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บทที่ 1 บทน ำ 
 

นโยบำยกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำภำยในของมหำวิทยำลัย 

 มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้ตระหนักถึงความส าคัญและ

ความจ าเป็นของการประกันคุณภาพการศึกษาตามสาระส าคัญที่ระบุไว้ในพระราชบัญญัติการศึกษา

แห่งชาติ พ.ศ.2542 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545 กฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ 

และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.2553 และประกาศของคณะกรรมการประกันคุณภาพ

ภายใน ระดับอุดมศึกษา เรื่องหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการประกันคุณภาพภายใน 

ระดับอุดมศึกษา พ.ศ.2557 ดังนั้น เพื่อให้การด าเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน

ของหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย ระดับหลักสูตร   คณะ/วิทยาลัย ระดับหน่วยงานสนับสนุน

เทียบเท่าคณะและระดับมหาวิทยาลัย เป็นไปในทิศทางเดียวกัน มหาวิทยาลัยจึงก าหนดนโยบายการ

ประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ดังนี้ 

 1. สรา้งเสรมิความรู้และปลูกฝังให้นักศึกษาและบุคลากรของมหาวิทยาลัยทุกระดับตระหนัก

ถงึการประกันคุณภาพการศึกษา 

 2. ด าเนินการให้ทุกหน่วยงานมีการพัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษา

อย่างต่อเนื่องภายใต้การบรหิารงานที่มีประสิทธิภาพ 

 3. สนับสนุนให้บุคลากรของมหาวิทยาลัยทุกระดับได้แลกเปลี่ยนเรียนรูแ้ละมีส่วนรว่มในการ

พัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างเป็นรูปธรรมและเผยแพร่ข้อมูลที่เกี่ยวกับการประกันคุณภาพ         

ทั้งภายในและภายนอกสถาบัน 

 4. สนับสนุนด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการวางแผนและจัดการฐานข้อมูลต่างๆ ให้เป็น

ระบบที่ทันต่อความต้องการของผู้ใชบ้รกิารและสามารถตรวจสอบได้ 

 5. ส่งเสริม สนับสนุน ให้คณะ วิทยาลัย และหน่วยงานสนับสนุนภายในมหาวิทยาลัยน า

เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่ อการด าเนินการที่ เป็น เลิศ  (Education Criteria for Performance 

Excellence: EdPEx) มาใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการองค์กรและการประกันคุณภาพ

การศึกษาของหน่วยงานเพื่อยกระดับการพัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ 

 

 ระบบและกลไกกำรประกนัคุณภำพกำรศึกษำภำยใน 

เพื่อให้การบริหารงานและการด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏ 

วไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลตามเป้าหมายที่

ก าหนด สอดคล้องกับนโยบายด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายในของมหาวิทยาลัย จึงก าหนด

ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ประจ าปีการศึกษา 2559 ดังนี้ 



คู่มอืประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหน่วยงานสนับสนุน มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์  
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1. มหาวิทยาลัยก าหนดนโยบายด้านการประกันคุณภาพการศึกษา โดยวิเคราะห์และทบทวนจาก

ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา

ภายใน และข้อเสนอแนะจากสภามหาวิทยาลัย  

2. มหาวิทยาลัยโดยส านักมาตรฐานและจัดการคุณภาพ จัดท าแผนด าเนินงานประกันคุณภาพ

การศึกษาภายใน ซึ่งประกอบไปด้วย ปฏิทินการด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ตัวบ่งชี ้

เกณฑ์การประกันคุณภาพ และค่าเป้าหมายการด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับ

หลักสูตร คณะ/วิทยาลัย หน่วยงานสนับสนุนเทียบเท่าคณะและระดับมหาวิทยาลัย 

3. มหาวิทยาลัยโดยส านักมาตรฐานและจัดการคุณภาพ ก าหนดผู้รับผิดชอบตัวบ่งชี้ประกัน

คุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร คณะ/วิทยาลัย หน่วยงานสนับสนุนเทียบเท่าคณะและระดับ

มหาวิทยาลัย เพื่อขับเคลื่อนกระบวนการท างานให้เป็นไปตามระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน

ของมหาวิทยาลัย ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ 

3.1 แต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร คณะ/

วิทยาลัย หน่วยงานสนับสนุนเทียบเท่าคณะและมหาวิทยาลัย ได้แก ่ 

3.1.1 แต ่งตั ้งคณะกรรมการด า เน ินงานประกันค ุณภาพการศ ึกษาภายใน         

แบ่งออกเป็น 4 ระดับ ดังนี้ 

3.1.1.1 ระดับหลักสูตร คณะกรรมการด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา

ภายใน ระดับหลักสูตร ประกอบด้วย ประธานหลักสูตร อาจารย์ประจ าหลักสูตร และอาจารย์

ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

3.1.1.2 ระดับคณะ/วิทยาลัย คณะกรรมการด าเนินงานประกันคุณภาพ

การศึกษาภายใน ระดับคณะ วิทยาลัย ประกอบด้วย คณบดี รองคณบดี ผู้ช่วยคณบดี ประธาน

หลักสูตร หัวหน้าส านักงานคณะ และเจ้าหน้าที่  

3.1.1.3 ระดับหน่วยงานสนับสนุนเทียบเท่าคณะ คณะกรรมการด าเนินงาน

ประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหน่วยงานสนับสนุนเทียบเท่าคณะ ประกอบด้วย ผู้อ านวยการ

ส านัก/สถาบัน ผู้อ านวยการกอง หัวหน้าส านักงาน และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง 

3.1.1.4 ระดับมหาวิทยาลัย คณะกรรมการด าเนินงานประกันคุณภาพ

การศึกษาภายใน ระดับมหาวิทยาลัย ประกอบด้วย รองอธิการบดีดูแลงานประกันคุณภาพ ผู้ช่วย

อธิการบดีดูแลงานประกันคุณภาพ  ผู้อ านวยการส านัก /สถาบัน ผู้อ านวยการกอง หัวหน้างาน และ

เจา้หน้าที่ส านักมาตรฐานและจัดการคุณภาพ 

3.2 คณะกรรมการผู้รับผิดชอบตัวบ่งชี้ประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร 

ระดับคณะ/วิทยาลัย ระดับหน่วยงานสนับสนุนเทียบเท่าคณะและระดับมหาวิทยาลัย ท าหน้าที่เป็น

ผู้รับผิดชอบด าเนินงานตามตัวบ่งชีท้ี่เก่ียวข้องกับหน่วยงาน รวมถงึจัดท าเอกสารการประกันคุณภาพ

การศึกษาและจัดเก็บข้อมูลเพื่อใช้ในการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในของหน่วยงาน 
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3.3 คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดบัหลกัสูตร ระดับคณะ/วิทยาลยั 

ระดับหน่วยงานสนับสนุนเทียบเท่าคณะและระดับมหาวิทยาลัย ท าหน้าที่ประเมินคุณภาพการศึกษา

ภายในทุกปกีารศึกษา 

3.4 ส านักมาตรฐานและจัดการคุณภาพเป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบประสานงานด้านการ

ประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัย  

3.5 มหาวิทยาลัยโดยส านักมาตรฐานและจัดการคุณภาพ จัดท าคู่มือประกันคุณภาพ

การศึกษาหรือคู่มือแนวทางในการด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตร คณะ /

วิทยาลัย ระดับหน่วยงานสนับสนุนเทียบเท่าคณะและระดับมหาวิทยาลัย 

3.6 จัดกิจกรรม/โครงการอบรมเพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในงานประกันคุณภาพ

การศึกษาภายใน ให้กับคณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา  

3.7 พัฒนาระบบเครือข่าย/ฐานข้อมูลกลางและระบบรายงานเพื่อรับส่งและป้อนกลับ

ข้อมูลให้กับหลักสูตร คณะ/วิทยาลัย และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

4. หลักสูตร/คณะ/วิทยาลัย/หน่วยงานสนับสนุนเทียบเท่าคณะและมหาวิทยาลัย ด าเนินการ

ตามแผนการด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน โดยให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน ตัวบ่งชี ้

องคป์ระกอบการประกันคุณภาพตามคูม่ือการประกันคุณภาพการศึกษา ระดับอุดมศึกษา พ.ศ.2557 

(สกอ.) 

5. มหาวิทยาลัยโดยส านักมาตรฐานและจัดการคุณภาพ ด าเนินการควบคุม ก ากับ ติดตาม

และรายงานผลการด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ของหน่วยงานระดับหลักสูตร คณะ/

วิทยาลัย ระดับหน่วยงานสนับสนุนเทียบเท่าคณะและระดับมหาวิทยาลัย โดยรายงานต่อผู้บริหาร

มหาวิทยาลัย 2 คร้ัง/ปี  

6. มหาวิทยาลัยโดยส านักมาตรฐานและจัดการคุณภาพ ก ากับ ติดตาม ให้หน่วยงานระดับ

หลักสูตร คณะ/วิทยาลัย จัดท ารายงานการประเมินตนเอง (Self-Assessment Report: SAR) ผ่าน

ระบบ CHE QA Online เพื่อรับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน  

7. หลักสูตร คณะ/วิทยาลัย หน่วยงานสนับสนุนเทียบเท่าคณะและมหาวิทยาลัย รับการ

ประเมินคณุภาพการศึกษาภายในตามเกณฑ์ มาตรฐาน ตัวบ่งชี้ องคป์ระกอบคุณภาพที่ก าหนด  

8. มหาวิทยาลัยโดยส านักมาตรฐานและจัดการคุณภาพ รายงานผลการประเมินคุณภาพ

การศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร คณะ/วิทยาลัย ระดับหน่วยงานสนับสนุนเทียบเท่าคณะและระดับ

มหาวิทยาลัยต่อคณะกรรมการบรหิารมหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาให้ขอ้เสนอแนะ 

9. มหาวิทยาลัยโดยส านักมาตรฐานและจัดการคุณภาพ รายงานผลการประเมินคุณภาพ

การศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร คณะ/วิทยาลัยและระดับมหาวิทยาลัยต่อสภามหาวิทยาลัยเพื่อ

พิจารณาให้ขอ้เสนอแนะ 

10. หน่วยงานทุกระดับที่รับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน น าผลการประเมิน

คุณภาพการศึกษาภายใน ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน และ
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ข้อเสนอแนะของสภามหาวิทยาลัย มาจัดท าแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา (Improvement Plan) และ

ก ากับ ติดตามให้ทุกหน่วยงานน าไปปฏิบัติเพื่อให้เกิดการพัฒนา ปรับปรุงผลการด าเนินงานอย่างเป็น

รูปธรรม 

11. มหาวิทยาลัยโดยส านักมาตรฐานและจัดการคุณภาพ ส่งรายงานประจ าปีที่เป็นรายงาน

การประเมินคุณภาพภายในผ่านระบบ CHE QA Online ภายใน 120 วันนับจากสิ้นปีการศึกษา 

 

กระบวนกำรและวธิีกำรประกันคุณภำพกำรศกึษำภำยใน (ปีกำรศึกษำ 2557-

2561) 
เพื่อให้การประกันคุณภาพการศึกษาเกิดประโยชน์ จึงควรมีแนวทางการจัดกระบวนการ

ประกันคุณภาพการศึกษาภายในตามวงจรคุณภาพ ประกอบด้วย 4 ขั้นตอน คือ การวางแผน (Plan) 

การด าเนินงานและเก็บข้อมูล (Do) การประเมิน คุณภาพ (Check / Study) และการเสนอแนวทางการ

ปรับปรุง (Act) โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

P = เริ่มกระบวนการวางแผนการประเมินตั้งแต่ต้นปีการศึกษา โดยน าผลการประเมินปี

กอ่นหน้านีม้าใช้เป็นข้อมลูในการวางแผนโดยตอ้งเก็บข้อมลูตัง้แต่มถิุนายน กรณีใชร้ะบบเปิด-ปิดภาค

เรียนแบบเดิม หรอื ตั้งแต่เดือนสิงหาคม กรณีใชร้ะบบเปิด-ปิดภาคการศึกษาตามอาเซยีน 

D = ด าเนินงานและเก็บข้อมูลบันทึกผลการด าเนินงานตั้งแต่ต้นปีการศึกษา คือ เดือน                        

ที่ 1 – เดือนที่ 12 ของปีการศึกษา (เดือนมิถุนายน–พฤษภาคม ปีถัดไป หรือ เดือนสิงหาคม–

กรกฎาคม ปีถัดไป) 

C/S = ด าเนินการประเมินคุณภาพในระดับหลักสูตร คณะ/วิทยาลัย และมหาวิทยาลัย 

ระหว่างเดือนสิงหาคม – ตุลาคม ของปีการศึกษาถัดไป 

A = วางแผนปรับปรุงและด าเนินการปรับปรุงตามผลการประเมิน โดยคณะกรรมการ

บริหารระดับหลักสูตร ระดับคณะ และระดับสถาบัน โดยน าข้อเสนอแนะและผลการประเมินของ

คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในมาวางแผนปรับปรุงการด าเนินงาน (รวมทั้ง

ข้อเสนอแนะของสภามหาวิทยาลยั) มาจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปี และเสนอตั้งงบประมาณปีถัดไป 

หรอืจัดท ากิจกรรม/โครงการพัฒนาและเสนอใช้งบประมาณกลางปีหรอืงบประมาณพิเศษก็ได้ 
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แนวทำงกำรแต่งตั้งคณะกรรมกำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำภำยใน ระดับหน่วยงำน

สนบัสนุน 

 ให้ส านัก/สถาบันเป็นผู้ด าเนินการจัดการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในพร้อมกับสรรหา

คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหน่วยงานสนับสนุน และจัดส่งรายชื่อ

คณะกรรมการประเมินมายังมหาวิทยาลัยเพื่อจัดท าค าสั่งแต่งตั้ง โดยแนวทางการแต่งตั้ง

คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหน่วยงานสนับสนุน ดังนี้  

 คณะกรรมการประเมินฯ จ านวนไม่เกนิ 3 คน ทั้งนีข้ึน้อยู่กับขนาดของหน่วยงานสนับสนุน 

 ประธำนกรรมกำร/กรรมกำร เป็นผู้ประเมินจากภายในมหาวิทยาลัยและอยู่ภายนอก

ภายนอก ส านัก สถาบัน และเป็นผู้ที่ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรผู้ประเมินคุณภาพภายใน ระดับคณะ/

มหาวิทยาลัย ที่จัดโดยส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) หรือที่มหาวิทยาลัยราชภัฏ   

วไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์หรอืมหาวิทยาลัยอื่นๆ จัดขึน้  

วงรอบปีท่ีใช้ในกำรจัดเก็บข้อมูลประกันคุณภำพกำรศึกษำภำยใน  

 (1) ปีกำรศึกษำ   ตั้งแต่เดือน สิงหาคม – เดือนกรกฎาคม ปีถัดไป 

 (2) ปีงบประมำณ ตั้งแต่เดือน ตุลาคม  - เดือนกันยายน ปีถัดไป 

 (3) ปีปฏิทิน  ตั้งแต่เดือน มกราคม – เดือนธันวาคม 

1.กลุ่มตัวบ่งชี้หลัก  

ตัวบ่งชี ้ ปีท่ีนับ  

องค์ประกอบที่ 1 กำรบริหำรและกำรจัดกำร  

ตัวบ่งชี้ที่ 1.1 การบรหิารของส านัก/สถาบัน เพื่อก ากับตดิตามผลลัพธต์ามพนัธกจิ 

 - เกณฑ์ข้อ 1 และขอ้ 5 

 - เกณฑ์ข้อ 2 3 4 และขอ้ 6 

 

ปีงบประมาณ 

ปีการศึกษา  

ตัวบ่งชี้ที่ 1.2 รอ้ยละความส าเร็จของการด าเนนิโครงการตามวัตถุประสงคข์อง

โครงการ 

ปีงบประมาณ  

ตัวบ่งชี้ที่ 1.3 ระดับความพงึพอใจของผู้รับบรกิารตอ่การใหบ้รกิารของหน่วยงาน ปีการศึกษา  

2. กลุ่มตัวบ่งชี้เฉพำะ 

ตัวบ่งชี ้ ปีท่ีนับ  

องค์ประกอบที่ 2 กำรด ำเนนิงำนตำมภำรกิจของหน่วยงำนสนบัสนุน  

ส ำนักงำนอธกิำรบด ี  

ตัวบ่งชี้ที่ สนอ.2.1 การบรกิารนักศึกษาระดับปรญิญาตรี ปีการศึกษา 

ตัวบ่งชี้ที่ สนอ.2.2 กจิกรรมนกัศึกษาระดับปรญิญาตร ี ปีการศึกษา 
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ตัวบ่งชี ้ ปีท่ีนับ  

องค์ประกอบที่ 2 กำรด ำเนนิงำนตำมภำรกิจของหน่วยงำนสนบัสนุน  

ตัวบ่งชี้ที่ สนอ.2.3 ระบบและกลไกการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม ปีการศึกษา 

ตัวบ่งชี้ที่ สนอ.2.4 สิ่งสนับสนนุการเรียนรู ้และสภาพแวดลอ้มการเรียนรู้ ปีการศึกษา 

ตัวบ่งชี้ที่ สนอ.2.5 ระบบและกลไกการสรรหา คดัเลือก บรรจุ และแตง่ตั้งบุคลากร ปีการศึกษา 

ตัวบ่งชี้ที่ สนอ.2.6 การด าเนนิงานตามมาตรการประหยดัพลังงาน ปีการศึกษา 

ตัวบ่งชี้ที่ สนอ.2.7 ระดับความส าเร็จของการก ากับติดตามการด าเนินการด้านการ

วางแผน การวิเคราะห์งบประมาณ และการพัฒนายุทธศาสตร์ 

ปีงบประมาณ 

ส ำนักส่งเสรมิวชิำกำรและงำนทะเบียน   

ตัวบ่งชี้ที่ สสว.2.1 ระบบการจัดการงานทะเบียน ปีการศึกษา 

ส ำนักส่งเสรมิกำรเรียนรูแ้ละบรกิำรวิชำกำร  

ตัวบ่งชี้ที่ สสร.2.1 การบรกิารวชิาการแกส่ังคม ปีการศึกษา 

ตัวบ่งชี้ที่ สสร.2.2 รอ้ยละของรายได้จากการให้บริการวิชาการที่เพิ่มขึน้ ปีงบประมาณ 

ตัวบ่งชี้ที่ สสร.2.3 ระดับความส าเร็จของการน้อมน าปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพยีง

มาใช้ในการขับเคลื่อนมหาวิทยาลยั 

ปีการศึกษา 

สถำบันวิจยัและพัฒนำ  

ตัวบ่งชี้ที่ สวพ.2.1 ระบบและกลไกการบรหิารและพัฒนางานวิจัยหรอืงาน

สรา้งสรรค ์

ปีการศึกษา 

ตัวบ่งชี้ที่ สวพ.2.2 เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสรา้งสรรค์ ปีงบประมาณ 

ตัวบ่งชี้ที่ สวพ.2.3 ผลงานทางวิชาการของนักวจิยั ปีปฏิทิน 

ส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ  

ตัวบ่งชี้ที่ สวท.2.1 การพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศของห้องสมดุ ปีการศึกษา 

ตัวบ่งชี้ที่ สวท.2.2 การบรกิารทรัพยากรสารสนเทศห้องสมุดให้เกดิประโยชน ์ ปีการศึกษา 

บัณฑิตวิทยำลัย  

ตัวบ่งชี้ที่ บว.2.1 ผลงานของนกัศึกษาและผู้ส าเร็จการศึกษาในระดับปรญิญาโท       

ที่ได้รับการตีพิมพห์รอืเผยแพร่ 

ปีการศึกษา 

ตัวบ่งชี้ที่ บว.2.2  ผลงานของนักศึกษาและผูส้ าเร็จการศึกษาในระดับปรญิญาเอก    

ที่ได้รับการตีพิมพห์รอืเผยแพร่ 

ปีการศึกษา 

ตัวบ่งชี้ที่ บว.2.3 สิง่สนับสนนุการเรียนรูร้ะดับบัณฑติศึกษา ปีการศึกษา 

งำนวชิำศึกษำทั่วไป  

ตัวบ่งชี้ที่ GE 2.1 อาจารย์ประจ าที่มีคุณวุฒปิรญิญาเอก ปีการศึกษา 

ตัวบ่งชี้ที่ GE 2.2  อาจารย์ประจ าที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ ปีการศึกษา 
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ตัวบ่งชี ้ ปีท่ีนับ  

องค์ประกอบที่ 2 กำรด ำเนนิงำนตำมภำรกิจของหน่วยงำนสนบัสนุน  

ตัวบ่งชี้ที่ GE 2.3  เงนิสนับสนนุงานวิจยัและงานสรา้งสรรค์ ปีงบประมาณ 

ตัวบ่งชี้ที่ GE 2.4  ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ า ปีปฏิทิน 

ตัวบ่งชี้ที่ GE 2.5  การจัดการเรียนการสอน การประเมนิผู้เรยีน การทวนสอบ

ผลสัมฤทธิ์ และการจัดกจิกรรมพัฒนานักศึกษา 

ปีการศึกษา 

วัตถุประสงค์ของกำรประกันคุณภำพภำยในหน่วยงำนสนับสนุน     

 1) เพื่อตรวจสอบและประเมินการด าเนินงานของหน่วยงานสนับสนุนตามระบบ

คุณภาพและกลไกที่มหาวิทยาลัยก าหนดขึ้น  

 2) เพื่อให้หน่วยงานสนับสนุนทราบสถานภาพของตนเอง อันจะน าไปสู่การก าหนด 

แนวทางและพัฒนาคุณภาพตามเกณฑ์และมาตรฐานที่ตัง้ไว้อย่างตอ่เนื่อง 

 3) เพื่อให้หน่วยงานสนับสนุน ทราบจุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา ปรับปรุง ตลอดจนได้รับ

ข้อเสนอแนะในการพัฒนาการด าเนินงานเพื่อเสริมจุดแข็งและพัฒนาจุดที่ควรปรับปรุงของ

หนว่ยงานอย่างตอ่เนื่อง     

 4) เพื่อให้ข้อมูลสาธารณะที่ เป็นประโยชน์ต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ท าให้มั่นใจว่า

หนว่ยงานสนับสนุนสามารถด าเนินงานที่มีคุณภาพและได้มาตรฐานตามที่ก าหนด     

 5) เพื่อให้มหาวิทยาลัย และส่วนงานที่เกี่ยวข้อง มีข้อมูลพื้นฐานที่จ าเป็นส าหรับการ

ส่งเสริมสนับสนุนการบริหารจัดการในแนวทางที่เหมาะสม  
 

เกณฑ์กำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำภำยใน ระดับหน่วยงำนสนับสนุน 

 มหาวิทยาลัย ก าหนดให้มีการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหน่วยงานสนับสนุน 

โดยพัฒนาองค์ประกอบ ตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาภายในของหน่วยงาน

สนับสนุนตามภารกิจของมหาวิทยาลัย และมีการเพิ่มเติมตัวบ่งช้ี ด้านอื่น ๆ ตามภารกิจของ

หน่วยงาน ซึ่งได้ก าหนดตัวบ่งชี้การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหน่วยงานสนับสนุน

เป็น 2 กลุ่ม คือ ตัวบ่งชี้หลักและตัวบ่งชีเ้ฉพาะ ดังนี้ 

 1) ตัวบ่งชีห้ลัก  ใช้เป็นแนวทางในการประเมินทุกหน่วยงาน ประกอบด้วย 1  องค์ประกอบ

จ านวน 3 ตัวบ่งชี ้ได้แก่ องค์ประกอบที่ 1 การบริหารและการจัดการ  

 2) ตัวบ่งชี้เฉพำะ เป็นตัวบ่งชี้ที่ใช้ส าหรับเป็นแนวทางในการประเมินภารกิจหลักของ

หน่วยงานสนับสนุน มีจ านวน 1 องค์ประกอบ คือ องค์ประกอบที่ 2 การด าเนินงานตามภารกิจ

ของหน่วยงานสนับสนุน โดยในแต่ละส านัก/สถาบันจะมีจ านวนตัวบ่งชี้ในองค์ประกอบที่ 2 นี้

แตกต่างกันขึน้อยู่กับปริมาณภารกิจ/หน้าที่ที่หนว่ยงานสนับสนุนนัน้ ๆ ดูแลรับผิดชอบ 
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  กำรก ำหนดเกณฑ์กำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำภำยใน  

 เกณฑ์การประเมินตัวบ่งชี้แบ่งเป็น 5 ระดับ มีคะแนนตั้งแต่  1 ถึง 5 กรณีที่             

ไม่ด าเนินการใด ๆ หรือด าเนินการไม่ครบที่จะได้ 1 คะแนน ให้ได้ 0 คะแนน โดยมีความหมาย

ของคะแนน ดังนี้  

   คะแนน 0.00-1.50   หมายถึง    การด าเนินงานต้องปรับปรุงเรง่ดว่น  

   คะแนน 1.51-2.50   หมายถึง    การด าเนินงานต้องปรับปรุง  

   คะแนน 2.51-3.50   หมายถึง    การด าเนินงานระดับพอใช้  

   คะแนน 3.51-4.50   หมายถึง    การด าเนินงานระดับดี  

   คะแนน 4.51-5.00   หมายถึง    การด าเนินงานระดับดีมาก 
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บทท่ี 2 นิยามศัพท์ 

 การจัดการความรู้ (Knowledge Management : KM) หมายถึง การรวบรวมองค์

ความรู้ที่มีอยู่ในองค์กรซึ่งกระจัดกระจายอยู่ในตัวบุคคล หรือเอกสาร มาพัฒนาให้เป็นระบบ 

เพื่อให้ทุกคนในองค์กรสามารถเข้าถึงความรู้ และพัฒนาตนเองให้เป็นผู้รู้ รวมทั้งปฏิบัติงาน     

ได้อย่างมีประสิทธิภาพ อันจะส่งผลใหอ้งค์กรมคีวามสามารถในเชงิแขง่ขันสูงสุด โดยที่ความรูม้ี  

2 ประเภท คือ 

 1. ความรู้ที่ฝังอยู่ในคน (Tacit Knowledge) เป็นความรู้ที่ ได้จากประสบการณ์ 

พรสวรรค์หรือสัญชาติญาณของแต่ละบุคคลในการท าความเข้าใจในสิ่งต่าง  ๆ เป็นความรู้       

ที่ไม่สามารถถ่ายทอดออกมาเป็นค าพูดหรือลายลักษณ์อักษรได้โดยง่าย  เ ช่น ทักษะ               

ในการท างาน งานฝีมอืหรอืการคิดเชิงวิเคราะห์ บางครัง้ จงึเรียกว่าเป็นความรู้แบบนามธรรม 

 2. ความรู้ที่ชัดแจ้ง (Explicit Knowledge) เป็นความรู้ที่สามารถรวบรวม ถ่ายทอด

ได้ โดยผ่านวิธีต่างๆ เช่น การบันทึกเป็นลายลักษณ์อักษร ทฤษฎี คู่มือต่างๆ และบางครั้ง

เรียกว่าเป็นความรู้แบบรูปธรรม นพ.วิจารณ์ พานิช ได้ให้ความหมายของค าว่า “การจัดการ

ความรู”้ คือ เครื่องมือเพื่อการบรรลุเป้าหมาย อย่างนอ้ย 4 ประการไปพร้อมๆ กัน ได้แก่ บรรลุ

เป้าหมายของงาน บรรลุเป้าหมายการพัฒนาคน บรรลุเป้าหมายการพัฒนาองค์กรไปเป็น

องค์กรเรียนรู ้และบรรลุความเป็นชุมชน เป็นหมูค่ณะ ความเอื้ออาทรระหว่างกันในที่ท างาน 

 การจัดการความรู้เป็นการด าเนินการอย่างน้อย 6 ประการต่อความรู้  ได้แก่ 

 (1) การก าหนดความรู้หลักที่จ าเป็นหรอืส าคัญต่องานหรอืกิจกรรมของกลุ่มหรอืองค์กร 

 (2) การเสาะหาความรูท้ี่ตอ้งการ  

 (3) การปรับปรุง ดัดแปลง หรอืสร้างความรู้บางส่วนให้เหมาะต่อการใชง้านของตน  

 (4) การประยุกต์ใช้ความรูใ้นกิจการงานของตน  

 (5) การน าประสบการณ์จากการท างาน และการประยุกต์ใช้ความรู้มาแลกเปลี่ยน

เรียนรู ้และสกัด“ขุมความรู้” ออกมาบันทึกไว้  

 (6) การจดบันทึก “ขุมความรู้” และ “แก่นความรู้” ส าหรับไว้ใช้งาน และปรับปรุงเป็น

ชุดความรูท้ี่ครบถ้วน ลุ่มลกึและเชื่อมโยงมากขึ้น เหมาะต่อการใช้งานมากยิ่งขึน้ 

 โดยที่การด าเนินการ 6 ประการนี้บูรณาการเป็นเนื้อเดียวกัน ความรู้ที่เกี่ยวข้องเป็นทั้ง

ความรู้ที่ชัดแจ้งอยู่ในรูปของตัวหนังสือหรือรหัสอย่างอื่นที่เข้าใจได้ทั่วไป (Explicit Knowledge) และ

ความรู้ฝังลึกอยู่ในสมอง (Tacit Knowledge) ที่อยู่ในคน ทั้งที่อยู่ในใจ (ความเชื่อ ค่านิยม) อยู่ใน

สมอง (เหตุผล) และอยู่ในมือ และส่วนอื่น ๆ ของร่างกาย (ทักษะในการปฏิบัติ) การจัดการความรู้

เป็นกิจกรรมที่คนจ านวนหนึ่งท าร่วมกันไม่ใช่กิจกรรมที่ท าโดยคนคนเดียว 
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 การตีพิมพ์ในลักษณะใดลักษณะหน่ึง  หมายถึง การตีพิมพ์ผลงานวิชาการฉบับ

สมบูรณ์ในลักษณะของรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ วารสารวิชาการ หรือสิ่งพิมพ์   

ทางวิชาการในระดับมหาวิทยาลัย หรือระดับคณะ และต้องเป็นผลงานที่ผ่านการกลั่นกรอง   

(Peer review) โดยมีบุคคลภายนอกสถาบันร่วมเป็นกรรมการพิจารณาด้วย 

 การบูรณาการ (Integration) หมายถึง การผสมกลมกลืนของแผน กระบวนการ 

สารสนเทศ การจัดสรรทรัพยากร การปฏิบัติการ ผลลัพธ์ และการวิเคราะห์ เพื่อสนับสนุน

เป้าประสงค์ที่ส าคัญของสถาบัน (Organization-Wide Goal) การบูรณาการที่มีประสิทธิผล    

เป็นมากกว่าความสอดคล้องไปในแนวทางเดียวกัน (Alignment) ซึ่งการด าเนินการของแต่ละ

องค์ประกอบภายใน ระบบการจัดการ  ผลการด าเนินการมีความเชื่อมโยงกันเป็นหนึ่งเดียว

อย่างสมบูรณ์ 

 การเผยแพร่งานสร้างสรรค์ในระดับความร่วมมือระหว่างประเทศ  หมายถึง 

โครงการร่วมมือระหว่างประเทศไทยกับประเทศอื่น 

 การเผยแพร่งานสร้างสรรค์ในระดับนานาชาติ หมายถึง การเผยแพร่ที่เปิดกว้าง

ส าหรับ   ทุกประเทศ (อย่างนอ้ย 5 ประเทศที่ไม่ได้อยู่ในกลุ่มอาเซียน) 

 การเผยแพร่งานสร้างสรรค์ในระดับภูมิภาคอาเซียน หมายถึง การเผยแพร่เฉพาะ

ในกลุ่มอาเซียน 10 ประเทศ  (อย่างนอ้ย 5 ประเทศนับรวมประเทศไทยด้วย) และการให้คะแนน

ตามแหล่งเผยแพร่ ไม่จ าเป็นต้องไปแสดงในต่างประเทศ 

 อาเซียน หมายถึง สมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (Association of South 

East Asian Nations)  มี 10 ประเทศ ได้แก่ บรูไน กัมพูชา อินโดนีเซีย สปป.ลาว มาเลเซีย พม่า 

ฟิลิปปินส์ สิงคโปร ์ไทย และเวียดนาม 

 การเผยแพร่ผลงานวิจัยในที่ประชุมวิชาการระดับชาติ  หมายถึง การน าเสนอ

บทความวิจัยในที่ประชุมวิชาการ และบทความฉบับสมบูรณ์ (Full paper) ได้รับการตีพิมพ์ใน

รายงานสืบเนื่องจากการประชุม (Proceedings) โดยมีกองบรรณาธิการจัดท ารายงานการ

ประชุม หรือคณะกรรมการจัดประชุม ประกอบด้วย ศาสตราจารย์ หรือผู้ทรงคุณวุฒิระดับ

ปริญญาเอก หรือผู้ทรงคุณวุฒิที่มีผลงานเป็นที่ยอมรับในสาขาวิชานั้นๆ จากนอกสถาบัน

เจ้าภาพ อย่างน้อยร้อยละ 25 โดยต้องมีผู้ประเมินบทความที่เป็นผู้เช่ียวชาญในสาขานั้นด้วย 
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และมีบทความที่มาจากหน่วยงานภายนอกสถาบันอย่างน้อย 3 หน่วยงาน และรวมกันแล้วไม่

น้อยกว่าร้อยละ 25  

 การเผยแพร่ผลงานวิจัยในที่ประชุมวิชาการระดับนานาชาติ  หมายถึง การ

น าเสนอบทความวิจัยในที่ประชุมวิชาการ และบทความฉบับสมบูรณ์  (Full paper) ได้รับการ

ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุม(Proceedings) โดยมีกองบรรณาธิการจัดท ารายงานฯ 

หรือคณะกรรมการจัดประชุม ประกอบด้วย ศาสตราจารย์ หรือผู้ทรงคุณวุฒิระดับปริญญา

เอก หรือผู้ทรงคุณวุฒิที่มีผลงานเป็นที่ยอมรับในสาขาวิชานั้น ๆ จากต่างประเทศอย่างน้อยร้อย

ละ 25 และมีผู้ประเมนิบทความที่เป็นผู้เช่ียวชาญในสาขานั้น และบทความที่มาจากต่างประเทศ 

อย่างนอ้ย 3 ประเทศ และรวมกันแล้วไม่นอ้ยกว่าร้อยละ 25 

           ** บทความในการประชุมวิชาการทั้งระดับชาติและนานาชาติ ที่น าเสนอให้กอง

บรรณาธิการหรือคณะกรรมการจัดประชุมพิจารณาคัดเลือกต้องเป็นฉบับสมบูรณ์  (Full 

Paper) และได้รับการตพีิมพ์ ซึ่งสามารถอยู่ในรูปแบบเอกสารหรอืสื่ออเิล็กทรอนิกส์ได้ 

 งานวิจัย หมายถึง กระบวนการที่มีระเบียบแบบแผนในการค้นหาค าตอบของปัญหา 

หรือการเสาะแสวงหาความรู้ใหม่ ตลอดจนถึงการประดิษฐ์คิดค้นที่ผ่านกระบวนการศึกษา 

ค้นคว้าหรอืทดลอง วิเคราะหแ์ละตีความข้อมูลตลอดจนสรุปผลอย่างเป็นระบบ 

 งานสร้างสรรค์ หมายถึง ผลงานศิลปะและสิ่งประดิษฐ์ทางศิลปะประเภทต่าง ๆ       

ที่มคีวามเป็นนวัตกรรม โดยมีการศกึษาค้นคว้าอย่างเป็นระบบที่เหมาะสมตามประเภทของงาน

ศิลปะซึ่งมีแนวทางการทดลองหรือการพัฒนาจากแนวคิดสร้างสรรค์เดิมเพื่อเป็นต้นแบบหรือ

ความสามารถในการบุกเบิกศาสตร์อันก่อให้เกิดคุณค่าทางสุนทรีย์และคุณประโยชน์ที่         

เป็นที่ยอมรับในวงวิชาชีพตามการจัดกลุ่มศิลปะของอาเซียน งานสร้างสรรค์ทางศิลปะ ได้แก่ 

(1) ทัศนศิลป์ (Visual Art) ประกอบด้วย ผลงานด้านจิตรกรรม ประติมากรรม ภาพพิมพ์ 

ภาพถ่ าย  ภาพยนตร์  สื่ อประสม  สถาปั ตยกรรมและงานออกแบบประ เภทอื่ น ๆ                        

(2) ศิลปะการแสดง (Performance Arts) ประกอบด้วย ดุริยางคศิลป์ นาฏยศิลป์ รวมทั้งการ

แสดงรูปแบบต่างๆ และ (3) วรรณศิลป์ (Literature) ซึ่งประกอบด้วยบทประพันธ์และกวีนิพนธ์

รูปแบบต่าง ๆ 
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 แนวปฏิบั ติ ที่ ดี  หมายถึ ง  วิ ธี ปฏิบั ติ  หรือขั้ นตอนการปฏิบั ติที่ ท าให้สถาบั น                 

ประสบความส าเร็จ หรือสู่ความเป็นเลิศตามเป้าหมาย เป็นที่ยอมรับในวงวิชาการหรือวิชาชีพนั้นๆ 

มีหลักฐานของความส าเร็จปรากฏชัดเจน โดยมีการสรุปวิธีปฏิบัติ หรอืขั้นตอนการปฏิบัติ ตลอดจน

ความรู้และประสบการณ์ บันทึกเป็นเอกสาร เผยแพร่ให้หน่วยงานภายในหรือภายนอกสามารถ

น าไปใช้ประโยชน์ได้ 

 ผลงานที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติ  หมายถึง บทความจาก

ผลงานวิจัยหรือบทความวิชาการที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ (Journal) ที่มีชื่อปรากฏ

อยู่ในฐานข้อมูล Thai-Journal Citation Index Centre (TCI) หรือวารสารวิชาการระดับชาติตาม

ประกาศของคณะกรรมการการอุดมศกึษา 

 ผลงานที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ  หมายถึง บทความ

จากผลงานวิจัยหรือบทความวิชาการ ที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ (Journal) ที่ปรากฏ

ในฐานข้อมูลสากล ได้แก่ ฐานข้อมูลการจัดอันดับวารสาร SJR (SCImago Journal Rank : 

www.scimagojr.com) หรื อ ฐ านข้ อ มู ล  ISI Web of Science (Science Citation Index Expand, 

Social Sciences Citation Index, Art and Humanities Citation Index) หรือ  ฐานข้อมูล  Scopus 

หรอืวารสารวิชาการระดับนานาชาติตามประกาศของคณะกรรมการการอุดมศกึษา  

 แผนกลยุทธ์ หมายถึง แผนระยะยาวของสถาบันโดยทั่วไปมักใช้เวลา 5 ปี เป็นแผน     

ที่ก าหนดทิศทางการพัฒนาของสถาบัน  แผนกลยุทธ์ประกอบไปด้วยวิสัยทัศน์  พันธกิจ 

เป้าประสงค์ วัตถุประสงค์ ผลการวิเคราะห์  จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาสและภัยคุกคาม กลยุทธ์

ต่าง ๆ ของสถาบันควรคลอบคลุมทุกภารกิจของสถาบันซึ่งต้องมีการก าหนดตัวบ่งชี้

ความส าเร็จของแต่ละกลยุทธ์และ      ค่าเป้าหมายของตัวบ่งชี้ เพื่อวัดระดับความส าเร็จของ

การด าเนินงานตามกลยุทธ์ โดยสถาบันน าแผนกลยุทธ์มาจัดท าแผนด าเนินงานหรือแผนปฏิบัติ

การประจ าปี 

 แผนกลยุทธ์ทางการเงิน หมายถึง แผนระยะยาวที่ระบุที่มาและใช้ไปของทรัพยากร

ทางการเงินของสถาบันที่สามารถผลักดันแผนกลยุทธ์ของสถาบันให้สามารถด าเนินการได้  

แผนกลยุทธ์ทางการเงินจะสอดรับไปกับแผน กลยุทธ์ของสถาบัน สถาบันควรประเมินความ

ต้องการทรัพยากรที่ต้องจัดหาส าหรับการด าเนินงานตามกลยุทธ์ แต่ละกลยุทธ์และประเมิน

มูลค่าของทรัพยากรออกมาเป็นเงินทุนที่ต้องการใช้ ซึ่งจะเป็นความต้องการเงินทุนในระยะยาว

เท่ากับเวลาที่สถาบันใช้ในการด าเนินการให้กลยุทธ์นั้นบังเกิดผล จากนั้นจึงจะก าหนดให้เห็น



คู่มอืประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหน่วยงานสนับสนุน มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์  

------------------------------------------------------------------- 

 
 

13 

อย่างชัดเจนถึงที่มาของเงินทุนที่ต้องการใช้ว่าสามารถจัดหาได้จากแหล่งเงินทุนใด เช่น รายได้

ค่าธรรมเนียมการศึกษา งบประมาณแผ่นดินหรือเงิน อุดหนุนจากรัฐบาล เงินทุนสะสมของ

หน่วยงาน เงินบริจาคจากหน่วยงานภายนอกหรือศิษย์เก่า หรือสถาบันจะต้องมีการระดมทุน

ด้วยวิธีการอื่นๆ อีกเพิ่มเติม เช่น การแปลงทรัพย์สินทางปัญญาเป็นมูลค่า  รวมทั้งมีการ

วิเคราะห์ต้นทุนของการด าเนินงานด้วย  เช่น ต้นทุนต่อหน่วยในการผลิตบัณฑิตในแต่ละ

หลักสูตร โดยที่ระยะเวลาของแผนกลยุทธ์ทางการเงนิจะเท่ากับระยะเวลาของแผนกลยุทธ์ของ

สถาบัน 

 แผนปฏิบัติการประจ าปี หมายถึง แผนระยะสั้นที่มีระยะเวลาในการด าเนินงาน

ภายใน 1 ปี เป็นแผน ที่ถ่ายทอดแผนกลยุทธ์ลงสู่ภาคปฏิบัติ เพื่อให้เกิดการด าเนินงานจริงตาม

กลยุทธ์ ประกอบด้วย โครงการหรือกิจกรรมต่าง ๆ ที่จะต้องด าเนินการในปีนั้นๆ เพื่อให้บรรลุ

เป้าหมายตามแผนกลยุทธ์ ตัวบ่งชี้ความส าเร็จของโครงการหรือกิจกรรม ค่าเป้าหมายของ     

ตัวบ่งชี้เหล่านั้น รวมทั้งมีการระบุผู้รับผิดชอบหลักหรือหัวหน้าโครงการ งบประมาณในการ

ด าเนนิการ รายละเอียดและทรัพยากรที่ตอ้งใชใ้นการด าเนินโครงการที่ชัดเจน 

 ระบบและกลไก 

 ระบบ หมายถึง ขั้นตอนการปฏิบัติงานที่มีการก าหนดอย่างชัดเจนว่าต้องท าอะไรบ้าง

เพื่อให้ได้ผลออกมาตามที่ต้องการ ขั้นตอนการปฏิบัติงานจะต้องปรากฏให้ทราบโดยทั่วกัน     

ไม่ว่าจะอยู่ในรูปของเอกสารหรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์หรือโดยวิธีการอื่น ๆ  องค์ประกอบของ

ระบบ ประกอบด้วย ปัจจัยน าเข้า กระบวนการ ผลผลิตและข้อมูลป้อนกลับซึ่งมีความสัมพันธ์

เชื่อมโยงกัน 

 กลไก หมายถึง สิ่งที่ท าให้ระบบมีการขับเคลื่อนหรือด าเนินอยู่ได้ โดยมีการจัดสรร

ทรัพยากร มีการจัดองค์การหน่วยงาน หรอืกลุ่มบุคคลเป็นผู้ด าเนินงาน 

 หน่วยงานหรือองค์การระดับชาติ หมายถึง หน่วยงานภายนอกสถาบันระดับกรม         

หรือเทียบเท่าขึ้นไป (เช่น ระดับจังหวัด) หรือรัฐวิสาหกิจ หรือ องค์การมหาชน หรือบริษัท

มหาชนที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ หรือองค์การกลางระดับชาติทั้งภาครัฐและเอกชน 

(เชน่ สภาอุตสาหกรรม สภาหอการคา้ สภาวิชาชีพ) 
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 หลักธรรมาภิบาล1 หมายถึง การปกครอง การบริหาร การจัดการ การควบคุม ดูแล

กิจการต่างๆ  ให้เป็นไปในครรลองธรรม  นอกจากนี้ ยังหมายถึงการบริหารจัดการที่ดี             

ซึ่งสามารถน าไปใช้ได้ทั้งภาครัฐและเอกชน ธรรมที่ใช้ในการบริหารงานนี้มีความหมายอย่าง

กว้างขวาง กล่าวคือ หาได้มีความหมายเพียงหลักธรรมทางศาสนาเท่านั้น แต่รวมถึงศีลธรรม 

คุณธรรม จริยธรรมและความถูกต้อง ชอบธรรมทั้งปวง ซึ่งวิญญูชนพึงมีและพึงประพฤติ

ปฏิบัติ อาทิ ความโปร่งใสตรวจสอบได้ การปราศจากการแทรกแซงจากองค์การภายนอก    

เป็นต้น หลักธรรมาภิบาลของการบริหารกิจการบ้านเมอืงที่ดี (Good Governance)2 ที่เหมาะสม

จะน ามาปรับใช้ในภาครัฐมี 10  องค์ประกอบ ดังนี้  

 1) หลักประสิทธิผล (Effectiveness) คือ ผลการปฏิบัติราชการที่บรรลุวัตถุประสงค์            

และเป้าหมายของแผนการปฏิบัติราชการตามที่ได้รับงบประมาณมาด าเนินการ รวมถึงสามารถ

เทียบเคียงกับส่วนราชการหรือหน่วยงานที่มีภารกิจคล้ายคลึงกันและมีผลการปฏิบัติงานใน

ระดับช้ันน าของประเทศเพื่อให้เกิดประโยชน์สุขต่อประชาชนโดยการปฏิบัติราชการจะต้องมี

ทิศทางยุทธศาสตร์ และเป้าประสงค์ที่ชัดเจน มีกระบวนการปฏิบัติงานและระบบงานที่เป็น

มาตรฐาน รวมถึงมกีารตดิตามประเมินผลและพัฒนา ปรับปรุงอย่างตอ่เนื่องและเป็นระบบ 

 2) หลักประสิทธิภาพ (Efficiency) คือ การบริหารราชการตามแนวทางการก ากับดูแล   

ที่ดีที่มีการออกแบบกระบวนการปฏิบัติงานโดยใช้เทคนิคและเครื่องมือการบริหารจัดการ        

ที่เหมาะสมให้ องค์การสามารถใช้ทรัพยากรทั้งด้านต้นทุน  แรงงาน และระยะเวลาให้เกิด

ประโยชน์สูงสุดต่อการพัฒนาขีดความสามารถในการปฏิบัติราชการตามภารกิจเพื่อตอบสนอง

ความตอ้งการของประชาชนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม 

 3) หลักการตอบสนอง (Responsiveness) คือ การให้บริการที่สามารถด าเนินการได้

ภายในระยะเวลาที่ก าหนด และสร้างความเชื่อมั่น ความไว้วางใจ รวมถึงตอบสนองความ

คาดหวังหรือความต้องการของประชาชนผู้รับบริการ  และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่มีความ

หลากหลาย และมีความแตกต่าง 

 4) หลักภาระรับผิดชอบ (Accountability) คือ การแสดงความรับผิดชอบในการปฏิบัติ

หน้าที่และผลงานต่อเป้าหมายที่ก าหนดไว้ โดยความรับผิดชอบนั้นควรอยู่ในระดับที่สนองต่อ

ความคาดหวังของสาธารณะ รวมทั้งการแสดงถึงความส านึกในการรับผิดชอบต่อปัญหา

สาธารณะ 

                                                           
1 ดูเพิ่มเติม“คู่มือนโยบายการก ากบัดแูลองค์การที่ดี” ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ส านกังาน ก.พ.ร.) 
2 ดูเพิ่มเติม “คู่มือการจัดระดับการก ากับดูแลองคก์ารภาครัฐตามหลักธรรมาภิบาลของการบรหิารกิจการบ้านเมืองที่ดี (Good 

Governance Rating)” ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ส านกังานก.พ.ร.) 
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 5) หลักความโปร่งใส (Transparency) คือ กระบวนการเปิดเผยอย่างตรงไปตรงมา 

ชี้แจงได้เมื่อมีข้อสงสัยและสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารอันไม่ต้องห้ามตามกฎหมาย              

ได้อย่างเสรีโดยประชาชนสามารถรู้ทุกขั้นตอนในการด าเนินกิจกรรมหรือกระบวนการต่างๆ 

และสามารถตรวจสอบได้  

 6) หลักการมีส่วนร่วม (Participation) คือ กระบวนการที่ข้าราชการ ประชาชนและ     

ผูม้ีสว่นได้ส่วนเสียทุกกลุ่มมีโอกาสได้เข้าร่วมในการรับรู้ เรียนรู ้ท าความเข้าใจ ร่วมแสดงทัศนะ 

ร่วมเสนอปัญหาหรอื ประเด็นที่ส าคัญที่เกี่ยวข้อง ร่วมคิดแนวทาง ร่วมการแก้ไขปัญหา ร่วมใน

กระบวนการตัดสินใจ และร่วมกระบวนการพัฒนาในฐานะหุน้ส่วนการพัฒนา 

 7) หลักการกระจายอ านาจ (Decentralization) คือ การถ่ายโอนอ านาจการตัดสินใจ 

ทรัพยากร และภารกิจจากส่วนราชการส่วนกลางให้แก่หน่วยการปกครองอื่น ๆ (ราชการ

บริหารส่วนท้องถิ่น) และภาคประชาชนด าเนินการแทนโดยมีอิสระตามสมควร รวมถึงการมอบ

อ านาจและความรับผิดชอบในการตัดสินใจและการด าเนินการให้แก่บุคลากร  โดยมุ่งเน้นการ

สร้างความพึงพอใจในการให้บริการต่อผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้  ส่วนเสีย การปรับปรุง

กระบวนการ และเพิ่มผลิตภาพเพื่อผลการด าเนินงานที่ดีของสว่นราชการ 

 8) หลักนิติธรรม (Rule of Law) คือ การใช้อ านาจของกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับ

ในการบริหารราชการด้วยความเป็นธรรม ไม่เลือกปฏิบัติ และค านึงถึงสิทธิเสรีภาพของผู้มี   

ส่วนได้ส่วนเสีย 

 9) หลักความเสมอภาค  (Equity) คือ การได้รับการปฏิบัติและได้รับบริการอย่าง       

เท่าเทียมกันโดยไม่มีการแบ่งแยกด้านชายหรือหญิง ถิ่นก าเนิด เชื้อชาติ ภาษา เพศ อายุ ความ

พิการ สภาพทางกายหรือสุขภาพ สถานะของบุคคล ฐานะทางเศรษฐกิจและสังคม ความเชื่อ

ทางศาสนา การศกึษา การฝึกอบรมและอื่น ๆ 

 10) หลักมุ่งเน้นฉันทามติ (Consensus Oriented) คือ การหาข้อตกลงทั่วไปภายในกลุ่ม          

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้อง ซึ่งเป็นข้อตกลงที่เกิดจากการใช้กระบวนการเพื่อหาข้อคิดเห็น

จากกลุ่มบุคคลที่ได้รับประโยชน์และเสียประโยชน์ โดยเฉพาะกลุ่มที่ได้รับผลกระทบโดยตรง ซึ่ง

ต้องไม่มีข้อคัดค้านที่ยุติไม่ได้ในประเด็นที่ส าคัญ โดยฉันทามติไม่จ าเป็นต้องหมายความว่าเป็น

ความเห็นพรอ้งโดยเอกฉันท์ 

 อาจารย์ หมายถึง คณาจารย์ ซึ่งจะมีต าแหน่งทางวิชาการที่ประกอบด้วย อาจารย์        

ผูช่้วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ 
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 อาจารย์ประจ า หมายถึง บุคลากรในสถาบันอุดมศึกษาที่มีหน้าที่หลักทางด้านการสอน

และการวิจัย และปฏิบัติหน้าที่เต็มเวลาตามภาระงานที่รับผิดชอบในหลักสูตรที่เปิดสอน (มิใช่เต็ม

เวลาตามเวลาท าการ) (ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง แนวทางการบริหารเกณฑ์มาตรฐาน

หลักสูตรระดับอุดมศกึษา พ.ศ.2548)    

 ส าหรับอาจารย์ที่สถาบันจา้งเข้ามาเป็นอาจารย์ประจ าด้วยเงนิรายได้หน่วยงานจะต้อง

มีสัญญาจ้างที่มีการระบุระยะเวลาการจ้างอย่างชัดเจนและไม่น้อยกว่า 9 เดือน ในสัญญาจ้าง

จะต้องระบุหน้าที่ ภาระงานให้ชัดเจนไม่น้อยกว่าหน้าที่ของอาจารย์ประจ าตามที่ก าหนดตาม

ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ  เรื่อง  แนวทางการบริหารเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร

ระดับอุดมศึกษา พ.ศ.2548 การนับจ านวนอาจารย์ประจ าและนักวิจัย ให้นับระยะเวลาการ

ท างานส าหรับอาจารย์ที่บรรจุใหมใ่นปีที่ประเมิน ดังนี้ 

  9-12 เดือน   คิดเป็น 1 คน 

  6 เดือนขึ้นไปแตไ่ม่ถึง 9 เดือน  คิดเป็น 0.5 คน 

  น้อยกว่า 6 เดือน   ไม่สามารถน ามานับได้ 

 อาจารย์ประจ าหลักสูตร  หมายถึง อาจารย์ประจ าเต็มเวลาที่มีภาระหน้าที่ในการ

บริหารหลักสูตรและจัดการเรียนการสอน  โดยวางแผน ติดตาม ทบทวนการด าเนินงาน

หลักสูตร และปฏิบัติงานประจ าหลักสูตรนั้นตลอดระยะเวลาที่จัดการศึกษาตามหลักสูตรนั้น    

มีคุณวุฒิตรงหรือสัมพันธ์กับสาขาวิชาที่เปิดสอนไม่น้อยกว่า  5 คน และทุกคนเป็นอาจารย์

ประจ าเกินกว่า 1 หลักสูตรในเวลาเดียวกันไม่ได้ ยกเว้นอาจารย์ประจ าหลักสูตรระดับปริญญา

โทและปริญญาเอกในสาขาวิชาเดียวกันได้  หรือเป็นอาจารย์ประจ าหลักสูตรในหลักสูตร        

พหุวิทยาการได้อีก 1 หลักสูตรโดยต้องเป็นหลักสูตรที่ตรงหรือสัมพันธ์กับหลักสูตรที่ได้ประจ า

อยู่แล้ว (คณะกรรมการการอุดมศึกษาในการประชุมครั้งที่ 2/2549 วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2549) 

ทั้งนี้ กรณีบัณฑิตศึกษาอนุโลมให้เป็นอาจารย์ประจ าหลักสูตรได้มากที่สุดเพียง  2 หลักสูตร

เท่านั้น   

 หากมีการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตร ขอให้น าเสนอโดยด าเนินเช่นเดียวกับ

การน าเสนอ หลักสูตรปรับปรุงเล็กน้อย โดยน าเสนอต่อสภาสถาบันเพื่อพิจารณาอนุมัติหรือให้

ความเห็นชอบ และเสนอให้คณะกรรมการการอุดมศึกษารับทราบตามแบบฟอร์ม  สมอ.08 

ภายใน 30 วัน 
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บทท่ี 3  

องค์ประกอบ ตัวบ่งชีห้ลักและเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน  

ระดับหน่วยงานสนับสนุน  

 การประกันคุณภาพการศกึษาภายในระหนว่ยงานสนับสนุน ก าหนดให้มีการด าเนินการ 

จ านวน 2 องค์ประกอบ โดยเป็นตัวบ่งชี้หลักจ านวน 3 ตัวบ่งชี้ และตัวบ่งชี้เฉพาะตามภารกิจ

ของหน่วยงาน ซึ่งมีจ านวนตัวบ่งชีแ้ตกต่างกัน รายละเอียดดังนี้  

1. กลุ่มตัวบ่งชี้หลัก (ส าหรับประเมินทุกหนว่ยงาน) 

องค์ประกอบที่ 1 การบริหารและการจัดการ 

 ตัวบ่งชี้ที่ 1.1  การบริหารของส านัก/สถาบัน เพื่อก ากับติดตามผลลัพธ์ตามพันธกิจ 

 ตัวบ่งชี้ที่ 1.2  ร้อยละความส าเร็จของการด าเนินโครงการตามวัตถุประสงค์ของ 

   โครงการ  

 ตัวบ่งชี้ที่ 1.3  ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการตอ่การให้บริการของหน่วยงาน 

2. กลุ่มตัวบ่งชี้เฉพาะ 

องค์ประกอบที่ 2 การด าเนินงานตามภารกิจของหน่วยงานสนับสนุน 

2.1 ส านักงานอธิการบดี 

 ตัวบ่งชี้ที่ สนอ.2.1  การบริการนักศึกษาระดับปริญญาตรี 

 ตัวบ่งชี้ที่ สนอ.2.2  กิจกรรมนักศึกษาระดับปริญญาตร ี 

 ตัวบ่งชี้ที่ สนอ.2.3  ระบบและกลไกการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม  

 ตัวบ่งชี้ที่ สนอ.2.4  สิ่งสนับสนุนการเรียนรู ้และสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ 

 ตัวบ่งชี้ที่ สนอ.2.5  ระบบและกลไกการสรรหา คัดเลือก บรรจุ และแต่งตั้งบุคลากร 

 ตัวบ่งชี้ที่ สนอ.2.6  การด าเนินงานตามมาตรการประหยัดพลังงาน 

 ตัวบ่งชี้ที่ สนอ.2.7  ระดับความส าเร็จของการก ากับติดตามการด าเนินการด้านการ

     วางแผน การวิเคราะห์งบประมาณ และการพัฒนายุทธศาสตร์ 

2.2 ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน  

 ตัวบ่งชี้ที่ สสว.2.1 ระบบการจัดการงานทะเบียน 
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องค์ประกอบที่ 2 การด าเนินงานตามภารกิจเฉพาะของหน่วยงานสนับสนุน 

2.3 ส านักส่งเสริมการเรียนรู้และบริการวิชาการ 

 ตัวบ่งชี้ที่ สสร.2.1 การบริการวิชาการแก่สังคม 

 ตัวบ่งชี้ที่ สสร.2.2 ร้อยละของรายได้จากการให้บริการวิชาการที่เพิ่มขึ้น 

 ตัวบ่งชี้ที่ สสร.2.3 ระดับความส าเร็จของการนอ้มน าปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

   มาใช้ในการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัย 

2.4 สถาบันวิจัยและพัฒนา 

 ตัวบ่งชี้ที่ สวพ.2.1 ระบบและกลไกการบริหารและพัฒนางานวิจัยหรอืงานสร้างสรรค์ 

 ตัวบ่งชี้ที่ สวพ.2.2 เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ 

 ตัวบ่งชี้ที่ สวพ.2.3 ผลงานทางวิชาการของนักวิจัย 

2.5 ส านักวิทยบรกิารและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 ตัวบ่งชี้ที่ สวท.2.1 การพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศของหอ้งสมุด  

 ตัวบ่งชี้ที่ สวท.2.2 การบริการทรัพยากรสารสนเทศหอ้งสมุดให้เกิดประโยชน์ 

2.6 บัณฑติวิทยาลัย 

 ตัวบ่งชี้ที่ บว.2.1 ผลงานของนักศกึษาและผูส้ าเร็จการศกึษาในระดับปริญญาโท     

   ที่ได้รับการตพีิมพ์หรอืเผยแพร่ 

 ตัวบ่งชี้ที่ บว.2.2  ผลงานของนักศกึษาและผูส้ าเร็จการศกึษาในระดับปริญญาเอก

   ทีไ่ด้รับการตพีิมพ์หรอืเผยแพร่ 

 ตัวบ่งชี้ที่ บว.2.3 สิ่งสนับสนุนการเรียนรูร้ะดับบัณฑติศกึษา 

2.7 งานวชิาศึกษาทั่วไป 

 ตัวบ่งชี้ที่ GE 2.1 อาจารย์ประจ าที่มคีุณวุฒิปริญญาเอก  

 ตัวบ่งชี้ที่ GE 2.2  อาจารย์ประจ าที่ด ารงต าแหนง่ทางวิชาการ  

 ตัวบ่งชี้ที่ GE 2.3  เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์   

 ตัวบ่งชี้ที่ GE 2.4  ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ า 

 ตัวบ่งชี้ที่ GE 2.5  การจัดการเรียนการสอน การประเมินผู้เรยีน การทวนสอบ 

   ผลสัมฤทธิ์ และการจัดกิจกรรมพัฒนานักศกึษา 
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องค์ประกอบท่ี 1 การบริหารและการจัดการ 
 

ตัวบ่งชี้ที่ 1.1  การบรหิารของส านัก/สถาบัน เพื่อก ากับติดตามผลลัพธ์ตาม 

  พันธกิจ 

ชนิดตัวบ่งชี้   กระบวนการ  

วงรอบการนับข้อมูล  ข้อ 1 และ ขอ้ 5 ปีงบประมาณ / ขอ้ 2 3 4 และ ขอ้ 6 ปีการศึกษา 

ค าอธิบายตัวบ่งชี้ ส านัก/สถาบัน มีพันธกิจหลักที่ส าคัญในการส่งเสริม สนับสนุนให้คณะ

สามารถด าเนินการตามพันธกิจหลักได้อย่างมีประสิทธิภาพ ดังนั้น ส านัก/สถาบันต้องมีแผน

เพื่อก าหนดทิศทางการพัฒนาและการด าเนินงานของส านัก/สถาบันให้สอดคล้องกับเป้าหมาย

ของสถาบัน ตลอดจนมีการบริหารทั้งด้านบุคลากร การเงิน ความเสี่ยงและการประกัน

คุณภาพการศึกษา เพื่อสนับสนุนการด าเนินงานตามพันธกิจหลักให้บรรลุตามเป้าหมาย         

ที่ก าหนด 

เกณฑ์มาตรฐาน  

 1. พัฒนาแผนกลยุทธ์จากผลการวิเคราะห์ SWOT โดยเชื่อมโยงกับวิสัยทัศน์ของ

หน่วยงานและพัฒนาไปสู่แผนปฏิบัติการประจ าปีตามกรอบเวลาเพื่อให้บรรลุผลตามตัวบ่งชี้

และเป้าหมายของแผนกลยุทธ์และเสนอต่อคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา

อนุมัต ิ

 2. ด าเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงที่เป็นผลจากการวิเคราะหแ์ละระบุปัจจัยเสี่ยง

ที่เกิดจากภายนอกหรอืปัจจัยที่ไม่สามารถควบคุมได้ที่ส่งผลต่อการด าเนินงานตามพันธกิจของ

หนว่ยงานและใหร้ะดับความเสี่ยงลดลงจากเดิม 

 3. บริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาลอย่างครบถ้วนทั้ง 10 ประการที่อธิบายการ

ด าเนนิงานอย่างชัดเจน 

 4. ค้นหาแนวปฏิบัติที่ดีจากความรูท้ั้งที่มีอยู่ในตัวบุคคล ทักษะของผู้มีประสบการณ์ตรง 

และแหล่งเรียนรู้อื่นๆ ตามประเด็นความรู้อย่างน้อย 1 ด้าน และจัดเก็บอย่างเป็นระบบโดย

เผยแพร่ออกมาเป็นลายลักษณ์อักษรและน ามาปรับใช้ในการปฏิบัติงานจริง 

 5. ก ากับติดตามผลการด าเนินงานตามแผนการบริหารและแผนพัฒนาบุคลากรของ

หนว่ยงาน 
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 6. ด าเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศกึษาภายในตามระบบและกลไกที่เหมาะสม

และสอดคล้องกับพันธกิจและพัฒนาการของหน่วยงานที่ได้ปรับให้มีการด าเนินงานด้าน      

การประกันคุณภาพเป็นส่วนหนึ่งของการบริหารงานหน่วยงานตามปกติที่ประกอบด้วย            

การควบคุมคุณภาพ การตรวจสอบคุณภาพ และการประเมนิคุณภาพ 

เกณฑ์การประเมิน 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการด าเนินการ 

1 ขอ้ 

มีการด าเนินการ 

2 ขอ้ 

มีการด าเนินการ 

3-4 ข้อ 

มีการด าเนินการ 

5 ข้อ 

มีการด าเนินการ 

6 ข้อ 
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ตัวบ่งชี้ที่ 1.2  ร้อยละความส าเร็จของการด าเนินโครงการตามวัตถุประสงค์ของ

  โครงการ  

ชนิดตัวบ่งชี้   ผลผลิต  

วงรอบการนับข้อมูล  ปีงบประมาณ  

ค าอธิบายตัวบ่งชี้  หน่วยงานสนับสนุนมีการด าเนินงานตามแผนการด าเนินการโครงการ

เพือ่บรรลุประสิทธิผลและประสิทธิภาพตามวัตถุประสงค์ของโครงการที่ก าหนด  

เกณฑ์การประเมิน  โดยการแปลงค่าร้อยละความส าเร็จของการด าเนินโครงการตาม

วัตถุประสงค์ของโครงการเป็นคะแนนระหว่าง 0-5 และก าหนดให้คะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 100 

สูตรการค านวณ  

1. ค านวณค่าร้อยละความส าเร็จของการด าเนินโครงการตามวัตถุประสงค์ของโครงการตามสูตร 

 จ านวนโครงการที่ด าเนินการส าเร็จตามวัตถุประสงค์ของ 

โครงการ x 100    =  ร้อยละ 
 

 

จ านวนโครงการตามแผนปฏิบัติการทั้งหมด 

  

2. แปลงค่าร้อยละที่ค านวณได้ในข้อ 1 เทียบคะแนนเต็ม 5  

 

 
ค่าร้อยละความส าเร็จของการด าเนินโครงการตาม 

วัตถุประสงค์ของโครงการ x 5 = คะแนนที่ได้ 
 

 

100 

 

 

หมายเหตุ : โครงการที่ด าเนินการส าเร็จ หมายถึง การประเมินความส าเร็จของโครงการ

ตามวัตถุประสงค์ของโครงการ โดยผลการด าเนนิงานต้องบรรลุตามวัตถุประสงค์ที่ตัง้ไว้ทุกข้อ  
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ตัวบ่งชี้ที่ 1.3  ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อการให้บรกิารของ 

   หน่วยงาน  

ชนิดตัวบ่งชี้   ผลผลิต  

วงรอบการนับข้อมูล  ปีการศึกษา  

ค าอธิบายตัวบ่งชี้  ในการด าเนินงานตามพันธกิจหลักและจุดเน้นของหน่วยงานสนับสนุน       

ซึ่งเกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการของหน่วยงานโดยเริ่มตั้งแต่ปัจจัยน าเข้าที่ได้มาตรฐาน        

มีกระบวนการบริหารจัดการที่มีส่วนร่วมและความร่วมมือจากทุกฝ่ายและผลลัพธ์ คือ ระดับ

ความพึงพอใจของผู้รับบริการซึ่ งสามารถสะท้อนถึงคุณภาพของผลการด าเนินงาน           

ของหน่วยงาน การส ารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการอาจจะพิจารณาให้ครอบคลุ ม          

ในประเด็นหลัก ดังนี้  

   (1) ความพึงพอใจด้านกระบวนการ/ขัน้ตอนการใหบ้ริการ  

   (2) ความพึงพอใจด้านสถานที่/สิ่งอ านวยความสะดวก  

   (3) ความพึงพอใจด้านบุคลากร/เจา้หนา้ที่ที่ให้บริการ            

   (4) ความพึงพอใจด้านการประชาสัมพันธ์  

   (5) ความพึงพอใจด้านอื่นๆ ตามภารกิจ/จุดเน้นของหน่วยงาน  

เกณฑ์การประเมิน  ใช้ค่าเฉลี่ยของคะแนนการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการ 

(0.00-5.00) และเทียบการให้คะแนน ดังนี้ 
 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

ค่าเฉลี่ย 

0.00 – 1.50 

ค่าเฉลี่ย 

1.51-2.50 

ค่าเฉลี่ย 

2.51-3.50 

ค่าเฉลี่ย 

3.51-4.50 

ค่าเฉลี่ย 

4.51-5.00 
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องค์ประกอบท่ี 2 การด าเนนิงานตามภารกิจของหน่วยงานสนับสนุน 

หน่วยงานสนับสนุนการด าเนินงานของมหาวิทยาลัย มีบทบาทและภารกิจที่ส าคัญ คือ 

การส่งเสริมและสนับสนุนให้ทุกหน่วยงานที่ เกี่ยวข้องมีการด าเนินงานตามพันธกิจของ

มหาวิทยาลัยให้สามารถด าเนนิงานได้บรรลุความส าเร็จตามนโยบาย เป้าหมายและที่ก าหนดไว้

อย่างมปีระสิทธิภาพ  

ส านักงานอธิการบดี มีตัวบ่งชี้เฉพาะส าหรับการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน

องค์ประกอบที่ 2 การด าเนนิงานตามภารกิจของหนว่ยงานสนับสนุน จ านวน 7 ตัวบ่งชี ้ดังนี้  

ตัวบ่งชี้ที่ สนอ.2.1 การบริการนักศกึษาระดับปริญญาตรี  

ตัวบ่งชี้ที่ สนอ.2.2  กิจกรรมนักศึกษาระดับปริญญาตรี  

ตัวบ่งชี้ท่ี สนอ.2.3 ระบบและกลไกการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม  

ตัวบ่งชี้ที่ สนอ.2.4 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้และสภาพแวดล้อมการเรยีนรู้ 

ตัวบ่งชี้ที่ สนอ.2.5 ระบบและกลไกการสรรหา คัดเลือก บรรจุ และแตง่ตัง้บุคลากร 

ตัวบ่งชี้ที่ สนอ.2.6  การด าเนินงานตามมาตรการประหยัดพลังงาน 

ตัวบ่งชี้ที่ สนอ.2.7  ระดับความส าเร็จของการก ากับ ติดตามการด าเนินการด้าน

    วางแผน การวิเคราะหง์บประมาณ และการพัฒนายุทธศาสตร์ 

ส านักงานอธิการบดี ด าเนินการประเมินในภาพรวม 1 องค์ประกอบ คือ องค์ประกอบ

ที่ 1 จ านวน 3 ตัวบ่งชี ้ส าหรับ (1) กองนโยบายและแผน (2) กองกลาง (3) กองพัฒนานักศึกษา 

จะด าเนนิการประเมินคุณภาพการศกึษาภายในรายตัวบ่งชี้ที่แต่ละหน่วยงานที่รับผดิชอบ ดังนี้  
 (1) กองพัฒนานักศกึษา รับการประเมินตัวบ่งชี้ 1.1 1.2 1.3 2.1 2.2 และ 2.3 

 (2) กองกลาง รับการประเมิน ตัวบ่งช้ี 1.1 1.2 1.3 2.4 2.5 และ 2.6 

 (3) กองนโยบายและแผน รับการประเมนิตัวบ่งชีท้ี่ ตัวบ่งช้ี 1.1 1.2 1.3 และ 2.7  

โดยแต่ละกองใช้ผลการประเมินในตัวบ่งชีท้ี่ 1.1 ของส านักงานอธิการบดีมาเป็นผลคะแนนของ

แตล่ะกอง 
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องค์ประกอบท่ี 2 การด าเนนิงานตามภารกิจของหน่วยงานสนับสนุน 

ส านักงานอธกิารบด ี

ตัวบ่งชี้ สนอ.2.1 การบรกิารนักศึกษาระดับปริญญาตร ี 

ชนิดตัวบ่งช้ี  กระบวนการ 

วงรอบการนับข้อมูล  ปีการศึกษา  

หน่วยงานรับผิดชอบ  กองพัฒนานักศกึษา  

ค าอธิบายตัวบ่งชี้   สถาบันอุดมศึกษาควรจัดบริการด้านต่างๆ ให้นักศกึษาอย่างครบถ้วน

ตั้งแต่การให้ค าปรึกษา ทั้งด้านวิชาการและการใช้ชีวิต จัดบริการข้อมูลหน่วยงานที่ให้บริการ 

เช่น ทุนกู้ยืมการศึกษา แหล่งทุนการศึกษาต่อ การบริการจัดหางาน แหล่งข้อมูลการ           

ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ การเตรียมความพร้อมเพื่อการท างานเมื่อส าเร็จการศึกษา ข้อมูล

ข่าวสารความเคลื่อนไหวภายในและภายนอกสถาบันที่จ าเป็นแก่นักศึกษาและศษิย์เก่า 

เกณฑ์มาตรฐาน 

 1. จัดบริการให้ค าปรึกษา แนะแนวด้านการใช้ชีวิต และการเข้าสู่อาชีพแก่นักศึกษาใน

สถาบัน 

 2. มีการให้ข้อมูลของหน่วยงานที่ให้บริการกิจกรรมพิเศษนอกหลักสูตร แหล่งงาน    

ทั้งเต็มเวลาและนอกเวลาแก่นักศึกษา 

 3. จัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมเพื่อการท างานเมื่อส าเร็จการศกึษาแก่นักศึกษา 

 4. ประเมินคุณภาพของการจัดกิจกรรมและการจัดบริการในข้อ 1-3 ทุกข้อไม่ต่ ากว่า 

3.51 จากคะแนนเต็ม 5 

 5. น าผลการประเมินจากข้อ 4 มาปรับปรุงพัฒนาการให้บริการและการให้ข้อมูล    

เพื่อส่งให้ผลการประเมินสูงขึ้นหรอืเป็นไปตามความคาดหวังของนักศึกษา 

 6. ให้ข้อมูลและความรูท้ี่เป็นประโยชน์แก่ศิษย์เก่า 

เกณฑ์การประเมิน  

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการด าเนินการ  

1 ข้อ 

มีการด าเนนิการ 

2 ข้อ 

มีการด าเนนิการ   

3-4 ข้อ 

มีการด าเนนิการ 

5 ข้อ 

มีการด าเนนิการ 

6 ข้อ 

 



คู่มอืประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหน่วยงานสนับสนุน มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์  

------------------------------------------------------------------- 
 

 25 

ตัวบ่งชี้ที่ สนอ.2.2  กิจกรรมนักศกึษาระดับปริญญาตรี  

ชนิดของตัวบ่งช้ี  กระบวนการ 

วงรอบการนับข้อมูล  ปีการศึกษา  

หน่วยงานรับผิดชอบ  กองพัฒนานักศกึษา  

ค าอธิบายตัวบ่งชี้  สถาบันอุดมศึกษาต้องส่งเสริมให้มีการจัดกิจกรรมนักศึกษาต่างๆ 

อย่างเหมาะสม และครบถ้วน กิจกรรมนักศึกษา หมายถึง กิจกรรมเสริมหลักสูตรที่ด าเนินการ

ทั้งโดยสถาบัน และโดยองค์กรนักศึกษา เป็นกิจกรรมที่ผู้เข้าร่วมจะมีโอกาสได้รับการพัฒนา

สติปัญญา สังคม อารมณ์ ร่างกาย และคุณธรรมจริยธรรมสอดคล้องกับคุณลักษณะของ

บัณฑติที่พึงประสงค์  

เกณฑ์มาตรฐาน   

  1. จัดท าแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาในภาพรวมของสถาบันโดยให้นักศึกษามี

ส่วนรว่มในการจัดท าแผน และการจัดกิจกรรม 

  2. ในแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาให้ด าเนินกิจกรรมในประเภทต่อไปนี้ให้

ครบถ้วน 

  - กิจกรรมส่งเสริมคุณลักษณะบัณฑติที่พึงประสงค์ที่ก าหนดโดยสถาบัน 

  - กิจกรรมกีฬา หรอืการส่งเสริมสุขภาพ 

  - กิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์ หรอืรักษาสิ่งแวดล้อม 

  - กิจกรรมเสริมสรา้งคุณธรรม และจรยิธรรม 

  - กิจกรรมส่งเสริมศลิปะและวัฒนธรรม 

  3. จัดกิจกรรมให้ความรู้และทักษะการประกันคุณภาพการศกึษาแก่นักศึกษา  

  4. ทุกกิจกรรมที่ด าเนินการ มีการประเมินผลความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ของ

กิจกรรม และน าผลการประเมินมาปรับปรุงการด าเนินงานครั้งต่อไป 

  5. ประเมินความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา 

  6. น าผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรอืปรับปรุงการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนานักศึกษา 

เกณฑ์การประเมิน  

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการด าเนินการ  

 1 ข้อ 

มีการด าเนนิการ 

2 ข้อ 

มีการด าเนนิการ   

 3 – 4 ข้อ 

มีการด าเนนิการ 

 5 ขอ้ 

มีการด าเนนิการ 

6 ข้อ 
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ตัวบ่งชี้ที่ สนอ.2.3 ระบบและกลไกการท านุบ ารุงศลิปะและวัฒนธรรม  

ชนิดตัวบ่งชี้  กระบวนการ 

วงรอบการนับข้อมูล  ปีการศึกษา  

หน่วยงานรับผิดชอบ  กองพัฒนานักศกึษา/ส านักศลิปะและวัฒนธรรม  

ค าอธิบายตัวบ่งชี้  สถาบันอุดมศกึษาต้องมนีโยบาย แผนงาน โครงสร้าง และการบริหาร

จัดการงานท านุบ ารุงศลิปะและวัฒนธรรมทั้งการอนุรักษ์ ฟื้นฟู สบืสาน เผยแพร่วัฒนธรรมไทย 

ภูมปิัญญาท้องถิ่นตามจุดเน้นของสถาบันอย่างมปีระสิทธิภาพ และประสิทธิผล    

เกณฑ์มาตรฐาน   

  1. ก าหนดผูร้ับผิดชอบในการท านุบ ารุงศลิปะและวัฒนธรรม   

  2. จัดท าแผนด้านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม และก าหนดตัวบ่งชี้วัดความส าเร็จ

ตามวัตถุประสงค์ของแผน รวมทั้งจัดสรรงบประมาณเพื่อให้สามารถด าเนินการได้ตามแผน 

  3. ก ากับติดตามให้มกีารด าเนินงานตามแผนด้านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

  4. ประเมินความส าเร็จของตัวบ่งชี้ที่วัดความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผนด้าน  

ท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

  5. น าผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรอืกิจกรรมด้านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

  6. เผยแพรก่ิจกรรมหรอืการบริการดา้นท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมต่อสาธารณชน 

  7. ก าหนดหรือสร้างมาตรฐานคุณภาพด้านศิลปะและวัฒนธรรม และมีผลงานเป็นที่

ยอมรับในระดบัชาติ  

เกณฑ์การประเมิน 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการด าเนินการ  

1 ข้อ 

มีการด าเนนิการ 

2   ข้อ 

มีการด าเนนิการ  

3 – 4 ข้อ 

มีการด าเนนิการ 

5 ข้อ 

มีการด าเนนิการ  

6 -7 ข้อ 
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ตัวบ่งชี้ที่ สนอ.2.4 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ และสภาพแวดล้อมการเรียนรู้  

ชนิดตัวบ่งชี้  กระบวนการ 

วงรอบการนับข้อมูล  ปีการศึกษา  

หน่วยงานรับผิดชอบ  กองกลาง 

ค าอธิบายตัวบ่งชี้  นอกเหนือจากการเรียนการสอน สถาบันอุดมศึกษาควรจัดบริการ

ด้านกายภาพอย่างครบถ้วน โดยเฉพาะในเรื่องการบริการสิ่งอ านวยความสะดวกที่เอื้อต่อ   

การเรียน และสภาพแวดล้อม และการบริการด้านกายภาพที่ส่งเสริมคุณภาพชีวิตของ

นักศกึษา เช่น สิ่งแวดล้อมในสถาบัน หอพักนักศึกษา หอ้งเรียน สถานที่ออกก าลังกาย บริการ

อนามัย และการจัดจ าหนา่ยอาหาร เป็นต้น  

เกณฑ์มาตรฐาน  

1. มีกระบวนการจัดให้บริการด้านการบริการอนามัยและการรักษาพยาบาล          

การจัดบริการดา้นอาหารแก่นักศึกษา อาจารย์ และบุคลากรอย่างทั่วถึงครอบคลุมทุกกลุ่ม 

2. มีการดูแล  รักษาความปลอดภัย  ความสะอาดเรียบร้อยของอาคารสถานที่ 

สภาพแวดล้อม อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ต่างๆ ให้ถูกสุขลักษณะ เป็นไปตามมาตรฐานและข้อก าหนด

ของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง  

3. มีการดูแล บ ารุงรักษาระบบสาธารณูปโภค และรักษาความปลอดภัยประกอบด้วย  

ระบบไฟฟ้า ระบบประปา ระบบก าจัดของเสีย การจัดการขยะ ระบบป้องกันอัคคีภัย ระบบ

สุขาภบิาล เครื่องจักรและอุปกรณ์ต่างๆ ให้เป็นไปตามมาตรฐาน และข้อก าหนดของกฎหมายที่

เกี่ยวข้อง 

4. มกีระบวนการในการดูแลรักษาอาคารสถานที่และภูมทิัศนใ์หส้วยงาม มีสุนทรียภาพ 

สอดคล้องกับธรรมชาติและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  

5. มีกระบวนการในการรับเรื่องร้องเรียน ติดตาม และแก้ไขปัญหาที่เกิดจากการ

ให้บริการหรือการด าเนินการใหก้ับผูร้ับบริการได้อย่างทันท่วงที  

เกณฑ์การประเมิน 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการด าเนินการ 

1 ข้อ 

มีการด าเนินการ 

2 ข้อ 

มีการด าเนินการ 

3 ข้อ 

มีการด าเนินการ 

4 ข้อ 

มีการด าเนินการ 

5 ข้อ 
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ตัวบ่งชี้ที่ สนอ.2.5 ระบบและกลไกการสรรหา คัดเลือก บรรจุ และแต่งตั้งบุคลากร  

ชนิดตัวบ่งชี้   กระบวนการ 

วงรอบการนับข้อมูล  ปีการศึกษา 

หน่วยงานรับผิดชอบ กองกลาง 

ค าอธิบายตัวบ่งชี้ การสรรหา คัดเลือกเพื่อใหไ้ด้บุคลากรที่มคีุณภาพมาปฏิบัติงานได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ ช่วยให้องค์กรบรรลุเป้าหมายตามที่ก าหนด กระบวนการสรรหาคัดเลือกจึงต้อง

สามารถดึงดูดและจูงใจให้บุคคลที่มีความรู้ ความสามารถเข้ามาคัดเลือกให้มากที่สุด และการ

ด าเนินการสรรหาคัดเลือกต้องเป็นไปอย่างโปร่งใส บริสุทธิ์ยุติธรรม การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร

รวมถึงการย้าย เปลี่ยนต าแหน่ง ด าเนินการตามหลักเกณฑ์ข้อบังคับ ประกาศ ที่มหาวิทยาลัย

ก าหนด โดยพิจารณาถึงอัตราก าลังที่พอเหมาะ และภายใต้งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร   

เกณฑ์มาตรฐาน  

1. มีแผนบริหารและพัฒนาบุคลากรประจ าปี และแผนบริหารและพัฒนาบุคลากร     

ระยะยาวของมหาวิทยาลัยที่ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารงานบุคคลของ

มหาวิทยาลัย 

2. มีการด าเนินการโครงการ/กิจกรรมตามแผนบริหารและพัฒนาบุคลากรของ

มหาวิทยาลัย ประจ าปีบรรลุเป้าหมายไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80 

3. มีการเผยแพร่กระบวนการสรรหา คัดเลือก บรรจุ และแต่งตั้งอาจารย์และบุคลากร

ของมหาวิทยาลัยต่อสาธารณะ 

4. มีระบบฐานข้อมูลอาจารย์และบุคลากรของมหาวิทยาลัยที่เป็นปัจจุบันสามารถ

จ าแนกคุณวุฒิของอาจารย์และต าแหน่งทางวิชาการได้ถูกต้องตามเกณฑม์าตรฐานของ สกอ. 

5. มีการส่งข้อมูลอาจารย์และบุคลากรของมหาวิทยาลัยให้กับหลักสูตร คณะ          

และต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องภายในระยะเวลาที่ก าหนด  

6. มีการประเมินผลการด าเนินงานการจัดเก็บข้อมูลและการบริการด้านข้อมูลเพื่อ   

น ามาปรับปรุงการด าเนินงาน และการให้บริการ 

เกณฑ์การประเมิน  

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการด าเนินการ 

1 ข้อ 

มีการด าเนินการ 

2 ข้อ 

มีการด าเนินการ 

3-4 ข้อ 

มีการด าเนินการ 

5 ข้อ 

มีการด าเนินการ 

6 ข้อ 
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ตัวบ่งชี้ สนอ.2.6 การด าเนินงานตามมาตรการประหยัดพลังงาน 

ชนิดตัวบ่งชี้  กระบวนการ 

วงรอบการนับข้อมูล  ปีการศึกษา  

หน่วยงานรับผิดชอบ กองกลาง 

ค าอธิบายตัวบ่งชี้  เพื่อเป็นการสร้างจิตส านึกสาธารณะให้เกิดกับบุคลากรในด้านการ 

ประหยัดพลังงาน ซึ่งหน่วยงานสามารถด าเนินการช่วยโลกและสังคมได้ โดยการออกมาตรการ

ในการประหยัดทรัพยากรหรือพลังงาน มีการแจ้งเวียนให้บุคลากรในสังกัดทราบและปฏิบัติ

ตามอย่างเคร่งครัด เช่น การเปิด-ปิดเครื่องปรับอากาศ หรือเครื่องใช้ไฟฟ้าในหน่วยงาน     

ตามระยะเวลาที่ก าหนด การลดปริมาณขยะ การลดปริมาณการใช้วัสดุ การจัดการของเสีย 

เป็นต้น มีการประเมินผลการด าเนินงานโดยการตรวจประเมินจากผู้มีหน้าที่รับผิดชอบ         

ว่าหนว่ยงานได้ปฏิบัติตามนโยบายดังกล่าวหรอืไม่ โดยจะต้องจัดท ารายงานให้ผูบ้ังคับบัญชาใน

หนว่ยงานทราบเป็นลายลักษณ์อักษร 

เกณฑ์มาตรฐาน  

 1. มีการแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานหรือมีการมอบหมายให้มีผู้รับผิดชอบ

ด าเนนิการ 

 2. มีแผนการด าเนินการตามมาตรการประหยัดพลังงาน โดยก าหนดตัวบ่งชี้

ความส าเร็จและค่าเป้าหมายที่ตอ้งการบรรลุ 

 3. มกีารส่งเสริมให้บุคลากรภายในมหาวิทยาลัยมีสว่นร่วมในการด าเนินการตามแผน 

 4. มีการด าเนินการตามแผน และติดตามประเมินผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้       

ของแผนพร้อมทั้งรายงานต่อคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย 

 5. มีการน าผลการประเมินและข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยมา

ใช้ในการแก้ไขปรับปรุงหรอืก าหนดแนวทางในการด าเนินงานปีต่อไป 

เกณฑ์การประเมิน 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการด าเนนิการ 

1 ข้อ 

มีการด าเนนิการ 

2 ข้อ 

มีการด าเนนิการ 

3 ข้อ 

มีการด าเนนิการ 

4 ข้อ 

มีการด าเนนิการ 

5 ข้อ 
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ตัวบ่งชี้ สนอ.2.7 ระดับความส าเร็จของการก ากับ ติดตามการด าเนินการด้าน

 การวางแผน  การวิ เคราะห์ งบประมาณ  และการพัฒนา

 ยุทธศาสตร์ 

ชนิดตัวบ่งชี้  ผลลัพธ์ 

วงรอบการนับข้อมูล  ปีงบประมาณ  

หน่วยงานรับผิดชอบ กองนโยบายและแผน 

ค าอธิบายตัวบ่งชี้  กองนโยบายและแผน มีบทบาทหน้าที่ส าคัญ ได้แก่ การวิเคราะห์

งบประมาณ การพัฒนายุทธศาสตร์ การพัฒนาระบบราชการ ตลอดจนการติดตามผลการ

ด าเนินการใช้งบประมาณของสถาบัน รายงานผลการด าเนินงานในมิติต่างๆ เพื่อใช้เป็นข้อมูล 

ในการพัฒนาสถาบันให้มคีวามเป็นเลิศ 

เกณฑ์มาตรฐาน  

 1. มีการจัดท าปฏิทินการด าเนินการด้านการวางแผน และมีการด าเนินการตามปฏิทินที่

ก าหนด ไม่น้อยกว่ารอ้ยละ 80 

 2. มีการก ากับ ติดตามการด าเนินงานตามแผนการใช้งบประมาณของทุกหน่วยงาน

และเสนอต่อคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย อย่างนอ้ยปีละ 4 ครั้ง 

 3. มีการจัดท าสารสนเทศประจ าปีเพื่อใช้ในการวิเคราะห์และวางแผนการด าเนินงาน

โดยมีการเปรียบเทียบข้อมูลย้อนหลังอย่างนอ้ย 3 ปี เผยแพรสู่่สาธารณชน 

 4. มีการวิเคราะห์นโยบายยุทธศาสตร์ของชาติ นโยบายการศึกษา ตลอดจนนโยบาย

ของสภามหาวิทยาลัย เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการจัดท าแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการ ตลอดจนมี

การตดิตามการด าเนินการตามตัวบ่งชีทุ้กไตรมาส 

 5. มีการจัดท าระบบเว็บไซต์ ระบบการติดตามการใช้งบประมาณ และมีการประเมิน

ความพึงพอใจของผูร้ับบริการมคี่าเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5 

เกณฑ์การประเมิน 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการด าเนนิการ 

1  ขอ้ 

มีการด าเนนิการ 

2  ขอ้ 

มีการด าเนนิการ 

3  ขอ้ 

มีการด าเนนิการ 

4  ข้อ 

มีการด าเนนิการ 

5  ขอ้ 
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องค์ประกอบท่ี 2 การด าเนนิงานตามภารกิจของหน่วยงานสนับสนุน 

ส านักส่งเสริมวชิาการและงานทะเบียน 

 มีตัวบ่งชี้เฉพาะส าหรับการประกันคุณภาพการศึกษาภายในองค์ประกอบที่  2        

การด าเนินงานตามภารกิจของหน่วยงานสนับสนุน จ านวน 1 ตัวบ่งชี้ คือ ตัวบ่งชี้ที่ สสว.2.1 

ระบบการจัดการงานทะเบียน 

ตัวบ่งชี้ที่ สสว.2.1 ระบบการจัดการงานทะเบียน  

ชนิดตัวบ่งชี ้  กระบวนการ 

วงรอบการนับข้อมูล  ปีการศึกษา  

ค าอธิบายตัวบ่งชี้  ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ควรมีการพัฒนาระบบการ

จัดการงานทะเบียนนักศึกษาที่สอดรับกับนโยบายและการวางแผนการจัดการศึกษาของ

มหาวิทยาลัย เพื่อให้เป็นระบบที่สมบูรณ์  สามารถเชื่อมโยงกับทุกส่วนงานที่ เกี่ยวข้อง           

ทั้งภายในและภายนอก เป็นระบบที่ใช้งานได้ ทั้งเพื่อการบริหาร การวางแผน และการตัดสินใจ

ของผู้บริหารทุกระดับ เพื่อการปฏิบัติงานตามภารกิจของบุคลากร ทั้งนี้  ระบบนี้ต้องมี       

ความสะดวกในการใชง้านโดยประเมินจากความพึงพอใจของผูใ้ช้ 

   นักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่า (Full Time Equivalent Student: FTES) 

หมายถึง นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนตามเกณฑ์จ านวนหนว่ยกิตมาตรฐานของการลงทะเบียน  

เกณฑ์มาตรฐาน  

   1. มีระบบและกลไกการจัดการงานทะเบียนนักศึกษาที่ครอบคลุมทุกระดับการศึกษา 

และด าเนนิการตามระบบที่ก าหนด 

 2. มีการบันทึกข้อมูลทะเบียนนักศึกษาผ่านระบบอินเตอร์เน็ตและมีการคิดจ านวน

นักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่า (Full Time Equivalent Student: FTES)  รายงานต่อคณะกรรมการ

วิชาการอย่างนอ้ย 1 ครั้งต่อปี 

3. มีการจัดท ารายงานสถิตินักศึกษาทุกระดับประจ าปีการศึกษา  น าเสนอ

คณะกรรมการวชิาการ อย่างนอ้ย 1 ครั้ง ต่อภาคการศกึษา 
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4. มีการจัดท ารายงานวิเคราะห์อัตราการคงอยู่ของนักศึกษาและอัตราการส าเร็จ

การศึกษาตามหลักสูตรแสดงข้อมูล 5 ปี ย้อนหลัง นับจากปีที่รับประเมิน และรายงานต่อ

คณะกรรมการวชิาการ 

 5. มีการส่งข้อมูลตามข้อ 2-4 ให้ส านักมาตรฐานและจัดการคุณภาพตามระยะเวลาที่

ก าหนดเพื่อเผยแพร่ให้หลักสูตร คณะ/วิทยาลัยและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องน าไปใช้ในการประกัน

คุณภาพ 

เกณฑก์ารประเมิน 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการด าเนนิการ 

1 ข้อ 

มีการด าเนนิการ 

  2 ข้อ 

มีการด าเนนิการ 

3 ข้อ  

มีการด าเนนิการ 

4 ข้อ 

มีการด าเนนิการ 

5 ข้อ 
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องค์ประกอบท่ี 2 การด าเนนิงานตามภารกิจของหน่วยงานสนับสนุน 

ส านักส่งเสริมการเรียนรู้และบริการวิชาการ 

 มีตัวบ่งชี้เฉพาะส าหรับการประกันคุณภาพการศึกษาภายในองค์ประกอบที่  2        

การด าเนินงานตามภารกิจของหนว่ยงานสนับสนุน จ านวน 3 ตัวบ่งชี ้ดังนี้ 

 ตัวบ่งชี้ที่ สสร. 2.1 การบริการวิชาการแก่สังคม 

 ตัวบ่งชี้ที่ สสร. 2.2  ร้อยละของรายได้จากการใหบ้ริการวิชาการที่เพิ่มขึ้น 

 ตัวบ่งชี้ที่ สสร. 2.3  ระดับความส าเร็จของการน้อมน าปรัชญาของเศรษฐกิจ 

    พอเพียงมาใช้ในการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัย 
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ตัวบ่งชี้ที่ สสร. 2.1 การบรกิารวชิาการแก่สังคม  

ชนิดตัวบ่งช้ี   กระบวนการ 

วงรอบการนับข้อมูล  ปีการศึกษา  

ค าอธิบายตัวบ่งชี้  ก า ร บ ริ ก า ร วิ ช า ก า ร เป็ น ภ า ร กิ จ ห ลั ก อี ก อ ย่ า งห นึ่ ง ข อ ง

สถาบันอุดมศึกษา สถาบันควรค านึงถึงกระบวนการในการให้บริการวิชาการแก่สังคม        

โดยการศึกษาความต้องการของกลุ่มเป้าหมายน ามาจัดท าแผนบริการวิชาการ ทั้งการบริการ

วิชาการที่ท าให้เกิดรายได้และการบริการวิชาการที่สถาบันจัดท าเพื่อสร้างประโยชน์แก่ชุมชน

หรือสังคมโดยมีการประเมินความส าเร็จของการบริการวิชาการ และน ามาจัดท าเป็นแผนการ   

ใช้ประโยชน์จนเกิดผลลัพธ์ที่สร้างความพึงพอใจต่อชุมชนและสังคมอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน 

เกณฑ์มาตรฐาน    

 1. ก าหนดชุมชนหรือองค์การเป้าหมายของการให้บริการทางวิชาการแก่สังคมโดย      

มีความรว่มมอืระหว่างคณะหรอืหนว่ยงานเทียบเท่า 

 2. จัดท าแผนบริการวิชาการโดยมีส่วนร่วมจากชุมชนหรือองค์การเป้าหมายที่ก าหนด

ในข้อ 1 

 3. ชุมชนหรือองค์การเป้าหมายได้รับการพัฒนาและมีความเข้มแข็งที่มีหลักฐาน        

ที่ปรากฏชัดเจน 

 4. ชุมชนหรอืองค์การเป้าหมายด าเนินการพัฒนาตนเองอย่างตอ่เนื่อง 

 5. สถาบันสามารถสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอกในการพัฒนา

ชุมชนหรอืองค์การเป้าหมาย 

 6. ทุกคณะมีส่วนร่วมในการด าเนินการตามแผนบริการทางวิชาการแก่สังคมของ

สถาบันตามข้อ 2 โดยมีจ านวนอาจารย์เข้าร่วมไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของอาจารย์ทั้งหมดของ

สถาบัน ทั้งนีต้้องมีอาจารย์มาจากทุกคณะ 

เกณฑ์การประเมิน 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการด าเนินการ  

1 ข้อ 

มีการด าเนนิการ 

2 ข้อ 

มีการด าเนนิการ   

3-4 ข้อ 

มีการด าเนนิการ 

5 ข้อ 

มีการด าเนนิการ 

6 ข้อ 
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ตัวบ่งชี้ที่ สสร.2.2  ร้อยละของรายได้จากการให้บริการวิชาการที่เพิ่มขึ้น 

ชนิดตัวบ่งชี้   ผลผลิต 

วงรอบการนับข้อมูล  ปีงบประมาณ  

ค าอธิบายตัวบ่งชี้  การให้บริการทางวิชาการเพื่อก่อให้เกิดรายได้ คือ การให้บริการ

วิชาการในรูปแบบเชิงพาณิชย์ที่ให้ผลตอบแทนเป็นรายได้ โดยอาจเป็นการฝึกอบรมหลักสูตร

ระยะสั้นต่างๆ การจัดให้มีการศกึษาต่อเนื่อง หรอืบริการศษิย์เก่าและประชาชนทั่วไป 

เกณฑ์มาตรฐาน   โดยการแปลงค่าร้อยละของเงินรายได้จากการให้บริการวิชาการที่

เพิ่มขึน้ เป็นคะแนนระหว่าง 0 -5 ก าหนดให ้คะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 10 

สูตรการค านวณ   

1. ค านวณหาจ านวนเงินรายได้ที่เพิ่มขึน้ในปีที่ประเมิน ตามสูตร 

เงินรายได้จากการให้บริการวิชาการในปทีี่ประเมิน - เงินรายได้จากการให้บริการวิชาการปทีี่ผา่นมา 

2.ค านวณร้อยละของเงินรายได้ที่เพิ่มขึน้  ตามสูตร 
 

 เงินรายได้ที่เพิ่มขึน้ในปีที่ประเมิน (ตามข้อ 1) 
X 100 = ร้อยละ……. 

 เงินรายได้ปีที่ประเมนิทั้งหมด (ปีปัจจุบัน) 

  

3. แปลงค่าร้อยละของเงนิรายได้จากการให้บริการวิชาการที่เพิ่มขึ้น เป็นคะแนนระหว่าง 0 -5 

ก าหนดให้ คะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 10 

 ร้อยละของเงนิรายได้ที่เพิ่มขึน้  (ตามข้อ 2) 
X 5 = …….คะแนน 

 10 
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ตัวบ่งชี้ที่ สสร.2.3 ระดับความส าเร็จของการน้อมน าปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

 มาใช้ในการขบัเคลื่อนมหาวิทยาลัย 

ชนิดตัวบ่งช้ี   ผลผลิต 

วงรอบการนับข้อมูล  ปีการศึกษา 

เกณฑ์มาตรฐาน   

 1. มีการมอบนโยบายในการน าปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในมหาวิทยาลัย  

มีการมอบหมายผู้รับผิดชอบในการก าหนด และผลักดันนโยบายไปสู่การปฏิบัติงานจนเกิด

กระบวนการวางแผนงานของเศรษฐกิจพอเพียงและปฏิบัติได้ครอบคลุมกว้างขวางตามสภาพ

ของมหาวิทยาลัย 

 2. มหาวิทยาลัยพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดี คุณภาพสูงขึ้น สามารถลด

ข้อผิดพลาดในการบริหารงาน ลดขั้นตอนการปฏิบัติงานให้มคีวามรวดเร็วขึน้ 

 3. บุคลากรและนักศึกษามีอุปนิสัยในการใช้ทรัพยากรอย่างถูกต้องและมีการ

ประเมินความคุ้มทุนจากการใช้ทรัพยากร เพื่อการแก้ไข ปรับปรุง พัฒนา วิธีการจัดการ

ทรัพยากรและเสรมิสร้างอุปนิสัยที่ดใีนการใชท้รัพยากรอย่างตอ่เนื่อง 

 4. มีการก าหนดหรือประกาศกลุ่มบุคคลต้นแบบที่เป็นคณะผู้บริหาร บุคลากร และ

นักศึกษา ที่เป็นต้นแบบแห่งวิถีชีวิตตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงจนบุคลากรและนักศกึษา

ส่วนใหญ่เชื่อถือและปฏิบัติตาม 

 5. มหาวิทยาลัยได้รับความชื่นชมอย่างกว้างขวางและได้รับประกาศเกียรติคุณเป็นที่

ยอมรับในการปฏิบัติตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

เกณฑ์การให้คะแนน 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการด าเนนิการ  

 1 ขอ้ 

มีการด าเนนิการ  

 2 ขอ้ 

มีการด าเนนิการ  

 3 ขอ้ 

มกีารด าเนนิการ  

 4 ข้อ 

มีการด าเนนิการ  

 5 ขอ้ 
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องค์ประกอบท่ี 2 การด าเนนิงานตามภารกิจของหน่วยงานสนับสนุน 

สถาบันวจิัยและพัฒนา 

 มีตัวบ่งชี้เฉพาะส าหรับการประกันคุณภาพการศึกษาภายในองค์ประกอบที่  2         

การด าเนินงานตามภารกิจของหนว่ยงานสนับสนุน จ านวน 3 ตัวบ่งชี ้ดังนี้ 

 ตัวบ่งชี้ที่ สวพ. 2.1 ระบบและกลไกการบริหารและพัฒนางานวิจัยหรอืงาน 

    สร้างสรรค์ 

 ตัวบ่งชี้ที่ สวพ. 2.2  เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ 

 ตัวบ่งชี้ที่ สวพ. 2.3   ผลงานทางวิชาการของนักวิจัย 
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ตัวบ่งชี้ที่ สวพ.2.1  ระบบและกลไกการบริหารและพัฒนางานวิจัยหรอืงาน 

  สร้างสรรค ์ 

ชนิดตัวบ่งชี้   กระบวนการ 

วงรอบการนับข้อมูล  ปีการศึกษา  

ค าอธิบายตัวบ่งชี้  สถาบันอุดมศึกษาต้องมีการบริหารจัดการงานวิจัยและงาน

สร้างสรรค์ที่มีคุณภาพโดยมีแนวทางการด าเนินงานที่เป็นระบบและมีกลไกส่งเสริมสนับสนุน

ครบถ้วนเพื่อให้สามารถด าเนินการได้ตามแผนที่ก าหนดไว้  ทั้งการสนับสนุนด้านการจัดหา

แหลง่ทุนวิจัยและการจัดสรรทุนวิจัยจากงบประมาณของสถาบันให้กับบุคลากร ส่งเสริมพัฒนา

สมรรถนะแก่อาจารย์และนักวิจัยการสนับสนุนทรัพยากรที่จ าเป็นซึ่งรวมถึงทรัพยากรบุคคล 

ทรัพยากรการเงิน  เครื่องมืออุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องต่างๆ ตลอดจนจัดระบบสร้างขวัญและ

ก าลังใจแก่นักวิจัยอย่างเหมาะสม ตลอดจนมีระบบและกลไกเพื่อช่วยในการคุ้มครองสิทธิ์ของ

งานวิจัยหรืองานสร้างสรรคท์ี่น าไปใช้ประโยชน์ 

เกณฑ์มาตรฐาน  

  1. มีระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารงานวิจัยที่สามารถน าไปใช้ประโยชน์ในการบริหาร

งานวิจัยและงานสร้างสรรค์ 

  2. สนับสนุนพันธกิจด้านการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์อย่างน้อยในประเด็นต่อไปนี ้ 

 - หอ้งปฏิบัติการวิจัย หรือหน่วยวิจัย หรือศูนย์เครื่องมอื หรือศูนย์ใหค้ าปรึกษาและ

สนับสนุนการวิจัย 

 - หอ้งสมุดหรือแหล่งค้นคว้าข้อมูลสนับสนุนการวจิัย 

 - สิ่งอ านวยความสะดวกหรือการรักษาความปลอดภัยในการวิจัย เช่น ระบบ

เทคโนโลยีสารสนเทศ ระบบรักษาความปลอดภัยในหอ้งปฏิบัติการวจิัย 

 - กิจกรรมวิชาการที่ส่งเสริมงานวิจัย เช่น การจัดประชุมวิชาการ การจัดแสดงงาน

สร้างสรรค ์การจัดให้มีศาสตราจารย์อาคันตุกะหรอืศาสตราจารย์รับเชิญ (Visiting Professor) 

 3. จัดสรรงบประมาณของสถาบัน เพื่อเป็นทุนวิจัยหรืองานสร้างสรรค์  

 4. จัดสรรงบประมาณเพื่อสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ในการ

ประชุมวิชาการหรือการตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติ และมีการเผยแพร่

ผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ในการประชุมวิชาการหรือการตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือ

นานาชาติ  
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 5. มีการพัฒนาสมรรถนะอาจารย์และนักวิจัย มีการสร้างขวัญและก าลังใจตลอดจน

ยกย่องอาจารย์และนักวิจัยที่มผีลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ดเีด่น 

 6. มีระบบและกลไกเพื่อช่วยในการคุ้มครองสิทธิ์ของงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่

น าไปใช้ประโยชน์และด าเนินการตามระบบที่ก าหนด 

เกณฑ์การประเมิน  

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการด าเนินการ  

1 ข้อ 

มีการด าเนนิการ    

2 ข้อ 

มีการด าเนนิการ   

3-4 ข้อ 

มีการด าเนนิการ 

5 ข้อ 

มีการด าเนนิการ 

6 ข้อ 
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ตัวบ่งชี้ที่ สวพ. 2.2 เงนิสนับสนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์  

ชนิดชองตัวบ่งช้ี  ปัจจัยน าเข้า 

วงรอบการนับข้อมูล  ปีงบประมาณ  

ค าอธิบายตัวบ่งชี้  ปัจจัยส าคัญที่ส่งเสริมสนับสนุนให้เกิดการผลิตงานวิจัยหรืองาน

สร้างสรรค์ในสถาบันอุดมศึกษา คือ เงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์  ดังนั้น 

สถาบันอุดมศึกษาจึงต้องจัดสรรเงินจากภายในสถาบันและที่ได้รับจากภายนอกสถาบันเพื่อ

สนับสนุนการท าวิจัยหรอืงานสร้างสรรค์อย่างมปีระสิทธิภาพตามสภาพแวดล้อมและจุดเน้นของ

สถาบัน นอกจากนั้นเงินทุนวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่สถาบันได้รับจากแหล่งทุนภายนอกยังเป็น

ตัวบ่งชีท้ี่ส าคัญที่แสดงถึงศักยภาพด้านการวิจัยของสถาบัน โดยเฉพาะสถาบันที่อยู่ในกลุ่มที่เน้น

การวิจัย 

เกณฑ์การประเมิน โดยการแปลงจ านวนเงนิต่อจ านวนนักวิจัยประจ าเป็นคะแนนระหว่าง 0-5 

เกณฑ์เฉพาะกลุ่ม ข จ าแนกเป็น 3 กลุ่มสาขาวิชา 

กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

จ านวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย           

ที่ก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 = 60,000 บาทขึน้ไปต่อคน 

กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ  

จ านวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย            

ที่ก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 = 50,000 บาทขึน้ไปต่อคน 

กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

จ านวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย           

ที่ก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 = 25,000 บาทขึน้ไปต่อคน   
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สูตรการค านวณ 

1. ค านวณจ านวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากภายในและภายนอกสถาบัน    

ต่อจ านวนนักวิจัย 
 

จ านวนเงินสนับสนุนงานวิจัย = 
 เงินสนับสนุนงานวิจัยฯจากภายในและภายนอก  

 จ านวนนักวิจัยทั้งหมด  

2. แปลงจ านวนเงินค านวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5  

 

คะแนนที่ได้ = 
 จ านวนเงินสนับสนุนงานวิจัยฯจากภายในและภายนอก  

x 5 
 จ านวนเงินสนับสนุนงานวิจัยฯที่ก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5  

 

สรุปคะแนนที่ได้ระดับหน่วยงาน 

คะแนนที่ได้ระดับหนว่ยงาน = ค่าเฉลี่ยคะแนนที่ได้ของทุกกลุ่มสาขาวิชาในหน่วยงาน 

หมายเหตุ  

 1. จ านวนนักวิจัยให้นับตามปีการศึกษา และนับเฉพาะที่ปฏิบัติงานจริงไม่นับรวม        

ผูล้าศึกษาต่อ 

 2. ให้นับจ านวนเงินที่มีการลงนามในสัญญารับทุนในปีงบประมาณนั้นๆ ไม่ใช่จ านวน

เงินที่เบิกจ่ายจริง 

 3. กรณีที่มีหลักฐานการแบ่งสัดส่วนเงินสนับสนุนงานวิจัยซึ่งอาจเป็นหลักฐานจาก

แหล่งทุนหรือหลักฐานจากการตกลงร่วมกันของสถาบันที่ร่วมโครงการ ให้แบ่งสัดส่วน       

ตามหลักฐานที่ปรากฏ กรณีไม่มหีลักฐาน ให้แบ่งเงินตามสัดส่วนผู้รว่มวิจัยของแต่ละหน่วยงาน 

 4. การนับจ านวนเงินสนับสนุนโครงการวิจัยสามารถนับเงินโครงการวิจัยสถาบันที่ได้

ลงนามในสัญญารับทุนโดยนักวิจัย แต่ไม่สามารถนับเงินโครงการวิจัยสถาบันที่บุคลากร     

สายสนับสนุนที่ไม่ใช่นักวิจัยเป็นผู้ด าเนินการ 
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ตัวบ่งชี้ที่ สวพ.2.3 ผลงานทางวชิาการของนักวิจัย 

ชนิดตัวบ่งช้ี   ผลผลิต 

วงรอบการนับข้อมูล  ปีปฏิทิน  

ค าอธิบายตัวบ่งชี้  ผลงานวิชาการเป็นข้อมูลที่ส าคัญในการแสดงให้เห็นว่าอาจารย์

ประจ าและนักวิจัยได้สร้างสรรค์ขึ้นเพื่อแสดงให้เห็นถึงความก้าวหน้าทางวิชาการและการ

พัฒนาองค์ความรู้อย่างต่อเนื่อง เป็นผลงานที่มีคุณค่า สมควรส่งเสริมให้มีการเผยแพร่และ

น าไปใช้ประโยชน์ทั้งเชิงวิชาการและการแข่งขันของประเทศ ผลงานวิชาการอยู่ในรูปของ

บทความวิจัยหรือบทความวิชาการที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ

ระดับชาติ หรือ ระดับนานาชาติ  ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI หรือ 

SCOPUS หรือตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษาว่าด้วย 

หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ         

พ.ศ. 2556 ผลงานได้รับการจดอนุสิทธิบัตรหรือสิทธิบัตร  หรอืเป็นผลงานวิชาการรับใช้สังคม

ที่ผ่านการประเมินต าแหน่งทางวิชาการแล้ว ผลงานที่ท าร่วมกับภาคอุตสาหกรรมที่ผ่านการ

ประเมินต าแหน่งทางวิชาการแล้ว ต าราหรือหนังสือที่ใช้ในการขอผลงานทางวิชาการและผ่าน

การพิจารณาตามเกณฑก์ารขอต าแหนง่ทางวิชาการแล้ว โดยมีวิธีคิดดังนี้ 

เกณฑ์การประเมิน  โดยการแปลงค่าร้อยละของผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานทาง

วิชาการของนักวิจัยประจ าเป็นคะแนนระหว่าง 0-5  เกณฑแ์บ่งตามกลุ่มสาขาวิชาดังนี้ 

กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  

ร้อยละของผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานวิชาการของนักวิจัยที่ก าหนดไว้เป็นคะแนนเต็ม 5     

= ร้อยละ 30 ขึน้ไป 

กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ  

ร้อยละของผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานทางวิชาการของนักวิจัยที่ก าหนดไว้เป็นคะแนนเต็ม 5 

= ร้อยละ 30 ขึน้ไป 
 

กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์     

ร้อยละของผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานวิชาการของนักวิจัยที่ก าหนดไว้เป็นคะแนนเต็ม 5     

= ร้อยละ 20 ขึน้ไป 
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สูตรการค านวณ   

1. ค านวณค่าร้อยละของผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานวิชาการของนักวิจัยตามสูตร 

 

 

ผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานทางวิชาการของนักวิจัย 
x 100 

จ านวนนักวิจัยทั้งหมด 

 

 

2. แปลงค่าร้อยละที่ค านวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 

คะแนนที่ได้ = 

  

ร้อยละของผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานวิชาการของนักวิจัย 
x 5  ร้อยละของผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานทางวิชาการของ

นักวิจัยที่ก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 

ก าหนดระดับคุณภาพผลงานทางวชิาการดังน้ี 

ค่าน้ าหนัก ระดับคุณภาพ 

0.20 - บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจาก

การประชุมวิชาการระดับชาติ 

0.40 - บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจาก

การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ หรอืในวารสารทางวิชาการระดับชาติที่ไม่อยู่ใน

ฐานข้อมูล ตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษาว่าด้วย 

หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับการเผยแพร่ผลงานทาง

วิชาการ พ.ศ. 2556 แต่สถาบันน าเสนอสภาสถาบันอนุมัติและจัดท าเป็นประกาศ

ให้ทราบเป็นการทั่วไป และแจ้งให้ กพอ./กกอ.ทราบภายใน 30 วันนับแต่วันที่ออก

ประกาศ 

- ผลงานที่ได้รับการจดอนุสิทธิบัตร 

0.60 - บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่

ปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 2  

0.80 - บทความวิจัยหรอืบทความวิชาการฉบับสมบูรณท์ี่ตีพิมพ์ในวารสารวชิาการระดับ

นานาชาติที่ไม่อยู่ในฐานข้อมูล ตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการ

การอุดมศึกษาว่าด้วย หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับการ
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ค่าน้ าหนัก ระดับคุณภาพ 

เผยแพรผ่ลงานทางวิชาการ พ.ศ. 2556 แต่สถาบันน าเสนอสภาสถาบันอนุมัติและ

จัดท าเป็นประกาศให้ทราบเป็นการทั่วไป และแจ้งให้ กพอ./กกอ.ทราบภายใน 30 

วันนับแต่วันที่ออกประกาศ (ซึ่งไม่อยู่ใน Beall’s list) หรอืตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ

ที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 1 

1.00 - บทความวิจัยหรอืบทความวิชาการฉบับสมบูรณท์ี่ตีพิมพ์ในวารสารวชิาการระดับ

นานาชาติที่ปรากฏในฐานข้อมูลระดับนานาชาติตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบ

คณะกรรมการการอุดมศึกษา ว่าด้วย หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทาง

วิชาการส าหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556  

- ผลงานได้รับการจดสิทธิบัตร 

- ผลงานวิชาการรับใช้สังคมที่ได้รับการประเมินผ่านเกณฑ์การขอต าแหน่งทาง

วิชาการแล้ว 

- ผลงานวิจัยที่หน่วยงานหรอืองคก์รระดับชาติวา่จ้างให้ด าเนินการ 

- ผลงานคน้พบพันธุ์พชื พันธุ์สัตว์ ที่คน้พบใหม่และได้รับการจดทะเบียน 

- ต าราหรอืหนังสือที่ได้รับการประเมินผ่านเกณฑ์การขอต าแหน่งทางวิชาการแล้ว  

- ต าราหรือหนังสือที่ผ่านการพิจารณาตามหลักเกณฑ์การประเมินต าแหน่งทาง

วิชาการแต่ไม่ได้น ามาขอรับการประเมินต าแหน่งทางวิชาการ 

การส่งบทความเพื่อพิจารณาคัดเลือกให้น าเสนอในการประชุมวิชาการต้องสง่เป็นฉบับ

สมบูรณ์ (Full Paper) และเมื่อได้รับการตอบรับและตีพิมพ์แล้ว การตีพิมพ์ต้องตีพิมพ์เป็นฉบับ

สมบูรณ์ ซึ่งสามารถอยู่ในรูปแบบเอกสาร หรอืสื่ออเิล็กทรอนิกส์ได้ 

ก าหนดระดับคุณภาพงานสร้างสรรค์ ดังน้ี 

ค่าน้ าหนัก ระดับคุณภาพ 

0.20 งานสร้างสรรคท์ี่มีการเผยแพร่สู่สาธารณะในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง หรอืผา่น

สื่ออิเล็กทรอนิกส ์Online 

0.40 งานสรา้งสรรคท์ี่ได้รับการเผยแพรใ่นระดับสถาบัน 

0.60 งานสรา้งสรรคท์ี่ได้รับการเผยแพรใ่นระดับชาติ 

0.80 งานสรา้งสรรคท์ี่ได้รับการเผยแพรใ่นระดับความรว่มมือระหว่างประเทศ 

1.00 งานสรา้งสรรคท์ี่ได้รับการเผยแพรใ่นระดับภูมิภาคอาเซียน/นานาชาติ 

 ผลงานสร้างสรรค์ทุกชิ้นต้องผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการที่มีองค์ประกอบไม่

น้อยกว่า 3 คน  โดยมีบุคคลภายนอกมหาวิทยาลัยร่วมพิจารณาด้วย 
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องค์ประกอบท่ี 2 การด าเนนิงานตามภารกิจของหน่วยงานสนับสนุน 

ส านักวทิยบริการและเทคโนโลยสีารสนเทศ 

 มีตัวบ่งชี้เฉพาะส าหรับการประกันคุณภาพการศึกษาภายในองค์ประกอบที่  2         

การด าเนินงานตามภารกิจของหนว่ยงานสนับสนุน จ านวน 2 ตัวบ่งชี ้ดังนี้ 

 ตัวบ่งชี้ที่ สวท. 2.1  การพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศของหอ้งสมุด  

 ตัวบ่งชี้ที่ สวท. 2.2 การบริการทรัพยากรสารสนเทศหอ้งสมุดให้เกิดประโยชน์ 
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ตัวบ่งช้ีท่ี สวท.2.1   การพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศของห้องสมุด 

ชนิดตัวบ่งช้ี   กระบวนการ 

วงรอบการนับข้อมูล  ปีการศึกษา  

ค าอธิบายตัวบ่งชี้  การพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศเกิดจากการคัดเลือกและจัดหา

ทรัพยากรสารสนเทศอย่างเพียงพอทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ รวมทั้งการจัดการทรัพยากร

สารสนเทศ ได้แก่ การวิเคราะห์หมวดหมู่ การลงรายการ การจัดเตรียมความพร้อมด้าน

ทรัพยากรสารสนเทศ เพื่ออ านวยความสะดวกในการค้นหาและเข้าถึงทรัพยากรสารสนเทศ    

ที่ห้องสมุดให้บริการ  

  ทรัพยากรสารสนเทศ หมายถึง สื่อสิ่ งพิมพ์  (หนังสือ วารสาร/

นิตยสาร) สื่อโสตทัศน ์และสื่ออเิล็กทรอนิกส์ เพื่อการเรียนรูทุ้กประเภท 

  ครอบคลุม  หมายถึง  มสี่วนเกี่ยวข้องถึง  รวมถึง  รวมอยู่ด้วย 

เกณฑ์มาตรฐาน  

 1. มีแผนจัดซื้อทรัพยากรสารสนเทศที่เกิดจากการมีส่วนร่วมของนักศึกษาและ

อาจารย์ 

 2. มีการแต่งตั้งคณะกรรมการหรือคณะท างานจัดซื้อทรัพยากรสารสนเทศและมี

การประชุมด าเนินการ 

 3. มีการมีส่วนร่วมของคณะและหลักสูตร ในการเสนอจัดซื้อทรัพยากรสารสนเทศ

เข้าหอ้งสมุด 

 4. มีการจัดหาหรือจัดซื้อทรัพยากรสารสนเทศ ที่ครอบคลุมทุกหลักสูตรที่มีการ

เรียนการสอนในมหาวิทยาลัย 

 5. มีการจัดท ารายงานในการจัดหาหรอืจัดซื้อทรัพยากรสารสนเทศประจ าปี  

เกณฑ์การประเมิน 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการด าเนนิการ 

1 ข้อ 

มีการด าเนนิการ 

2 ข้อ 

มีการด าเนนิการ 

3 ข้อ  

มีการด าเนนิการ 

4 ข้อ  

มีการด าเนนิการ 

5 ข้อ 
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ตัวบ่งชี้ที่ สวท.2.2  การบรกิารทรัพยากรสารสนเทศห้องสมุดให้เกิดประโยชน์  

ชนิดตัวบ่งชี้   กระบวนการ 

วงรอบการนับข้อมูล  ปีการศึกษา  

ค าอธิบายตัวบ่งชี้  การบริการทรัพยากรสารสนเทศสู่ผู้ใช้บริการเป็นกิจกรรมหลักของ

ห้องสมุด เพื่อเพิ่มปริมาณการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรสารสนเทศทั้งภายในและภายนอก

ห้องสมุด รวมทั้งการพัฒนาให้ผู้ ใช้บริการมีความรู้และทักษะในการแสวงหาและการ            

ใช้ทรัพยากรสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้และพัฒนาตนเอง ตอบสนองต่อความต้องการและ

ความพึงพอใจของผูใ้ช้บริการอย่างมคีุณภาพ 

เกณฑ์มาตรฐาน  

 1. มีระบบและกลไกการบริการทรัพยากรสารสนเทศห้องสมุดและด าเนินการตาม

ระบบที่ก าหนด 

 2. มีจ านวนทรัพยากรสารสนเทศต่อผู้ใช้บริการเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหอ้งสมุด

สถาบันอุดมศกึษา  

 3. มีการอบรม การแนะน าการใช้ หรอืการแนะน าการสบืค้นสารสนเทศของห้องสมุด

แก่นักศึกษาทุกปีการศึกษา 

 4. มีจ านวนผู้ใช้ฐานข้อมูลหรือทรัพยากรสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์เพิ่มขึ้นร้อยละ 5 

ต่อปีงบประมาณ 

 5. มีการประเมินระบบตามรูปแบบที่ก าหนด 

  6. มีการน าผลการประเมินระบบมาปรับปรุงและพัฒนาการด าเนินงาน 

เกณฑ์การประเมิน 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการด าเนนิการ 

1 ข้อ 

มีการด าเนนิการ 

2 ข้อ 

มีการด าเนนิการ 

3 ข้อ  

มีการด าเนนิการ 

4  หรอื 5 ขอ้ 

มีการด าเนนิการ 

6  ข้อ 

 

 

 

 



คู่มอืประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหน่วยงานสนับสนุน มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์  

------------------------------------------------------------------- 

 48 

องค์ประกอบท่ี 2 การด าเนนิงานตามภารกิจของหน่วยงานสนับสนุน 

บัณฑิตวทิยาลัย 

 มีตัวบ่งชี้เฉพาะส าหรับการประกันคุณภาพการศึกษาภายในองค์ประกอบที่  2         

การด าเนินงานตามภารกิจของหนว่ยงานสนับสนุน จ านวน 3 ตัวบ่งชี ้ดังนี้ 

 ตัวบ่งชี้ที่ บว.2.1 ผลงานของนักศึกษาและผู้ส าเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโท     

  ที่ได้รับการตพีิมพ์หรอืเผยแพร่ 

 ตัวบ่งชี้ที่ บว.2.2  ผลงานของนักศึกษาและผู้ส าเร็จการศึกษาในระดับปริญญาเอก    

  ที่ได้รับการตพีิมพ์หรอืเผยแพร่ 

 ตัวบ่งชี้ที่ บว.2.3  สิ่งสนับสนุนการเรียนรูร้ะดับบัณฑติศกึษา 
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ตัวบ่งชี้ที่ บว.2.1 ผลงานของนักศึกษาและผู้ส าเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโท

   ที่ได้รับการตีพิมพ์หรอืเผยแพร่ 

ชนิดตัวบ่งชี้   ผลลัพธ์ 

วงรอบการนับข้อมูล  ปีการศึกษา 

ค าอธิบายตัวบ่งชี้  การศึกษาในระดับปริญญาโทจะต้องมีการค้นคว้า คิดอย่างเป็นระบบ 

วิจัยเพื่อหาค าตอบที่มีความน่าเชื่อถือ ผู้ส าเร็จการศึกษาจะต้องประมวลความรู้เพื่อจัดท า

ผลงานที่แสดงถึงความสามารถในการใช้ความรู้อย่างเป็นระบบและสามารถน าเผยแพร่ให้เป็น

ประโยชน์ต่อสาธารณะ ตัวบ่งชี้นี้จะเป็นการประเมินคุณภาพของผลงานของผู้ส าเร็จการศึกษา

ในระดับปริญญาโท 

เกณฑ์การประเมิน โดยการแปลงค่าร้อยละของผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานที่ตีพิมพ์

เผยแพร่ต่อผู้ส าเร็จการศึกษาเป็นคะแนนระหว่าง  0 – 5 ก าหนดให้ เป็นคะแนนเต็ม  5             

= ร้อยละ 40 ขึน้ไป  

สูตรการค านวณ  

1.ค านวณค่าร้อยละของผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานที่ตีพิมพ์ หรือเผยแพร่ต่อผู้ส าเร็จ

การศกึษา ตามสูตร 

 

 

ผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานที่ตพีิมพ์หรอืเผยแพร่ของนักศกึษา 

และผูส้ าเร็จการศกึษาระดับปริญญาโท 
x 100 

 จ านวนผูส้ าเร็จการศกึษาระดับปริญญาโททั้งหมด 

2.แปลงค่าร้อยละที่ค านวณ ได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 

คะแนนที่ได้ 

= 

 

 

ร้อยละของผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานที่ตีพิมพ์ 

หรอืเผยแพร่ต่อผู้ส าเร็จการศกึษา 
x 5 

 

 

40 
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ก าหนดระดับคุณภาพผลงานวิชาการ ดังน้ี 

ค่า

น้ าหนัก 
ระดับคุณภาพ 

0.10 - บทความฉบับสมบูรณ์ที่ตพีิมพ์ในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง 

0.20 - บทความฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ

ระดับชาติ 

0.40 - บทความฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับ

นานาชาติ หรือในวารสารระดับชาติที่ไม่อยู่ในฐานข้อมูล ตามประกาศ ก.พ.อ. หรือ 

ระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษาว่าด้วย หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสาร

ส าหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556 แต่สถาบันน าเสนอสภาสถาบัน

อนุมัติและจัดท าเป็นประกาศให้ทราบเป็นการทั่วไป และแจ้งให้ กพอ./กกอ.      

ทราบภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ออกประกาศ 

- ผลงานที่ได้รับการจดอนุสทิธิบัตร 

0.60 - บทความที่ตพีิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 2 

0.80 - บทความที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ไม่อยู่ในฐานข้อมูลตาม

ประกาศ ก.พ.อ.หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษาว่าด้วย หลักเกณฑ์การ

พิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556        

แต่สถาบันน าเสนอสภาสถาบันอนุมัติและจัดท าเป็นประกาศให้ทราบเป็นการทั่วไป 

และแจ้งให้ ก.พ.อ./กกอ. ทราบภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ออกประกาศ (ซึ่งไม่อยู่ใน 

Beall’s list) หรอืตีพมิพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานขอ้มูล TCI กลุ่มที่ 1 

1.00 - บทความที่ตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติที่ปรากฏในฐานข้อมูลระดับนานาชาติ

ตามประกาศ ก.พ.อ.หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษา ว่าด้วยหลักเกณฑ์

การพิจารณาวารสารทางวชิาการส าหรับเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556 

- ผลงานที่ได้รับการจดสิทธิบัตร 

การส่งบทความเพื่อพิจารณาคัดเลือกให้น าเสนอในการประชุมวิชาการต้องส่งเป็นฉบับ

สมบูรณ์ (Full Paper) และเมื่อได้รับการตอบรับและตีพิมพ์แล้ว การตีพิมพ์ต้องตีพิมพ์เป็นฉบับ

สมบูรณ์ซึ่งสามารถอยู่ในรูปแบบเอกสาร หรอืสื่ออเิล็กทรอนิกส์ได้   
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ก าหนดระดับคุณภาพงานสร้างสรรค์ ดังน้ี 

ค่า

น้ าหนัก 
ระดับคุณภาพ 

0.20 งานสร้างสรรค์ที่มีการเผยแพร่สู่สาธารณะในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง หรอืผ่านสื่อ

อิเล็กทรอนิกส์ Online 

0.40 งานสร้างสรรคท์ี่ได้รับการเผยแพร่ในระดับสถาบัน 

0.60 งานสร้างสรรคท์ี่ได้รับการเผยแพร่ในระดับชาติ 

0.80 งานสร้างสรรคท์ี่ได้รับการเผยแพร่ในระดับความรว่มมือระหว่างประเทศ 

1.00 งานสร้างสรรคท์ี่ได้รับการเผยแพรใ่นระดับภูมิภาคอาเซียน/นานาชาติ 

ผลงานสร้างสรรค์ทุกชิ้นต้องผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการที่มีองค์ประกอบไม่น้อยกว่า 

3 คน โดยมีบุคคลภายนอกสถาบันรว่มพิจารณาด้วย 

หมายเหตุ  

 1. ผลงานวิจัยที่มีชื่อนักศึกษาและอาจารย์ร่วมกันและนับตัวบ่งชี้นี้แล้ว สามารถน าไป

นับในตัวบ่งชีผ้ลงานทางวชิาการของอาจารย์ 

 2. ผลงานของนักศึกษาและผู้ส าเร็จการศึกษาให้นับผลงานทุกชิ้นที่มีการตีพิมพ์เผยแพร่ในปี

การประเมินนั้น  ๆ 

 3. ในกรณีที่ไม่มผีูส้ าเร็จการศกึษาไม่พิจารณาตัวบ่งชีน้ี้ 
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ตัวบ่งชี้ที่ บว.2.2 ผลงานของนักศึกษาและผู้ส าเร็จการศึกษาในระดับปริญญาเอก

   ที่ได้รับการตีพิมพ์หรอืเผยแพร่ 

ชนิดตัวบ่งชี้   ผลลัพธ์ 

วงรอบการนับข้อมูล  ปีการศึกษา  

ค าอธิบายตัวบ่งชี้  การศึกษาในระดับปริญญาเอกเป็นการศึกษาในระดับสูงจะต้องมีการ

ค้นคว้า คิดอย่างเป็นระบบ วิจัยเพื่อหาประเด็นความรู้ใหม่ที่มีความน่าเชื่อถือ เป็นประโยชน์ 

ผู้ส าเร็จการศึกษาจะต้องประมวลความรู้เพื่อจัดท าผลงานที่แสดงถึงความสามารถในการ       

ใช้ความรู้อย่างเป็นระบบและสามารถน าเผยแพร่ให้เป็นประโยชน์ต่อสาธารณะ  ตัวบ่งชี้นี้       

จะเป็นการประเมนิคุณภาพของผลงานของผูส้ าเร็จการศึกษาในระดับปริญญาเอก 

เกณฑ์การประเมิน โดยการแปลงค่าร้อยละของผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานที่ตีพิมพ์

เผยแพร่ต่อผู้ส าเร็จการศึกษาเป็นคะแนนระหว่าง  0 – 5 ก าหนดให้ เป็นคะแนนเต็ม  5             

= ร้อยละ 80 ขึน้ไป  

สูตรการค านวณ 

1.ค านวณค่าร้อยละของผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานที่ตีพิมพ์หรือเผยแพร่ต่อผู้ส าเร็จ

การศกึษา ตามสูตร 
 

 

 

ผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานที่ตพีิมพ์หรอืเผยแพร่ของนกัศกึษาและผูส้ าเร็จ 

การศกึษาระดับปริญญาเอก 
x 100 

 

 

จ านวนผูส้ าเร็จการศกึษาระดับปริญญาเอกทั้งหมด 

 

 

2.แปลงค่าร้อยละที่ค านวณ ได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 
 

คะแนนที่ได้ = 

 

 

รอ้ยละของผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานที่ตีพิมพ์หรอื

เผยแพร่ตอ่ผูส้ าเร็จการศกึษา 
x 5 

 

 

80 
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ก าหนดระดับคุณภาพผลงานวิชาการ ดังน้ี 

ค่า

น้ าหนัก 
ระดับคุณภาพ 

0.20 - บทความฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ

ระดับชาติ 

0.40 - บทความฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ

ระดับนานาชาติ หรือในวารสารระดับชาติที่ไม่อยู่ในฐานข้อมูล ตามประกาศ 

ก.พ.อ.หรือ ระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษาว่าด้วย หลักเกณฑ์การ

พิจารณาวารสารส าหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556 แต่สถาบัน

น าเสนอสภาสถาบันอนุมัติและจัดท าเป็นประกาศให้ทราบเป็นการทั่วไป       

และแจ้งให้ กพอ./กกอ. ทราบภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ออกประกาศ 

- ผลงานที่ได้รับการจดอนุสทิธิบัตร 

0.60 - บทความที่ตพีิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานขอ้มูล TCI กลุ่มที่ 2 

0.80 - บทความที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ไม่อยู่ในฐานข้อมูลตาม

ประกาศ ก.พ.อ.หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษาว่าด้วย หลักเกณฑ์

การพิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556 

แต่สถาบันน าเสนอสภาสถาบันอนุมัติและจัดท าเป็นประกาศให้ทราบเป็นการ

ทั่วไป และแจ้งให้ ก.พ.อ./กกอ. ทราบภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ออกประกาศ 

(ซึ่งไม่อยู่ใน Beall’s list) หรอืตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI 

กลุ่มที่ 1 

1.00 - บทความที่ตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติที่ปรากฏในฐานข้อมูลระดับ

นานาชาติตามประกาศ ก.พ.อ.หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษา       

ว่าด้วยหลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับเผยแพร่ผลงาน    

ทางวิชาการ พ.ศ.2556 

- ผลงานที่ได้รับการจดสิทธิบัตร 

การส่งบทความเพื่อพิจารณาคัดเลือกให้น าเสนอในการประชุมวิชาการต้องส่งเป็นฉบับ

สมบูรณ์ (Full Paper) และเมื่อได้รับการตอบรับและตีพิมพ์แล้ว การตีพิมพ์ต้องตีพิมพ์เป็นฉบับ

สมบูรณ์ซึ่งสามารถอยู่ในรูปแบบเอกสาร หรอืสื่ออเิล็กทรอนิกส์ได้ 
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ก าหนดระดับคุณภาพงานสร้างสรรค์ ดังน้ี 

ค่า

น้ าหนัก 
ระดับคุณภาพ 

0.20 งานสร้างสรรค์ที่มีการเผยแพร่สู่สาธารณะในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง หรือผ่าน

สื่ออเิล็กทรอนิกส์ Online 

0.40 งานสร้างสรรคท์ี่ได้รับการเผยแพร่ในระดับสถาบัน 

0.60 งานสร้างสรรคท์ี่ได้รับการเผยแพร่ในระดับชาติ 

0.80 งานสร้างสรรคท์ี่ได้รับการเผยแพร่ในระดับความรว่มมือระหว่างประเทศ 

1.00 งานสร้างสรรคท์ี่ได้รับการเผยแพร่ในระดับภูมภิาคอาเซียน/นานาชาติ 

ผลงานสร้างสรรค์ทุกชิ้นต้องผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการที่มีองค์ประกอบไม่น้อยกว่า 

3 คน โดยมีบุคคลภายนอกสถาบันรว่มพิจารณาด้วย 

หมายเหตุ  

 1. ผลงานวิจัยที่มีชื่อนักศึกษาและอาจารย์ร่วมกันและนับตัวบ่งชี้นี้แล้ว สามารถน าไปนับ

ในตัวบ่งชีผ้ลงานทางวิชาการของอาจารย์ 

 2. ผลงานของนักศึกษาและผู้ส าเร็จการศึกษาให้นับผลงานทุกชิ้นที่มีการตีพิมพ์เผยแพร่ใน

ปีการประเมินนั้นๆ  

 3. ในกรณีที่ไม่มีผู้ส าเร็จการศกึษาไม่พิจารณาตัวบ่งชีน้ี้ 
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ตัวบ่งชี้ที่ บว.2.3  สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ระดับบัณฑิตศกึษา 

ชนิดตัวบ่งช้ี   กระบวนการ 

วงรอบการนับข้อมูล  ปีการศึกษา  

ค าอธิบายตัวบ่งชี้  การศึกษาระดับอุดมศึกษาถือเป็นการศึกษาระดับสูงสุดที่ต้องการ

บุคลากรที่มีความรู้ความสามารถและมีความลุ่มลึกทางวิชาการ เพื่อปฏิบัติพันธกิจส าคัญของ

สถาบันในการผลิตบัณฑิตและการวิจัย ดังนั้นหน่วยงานสนับสนุนวิชาการควรเตรียมความ

พร้อมด้านสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้และการวิจัย  อันได้แก่ ความพร้อมทางกายภาพ  เช่น 

ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ รวมถึงความพร้อมของสิ่งอ านวยความสะดวกหรือทรัพยากรที่เอื้อ

ต่อการเรียนรู้และการวิจัย เช่น ห้องสมุด หนังสือ ต ารา สิ่งพิมพ์ วารสาร ฐานข้อมูลเพื่อการ

สืบค้น แหล่งเรียนรู้สื่ออิเล็กทรอนิกส์ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศบริการอบรมเพื่อส่งเสริม

ทักษะด้านการค้นคว้าข้อมูลเพื่อการท าวิจัยด้านการวิเคราะห์ข้อมูลฯลฯ ซึ่งสิ่งสนับสนุนการ

เรียนรู้เหล่านี้ ควรมีระบบและกลไกเพื่อการกับติดตามการให้บริการสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 

การให้บริการที่มีความสะดวก เพียงพอ พร้อมต่อการใช้งาน และมีความทันสมัย นอกจากนี้ 

ควรมีการส ารวจความพึงพอใจของนักศึกษาและอาจารย์ เพื่อน าข้อมูลที่ได้มาปรับปรุงการ

ให้บริการสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ ให้สามารถเทียบเคียงกับหนว่ยงานที่มพีันธกิจเดียวกัน 

เกณฑ์มาตรฐาน  

1. มีการจัดสิ่งอ านวยความสะดวกและสิ่งสนับสนุนทางการศึกษา เช่น ห้องสมุด 

ฐานขอ้มูลทรัพยากรการเรียนรู้ วารสารวิชาการเพื่อการสบืค้น เพียงพอและทันสมัย 

2. มีการจัดพื้นที่/สถานที่ส าหรับนักศึกษาและอาจารย์ได้พบปะ สังสรรค์ แลกเปลี่ยน

สนทนา หรอืท างานรว่มกัน  

3. มีการจัดสรรงบประมาณให้นักศึกษาเพื่อท าวิจัย หรอืตีพมิพ์เผยแพร่ 

4. มีห้องท างานวิจัย (ซึ่งไม่ใช่ห้องเรียน) เพื่อให้นักศึกษาเข้าใช้ได้สะดวกในการท าวิจัย

และมีอุปกรณ์และเครื่องมือพื้นฐานที่จ าเป็นและเหมาะสมให้การท าวิจัย  

5. มีการประเมินความพึงพอใจของอาจารย์และนักศึกษาต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้   

ในข้อ 1-4 ทุกข้อ ผลการประเมินคุณภาพของไม่ต่ ากว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5  

6. มีการน าผลการประเมินในข้อ 5 มาใช้เป็นข้อมูลในการพัฒนาคุณภาพของบริการ

สนับสนุนการเรียนรู้ 
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7. มีการส่งข้อมูลสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ระดับบัณฑิตศึกษาให้กับหลักสูตร คณะ      

และที่เกี่ยวข้องเพื่อใช้ส าหรับการประกันคุณภาพการศึกษาภายในตามระยะเวลาที่ก าหนด  

เกณฑ์การประเมิน  

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการด าเนินการ 

1-2 ข้อ 

มีการด าเนินการ 

3-4 ข้อ 

มีการด าเนินการ 

5 ข้อ 

มีการด าเนินการ 

6 ข้อ 

มีการด าเนินการ 

7 ข้อ 
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องค์ประกอบท่ี 2 การด าเนนิงานตามภารกิจของหน่วยงานสนับสนุน 

งานวชิาศกึษาทั่วไป 

 
 มีตัวบ่งชี้เฉพาะส าหรับการประกันคุณภาพการศึกษาภายในองค์ประกอบที่  2         

การด าเนินงานตามภารกิจของหนว่ยงานสนับสนุน จ านวน 5 ตัวบ่งชี ้ดังนี้ 

 ตัวบ่งชี้ที่ GE 2.1 อาจารย์ประจ าที่มคีุณวุฒิปริญญาเอก  

 ตัวบ่งชี้ที่ GE 2.2 อาจารย์ประจ าที่ด ารงต าแหนง่ทางวิชาการ  

 ตัวบ่งชี้ที่ GE 2.3 เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์  

 ตัวบ่งชี้ที่ GE 2.4 ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ า 

 ตัวบ่งชี้ที่ GE 2.5 การเรียนการสอนและการประเมินผูเ้รียน 
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ตัวบ่งชี้ที่ GE 2.1  อาจารย์ประจ าที่มีคุณวุฒิปรญิญาเอก 

ชนิดตัวบ่งช้ี   ปัจจัยน าเข้า 

วงรอบการนับข้อมูล  ปีการศึกษา  

ค าอธิบายตัวบ่งชี้  การศึกษาระดับอุดมศึกษาถือเป็นการศึกษาระดับสูงสุดที่ต้องการ

บุคลากรที่มีความรู้ความสามารถและความลุ่มลึกทางวิชาการ เพื่อปฏิบัติพันธกิจส าคัญของ

มหาวิทยาลัยในการผลิตบัณฑิต ศึกษาวิจัยเพื่อการติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการและการ

พัฒนาองค์ความรู้ ดังนั้น คณะจึงควรมีอาจารย์ที่มีระดับคุณวุฒิทางการศึกษาที่ตรงหรือ

สัมพันธ์กับหลักสูตรที่เปิดสอนในสัดส่วนที่เหมาะสมกับพันธกิจ หรอืจุดเน้นของหลักสูตร 

เกณฑ์การประเมิน   แปลงค่าร้อยละของอาจารย์ประจ าหมวดวิชาศึกษาทั่วไปที่มีคุณวุฒิ

ปริญญาเอก เป็นคะแนนระหว่าง 0 – 5 

เกณฑ์เฉพาะสถาบันกลุ่ม ข  

ค่าร้อยละของอาจารย์ประจ าที่ มีคุณวุฒิ ปริญญาเอกที่ก าหนดให้ เป็นคะแนนเต็ม  5               

= ร้อยละ 40 ขึน้ไป 

สูตรการค านวณ   

1. ค านวณค่าร้อยละของอาจารย์ประจ าหมวดวิชาศกึษาทั่วไปที่มวีุฒิปริญญาเอก ตามสูตร 

 จ านวนอาจารย์ประจ าหมวดวิชาศกึษาทั่วไปที่มคีุณวุฒิปริญญาเอก 
x 100  จ านวนอาจารย์ประจ าหมวดวิชาศกึษาทั่วไปทั้งหมด 

 

2. แปลงค่าร้อยละที่ค านวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 

คะแนนที่ได้ = 

 

 

ร้อยละของอาจารย์ประจ าหมวดวิชาศกึษาทั่วไป 

ที่มคีุณวุฒิปริญญาเอก 
x 5 

 40 
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หมายเหตุ  1. คุณวุฒิปริญญาเอก  พิจารณาจากระดับคุณวุฒิที่ได้รับหรือเทียบเท่าตาม

หลักเกณฑ์การพิจารณาคุณวุฒิของกระทรวงศึกษาธิการ กรณีที่มีการปรับวุฒิการศึกษาให้มี

หลักฐานการส าเร็จการศึกษาภายในรอบปีการศึกษานั้น ทั้งนี้ อาจใช้คุณวุฒิอื่นเทียบเท่า

คุณวุฒิปริญญาเอกได้ส าหรับกรณีที่บางสาขาวิชาชีพมีคุณวุฒิอื่นที่เหมาะสมกว่าทั้งนี้ต้อง

ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

     2. การนับจ านวนอาจารย์ประจ า ให้นับตามปีการศึกษาและนับทั้งที่ปฏิบัติงานจริง

และลาศึกษาต่อ ในกรณีที่มีอาจารย์บรรจุใหม่ให้ค านวณตามเกณฑ์อาจารย์ประจ าที่ระบุ       

ในค าชีแ้จงเกี่ยวกับการนับจ านวนอาจารย์ประจ าและนักวิจัย 
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ตัวบ่งชี้ที่ GE 2.2 อาจารย์ประจ าที่ด ารงต าแหน่งทางวชิาการ 

ชนิดของตัวบ่งช้ี  ปัจจัยน าเข้า 

วงรอบการนับข้อมูล  ปีการศึกษา  

ค าอธิบายตัวบ่งชี้  สถาบันอุดมศึกษาถือเป็นขุมปัญญาของประเทศ และมีความ

รับผิดชอบที่จะต้องส่งเสริมให้อาจารย์ในสถาบันท าการศึกษาวิจัยเพื่อแสวงหาและพัฒนาองค์

ความรู้ในศาสตร์สาขาวิชาต่างๆ อย่างต่อเนื่อง เพื่อน าไปใช้ในการเรียนการสอน รวมทั้งการ

แก้ไขปัญหาและพัฒนาประเทศ การด ารงต าแหน่งทางวิชาการเป็นสิ่งสะท้อนการปฏิบัติงาน

ดังกล่าวของอาจารย์ตามพันธกิจ 

เกณฑ์การประเมิน   แปลงค่าร้อยละของอาจารย์ประจ าหมวดวิชาศึกษาทั่วไป  ที่ด ารง

ต าแหน่งทางวิชาการเป็นคะแนนระหว่าง 0–5  

เกณฑ์เฉพาะสถาบันกลุ่ม ข  

ค่าร้อยละของอาจารย์ประจ าหมวดวิชาศึกษาทั่วไปที่ด ารงต าแหน่งผู้ ช่วยศาสตราจารย์         

รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์รวมกัน ที่ก าหนดใหเ้ป็นคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 60 ขึน้ไป 

สูตรการค านวณ 

1. ค านวณค่าร้อยละของอาจารย์ประจ าหมวดวิชาศกึษาทั่วไปที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ ตามสูตร 
 

 จ านวนอาจารย์ประจ าหมวดวิชาศกึษาทั่วไป  

ที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ x 100 

 จ านวนอาจารย์ประจ าหมวดวิชาศกึษาทั่วไป ทั้งหมด 

 

2. แปลงค่าร้อยละที่ค านวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 

คะแนนที่ได้ = 

 

 

รอ้ยละของอาจารย์ประจ าหมวดวิชาศึกษาทั่วไป  

ที่ด ารงต าแหนง่ทางวิชาการ 
x 5 

 

 

รอ้ยละของอาจารย์ประจ าหมวดวิชาศึกษาทั่วไปทีด่ ารง

ต าแหนง่ทางวิชาการที่ก าหนดให้เป็นคะแนนเตม็ 5 
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ตัวบ่งชี้ที่ GE 2.3  เงนิสนบัสนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์  

ชนิดตัวบ่งช้ี   ปัจจัยน าเข้า 

วงรอบการนับข้อมูล  ปีงบประมาณ  

ค าอธิบายตัวบ่งชี ้ ปัจจัยส าคัญที่ส่งเสริมสนับสนุนให้เกิดการผลิตงานวิจัยหรืองาน

สร้างสรรค์ในสถาบันอุดมศึกษา คือ เงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์  ดังนั้น 

สถาบันอุดมศึกษาจึงต้องจัดสรรเงินจากภายในสถาบันและที่ได้รับจากภายนอกสถาบันเพื่อ

สนับสนุนการท าวิจัยหรืองานสร้างสรรค์อย่างมีประสิทธิภาพตามสภาพแวดล้อมและจุดเน้น   

ของสถาบัน นอกจากนั้นเงินทุนวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่สถาบันได้รับจากแหล่งทุนภายนอก   

ยังเป็นตัวบ่งชี้ที่ส าคัญที่แสดงถึงศักยภาพด้านการวิจัยของสถาบัน โดยเฉพาะสถาบันที่อยู่       

ในกลุ่มที่เน้นการวิจัย 

เกณฑ์การประเมิน โดยการแปลงจ านวนเงนิต่อจ านวนอาจารย์ประจ า เป็นคะแนนระหว่าง 0-5  

เกณฑ์เฉพาะกลุ่ม ข จ าแนกเป็น 3 กลุ่มสาขาวิชา 

กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

จ านวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยที่

ก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 = 60,000 บาทขึ้นไปต่อคน 

 กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ  

จ านวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยที่

ก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 =  50,000 บาทขึน้ไปต่อคน 

กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

จ านวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยที่

ก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 =  25,000 บาทขึ้นไปต่อคน   
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จ านวนเงนิสนับสนุนงานวิจัย 
 

คะแนนที่ได้ = 
 เงินสนับสนุนงานวิจัยฯจากภายในและภายนอก  

 จ านวนอาจารย์ประจ าหมวดวิชาศกึษาทั่วไปทั้งหมด  

 

แปลงจ านวนเงินค านวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5  
 

คะแนนที่ได้ = 
 จ านวนเงินสนับสนุนงานวิจัยฯจากภายในและภายนอก  

x 5 
 จ านวนเงินสนับสนุนงานวิจัยฯที่ก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5  

 

หมายเหตุ :  

 1. อาจารย์ประจ า หมายถึง อาจารย์ประจ าที่สังกัดงานวิชาศึกษาทั่วไปเท่านั้น          

(ไม่นับรวมอาจารย์ประจ าที่มาจากคณะ)   

 2. จ านวนอาจารย์ให้นับตามปีการศึกษาและนับเฉพาะที่ปฏิบัติงานจริงไม่นับรวม       

ผูล้าศึกษาต่อ 

 3. ให้นับจ านวนเงินที่มีการลงนามในสัญญารับทุนในปีงบประมาณนั้นๆ ไม่ใช่จ านวน

เงินที่เบิกจ่ายจริง 

 4. กรณีที่มีหลักฐานการแบ่งสัดส่วนเงนิสนับสนุนงานวิจัย ซึ่งอาจเป็นหลักฐานจากแหล่ง

ทุนหรือหลักฐานจากการตกลงร่วมกันของมหาวิทยาลัยที่ร่วมโครงการ ให้แบ่งสัดส่วนเงินตาม

หลักฐานที่ปรากฏ กรณีที่ไม่มีหลักฐาน ให้แบ่งเงินตามสัดส่วนผู้ร่วมวิจัยของแต่ละคณะ/

หนว่ยงาน  

 5. การนับจ านวนเงินสนับสนุนโครงการวิจัย สามารถนับเงินโครงการวิจัยสถาบันที่ได้

ลงนามในสัญญารับทุนโดยอาจารย์ประจ าแตไ่ม่สามารถนับเงนิโครงการวิจัยสถาบันที่บุคลากร

สายสนับสนุนที่ไม่ใช่นักวิจัยเป็นผู้ด าเนินการ 
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ตัวบ่งชี้ที่ GE 2.4  ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ า 

ชนิดตัวบ่งชี้  ผลผลิต 

วงรอบการนับข้อมูล  ปีปฏิทิน  

ค าอธิบายตัวบ่งชี้  ผลงานวิชาการเป็นข้อมูลที่ส าคัญในการแสดงให้เห็นว่าอาจารย์

ประจ าและนักวิจัยได้สร้างสรรค์ขึ้นเพื่อแสดงให้เห็นถึงความก้าวหน้าทางวิชาการและการ

พัฒนาองค์ความรู้อย่างต่อเนื่อง เป็นผลงานที่มีคุณค่า  สมควรส่งเสริมให้มีการเผยแพร่และ

น าไปใช้ประโยชน์ทั้งเชิงวิชาการและการแข่งขันของประเทศ ผลงานวิชาการอยู่ในรูปของ

บทความวิจัยหรือบทความวิชาการที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ

ระดับชาติ หรือ ระดับนานาชาติ  ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI หรือ 

SCOPUS หรือตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษาว่าด้วย 

หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ         

พ.ศ. 2556 ผลงานได้รับการจดอนุสิทธิบัตรหรือสิทธิบัตร  หรอืเป็นผลงานวิชาการรับใช้สังคม

ที่ผ่านการประเมินต าแหน่งทางวิชาการแล้ว ผลงานที่ท าร่วมกับภาคอุตสาหกรรมที่ผ่าน      

การประเมินต าแหน่งทางวิชาการแล้ว ต าราหรือหนังสือที่ใช้ในการขอผลงานทางวิชาการและ

ผา่นการพิจารณาตามเกณฑก์ารขอต าแหน่งทางวิชาการแลว้ โดยมีวิธีคิดดังนี้ 

เกณฑ์การประเมิน โดยการแปลงค่าร้อยละของผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานทาง

วิชาการของอาจารย์ประจ า เป็นคะแนนระหว่าง 0-5 เกณฑแ์บ่งตามกลุ่มสาขาวิชาดังนี้ 

กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  

ร้อยละของผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานวิชาการของอาจารย์ประจ าหมวดวิชาศึกษาทั่วไป     

ที่ก าหนดไว้เป็นคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 30 ขึน้ไป 

กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ  

ร้อยละของผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าหมวดวิชาศกึษาทั่วไป 

ที่ก าหนดไว้เป็นคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 30 ขึ้นไป 

กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์     

ร้อยละของผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานวิชาการของอาจารย์ประจ าหมวดวิชาศึกษาทั่วไป     

ที่ก าหนดไว้เป็นคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 20 ขึน้ไป 
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สูตรการค านวณ  
  

คะแนนที่ได้ = 
 ผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ า  

 จ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมด  

ก าหนดระดับคุณภาพผลงานทางวชิาการดังน้ี 

ค่า

น้ าหนัก 
ระดับคุณภาพ 

0.20 - บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการ

ประชุมวิชาการระดับชาติ 

0.40 - บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการ

ประชุมวิชาการระดับนานาชาติหรือในวารสารทางวิชาการระดับชาติที่ ไม่อยู่ใน

ฐานข้อมูล ตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษาว่าด้วย 

หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ 

พ.ศ. 2556 แต่สถาบันน าเสนอสภาสถาบันอนุมัติและจัดท าเป็นประกาศให้ทราบเป็น

การทั่วไป และแจ้งให้ ก.พ.อ./กกอ.ทราบภายใน 30 วันนับแต่วันที่ออกประกาศ 

- ผลงานที่ได้รับการจดอนุสิทธิบัตร 

0.60 - บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏ

ในฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 2 

0.80 - บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับ

นานาชาติที่ไม่อยู่ในฐานข้อมูลตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการ

อุดมศึกษาว่าด้วย หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับการเผยแพร่

ผลงานทางวิชาการ พ.ศ. 2556 แต่สถาบันน าเสนอสภาสถาบันอนุมัติและจัดท าเป็น

ประกาศให้ทราบเป็นการทั่วไป และแจ้งให้ ก.พ.อ./กกอ.ทราบภายใน 30 วันนับแต่วันที่

ออกประกาศ (ซึ่งไม่อยู่ใน Beall’s list) หรือตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏใน

ฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 1 

1.00 

 

 

 

 

 

- บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับ

นานาชาติที่ปรากฏในฐานข้อมูลระดับนานาชาติตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบ

คณะกรรมการการอุดมศึกษา ว่าด้วย หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการ

ส าหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556  

- ผลงานได้รับการจดสิทธิบัตร 

 



คู่มอืประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหน่วยงานสนับสนุน มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์  

------------------------------------------------------------------- 
 

 65 

ค่า

น้ าหนัก 
ระดับคุณภาพ 

1.00 

 

- ผลงานวิชาการรับใช้สังคมที่ได้รับการประเมินผ่านเกณฑ์การขอต าแหน่งทางวิชาการ

แล้ว 

- ผลงานวิจัยที่หน่วยงานหรอืองคก์รระดับชาติวา่จ้างให้ด าเนินการ 

- ผลงานคน้พบพันธุ์พชื พันธุ์สัตว์ ที่คน้พบใหม่และได้รับการจดทะเบียน 

- ต าราหรอืหนังสือที่ได้รับการประเมินผ่านเกณฑ์การขอต าแหน่งทางวิชาการแล้ว  

- ต าราหรอืหนังสือที่ผา่นการพจิารณาตามหลักเกณฑ์การประเมินต าแหน่งทางวิชาการ

แต่ไม่ได้น ามาขอรับการประเมินต าแหน่งทางวิชาการ 

การส่งบทความเพื่อพิจารณาคัดเลือกให้น าเสนอในการประชุมวิชาการต้องสง่เป็นฉบับ

สมบูรณ์ (Full Paper) และเมื่อได้รับการตอบรับและตีพิมพ์แล้ว การตีพิมพ์ต้องตีพิมพ์เป็นฉบับ

สมบูรณ์ ซึ่งสามารถอยู่ในรูปแบบเอกสาร หรอืสื่ออเิล็กทรอนิกส์ได้ 

ก าหนดระดับคุณภาพงานสร้างสรรค์ ดังน้ี 

ค่า

น้ าหนัก 
ระดับคุณภาพ 

0.20 งานสร้างสรรค์ที่มีการเผยแพร่สู่สาธารณะในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง หรอืผา่นสื่อ

อิเล็กทรอนิกส ์Online 

0.40 งานสรา้งสรรคท์ี่ได้รับการเผยแพรใ่นระดับสถาบัน 

0.60 งานสรา้งสรรคท์ี่ได้รับการเผยแพรใ่นระดับชาติ 

0.80 งานสรา้งสรรคท์ี่ได้รับการเผยแพรใ่นระดับความรว่มมือระหว่างประเทศ 

1.00 งานสรา้งสรรคท์ี่ได้รับการเผยแพรใ่นระดับภูมิภาคอาเซียน/นานาชาติ 

 ผลงานสร้างสรรค์ทุกชิ้นต้องผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการที่มีองค์ประกอบไม่

น้อยกว่า 3 คน โดยมีบุคคลภายนอกสถาบันรว่มพิจารณาด้วย 
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ตัวบ่งชี้ที่ GE 2.5  การจัดการเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน การทวนสอบ  

  ผลสัมฤทธิ์ และการจัดกิจกรรมพัฒนานักศกึษา 

ชนิดตัวบ่งช้ี   ผลลัพธ์ 

วงรอบการนับข้อมูล  ปีการศึกษา  

ค าอธิบายตัวบ่งชี้  หมวดวิชาศึกษาทั่วไปต้องให้ความส าคัญกับการวางระบบผู้สอน        

ในแต่ละรายวิชา โดยค านึงถึงความรู้ความสามารถและความเช่ียวชาญในวิชาที่สอนและเป็น

ความรู้    ที่ทันสมัยของอาจารย์ที่มอบหมายให้สอนในวิชานั้นๆ เพื่อให้นักศึกษาได้รับความรู้

ประสบการณ์ และได้รับการพัฒนาความสามารถจากผู้รู้จริง มีการก ากับติดตามให้มีการ    

ทวนสอบผลสัมฤทธิ์ มีการส่งเสริมให้มีการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนานักศกึษาอย่างเหมาะสมและ

ครบถ้วน  

เกณฑ์มาตรฐาน  

1. มกีระบวนการก าหนดผู้สอนในหมวดวิชาศกึษาทั่วไป  

2. มีการก ากับ ติดตามและตรวจสอบการจัดท าแผนการเรียนรู้ (มคอ.3 และ/หรือ 

มคอ.4) และการจัดการเรียนการสอน ในหมวดหมวดวิชาศกึษาทั่วไป 

3. มีการก ากับ ติดตามให้มีการประเมินการจัดการเรียนการสอน (มคอ.5 และ/หรือ 

มคอ.6) ในหมวดหมวดวิชาศกึษาทั่วไป 

4. มีการก ากับ ติดตามและประเมินผลการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ตามมาตรฐาน         

ผลการเรียนรู้ของนักศึกษาหมวดวิชาศกึษาทั่วไป   

 5. มีการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาที่ส่งเสริมคุณลักษณะบัณฑิตตามมาตรฐาน        

ผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ และส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 

เกณฑ์การประเมิน  

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการด าเนินการ 

1 ขอ้ 

มีการด าเนินการ 

2 ขอ้ 

มีการด าเนินการ 

3 ขอ้ 

มีการด าเนินการ 

4 ข้อ 

มีการด าเนินการ 

5 ขอ้ 
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บทท่ี 4 

แนวทางการวเิคราะห์และสรุปผลการประกนัคุณภาพการศึกษาภายใน  

การสรุปผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหน่วยงานสนับสนุน 

ตาราง 1 ผลการประเมินรายตัวบ่งชี้ตามองค์ประกอบคุณภาพ 

องค์ประกอบ

คุณภาพ 

เป้า 

หมาย 

ผลการด าเนินงาน 
การบรรลุ

เป้าหมาย 

คะแนนการ

ประเมนิ 
ตัวตั้ง ผลลพัธ ์

(%หรือสัดส่วน) ตัวหาร 

องค์ประกอบที่ 1 การบริหารและการจัดการ 

ตัวบ่งช้ีท่ี 1.1      

ตัวบ่งช้ีท่ี 1.2  
 

   
 

ตัวบ่งช้ีท่ี 2.5  
 

   
 

เฉลี่ยคะแนน องค์ประกอบที่ 1  

องค์ประกอบที่ 2 การด าเนนิงานตามภารกิจของหน่วยงานสนบัสนุน 

ตัวบ่งช้ีท่ี ชื่อ

หนว่ยงาน 2.1 
     

ตัวบ่งช้ีท่ี ชื่อ

หนว่ยงาน 2.2 
     

ตัวบ่งช้ีท่ี ชื่อ

หนว่ยงาน 2.3 
     

ตัวบ่งช้ีท่ี ชื่อ

หนว่ยงาน 2.4 
     

ตัวบ่งช้ีท่ี ชื่อ

หนว่ยงาน 2.5 
     

ตัวบ่งช้ีท่ี ชื่อ

หนว่ยงาน 2.6 
     

ตัวบ่งช้ีท่ี ชื่อ

หนว่ยงาน 2.7 
     

เฉลีย่คะแนน องค์ประกอบที่ 2  

เฉลี่ยรวมทุกตัวบง่ชี ้  
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ตาราง 2 วิเคราะห์คุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหนว่ยงานสนับสนุน 

องค์ประกอบ 
จ านวน

ตัวบ่งชี ้

คะแนนเฉลี่ย 

(รายองคป์ระกอบ) 
ระดับคุณภาพ 

องค์ประกอบที่ 1 การบรหิารและการ

จัดการ 

2   

องค์ประกอบที่ 2 การด าเนนิงานตาม

ภารกิจของหน่วยงานสนับสนนุ 

...   

รวม ... คะแนนเฉลี่ย 

ทุกตัวบ่งช้ี 

 

ผลการประเมิน    
 

 

 หน่วยงานควรวิเคราะห์ในเชิงคุณภาพเกี่ยวกับจุดเด่น และจุดที่ควรพัฒนาในแต่ละ

องค์ประกอบด้วย ตามตัวอย่างดังต่อไปนี้ 

ตัวอย่างรายงานผลการวิเคราะห์จุดเด่นและจุดที่ควรพัฒนา  

จุดเด่น 

1. 

2. 

จุดท่ีควรพัฒนา 

1. 

2. 
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