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ส ำนักประกนัคุณภำพกำรศกึษำ มหำวทิยำลัยเวสเทริ์น 

สรุปเกณฑ์การประกันคุณภาพภายใน สกอ. พ.ศ. 2557 

ระดับคณะ มี 5 องค์ประกอบ จ ำนวน 13 ตัวบ่งชี้ ดังนี ้
การประกันคุณภาพระดับคณะวิชา ตัวบ่งชี ้

1. กำรผลิตบัณฑิต (มี 6 ตัวบ่งชี)้ 1.1 ผลกำรบริหำรจัดกำรหลักสูตรโดยรวม (ค่ำเฉลี่ย) 

1.2 อำจำรย์ประจ ำคณะที่มีคุณวุฒิปริญญำเอก (ร้อยละ) 

1.3 อำจำรย์ประจ ำคณะที่ด ำรงต ำแหน่งทำงวิชำกำร (ร้อยละ) 

1.4 จ ำนวนนสิิตเต็มเวลำเทียบเท่ำต่อจ ำนวนอำจำรย์ประจ ำ (รอ้ยละ) 

1.5 กำรบริกำรนิสิตระดับปริญญำตรี (ข้อ) 

1.6 กิจกรรมนิสิตระดับปริญญำตรี (ข้อ) 
2. กำรวิจัย (มี 3 ตัวบ่งชี)้ 2.1 ระบบและกลไกกำรบริหำรและ พัฒนำงำนวิจัยหรืองำนสรำ้งสรรค์ (ข้อ) 

2.2 เงินสนับสนุนงำนวิจัยและงำนสรำ้งสรรค์ (จ ำนวนบำทต่อคน) 
2.3 ผลงำนทำงวชิำกำรของอำจำรย์ประจ ำและนักวิจัย (ร้อยละ) 

3. กำรบริกำรวิชำกำร (มี 1 ตัวบ่งชี้) 3.1 กำรบริกำรวิชำกำรแก่สังคม (ข้อ) 
4. กำรท ำนุบ ำรุงศิลปะและวัฒนธรรม
(มี 1 ตัวบ่งชี)้ 

4.1 ระบบและกลไกกำรท ำนุบ ำรุงศิลปะและวัฒนธรรม (ข้อ) 

5. กำรบริหำรจัดกำร (มี 2 ตัวบง่ชี้) 5.1 กำรบริหำรของคณะเพื่อกำรก ำกับติดตำมผลลัพธต์ำมพนัธกิจ กลุ่ม
สถำบนั และเอกลักษณ์ของคณะ (ข้อ) 
5.2 ระบบกำรประกันคุณภำพหลักสูตร (ข้อ) 
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ส ำนักประกนัคุณภำพกำรศกึษำ มหำวทิยำลัยเวสเทริ์น 

ระดับคณะ มี 5 องค์ประกอบ จ ำนวน 13 ตัวบ่งชี้ ดังนี ้
การประกันคุณภาพ

หลักสูตร 
ตัวบ่งชี ้ เกณฑ์พิจารณา เกณฑ์การประเมิน 

1. กำรผลิตบัณฑิต 
(มี 6 ตัวบ่งชี)้  

1.1 ผลกำรบริหำรจัดกำรหลักสูตร
โดยรวม (ค่ำเฉลี่ย) 

ค่ำเฉลี่ยของระดับคุณภำพของทุกหลักสูตรที่
คณะรับผิดชอบ 

สูตรค ำนวณ 

คะแนนท่ีได้ = 
ผลรวมของค่ำคะแนนประเมินของทุกหลักสูตร 

จ ำนวนหลักสูตรท้ังหมดท่ีคณะรับผิดชอบ 
หมายเหตุ:  
หลักสูตรที่ได้รับกำรรับรองโดยระบบอื่นๆ ตำมท่ีคณะกรรมกำรประกันคุณภำพภำยใน
ระดับอุดมศึกษำเห็นชอบ ไม่ต้องน ำคะแนนกำรประเมินของหลักสูตรน้ันมำค ำนวณใน     
ตัวบ่งชี้น้ี แต่ต้องรำยงำนผลกำรรับรองตำมระบบน้ันๆ ในตัวบ่งชี้น้ีให้ครบถ้วน 
 

1.2 อำจำรย์ประจ ำคณะที่มีคุณวุฒิ
ปริญญำเอก (ร้อยละ) 

ร้อยละของอำจำรย์ประจ ำคณะที่มีคุณวุฒิ
ปริญญำเอก 
- ค่ำร้อยละของอำจำรย์ประจ ำคณะที่มีคุณวุฒิ
ปริญญำเอกก ำหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 
คะแนน (กลุ่มสถำบัน ข และ ค2 = ร้อยละ 40 
ขึ้นไป/ กลุ่มสถำบัน ค1 และ ง ร้อยละ 80 ขึ้น
ไป) 
 

สูตรค ำนวณ 
1. ค ำนวณค่ำร้อยละ 

จ ำนวนอำจำรย์ประจ ำคณะท่ีมีคุณวุฒิปริญญำเอก 
X100 

จ ำนวนอำจำรย์ประจ ำคณะท้ังหมด 
 
2. แปลงค่ำร้อยละท่ีค ำนวณได้ใน ข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 คะแนน 

คะแนนท่ี
ได้= 

ร้อยละของอำจำรย์ประจ ำคณะท่ีมีคุณวุฒิปริญญำ
เอก 

X 5 
ร้อยละของอำจำรย์ประจ ำคณะท่ีมีคุณวุฒิปริญญำ

เอกท่ีหนดให้เป็นคะแนนต็ม 5  
1.3 อำจำรย์ประจ ำคณะที่ด ำรง
ต ำแหน่งทำงวิชำกำร (ร้อยละ) 

ร้อยละของอำจำรย์ประจ ำคณะที่ด ำรง
ต ำแหน่งทำงวิชำกำร 
- ค่ำร้อยละของอำจำรย์ประจ ำคณะที่ด ำรง
ต ำแหน่งทำงวิชำกำรก ำหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 
5 คะแนน (กลุ่มสถำบัน ข และ ค2 = ร้อยละ 
60 ขึ้นไป/ กลุ่มสถำบัน ค1 และ ง ร้อยละ 80 
ขึ้นไป) 
 

สูตรค ำนวณ 
1. ค ำนวณค่ำร้อยละ 

จ ำนวนอำจำรย์ประจ ำคณะท่ีด ำรงต ำแหน่งทำงวิชำกำร 
X100 

จ ำนวนอำจำรย์ประจ ำคณะท้ังหมด 
 
2. แปลงค่ำร้อยละท่ีค ำนวณได้ใน ข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 คะแนน 

คะแนนท่ี
ได้= 

ร้อยละของอำจำรย์ประจ ำคณะท่ีด ำรงต ำแหน่งทำง
วิชำกำร 

X 5 ร้อยละของอำจำรย์ประจ ำคณะท่ีด ำรงต ำแหน่งทำง
วิชำกำร 

ท่ีหนดให้เป็นคะแนนต็ม 5  
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ส ำนักประกนัคุณภำพกำรศกึษำ มหำวทิยำลัยเวสเทริ์น 

การประกันคุณภาพ
หลักสูตร 

ตัวบ่งชี ้ เกณฑ์พิจารณา เกณฑ์การประเมิน 

1.4 จ ำนวนนสิิตเต็มเวลำเทียบเท่ำ
ต่อจ ำนวนอำจำรยป์ระจ ำ (ร้อยละ) 

สัดส่วนจ ำนวนนิสิตเต็มเวลำเทียบเท่ำต่อ
จ ำนวนอำจำรยป์ระจ ำ 
สัดส่วนจ ำนวนนิสิตเต็มเวลำต่ออำจำรย์ประจ ำ
แยกตำมกลุ่มสำขำ 

กลุ่มสำขำ 

สัดส่วนจ ำนวน
นิสิตเต็มเวลำ
ต่ออำจำรย์

ประจ ำ 
1. วิทยำศำสตร์สุขภำพ  8:1 
2. วิทยำศำสตร์กำยภำพ  20:1 
3. วิศวกรรมศำสตร์  20:1 
4. สถำปัตยกรรมศำสตร์และ
กำรผังเมือง  

8:1 

5. เกษตร ป่ำไม้และประมง  20:1 
6. บริหำรธุรกิจ 
พำณิชยศำสตร์ บัญชี กำร
จัดกำร กำรท่องเท่ียว 
เศรษฐศำสตร์  

25:1 

7. นิติศำสตร์  50:1 
8. ครุศำสตร์/ศึกษำศำสตร์  30:1 
9. ศิลปกรรมศำสตร์ วิจิตรศิลป์
และประยุกต์ศิลป์  

8:1 

10. สังคมศำสตร์/
มนุษยศำสตร์  

25:1 

 

เกณฑ์กำรประเมิน 
 

สูตรค ำนวณ 
1. ค ำนวณหำค่ำควำมแตกต่ำงจำกเกณฑ์มำตรฐำน และน ำมำคิดเป็น ค่ำร้อยละ 

สัดส่วนจ ำนวนนิสิตเต็มเวลำท่ีเป็นจริง – สัดส่วนจ ำนวนนิสิตต็ม
เวลำ      ตำมเกณฑ์มำตรฐำน X100 

สัดส่วนจ ำนวนนิสิตต็มเวลำตำมเกณฑ์มำตรฐำน 
 
 
2. น ำค่ำร้อยละท่ีค ำนวณได้ใน ข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 คะแนน 
   2.1) ค่ำร้อยละน้อยกว่ำหรือเท่ำกับร้อยละ 0 คิดเป็น 5 คะแนน 
   2.2) ค่ำร้อยละมำกกว่ำหรือเท่ำกับร้อยละ 20 คิดเป็น 0 คะแนน 
   2.3) ค่ำร้อยละมำกกว่ำร้อยละ 0 แต่น้อยกว่ำร้อยละ 20 ให้น ำมำคิดคะแนนดังน้ี 

คะแนนท่ีได้=  5 - 
 (ค่ำร้อยละท่ีค ำนวณได้จำกข้อ 2.3) 

4  
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ส ำนักประกนัคุณภำพกำรศกึษำ มหำวทิยำลัยเวสเทริ์น 

การประกันคุณภาพ
หลักสูตร 

ตัวบ่งชี ้ เกณฑ์พิจารณา เกณฑ์การประเมิน 

1.5 กำรบริกำรนิสิตระดับปริญญำตรี 
(ข้อ) 

เกณฑ์มำตรฐำน 6 ข้อ 
1. จัดบริกำรให้ค ำปรึกษำทำงวชิำกำร และ
กำรใช้ชีวิตแก่นิสติในคณะ  
2. มีกำรให้ข้อมูลของหน่วยงำนที่ให้บริกำร 
กิจกรรมพิเศษนอกหลักสูตร แหล่งงำนทั้งเต็ม
เวลำและนอกเวลำแก่นิสิต  
3. จัดกิจกรรมเตรียมควำมพร้อมเพื่อกำร
ท ำงำนเมื่อส ำเร็จกำรศึกษำแก่นสิิต  
4. ประเมินคุณภำพของกำรจัดกิจกรรมและ
กำรจัดบริกำรในข้อ 1-3 ทุกข้อไม่ต่ ำกว่ำ 3.51 
จำกคะแนนเต็ม 5  
5. น ำผลกำรประเมินจำกข้อ 4 มำปรับปรุง
พัฒนำกำรให้บริกำรและกำรให้ข้อมูล เพื่อส่ง
ให้ผลกำรประเมินสูงขึน้หรือเป็นไปตำมควำม
คำดหวังของนิสิต  
6. ให้ข้อมูลและควำมรู้ที่เป็นประโยชน์ในกำร
ประกอบอำชีพแก่ศิษย์เก่ำ  

เกณฑ์กำรประเมิน  
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีกำร
ด ำเนินกำร 1 

ข้อ 

มีกำร
ด ำเนินกำร 2 

ข้อ 

มีกำร
ด ำเนินกำร 3-

4 ข้อ 

มีกำร
ด ำเนินกำร 5 

ข้อ 

มีกำร
ด ำเนินกำร 6 

ข้อ  

1.6 กิจกรรมนิสิตระดับปริญญำตรี 
(ข้อ) 

เกณฑ์มำตรฐำน 6 ข้อ 
1. จัดท ำแผนกำรจัดกิจกรรมพฒันำนิสิตใน
ภำพรวมของคณะโดยให้นิสิตมสี่วนร่วมในกำร
จัดท ำแผนและกำรจัดกิจกรรม  
2. ในแผนกำรจัดกิจกรรมพัฒนำนิสิต ให้
ด ำเนินกิจกรรมที่ส่งเสริมคุณลักษณะบัณฑิต
ตำมมำตรฐำนผลกำรเรียนรู้ตำมกรอบ
มำตรฐำนคุณวุฒิแห่งชำติ 5 ประกำร ให้
ครบถ้วน ประกอบด้วย (1) คุณธรรมจริยธรรม 

เกณฑ์กำรประเมิน 
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีกำร
ด ำเนินกำร 1 

ข้อ 

มีกำร
ด ำเนินกำร 2 

ข้อ 

มีกำร
ด ำเนินกำร 3-

4 ข้อ 

มีกำร
ด ำเนินกำร 5 

ข้อ 

มีกำร
ด ำเนินกำร 6 

ข้อ  
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ส ำนักประกนัคุณภำพกำรศกึษำ มหำวทิยำลัยเวสเทริ์น 

การประกันคุณภาพ
หลักสูตร 

ตัวบ่งชี ้ เกณฑ์พิจารณา เกณฑ์การประเมิน 

(2) ควำมรู้ (3) ทักษะทำงปัญญำ (4) ทักษะ
ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงบุคคลและควำม
รับผิดชอบ และ (5) ทักษะกำรวิเครำะห์เชิง
ตัวเลข กำรสื่อสำรและกำรใช้เทคโนโลยีสำร
สนทศ  
3. จัดกิจกรรมให้ควำมรู้และทักษะกำรประกนั
คุณภำพแก่นสิิต  
4. ทุกกิจกรรมที่ด ำเนินกำรมีกำรประเมินผล
ควำมส ำเร็จตำมวัตถุประสงค์ของกิจกรรมและ
น ำผลกำรประเมินมำปรบัปรุงกำรด ำเนินงำน
คร้ังต่อไป  
5. ประเมินควำมส ำเร็จตำมวัตถปุระสงค์ของ
แผนกำรจัดกิจกรรมพัฒนำนสิิต  
6. น ำผลกำรประเมินไปปรบัปรงุแผนหรือ
ปรับปรุงกำรจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนำนิสิต  

2. กำรวิจัย 
(มี 3 ตัวบ่งชี)้ 

2.1 ระบบและกลไกกำรบริหำรและ 
พัฒนำงำนวิจัยหรืองำนสร้ำงสรรค์ 
(ข้อ) 

เกณฑ์มำตรฐำน 6 ข้อ 
1. มีระบบสำรสนเทศเพื่อกำรบริหำรงำนวิจัย
ที่สำมำรถน ำไปใชป้ระโยชน์ในกำรบริหำร
งำนวิจยัหรืองำนสร้ำงสรรค์  
2. สนับสนุนพนัธกิจด้ำนกำรวิจยัหรืองำน
สร้ำงสรรค์ในประเดน็ต่อไปนี้  
  - ห้องปฏิบัติกำรหรือห้องปฏิบัติงำน
สร้ำงสรรค์ หรือหน่วยวิจัย หรือศูนย์เครื่องมือ 
หรือศูนย์ให้ค ำปรึกษำและสนบัสนุนกำรวิจัย
หรืองำนสร้ำงสรรค์  
  - ห้องสมุดหรือแหล่งค้นคว้ำขอ้มูลสนับสนนุ

เกณฑ์กำรประเมิน 
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีกำร
ด ำเนินกำร 1 

ข้อ 

มีกำร
ด ำเนินกำร 2 

ข้อ 

มีกำร
ด ำเนินกำร 3-

4 ข้อ 

มีกำร
ด ำเนินกำร 5 

ข้อ 

มีกำร
ด ำเนินกำร 6 

ข้อ  
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กำรวิจัยหรืองำนสร้ำงสรรค์  
  - สิ่งอ ำนวยควำมสะดวกหรือกำรรักษำควำม
ปลอดภัยในกำรวิจัยหรือกำรผลติงำน
สร้ำงสรรค์ เช่น ระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศ 
ระบบรักษำควำมปลอดภัยในห้องปฏิบัติกำร  
  - กิจกรรมวิชำกำรที่ส่งเสริมงำนวิจัยหรืองำน
สร้ำงสรรค์ เช่น กำรจัดประชุมวชิำกำร กำร
จัดแสดงงำนสรำ้งสรรค์ กำรจัดให้มี
ศำสตรำจำรย์อำคันตุกะหรือศำสตรำจำรย์รับ
เชิญ (visiting professor) 
3. จัดสรรงบประมำณ เพื่อเป็นทุนวิจัยหรือ
งำนสร้ำงสรรค์  
4. จัดสรรงบประมำณเพื่อสนับสนุนกำร
เผยแพร่ผลงำนวิจัยหรืองำนสร้ำงสรรค์ในกำร
ประชุมวชิำกำรหรือกำรตีพิมพ์ในวำรสำร
ระดับชำติหรือนำนำชำติ  
5. มีกำรพัฒนำสมรรถนะอำจำรย์และนักวิจัย 
มีกำรสร้ำงขวัญและก ำลังใจ ตลอดจนยกย่อง
อำจำรย์และนักวิจัยที่มีผลงำนวจิัยหรืองำน
สร้ำงสรรค์ดีเด่น  
6. มีระบบและกลไกเพื่อช่วยในกำรคุ้มครอง
สิทธิ์ของงำนวิจัยหรืองำนสร้ำงสรรค์ที่น ำไปใช้
ประโยชน์และด ำเนนิกำรตำมระบบที่ก ำหนด  
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2.2 เงินสนับสนุนงำนวิจัยและงำน
สร้ำงสรรค์ (จ ำนวนบำทต่อคน) 

เงินสนบัสนุนงำนวจิัยและงำนสร้ำงสรรค์ทั้ง
ภำยในและภำยนอกต่อจ ำนวนอำจำรย์ประจ ำ
และนักวิจัยประจ ำ 
1. เกณฑ์กลุ่มสถำบัน ข และ ค2 (บำท : คน) 

กลุ่มสำขำวิชำ 
จ ำนวนเงินท่ีก ำหนดให้

เป็นคะแนนเต็ม 5  
วิทยำศำสตร์และ
เทคโนโลยี 

60,000 ขึ้นไป ต่อคน 

วิทยำศำสตร์สุขภำพ 50,000 ขึ้นไป ต่อคน 
มนุษยศำสตร์และ
สังคมศำสตร์ 

25,000 ขึ้นไป ต่อคน 

 
2. เกณฑ์กลุ่มสถำบัน ค1 และ ง (บำท : คน) 

กลุ่มสำขำวิชำ 
จ ำนวนเงินท่ีก ำหนดให้

เป็นคะแนนเต็ม 5 
วิทยำศำสตร์และ
เทคโนโลยี 

220,000 ขึ้นไป ต่อคน 

วิทยำศำสตร์สุขภำพ 180,000 ขึ้นไป ต่อคน 
มนุษยศำสตร์และ
สังคมศำสตร์ 

100,000 ขึ้นไป ต่อคน 

 

สูตรค ำนวณ 
1. ค ำนวณเงินสนับสนุนงำนวิจัยและงำนสร้ำงสรรค์ท้ังภำยในและภำยนอกต่อจ ำนวน
อำจำรย์ประจ ำและนักวิจัยประจ ำ 
 

จ ำนวนเงินสนับสนุน
งำนวิจัยฯ = 

จ ำนวนเงินสนับสนุนงำนวิจัยฯ ท้ัง
ภำยในและภำยนอก 

จ ำนวนอำจำรย์ประจ ำและนักวิจัย
ประจ ำ 

 
 
2. แปลงจ ำนวนเงินท่ีค ำนวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5  
    

คะแนนท่ี
ได้= 

จ ำนวนเงินสนับสนุนงำนวิจัยฯ ท้ังภำยในและ
ภำยนอก X 

5 จ ำนวนเงินสนับสนุนงำนวิจัยฯ ท่ีก ำหนดให้คะแนน
เต็ม 5 

 
สรุปคะแนนที่ได้ในระดับคณะ  
คะแนนท่ีได้ในระดับคณะ = ค่ำเฉลี่ยของคะแนนท่ีได้ของทุกกสำขำวิชำในคณะ 
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2.3 ผลงำนทำงวชิำกำรของอำจำรย์
ประจ ำและนักวิจัย (ร้อยละ) 

ผลงำนทำงวชิำกำรทุกประเภทต่ออำจำรย์
ประจ ำและนักวิจัย 
1. เกณฑ์กลุ่มสถำบัน ข และ ค2 (ร้อยละ) 

กลุ่มสำขำวิชำ 
ผลงำนวิชำกำรท่ีก ำหนด 
ใหเ้ป็นคะแนนเต็ม 5  

วิทยำศำสตร์และ
เทคโนโลยี 

ร้อยละ 30 ขึ้นไป  

วิทยำศำสตร์สุขภำพ ร้อยละ 30 ขึ้นไป 
มนุษยศำสตร์และ
สังคมศำสตร์ 

ร้อยละ 20 ขึ้นไป 

 
2. เกณฑ์กลุ่มสถำบัน ค1 และ ง (ร้อยละ) 

กลุ่มสำขำวิชำ 
ผลงำนวิชำกำรท่ีก ำหนด 
ใหเ้ป็นคะแนนเต็ม 5 

วิทยำศำสตร์และ
เทคโนโลยี 

ร้อยละ 60 ขึ้นไป  

วิทยำศำสตร์สุขภำพ ร้อยละ 60 ขึ้นไป 
มนุษยศำสตร์และ
สังคมศำสตร์ 

ร้อยละ 40 ขึ้นไป 

 

สูตรค ำนวณ 
1. ค ำนวณค่ำร้อยละของผลรวมถ่วงน้ ำหนักของผลงำนวิชำกำรของอำจำรย์ประจ ำและ
นักวิจัยตำมสูตร 
 

ผลรวมถ่วงน้ ำหนักของผลงำนวิชำกำรของอำจำรย์ประจ ำและ
นักวิจัย X100 

จ ำนวนอำจำรย์ประจ ำคณะท้ังหมด 
 
2. น ำค่ำร้อยละท่ีค ำนวณได้ใน ข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 คะแนน 

คะแนนท่ี
ได้= 

ร้อยละของผลรวมถ่วงน้ ำหนักของผลงำนวิชำกำร
ของอำจำรย์ประจ ำและนักวิจัย  

X 5 ร้อยละของผลรวมถ่วงน้ ำหนักของผลงำนวิชำกำรของ
อำจำรย์ประจ ำและนักวิจัย ท่ีก ำหนดให้คะแนนเต็ม 5 

 

เกณฑ์กำรประเมิน  
ค่ำน้ ำหนัก ระดับคุณภำพ 

0.20 - บทควำมวิจัยหรือบทควำมวิชำกำรฉบับสมบูรณ์ท่ีตีพิมพ์ใน
รำยงำนสืบเน่ืองจำกกำรประชุมวิชำกำรระดับชำติ  

0.40 - บทควำมวิจัยหรือบทควำมวิชำกำรฉบับสมบูรณ์ท่ีตีพิมพ์ใน
รำยงำนสืบเน่ืองจำกกำรประชุมวิชำกำรระดับนำนำชำติ หรือใน
วำรสำรทำงวิชำกำรระดับชำติท่ีไม่อยู่ในฐำนข้อมูล ตำมประกำศ 
ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำ ว่ำด้วย 
หลักเกณฑ์กำรพิจำรณำวำรสำรทำงวิชำกำรส ำหรับกำรเผยแพร่
ผลงำนทำงวิชำกำร พ.ศ. 2556 แต่สถำบนัน ำเสนอสภำสถำบัน
อนุมัติและจัดท ำเป็นประกำศให้ทรำบเป็นกำรท่ัวไป และแจ้งให้ 
ก.พ.อ./กกอ. ทรำบภำยใน 30 วันนับแต่วันท่ีออกประกำศ  
- ผลงำนท่ีได้รับกำรจดอนุสิทธิบัตร  

0.60 - บทควำมวิจัยหรือบทควำมวิชำกำรฉบับสมบูรณ์ท่ีตีพิมพ์ใน
วำรสำร วิชำกำรท่ีปรำกฏในฐำนข้อมูล TCI กลุ่มท่ี 2  

0.80 - บทควำมวิจัยหรือบทควำมวิชำกำรท่ีตีพิมพ์ในวำรสำรวิชำกำร
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ระดับนำนำชำติท่ีไม่อยู่ในฐำนข้อมูล ตำมประกำศ ก.พ.อ. หรือ
ระเบียบคณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำว่ำด้วย หลักเกณฑ์กำร
พิจำรณำวำรสำรทำงวิชำกำรส ำหรับกำรเผยแพร่ผลงำนทำง
วิชำกำร พ.ศ. 2556 แต่สถำบันน ำเสนอสภำสถำบันอนุมัติและ
จัดท ำเป็นประกำศให้ทรำบเป็นกำรท่ัวไป และแจ้งให้ ก.พ.อ./
กกอ. ทรำบภำยใน 30 วันนับแต่วันท่ีออกประกำศ (ซ่ึงไม่อยู่ใน 
Beall’s list) หรือตีพิมพ์ในวำรสำรวิชำกำรที่ปรำกฏใน
ฐำนข้อมูล TCI กลุ่มท่ี 1  

1.00  - บทควำมวิจัยหรือบทควำมวิชำกำรฉบับสมบูรณ์ท่ีตีพิมพ์ใน
วำรสำรวิชำกำรระดับนำนำชำติท่ีปรำกฏในฐำนข้อมูลระดับ
นำนำชำติตำมประกำศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมกำรกำร
อุดมศึกษำ ว่ำด้วย หลักเกณฑ์กำรพิจำรณำวำรสำรทำงวิชำกำร
สำหรับกำรเผยแพร่ผลงำนทำงวิชำกำร พ.ศ.2556  
- ผลงำนได้รับกำรจดสิทธิบัตร  
- ผลงำนวิชำกำรรับใช้สังคมท่ีผ่ำนกำรประเมินต ำแหน่งทำง
วิชำกำรแล้ว  
- ผลงำนวิจัยท่ีหน่วยงำนหรือองค์กรระดับชำติว่ำจ้ำงให้
ด ำเนินกำร  
- ผลงำนค้นพบพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ท่ีค้นพบใหม่และได้รับกำรจด
ทะเบียน  
- ต ำรำหรือหนังสือท่ีผ่ำนกำรประเมินต ำแหน่งทำงวิชำกำรแล้ว  
- ต ำรำหรือหนังสือท่ีผ่ำนกำรพิจำรณำตำมหลักเกณฑ์กำร
ประเมิน 
ต ำแหน่งทำงวิชำกำรแต่ไม่ได้น ำมำขอรับกำรประเมินต ำแหน่ง
ทำงวิชำกำร   

3. กำรบริกำรวิชำกำร 
(มี 1 ตัวบ่งชี)้ 

3.1 กำรบริกำรวิชำกำรแก่สังคม 
(ข้อ) 

เกณฑ์มำตรฐำน 6 ข้อ 
1. จัดท ำแผนกำรบริกำรวิชำกำรประจ ำปทีี่
สอดคล้องกับควำมต้องกำรของสังคม และ
ก ำหนดตัวบ่งชี้วัดควำมส ำเร็จในระดับแผน
และโครงกำรบริกำรวชิำกำรแก่สังคม และ

เกณฑ์กำรประเมิน 
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีกำร
ด ำเนินกำร 1 

ข้อ 

มีกำร
ด ำเนินกำร 2 

ข้อ 

มีกำร
ด ำเนินกำร 3-

4 ข้อ 

มีกำร
ด ำเนินกำร 5 

ข้อ 

มีกำร
ด ำเนินกำร 6 

ข้อ  
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เสนอกรรมกำรประจ ำคณะ เพื่อพิจำรณำ
อนุมัติ  
2. โครงกำรบริกำรวิชำกำรแก่สงัคมตำมแผน 
มีกำรจัดท ำแผนกำรใช้ประโยชน์จำกกำร
บริกำรวิชำกำรเพื่อให้เกิดผลต่อกำรพัฒนำ
นิสิต ชุมชน หรือสังคม  
3. โครงกำรบริกำรวิชำกำรแก่สงัคมในข้อ 1 
อย่ำงน้อยต้องมีโครงกำรทีบ่ริกำรแบบให้เปล่ำ  
4. ประเมินควำมส ำเร็จตำมตัวบง่ชี้ของแผน
และโครงกำรบริกำรวชิำกำรแก่สังคมในข้อ 1 
และน ำเสนอกรรมกำรประจ ำคณะ เพื่อ
พิจำรณำ  
5. น ำผลกำรประเมินตำมข้อ 4 มำปรับปรุง
แผนหรือพัฒนำกำรให้บริกำรวิชำกำรสงัคม  
6. คณะมีส่วนร่วมในกำรบริกำรวิชำกำรแก่
สังคมในระดับสถำบัน  

4. กำรท ำนุบ ำรุงศิลปะ
และวัฒนธรรม 
(มี 1 ตัวบ่งชี)้ 

4.1 ระบบและกลไกกำรท ำนุบ ำรุง
ศิลปะและวัฒนธรรม (ข้อ) 

เกณฑ์มำตรฐำน 7 ข้อ 
1. ก ำหนดผู้รับผิดชอบในกำรท ำนุบ ำรุงศิลปะ
และวัฒนธรรม  
2. จัดท ำแผนดำ้นท ำนุบ ำรุงศิลปะและ
วัฒนธรรม และก ำหนดตัวบ่งชี้วดัควำมสำเร็จ
ตำมวัตถุประสงค์ของแผน รวมทั้งจัดสรร
งบประมำณเพื่อให้สำมำรถด ำเนินกำรได้ตำม
แผน  
3. ก ำกับติดตำมให้มีกำรด ำเนินงำนตำมแผน
ด้ำนท ำนบุ ำรุงศลิปะและวฒันธรรม  

เกณฑ์กำรประเมิน 
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีกำร
ด ำเนินกำร 1 

ข้อ 

มีกำร
ด ำเนินกำร 2 

ข้อ 

มีกำร
ด ำเนินกำร 3-

4 ข้อ 

มีกำร
ด ำเนินกำร 5 

ข้อ 

มีกำร
ด ำเนินกำร 6-

7 ข้อ  
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4. ประเมินควำมส ำเร็จตำมตัวบง่ชี้ที่วัด
ควำมส ำเร็จตำมวัตถุประสงค์ของแผนดำ้น
ท ำนบุ ำรุงศิลปะและวฒันธรรม  
5. น ำผลกำรประเมนิไปปรบัปรงุแผนหรือ
กิจกรรมด้ำนท ำนบุ ำรุงศลิปะและวัฒนธรรม  
6. เผยแพร่กิจกรรมหรือกำรบริกำรด้ำนท ำนุ
บ ำรุงศิลปะและวัฒนธรรมต่อสำธำรณชน  
7. ก ำหนดหรือสร้ำงมำตรฐำนคณุภำพด้ำน
ศิลปะและวัฒนธรรม ซึ่งเป็นที่ยอมรับใน
ระดับชำติ  
 

5. กำรบริหำรจัดกำร 
(มี 2 ตัวบ่งชี)้ 

5.1 กำรบริหำรของคณะเพื่อกำร
ก ำกับติดตำมผลลพัธ์ตำมพนัธกจิ 
กลุ่มสถำบนั และเอกลักษณ์ของ
คณะ (ข้อ) 

เกณฑ์มำตรฐำน 7 ข้อ 
1. พัฒนำแผนกลยุทธจ์ำกผลกำรวิเครำะห์ 
SWOT โดยเชื่อมโยงกบัวิสัยทัศน์ของคณะ
และสอดคล้องกับวสิัยทัศน์ของคณะ สถำบนั 
รวมทั้งสอดคล้องกับกลุ่มสถำบนัและ
เอกลักษณ์ของคณะ และพัฒนำไปสู่แผนกล
ยุทธ์ทำงกำรเงินและแผนปฏิบัตกิำรประจ ำปี
ตำมกรอบเวลำ เพื่อให้บรรลุผลตำม ตัวบง่ชี้
และเป้ำหมำยของแผนกลยุทธ์ และเสนอ
ผู้บริหำรระดับสถำบนัเพื่อพิจำรณำอนุมัติ  
2. ด ำเนินกำรวิเครำะห์ข้อมูลทำงกำรเงินที่
ประกอบไปด้วยต้นทุนต่อหน่วยในแต่ละ
หลักสูตร สัดส่วนคำ่ใช้จำ่ยเพื่อพัฒนำนิสติ 
อำจำรย์ บุคลำกร กำรจัดกำรเรียนกำรสอน 
อย่ำงต่อเนื่อง เพื่อวิเครำะห์ควำมคุ้มค่ำของ

เกณฑ์กำรประเมิน 
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีกำร
ด ำเนินกำร 1 

ข้อ 

มีกำร
ด ำเนินกำร 2 

ข้อ 

มีกำร
ด ำเนินกำร 3-

4 ข้อ 

มีกำร
ด ำเนินกำร 5-

6 ข้อ 

มีกำร
ด ำเนินกำร 7 

ข้อ  
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กำรบริหำรหลักสูตร ประสิทธิภำพ 
ประสิทธผิลในกำรผลิตบัณฑิต และโอกำสใน
กำรแข่งขัน  
3. ด ำเนินงำนตำมแผนบริหำรควำมเสี่ยง ที่
เป็นผลจำกกำรวิเครำะห์และระบุปัจจัยเสี่ยงที่
เกิดจำกปัจจัยภำยนอก หรือปัจจัยที่ไม่
สำมำรถควบคุมได้ที่สง่ผลต่อกำรด ำเนินงำน
ตำมพันธกิจของคณะและให้ระดับควำมเสี่ยง
ลดลงจำกเดิม  
4. บริหำรงำนด้วยหลักธรรมำภบิำลอยำ่ง
ครบถ้วนทั้ง 10 ประกำรที่อธบิำยกำร
ด ำเนินงำนอยำ่งชดัเจน  
5. ค้นหำแนวปฏิบัตทิี่ดีจำกควำมรู้ทั้งที่มีอยู่ใน
ตัวบุคคล ทักษะของผู้มปีระสบกำรณ์ตรง และ
แหล่งเรียนรู้อ่ืนๆ ตำมประเดน็ควำมรู้ อย่ำง
น้อยครอบคลุมพันธกิจด้ำนกำรผลิตบัณฑิต
และด้ำนกำรวิจัย จัดเก็บอย่ำงเป็นระบบโดย
เผยแพร่ออกมำเป็นลำยลักษณอั์กษรและ
น ำมำปรับใช้ในกำรปฏบิัติงำนจริง  
6. กำรก ำกับติดตำมผลกำรดำเนินงำนตำม
แผนกำรบริหำรและแผนพฒันำบุคลำกรสำย
วิชำกำรและสำยสนับสนุน  
7. ด ำเนินงำนดำ้นกำรประกันคณุภำพ
กำรศึกษำภำยในตำมระบบและกลไกที่
เหมำะสมและสอดคล้องกบัพันธกิจและ
พัฒนำกำรของคณะที่ไดป้รับใหก้ำรด ำเนินงำน
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ด้ำนกำรประกันคุณภำพเป็นสว่นหนึ่งของกำร
บริหำรงำนคณะตำมปกติที่ประกอบด้วย กำร
ควบคุมคุณภำพ กำรตรวจสอบคุณภำพ และ
กำรประเมินคุณภำพ  
 

5.2 ระบบกำรประกันคุณภำพ
หลักสูตร(ข้อ) 

เกณฑ์มำตรฐำน 5 ข้อ 
1. มีระบบและกลไกในกำรก ำกบักำร
ด ำเนินกำรประกันคุณภำพหลักสูตรให้เป็นไป
ตำมองค์ประกอบกำรประกนัคณุภำพหลักสูตร  
2. มีคณะกรรมกำรก ำกับ ติดตำมกำร
ด ำเนินงำนให้เป็นไปตำมระบบที่ก ำหนดในข้อ 
1 และรำยงำนผลกำรติดตำมให้กรรมกำร
ประจ ำคณะเพื่อพิจำรณำทุกภำคกำรศึกษำ  
3. มีกำรจัดสรรทรัพยำกรเพื่อสนับสนุนกำร
ด ำเนินงำนของหลักสูตรให้เกิดผลตำม
องค์ประกอบกำรประกันคุณภำพหลักสูตร  
4. มีกำรประเมินคุณภำพหลักสตูรตำม
ก ำหนดเวลำทุกหลักสูตร และรำยงำนผลกำร
ประเมินให้กรรมกำรประจ ำคณะเพื่อพิจำรณำ  
5. น ำผลกำรประเมินและข้อเสนอแนะจำก
กรรมกำรประจ ำคณะมำปรับปรุงหลักสูตรให้มี
คุณภำพดีขึ้นอย่ำงต่อเนื่อง  
 

เกณฑ์กำรประเมิน 
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีกำร
ด ำเนินกำร 1 

ข้อ 

มีกำร
ด ำเนินกำร 2 

ข้อ 

มีกำร
ด ำเนินกำร 3 

ข้อ 

มีกำร
ด ำเนินกำร 4 

ข้อ 

มีกำร
ด ำเนินกำร 5 

ข้อ  

 
 


