


คําอธิบายคําอธิบาย

บัณฑิตปริญญาตรีที่สําเร็จการศึกษาในหลักสูตรภาคปกติ ภาค

พิเศษ และภาคนอกเวลาในสาขานั้นๆ ที่ไดงานทําไดงานทํา  หรือมีกิจการของตนเองหรือมีกิจการของตนเอง

ที่มีรายไดประจําที่มีรายไดประจํา   ภายในระยะเวลาภายในระยะเวลา   ๑๑   ปนับจากวันที่สําเร็จการศึกษาปนับจากวันที่สําเร็จการศึกษา เมื่อ

เทียบกับบัณฑิตที่สําเร็จการศึกษาในปการศึกษานั้นเทียบกับบัณฑิตที่สําเร็จการศึกษาในปการศึกษานั้นการนับการมีงานทํา 

สามารถนับกรณีการทํางานสุจริตทุกประเภทที่สามารถสรางรายไดเขามา

ประจําเพื่อเลี้ยงชีพตนเองได โดยการนับจํานวนผูมีงานทําของผูสําเร็จ

การศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนในภาคพิเศษหรือภาคนอกเวลา ใหนับเฉพาะใหนับเฉพาะ    

ผูที่เปลี่ยนงานใหมหลังสําเร็จการศึกษาเทานั้นผูที่เปลี่ยนงานใหมหลังสําเร็จการศึกษาเทานั้น



วิธีการคํานวณวิธีการคํานวณ

หมายเหตุหมายเหตุ ไมนบัรวมบัณฑิตที่มีงานทาํกอนเขาศึกษาหรือมีกิจการของตนเองที่มี

รายไดประจําอยูแลวและผูที่ศึกษาตอในระดับบัณฑิตศึกษา (หกัออกทั้งตัวตั้งและ

ตัวหาร)

เกณฑการใหคะแนนเกณฑการใหคะแนน

ใชบัญญัติไตรยางศเทียบ กําหนดรอยละ ๑๐๐ เทากับ ๕ คะแนน



ขอมูลประกอบการพิจารณา

ขอมูลจากการสํารวจตองมีความเปนตัวแทนของผูสําเร็จ

การศึกษาทั้งในเชิงปริมาณ (อยางนอยรอยละ ๘๐) และในเชิง

คุณลักษณะ (ครอบคลุมทุกกลุมสาขาวิชา) กรณีบัณฑิตที่ตอบแบบ

สํารวจไมถึงรอยละ ๘๐ ของบัณฑิตที่สําเร็จการศึกษา ใหมีการใหมีการ

ติดตามซ้ําและรายงานผลที่ติดตามซ้ําเปรียบเทียบกับผลที่เก็บไดติดตามซ้ําและรายงานผลที่ติดตามซ้ําเปรียบเทียบกับผลที่เก็บได

ในครั้งแรกในครั้งแรก



โดยผลการสํารวจตองสามารถระบขุอมูลตองสามารถระบขุอมูล ดังตอไปนี้

๑. จํานวนผูตอบแบบสํารวจ

๒. จํานวนผูสําเร็จการศึกษาทั้งภาคปกติและภาคพิเศษ (ภาคนอก

เวลาราชการ)

๓. จํานวนผูสําเร็จการศึกษาที่ไดงานทํา

๔. จํานวนผูสําเร็จการศึกษาประกอบอาชีพอิสระ

๕. จํานวนบัณฑิตที่มีงานทํากอนเขาศึกษา

๖. จํานวนบัณฑิตที่ศึกษาตอ

๗. เงินเดือนหรือรายไดตอเดือน ของผูสําเร็จการศึกษาที่ไดงานทํา

หรือประกอบอาชีพอิสระ



คําอธิบายคําอธิบาย

คุณภาพของบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา

แหงชาติ (TQF: HEd.หรือ Thai Qualifications Framework for Higher 

Education) หมายถึง คุณลักษณะของบัณฑิตระดับปริญญาตรี ปริญญาโท 

และปริญญาเอก ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติที่ 

สกอ. ระบุ โดยเปนคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงคตามที่สถาบันกําหนด 

ครอบคลุมอยางนอย ๕ ดาน คือ



๑) ดานคุณธรรมจริยธรรม 

๒) ดานความรู 

๓) ดานทักษะทางปญญา

๔) ดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความ
รับผดิชอบ 

๕) ดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

รวมทั้ง TQF ตามสาขาวิชาชีพที่ประกาศใช ตลอดจน
สอดคลองกับคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงคที่สภาหรือองคกร
วิชาชีพกําหนดเพิ่มเติม หรือสอดคลองกับความตองการของผูใช
บัณฑิต



วิธีการคํานวณวิธีการคํานวณ

เกณฑการใหคะแนนเกณฑการใหคะแนน

ใชคาเฉลี่ยของคะแนนประเมินบัณฑิต (คะแนนเต็ม ๕)



ขอมูลประกอบการพิจารณาขอมูลประกอบการพิจารณา

๑. ขอมลูที่แสดงถึงคุณภาพบัณฑิตในดานตางๆ ตามกรอบ

มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ โดยสถาบันทดสอบทาง

การศึกษาแหงชาติ (สทศ.) ดาํเนินการรวบรวมขอมูล

๒. ขอมูลที่แสดงถึงคุณภาพบัณฑิตจากสถานประกอบการผูใช

บัณฑิต หรือสถาบันที่รับบัณฑิตเขาศึกษาตอ

๓. ขอมูลผลการดําเนินงานดานการผลิตบัณฑิตจากระบบ

ฐานขอมูลดานการประกันคุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษา (CHE QA 

Online System) โดยสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)



คําอธิบายคําอธิบาย

ผลงานของผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทที่ไดรับการตีพิมพ

หรือเผยแพรเปนปจจัยสําคัญของคุณภาพของผูสําเร็จการศึกษาระดับ

ปริญญาโทที่แสดงถึงความเปนผูนําทางความคิด ความสามารถดานการ

คิดเชิงวิพากษ การนําเสนอผลงาน มีทักษะในการวิจัย ทักษะและภูมิ

ปญญาในฐานะนักวิชาการและนักวิชาชีพขั้นสูง



วิธีการคํานวณวิธีการคํานวณ



เกณฑการประเมินเกณฑการประเมิน





กําหนดระดับแหลงเผยแพรงานสรางสรรค ดงันี้



เกณฑการใหคะแนนเกณฑการใหคะแนน

ใชบัญญัติไตรยางศเทียบ กําหนดรอยละ ๕๐ เทากับ ๕ คะแนน 

ทุกกลุมสาขาวิชา

ขอมูลประกอบการพิจารณาขอมูลประกอบการพิจารณา

๑ . จํ านวนและรายชื่ อบทความวิจั ยจากวิทยานิพนธ              

สารนิพนธ ของผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทที่ไดรับการตีพิมพ

ในระดับชาติหรือนานาชาติรายปตามปปฏิทินที่ตรงกับปการศึกษาตามปปฏิทินที่ตรงกับปการศึกษา 

พรอมชื่อเจาของบทความ ชื่อวิทยานิพนธหรือสารนิพนธ ปที่ตีพิมพ 

ชื่อวารสารหรือรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการที่ตีพิมพ คา

น้ําหนักของบทความวิจัยแตละชิ้น



๒. จํานวนและรายชื่อผลงานสรางสรรคจากศิลปนิพนธของ

ผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทที่ไดรับการเผยแพรในระดับชาติหรือ

ระดับนานาชาติ พรอมชื่อเจาของผลงาน ปที่เผยแพร ชื่อหนวยงานหรือ

องคกร พรอมทั้งจังหวัด ประเทศที่เผยแพร รูปแบบของการเผยแพร

พรอมหลักฐาน และคาน้ําหนักของการเผยแพรผลงานแตละชิ้น

๓. จํานวนและรายชื่อผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโททั้งหมด

หมายเหตุ แหลงเผยแพรและรายชื่อวารสารที่ไดรับรองมาตรฐาน

ติดตามไดจากประกาศของสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมิน

คุณภาพการศึกษา (สมศ.)



คําอธบิายคําอธบิาย

ผลงานของผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกที่ไดรับการตีพิมพ

เปนปจจัยสําคัญของคุณภาพของผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกที่

แสดงถึงความเปนผูนําทางความคิด ความสามารถดานการคิดเชิงวิพากษ 

การนําเสนอผลงาน มีทักษะในการวิจัย ทักษะและภูมิปญญาในฐานะ

นักวิชาการและนักวิชาชีพขั้นสูง



วิธีการคํานวณวิธีการคํานวณ



เกณฑการประเมินเกณฑการประเมิน

กําหนดระดับคุณภาพบทความวิจัยทีต่ีพิมพ ดังนี้





เกณฑการใหคะแนนเกณฑการใหคะแนน

ใชบัญญัติไตรยางศเทียบ กําหนดรอยละ ๑๐๐ เทากับ ๕ คะแนน

ขอมูลประกอบการพิจารณาขอมูลประกอบการพิจารณา

๑. จํานวนและรายชื่อบทความวิจัยจากวิทยานิพนธของผูสําเร็จ
การศึกษาระดับปริญญาเอกที่ ไดรับการตีพิมพในระดับชาติหรือ

นานาชาติรายปตามปปฏิทินที่ตรงกับปการศึกษา พรอมชื่อเจาของ
บทความ ชื่อวิทยานิพนธ ปที่ตีพิมพ ชื่อวารสารหรือรายงานสืบเนื่อง
จากการประชุมวิชาการที่ตีพิมพ คาน้ําหนักของบทความวิจัยแตละชิ้น

๒. จํานวนและรายชื่อผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก
ทั้งหมด



คําอธบิายคําอธบิาย

การวิจัยเปนพันธกิจหนึ่งที่สําคัญของของสถาบันอุดมศึกษา การ
ดําเนินการตามพันธกิจอยางมีประสิทธิภาพและประสบความสําเร็จนั้น 
สามารถพิจารณาไดจากผลงานวิจัยและงานสรางสรรคที่มีคุณภาพและมี

การเผยแพรอยางกวางขวางจากการเปรียบเทียบจํานวนบทความวิจัยที่เปรียบเทียบจํานวนบทความวิจัยที่

ตีพิมพและจํานวนผลงานสรางสรรคที่เผยแพรในระดับชาติหรือระดับตีพิมพและจํานวนผลงานสรางสรรคที่เผยแพรในระดับชาติหรือระดับ

นานาชาติของอาจารยประจําและนักวิจัยประจํานานาชาติของอาจารยประจําและนักวิจัยประจํา



เกณฑการประเมิน

กําหนดระดับคุณภาพงานวิจัยที่ตีพิมพ ดังนี้





กําหนดระดับแหลงเผยแพรงานสรางสรรค ดังนี้



วิธีการคํานวณวิธีการคํานวณ

เกณฑการใหคะแนนเกณฑการใหคะแนน

ใชบัญญัติไตรยางศเทียบ โดยกําหนดรอยละเทากับ ๕ คะแนน 

จําแนกตามกลุมสาขาวิชา ดังนี้



ขอมูลประกอบการพิจารณาขอมูลประกอบการพิจารณา

๑. จํานวนและรายชื่อบทความวิจัยระดับชาติและนานาชาติ

ทั้งหมด ของอาจารยประจําและนักวิจัยประจําของอาจารยประจําและนักวิจัยประจํา  ทั้งที่ปฏิบัติงานจริงทั้งที่ปฏิบัติงานจริง

และและ   ลาศึกษาตอลาศึกษาตอ (พรอมชื่อเจาของบทความ ปที่ตีพิมพ ชื่อวารสาร

หรือรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ) โดยรายงานในแตละรายงานในแตละ

ปปฏิทินปปฏิทิน   ในชวงสามปปฏิทินยอนหลังจนถึงปปฏิทินที่ตรงกับปในชวงสามปปฏิทินยอนหลังจนถึงปปฏิทินที่ตรงกับป

การศึกษาที่ประเมินการศึกษาที่ประเมิน ทั้งนี้ใหระบุคาน้ําหนักของแตละบทความวิจัย

ดวย



๒. จํานวนและรายชื่อผลงานสรางสรรคที่เผยแพรใน

ระดับชาติหรือระดับนานาชาติทั้งหมดของอาจารยประจํา

และนักวิจัยประจํา  ทั้งที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาตอ 

(พรอมชื่อเจาของผลงาน ปที่ เผยแพร ชื่อสถานที่ จังหวัด 

หรือประเทศที่เผยแพร และระบุรูปแบบของการเผยแพร

พรอมหลักฐาน)โดยรายงานในแตละปปฏิทินรายงานในแตละปปฏิทิน   ในชวงสามปในชวงสามป

ปฏิ ทินยอนหลังปฏิ ทินยอนหลัง   จนถึงปปฏิ ทินที่ตรงกับปการศึกษาที่จนถึงปปฏิ ทินที่ตรงกับปการศึกษาที่

ประเมินประเมินทั้งนี้ใหระบุคาน้ําหนักของแตละผลงานสรางสรรค

ดวย



๓. จํานวนอาจารยประจําและนักวิจัยประจําทั้งหมด

ในแตละปการศึกษา โดยนับรวมอาจารยและนักวิจัยประจํา

ทั้งที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาตอ ทั้งนี้ใหรายงานยอนหลัง

สามป จนถึงปการศึกษาที่ประเมิน

หมายเหตุหมายเหตุ แหลงเผยแพรและรายชื่อวารสารที่ไดรับรอง

มาตรฐานติดตามไดจากประกาศของสํานักงานรับรอง

มาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.)



คําอธิบายคําอธิบาย

การวิจัยเปนพันธกิจหนึ่งที่สําคัญของของสถาบันอุดมศึกษา การ

ดําเนินการตามพันธกิจอยางมีประสิทธิภาพและประสบความสําเร็จ

นั้น สามารถพิจารณาไดจากผลงานวิจัยและงานสรางสรรคที่มี

คุณภาพและมีประโยชนสูการนําไปใชจากการเปรียบเทียบจํานวน

งานวิจัยหรืองานสรางสรรคของอาจารยประจําและนักวิจัยประจําที่

นําไปใชประโยชนในการแกปญหาตามวัตถุประสงคที่ระบุไวในนําไปใชประโยชนในการแกปญหาตามวัตถุประสงคที่ระบุไวใน

โครงการวิจัยและรายงานการวิจัยโครงการวิจัยและรายงานการวิจัยโดยไดรับไดรับการรับรองการใชการรับรองการใช

ประโยชนจากหนวยงานที่เกี่ยวของประโยชนจากหนวยงานที่เกี่ยวของของอาจารยประจําและนักวิจัย

ประจํา



วิธีการคํานวณวิธีการคํานวณ

เกณฑการใหคะแนน

ใชบัญญัติไตรยางศเทียบ โดยกําหนดรอยละ ๒๐ เทากับ ๕ 

คะแนน ทุกกลุมสาขาวิชา



ขอมูลประกอบการพิจารณา

๑ . จํานวนและรายชื่องานวิ จัยหรืองานสรางสรรค ที่

นําไปใชใหเกิดประโยชนของอาจารยประจําและนักวิจัยประจํา ซึ่ง

เปนผลงานวิจัยที่เสร็จสิ้นในปใดปหนึ่งในรอบเปนผลงานวิจัยที่เสร็จสิ้นในปใดปหนึ่งในรอบ   ๓๓   ปป โดยนับรวมนับรวม

ผลงานที่นําไปใชประโยชนของอาจารยและนักวิจัยประจําทั้งที่ผลงานที่นําไปใชประโยชนของอาจารยและนักวิจัยประจําทั้งที่

ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาตอปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาตอ  พรอมชื่อเจาของผลงาน  ปที่ป ที่

งานวิจัยหรืองานสรางสรรคดําเนินการเสร็จงานวิจัยหรืองานสรางสรรคดําเนินการเสร็จ ปที่นําไปใชประโยชนปที่นําไปใชประโยชน 

ชื่อหนวยงานที่นําไปใชประโยชนชื่อหนวยงานที่นําไปใชประโยชน   โดยมีหลักฐานการรับรองการใชโดยมีหลักฐานการรับรองการใช

ประโยชนจากหนวยงานหรือองคกรที่เกี่ยวของประโยชนจากหนวยงานหรือองคกรที่เกี่ยวของ  โดยรายงาน

ยอนหลัง ๓ ปจนถึงปปฏิทินที่ตรงกับปการศึกษาที่ประเมิน ทั้งนี้ให

แสดงขอมูลที่ระบุรายละเอียดการใชประโยชนที่ชัดเจนดวย ตาม

แนวทางดังตอไปนี้



- ขอมูลที่แสดงผลดีที่เกิดขึ้นอยางเปนรูปธรรมจากการนํา

สิ่งประดิษฐอันเปนผลจากงานวิจัยหรืองานสรางสรรคไปใชตามใชตาม

วัตถุประสงคของงานวิจัยวัตถุประสงคของงานวิจัย

- ขอมูลที่แสดงผลดีที่เกิดขึ้นอยางเปนรูปธรรมจากการนํา

นโยบาย กฎหมาย มาตรการ ที่เปนผลมาจากงานวิจัยนโยบายนโยบายไปใช

- ขอมูลที่แสดงผลดีที่เกิดขึ้นอยางเปนรูปธรรม จากการนํา

ผลงานวิจัยที่มีวัตถุประสงคเพื่อการพัฒนาสาธารณะพัฒนาสาธารณะไปใช

๒. จํานวนอาจารยประจําและนักวิจัยประจําทั้งหมดในแต

ละปการศึกษา โดยนับรวมอาจารยและนักวิจัยประจําที่ลาศึกษาตอ 

ทั้งนี้ใหรายงานยอนหลัง ๓ ป จนถึงปการศึกษาที่ประเมิน



ผลงานวิชาการที่มีคุณภาพ  สะทอนถึงสมรรถนะใน

การศึกษา คนควา วิเคราะห สังเคราะห วิจัยการปฏิบัติจริงและ

ไดนําไปใชในการแกปญหา หรือพัฒนางานในหนาที่จนเกิดผลดี

ตอการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา และเปนประโยชนตอ

ความกาวหนาทางวิชาการ



เกณฑการประเมินเกณฑการประเมิน

กําหนดระดับคุณภาพผลงานวิชาการ ดังนี้



วิธีการคํานวณวิธีการคํานวณ

เกณฑการใหคะแนนเกณฑการใหคะแนน

ใชบัญญัติไตรยางศเทียบ โดยกําหนดรอยละ ๑๐ เทากับ ๕ คะแนน 

ทุกกลุมสาขาวิชา



ขอมูลประกอบการพิจารณาขอมูลประกอบการพิจารณา

๑ . จํานวนและรายชื่อผลงานวิชาการ  (บทความวิชาการ  ตํารา 

หนังสือ) ที่มีระดับคุณภาพของอาจารยประจํา รายปตามปปฏิทิน โดยนับ

รวมผลงานของอาจารยทั้งที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาตอพรอมชื่อเจาของ

ผลงาน ปที่ผลงานแลวเสร็จ ปที่ไดรับการรับรองคุณภาพจากหนวยงานที่

เชื่อถือไดชื่อหนวยงานที่รับรอง และมีหลักฐานการรับรองคุณภาพมีหลักฐานการรับรองคุณภาพจาก

หนวยงานที่เกี่ยวของ คาน้ําหนักของผลงานวิชาการแตละชิ้น โดยรายงาน

ยอนหลัง ๓ ป จนถึงปปฏิทินที่ตรงกับปการศึกษาที่ประเมิน

๒. จํานวนอาจารยประจําทั้งหมดในแตละปการศึกษาจํานวนอาจารยประจําทั้งหมดในแตละปการศึกษา   โดยนับรวมโดยนับรวม

อาจารยที่ลาศึกษาตออาจารยที่ลาศึกษาตอ   ทั้งนี้ใหรายงานยอนหลังทั้งนี้ใหรายงานยอนหลัง   ๓๓   ปป จนถึงปการศึกษาที่

ประเมิน

หมายเหตุหมายเหตุ รายชื่อวารสารที่ไดรับรองมาตรฐานติดตามไดจากประกาศของสํานักงาน

รับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.)



คําอธิบายคําอธิบาย

การใหบริการวิชาการ หมายถึง การที่สถาบันการศึกษาซึ่งอยูในฐานะ

ที่เปนที่พึ่งของชุมชนหรือสังคมหรือเปนแหลงอางอิงทางวิชาการ หรือทํา

หนาที่ใดๆ ที่มีผลตอการพัฒนาชุมชนในดานวิชาการหรือการพัฒนาความรู 

ตลอดจนความเขมแข็งประเทศชาติและนานาชาติ การบริการวิชาการเปนการการบริการวิชาการเปนการ

บริการที่มีคาตอบแทนบริการที่มีคาตอบแทน   และบริการวิชาการใหเปลาและบริการวิชาการใหเปลา โดยมีการนําความรูและนําความรูและ

ประสบการณมาใชพัฒนาหรือประสบการณมาใชพัฒนาหรือบูรณาบูรณาการเขากับการเรียนการสอนหรือการวิจัยการเขากับการเรียนการสอนหรือการวิจัย 

อาทิ บทความ ตํารา หนังสือ รายวิชาหรือหลักสูตร เปนตน



ประเด็นการพิจารณาประเด็นการพิจารณา

๑๑..  รอยละของจํานวนโครงการบริการวิชาการที่ใชกับการเรียนการสอนตอรอยละของจํานวนโครงการบริการวิชาการที่ใชกับการเรียนการสอนตอ

จํานวนโครงการบริการวิชาการทั้งหมดไมนอยกวารอยละจํานวนโครงการบริการวิชาการทั้งหมดไมนอยกวารอยละ  ๑๐๑๐

๒๒ ..  รอยละของจํานวนโครงการบริการวิชาการที่ใชกับการวิจัยตอจํานวนรอยละของจํานวนโครงการบริการวิชาการที่ใชกับการวิจัยตอจํานวน

โครงการบริการวิชาการทั้งหมดไมนอยกวารอยละโครงการบริการวิชาการทั้งหมดไมนอยกวารอยละ  ๑๐๑๐

๓๓ ..  รอยละของจํานวนโครงการบริการวิชาการที่ใชกับการขยายผลสูการรอยละของจํานวนโครงการบริการวิชาการที่ใชกับการขยายผลสูการ

ปรับปรุงรายวิชาตอจํานวนโครงการบริการวิชาการทั้งหมดไมนอยกวารอปรับปรุงรายวิชาตอจํานวนโครงการบริการวิชาการทั้งหมดไมนอยกวารอยละยละ  ๕๕

๔๔ ..  รอยละของจํานวนโครงการบริการวิชาการที่ใชกับการขยายผลสูการรอยละของจํานวนโครงการบริการวิชาการที่ใชกับการขยายผลสูการ

เปดรายวิชาใหมตอจํานวนโครงการบริการวิชาการทั้งหมดไมนอยกวารอเปดรายวิชาใหมตอจํานวนโครงการบริการวิชาการทั้งหมดไมนอยกวารอยละยละ  ๕๕

๕๕..  รอยละของจํานวนโครงการบริการวิชาการที่ใชกับการตอยอดสูหนังสือรอยละของจํานวนโครงการบริการวิชาการที่ใชกับการตอยอดสูหนังสือ

หรือตําราตอจํานวนโครงการบริการวิชาการทั้งหมดไมนอยกวารอยละหรือตําราตอจํานวนโครงการบริการวิชาการทั้งหมดไมนอยกวารอยละ  ๕๕



เกณฑการใหคะแนน

ขอมูลประกอบการพิจารณาขอมูลประกอบการพิจารณา

๑. หลักฐาน เอกสาร ขอมูลที่แสดงวาอาจารยประจําไดรวบรวม 
จัดระบบ และมีการประมวลความรูและประสบการณจากการใหบริการ
วิชาการมาใชประโยชนในการเรียนการสอนไปตอยอดพัฒนาเปนหนังสือ 
ตํารา หรืองานวิจัย ขยายผลนําไปสูการปรับปรุงรายวิชาหรือนําไปสูการเปด
รายวชิาใหม



คําอธบิายคําอธบิาย

โครงการที่มีผลตอการพัฒนาและเสริมสรางความเขมแข็ง

ของชุมชน หมายถึง โครงการที่สถาบันจัดขึ้นเพื่อพัฒนาชุมชนหรือโครงการที่สถาบันจัดขึ้นเพื่อพัฒนาชุมชนหรือ

องคกรภายนอกและเมื่ อดํ า เนินการแลวมีผลกอให เกิดการองคกรภายนอกและเมื่ อดํ า เนินการแลวมีผลกอให เกิดการ

เปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นแกชุมชนหรือองคกรภายนอกเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นแกชุมชนหรือองคกรภายนอกในดาน

ตางๆ หรือ ทําใหชุมชนหรือองคกรภายนอกสามารถพึ่งพาตนเองได

ตามศักยภาพของตน



ประเด็นการพิจารณาประเด็นการพิจารณา

๑๑..  มีการดําเนินงานตามวงจรคุณภาพมีการดําเนินงานตามวงจรคุณภาพ ( (PDCA) PDCA) โดยการมีสวนรวมโดยการมีสวนรวม

ของชุมชนหรือองคกรของชุมชนหรือองคกร

๒๒..  บรรลุเปาหมายตามแผนไมต่ํากวารอยละบรรลุเปาหมายตามแผนไมต่ํากวารอยละ  ๘๐๘๐

๓๓ ..  ชุมชนหรือองคกรมีผูนําหรือสมาชิกที่มีการเรียนรูและดําเนินชุมชนหรือองคกรมีผูนําหรือสมาชิกที่มีการเรียนรูและดําเนิน

กิจกรรมอยางตอเนื่องกิจกรรมอยางตอเนื่อง

๔๔ ..  ชุมชนหรือองคกรสรางกลไกที่มีการพัฒนาตนเองอยางชุมชนหรือองคกรสรางกลไกที่มีการพัฒนาตนเองอยาง

ตอเนื่องและยั่งยืนตอเนื่องและยั่งยืน  โดยโดยคงอัตคงอัตลักษณและวัฒนธรรมของชุมชนหรือองคกรลักษณและวัฒนธรรมของชุมชนหรือองคกร

๕๕ ..  มีผลกระทบที่เกิดประโยชนสรางคุณคาตอสังคมมีผลกระทบที่เกิดประโยชนสรางคุณคาตอสังคม   หรือชุมชนหรือชุมชน //

องคกรมีความเขมแข็งองคกรมีความเขมแข็ง



ขอมูลประกอบการพิจารณาขอมูลประกอบการพิจารณา

๑. แผนและกิจกรรมหรือโครงการที่สงเสริมความเขมแข็งของชุมชน

๒. รายงาน เอกสารผลการปฏิบัติตามกิจกรรมหรือโครงการ

๓. ขอมูลที่แสดงถึงผลการดําเนินงานตามกิจกรรมหรือโครงการโดยผูนํา

หรือสมาชิกของชุมชนหรือองคกรไดเรียนรูและดําเนินกิจกรรมอยางตอเนื่อง และ

พัฒนาตามอัตลักษณและวัฒนธรรมของชุมชนหรือองคกร

๔. ขอมูลที่แสดงถึงผลการดําเนินงานตามกิจกรรมหรือโครงการของชุมชน

หรือองคกรที่สรางประโยชน ความเขมแข็งและคุณคาตอสังคม



คําอธบิายคําอธบิาย

การสงเสริมและสนับสนุนการสงเสริมและสนับสนุน หมายถึง การใหความสําคัญและการ

ขยายขอบเขตในโครงการหรือกิจกรรมใหดีมีคุณภาพอยางสมบูรณขึ้นดวย

ปจจัยตางๆ

ศิลปะศิลปะ คือ งานสรางสรรคที่สงเสริมสรางสุนทรีย ความงาม และ

ความสุข แกผูคนสภาพแวดลอม และสังคม

วัฒนธรรมวัฒนธรรม หมายถึง ความเจริญงอกงามของมวลมนุษยที่มี

พัฒนาการอยางตอเนื่อง เชน เรื่องความคิด ความรูสึก ความเชื่อ กอใหเกิด

วัฒนธรรม โดยสามารถเห็นไดจากพฤติกรรมในวิถีชีวิตและสังคม



ประเด็นการพิจารณาประเด็นการพิจารณา

๑๑..  มีการดําเนินงานตามวงจรคุณภาพมีการดําเนินงานตามวงจรคุณภาพ ( (PDCA)PDCA)

๒๒..  บรรลุเปาหมายตามแผนไมต่ํากวารอยละบรรลุเปาหมายตามแผนไมต่ํากวารอยละ  ๘๐๘๐

๓๓..  มีผลกระทบที่เกิดประโยชนและสรางคุณคาตอสังคมมีผลกระทบที่เกิดประโยชนและสรางคุณคาตอสังคม

๔๔..  ไดรบัการยกยองระดับชาติไดรับการยกยองระดับชาติ

๕๕..  ไดรับการยกยองระดับนานาชาติไดรับการยกยองระดับนานาชาติ



ขอมูลประกอบการพิจารณาขอมูลประกอบการพิจารณา

๑. นโยบาย แผน ระบบและกลไกในการสงเสริมและสนับสนุนดาน

ศิลปะและวัฒนธรรม

๒. โครงการหรือกิจกรรมที่สงเสริมและสนับสนุนดานศิลปะและ

วัฒนธรรม พรอมรายละเอียดของโครงการหรือกิจกรรม รวมทั้งตัวบงชี้และ

เปาหมายความสําเร็จ

๓. รายงานสรุปผลหรือประเมินโครงการหรือกิจกรรม

๔. หลักฐานที่อธิบายรายละเอียดและแสดงกระบวนการไดมาซึ่ง

ขอมูลของการสรุปผลสําเร็จ เชน ขั้นตอนและชวงระยะเวลาการเก็บขอมูล 

การสุมตัวอยาง แบบสํารวจหรือแบบสอบถามหรือแบบประเมินวิธีการ

วิเคราะหผล เปนตน

๕. รายงาน รางวัลที่ไดรับการประกาศเกียรติคุณ ยกยอง ระดับชาติ

และนานาชาติ จากสถาบันหรือหนวยงานที่เปนที่ยอมรับ



คําอธิบายคําอธิบาย

การพัฒนาสุนทรียภาพการพัฒนาสุนทรียภาพ หมายถึง การปรับปรุงเปลี่ยนแปลงอยาง

มีแผนที่ เปนระบบเกี่ยวกับความงามทางศิลปะและวัฒนธรรม  ที่มี

ผลกระทบตอบุคคล สถาบัน สภาพแวดลอม และสังคมในแนวทางที่ดีขึ้น 

โดยมีเปาหมายที่ชัดเจน และเปนที่ยอมรับรวมกันได

สุนทรียะทางศิลปะและวัฒนธรรมสุนทรียะทางศิลปะและวัฒนธรรม หมายถึง คุณคาทางความงาม

ของศิลปะและวัฒนธรรมที่สงผลตอการรับรูและความรูสึก สามารถ

จรรโลงจิตใจใหมีความสุข มีรสนิยม กอใหเกิดวิถีชีวิตมนุษยที่งดงาม



ประเด็นการพิจารณาประเด็นการพิจารณา

๑๑..  การมีสวนรวมของบุคลากรในสถาบันที่กอใหเกิดวัฒนธรรมที่ดีการมีสวนรวมของบุคลากรในสถาบันที่กอใหเกิดวัฒนธรรมที่ดี

๒๒ ..  อาคารสถานที่อาคารสถานที่   สะอาดถูกสุขลักษณะสะอาดถูกสุขลักษณะ   และตกแตงอยางมีความและตกแตงอยางมีความ

สุนทรียสุนทรีย

๓๓..  ปรับแตงและรักษาภูมิทัศนใหสวยงามปรับแตงและรักษาภูมิทัศนใหสวยงาม  สอดคลองกับธรรมชาติสอดคลองกับธรรมชาติ  และและ

เปนมิตรกับสิ่งแวดลอมเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม

๔๔ ..  มีพื้นที่ทางวัฒนธรรมที่เอื้อและสงเสริมตอการจัดกิจกรรมมีพื้นที่ทางวัฒนธรรมที่เอื้อและสงเสริมตอการจัดกิจกรรม  และมีและมี

การจัดกิจกรรมอยางสม่ําเสมอการจัดกิจกรรมอยางสม่ําเสมอ

๕๕..  ระดับความพึงพอใจของบุคลากรและนักศึกษาไมต่ํากวาระดับความพึงพอใจของบุคลากรและนักศึกษาไมต่ํากวา  ๓๓..๕๑๕๑  จากจาก

คะแนนเต็มคะแนนเต็ม  ๕๕ เกณฑการใหคะแนนเกณฑการใหคะแนน



ขอมูลประกอบการพิจารณาขอมูลประกอบการพิจารณา

๑. หลักฐานที่แสดงรายละเอียดของโครงการหรอืกิจกรรมที่พฒันาสุนทรียภาพดาน

ศิลปะและวัฒนธรรม ทีส่ถาบันดําเนินการในแตละปการศึกษา

๒. โครงการหรอืกิจกรรมที่แสดงรายละเอียดทีก่ําหนดวัตถุประสงคและเปาหมาย

ของความสําเร็จอยางเปนรูปธรรม สามารถประเมินได

๓. รายงานสรุปผลหรือประเมินผลโครงการหรือกิจรรมที่พัฒนาสุนทรียภาพทาง

ศิลปะและวัฒนธรรม

๔. หลักฐานที่อธิบายรายละเอียดและแสดงกระบวนการไดมาซึ่งขอมูลของการ

สรุปผลสําเร็จเชน ขั้นตอนและชวงระยะเวลาการเก็บขอมูล การสุมตัวอยาง แบบสํารวจหรือ

แบบสอบถามหรือแบบประเมินวิธีการวิเคราะหผล เปนตน

๕. ขอมูลเชิงประจักษทีป่รากฎในประเด็นการพิจารณาในขอ ๒ และขอ ๓



คําอธิบายคําอธิบาย

สภาสถาบันอุดมศึกษาถือเปนองคกรหลักของสถาบันอุดมศึกษาที่ตองมี

บทบาทสําคัญในการกําหนดนโยบาย กรอบทิศทางการดําเนินงานตามอัตลักษณ

ของสถาบันอุดมศึกษา กําหนดระบบกลไกและกระบวนการที่เปนรูปธรรมใน

การบริหารจัดการเพื่อใหเกิดการกํากับดูแลและขับเคลื่อนสถาบันอุดมศึกษา 

รวมทั้งการควบคุมและตรวจสอบการดําเนินงานของสถาบันอุดมศึกษาใหเกิด

ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และการพัฒนาสถาบันอยางยั่งยืน



การประเมินผลความสําเร็จในการปฏิบัติตามบทบาทหนาที่ของ

สภาสถาบันจะมุงเนนการประเมินคุณภาพในการกําหนดทิศทางกํากับมุงเนนการประเมินคุณภาพในการกําหนดทิศทางกํากับ

ดูแลและขับเคลื่อนการดําเนินงานของสถาบันอุดมศึกษาตามหนาที่และดูแลและขับเคลื่อนการดําเนินงานของสถาบันอุดมศึกษาตามหนาที่และ

บทบาทของสภาสถาบันบทบาทของสภาสถาบัน  การบริหารและการจัดการตามหลักการบริหารและการจัดการตามหลักธรรมาภิธรรมาภิบาลบาล  

และการดําเนินงานตามมติการประชุมสภาสถาบันอุดมศึกษาและการดําเนินงานตามมติการประชุมสภาสถาบันอุดมศึกษา

เกณฑการใหคะแนนเกณฑการใหคะแนน

ใชคาคะแนนผลการประเมินผลการดําเนินงานของสภาสถาบัน (คะแนนเต็ม ๕)



ขอมูลประกอบการพิจารณาขอมูลประกอบการพิจารณา

๑. เอกสารหรือหลักฐานที่แสดงรายละเอียดการกําหนดหรือทบทวนนโยบาย

การกํากับดูแลสถาบันอุดมศึกษา รวมทั้งทบทวนกรอบทิศทางการดําเนินงานของ

สถาบันอุดมศึกษาตามหนาที่และบทบาทของสภาสถาบันอุดมศึกษา

๒. เอกสารหรือหลักฐานที่แสดงรายละเอียดการดําเนินการตามระบบการ

กํากับดูแลสถาบันอุดมศึกษา โดยมีเอกสารหรือหลักฐานหรือรายงานหรือบันทึกการ

ประชุมที่แสดงใหเห็นวาสภาสถาบันไดกําหนดใหมีกระบวนการที่เปนรูปธรรมในการ

จัดการเพื่อใหเกิดการควบคุมและตรวจสอบการดําเนินงานของสถาบันอุดมศึกษา



๓. เอกสารหรอืหลักฐานที่แสดงใหเหน็วาสภาสถาบันมีการติดตามผลการ

ดําเนินงานสําคัญอาทิ ดานนโยบายและแผน ดานการบรหิารงานบุคคล ดานการเงินและ

งบประมาณ โดยเฉพาะการดําเนินงานตามภารกิจหลักของสถาบันอุดมศึกษาที่เปนมติสภา

สถาบัน

๔. เอกสารหรอืหลักฐานที่แสดงใหเหน็ถึงนโยบายของสภาสถาบันที่กําหนดใหมี

ระบบการประเมินตนเอง และมีการดําเนินงานตามระบบนั้น

๕. รายงานการประชุมสภาสถาบันอุดมศึกษาที่ผานมา

๖. รายงานการสังเคราะหมตหิรอืนโยบาย รวมทั้งผลกระทบทีเ่กิดขึ้นจากการ

ตัดสินใจของสภาสถาบัน อุดมศึกษา

๗. เอกสารอื่นๆ ที่เกี่ยวของ



คําอธิบายคําอธิบาย

การประเมินผลตามหนาที่และบทบาทของผูบริหารในการบริหารและการ

จัดการใหบรรลุผลสํ า เร็จตามแผนกลยุทธและแผนปฏิบัติ ง านประจํ าปของ

สถาบันอุดมศึกษา จะมุงเนนการประเมินคุณภาพของการบริหารงานตามนโยบายของมุงเนนการประเมินคุณภาพของการบริหารงานตามนโยบายของ

สภาสถาบันอุดมศึกษาสภาสถาบันอุดมศึกษา ประสิทธิผลของแผนปฏิบัติการประจําปความสามารถในการ

บริหารและการจัดการตามหลักหลักธรรมาภิธรรมาภิบาลบาลของผูบริหาร



ขอมูลประกอบการพิจารณาขอมูลประกอบการพิจารณา

๑. เอกสารหรือหลักฐานที่แสดงรายละเอียดการกําหนดหรือทบทวนนโยบาย
การกํากับดูแลสถาบันอุดมศึกษา รวมทั้งทบทวนกรอบทิศทางการดําเนินงานของ
สถาบันอุดมศึกษาตามหนาที่และบทบาทของผูบริหารสถาบันอุดมศึกษา

๒. เอกสารหรือหลักฐานที่แสดงรายละเอียดการดําเนินการตามระบบการกํา 

กับดูแลสถาบันอุดมศึกษา โดยมีเอกสารหรือหลักฐานหรือรายงานหรือบันทึกการประชุม

ที่แสดงใหเห็นวาผูบริหารสถาบันไดกําหนดใหมีกระบวนการที่เปนรูปธรรมในการ

จัดการเพื่อใหเกิดการควบคุมและตรวจสอบการดําเนินงานของสถาบันอุดมศึกษา

เกณฑการใหคะแนนเกณฑการใหคะแนน

ใชคาคะแนนการประเมนิผลผูบรหิารโดยคณะกรรมการที่สภาสถาบันแตงตั้ง 

(คะแนนเต็ม ๕)



๓๓ ..  เอกสารหรือหลักฐานที่แสดงใหเห็นวาผูบริหารสถาบันมีการเอกสารหรือหลักฐานที่แสดงใหเห็นวาผูบริหารสถาบันมีการ

ติดตามผลการดําเนินงานสําคัญเชนติดตามผลการดําเนินงานสําคัญเชน   ระบบในดานนโยบายและแผนระบบในดานนโยบายและแผน   ดานการดานการ

บริหารงานบุคลบริหารงานบุคล   ดานการเงินและงบประมาณดานการเงินและงบประมาณ   โดยเฉพาะการดําเนินงานตามโดยเฉพาะการดําเนินงานตาม

ภารกิจหลักของสถาบันอุดมศึกษาที่เปนมติสภาสถาบันภารกิจหลักของสถาบันอุดมศึกษาที่เปนมติสภาสถาบัน

๔. เอกสารหรือหลักฐานที่แสดงใหเห็นถึงนโยบายของสถาบันที่

กําหนดใหมีระบบการประเมินผูบริหารโดยคณะกรรมการที่สภาสถาบันแตงตั้ง

และมีการดําเนินงานตามระบบนั้น

๕๕..  รายงานการสังเคราะหมติหรือนโยบายรายงานการสังเคราะหมติหรือนโยบาย  รวมทั้งผลกระทบที่เกิดขึ้นรวมทั้งผลกระทบที่เกิดขึ้น

จากการตัดสินใจของผูบริหารสถาบันอุดมศึกษาจากการตัดสินใจของผูบริหารสถาบันอุดมศึกษา



คําอธบิายคําอธบิาย

คุณภาพของคณาจารยเปนปจจัยสําคัญที่สงผลตอคุณภาพของ

ผู เรียน รวมทั้งพิจารณาจากความสําเร็จของสถาบันในการสงเสริม 

สนับสนุนการพัฒนาคุณภาพอาจารย เพื่อใหอาจารยติดตามความกาวหนา

ทางวิชาการอยางตอเนื่อง อันจะทําใหสถาบันสามารถแขงขันไดในระดับ

สากล คุณภาพอาจารยพจิารณาจากคุณวุฒิและตําแหนงทางวิชาการคุณภาพอาจารยพิจารณาจากคุณวุฒิและตําแหนงทางวิชาการ



เกณฑการพิจารณาเกณฑการพิจารณา

กําหนดคาน้ําหนักระดับคุณภาพอาจารย ดังนี้



เกณฑการใหคะแนนเกณฑการใหคะแนน

ใชบัญญัติไตรยางศเทียบ โดยกําหนดใหคาดัชนีคุณภาพอาจารยเปน ๖ 

เทากับ ๕ คะแนน 

ขอมูลประกอบการพิจารณาขอมูลประกอบการพิจารณา

๑. จํานวนและรายชื่ออาจารยประจําทั้งหมดในแตละปการศึกษาจํานวนและรายชื่ออาจารยประจําทั้งหมดในแตละปการศึกษา  โดยนับโดยนับ

เฉพาะอาจารยที่ปฏิบัติงานจริงเฉพาะอาจารยที่ปฏิบัติงานจริง  ไมนับรวมกรณีลาศึกษาตอไมนับรวมกรณีลาศึกษาตอ โดยนําเสนอเปน

รายบุคคล พรอมทั้งระบุวุฒิการศึกษาตําแหนงทางวิชาการระบุวุฒิการศึกษาตําแหนงทางวิชาการ  และคาน้ําหนักตามและคาน้ําหนักตาม

ระดับคุณภาพของอาจารยระดับคุณภาพของอาจารย



คําอธิบายคําอธิบาย

ตามกฎกระทรวงวาดวยระบบกฎกระทรวงวาดวยระบบ   หลักเกณฑหลักเกณฑ   และวิธีการประกันและวิธีการประกัน

คุณภาพการศึกษาคุณภาพการศึกษา   พพ ..ศศ ..  ๒๕๕๓๒๕๕๓ ระบุไววา“...ใหหนวยงานตนสังกัดหนวยงานตนสังกัดของ

สถานศึกษาระดับอุดมศึกษาจัดใหมีการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา

นั้ น อย า งน อ ยหนึ่ ง ค รั้ ง ใ นทุ กส ามปนั้ น อ ย า งน อ ยหนึ่ ง ค รั้ ง ใ นทุ กส ามป  และ แจ ง ผลแจ ง ผล ให สถ านศึ กษ า

ระดับอุดมศึกษาทราบ รวมทั้ง เปดเผยผลเปดเผยผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพ

การศึกษาตอสาธารณชน...”



ทั้งนี้ สถานศึกษาจะดําเนินการประกันคุณภาพการศึกษา

ภายในที่ครอบคลุมตัวบงชี้ที่สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

หรือตนสังกัดกําหนด โดยจะเปนตัวบงชี้ที่เนนดานปจจัยนําเขาและ

กระบวนการ ซึ่งผลการประเมินการประกันคุณภาพภายในโดยตน

สังกัดนี้ จะเปนคะแนนที่สามารถสะทอนประสิทธิภาพและประสิทธิผล

ของคุณภาพการดําเนินงานดานตางๆ ของสถาบันอุดมศึกษาได ดังนั้น 

ในการประเมินตัวบงชี้นี้ จะใชคาเฉลี่ยคะแนนประเมินการประกันใชคาเฉลี่ยคะแนนประเมินการประกัน

คุณภาพภายในโดยตนสังกัดคุณภาพภายในโดยตนสังกัด  โดยไมตองทําการประเมินใหมโดยไมตองทําการประเมินใหม



วิธีการคํานวณวิธีการคํานวณ

หมายเหตุหมายเหตุ

ใชคะแนนประเมินระบบประกันคุณภาพภายในของสถาบันอุดมศึกษาระดับ

สถาบัน ตามที่หนวยงานตนสังกัดกําหนด ยอนหลัง ๓ ป ทั้งนี้ สถานศึกษาสังกัดสํานักงาน

คณะกรรมการการอุดมศึกษา(สกอ.) เริ่มใชคะแนนตั้งแตปการศึกษาเริ่มใชคะแนนตั้งแตปการศึกษา   ๒๕๕๓๒๕๕๓   ((เนื่องจากใชเนื่องจากใช

เกณฑการประเมินใหมเกณฑการประเมินใหม)) เชน

--  ประเมนิปประเมนิป  ๒๕๕๔๒๕๕๔  ใชคะแนนประเมินใชคะแนนประเมิน  ๑๑  ปป  คือคือ  ปป  ๒๕๕๓๒๕๕๓

--  ประเมนิปประเมนิป  ๒๕๕๕๒๕๕๕  ใชคาเฉลี่ยคะแนนประเมินใชคาเฉลี่ยคะแนนประเมิน  ๒๒  ปป  คือคือ  ปป  ๒๕๕๔๒๕๕๔  และและ  ๒๕๕๓๒๕๕๓

--  ประเมนิปประเมนิป  ๒๕๕๖๒๕๕๖  ใชคาเฉลี่ยคะแนนประเมินใชคาเฉลี่ยคะแนนประเมิน  ๓๓  ปป  คือคือ  ปป  ๒๕๕๕๒๕๕๕,,  ๒๕๕๔๒๕๕๔  และและ  

๒๕๕๓๒๕๕๓



เกณฑการใหคะแนนเกณฑการใหคะแนน

ใชคาเฉลี่ยของคะแนนประเมินการประกันคณุภาพภายในโดยตนสังกัด ๓ 

ปยอนหลังเปนคะแนนของตัวบงชี้นี้    (เนื่องจากระบบประเมนิภายใน มีคะแนน

เต็ม ๕ เชนเดียวกับการประเมนิภายนอก)

ขอมูลประกอบการพิจารณาขอมูลประกอบการพิจารณา

คะแนนประเมินระบบประกันคุณภาพภายในของสถาบันอุดมศึกษาโดย

หนวยงานตนสังกัดจํานวน ๓ ปกอนปที่ประเมิน



คําอธิบายคําอธิบาย

สถาบันอุดมศึกษาเปนสถาบันที่ผลิตกําลังคนที่มีภารกิจหลักภารกิจหลัก  ๔๔  ประการประการคือ การ
ผลิตและพัฒนากําลังคนระดับกลางและระดับสูง การวิจัยเพื่อสรางและพัฒนาองคความรู 
การบริการวิชาการแกสั งคมและการทํ านุบํ ารุ งศิลปวัฒนธรรม โดยการจัดตั้ ง
สถาบันอุดมศึกษาทําใหเกิดความหลากหลายตามภารกิจหลัก ซึ่งจะตองมีความสอดคลอง
กับพระราชบัญญัติของสถาบันอุดมศึกษา ทั้งนี้แตละแหงมีการกําหนดปรัชญาแตละแหงมีการกําหนดปรัชญา  ปณิธานปณิธาน  
พันธพันธ กิจของสถาบันอุดมศึกษาที่หลากหลายตามวัตถุประสงคของการจัดตั้ งกิ จของสถาบันอุดมศึกษาที่หลากหลายตามวัตถุประสงคของการจัดตั้ ง

สถาบันอุดมศึกษาสถาบันอุดมศึกษา นําไปสูการกําหนดเปาหมาย แผนการปฏิบัติงาน รวมทั้งแผนพัฒนา

คุณภาพของสถาบันอุดมศึกษาซึ่งทําใหไดบัณฑิตที่มีคุณลักษณะสอดคลองกับปรัชญาซึ่งทําใหไดบัณฑิตที่มีคุณลักษณะสอดคลองกับปรัชญา  
ปณิธานปณิธาน  พันธพันธกิจดังกลาวกิจดังกลาว



เกณฑการพิจารณาเกณฑการพิจารณา

๑๑ ..  มีการกําหนดกลยุทธการปฏิบัติงานที่สอดคลองมีการกําหนดกลยุทธการปฏิบัติงานที่สอดคลองกับอัตกับอัตลักษณลักษณ   ปรัชญาปรัชญา  
ปณิธานปณิธาน   พันธพันธกิจและวัตถุประสงคของการจัดตั้งสถาบันอุดมศึกษากิจและวัตถุประสงคของการจัดตั้งสถาบันอุดมศึกษา   โดยไดรับการโดยไดรับการ

เห็นชอบจากสภาสถาบันเห็นชอบจากสภาสถาบัน

๒๒..  มีการสรางระบบการมีสวนรวมของผูเรียนและบุคลากรในการปฏิบัติตามกมีการสรางระบบการมีสวนรวมของผูเรียนและบุคลากรในการปฏิบัติตามกลล

ยุทธที่กําหนดอยางครบถวนสมบูรณยุทธที่กําหนดอยางครบถวนสมบูรณ  และบุคลากรไมนอยกวารอยละและบุคลากรไมนอยกวารอยละ  ๕๐๕๐  ใหความรวมมือใหความรวมมือ

ในการปฏิบัติอยางตอเนื่องในการปฏิบัติอยางตอเนื่อง

๓๓ ..  มีการประเมินความพึงพอใจของประชาคมในสถาบันอุดมศึกษาโดยอยูในมีการประเมินความพึงพอใจของประชาคมในสถาบันอุดมศึกษาโดยอยูใน

ระดับดีไมนอยกวารอยละระดับดีไมนอยกวารอยละ  ๘๐๘๐
๔๔..  ผลการดําเนินงานบรรลุตามปรัชญาผลการดําเนินงานบรรลุตามปรัชญา  ปณิธานปณิธาน  พันธพันธกิจและวัตถุประสงคของกิจและวัตถุประสงคของ

การจัดตั้งสถาบันอุดมศึกษาและเกิดผลกระทบที่เกิดประโยชนและสรางคุการจัดตั้งสถาบันอุดมศึกษาและเกิดผลกระทบที่เกิดประโยชนและสรางคุณคาตอสังคมณคาตอสังคม

๕๕ ..  ผูเรียนมีคุณลักษณะที่สะทอนผูเรียนมีคุณลักษณะที่สะทอนถึงอัตถึงอัตลักษณลักษณ  ปรัชญาปรัชญา  ปณิธานปณิธาน  พันธพันธกิจและกิจและ

วัตถุประสงคของการจัดตั้งสถาบนัอุดมศึกษาจนเปนที่ยอมรับในระดับชาวัตถุประสงคของการจัดตั้งสถาบันอุดมศึกษาจนเปนที่ยอมรับในระดับชาติหรือนานาชาติติหรือนานาชาติ



เกณฑการใหคะแนนเกณฑการใหคะแนน



ขอมูลประกอบการพิจารณาขอมูลประกอบการพิจารณา

๑ . ปรั ชญ าปรั ชญ า   ปณิ ธ านปณิ ธ าน   พั น ธพั น ธ กิ จ แ ล ะ วั ต ถุ ป ร ะส งค ข อ ง ก า ร จั ด ตั้ งกิ จ แ ล ะ วั ต ถุ ป ร ะส งค ข อ ง ก า ร จั ด ตั้ ง

สถาบันอุดมศึกษาสถาบันอุดมศึกษา   รวมทั้งแผนกลยุทธรวมทั้งแผนกลยุทธ   และแผนการปฏิบัติงานประจําปและแผนการปฏิบัติงานประจําปของของ

สถาบันอุดมศึกษาที่ไดรับความเห็นชอบจากสภาสถาบันเห็นชอบจากสภาสถาบัน

๒. แผนพัฒนาคุณภาพแผนพัฒนาคุณภาพสถาบันอุดมศึกษาในดานตางๆ ที่ไดรับความเห็นชอบ

จากสภาสถาบัน

๓. รายงานผลการปฏิบัติงานประจําปรายงานผลการปฏิบัติงานประจําปที่ไดรับความเห็นชอบจากสภาสถาบันเห็นชอบจากสภาสถาบัน 

ซึ่งแสดงใหเห็นถึงผลการดําเนินงานและผลสําเร็จของการดําเนินงานที่สอดคลองกับ

ปรัชญา วิสัยทัศน และพันธกิจของสถาบันอุดมศึกษา

๔. หลักฐานการไดรับการยอมรับ การไดรับรางวัล หรือการไดรับการยกยอง

วาเปนแบบอยางในการปฏิบัติที่ดีในการขับเคลื่อนอัตลักษณ เชน โลรางวัล ใบประกาศ

เกียรติคุณ เกียรติบัตร หนังสือเชิดชูเกียรติ เปนตน



คําอธิบายคําอธิบาย

พิจารณาผลการดําเนินงานตามจุดเนนผลการดําเนินงานตามจุดเนน   จุดเดนจุดเดน หรือความ
เชี่ยวชาญเฉพาะของสถาบันที่สงผลสะทอนเปนเอกลักษณสะทอนเปนเอกลักษณของสถาบัน

ซึ่งเปนผลลัพธจากการดําเนินงานของสถาบันนั้น



ประเด็นการพิจารณาประเด็นการพิจารณา

๑๑ ..  มีการกําหนดกลยุทธการปฏิบัติงานที่สอดคลองกับจุดเนนมีการกําหนดกลยุทธการปฏิบัติงานที่สอดคลองกับจุดเนน  จุดเดนจุดเดน  หรือหรือ

ความเชี่ยวชาญเฉพาะของสถาบันความเชี่ยวชาญเฉพาะของสถาบัน  โดยไดรับการโดยไดรับการเห็นชอบจากสภาสถาบันเหน็ชอบจากสภาสถาบัน

๒๒ ..  มีการสรางระบบการมีสวนรวมของผูเรียนและบุคลากรในการปฏิบัติตามมีการสรางระบบการมีสวนรวมของผูเรียนและบุคลากรในการปฏิบัติตาม

กลยุทธที่กําหนดอยางครบถวนสมบูรณกลยุทธที่กําหนดอยางครบถวนสมบูรณ  และบุคลากรไมนอยกวารอยละและบุคลากรไมนอยกวารอยละ  ๕๐๕๐  ใหความใหความ

รวมมือในการปฏิบัติอยางตอเนื่องรวมมือในการปฏิบัติอยางตอเนื่อง

๓๓ ..  มีการประเมินความพึงพอใจของประชาคมในสถาบันอุดมศึกษาโดยอยูในมีการประเมินความพึงพอใจของประชาคมในสถาบันอุดมศึกษาโดยอยูใน

ระดับดีไมนอยกวารอยละระดับดีไมนอยกวารอยละ  ๘๐๘๐
๔๔..  ผลการดําเนินงานบรรลุตามจุดเนนผลการดําเนินงานบรรลุตามจุดเนน  จุดเดนจุดเดน  หรือความเชี่ยวชาญเฉพาะของหรือความเชี่ยวชาญเฉพาะของ

สถาบันและเกิดผลกระทบที่เกิดประโยชนและสรางคุณคาตอสังคมสถาบันและเกิดผลกระทบที่เกิดประโยชนและสรางคุณคาตอสังคม

๕๕ ..  สถาบันมีเอกลักษณตามจุดเนนสถาบันมีเอกลักษณตามจุดเนน   จุดเดนจุดเดน   หรือความเชี่ยวชาญเฉพาะที่หรือความเชี่ยวชาญเฉพาะที่

กําหนดกําหนด  และไดรับการยอมรับในระดับชาติหรือนานาชาติและไดรับการยอมรับในระดับชาติหรือนานาชาติ



เกณฑการใหคะแนนเกณฑการใหคะแนน
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๑๑..  เอกสารหลักฐานที่แสดงใหเห็นถึงการกําหนดเอกลักษณเอกสารหลักฐานที่แสดงใหเห็นถึงการกําหนดเอกลักษณ  จุดเนนจุดเนน  หรือจุดเดนหรือจุดเดน

สถาบันอุดมศึกษาสถาบันอุดมศึกษา

๒๒ ..  แผนกลยุทธแผนกลยุทธ  แผนการปฏิบัติงานประจําปแผนการปฏิบัติงานประจําป  รวมทั้งแผนพัฒนาคุณภาพที่รวมทั้งแผนพัฒนาคุณภาพที่

สอดคลองกับเอกลักษณสอดคลองกับเอกลักษณ  จุดเนนจุดเนน  หรือจุดเดนของสถาบันอุดมศึกษาที่ไดรับความหรือจุดเดนของสถาบันอุดมศึกษาที่ไดรับความเห็นชอบเห็นชอบ

จากสภาสถาบันจากสภาสถาบัน

๓๓..  รายงานผลการปฏิบัติงานประจําปที่ไดรับความเห็นชอบจากสภาสถาบันรายงานผลการปฏิบัติงานประจําปที่ไดรับความเห็นชอบจากสภาสถาบัน  ซึ่งซึ่ง
แสดงใหเห็นถึงผลการดําเนินงานและผลสําเร็จของการดําเนินงานตามเอกลักษแสดงใหเห็นถึงผลการดําเนินงานและผลสําเร็จของการดําเนินงานตามเอกลักษณณ  จุดเนนจุดเนน  
หรือจุดเดนของสถานศึกษาที่กําหนดหรือจุดเดนของสถานศึกษาที่กําหนด   หรือผลการดําเนินงานและผลสําเร็จของการหรือผลการดําเนินงานและผลสําเร็จของการ

ดําเนินงานที่เกิดขึ้นจนถือเปนเอกลักษณดําเนินงานที่เกิดขึ้นจนถือเปนเอกลักษณ  จุดเนนหรือจุดเดนของสถานศึกษาที่ไดรับการจุดเนนหรือจุดเดนของสถานศึกษาที่ไดรับการ

ยอมรับยอมรับ

๔๔..  เอกสารหลักฐานการไดรับการยอมรับเอกสารหลักฐานการไดรับการยอมรับ  การไดรับรางวัลการไดรับรางวัล  หรือการไดรับการยกหรือการไดรับการยก

ยองวาเปนแบบอยางในการปฏิบัติที่ดียองวาเปนแบบอยางในการปฏิบัติที่ดี  เชนเชน  โลรางวัลโลรางวัล  ใบประกาศเกียรติคุณใบประกาศเกียรติคุณ  เกียรติบัตรเกียรติบัตร  
หนังสือเชิดชูเกียรติหนังสือเชิดชูเกียรติ  เปนตนเปนตน
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สถาบันอุดมศึกษาเลือกดําเนินการดําเนินการ  ๒๒  เรื่องเรื่อง  จากประเด็นเรื่องที่ชี้นําหรือแกปญหาจากประเด็นเรื่องที่ชี้นําหรือแกปญหา

สังคมในดานตางๆสังคมในดานตางๆ อาทิ การสงเสริมและสืบสานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 
ความรักชาติ บํารุงศาสนาและเทิดทูนพระมหากษัตริย สุขภาพ คานิยม จิตสาธารณะ 
ความคิดสรางสรรค ผูดอยโอกาสและผูสูงอายุนโยบายรัฐบาล เศรษฐกิจ การพรอมรับการ
เปนสมาชิกสังคมอาเซียน พลังงานสิ่งแวดลอม อุบัติภัยสิ่งเสพติด ความฟุมเฟอย การ
แกปญหาความขัดแยง สรางสังคมสันติสุขและความปรองดอง ตลอดจนการนอมนําหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ใหเปนสถานศึกษาพอเพียงแบบอยางเปนตน

ทั้งนี้ ประเด็นเรื่องที่ชี้นําหรือแกปญหาสังคมในดานตางๆ ที่สถาบันอุดมศึกษา
เลือกดําเนินการในแตละเรื่องนั้น ตองผานการเห็นชอบจากสภาสถาบัน
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๑. มีการดําเนินงานตามวงจรคุณภาพ (PDCA)

๒. บรรลุเปาหมายตามแผนไมต่ํากวารอยละ ๘๐

๓. มีผลกระทบที่เกิดประโยชนและสรางคุณคาตอสังคม

๔. ไดรบัการยกยองระดับชาติ

๕. ไดรบัการยกยองระดับนานาชาติ

เกณฑการใหคะแนนเกณฑการใหคะแนน
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๑. โครงการหรือกิจกรรมที่สถาบันอุดมศึกษาไดดําเนินงานโดยมีบทบาทใน

การชี้นําหรือแกปญหาสังคมในดานตางๆ ที่ระบุวัตถุประสงค และกลุมเปาหมาย 

รวมทั้งความสําเร็จของโครงการ

๒. หลักฐานที่แสดงการ เห็นชอบเห็นชอบโครงการ/กิจกรรมจากสภาสถาบันจากสภาสถาบันที่

สถาบันอุดมศึกษาไดดําเนินงานโดยมีบทบาทในการชี้นําหรือแกปญหาสังคมในดาน

ตางๆ

๓. รายงานสรุปผลโครงการทุกโครงการรายงานสรุปผลโครงการทุกโครงการ ซึ่งจะตองมีจํานวนผูเขารวม

โครงการจริง ผลการประเมินความรูความเขาใจผลการประเมินความรูความเขาใจ  และผลการประเมินการนําความรูไปและผลการประเมินการนําความรูไป

ใชใช พรอมแบบประเมิน



๔. หลักฐาน เอกสาร ขอมูลที่แสดงถึงการเกิดผลกระทบที่เกิด

ประโยชนและสรางคุณคาตอสังคมจากการดําเนินงานของโครงการ

๕ . หลักฐาน เอกสาร ขอมูลที่แสดงถึงการไดรับการยกยอง

ระดับชาติ

๖. หลักฐาน เอกสาร ขอมูลที่แสดงถึงการไดรับการยกยองระดับ

นานาชาติ
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