เปรียบเทียบเกณฑ์ สกอ. ระดับคณะ กับ ระดับสถาบัน
ตามคู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษา 2557
ระดับคณะ
ระดับสถาบัน
ตัวบ่งชี้ที่ 1.1 ผลการบริหารจัดการหลักสูตรโดยรวม
ตัวบ่งชี้ที่ 1.1 ผลการบริหารจัดการหลักสูตรโดยรวม
ชนิดของตัวบ่งชี้ : ผลลัพธ์
ชนิดของตัวบ่งชี้ : ผลลัพธ์
เกณฑ์การประเมิน :
เกณฑ์การประเมิน :
ค่าเฉลี่ยของคะแนนประเมินทุกหลักสูตรที่คณะรับผิดชอบ
ค่าเฉลี่ยของคะแนนประเมินทุกหลักสูตรที่สถาบันรับผิดชอบ
สูตรการคานวณ :
สูตรการคานวณ :
คะแนนที่ได้ =

ผลรวมของค่าคะแนนประเมินของทุกหลักสูตร
จานวนหลักสูตรทัง้ หมดที่คณะรับผิดชอบ

คะแนนที่ได้ =

ผลรวมของค่าคะแนนประเมินของทุกหลักสูตร
จานวนหลักสูตรทั้งหมดที่สถาบันรับผิดชอบ

หมายเหตุ :

หมายเหตุ :

หลักสูตรที่ได้รับการรับรองโดยระบบอื่นๆ ตามที่
- หลักสูตรที่ได้รับการรับรองโดยระบบอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการ
ประกันคุณภาพภายในระดับอุดมศึกษาเห็นชอบ ไม่ต้องนาคะแนน คณะกรรมการประกันคุณภาพภายในระดับอุดมศึกษาเห็นชอบ ไม่
การประเมินของหลักสูตรนั้นมาคานวณในตัวบ่งชี้นี้ แต่ต้องรายงาน ต้องนาคะแนนการประเมินของหลักสูตรนั้นมาคานวณในตัวบ่งชี้นี้
แต่ต้องรายงานผลการรับรองตามระบบนั้นๆ ในตัวบ่งชี้นี้ครบถ้วน
ผลการรับรองตามระบบนั้น ๆ ในตัวบ่งชี้นี้ให้ครบถ้วน
- ในการคานวณค่าคะแนน หากหลักสูตรใช้ระบบอื่นที่ไม่ใช่ของ
สกอ. ไม่ต้องนามาคานวณทั้งตัวตั้งตัวหาร
- ทุกหลักสูตรที่มีการจัดการเรียนการสอน (แม้วา่ จะเป็นหลักสูตร
ที่ขอปิดดาเนินการแล้วแต่ยังมีนกั ศึกษาคงค้างอยู่) ให้นามาคานวณ
ด้วยทั้งตัวตั้งตัวหาร โดยใช้เฉพาะตัวบ่งชี้ที่เกี่ยวข้องเท่านั้น

ตัวบ่งชี้ที่ 1.2 อาจารย์ประจาคณะที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก
ชนิดของตัวบ่งชี้ : ปัจจัยนาเข้า
เกณฑ์การประเมิน :
โดยการแปลงค่าร้อยละของอาจารย์ประจาคณะที่มีคุณวุฒิ
ปริญญาเอกเป็นคะแนนระหว่าง 0-5
1.เกณฑ์เฉพาะสถาบันกลุ่ม ข และ ค2
ค่าร้อยละของอาจารย์ประจาคณะที่มีคุณวุฒิปริญญา
เอกที่กาหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 40 ขึ้นไป
2.เกณฑ์เฉพาะสถาบันกลุ่ม ค1 และ ง
ค่าร้อยละของอาจารย์ประจาคณะที่มีคุณวุฒิปริญญา
เอกที่กาหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 80 ขึ้นไป

ตัวบ่งชี้ที่ 1.2 อาจารย์ประจาสถาบันที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก
ชนิดของตัวบ่งชี้ : ปัจจัยนาเข้า
เกณฑ์การประเมิน :
โดยการแปลงค่าร้อยละของอาจารย์ประจาสถาบันที่มี
คุณวุฒิปริญญาเอกเป็นคะแนนระหว่าง 0-5
1.เกณฑ์เฉพาะสถาบันกลุ่ม ข และ ค2
ค่าร้อยละของอาจารย์ประจาสถาบันที่มีคุณวุฒิปริญญา
เอกที่กาหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 40 ขึ้นไป
2.เกณฑ์เฉพาะสถาบันกลุ่ม ค1 และ ง
ค่าร้อยละของอาจารย์ประจาสถาบันที่มีคุณวุฒิปริญญา
เอกที่กาหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 80 ขึ้นไป
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สูตรการคานวณ :
1. คานวณค่าร้อยละของอาจารย์ประจาคณะที่มีวุฒิปริญญา
เอก ตามสูตร
จานวนอาจารย์ประจาคณะทีม่ ีคณ
ุ วุฒิปริญญาเอก
จานวนอาจารย์ประจาคณะทั้งหมด

สูตรการคานวณ :
1. คานวณค่าร้อยละของอาจารย์ประจาสถาบันที่มีวุฒิ
ปริญญาเอก
จานวนอาจารย์ประจาสถาบันที่มคี ุณวุฒิปริญญาเอก
จานวนอาจารย์ประจาสถาบันทั้งหมด

X100

2. แปลงค่าร้อยละที่คานวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5

X100

2. แปลงค่าร้อยละที่คานวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม

คะแนนที่ได้ =
ร้อยละของอาจารย์ประจาคณะทีม่ ีคุณวุฒิปริญญาเอก
ร้อยละของอาจารย์ประจาคณะทีม่ ีคุณวุฒิปริญญาเอกที่ X 5
กาหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5

5 คะแนนที่ได้ =

หมายเหตุ :

หมายเหตุ :

1. คุณวุฒิปริญญาเอกพิจารณาจากระดับคุณวุฒิที่ได้รับหรือ
เทียบเท่าตามหลักเกณฑ์การพิจารณาคุณวุฒิของกระทรวงศึกษาธิการ
กรณีที่มีการปรับวุฒิการศึกษาให้มีหลักฐานการสาเร็จการศึกษาภายใน
รอบปีการศึกษานัน้ ทั้งนี้ อาจใช้คุณวุฒิอื่นเทียบเท่าคุณวุฒิปริญญา
เอกได้สาหรับกรณีที่บางสาขาวิชาชีพมีคุณวุฒิอื่นที่เหมาะสมกว่า ทั้งนี้
ต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการการอุดมศึกษา
2. การนับจานวนอาจารย์ประจา ให้นับตามปีการศึกษาและนับ
ทั้งที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาต่อ ในกรณีที่มีอาจารย์บรรจุใหม่ในปี
ที่ประเมิน ดังนี้
9-12 เดือน คิดเป็น 1 คน
6 เดือนขึ้นไปแต่ไม่ถึง 9 เดือน คิดเป็น 0.5 คน

1. คุณวุฒิปริญญาเอก พิจารณาจากระดับคุณวุฒิที่ได้รับหรือ
เทียบเท่าตามหลักเกณฑ์การพิจารณาคุณวุฒิของกระทรวงศึกษาธิการ
กรณีที่มีการปรับวุฒิการศึกษาให้มีหลักฐาน การสาเร็จการศึกษา
ภายในรอบปีการศึกษานั้น ทั้งนี้ อาจใช้คุณวุฒิอื่นเทียบเท่าคุณวุฒิ
ปริญญาเอกได้สาหรับกรณีที่บางสาขาวิชาชีพมีคุณวุฒิอื่นที่เหมาะสม
กว่า ทั้งนี้ ต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการการอุดมศึกษา
2. การนับจานวนอาจารย์ประจา ให้นับตามปีการศึกษาและนับ
ทั้งที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาต่อ ในกรณีที่มีอาจารย์บรรจุใหม่ในปี
ที่ประเมิน ดังนี้
9-12 เดือน คิดเป็น 1 คน
6 เดือนขึ้นไปแต่ไม่ถึง 9 เดือน คิดเป็น 0.5 คน

น้อยกว่า 6 เดือน ไม่สามารถนามานับได้
ตัวบ่งชี้ที่ 1.3 อาจารย์ประจาคณะที่ดารงตาแหน่งทางวิชาการ
ชนิดของตัวบ่งชี้ : ปัจจัยนาเข้า
เกณฑ์การประเมิน :
โดยการแปลงค่าร้อยละของอาจารย์ประจาคณะทีด่ ารง
ตาแหน่งทางวิชาการเป็นคะแนนระหว่าง 0-5
1.เกณฑ์เฉพาะสถาบันกลุ่ม ข และ ค2
ค่าร้อยละของอาจารย์ประจาคณะที่ดารงตาแหน่ง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์
รวมกัน ที่กาหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 60 ขึ้นไป

น้อยกว่า 6 เดือน ไม่สามารถนามานับได้
ตัวบ่งชี้ที่ 1.3 อาจารย์ประจาสถาบันที่ดารงตาแหน่งทางวิชาการ
ชนิดของตัวบ่งชี้ : ปัจจัยนาเข้า
เกณฑ์การประเมิน :
โดยการแปลงค่าร้อยละของอาจารย์ประจาสถาบันที่ดารง
ตาแหน่งทางวิชาการเป็นคะแนนระหว่าง 0-5
1.เกณฑ์เฉพาะสถาบันกลุ่ม ข และ ค2
ค่าร้อยละของอาจารย์ประจาสถาบันที่ดารงตาแหน่ง ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์รวมกัน ที่
กาหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 60 ขึ้นไป

ร้อยละของอาจารย์ประจาสถาบันที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก
ร้อยละของอาจารย์ประจาสถาบันที่มีคุณวุฒิปริญญา X 5
เอกที่กาหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5
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2.เกณฑ์เฉพาะสถาบันกลุ่ม ค1 และ ง
ค่าร้อยละของอาจารย์ประจาคณะที่ดารงตาแหน่ง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์
รวมกัน ที่กาหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 80 ขึ้นไป

2.เกณฑ์เฉพาะสถาบันกลุ่ม ค1 และ ง
ค่าร้อยละของอาจารย์ประจาสถาบันที่ดารงตาแหน่ง ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์รวมกัน ที่
กาหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 80 ขึ้นไป

สูตรการคานวณ :
1. คานวณค่าร้อยละของอาจารย์ประจาคณะทีด่ ารงตาแหน่ง
ทางวิชาการ ตามสูตร

สูตรการคานวณ :
1. คานวณค่าร้อยละของอาจารย์ประจาสถาบันทีด่ ารงตาแหน่ง
ทางวิชาการ ตามสูตร

จานวนอาจารย์ประจาคณะทีด่ ารงตาแหน่งทางวิชาการ
จานวนอาจารย์ประจาคณะทั้งหมด

จานวนอาจารย์ประจาสถาบันทีด่ ารงตาแหน่ง
ทางวิชาการ
จานวนอาจารย์ประจาสถาบันทั้งหมด

X 100

X
100

2. แปลงค่าร้อยละที่คานวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5
2. แปลงค่าร้อยละที่คานวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5
ค่าคะแนนที่ได้ =

ค่าคะแนนที่ได้ =
ร้อยละของอาจารย์ประจาคณะทีด่ ารงตาแหน่งทางวิชาการ
ร้อยละของอาจารย์ประจาคณะทีด่ ารงตาแหน่งทางวิชาการ X 5
ที่กาหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5

ร้อยละของอาจารย์ประจาสถาบันทีด่ ารงตาแหน่งทาง
วิชาการ
X5
ร้อยละของอาจารย์ประจาสถาบันทีด่ ารงตาแหน่งทาง
วิชาการที่กาหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5

ตัวบ่งชี้ที่ 1.4 จานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่าต่อ
จานวนอาจารย์ประจา
ชนิดของตัวบ่งชี้ : ปัจจัยนาเข้า
เกณฑ์การประเมิน :
ในกรณีที่จานวนนักศึกษาเต็มเวลาต่ออาจารย์ประจาน้อยกว่า
หรือเท่ากับเกณฑ์มาตรฐานกาหนดเป็นคะแนน 5
ในกรณีที่จานวนนักศึกษาเต็มเวลาต่ออาจารย์ประจามากกว่า
เกณฑ์มาตรฐานให้คานวณหาค่าความแตกต่างระหว่างจานวน
นักศึกษาเต็มเวลาต่ออาจารย์ประจากับเกณฑ์มาตรฐาน และนา
ค่าความแตกต่างมาพิจารณาดังนี้
ค่าความแตกต่างของจานวนนักศึกษาเต็มเวลาต่ออาจารย์
ประจาที่สูงกว่าเกณฑ์มาตรฐานตั้งแต่ร้อยละ 20 กาหนดเป็น
คะแนน 0
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ค่าความแตกต่างของจานวนนักศึกษาเต็มเวลาต่ออาจารย์
ประจาที่สูงกว่าเกณฑ์มาตรฐานตั้งแต่ร้อยละ 0.01 และไม่เกิน
ร้อยละ 20 ให้นามาเทียบบัญญัติไตรยางศ์ตามสูตรเพื่อเป็น
คะแนนของหลักสูตรนั้น ๆ

ระดับสถาบัน

สูตรการคานวณจานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่า
1. คานวณค่าหน่วยกิตนักศึกษา (Student Credit Hours :
SCH) ซึ่งก็คือผลรวมของผลคูณระหว่างจานวนนักศึกษาที่
ลงทะเบียนเรียนกับจานวนหน่วยกิตแต่ละรายวิชาที่เปิดสอนทุก
รายวิชาตลอดปีการศึกษา รวบรวมหลังจากนักศึกษาลงทะเบียน
แล้วเสร็จ (หมดกาหนดเวลาการเพิ่ม – ถอน) โดยมีสูตรการ
คานวณ ดังนี้
SCH = ∑nici
เมื่อ ni = จานวนนักศึกษาที่ลงทะเบียนในวิชาที่ i
ci
= จานวนหน่วยกิตของวิชาที่ i
2. คานวณค่า FTES โดยใช้สตู รคานวณดังนี้
จานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่าต่อปี(FTES) =
Student Credit Hours (SCH) ทั้งปี
จานวนหน่วยกิตต่อปีการศึกษาตามเกณฑ์มาตรฐานการ
ลงทะเบียนในระดับปริญญานั้น ๆ
การปรับจานวนในระหว่างปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา
ให้มีการปรับค่าจานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่าในระดับ
บัณฑิตศึกษาให้เป็นระดับปริญญาตรีเพื่อนามารวมคานวณหา
สัดส่วน จานวนนักศึกษาเต็มเวลาต่ออาจารย์ประจา
นักศึกษาเต็มเวลาในหน่วยนับปริญญาตรี
1.กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ = FTES ระดับปริญญาตรี+
สุขภาพ
FTES ระดับบัณฑิตศึกษา
2.กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ = FTES ระดับปริญญาตรี+
กายภาพ
(2xFTES ระดับ บัณฑิตศึกษา)
3.กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์ = FTES ระดับปริญญาตรี+
และสังคมศาสตร์
(1.8xFTES ระดับบัณฑิตศึกษา)
4

ระดับคณะ
สัดส่วนจานวนนักศึกษาเต็มเวลาต่ออาจารย์ประจาแยกตาม
กลุ่มสาขา
กลุ่มสาขา
1.วิทยาศาสตร์สุขภาพ
 แพทย์ศาสตร์
 พยาบาลศาสตร์
2.วิทยาศาสตร์กายภาพ
3.วิศวกรรมศาสตร์
4.สถาปัตยกรรมศาสตร์และการผัง
เมือง
5.เกษตร ป่าไม้และประมง
6.บริหารธุรกิจ พาณิชยศาสตร์
บัญชี การจัดการ การท่องเที่ยว
เศรษฐศาสตร์
7.นิติศาสตร์
8.ครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์
9.ศิลปกรรมศาสตร์ วิจิตรศิลป์และ
ประยุกต์ศิลป์
10.สังคมศาสตร์/มนุษย์สาสตร์

ระดับสถาบัน

สัดส่วนจานวนนักศึกษา
เต็มเวลาต่ออาจารย์ประจา

8:1
4:1
6:1
20:1
20:1
8:1
20:1
25:1

50:1
30:1
8:1
25:1

สูตรการคานวณ
1)คานวณหาค่าความแตกต่างจากเกณฑ์มาตรฐานและนามาคิด
เป็นค่าร้อยละ ตามสูตร
สัดส่วนจานวนนักศึกษาเต็มเวลาต่อจานวนอาจารย์ประจาที่เป็นจริง สัดส่วนจานวนนักศึกษาเต็มเวลาต่อจานวนอาจารย์ประจาตามเกณฑ์
มาตรฐาน
สัดส่วนจานวนนักศึกษาเต็มเวลาต่อจานวนอาจารย์ประจาตามเกณฑ์
มาตรฐาน

X
100

2) นาค่าร้อยละจากข้อ 1 มาคานวณคะแนนดังนี้
2.1) ค่าร้อยละทีน่ ้อยกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 0 คิดเป็น 5
คะแนน
2.2) ค่าร้อยละมากกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 20 คิดเป็น 0
คะแนน
5

ระดับคณะ
2.3) ค่าร้อยละมากกว่าร้อยละ 0 แต่น้อยกว่าร้อยละ 20 ให้
นามาคิดคะแนนดังนี้

ระดับสถาบัน

คะแนนที่ได้ = 5 – (ค่าร้อยละที่คานวณได้จาก 2.3)
4
ตัวบ่งชี้ที่ 1.5 การบริการนักศึกษาระดับปริญญาตรี
ชนิดของตัวบ่งชี้ : กระบวนการ
เกณฑ์มาตรฐาน :
1.จัดบริการให้คาปรึกษาทางวิชาการ และการใช้ชีวิตแก่
นักศึกษาในคณะ
2.มีการให้ข้อมูลของหน่วยงานที่ให้บริการ กิจกรรมพิเศษ
นอกหลักสูตร แหล่งงานทั้งเต็มเวลาและนอกเวลาแก่นักศึกษา
3.จัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมเพื่อการทางานเมื่อสาเร็จ
การศึกษาแก่นักศึกษา
4.ประเมินคุณภาพของการจัดกิจกรรมและการจัดบริการใน
ข้อ 1-3 ทุกข้อไม่ต่ากว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5
5.นาผลการประเมินจากข้อ 4 มาปรับปรุงพัฒนาการ
ให้บริการและการให้ข้อมูล เพื่อส่งให้ผลการประเมินสูงขึ้นหรือ
เป็นไปตามความคาดหวังของนักศึกษา
6.ให้ข้อมูลและความรู้ที่เป็นประโยชน์ในการประกอบอาชีพ
แก่ศิษย์เก่า

ตัวบ่งชี้ที่ 1.4 การบริการนักศึกษาระดับปริญญาตรี
ชนิดของตัวบ่งชี้ : กระบวนการ
เกณฑ์มาตรฐาน :
1.จัดบริการให้คาปรึกษา แนะแนวด้านการใช้ชีวิต และการ
เข้าสู่อาชีพแก่นักศึกษาในสถาบัน
2.มีการให้ข้อมูลของหน่วยงานที่ให้บริการ กิจกรรมพิเศษ
นอกหลักสูตร แหล่งงานทั้งเต็มเวลาและนอกเวลาแก่นักศึกษา
3.จัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมเพื่อการทางานเมื่อสาเร็จ
การศึกษาแก่นักศึกษา
4.ประเมินคุณภาพของการจัดกิจกรรมและการจัดบริการใน
ข้อ 1-3 ทุกข้อไม่ต่ากว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5
5.นาผลการประเมินจากข้อ 4 มาปรับปรุงพัฒนาการ
ให้บริการและการให้ข้อมูล เพื่อส่งให้ผลการประเมินสูงขึ้นหรือ
เป็นไปตามความคาดหวังของนักศึกษา
6.ให้ข้อมูลและความรู้ที่เป็นประโยชน์แก่ศิษย์เก่า
เกณฑ์การประเมิน

เกณฑ์การประเมิน
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3
มีการ
มีการ
มีการ
ดาเนินการ ดาเนินการ ดาเนินการ
1 ข้อ
2 ข้อ
3-4 ข้อ

คะแนน 4
มีการ
ดาเนินการ
5 ข้อ

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3
มีการ
มีการ
มีการ
ดาเนินการ ดาเนินการ ดาเนินการ
1 ข้อ
2 ข้อ
3-4 ข้อ

คะแนน 5
มีการ
ดาเนินการ
6 ข้อ
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คะแนน 4
มีการ
ดาเนินการ
5 ข้อ

คะแนน 5
มีการ
ดาเนินการ
6 ข้อ

ระดับคณะ
ตัวบ่งชี้ที่ 1.6 กิจกรรมนักศึกษาระดับปริญญาตรี
ชนิดของตัวบ่งชี้ : กระบวนการ
เกณฑ์มาตรฐาน :
1.จัดทาแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาในภาพรวมของ
คณะ โดยให้นักศึกษามีส่วนร่วมในการจัดทาแผนและการจัด
กิจกรรม
2.ในแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา ให้ดาเนินกิจกรรม
ทีส่ ่งเสริมคุณลักษณะบัณฑิตตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ 5 ประการ ให้ครบถ้วน
ประกอบด้วย
(1) คุณธรรม จริยธรรม
(2) ความรู้
(3) ทักษะทางปัญญา
(4) ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
(5) ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ
3.จัดกิจกรรมให้ความรู้และทักษะการประกันคุณภาพแก่
นักศึกษา
4.ทุกกิจกรรมที่ดาเนินการ มีการประเมินผลความสาเร็จตาม
วัตถุประสงค์ของกิจกรรมและนาผลการประเมินมาปรับปรุงการ
ดาเนินงานครั้งต่อไป
5.ประเมินความสาเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผนการจัด
กิจกรรมพัฒนานักศึกษา
6.นาผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือปรับปรุงการจัด
กิจกรรมเพื่อพัฒนานักศึกษา
เกณฑ์การประเมิน
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3
มีการ
มีการ
มีการ
ดาเนินการ ดาเนินการ ดาเนินการ
1 ข้อ
2 ข้อ
3-4 ข้อ

คะแนน 4
มีการ
ดาเนินการ
5 ข้อ

ระดับสถาบัน
ตัวบ่งชี้ที่ 1.5 กิจกรรมนักศึกษาระดับปริญญาตรี
ชนิดของตัวบ่งชี้ : กระบวนการ
เกณฑ์มาตรฐาน :
1.จัดทาแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาในภาพรวมของ
สถาบัน โดยให้นักศึกษามีส่วนร่วมในการจัดทาแผนและการจัด
กิจกรรม
2.ในแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาให้ดาเนินกิจกรรม
ในประเภทต่อไปนี้ให้ครบถ้วน
- กิจกรรมส่งเสริมคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ที่
กาหนดโดยสถาบัน
- กิจกรรมกีฬา หรือการส่งเสริมสุขภาพ
- กิจกรรมบาเพ็ญประโยชน์ หรือรักษาสิ่งแวดล้อม
- กิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรม
- กิจกรรมส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรม

3.จัดกิจกรรมให้ความรู้และทักษะการประกันคุณภาพ
การศึกษาแก่นักศึกษา
4.ทุกกิจกรรมที่ดาเนินการ มีการประเมินผลความสาเร็จตาม
วัตถุประสงค์ของกิจกรรมและนาผลการประเมินมาปรับปรุงการ
ดาเนินงานครั้งต่อไป
5.ประเมินความสาเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผนการจัด
กิจกรรมพัฒนานักศึกษา
6.นาผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือปรับปรุงการจัด
กิจกรรมพัฒนานักศึกษา
เกณฑ์การประเมิน

คะแนน 5
มีการ
ดาเนินการ
6 ข้อ

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3
มีการ
มีการ
มีการ
ดาเนินการ ดาเนินการ ดาเนินการ
1 ข้อ
2 ข้อ
3-4 ข้อ
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คะแนน 4
มีการ
ดาเนินการ
5 ข้อ

คะแนน 5
มีการ
ดาเนินการ
6 ข้อ

ระดับคณะ
ตัวบ่งชี้ที่ 2.1 ระบบและกลไกการบริหารและพัฒนา
งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์
ชนิดของตัวบ่งชี้ : กระบวนการ
เกณฑ์มาตรฐาน :
1.มีระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารงานวิจัยที่สามารถนาไปใช้
ประโยชน์ในการบริหารงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์
2.สนับสนุนพันธกิจด้านการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ในประเด็น
ต่อไปนี้
- ห้องปฏิบัติการหรือห้องปฏิบัติงานสร้างสรรค์ หรือ
หน่วยวิจัย หรือศูนย์เครื่องมือ หรือศูนย์ให้คาปรึกษาและ
สนับสนุนการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์
- ห้องสมุดหรือแหล่งค้นคว้าข้อมูลสนับสนุนการวิจัย
หรืองานสร้างสรรค์
- สิ่งอานวยความสะดวกหรือการรักษาความปลอดภัย
ในการวิจัยหรือการผลิตงานสร้างสรรค์ เช่น ระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ ระบบรักษาความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการ
- กิจกรรมวิชาการที่ส่งเสริมงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์
เช่น การจัดประชุมวิชาการ การจัดแสดงงานสร้างสรรค์ การจัด
ให้มีศาสตราจารย์อาคันตุกะหรือศาสตราจารย์รับเชิญ ( Visiting
professor)
3.จัดสรรงบประมาณ เพื่อเป็นทุนวิจัยหรืองานสร้างสรรค์
4.จัดสรรงบประมาณเพื่อสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิจัยหรือ
งานสร้างสรรค์ในการประชุมวิชาการหรือการตีพิมพ์ในวารสาร
ระดับชาติหรือนานาชาติ
5.มีการพัฒนาสมรรถนะอาจารย์และนักวิจัย มีการสร้างขวัญ
และกาลังใจตลอดจนยกย่องอาจารย์และนักวิจัยที่มีผลงานวิจัย
หรืองานสร้างสรรค์ดีเด่น
6.มีระบบและกลไกเพื่อช่วยในการคุ้มครองสิทธิ์ของงานวิจัย
หรืองานสร้างสรรค์ที่นาไปใช้ประโยชน์และดาเนินการตามระบบ
ที่กาหนด

ระดับสถาบัน
ตัวบ่งชี้ที่ 2.1 ระบบและกลไกการบริหารและพัฒนา
งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์
ชนิดของตัวบ่งชี้ : กระบวนการ
เกณฑ์มาตรฐาน :
1.มีระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารงานวิจัยที่สามารถนาไปใช้
ประโยชน์ในการบริหารงานวิจัยและงานสร้างสรรค์
2.สนับสนุนพันธกิจด้านการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์อย่างน้อย
ในประเด็นต่อไปนี้
- ห้องปฏิบัติการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ หรือหน่วย
วิจัยหรืองานสร้างสรรค์หรือศูนย์เครื่องมือ หรือศูนย์ให้คาปรึกษา
และสนับสนุนการวิจัย
- ห้องสมุดหรือแหล่งค้นคว้าข้อมูลสนับสนุนการวิจัย
หรืองานสร้างสรรค์
- สิ่งอานวยความสะดวกหรือการรักษาความปลอดภัย
ในการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ เช่น ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
ระบบรักษาความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการวิจัย
- กิจกรรมวิชาการที่ส่งเสริมงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์
เช่น การจัดประชุมวิชาการ การจัดแสดงงานสร้างสรรค์ การจัด
ให้มีศาสตราจารย์อาคันตุกะหรือศาสตราจารย์รับเชิญ ( Visiting
professor)
3.จัดสรรงบประมาณของสถาบัน เพื่อเป็นทุนวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค์
4.จัดสรรงบประมาณเพื่อสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิจัยหรือ
งานสร้างสรรค์ในการประชุมวิชาการหรือการตีพิมพ์ในวารสาร
ระดับชาติหรือนานาชาติ และมีการเผยแพร่ผลงานวิจัยหรือ
งานสร้างสรรค์ในการประชุมวิชาการหรือการตีพิมพ์ใน
วารสารระดับชาติหรือนานาชาติ
5.มีการพัฒนาสมรรถนะอาจารย์และนักวิจัย มีการสร้างขวัญ
และกาลังใจตลอดจนยกย่องอาจารย์และนักวิจัยที่มีผลงานวิจัย
และงานสร้างสรรค์ดีเด่น
6.มีระบบและกลไกเพื่อช่วยในการคุ้มครองสิทธิ์ของงานวิจัย
หรืองานสร้างสรรค์ที่นาไปใช้ประโยชน์และดาเนินการตามระบบ
ที่กาหนด
8
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ระดับสถาบัน

เกณฑ์การประเมิน
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3
มีการ
มีการ
มีการ
ดาเนินการ ดาเนินการ ดาเนินการ
1 ข้อ
2 ข้อ
3-4 ข้อ

เกณฑ์การประเมิน
คะแนน 4
มีการ
ดาเนินการ
5 ข้อ

คะแนน 5
มีการ
ดาเนินการ
6 ข้อ

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3
มีการ
มีการ
มีการ
ดาเนินการ ดาเนินการ ดาเนินการ
1 ข้อ
2 ข้อ
3-4 ข้อ

ตัวบ่งชี้ที่ 2.2 เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์
ชนิดของตัวบ่งชี้ : ปัจจัยนาเข้า
เกณฑ์การประเมิน
โดยการแปลงจานวนเงินต่อจานวนอาจารย์ประจาและ
นักวิจัยประจาเป็นคะแนนระหว่าง 0 – 5
1. เกณฑ์เฉพาะคณะกลุ่ม ข และ ค2 จาแนกเป็น 3 กลุ่ม
สาขาวิชา
กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
จานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากภายใน
และภายนอกสถาบันที่กาหนดให้เป็น คะแนนเต็ม 5 = 60,000
บาทขึ้นไปต่อคน
กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
จานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากภายใน
และภายนอกสถาบันที่กาหนดให้เป็น คะแนนเต็ม 5 = 50,000
บาทขึ้นไปต่อคน
กลุม่ สาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
จานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากภายใน
และภายนอกสถาบันที่กาหนดให้เป็น คะแนนเต็ม 5 = 25,000
บาทขึ้นไปต่อคน
2. เกณฑ์เฉพาะคณะกลุ่ม ค1 และ ง จาแนกเป็น 3 กลุ่ม
สาขาวิชา
กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
จานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากภายใน
และภายนอกสถาบันที่กาหนดให้เป็น คะแนนเต็ม 5 = 220,000
บาทขึ้นไปต่อคน
กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
จานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากภายใน
และภายนอกสถาบันที่กาหนดให้เป็น คะแนนเต็ม 5 = 180,000
บาทขึ้นไปต่อคน

คะแนน 4
มีการ
ดาเนินการ
5 ข้อ

คะแนน 5
มีการ
ดาเนินการ
6 ข้อ

ตัวบ่งชี้ที่ 2.2 เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์
ชนิดของตัวบ่งชี้ : ปัจจัยนาเข้า
เกณฑ์การประเมิน
คะแนนที่ได้ในระดับสถาบัน เป็นค่าเฉลี่ยของคะแนนผลการ
ประเมิน (เงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากภายใน
และภายนอกสถาบัน) ของทุกคณะและหน่วยงานวิจัยในสถาบัน
สูตรการคานวณ
คะแนนที่ได้=
ผลรวมของผลการประเมินเงินสนับสนุนงานวิจัยของ
ทุกคณะและหน่วยงาน
จานวนคณะและหน่วยงานวิจัยทั้งหมดของสถาบัน
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ระดับคณะ
กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
จานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากภายใน
และภายนอกสถาบันที่กาหนดให้เป็น คะแนนเต็ม 5 = 100,000
บาทขึ้นไปต่อคน

ระดับสถาบัน

สูตรการคานวณ
1. คานวณจานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์
จากภายในและภายนอกสถาบันต่อจานวนอาจารย์ประจาและ
นักวิจัย
จานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยฯ =
จานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยฯ จากภายในและภายนอก
จานวนอาจารย์ประจาและนักวิจัย

2. แปลงจานวนเงินที่คานวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม
5
คะแนนที่ได้ =
จานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยฯ จากภายในและภายนอก

X

จานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยฯทีก่ าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 5

สรุปคะแนนที่ได้ในระดับคณะ
คะแนนที่ได้ในระดับคณะ = ค่าเฉลี่ยของคะแนนที่ได้ของทุก
กลุ่มสาขาวิชาในคณะ
หมายเหตุ :
1.จานวนอาจารย์และนักวิจัยให้นับตามปีการศึกษา และนับ
เฉพาะที่ปฏิบัติงานจริงไม่นับรวมผู้ลาศึกษาต่อ
2.ให้ นั บ จ านวนเงิ น ที่ มี ก ารลงนามในสั ญ ญารั บ ทุ น ในปี
การศึ กษาหรือปี งบประมาณหรือปีป ฏิทิน นั้ น ๆ ไม่ ใช่จ านวนเงิ น ที่
เบิกจ่ายจริง
3.กรณีที่มีหลักฐานการแบ่งสัดส่วนเงินสนับสนุนงานวิจัย ซึ่ง
อาจเป็นหลักฐานจากแหล่งทุนหรือหลักฐานจากการตกลงร่วมกันของ
สถาบั นที่ ร่ว มโครงการ ให้ แบ่ง สัด ส่ว นเงิ นตามหลั กฐานที่ป รากฏ
กรณีที่ไม่มีหลักฐาน ให้แบ่งตามสัดส่วนผู้ร่วมวิจัยของแต่ละคณะ
10

ระดับคณะ

ระดับสถาบัน

4.การนับจานวนเงินสนับสนุนโครงการวิจัย สามารถนับเงิน
โครงการวิจัยสถาบันที่ได้ลงนามในสัญญารับทุนโดยอาจารย์ประจา
หรือนักวิจัย แต่ไม่สามารถนับเงินโครงการวิจัยสถาบัน ที่บุคลากร
สายสนับสนุนที่ไม่ใช่นักวิจัยเป็นผู้ดาเนินการ

ตัวบ่งชี้ที่ 2.3 ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจาและ
นักวิจัย
ชนิดของตัวบ่งชี้ : ผลลัพธ์
เกณฑ์การประเมิน :
โดยการแปลงค่าร้อยละของผลรวมถ่วงน้าหนักของผลงาน
ทางวิชาการของอาจารย์ประจาและนักวิจัยเป็นคะแนนระหว่าง
0-5 เกณฑ์แบ่งกลุ่มตามสาขาวิชาดังนี้
1.เกณฑ์เฉพาะคณะ กลุ่ม ข และ ค2
กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ร้อยละของผลรวมถ่วงน้าหนักของผลงานทางวิชาการของ
อาจารย์ประจาและนักวิจัยที่กาหนดไว้เป็น
คะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 30 ขึ้นไป
กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
ร้อยละของผลรวมถ่วงน้าหนักของผลงานทางวิชาการของ
อาจารย์ประจาและนักวิจัยที่กาหนดไว้เป็น
คะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 30 ขึน้ ไป
กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ร้อยละของผลรวมถ่วงน้าหนักของผลงานทางวิชาการของ
อาจารย์ประจาและนักวิจัยที่กาหนดไว้เป็น
คะแนนเต็ม 5 = ร้อยละละ 20 ขึ้น
2.เกณฑ์เฉพาะคณะ กลุ่ม ค1 และ ง2
กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ร้อยละของผลรวมถ่วงน้าหนักของผลงานทางวิชาการของ
อาจารย์ประจาและนักวิจัยที่กาหนดไว้เป็น
คะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 60 ขึ้นไป
กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
ร้อยละของผลรวมถ่วงน้าหนักของผลงานทางวิชาการของ
อาจารย์ประจาและนักวิจัยที่กาหนดไว้เป็น
คะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 60 ขึ้นไป

ตัวบ่งชี้ที่ 2.3 ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจาและ
นักวิจัย
ชนิดของตัวบ่งชี้ : ผลลัพธ์
เกณฑ์การประเมิน :
คะแนนที่ได้ในระดับสถาบันเป็นค่าเฉลี่ยของคะแนนผลการ
ประเมินผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจาและนักวิจัยของ
ทุกคณะและหน่วยงานวิจัยในสถาบัน
สูตรการคานวณ
คะแนนทีไ่ ด้ =
ผลรวมของคะแนนผลการประเมินผลงานทาง
วิชาการของทุกคณะและหน่วยงานวิจัย
จานวนคณะและหน่วยงานวิจัยทั้งหมดในสถาบัน
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กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ร้อยละของผลรวมถ่วงน้าหนักของผลงานทางวิชาการของ
อาจารย์ประจาและนักวิจัยที่กาหนดไว้เป็น
คะแนนเต็ม 5 = ร้อยละละ 40 ขึ้น
สูตรการคานวณ
1. คานวณค่าร้อยละของผลรวมถ่วงน้าหนักของผลงานทาง
วิชาการของอาจารย์ประจาและนักวิจัยตามสูตร
ผลรวมถ่วงน้าหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์
ประจาและนักวิจัย
จานวนอาจารย์ประจาและนักวิจยั ทั้งหมด

ระดับสถาบัน

X
100

2. แปลงค่าร้อยละที่คานวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม5
คะแนนที่ได้=
ร้อยละของผลรวมถ่วงน้าหนักของผลงานทางวิชาการของ
อาจารย์ประจาและนักวิจัย
ร้อยละของผลรวมถ่วงน้าหนักของผลงานทางวิชาการของ
อาจารย์ประจาและนักวิจัยที่กาหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5

X5

ตัวบ่งชี้ที่ 3.1 : การบริการวิชาการแก่สังคม

ตัวบ่งชี้ที่ 3.1 : การบริการวิชาการแก่สังคม

ชนิดของตัวบ่งชี้ : กระบวนการ
เกณฑ์มาตรฐาน :
1.จัดทาแผนการบริการวิชาการประจาปีที่สอดคล้องกับ
ความต้องการของสังคมและกาหนดตัวบ่งชี้วัดความสาเร็จใน
ระดับแผนและโครงการบริการวิชาการแก่สังคมและเสนอ
กรรมการประจาคณะเพื่อพิจารณาอนุมัติ
2.โครงการบริการวิชาการแก่สังคมตามแผน มีการจัดทา
แผนการใช้ประโยชน์จากการบริการวิชาการเพื่อให้เกิดผลต่อ
การพัฒนานักศึกษา ชุมชน หรือสังคม
3.โครงการบริการวิชาการแก่สังคมในข้อ 1 อย่างน้อยต้อง
มีโครงการที่บริการแบบให้เปล่า
4.ประเมินความสาเร็จตามตัวบ่งชี้ของแผนและโครงการ
บริการวิชาการแก่สังคมในข้อ 1 และนาเสนิกรรมการประจา
คณะเพื่อพิจารณา
5.นาผลการประเมินตามข้อ 4 มาปรับปรุงแผนหรือ
พัฒนาการให้บริการวิชาการสังคม

ชนิดของตัวบ่งชี้ : กระบวนการ
เกณฑ์มาตรฐาน :
1.กาหนดชุมชนหรือองค์การเป้าหมายของการให้บริการ
ทางวิชาการแก่สังคมโดยมีความร่วมมือระหว่างคณะหรือ
หน่วยงานเทียบเท่า
2.จัดทาแผนบริการวิชาการโดยมีส่วนร่วมจากชุมชนหรือ
องค์การเป้าหมายที่กาหนดในข้อ 1
3.ชุมชนหรือองค์การเป้าหมายได้รับการพัฒนาและมีความ
เข้มแข็งที่มีหลักฐานที่ปรากฏชัดเจน
4.ชุมชนหรือองค์การเป้าหมายดาเนินการพัฒนาตนเอง
อย่างต่อเนื่อง
5.สถาบันสามารถสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับ
หน่วยงานภายนอกในการพัฒนาชุมชนหรือองค์การเป้าหมาย
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ระดับคณะ
6.คณะมีส่วนร่วมในการบริการวิชาการแก่สังคมในระดับ
สถาบัน

ระดับสถาบัน
6.ทุกคณะมีส่วนร่วมในการดาเนินการตามแผนบริการทาง
วิชาการแก่สังคมของสถาบันตามข้อ 2 โดยมีจานวนอาจารย์
เข้าร่วมไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของอาจารย์ทั้งหมดของสถาบัน
ทั้งนี้ต้องมีอาจารย์มาจากทุกคณะ
เกณฑ์การประเมิน

เกณฑ์การประเมิน
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3
มีการ
มีการ
มีการ
ดาเนินการ ดาเนินการ ดาเนินการ
1 ข้อ
2 ข้อ
3-4 ข้อ

คะแนน 4
มีการ
ดาเนินการ
5 ข้อ

คะแนน 5
มีการ
ดาเนินการ
6 ข้อ

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3
มีการ
มีการ
มีการ
ดาเนินการ ดาเนินการ ดาเนินการ
1 ข้อ
2 ข้อ
3-4 ข้อ

ตัวบ่งชี้ที่ 4.1 : ระบบและกลไกการทานุบารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม
ชนิดของตัวบ่งชี้ : กระบวนการ
เกณฑ์มาตรฐาน :
1.กาหนดผู้รับผิดชอบในการทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม
2.จัดทาแผนด้านทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม และกาหนด
ตัวบ่งชี้วัดความสาเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผน รวมทั้งจัดสรร
งบประมาณเพื่อให้สามารถดาเนินการได้ตามแผน
3.กากับติดตามให้มีการดาเนินงานตามแผนด้านทานุบารุง
ศิลปะและวัฒนธรรม
4.ประเมินความสาเร็จตามตัวบ่งชี้ที่วัดความสาเร็จตาม
วัตถุประสงค์ของแผนด้านทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม
5.นาผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือกิจกรรมด้านทานุ
บารุงศิลปะและวัฒนธรรม
6.เผยแพร่กิจกรรมหรือการบริการด้านทานุบารุงศิลปะและ
วัฒนธรรมต่อสาธารณชน
7.กาหนดหรือสร้างมาตรฐานด้านศิลปะและวัฒนธรรมซึ่ง
เป็นที่ยอมรับในระดับชาติ
เกณฑ์การประเมิน
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3
มีการ
มีการ
มีการ
ดาเนินการ ดาเนินการ ดาเนินการ
1 ข้อ
2 ข้อ
3-4 ข้อ

คะแนน 4
มีการ
ดาเนินการ
5 ข้อ

คะแนน 4
มีการ
ดาเนินการ
5 ข้อ

คะแนน 5
มีการ
ดาเนินการ
6 ข้อ

ตัวบ่งชี้ที่ 4.1 : ระบบและกลไกการทานุบารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม
ชนิดของตัวบ่งชี้ : กระบวนการ
เกณฑ์มาตรฐาน :
1.กาหนดผู้รับผิดชอบในการทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม
2.จัดทาแผนด้านทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม และกาหนด
ตัวบ่งชี้วัดความสาเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผน รวมทั้งจัดสรร
งบประมาณเพื่อให้สามารถดาเนินการได้ตามแผน
3.กากับติดตามให้มีการดาเนินงานตามแผนด้านทานุบารุง
ศิลปะและวัฒนธรรม
4.ประเมินความสาเร็จของตามตัวบ่งชี้ที่วัดความสาเร็จตาม
วัตถุประสงค์ของแผนด้านทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม
5.นาผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือกิจกรรมด้านทานุ
บารุงศิลปะและวัฒนธรรม
6.เผยแพร่กิจกรรมหรือการบริการด้านทานุบารุงศิลปะและ
วัฒนธรรมต่อสาธารณชน
7.กาหนดหรือสร้างมาตรฐานด้านศิลปะและวัฒนธรรมซึ่ง
เป็นที่ยอมรับในระดับชาติ
เกณฑ์การประเมิน

คะแนน 5
มีการ
ดาเนินการ
6-7 ข้อ

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3
มีการ
มีการ
มีการ
ดาเนินการ ดาเนินการ ดาเนินการ
1 ข้อ
2 ข้อ
3-4 ข้อ
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คะแนน 4
มีการ
ดาเนินการ
5 ข้อ

คะแนน 5
มีการ
ดาเนินการ
6-7 ข้อ

ระดับคณะ
ตัวบ่งชี้ที่ 5.1 : การบริหารของสถาบันเพื่อการกากับติดตาม
ผลลัพธ์ตามพันธกิจ กลุ่มสถาบันและเอกลักษณ์ของสถาบัน
ชนิดของตัวบ่งชี้ : กระบวนการ
เกณฑ์มาตรฐาน :
1.พัฒนาแผนกลยุทธ์จากผลการวิเคราะห์ SWOT โดย
เชื่อมโยงกับวิสัยทัศน์ของคณะและสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของ
คณะ สถาบัน รวมทั้งสอดคล้องกับกลุ่มสถาบันและเอกลักษณ์
ของคณะ และพัฒนาไปสู่แผนกลยุทธ์ทางการเงินและแผนปฏิบัติ
การประจาปีตามกรอบเวลาเพื่อให้บรรลุผลตามตัวบ่งชี้และ
เป้าหมายของแผนกลยุทธ์และเสนอผู้บริหารระดับสถาบันเพื่อ
พิจารณาอนุมัติ
2.ดาเนินการวิเคราะห์ข้อมูลทางการเงินที่ประกอบไปด้วย
ต้นทุนต่อหน่วยในแต่ละหลักสูตร สัดส่วนค่าใช้จ่ายเพื่อพัฒนา
นักศึกษา อาจารย์ บุคลากร การจัดการเรียนการสอน อย่าง
ต่อเนื่องเพื่อวิเคราะห์ความคุ้มค่าของการบริหารหลักสูตร
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผลในการผลิตบัณฑิต และโอกาสในการ
แข่งขัน
3.ดาเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงที่เป็นผลจากการ
วิเคราะห์และระบุปัจจัยเสี่ยงที่เกิดจากปัจจัยภายนอก หรือปัจจัย
ที่ไม่สามารถควบคุมได้ที่ส่งผลต่อการดาเนินงานตามพันธกิจของ
คณะและให้ระดับความเสี่ยงลดลงจากเดิม
4.บริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาลอย่างครบถ้วนทั้ง 10
ประการที่อธิบายการดาเนินงานอย่างชัดเจน
5.ค้นหาแนวปฏิบัติที่ดีจากความรู้ทั้งที่มีอยู่ในตัวบุคคล
ทักษะของผู้มีประสบการณ์ตรง และแหล่งเรียนรู้อื่นๆ ตาม
ประเด็นความรู้ อย่างน้อยครอบคลุมพันธกิจด้านการผลิตและ
ด้านการวิจัยจัดเก็บอย่างเป็นระบบโดยเผยแพร่ออกมาเป็น
ลายลักษณ์อักษรและนามาปรับใช้ในการปฏิบัติงานจริง
6.การกากับติดตามผลการดาเนินงานตามแผนการบริหาร
และแผนพัฒนาบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุน
7.ดาเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายในตาม
ระบบและกลไกทีเ่ หมาะสมและสอดคล้องกับพันธกิจและ
พัฒนาการของคณะที่ได้ปรับให้การดาเนินงานด้านการประกัน
คุณภาพเป็นส่วนหนึ่งของการบริหารงานคณะตามปกติที่

ระดับสถาบัน
ตัวบ่งชี้ที่ 5.1 : การบริหารของสถาบันเพื่อการกากับติดตาม
ผลลัพธ์ตามพันธกิจ กลุ่มสถาบันและเอกลักษณ์ของสถาบัน
ชนิดของตัวบ่งชี้ : กระบวนการ
เกณฑ์มาตรฐาน :
1.พัฒนาแผนกลยุทธ์จากผลการวิเคราะห์ SWOT กับ
วิสัยทัศน์ของสถาบัน และพัฒนาไปสู่แผนกลยุทธ์ทางการเงิน
และแผนปฏิบัติการประจาปีตามกรอบเวลาเพื่อให้บรรลุผลตาม
ตัวบ่งชี้และเป้าหมายของแผนกลยุทธ์

2.การกากับติดตามส่งเสริมสนับสนุนให้ทุกคณะดาเนินการ
วิเคราะห์ข้อมูลทางการเงินที่ประกอบไปด้วยต้นทุนต่อหน่วยใน
แต่ละหลักสูตร สัดส่วนค่าใช้จ่ายเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ
ประสิทธิผลในการผลิตบัณฑิต และโอกาสในการแข่งขัน

3.ดาเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงที่เป็นผลจากการ
วิเคราะห์และระบุปัจจัยเสี่ยงที่เกิดจากปัจจัยภายนอก หรือปัจจัย
ที่ไม่สามารถควบคุมได้ที่ส่งผลต่อการดาเนินงานตามพันธกิจของ
สถาบันและให้ระดับความเสี่ยงลดลงจากเดิม
4.บริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาลอย่างครบถ้วนทั้ง 10
ประการที่อธิบายการดาเนินงานอย่างชัดเจน
5.การกากับติดตามส่งเสริมสนับสนุนให้ทุกหน่วยงานใน
สถาบันมีการดาเนินการจัดการความรู้ตามระบบ

6.การกากับติดตามผลการดาเนินงานตามแผนการบริหาร
และแผนพัฒนาบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุน
7.การกากับติดตามส่งเสริมสนับสนุนให้ทุกหน่วยงานใน
สถาบันมีการดาเนินงานด้านการประกันคุณภาพภายในตาม
ระบบและกลไกที่สถาบันกาหนด ประกอบด้วย การควบคุม
คุณภาพ การตรวจสอบคุณภาพ และการประเมินคุณภาพ
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ระดับคณะ
ประกอบด้วย การควบคุมคุณภาพ การตรวจสอบคุณภาพ และ
การประเมินคุณภาพ

ระดับสถาบัน

เกณฑ์การประเมิน
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3
มีการ
มีการ
มีการ
ดาเนินการ ดาเนินการ ดาเนินการ
1 ข้อ
2 ข้อ
3-4 ข้อ

เกณฑ์การประเมิน
คะแนน 4
มีการ
ดาเนินการ
5-6 ข้อ

คะแนน 5
มีการ
ดาเนินการ
7 ข้อ

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3
มีการ
มีการ
มีการ
ดาเนินการ ดาเนินการ ดาเนินการ
1 ข้อ
2 ข้อ
3-4 ข้อ

คะแนน 4
มีการ
ดาเนินการ
5-6 ข้อ

คะแนน 5
มีการ
ดาเนินการ
7 ข้อ

ตัวบ่งชี้ที่ 5.2 : ผลการบริหารงานของคณะ
ชนิดของตัวบ่งชี้ : ผลลัพธ์
เกณฑ์การประเมิน :
คะแนนเฉลี่ยของผลการประเมินระดับคณะของทุกคณะ
คะแนนที่ได้ =
คะแนนเฉลีย่ ของผลการประเมินระดับคณะของทุกคณะ
จานวนคณะทั้งหมดในสถาบัน

หมายเหตุ :
คณะที่ได้ดาเนินการตามระบบคุณภาพระบบอื่นๆ ที่
คณะกรรมการประกันคุณภาพภายในระดับอุดมศึกษาเห็นชอบ
และ มีการประเมินตามระบบดังกล่าว ไม่ต้องนาคะแนนผลการ
ประเมินของคณะนั้นมาคานวณในตัวบ่งชี้นี้ แต่ต้องรายงานผลใน
ตัวบ่งชี้นี้ให้ครบถ้วน
ตัวบ่งชี้ที่ 5.2 : ระบบกากับการประกันคุณภาพหลักสูตร

ตัวบ่งชี้ที่ 5.3 : ระบบกากับการประกันคุณภาพหลักสูตรและ
คณะ
ชนิดของตัวบ่งชี้ : กระบวนการ
ชนิดของตัวบ่งชี้ : กระบวนการ
เกณฑ์มาตรฐาน :
เกณฑ์มาตรฐาน :
1.มีระบบและกลไกในการกากับการดาเนินการประกัน
1.มีระบบและกลไกในการกากับติดตามการดาเนินการ
คุณภาพหลักสูตรให้เป็นไปตามองค์ประกอบการประกันคุณภาพ ประกันคุณภาพหลักสูตรและคณะให้เป็นไปตามองค์ประกอบ
หลักสูตร
การประกันคุณภาพหลักสูตรและคณะ
2.มีคณะกรรมการกากับ ติดตามการดาเนินงานให้เป็นไป
2.มีคณะกรรมการกากับติดตามการดาเนินงานให้เป็นไปตาม
ตามระบบที่กาหนดในข้อ 1 และรายงานผลการติดตามให้
ระบบที่กาหนดในข้อ 1 และรายงานผลการติดตามให้กรรมการ
กรรมการประจาคณะเพื่อพิจารณาทุกภาคการศึกษา
ระดับสถาบันเพื่อพิจารณา
3.มีการจัดสรรทรัพยากรเพื่อสนับสนุนการดาเนินงานของ
3.มีการจัดสรรทรัพยากรเพื่อสนับสนุนการดาเนินงานของ
หลักสูตรให้เกิดผลตามองค์ประกอบการประกันคุณภาพหลักสูตร หลักสูตรและคณะ ให้เกิดผลตามองค์ประกอบการประกัน
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ระดับคณะ

ระดับสถาบัน
คุณภาพหลักสูตรและคณะ
4.มีการประเมินคุณภาพหลักสูตรตามกาหนดเวลาทุก
4.นาผลการประเมินคุณภาพทุกหลักสูตรและทุกคณะที่
หลักสูตร และรายงานผลการประเมินให้กรรมการประจาคณะ ผ่านการพิจารณาของกรรมการระดับสถาบันเสนอสภาสถาบัน
เพื่อพิจารณา
เพื่อพิจารณา
5.นาผลการประเมินและข้อเสนอแนะจากกรรมการประจา
5.นาผลการประเมินและข้อเสนอแนะจากสภาสถาบันมา
คณะมาปรับปรุงหลักสูตรให้มีคุณภาพดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง
ปรับปรุงหลักสูตรและการดาเนินงานของคณะให้มีคุณภาพดี
ขึ้นอย่างต่อเนื่อง
6.มีผลการประเมินคุณภาพทุกหลักสูตรผ่านองค์ประกอบที่ 1
6.มีผลการประเมินคุณภาพทุกหลักสูตรผ่านองค์ประกอบที่ 1
การกากับมาตรฐาน
การกากับมาตรฐาน
เกณฑ์การประเมิน
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3
มีการ
มีการ
มีการ
ดาเนินการ ดาเนินการ ดาเนินการ
1 ข้อ
2 ข้อ
3-4 ข้อ

เกณฑ์การประเมิน
คะแนน 4
มีการ
ดาเนินการ
5 ข้อ

คะแนน 5
มีการ
ดาเนินการ
6 ข้อ

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3
มีการ
มีการ
มีการ
ดาเนินการ ดาเนินการ ดาเนินการ
1 ข้อ
2 ข้อ
3-4 ข้อ
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คะแนน 4
มีการ
ดาเนินการ
5 ข้อ

คะแนน 5
มีการ
ดาเนินการ
6 ข้อ

