1 : 
มีกำรติดตำมและรำยงำน 
ผลกำรด ำ เนินกำรตำม
มำตรกำรประหยดัพลงังำน 
ดำ้นน ้ำ มนัเช้ือเพลิงของ 
ปีงบประมำณ 2556 รอบ 
6 เดือน (ตุลำคม 2555 - มีนำคม 
2556) และรอบ 12 เดือน 
(เมษำยน 2556 
- กนัยำยน 2556) ตำมรูปแบบ
ท่ี สนพ. ก ำหนด 

ประเมินผลจำกข้อมูล เอกสำร หลกัฐำนต่ำงๆ 
 ขอ้มูลท่ีสถำบนัอุดมศึกษำรำยงำนกำรติดตำมกำร 

ด ำ เ นิน ก ำ ร ตำ ม ม ำ ต ร ก ำร ป ร ะ ห ยดั พ ลงั ง ำ น ข อ ง 
ปีงบประมำณ 2556 รอบ 6 เดือน และรอบ 12 เดือน ใหส้ ำนกังำน ก.พ.ร. 
ทรำบ โดยเป็นขอ้มูลเดียวกนักบัท่ีสถำบนัอุดมศึกษำบนัทึกกำรติดตำม
และรำยงำนผลกำรด ำเนินกำรตำมมำตรกำรประหยดัพลงังำนดำ้นไฟฟ้ำ 

 
2 ขั้นตอนที่ 2 : 

2.1 มีกำรรำยงำนขอ้มูล
พื้นฐำนส ำ หรับกำรประเมิน
ปริมำณกำรใ ชน้ ้ำ มนั เ ช้ือ
เพลิงมำตรฐำน และค่ำดชันี 
กำรใชน้ ้ำมนัเช้ือเพลิงประจ ำปี
งบประมำณ 2556 ตำม
หลกัเกณฑแ์ละวธีิกำรท่ี สนพ.
ก ำ หนดไดแ้ลว้เสร็จแ ล ะ ครบ 
ถว้ น 12 เดือน นบัตั้งแต่เดือน
ตุล ำ ค ม 2555 ถึงเดือน
กนัยำยน 2556 

ประเมินผลจำกข้อมูล เอกสำร หลกัฐำนต่ำงๆ 
 เอกสำรหลกัฐำนเป็น :- 

1) หลกัฐำนแสดงท่ีมำของขอ้มูลอนัเป็นตวัแปรต่ำงๆ ท่ีมีผลต่อกำร
ใชพ้ลงังำนของสถำบนัอุดมศึกษำ เป็นขอ้มูลจริงท่ีเกิดข้ึนในแต่ละเดือน 
ตั้งแต่วนัท่ี 1 ตุลำคม 2555 ถึง 30 กนัยำยน  2556 รวม 12  เดือนทั้งน้ี “ตวั
แปร” ท่ี สนพ. ก ำหนด แบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ 

ก. ตวัแปรจำกลกัษณะกำรท ำงำน เช่น จ ำนวนบุคลำกรภำยใน   
(มำท ำงำน ลำ ไปรำชกำร)  เป็นตน้ 

ข. ตวัแปรจำกสภำวะแวดลอ้ม เช่น อุณหภูมิ ระยะห่ำงจำกตวั
จงัหวดัท่ีตั้ง พื้นท่ีของอ ำเภอท่ีตั้ง พื้นท่ีของจงัหวดัท่ีตั้ง เป็นตน้ 

2) ขอ้มูลตวัแปรต่ำงๆ ท่ีมีผลต่อกำรใชพ้ลงังำนของสถำบนัอุดมศึกษำ 
ตำมขอ้ 1) ท่ีสถำบนัอุดมศึกษำรำยงำนให้ ส ำนกังำน ก.พ.ร. ทรำบ 
ภำยในวนัท่ี 30 พฤศจิกำยน 2556 โดยบนัทึกผำ่น www.e-
report.energy.go.th ตำมท่ี สนพ. ออกแบบไว ้เป็นขอ้มูลเดียวกบักำร
ติดตำม และรำยงำนผลกำรด ำเนินกำรตำมมำตรกำรประหยดัพลงังำน
ดำ้นไฟฟ้ำ 

http://www.e-report.energy.go.th/
http://www.e-report.energy.go.th/
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* เม่ือสถำบนัอุดมศึกษำบนัทึกขอ้มูลต่ำงๆ ผำ่น www.ereport. 
energy.go.th ระบบจะตรวจสอบควำมครบถว้นของตวัแปรต่ำงๆ เม่ือ
ครบถว้นแลว้ ระบบจะค ำนวณปริมำณกำรใชน้ ้ำมนัมำตรฐำนของแต่ละ
สถำบนัอุดมศึกษำตำมแบบจ ำลองทำงคณิตศำสตร์ท่ี สนพ. ติดตั้ง
โปรแกรมไว ้

 
 2.2 มีกำรรำยงำนขอ้มูล

ปริมำณกำรใชน้ ้ำมนัเช้ือเพลิง
ท่ีใชจ้ริง 
(ลิตร) ประจ ำปีงบประมำณ 
2556 ครบถว้น 12 เดือน 
นบัตั้งแต่เดือนตุลำคม 2555 
ถึงเดือน กนัยำยน 2556 

ประเมินผลจำกข้อมูล เอกสำร หลกัฐำนต่ำงๆ 
 เอกสำรหลกัฐำนเป็น :- 

1) ใบเสร็จค่ำน ้ำมนัเช้ือเพลิงท่ีสถำบนัอุดมศึกษำไดซ้ื้อ และใบสั่ง
จ่ำยน ้ำมนัเช้ือเพลิงใหก้บัยำนพำหนะของสถำบนัอุดมศึกษำทุกคนัในแต่
ละเดือน หรือหลกัฐำนแสดงท่ีมำของขอ้มูลปริมำณกำรใชน้ ้ำมนั
เช้ือเพลิง (ลิตร) ท่ีใชจ้ริงในยำนพำหนะของสถำบนัอุดมศึกษำ ประจ ำปี
งบประมำณ2556 เป็นขอ้มูลท่ีเกิดข้ึนจริงในแต่ละเดือน ตั้งแต่ 1 ตุลำคม 
2555 ถึง 30 กนัยำยน 2556 รวม 12 เดือน 

2) ขอ้มูลขอ้มูลปริมำณกำรใชน้ ้ำมนัเช้ือเพลิง (ลิตร) ท่ีใชจ้ริงใน
ยำนพำหนะของสถำบนัอุดมศึกษำ ตำมขอ้ 1) ท่ีสถำบนัอุดมศึกษำ
รำยงำนให้ ส ำนกังำน ก.พ.ร. ทรำบภำยใน 30 พฤศจิกำยน 2556 โดย
บนัทึกผำ่น www.ereport.energy.go.th ตำมท่ี สนพ. ออกแบบไว ้
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*    สถำบนัอุดมศึกษำจะตอ้งไดค้ะแนนเตม็ (เท่ำกบั 0.5000) ใน

ระดบัคะแนนท่ี 2 จึงจะไดรั้บกำรประเมินผลระดบัคะแนนท่ี 3, 4 และ 5 
3 ขั้นตอนที่ 3 - 5  

3 มีผลกำรค ำนวณ EUI 
ดำ้นกำรใชน้ ้ำมนัเช้ือเพลิง 
ประจ ำปีงบประมำณ 2556 
ตำมสูตรกำรค ำนวณท่ี สนพ. 
ก ำหนด โดยอยูใ่นช่วง-0.200 
ถึง -0.333 

: ประเมินผลจำกแบบจ ำลองทำงคณติศำสตร์ 
 เอกสำรหลกัฐำนเป็น :- 

1) ขอ้มูลตวัแปรต่ำงๆ ท่ีมีผลต่อกำรใชพ้ลงังำนของสถำบนัอุดมศึกษำ 
ตำมขั้นตอนท่ี 2 (2.1 และ 2.2) ท่ีสถำบนัอุดมศึกษำรำยงำนให้ ส ำนกังำน 
ก.พ.ร. ทรำบ โดยบนัทึกผำ่น www.e-report.energy.go.th ตำมท่ี สนพ. 
ออกแบบไว ้โดยใชข้อ้มูลเพียง ณ วนัท่ี 30 พฤศจิกำยน 2556 

2) สูตรกำรค ำ นวณดชันีช้ีวดัประสิทธิภำพกำรใชน้ ้ำ มนัเช้ือเพลิง 
(Energy Utilization Index, EUI) เท่ำกบั 

EUI = (90% ของ SFU*) – AFU* 
                                   AFU 

* SFU Standard Fuel Utilization 
           ปริมำณกำรใชน้ ้ำมนัมำตรฐำน (ลิตร) 
* AFU Actual Fuel Utilization 

                        ปริมำณกำรใชน้ ้ำมนัจริง (ลิตร) 
รำยละเอียดแบบจ ำลองทำงคณิตศำสตร์ อธิบำยไวใ้น “คู่มือกำรจดัท ำ
ขอ้มูลและรำยงำนผลตำมตวัช้ีวดั xx” ท่ี สนพ. จดัท ำข้ึน 

เกณฑ์กำรพจิำรณำระดับคะแนนที่ 3-4-5 = 1.5000 คะแนน 

 
 

4 มีผลกำรค ำนวณ EUI 
ดำ้นกำรใชน้ ้ำมนัเช้ือเพลิง 
ประจ ำปีงบประมำณ 2556 
ตำมสูตรกำรค ำนวณท่ี สนพ. 
ก ำหนด โดยอยูใ่นช่วง 
-0.091 ถึง -0.199 

5 มีผลกำรค ำนวณ EUI 
ดำ้นกำรใชน้ ้ำมนัเช้ือเพลิง 
ประจ ำปีงบประมำณ 2556 
ตำมสูตรกำรค ำนวณท่ี สนพ. 
ก ำหนด โดยอยูใ่นช่วง 

0.000 ถึง -0.090 
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หมำยเหตุ: 
- กำรประเมินคะแนนในขั้นตอนท่ี 3, 4 และ 5 หำก EUI ดำ้นกำรใช้

น ้ำมนัเช้ือเพลิง อยูร่ะหวำ่งค่ำขอบเขต ใหใ้ชว้ธีิเทียบบญัญติัไตรยำงศ์ 
- กรณีท่ีผลกำรค ำนวณ EUI ดำ้นกำรใชน้ ้ำมนัเช้ือเพลิง มำกกวำ่ 0

สถำบนัอุดมศึกษำจะไดค้ะแนนระดบัท่ี 3, 4 และ 5 รวมกนั เท่ำกบั 
1.5000 คะแนน 

   วธีิกำรให้คะแนนของสถำบันอุดมศึกษำทีม่ีหลำยหน่วยงำน 

  คะแนนกำรประเมินผลกำรประหยดัพลงังำนของสถำบนัอุดมศึกษำคิด
จำกคะแนนเฉล่ียของหน่วยงำนในสังกดัทั้งหมด ดงัน้ี 
1) ประเมินระดบัควำมส ำเร็จของกำรด ำเนินกำรตำมมำตรกำรประหยดั
พลงังำนของแต่ละหน่วยงำนของสถำบนัอุดมศึกษำตำมเกณฑก์ำรให้
คะแนนท่ีพิจำรณำจำกควำมกำ้วหนำ้ของขั้นตอนกำรด ำเนินงำนตำม
เป้ำหมำยแต่ละระดบัขั้นของควำมส ำเร็จ (Milestone) 5 ระดบั ตำม
ขั้นตอนท่ี 1 ถึง 5 
2) น ำคะแนนท่ีแต่ละหน่วยงำนของสถำบนัอุดมศึกษำไดรั้บกำรประเมิน
ตำมขอ้ 1) มำรวมกนัเพื่อหำผลรวมทั้งหมดแลว้หำค่ำคะแนนเฉล่ียตำม
สูตรกำรค ำนวณดงัต่อไปน้ี 

*คะแนนกำรประเมินผลกำรประหยดัพลงังำนของสถำบนัอดุมศึกษำ 
= ผลรวมของคะแนนของหน่วยงำนของสถำบนัอุดมศึกษำทั้งหมด 
จ ำนวนหน่วยงำนของสถำบนัอุดมศึกษำทั้งหมด 

 หมำยเหตุ : 
 กำรจดัท ำรำยงำนกำรประเมินตนเอง (Self Assessment Report: SAR) ขอใหส้ถำบนัอุดมศึกษำสรุปผลกำร

ด ำเนินงำน พร้อมแนบตัวอย่ำงเอกสำร/หลกัฐำนประกอบของตวัช้ีวดัมำดว้ย ส่วนเอกสำร/หลกัฐำนท่ีเก่ียวขอ้งอ่ืนท่ี
ไม่ไดจ้ดัส่งให ้ส ำนกังำน ก.พ.ร. ขอใหส้ถำบนัอุดมศึกษำจดัเตรียมไว ้ณ สถำบนัอุดมศึกษำเพื่อพร้อมใหผู้ป้ระเมิน
ตรวจสอบหรือขอขอ้มูลเพิ่มเติม 
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ตัวบ่งช้ี 8.2  ร้อยละควำมส ำเร็จของกำรเบิกจ่ำยเงินงบประมำณตำมแผน (ก.พ.ร. 56 ตัวบ่งช้ีที ่7.1 ) 
ชนิดของตัวบ่งช้ี : ผลผลติ           
ค ำอธิบำย : 
 

 กำรพิจำรณำผลส ำเร็จของกำรเบิกจ่ำยเงินงบประมำณตำมแผน จะใช้ผลกำรเบิกจ่ำยเงินงบประมำณ
ภำพรวมของสถำบนัอุดมศึกษำ ทั้งท่ีเบิกจ่ำยในสถำบนัอุดมศึกษำและวิทยำเขตเทียบกบัแผนกำรใช้จ่ำยเงิน
งบประมำณในแต่ละไตรมำส เป็นตวัช้ีวดัควำมสำมำรถในกำรเบิกจ่ำยเงินงบประมำณของสถำบนัอุดมศึกษำ ทั้งน้ี 
ขอ้มูลแผนกำรใช้จ่ำยเงินงบประมำณท่ีสถำบนัอุดมศึกษำบนัทึกตำมหลกัเกณฑ์และวิธีกำรท่ีส ำนักงบประมำณ
ก ำหนดภำยใตว้งเงินงบประมำณท่ีไดรั้บตำมพระรำชบญัญติังบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2556 จะ
เป็นแผนตั้งตน้ในระบบ GFMIS ดงันั้น เม่ือมีกำรน ำแผนไปปฏิบติัแลว้จะตอ้งติดตำมประเมินผลเพื่อตรวจสอบผล
กำรปฏิบติังำน หำกไม่เป็นไปตำมแผนกำรใชจ่้ำยเงินท่ีไดท้  ำไวใ้ห้ปรับปรุงแผนกำรใชจ่้ำยเงินในระบบ GFMIS ใน
เดือนปัจจุบนัและเดือนถดัไป โดยใหด้ ำเนินกำรใหแ้ลว้เสร็จภำยในไตรมำสท่ี 3 หรือภำยในเดือนมิถุนำยน 2556 

 กำรให้คะแนนพิจำรณำตำมควำมสำมำรถในกำรเบิกจ่ำยเงินงบประมำณภำพรวมเทียบกบัวงเงินตำม
แผนกำรใช้จ่ำยเงินแต่ละไตรมำส และค ำ นวณค่ำเฉล่ียของทั้ง 4 ไตรมำสเป็นผลกำรด ำเนินงำนของ
สถำบนัอุดมศึกษำ 
สูตรกำรค ำนวณ  : 
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ก ำหนดให ้  
X1 , X2 , X3 , X4 = ผลกำรเบิกจ่ำยเงินงบประมำณรำยจ่ำยภำพรวมท่ีสถำบนัอุดมศึกษำเบิกจ่ำยแต่ละไตรมำส 
Y1 , Y2 , Y3 , Y4 = วงเงินงบประมำณตำมแผนกำรใช้จ่ำยเงินในปีงบประมำณ พ.ศ. 2555 ในระบบ GFMIS             
แต่ละไตรมำส  
เกณฑ์กำรให้คะแนน : 
 ช่วงปรับเกณฑก์ำรใหค้ะแนน +/- ร้อยละ 2.5 ต่อ 1 คะแนน โดยก ำหนดเกณฑก์ำรให้คะแนน ดงัน้ี 
 

ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5 
92 93 94 95 96 
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เงื่อนไข : 
1. ก ำหนดระดบัคะแนน 3 คะแนน เท่ำกบั ค่ำเฉล่ียร้อยละของทั้ง 4 ไตรมำสอยูท่ี่ร้อยละ 94 และระดบั

5 คะแนน เท่ำกบั ค่ำเฉล่ียร้อยละของทั้ง 4 ไตรมำสอยูท่ี่ร้อยละ 96 
ตัวอย่ำง สถำบนัอุดมศึกษำไดรั้บเงินงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2556 จ ำนวน 315 

ลำ้นบำท โดยไดท้  ำแผนกำรใชจ่้ำยเงินเพื่อให้ส ำนกังบประมำณเห็นชอบแลว้ ตั้งแต่ตน้ปีงบประมำณ (แผนตั้งตน้) 
ต่อมำวนัท่ี 15 พฤศจิกำยน 2555 กรมบญัชีกลำงเปิดระบบให้ปรับปรุงแผนกำรใชจ่้ำยเงินซ่ึงหน่วยงำนประเมินผล
แลว้ไม่สำมำรถด ำเนินกำรไดต้ำมแผนกำรใช้จ่ำยเงินเดิม จึงไดป้รับปรุงแผนกำรใช้จ่ำยเงิน (แผนปรับปรุง) ตั้งแต่
เดือนพฤศจิกำยน 2555 ซ่ึงประมำณกำรวำ่จะเบิกจ่ำยเงินงบประมำณไดภ้ำยในปีงบประมำณ พ.ศ. 2556 จ ำนวน
ทั้งส้ิน 308 ลำ้นบำท โดยผลกำรเบิกจ่ำยเงินจริงของแต่ละไตรมำสเป็นดงัน้ี 

 
รำยกำร ไตรมำสที ่1 ไตรมำสที่ 2 ไตรมำสที่ 3 ไตรมำสที่ 4 รวมทั้งส้ิน 

แผนตั้งต้น  78 70 67 100 315 

แผนปรับปรุง (1) 40 75 78 115 308 

ผลกำรเบิกจ่ำย (2) 39 69 74 115 297 

ร้อยละผลกำรเบิกจ่ำยเงินเทียบกบั
แผน (2) / (1) * 100 

77.50 92.00 94.87 100  

  
ดงันั้น เม่ือค ำ นวณค่ำเฉล่ียร้อยละของทั้ง 4 ไตรมำส คิดเป็นผลกำรด ำ เนินงำนของ 

สถำบนัอุดมศึกษำเท่ำกบั (97.50% + 92.00% + 94.87% + 100.00% ) / 4 = 96.09% อยูท่ี่ระดบัคะแนน คะแนน  
2. กำรค ำนวณวงเงินงบประมำณตำมแผนกำรใช้จ่ำยเงินในปีงบประมำณ พ.ศ. 2556 ไม่รวมเงิน

งบประมำณท่ีไดรั้บจดัสรรเพิ่มเติมระหวำ่งปีงบประมำณ 
3. สถำบนัอุดมศึกษำสำมำรถตรวจสอบผลกำรเบิกจ่ำยเงินงบประมำณรำยจ่ำยภำพรวมเปรียบเทียบกบั

แผนกำรใชจ่้ำยเงินผำ่นทำงเวบ็ไซตข์องกรมบญัชีกลำง www.cgd.go.th หวัขอ้ ขอ้มูลสถิติ 
เหตุผล : 

ตำมท่ีประกำศใช้พระรำชบญัญติังบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2556 เม่ือวนัท่ี 1 
ตุลำคม 2555 ประกอบกบัรัฐบำลมีแนวทำงกำรบริหำรจดักำรรำยจ่ำยภำครัฐ โดยให้ควำมส ำคญักบักำรเร่งรัดกำรใช้
จ่ำยงบประมำณ เพื่อใหแ้ผนงำน/โครงกำรภำยใตง้บประมำณบรรลุวตัถุประสงคต์ำมกรอบระยะเวลำ 
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รำยละเอยีดข้อมูลพืน้ฐำน :   

ขอ้มูลพื้นฐำนประกอบตวัช้ีวดั หน่วยวดั 
ผลกำรด ำเนินงำนในอดีต ปีงบประมำณ พ.ศ. 

2552 2553 2554 2555 
ร้อยละควำมส ำเร็จของกำรเบิกจ่ำย 
เงินงบประมำณตำมแผน 

ร้อยละ - - - 96.18 

 
แหล่งข้อมูล/วธีิกำรจัดเกบ็ข้อมูล : 

ใชข้อ้มูลในกำรติดตำมและประเมินผลจำกกรมบญัชีกลำง กระทรวงกำรคลงั ซ่ึงจะใชข้อ้มูลผลกำรเบิก
จ่ำยเงินงบประมำณรำยจ่ำยภำพรวมของสถำบนัอุดมศึกษำ ทั้งท่ีเบิกจ่ำยในสถำบนัอุดมศึกษำและวทิยำเขต จำก
ระบบกำรบริหำรกำรเงินกำรคลงัภำครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) และขอ้มูลแผนกำรใชจ่้ำยงบประมำณของ
สถำบนัอุดมศึกษำจำกระบบของส ำนกังบประมำณและระบบ GFMIS 
 
หน่วยงำนผู้รับผดิชอบหลกั :  
  

หน่วยงำน / ผู้รับผดิชอบ หมำยเลขโทรศัพท์ 
ส ำนกับริหำรกำรรับ-จ่ำยเงินภำครัฐ กรมบญัชีกลำง  
1. นำงสำวปทุมมำลย ์   ไมเ้รียง 0 2127 7132 
2. นำงสำวทิวำพร  ผำสุข   0 2127 7000 ต่อ 4206 และ 4618 
3. นำงสำวจุลลิกำ  พำนิชเจริญ   E-Mail : disadmgr@cgd.go.th 
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ตัวช้ีวดัที ่ 8.3 ร้อยละของกำรเบิกจ่ำยเงินงบประมำณรำยจ่ำยลงทุน (ก.พ.ร. 56 ตัวช้ีวดัที ่7.3) 
ชนิดของตัวบ่งช้ี : ผลผลติ 
ค ำอธิบำย : 

 กำรพิจำรณำผลส ำเร็จของกำรเบิกจ่ำยเงินงบประมำณรำยจ่ำยลงทุน จะใช้อตัรำกำรเบิกจ่ำยเงิน
งบประมำณรำยจ่ำยลงทุนของสถำบนัอุดมศึกษำ ทั้งท่ีเบิกจ่ำยในสถำบนัอุดมศึกษำและวิทยำเขตเป็นตวัช้ีวดั
ควำมสำมำรถในกำรเบิกจ่ำยเงินงบประมำณรำยจ่ำยลงทุนของสถำบนัอุดมศึกษำทั้งน้ีไม่รวมเงินงบประมำณท่ีไดรั้บ
กำรจดัสรรเพิ่มเติมระหวำ่งปีงบประมำณ โดยจะใชข้อ้มูลกำรเบิกจ่ำยดงักล่ำวจำกระบบกำรบริหำรกำรเงินกำรคลงั
ภำครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) 

 กำรให้คะแนนจะพิจำรณำตำมควำมสำมำรถในกำรเบิกจ่ำยเงินงบประมำณรำยจ่ำยลงทุน ของ
สถำบนัอุดมศึกษำเทียบกบัวงเงินงบประมำณรำยจ่ำยลงทุนท่ีสถำบนัอุดมศึกษำไดรั้บ หำกมีกำรโอนเปล่ียนแปลง
งบประมำณระหวำ่งปี (รำยจ่ำยประจ ำไปรำยจ่ำยลงทุน หรือรำยจ่ำยลงทุนไปรำยจ่ำยประจ ำ) จะน ำยอดงบประมำณ
หลงัโอนเปล่ียนแปลงแลว้มำเป็นฐำนในกำรค ำนวณ 

 รำยจ่ำยลงทุน หมำยถึง รำยจ่ำยท่ีรัฐบำลจ่ำยเพื่อจดัหำทรัพยสิ์นประเภททุน ทั้งท่ีมีตวัตนและ
ทรัพยสิ์นท่ีไม่มีตวัตน ตลอดจนรำยจ่ำยท่ีรัฐบำลอุดหนุนหรือโอนให้แก่บุคคล องคก์ร หรือรัฐวิสำหกิจ โดยผูรั้บไม่
ตอ้งจ่ำยคืนให้รัฐบำลและผูรั้บน ำไปใช้จดัหำทรัพยสิ์นประเภททุน เป็นตน้ สำมำรถตรวจสอบได้จำกรหัส
งบประมำณรำยจ่ำย รหสัลกัษณะงำนต ำแหน่งท่ี 5 แสดงถึงลกัษณะเศรษฐกิจท่ีส ำนกังบประมำณก ำหนดให ้

สูตรกำรค ำนวณ :   

 
                          เงินงบประมำณรำยจ่ำยลงทุนท่ีสถำบนัอุดมศึกษำเบิกจ่ำย  x 100 
                              วงเงินงบประมำณรำยจ่ำยลงทุนท่ีสถำบนัอุดมศึกษำไดรั้บ 

 
เกณฑ์กำรให้คะแนน : 

ช่วงปรับเกณฑก์ำรใหค้ะแนน +/- ร้อยละ 2  ต่อ 1 คะแนน โดยก ำหนดเกณฑก์ำรให้คะแนน ดงัน้ี 
 

ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5 
72 74 76 78 80 

 
เงื่อนไข : 

1. ก ำหนดระดบัคะแนน 3 เท่ำกบั ร้อยละ 76 โดยค ำนวณจำกอตัรำเบิกจ่ำยเงินงบประมำณรำยจ่ำย
ลงทุน เฉล่ียยอ้นหลงั 3 ปี (ปีงบประมำณ พ.ศ. 2552 – 2554) โดยยกเวน้ปีงบประมำณ พ.ศ. 2555 เน่ืองจำกเป็นปีท่ี
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ประกำศใชพ้ระรำชบญัญติังบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2555 ล่ำชำ้(ประกำศใชว้นัท่ี 8 กุมภำพนัธ์ 
2555) ดงัน้ี 

 
ปีงบประมำณ อตัรำกำรเบิกจ่ำย 

เงินงบประมำณรำยจ่ำยภำพรวม 
ปีงบประมำณ พ.ศ. 2552 75.78 
ปีงบประมำณ พ.ศ. 2553 79.15 
ปีงบประมำณ พ.ศ. 2554 72.79 

เฉล่ีย 75.91 
 
2. ก ำหนดระดบัคะแนน 5 เท่ำกบั ร้อยละ 80 ซ่ึงเป็นค่ำเป้ำหมำยกำรเบิกจ่ำยเงินงบประมำณรำยจ่ำย

ลงทุนตำมท่ีคณะรัฐมนตรีก ำหนด 
3. กำรค ำนวณวงเงินงบประมำณรำยจ่ำยลงทุนท่ีสถำบนัอุดมศึกษำไดรั้บ ไม่รวมเงินงบประมำณ

รำยจ่ำยลงทุนท่ีไดรั้บจดัสรรเพิ่มเติมระหวำ่งปีงบประมำณ 
4. สถำบนัอุดมศึกษำสำมำรถตรวจสอบผลกำรเบิกจ่ำยเงินงบประมำณรำยจ่ำยลงทุนผำ่นทำงเวบ็ไซต์

ของกรมบญัชีกลำง www.cgd.go.th หวัขอ้ ขอ้มูลสถิติ 
เหตุผล : 
ตำมท่ีประกำศใชพ้ระรำชบญัญติังบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2556 เม่ือวนัท่ี 

1 ตุลำคม 2555 ประกอบกบัรัฐบำลมีแนวทำงกำรบริหำรจดักำรรำยจ่ำยภำครัฐ โดยใหค้วำมส ำคญักบักำรเร่งรัดกำร
ใชจ่้ำยงบประมำณ เพื่อให้แผนงำน/โครงกำรภำยใตง้บประมำณบรรลุวตัถุประสงคต์ำมกรอบระยะเวลำ 
 
รำยละเอยีดข้อมูลพืน้ฐำน : 

ข้อมูลพืน้ฐำนประกอบตัวช้ีวดั หน่วยวดั 
ผลกำรด ำเนินงำนในอดีต ปีงบประมำณ พ.ศ. 

2552 2553 2554 2555 
ร้อยละควำมส ำเร็จของกำรเบิกจ่ำย 
  เงินงบประมำณรำยจ่ำยลงทุน 

ร้อยละ 75.78 79.15 72.79 66.27 

 
แหล่งข้อมูล/วธีิกำรจัดเกบ็ข้อมูล : 

ใชข้อ้มูลในกำรติดตำมและประเมินผลจำกกรมบญัชีกลำง กระทรวงกำรคลงั ซ่ึงจะใชข้อ้มูลผลกำรเบิก
จ่ำยเงินงบประมำณรำยจ่ำยลงทุนของสถำบนัอุดมศึกษำ ทั้งท่ีเบิกจ่ำยในสถำบนัอุดมศึกษำและวทิยำเขตจำกระบบ
กำรบริหำรกำรเงินกำรคลงัภำครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) 
หน่วยงำนผู้รับผดิชอบหลกั :  
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 หน่วยงำน / ผู้รับผดิชอบ หมำยเลขโทรศัพท์ 
ส ำนกับริหำรกำรรับ-จ่ำยเงินภำครัฐ กรมบญัชีกลำง 0 2127 7132 
1. นำงสำวปทุมมำลย ์  ไมเ้รียง 0 2127 7000 
2. นำงสำวทิวำพร  ผำสุข   ต่อ 4206 และ 4618 
3. นำงสำวจุลลิกำ  พำนิชเจริญ   E-Mail: disadmgr@cgd .go.th 
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ตัวช้ีวดัที ่8.4  ร้อยละของกำรเบิกจ่ำยเงินงบประมำณรำยจ่ำยภำพรวม (ก.พ.ร. 56 ตัวช้ีวดัที ่7.2.1) 
ชนิดของตัวบ่งช้ี : ผลผลติ 

ค ำอธิบำย : 

 กำรพิจำรณำผลส ำเร็จของกำรเบิกจ่ำยเงินงบประมำณรำยจ่ำยภำพรวม 6 เดือนแรก จะใชอ้ตัรำกำร
เบิกจ่ำยเงินงบประมำณรำยจ่ำยภำพรวมของสถำบนัอุดมศึกษำ ทั้งท่ีเบิกจ่ำยในสถำบนัอุดมศึกษำและวิทยำเขตเป็น
ตวัช้ีวดัควำมสำมำรถในกำรเบิกจ่ำยเงินของสถำบนัอุดมศึกษำ ทั้งน้ีไม่รวมเงินงบประมำณท่ีได้รับกำรจดัสรร
เพิ่มเติมระหวำ่งปีงบประมำณ โดยจะใชข้อ้มูลกำรเบิกจ่ำยดงักล่ำวจำกระบบกำรบริหำรกำรเงินกำรคลงัภำครัฐแบบ
อิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) 

 กำรให้คะแนนจะพิจำรณำตำมควำมสำมำรถในกำรเบิกจ่ำยเงินงบประมำณรำยจ่ำยภำพรวมของ
สถำบนัอุดมศึกษำเทียบกบัวงเงินงบประมำณรำยจ่ำยภำพรวมท่ีสถำบนัอุดมศึกษำไดรั้บ ตั้งแต่เดือนตุลำคม2555 ถึง
เดือนมีนำคม 2556 หำกมีกำรโอนเปล่ียนแปลงงบประมำณระหวำ่งปี (รำยจ่ำยประจ ำไปรำยจ่ำยลงทุน หรือรำยจ่ำย
ลงทุนไปรำยจ่ำยประจ ำ) จะน ำยอดงบประมำณหลงัโอนเปล่ียนแปลงแลว้มำเป็นฐำนในกำรค ำนวณ 
สูตรกำรค ำนวณ :   

 
เงินงบประมำณรำยจ่ำยภำพรวมท่ีสถำบนัอุดมศึกษำเบิกจ่ำย 

 ตั้งแต่เดือนตุลำคม 2555 ถึงเดือนมีนำคม 2556  x 100 
                             วงเงินงบประมำณรำยจ่ำยภำพรวมท่ีสถำบนัอุดมศึกษำไดรั้บ 
 

 
เกณฑ์กำรให้คะแนน : 

ช่วงปรับเกณฑก์ำรใหค้ะแนน +/- ร้อยละ 5 ต่อ 1 คะแนน โดยก ำหนดเกณฑก์ำรใหค้ะแนน ดงัน้ี 
 

ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5 
44.02 46.46 48.91 51.36 53.80 

 
เงื่อนไข : 

1. ก ำหนดระดบัคะแนน 3 เท่ำกบั ร้อยละ 48.91 โดยค ำนวณจำกอตัรำกำรเบิกจ่ำยเงินงบประมำณ
รำยจ่ำยภำพรวม 6 เดือนแรก เฉล่ียยอ้นหลงั 3 ปี (ปีงบประมำณ พ.ศ. 2552 – 2554) โดยยกเวน้ปีงบประมำณ พ.ศ. 
2555 เน่ืองจำกเป็นปีท่ีประกำศใช้พระรำชบญัญติังบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2555 ล่ำช้ำ
(ประกำศใชว้นัท่ี 8 กุมภำพนัธ์ 2555) ดงัน้ี 
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ปีงบประมำณ อตัรำกำรเบิกจ่ำย 

เงินงบประมำณรำยจ่ำยภำพรวม 
6 เดือนแรกของปีงบประมำณ พ.ศ. 2552 46.24 
6 เดือนแรกของปีงบประมำณ พ.ศ. 2553 48.78 
6 เดือนแรกของปีงบประมำณ พ.ศ. 2554 51.71 

เฉล่ีย 48.91 
 

2. กำรค ำนวณวงเงินงบประมำณรำยจ่ำยภำพรวม ไม่รวมเงินงบประมำณท่ีได้รับจดัสรรเพิ่มเติม
ระหวำ่งปีงบประมำณ 

3. สถำบนัอุดมศึกษำสำมำรถตรวจสอบผลกำรเบิกจ่ำยเงินงบประมำณรำยจ่ำยภำพรวมผำ่นทำงเวบ็ไซต์
ของกรมบญัชีกลำง www.cgd.go.th หวัขอ้ ขอ้มูลสถิติ 
เหตุผล : 

ตำมท่ีประกำศใช้พระรำชบญัญัติงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2556 เม่ือวนัท่ี 1 
ตุลำคม 2555 ประกอบกบัรัฐบำลมีแนวทำงกำรบริหำรจดักำรรำยจ่ำยภำครัฐ โดยให้ควำมส ำคญักบักำรเร่งรัดกำรใช้
จ่ำยงบประมำณ เพื่อใหแ้ผนงำน/โครงกำรภำยใตง้บประมำณบรรลุวตัถุประสงคต์ำมกรอบระยะเวลำ 
 
รำยละเอยีดข้อมูลพืน้ฐำน : 
 

ข้อมูลพืน้ฐำนประกอบตัวช้ีวดั หน่วยวดั 
ผลกำรด ำเนินงำนในอดีต ปีงบประมำณ พ.ศ. 

2552 2553 2554 2555 
ร้อยละของควำมส ำเร็จกำรเบิกจ่ำยเงิน
งบประมำณรำยจ่ำยภำพรวม 6 เดือนแรก 

ร้อยละ 46.24 48.78 51.71 49.20 

 
แหล่งข้อมูล/วธีิกำรจัดเกบ็ข้อมูล : 

ใชข้อ้มูลในกำรติดตำมและประเมินผลจำกกรมบญัชีกลำง กระทรวงกำรคลงั ซ่ึงจะใชข้อ้มูลผลกำรเบิก
จ่ำยเงินงบประมำณรำยจ่ำยภำพรวมของสถำบนัอุดมศึกษำ ทั้งท่ีเบิกจ่ำยในสถำบนัอุดมศึกษำและวิทยำเขต ตั้งแต่
เดือนตุลำคม 2555 ถึงเดือนมีนำคม 2556 จำกระบบกำรบริหำรกำรเงินกำรคลงัภำครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) 
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หน่วยงำนผู้รับผดิชอบหลกั :  
 

หน่วยงำน / ผู้รับผดิชอบ หมำยเลขโทรศัพท์ 
ส ำนกับริหำรกำรรับ-จ่ำยเงินภำครัฐ กรมบญัชีกลำง 0 2127 7132 
1. นำงสำวปทุมมำลย ์  ไมเ้รียง 0 2127 7000 
2. นำงสำวทิวำพร  ผำสุข   ต่อ 4206 และ 4618 
3. นำงสำวจุลลิกำ  พำนิชเจริญ   E-Mail : disadmgr@cgd.go.th 
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ตัวบ่งช้ี 8.5  ระดับควำมส ำเร็จของกำรจัดท ำต้นทุนต่อหน่วยผลผลติ (ก.พ.ร. 56 ตัวช้ีวดัที ่8) 
ชนิดตัวบ่งช้ี : ผลผลติ 
วตัถุประสงค์ : 

เพื่อให้สถำบนัอุดมศึกษำมีขอ้มูลตน้ทุนงำนในแต่ละส่วนงำนและขอ้มูลอ่ืนท่ีส ำคญัซ่ึงมีควำมถูกตอ้ง 
ครอบคลุม ทนัสมยั ตรงตำมรูปแบบมำตรฐำนกลำง สำมำรถน ำไปใชป้ระโยชน์ในกำรด ำเนินงำนต่ำงๆ ของสถำบนั
ใหบ้รรลุเป้ำหมำยท่ีก ำหนด 
ค ำอธิบำย : 

ควำมส ำเร็จของกำรจดัท ำตน้ทุนต่อหน่วยผลผลิต หมำยถึง กำรท่ีสถำบนัอุดมศึกษำสำมำรถจดัท ำ บญัชี
ตน้ทุนต่อหน่วยผลผลิตตำมท่ีกรมบญัชีกลำงก ำ หนด และน ำ เอำผลกำรค ำ นวณตน้ทุนมำใชใ้นกำรบริหำรทรัพยำกร 
เกณฑ์กำรให้คะแนน : 

ก ำหนดเกณฑก์ำรใหค้ะแนน 5 ระดบั พิจำรณำจำกกำรด ำเนินงำนตำมขั้นตอนในแต่ละระดบั 
 

ระดับ
คะแนน 

เกณฑ์กำรให้คะแนน 

ระดบั 1 จดัท ำแผนเพิ่มประสิทธิภำพกำรด ำเนินงำนส ำหรับปีงบประมำณ พ.ศ. 2556 โดยแสดงใหเ้ห็น 
สัดส่วนกำรใชท้รัพยำกรต่อผลผลิตท่ีดีข้ึนกวำ่ปีงบประมำณ พ.ศ. 2555 

ระดบั 2 รำยงำนผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนกำรเพิ่มประสิทธิภำพกำรด ำเนินงำนส ำหรับปีงบประมำณ พ.ศ. 2556 
ระดบั 3 จดัท ำบญัชีตน้ทุนต่อหน่วยผลผลิตของปีงบประมำณ พ.ศ. 2556 ดำ้นกำรจดักำรเรียนกำรสอนของ

นกัศึกษำระดบัปริญญำตรีต่อหวั ทุกกลุ่มสำขำวชิำ (หน่วยนบัเป็นจ ำนวนนกัศึกษำ 
เตม็เวลำเทียบเท่ำ : Full Time Equivalent Student) ตำมหลกัเกณฑท่ี์กรมบญัชีกลำงก ำหนด 
และรำยงำนผลกำรค ำนวณตน้ทุนตำมรูปแบบท่ีกรมบญัชีกลำงก ำหนดโดยเสนอให้ 
ส ำนกังบประมำณ ส ำนกังำน ก.พ.ร. และกรมบญัชีกลำงทรำบ 

ระดบั 4 จดัท ำบญัชีตน้ทุนต่อหน่วยผลผลิตของปีงบประมำณ พ.ศ. 2556 ในระดบักิจกรรม 
ตำมแนวทำงตน้ทุนฐำนกิจกรรม เพือ่ค ำ นวณต้นทุนทุกผลผลติ ตำมหลกัเกณฑ์ 
ท่ีกรมบญัชีกลำงก ำหนด และรำยงำนผลกำรค ำนวณตน้ทุนตำมรูปแบบท่ีกรมบญัชีกลำงก ำหนดโดยเสนอ
ใหส้ ำนกังบประมำณ ส ำนกังำน ก.พ.ร. และกรมบญัชีกลำงทรำบ 

ระดบั 5 เปรียบเทียบผลกำรค ำนวณตน้ทุนต่อหน่วยผลผลิตระหวำ่งปีงบประมำณ พ.ศ. 2555 และ 
ปีงบประมำณ พ.ศ. 2556 วำ่มีกำรเปล่ียนแปลงเพิ่มข้ึนหรือลดลงอยำ่งไร พร้อมทั้งวเิครำะห์ถึงสำเหตุของ
กำรเปล่ียนแปลงดงักล่ำว และจดัท ำรำยงำนสรุปผลกำรวเิครำะห์ตน้ทุนต่อหน่วย 
ผลผลิตไดแ้ลว้เสร็จ โดยเสนอใหส้ ำนกังบประมำณ ส ำนกังำน ก.พ.ร. และกรมบญัชีกลำงทรำบ 
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เงื่อนไข : 
สถำบนัอุดมศึกษำตอ้งจดัส่งผลกำรด ำเนินงำนในรูปแบบเอกสำรและแผน่บนัทึกขอ้มูล (CD-

ROM)เป็นไฟล ์Excel ใหก้รมบญัชีกลำง ส ำหรับแต่ละระดบัคะแนนของตวัช้ีวดั ตำมระยะเวลำท่ีก ำหนด ดงัน้ี 
(1) ระดบัคะแนนท่ี 1 ถึงกรมบญัชีกลำง ภำยในวนัที่ 29 มีนำคม 2556 
(2) ระดบัคะแนนท่ี 2 ถึงกรมบญัชีกลำง ภำยในวนัที่ 31 ตุลำคม 2556 
(3) ระดบัคะแนนท่ี 3 - 5 ถึงส ำนกังบประมำณ ส ำนกังำน ก.พ.ร. และกรมบญัชีกลำงภำยในวนัที่ 31 

มกรำคม 2557 
หมำยเหตุ : 

กลุ่มสำขำวชิำ จ ำแนกดงัน้ี 
1. วทิยำศำสตร์สุขภำพ  2. วทิยำศำสตร์กำยภำพ   3. วศิวกรรมศำสตร์ 
4. สถำปัตยกรรมศำสตร์  5. เกษตรศำสตร์   6. บริหำรธุรกิจ 
7. ครุศำสตร์   8. ศิลปกรรมศำสตร์   9. สังคมศำสตร์ 

 
หน่วยงำนผู้รับผดิชอบหลกั :: กรมบญัชีกลำง 

ช่ือ – สกุล หมำยเลขโทรศพัท ์
1. นำงพรกมล ประยรูสิน 
2. นำงอรพรรณ นำคมหำชลำสินธ์ุ 
3. นำงสำววยิะดำ    ทองสุวรรณ์ 
4. นำงสำวสำวติรี    รชตปภงักร 

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

 
แนวทำงกำรประเมินผล : 

ระดับ
คะแนน 

เกณฑ์กำรให้คะแนน แนวทำงกำรประเมินผล 

1 จดัท ำหรือทบทวนแผนกำรเพิ่ม 
ประสิทธิภำพกำรด ำ เนินงำน 
ส ำหรับปีงบประมำณ พ.ศ. 2556 
โดยแสดงใหเ้ห็นสัดส่วนกำรใช ้
ทรัพยำกรต่อผลผลิตท่ีดีข้ึนกวำ่ 
ปีงบประมำณ พ.ศ. 2555 

ประเมินผลจำกข้อมูล เอกสำร หลกัฐำนต่ำงๆ 
 เอกสำร/หลกัฐำนท่ีแสดงถึงกำรจดัท ำ แผนเพิ่ม

ประสิทธิภำพกำรด ำ เนินงำนส ำ หรับปีงบประมำณพ.ศ. 2556 
ไดแ้ก่ 
 แผนกำรเพิ่มประสิทธิภำพกำรด ำเนินงำนส ำหรับ

ปีงบประมำณ พ.ศ. 2556 โดยแสดงใหเ้ห็นสัดส่วนกำรใชท้รัพยำกร
ต่อผลผลิตท่ีดีข้ึนกวำ่ปีงบประมำณ พ.ศ. 2555 ซ่ึงมีกำรก ำหนด
เป้ำหมำยของกำรเพิ่มประสิทธิภำพอยำ่งชดัเจนไม่ต ่ำกวำ่ 2 เร่ือง 
เช่น 
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ระดับ
คะแนน 

เกณฑ์กำรให้คะแนน แนวทำงกำรประเมินผล 

- กรณีลดค่ำใชจ่้ำย ตอ้งเป็นค่ำใชจ่้ำยในภำพรวมระดบั
สถำบนัอุดมศึกษำท่ีลดลง 

- กรณีปรับปรุงกิจกรรม ตอ้งแสดงใหเ้ห็นถึงประสิทธิภำพ
กำรด ำเนินงำนท่ีเพิ่มข้ึนของกิจกรรมนั้นในรูปของตน้ทุนและ
ปริมำณงำนโดยแผนกำรเพิ่มประสิทธิภำพดงักล่ำวตอ้งมีกำรระบุ
กิจ กรรม /วธีิกำร /ขั้นตอนกำรด ำเนินงำนสถำนะปัจจุบนั เป้ำหมำย
ท่ีชดัเจนในรูปจ ำนวนเงินหรือตวัช้ีวดัเชิงปริมำณ ระยะเวลำ
ด ำเนินกำรตำมกิจกรรม/ปฏิทินกำรด ำเนินงำน และผูรั้บผดิชอบ 
 ทั้งน้ี วนัท่ีแลว้เสร็จของแผนกำรเพิ่มประสิทธิภำพกำร

ด ำเนินงำนส ำหรับปีงบประมำณ พ.ศ. 2556 อำ้งอิงจำกวนัท่ีเสนอผู้
มีอ  ำนำจพิจำรณำเห็นชอบต่อแผนฯ ดงักล่ำว 
 ส ำเนำหนงัสือน ำจดัส่งแผนฯ ใหก้บักรมบญัชีกลำงภำยใน

วนัที่ 29 มีนำคม 2556 
2 รำยงำนผลกำรด ำเนินงำนตำม 

แ ผ น ก ำ ร เ พิ่ม ป ร ะ สิท ธิภ ำ 
พ 
ก ำ ร ด ำ เ นิน ง ำ น ส ำ ห รับ 
ปีงบประมำณ พ . ศ. 2556 

ประเมินผลจำกข้อมูล เอกสำร หลกัฐำนต่ำงๆ 
 เอกสำร/หลกัฐำนท่ีแสดงถึงกำรด ำเนินงำนเช่นเดียวกบั

ระดบัคะแนนท่ี 1 พร้อมทั้งกำรด ำเนินงำนตำมแผนกำรเพิ่ม
ประสิทธิภำพกำรด ำเนินงำนส ำหรับปีงบประมำณ พ.ศ. 2555ดงัน้ี 
 รำยงำนผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนกำรด ำเนินงำน 

ตำมแผนกำรเพิ่มประสิทธิภำพฯ โดยมีเน้ือหำดงัน้ี 
-  ผลกำรด ำเนินงำนหรือผลส ำเร็จท่ีเกิดจำกกำรด ำเนินงำนตำม

แผนกำรเพิ่มประสิทธิภำพฯ โดยเทียบกบัเป้ำหมำยท่ีก ำหนด 
-  ช่วงระยะเวลำท่ีด ำเนินกำรตำมกิจกรรม/วธีิกำร/ขั้นตอนกำร

ท่ีก ำหนดไวใ้นแผนเพิ่มประสิทธิภำพฯ 
  -  ปัจจยัสนบัสนุน 

-  ปัญหำ/อุปสรรค 
-  แนวทำงหรือขอ้เสนอแนะในกำรปรับปรุงแผนกำรเพิ่ม

ประสิทธิภำพฯ ในปีต่อไป 
 วนัท่ีแลว้เสร็จของรำยงำนผลกำรด ำ เนินงำนดงักล่ำว ถือ

ตำมวนัท่ีผูมี้อ  ำนำจลงนำมเห็นชอบต่อรำยงำนฯดงักล่ำว 
 ส ำ เ น ำ ห นงั สือ น ำ ส่ง ร ำ ย ง ำ น ผ ล ฯ ใ หก้บั
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ระดับ
คะแนน 

เกณฑ์กำรให้คะแนน แนวทำงกำรประเมินผล 

กรมบญัชีกลำง ภำยในวนัที่ 31 ตุลำคม 2556 
3 จดั ท ำ บญั ชีตน้ ทุน ต่อ ห น่ว ย 

ผลผลิตของปีงบประมำณ พ.ศ. 
2556 ดำ้นกำรจดักำรเรียนกำร 
สอนของนกัศึกษำระดบัปริญญำ 
ตรีต่อหวัทุกกลุ่มสำขำวชิำ 
(หน่วยนบัเป็นจ ำนวนนกัศึกษำ 
เตม็เวลำเทียบเท่ำ : Full Time 
Equivalent Student) ต ำ ม 
หลกัเกณฑท่ี์กรมบญัชีกลำง 
ก ำ หนด และรำยงำนผลกำร 
ค ำ น ว ณ ตน้ ทุน ต ำ ม รูป แ บ บ 
ท่ีก ร ม บญั ชีก ล ำ ง ก ำ ห น ด 
โดยเสนอใหส้ ำ นกังบประมำณ 
ส ำ นกั ง ำ น ก . พ . ร . แ ล ะ 
กรมบญัชีกลำงทรำบ 

ประเมินผลจำกข้อมูล เอกสำร หลกัฐำนต่ำงๆ 
 เอกสำร/หลกัฐำนท่ีแสดงถึงกำรด ำเนินงำเช่นเดียวกบั 

ระดบัคะแนนท่ี 1 และ 2 พร้อมทั้งกำรจดัท ำบญัชีตน้ทุน 
ต่อหน่วยผลผลิตดำ้นกำรเรียนกำรสอนนกัศึกษำระดบั 
ปริญญำตรีต่อหวัในปีงบประมำณ พ.ศ. 2556 ทุกกลุ่ม 
สำขำวชิำ ดงัน้ี 
 รำยงำนผลกำรค ำนวณตน้ทุนต่อหน่วยผลผลิตของ 

ปีงบประมำณ พ.ศ. 2556 ตำมหลกัเกณฑ ์วธีิกำร และรูปแบบท่ี
กรมบญัชีกลำงก ำหนดท่ีไดรั้บควำมเห็นชอบจำกผูมี้อ  ำนำจ 
 ทั้งน้ี วนัท่ีแลว้เสร็จของรำยงำนผลกำรค ำนวณ 

ตน้ทุนต่อหน่วยผลผลิตอำ้งอิงจำกวนัท่ีผูมี้อ  ำนำจลงนำม 
เห็นชอบต่อรำยงำนฯ ดงักล่ำว 
 ส ำ เนำหนงัสือน ำ ส่งรำยงำนฯ ใหก้บัส ำ นกั 

งบประมำณ ส ำนกังำน ก.พ.ร. และกรมบญัชีกลำง ภำยในวนัที่ 31 
มกรำคม 2557 
 ส ำเนำหนงัสือน ำส่งรำยงำนฯ ใหก้รมบญัชีกลำงในรูปแบบ

เอกสำรและแผน่บนัทึกขอ้มูล (CD-ROM) ไฟล ์Excel 
   กำรจดัท ำบญัชีตน้ทุนของปีงบประมำณ พ.ศ. 2556ตอ้งใช้

ขอ้มูลทำงบญัชีตั้งแต่วนัท่ี 1 ตุลำคม 2555 – วนัท่ี 30 กนัยำยน 2556 
4 จดั ท ำ บญั ชีตน้ ทุน ต่อ ห น่ว 

ยผลผลิตของปีงบประมำณ 
พ.ศ.2556 ในระดบักิจกรรม ตำม
แนวทำงตน้ทุนฐำนกิจกรรม เพือ่
ค ำนวณต้นทุนทุกผลผลติ ตำม
หลกัเกณฑท่ี์กรมบญัชีกลำงก ำ 
หนดและรำยงำนผลกำรค ำ นวณ
ตน้ทุนตำมรูปแบบท่ี
กรมบญัชีกลำงก ำหนด โดยเสนอ
ใหส้ ำนกังบประมำณ ส ำนกังำน

ประเมินผลจำกข้อมูล เอกสำร หลกัฐำนต่ำงๆ 
 เอกสำร/หลกัฐำนท่ีแสดงถึงกำรด ำเนินงำนเช่นเดียวกบั

ระดบัคะแนนท่ี 1 2 และ 3 พร้อมทั้งกำรจดัท ำบญัชีตน้ทุนต่อหน่วย
ผลผลิตของปีงบประมำณ พ.ศ. 2556 ในระดบักิจกรรม ตำม
แนวทำงตน้ทุนฐำนกิจกรรม เพือ่ค ำนวณต้นทุนทุกผลผลิต ดงัน้ี 

 รำยงำนผลกำรค ำนวณตน้ทุนต่อหน่วยผลผลิตของ
ปีงบประมำณ พ.ศ. 2556 ตำมหลกัเกณฑแ์ละรูปแบบท่ี
กรมบญัชีกลำงก ำหนดท่ีไดรั้บควำมเห็นชอบจำกผูมี้อ  ำนำจ 

 ตน้ทุนรำยกิจกรรมท่ีสถำบนัฯ ด ำเนินกำรตำมแนวทำง
ตน้ทุนฐำนกิจกรรม เช่น กิจกรรมดำ้นสำรบรรณกิจกรรมดำ้น
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ระดับ
คะแนน 

เกณฑ์กำรให้คะแนน แนวทำงกำรประเมินผล 

ก.พ.ร. และกรมบญัชีกลำงทรำบ กำรเงินกำรบญัชี กิจกรรมดำ้นพสัดุ กิจกรรมดำ้นกำรบริหำร
บุคลำกร กิจกรรมดำ้นประชำสัมพนัธ์กิจกรรมดำ้นงำนทะเบียน 
กิจกรรมดำ้นห้องสมุด เป็นตน้ 

 ทั้งน้ี วนัท่ีแลว้เสร็จของรำยงำนผลกำรค ำนวณตน้ทุนต่อ
หน่วยผลผลิตอำ้งอิงจำกวนัท่ีผูมี้อ  ำนำจลงนำมเห็นชอบต่อรำยงำน
ฯ ดงักล่ำว 

 ส ำ เนำหนงัสือน ำ ส่งรำยงำนฯ ใหก้บัส ำ นกังบประมำณ 
และกรมบญัชีกลำง ภำยในวนัที่ 31 มกรำคม2557 

 ส ำเนำหนงัสือน ำส่งรำยงำนฯ ใหก้รมบญัชีกลำงใน
รูปแบบเอกสำรและแผน่บนัทึกขอ้มูล (CD-ROM) ไฟล ์Excel 

 กำรจดัท ำบญัชีตน้ทุนของปีงบประมำณ พ.ศ. 2556 ตอ้ง
ใชข้อ้มูลทำงบญัชีตั้งแต่วนัท่ี 1 ตุลำคม 2555 – วนัท่ี 30 กนัยำยน 
2556 

5 เปรียบเทียบผลกำรค ำ นวณตน้ทุน
ต่อหน่วยผลผลิตระหวำ่ง
ปีงบประมำณ พ.ศ. 2555 และ
ปีงบประมำณ พ.ศ. 2556 วำ่มีกำร
เปล่ียนแปลงเพิ่มข้ึนหรือลดลง
อยำ่งไร พร้อมทั้งวเิครำะห์ถึง
สำเหตุของกำรเปล่ียนแปลง
ดงักล่ำวและจดัท ำ รำยงำนสรุปผล
กำรวเิครำะห์ตน้ทุนต่อหน่วย
ผลผลิตไดแ้ลว้เสร็จ โดยเสนอให้
ส ำนกังบประมำณส ำนกังำน
ก.พ.ร. .และกรมบญัชีกลำงทรำบ 

ประเมินผลจำกข้อมูล เอกสำร หลกัฐำนต่ำงๆ 
 เอกสำร/หลกัฐำนท่ีแสดงถึงกำรด ำเนินงำนเช่นเดียวกบั

ระดบัคะแนนท่ี 1 2 3 และ 4 พร้อมทั้งกำรเปรียบเทียบและ
วเิครำะห์ผลกำรค ำนวณตน้ทุนต่อหน่วยผลผลิตท่ีไดจ้ดัท ำแลว้เสร็จ 
ดงัน้ี 
 รำยงำนสรุปผลกำรวิเครำะห์ตน้ทุนต่อหน่วยผลผลิตท่ี

ไดรั้บควำมเห็นชอบจำกผูมี้อ ำนำจ โดยเน้ือหำของรำยงำนฯ
ดงักล่ำวประกอบดว้ย 

- สรุปผลกำรเปรียบเทียบและวเิครำะห์ผลกำรค ำ น ว ณ ตน้ 
ทุน ต่อ ห น่ว ย ผ ล ผ ลิต ร ะ ห วำ่ งปีงบประมำณ พ.ศ. 2555 และ
ปีงบประมำณ พ.ศ.2556 ในตน้ทุนผลผลิต ตน้ทุนกิจกรรมและ
ตน้ทุนตำมหน่วยงำน 

- วเิครำะห์สำเหตุของกำรเปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึนในตน้ทุน
ผลผลิต และตน้ทุนกิจกรรม 

- หำกหน่วยงำนมีกำรปรับเปล่ียนวธีิกำรค ำนวณตน้ทุน หน่วย
นบั หรือช่ือกิจกรรม/ผลผลิตในปีปัจจุบนัตอ้งมีกำรด ำเนินกำร
แกไ้ขปีก่อนดว้ยเพื่อใหส้ำมำรถเปรียบเทียบกนัไดใ้นระหวำ่ง 2 ปี 
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ระดับ
คะแนน 

เกณฑ์กำรให้คะแนน แนวทำงกำรประเมินผล 

 ทั้งน้ี วนัท่ีแลว้เสร็จของรำยงำนสรุปผลกำรวเิครำะห์
ตน้ทุนต่อหน่วยผลผลิต อำ้งอิงจำกวนัท่ีผูมี้อ  ำนำจลงนำมเห็นชอบ
ต่อรำยงำนฯ ดงักล่ำว 
 ส ำเนำหนงัสือน ำส่งรำยงำนฯ ใหก้รมบญัชีกลำงใน

รูปแบบเอกสำรและแผน่บนัทึกขอ้มูล (CD-ROM) ไฟล ์Excel 
 ส ำเนำหนงัสือน ำ ส่งรำยงำนฯ ใหก้บัส ำ นกังบประมำณ 

และกรมบญัชีกลำง ภำยในวนัที่ 31 มกรำคม2557 
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98. องค์ประกอบส ำนักงำน ก.พ.ร.  
ตัวช้ีวดัที ่98.1 ร้อยละของนักศึกษำทีส่อบผ่ำนเกณฑ์กำรทดสอบควำมรู้ควำมสำมำรถด้ำนภำษำต่ำงประเทศ 

(ภำษำองักฤษ และภำษำจีน) (ก.พ.ร. 55 ตัวช้ีวดัที ่3) 
ชนิดตัวบ่งช้ี : ผลผลติ 
วตัถุประสงค์   

เพื่อกำรพฒันำคุณภำพของบณัฑิตให้มีทกัษะ ควำมรู้ควำมสำมำรถทำงภำษำต่ำงประเทศในระดับ
เกณฑท่ี์สถำบนัอุดมศึกษำก ำหนด และสำมำรถรองรับกำรเขำ้สู่ประชำคมอำเซียนไดอ้ยำ่งมีคุณภำพ 
ค ำอธิบำย 

 พิจำรณำควำมส ำเร็จจำกขอ้มูลผลกำรด ำเนินงำนตำมหลกัเกณฑท่ี์ก ำหนด ซ่ึงสถำบนัอุดมศึกษำตอ้ง
กรอกขอ้มูลผลกำรด ำเนินงำนตำมตวัช้ีวดัน้ีในระบบ CHE QA Online เพิ่มเติมจำกตวับ่งช้ีของกำรประกนัคุณภำพ
กำรศึกษำภำยในสถำนศึกษำ ระดบัอุดมศึกษำ ของ สกอ. 

 นักศึกษำ หมำยถึง นกัศึกษำชำวไทยในระดบัปริญญำตรี โท และเอก ทุกชั้นปีท่ีลงทะเบียนเรียน
ภำษำต่ำงประเทศ โดยรวมนกัศึกษำภำคปกติและภำคพิเศษ ทั้งในและนอกสถำนท่ีตั้ง 

 เกณฑ์กำรทดสอบ หมำยถึง ระดบักำรใหค้ะแนนของแต่ละสถำบนัอุดมศึกษำท่ีก ำหนด และระดบัท่ี
ผำ่นเกณฑ์คือ ไดค้ะแนนในระดบัไม่ต ่ำกว่ำร้อยละ 60 ของคะแนนเต็มหรือเทียบเท่ำของวิชำภำษำต่ำงประเทศท่ี
นกัศึกษำลงทะเบียนเรียน 

 ภำษำต่ำงประเทศ หมำยถึง ภำษำองักฤษ และภำษำตำมกฎหมำยท่ีใชใ้นกลุ่มประเทศอำเซียน +3 
(จีน ญ่ีปุ่น เกำหลีใต)้ 

 ใชข้อ้มูลปีกำรศึกษำ 2555  
กำรค ำนวณ 

 
 

จ ำนวนนักศึกษำทีส่อบผ่ำนเกณฑ์กำรทดสอบควำมรู้ควำมสำมำรถ 
ด้ำนภำษำต่ำงประเทศทีก่ ำหนด 

 
 X 100 

จ ำนวนนักศึกษำทีเ่ข้ำสอบทั้งหมด   
 

เกณฑ์กำรให้คะแนน 

ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5 
40 50 60 80 100 

 

แนวทำงกำรประเมินผล : 

 ประเมินผลจำกขอ้มูลผลกำรด ำเนินงำนตำมตวัช้ีวดั และผลกำรประเมินตนเองท่ีสถำบนัอุดมศึกษำ 
 กรอกขอ้มูลดงักล่ำวผำ่นระบบ CHE QA Online ของ สกอ.หรือเอกสำร/หลกัฐำนอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง 

หรือกำรสัมภำษณ์ผูจ้ดัท ำขอ้มูล 
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องค์ประกอบที ่99  สถำนศึกษำ 3 ดี (3D) ตำมนโยบำยรัฐบำล 
    

            กำรจัดกำรศึกษำมีควำมส ำคัญต่อกำรพัฒนำคุณภำพของผู ้เ รียน กระทรวงศึกษำธิกำรโดย
รัฐมนตรีวำ่กำรกระทรวงศึกษำธิกำรไดใ้ห้ควำมส ำคญักบักำรพฒันำคุณภำพของผูเ้รียนทั้งในดำ้นกำรจดักำร
เรียนกำรสอน และจดักิจกรรมพฒันำผูเ้รียน เพื่อสร้ำงองคค์วำมรู้ กระบวนกำรคิดวิเครำะห์  เพื่อให้ผูเ้รียนมี
ควำมรู้ ควำมสำมำรถ และประสบกำรณ์ มีทกัษะกำรด ำรงชีวิตท่ีเกิดจำกกำรฝึกหดั สำมำรถใช้ควำมรู้ให้เกิด
ประโยชน์ในกำรพฒันำตนเองและประกอบอำชีพ  อีกดำ้นหน่ึงคือกำรบ่มเพำะปลูกฝัง ปลูกจิตส ำนึกให้ผูเ้รียน
มีคุณธรรม จริยธรรม มีควำมรับผิดชอบต่อตนเอง สังคม และประเทศชำติ เพื่อให้ผูเ้รียนสำมำรถด ำรงตนอยู่
ร่วมกบัผูอ่ื้นไดอ้ยำ่งมีควำมสุข  สถำนศึกษำควรจะไดป้ระสำนควำมร่วมมือกบัทุกภำคส่วนจดักิจกรรมท่ีจะ
มุ่งเน้นภำรกิจท่ีจะก่อให้เกิดผลดงักล่ำวตำมนโยบำย 3 ดี ( 3 D) ไดแ้ก่ DEMOCRACY ดำ้นกำรส่งเสริม
ประชำธิปไตย DECENCY ดำ้นกำรส่งเสริมให้มีคุณธรรม จริยธรรมและควำมเป็นไทย และ DRUG – FREE 
คือดำ้นกำรสร้ำงภูมิคุม้กนัภยัจำกยำเสพติดทุกชนิด 
 DEMOCRACY  คือ กำรมีควำมตระหนกัเห็นควำมส ำคญั ศรัทธำและเช่ือมัน่ในกำรปกครองระบอบ
ประชำธิปไตยอนัมีพระมหำกษตัริยเ์ป็นประมุข รังเกียจกำรทุจริตและต่อตำ้นกำรซ้ือสิทธ์ิ ขำยเสียง 
 DECENCY  คือ กำรมีคุณธรรม จริยธรรม มีควำมดีงำม รู้จกัผิดชอบ ชัว่ดี มีควำมภำคภูมิใจในควำม
เป็นไทย รวมทั้งยดึถือและปฏิบติัในกำรด ำรงชีพสืบไป 
 DRUG – FREE คือ กำรมีควำมเขำ้ใจ รู้จกัพิษภยัของยำเสพติดและรู้จกักำรหลีกเล่ียง  

 

ตัวบ่งช้ีที ่99.1   :   กำรบริหำรจดักำรสถำนศึกษำ  3 ดี (3D) 

ค ำอธิบำย : 
สถำนศึกษำมีกระบวนกำรบริหำรจดักำรเพื่อเร่งรัดพฒันำคุณภำพผูเ้รียนโดยมีกำรวำงแผนกำรจดั

กิจกรรม จดัสภำพแวดลอ้ม และส่ิงอ ำนวยควำมสะดวกในสถำนศึกษำ มีควำมร่วมมือกบัทุกฝ่ำย และกำรติดตำม
ประเมินผลตำมแนวทำงกำรด ำเนินงำนของสถำนศึกษำ 3 ดี (3D) กำรก ำหนดนโยบำย จดัท ำแผนพฒันำสถำนศึกษำ
ตำมแนวนโยบำย 3 ดี (3D) 
 
ข้อมูลอ้ำงองิส ำหรับผู้ประเมิน :  ขอ้มูลพื้นฐำนและเอกสำรหลกัฐำนอำ้งอิงท่ีเก่ียวขอ้งดงัน้ี 

1. นโยบำยและแผนพฒันำสถำนศึกษำตำมแนวนโยบำยสถำนศึกษำ 3 ดี (3D) 
2. ค ำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมกำร คณะท ำงำน หรือมอบหมำยผูรั้บผดิชอบ 
3. เอกสำรหลกัฐำนท่ีแสดงให้เห็นถึงกลไกกำรสนบัสนุนทรัพยำกร ส่ิงอ ำนวยควำมสะดวกกำรสร้ำง

และพฒันำเครือข่ำย กำรก ำกบัติดตำมประเมินผลท่ีชดัเจน 
4.  รำยงำนผลกำรด ำเนินงำน กำรติดตำมประเมินผลและกำรน ำผลไปพฒันำปรับปรุง 
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แนวปฏิบัติทีด่ี 
1. สถำนศึกษำด ำเนินกำรก ำหนดนโยบำย จดัท ำแผนพฒันำสถำนศึกษำตำมแนวนโยบำยสถำนศึกษำ 

3 ดี (3D) 
2. มีกำรก ำหนดผูรั้บผดิชอบในกำรด ำเนินงำนตำมแผนพฒันำสถำนศึกษำอยำ่งชดัเจน 
3. ด ำเนินกำรส่งเสริมและสนบัสนุนทรัพยำกรและส่ิงอ ำนวยควำมสะดวกท่ีสอดคลอ้งกบัแผนพฒันำ

สถำนศึกษำตำมแนวนโยบำย 3 ดี (3D) 
4. สถำนศึกษำจดัสภำพแวดลอ้มและกำรบริกำร มีโครงสร้ำงสำระกำรเรียนรู้ แผนกิจกรรมกำรเรียน

กำรสอนท่ีหลำกหลำยเพื่อพฒันำคุณลกัษณะท่ีพึงประสงค ์3 ดี (3D) 
5. มีกำรน ำส่ือเทคโนโลยีสำรสนเทศและสร้ำงสรรค์นวตักรรม/โครงกำร/กิจกรรมเพื่อตอบสนอง

นโยบำย 3 ดี (3D) ท่ีเหมำะสมกบับริบทของสถำนศึกษำ  
6. มีกลไกในกำรสร้ำงและพฒันำเครือข่ำยให้มีส่วนร่วมและให้กำรสนบัสนุนกิจกรรมส่งเสริม 3 ดี 

(3D) ทั้งภำยในและภำยนอกสถำนศึกษำ 
7. มีระบบ กลไกและแผนกำรก ำกับติดตำมประเมินผลท่ีชัดเจน พร้อมรำยงำนผลกำรติดตำม

ประเมินผลและกำรน ำผลกำรประเมินไปใชใ้นกำรพฒันำและปรับปรุงคุณภำพสถำนศึกษำ 3 ดี (3D) 
 
เกณฑ์มำตรฐำน : ข้อ 

1. วำงแผนพฒันำสถำนศึกษำตำมแนวนโยบำยสถำนศึกษำ 3 ดี (3D) และส่งเสริมสนับสนุนทั้ ง
ทรัพยำกร ส่ิงอ ำนวยควำมสะดวก และบุคคล 

2. จดักำรเรียนรู้ จดักิจกรรมดำ้นประชำธิปไตย ดำ้นคุณธรรม จริยธรรม และดำ้นภูมิคุม้กนัภยัจำกยำ
เสพติด 

3. พฒันำคณำจำรยแ์ละบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ใหมี้องคค์วำมรู้และทกัษะกำรปฏิบติังำนเพื่อกำรพฒันำ
สถำนศึกษำ 3 ดี (3D) อยำ่งมีคุณภำพ 

4. ใหค้วำมร่วมมือกบัทุกฝ่ำยในกำรด ำเนินงำนนโยบำยคุณภำพสถำนศึกษำ 3 ดี (3D) 
5. ก ำกบั ติดตำมใหส้ถำนศึกษำพฒันำหรือมีนวตักรรมส่งเสริมใหก้ำรด ำเนินงำนเป็นไปตำมมำตรฐำน

สถำนศึกษำ 3 ดี (3D) 
 
เกณฑ์กำรประเมิน 
 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีกำรด ำเนินกำร  

1 ขอ้ 
มีกำรด ำเนินกำร  

2 ขอ้ 
มีกำรด ำเนินกำร 

 3 ขอ้ 
มีกำรด ำเนินกำร 

 4 ขอ้ 
มีกำรด ำเนินกำร  

5 ขอ้ 
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ตัวบ่งช้ีที ่99.2 : ผลท่ีเกิดกบัผูเ้รียนตำมนโยบำย 3 ดี (3D) มีควำมรู้ เจตนคติท่ีดี ตลอดจนเกิดพฤติกรรมตำม
คุณลกัษณะท่ีพึงประสงคท์ั้ง 3 ดำ้น 

 

ค ำอธิบำย     
สถำนศึกษำได้พฒันำคุณภำพของผูเ้รียนทั้งในด้ำนกำรจดักำรเรียนกำรสอนและจดักิจกรรมพฒันำ

ผูเ้รียน โดยประสำนควำมร่วมมือกบัทุกภำคส่วนจดักำรเรียนกำรสอนและกิจกรรมพฒันำผูเ้รียน ตำมนโยบำย 3 ดี
(3D) เพื่อใหผู้เ้รียนมีควำมรู้ ควำมเขำ้ใจเก่ียวกบัประชำธิปไตย รู้จกัสิทธิและหนำ้ท่ีของตน เคำรพในสิทธิของผูอ่ื้น มี
วินยั มีควำมประหยดั  มีควำมกตญัญูกตเวที ซ่ือสัตยสุ์จริต รู้และตระหนกัในโทษภยัของยำเสพติด สร้ำงภูมิคุม้กนั
จำกส่ิงเสพติดและอบำยมุขต่ำง ๆ ตลอดจนมีสุนทรียภำพและลกัษณะนิสัยดำ้นศิลปะ ดนตรีและกีฬำ เพื่อให้ผูเ้รียน
สำมำรถด ำรงตนอยูร่่วมกบัผูอ่ื้นไดอ้ยำ่งมีควำมสุข   
 
ข้อมูลอ้ำงองิส ำหรับผู้ประเมิน : ขอ้มูลพื้นฐำนและเอกสำรหลกัฐำนอำ้งอิงท่ีเก่ียวขอ้งมีดงัน้ี 

1. โครงกำรกิจกรรมสนบัสนุนนโยบำยสถำนศึกษำ 3 ดี (3D) ดำ้นกำรส่งเสริมประชำธิปไตย ดำ้นกำร
ส่งเสริมใหมี้คุณธรรม จริยธรรมและควำมเป็นไทย และดำ้นกำรสร้ำงภูมิคุม้กนัภยัจำกยำเสพติดทุกชนิด 

2. รำยงำนผลกำรเขำ้ร่วมโครงกำรของนิสิตนกัศึกษำ 
3. รำยงำนกำรประเมินผลโครงกำร/กิจกรรมสนบัสนุนนโยบำยสถำนศึกษำ 3 ดี (3D) 

เกณฑ์กำรประเมิน  : 
 

คะแนน 1 คะแนน 3 คะแนน 5 
มีกิจกรรมสนบัสนุนนโยบำย
สถำนศึกษำ 3 ดี จ  ำนวน 1 ดำ้น 

มีกิจกรรมสนบัสนุนนโยบำย
สถำนศึกษำ 3 ดี จ  ำนวน 2 ดำ้น 

มีกิจกรรมสนบัสนุนนโยบำย
สถำนศึกษำ 3 ดี จ  ำนวน 3 ดำ้น 
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ตัวช้ีวดัที ่100  อตัลกัษณ์มหำวทิยำลยัเทคโนโลยรีำชมงคลพระนคร   
ตัวบ่งช้ีที ่ 100.1  ระบบกลไกพฒันำนักศึกษำของมหำวทิยำลยัเทคโนโลยรีำชมงคลพระนครให้เป็นบัณฑิตนักปฏิบัติ 

(Hands-on) 

ค ำอธิบำย 

เป็นกำรก ำหนดระบบและกลไกในกำรพฒันำนกัศึกษำของมหำวิทยำลยัเทคโนโลยีรำชมงคลพระนคร 
ให้มีคุณสมบติัตำมอตัลกัษณ์ของมหำวิทยำลยั ในกำรเป็นบณัฑิตนกัปฏิบติั สำมำรถพฒันำศกัยภำพดำ้นทกัษะกำร
ปฏิบติัใหน้กัศึกษำมีประสบกำรณ์ สำมำรถเรียนรู้จำกกำรปฏิบติังำนจริง รวมทั้งกำรพฒันำบุคลำกรท่ีเป็นผูส้อนให้มี
ศกัยภำพสำมำรถใหค้วำมรู้ดำ้นทกัษะวชิำชีพแก่นกัศึกษำได ้

เกณฑ์มำตรฐำนทัว่ไป (ข้อ) 
1. มีระบบและกลไกในกำรด ำเนินกำรดำ้นสหกิจศึกษำ 

2. มีกำรพฒันำอำจำรยผ์ูส้อนโดยเพิ่มประสบกำรณ์ตรงในสถำนประกอบกำร 

3. มีกระบวนกำรจดักำรกำรเรียนกำรสอนโดยใช้หลักของ WIL (Work Integrated Learning)          
เป็นแนวทำงในกำรพฒันำ 

4. มีกำรติดตำมประเมินผลกำรด ำเนินงำนในกิจกรรมท่ีด ำเนินกำรอย่ำงเป็นระบบและมีกำรพฒันำ
อยำ่งต่อเน่ือง   

5. มีผลลพัธ์ท่ีเกิดจำกกำรด ำเนินกำรจนเป็นแนวปฏิบติัท่ีดีเป็นท่ียอมรับหรือไดรั้บกำรยกยอ่ง 

ค ำนิยำม  
สถำนประกอบกำร หมำยถึง บริษทั องคก์ำรทั้งภำครัฐและเอกชน ตลอดจนหน่วยงำนท่ีองคก์รวิชำชีพ

ยอมรับ 
เพ่ิมประสบการณ์ตรง หมำยถึง กำรฝึกประสบกำรณ์เสมือนพนักงำนของสถำนประกอบกำรใน

ระยะเวลำหน่ึงเพื่อใหมี้ศกัยภำพสำมำรถใหค้วำมรู้ดำ้นทกัษะวชิำชีพแก่นกัศึกษำได ้
Work Integreated Learning หมำยถึง กำรส่งนกัศึกษำไปฝึกประสบกำรณ์ในสถำนประกอบกำรทุก

หลักสูตร 

เกณฑ์กำรด ำเนินงำน 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
ด ำเนินกำร 1 ขอ้ ด ำเนินกำร 2 ขอ้ ด ำเนินกำร 3 ขอ้ ด ำเนินกำร 4 ขอ้ ด ำเนินกำร 5 ขอ้ 
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ตัวบ่งช้ีที ่ 100.2   กระบวนกำรจัดกำรเรียนกำรสอน ใช้ทกัษะทีม่ีเทคโนโลยีเป็นฐำน (Technology - Based Education 
- Training) 

ค ำอธิบำย 

เป็นตวับ่งช้ีท่ีจะตอบอตัลกัษณ์ของมหำวิทยำลยัเทคโนโลยีรำชมงคลพระนครท่ีให้ควำมส ำคญักบักำร
น ำเทคโนโลยีมำประยุกตใ์ช ้รวมทั้งน ำเทคโนโลยีมำเป็นฐำนในกำรพฒันำทำงดำ้นทกัษะต่ำงๆ ในกำรจดักำรเรียน
กำรสอน เพื่อฝึกนกัศึกษำใหมี้ควำมรู้ ควำมสำมำรถในกำรใชเ้คร่ืองมือ เคร่ืองจกัร ในสำขำวิชำชีพ เพื่อท ำให้บณัฑิต
ของรำชมงคลมีศกัยภำพ สำมำรถท ำงำนในสถำนประกอบกำรไดอ้ยำ่งมีประสิทธิภำพ 

เกณฑ์มำตรฐำนทัว่ไป (ข้อ) 
1. กระบวนกำรเรียนกำรสอนใหค้วำมส ำคญักบั Technology - Based และฝึกทกัษะในกำรท ำงำน 

2. นักศึกษำสำมำรถประยุกต์ใช้ควำมรู้ เคร่ืองมือ อุปกรณ์ในแต่ละสำขำวิชำชีพ ได้อย่ำงมี
ประสิทธิภำพ 

3. นกัศึกษำมีกำรแลกเปล่ียนเรียนรู้ดำ้น Technology - Based กบัชุมชน สังคมภำยใตก้ำรให้ค  ำแนะน ำ
ของอำจำรยผ์ูส้อน 

4. นกัศึกษำใชห้ลกั Technology - Based ในงำนวจิยั โครงงำน กรณีศึกษำ 

5. ติดตำมและประเมินผลกิจกรรมท่ีไดด้ ำเนินกำรอยำ่งเป็นระบบและมีกำรพฒันำอยำ่งต่อเน่ือง ท ำให้
นกัศึกษำมีกำรพฒันำกำรเรียนรู้ทกัษะวชิำชีพ  

ค ำนิยำม 
Technology - Based หมำยถึง กำรเรียนรู้บนฐำนเทคโนโลยี (Technology – Based Learning) ซ่ึง

ครอบคลุมวิธีกำรเรียนรู้หลำกหลำยรูปแบบ อำทิ กำรเรียนรู้บนคอมพิวเตอร์ (Computer – Based Learning) กำร
เรียนรู้บนเวบ็(Web – Based Learning) ห้องเรียนเสมือนจริง(Virtual Classrooms) และควำมร่วมมือดิจิทัล่(Digital 
Collaboration) เป็นต้น ผูเ้รียนสำมำรถเรียนรู้ผ่ำนส่ืออิเล็กทรอนิกส์ทุกประเภท อำทิ อินเทอร์เน็ต (Internet) 
อินทรำเน็ต (Intranet) เอก็ซ์ทรำเน็ต (Extranet) กำรถ่ำยทอดผำ่นดำวเทียม (Satellite Broadcast) แถบบนัทึกเสียงและ
วดีีทศัน์ (Auto/Video Tape) โทรทศัน์ท่ีสำมำรถโตต้อบกนัได ้(Interactive TV) และซีดีรอม (CD – ROM) 

เกณฑ์กำรด ำเนินงำน 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
ด ำเนินกำร 1 ขอ้ ด ำเนินกำร 2 ขอ้ ด ำเนินกำร 3 ขอ้ ด ำเนินกำร 4 ขอ้ ด ำเนินกำร 5 ขอ้ 
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ตัวบ่งช้ีที ่ 100.3  มีระบบและกลไกกำรสร้ำงควำมเช่ียวชำญวชิำชีพ ให้กบันักศึกษำ (Professional Oriented) 

ค ำอธิบำย 

เป็นตวับ่งช้ีท่ีตอ้งกำรให้มหำวิทยำลยัเทคโนโลยีรำชมงคลพระนครไดจ้ดัท ำระบบและกลไกในกำร
พฒันำควำมเช่ียวชำญด้ำนวิชำชีพให้นักศึกษำ เพื่อเป็นบณัฑิตท่ีมีควำมสำมำรถด้ำนกำรออกแบบ กำรวำงแผน 
สำมำรถคิด วเิครำะห์ แกปั้ญหำและปฏิบติัได ้ เป็นคนดีของสังคม มีควำมฉลำดทำงอำรมณ์ ทกัษะดำ้นวชิำชีพ ทกัษะ
ในควำมเป็นมนุษย ์ตลอดจนมีศกัยภำพควำมเช่ียวชำญดำ้นวชิำชีพ สร้ำงงำนใหเ้กิดประโยชน์แก่ตนเองและสังคม 

เกณฑ์มำตรฐำนทัว่ไป (ข้อ) 
1. มีระบบและกลไกในกำรพฒันำแนวทำงกำรสร้ำงควำมเช่ียวชำญในวิชำชีพ มีกำรน ำสู่กำรปฏิบติั

และมีผลลพัธ์ชดัเจน 

2. มีแผนพฒันำควำมเช่ียวชำญทำงดำ้นวชิำชีพ     

3. มีกำรจดัสรรทรัพยำกรในกำรสร้ำงควำมเช่ียวชำญดำ้นวชิำชีพตำมแผนท่ีไดก้ ำหนดไว ้ 

4. มีกำรจดักิจกรรมสนบัสนุนกำรพฒันำควำมเช่ียวชำญทำงดำ้นวิชำชีพและส่งเสริมควำมเป็นคนดี
ของสังคม  

5. มีกำรก ำกบั ติดตำมและประเมินผลกำรด ำเนินกำรอยำ่งเป็นระบบและมีกำรพฒันำอยำ่งต่อเน่ือง 

ค ำนิยำม 
ควำมเช่ียวชำญดำ้นวิชำชีพ คือ ควำมรู้ควำมสำมำรถในดำ้นวิชำกำรและวิชำชีพดำ้นกำรศึกษำ คน้ควำ้ 

และพฒันำตนเองอยำ่งต่อเน่ือง จนสำมำรถประยกุตใ์ชค้วำมรู้เชิงวชิำกำรและเทคโนโลยีต่ำงๆ เขำ้กบักำรปฏิบติังำน/
หนำ้ท่ีต่ำงๆ ท่ีไดรั้บมอบหมำยไดอ้ยำ่งมีประสิทธิภำพ ประสิทธิผลจนเกิดผลลพัธ์ท่ีดีต่อมหำวทิยำลยัฯ 

ควำมเป็นคนดีของสังคม คือ คุณค่ำทำงคุณธรรม จริยธรรม ศีลธรรม ควำมดี กำรส่ือสำร ใช้หลัก
ประชำธิปไตยใหถู้กตอ้ง ตลอดจนกำรไม่ละเมิดสิทธิเสรีภำพของบุคคลอ่ืน 

เกณฑ์กำรด ำเนินงำน 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
ด ำเนินกำร 1 ขอ้ ด ำเนินกำร 2 ขอ้ ด ำเนินกำร 3 ขอ้ ด ำเนินกำร 4 ขอ้ ด ำเนินกำร 5 ขอ้ 
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บทที่ 5บทที่ 5  
กระบวนการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในกระบวนการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน  
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5.1 แนวทางการจัดการกระบวนการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 
จุดมุ่งหมำยของกำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำภำยในก็เพื่อตรวจสอบและประเมินกำร

ด ำเนินงำนของสถำบนัตำมระบบและกลไกท่ีสถำบนันั้นๆ ไดก้ ำหนดข้ึน ทั้งน้ี เพื่อให้สถำบนัไดท้รำบ
สถำนภำพท่ีแทจ้ริง อนัจะน ำไปสู่กำรก ำหนดแนวทำงและพฒันำคุณภำพตำมเกณฑ์และมำตรฐำนท่ีตั้งไว้
อย่ำงต่อเน่ือง กำรประเมินคุณภำพท่ีมีประสิทธิภำพนั้น ทั้งคณะผูป้ระเมินและสถำบนัท่ีรับกำรประเมิน
จ ำเป็นตอ้งก ำหนดบทบำทหนำ้ท่ีของตนเองอย่ำงเหมำะสม และสอดคลอ้งกบักฎกระทรวงว่ำดว้ยระบบ 
หลกัเกณฑ ์และวธีิกำรประกนัคุณภำพกำรศึกษำ พ.ศ.2553 

ทั้งน้ี สถำบนัตอ้งวำงแผนจดักระบวนกำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำภำยในให้เสร็จก่อนส้ินปี
กำรศึกษำท่ีจะเร่ิมวงรอบกำรประเมิน เพื่อประโยชน์ในกำรพฒันำคุณภำพกำรศึกษำของสถำบนั ดงัน้ี 

1) เพื่อให้สำมำรถน ำผลกำรประเมินและขอ้เสนอแนะไปใช้ปรับปรุงและพฒันำกำรจดั
กำรศึกษำได้ทันในปีกำรศึกษำถัดไป  และตั้ งงบประมำณได้ทันก่อนเดือนตุลำคม (กรณีท่ีเป็น
สถำบนัอุดมศึกษำของรัฐ) 

2) เพื่อให้สำมำรถจดัท ำรำยงำนประจ ำปีท่ีเป็นรำยงำนประเมินคุณภำพภำยในส่งให้
ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำและเผยแพร่ต่อสำธำรณชนได้ภำยใน 120 วนันบัจำกวนัส้ินปี
กำรศึกษำของแต่ละสถำบนั 

เพื่อให้กำรประกนัคุณภำพกำรศึกษำเกิดประโยชน์ดงัท่ีกล่ำวขำ้งตน้ จึงควรมีแนวทำงกำรจดั
กระบวนกำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำภำยใน ดงัปรำกฏในตำรำงท่ี 2.1 ตำรำงดงักล่ำวสำมำรถแยกไดเ้ป็น 
4 ขั้นตอนตำมระบบกำรพฒันำคุณภำพ PDCA คือ กำรวำงแผน (plan) กำรด ำเนินงำนและเก็บขอ้มูล (do) 
กำรประเมินคุณภำพ (check) และกำรเสนอแนวทำงปรับปรุง(act) โดยมีรำยละเอียดดงัน้ี โดยมีรำยละเอียด
ดงัน้ี 

P = กิจกรรมขอ้ท่ี 1 เร่ิมกระบวนกำรวำงแผนกำรประเมินตั้งแต่ตน้ปีกำรศึกษำ โดยน ำผล
กำรประเมินปีก่อนหน้ำน้ีมำใช้เป็นขอ้มูลในกำรวำงแผนด้วย กรณีท่ีมีกำรเปล่ียนแปลงระบบประกัน
คุณภำพหรือตวับ่งช้ีหรือเกณฑ์กำรประเมิน จะตอ้งมีกำรประกำศให้ทุกหน่วยงำนในสถำบนัไดรั้บทรำบ
และถือปฏิบติัโดยทัว่กนัก่อนเร่ิมปีกำรศึกษำ เพรำะตอ้งเก็บขอ้มูลตั้งแต่เดือนมิถุนำยน 

D = กิจกรรมขอ้ท่ี 2 ด ำเนินงำนและเก็บข้อมูลบนัทึกผลกำรด ำเนินงำนตั้งแต่ต้นปี
กำรศึกษำ คือเดือนท่ี 1 - เดือนท่ี 12 ของปีกำรศึกษำ (เดือนมิถุนำยน - เดือนพฤษภำคม ปีถดัไป) 

C =  กิจกรรมขอ้ท่ี 3–8 ด ำเนินกำรประเมินคุณภำพในระดบัภำควิชำ  คณะวิชำหรือ
หน่วยงำนเทียบเท่ำ และสถำบนั ระหวำ่งเดือนมิถุนำยน - สิงหำคม ของปีกำรศึกษำถดัไป 

A = กิจกรรมขอ้ท่ี 9 วำงแผนปรับปรุงและด ำเนินกำรปรับปรุงตำมผลกำรประเมินโดย
คณะกรรมกำรบริหำรของสถำบนัอุดมศึกษำน ำขอ้เสนอแนะและผลกำรประเมินของคณะกรรมกำรประเมิน
คุณภำพภำยในมำวำงแผนปรับปรุงกำรด ำเนินงำน (รวมทั้งขอ้เสนอแนะของสภำมหำวิทยำลยั) มำท ำ
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แผนปฏิบัติกำรประจ ำปีและเสนอตั้ งงบประมำณปีถัดไป หรือจัดท ำโครงกำรพฒันำและเสนอใช้
งบประมำณกลำงปีหรืองบประมำณพิเศษก็ได ้

ส ำหรับกิจกรรมขอ้ท่ี 10 ในตำรำงดงักล่ำวเป็นกิจกรรมท่ีสถำบนัอุดมศึกษำทุกแห่งตอ้ง
ด ำเนินกำรตำมกฎหมำย เพื่อประโยชน์ของสถำบนัในกำรปรับปรุงคุณภำพ  และเพื่อประโยชน์ของ
ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำและหน่วยงำนตน้สังกดัใช้เป็นขอ้มูลประกอบกำรตดัสินใจเชิง
นโยบำย เพื่อกำรส่งเสริมสนบัสนุนคุณภำพและมำตรฐำนกำรศึกษำของชำติให้ทดัเทียมกบันำนำอำรยะ
ประเทศและมีควำมเป็นสำกล 
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ตาราง 5.1 วงจรในการจดักระบวนการประเมนิคุณภาพภายใน 

เปรียบเทียบปีงบประมำณกบัปีกำรศึกษำ 
ต.ค.-พ.ค. มิ.ย. – 

เปิดเทอม 
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. 

                  
 
 

 

กิจกรรมด ำเนินกำร ต.ค.-พ.ค. 
มิ.ย. – 

เปิดเทอม 
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. สถำบันวำงแผนกำรประเมินคุณภำพประจ ำปีกำรศึกษำใหม่โดย
ประกำศตวับ่งช้ีก่อนเร่ิมตน้ปีกำรศึกษำใหม่และแจกคู่มือกำรจัดท ำ 
SAR (กรณีท่ีมีกำรเปล่ียนแปลงตวับ่งช้ี วธีิกำรและก ำหนดกำรประเมิน
คุณภำพภำยในประจ ำปี) 

                 
 
 

2. สถำบันเก็บขอ้มูลระยะ 12 เดือนตำมตวับ่งช้ีท่ีไดป้ระกำศใชบ้น
ระบบ CHE QA Online (ท่ีมีทีมงำนใหค้  ำปรึกษำกบับุคลำกร และหรือ
หน่วยงำน และหรือภำควิชำในกำรเก็บข้อมูลพร้อมทั้ งพิจำรณำ
ปรับปรุงกำรด ำเนินกำรตำมควำมเหมำะสม) 

                 

3. ภำควิชำหรือหน่วยงำนท่ีเทียบเท่ำจัดท ำ SAR และเตรียมกำร
ประเมินระดบัภำควิชำหรือหน่วยงำนเทียบเท่ำ และแต่งตั้งกรรมกำร
ประเมินระดบัภำควชิำหรือหน่วยงำนเทียบเท่ำ 

                 

4.ประเมินระดบัภำควชิำหรือหน่วยงำนเทียบเท่ำ                  

ปีงบประมำณ (ตค.–กย.) ปีงบประมำณถดัไป 

ปีกำรศึกษำ (มิ.ย.-พ.ค..) 
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กิจกรรมด ำเนินกำร ต.ค.-พ.ค. 
มิ.ย. – 

เปิดเทอม 
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. คณะน ำผลกำรประเมินระดับภำควิชำหรือหน่วยงำนเทียบเท่ำมำ
จดัท ำ SAR บนระบบ CHE QA Online และเตรียมกำรประเมินระดบั
คระวิชำหรือหน่วยงำนเทียบเท่ำ และแต่งตั้งกรรมกำรประเมินระดบั
คณะหรือหน่วยงำนเทียบเท่ำ 

                 

6. ประเมินระดับคณะหรือหน่วยงำนเทียบเท่ำบนระบบ CHE QA 
Online 

                 

7. สถำบันน ำผลกำรประเมินระดับคณะหรือหน่วยงำนเทียบเท่ำมำ
จดัท ำ SAR บนระบบ CHE QA Online และเตรียมกำรประเมินระดบั
สถำบนัและแต่งตั้งกรรมกำรประเมินระดบัสถำบนั 

                 

8. ประเมินระดบัสถำบนับนระบบ CHE QA Online และน ำผลกำร
ประเมินเสนอสภำสถำบันเพื่อพิจำรณำวำงแผนพฒันำสถำบันในปี
กำรศึกษำถดัไป 

                 

9. ผูบ้ริหำรของสถำบนัอุดมศึกษำน ำผลกำรประเมินและขอ้เสนอแนะ
ของคณะกรรมกำรประเมินคุณภำพภำยใน (รวมทั้งขอ้เสนอแนะของ
สภำสถำบนั) มำวำงแผนปรับปรุงกำรด ำเนินงำน หรือปรับแผนกลยทุธ์ 
/ แผนปฏิบติักำรประจ ำปีและเสนอตั้งงบประมำณปีถดัไป หรือจดัท ำ
โครงกำรพฒันำและเสนอใชง้บประมำณกลำงปี 
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กิจกรรมด ำเนินกำร ต.ค.-พ.ค. 
มิ.ย. – 

เปิดเทอม 
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. ส่งรำยงำนประจ ำปีท่ีเป็นรำยงำนกำรประเมินคุณภำพภำยใน 
(ประกอบดว้ย SAR และผลกำรประเมินคุณภำพภำยในระดบัคณะหรือ
หน่วยงำนเทียบเท่ำและระดบัสถำบนั) ใหส้ ำนกังำนคณะกรรมกำรกำร
อุดมศึกษำผ่ำนระบบ CHE QA Online และหน่วยงำนต้นสังกัด 
(ภำยใน 120 วนันบัจำกส้ินปีกำรศึกษำ) 
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5.2 ขั้นตอนการประเมินคุณภาพการศึกษา 
 5.2.1 การเตรียมการของสถาบันก่อนการตรวจเยี่ยมของผู้ประเมิน 
  2.1 การเตรียมการของสถาบันก่อนการตรวจเยีย่มของผู้ประเมิน 

2.1.1 การเตรียมรายงานประจ าปี 
ก. จดัท ำรำยงำนประจ ำปีท่ีเป็นรำยงำนกำรประเมินคุณภำพภำยใน  โดยใช้รูปแบบกำรจดัท ำ

รำยงำนประจ ำปีท่ีเป็นรำยงำนกำรประเมินคุณภำพภำยในตำมท่ีก ำหนดในระบบฐำนขอ้มูลดำ้นกำรประกนั
คุณภำพ (CHE QA Online) 

ปัจจุบนัส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำได้พฒันำระบบฐำนข้อมูลด้ำนกำรประกัน
คุณภำพ (CHE QA Online) เป็นฐำนขอ้มูลกลำงเพื่อใชป้ระโยชน์ในเชิงนโยบำยและกำรส่งเสริมสนบัสนุน
กำรพฒันำคุณภำพอุดมศึกษำ ตลอดจนอ ำนวยควำมสะดวกให้กบัสถำบนัอุดมศึกษำในกำรด ำเนินงำน
ประกนัคุณภำพกำรศึกษำผำ่นทำงระบบออนไลน์ ตั้งแต่กำรจดัเก็บขอ้มูลพื้นฐำน (common data set) และ
เอกสำรอำ้งอิง กำรประเมินตนเอง กำรประเมินของคณะกรรมกำรประเมินคุณภำพ รวมทั้งกำรจดัท ำรำยงำน
ประจ ำปีท่ีเป็นรำยงำนกำรประเมินคุณภำพภำยในบนระบบฐำนขอ้มูลอิเล็กทรอนิกส์  (e-SAR) รวมทั้ง
เปิดเผยต่อสำธำรณะเพื่อกำรคุม้ครองผูบ้ริโภค โดยมีนโยบำยให้สถำบนัอุดมศึกษำทุกแห่งในสังกดัใช้
ฐำนขอ้มูลดงักล่ำวในกำรด ำเนินงำนประกนัคุณภำพกำรศึกษำภำยใน และจดัส่งรำยงำนประจ ำปีท่ีเป็น
รำยงำนกำรประเมินคุณภำพภำยในผำ่นทำงระบบออนไลน์และเปิดเผยต่อสำธำรณชนตำมกฎหมำย 

ข. จดักำรเตรียมเอกสำรหรือหลกัฐำนอำ้งอิงในแต่ละองคป์ระกอบคุณภำพ 
1) เอกสำรหรือหลกัฐำนอ้ำงอิงในแต่ละตวับ่งช้ีต้องเป็นข้อมูลในช่วงเวลำเดียวกบัท่ี

น ำเสนอในรำยงำนกำรประเมินตนเอง ตลอดจนสำระในเอกสำรตอ้งตรงกบัช่ือเอกสำรท่ีระบุในรำยงำนกำร
ประเมินตนเอง 

2) กำรน ำเสนอเอกสำรในช่วงเวลำตรวจเยี่ยมอำจท ำไดใ้นสองแนวทำงคือ จดัเอกสำรให้
อยูใ่นท่ีอยูป่กติตำมหน่วยงำน ในกรณีน้ีตอ้งระบุให้ชดัเจนว่ำจะเรียกดูเอกสำรไดจ้ำกผูใ้ด หน่วยงำนไหน 
ช่ือหรือหมำยเลขเอกสำรอะไร หรืออำจจดัในแนวทำงท่ีสอง คือ น ำเอกสำรมำรวมไวท่ี้เดียวกนัในห้อง
ท ำงำนของคณะผูป้ระเมิน โดยจดัให้เป็นระบบท่ีสะดวกต่อกำรเรียกใช ้ กำรน ำเสนอเอกสำรในแนวทำงน้ี
เป็นท่ีนิยมกว่ำแนวทำงแรก เพรำะสำมำรถเรียกหำเอกสำรไดร้วดเร็วและดูควำมเช่ือมโยงในเอกสำรฉบบั
ต่ำงๆ ไดใ้นครำวเดียว 

ปัจจุบนั เอกสำรหรือหลกัฐำนอำ้งอิงท่ีเก่ียวขอ้งกบัตวับ่งช้ีแต่ละตวัและองคป์ระกอบคุณภำพ
แต่ละองคป์ระกอบสำมำรถบรรจุหรือจดัเก็บ (upload) หรือเช่ือมโยง(link) ไวบ้นระบบฐำนขอ้มูลดำ้นกำร
ประกนัคุณภำพ (CHE QA Online) ซ่ึงท ำให้กำรจดัเก็บเป็นระบบและง่ำยต่อกำรคน้หำของคณะกรรมกำร
ประเมิน และไม่เป็นภำระเร่ืองกำรจดัเตรียมเอกสำรหลกัฐำนของสถำบนั 
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2.1.2การเตรียมบุคลากร 
ก. กำรเตรียมบุคลำกรในสถำบนัควรมีควำมครอบคลุมประเด็นต่ำงๆดงัต่อไปน้ี 
1) ท ำควำมเขำ้ใจเก่ียวกบักำรประเมินคุณภำพในประเด็นท่ีส ำคญัๆอำทิ กำรประเมิน

คุณภำพคืออะไร มีควำมส ำคญัต่อกำรพฒันำอยำ่งไร ขั้นตอนกำรประเมินคุณภำพเป็นเช่นไร 
2) เนน้ย  ้ำกบับุคลำกรในกำรใหค้วำมร่วมมือกำรตอบค ำถำมหรือกำรสัมภำษณ์ โดยยึดหลกั

วำ่ตอบตำมส่ิงท่ีปฏิบติัจริงและผลท่ีเกิดข้ึนจริง 
3) เปิดโอกำสให้มีกำรอภิปรำย ซกัถำม แสดงควำมคิดเห็น เพื่อสร้ำงควำมกระจ่ำงในกำร

ด ำเนินงำนของทุกหน่วยงำนในทุกประเด็น เพื่อควำมเขำ้ใจท่ีถูกตอ้งของบุคลำกร 
4) เนน้ย  ้ำให้บุคลำกรทุกคนตระหนกัวำ่กำรประกนัคุณภำพ คือภำรกิจประจ ำของทุกคนท่ี

ตอ้งร่วมมือกนัท ำอยำ่งต่อเน่ือง 
ข. กำรเตรียมบุคลำกรผูป้ระสำนงำนในระหวำ่งกำรตรวจเยีย่มจ ำเป็นตอ้งมีบุคลำกรจ ำนวน 

1-3 คน ท ำหน้ำท่ีประสำนงำนระหว่ำงคณะผูป้ระเมินกับบุคคลหรือหน่วยงำนท่ีเก่ียวข้อง ทั้งน้ี                      
ผูป้ระสำนงำนควรเตรียมตวัดงัน้ี 

1) ท ำควำมเขำ้ใจทุกกิจกรรมของแผนกำรประเมินอยำ่งละเอียด 
2) ท ำควำมเขำ้ใจอย่ำงดีกบัภำรกิจของคณะวิชำและสถำบนัเพื่อสำมำรถให้ขอ้มูลต่อผู ้

ประเมิน รวมทั้งตอ้งรู้วำ่จะตอ้งติดต่อกบัใครหรือหน่วยงำนใด หำกผูป้ระเมินตอ้งกำรขอ้มูลเพิ่มเติมท่ีตนเอง
ไม่สำมำรถตอบได ้

3) มีรำยช่ือ สถำนท่ี หมำยเลขโทรศพัทข์องผูท่ี้คณะกรรมกำรประเมินจะเชิญมำให้ขอ้มูล
อยำ่งครบถว้น 

4) ประสำนงำนล่วงหนำ้กบัผูท่ี้จะใหข้อ้มูลท่ีเป็นบุคลำกรภำยในและภำยนอกสถำบนัวำ่จะ
เชิญมำเวลำใด หอ้งใด หรือพบกบัใครตำมตำรำงกำรประเมินท่ีคณะกรรมกำรประเมินก ำหนด 

5) เม่ือมีปัญหำในกำรอ ำนวยควำมสะดวกแก่คณะผูป้ระเมินจะตอ้งสำมำรถประสำนงำน
แกไ้ขไดท้นัที 

2.1.3 การเตรียมสถานทีส่ าหรับคณะผู้ประเมิน 
ก. หอ้งท ำงำนของคณะผูป้ระเมิน 
1) จดัเตรียมห้องท ำงำนและโต๊ะท่ีกวำ้งพอส ำหรับวำงเอกสำรจ ำนวนมำก โดยเป็นห้องท่ี

ปรำศจำกกำรรบกวนขณะท ำงำน เพื่อควำมเป็นส่วนตวัของคณะกรรมกำร 
2) จดัเตรียมคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์เคร่ืองเขียนในหอ้งท ำงำนและอุปกรณ์เสริมอ่ืนๆ ให้คณะ

ผูป้ระเมินพร้อมใชง้ำนไดต้ำมควำมตอ้งกำร 
3) จดัเตรียมโทรศพัทพ์ร้อมหมำยเลขท่ีจ ำเป็นไวใ้นหอ้งท ำงำนหรือบริเวณใกลเ้คียง 
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4) หอ้งท ำงำนควรอยูใ่กลก้บัท่ีจดัเตรียมอำหำรวำ่ง อำหำรกลำงวนัตลอดจนบริกำร
สำธำรณูปโภคอ่ืนๆ 

5) ควรประสำนงำนกบัคณะผูป้ระเมิน เพื่อทรำบควำมตอ้งกำรพิเศษอ่ืนใด เพิ่มเติม 
ข. หอ้งท่ีใชส้ัมภำษณ์ผูบ้ริหำร อำจำรยบุ์คลำกร นกัศึกษำ ฯลฯ ควรจดัไวเ้ป็นกำรเฉพำะให้

เหมำะสมกบักำรใชง้ำน 
 

2.1.4 การเตรียมการประสานงานกบัทมีคณะกรรมการประเมินคุณภาพ 
ก. สถำบนัอุดมศึกษำจดัท ำค ำสั่งแต่งตั้งและจดัส่งใหค้ณะกรรมกำรประเมินคุณภำพ

กำรศึกษำภำยในทรำบ ทั้งน้ี แนวทำงกำรแต่งตั้งคณะกรรมกำรประเมิน เป็นดงัน้ี 
1) คณะกรรมการประเมินระดับภาควิชาหรือหน่วยงานเทียบเท่า 

- มีกรรมกำรประเมินฯ อยำ่งนอ้ย 3 คน ทั้งน้ี ข้ึนอยูก่บัขนำดของภำควชิำหรือ
หน่วยงำนเทียบเท่ำ 

- เป็นผูป้ระเมินจำกภำยนอกภำควิชำหรือหน่วยงำนเทียบเท่ำท่ีผ่ำนกำรฝึกอบรม
หลกัสูตรผูป้ระเมินของ สกอ. อย่างน้อย 1 คน ในกรณีท่ีผูป้ระเมินจำกภำยนอกภำควิชำหรือหน่วยงำน
เทียบเท่ำเป็นผูท่ี้มีควำมรู้และประสบกำรณ์สูง ซ่ึงสำมำรถให้ค  ำแนะน ำท่ีจะเป็นประโยชน์อย่ำงยิ่งต่อ
ภำควิชำหรือหน่วยงำนเทียบเท่ำท่ีรับกำรประเมิน อำจอนุโลมให้ไม่ต้องผ่ำนกำรฝึกอบรมหลักสูตร              
ผูป้ระเมินของ สกอ. ก็ไดส่้วนผูป้ระเมินจำกภำยในภำควิชำหรือหน่วยงำนเทียบเท่ำตอ้งผำ่นกำรฝึกอบรม
หลกัสูตรผูป้ระเมินของ สกอ. หรือท่ีสถำบนัจดัฝึกอบรมใหโ้ดยใชห้ลกัสูตรของ สกอ. 

- ประธำนคณะกรรมกำรประเมินฯ  เป็นผูป้ระเมินจำกภำยนอกภำควิชำหรือ
หน่วยงำนเทียบเท่ำ โดยตอ้งเป็นผูท่ี้ผ่ำนกำรฝึกอบรมหลกัสูตรผูป้ระเมินของ สกอ. หรือท่ีสถำบนัจดั
ฝึกอบรมใหโ้ดยใชห้ลกัสูตรของ สกอ. 

2) คณะกรรมการประเมินระดับคณะวิชาหรือหน่วยงานเทียบเท่า 
- มีกรรมกำรประเมินฯ อยำ่งนอ้ย 3 คน ทั้งน้ี ข้ึนอยูก่บัขนำดของคณะวิชำหรือ

หน่วยงำนเทียบเท่ำ 
- เป็นผูป้ระเมินจำกภำยนอกสถำบนัท่ีผ่ำนกำรฝึกอบรมหลกัสูตรผูป้ระเมินของ 

สกอ. อย่างน้อย 1 คน ในกรณีท่ีผูป้ระเมินจำกภำยนอกสถำบนัเป็นผูท่ี้ มีควำมรู้และประสบกำรณ์สูง ซ่ึง
สำมำรถให้ค  ำแนะน ำท่ีจะเป็นประโยชน์อย่ำงยิ่งต่อคณะท่ีรับกำรประเมินอำจอนุโลมให้ไม่ตอ้งผ่ำนกำร
ฝึกอบรมหลกัสูตรผูป้ระเมินของ สกอ. ก็ได ้  ส่วนผูป้ระเมินจำกภำยในสถำบนัตอ้งผำ่นกำรฝึกอบรม
หลกัสูตรผูป้ระเมินของ สกอ. หรือท่ีสถำบนัจดัฝึกอบรมใหโ้ดยใชห้ลกัสูตรของ สกอ. 
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- ประธำนคณะกรรมกำรประเมินฯ เป็นผูป้ระเมินจำกภำยในหรือนอกสถำบนัก็ได ้
ในกรณีท่ีเป็นผูป้ระเมินภำยในสถำบนัตอ้งอยูน่อกสังกดัคณะท่ีประเมิน โดยประธำนตอ้งเป็นผูท่ี้ข้ึนบญัชี
ประธำนคณะกรรมกำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำภำยในของ สกอ. 

3) คณะกรรมการประเมินระดับสถาบัน 
- มีกรรมกำรประเมินฯ อยำ่งนอ้ย 5 คน ทั้งน้ี ข้ึนอยูก่บัขนำดของสถำบนั 
- เป็นผูป้ระเมินจำกภำยนอกสถำบนัท่ีผำ่นกำรฝึกอบรมหลกัสูตรผูป้ระเมินของ 

สกอ. อยำ่งนอ้ยร้อยละ 50 ส่วนผูป้ระเมินจำกภำยในสถำบนัตอ้งผำ่นกำรฝึกอบรมหลกัสูตรผูป้ระเมินของ 
สกอ. หรือท่ีสถำบนัจดัฝึกอบรมใหโ้ดยใชห้ลกัสูตรของ สกอ. 

- ประธำนคณะกรรมกำรประเมินฯ เป็นผูป้ระเมินจำกภำยนอกสถำบนัท่ีข้ึนบญัชี
ประธำนคณะกรรมกำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำภำยในของ สกอ. 

 
ข. สถำบนัอุดมศึกษำแจง้ใหค้ณะกรรมกำรประเมินคุณภำพทรำบวำ่คณะกรรมกำรประเมิน ฯ 

จะตอ้งท ำกำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำภำยในระดบัคณะวิชำหรือหน่วยงำนเทียบเท่ำและระดบัสถำบนั ผำ่น
ทำงระบบ CHE QA Online พร้อมทั้งจดัส่ง username และ password ให้คณะกรรมกำรประเมินฯ ทุกท่ำนและ
ทุกระดับทรำบเพื่อเข้ำไปศึกษำรำยงำนกำรประเมินตนเองล่วงหน้ำก่อนวนัรับกำรตรวจเยี่ยมอย่ำงน้อย             
2 สัปดำห์ โดยในส่วนของผูท้  ำหนำ้ท่ีประธำนคณะกรรมกำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำภำยในระดับสถาบัน 
สถำบนัอุดมศึกษำจะตอ้งแจง้ใหส้ ำนกังำนคณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำจดัส่งรหสัประจ ำตวั (ID code) ให้ดว้ย 
เพื่อให้ประธำนฯ ท ำหนำ้ท่ีตรวจสอบและยืนยนัควำมถูกตอ้งของขอ้มูลพื้นฐำน (common data set) และผล
กำรประเมินก่อนส่งรำยงำนกำรประเมินคุณภำพของคณะกรรมกำรประเมินฯ เขำ้สู่ระบบ นอกจำกนั้น ให้
สถำบนัแจง้รำยช่ือผูท้  ำหนำ้ท่ีประสำนงำนระหวำ่งสถำบนัคณะวิชำหรือหน่วยงำนเทียบเท่ำกบัคณะกรรมกำร
ประเมินฯ รวมทั้งเบอร์โทรศพัทแ์ละ e-mailaddress ส ำหรับติดต่อ 

ค. ประสำนงำนกบัประธำนหรือตวัแทนของคณะกรรมกำรประเมินคุณภำพเพื่อร่วมเตรียม
แผนกำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำภำยใน  อำทิ กำรจัดตำรำงเวลำเข้ำตรวจเยี่ยมกำรให้ข้อมูลท่ี
คณะกรรมกำรประเมินฯ ตอ้งกำรเพิ่มเติมก่อนกำรตรวจเยีย่ม กำรนดัหมำยต่ำง ๆเป็นตน้ 

 
2.2 การด าเนินการของสถาบันระหว่างการตรวจเยีย่มเพือ่ประเมินคุณภาพ 

1) เปิดโอกำสให้บุคลำกรทุกคนได้ร่วมรับฟังคณะกรรมกำรประเมินคุณภำพช้ีแจง
วตัถุประสงคแ์ละวธีิกำรประเมินในวนัแรกของกำรตรวจเยีย่ม 

2) บุคลำกรพึงปฏิบติังำนตำมปกติระหวำ่งกำรตรวจเยี่ยม แต่เตรียมพร้อมส ำหรับกำรน ำ
เยีย่มชม หรือตอบค ำถำม หรือรับกำรสัมภำษณ์จำกคณะกรรมกำรประเมินคุณภำพ 



              
              ส ำนกัประกนัคุณภำพ                คู่มือตวับ่งช้ีกำรประเมิน และเกณฑม์ำตรฐำนกำรประเมินคุณภำพของมทร. พระนคร 

5-11 

3) จดัให้มีผูป้ระสำนงำนท ำหน้ำท่ีตลอดช่วงกำรตรวจเยี่ยม ทั้งน้ี เพื่อประสำนงำนกบั
บุคคลหรือหน่วยงำนท่ีคณะกรรมกำรประเมินฯ ตอ้งกำรขอ้มูลและเพื่อน ำกำรเยี่ยมชมหน่วยงำนภำยใน 
ตลอดจนอ ำนวยควำมสะดวกอ่ืนๆ 

4) ในกรณีท่ีคณะกรรมกำรประเมินฯ ท ำงำนต่อหลงัเวลำรำชกำร ควรมีผูป้ระสำนงำนส่วน
หน่ึงอยูอ่  ำนวยควำมสะดวก 

5) บุคลำกรทุกคนควรไดมี้โอกำสรับฟังกำรให้ขอ้มูลป้อนกลบัจำกคณะกรรมกำรประเมิน
ฯเม่ือส้ินสุดกำรตรวจเยีย่ม ตลอดจนเปิดโอกำสใหซ้กัถำมหรือขอควำมเห็นเพิ่มเติมไดต้ำมควำมเหมำะสม 

2.3 การด าเนินการของสถาบันภายหลงัการประเมินคุณภาพ 
1) ผูบ้ริหำรระดบัภำควิชำ คณะวิชำหรือหน่วยงำนเทียบเท่ำ และระดบัสถำบนัรวมทั้ง    

ผูเ้ก่ียวขอ้ง น ำผลกำรประเมินและขอ้เสนอแนะเขำ้สู่กำรประชุมหรือสัมมนำระดบัต่ำงๆเพื่อวำงแผนพฒันำ
หรือปรับปรุงกำรด ำเนินภำรกิจอยำ่งเป็นรูปธรรมต่อไป โดยอำจจดัท ำเป็นแผนปฏิบติักำรในกำรแกไ้ขจุดท่ี
ควรปรับปรุง และเสริมจุดแข็ง ซ่ึงประกอบดว้ยกิจกรรมท่ีตอ้งด ำเนินกำร ก ำหนดเวลำเร่ิมตน้จนถึงเวลำ
ส้ินสุดกิจกรรม งบประมำณส ำหรับแต่ละกิจกรรมตลอดจนผูรั้บผิดชอบกิจกรรมเหล่ำนั้น ทั้งน้ี เพื่อให้
สำมำรถติดตำมตรวจสอบผลกำรพฒันำไดอ้ยำ่งต่อเน่ือง 

2) พิจำรณำกำรจดักิจกรรมเสริมสร้ำงขวญัและก ำลงัใจ โดยแสดงให้เห็นวำ่สถำบนัช่ืนชม
ผลส ำเร็จท่ีเกิดข้ึน และตระหนกัวำ่ผลส ำเร็จทั้งหมดมำจำกควำมร่วมมือร่วมใจของทุกฝ่ำย 

3) ภำควชิำ คณะวชิำหรือหน่วยงำนเทียบเท่ำ และสถำบนัควรใหข้อ้มูลยอ้นกลบัแก่
คณะกรรมกำรประเมินคุณภำพเพื่อประโยชน์ในกำรพฒันำผูป้ระเมินคุณภำพกำรศึกษำภำยในต่อไป 
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ภาคผนวก ก 

นิยามศัพท์เฉพาะ 
กระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ หมำยถึง กำรจดักำรศึกษำท่ีถือวำ่ผูเ้รียนส ำคญัท่ีสุด

เป็นกระบวนกำรจดักำรศึกษำท่ีต้องเนน้ให้ผูเ้รียนแสวงหำควำมรู้ และพฒันำควำมรู้ไดด้ว้ยตนเอง หรือ
รวมทั้งมีกำรฝึกและปฏิบติัในสภำพจริงของกำรท ำงำน มีกำรเช่ือมโยงส่ิงท่ีเรียนกบัสังคมและกำร
ประยุกต์ใช้ มีกำรจดักิจกรรมและกระบวนกำรให้ผูเ้รียนได้คิด วิเครำะห์ สังเครำะห์ ประเมินและ
สร้ำงสรรคส่ิ์งต่ำงๆ 

นอกจำกน้ีตอ้งส่งเสริมใหผู้เ้รียนสำมำรถพฒันำตำมธรรมชำติและเต็มตำมศกัยภำพโดยสะทอ้น
จำกกำรท่ีนกัศึกษำสำมำรถเลือกเรียนรำยวิชำ หรือเลือกท ำโครงงำนหรือช้ินงำนในหัวขอ้ท่ีสนใจใน
ขอบเขตเน้ือหำของวชิำนั้นๆ 

รูปแบบกำรจดักำรเรียนรู้ในระดบัอุดมศึกษำตำมแนวทำงเน้นผูเ้รียนเป็นส ำคญั ซ่ึงมุ่งพฒันำ
ควำมรู้ และทกัษะทำงวิชำชีพ ทกัษะชีวิตและทกัษะสังคม มีปรำกฏในวงกำรศึกษำไทยหลำยรูปแบบ
ตวัอยำ่งเช่น1 

1) กำรเรียนรู้จำกกรณีปัญหำ (Problem-based Learning : PBL) 
2) กำรเรียนรู้เป็นรำยบุคคล (Individual Study) 
3) กำรเรียนรู้แบบสรรคนิยม (Constructivism) 
4) กำรเรียนรู้แบบแสวงหำควำมรู้ไดด้ว้ยตนเอง (Self-Study) 
5) กำรเรียนรู้จำกกำรท ำงำน (Work-based Learning) 
6) กำรเรียนรู้ท่ีเนน้กำรวจิยัเพื่อสร้ำงองคค์วำมรู้ (Research–based Learning) 
7) กำรเรียนรู้ท่ีใชว้ธีิสร้ำงผลงำนจำกกำรตกผลึกทำงปัญญำ (Crystal-based Approach) 
การบูรณาการ(Integration) หมำยถึง กำรผสมกลมกลืนของแผน กระบวนกำร สำรสนเทศ กำร

จดัสรรทรัพยำกร กำรปฏิบติักำร ผลลพัธ์ และกำรวิเครำะห์ เพื่อสนับสนุนเป้ำประสงค์ท่ีส ำคญัของ
สถำบนั (organization-wide goal) กำรบูรณำกำรท่ีมีประสิทธิผล เป็นมำกกว่ำควำมสอดคล้องไปใน
แนวทำงเดียวกนั(alignment)ซ่ึงกำรด ำเนินกำรของแต่ละองค์ประกอบภำยในระบบกำรจดักำร  ผลกำร
ด ำเนินกำรมีควำมเช่ือมโยงกนัเป็นหน่ึงเดียวอยำ่งสมบูรณ์ 
 
 
 
 
 
 
1 ดู เพ่ิมเติม “รำยงำนกำรวจิยั กำรสงัเครำะห์องคค์วำมรู้เก่ียวกบักำรจดักำรเรียนรู้ท่ีเนน้ตวัผูเ้รียนเป็นส ำคญัตั้งแต่ พ.ศ. 
2542-2547”. 
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การเผยแพร่ผลงานวิจัยในที่ประชุมวิชาการระดับชาติ หมำยถึง กำรน ำเสนอบทควำมวิจยัในท่ี
ประชุมวิชำกำร และบทควำมฉบบัสมบูรณ์ (Full paper) ไดรั้บกำรตีพิมพ์ในรำยงำนสืบเน่ืองจำกกำร
ประชุม (Proceedings) โดยมีกองบรรณำธิกำรจัดท ำรำยงำนฯ หรือคณะกรรมกำรจัดประชุม
ประกอบดว้ยศำสตรำจำรย ์หรือผูท้รงคุณวฒิุระดบัปริญญำเอก หรือผูท้รงคุณวุฒิท่ีมีผลงำนเป็นท่ียอมรับ
ในสำขำวิชำนั้ นๆ จำกนอกสถำบันเจ้ำภำพอย่ำงน้อยร้อยละ 25 และมีผู ้ประเมินบทควำมท่ีเป็น
ผูเ้ช่ียวชำญในสำขำนั้นจำกนอกสถำบนัของเจำ้ของบทควำม 

การเผยแพร่ผลงานวจัิยในทีป่ระชุมวชิาการระดับนานาชาติ หมำยถึง กำรน ำเสนอบทควำมวิจยั
ในท่ีประชุมวิชำกำร และบทควำมฉบบัสมบูรณ์ (Full paper) ไดรั้บกำรตีพิมพใ์นรำยงำนสืบเน่ืองจำก
กำรประชุม (Proceedings) โดยมีกองบรรณำธิกำรจดัท ำรำยงำนฯ หรือคณะกรรมกำรจดัประชุม 
ประกอบด้วยศำสตรำจำรย์ หรือผูท้รงคุณวุฒิระดับปริญญำเอก หรือผู ้ทรงคุณวุฒิท่ี มีผลงำนเป็นท่ี
ยอมรับในสำขำวชิำนั้นๆ จำกต่ำงประเทศอยำ่งนอ้ยร้อยละ 25 และมีผูป้ระเมินบทควำมท่ีเป็นผูเ้ช่ียวชำญ
ในสำขำนั้นจำกต่ำงประเทศ 

การให้บริการทางวชิาการแก่สังคม หมำยถึง กิจกรรมหรือโครงกำรให้บริกำรแก่สังคมภำยนอก
สถำบนักำรศึกษำ หรือเป็นกำรใหบ้ริกำรท่ีจดัในสถำบนักำรศึกษำโดยมีบุคคลภำยนอกเขำ้มำใชบ้ริกำร 

การให้อํานาจในการตัดสินใจ หมำยถึง กำรให้อ ำนำจและควำมรับผิดชอบในกำรตดัสินใจและ
ในกำรปฏิบติัแก่ผูป้ฏิบติังำน ซ่ึงเป็นผูมี้ควำมรู้ ควำมเข้ำใจเก่ียวกบังำน เพื่อให้มีประสิทธิภำพและ
ประสิทธิผล 

งานวิจัย หมำยถึง กระบวนกำรท่ีมีระเบียบแบบแผนในกำรค้นหำค ำตอบของปัญหำ หรือกำร
เสำะแสวงหำควำมรู้ใหม่ ตลอดจนถึงกำรประดิษฐ์คิดคน้ท่ีผ่ำนกระบวนกำรศึกษำ ค้นควำ้หรือทดลอง 
วเิครำะห์และตีควำมขอ้มูลตลอดจนสรุปผลอยำ่งเป็นระบบ 

งานสร้างสรรค์ หมำยถึง ผลงำนวิชำกำร (ไม่จ  ำเป็นตอ้งเป็นงำนวิจยั) ท่ีมีกำรศึกษำ คน้ควำ้ท่ี
แสดงออกทำงศิลปะหรือดนตรีอนัเป็นท่ียอมรับ 

จรรยาบรรณนักวิจัย2 หมำยถึง หลกัเกณฑ์ควรประพฤติปฏิบติัของนักวิจยัทัว่ไป เพื่อให้กำร
ด ำเนินงำนวิจยัตั้งอยูบ่นพื้นฐำนของจริยธรรมและหลกัวิชำกำรท่ีเหมำะสม ตลอดจนประกนัมำตรฐำน
ของกำรศึกษำคน้ควำ้ใหเ้ป็นไปอยำ่งสมศกัด์ิศรีและเกียรติภูมิของนกัวจิยั ดงัน้ี 

1) นกัวจิยัตอ้งซ่ือสัตยแ์ละมีคุณธรรมในทำงวชิำกำรและกำรจดักำร 
2) นักวิจยัต้องตระหนักถึงพนัธกรณีในกำรท ำวิจัยตำมข้อตกลงท่ีท ำไว้กับหน่วยงำนท่ี

สนบัสนุนกำรวจิยัและต่อหน่วยงำนท่ีตนสังกดั 
3) นกัวจิยัตอ้งมีพื้นฐำนควำมรู้ในสำขำวชิำกำรท่ีท ำวจิยั 
4) นกัวจิยัตอ้งมีควำมรับผดิชอบต่อส่ิงท่ีศึกษำวจิยั ไม่วำ่จะเป็นส่ิงมีชีวติหรือไม่มีชีวติ 
5) นกัวจิยัตอ้งเคำรพศกัด์ิศรี และสิทธิของมนุษยท่ี์ใชเ้ป็นตวัอยำ่งในกำรวจิยั 
6) นกัวจิยัตอ้งมีอิสระทำงควำมคิด โดยปรำศจำกอคติในทุกขั้นตอนของกำรท ำวจิยั 
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7) นกัวจิยัพึงน ำผลงำนวจิยัไปใชป้ระโยชนใ์นทำงท่ีชอบ 
8) นกัวจิยัพึงเคำรพควำมคิดเห็นทำงวชิำกำรของผูอ่ื้น 
9) นกัวจิยัพึงมีควำมรับผดิชอบต่อสังคมทุกระดบั 
จรรยาบรรณอาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน หมำยถึง ประมวลควำมประพฤติท่ีอำจำรยแ์ละ

บุคลำกรสำยสนับสนุนพึงปฏิบติัเพื่อรักษำ ส่งเสริมเกียรติคุณ ช่ือเสียง และฐำนะของอำจำรย์และ
บุคลำกรสำยสนบัสนุนตำมท่ีสภำมหำวิทยำลยัก ำหนด โดยอำจใชก้รอบแนวทำงตำมประกำศ ก.พ.อ. 
เร่ือง มำตรฐำนของจรรยำบรรณท่ีพึงมีในสถำบนัอุดมศึกษำ โดยตอ้งยึดมัน่ในหลกักำร   6  ประกำร  คือ 
1)  ยึดมัน่และยืนหยดัในส่ิงท่ีถูกตอ้ง  2)  ซ่ือสัตยสุ์จริตและรับผิดชอบ  3) ปฏิบติัหนำ้ท่ีดว้ยควำม      
โปร่งใสและสำมำรถตรวจสอบได ้4)  ปฏิบติัหนำ้ท่ีโดยไม่เลือกปฏิบติัอยำ่ง 
ไมเ่ป็นธรรม  5)  มุ่งผลสัมฤทธ์ิของงำน  6) ไม่ใช่อ ำนำจครอบง ำผิดท ำนองคลองธรรมต่อนกัศึกษำและ
ตอ้งครอบคลุมจรรยำบรรณ10 ประกำร คือ 1) จรรยำบรรณต่อตนเอง 2) จรรยำบรรณต่อวิชำชีพ            
3) จรรยำบรรณต่อกำรปฏิบติังำน 4) จรรยำบรรณต่อหน่วยงำน 5) จรรยำบรรณต่อผูบ้งัคบับญัชำ           
6) จรรยำบรรณต่อผูใ้ตบ้งัคบับญัชำ 7) จรรยำบรรณต่อผูร่้วมงำน 8) จรรยำบรรณต่อนกัศึกษำและ
ผูรั้บบริกำร 9) จรรยำบรรณต่อประชำชน และ10) จรรยำบรรณต่อสังคม 

นักวจัิยประจํา  หมำยถึง  ขำ้รำชกำร  หรือพนกังำน  หรือบุคลำกรท่ีมีสัญญำจำ้งกบัสถำบนั 
อุดมศึกษำทั้งปีกำรศึกษำ ท่ีมีต ำแหน่งเป็นเจำ้หนำ้ท่ีวจิยัหรือนกัวจิยั 

นักศึกษาเต็มเวลาเทยีบเท่า (Full Time Equivalent Student : FTES) หมำยถึง 
นกัศึกษำท่ีลงทะเบียนเรียนตำมเกณฑ์จ ำนวนหน่วยกิตมำตรฐำนของกำรลงทะเบียน ดงัน้ี 

ระบบทวภิำค    -   ส ำหรับนกัศึกษำระดบัปริญญำตรี  :  ลงทะเบียน 36 หน่วยกิตต่อ 
  ปีกำรศึกษำ (18 หน่วยกิตต่อภำคกำรศึกษำ) 
-  ส ำหรับนกัศึกษำระดบับณัฑิตศึกษำทั้งโครงกำรปกติและโครงกำร 

ภำคพิเศษ : ลงทะเบียน 24 หน่วยกิตต่อปีกำรศึกษำ (12 หน่วยกิต 
ต่อภำคกำรศึกษำปกติ) 

ระบบไตรภำค  -  ส ำหรับนกัศึกษำระดบัปริญญำตรี  :  ลงทะเบียน 45 หน่วยกิตต่อ 
ปีกำรศึกษำ (15 หนjวยกิตต่อภำคกำรศึกษำ) 

 -  ส ำหรับนกัศึกษำระดบับณัฑิตศึกษำ : ลงทะเบียน 30 หน่วยกิตต่อ 
ปีกำรศึกษำ (10 หนjวยกิตต่อภำคกำรศึกษำ) 

 

 

 

2  ดู  เ พ่ิ ม เ ติม  “จรรยำบรรณนักวิ จัย ” สภำวิ จัยแ ห่ งชำ ติ  ส ำนักง ำนคณะกรรมกำรวิจัย แ ห่ งชำ ติ 
กระทรวงวทิยำศำสตร์เทคโนโลยแีห่งส่ิงแวดลอ้ม 
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ขั้นตอนกำรค ำนวณคำ่ FTES มีดงัน้ี 
1)  ค  ำนวณค่ำหน่วยกิตนกัศึกษำ (Student Credit Hours : SCH) ซ่ึงก็คือ ผลรวมของผลคูณ

ระหว่ำงจ ำนวนนักศึกษำท่ีลงทะเบียนเรียนกบัจ ำนวนหน่วยกิตแตjละรำยวิชำท่ีเปิดสอนทุกรำยวิชำ
ตลอดปีกำรศึกษำ รวบรวมหลงัจำกนกัศึกษำลงทะเบียนแล้วเสร็จ (หมดก ำหนดเวลำกำรเพิ่ม-ถอน) โดย
มีสูตรกำรค ำนวณ ดงัน้ี 

SCH     =  Σ nici 
เม่ือ ni  =  จ ำนวนนกัศึกษำท่ีลงทะเบียนในวชิำท่ี i 

    Ci        =  จ  ำนวนหน่วยกิตของวชิำท่ี i 
2)  ค  ำนวณค่ำ FTES โดยใชสู้ตรค ำนวณดงัน้ี 
 
    FTES =       SCH 

       จ ำนวนหน่วยกิตตอ่ปีกำรศึกษำตำมเกณฑม์ำตรฐำนกำรลงทะเบียนในระดบัปริญญำนั้นๆ 

 
นักศึกษาภาคปกติ หมำยถึง นกัศึกษำท่ีเรียนในช่วงเวลำรำชกำร   หรือ   นอกเวลำรำชกำร 

โดยสถำบนัไดมี้กำรค ำนวณเป็นภำระงำนสอนของอำจำรยแ์ละไม่มีกำรจ่ำยค่ำตอบแทนเป็นกำรพิเศษ 
นักศึกษาภาคพิเศษ หมำยถึง นกัศึกษำท่ีเรียนในช่วงเวลำรำชกำร หรือนอกเวลำรำชกำร โดย

สถำบนัมิไดน้บัว่ำกำรสอนดงักล่ำวเป็นภำระงำนสอนของอำจำรย์ และ/หรือได้มีกำรจ่ำยค่ำตอบแทน
ใหก้บักำรสอนของอำจำรยเ์ป็นกำรพิเศษ 

แนวปฏิบัติที่ดี  หมำยถึง วิธีปฏิบติัหรือขั้นตอนกำรปฏิบติัท่ีท ำให้องคก์ำรประสบควำมส ำเร็จ    
หรือสู่ควำมเป็นเลิศตำมเป้ำหมำย เป็นท่ียอมรับในวงวิชำกำรหรือวิชำชีพนั้นๆ มีหลักฐำนของ
ควำมส ำเร็จปรำกฏชัดเจน โดยมีกำรสรุปวิธีปฏิบัติ  หรือขั้นตอนกำรปฏิบัติ ตลอดจนควำมรู้และ
ประสบกำรณ์ บนัทึกเป็นเอกสำร เผยแพร่ให้หน่วยงำนภำยในหรือภำยนอกสำมำรถน ำไปใชป้ระโยชน์
ได ้

ผู้มีสวนได้ส่วนเสีย (Stakeholders) หมำยถึง กลุ่มคนต่ำงๆ ท่ีไดรั้บผลกระทบ หรืออำจได้รับ
ผลกระทบจำกกำรด ำเนินกำร และควำมส ำเร็จของสถำบนัตวัอยำ่งของกลุ่มผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียท่ีส ำคญั 
เช่น นกัศึกษำ ผูป้กครอง สมำคมผูป้กครอง ผูป้ฏิบติังำน คู่ควำมร่วมมือทั้งท่ีเป็นทำงกำรและไม่เป็น
ทำงกำร คณะกรรมกำรก ำกบัดูแลสถำบนัในดำ้นต่ำงๆ ศิษยเ์ก่ำ นำยจำ้ง สถำบนักำรศึกษำอ่ืนๆ องค์กำร
ท่ีท ำหน้ำท่ีก ำกบัดูแลกฎ ระเบียบ  องค์กำรท่ีให้เงินสนับสนุนผูเ้สียภำษี ผูก้  ำหนดนโยบำย ผูส่้งมอบ
ตลอดจนชุมชนในทอ้งถ่ินและชุมชนวชิำกำรหรือวชิำชีพ 

แผนกลยุทธ์ หมำยถึง แผนระยะยำวของสถำบนัโดยทัว่ไปมกัใชเ้วลำ 5 ปี เป็นแผนท่ีก ำหนดทิศ
ทำงกำรพฒันำของสถำบนั แผนกลยุทธ์ประกอบไปดว้ยวิสัยทศัน์ พนัธกิจ เป้ำประสงค์ วตัถุประสงค ์
ผลกำรวิเครำะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกำสและภยัคุกคำม กลยุทธ์ต่ำงๆ ของสถำบนัควรคลอบคลุมทุก
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ภำรกิจของสถำบนั มีกำรก ำหนดตวับ่งช้ีควำมส ำเร็จของแต่ละกลยุทธ์และค่ำเป้ำหมำยของตวับ่งช้ีเพื่อ
วดัระดบัควำมส ำเร็จของกำรด ำเนินงำนตำมกลยทุธ์  โดยสถำบนัน ำแผนกลยุทธ์มำจดัท ำแผนด ำเนินงำน
หรือแผนปฏิบติักำรประจ ำปี 

แผนปฏิบัติการประจําปี หมำยถึง แผนระยะสั้ นท่ีมีระยะเวลำในกำรด ำเนินงำนภำยใน 1 ปี       
เป็นแผนท่ีถ่ำยทอดแผนกลยุทธ์ลงสู่ภำคปฏิบติั เพื่อให้เกิดกำรด ำเนินงำนจริงตำมกลยุทธ์ ประกอบดว้ย 
โครงกำรหรือกิจกรรมต่ำงๆ ท่ีจะตอ้งด ำเนินกำรในปีนั้นๆ เพื่อให้บรรลุเป้ำหมำยตำมแผนกลยุทธ์     ตวั
บ่งช้ีควำมส ำเร็จของโครงกำรหรือกิจกรรม  ค่ำเป้ำหมำยของตัวบ่งช้ีเหล่ำนั้ นรวมทั้ งมีกำรระบุ
ผูรั้บผิดชอบหลกัหรือหวัหน้ำโครงกำร  งบประมำณในกำรด ำเนินกำรรำยละเอียดและทรัพยำกรท่ีตอ้ง
ใชใ้นกำรด ำเนินโครงกำรท่ีชดัเจน 
ระบบและกลไก 

ระบบ หมำยถึง ขั้นตอนกำรปฏิบติังำนท่ีมีกำรก ำหนดอย่ำงชัดเจนว่ำตอ้งท ำอะไรบ้ำงเพื่อให้
ไดผ้ลออกมำตำมท่ีตอ้งกำร ขั้นตอนกำรปฏิบติังำนจะตอ้งปรำกฏให้ทรำบโดยทัว่กนัไม่วำ่จะอยูใ่นรูป
ของเอกสำรหรือส่ืออิเล็กทรอนิกส์หรือโดยวิธีกำรอ่ืนๆ องค์ประกอบของระบบ ประกอบด้วย ปัจจยั
น ำเขำ้ กระบวนกำร ผลผลิต และขอ้มูลป้อนกลบั ซ่ึงมีควำมสัมพนัธ์เช่ือมโยงกนั 

กลไก หมำยถึง ส่ิงท่ีท ำใหร้ะบบมีกำรขบัเคล่ือนหรือด ำเนินอยูไ่ด ้โดยมีกำรจดัสรรทรัพยำกร 
มีกำรจดัองคก์ำร หน่วยงำน หรือกลุ่มบุคคลเป็นผูด้  ำเนินงำน 

ระบบสารสนเทศ หมำยถึง ระบบท่ีท ำหน้ำท่ีในกำรรวบรวมข้อมูลเขำ้มำท ำกำรประมวลผล
รวมทั้ งกำรวิเครำะห์เพื่อจัดท ำเป็นสำรสนเทศในรูปแบบต่ำงๆ และน ำส่งไปยงัผู ้ท่ีมีสิทธิได้รับ
สำรสนเทศเพื่อใช้ในกำรปฏิบติังำน กำรบริหำร หรือกำรตดัสินใจ โดยมีคอมพิวเตอร์รวมทั้งอุปกรณ์
ต่ำงๆ เป็น เคร่ืองมือสนบัสนุนกำรท ำงำนของระบบสำรสนเทศ  ระบบสำรสนเทศในองค์กำรมีหลำย
ประเภทในแต่ละประเภทมีไดห้ลำยระบบ ทั้งน้ี เพื่อตอบสนองวตัถุประสงคเ์ฉพำะดำ้นในกำรท ำงำนท่ี
แตกต่ำงกนัออกไป 

วารสารระดับชาติ หมำยถึง วำรสำรวชิำกำร(Journal)ท่ียอมรับโดยส ำนกังำนคณะกรรมกำรกำร
อุดมศึกษำ (สกอ.) ให้เป็นวำรสำรระดบัชำติ และมีช่ือปรำกฏในบญัชีรำยช่ือท่ีเผยแพร่โดยส ำนกังำนฯ 
หรือ วำรสำรวชิำกำรท่ีมีช่ือปรำกฏอยูใ่นฐำนขอ้มูล Thai-Journal Citation Index 
Centre (TCI) 

วารสารระดับนานาชาติ หมำยถึง วำรสำรวชิำกำร (Journal) ท่ีปรำกฏในฐำนขอ้มูลสำกล 
เช่น ฐำนขอ้มูล Web of Science (Science Citation Index Expand, Social Sciences Citation Index, Art 
and Humanities Citation Index) หรือฐำนขอ้มู ล Scopus หรือในฐำนขอ้มูลสำกลอ่ืนๆ ท่ีเป็นท่ียอมรับ
ในศำสตร์นั้นๆ หรือวำรสำรวชิำกำรท่ียอมรับโดยส ำนกังำนคณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำ (สกอ.) ให้เป็น
วำรสำรระดบันำนำชำติ และมีช่ือปรำกฏในบญัชีรำยช่ือท่ีเผยแพร่โดยส ำนกังำนฯ 
 



              
              ส ำนกัประกนัคุณภำพ                         คู่มือตวับ่งช้ีกำรประเมิน และเกณฑม์ำตรฐำนกำรประเมินคุณภำพของมทร. พระนคร 

5-18 

หน่วยงานหรือองค์กรระดับชาติ หมำยถึง หน่วยงำนรำชกำรระดบักรมหรือเทียบเท่ำข้ึนไป 
หรือรัฐวสิำหกิจ หรือองคก์ำรมหำชน หรือองคก์รกลำงระดบัชำติทั้งภำครัฐและเอกชน 

หลกัธรรมาภิบาล3  หมำยถึง  กำรปกครอง กำรบริหำร กำรจดักำร กำรควบคุม ดูแลกิจกำร 
ต่ำงๆ ใหเ้ป็นไปในครรลองธรรม นอกจำกน้ี ยงัหมำยถึงกำรบริหำรจดักำรท่ีดี ซ่ึงสำมำรถน ำไปใช้ไดท้ั้ง
ภำครัฐและเอกชน ธรรมท่ีใช้ในกำรบริหำรงำนน้ีมีควำมหมำยอย่ำงกวำ้งขวำง กล่ำวคือหำได้มี
ควำมหมำยเพียงหลกัธรรมทำงศำสนำเท่ำนั้น แต่รวมถึงศีลธรรม คุณธรรม จริยธรรมและควำมถูกตอ้ง
ชอบธรรมทั้ งปวง ซ่ึงวิญญูชนพึงมีและพึงประพฤติปฏิบัติ อำทิ ควำมโปร่งใสตรวจสอบได้ กำร
ปรำศจำกกำรแทรกแซงจำกองคก์ำรภำยนอก เป็นตน้ 

หลกัธรรมำภิบำลของกำรบริหำรกิจกำรบำ้นเมืองท่ีดี (Good Governance) ท่ีเหมำะสม 
จะน ำมำปรับใชใ้นภำครัฐมี 10 องคป์ระกอบ ดงัน้ี4 

1) หลักประสิทธิผล  (Effectiveness) คือ ผลกำรปฏิบติัรำชกำรท่ีบรรลุวตัถุประสงค์และ
เป้ำหมำยของแผนกำรปฏิบติัรำชกำรตำมท่ีได้รับงบประมำณมำด ำเนินกำรรวมถึงสำมำรถเทียบเคียงกบั
ส่วนรำชกำรหรือหน่วยงำนท่ีมีภำรกิจคลำ้ยคลึงกนัและมีผลกำรปฏิบติังำนในระดบัชั้นน ำของประเทศ
เพื่อให้เกิดประโยชน์สุขต่อประชำชนโดยกำรปฏิบัติรำชกำรจะต้องมีทิศทำงยุทธศำสตร์ และ
เป้ำประสงค์ท่ีชัดเจนมีกระบวนกำรปฏิบติังำนและระบบงำนท่ีเป็นมำตรฐำน รวมถึงมีกำรติดตำม
ประเมินผลและพฒันำปรับปรุงอยำ่งต่อเน่ืองและเป็นระบบ 

2) หลกัประสิทธิภำพ (Efficiency) คือ กำรบริหำรรำชกำรตำมแนวทำงกำรก ำกบัดูแลท่ีดีท่ีมีกำร
ออกแบบกระบวนกำรปฏิบติังำนโดยใช้เทคนิคและเคร่ืองมือกำรบริหำรจดักำรท่ีเหมำะสมให้องค์กำร
สำมำรถใช้ทรัพยำกรทั้งด้ำนตน้ทุน แรงงำนและระยะเวลำให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อกำรพฒันำขีด
ควำมสำมำรถในกำรปฏิบติัรำชกำรตำมภำรกิจเพื่อตอบสนองควำมตอ้งกำรของประชำชนและผูมี้ส่วน
ไดส่้วนเสียทุกกลุ่ม 

3) หลกักำรตอบสนอง (Responsiveness) คือ กำรให้บริกำรท่ีสำมำรถด ำเนินกำรได้ภำยใน
ระยะเวลำท่ีก ำหนด และสร้ำงควำมเช่ือมัน่ ควำมไวว้ำงใจ รวมถึงตอบสนองควำมคำดหวงัหรือควำม
ตอ้งกำรของประชำชนผูรั้บบริกำร และผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียท่ีมีควำมหลำกหลำยและมีควำมแตกต่ำง 

4) หลกัภำระรับผิดชอบ (Accountability) คือ กำรแสดงควำมรับผิดชอบในกำรปฏิบติัหน้ำท่ี
และผลงำนต่อเป้ำหมำยท่ีก ำหนดไว ้โดยควำมรับผิดชอบนั้นควรอยู่ในระดบัท่ีสนองต่อควำมคำดหวงั
ของสำธำรณะ รวมทั้งกำรแสดงถึงควำมส ำนึกในกำรรับผดิชอบต่อปัญหำสำธำรณะ 

 
3   ดูเพ่ิมเติม “คู่มือนโยบำยกำรก ำกบัดูแลองคก์ำรท่ีดี” ส ำนกังำนคณะกรรมกำรพฒันำระบบรำชกำร (ส ำนกังำน 

ก.พ.ร.) 
4   ดูเพ่ิมเติม “คู่มือกำรจดัระดบักำรก ำกบัดูแลองคก์ำรภำครัฐตำมหลกัธรรมำภิบำลของกำรบริหำรกิจกำรบำ้นเมืองท่ีดี 

(Good Governance Rating)” ส ำนกังำนคณะกรรมกำรพฒันำระบบรำชกำร (ส ำนกังำน ก.พ.ร.) 
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5)  หลกัควำมโปร่งใส(Transparency) อ กระบวนกำรเปิดเผยอยำ่งตรงไปตรงมำ ช้ีแจงไดเ้ม่ือมี
ขอ้สงสัยและสำมำรถเข้ำถึงข้อมูลข่ำวสำรอนัไม่ต้องห้ำมตำมกฎหมำยได้อย่ำงเสรี โดยประชำชน
สำมำรถรู้ทุกขั้นตอนในกำรด ำเนินกิจกรรมหรือกระบวนกำรต่ำงๆ และสำมำรถตรวจสอบได ้

6) หลกักำรมีส่วนรวม (Participation) คือ กระบวนกำรท่ีขำ้รำชกำร ประชำชนและผูมี้ส่วนได้
ส่วนเสียทุกกลุ่มมีโอกำสได ้เขำ้ร่วมในกำรรับรู้เรียนรู้ ท ำควำมเขำ้ใจร่วมแสดงทศันะ ร่วมเสนอปัญหำ
หรือ ประเด็นท่ีส ำคญัท่ีเก่ียวขอ้ง ร่วมคิดแนวทำงร่วมกำรแก้ไขปัญหำ ร่วมในกระบวนกำรตดัสินใจ 
และร่วมกระบวนกำรพฒันำในฐำนะหุน้ส่วนกำรพฒันำ 

7) หลกักำรกระจำยอ ำนำจ (Decentralization) คือ กำรถ่ำยโอนอ ำนำจกำรตดัสินใจ ทรัพยำกร 
และภำรกิจจำกส่วนรำชกำรส่วนกลำงให้แก่หน่วยกำรปกครองอ่ืนๆ (รำชกำรบริหำรส่วนทอ้งถ่ิน) และ
ภำคประชำชนด ำเนินกำรแทนโดยมีอิสระตำมสมควร รวมถึงกำรมอบอ ำนำจและควำมรับผิดชอบใน
กำรตดัสินใจและกำรด ำเนินกำรให้แก่บุคลำกร โดยมุ่งเนน้กำรสร้ำงควำมพึงพอใจในกำรให้บริกำรต่อ
ผูรั้บบริกำรและผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย กำรปรับปรุงกระบวนกำร และเพิ่มผลิตภำพเพื่อผลกำรด ำเนินงำนท่ี
ดีของส่วนรำชกำร 

8) หลกันิติธรรม (Rule of Law) คือ กำรใช้อ ำนำจของกฎหมำย กฎระเบียบ ข้อบงัคบั ในกำร
บริหำรรำชกำรดว้ยควำมเป็นธรรม ไม่เลือกปฏิบติัและค ำนึงถึงสิทธิเสรีภำพของผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย 

9) หลกัควำมเสมอภำค (Equity)  คือกำรไดรั้บกำรปฏิบติัและไดรั้บบริกำรอยำ่งเท่ำเทียมกนัโดย
ไม่มีกำรแบ่งแยกดำ้น ชำยหรือหญิง ถ่ินก ำเนิด เช้ือชำติ ภำษำ เพศ อำยุ ควำมพิกำร สภำพทำงกำยหรือ
สุขภำพ สถำนะของบุคคล ฐำนะทำงเศรษฐกิจและสังคม ควำมเช่ือทำงศำสนำ กำรศึกษำ กำรฝึกอบรม 
และอ่ืนๆ 

10) หลกัมุ่งเนน้ฉนัทำมติ  (Consensus Oriented)  คือ  กำรหำขอ้ตกลงทัว่ไปภำยในกลุ่ม 
ผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียท่ีเก่ียวขอ้ง ซ่ึงเป็นขอ้ตกลงท่ี เกิดจำกกำรใชก้ระบวนกำรเพื่อหำขอ้คิดเห็นจำกกลุ่ม
บุคคลท่ีได้รับประโยชน์และเสียประโยชน์ โดยเฉพำะกลุ่มท่ีไดรั้บผลกระทบโดยตรงซ่ึงต้องไม่มีขอ้
คดัคำ้นท่ียุติไม่ไดใ้นประเด็นท่ีส ำคญั โดยฉนัทำมติไม่จ  ำเป็นตอ้งหมำยควำมวำ่เป็นควำมเห็นพอ้งโดย
เอกฉนัท ์

หลกัสูตรสาขาวชิาชีพ หมำยถึง รำยวชิำและประสบกำรณ์ทั้งหมดท่ีผูเ้รียนตอ้งศึกษำเพื่อให ้
ไดรั้บกำรรับรองจำกสภำหรือองคก์รวชิำชีพท่ีก ำหนดตำมกฎหมำย 

อาจารย์ประจํา หมำยถึง ขำ้รำชกำรพนกังำนและบุคลำกรท่ีมีสัญญำจ้ำงกบัสถำบนัอุดม ศึกษำ
ทั้งปีกำรศึกษำ ซ่ึงมีหนำ้ท่ีควำมรับผดิชอบตำมพนัธกิจหลกัของสถำบนัอุดมศึกษำ 
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ภาคผนวก ข 

นิยามคาํศัพท์ข้อมูลพืน้ฐาน 
การเงินและงบประมาณ 
 
รายรับทั้งหมดของสถาบัน (ปีงบประมาณ)  

หมำยถึง รำยไดท่ี้สถำบนัไดรั้บไม่วำ่จะเป็นจำกงบประมำณแผน่ดิน หรือรำยไดท่ี้เป็นเงินนอกระบบ 
รายได้จากงบประมาณแผ่นดนิ  

หมำยถึง รำยไดท่ี้ไดรั้บจำกรัฐบำลตำมพระรำชบญัญติังบประมำณรำยจ่ำยเพ่ิมเติมหรือท่ีก ำหนดข้ึนใหม่ใน
ระหวำ่งปีงบประมำณ 
รายได้ทีเ่ป็นเงนินอกระบบ หมำยถึง 

1. เงินกู ้เงินช่วยเหลือจำกต่ำงประเทศ (เงินท่ีรัฐบำลและหรือองค์กรสถำบนัระหวำ่งประเทศมอบให้ส่วน
รำชกำร เพ่ือกำรด ำเนินงำนตำมโครงกำรต่ำงๆ) 

2. เงินรำยได้ของส่วนรำชกำร (เ งินท่ีส่วนรำชกำรได้รับโดยไม่ต้องน ำส่งคลังตำมมำตรำ 24 ของ
พระรำชบญัญติัวธีิกำรงบประมำณ) เช่น ค่ำหน่วยกิต ค่ำธรรมเนียมกำรศึกษำ ค่ำบ ำรุงกำรศึกษำ ค่ำธรรมเนียมและหรือ
ค่ำบ ำรุงท่ีมีช่ือเรียกเป็นอยำ่งอ่ืนท่ีเกิดจำกโครงกำรปกติและโครงกำรพิเศษ 

3. เงินและทรัพยสิ์นช่วยรำชกำร หมำยถึง เงินหรือทรัพยสิ์นท่ีบุคคล บริษทั ห้ำงร้ำนหรือสถำบนั บริจำค
ช่วยเหลือแก่ส่วนรำชกำรตำมวตัถุประสงคต์่ำงๆ ส ำหรับสถำบนัเอกชน รายรับทั้งหมดของสถาบัน หมำยถึง รำยไดท่ี้
สถำบนัไดรั้บจำกกำรด ำเนินกิจกำรของสถำบนั รวมทั้งเงินบริจำค 
รายรับจากการบริการวชิาการและวชิาชีพ  

หมำยถึง รำยได้ท่ีหน่วยงำนได้รับจำกกำรให้บริกำรวิชำกำร วิชำชีพ เช่น ค่ำธรรมเนียมกำรฝึกอบรม 
ค่ำธรรมเนียมในกำรใหบ้ริกำรต่ำงๆ เช่น ค่ำเช่ำหอ้งประชุม ค่ำตอบแทนท่ีปรึกษำ ค่ำตอบแทนในกำรใหบ้ริกำรต่ำงๆ 
ค่าใช้จ่ายทั้งหมดของสถาบันโดยไม่รวมครุภัณฑ์ อาคารสถานที ่และทีด่นิ  

หมำยถึง ค่ำใช้จ่ำยท่ีสถำบันก ำหนดไวส้ ำหรับใช้จ่ำยในกำรด ำเนินงำนของสถำบันจำกทุกแหล่งรำยรับ 
ประกอบไปดว้ย ค่ำใชจ่้ำยบุคลำกร ไดแ้ก่ เงินเดือน ค่ำจำ้งประจ ำ ค่ำจำ้งชัว่ครำว ค่ำตอบแทนพนกังำน ค่ำใชจ่้ำยในกำร
ด ำเนินกำร ไดแ้ก่ ค่ำตอบแทนลกัษณะอ่ืนๆ นอกเหนือจำกค่ำใชจ่้ำยบุคลำกร ค่ำใชส้อย วสัดุ สำธำรณูปโภค ค่ำใชจ่้ำย
จำกงบอุดหนุน ใหแ้สดงค่ำใชจ่้ำยในรูปของงบประมำณท่ีก ำหนดไวเ้พ่ือใชจ่้ำย และค่ำใชจ่้ำยจริง 
ค่าใช้จ่ายด้านครุภัณฑ์ อาคารสถานที ่และทีด่นิ (ปีงบประมาณ) 

 หมำยถึง ค่ำใชจ่้ำยท่ีสถำบนัก ำหนดไวส้ ำหรับใชจ่้ำยเป็นค่ำครุภณัฑ ์อำคำรสถำนท่ี และท่ีดินจำกทุกแหล่ง
รำยรับใหแ้สดงค่ำใชจ่้ำยในรูปของงบประมำณท่ีก ำหนดไวเ้พ่ือใชจ่้ำยและค่ำใชจ่้ำยจริง 
ค่าใช้จ่ายและมูลค่าในการบริการวชิาการและวชิาชีพ  

หมำยถึง ค่ำใชจ่้ำยทั้งหมดในรูปของตวัเงิน (In cash) ท่ีสถำบนัใชใ้นกำรบริกำรวิชำกำรและวิชำชีพ และ
มูลค่ำท่ีค  ำนวณเป็นจ ำนวนเงินเทียบเคียงจำกกำรบริกำรท่ีสถำบันจัดให้ เช่น ค่ำตอบแทนวิทยำกร ค่ำใช้สถำนท่ี 
อุปกรณ์ (In kind) ท่ีสถำบนัก ำหนดไวส้ ำหรับใชจ่้ำย ให้แสดงค่ำใชจ่้ำยในรูปงบประมำณท่ีก ำหนดไวเ้พ่ือใชจ่้ำยและ
ค่ำใชจ่้ำยจริงของโครงกำรท่ีจดับริกำรทั้งท่ีมีกำรเรียกเก็บค่ำธรรมเนียมและไม่เรียกเก็บค่ำธรรมเนียม 
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ค่าใช้จ่ายและมูลค่าในการทาํนุบํารุงศิลปวฒันธรรม  
หมำยถึง ค่ำใช้จ่ำยทั้ งหมดในรูปของตัวเงิน (In cash) ท่ีสถำบันใช้ในกำรอนุรักษ์ พฒันำ ท ำนุบ ำรุง

ศิลปวฒันธรรม และมูลค่ำท่ีค  ำนวณเป็นจ ำนวนเงินเทียบเคียงจำกกำรด ำเนินกิจกรรมในกำรอนุรักษพ์ฒันำ ท ำนุบ ำรุง
ศิลปวฒันธรรมท่ีสถำบนัจดัให ้เช่น ค่ำตอบแทนวิทยำกร ค่ำใชส้ถำนท่ี อุปกรณ์ (In kind) ท่ีสถำบนัก ำหนดไวส้ ำหรับ
ใชจ่้ำยใหแ้สดงค่ำใชจ่้ำยในรูปของงบประมำณท่ีก ำหนดไวเ้พ่ือใชจ่้ำยและค่ำใชจ่้ำยจริง 
ค่าใช้จ่ายเพือ่พฒันาอาจารย์  

หมำยถึง ค่ำใชจ่้ำยในกำรพฒันำควำมรู้และทกัษะในวชิำชีพ ไดแ้ก่ ค่ำใชจ่้ำยในกำรศึกษำต่อ ค่ำใชจ่้ำยในกำร
อบรม สมัมนำ ดูงำน น ำเสนอบทควำมในท่ีประชุมทำงวชิำกำรในต่ำงประเทศ 
ค่าใช้จ่ายในระบบห้องสมุด คอมพวิเตอร์ และศูนย์สารสนเทศ (ปีงบประมาณ)  

หมำยถึง ค่ำใชจ่้ำยท่ีสถำบนัใชเ้พ่ือกำรพฒันำระบบหอ้งสมุด ศูนยค์อมพิวเตอร์ และหรือศูนยส์ำรสนเทศ เพ่ือ
สนบัสนุนกำรเรียนกำรสอนทั้งหมด นบัรวมทั้งงบด ำเนินกำรและค่ำเส่ือมรำคำจำกงบลงทุน 

งบดําเนินการ หมำยถึง ค่ำใชจ่้ำยท่ีจ่ำยไปในกำรจดัซ้ือหนังสือ วำรสำร ส่ิงพิมพ ์ส่ือมลัติมีเดีย ค่ำใชบ้ริกำร 
Internet Service Provider (ISP) ค่ำเช่ำเคร่ืองคอมพิวเตอร์ ค่ำใชบ้ริกำรฐำนขอ้มูลอิเล็กทรอนิกส์ ค่ำใชจ่้ำยในกำร
ปรับปรุงหอ้งสมุด หอ้งปฏิบติักำรคอมพิวเตอร์ ค่ำจำ้งบุคลำกร ค่ำตอบแทนใชส้อย วสัดุ สำธำรณูปโภค 
 งบลงทุน หมำยถึง ค่ำใช้จ่ำยท่ีใช้ในกำรจัดซ้ือระบบ อุปกรณ์ ชุดค ำสั่งงำนประยุกต์คอมพิวเตอร์ ระบบ
เครือข่ำย 
เงนิเหลอืจ่ายสุทธิ 

 หมำยถึง ผลต่ำงในระหวำ่งงบประมำณและคำ่ใชจ่้ำยจริงท่ีเกิดข้ึน นบัรวมทั้งงบด ำเนินกำรและงบลงทุน เป็น
กำรเปรียบเทียบในระหวำ่งงบประมำณท่ีก ำหนดไวใ้นกำรด ำเนินงำนตำมกิจกำรของสถำบนักบัค่ำใชจ่้ำยจริงท่ีเกิดข้ึน
ในแต่ละรำยกำรเพ่ือวดัประสิทธิภำพและประสิทธิผลในกำรท ำงบประมำณและกำรบริหำรงบประมำณ 
สินทรัพย์ถาวร  

หมำยถึง สินทรัพยข์องสถำบนัในฐำนะนิติบุคคล ประกอบไปดว้ย ครุภณัฑ ์อำคำร ท่ีดิน ส่ิงก่อสร้ำง 
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