
คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษา ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๘ 
 

๘๘ 
 

 บทที่  ๕  
ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ 

 
ระดับคณะ 
 ประกอบด้วยผลการด าเนินงานระดับหลักสูตร และเพ่ิมเติมตัวบ่งชี้ที่ด าเนินการในระดับคณะ 
จ านวน ๕ องค์ประกอบ ๑๓ ตัวบ่งชี ้ ดังนี้ 
 
องค์ประกอบในการ
ประกันคุณภาพคณะ 

ตัวบ่งชี้ เกณฑ์พิจารณา 

๑. การผลิตบัณฑติ ๑.๑ ผลการบริหารจัดการหลักสูตรโดยรวม ค่าเฉลี่ยของระดับคุณภาพของ
หลักสูตรที่คณะรับผิดชอบ 

 ๑.๒ อาจารย์ประจ าคณะที่มีคณุวุฒิปริญญาเอก ร้อยละของอาจารย์ประจ าคณะที่มี
คุณวุฒิปริญญาเอก 

 ๑.๓ อาจารย์ประจ าคณะที่ด ารงต าแหน่งทาง
วิชาการ 

ร้อยละของอาจารย์ประจ าคณะที่
ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ 

 ๑.๔ จ านวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่าต่อจ านวน
อาจารย์ประจ า 

สัดส่วนจ านวนนักศึกษาเต็มเวลาต่อ
อาจารย์ประจ า 

 ๑.๕ การบริการนักศึกษาระดับปริญญาตร ี มีเกณฑ์มาตรฐาน  ๖  ข้อ 
 ๑.๖ กิจกรรมนักศึกษาระดับปรญิญาตร ี มีเกณฑ์มาตรฐาน  ๖  ข้อ 

๒. การวิจัย ๒.๑ ระบบและกลไกการบริหารและพัฒนางานวิจัย
หรืองานสร้างสรรค ์

มีเกณฑ์มาตรฐาน  ๖  ข้อ 

 ๒.๒ เงินสนับสนนุงานวิจัยและงานสรา้งสรรค์ เงินสนบัสนุนงานวจิัยและงาน
สร้างสรรค์ทั้งภายในและภายนอก
ต่อจ านวนอาจารยป์ระจ าและ
นักวิจัย 

 ๒.๓ ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าและ
นักวิจัย 

ผลงานทางวชิาการทุกประเภทต่อ
ของอาจารย์ประจ าและนักวิจัย 

๓. การบริการวิชาการ ๓.๑ การบริการวิชาการแก่สังคม มีเกณฑ์มาตรฐาน  ๖  ข้อ 
๔. การท านุบ ารุงศิลปะ
และวัฒนธรรม 

๔.๑ ระบบและกลไกการท านุบ ารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม 

มีเกณฑ์มาตรฐาน  ๗  ข้อ 
 

๕. การบริหารจัดการ ๕.๑ การบริหารของคณะเพื่อการก ากับติดตาม
ผลลัพธ์ตามพนัธกิจ กลุ่มสถาบนั และ
เอกลักษณ์ของคณะ 

มีเกณฑ์มาตรฐาน  ๗  ข้อ 
 

๕.๒ ระบบก ากับการประกันคณุภาพหลักสูตร มีเกณฑ์มาตรฐาน  ๕  ข้อ 
องค์ประกอบที่  ๑  การผลิตบัณฑิต 
 

พันธกิจที่ส าคัญที่สุดของสถาบันอุดมศึกษา คือ การผลิตบัณฑิต หรือการจัดกิจกรรมการเรียน     
การสอนให้ผู้เรียนมีความรู้ในวิชาการและวิชาชีพ มีคุณลักษณะตามหลักสูตรที่ก าหนด การเรียนการสอนใน
ยุคปัจจุบันใช้หลักการของการจัดกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ*ดังนั้น*พันธกิจดังกล่าวจึง
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๘๙ 
 

 

เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการหลักสูตรและการเรียนการสอน*เริ่มตั้งแต่การก าหนดปัจจัยน าเข้าที่ได้
มาตรฐานตามที่ก าหนด ประกอบด้วยการมีอาจารย์ที่มีปริมาณและคุณภาพตามมาตรฐานหลักสูตร            
มีกระบวนการบริหารจัดการการเรียนการสอนที่อาศัยหลักการร่วมมือรวมพลังของทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องทั้ง
ภายในและภายนอกสถาบัน 
 
 ตัวบ่งชี้ จ านวน  ๖  ตัวบ่งชี ้ คือ 
  ตัวบ่งชี้ที่  ๑.๑  ผลการบริหารจัดการหลักสูตรโดยรวม 
  ตัวบ่งชี้ที่  ๑.๒ อาจารย์ประจ าคณะที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก 
  ตัวบ่งชี้ที่  ๑.๓ อาจารย์ประจ าคณะที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ 
  ตัวบ่งชี้ที่  ๑.๔ จ านวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่าต่อจ านวนอาจารย์ประจ า 
  ตัวบ่งชี้ที่  ๑.๕ การบริการนักศึกษาระดับปริญญาตรี 
  ตัวบ่งชี้ที่  ๑.๖ กิจกรรมนักศึกษาระดับปริญญาตรี 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตัวบ่งชี้ท่ี  ๑.๑  ผลการบริหารจัดการหลักสูตรโดยรวม 
 
ชนิดตัวบ่งชี้  ผลลัพธ์ 
 
ค าอธิบายตัวบ่งช้ี 

ผลการด าเนินการของทุกหลักสูตรในคณะ ซึ่งสามารถสะท้อนคุณภาพของบัณฑิตในหลักสูตรที่ 
คณะรับผิดชอบ 
 
เกณฑ์การประเมิน 
 ค่าเฉลี่ยของระดับคุณภาพของหลักสูตรที่คณะรับผิดชอบ 
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๙๐ 
 

 
สูตรการค านวณ   
 

คะแนนที่ได้  =    
 
 
หมายเหตุ : หลักสูตรที่ได้รับการรับรองโดยระบบอ่ืนๆ ตามที่คณะกรรมการประกันคุณภาพภายใน
ระดับอุดมศึกษาเห็นชอบ ไม่ต้องน าคะแนนการประเมินของหลักสูตรนั้นมาค านวณในตัวบ่งชี้นี้ แต่ต้อง
รายงานผลการรับรองตามระบบนั้นๆ ในตัวบ่งชี้นี้ให้ครบถว้น 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตัวบ่งชี้ท่ี  ๑.๒  อาจารย์ประจ าคณะที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก 
 

ชนิดตัวบ่งชี้  ปัจจัยน าเข้า 
 

ค าอธิบายตัวบ่งช้ี 
การศึกษาระดับอุดมศึกษาถือเป็นการศึกษาระดับสูงสุดที่ต้องการบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถ

และความลุ่มลึกทางวิชาการ เพ่ือปฏิบัติพันธกิจส าคัญของสถาบันในการผลิตบัณฑิต ศึกษาวิจัยเพ่ือติดตาม
ความก้าวหน้าทางวิชาการและการพัฒนาองค์ความรู้ ดังนั้นคณะจึงควรมีอาจารย์ที่มีระดับคุณวุฒิทาง
การศึกษาที่ตรงหรือสัมพันธ์กับหลักสูตรที่เปิดสอนในสัดส่วนที่เหมาะสมกับพันธกิจ หรือจุดเน้นของหลักสูตร 

 

เกณฑ์การประเมิน 
 โดยการแปลงค่าร้อยละของอาจารย์ประจ าคณะที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกเป็นคะแนนระหว่าง  ๐ - ๕  
 

๑. เกณฑ์เฉพาะสถาบันกลุ่ม ข และ ค๒ 
ค่าร้อยละของอาจารย์ประจ าคณะที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกที่ก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม ๕ = 

ร้อยละ ๔๐  ขึ้นไป 
 

สูตรการค านวณ  

 
ผลรวมของค่าคะแนนประเมินของทุกหลักสูตร 

 จ านวนหลักสตูรทั้งหมดที่คณะรับผิดชอบ 
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๙๑ 
 

 

๑. ค านวณค่าร้อยละของอาจารย์ประจ าคณะที่มีวุฒิปริญญาเอก ตามสูตร 
 

 
จ านวนอาจารย์ประจ าคณะทีม่ีคณุวุฒิปริญญาเอก 

X ๑๐๐ 
จ านวนอาจารย์ประจ าคณะทั้งหมด 

 
๒. แปลงค่าร้อยละที่ค านวณได้ในข้อ ๑ เทียบกับคะแนนเต็ม ๕   

 
คะแนนที่ได ้   =   

 
หมายเหตุ : 

๑. คุณวุฒิปริญญาเอกพิจารณาจากระดับคุณวุฒิที่ได้รับหรือเทียบเท่า ตามหลักเกณฑ์การพิจารณา
คุณวุฒิของกระทรวงศึกษาธิการ กรณีท่ีมีการปรับวุฒิการศึกษาให้มีหลักฐานการส าเร็จการศึกษาภายใน รอบ
ปีการศึกษานั้น ทั้งนี้ อาจใช้คุณวุฒิอ่ืนเทียบเท่าคุณวุฒิปริญญาเอกได้ส าหรับกรณีที่บางสาขาวิชาชีพมีคุณวุฒิ
อ่ืนที่เหมาะสมกว่า ทั้งนี้ต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

๒. การนับจ านวนอาจารย์ประจ า ให้นับตามปีการศึกษาและนับทั้งที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาต่อ 
ในกรณี ที่มีอาจารย์บรรจุใหม่ให้ค านวณตามเกณฑ์อาจารย์ประจ าที่ระบุในค าชี้แจงเกี่ยวกับการนับจ านวน
อาจารย์ประจ าและนักวิจัย 
ตัวบ่งชี้ท่ี  ๑.๓  อาจารย์ประจ าคณะที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ 
 
ชนิดตัวบ่งชี้  ปัจจัยน าเข้า 
 
ค าอธิบายตัวบ่งช้ี 

สถาบันอุดมศึกษาถือเป็นขุมปัญญาของประเทศ และมีความรับผิดชอบที่จะต้องส่งเสริมให้อาจารย์ใน
สถาบันท าการศึกษาวิจัยเพ่ือแสวงหาและพัฒนาองค์ความรู้ในศาสตร์สาขาวิชาต่างๆ อย่างต่อเนื่อง เพ่ือ
น าไปใช้ในการเรียนการสอน รวมทั้งการแก้ไขปัญหาและพัฒนาประเทศ การด ารงต าแหน่งทางวิชาการเป็นสิ่ง
สะท้อนการปฏิบัติงานดังกล่าวของอาจารย์ตามพันธกิจ 
 
เกณฑ์การประเมิน 
 โดยการแปลงค่าร้อยละของอาจารย์ประจ าคณะที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการเป็นคะแนนระหว่าง  ๐ - ๕  
 
      ๑. เกณฑ์เฉพาะสถาบันกลุ่ม ข และ ค๒ 

ค่าร้อยละของอาจารย์ประจ าคณะที่ด ารงต าแหน่งผู้ช่ วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์และ
ศาสตราจารย์รวมกัน ที่ก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม ๕ = ร้อยละ ๖๐  ขึ้นไป 
 
สูตรการค านวณ  

๑. ค านวณค่าร้อยละของอาจารย์ประจ าคณะที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ ตามสูตร 
 

 จ านวนอาจารย์ประจ าคณะทีด่ ารงต าแหน่งทางวิชาการ X ๑๐๐ 

 
ร้อยละของอาจารย์ประจ าคณะทีม่ีคุณวุฒิปรญิญาเอก 

X  ๕ 
ร้อยละของอาจารย์ประจ าคณะทีม่ีคุณวุฒิปรญิญาเอกท่ีก าหนดให้เป็นคะแนนเตม็ ๕ 
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๙๒ 
 

จ านวนอาจารย์ประจ าคณะทั้งหมด 
 
๒. แปลงค่าร้อยละที่ค านวณได้ในข้อ ๑ เทียบกับคะแนนเต็ม ๕   

 
คะแนนที่ได้ =   

 
 

 
 
 
 

ตัวบ่งชี้ท่ี  ๑.๔  จ านวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่าต่อจ านวนอาจารย์ประจ า 
 
ชนิดตัวบ่งชี้  ปัจจัยน าเข้า 
 
ค าอธิบายตัวบ่งช้ี 

ปัจจัยส าคัญประการหนึ่งส าหรับการจัดการการศึกษาระดับอุดมศึกษา คือสัดส่วนของนักศึกษาต่อ
อาจารย์ ที่จะต้องสอดคล้องกับศาสตร์ในแต่ละสาขาวิชาและลักษณะการเรียนการสอน รวมทั้งมีความ
เชื่อมโยงไปสู่การวางแผนต่างๆ เช่น การวางแผนอัตราก าลัง ภาระงานอาจารย์ เปูาหมายการผลิตบัณฑิต 
ดังนั้น สถาบันจึงควรมีจ านวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่าต่อจ านวนอาจารย์ประจ าที่ปฏิบัติงานจริงในสัดส่วน
ที่เหมาะสมกับสาขาวิชา 

 
เกณฑ์การประเมิน 
 ค านวณหาค่าความแตกต่างระหว่างจ านวนนักศึกษาเต็มเวลาต่ออาจารย์ประจ ากับเกณฑ์มาตรฐาน  
และน ามาเทียบกบัค่าความต่างทั้งด้านสูงกว่าหรือต่ ากว่าที่ก าหนดเป็นคะแนน ๐ และ ๕ คะแนน และใช้การ
เทียบบัญญัติไตรยางศ์ดังนี้ 
 ค่าความแตกต่างทั้งด้านสูงกว่าหรือต่ ากว่าเกณฑ์มาตรฐานไม่เกินร้อยละ ๑๐ ก าหนดเป็นคะแนน ๕ 
 ค่าความแตกต่างทั้งด้านสูงกว่าหรือต่ ากว่าเกณฑ์มาตรฐานตั้งแต่ร้อยละ ๒๐ ก าหนดเป็นคะแนน ๐ 
 ค่าความแตกต่างทั้งด้านสูงกว่าหรือต่ ากว่าเกณฑ์มาตรฐานไม่เกินร้อยละ ๑๐.๐๑  และไม่เกินร้อยละ 
๒๐ ให้น ามาเทียบบัญญัติไตรยางศ์ตามสูตรเพ่ือเป็นคะแนนของหลักสูตรนั้นๆ  
 

สูตรการค านวณจ านวนนักศกึษาเต็มเวลาเทียบเท่า 
๑. ค านวณค่าหน่วยกิตนักศึกษา (Student Credit Hours : SCH) ซึ่งก็คือ ผลรวมของผลคูณ

ระหว่างจ านวนนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนกับจ านวนหน่วยกิตแต่ละรายวิชาที่เปิดสอนทุกรายวิชาตลอดปี
การศึกษา รวบรวมหลังจากนักศึกษาลงทะเบียนแล้วเสร็จ (หมดก าหนดเวลาการเพ่ิม-ถอน) โดยมีสูตรการ
ค านวณดังนี้ 
   SCH      =    ∑ ni ci   
    เมื่อ ni     =    จ านวนนักศึกษาที่ลงทะเบียนในวิชาที่ i 

 
ร้อยละของอาจารย์ประจ าคณะทีด่ ารงต าแหน่งทางวิชาการ 

X  ๕ 
ร้อยละของอาจารย์ประจ าคณะทีด่ ารงต าแหน่งทางวิชาการที่ก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม ๕ 



คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๘ 
 

๙๓ 
 

 

             Ci     =    จ านวนหน่วยกิตของวิชาที่ i 
 

๒. ค านวณค่า FTES โดยใช้สูตรค านวณดังนี้ 
 
จ านวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่าต่อปี (FTES)=  
 
การปรับจ านวนในระหว่างปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา ให้มีการปรับค่าจ านวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่า
ในระดับบัณฑิตศึกษาให้เป็นระดับปริญญาตรี เพ่ือน ามารวมค านวณหาสัดส่วนจ านวนนักศึกษาเต็มเวลาต่อ
อาจารย์ประจ า 
 

นักศึกษาเต็มเวลาในหน่วยนับปริญญาตรี 
๑. กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 
๒. กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ 
๓. กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์

=  FTES  ระดับปริญญาตรี + FTES  ระดับบณัฑิตศึกษา 
=  FTES  ระดับปริญญาตรี + (๒ x FTES  ระดับบัณฑติศึกษา) 
=  FTES  ระดับปริญญาตรี + (๑.๘ x FTES  ระดับบัณฑิตศึกษา) 

 
สัดส่วนจ านวนนักศึกษาเต็มเวลาต่ออาจารย์ประจ าแยกตามกลุ่มสาขา 

กลุ่มสาขา สัดส่วนจ านวนนกัศึกษาเต็ม
เวลาต่ออาจารย์ประจ า 

๑. วิทยาศาสตรส์ุขภาพ ๘ : ๑ 
๒. วิทยาศาสตร์กายภาพ ๒๐ : ๑ 
๓. วิศวกรรมศาสตร ์ ๒๐ : ๑ 
๔. สถาปตัยกรรมศาสตร์และการผังเมือง ๘ : ๑ 
๕. เกษตร ปุาไม้และประมง ๒๐ : ๑ 
๖. บริหารธุรกิจ  พาณิชยศาสตร์ บัญชี การจัดการ การท่องเที่ยว เศรษฐศาสตร ์ ๒๕ : ๑ 
๗. นิติศาสตร ์ ๕๐ : ๑ 
๘. ครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร ์ ๓๐ : ๑ 
๙. ศิลปกรรมศาสตร์ วิจิตรศิลป์และประยุกต์ศลิป ์ ๘ : ๑ 
๑๐. สังคมศาสตร/์มนุษยศาสตร ์ ๒๕ : ๑ 
 

สูตรการค านวณ 
๑) ค านวณหาค่าความแตกต่างจากเกณฑ์มาตรฐานและน ามาคิดเป็นค่าร้อยละ ตามสูตร 
 

๒) น าค่าร้อยละจากข้อ ๑ มาค านวณคะแนนดังนี้ 
๒.๑) ค่าร้อยละไม่เกินร้อยละ ๑๐   คิดเป็น ๕ คะแนน 
๒.๒) ค่าร้อยละเกินร้อยละ ๒๐   คิดเป็น ๐ คะแนน 
๒.๓) ค่าร้อยละตั้งแต่ ๑๐.๐๑  และไม่เกินร้อยละ ๒๐ ให้น ามาคิดคะแนนดังนี้   
 

 
Student Credit Hours  (SCH)  ทั้งปี  จ านวนหนว่ยกิตต่อปกีารศึกษาตามเกณฑ์มาตรฐานการลงทะเบียนในระดับปรญิญานั้น ๆ 

 
สัดส่วนจ านวนนักศึกษาเตม็เวลาที่เป็นจริง  -  สัดส่วนจ านวนนักศึกษาเต็มเวลาตามเกณฑ์มาตรฐาน 

X ๑๐๐ 
สัดส่วนจ านวนนักศึกษาเตม็เวลาตามเกณฑ์มาตรฐาน 

 (๒๐ – ค่าร้อยละที่ค านวณได้จาก ๑) X  ๕ 



คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษา ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๘ 
 

๙๔ 
 

คะแนนที่ได้  = 
 

ตัวอย่างการค านวณ 
จ านวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่าต่อปีการศึกษา (FTES) ของหลักสูตรหนึ่งทางด้านสังคมศาสตร์ /
มนุษยศาสตร์ = ๒๔  
ค่าความแตกต่างจากเกณฑ์มาตรฐาน =                              = ร้อยละ -๔ ได้คะแนน ๕ คะแนน 
 
จ านวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่าต่อปีการศึกษา (FTES) ของหลักสูตรหนึ่งทางด้านสังคมศาสตร์/
มนุษยศาสตร์ = ๓๒ 
ค่าความแตกต่างจากเกณฑ์มาตรฐาน =     = ร้อยละ ๒๘ ได้คะแนน ๐ คะแนน 
 
จ านวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่าต่อปีการศึกษา (FTES) ของหลักสูตรหนึ่งทางด้านสังคมศาสตร์/
มนุษยศาสตร์ = ๒๘ 
ค่าความแตกต่างจากเกณฑ์มาตรฐาน =     = ร้อยละ ๑๒  
 
 
แปลงค่าความแตกต่างเป็นคะแนน เท่ากับ ได้คะแนน ๒๐ – ๑๒ = ๘ ได้คะแนน = 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
ตัวบ่งชี้ท่ี  ๑.๕   การบริการนักศึกษาระดับปริญญาตรี 
 
ชนิดตัวบ่งชี้   กระบวนการ 

๑๐ 

 
๒๔ – ๒๕ 

X ๑๐๐ 
๒๕ 

 
๓๒ – ๒๕ 

X ๑๐๐ 
๒๕ 

 
๒๘ – ๒๕ 

X ๑๐๐ 
๒๕ 

 
๘ x ๕ 

= ๔ คะแนน 
๑๐ 



คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๘ 
 

๙๕ 
 

 

 
ค าอธิบายตัวบ่งช้ี 

คณะควรจัดบริการด้านต่างๆ ให้นักศึกษาและศิษย์เก่าในกิจกรรมที่เป็นประโยชน๗กับนักศึกษาเพ่ือ
การด ารงชีวิตอย่างมีความสุขและคุ้มค่าในระหว่างการใช้ชีวิตในคณะ ตั้งแต่การให้ค าปรึกษา ทั้งด้านวิชาการ
และการใช้ชีวิต จัดบริการข้อมูลหน่วยงานที่ให้บริการ เช่น ทุนกู้ยืมการศึกษา แหล่งทุนการศึกษาต่อ       
การบริการจัดหางานแหล่งข้อมูลการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ การเตรียมความพร้อมเพ่ือการท างานเมื่อส าเร็จ
การศึกษา ข้อมูลข่าวสารความเคลื่อนไหวในและนอกสถาบันที่จ าเป็นแก่นักศึกษาและศิษย์เก่า โดยการ
ให้บริการทั้งหมดต้องให้ความส าคัญกับการบริการที่มีคุณภาพและเกิดประโยชน์แก่ผู้รับบริการอย่างแท้จริง 
 
เกณฑ์มาตรฐาน 
 ๑. จัดบริการให้ค าปรึกษาทางวิชาการ และการใช้ชีวิตแก่นักศึกษาในคณะ 
 ๒. มีการให้ข้อมูลของหน่วยงานที่ให้บริการ กิจกรรมพิเศษนอกหลักสูตร แหล่งงานทั้งเต็มเวลาและ
นอกเวลาแก่นักศึกษา 
 ๓. จัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมเพ่ือการท างานเมื่อส าเร็จการศึกษาแก่นักศึกษา 
 ๔. ประเมินคุณภาพของการจัดกิจกรรมและการจัดการบริการในข้อ ๑-๓ ทุกข้อไม่ต่ ากว่า ๓.๕๑  
จากคะแนนเต็ม ๕ 
 ๕. น าผลการประเมินจากข้อ ๔ มาปรับปรุงพัฒนาการให้บริการและการให้ข้อมูล เพ่ือส่งให้ผลการ
ประเมินสูงขึ้นหรือเป็นไปตามความคาดหวังของนักศึกษา 
 ๖. ให้ข้อมูลและความรู้ที่เป็นประโยชน์ในการประกอบชีพแก่ศิษย์เก่า 

 
เกณฑ์การประเมิน 

คะแนน ๑ คะแนน ๒ คะแนน ๓ คะแนน ๔ คะแนน ๕ 

มีการด าเนินการ 
๑ ข้อ 

มีการด าเนินการ 
๒ ข้อ 

มีการด าเนินการ 
๓-๔ ข้อ 

มีการด าเนินการ 
๕ ข้อ 

มีการด าเนินการ 
๖ ข้อ 

 
 
 
 
 
ตัวบ่งชี้ท่ี  ๑.๖   กิจกรรมนักศึกษาระดับปริญญาตรี 
 

ชนิดตัวบ่งชี้   กระบวนการ 
 

ค าอธิบายตัวบ่งช้ี 
คณะต้องส่งเสริมให้มีการจัดกิจกรรมนักศึกษาต่างๆ อย่างเหมาะสมและครบถ้วน กิจกรรมนักศึกษา 

หมายถึงกิจกรรมเสริมหลักสูตรที่ด าเนินการทั้งโดยคณะและโดยองค์กรนักศึกษา เป็นกิจกรรมที่ผู้เข้าร่วมจะมี
โอกาสได้รับการพัฒนาสติปัญญา สังคม อารมณ์ ร่างกาย และคุณธรรมจริยธรรม โดยสอดคล้องกับ
คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ ที่ประกอบด้วยมาตรฐานผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ  
๕ ประการ ได้แก่ (๑) คุณธรรม จริยธรรม (๒) ความรู้ (๓) ทักษะทางปัญญา (๔) ทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง



คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษา ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๘ 
 

๙๖ 
 

บุคคลและความรับผิดชอบ (๕) ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
และคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ที่ คณะ สถาบัน และสภา/องค์กรวิชาชีพได้ก าหนดเพ่ิมเติม 
ตลอดจนสอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต และน าหลัก PDSA / PDCA (Plan, Do, Study/Check, 
Act) ไปใช้ในชีวิตประจ าวันเป็นการพัฒนาคุณภาพนักศึกษาอย่างยั่งยืน 
 

เกณฑ์มาตรฐาน 
 ๑. จัดท าแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาในภาพรวมของคณะโดยให้นักศึกษามีส่วนร่วมในการ
จัดท าแผนและการจัดกิจกรรม 
 ๒. ในแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา  ให้ด าเนินกิจกรรมที่ส่งเสริมคุณลักษณะบัณฑิตตาม
มาตรฐานผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ ๕ ประการ  ให้ครบถ้วนประกอบด้วย 
  (๑) คุณธรรม จริยธรรม 
  (๒) ความรู้ 
  (๓) ทักษะทางปัญญา 
  (๔) ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
  (๕) ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข  การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
 ๓. จัดกิจกรรมให้ความรู้และทักษะการประกันคุณภาพแก่นักศึกษา 
 ๔. ทุกกิจกรรมที่ด าเนินการ มีการประเมินผลความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ของกิจกรรมและน าผล
การประเมินมาปรับปรุงการด าเนินงานครั้งต่อไป 
 ๕. ประเมินความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา 
 ๖. น าผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือปรับปรุงการจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนานักศึกษา 
เกณฑ์การประเมิน 

คะแนน ๑ คะแนน ๒ คะแนน ๓ คะแนน ๔ คะแนน ๕ 

มีการด าเนินการ 
๑ ข้อ 

มีการด าเนินการ 
๒ ข้อ 

มีการด าเนินการ 
๓-๔ ข้อ 

มีการด าเนินการ 
๕ ข้อ 

มีการด าเนินการ 
๖ ข้อ 

องค์ประกอบท่ี  ๒  การวิจัย 
 

สถาบันอุดมศึกษาแต่ละแห่งอาจมีจุดเน้นในเรื่องการวิจัยที่แตกต่างกันขึ้นกับสภาพแวดล้อมและ
ความพร้อมของแต่ละสถาบัน อย่างไรก็ตาม ทุกสถาบันอุดมศึกษาจ าเป็นต้องมีพันธกิจนี้เป็นส่วนหนึ่งของ  
พันธกิจสถาบัน ดังนั้น จึงต้องมีระบบและกลไกควบคุมให้สามารถด าเนินการในพันธกิจด้านนี้อย่างมี
ประสิทธิภาพและคุณภาพตามจุดเน้นเฉพาะของแต่ละสถาบัน เพ่ือให้ได้ผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ที่เกิด
ประโยชน์ การวิจัยจะประสบความส าเร็จและเกิดประโยชน์จ าเป็นต้องมีส่วนประกอบที่ส าคัญ ๓ ประการ คือ 
๑) สถาบันต้องมีแผนการวิจัย มีระบบและกลไก ตลอดจนมีการสนับสนุนทรัพยากรให้สามารถด าเนินการได้
ตามแผน ๒) คณาจารย์มีส่วนร่วมในการวิจัยอย่างเข้มแข็ง โดยบูรณาการงานวิจัยกับการจัดการเรียน การ
สอน และพันธกิจด้านอ่ืนๆ ของสถาบัน และ ๓) ผลงานวิจัยมีคุณภาพมีประโยชน์ สนองยุทธศาสตร์ของชาติ
และมีการเผยแพรอ่ย่างกว้างขวาง 

 
ตัวบ่งชี้  จ านวน  ๓  ตัวบ่งชี้  คือ 
 ตัวบ่งชี้ที่  ๒.๑  ระบบและกลไกการบริหารและพัฒนางานวิจัยหรืองานสร้างสรรค ์



คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๘ 
 

๙๗ 
 

 

 ตัวบ่งชี้ที่  ๒.๒  เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค ์
 ตัวบ่งชี้ที่  ๒.๓  ผลงานวิชาการของอาจารย์ประจ าและนักวิจัย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ตัวบ่งชี้ท่ี  ๒.๑   ระบบและกลไกการบริหารและพัฒนางานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ 
 

ชนิดตัวบ่งชี้   กระบวนการ 
 

ค าอธิบายตัวบ่งช้ี 
สถาบันอุดมศึกษาต้องมีการบริหารจัดการงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ที่มีคุณภาพโดยมีแนวทางการ

ด าเนินงานที่เป็นระบบและมีกลไกส่งเสริมสนบัสนุนครบถ้วนเพื่อให้สามารถด าเนนิการได้ตามแผนที่ก าหนดไว้ ทั้งการ
สนับสนุนด้านการจัดหาแหล่งทุนวิจัยและการจัดสรรทุนวิจัยจากงบประมาณของสถาบันให้กับบุคลากร  ส่งเสริม
พัฒนาสมรรถนะแก่อาจารย์และนักวิจัย การสนับสนุนทรัพยากรที่จ าเป็นซึ่งรวมถึงทรัพยากรบุคคล  ทรัพยากร
การเงินเครื่องมืออุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องต่างๆ ตลอดจนจัดระบบสร้างขวัญและก าลังใจแก่นักวิจัยอย่างเหมาะสม  
ตลอดจนมีระบบและกลไกเพื่อช่วยในการคุ้มครองสิทธิ์ของงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่น าไปใช้ประโยชน์ 

 

เกณฑ์มาตรฐาน 
 ๑. มีระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารงานวิจัยที่สามารถน าไปใช้ประโยชน์ในการบริหารงานวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค์ 
 ๒. สนับสนุนพันธกิจด้านการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ในประเด็นต่อไปนี้ 
  -  ห้องปฏิบัติการหรือห้องปฏิบัติงานสร้างสรรค์ หรือหน่วยวิจัย หรือศูนย์เครื่องมือ หรือศูนย์ 
  

-  ให้ค าปรึกษาและสนับสนุนการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ 
  -  ห้องสมุดหรือแหล่งค้นคว้าข้อมูลสนับสนุนการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ 
  -  สิ่งอ านวยความสะดวกหรือการรักษาความปลอดภัยในการวิจัยหรือการผลิตงานสร้างสรรค์ เช่น 
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ระบบรักษาความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการ 



คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษา ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๘ 
 

๙๘ 
 

  -  กิจกรรมวิชาการที่ส่งเสริมงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ เช่น การจัดประชุมวิชาการ การจัดแสดง
งานสร้างสรรค ์การจัดให้มีศาสตราจารย์อาคันตุกะหรือศาสตราจารย์รับเชิญ (Visiting Professor) 
 ๓. จัดสรรงบประมาณ เพื่อเป็นทุนวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ 
 ๔. จัดสรรงบประมาณเพื่อสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ในการประชุมวิชาการหรือ
การตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติ 
 ๕. มีการพัฒนาสมรรถนะอาจารย์และนักวิจัย มีการสร้างขวัญและก าลังใจตลอดจนยกย่องอาจารย์และ
นักวจิัยที่มีผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ดีเด่น 
 ๖. มีระบบและกลไกเพื่อช่วยในการคุ้มครองสิทธิ์ของงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่น าไปใช้ประโยชน์และ
ด าเนินการตามระบบที่ก าหนด 
เกณฑ์การประเมิน 

คะแนน ๑ คะแนน ๒ คะแนน ๓ คะแนน ๔ คะแนน ๕ 

มีการด าเนินการ 
๑ ข้อ 

มีการด าเนินการ 
๒ ข้อ 

มีการด าเนินการ 
๓-๔ ข้อ 

มีการด าเนินการ 
๕ ข้อ 

มีการด าเนินการ 
๖ ข้อ 

 
ตัวบ่งชี้ท่ี  ๒.๒   เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ 
 
ชนิดตัวบ่งชี้   ปัจจัยน าเข้า 
 
ค าอธิบายตัวบ่งช้ี 

ปัจจัยส าคัญที่ส่งเสริมสนับสนุนให้เกิดการผลิตงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ในสถาบันอุดมศึกษา  คือ
เงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ ดังนั้น สถาบันอุดมศึกษาจึงต้องจัดสรรเงินจากภายในสถาบันและที่
ได้รับจากภายนอกสถาบันเพ่ือสนับสนุนการท าวิจัยหรืองานสร้างสรรค์อย่างมีประสิทธิภาพตามสภาพแวดล้อม
และจุดเน้นของสถาบัน 

นอกจากนั้นเงินทุนวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่คณะได้รับจากแหล่งทุนภายนอกสถาบันยังเป็นตัวบ่งชี้ที่
ส าคัญ ที่แสดงถึงศักยภาพด้านการวิจัยของคณะ โดยเฉพาะคณะที่อยู่ในกลุ่มที่เน้นการวิจัย 
 
เกณฑ์การประเมิน   

โดยการแปลงจ านวนเงินต่อจ านวนอาจารย์ประจ าและนักวิจัยประจ าเป็นคะแนนระหว่าง ๐ - ๕ 
 
เกณฑ์เฉพาะสถาบันกลุ่ม ข และ ค ๒ จ าแนกเป็น ๓ กลุ่มสาขาวิชา 

กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
จ านวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากภายในและภายนอกสถาบันที่ก าหนดให้ 

เป็นคะแนนเต็ม ๕ = ๖๐,๐๐๐ บาทข้ึนไปต่อคน 
 

กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 
จ านวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากภายในและภายนอกสถาบันที่ก าหนดให้ 

เป็นคะแนนเต็ม ๕ = ๕๐,๐๐๐ บาทข้ึนไปต่อคน 
 



คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๘ 
 

๙๙ 
 

 

กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
จ านวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากภายในและภายนอกสถาบันที่ก าหนดให้ 

เป็นคะแนนเต็ม ๕ = ๒๕,๐๐๐ บาทข้ึนไปต่อคน 
 

สูตรการค านวณ  
๑. ค านวณจ านวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากภายในและภายนอกสถาบันต่อ

จ านวนอาจารย์ประจ าและนักวิจัยประจ า 
 
จ านวนเงินสนับสนุนงานวิจัยฯ   =   
 

๒. แปลงจ านวนเงินที่ค านวณได้ในข้อ ๑ เทียบกับคะแนนเต็ม ๕ 
 
คะแนนที่ได้     =   
 
สรุปคะแนนที่ได้ในระดับคณะ 

คะแนนที่ได้ในระดับคณะ = ค่าเฉลี่ยของคะแนนที่ได้ของทุกกลุ่มสาขาวิชาในคณะ 
 

หมายเหตุ 
๑. จ านวนอาจารย์และนักวิจัยให้นับตามปีการศึกษา*และนับเฉพาะที่ปฏิบัติงานจริงไม่นับรวม       

ผู้ลาศึกษาต่อ 
๒. ให้นับจ านวนเงินที่มีการลงนามในสัญญารับทุนในปีการศึกษาหรือปีงบประมาณหรือปีปฏิทินนั้นๆ 

ไม่ใช่จ านวนเงินที่เบิกจ่ายจริง 
๓. กรณีที่มีหลักฐานการแบ่งสัดส่วนเงินสนับสนุนงานวิจัย ซึ่งอาจเป็นหลักฐานจากแหล่งทุนหรือ

หลักฐานจากการตกลงร่วมกันของสถาบันที่ร่วมโครงการ ให้แบ่งสัดส่วนเงินตามหลักฐานที่ปรากฏ กรณีที่ไม่มี
หลักฐาน ให้แบ่งเงินตามสัดส่วนผู้ร่วมวิจัยของแต่ละคณะ 

๔. การนับจ านวนเงินสนับสนุนโครงการวิจัย สามารถนับเงินโครงการวิจัยสถาบันที่ได้ลงนามใน
สัญญารับทุนโดยอาจารย์ประจ าหรือนักวิจัย*แต่ไม่สามารถนับเงินโครงการวิจัยสถาบันที่บุคลากรสาย
สนับสนุนที่ไม่ใช่นักวิจัยเป็นผู้ด าเนินการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
จ านวนเงินสนับสนุนงานวิจยัฯจากภายในและภายนอก 

 
จ านวนอาจารย์ประจ าและนักวิจยัประจ า 

 
จ านวนเงินสนับสนุนงานวิจยัฯจากภายในและภายนอก 

X  ๕ 
จ านวนอาจารย์ประจ าและนักวิจยัประจ า 



คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษา ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๘ 
 

๑๐๐ 
 

 
 
ตัวบ่งชี้ท่ี  ๒.๓   ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าและนักวิจัย 
 
ชนิดตัวบ่งชี้   ผลลัพธ์ 
 
ค าอธิบายตัวบ่งช้ี 

ผลงานทางวิชาการเป็นข้อมูลที่ส าคัญในการแสดงให้เห็นว่าอาจารย์ประจ าและนักวิจัยได้สร้างสรรค์
ขึ้นเพ่ือแสดงให้เห็นถึงความก้าวหน้าทางวิชาการและการพัฒนาองค์ความรู้อย่างต่อเนื่อง เป็นผลงานที่มี
คุณค่า  สมควรส่งเสริมให้มีการเผยแพร่และน าไปใช้ประโยชน์ทั้งเชิงวิชาการและการแข่งขันของประเทศ 
ผลงานทางวิชาการอยู่ในรูปของบทความวิจัยหรือบทความทางวิชาการที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการ
ประชุมวิชาการระดับชาติ หรือระดับนานาชาติ ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI หรือ 
Scopus หรือตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษาว่าด้วย หลักเกณฑ์การพิจารณา
วารสารทางวิชาการส าหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ. ๒๕๕๖ ผลงานได้รับการจดอนุสิทธิบัตรหรือ
สิทธิบัตร หรือเป็นผลงานทางวิชาการรับใช้สังคมที่ผ่านการประเมินต าแหน่งทางวิชาการแล้วผลงานวิจัยที่
หน่วยงานหรือองค์กรระดับชาติว่าจ้างให้ด าเนินการ ต าราหรือหนังสือที่ใช้ในการขอผลงานทางวิชาการและ
ผ่านการพิจารณาตามเกณฑ์การขอต าแหน่งทางวิชาการแล้ว โดยมีวิธีการคิดดังนี้ 
 
เกณฑ์การประเมิน   

โดยการแปลงค่าร้อยละของผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานวิชาการของอาจารย์ประจ าและนักวิจัย
เป็นคะแนนระหว่าง ๐ – ๕ เกณฑ์แบ่งกลุ่มตามสาขาวิชาดังนี้ 
 
เกณฑ์เฉพาะสถาบันกลุ่ม ข และ ค ๒ จ าแนกเป็น ๓ กลุ่มสาขาวิชา 

กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
ร้อยละของผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานวิชาการของอาจารย์ประจ าและนักวิจัยที่ 

ก าหนดให้เป็น คะแนนเต็ม ๕ = ร้อยละ ๓๐ ขึ้นไป 
 

กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 
ร้อยละของผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานวิชาการของอาจารย์ประจ าและนักวิจัยที่ 

ก าหนดให้เป็น คะแนนเต็ม ๕ = ร้อยละ ๓๐ ขึ้นไป 
 

กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
ร้อยละของผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานวิชาการของอาจารย์ประจ าและนักวิจัยที่ 

ก าหนดให้เป็น คะแนนเต็ม ๕ = ร้อยละ ๒๐ ขึ้นไป 
 
สูตรการค านวณ  

๑. ค านวณค่าร้อยละของผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานวิชาการของอาจารย์ประจ าและนักวิจัย 
จ านวนเงินสนับสนุนงานวิจัย ตามสูตร   



คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๘ 
 

๑๐๑ 
 

 

 
 
 

๒. แปลงค่าร้อยละที่ค านวณได้ในข้อ ๑ เทียบกับคะแนนเต็ม ๕ 
 

คะแนนที่ได้ = 

 
ก าหนดระดับคุณภาพผลงานทางวิชาการดังนี้ 
ค่าน้ าหนัก ระดับคุณภาพงานวิจัย 

๐.๒๐ - บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุม
วิชาการระดับชาติ  

๐.๔๐ - บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุม
วิชาการระดับชาติ   หรือในวารสารทางวิชาการระดับชาติที่ไม่อยู่ในฐานข้อมูล  ตามประกาศ 
ก.พ.อ.  หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษาว่าด้วย  หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทาง
วิชาการส าหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ. ๒๕๕๖ แต่สถาบันน าเสนอสภาสถาบัน
อนุมัติและจัดท าเป็นประกาศให้ทราบเป็นการทั่วไป  และแจ้งให้ กพอ./กกอ. ทราบภายใน ๓๐ 
วันนับแต่วันที่ออกประกาศ 

- ผลงานที่ได้รับการจดอนุสิทธิบัตร 
๐.๖๐ - บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการที่ปรากฏใน

ฐานข้อมูล TCI กลุ่มท่ี ๒ 
๐.๘๐ - บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ท่ีตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการระดับนานาชาติ

ที่ไม่อยู่ในฐานข้อมูล ตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษาว่าด้วย
หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ. 
๒๕๕๖  แต่สถาบันน าเสนอสภาสถาบันอนุมัติและจัดท าเป็นประกาศให้ทราบเป็นการทั่วไป  
และแจ้งให้ กพอ./กกอ. ทราบภายใน ๓๐ วันนับแต่วันที่ออกประกาศ (ซึ่งไม่อยู่ใน Beall’s 
list) หรือตีพิมพ์ในวารสารวิชาการท่ีปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่มท่ี ๑ 
 

๑.๐๐ - บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการระดับนานาชาติ
ที่ปรากฏในฐานข้อมูลระดับนานาชาติตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการ
อุดมศึกษา ว่าด้วยหลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับการเผยแพร่ผลงานทาง
วิชาการ พ.ศ. ๒๕๕๖ 

- ผลงานได้รับการจดสิทธิบัตร 
- ผลงานวิชาการรับใช้สังคมที่ผ่านการประเมินต าแหน่งทางวิชาการแล้ว 
- ผลงานวิจัยที่หน่วยงานหรือองค์กรระดับชาติว่าจ้างให้ด าเนินการ 
- ผลงานค้นพบพันธุ์พืช พันธ์สัตว์ ที่ค้นพบใหม่และได้รับการจดทะเบียน 

 
ผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานวิชาการของอาจารย์ประจ าและนักวิจยั 

X ๑๐๐ 
จ านวนอาจารย์ประจ าและนักวิจยัทั้งหมด 

 
ร้อยละผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานวิชาการของอาจารย์ประจ าและนักวิจัย 

X ๕ 
ร้อยละผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานวิชาการของอาจารย์ประจ าและนักวิจัยที่ก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม ๕ 



คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษา ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๘ 
 

๑๐๒ 
 

ค่าน้ าหนัก ระดับคุณภาพงานวิจัย 
- ต าราหรือหนังสือที่ผ่านการประเมินต าแหน่งทางวิชาการแล้ว 
- ต าราหรือหนังสือที่ผ่านการพิจารณาตามหลักเกณฑ์การประเมินต าแหน่งทางวิชาการแต่ไม่ได้

น ามาขอรับการประเมินต าแหน่งทางวิชาการ 
 การส่งบทความเพ่ือพิจารณาคัดเลือกให้น าเสนอในการประชุมวิชาการต้องส่งเป็นฉบับสมบูรณ์ (Full 
Paper) และเมื่อได้รับการตอบรับและตีพิมพ์แล้ว  การตีพิมพ์ต้องตีพิมพ์เป็นฉบับสมบูรณ์ซึ่งสามารถอยู่ใน
รูปแบบเอกสาร หรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้ 
 
ก าหนดระดับคุณภาพงานสร้างสรรค์ ดังนี้ 
ค่าน้ าหนัก ระดับคุณภาพงานวิจัย 

๐.๒๐ งานสร้างสรรค์ท่ีมีการเผยแพร่สู่สาธารณะในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง  หรือผ่านสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ Online  

๐.๔๐ งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ในระดับสถาบัน 
๐.๖๐ งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ในระดับชาติ 
๐.๘๐ งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ในระดับความร่วมมือระหว่างประเทศ 
๑.๐๐ งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ในระดับภูมิภาคอาเซียน/นานาชาติ 

 
 
 
 
 
 
 
 
องค์ประกอบที่  ๓  การบริการวิชาการ 
 

การบริการทางวิชาการแก่สังคมเป็นหนึ่งในภารกิจหลักของสถาบันอุดมศึกษา  สถาบันพึงให้บริการ
ทางวิชาการแก่ชุมชน สังคม และประเทศชาติ ในรูปแบบต่างๆ ตามความถนัดและในด้านที่สถาบันมีความ
เชี่ยวชาญการให้บริการทางวิชาการอาจให้เปล่าโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายหรืออาจคิดค่าใช้จ่ายตามความเหมาะสม  
โดยให้บริการทั้งหน่วยงานภาครัฐและเอกชน หน่วยงานอิสระ หน่วยงานสาธารณะ ชุมชน และสังคมโดย
กว้าง รูปแบบการให้บริการทางวิชาการมีความหลากหลาย เช่น การอนุญาตให้ใช้ประโยชน์ทรัพยากรของ
สถาบัน เป็นแหล่งอ้างอิงทางวิชาการให้ค าปรึกษา ให้การอบรม จัดประชุมหรือสัมมนาวิชาการ ท างานวิจัย
เพ่ือตอบค าถามต่างๆ หรือเพ่ือชี้แนะสังคมการให้บริการทางวิชาการนอกจากเป็นการท าประโยชน์ให้สังคม
แล้วสถาบันยังได้รับประโยชน์ในด้านต่างๆ คือ เพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์ของอาจารย์อันจะน ามาสู่การ
พัฒนาหลักสูตร มีการบูรณาการเพ่ือใช้ประโยชน์ทางด้านการจัดการเรียนการสอนและการวิจัย  พัฒนา
ต าแหน่งทางวิชาการของอาจารย์ สร้างเครือข่ายกับหน่วยงานต่างๆ ซึ่งเป็นแหล่งงานของนักศึกษาและเป็น
การสร้างรายได้ของสถาบันจากการให้บริการทางวิชาการด้วย 

 



คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๘ 
 

๑๐๓ 
 

 

ตัวบ่งชี้  จ านวน ๑ ตัวบ่งชี้  คือ 
 ตัวบ่งชี้ที่  ๓.๑  การบริการวิชาการแก่สังคม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตัวบ่งชี้ท่ี  ๓.๑   การบริการวิชาการแก่สังคม 
 
ชนิดตัวบ่งชี้   กระบวนการ 
 
ค าอธิบายตัวบ่งช้ี 

การบริการวิชาการเป็นภารกิจหลักอีกอย่างหนึ่งของสถาบันอุดมศึกษา *คณะควรค านึงถึง
กระบวนการในการให้บริการวิชาการแก่สังคม โดยศึกษาความต้องการของกลุ่มเปูาหมายน ามาจัดท าแผน
บริการวิชาการประจ าปีทั้งการบริการวิชาการที่ท าให้เกิดรายได้และการบริการวิชาการที่คณะจัดท าเพ่ือสร้าง
ประโยชน์แก่ชุมชน โดยมีการประเมินความส าเร็จของการบริการวิชาการ และน ามาจัดท าเป็นแผนเพ่ือ
พัฒนาการเรียนการสอนแก่นักศึกษาให้มีประสบการณ์จากสภาพจริงและน ามาใช้ประโยชน์จนเกิดผลลัพธ์ที่
สร้างความพึงพอใจต่อชุมชนและสังคมอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน 

 
เกณฑ์มาตรฐาน 
 ๑. จัดท าแผนการบริการวิชาการประจ าปีที่สอดคล้องกับความต้องการของสังคมและก าหนดตัวบ่งชี้
วัดความส าเร็จในระดับแผนและโครงการบริการวิชาการแก่สังคมและเสนอกรรมการประจ าคณะ เพ่ือ
พิจารณาอนุมัต ิ
 ๒. โครงการบริการวิชาการแก่สังคมตามแผน มีการจัดท าแผนการใช้ประโยชน์จากการบริการ
วิชาการเพ่ือให้เกิดผลต่อการพัฒนานักศึกษา ชุมชน หรือสังคม 



คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษา ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๘ 
 

๑๐๔ 
 

 ๓. โครงการบริการวิชาการแก่สังคมในข้อ ๑ ที่ทั้งโครงการที่มีรายได้และโครงการที่ให้บริการและไม่
หวังผลเชิงธุรกิจ 
 ๔. ประเมินความส าเร็จตามตัวบ่งชี้ของแผนและโครงการบริการวิชาการแก่สังคมในข้อ ๑ และ
น าเสนอกรรมการประจ าคณะ เพ่ือพิจารณา 
 ๕. น าผลการประเมินตามข้อ ๔ มาปรับปรุงแผนหรือพัฒนาการให้บริการวิชาการสังคม 
 ๖. คณะมีส่วนร่วมในการบริการวิชาการแก่สังคมในระดับสถาบัน 

 
เกณฑ์การประเมิน 

คะแนน ๑ คะแนน ๒ คะแนน ๓ คะแนน ๔ คะแนน ๕ 

มีการด าเนินการ 
๑ ข้อ 

มีการด าเนินการ 
๒ ข้อ 

มีการด าเนินการ 
๓-๔ ข้อ 

มีการด าเนินการ 
๕ ข้อ 

มีการด าเนินการ 
๖ ข้อ 

 
 
 

องค์ประกอบที่  ๔  การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
 

การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมถือเป็นพันธกิจส าคัญประการหนึ่งของสถาบันอุดมศึกษา  ดังนั้น
สถาบันอุดมศึกษาจึงต้องมีระบบและกลไกการด าเนินงานด้านนี้ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและคุณภาพ  
โดยอาจมีจุดเน้นเฉพาะที่แตกต่างกันตามปรัชญา และธรรมชาติของแต่ละสถาบัน และมีการบูรณาการเข้ากับ
พันธกิจอ่ืนๆ โดยเฉพาะการผลิตบัณฑิต รวมทั้งมีการจัดกิจกรรมที่ฟ้ืนฟู อนุรักษ์ สืบสาน พัฒนา เผยแพร่
ศิลปะและวัฒนธรรม สร้างสรรค์ ส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นให้เป็นรากฐานการพัฒนาองค์ความรู้ที่ดีข้ึน 

 
ตัวบ่งชี้  จ านวน ๑ ตัวบ่งชี้ คือ 

ตัวบ่งชี้ที่  ๔.๑ ระบบและกลไกการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๘ 
 

๑๐๕ 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ตัวบ่งชี้ท่ี  ๔.๑   ระบบและกลไกการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
 
ชนิดตัวบ่งชี้   กระบวนการ 
 
ค าอธิบายตัวบ่งช้ี 

สถาบันอุดมศึกษาต้องมีนโยบาย แผนงาน โครงสร้าง และการบริหารจัดการงานท านุบ ารุงศิลปะและ
วัฒนธรรมทั้งการอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู สืบสาน เผยแพร่วัฒนธรรมไทย ภูมิปัญญาท้องถิ่นตามจุดเน้นของสถาบัน
อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

 
เกณฑ์มาตรฐาน 
 ๑. ก าหนดผู้รับผิดชอบในการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
 ๒. จัดท าแผนด้านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมและก าหนดตัวบ่งชี้วัดความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ 
ของแผน  รวมทั้งจัดสรรงบประมาณเพ่ือให้สามารถด าเนินการได้ตามแผน 
 ๓. ก ากับติดตามให้มีการด าเนินงานตามแผนด้านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
 ๔. ประเมินความส าเร็จตามตัวบ่งชี้ที่วัดความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผนด้านท านุบ ารุงศิลปะ
และวัฒนธรรม 
 ๕. น าผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือกิจกรรมด้านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
 ๖. เผยแพร่กิจกรรมหรือการบริการด้านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมต่อสาธารณชน 
 ๗. ก าหนดหรือสร้างมาตรฐานด้านศิลปะและวัฒนธรรมซึ่งเป็นที่ยอมรับในระดับชาติ 

 
เกณฑ์การประเมิน 

คะแนน ๑ คะแนน ๒ คะแนน ๓ คะแนน ๔ คะแนน ๕ 

มีการด าเนินการ 
๑ ข้อ 

มีการด าเนินการ 
๒ ข้อ 

มีการด าเนินการ 
๓-๔ ข้อ 

มีการด าเนินการ 
๕ ข้อ 

มีการด าเนินการ 
๖-๗ ข้อ 

 
 
 



คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษา ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๘ 
 

๑๐๖ 
 

 
 
 
 
 

องค์ประกอบที่  ๕  การบริหารจัดการ 
 

สถาบันอุดมศึกษาต้องให้ความส าคัญกับการบริหารจัดการ โดยมีสภามหาวิทยาลัยท าหน้าที่ในการก ากับ
ดูแลการท างานของสถาบันให้มีประสิทธิภาพ สถาบันอุดมศึกษาจะต้องบริหารจัดการด้านต่างๆ ให้มีคุณภาพ   
เช่น ทรัพยากรบุคคล ระบบฐานข้อมูล การบริหารความเสี่ยง การบริหารการเปลี่ยนแปลง การบริหารทรัพยากร
ทั้งหมด ฯลฯ เพ่ือสัมฤทธิผลตามเปูาหมายที่ก าหนดไว้ โดยใช้หลักธรรมาภิบาล (Good Governance) 

 
ตัวบ่งชี้  จ านวน ๒ ตัวบ่งชี้ คือ 

ตัวบ่งชี้ที่  ๕.๑  การบริหารของคณะเพ่ือการก ากับติดตามผลลัพธ์ตามพันธกิจ กลุม่สถาบัน  
    และเอกลักษณข์องคณะ 

ตัวบ่งชี้ที่  ๕.๒  ระบบก ากับการประกันคุณภาพหลักสูตร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๘ 
 

๑๐๗ 
 

 

ตัวบ่งช้ีที ่ ๕.๑   การบริหารของคณะเพื่อการก ากับติดตามผลลัพธ์ตามพันธกิจ กลุ่มสถาบัน  
และเอกลักษณ์ของคณะ 

 
ชนิดของตัวบ่งช้ี  กระบวนการ 
 
ค าอธิบายตัวบ่งชี้ 

สถาบันอุดมศึกษามีพันธกิจหลัก คือ การเรียนการสอน การวิจัย การบริการทางวิชาการแก่สังคมและ
การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม ในการด าเนินพันธกิจหลัก สถาบันอุดมศึกษาจ าเป็นต้องด าเนินงานผ่าน
คณะ ดังนั้น คณะต้องมีการพัฒนาแผนเพ่ือก าหนดทิศทางการพัฒนาและการด าเนินงานของคณะให้
สอดคล้องกับเปูาหมายและกลุ่มสถาบันตลอดจนมีการบริหารทั้งด้านบุคลากร  การเงิน ความเสี่ยงและการ
ประกันคุณภาพการศึกษาเพ่ือสนับสนุนการด าเนินงานตามพันธกิจหลักให้บรรลุตามเปูาหมายที่ก าหนดไว้ 

 
เกณฑ์มาตรฐาน 
 ๑. พัฒนาแผนกลยุทธ์จากผลการวิเคราะห์ SWOT โดยเชื่อมโยงกับวิสัยทัศน์ของคณะและสอดคล้อง
กับวิสัยทัศน์ของคณะ  สถาบัน รวมทั้งสอดคล้องกับกลุ่มสถาบันและเอกลักษณ์ของคณะและพัฒนาไปสู่   
แผนกลยุทธ์ทางการเงินและแผนปฏิบัติการประจ าปีตามกรอบเวลาเพ่ือให้บรรลุผลตามตัวบ่งชี้และเปูาหมาย
ของแผนกลยุทธ์และเสนอผู้บริหารระดับสถาบันเพื่อพิจารณาอนุมัติ 
 ๒. ด าเนินการวิเคราะห์ข้อมูลทางการเงินที่ประกอบไปด้วยต้นทุนต่อหน่วยในแต่ละหลักสูตร  
สัดส่วนค่าใช้จ่ายเพ่ือพัฒนานักศึกษา  อาจารย์ บุคลากร  การจัดการเรียนการสอนอย่างต่อเนื่อง            
เพ่ือวิเคราะห์ความคุ้มค่าของการบริหารหลักสูตร ประสิทธิภาพ ประสิทธิผลในการผลิตบัณฑิต และโอกาสใน
การแข่งขัน 
 ๓. ด าเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง  ที่เป็นผลจาการวิเคราะห์และระบุปัจจัยเสี่ยงที่เกิดจาก
ปัจจัยภายนอก หรือปัจจัยที่ไม่สามารถควบคุมได้ที่ส่งผลต่อการด าเนินงานตามพันธกิจของคณะและให้ระดับ
ความเสี่ยงลดลงจากเดิม 
 ๔. บริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาลอย่างครบถ้วนทั้ง ๑๐ ประการที่อธิบายการด าเนินงานอย่าง
ชัดเจน 
 ๕. ค้นหาแนวปฏิบัติที่ดีจากความรู้ทั้งที่มีอยู่ในตัวบุคคล  ทักษะของผู้มีประสบการณ์ตรง และแหล่ง
เรียนรู้อ่ืนๆ ตามประเด็นความรู้ อย่างน้อยครอบคลุมพันธกิจด้านการผลิตบัณฑิตและด้านการวิจัย จัดเก็บ
อย่างเป็นระบบโดยเผยแพร่ออกมาเป็นลายลักษณ์อักษรและน ามาปรับใช้ในการปฏิบัติงานจริง 
 ๖. การก ากับติดตามผลการด าเนินงานตามแผนการบริหารและแผนพัฒนาบุคลากรสายวิชาการและ
สายสนับสนุน 
 ๗. ด าเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายในตามระบบและกลไกที่เหมาะสมและ
สอดคล้องกับพันธกิจและพัฒนาการของคณะที่ได้ปรับให้การด าเนินงานด้านการประกันคุณภาพเป็นส่วนหนึ่ง
ของการบริหารงานคณะตามปกติที่ประกอบด้วย การควบคุมคุณภาพ การตรวจสอบคุณภาพและ การ
ประเมินคุณภาพ 
 
เกณฑ์การประเมิน 

คะแนน ๑ คะแนน ๒ คะแนน ๓ คะแนน ๔ คะแนน ๕ 



คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษา ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๘ 
 

๑๐๘ 
 

มีการด าเนินการ 
๑ ข้อ 

มีการด าเนินการ 
๒ ข้อ 

มีการด าเนินการ 
๓-๔ ข้อ 

มีการด าเนินการ 
๕-๖ ข้อ 

มีการด าเนินการ 
๗ ข้อ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตัวบ่งชี้ท่ี  ๕.๒    ระบบก ากับการประกันคุณภาพหลักสูตร 
 

ชนิดของตัวบ่งช้ี  กระบวนการ 
 
ค าอธิบายตัวบ่งชี้ 

บทบาทหน้าที่ของคณะในการก ากับการประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร  มีการด าเนินการ
ตั้งแต่การควบคุมคุณภาพ การติดตามตรวจสอบคุณภาพ และการพัฒนาคุณภาพ การพัฒนาตัวบ่งชี้และ
เกณฑ์การประเมินจะมุ่งไปที่ระบบการประกันคุณภาพการศึกษามากกว่าการประเมินคุณภาพ เพ่ือให้สามารถ
ส่งเสริม สนับสนุน ก ากับ ติดตาม การด าเนินงานให้เป็นไปตามที่ก าหนด สะท้อนการจัดการศึกษาอย่างมี
คุณภาพ 



คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๘ 
 

๑๐๙ 
 

 

 
เกณฑ์มาตรฐาน 
 ๑. มีระบบและกลไกในการก ากับการด าเนินการประกันคุณภาพหลักสูตรให้เป็นไปตามองค์ประกอบ
การประกันคุณภาพหลักสูตร 
 ๒. มีคณะกรรมการก ากับ  ติดตามการด าเนินงานให้เป็นไปตามระบบที่ก าหนดในข้อ ๑ และรายงานผล
การติดตามให้กรรมการประจ าคณะเพ่ือพิจารณาทุกภาคการศึกษา 
 ๓. มีการจัดสรรทรัพยากรเพ่ือสนับสนุนการด าเนินงานของหลักสูตรให้เกิดผลตามองค์ประกอบการ
ประกันคุณภาพหลักสูตร 
 ๔. มีการประเมินคุณภาพหลักสูตรตามก าหนดเวลาทุกหลักสูตร และรายงานผลการประเมินให้
กรรมการประจ าคณะเพ่ือพิจารณา 
 ๕. น าผลการประเมินและข้อเสนอแนะจากกรรมการประจ าคณะมาปรับปรุงหลักสูตรให้มีคุณภาพดีขึ้น
อย่างต่อเนื่อง 
 ๖. มีผลการประเมินคุณภาพทุกหลักสูตรผ่านองค์ประกอบที่ ๑ การก ากับมาตรฐาน 
 
เกณฑ์การประเมิน 

คะแนน ๑ คะแนน ๒ คะแนน ๓ คะแนน ๔ คะแนน ๕ 

มีการด าเนินการ 
๑ ข้อ 

มีการด าเนินการ 
๒ ข้อ 

มีการด าเนินการ 
๓ -๔ ข้อ 

มีการด าเนินการ 
๕ ข้อ 

มีการด าเนินการ 
๖ ข้อ 

 
 

 


