
(รา่ง) ตวับ่งช้ีและ

การพิจารณาระดบัอดุมศึกษา

(การประเมนิคณุภาพภายนอก รอบส่ี)

โดย......

ผ ูช่้วยศาสตราจารยก์ลัยาภรณ ์ปานมะเรงิ เบอรค์



1.   ใชส้ าหรบัประเมนิคณุภาพภายนอกสถาบันอดุมศึกษา ทกุ

สงักดั  ทกุประเภทที่จดัการเรียนการสอนระดบัปริญญาตรี   โท  

เอก

2 ขอ้มลูที่ใชใ้นการพิจารณา

2.1 ขอ้มลูจากสถาบนั   หลกัฐานเชงิประจกัษแ์ละหลกัฐานจากผูท้ี่มี

สว่นเกี่ยวขอ้ง อาทิ บคุลากร  คณะกรรมการสภาสถาบนั  ผูป้กครอง  

รวมทัง้นสิิต  นกัศึกษา

2.2 ทกุตวับ่งชีใ้ชข้อ้มลู 3 ปียอ้นหลงั  คิดคะแนนโดยเฉลี่ยโดยใช ้

ทศนยิม  2 ต าแหนง่
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1.  ดา้นคณุภาพศิษย์

5/1/20173



ค าอธิบาย

นสิิต นกัศึกษา ด ารงชีวิตอย่างมีคณุค่า มีน า้ใจไมตรี มีจิตอาสา และมีการ

พัฒนาคณุธรรมดา้นต่าง ๆ อาทิ วินัย สติ กตัญญ ูเมตตา อดทน ซ่ือสัตย ์

ประหยดั ขยนั ไมเ่ห็นแกต่วั ผา่นการท างาน ท ากิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์

ตวับ่งชีท้ี่ 1 ผูเ้รียนเป็นคนดี
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การพิจารณา

1. ขอ้มลูจากสถาบัน (5 คะแนน)

รอ้ยละของนสิิต นกัศึกษาทกุหลกัสตูร/ทกุระดบัในหลกัสตูรภาคปกต ิ ภาค

พิเศษ  ภาคนอกเวลาจดัการศึกษาใน/นอกที่ตัง้ ทัง้ไทย/นานาชาต ิการศึกษา

ทางไกลและ E-Learning เป็นตน้  ที่ท างาน  กิจกรรม  บ าเพ็ญประโยชน ์ ไมน่อ้ย

กว่า 50 ชัว่โมง/ปี/คน ตอ่จ านวนนสิิต/นกัศึกษาทัง้หมดทกุหลกัสตูรทกุระดบั 

โดยผูป้ระเมนิตรวจสอบขอ้เท็จจริง เพื่อยืนยนัผลการด าเนนิงาน  ดว้ย

การศึกษาเอกสาร  สุ่มตวัอย่าง  การสงัเกต  และการสมัภาษณ์
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ใชบ้ัญญัตไิตรยางศเ์ทียบ  โดยก าหนดรอ้ยละ100 เท่ากบั 5 คะแนน

หมายเหต ุ

1. ส าหรบันสิิต นกัศึกษาที่ท างานเต็มเวลา ตอ้งท ากิจกรรมและ/หรือ

บ าเพ็ญประโยชน ์ไมน่อ้ยกว่า 50 ชัว่โมง/ปี/คน และ คิดเป็นตวัหาร

ดว้ยเชน่กนั

2. การนบัจ านวนใหน้บัทัง้ผูท้ ากิจกรรมและผูร้่วมกิจกรรม
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จ ำนวนนิสิต  นักศึกษำที่ท ำงำนท ำกจิกรรม บ ำเพญ็ประโยชน์
จ ำนวนนิสิตนักศึกษำทัง้หมด X 100

การพิจารณา (ตอ่)



เงือ่นไข : คะแนนที่ไดใ้นตวับ่งชีน้ีจ้ะลดลง 1 คะแนน หากพบว่า...........

 มนีสิิตนกัศึกษา กระท าผดิศีลธรรม  โดยอาจารยแ์ละผูบ้ริหาร

มไิดด้ าเนนิการแกไ้ขและป้องกนัไมใ่หเ้หตกุารณด์งักล่าวเกิดซ า้
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ค าอธิบาย

นิสิต  นักศึกษาระดับปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก และบัณฑิตที่มี

ความรู้ ความสามารถ ตามหลักสูตรและมีคุณลักษณะทางที่พึงประสงค์

สอดคลอ้งกบัความตอ้งการของผูใ้ชบ้ัณฑติ

ตวับ่งชีท้ี่ 2 ผูเ้รียนมคีวามรูค้วามสามารถตามหลกัสตูร
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การพิจารณา

ขอ้มลูจากสถาบัน (5  คะแนน)

1.  ความสามารถดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศตามเป้าหมายของคณะ/สถาบัน (1 

คะแนน)

ใชบ้ัญญัตไิตรยางศเ์ทียบ โดยก าหนดรอ้ยละ 80  ของนสิิต  นกัศึกษาชัน้ปี

สดุทา้ย เท่ากบั  1 คะแนน

2. มีนิสิต  นกัศึกษาไดร้ับการยอมรับ/ยกย่อง/รางวัล ที่สะทอ้นความรู ้ 

ความสามารถในระดับชาติ/นานาชาติ ปีละไม่นอ้ยกว่า 1 รางวัล

(1 คะแนน) 

3. อัตราการส าเร็จการศึกษาของนสิิต นกัศึกษา(Success Rate)ในแตล่ะร ุ่น (1 

คะแนน)

ใชบ้ัญญัติไตรยางศเ์ทียบ โดยก าหนดรอ้ยละ 80  ของนสิิต นกัศึกษาชัน้ปี

สดุทา้ย เท่ากบั  1 คะแนน
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4. การมีงานท าและ/หรือสอบไดท้นุการศึกษาตอ่จากองคก์รภายใน

และ/หรือตา่งประเทศของบัณฑติปริญญาตรี (1 คะแนน)

ใชบ้ัญญัติไตรยางศ์เทียบ โดยก าหนดรอ้ยละ 80 ของผูส้ าเร็จ

การศึกษา เท่ากบั  1 คะแนน

5. ความพึงพอใจของผูใ้ชบ้ัณฑติ (1 คะแนน)

ใชบ้ัญญัติไตรยางศเ์ทียบ โดยก าหนดรอ้ยละ 80  ของระดับ

ความพึงพอใจ เท่ากบั  1 คะแนน

เงือ่นไข: ไมม่ี
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ค าอธิบาย

ผลงานวิจัย / สร้างสรรค์ของบัณฑิตระดับปริญญาโทและ/หรือ 

ปริญญาเอก ที่ไดร้บัการตพีิมพแ์ละ/หรือ เผยแพร่ในมติติา่ง ๆ 

ตวับ่งชีท้ี่ 3  ผูเ้รียนมผีลงานตพีิมพ ์/ เผยแพร่ หรือน าไปใชป้ระโยชน์
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ผลงานวิจยั

12

การตีพิมพผ์ลงานวิจยั ค่าน ้าหนกั

มกีารตพีิมพส์ ูส่าธารณะในลกัษณะใดลกัษณะหนึง่ และผา่นสือ่

อิเล็กทรอนกิส ์ online

0.20

มกีารตพีิมพใ์นรายงานสืบเนือ่งจากการประชมุวิชาการระดบัชาติ 0.40

-มกีารตพีิมพใ์นรายงานสืบเนือ่งจากการประชมุวิชาการ ระดบันานาชาติ

-มกีารตพีิมพใ์นวารสารวิขาการระดบัชาตทิี่มชีือ่ปรากฎอยู่ในฐานขอ้มลู 

Thai-Journal  Citation Index Centre (TCI) กลุม่ 2 หรือเทียบเทา่ *

-ผลงานที่ไดร้บัการจดอนสุิทธิบตัร

0.60

5/1/2017



ผลงานวิจยั (ตอ่)

13

การตีพิมพผ์ลงานวิจยั ค่าน ้าหนกั

มกีารตพีิมพใ์นวารสารวิชาการระดบัชาตทิี่มชีือ่ปรากฎอยู่ในฐานขอ้มลู  

Thai-Journal  Citation Index Centre (TCI) กลุม่ 1 หรือเทียบเทา่ *

0.80

-มกีารตพีิมพใ์นวารสารวิชาการระดบันานาชาตชิาตทิี่ปรากฎในฐานขอ้มลู

การจดัอนัดบัวารสาร SJR  (SCImago Journal Rank : 

www.scimagojr.com) หรือ ปรากฎในฐานขอ้มลูสากล ISI หรือ Scopus หรือ

เทียบเทา่

- ผลงานที่ไดร้บัการการจดสิทธิบตัร

1.00

5/1/2017

หมายเหต ุตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการอดุมศึกษา

ว่าดว้ย หลักการพิจารณาวารสารทางวิชาการ ส าหรับการเผยแพร่ผลงานวิชาการ

พ.ศ. 2556

http://www.sciagojr.com/


ตารางค่าน า้หนกั ระดบัปริญญาโท

5/1/2017 14

การตีพิมพผ์ลงานวิจยั ค่าน ้าหนกั

มกีารตพีิมพส์ ูส่าธารณะในลกัษณะใดลกัษณะหนึง่ และผา่นสือ่

อิเล็กทรอนกิส ์ online

0.20

มกีารตพีิมพใ์นรายงานสืบเนือ่งจากการประชมุวิชาการระดบัชาติ 0.40

- ผลงานที่มีการตพีิมพใ์นรายงานสืบเนือ่งจากการประชมุวิชาการระดบั

นานาชาติ

- ผลงานที่ไดร้บัการจดอนสุิทธิบตัร

0.60

ผลงานที่มีการตพีิมพใ์นวารสารระดบัชาตทิี่ปรากฎในฐานขอ้มลู TCI 0.80

- ผลงานที่มีการตพีิมพใ์นวารสารวิชาการระดบันานาชาติ

- ผลงานที่ไดร้บัการจดสิทธิบตัร

1.00



5/1/2017
15

ตารางค่าน า้หนกั ระดบัปริญญาเอก

การตีพิมพผ์ลงานวิจยั ค่าน ้าหนกั

- มกีารตพีิมพใ์นรายงานสืบเนือ่งจากการประชมุวิชาการระดบัชาติ 0.20

- มกีารตพีิมพใ์นรายงานสืบเนือ่งจากการประชมุวิชาการระดบันานาชาติ

- ผลงานที่ไดร้บัการจดอนสุิทธิบตัร

0.40

มกีารตพีิมพใ์นวารสารวิชาการ ที่ปรากฎในฐานขอ้มลู TCI(กลุม่ที่ 2) 0.60

มกีารตพีิมพใ์นวารสารวิชาการ ที่ปรากฎในฐานขอ้มลู TCI(กลุม่ที่ 1) 0.80

- มกีารตพีิมพใ์นวารสารวิชาการระดบันานาชาติ

- ผลงานที่ไดร้บัการจดสิทธิบตัร

1.00
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ผลงานสรา้งสรรค์

การตีพิมพผ์ลงานวิจยั ค่าน ้าหนกั

มกีารเผยแพร่ส ูส่าธารณะในลกัษณะใดลกัษณะหนึง่ หรือผา่นสื่อ

อิเล็กทรอนกิส ์online

0.20

มกีารเผยแพร่ในระดบัสถาบนั 0.40

มกีารเผยแพร่ในระดบัชาติ 0.60

มกีารเผยแพร่ในระดบัความร่วมมือระหว่างประเทศ 0.80

มกีารเผยแพร่ในระดบัภมูภิาคอาเซียน/นานาชาติ 1.00

หมายเหต ุ ผลงานสรา้งสรรคท์กุชิน้ตอ้งผา่นการพิจารณาจากคณะกรรมการ 

ทีม่อีงคป์ระกอบไมน่อ้ยกว่า 3 คน โดยมบีคุคลภายนอกสถาบนัร่วม

พิจารณาดว้ย



การพิจารณา

ขอ้มลูจากสถาบัน ( 5 คะแนน)

กรณีที่ 1 มหีลกัสตูรระดบัปริญญาโทและเอก

1. ระดบัปริญญาเอก : รอ้ยละของผลรวมถ่วงน า้หนกังานวิจยัที่

ตพีิมพแ์ละงานสรา้งสรรคท์ี่เผยแพร่ (2 คะแนน)

ใชบ้ัญญตัไิตรยางศเ์ทียบ โดยก าหนดรอ้ยละ 100 เทา่กบั  2 คะแนน
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ผลรวมถ่วงน ำ้หนักของงำนวิจัย/สร้ำงสรรค์
ที่ตีพมิพ์/เผยแพร่ของบัณฑิตระดับปริญญำเอก

จ ำนวนงำนวิจัย/สร้ำงสรรค์ของบัณฑิตระดับปริญญำเอกทัง้หมด
X 100
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2. ระดบัปริญญาโท : รอ้ยละของผลรวมถ่วงน า้หนกังานวิจยัที่ตพีิมพ์

และงานสรา้สรรคเ์ผยแพร่ (3 คะแนน)

ใชบ้ัญญัตไิตรยางศเ์ทียบ โดยก าหนดรอ้ยละ  50 เท่ากบั  3

ผลรวมถ่วงน ำ้หนักของงำนวิจัย/สร้ำงสรรค์
ที่ตีพมิพ์/เผยแพร่ของบัณฑิตระดับปริญญำโท  

จ ำนวนงำนวิจัย/สร้ำงสรรค์ของบัณฑิตระดับปริญญำโททัง้หมด
X 100



กรณีที่  2 มเีฉพาะหลกัสตูรระดบัปริญญาโท

รอ้ยละของผลรวมถ่วงน า้หนกังานวิจยัที่ตพีิมพแ์ละงานสรา้งสรรค์

เผยแพร่ (5 คะแนน)

ใชบ้ัญญัตไิตรยางศเ์ทียบ โดยก าหนดรอ้ยละ  50 เท่ากบั  5
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ผลรวมถ่วงน ำ้หนักของงำนวิจัย/สร้ำงสรรค์
ที่ตีพมิพ์/เผยแพร่ของบัณฑิตระดับปริญญำโท  

จ ำนวนงำนวิจัย/สร้ำงสรรค์ของบัณฑิตระดับปริญญำโททัง้หมด

X 100
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กรณีที่  3 มเีฉพาะหลกัสตูรระดบัปริญญาเอก

รอ้ยละของผลรวมถ่วงน า้หนกังานวิจยัที่ตพีิมพแ์ละงานสรา้งสรรค์

เผยแพร่ (5 คะแนน)

ใชบ้ัญญัตไิตรยางศเ์ทียบ โดยก าหนดรอ้ยละ  100 เท่ากบั  5

ผลรวมถ่วงน ำ้หนักของงำนวิจัย/สร้ำงสรรค์
ที่ตีพมิพ์/เผยแพร่ของบัณฑิตระดับปริญญำเอก 

จ ำนวนงำนวิจัย/สร้ำงสรรค์ของบัณฑิตระดับปริญญำเอกทัง้หมด
X 100
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กรณีที่  4  ไมม่หีลกัสตูรบัณฑติศึกษา

จ านวนบัณฑติที่ไดร้บัการประกาศเกียรตคิณุยกย่องในดา้น

วิชาการ  วิชาชพี  คณุธรรม  จริยธรรม  หรือรางวลัทางวิชาการ  หรือ

ดา้นอ่ืนที่เกี่ยวขอ้งกบัคณุภาพบัณฑติในระดบัชาต ิ หรือระดบันานาชาต ิ

(5 คะแนน)

ใชบ้ัญญัตไิตรยางศเ์ทียบ โดยก าหนดรอ้ยละ  10 เท่ากบั  5

จ านวนบณัฑิตท่ีมีค่าตามเกณฑ์

จ านวนบณัฑิตท่ีส าเรจ็การศึกษาทัง้หมด
X 100



เงือ่นไข: คะแนนที่ไดใ้นตวับ่งชีน้ีจ้ะลดลง 1 คะแนน หากพบว่า...........

1. มีอัตราส่วนอาจารยต์อ่นกัศึกษาระดบัปริญญาโท / เอก ไม่เป็นไปตามเกณฑ์

ของ สกอ. หรือ ตน้สงักดั   หรือ

2. มีอัตราส่วนอาจารยท์ี่คมุวิทยานิพนธ์ไม่เป็นไปตามเกณฑข์อง สกอ. หรือตน้

สงักดั   หรือ

3. มอีัตราส่วนอาจารยค์มุสารนพินธไ์มเ่ป็นไปตามเกณฑข์อง สกอ. หรือ

ตน้สงักดั 
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ค าอธิบาย

ศิษยเ์กา่ ผูส้ าเร็จการศึกษาทกุระดบัที่ใหค้วามร่วมมอื  ชว่ยเหลือในการ

พฒันาและสรา้งชือ่เสียงใหก้บัสถาบัน

ตวับ่งชีท้ี่ 4 ศิษยเ์กา่ท าประโยชนใ์หก้บัสถาบนั
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การพิจารณา : ระดบัคณะ 

ขอ้มลูจากคณะ (5 คะแนน)

1. มรีะบบฐานขอ้มลูศิษยเ์กา่ที่เป็นปัจจบุนัและมกีารสื่อสารกับศิษยเ์กา่อย่าง

สม า่เสมอ (1 คะแนน)

2. มกีิจกรรมที่ศิษยเ์กา่ร่วมพฒันาวิชาการ/วิชาชพี  หรือพฒันานสิิต  

นกัศึกษาร่วมกบัสถาบัน (1 คะแนน)  

3. มกีิจกรรมที่ศิษยเ์กา่ร่วมพฒันากบัสถาบัน เชน่ อาคารสถานที่ อปุกรณ์

การศึกษา  หรือสิ่งแวดลอ้ม  เป็นตน้ (1 คะแนน) 

4. มกีิจกรรมที่ศิษยเ์กา่ร่วมสนบัสนนุทรพัยากรและ/หรือทนุการศึกษา  

ตามเป้าหมายที่สถาบันก าหนด  (1 คะแนน)

5. มกีารเชดิชเูกียรตแิกศิ่ษยเ์กา่ที่บ าเพ็ญประโยชนต์อ่สงัคม (1 คะแนน)
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การพิจารณา : ระดบัสถาบัน

1. ผลรวมคะแนนของทกุคณะ (2  คะแนน)

ใชบ้ัญญตัไิตรยางศเ์ทียบ  โดยคะแนนเฉลี่ย 5.00  เทา่กบั 2  คะแนน

2. ขอ้มลูจากสถาบัน (3 คะแนน)

2.1 มกีิจกรรมที่ศิษยเ์กา่ร่วมพฒันากบัสถาบนัในมติติา่ง ๆ อาทิ ดา้นวิชาการ/

วิชาชพี  อาคารสถานที่ อปุกรณก์ารศึกษา สิ่งแวดลอ้มหรือศิษยเ์ก่าร่วม

สนบัสนนุทรพัยากรและ/หรือทนุการศึกษา 

(1 คะแนน) 

2.2 มฐีานขอ้มลูและมกีารสื่อสารกบัศิษยเ์กา่อย่างเป็นระบบ (1 คะแนน)

2.3  มรีะบบและมกีารใหก้ารยอมรบั/ยกย่อง/รางวลั ส าหรบัศิษยเ์กา่ที่อทุิศตน 

บ าเพ็ญประโยชนจ์นเป็นที่ประจกัษข์องสงัคม (1 คะแนน)  
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การพิจารณา : ระดบัสถาบัน(ตอ่)

หมายเหต ุ ประเมนิเฉพาะคณะ/สถาบัน

ที่มศิีษยเ์กา่ส าเร็จการศึกษา 5 ปีขึน้ไป

เงือ่นไข :  ไมม่ี



2.  ดา้นคณุภาพคร ู/ อาจารย์
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ค าอธิบาย

อาจารยม์คีณุวฒิุ และความเชีย่วชาญทางวิชาการในสาขาวิชาที่สอน 

พฒันาสู่การสรา้งองคค์วามรู ้เพื่อใหน้สิิตนกัศึกษาพฒันาตนเองอย่างเต็ม

ศักยภาพ

ตวับ่งชีท้ี่ 5  คร ู/ อาจารยม์คีวามรูค้วามสามารถ

285/1/2017



วฒิุการศึกษา

ต าแหน่ง

ทางวิชาการ

ปรญิญาตรี ปรญิญาโท
ปรญิญาเอก

หรอืเทียบเท่า

อาจารย์ 0 2 5

ผ ูช้่วยศาสตราจารย์ 1 3 6

รองศาสตราจารย์ 3 5 8

ศาสตราจารย์ 6 8 11

การพิจารณา

ขอ้มลูจากสถาบนั (5 คะแนน)

ก าหนดค่าน า้หนกัระดบัคณุภาพอาจารยท์ัง้ดา้นวิชาการ ดงันี้
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ค่าคะแนนคณุภาพอาจารย ์ค านวน ดงันี้

ใชบ้ัญญัตไิตรยางศเ์ทียบ 

โดยก าหนดใหค้่าคะแนนคณุภาพอาจารย ์6 เท่ากบั 5 คะแนน 

หมายเหต ุ ไมน่บัปริญญากติตมิศักดิ ์ ศาสตราจารยค์ลีนคิ  

ศาสตราภชิาน
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ผลรวมถ่วงน ้าหนกัของอาจารยป์ระจ า

จ านวนอาจารยป์ระจ าทัง้หมด



เง่ือนไข: คะแนนท่ีไดใ้นตวับ่งช้ีน้ีจะลดลง  1 คะแนน หากพบว่า...........

 มีอาจารยป์ระจ ามีวฒิุปรญิญาท่ีไม่ไดก้ารรบัรองจากตน้สงักดั
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ค าอธิบาย

ผลงานวิจัย /สรา้งสรรคข์องอาจารยป์ระจ า และ /หรือนกัวิจัยประจ าที่มี

คณุภาพและไดร้ับการตีพิมพใ์นวารสารระดบัสากล หรือผลงานสรา้งสรรค ์ที่

ผ่านการรับรองจากคณะกรรมการ และมีการเผยแพร่ในระดับชาติ หรือ 

นานาชาติ

ตวับ่งชีท้ี่ 6  อาจารยม์ผีลงานตพีิมพ ์/ เผยแพร่
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การพิจารณา

ขอ้มลูจากสถาบัน (5 คะแนน)

1.รอ้ยละของอาจารยป์ระจ า และนกัวิจยัประจ าที่มผีลงานวิจยัที่ไดร้บัตพีิมพแ์ละ 

/ หรืองานสรา้งสรรคท์ี่เผยแพร่ (2 คะแนน)
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จ านวนอาจารยป์ระจ า/นกัวิจยัประจ าท่ีมีผลงาน

จ านวนอาจารยป์ระจ า/นกัวิจยัประจ าทัง้หมด
X 100

ใชบ้ัญญัตไิตรยางศเ์ทียบ โดยก าหนด

สาขามนษุยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร ์ รอ้ยละ 50 เท่ากบั 2 คะแนน

สาขาวิทยาศาสตร ์ รอ้ยละ 100 เท่ากบั 2 คะแนน 



การพิจารณา (ตอ่)

2. รอ้ยละของผลงานวิจยัที่ไดร้บัตพีิมพแ์ละ / หรืองานสรา้งสรรคท์ี่

เผยแพร่ ( 3 คะแนน) 
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ผลรวมถ่วงน ้าหนกัของงานวิจยั/งานสรา้งสรรคท่ี์ตีพิมพ/์เผยแพร่

จ านวนอาจารยป์ระจ า/นกัวิจยัประจ าทัง้หมด

X 100  

ใชบ้ัญญัตไิตรยางศเ์ทียบ โดยก าหนด

สาขามนษุยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร ์ รอ้ยละ 10 เท่ากบั 3 คะแนน

สาขาวิทยาศาสตร ์ รอ้ยละ 20 เท่ากบั 3 คะแนน 



ผลงานวิจยั 

5/1/2017 35

สมศ. ค่าน ้าหนกั

มกีารตพีิมพใ์นรายงานสืบเนือ่งจากการประชมุวิชาการ

ระดบัชาติ

0.20

- มกีารตพีิมพใ์นรายงานสืบเนือ่งจากการประชมุวิชาการระดบั

นานาชาติ

- ผลงานที่ไดร้บัการจดอนสุิทธิบตัร

0.40

- มกีารตพีิมพใ์นวารสารวิชาการระดบัชาตทิี่มชีือ่ปรากฎอยู่ใน

ฐานขอ้มลู Thai-Journal  Citation Index Centre (TCI) กลุม่ 2 

หรือเทียบเทา่*

0.60



ผลงานวิจยั (ตอ่)
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สมศ. ค่าน ้าหนกั

- มีการตพีิมพใ์นวารสารวิชาการระดบัชาตทิีม่ีชือ่ปรากฎอยู่ในฐานขอ้มลู 

Thai-Journal  Citation Index Centre (TCI) กลุม่ 1 หรือเทียบเทา่*

- มีการตพีิมพใ์นวารสารวิชาการระดบันานาชาตทิีม่ีชือ่ปรากฎในฐานขอ้มลูการ

จดัอนัดบัวารสาร SJR (SCImago Journal Rank : www.scimagojr.com) หรือ

ปรากฎในฐานขอ้มลูสากล ISI หรือ Scopus Q3, Q4 

0.80

- มีการตพีิมพใ์นวารสารวิชาการระดบันานาชาตทิีม่ีชือ่ปรากฎในฐานขอ้มลูการ

จดัอนัดบัวารสาร SJR (SCImago Journal Rank : www.scimagojr.com) หรือ

ปรากฎในฐานขอ้มลูสากล ISI หรือ Scopus Q1, Q2 หรือเทียบเทา่

- ผลงานที่ไดร้บัการจดสิทธิบตัร

1.00

และ 

+ 1.00

หมายเหต ุตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการอดุมศึกษา ว่าดว้ย หลกัการ

พิจารณาวารสารทางวิชาการ ส าหรบัการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ. 2556

http://www.scimagojr.com/
http://www.scimagojr.com/


5/1/2017 37

ผลงานสรา้งสรรค์

การตีพิมพผ์ลงานสรา้งสรรค์ ค่าน ้าหนกั

มกีารเผยแพร่ส ูส่าธารณะในลกัษณะใดลกัษณะหนึง่ หรือผา่นสื่อ

อิเล็กทรอนกิส ์online

0.20

มกีารเผยแพร่ในระดบัสถาบนั 0.40

มกีารเผยแพร่ในระดบัชาติ 0.60

มกีารเผยแพร่ในระดบัความร่วมมือระหว่างประเทศ 0.80

มกีารเผยแพร่ในระดบัภมูภิาคอาเซียน/นานาชาติ 1.00



หมายเหตุ

1. ผลงานสรา้งสรรคท์กุชิน้ตอ้งผา่นการพิจารณาจากคณะกรรมการที่มี

องคป์ระกอบไมน่อ้ยกว่า 3 คน  โดยมบีคุคลภายนอกสถาบันร่วม

พิจารณาดว้ย

2. ระดบัสถาบันใหค้ิดจากค่าเฉลี่ยของทกุคณะ

3. ระดบัคณะใหค้ิดค่าเฉลี่ยของทกุหลกัสตูร

385/1/2017

เง่ือนไข : ไม่มี



ค าอธิบาย

อาจารย์ประจ าและ/หรือนักวิจัยประจ ามีผลงานวิจัย/สรา้งสรรค์ที่

น าไปใช ้ประโยชน์ ตามวัตถุประสงค์หรือข ้อเสนอแนะที่ระบุไว้ใ น

โครงการวิจัย / สรา้งสรรค ์ที่ไดร้ับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ

ประจ าคณะหรือสภาสถาบัน

ตวับ่งชีท้ี่ 7 อาจารยม์ผีลงานที่น าไปใชป้ระโยชน์
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การพิจารณา

ขอ้มลูจากสถาบนั (5 คะแนน)

1. ปริมาณอาจารย/์นกัวิจยั (2 คะแนน)

รอ้ยละของอาจารยป์ระจ าหรือนกัวิจยัประจ าที่มผีลงานวิจัย/ 

สรา้งสรรคท์ี่ไดน้ าไปใชป้ระโยชน ์
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ร้อยละของอำจำรย์ประจ ำ/นักวิจัยประจ ำที่มีผลงำนที่ได้น ำไปใช้ประโยชน์
จ ำนวนอำจำรย์ประจ ำ/นักวิจัยทัง้หมด

X 100

ใชบ้ัญญัตไิตรยางศเ์ทียบ  โดยก าหนดรอ้ยละ 75 เท่ากบั 2 คะแนน



2. คณุภาพผลงาน (3  คะแนน)

ผลรวมถ่วงน า้หนกัของจ านวนงานวิจยั /สรา้งสรรคท์ี่ได ้

น าไปใชป้ระโยชน ์ทกุกลุม่สาขาวิชา
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ผลรวมถ่วงน ำ้หนักของจ ำนวนงำนวิจัย /สร้ำงสรรค์ที่ได้น ำไปใช้ประโยชน์
จ ำนวนอำจำรย์ประจ ำ/นักวิจัยประจ ำทัง้หมด

X 100

ใชบ้ญัญัตไิตรยางศเ์ทียบ โดยก าหนดรอ้ยละ 50 เท่ากบั 3 คะแนน



เงือ่นไข: คะแนนที่ไดใ้นตวับ่งชีน้ีจ้ะลดลง  1 คะแนน หากพบว่า...........

 มอีาจารยป์ระจ า/นกัวิจยัประจ าละเมดิลิขสิทธ์ิ /สิทธิบัตร /คัดลอกผลงาน  

แตค่ณะ/สถาบันมไิดด้ าเนนิการลงโทษ
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ค าอธิบาย

อาจารยป์ระจ า ไดร้ับการเพิ่มพนูความรู ้/ ประสบการณ ์เชน่ ศึกษาบาง

วิชา / ประชมุวิชาการ / อบรม / ศึกษาดงูาน / น าเสนอผลงานวิชาการ

งานวิจัยทั้งใน / ต่างประเทศ  และไดม้ีการน าความรูก้ลับมาขยายผลและ

พฒันาการเรียนการสอน

ตวับ่งชีท้ี่ 8  คร ู/ อาจารยไ์ดร้บัการเพิ่มพนูความรู ้/ ประสบการณ์
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การพิจารณา

ขอ้มลูจากคณะ/สถาบัน (5 คะแนน)

รอ้ยละของอาจารย์ประจ าที่ศึกษาบางวิชา / ประชมุวิชาการ /อบรม/

ศึกษาดงูาน/น าเสนอผลงาน ≥ 50 ชัว่โมง/ปี/คน
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จ ำนวนอำจำรย์ประจ ำได้รับกำรพฒันำเพิ่มพนูควำมรู้ ฯ และมีกำรขยำยผล
จ ำนวนอำจำรย์ประจ ำทัง้หมด 

X 100

ใชบ้ัญญตัไิตรยางศเ์ทียบ  โดยก าหนดรอ้ยละ 100 เท่ากบั 5 คะแนน



เงือ่นไข: คะแนนที่ไดใ้นตวับ่งชีน้ีจ้ะลดลง ๑ คะแนน หากพบว่า...........

 มอีาจารยล์ะทิ้งการสอนเพื่อไปเพิ่มพนูความรู/้ประสบการณ์
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3.  ดา้นการบรหิาร                                                        

และธรรมาภิบาลของสถานศึกษา
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ค าอธิบาย

คณะกรรมการสภาสถาบัน / คณะกรรมการประจ าคณะ มีผลการ

ด าเนินงานตามบทบาทหนา้ที่ซ่ึงก าหนดไวใ้นพระราชบัญญัติของสถาบัน

โดยมุง้เนน้ก าหนดนโยบาย ก ากบั ตดิตาม และสนบัสนนุการด าเนินงานของ 

อธิการบด ี/ คณบด ีโดยยึดหลกัธรรมาภบิาล

ตวับ่งชีท้ี่ 9  การด าเนนิงานของสภาสถาบัน / กรรมการประจ าคณะ
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การพิจารณา

 คณะกรรมการประจ าคณะ                                    

ขอ้มลูจากคณะ (5 คะแนน)  

1. ผลการด าเนนิงาน (2 คะแนน) 

1.  รอ้ยละของหลกัสตูรที่มมีาตรฐานและไดร้บัการรบัรองจาก

ตน้สงักดั ( 1 คะแนน)

ใชบ้ัญญัตไิตรยางศเ์ทียบ โดยก าหนดรอ้ยละ 100 เท่ากบั 1 คะแนน
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การพิจารณา(ตอ่)

 1.2 คณะน าเสนอหลกัฐานซ่ึงแสดงถึงการใหค้วามรู ้สรา้งความเขา้ใจระบบ

การประกนัคณุภาพและมกีารขบัเคลื่อนใหม้กีารน าผล

การประเมนิไปใชใ้นการพฒันาอย่างตอ่เนือ่ง ( 1 คะแนน) 

โดยพิจารณาเพิ่มเตมิจากการสมัภาษณ์

1) หัวหนา้ภาควิชา รวม 2 – 3 คน

2) ผูแ้ทนกรรมการประจ าคณะ รวม 1 – 2 คน

3) อาจารย ์/ บคุลากร นสิิต / นกัศึกษา ผูใ้ชบ้ัณฑติ 

รวม 8 – 10 คน
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การพิจารณา (ตอ่)

2. ผลการพฒันา ( 3 คะแนน)

คณะน าเสนอหลกัฐานซ่ึงแสดงถึงผลการพฒันาในมติติา่งๆที่เกิดจากการ

ประเมนิคณุภาพภายนอก โดยพิจารณาเพิ่มเตมิจากการสมัภาษณ์

1) หัวหนา้ภาควิชา รวม 2 – 3 คน

2) ผูแ้ทนกรรมการประจ าคณะ รวม  1- 2 คน

3) อาจารย ์บคุลากร นสิิต/นกัศึกษา ผูใ้ชบ้ัณฑติ รวม 8 – 10 คน
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การพิจารณา

 สภาสถาบัน                                                                              

1.   ขอ้มลูจากสถาบัน (2 คะแนน)

1.1 มสี านกังานสภาฯ หรือหนว่ยงาน มฐีานขอ้มลูและบคุลากรที่ปฏิบตัิหนา้ที่เป็น

การเฉพาะ และมคีณะอนกุรรมการของสภาฯ ครบถว้นตามกฎหมายก าหนด  

1.2 มกีารก าหนดนโยบายของมหาวิทยาลยัที่เหมาะสม ทนัสมยั ปฏิบตัไิด ้ 

1.3 มกีารก ากบั ตดิตาม สนบัสนนุอธิการบดใีนการปฏิบตังิานตามแผนที่ก าหนด 

1.4 มกีารบริหารจดัการที่ดตีามหลกัธรรมาภบิาล มกีารก าหนดจรรยาบรรณและมี

คู่มอืการปฏิบตังิานตลอดจนมกีารใหค้วามรูเ้กี่ยวกบับทบาทหนา้ที่ของ

กรรมการสภาฯ
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การพิจารณา (ตอ่)

1.5 มผีลการประเมนิรายปีโดยคณะกรรมการซ่ึงเป็น ผูท้รงคณุวฒิุภายนอก 

จ านวน 5 คน ที่ไดร้บัการแตง่ตัง้จากสภาฯ ไดค้ะแนนผลการประเมนิ ไม่

นอ้ยกว่ารอ้ยละ 80

ใชบ้ัญญัตไิตรยางศเ์ทียบ โดยก าหนดปฏิบัตไิด ้5 ขอ้ เท่ากบั 2 คะแนน

2. หลกัฐานเชงิประจกัษ ์ ( 3 คะแนน) 

ผูป้ระเมนิตรวจสอบขอ้เท็จจริง เพื่อยืนยนัผลการด าเนนิงาน โดยสถาบัน   

น าเสนอหลกัฐาน

2.1 รายงานประจ าปีที่ผา่นความเห็นชอบจากคณะกรรมการสภา  สถาบัน  

(1 คะแนน)   
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การพิจารณา (ตอ่)

2.2 ผลการประเมนิรายปีโดยคณะกรรมการที่สภาแตง่ตัง้ (1 คะแนน) 

ใชบ้ัญญัตไิตรยางศเ์ทียบ โดยก าหนดคะแนนเต็มเท่ากบั 1 คะแนน

2.3 หลกัฐานที่แสดงถึงธรรมาภบิาลของสถาบัน ( 1 คะแนน)

โดยพิจารณาเพิ่มเตมิจากการสมัภาษณ์

1) นายกสภาสถาบัน

2) อธิการบด/ีผูแ้ทนกรรมการสภาสถาบัน/กรรมการผูท้รงคณุวฒิุ

3) ผูแ้ทนคณาจารย ์จ านวน 3 – 4 คน
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เงือ่นไข: คะแนนที่ไดใ้นตวับ่งชีน้ีจ้ะลดลง 1 คะแนน หากพบว่า...........

1. มีการด าเนินการรับนักศึกษาก่อนที่หลักสตูรจะไดร้ับการอนุมัติตาม

ขัน้ตอนและระเบียบอย่างถกูตอ้งจากสภาสถาบัน / ตน้สงักดั หรือ

2. มีการประกาศใหป้ระกาศนียบัตร / ปริญญาบัตรที่ไม่เป็นไปตามกฎ 

ระเบียบ ขอ้บังคบัของสภาสถาบันและตน้สงักดั 
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ค าอธิบาย

อธิการบดี / คณบดี มีผลการด าเนินงานตามนโยบายที่ก าหนดโดยสภา

สถาบัน / คณะกรรมการประจ าคณะ เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพ และ

ประสิทธิผลทั้งในระยะสั้น และระยะยาว ตามหลักธรรมาภิบาล มีระบบ

ประกันคณุภาพภายใน       มีการตรวจสอบการท างาน  ตามภารกิจ 

ตลอดจนมกีารตดิตามและประเมนิผลการด าเนนิงานอย่างตอ่เนือ่ง

ตวับ่งชีท้ี่ 11  การด าเนนิงานของอธิการบด ี/ คณบดี
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การพิจารณา

 คณบด ี

ขอ้มลูจากคณะ ( 5 คะแนน)                                           

1. มผีลประเมนิการปฏิบัตงิานตามบทบาทหนา้ที่ของคณบด ีโดยอธิการบด ี

(1 คะแนน)   

ใชบ้ัญญัตไิตรยางคเ์ทียบ โดยก าหนดคะแนนเต็ม เท่ากบั 1 คะแนน

2. มรีายงานงบการเงนิที่ผา่นความเห็นชอบของคณะกรรมการประจ าคณะ   

(1 คะแนน) 

3. มจี านวนอาจารยต์อ่นสิิตนกัศึกษาในแตล่ะหลกัสตูรไดต้ามเกณฑก์ าหนด

ของตน้สงักดั ( 1 คะแนน)
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ใชบ้ัญญัตไิตรยางศเ์ทียบ โดยก าหนดรอ้ยละ 100 เท่ากบั 1 คะแนน

4. มกีารบริหารจดัการที่ด ีโดยยึดหลกัธรรมาภบิาล (1 คะแนน)  

5. มกีารสรา้งการมสี่วนร่วมในการประกนัคณุภาพการศึกษาของนสิิต

นกัศึกษา อาจารย ์บคุลากร และผูบ้ริหารคณะ ( 1 คะแนน) 

ใชบ้ัญญัตไิตรยางศเ์ทียบ โดยก าหนดปฏิบัตไิด ้5 ขอ้ เท่ากบั 2 คะแนน

5/1/2017 57

จ านวนหลกัสตูรท่ีมีอาจารยต่์อนิสิต นกัศึกษาตามเกณฑ์

จ านวนหลกัสตูรทัง้หมด
X 100

การพิจารณา (ตอ่)



2. หลกัฐานเชงิประจกัษ ์( 3 คะแนน)  

ผูป้ระเมนิตรวจสอบขอ้เท็จจริงเพื่อยืนยนัผลการด าเนนิงาน โดยเปรียบเทียบ

ขอ้มลูจากสถาบันและหลกัฐานเชงิประจกัษ ์ 

2.1 ผลการใหค้วามรู ้สรา้งความเขา้ใจเกี่ยวกบัการประกนัคณุภาพ

การศึกษา

2.2 ผลการด าเนนิการประกนัคณุภาพการศึกษาที่เป็นกิจวัตร สม า่เสมอจน

เป็นวิถีชวิีตกอ่เกิดเป็น “วฒันธรรมคณุภาพ” ของคณะ

2.3 ผลการพฒันาในมติติา่งๆ ที่เกิดจากการประเมนิคณุภาพภายนอก

โดยพิจารณาเพิ่มเตมิจากการสมัภาษณ์

1) คณบด ี 

2) อาจารย ์ 3 – 4 คน

3) นสิิต นกัศึกษา ผูป้กครอง และผูใ้ชบ้ัณฑติ 8 – 10 คน
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การพิจารณา

 อธิการบด ี

ขอ้มลูจากสถาบัน ( 5 คะแนน)                                         

1.มคีะแนนผลการประเมนิการปฏิบัตงิานตามบทบาทหนา้ที่ของอธิการบดี โดย

สภาสถาบัน (1 คะแนน)  

ใชบ้ัญญัตไิตรยางคเ์ทียบ โดยก าหนดคะแนนเต็ม เท่ากบั 1 คะแนน

2. มคีะแนนผลการประเมนิการปฏิบัตงิานตามบทบาทหนา้ที่ของผูอ้ านวยการ/

หัวหนา้หนว่ยงานสนบัสนนุทกุหนว่ย โดยคณะกรรมการที่อธิการบดแีตง่ตัง้ 

(1 คะแนน)  

ใชบ้ัญญัตไิตรยางศเ์ทียบ โดยก าหนดจ านวนรวมทกุหนว่ย เท่ากบั 1 คะแนน
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การพิจารณา (ตอ่)

3. มรีายงานการเงนิที่ผา่นความเห็นชอบจากสภาสถาบัน  (1 คะแนน) 

4. มรีะบบฐานขอ้มลูสารสนเทศที่เป็นปัจจบุัน (Regular Data Monitoring) และ

ตรวจสอบได ้(1 คะแนน)  

5. มหีลกัฐานซ่ึงแสดงถึงการด าเนนิการประกนัคณุภาพการศึกษา ที่เป็น

กิจวตัร สม า่เสมอจนเป็นวิถีชวิีตกอ่เกิดเป็น “วฒันธรรมคณุภาพ” ของ

สถาบัน (1 คะแนน)  
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เงือ่นไข: คะแนนที่ไดใ้นตวับ่งชีน้ีจ้ะลดลง 1 คะแนน หากพบว่า..........

1. มกีารจดัการศึกษานอกที่ตัง้  โดยไมไ่ดร้บัความเห็นชอบจาก     

สภาสถาบัน และไมผ่า่นการอนมุตัหิรือรบัทราบจากตน้สงักดั

2. ไมม่ผีลการประเมนิคณุภาพภายใน (IQA) จากสถานศึกษาและ    

ตน้สงักดั
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ค าอธิบาย

คณะ / สถาบันมผีลการบริหารความเสี่ยงจากกระบวนการประเมนิสถานการณ์

จดัล าดบัความส าคญั จดัการ ควบคมุ ตดิตามเฝ้าระวัง ป้องกนัและแกไ้ขความ

เสี่ยง ส่งผลใหล้ดสาเหตแุละโอกาสที่จะเกิดความเสียหายตอ่ชวิีต ทรพัยส์ิน 

ชือ่เสียง และสงัคม

ตวับ่งชีท้ี่ 11  การบริหารความเสี่ยง
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การพิจารณา

 ระดบัคณะ                                                       

1. ขอ้มลูจากสถาบัน (2 คะแนน) : ผลประเมนิโดยคณะกรรมการ ซ่ึงแตง่ตัง้โดย

คณะกรรมการประจ าคณะ/อธิการบดี

ใชบ้ัญญัตไิตรยางศเ์ทียบ โดยก าหนดคะแนนเต็ม เท่ากบั 2 คะแนน

2. หลกัฐานเชงิประจกัษ ์ (3 คะแนน) : ผูป้ระเมนิตรวจสอบขอ้เท็จจริง เพื่อยืนยนัผล

การด าเนนิงาน โดยสถาบันน าเสนอหลกัฐาน

2.1  สามารถควบคมุความเสี่ยงล าดบัที่ 1–5 จากที่ก าหนด (1 คะแนน)

ใชบ้ัญญัตไิตรยางศเ์ทียบ โดยก าหนดปฏิบัตไิด ้5 เร่ือง เท่ากบั 1 คะแนน
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การพิจารณา (ตอ่)

2.2 สามารถลดความเสี่ยงไดท้กุเร่ืองจากที่ก าหนด   (1 คะแนน )

ใชบ้ัญญัตไิตรยางศเ์ทียบ โดยก าหนดปฏิบัตไิดท้กุเร่ือง เท่ากบั 1

คะแนน

2.3 ไมป่รากฏเหตกุารณท์ี่อยู่นอกเหนอืประเภทความเสี่ยงที่ก าหนด (1

คะแนน)    
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การพิจารณา

 ระดบัสถาบัน                                                  

1.  ขอ้มลูจากสถาบัน (2 คะแนน)

1.1 มกีารระบแุละจดัล าดบัความเสี่ยงภายใน/ภายนอก ทัง้เชงิปริมาณ     / 

เชงิคณุภาพ

1.2 มกีารก าหนดกลยทุธแ์ละเป้าหมายในการบริหารความเสี่ยง

1.3 มกีารประเมนิโอกาสในการเกิดเหตกุารณค์วามเสี่ยงและประเมนิผล

กระทบของความเสี่ยงที่จะเกดิขึน้

1.4 มกีารก าหนดวิธีการ มาตรการ กลไกการควบคมุไมใ่หเ้กิดและลดความ

เสี่ยงใหน้อ้ยลง

1.5 มกีารก ากบั ตดิตาม ประเมนิผลการบริหารความเสี่ยง และรายงานตอ่

คณะกรรมการที่เกี่ยวขอ้ง

ใชบ้ัญญัตไิตรยางศเ์ทียบ โดยก าหนดปฏิบัตไิด ้5 ขอ้ เท่ากบั 2 คะแนน
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การพิจารณา (ตอ่)

2. หลกัฐานเชงิประจกัษ ์ (3 คะแนน)  

ผูป้ระเมนิตรวจขอ้เท็จจริง เพื่อยืนยนัผลการด าเนนิงาน โดยสถาบันน าเสนอ

หลกัฐาน

2.1 สามารถควบคมุความเสี่ยงล าดบัที่ 1–5 จากที่ก าหนด  (1 คะแนน) 

ใชบ้ัญญัตไิตรยางศเ์ทียบ โดยก าหนดปฏิบัตไิด ้5 เร่ือง เท่ากบั 1 คะแนน

2.2 สามารถลดความเสี่ยงไดท้กุเร่ืองจากที่ก าหนด   (1 คะแนน)

ใชบ้ัญญัตไิตรยางศเ์ทียบ โดยก าหนดปฏิบัตไิดท้กุเร่ือง เท่ากบั 1 คะแนน

2.3 ไมป่รากฏเหตกุารณท์ี่อยู่นอกเหนอืประเภทความเสี่ยงที่ก าหนด 

(1 คะแนน)    

665/1/2017



เงือ่นไข : คะแนนที่ไดใ้นตวับ่งชีน้ีจ้ะลดลง ๑ คะแนน หากพบว่า...........

 มเีหตกุารณท์ี่ไมพ่ึงประสงคเ์กิดขึน้  โดยพิจารณาความรนุแรง  ความถ่ี และ

ละเลย โดยไมม่กีารแกไ้ขป้องกนั
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ค าอธิบาย

คณะ / สถาบัน มบีคุลากรประจ าสายสนบัสนนุดา้นวิชาการ / ธรุการ 

ที่ไดร้บัการเพิ่มพนูความรู ้/ ประสบการณ์

ตวับ่งชีท้ี่  12  การพฒันาบคุลากรสายสนบัสนนุ
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การพิจารณา

ขอ้มลูจากสถาบัน ( 5 คะแนน) 

 รอ้ยละของบคุลากรสายสนบัสนนุดา้นวิชาการ/ธรุการ ที่ไดร้บัการ

เพิ่มพนูความรู ้/ ประสบการณ ์50 ชัว่โมง /ปี /คน
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จ านวนบคุลากรสายสนบัสนนุดา้นวิชาการ/ธรุการ ท่ีไดร้บัการพฒันา

จ านวนบคุลากรสายสนบัสนนุดา้นวิชาการ/ธรุการทัง้หมด

ใชบ้ัญญัตไิตรยางศเ์ทียบ โดยก าหนดรอ้ยละ 100 เท่ากบั 5 คะแนน

เงือ่นไข : ไมม่ี

X 100



4.  ดา้นความสมัพนัธก์บัชมุชน /สงัคม
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ค าอธิบาย

คณะ / สถาบันสนับสนุนให้อาจารย์น าความรู้ประสบการณ์ตามความ

เชี่ยวชาญไปบริการวิชาการแก่ชมุชน / สังคมภายนอก เพื่อให้เกิดการ

เปลี่ยนแปลงในทางที่ดขีึน้

ตวับ่งชีท้ี่  14  การใหบ้ริการวิชาการ /วิชาชพีที่ส่งผลตอ่ชมุชน /สงัคม
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การพิจารณา

 1. ขอ้มลูจากสถาบัน (2 คะแนน)

1.1 มเีหตผุลในการก าหนดแผนงานการน าความรูแ้ละประสบการณเ์พื่อ

ประโยชนต์อ่ชมุชน/สงัคม

1.2 มกีารก าหนดตวับ่งชี ้และระดบัความส าเร็จของเป้าหมายไมนอ้ยกว่า

รอ้ยละ 80

1.3 มรีะบบและกลไกขบัเคลื่อนสู่การปฏิบัตทิี่ชดัเจนและตอ่เนื่อง

1.4 การส่งเสริมการมสี่วนร่วมของผูเ้กี่ยวขอ้ง

1.5 มผีลการประเมนิความส าเร็จที่บรรลเุป้าหมายตามที่ก าหนดไวในขอ้ 

1.2

ใชบ้ัญญัตไิตรยางศเ์ทียบ โดยก าหนดปฏิบัตไิด ้5 ขอ้ เท่ากบั 2 คะแนน

5/1/2017 72



การพิจารณา (ตอ่)

2. หลกัฐานเชงิประจกัษ ์(3 คะแนน)

ผูป้ระเมนิตรวจสอบขอ้เท็จจริง เพื่อยืนยนัผลการด าเนนิงาน โดยสถาบัน

น าเสนอหลกัฐานโครงการที่ประสบความส าเร็จที่สดุ อย่างนอ้ย 1 โครงการ 

ในประเด็นตอ่ไปนี ้

2.1 ตอ่เนือ่ง : มกีารด าเนนิการโครงการอย่างตอ่เนือ่ง ไมน่อ้ยกว่า 3 ปี 

(1 คะแนน) 

2.2 ยัง่ยืน : มกีารด าเนนิโครงการโดยไมพ่ึ่งพางบประมาณคณะ/สถาบัน 

(1 คะแนน)

2.3 ยอมรบั : มโีครงการที่ไดร้บัการยอมรบั/ยกย่อง/รางวลั 

(1 คะแนน)

หมายเหต:ุ อาจเป็นโครงการเดยีวกบัตวับ่งชีท้ี่ 14 หรือไมก็่ได ้

เงือ่นไข : ไมม่ี
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ค าอธิบาย

คณะ / สถาบัน มกีารน าความรูแ้ละประสบการณด์า้นวิชาการ / วิชาชพีจาก

การพฒันาชมุชน มาพฒันาการเรียนการสอน หรือตอ่ยอดเป็นผลงาน

วิชาการลกัษณะตา่ง ๆ อาทิ งานวิจยั รายวิชา ต ารา หลกัสตูร

ตวับ่งชีท้ี่ 14  การใหบ้ริการวิชาการ /วิชาชพีที่ส่งผลตอ่คณะ /สถาบัน
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การพิจารณา

1. ขอ้มลูจากสถาบัน (2 คะแนน)

1.1 มเีหตผุลในการก าหนดแผนงานการน าความรูแ้ละประสบการณเ์พื่อ

พฒันาการเรียนการสอน

1.2 มกีารก าหนดตวับ่งชี ้และระดบัความส าเร็จของเป้าหมายไมน่อ้ยกว่ารอ้ย

ละ 80

1.3 มรีะบบและกลไกขบัเคลื่อนสู่การปฏิบัตทิี่ชดัเจนและตอ่เนือ่ง

1.4 การมสี่วนร่วมของนสิิต นกัศึกษา อาจารย ์และบคุลากร 

1.5 มกีารพฒันาเอกสารค าสอน / รายวิชา / ต ารา ไมน่อ้ยกว่า   รอ้ยละ 

20 ของจ านวนรายวิชาที่เปิดสอน หรือมหีลกัสตูรใหมอ่ย่างนอ้ย 1

หลกัสตูร

ใชบ้ัญญัตไิตรยางศเ์ทียบ โดยก าหนดปฏิบัตไิด ้5 ขอ้ เท่ากบั 2 คะแนน
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การพิจารณา (ตอ่)

2. หลกัฐานเชงิประจกัษ์ ( 3 คะแนน)

ผูป้ระเมนิตรวจสอบขอ้เท็จจริง เพื่อยืนยนัผลการด าเนนิงาน โดยสถาบันน าเสนอ

หลกัฐานโครงการที่ประสบความส าเร็จที่สดุ อย่างนอ้ย 1 โครงการ ในประเด็น

ตอ่ไปนี ้

2.1 มผีลการวิเคราะหปั์จจยัความส าเร็จในการบริการวิชาการ/วิชาชพี 

(1 คะแนน) 

2.2 มกีารเผยแพร่และขยายผลสู่สถาบันอ่ืน 9 แห่ง  (1คะแนน)

ใชบ้ัญญัตไิตรยางศเ์ทียบ โดยก าหนดปฏิบัตไิด ้9 แห่ง เท่ากบั 1 คะแนน

2.3 มรีายวิชา / ต ารา และ / หรือหลกัสตูรใหม ่1 รายการ  (1คะแนน)

หมายเหต:ุ อาจเป็นโครงการเดยีวกบัตวับ่งชีท้ี่ 13 หรือไมก็่ได ้

เงือ่นไข : ไมม่ี
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5.  ดา้นการท านบุ ารงุศิลปะและวฒันธรรม

5/1/201777



ค าอธิบาย

ความดีความงาม ในมิติศิลปะและวัฒนธรรม มีลักษณะเฉพาะ คงอยู่สืบทอด

และปรบัเปลี่ยนไปตามกระแสสงัคม กอ่ใหเ้กิดการด ารงชวิีตอย่างมพีลวตั คนใน

สงัคมอดุมศึกษาในฐานะที่เป็นที่พึ่งของสังคม จ าเป็นตอ้งร ูท้ันอย่างมีปัญญา มี

ความเชื่อมัน่สามารถเป็นผูน้ ามากกว่าผูต้าม การส่งเสริมสนับสนุนศิลปะและ

วัฒนธรรมถือเป็นพันธกิจหลักของสถาบันที่จะตอ้งด าเนินการในทางที่ถกูที่

ควร มใิชป่ล่อยไปตามกระแสสงัคม

ตวับ่งชีท้ี่ 15  การส่งเสริมสนบัสนนุศิลปะและวฒันธรรม
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การพิจารณา

 1. ขอ้มลูจากสถาบัน ( 2 คะแนน )

1.1 มโีครงการส่งเสริม สนบัสนนุศิลปะและวฒันธรรมที่หลากหลาย ไม่

นอ้ยกว่า 5 โครงการ

1.2 มหีนว่ยงานและบคุลากรรบัผดิชอบดแูล

1.3 มแีผนงานเพื่อการส่งเสริมสนบัสนนุอย่างตอ่เนือ่งสม า่เสมอ

1.4 มกีารด าเนนิงานตามแผนที่ก าหนด

1.5 มผีลการประเมนิที่สะทอ้นการเปลี่ยนแปลงที่ดขีึน้จากประชาคม ได้

คะแนนผลประเมนิไมน่อ้ยกว่ารอ้ยละ 80

ใชบ้ัญญัตไิตรยางศเ์ทียบ โดยก าหนดปฏิบัตไิด ้5 ขอ้ เท่ากบั 2 คะแนน

5/1/2017 79



การพิจารณา (ตอ่)                                    

 2. หลกัฐานเชงิประจกัษ(์ 3 คะแนน)

ผูป้ระเมนิตรวจสอบขอ้เท็จจริง เพื่อยืนยนัผลการด าเนนิงาน โดยสถาบัน

น าเสนอหลกัฐานในประเด็นดงัตอ่ไปนี ้

2.1 มกีารจดัพื้นที่เพื่อการด าเนนิกิจกรรมส่งเสริมสนบัสนนุศิลปะและ

วฒันธรรมอย่างตอ่เนือ่ง (1 คะแนน)

2.2 มคีวามร่วมมอืของนสิิตนกัศึกษา และบคุลากรในการจดักิจกรรม      (1

คะแนน)

ใชบ้ัญญัตไิตรยางศเ์ทียบโดยก าหนดรอ้ยละ 100 เท่ากบั 1 คะแนน

2.3 ไดร้บัการยอมรบั / ยกย่อง/ รางวลัระดบัชาต ิ/ นานาชาต ิ 

(1 คะแนน)
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เงือ่นไข: คะแนนที่ไดใ้นตวับ่งชีน้ีจ้ะลดลง ๑ คะแนน หากพบว่า...........

 มกีารด าเนนิการเฉพาะกิจเพื่อรองรบัการประเมนิภายนอกเท่านัน้
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ค าอธิบาย

ความรูส้ึกถึงคณุค่าทางความงามเป็นปัจจัยหนึ่งที่ส าคัญของความเป็น

มนษุย ์จ าตอ้งไดร้ับการเรียนรู ้ปลกูฝัง พัฒนา เพื่อใหเ้กิดการซึมซับสู่ส านึก

แห่งตน ก่อใหเ้กิดทักษะทางอารมณ์ ต่อสิ่งที่ไดเ้ห็นไดส้ัมผัสที่ดีงามและมี

คณุค่าทางศิลปะ ทั้งที่มีอยู่ปัจจบุัน และเป็นมรดกสืบทอดของแผ่นดินอัน

ทรงคณุค่าความเป็นไทย เกิดสติร ูค้ิด ในการเลือกรับปรับใชวิ้ถีสากลสู่วิถี

ไทยอย่างเหมาะสมภาคภมูิ สามารถพัฒนาสู่ความสนุทรีย์มีรสนิยม เกิด

ทศันคตทิี่ดตีอ่คณุค่าวิถีความดงีามของไทย

ตวับ่งชีท้ี่ 16  การพฒันาสนุทรียภาพ
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ประเภทโครงการ

1. โครงการพัฒนานิสิตนักศึกษา และบุคลากร เพื่อปรับเปลี่ยนทัศนคต ิ

ค่านยิม ความเชือ่ส ู่วิถีชวิีตความมสีนุทรีย ์และวฒันธรรมที่ดงีาม

2. โครงการพัฒนาคณะ/สถาบัน ทั้งทางกายภาพ และวิถีการอยู่ร่วมใน

วัฒนธรรมสังคม เพื่อเกิดจิตส านึกต่อสถาบันในฐานะสถาบันของประเทศ

ที่ควรเป็นแบบอย่างที่ดตีอ่สงัคม

3. โครงการสืบสานประเพณีท้องถ่ิน เพื่อการอนุรักษ์ และสืบทอดเป็น

แบบอย่างที่ดตีอ่สงัคม

835/1/2017



การพิจารณา

 1. ขอ้มลูจากสถาบัน ( 2 คะแนน )

1.1 มกีารด าเนนิงานตามนโยบาย/แผนพฒันา เกี่ยวกบัศิลปะและวฒันธรรมที่

เหมาะสม ทนัสมยั และสามารถปฏิบัตไิด ้

1.2 มกีารด าเนนิงานตามโครงการ (ทกุประเภท อย่างนอ้ยประเภทละ 1

โครงการตอ่ปี) ที่เกิดจากการส ารวจความคิดเห็นความตอ้งการของผูม้ี

ส่วนเกี่ยวขอ้งทกุภาคส่วน

1.3 มกีารก าหนดตวับ่งชีด้า้นศิลปะและวฒันธรรม ในกรอบความด ีความงาม 

โดยมผีลการประเมนิสะทอ้นการเปลี่ยนแปลงที่พฒันาขึน้จากประชาคม 

ตามเป้าหมายที่ก าหนด

1.4 มกีารปรบัปรงุและด าเนนิโครงการใหเ้หมาะสมกบัสภาพสงัคมอย่าง

ตอ่เนือ่ง

845/1/2017



การพิจารณา (ตอ่)

1.5 มแีผนพฒันาสู่อนาคต หรือ โครงการเชงิอนาคต ที่ไดร้บัความเห็นชอบจาก

กรรมการประจ าคณะ/สภาสถาบัน                                                   

ใชบ้ัญญัตไิตรยางศเ์ทียบ โดยก าหนดปฏิบัตไิด ้5 ขอ้ เท่ากบั 2 คะแนน

 2. หลกัฐานเชงิประจกัษ ์( 3 คะแนน)

ผูป้ระเมนิตรวจสอบขอ้เท็จจริง เพื่อยืนยนัผลการด าเนนิงาน โดยสถาบันน าเสนอ

หลกัฐานในประเด็นดงัตอ่ไปนี้

2.1 อาคารสถานที่เป็นระเบียบเรียบรอ้ยเอ้ือตอ่การใชง้าน  (1 คะแนน)

2.2  ภมูสิถาปัตย์ มคีวามสอดคลอ้งกบัธรรมชาตเิป็นมติรกบัสิ่งแวดลอ้มอย่าง

เหมาะสม (1 คะแนน)

2.3 สภาพแวดลอ้มสะอาด สขุลกัษณะ สวยงาม (1 คะแนน)

855/1/2017



เงือ่นไข: คะแนนที่ไดใ้นตวับ่งชีน้ีจ้ะลดลง ๑ คะแนน หากพบว่า...........

 มกีารด าเนนิการเฉพาะกิจเพื่อรองรบัการประเมนิภายนอกเท่านัน้
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6.  ดา้นอตัลกัษณ ์/เอกลกัษณ์

5/1/201787



ค าอธิบาย

นสิิตนกัศึกษามคีณุลกัษณะที่พึงประสงค ์ซ่ึงสถาบันก าหนดเป็นอัตลกัษณ ์

ตามปรชัญา ปณิธาน วิสยัทศัน ์พนัธกิจ และวตัถปุระสงคก์ารจดัตั้งสถาบัน

ตวับ่งชีท้ี่ 17  อัตลกัษณน์สิิตนกัศึกษา

885/1/2017



การพิจารณา

 1. ขอ้มลูจากสถาบัน ( 2 คะแนน )

1.1 มเีหตผุลในการก าหนดอัตลกัษณน์สิิตนกัศึกษาของสถาบันที่เหมาะสมและ

ปฏิบัตไิด ้

1.2 มกีารก าหนดตวับ่งชีแ้ละระดบัความส าเร็จของเป้าหมายไมน่อ้ยกว่ารอ้ย

ละ 80

1.3 มรีะบบและกลไกขบัเคลื่อนสู่การปฏิบัตทิี่ชดัเจนและตอ่เนือ่ง

1.4 มสี่วนร่วมของนสิิตนกัศึกษา คณาจารย ์บคุลากร และผูบ้ริหารของคณะ 

/ สถาบัน

1.5 มผีลการประเมนิความส าเร็จที่บรรลเุป้าหมายตามทีก่ าหนดไวต้ามขอ้ 

1.2

ใชบ้ัญญัตไิตรยางศเ์ทียบ โดยก าหนดปฏิบัตไิด ้5 ขอ้ เท่ากบั 2 คะแนน
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การพิจารณา (ตอ่)

 2. หลกัฐานเชงิประจกัษ์ ( 3 คะแนน )

รอ้ยละของผูเ้รียนที่ปรากฏอัตลกัษณต์ามเกณฑ ์โดยผูป้ระเมนิตรวจสอบ

ขอ้เท็จจริง เพื่อยืนยนัผลการด าเนนิงาน ดว้ยการศึกษาเอกสาร สุ่มตวัอย่าง การ

สงัเกตและการสมัภาษณ ์
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จ านวนนิสิต นกัศึกษาท่ีปรากฏอตัลกัษณต์ามเกณฑ ์     

จ านวนนิสิต นกัศึกษาทัง้หมด

ใชบ้ัญญัตไิตรยางศเ์ทียบ โดยก าหนดรอ้ยละ 100 เท่ากบั 3 คะแนน

หมายเหตุ : อัตลกัษณน์สิิต นกัศึกษาทกุคณะ ตอ้งเป็นอัตลกัษณเ์ดยีวกนั

กบัสถาบัน

เงือ่นไข : ไมม่ี

X 100



ค าอธิบาย

คณะ/สถาบันมเีอกลกัษณท์ี่สะทอ้นความโดดเดน่/ความช านาญ/ความ

เชีย่วชาญ ตามปรชัญา ปณิธาน วิสยัทศัน ์พนัธกิจ วตัถปุระสงคก์ารจดัตัง้ 

และบริบทของสถาบัน

ตวับ่งชีท้ี่  18  เอกลกัษณค์ณะ /สถาบัน
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การพิจารณา

 1. ขอ้มลูจากสถาบัน (2  คะแนน)

1.1 มเีหตผุลในการก าหนดเอกลกัษณค์ณะ /สถาบันที่เหมาะสมและปฏิบตัไิด ้

1.2 มกีารก าหนดตวับ่งชีแ้ละระดบัความส าเร็จไมน่อ้ยกว่า รอ้ยละ 80

1.3 มรีะบบและกลไกขบัเคลื่อนสู่การปฏิบัตทิี่ชดัเจนและตอ่เนื่อง

1.4 มสี่วนร่วมของนสิิต นกัศึกษา อาจารย ์บคุลากรและผูบ้ริหาร

สถานศึกษา

1.5 มผีลประเมนิความส าเร็จที่บรรลเุป้าหมายตามทีก่ าหนดไวใ้นขอ้ 1.2

ใชบ้ัญญัตไิตรยางศเ์ทียบ ปฏิบัตไิด ้5 ขอ้เท่ากบั  2 คะแนน
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การพิจารณา (ตอ่)

 2. หลกัฐานเชงิประจกัษ ์(3 คะแนน)

ผูป้ระเมนิตรวจสอบขอ้เท็จจริง  เพื่อยืนยนัผลการด าเนนิงาน  โดยสถาบัน

น าเสนอหลกัฐาน  ประเด็นตอ่ไปนี ้

2.1 มหีลกัฐานแสดงความเชือ่มโยงของปรชัญา ปณิธาน วิสยัทศัน ์พนัธกิจ  

และอัตลกัษณท์ี่ก่อใหเ้กิดเอกลกัษณข์องสถาบัน (1 คะแนน)

2.2 ไดร้บัการยอมรบั / ยกย่อง / รางวลั (1 คะแนน)

2.3 มคีวามเป็น “ตน้แบบ” วิธีการด าเนนิการสู่ความส าเร็จ และมกีาร    ถ่าย

โอนความรูด้า้นกระบวนการสู่สถาบันอ่ืน (1 คะแนน)

หมายเหต ุ: เอกลกัษณข์องแตล่ะคณะ อาจเหมอืน/แตกตา่ง หรือสอดคลอ้งกบั

เอกลกัษณข์องสถาบนั

เงือ่นไข  : ไมม่ี

935/1/2017



7.  ดา้นมาตรการสง่เสรมิ

5/1/201794



ค าอธิบาย

สถาบันส่งเสริมใหน้สิิต  นกัศึกษามคีวามสามารถลกัษณะที่จ าเป็น

ตอ่การด ารงชวิีตในศตวรรษที่  21

ตวับ่งชีท้ี่  19  มาตรการส่งเสริมภายในคณะ /สถาบัน
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การพิจารณา

1. ขอ้มลูจากคณะ/สถาบัน (2  คะแนน)

คณะ/สถาบัน  น าเสนอหลกัฐานการส่งเสริมใหน้สิิต  นกัศึกษามี

ความสามารถและทกัษะที่จ าเป็นตอ่การด ารงชวิีตในศตวรรษที่  21

1.1 มเีหตผุลในการก าหนดทกัษะที่เหมาะสมและจ าเป็นส าหรบันสิิต  นกัศึกษา

1.2 มกีารก าหนดตวับ่งชีแ้ละระดบัความส าเร็จไมน่อ้ยกว่า รอ้ยละ 80 

1.3 มรีะบบและกลไกขบัเคลื่อนสู่การปฏิบัตทิี่ชดัเจนและตอ่เนือ่ง

1.4 มสี่วนร่วมของนสิิต  นกัศึกษา  อาจารย ์ บคุลากร  และผูบ้ริหารสถาบัน

1.5 มผีลการประเมนิควาส าเร็จที่บรรลเุป้าหมายตามทีก่ าหนดไวใ้นขอ้ 1.2 

ใชบ้ัญญัตไิตรยางคเ์ทียบ  โดยก าหนดปฏิบัตไิด ้5 ขอ้ เท่ากบั  2  คะแนน
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2. หลกัฐานเชงิประจกัษ ์ (3  คะแนน)

ผูป้ระเมนิตรวจสอบขอ้เท็จจริง  เพื่อยืนยนัผลการด าเนนิงาน  โดย

สถาบันน าเสนอหลกัฐานที่แสดงถึงผลส าเร็จของการด าเนนิงาน

เงือ่นไข  : ไมม่ี
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ตวับ่งชีท้ี่  20  มาตรการส่งเสริมภายนอกสถาบัน

ค าอธิบาย

คณะ/สถาบันมกีารด าเนนิงานในการร่วมมอืกบัสถานศึกษาอ่ืน                    

และ /หรือสถานประกอบการ และ /หรือ เพื่อชว่ยเหลือชมุชน สงัคม  เชน่ 

การชีแ้นะ ป้องกนั และ /หรือแกปั้ญหาสงัคม ที่สอดคลอ้งกบันโยบาย

ภาครฐั
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การพิจารณา 

 1. ขอ้มลูจากสถาบัน (2 คะแนน)                                                      

1.1 มเีหตผุลในการก าหนดความร่วมมอื

1.2 มกีารก าหนดตวับ่งชีแ้ละระดบัความส าเร็จไมต่ า่กว่ารอ้ยละ 80 ของ

เป้าหมาย

1.3 มแีนวปฏิบัตแิละกระบวนการที่ชดัเจนและตอ่เนือ่ง 

1.4 มรีะบบกลไกขบัเคลื่อนสู่การปฏิบัต ิและสรา้งการมสี่วนร่วมจาก

ผูเ้กี่ยวขอ้ง  

1.5 มผีลการประเมนิความส าเร็จที่บรรลเุป้าหมายตามีก่ าหนดไวใ้นขอ้ 

1.2

ใชบ้ัญญัตไิตรยางคเ์ทียบ  โดยก าหนดปฏิบัตไิด ้5 ขอ้ เท่ากบั 2 คะแนน
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การพิจารณา (ตอ่)

2. หลกัฐานเชงิประจกัษ ์ (3 คะแนน)

ผูป้ระเมนิตรวจสอบขอ้เท็จจริงเพื่อยืนยนัผลการด าเนนิงาน โดยเปรียบเทียบ

ขอ้มลูจากสถานศึกษาและหลกัฐานเชงิประจกัษท์ี่แสดงถึงผลความร่วมมอื ตาม

ประเด็นตอ่ไปนี้

2.1   มผีลความร่วมมอืกบัสถาบันอ่ืนในการพฒันาวิชาการ อย่างนอ้ย 3 แห่ง 

(1คะแนน)  

ใชบ้ัญญัตไิตรยางคเ์ทียบ โดยก าหนดปฏิบัตไิด ้≥ 3 แห่ง มคี่า 1 คะแนน
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การพิจารณา (ตอ่)

2.2 มผีลความร่วมมอืกบัภาคอตุสาหกรรม/ผูป้ระกอบการ/องคก์ารตา่งๆ 

ในการพฒันาการศึกษา อย่างนอ้ย 3 แห่ง (1 คะแนน)    

ใชบ้ัญญัตไิตรยางคเ์ทียบ โดยก าหนดปฏิบัตไิด ้≥ 3 แห่ง มคี่า 1 คะแนน 

2.3 มผีลความร่วมมอืกบัทอ้งถ่ิน / ชมุชน / สงัคม ในการป้องกนั 

แกปั้ญหาและ / หรือการพฒันาตามบริบทพื้นที่ อย่างนอ้ย 3 

ประเด็น (1 คะแนน)

ใชบ้ัญญัตไิตรยางคเ์ทียบ โดยก าหนดปฏิบัตไิด ้≥ 3 ประเด็น มคี่า 1 

คะแนน
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หมายเหตุ

 ตอ้งไมเ่ป็นโครงการเดยีวกนักบัตวับ่งชี ้ 13  และ ตวับ่งชี ้14

เงือ่นไข : ไมม่ี

1025/1/2017



Q & A


