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 สำนักงาน คณะกรรมการ การ อุดมศึกษา ได พัฒนา ตัวบงช้ี การ ประกัน 

คุณภาพ การ ศึกษา ภายใน สถานศึกษา ระดับ อุดมศึกษา โดย ให มี ความ 

ครอบคลุม ทุก องคประกอบ คุณภาพ ตาม กฎกระทรวง วาดวย ระบบ หลักเกณฑ 

และ วิธีการ ประกัน คุณภาพ การ ศึกษา ภายใน สถานศึกษา ระดับ อุดมศึกษา 

พ.ศ. 2546  และ สอดคลองกับ มาตรฐาน การ ศึกษา ของ ชาติ มาตรฐาน การ 

อุดมศึกษา มาตรฐาน และ หลักเกณฑ ท่ี เก่ียวของ กับ การ จัดการ ศึกษา อ่ืน  และ 

ได จัด ทำเปน คูมือ เผยแพร ให สถาบัน อุดมศึกษา นำไปใช เปน แนวทาง พัฒนา 

ระบบ การ ประกัน คุณภาพ การ ศึกษา ตั้งแต ปการศึกษา 2550 เปนตนมา  

ซึ่ง สถาบันอุดมศึกษา ได ดำเนินการ ประกัน คุณภาพ การ ศึกษา ภายใน ตาม 

แนวทาง ที่ สกอ. กำหนด และ จัดทำ รายงาน การ ประเมิน คุณภาพ การ ศึกษา 

ภายใน เสนอ ตอ หนวยงาน ตนสังกัด เพื่อ เผยแพร ตอ สาธารณะ   ในการนี้ 

สำนักงาน คณะกรรมการ การ อุดมศึกษา ไดรับ ขอ คิดเห็น และ ขอ เสนอแนะ 

ที่ เปน ประโยชน จาก สถาบัน อุดมศึกษา ผูประเมิน คุณภาพ การ ศึกษา ภายใน 

และ ผู ที่ นำ คูมือ การ ประกัน คุณภาพ การ ศึกษา ภายใน สถานศึกษา  ระดับ 

อุดมศึกษา ไป ใช  มา ปรับปรุง คำ อธิบาย ตัวบงช้ี และ เกณฑ การ ประเมิน คุณภาพ 

การ ศึกษา ภายใน สถานศึกษา ให มี ความ ชัดเจน ยิ่งขึ้น 

 สำนักงาน คณะกรรมการ การ อุดมศึกษา ขอ ขอบคุณ คณะ อนุกรรมการ 

พฒันา องคประกอบ และตวับงชี ้การ ประกนั คุณภาพ การ ศกึษา ภายใน สถาน-

ศึกษา ระดับ อุดมศึกษา  และ คณะ อนุกรรมการ ดำเนินการ ฝกอบรม เพื่อ 

สงเสริม สนับสนุน การ พัฒนา ระบบ การ ประกัน คุณภาพ การ ศึกษา ภายใน 

สถานศึกษา ระดับ อุดมศึกษา  ที่ ได มี สวนสำคัญ ใน การ จัดทำ คำ ชี้แจง ทั่วไป 

นิยาม ศัพท และ คำ อธิบาย ตัวบงชี้ และ เกณฑ การ ประเมิน เพิ่มเติม  เพื่อ ใช 



เปน เอกสาร ประกอบการ ใช คู มือ การ ประกัน คุณภาพ การ ศึกษา ภายใน 

สถานศึกษา ระดับ อุดมศึกษา พ.ศ. 2551 ให มี ความ ชัดเจน เพื่อ ความ เขาใจ ที่ 

ตรงกัน  จึง หวัง เปน อยางยิ่ง วา สถาบัน อุดมศึกษา และ ผูประเมิน คุณภาพ การ 

ศึกษา ภายใน จะ ได นำไปใช ประโยชน ใน การ บริหาร จัดการ และ พัฒนา คุณภาพ 

การ จัดการ ศึกษา ตอไป  

สำนักงาน คณะกรรมการ การ อุดมศึกษา

มีนาคม  2552
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1. คณะกรรมการ ประเมิน ระดับ คณะ หรือ หนวยงาน เทียบเทา    

 ใน คูมือ กำหนด ไว ดังนี้

  - ควร มี กรรมการ อยาง นอย 3 คน ทั้งนี้ ขึ้นอยู กับ ขนาด ของ คณะ 

หรือ หนวยงาน เทียบเทา

  - เปน ผูประเมิน จาก ภายนอก สถาบัน ที่ ผาน การ ฝกอบรม หลักสูตร 

ผูประเมิน ของ สกอ. อยาง นอย 1 คน สวน ผูประเมิน จาก ภายใน สถาบัน

 ตอง ผาน การ ฝกอบรม หลักสูตร ผูประเมิน ของ สกอ. หรือ ที่ สถาบัน จัด 

ฝกอบรม ให

  - ประธาน คณะกรรมการ ประเมินฯ เปน ผูประเมิน จาก ภายนอก 

สถาบัน ที่ ผาน การ ฝกอบรม หลักสูตร ผูประเมิน ของ สกอ. มี การ ปรับ แกไข 

โดย ประธาน คณะกรรมการ ประเมิน อาจ เปน ผูประเมิน จาก ภายใน สถาบัน 

ก็ได ใน กรณี เชนนี้ ตอง มี ผูประเมิน จาก ภายนอก สถาบัน อยาง นอย 1 คน 

รวม ใน คณะกรรมการฯ นอกจากนั้น ยัง อนุโลม ให คุณสมบัติ ของ ประธาน

 และ หรือ กรรมการ ผูประเมิน จาก ภายนอก สถาบัน ที่ มีความรู ความ สามารถ 

และ มี ประสบการณ  ซึ่ง จะ ให คำ แนะนำ ที่ เปน ประโยชน อยางยิ่ง ตอ คณะ 

ไม จำเปน ตอง ผาน การ ฝกอบรม หลักสตูร ผูประเมิน ของ สกอ. หรือ ท่ี สถาบัน 

จัด ฝกอบรม ให ก็ได    แต ควร มี การ ช้ีแจง หลักเกณฑ และ แนว ทางการ ประเมิน 

คุณภาพ ให ทราบ เพื่อให เกิด ความ เขาใจ ที่ ตรงกัน

2. เกณฑ การ ประเมิน เปน 3 ระดับ  มีความหมาย ดังนี้

 คะแนน 1 หมายถงึ มี การ ดำเนนิการ บางสวน และ ต่ำกวามาตรฐาน ท่ี 

ควร จะ เปน หรือ ผล การ ดำเนินงาน ต่ำกวา มาตรฐาน ที่ ควร จะเปน

     คะแนน 2 หมายถึง  มี การ ดำเนินงาน ใน ระดับ ท่ี ยอมรับได และ ใกลเคียง 

กับ มาตรฐาน หรือ ผล การ ดำเนินงาน ใกลเคียง กับ มาตรฐาน  
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คำอธิบายเพิ่มเติมประกอบ
คูมือการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2551

  คะแนน 3 หมายถึง มี การ ดำเนินงาน ครบถวน เปนไปตาม มาตรฐาน 

ที่ กำหนด  หรือ ผล การ ดำเนินงาน ไดมาตรฐาน

  ใน กรณีท่ี ไมมี การ ดำเนินการ หรือ ไมมีผล การ ดำเนินงาน หรือ ผล การ 

ดำเนินงาน ไม ถึงเกณฑ การ ประเมิน คะแนน 1 ให ถือวา ได คะแนน 0 

3. กรณีที่ สถาบัน การ ศึกษา เลือก กำหนด ตน เอง อยู ใน กลุม สถาบัน การ 

ศึกษา ประเภท ใด ไมวา จะ เปน สถาบนั ท่ี เนน การ ผลิต บัณฑติ และ วิจัย สถาบนั 

ที่ เนน การ ผลิต บัณฑิต และ พัฒนา สังคม  สถาบัน ที่ เนน การ ผลิต บัณฑิต 

และ พัฒนา ศิลปะ และ วัฒนธรรม และ สถาบัน ที่ เนน เฉพาะ การ ผลิต บัณฑิต 

จะ ตอง ประเมิน คุณภาพ ตาม ตัวบงชี้ ทุก ตัว ของ สถาบัน ประเภทนั้น หาก 

ตัวบงชี้ ใด ที่ ยัง ไมมี ขอมูล หรือ ไมมีผล ดำเนินการ ให มี ผล การ ประเมิน เปน 

0 (ศูนย)

4. ตัวบงช้ี ท่ี มี เกณฑ มาตรฐาน เปน ระดับ  ตอง มี การ ดำเนินการ เรียง ตามลำดับ 

ไมวา เปน เกณฑ การ ประเมิน คะแนน 1 หรือ 2 หรือ 3 ท้ังน้ี หาก มี การ ดำเนินการ 

บาง ขอ และ ไมได เรียง ตามลำดับ จะ ไมได คะแนน การ ประเมิน ตามที่กำหนด

5. การ เก็บขอมูล ใน ตัวบงชี้ ที่ ระบุ ให ใช รอบ ปงบประมาณ หรือ ป ปฎิทิน  

ให ใชพ.ศ.ที่ ตรงกัน กับ ปการศึกษา ที่ ประเมิน เชน เก็บขอมูล เพื่อ ประเมิน 

ปการศึกษา 2551 จะ ตอง เก็บขอมูล ใน ปงบประมาณ 2551 ดวย เชนกัน  

และ กรณีที่ ใช ปปฏิทิน จะ เปน  ป พ.ศ. 2551 ดวย

6. อาจารย ประจำที่ ปฏิบัติ งาน จริง หมายถึง อาจารย ขาราชการ อาจารย 

พนักงาน รวมทั้ง อาจารย ที่ มี สัญญาจาง กับ สถาบัน หรือ สถานศึกษา ทั้ง 

ปการศึกษา ที่ มี ระยะเวลา การ ทำงาน ดังนี้

  9 – 12 เดือน คิด เปน 1 คน

  6 เดือนขึ้น ไป แต ไมถึง 9  เดือน  คิด เปน 0.5 คน

  นอยกวา 6  เดือน ไม สามารถ นำมา นับ ได
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คูมือการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2551

7. การ นับจำนวน นักศึกษา ใน ทุก ตัวบงช้ี ท่ี เก่ียวของ ให นับ รวมท้ัง ภาค ปกติ 

และ ภาค พิเศษ

8. การ นับจำนวน นักศึกษา ใน ตัวบงช้ี ท่ี เก่ียวของ ให นับเปน จำนวน นักศึกษา 

เต็มเวลา เทียบเทา (FTES) ทั้งหมด ยกเวน ตัวบงชี้ ที่ 2.12  ใน การ นับ ให นับ 

FTESรวมท้ัง ปริญญาตรี และ บัณฑิต ศึกษา โดย เทียบ บัณฑิต ศึกษา เปน FTES 

ระดับ ปริญญาตรี

9. การ นับจำนวน อาจารย และ นัก วิจัย

 1) ตัวบงชี้ ที่ 2.4, 2.13 และ ตัวบงชี้ ที่ 5.3 นับจำนวน อาจารย ประจำ 

    เฉพาะที่ ปฏิบัติ งาน จริง

 2) ตัวบงชี้ ที่ 2.5, 2.6 และ ตัวบงชี้ ที่ 5.2 นับจำนวน อาจารย ประจำ 

    ท้ังหมด (ปฏิบัติ งาน จริง และ 

    ลาศึกษาตอ)

  3) ตัวบงชี้ ที่ 4.3 และ ตัวบงชี้ ที่ 4.4 นับจำนวน อาจารย ประจำ 

    และ นัก วิจัย เฉพาะที่ ปฏิบัต ิ

    งาน จริง

  4) ตัวบงชี้ ที่ 4.5 และ ตัวบงชี้ ที่ 7.7 นับจำนวน อาจารย ประจำ 

    และ นัก วิจัย ทั้งหมด (ปฏิบัติ 

    งาน จริง และ ลา ศึกษาตอ)

10. สำหรับ การ คำนวณ ให นำ หลักการ ปดเศษ มา ใช ดังนี้

  หาก ผล ปฏิบัติ งาน ไม เปน เลข จำนวนเต็ม ให แสดงผล โดย ใช ทศนิยม 

2 ตำแหนง (ยกเวน ตัวบงชี้ ที่ 2.12 ให ใช ทศนิยม 3 ตำแหนง)  และถา 

ผล การ ปฏิบัติ งาน มี ทศนิยม มากกวา 2 ตำแหนง (หรือ มากกวา 3 ตำแหนง

 ใน กรณี ตัวบงชี้ ที่ 2.12) ให ใช หลักการ ปดเศษ ตามหลัก สากล โดย ให ปด ขึ้น  
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 ตัวอยาง เชน

  69.99 แสดงผล เปน 69.99

  69.9945     ปดเศษ และ แสดงผล เปน  69.99

  69.9956 ปดเศษ และ แสดงผล เปน  70.00
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¹ÔÂÒÁ ÈÑ¾·� (à¾ÔèÁàμ ÔÁ/»ÃÑº»ÃØ§ ̈Ò¡ ¤Ù‹Á×Í ¡ÒÃ 
»ÃÐ¡Ñ¹ ¤Ø³ÀÒ¾Ï ¾.È. 2551)

  กระบวนการ เรียนรู ที่ เนน ผูเรียน เปนสำคัญ  หมายถึง การ จัดการ 

ศึกษา ที่ ถือวา ผูเรียน สำคัญที่สุด เปน กระบวนการ จัดการ ศึกษา ที่ ตอง เนน 

ให ผูเรียน แสวง หาความรู และ พัฒนา ความรู ได ดวย ตน เอง  หรือ รวมทั้ง

 มี การ ฝก และ ปฏิบัติ ใน สภาพ จริง ของ การ ทำงาน มี การ เช่ือมโยง ส่ิง ท่ี เรียน กับ 

สังคม และ การ ประยุกต ใช  มี การ จัด กิจกรรม และ กระบวนการ ให ผูเรียน ได คิด 

วิเคราะห สังเคราะห ประเมิน และ สรางสรรค สิ่ง ตางๆ  

  นอกจากนี้ ตอง สงเสริม ให ผูเรียน สามารถ พัฒนา ตาม ธรรมชาติ และ 

เต็ม ตาม ศักยภาพ  โดย สะทอน จาก การ ที่ นักศึกษา สามารถ เลือก เรียน รายวิชา  

หรือ เลือก ทำ โครงงาน หรือ ช้ินงาน ใน หัวขอ ท่ี สนใจใน ขอบเขต เน้ือหา ของ วิชา 

นั้นๆ

  รูปแบบ การ จัดการ เรียนรู ใน ระดับ การ อุดมศึกษา ตาม แนวทาง เนน 

ผูเรียน เปนสำคัญ ซึ่ง มุง พัฒนา ความรู และ ทักษะ ทาง วิชาชีพ ทักษะ ชีวิต

 และ ทักษะ สังคม มี ปรากฏ ใน วงการ ศึกษา ไทย หลาย รูปแบบ ตัวอยาง เชน 1 

  1) การ เรียนรู จาก กรณี ปญหา (Problem-based Learning : PBL)

   เปน รูปแบบ การ เรียนรู ที่ ให ผูเรียน ควบคุม การ เรียนรู ดวย ตน เอง 

ผูเรียน คิด และ ดำเนินการ เรียนรู กำหนด วัตถุ ประสงค และ เลือก แหลง 

เรียนรู ดวย ตน เอง  โดย ผูสอน เปน ผูให คำ แนะนำ  เปนการ สงเสริม ให เกิด 

การ แกปญหา มากกวา การ จำ เนื้อหา ขอเท็จจริง  เปนการ สงเสริม การ ทำงาน 

1 ดู เพิ่มเติม “รายงาน การ วิจัย การ สังเคราะห องคความรู เกี่ยวกับ การ จัดการ เรียนรู ที ่

เนน ตัว ผูเรียน เปนสำคัญ ตั้งแต พ.ศ. 2542-2547”
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เปนกลุม และ พัฒนา ทักษะ ทางสังคม ซ่ึง วิธีการ น้ี จะ ทำ ไดดี ใน การ จัดการ เรียน 

การ สอน ระดับ อุดมศึกษา เพราะ ผูเรียน มี ระดับ ความ สามารถ ทางการ คิด และ 

การ ดำเนินการ ดวย ตน เอง ไดดี

   เง่ือนไข ท่ี ทำใหเกิด การ เรียนรู ประกอบดวย ความรู เดิม ของ ผูเรียน 

ทำใหเกดิ ความ เขาใจ ขอมลู ใหม ได  การ จดั สถานการณ ที ่เหมอืนจรงิ สงเสรมิ 

การ แสดงออก และ การ นำไปใช อยาง มี ประสิทธิภาพ การ ใหโอกาส ผูเรียน

 ได ไตรตรอง ขอมูล อยาง ลึกซึ้ง ทำให ผูเรียน ตอบ คำ ถาม จดบันทึก สอน

 เพื่อน สรุป วิพากษ วิจารณ สมมติฐาน ที่ ได ตั้งไว ไดดี

  2) การ เรียนรู เปน รายบุคคล (individual study)

   เนื่องจาก ผูเรียน แตละบุคคล มี ความ สามารถ ใน การ เรียนรู และ 

ความ สนใจใน การ เรียนรู ที่ แตกตางกัน ดังนั้น จึง จำเปน ที่จะ ตอง มี เทคนิค 

หลาย วิธี เพื่อ ชวย ใหการ จัดการ เรียน ใน กลุม ใหญ สามารถ ตอบสนอง ผูเรียน 

แตละคน ที่ แตกตางกัน ได ดวย อาทิ

   2.1 เทคนิค การ ใช Concept Mapping ที่ มี หลักการ ใช ตรวจสอบ 

ความคิด ของ ผูเรียน วา คิด อะไร เขาใจ สิ่ง ที่ เรียน อยางไร แลว แสดง ออกมา 

เปน กราฟฟก

   2.2 เทคนิค Learning Contracts คือ สัญญา ที่ ผูเรียน กับ ผูสอน 

รวมกัน กำหนด  เพื่อ ใช เปน หลักยึด ใน การ เรียน วา จะ เรียน อะไร อยางไร 

เวลาใด ใช เกณฑ อะไร ประเมิน

   2.3 เทคนิค Know –Want-Learned ใช เชื่อมโยง ความรู เดิม กับ 

ความรู ใหม ผสมผสาน กับ การ ใช Mapping ความรู เดิม เทคนิค การ รายงาน 

หนา ชั้น ที่ ให ผูเรียน ไป ศึกษา คนควา ดวย ตน เอง มา นำ เสนอหนา ชั้น ซึ่ง อาจ

 มี กิจกรรม ทดสอบ ผูฟง ดวย

   2.4 เทคนิค กระบวนการ กลุม (Group Process) เปนการ เรียน 

ที่ ทำให ผูเรียน ได รวมมือกัน แลกเปลี่ยน ความรู ความคิด ซึ่ง กันและกัน เพื่อ

ให บรรลุ เปาหมาย เดียวกัน เพื่อ แกปญหา ให สำเร็จ ตาม วัตถุ ประสงค 
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  3) การ เรียนรู แบบ สรรค นิยม (Constructivism) 

   การ เรียนรู แบบนี้ มี ความ เชื ่อ พื้นฐาน วา “ผูเรียน เปน ผูสราง 

ความรู โดย การ อาศัย ประสบการณ แหง ชีวิต ท่ี ไดรับ เพ่ือ คน หาความ จริง”  โดย 

มี รากฐาน จาก ทฤษฎี จิตวิทยา และ ปรัชญา การ ศึกษา ที่ หลากหลาย  ซึ่ง นัก 

ทฤษฎี สรรค นิยม ได ประยุกต ทฤษฎี จิตวิทยา และ ปรัชญา การ ศึกษา ดังกลาว 

ใน รูปแบบ และ มุมมอง ใหม ซึ่ง แบงออก เปน 2 กลุม ใหญ คือ

   3.1 กลุม ที่ เนน กระบวนการ รูคิด ใน ตัว บุคคล (radical construc-

tivism or personal constructivism or cognitive oriented constructivist 

theories) เปนกลุม ที่ เนน การ เรียนรู ของ มนุษย เปน รายบุคคล โดย มี ความ เชื่อ 

วา มนุษย แตละคน รู วิธี เรียน และ รู วิธี คิด เพื่อ สราง องคความรู ดวย ตน เอง 

   3.2 กลุม ที่ เนน การ สราง ความรู โดย อาศัย ปฏิสัมพันธ ทางสังคม 

(social constructivism or socially oriented constructivist theories) เปน

กลุม ที่ เนน วา ความรู คือ ผลผลิต ทางสังคม โดย มี ขอตกลง เบื้องตน สอง 

ประการ คือ 1) ความรู ตอง สัมพันธกับ ชุมชน  2) ปจจัย ทาง วัฒนธรรม  

สังคม และ ประวัติ ศาสตร มีผลตอ การ เรียนรู ดังนั้น ครู จึง มีบทบาท เปน 

ผู อำนวย ความ สะดวก ใน การ เรียนรู 

  4) การ เรียนรู จาก การ สอน แบบ เอส ไอ พี

   การ สอน แบบ  เอส ไอ พี เปน รูปแบบ การ สอน ที่ พัฒนาขึ้น เพื่อ 

ฝก ทักษะ ทางการ สอนให กับ ผูเรียน ระดับ อุดมศึกษา สาขา วิชาการ ศึกษา ให 

มคีวามรู ความ เขาใจ และ ความ สามารถ เกีย่วกบั ทกัษะ การ สอน  โดย ผล ทีเ่กดิ 

กับ ผูเรียน มี ผล ทางตรง คือ การ มี ทักษะ การ สอน การ มีความรู ความ เขาใจ 

เกี่ยวกับ ทักษะ ทางการ สอน และ ผล ทางออม คือ การ สราง ความรู ดวย ตน เอง 

ความ รวมมือ ใน การ เรียนรู และ ความ พึงพอใจ ใน การ เรียนรู

  วิธีการ ที่ ใช ใน การ สอน คือ การ ทดลอง ฝก ปฏิบัติ จริง อยาง เขมขน 

ตอเนื่อง และ เปนระบบ โดย การ สอน แบบ จุลภาค มี ที่ ให ผูเรียน ทุกคน 

มี บทบาท ใน การ ฝก ทดลอง ตั้งแต เริ่มตน จน สิ้นสุด การ ฝก ขั้นตอน การ สอน 
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คือ ขั้น ความ รูความ เขาใจ ขั้น สำรวจ วิเคราะห และ ออกแบบ การ ฝก ทักษะ 

ข้ัน ฝก ทักษะ ข้ัน ประเมนิผล โครงสราง ทางสงัคม ของ รูปแบบ การ สอน อยู ใน 

ระดับ ปานกลาง ถึง ต่ำ ในขณะที่ ผูเรียน ฝก ทดลอง ทักษะ การ สอน นั้น ผูสอน 

ตอง ใหการ ชวยเหลือ สนับสนุน อยาง ใกล ชิด  ส่ิง ท่ีจะ ทำ ใหการ ฝก เปนไป อยาง 

มี ประสิทธิภาพ และ ประสิทธิผล คือ ความ พรอม ของ ระบบ สนับสนุน ไดแก 

หอง ปฏิบัติ การ สอน หอง สื่อ เอกสาร หลักสูตร และ การ สอน และ เครื่องมือ 

โสตทัศนูปกรณ ตางๆ ที่ เกี่ยวของ  

  5) การ เรียนรู แบบ แสวง หาความรู ได ดวย ตน เอง (Self-Study)

   การ เรียนรู แบบน้ี เปนการ ให ผูเรียน ศึกษา และ แสวง หาความรู ดวย 

ตน เอง เชน การ จัดการ เรียน การ สอน แบบ สืบคน (Inquiry Instruction) การ 

เรียน แบบ คนพบ (Discovery Learning) การ เรียน แบบ แกปญหา (Problem 

Solving) การ เรียนรู เชิง ประสบการณ (Experiential Learning) ซึ่ง การ เรียน 

การ สอน แบบ แสวง หาความรู ดวย ตน เอง น้ี ใช ใน การ เรียนรู ท้ังท่ี เปน รายบุคคล 

และ กระบวนการ กลุม 

  6) การ เรียนรู จาก การ ทำงาน (Work-based Learning) 

      การ เรียนรู แบบนี้ เปนการ จัดการ เรียน การ สอน ที่ สงเสริม ผูเรียน 

ให เกิด พัฒนาการ ทุก ดาน  ไมวา จะ เปนการ เรียนรู เน้ือหา สาระ  การ ฝก ปฏิบัติ จริง

ฝกฝน ทักษะ ทางสังคม ทักษะ ชีวิต ทักษะ วิชาชีพ การ พัฒนา ทักษะ การ คิด 

ขั้นสูง โดย สถาบัน การ ศึกษา มัก รวมมือ กับ แหลง งาน ใน ชุมชน รับผิดชอบ 

การ จัดการ เรียน การ สอน รวมกัน ต้ังแต การ กำหนด วัตถุ ประสงค การ กำหนด 

เนื้อหา กิจกรรม และ วิธีการ ประเมิน

  7) การ เรียนรู ท่ี เนน การ วิจัย เพือ่ สราง องคความรู (Research–based 

Learning) 

   การ เรียนรู ที่ เนน การ วิจัย ถือไดวา เปน หัวใจ ของ บัณฑิต ศึกษา  

เพราะ เปนการ เรียน ที่ เนน การ แสวง หาความรู ดวย ตน เอง ของ ผูเรียน โดย ตรง 
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เปนการ พัฒนา กระบวนการ แสวง หาความรู และ การ ทดสอบ ความ สามารถ 

ทางการ เรียนรู ดวย ตน เอง ของ ผูเรียน โดย รูปแบบ การ เรียน การ สอน อาจ แบง 

ได เปน 4 ลักษณะ ใหญ ๆ ไดแก การ สอน โดย ใช วิธี วิจัย เปน วิธีสอน การ สอน 

โดย ผูเรียน รวม ทำ โครงการ วิจัย กับ อาจารย หรือ เปน ผูชวย โครงการ วิจัย ของ 

อาจารย  การ สอน โดย ผูเรียน ศึกษา งานวิจัย ของ อาจารย และ ของ นัก วิจัย ช้ันนำ 

ใน ศาสตร ที่ ศึกษา และ การ สอน โดย ใช ผลการวิจัย ประกอบการ สอน

  8) การ เรียนรู ท่ี ใช วิธี สราง ผลงาน จาก การ ตกผลึก ทาง ปญญา (Crystal-

Based Approach) 

   การ จัดการ เรียนรู ใน รูป แบบนี้ เปนการ สงเสริม ให ผูเรียน ได 

สรางสรรค ความรู ความคิด ดวย ตน เอง ดวย การ รวบรวม  ทำความ เขาใจ 

สรุป วิเคราะห และ สังเคราะห จาก การ ศึกษา ดวย ตน เอง   เหมาะสำหรับ 

บัณฑิต ศึกษา เพราะ ผูเรียน ที่ เปน ผูใหญ มี ประสบการณ เกี่ยวกับ ศาสตร 

ที่ ศึกษา มา ใน ระดับ หนึ่ง แลว  

   วิธีการ เรียนรู เริ่มจาก การ ทำความ เขาใจ กับ ผูเรียน ให เขาใจ วัตถุ-

 ประสงค ของ การ เรียนรู ตาม แนว นี้   จากนั้น ทำความ เขาใจ ใน เนื้อหา และ 

ประเด็น หลัก ๆ  ของ รายวิชา   มอบหมายให ผูเรียน ไป ศึกษา วิเคราะห เอกสาร 

แนวคิด ตาม ประเด็น ท่ี กำหนด  แลว ให ผูเรียน พัฒนา แนวคิด ใน ประเด็นตาง ๆ  

แยก ทีละ ประเด็น  โดย ให ผูเรียน เขียน ประเด็น เหลาน้ัน เปน ผลงาน ใน ลักษณะ 

ที่ เปน แนวคิด ของ ตน เอง ที่ ผาน การ กลั่นกรอง วิเคราะห เจาะลึก จน ตกผลึก

 ทาง ความคิด เปนของ ตน เอง   จากน้ัน จึง นำ เสนอให กลุม เพ่ือน ได ชวยวิเคราะห 

วิจารณ อีกครั้ง

การ นำไปใช ประโยชน ระดับชาติ  หมายถึง การ นำไปใช ประโยชน นอก สถาบัน

 โดย หนวยงาน ราชการ ระดับ กรม หรือ เทียบเทา ขึ้น ไป หรือ รัฐวิสาหกิจ  

หรือ องคการ มหาชน  หรือ องคกร กลาง ระดับชาติ ทั้ง ภาครัฐและ เอกชน

เชน สภา อุตสาหกรรม แหง ประเทศ ไทย สภา หอการคา ไทย 
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   การ นำไปใช ประโยชน ระดับชาติ ไมวา ผลงาน จะ เกิดขึ้น ใน ป ใด

 ก็ตาม หาก นำมาใช ประโยชน ใน ป นั้น สามารถ นำมา นับ ได  แต การ นับ จะ ไม 

นับ ซ้ำ

งาน สรางสรรค หมายถึง ผลงาน ประดิษฐ คิดคน หรือ งาน สรางสรรค ทาง 

ศิลปกรรม และ จิตรกรรม หรือ ผลงาน แสดงออก ทาง ศิลปะ ดนตรี อันเปน 

ที่ยอมรับ ระดับ นานาชาติ และ ระดับชาติ  หรือ งาน ที่ ไดรับ สิทธิบัตร เปน

การ แสดง ความ กาวหนา ทางวิชาการ เสริมสราง องคความรู หรือ วิธีการ ที่ 

เปน ประโยชน ตอ สาขาวิชา  หรือ แสดง ความ เปน ตนแบบ  ตน ความคิด ของ 

ผลงาน หรือ แสดง ความ สามารถ ใน การ บุกเบิก งาน ใน สาขาวิชา นั้น   

รางวัล หรือ ประกาศ เกียรติคุณ ยกยอง ในดาน วิชาการ วิชาชีพ หมายถึง 

ผลงาน ทางวิชาการ หรือ วิชาชีพ ที่ ผาน การ แขงขัน หรือ ไดรับ การ คัดเลือก

 ใน ระดับชาติ หรือ นานาชาติ

ระดับชาติ  หมายถึง ระดับ หนวยงาน ราชการ ที่ เปน ระดับ กรม หรือ เทียบเทา 

ขึ้น ไป  หรือ รัฐวิสาหกิจ หรือ องคการ มหาชน หรือ องคกร กลาง ระดับชาต ิ

ทั้ง ภาครัฐ และ เอกชน

ระบบ และ กลไก 
  ระบบ (system)  ประกอบดวย วัตถุ ประสงค (objective)  ปจจัย 

นำเขา (input)   กระบวนการ (process)  และ ผลผลิต (output)  แต ใน การ 

ประเมิน ตาม คูมือ ของ สกอ. คำ วา ระบบ (system) จะ เนน ที่ กระบวนการ ซึ่ง 

หมายถึง ขั้นตอน การ ปฏิบัติ งาน ที่ มี การ กำหนด อยาง ชัดเจน วา ตอง ทำ อะไร 

บาง เพ่ือให ไดผล ออกมา ตามที ่ตองการ  ข้ันตอน การ ปฏิบัติ งาน จะ ตอง ปรากฏ 

ให ทราบ โดย ท่ัวกัน ไมวา จะ ใน รูป ของ เอกสาร หรือ ส่ือ อิเล็กทรอนกิส หรือ โดย 

วิธีการ อื่นๆ
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  กลไก  (mechanism) หมายถงึ  สิง่ ที ่ทำให ระบบ ม ีการ ขับ เคลือ่น หรือ 

ดำเนิน อยู ได โดย มี การ จัดสรร ทรัพยากร  มี การ จัด องคกร  หนวยงาน  หรือ 

กลุม บุคคล เปน ผู ดำเนินงาน

วารสาร ระดับ นานาชาติ ที่ ไมอยู ใน ฐานขอมูล สากล  หมายถึง  วารสาร ที่ 

คณะ บรรณาธิการ จะ ตอง เปน ผู ที่ มี ชื่อเสียง ใน สาขาวิชา ที่ เกี ่ยวของ กับ 

วารสาร โดย ตอง เปน ชาว ตางประเทศ อยาง นอย 1 คน และ ตอง มี ผู ทรงคุณวุฒิ 

รวม กลั่นกรอง ตนฉบับ กอน ตีพิมพ (Peer Review) นอกจากนั้น วารสาร 

ตอง มี บทความ วิจัย จาก ตางประเทศ ลง ตีพิมพ ดวย 

วารสาร ระดับชาติ   หมายถึง  วารสาร ที่ ตีพิมพ บทความ จาก นัก วิชาการ 

สถาบัน ตางๆ และ คณะ บรรณาธิการ จะ ตอง เปน ผู ที่ มี ชื่อเสียง ใน สาขา

วิชา ที่ เกี่ยวของ กับ วารสาร  โดย จะ ตอง มาจาก สถาบัน อื่นๆ ไม นอยกวา 

รอยละ 25  และ ตอง มี ผู ทรงคุณวุฒิ รวม กลั่นกรอง ตนฉบับ กอน ตีพิมพ (Peer 

Review) 
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¤ÓÍ¸ÔºÒÂà¾ÔèÁàμ ÔÁμ ÑÇº‹§ªÕéáÅÐà¡³± �¡ÒÃ»ÃÐàÁÔ¹ 

 ตัวบงชี้ การนับจำนวน การคิดรอบป 

1.1 มี การ กำหนด ปรัชญา หรือ 

 ปณิธาน ตลอดจน มี กระบวน-

การ พัฒนา กลยุทธ   แผนดำเนิน

งาน และ มี การ กำหนด ตัวบงชี ้

เพื่อ วัด ความ สำเร็จของ การ 

 ดำเนินงาน ตาม แผน ให ครบ 

 ทุก ภารกิจ

- ปงบประมาณ
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คำอธิบายเพิ่มเติมพรอมตัวอยางการคำนวณ

 เกณฑ มาตรฐาน ระดับ  2  และ เกณฑ มาตรฐาน ระดับ 3  

 กลยุทธ หมายถึง แผน กลยุทธ ซึ ่ง เปน แผน ระยะยาว  โดย ทั ่วไป มัก ใช

เวลา 5 ป  เป น แผนที ่ กำหนด ทิศ ทางการ พัฒนา ของ สถาบัน  จาก แผน

 กลยุทธ นำมา จัดทำ แผน ดำเนินการ หรือ แผน ปฏิบัติ การ หรือ แผน ประจำป 

ซึ่ง เปน แผนการ ทำงาน ของ เวลา 1 ป ใน แผน 1 ปนี้ จะ มี รายละเอียด โครงการ 

กิจกรรม ผู รับผิดชอบ  งบประมาณ  ตัวบงชี้ ความ สำเร็จ ของ การ ดำเนินงาน ตาม 

โครงการ หรือ กิจกรรม  และ คา เปาหมาย ของ ตัวบงชี้ ที่ กำหนด วา จะ ตอง ทำให 

ได   การ บรรลุ เปาหมาย ตาม ตัวบงชี้ ดังกลาว นี้ จะ นำไป คำนวณ ตัวบงชี้ ที่ 1.2 

รอยละ ของ การ บรรลุ เปาหมาย ตาม ตัวบงชี้ ของ การ ปฏิบัติ งาน ที่ กำหนด

 เกณฑ มาตรฐาน  ระดับ 4   ภารกิจ ของ สถาบัน อุดมศึกษา   มี 4 ภารกิจ  

ไดแก  การ เรียน การ สอน  การ วิจัย  การ บริการ วิชาการ แก สังคม  และ การ ทำนุ

บำรุง ศิลปวัฒนธรรม

 เกณฑ มาตรฐาน  ระดับ 6   “....อยาง สม่ำเสมอ”  หมายถึง  มี การ ดำเนินการ 

ใน ชวงเวลา ที่ ควร ดำเนินการ ทุกครั้ง   นั่น คือ มี การ วิเคราะห แผนการ ดำเนินงาน 

กับ แผน กลยุทธ ทุกป  เนื่องจาก แผนการ ดำเนินงาน เปน แผนที่ จัด ทำเปน รายป  

สวน การ วิเคราะห ความ สอดคลองกับ แผน ของ ชาติ และ สภาพการณ ปจจุบัน และ 

แนวโนม ใน อนาคต   ดำเนนิการ เมือ่ มี การ ปรับ เปลีย่น แผน ของ ชาต ิหรือ เมือ่ สภาพ 

เศรษฐกจิ สงัคม และ การเมอืง ม ีการ เปลีย่นแปลง ที ่กระทบ ตอ การ ดำเนนิงาน ของ 

สถาบัน อุดมศึกษา

  เกณฑ มาตรฐาน  ระดับ 7   “...อยาง ตอเนื่อง...” หมายถึง  มี การนำ ผล การ 

ประเมนิ และ ผล การ วิเคราะห ใน เกณฑ มาตรฐาน ระดับ 5 และ ระดับ 6 มา ปรบัปรงุ 

แผนการ ดำเนินงาน ทุกป เริ่ม ตั้งแต ปการศึกษา 2550 
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 ตัวบงชี้ การนับจำนวน การคิดรอบป 

-1.2  รอยละ ของ การ บรรล ุเปาหมาย 

ตาม ตัวบงช้ี ของ การ ปฏิบัติ งาน 

ที่ กำหนด

ปงบประมาณ
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คำอธิบายเพิ่มเติมพรอมตัวอยางการคำนวณ

    จำนวน ตัวบงชี้ ตาม แผน ปฎิบั ติ การ ประจำป ที่ ปฏิบัติ ได บรรลุ เปาหมาย
              X  100

    จำนวน ตัวบงชี้ ทั้งหมด ของ กิจกรรม ตาม แผน ปฏิบัติ การ ประจำป

            43       
=                 X  100   =   69.35 %

62

     ตัวบงชี้ ของ การ ปฏิบัติ งาน ที่ กำหนด หมายถึง  ตัวบงชี้ ของ การ ดำเนินงาน ตาม 

แผน ปฏิบัติ การ ประจำป ท่ี กำหนด โดย สถาบัน   ตามท่ี ระบุ ใน เกณฑ มาตรฐาน ระดับ 3

ของ ตัวบงชี้ ที่ 1.1 

(ทั้งนี้ อาจ ซ้ำ หรือไม ซ้ำ กับ ตัวบงชี้ ของ สกอ. สมศ. หรือ ก พร. ก็ได)

ตัวอยาง ใน การ คำนวณ

     ใน ปงบประมาณ 2551  หนวยงาน มี กิจกรรม ตาม แผน ปฏิบัติ การ ประจำป ท่ี กำหนด 

ไว 48 กิจกรรม  มี ตัวบงชี้ การ ดำเนินงาน ตาม แผน ทั้งหมด 62 ตัวบงชี้  เมื่อ สิ้น 

ปการศึกษา หนวยงาน สามารถ ดำเนิน กิจกรรม ตาม แผน ได 42 กิจกรรม มี ตัวบงชี้ 

ที่ ปฏิบัติ ได สูงกวา เปาหมาย 30 ตัวบงชี้ เปนไปตาม เปาหมาย 13 ตัวบงชี้  ต่ำกวา 

เปาหมาย 10 ตัวบงชี้ และ เปน ตัวบงชี้ ใน กิจกรรม ที่ ไมได ดำเนินการ 9 ตัวบงชี้    

     รอยละ ของ การ บรรลุ เปาหมาย ตาม ตัวบงชี้ ของ การ ปฏิบัติ งาน ที่ กำหนด เปน 

ดังนี้

ตัวตั้ง

-  จำนวน ตัวบงชี้ ที่ ปฏิบัติ ได บรรลุ เปาหมาย    =  30 + 13     =  43  ตัวบงชี้

ตัวหาร

-  จำนวน ตัวบงชี้ ทั้งหมด ของ กิจกรรม ตาม แผนงาน              =  62  ตัวบงชี้ 
 

สูตร ใน การ คำนวณ

 ดังนั้น  รอยละ ของ การ บรรลุ เปาหมาย ตาม ตัวบงชี้ ของ การ ปฏิบัติ งาน ที ่

กำหนด
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 ตัวบงชี้ การนับจำนวน การคิดรอบป 

-2.1  มี ระบบ และ กลไก ใน การ พัฒนา 

และ บริหาร หลักสูตร

ปการศึกษา

(ใช ปการศึกษา สำหรับ 

ทุก ตัวบงชี้ ของ 

องคประกอบที่ 2)
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คูมือการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2551

คำอธิบายเพิ่มเติมพรอมตัวอยางการคำนวณ

 เกณฑ มาตรฐาน ระดับ 6 

 หลักสูตร ที่ ไดมาตรฐาน  หมายถึง หลักสูตร ที่ จัดการ เรียน การ สอน ใน รอบ 

ปการศึกษา ที่ทำการ ประเมิน ที่ เปนไป ตามเกณฑ มาตรฐาน หลักสูตร ระดับ 

อุดมศึกษา พ.ศ. 2548  ของ สกอ.

 เกณฑ มาตรฐาน ระดับ 7  

     การ นับ หลักสูตร ปริญญาโท แผน ก. ให นับ หลักสูตร ที่ มี นักศึกษา ลงทะเบียน 

เรียน ใน รอบ ปการศึกษา ที่ทำการ ประเมิน (ทั้งนี้ การ นับ หลักสูตร ทั้งหมด ให นับ 

หลักสูตร ท่ี ไดรับ อนุมัติ ให เปด สอน ทุก ระดับ ปริญญา โดย นับ รวม หลักสูตร ท่ี งด รับ 

นักศึกษา แต ไม นับ รวม หลักสูตร ที่ สภา สถาบัน อนุมัติ ให ปด ดำเนินการ แลว)

ตัวอยาง ใน การ คำนวณ 

 จาก การ อาน รายงาน ประจำปฯ ของ มหาวิทยาลัย แหง หน่ึง พบ วา ใน ปการศึกษา 

2551 มหาวิทยาลัย มี หลักสูตร ที่ เปด สอน ทุก ระดับ ทั้งหมด 200 หลักสูตร จำแนก 

เปน หลักสูตร ระดับ อนุปริญญา  2 หลักสูตร ระดับ ปริญญาตรี 118 หลักสูตร

ระดับ ปริญญาโท (แผน ก) 20 หลักสูตร (ใน 20 หลักสูตร มี 1 หลักสูตร

 ที่ ไมมี นักศึกษา ลงทะเบียน เรียน ใน รอบป ที่ผานมา) ระดับ ปริญญาโท ที่ ระบ ุ

ทั้ง แผน ก และ แผน ข จำนวน 40 หลักสูตร   (ใน 40 หลักสูตร มี นักศึกษา เลือก 

ทำ วิทยานิพนธ (แผน ก) 31 หลักสูตร) ระดับ ปริญญาโท (แผน ข) 10  หลักสูตร 

และ ระดับ ปริญญาเอก 10 หลักสูตร

 ดังนั้น รอยละ ของ จำนวน หลักสูตร ระดับ บัณฑิต ศึกษา ที่ เนน การ วิจัย 

(ปรญิญาโท เฉพาะ แผน (ก) และ ปรญิญาเอก ที ่เปด สอน เทยีบกบั จำนวน หลักสตูร 

ทั้งหมด เปน ดังนี้

ตัวตั้ง   

-  หลักสูตร ระดับ บัณฑิต ศึกษา ที่ เนน การ วิจัย (ปริญญาโท เฉพาะ แผน (ก) และ 

 ปริญญาเอก) =   (20 - 1) + (31) + 10 = 60 หลักสูตร
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คูมือการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2551

 ตัวบงชี้ การนับจำนวน การคิดรอบป 

จำนวน อาจารย ประจำ

ที่ ปฏิบัติ งาน จริง

2.2  มี กระบวนการ เรียนรู ที่ เนน 

ผูเรียน เปนสำคัญ

2.4 จำนวน นักศึกษา เต็มเวลา เทียบ

เทา ตอ จำนวน อาจารย ประจำ

ปการศึกษา

ปการศึกษา
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คูมือการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2551

คำอธิบายเพิ่มเติมพรอมตัวอยางการคำนวณ

ตัวหาร  

หลักสูตร ที่ เปด สอน ทั้งหมด                   =   200  หลักสูตร

สูตร ใน การ คำนวณ

ดังนั้น รอยละ ของ หลักสูตร ระดับ บัณฑิต ศึกษา ที่ เนน การ วิจัย 

               

   เกณฑ มาตรฐาน ระดับ 5  มี การ ประเมิน ผลการเรียน การ สอน ที่ สอดคลอง

กับ สภาพ การ เรียนรู ที่ จัดให ผูเรียน และ อิง พัฒนาการ ของ ผูเรียน ทุก หลักสูตร 

หมายถึง มี วิธีการ ประเมิน ผลการเรียน ของ นักศึกษา และ การ สอน ของ อาจารย 

ที่ สอดคลองกับ วัตถุ ประสงค ของ การ เรียนรู ใน รายวิชา นั้น โดย มี การ วิเคราะห 

พัฒนาการ ของ ผูเรียน ประกอบ

 1.  เกณฑ มาตรฐาน ของ FTES ระดับ ปริญญาตรี ตอ จำนวน อาจารย ประจำ 

ใน กลุม สาขาวิชา ให ใช ตามที่ กำหนด ใน ตาราง หนา 31  หนังสือ คูมือ การ ประกัน 

คุณภาพ การ ศึกษา ภายใน สถานศึกษา ระดับ อุดมศึกษา  หรือ ตามเกณฑ วิชาชีพ 

ที่ มี การ กำหนด โดย สภา วิชาชีพ (มี หลักฐาน ชัดเจน)

 2.  ใน การ คำนวณ เพื่อ หา คา รอยละ ของ ความ เบี่ยงเบน ระหวาง จำนวน FTES 

ตอ อาจารย ประจำ กับ เกณฑ มาตรฐาน ใน ระดับ กลุม สาขาวชิา   ใช สูตร การ คำนวณ 

และ เกณฑ การ ประเมิน เหมือนเดิม ตามที่ ปรากฏ ใน หนา 31 – 32   หนังสือ คูมือ 

การ ประกัน คุณภาพ การ ศึกษา ภายใน สถานศึกษา ระดับ อุดมศึกษา

หลักสูตร ระดับ บัณฑิต ศึกษา ที่ เนน การ วิจัย 
(ปริญญาโท เฉพาะ แผน (ก) และปริญญาเอก)  
         X 100

              หลักสูตร ที่ เปด สอน ทั้งหมด

            60       
=                 X  100   =   30  %

200
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คำอธิบายเพิ่มเติมประกอบ
คูมือการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2551

 ตัวบงชี้ การนับจำนวน การคิดรอบป 
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คำอธิบายเพิ่มเติมประกอบ

คูมือการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2551

คำอธิบายเพิ่มเติมพรอมตัวอยางการคำนวณ

      แต ระดับ สถาบัน มี การ เปลี่ยนแปลง  กลาว คือ

เกณฑ การ ประเมิน   ให พิจารณา จาก รอยละ ของ จำนวน คณะ หรือ หนวยงาน 

จัดการ เรียน การ สอน ที่ เทียบ เทาที่ ไดมาตรฐาน ตามเกณฑ ที่ กำหนด (คะแนน 3)  

โดย มี เกณฑ การ ประเมิน ดังนี้  (ทั้งนี้ ยกเลิก สูตร การ คำนวณ เกณฑ มาตรฐาน 

ของ FTES ตอ อาจารย ประจำ ของ สถาบัน ใน หนาที่ 32)

เกณฑ การ ประเมิน

 คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3

 นอยกวา รอยละ 80 รอยละ80 –  99 รอยละ 100

ตัวอยางในการคำนวณ  

 ใน ปการศึกษา 2551 มหาวิทยาลัย แหง หนึ่ง มี คณะ หรือ หนวยงาน ที่ จัด

การ เรียน การ สอน ที่ เทียบเทา ทั้งหมด 20 คณะ โดย มี คณะ หรือ หนวยงาน ที่ จัด

การ เรียน การ สอน ที่ เทียบเทา ที่ มี จำนวน นักศึกษา เต็มเวลา เทียบเทา ตอ จำนวน 

อาจารย ประจำที่ ไดมาตรฐาน ตามเกณฑ ที่ กำหนด (คะแนน 3)  จำนวน 15 คณะ  

 รอยละ ของ จำนวน คณะ หรือ หนวยงาน จัดการ เรียน การ สอน ที่ เทียบ เทาที่ 

ไดมาตรฐาน ตามเกณฑ ที่ กำหนด (คะแนน 3) เปน ดังนี้

ตัวตั้ง 

 -  คณะ หรือ หนวยงาน จัดการ เรียน การ สอน ที่ เทียบเทา  15 คณะ ที่ มี จำนวน 

นักศึกษา เต็มเวลา เทียบเทา ตอ จำนวนอาจารย ประจำที่ ไดมาตรฐาน ตามเกณฑ ที ่

กำหนด(คือ ได คะแนน 3)

ตัวหาร 

 -  คณะ หรือ หนวยงาน จัดการ เรียน การ สอน ที่ เทียบเทา ทั้งหมด  20 คณะ

สูตรในการคำนวณ

   จำนวน คณะ หรือ หนวยงาน จัดการ เรียน การ สอน ที่ เทียบ เทาที่ ได คะแนน 3 คะแนน 
                                                                                                                              X  100                  

               จำนวน คณะ หรือ หนวยงาน จัดการ เรียน การ สอน ที่ เทียบเทา ทั้งหมด
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 ตัวบงชี้ การนับจำนวน การคิดรอบป 

2.5  สัดสวน ของ อาจารย ประจำที ่

มี วุฒิ ปริญญาตรี ปริญญาโท 

ปริญญาเอก หรือ เทียบเทา ตอ 

อาจารย ประจำ

ปการศึกษาจำนวน อาจารย ประจำ

รวม ที่ ปฏิบัติ งาน จริง

และ ลา ศึกษาตอ
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คำอธิบายเพิ่มเติมประกอบ

คูมือการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2551

คำอธิบายเพิ่มเติมพรอมตัวอยางการคำนวณ

            15       
=                 X  100   =   75 %

20

คำนวณ ได รอยละ 75  เมื่อ เปรียบ เทียบกับ เกณฑ  จะ ได 1 คะแนน   เพราะ รอยละ 

ของ จำนวน คณะ หรือ หนวยงาน จัดการ เรียน การ สอน ที่ เทียบ เทาที่ ไดมาตรฐาน 

ตามเกณฑ ที่ กำหนด นอยกวา รอยละ 80

 คุณวุฒิ อาจารย ประจำ พิจารณา จาก ระดับ คุณวุฒิ ที่ ไดรับ หรือ เทียบเทา ตาม 

หลักเกณฑ การ พิจารณา คุณวุฒิ ของ กระทรวง ศึกษาธิการ  กรณีท่ี มี การ ปรับ คุณวุฒิ 

การ ศึกษา  ให มี หลักฐาน การ สำเร็จ การ ศึกษา ภายใน รอบ ปการศึกษา นั้น 

ตัวอยาง ใน การ คำนวณ  

 ใน รอบ ปการศึกษา 2551 ( 1 มิย 51 – 31 พค 52) มหาวิทยาลัย แหง หนึ่ง 

มี อาจารย ประจำที่ ปฏิบตัิ งาน จริง 1,753 คน (โดย เปน อาจารย ที่ทำงาน เกิน 9 เดือน 

1,750 คน และ เปน อาจารย ใหม วุฒิ ปริญญาเอก บรรจุ เมื่อ วันที่ 1 ตุลาคม 2551 

จำนวน 6 คน) มี อาจารย ลา ศึกษาตอ 150 คน ใน จำนวน อาจารย ท้ังหมด 1903 คนน้ี 

มี คุณวุฒิ ระดับ ปริญญาตรี หรือ เทียบเทา 89 คน คุณวุฒิ ปริญญาโท หรือ เทียบเทา 

575 คน คุณวุฒิ ปริญญาเอก หรือ เทียบเทา 1,239 คน (เปน อาจารย ปฏิบัติ งาน จริง เกิน

9 เดือน 1,236 คน และ เปน อาจารย ใหม วุฒิ ปริญญาเอก บรรจุ เมื่อ วันที่ 1 ตุลาคม 

2551 จำนวน 6 คน)

 สัดสวน ของ อาจารย ประจำที่ มี วุฒิ ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก หรือ 

เทียบเทา ตอ อาจารย ประจำ ของ มหาวิทยาลัย แหงนี้ ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2552 

เปน ดังนี้

ตัวต้ัง 

-  จำนวน อาจารย ประจำ ทั้งหมด วุฒิ ปริญญาตรี หรือ เทียบ เทาที่ ปฏิบัติ งาน จริง 

 และ ลา ศึกษาตอ     =  89  คน
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 ตัวบงชี้ การนับจำนวน การคิดรอบป 

2.6 สัดสวน ของ อาจารย ประจำ

ที่ ดำรงตำแหนง อาจารย  

 ผูชวย ศาสตราจารย    

จำนวน อาจารย ประจำ

รวม ที่ ปฏิบัติ งาน จริง

และ ลา ศึกษาตอ

ปการศึกษา
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คำอธิบายเพิ่มเติมพรอมตัวอยางการคำนวณ

-  จำนวน อาจารย ประจำ ทั้งหมด วุฒิ ปริญญาเอก หรือ เทียบ เทาที่ปฏิบัติ งาน จริง 

 และ ลา ศึกษาตอ =  1,239  คน

ตัวหาร  

-  จำนวน อาจารย ประจำ ทั้งหมด รวม ทั้งที่ ปฏิบัติ งาน จริง และ ลา ศึกษาตอ 

    =  1,903  คน

สูตร ใน การ คำนวณ

       

           

 

และ

 

ดังนั้น  สัดสวน อาจารย ประจำ วุฒิ ปริญญาเอก หรือ เทียบเทา ตอ อาจารย ประจำ

และสัดสวน อาจารย ประจำ วุฒิ ปริญญาตรี หรือ เทียบเทา ตอ อาจารยประจำ

 กรณี สถาบัน การ ศึกษา ที่ ไมอยู ในสังกัด ของ กระทรวง ศึกษาธิการ  และ ไมมี 

ระบบ ตำแหนง วิชาการ   ไม ตอง ประเมิน ตัวบงชี้ นี้

      อาจารย ประจำ ทั้งหมด วุฒิ ปริญญาเอก หรือ เทียบเทา
                                                                                                     X 100            
อาจารย ประจำ ทั้งหมดรวม ทั้งที่ ปฏิบัติ งาน จริง และ ลา ศึกษาตอ

         อาจารยประจำทั้งหมดวุฒิปริญญาตรีหรือเทียบเทา                         
                                                                                                        X 100
 อาจารยประจำทั้งหมดรวมทั้งที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาตอ

         1,239       
=                   X  100   =   65.11 %

1,903

           89       
=                   X  100   =   4.68 %

1,903
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คำอธิบายเพิ่มเติมประกอบ
คูมือการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2551

 ตัวบงชี้ การนับจำนวน การคิดรอบป 

 รอง ศาสตราจารย และ 

 ศาสตราจารย
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คำอธิบายเพิ่มเติมประกอบ

คูมือการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2551

คำอธิบายเพิ่มเติมพรอมตัวอยางการคำนวณ

ตัวอยาง ใน การ คำนวณ  

 ใน รอบ ปการศึกษา 2551 มหาวิทยาลัย แหง หนึ่ง มี อาจารย ประจำที่ ปฏิบัติ งาน 

จริง และ ลา ศึกษาตอ จำนวน 1,903 คน โดย เปน อาจารย ประจำที่ ไมมี ตำแหนง 

ทางวิชาการ จำนวน 560 คน เปน อาจารย ประจำที่ มี ตำแหนง ผูชวย ศาสตราจารย 

จำนวน 581 คน  ตำแหนง รอง ศาสตราจารย จำนวน 540 คน และ ตำแหนง 

ศาสตราจารย จำนวน 222 คน

 สัดสวน อาจารย ประจำที่ ดำรง ตำแหนง อาจารย ผูชวย ศาสตราจารย 

รอง ศาสตราจารย  และ ศาสตราจารย ทางวิชาการ เปน ดังนี้

ตัวตั้ง

- จำนวน อาจารย ประจำ ทั้งหมด ที่ มี ตำแหนง ผศ. รศ. และ ศ.รวมกัน

 = 581 + 540 + 222  = 1,343 คน

-   จำนวน อาจารย ประจำ ทั้งหมด ที่ มี ตำแหนง รศ. ขึ้น ไป  

 = 540 + 222  =  762 คน

ตัวหาร

-  จำนวน อาจารย ประจำทั้งหมดรวม ทั้งที่ ปฏิบัติ งาน จริง และ ลา ศึกษาตอ         

  =  1,903 คน

สูตร ใน การ คำนวณ

และ

     จำนวนอาจารยประจำที่ดำรงตำแหนง ผศ. รศ. และ ศ. รวมกัน                   
                                                              X 100        

จำนวนอาจารยประจำทั้งหมดรวมทั้งที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาตอ

       จำนวนอาจารยประจำที่ดำรงตำแหนง รศ. และ ศ. รวมกัน                          
                                                                     X 100        
จำนวนอาจารยประจำทั้งหมดรวมทั้งที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาตอ
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คำอธิบายเพิ่มเติมประกอบ
คูมือการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2551

 ตัวบงชี้ การนับจำนวน การคิดรอบป 

2.7 มี กระบวนการ สงเสริม การ 

 ปฏิบัติ ตาม จรรยาบรรณ

 วิชาชีพ ของ คณาจารย

2.9 รอยละ ของ บัณฑิต ระดับ 

 ปริญญาตรี ที่ ได งาน ทำ และ 

 การ ประกอบ อาชีพอิสระ 

 ภายใน 1 ป

ปการศึกษา

ปการศึกษา
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คำอธิบายเพิ่มเติมประกอบ

คูมือการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2551

คำอธิบายเพิ่มเติมพรอมตัวอยางการคำนวณ

ดังนั้น สัดสวน อาจารย ประจำที่ ดำรง ตำแหนง ผศ. รศ. และศ.

และ สัดสวน อาจารย ประจำที่ ดำรง ตำแหนง รศ.ขึ้น ไป

 

 ให พิจารณา ตาม ประกาศ คณะกรรมการ ขาราชการ พลเรือน ใน สถาบัน 

อุดมศึกษา วาดวย มาตรฐาน จรรยาบรรณ ที่ พึงมี ใน สถาบัน อุดมศึกษา ที่ ก พอ. 

กำหนด เปน อยาง นอย   สำหรบั เกณฑ มาตรฐาน ระดับ 5  หมายถงึ มี การ วิเคราะห 

และ สรุป ปจจัย เสี่ยง รวมถึง จัดทำ แผน ปองกัน ความ เสี่ยง ที่จะ เกิด การ ทำผิด 

จรรยาบรรณ และ ดำเนินการ ตาม แผนที่ กำหนด

 การ เกณฑ ทหาร  ศึกษาตอ  และ อุปสมบท  ไม นับวา มี งาน ทำ  และ ให นับ เฉพาะ 

ผู ที่ ตอบ แบบสอบถาม ใน เรื่อง นั้น ๆ เทานั้น

ตัวอยาง ใน การ คำนวณ

 ผล จาก การ ศึกษา หลักฐาน ปการศึกษา 2551 ระหวาง การ ตรวจ เย ี ่ยม 

มหาวิทยาลัย แหง หนึ่ง พบ วา ใน ปการศึกษา 2551 มี ผูสำเร็จ การ ศึกษา ใน ระดับ 

ปริญญาตรี ที่ เรียน ใน หลักสูตร ภาค ปกติ และ ภาค พิเศษ จาก คณะ ตางๆ  10 คณะ 

รวมทั้งสิ้น 5,734 คน และ ได ตอบ แบบ สำรวจ การ มี งาน ทำ พรอม สง ขอมูล ให กับ 

มหาวิทยาลัย รวมทั้งสิ้น 5,500 คน  

 จาก การ ตอบ แบบ สำรวจ เร่ือง การ มี งาน ทำ จำนวน 5,500 คน พบ วา เปน ผูสำเร็จ 

การ ศกึษา ที ่ไมม ีงานประจำ ทำ กอน เขา ศกึษา จำนวน 5,000 คน    และ ม ีงานประจำ 

ทำ อยู แลว จำนวน 500 คน  เมื่อ สำเร็จ การ ศึกษา แลว ผูสำเร็จ การ ศึกษา ที่ ยัง ไมมี 

งาน ทำได เขา ศึกษาตอ ระดับ บัณฑิต ศึกษา จำนวน 998 คน  ลา อุปสมบท 1 คน  

เกณฑ ทหาร  1 คน  และ ได งาน ทำ หรือ มี กิจการ ของ ตน เอง ท่ี มี รายได ประจำ ภายใน 

         1,343       
=                   X  100   =   70.57 %

1,903

           762       
=                   X  100   =  40.04 %

1,903
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คำอธิบายเพิ่มเติมประกอบ
คูมือการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2551

 ตัวบงชี้ การนับจำนวน การคิดรอบป 

2.10 รอยละ ของ บัณฑิต ระดับ 

 ปริญญาตรี ที่ ไดรับ เงินเดือน 

เริ่มตน เปนไป ตามเกณฑ

ปการศึกษา
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คำอธิบายเพิ่มเติมประกอบ

คูมือการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2551

คำอธิบายเพิ่มเติมพรอมตัวอยางการคำนวณ

ระยะเวลา 1 ป นับจาก สำเร็จ การ ศึกษา จำนวน  3,800  คน  

ตัวตั้ง

-  จำนวน บัณฑิต ปริญญาตรี ที่ ไมมี งาน ทำ ประจำ กอน เขา ศึกษา และ ได งาน ทำ

  หรือ ประกอบ อาชีพอิสระ หลัง สำเร็จ การ ศึกษา   =  3,800  คน

ตัวหาร

- จำนวน บัณฑิต ระดับ ปริญญาตรี ที่ ไมมี งาน ทำ ประจำ กอน เขา ศึกษา

   =  5,000 คน

-   จำนวน บัณฑิต ระดับ ปริญญาตรี ที่ ศึกษาตอ ระดับ บัณฑิต ศึกษา ลา อุปสมบท 

และ เกณฑ ทหาร   =  998 + 1 + 1  =  1,000 คน

สูตร ใน การ คำนวณ

 

ดังนั้น รอยละ ของ บัณฑิต ระดับ ปริญญาตรี ที่ ได งาน ทำ และ การ ประกอบ อาชีพ

อิสระ ภายใน 1 ป เทากับ

เงินเดือน หมายถึง  เงินเดือน หรือ รายรับ หรือ ราย ไดที่ ไดรับ เปนประจำ ทุกเดือน

ตัวอยาง ใน การ คำนวณ

      ผล จาก การ ศึกษา ภาวะ การ มี งาน ทำ ของ บัณฑิต มหาวิทยาลัยแหง หนึ่ง 

มี จำนวน ผูสำเร็จ การ ศึกษา ที่ ไมมี งานประจำ กอน เขา ศึกษา และ ได งาน ทำ หรือ 

มี กิจการ ของ ตน เอง ท่ี มี รายได ประจำ ภายใน ระยะเวลา 1 ป นับจาก สำเรจ็ การ ศึกษา 

จำนวนบัณฑิตระดับ ป.ตรีที่ไมมีงานทำประจำกอนเขาศึกษาและไดงานทำ
และประกอบอาชีพอิสระหลังสำเร็จการศึกษา
              X 100
จำนวนบัณฑิตระดับ ป.ตรีที่ไมมีงานทำประจำกอนเขาศึกษา – จำนวนบัณฑิต
ระดับ ป.ตรีที่ศึกษาตอระดับบัณฑิตศึกษา และลาอุปสมบทและเกณฑทหาร

           3,800       
=                          X  100   =  95.00 %

5,000 - 1,000
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คำอธิบายเพิ่มเติมประกอบ
คูมือการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2551

 ตัวบงชี้ การนับจำนวน การคิดรอบป 
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คำอธิบายเพิ่มเติมประกอบ

คูมือการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2551

คำอธิบายเพิ่มเติมพรอมตัวอยางการคำนวณ

จำนวน 3,800 คน  โดย รับ เงินเดือน รวม รายได ประจำ อื่นๆ จำนวน 7,940 .- บาท

(ตามเกณฑ ก.พ.) จำนวน  2,567 คน ไดรับ เงินเดือน รวม รายได ประจำ อื่นๆ 

8,000 - 12,000.- บาท จำนวน 1,144 คน และ ไดรับ เงินเดือน รวม รายได ประจำ อ่ืนๆ 

7,000 - 7,900 บาท  จำนวน  89  คน

 รอยละ ของ บณัฑติ ระดับ ปรญิญาตร ีที ่ไดรับ เงนิเดอืน เริม่ตน เปนไป ตามเกณฑ 

เปน ดังนี้

ตัวต้ัง

-  จำนวน บัณฑติ ระดับ ปริญญาตร ีท่ี ไมมี งาน ทำ ประจำ กอน เขา ศึกษาและ ได งาน 

 ทำ หรือ ประกอบ อาชีพอิสระ และ ไดรับ เงินเดือน เริ่ม เปนไป ตามเกณฑ หรือ 

 สูงกวา เกณฑ หลัง สำเร็จ การ ศึกษา = 2,567 + 1,144 = 3,711 คน

ตัวหาร

-  จำนวน บัณฑิต ปริญญาตรี ที่ ไมมี งาน ทำ ประจำ กอน เขา ศึกษา และ ได งาน ทำ

  หรือ ประกอบ อาชีพอิสระ หลัง สำเร็จ การ ศึกษา =  3,800 คน

สูตรในการคำนวณ

ดังนั้น รอยละ ของ บัณฑิต ระดับ ปริญญาตรี ที่ ไดรับ เงินเดือน เริ ่มตน เปนไป 

ตามเกณฑ    เทากับ

จำนวน บัณฑิต ระดับ ป.ตรี ที่ ไมมี งาน ทำ ประจำ กอน เขา ศึกษา และ ได งาน ทำ และ ประกอบ อาชีพอิสระ
 และ ได รับเงิน เริ่มตน เปนตามเกณฑ + บัณฑิต ระดับ ป.ตรี ที่ ได งาน ทำ และ ประกอบ อาชีพอิสระ และ 
ไดรับ เงินเดือนเริ่มตน สูงกวา เกณฑ หลัง สำเร็จ การ ศึกษา                                                                                  
                                                                                                                                                              X 100
จำนวน บัณฑิต ระดับ ป.ตรี ที่ ไมมี งาน ทำ ประจำ กอน เขา ศึกษา และ ได งาน ทำ 
หรือ ประกอบ อาชีพอิสระ หลัง สำเร็จ การ ศึกษา

           3,711      
=                       X  100   =  97.66 %

3,800
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คำอธิบายเพิ่มเติมประกอบ
คูมือการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2551

 ตัวบงชี้ การนับจำนวน การคิดรอบป 

2.12 รอยละ ของ นักศึกษา ปจจุบัน 

และศิษยเกา ท่ี สำเร็จ การ ศึกษา 

ใน รอบ 5 ปที่ผานมา ที่ ไดรับ 

การ ประกาศ เกยีรตคุิณยกยอง 

ในดาน วิชาการ วิชาชีพ 

 คุณธรรม จริยธรรม กีฬา 

 สขุภาพ ศลิปะ และ วัฒนธรรม 

และ ดาน สิ่งแวดลอม 

 ในระดับชาติ หรือ นานาชาติ

ปการศึกษา1. นับ ซ้ำ ได  หาก 

นักศึกษา หรือ 

ศิษยเกา ผู นั้น ไดรับ 

รางวัล หรือ ประกาศ 

เกียรติคุณ หลายครั้ง

2.  ถา ผู ไดรับ รางวัล 

 หรือ ประกาศ 

 เกียรติคุณ เปน

 ศิษยเกา หลาย สถาบนั

สถาบัน เหลานั้น 

 ตาง ก็ สามารถ

 นับ รางวัล นั้น ได

หมายเหตุ   รางวัล 

หรือ ประกาศ 

เกียรติคุณ ยกยอง 

ในดาน วิชาการ 

วิชาชีพ หมายถึง 

ผลงาน ทางวิชาการ 

หรือ วิชาชีพ ที่ ผาน 

การ แขงขัน หรือ 

ไดรับ การ คัดเลือก 

ใน ระดับชาติ หรือ 

นานาชาติ
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คูมือการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2551

คำอธิบายเพิ่มเติมพรอมตัวอยางการคำนวณ

ตัวอยาง ใน การ คำนวณ

     จาก การ ศึกษา หลักฐาน ปการศึกษา 2551 ระหวาง การ ตรวจ เยี่ยม มหาวิทยาลัย 

แหง หนึ่ง ซึ่ง มี นักศึกษา ปจจุบัน จาก 380 หลักสูตร รวมทั้งสิ้น 27,768 คน จำแนก 

เปน นักศกึษา ระดับ ระดับ อนปุรญิญา380 คน  ระดับ ปรญิญาตร ี22,294 คน ระดับ 

ปริญญาโท  4,920 คน และ ระดับ ปริญญาเอก 174 คน และ มี ศิษยเกา ที่ สำเร็จ การ 

ศึกษา ใน รอบ 5 ป ที่ผานมา ทั้งหมด ทุก ระดับ การ ศึกษา รวม  36,700 คน จำแนก 

เปน ระดับ อนุปริญญา  400 คน ระดับ ปริญญาตรี 26,000 คน ระดับ ปริญญาโท 

10,000 คน และ ระดับ ปริญญาเอก  300  คน

 จาก จำนวน นักศึกษา ปจจุบัน และ ศิษยเกา ที่ สำเร็จ การ ศึกษา ใน รอบ 5 ป

 ที่ผานมา ทั้งหมด ทุก ระดับ การ ศึกษา ไดรับ รางวัล ประกาศ เกียรติคุณ ยกยอง

 ระดับชาติ หรือ นานาชาติ ใน ปการศึกษา 2551 จำนวน รวมทั้งสิ้น 36 คน จำแนก 

เปน รางวัล ดาน วิชาการ วิชาชีพ 14 คน (เปน รางวัล ผลงานวิจัย และ หรือ วิทยานิพนธ 

4 คน) ดาน คุณธรรม จริยธรรม 10 คน ดาน กีฬา สุขภาพ  3 คน ดาน ศิลปะ และ 

วัฒนธรรม 3 คน และ ดาน สิ่งแวดลอม 6 คน

 รอยละ ของ นักศึกษา ปจจุบัน และ ศิษยเกา ที่ สำเร็จ การ ศึกษา ใน รอบ 5 ป 

ที่ผานมา ที่ ไดรับ การ ประกาศ เกียรติคุณ ยกยอง ในดาน วิชาการ วิชาชีพ คุณธรรม 

จริยธรรม กีฬา สุขภาพ ศิลปะ และ วัฒนธรรม และ ดาน สิ่งแวดลอม ใน ระดับชาติ 

หรือ นานาชาติ เปน ดังนี้

1.  สำหรับ เกณฑ ทั่วไป  การ คิด คา รอยละ ของ ตัวบงชี้ คำนวณ มาจาก

ตัวตั้ง

- จำนวน นักศึกษา ปจจุบัน และ ศิษยเกา ที ่ สำเร็จ การ ศึกษา ใน รอบ 5 ป 

 ที่ผานมา ทั้งหมด ทุก ระดับ การ ศึกษา ที่ ไดรับ รางวัล ทุก ประเภท ใน ปการศึกษา 

 ปจจบุัน  =  36  คน
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คูมือการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2551

คำอธิบายเพิ่มเติมพรอมตัวอยางการคำนวณ

ตัวหาร

- จำนวน นักศึกษา ปจจุบัน และ ศิษยเกา ที่ สำเร็จ การ ศึกษา ใน รอบ 5 ป

 ที่ผานมา ทั้งหมด ทุก ระดับ การ ศึกษา  = 27,768 + 36,700 = 64,468 คน

สูตร การ คำนวณ

ดังนั้น  รอยละ ของ นักศึกษา ปจจุบัน และ ศิษยเกา ที่ สำเร็จ การ ศึกษา ใน รอบ 5 ป 

ที่ผานมา ที่ ไดรับ การ ประกาศ เกียรติคุณ ยกยอง ในดาน วิชาการ วิชาชีพ คุณธรรม 

จริยธรรม กีฬา สุขภาพ ศิลปะ และ วฒันธรรม และ ดาน สิ่งแวดลอม ใน ระดับชาติ 

หรือ นานาชาติ

 

2. สำหรับ เกณฑ เฉพาะ สถาบัน ที่ เนน การ ผลิต บัณฑิต และ วิจัย     

การ คิด คา รอยละ คิด เหมือน เกณฑ ทั่วไป  ยกเวน เกณฑ คะแนน 3  ขอ 2  โดย 

คำนวณ มาจาก

ตัวตั้ง 

จำนวน นักศึกษา บัณฑิต ศึกษา ปจจุบัน และ ศิษยเกา ระดับ บัณฑิต ศึกษา ที่ สำเร็จ 

การ ศึกษา ใน รอบ 5 ป ที่ผานมา ทั้งหมด ที่ ไดรับ รางวัล ประกาศ เกียรติคุณ ยกยอง 

ระดับชาติ หรือ นานาชาติ จาก ผลงานวิจัย และ หรือ วิทยานิพนธ  =  4  คน

ตัวหาร

จำนวน นักศึกษา บัณฑิต ศึกษา ปจจุบัน และ ศิษยเกา ระดับ บัณฑิต ศึกษา ที่ สำเร็จ 

การ ศึกษา ใน รอบ 5 ป ที่ผานมา ทั้งหมด 

= 4,920 + 174 + 10,000 + 300  =  15,394  คน

จำนวนนักศึกษาปจจุบันและศิษยเกาที่สำเร็จการศึกษาในรอบ 5 ปที่ผานมาทั้งหมด

ทุกระดับการศึกษาที่ไดรับรางวัลทุกประเภทในปการศึกษาปจจุบัน       
                             X 100

จำนวนนักศึกษาปจจุบันและศิษยเกาที่สำเร็จการศึกษาในรอบ 5 ปที่ผานมาทั้งหมดทุกระดับการศึกษา

             36     
=                       X  100   =  0.056 %

64,468
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คูมือการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2551

คำอธิบายเพิ่มเติมพรอมตัวอยางการคำนวณ

สูตร การ คำนวณ

ดังนั้น นักศึกษา บัณฑิต ศึกษา และ ศิษยเกา ที่ ไดรับ รางวัล จาก ผลงานวิจัย และ หรือ 

วิทยานิพนธ  

3. สำหรับ เกณฑ เฉพาะ สถาบัน ที่ เนน การ ผลิต บัณฑิต และ พัฒนา ศิลป วัฒนธรรม

การ คิด คา รอยละ คิด เหมือน เกณฑ ทั่วไป ยกเวน เกณฑ คะแนน 3  ขอ 2 โดย 

คำนวณ มาจาก

ตัวตั้ง

จำนวน นัก ศึกษา ปจจุบัน และ ศิษยเกา ที่ สำเร็จ การ ศึกษา ใน รอบ 5 ปที่ผานมา 

ท้ังหมด ทุก ระดับ การ ศึกษา ท่ี ไดรับ รางวัล ดาน ศิลปะ และ วัฒนธรรม ใน ปการศึกษา 

ปจจุบัน  =  3  คน

ตัวหาร

- จำนวน นักศึกษา ปจจุบัน และ ศิษยเกา ที่ สำเร็จ การ ศึกษา ใน รอบ 5 ป ที่ผานมา

  ทั้งหมด ทุก ระดับ การ ศึกษา ที่ ไดรับ รางวัล ทุก ประเภท ใน ปการศึกษา ปจจุบัน  

 =  36  คน

สูตร การ คำนวณ

จำนวน นักศึกษา บัณฑิต ศึกษา ปจจุบัน และ ศิษยเกา ระดับ บัณฑิต ที่ สำเร็จ การ ศึกษา ใน รอบ 5 ป ที่ผานมา 

ที่ ไดรับ รางวัล จาก ผลงานวิจัย และ หรือ วิทยานิพนธ ใน ปการศึกษา ปจจุบัน 
                            X 100    

จำนวน นักศึกษา บัณฑิต ศึกษา ปจจุบัน และ ศิษยเกา ระดับ บัณฑิต ศึกษา ที่ สำเร็จ การ ศึกษา ใน รอบ 5 ป 

ที่ผานมา ทั้งหมด

            4     
=                       X  100   =  0.026 %

15,394

จำนวนนักศึกษาปจจุบันและศิษยเกาที่สำเร็จการศึกษาในรอบ 5 ปที่ผานมาทั้งหมดทุกระดับการศึกษา

ที่ไดรับรางวัลดานศิลปะและวัฒนธรรมในปการศึกษาปจจุบัน 
                                                                                                                                                          X 100

จำนวนนักศึกษาปจจุบันและศิษยเกาที่สำเร็จการศึกษาในรอบ 5 ปที่ผานมาทั้งหมดทุกระดับการศึกษา

ที่ไดรับรางวัลทุกประเภทในปการศึกษาปจจุบัน
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2.13  รอยละ ของ อาจารย ประจำ 

 หลักสูตร บัณฑิต ศึกษา ซึ่ง มี

 คุณสมบัติ เปน ที่ปรึกษา 

 วิทยานิพนธ ที่ ทำหนาที่ 

 อาจารย ที่ปรึกษา วิทยานิพนธ 

(เฉพาะ สถาบัน ที่ เนน การ ผลิต 

บัณฑิต และ วิจัย)

จำนวน อาจารย ประจำ

(นับ เฉพาะที่ ปฏิบัติ 

งาน จริง)

ปการศึกษา
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คูมือการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2551
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ดังนั้น นักศึกษา บัณฑิต ศึกษา และ ศิษยเกา ที่ ไดรับ รางวัล ดาน ศิลป วัฒนธรรม

  การ นับ อาจารย ประจำ หลักสูตร บัณฑิต ศึกษา ซึ่ง มี คุณสมบัติ เปน ที่ปรึกษา 

วิทยานพินธ  หาก ประจำ อยู ใน สาขา หน่ึง  แลวไป เปน ทีป่รกึษา วิทยานพินธ ให กบั 

อีก สาขา หน่ึง ท้ัง ใน ระดับ คณะ และ สถาบัน  สามารถ นำมา นับ ได   แต จะ ไม นับ หาก 

เปน อาจารย ประจำ หลักสูตร ของ สถาบัน หน่ึง และ ไป เปน ท่ีปรึกษา วิทยานิพนธ ให 

อีก สถาบัน หนึ่ง

ตัวอยาง ใน การ คำนวณ

     ใน รอบ ปการศึกษา 2551 มหาวิทยาลัย แหง หนึ่ง มี อาจารย ประจำที่ ปฏิบัติ งาน 

จริง และ ลา ศึกษาตอ จำนวน 1,903 คน โดย เปน อาจารย ประจำ หลักสูตร ระดับ 

บัณฑิต ศึกษา ท่ี ปฏิบัติ งาน จริง และ มี คุณสมบติั ครบถวน ท่ีจะ เปน อาจารย ท่ีปรึกษา 

วิทยานิพนธ จำนวน 1,325 คน และ ทำหนาที่ เปน ที่ปรึกษา วิทยานิพนธ 1,325  

คน ใน จำนวน นี้ เปน อาจารย ที่ปรึกษา ให กับ มหาวิทยาลัย อื่น โดย ไม เปน ให กับ 

มหาวิทยาลัย ตน เอง 76 คน

ตัวตั้ง

-   จำนวน อาจารย ประจำ หลักสูตร บัณฑิต ศึกษา ที่ ทำหนาที ่ เปน ที่ปรึกษา 

 วิทยานิพนธ (นับ เฉพาะที่ ปฏิบัติ งาน จริง) = 1,325 – 76 = 1,249 คน

ตัวหาร

จำนวน อาจารย ประจำ หลักสูตร บัณฑิต ศึกษา ที่ มี คุณสมบัติ ครบถวน ที่จะ เปน 

อาจารย ที่ปรึกษา วิทยานิพนธ (นับ เฉพาะที่ ปฏิบัติ งาน จริง)  = 1,325 คน

สูตร ใน การ คำนวณ

            3     
=                    X  100   =  8.33 %

36

     จำนวนอาจารยประจำหลักสูตรบัณฑิตศึกษาที่ทำหนาที่เปนอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ
                                                                                                                                                         X 100

    จำนวนอาจารยประจำหลักสูตรบัณฑิตศึกษาที่มีคุณสมบัติครบถวนที่จะเปนอาจารย

    ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ (เฉพาะที่ปฏิบัติงานจริง)     
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3.2 มี การ สงเสริม กิจกรรม 

 นักศึกษา ที่ ครบถวน และ 

 สอดคลองกับ คุณลักษณะ 

 ของ บัณฑิต ที่ พึงประสงค

ปการศึกษา

 (ใช ปการศึกษา สำหรับ

 ตัวบงชี้ ที่ 3.1 ดวย)

4.1  มี การ พัฒนา ระบบ และ กลไก 

ใน  การ  สนับสนุน  การ  ผลิต 

งานวิจัย และ งาน สรางสรรค

ปการศึกษา

(ใชปการศึกษาสำหรับ

 ตัวบงชี้ที่ 4.2 ดวย)   

4.3  เงิน สนับสนุน งานวิจัย และ 

งาน สรางสรรค จาก ภายใน และ 

ภายนอก สถาบัน ตอ จำนวน 

อาจารย ประจำ

1. จำนวน อาจารย 

ประจำ ใหนับ รวม 

นัก วิจัย  แต ไม นับ 

รวม อาจารย ประจำ 

-  สำหรับ จำนวน เงิน  

 สามารถ เลือก ใช ตาม

 ปการศึกษา หรือ

 ปงบประมาณ หรือ
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ดังนั้น  รอยละ ของ อาจารย ประจำ หลักสูตร บัณฑิต ศึกษา ซึ่ง มี คุณสมบัติ เปน 

ที่ปรึกษา วิทยานิพนธ ที่ ทำหนาที่ อาจารย ที่ปรึกษา วิทยานิพนธ 

(เฉพาะ สถาบัน ที่ เนน การ ผลิต บัณฑิต และ วิจัย)   

 

 เกณฑ มาตรฐาน ระดับ 2  

 ความ หมาย ของ กิจกรรม กีฬา และ การ สงเสริม สุขภาพ  และ ความ หมาย ของ 

กิจกรรม บำเพ็ญ ประโยชน และ รักษา สิ่งแวดลอม   เปน ดังนี้

 กิจกรรม กีฬา และ การ สงเสริม สุขภาพ หมายถึง การ จัดกลุม กิจกรรม  ไมวา จะ 

เปน กิจกรรม กีฬา หรือ กิจกรรม สงเสริม สุขภาพ จะ อยู ใน กลุม เดียวกัน เชน เดียว 

กับ 

 กิจกรรม บำเพญ็ ประโยชน และ รักษา ส่ิงแวดลอม หมายถึง การ จัดกลุม กิจกรรม  

ไมวา จะ เปน กิจกรรม บำเพ็ญ ประโยชน หรือ กิจกรรม รักษา ส่ิงแวดลอม จะ อยู ใน กลุม 

เดียวกัน

 เกณฑ มาตรฐาน ระดับ 4   “....ตอเนื่อง”   หมายถึง  นำ ผล การ ประเมิน

ไป พิจารณา เพื่อ ปรับปรุง การ จัด กิจกรรม ทุก ครั้งหลัง การ ประเมิน

 เกณฑ มาตรฐาน ระดับ  6     เพิ่มเติม คำ อธิบาย ดังนี้

 “มี ระบบ และ กลไก สงเสริม ความ รวมมือ ระหวาง นัก วิจัย กับ องคกร ภายนอก 

ไมวา จะ เปน ภาครัฐ หรือ เอกชน หรือ อุตสาหกรรม อยาง ใด อยาง หนึ่ง ก็ได

ตัวอยาง การ คำนวณ

       ใน ปการศึกษา 2551 (ระหวาง วันที่ 1 มิถุนายน 2551 – 31 พฤษภาคม 2552)  

มหาวิทยาลัย แหง หนึ่ง ได จัดสรร ทุนวิจัย ให กับ คณาจารย คณะ ตางๆ จำนวน 10 

คณะ รวมทั้งสิ้น 37,500,000 .- บาท โดย มี คณาจารย ทำสัญญา รับ ทุน เมื่อ วันที่ 

         1,249     
=                    X  100   =  94.26 %

1,325
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 ปปฏิทิน  แต ตอง

 เปนระบบ เดียวกัน  

 ทุกป ที่ ประเมิน ตอ  

 จากนี้ไป 

- สำหรับ จำนวน  

 อาจารย ประจำ  

 และ นัก วิจัย 

 ให ใช ตาม  

 ปการศึกษา

และ นัก วิจัย ที่ ลา 

ศึกษาตอ

2. ให นับจำนวน เงิน ที่ 

มี การ เซ็นสัญญา รับ 

ทุน ใน ปการศึกษา 

หรือ ปงบประมาณ 

หรือ ปปฏิทนิ นั้นๆ  

ไมใช จำนวน เงิน ที่ 

เบิก จาย จริง

3. การ แบง สัดสวน 

จำนวน เงิน กรณี 

มี ผูวิจัย จาก หลาย 

คณะ หรือ หลาย 

สถาบัน  ให แบง 

สัดสวน จำนวน เงิน 

ตามที่ คณะ หรือ 

สถาบันตกลง กัน
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30 ตุลาคม 2551 ทั้งสิ้น 37,000,000.- บาท นอก จากนี้ มหาวิทยาลัย ไดรับ ทุน 

สนับสนุน งานวิจัย จาก ภายนอก และ ลงนาม ใน สัญญา รับ ทุน เม่ือ วันท่ี 15 กันยายน 

2551  โดย เปน ทุนวิจัย ตอเนื่อง เปนเวลา 2 ป ใน วงเงิน ทั้งสิ้น 90,000,000.- บาท 

     มหาวิทยาลัย แหงนี้ มี อาจารย ประจำ ทั้งหมด (ปฏิบัติ งาน จริง และ ลา ศึกษา

ตอ) 1,903 คน บุคลากร สาย สนับสนุน ที่ เปน นัก วิจัย ทั้งหมด (ปฏิบัติ งาน จริง 

และ ลา ศึกษาตอ) 490 คน โดย ใน ปการศึกษา ดังกลาว มี อาจารย ลา ศึกษาตอ 

90 คน และ นัก วิจัย ลา ศึกษาตอ 50 คน

 เงิน สนับสนุน งานวิจัย และ งาน สรางสรรค จาก ภายใน และ ภายนอก สถาบนั ตอ 

จำนวน อาจารย ประจำ เปน ดังนี้

ตัวตั้ง   

จำนวน เงิน สนับสนุน งานวิจัย และ งาน สรางสรรค ทั้ง ภายในและ ภายนอก สถาบัน 

= 37,000,000 + 45,000,000  =  82,000,000 .-  บาท

ตัวหาร  

จำนวน อาจารย ประจำและบุคลากรสายสนับสนุนที่เปน นัก วิจัย เฉพาะที่ ปฏิบัต ิ

งาน จริง 

= (1,903 – 90) + (490 – 50) = 2,253 คน

 สูตร ใน การ คำนวณ

ดังน้ัน  เงิน สนับสนุน งานวิจัย และ งาน สรางสรรค จาก ภายใน และ ภายนอก สถาบัน 

ตอ จำนวน อาจารย ประจำ

          จำนวนเงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสรางสรรคจากภายในและภายนอกสถาบัน
                                        X 100 

 จำนวนอาจารยประจำและบุคคลากรสายสนับสนุนที่เปนนักวิจัย (เฉพาะที่ปฏิบัติงานจริง)     

        82,000,000     
=                             =   36,395.92  บาท

2,253
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4.4 รอยละ ของ งานวิจัย และ 

งาน สรางสรรค ที่ ตีพิมพ 

เผยแพร  ไดรับ การ จด 

ทะเบียน ทรัพยสิน ทาง ปญญา  

หรือ นำไปใช ประโยชน ทั้ง 

ใน ระดับชาติ และ ใน ระดับ 

นานาชาติ ตอ จำนวน อาจารย 

ประจำ

อาจารย ประจำ รวม 

นัก วิจัย (เฉพาะที่ 

ปฏิบัติ งาน จริง)

- สำหรับจำนวนเงิน  

 สามารถเลือกใช

 ตามปการศึกษา 

 หรือปงบประมาณ 

 หรือปปฏิทนิ  

 แตตองเปนระบบ

 เดียวกันทุกปที่

 ประเมนิตอจากนีไ้ป 

- สำหรับจำนวน  

 อาจารย ประจำ  

 และ นัก วิจัย ให ใช  

 ตาม ปการศึกษา
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 การนำ ผลงานวิจัย และ งาน สรางสรรค ไป ใช ประโยชน ใน การ เรียนการ สอน

 ไม นับ เปนการ นำไปใช ประโยชน ระดับชาติ 

 การ นับ บทความ ท่ี ตีพิมพ เผยแพร ให นับ เฉพาะ บทความ จาก การ วิจัย และ นำไป 

ตีพิมพ เผยแพร เทานั้น โดย ไม นับ ซ้ำ หาก เผยแพร หลายครั้ง และ ไม นับ บทความ 

ทางวิชาการ อื่นๆ ที่ ไมใช งานวิจัย

 งานวิจัย และ งาน สรางสรรค ที่ ตีพิมพ เผยแพร  ตอง เปน งานวิจัย และ งาน

 สรางสรรค ที่ ตีพิมพ เผยแพร ใน ระดับชาติ หรือ ระดับ นานาชาติ เทานั้น

 ทรัพยสิน ทาง ปญญา  หมายความ รวมถึง  สิทธิบัตร และ อนุ สิทธิบัตร 

ทั้ง ใน และ ตางประเทศ

ตัวอยาง ใน การ คำนวณ

     จาก การ ตรวจสอบ หลักฐาน ใน ระหวาง การ เยี่ยมชม มหาวิทยาลัย แหง หนึ่ง 

พบ วา ใน ปพ.ศ. 2551  มหาวิทยาลัย ได เผยแพร ผลงานวิจัย และ งาน สรางสรรค และ 

การ ใช ประโยชน จำนวน รวมทั้งสิ้น 980 ชื่อเรื่อง เปน ผลงาน ที่ ตีพิมพ เผยแพร 

ระดับชาติ  673 ชื่อเรื่อง และ ตีพิมพ เผยแพร ระดับ นานาชาติ 157 ชื่อเรื่อง เปน 

ผลงาน ที่ จด ทรัพยสิน ทาง ปญญา จด สิทธิบัตร อนุ บัตร จำนวน 136 ชื่อเรื่อง เปน 

ผลงาน ที่ นำไปใช ประโยชน ระดับชาติ หรือ นานาชาติ  14 ชื่อเรื่อง

     มหาวิทยาลัย แหงนี ้ มี อาจารย ประจำ ทั ้งหมด  (ปฏิบัติ งาน จริง และ 

ลา ศึกษาตอ)  1,903 คน  บุคลากร สาย สนับสนุน ที ่ เปน นัก วิจัย ทั ้งหมด 

(ปฏิบัติ งาน จริง และ ลา ศึกษาตอ)  490 คน  โดย ใน ปการศึกษา ดังกลาว

 มี อาจารย ลา ศึกษาตอ 90 คน และ นกั วิจัย ลา ศึกษาตอ 50 คน

 รอยละ  ของ  งานวิจ ัย  และ  งาน  สรางสรรค  ที ่  ตีพ ิมพ  เผยแพร  ได ร ับ  การ

 จด ทะเบียน ทรัพยสิน ทาง ปญญา  หรือ นำไปใช ประโยชน ทั้ง ใน ระดับ ชาติ และ ใน 

ระดับ นานาชาติ ตอ จำนวน อาจารย ประจำ เปน ดังนี้
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4.5  รอยละ ของ บทความ วิจัย ที่ 

ไดรับ การอางอิง (Citation)

 ใน refereed journal หรือ ใน 

ฐานขอมลู ระดับชาต ิหรือระดบั

นานาชาติ ตอ อาจารยประจำ 

 (เฉพาะ สถาบนั ที ่เนน การ ผลติ 

บัณฑิต และ วิจัย)

จำนวน อาจารย ประจำ 

และ นัก วิจัย ทั้งหมด 

(รวม ผู ลา ศึกษาตอ 

ดวย)

- สำหรับ จำนวน   

 บทความวิจัยที่

 ไดรับการอางอิง

 สามารถ เลือก ใช 

 ตามปการศึกษา 

 หรือปงบประมาณ 

 หรือปปฏิทิน  
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ตัวต้ัง   

จำนวน การ เผยแพร ผลงานวิจัย และ งาน สรางสรรค และ การ ใช ประโยชน   

=  980  ชื่อเรื่อง

ตัวหาร  

จำนวน อาจารย ประจำ และ บุคลากรสายสนับสนุนที่เปนนัก วิจัย เฉพาะ

ที่ ปฏิบัติ งาน จริง   =   (1,903 – 90) + (490 – 50)  =  2,253 คน

สูตร ใน การ คำนวณ

ดังนั้น  รอยละ ของ งานวิจัย และ งาน สรางสรรค ที่ ตีพิมพ เผยแพร  ไดรับ การ 

จด ทะเบียน ทรัพยสิน ทาง ปญญา หรือ นำไปใช ประโยชน ทั้ง ใน ระดับชาติ และ 

ใน ระดับ นานาชาติ ตอ จำนวน อาจารย ประจำ

 

 บทความ ที่ ไดรับ การ อางอิง  หมายถึง บทความ ที่ ถูก อางอิง โดย งานวิจัย ของ 

ผูอื่น

 บทความ วิจัย ที่ ไดรับ การ อางอิง (Citation) ให นับ ตาม ปการศึกษา หรือ 

ปงบประมาณ หรือปปฏิทิน หาก มี การ อางอิง ทุกป ให นับเปน ผลงานอางอิง ได 

ทุกป  หาก บทความ ดังกลาว ไดรับ การ อางอิง หลายครั้ง ใน ป นั้นๆ ให นับ ได เพียง 

คร้ังเดียว ใน ป นั้น  

               จำนวนการเผยแพรผลงานวิจัยงานสรางสรรคและการใชประโยชน            
                                                                                               X 100

 จำนวนอาจารยประจำและบุคคลากรสายสนับสนุนที่เปนนักวิจัย (เฉพาะที่ปฏิบัติงานจริง)     

        980     
=                    x   100

=   43.50  %

2,253
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 ตัวบงชี้ การนับจำนวน การคิดรอบป 

 แต ตอง เปนระบบ  

 เดียวกัน ทุกป ที่ 

 ประเมิน ตอ

 จากนี้ไป 

-  สำหรับ จำนวน  

 อาจารย ประจำ และ  

 นัก วิจัย ให ใช ตาม 

 ปการศึกษา
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คูมือการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2551

คำอธิบายเพิ่มเติมพรอมตัวอยางการคำนวณ

ตัวอยาง ใน การ คำนวณ

 ใน ป พ.ศ. 2551 มหาวิทยาลัย แหง หนึ่ง มี ผลงานวิจัย ที่ ตีพิมพ ใน วารสาร

 วิชาการ ระดับชาต ิและ ระดับ นานาชาต ิ680 ช่ือเรือ่ง  โดย ใน จำนวน น้ี 137 ช่ือเรือ่ง 

ถูก อางอิง โดย ผลงานวิจัย อื่น ๆ ชื่อเรื่อง ละ 1-2 ครั้ง ใน ปนี้ และ ใน ป เดียวกัน นี ้

ผลงานวิจัย ของ มหาวิทยาลัย ที่ ตีพิมพ กอน ป พ.ศ. 2551 จำนวน 800 ชื่อเรื่อง ถูก 

อางอิง โดย ผลงานวิจัย อื่น ๆ ชื่อเรื่อง ละ 1-4 ครั้ง โดย การ อางอิง ดังกลาว ปรากฏ 

ใน ฐานขอมูล  Web of Science   

     มหาวิทยาลัย แหงนี ้ มี อาจารย ประจำ ทั ้งหมด (ปฏิบัต ิ งาน จริง และ

 ลา ศึกษาตอ) 1,903 คน บุคลากร สาย  สนับสนุน ที ่ เป น นัก วิจ ัย ทั ้งหมด 

(ปฏิบัต ิ งาน  จริง  และ ลา  ศึกษาตอ) 490 คน โดย  ใน  ปการศึกษา  ดังกลาว 

มี อาจารย ลา ศึกษาตอ 90 คน และ นัก วิจัย ลา ศึกษาตอ 50 คน

ตัวตั้ง 

-  จำนวน บทความ ที่ ไดรับ การ อางอิงใน ฐานขอมูล ตางๆ ใน ป พ.ศ. 2551 

 =  800 + 137  =  937  ชื่อเรื่อง

ตัวหาร

-  จำนวน อาจารย ประจำ และ บุคคลา กร สาย สนับสนุน ที่ เปน นัก วิจัย ทั้งที่ ปฏิบัติ 

งาน จริง และ ลา ศึกษาตอ  = 1,903 + 490  =  2,393  คน
 

สูตร ใน การ คำนวณ

 

ดังนั้น  รอยละ ของ บทความวิจัยที่ไดรับการอางอิง (Citation) ใน refereed journal 

หรือในฐานขอมูลระดับชาติหรือระดับนานาชาติ ตอ จำนวน อาจารย ประจำ

               จำนวน บทความที่ไดรับการอางอิงในฐานขอมูลตางๆ              
                                                                                                                                     X 100

    จำนวน อาจารย ประจำ และ บุคคลา กร สาย สนับสนุน ที่ เปน นัก วิจัย (รวม ผู ลา ศึกษาตอ ดวย)    
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 ตัวบงชี้ การนับจำนวน การคิดรอบป 

5.2 รอยละ ของ อาจารย ประจำที่ 

มี สวนรวม ใน การ ใหบริการ 

ทางวิชาการ แก สังคม เปน 

ที่ปรึกษา เปน กรรมการ 

วิทยานิพนธ ภายนอกสถาบัน 

เปน กรรมการ วิชาการ 

กรรมการ วิชาชีพ ในระดับ

ชาติ หรือ ระดับ นานาชาติตอ 

อาจารย ประจำ

จำนวน อาจารย 

ประจำ ทั้งหมด (ทั้งที่ 

ปฏิบัติ งาน จริง และ 

ลาศึกษาตอ)

ปการศึกษา

(ใช ปการศึกษา สำหรับ 

ทุก ตัวบงชี้ ของ 

องคประกอบที่ 5)
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คำอธิบายเพิ่มเติมพรอมตัวอยางการคำนวณ

-  การ ใหบริการ ทางวิชาการ แก สังคม  หมายถึง กิจกรรม หรือ โครงการให
 บริการ แก สังคม ภายนอก สถาบัน การ ศึกษา  หรือ เปนการ ใหบริการ ที่ จัด
  ใน สถาบัน การ ศึกษา โดย มี บุคคล ภายนอก เขามา ใชบริการ 

- ให นับ เฉพาะ การ เปน กรรมการ วิทยานิพนธ ภายนอก สถาบัน เปนวิทยากร

  ที่อยู  ใน แผน ของ สถาบัน  และ การ เปน กรรมการ วิชาการวิชาชีพ  เปน

  ที่ปรึกษา  ใน หนวยงาน ระดับชาติ  ไดแก  หนวยงาน ราชการระดับกรม 

 หรือ เทียบเทา ขึ้น ไป  หรือ รัฐวิสาหกิจ  หรือ องคการ มหาชน หรือ องคกร

  กลาง ระดับชาติ ทั้ง ภาครัฐ และ เอกชน 
  

ตัวอยาง ใน การ คำนวณ

 ผล จาก การ ศึกษา หลักฐาน ปการศึกษา 2551 มหาวิทยาลัย แหง หนึ ่ง

มี อาจารย ประจำ ทั้งหมด (ปฏิบัติ งาน จริง และ ลา ศึกษาตอ) 1,903 คน บุคลากร 

สาย สนับสนุน ที ่ เป น นัก วิจ ัย ทั ้งหมด (ปฏิบัต ิ งาน จริง และ ลา ศึกษาตอ) 

490 คน โดย ใน ปการศึกษา ดังกลาว มี อาจารย ลา ศึกษาตอ 90 คน  และ 

นัก วิจัย ลา ศึกษาตอ 50 คน ใน จำนวน ดังกลาว มี อาจารย ประจำที ่ ไป เปน 

กรรมการ วิทยานิพนธ ภายนอก สถาบัน 450 คน เปน กรรมการ วิชาการ วิชาชีพ

 ใน ระดับชาติ และ นานาชาติ 76 คน เปน วิทยากร ที่อยู  ใน แผน ของ สถาบัน 

150 คน      

 รอยละ ของ อาจารย ประจำที่ มี สวนรวม ใน การ ใหบริการ ทางวิชาการ แก 

สังคม  เปน ที ่ปรึกษา  เปน กรรมการ วิทยานิพนธ ภายนอก สถาบัน เปน

 กรรมการ วิชาการ กรรมการ วิชาชีพ ใน ระดับชาต ิหรือ ระดับ นานาชาต ิตอ อาจารย 

ประจำ เปนดังนี้

          937     
=                   x 100  =  39.16 %

2,393



54
คำอธิบายเพิ่มเติมประกอบ
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 ตัวบงชี้ การนับจำนวน การคิดรอบป 

จำนวน อาจารย ประจำ 

ทั้งหมด (นับ เฉพาะที่ 

ปฏิบัติ งาน จริง)

5.3  รอยละ ของ กิจกรรม หรือ 

โครงการ บริการ ทางวิชาการ 

และ วิชาชพี ที ่ตอบสนอง ความ 

ตองการ พัฒนา และ เสริมสราง 

ความ เขมแข็ง ของ สังคม 

ชุมชน ประเทศชาติ และ 

นานาชาติ ตอ อาจารย ประจำ

ปการศึกษา
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ตัวตั้ง

จำนวน อาจารย ประจำ ท้ังหมด รวม ลา ศึกษาตอ ท่ี มี สวนรวม ใน การ บริการ วิชาการ     

= 450 + 150 + 76  =  676  คน

ตัวหาร

จำนวน อาจารย ประจำ ทั้งหมด  (ที่ ปฏิบัติ งาน จริง และ ลา ศึกษาตอ) 
=  1,903  คน

สูตร ใน การ คำนวณ

ดังนั้น  รอยละ ของ อาจารย ประจำที่ มี สวนรวม ใน การ ใหบริการ ทางวิชาการ

 แก สังคม เปน ท่ีปรึกษา เปน กรรมการ วิทยานิพนธ ภายนอก สถาบัน เปน กรรมการ 

วิชาการ กรรมการ วิชาชีพ ใน ระดับชาติ หรือ ระดับ นานาชาติ ตอ อาจารย ประจำ

การ นับจำนวน กิจกรรม หรือ โครงการ บริการ ทางวชิาการ และ วิชาชีพ ใน ตัวบงช้ี น้ี

ให นับ เฉพาะ โครงการ หรือ ใน กรณีที่ โครงการ ได ระบุ กิจกรรม ไว ชัดเจน ให นับ 

กิจกรรม แทน โครงการ ได เฉพาะ กรณีที่ กิจกรรม เหลานั้น ได กำหนด วัตถุ ประสงค 

งบประมาณ ระยะเวลา เปาหมาย ผู เขา รับบริการ และ การ ประเมิน กิจกรรม ทุก 

กิจกรรม ไว ชัด เจน

    ทั้งนี้ สามารถ นับ ซ้ำ ได ถา เปน โครงการหรือ กิจกรรม ที่ ดำเนินการ กับ กลุม 

เปาหมาย ที่ แตกตางกัน  

จำนวนอาจารยประจำทั้งหมดที่มีสวนรวมในการบริการวิชาการ เปนที่ปรึกษา เปนกรรมการวิทยานิพนธ

ภายนอกสถาบัน เปนกรรมการวิชาการ วิชาชีพ ในระดับชาติและนานาชาติ
                                                                                                                                                               X 100

                  จำนวนอาจารยประจำทั้งหมด (ทั้งที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาตอ)

          676     
=                    x 100  =  35.52 %

1,903
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 ตัวบงชี้ การนับจำนวน การคิดรอบป 
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คูมือการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2551

คำอธิบายเพิ่มเติมพรอมตัวอยางการคำนวณ

            จำนวนกิจกรรมหรือโครงการบริการวิชาการ                 
                                            X 100
     จำนวนอาจารยประจำทั้งหมด (เฉพาะที่ปฏิบัติงานจริง)     

ตัวอยาง ใน การ คำนวณ

     ใน รอบ ปการศึกษา 2551 มหาวิทยาลัย แหง หนึ่ง มี อาจารย ประจำทั้งหมด 

(ปฏิบัติ งาน จริง และ ลา ศึกษาตอ) 1,903 คน บุคลากร สายสนับสนุน ที่ เปน 

นัก วิจัย ทั้งหมด (ปฏิบัติ งาน จริง และ ลา ศึกษาตอ) 490 คน  โดยใน ปการ

ศึกษา ดังกลาว มี อาจารย ลา ศึกษาตอ 90 คน  และ นัก วิจัย ลา ศึกษาตอ 50 คน

โดย ใน รอบ ปการศึกษา ดังกลาว มหาวิทยาลัย ได จัดทำกิจกรรม หรือ โครงการ

 บริการ วิชาการ ตาง ๆ ตามที่ กำหนด ไว ใน แผน ของ สถาบัน รวมทั้งสิ ้น 744 

โครงการ/กิจกรรม

 รอยละ ของ กิจกรรม หรือ โครงการ บริการ ทางวชิาการ และ วิชาชีพ ท่ี ตอบสนอง 

ความ ตองการ พัฒนา และ เสริมสราง ความ เขมแข็ง ของ สังคม ชุมชน ประเทศชาติ 

และ นานาชาติ ตอ อาจารย ประจำ เปน ดังนี้

ตัวตั้ง

จำนวน กิจกรรม หรือ โครงการ บริการ วิชาการ  =  744 โครงการ/กิจกรรม

ตัวหาร

จำนวน อาจารย ประจำทั้งหมด            = 1,903 – 90  =   1,813  คน

(นับ เฉพาะที่ ปฏิบัติ งาน จริง)

สูตร ใน การ คำนวณ

ดังนั้น รอยละ ของ กิจกรรม หรือ โครงการ บริการ ทางวิชาการ และ วิชาชีพ ที  ่

ตอบสนอง ความ ตองการ พัฒนา และ เสริมสราง ความ เขมแข็ง ของ สังคม ชุมชน 

ประเทศชาติ และ นานาชาติ ตอ อาจารย ประจำ
          744     
=                    x 100  =  41.04 %

1,813
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 ตัวบงชี้ การนับจำนวน การคิดรอบป 

5.4   รอยละ ของ ระดับ ความ 

พึงพอใจ ของ ผู รับบริการ

ปการศึกษา



59
คำอธิบายเพิ่มเติมประกอบ

คูมือการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2551

คำอธิบายเพิ่มเติมพรอมตัวอยางการคำนวณ

 ใน ตัวบงชี้ นี้ กำหนด ให นำ ผล การ สำรวจ ความ พึงพอใจ ของ ผู รับบริการ ของ 

สถาบัน อุดมศึกษา โดย สำนักงาน ก.พ.ร. มา ใช ใน ตัวบงชี้ นี้ สำหรับ สถาบัน 

อุดมศึกษา ของ รัฐ  สวน สถาบัน อุดมศึกษา เอกชน ให ใช ผลสำรวจ ของ สถาบัน นั้น 

สำหรับ การ คำนวณ ตามเกณฑ การ ประเมิน ใน กรณีที่ ไมมี ผลสำรวจ ของ ก.พ.ร. 

ให นำ ผล การ สำรวจ ความ พึงพอใจ เปนราย โครงการ/กิจกรรม  มา คำนวณ เปน 

ภาพรวม โดย ใช สมการ ดังนี้

ความ พึงพอใจ =

         =  คาเฉลี่ย โครงการ/กิจกรรม ที่ i  (คะแนนเต็ม 5)

        =  จำนวน คน ที่ ตอบ แบบสอบถาม ของ โครงการ/กิจกรรม ที่ i

   i    =    1 ถึง p

   p   = จำนวน โครงการ/กิจกรรม ทั้งหมด  

ทั้งน้ี   หาก ผล คำนวณ ได 3.51 ขึ้น ไป   ได คะแนน 3  

          หาก ได ระหวาง  2.51 - 3.50  ได คะแนน 2            

          หาก ได ระหวาง  1.51 - 2.50  ได คะแนน 1  

          และ หาก ต่ำกวา 1.51  ได คะแนน 0

 ใน กรณีที่ สถาบัน ไมได ประเมิน ความ พึงพอใจ ครบ ทุก กิจกรรม/โครงการ

ตาม ตัวบงชี้ ที่ 5.3 จำเปน ตอง มี การ ประเมิน ความ พึงพอใจ ของ ผู รับบริการ

อยาง นอย 80% ของ กิจกรรม/โครงการ ที่ ดำเนินการ  (หา กวัด ระดับ ความ พึงพอใจ 

ไมถึง 80 % ของ กิจกรรม/โครงการ ที่ ใหบริการ ทั้งหมด  จะ ให ได เพียง 1 คะแนน 

ถึงแมวา ผล การ ประเมิน ระดับ ความ พึงพอใจ จะ ได 3.51 ขึ้น ไป ก็ตาม)

ix
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 ตัวบงชี้ การนับจำนวน การคิดรอบป 

5.5 จำนวน แหลง ใหบริการ 

ทางวิชาการ และ วิชาชีพ 

ที่ ไดรับ การ ยอมรับ ใน 

ระดับชาติ หรือ ระดับ 

นานาชาติ  (เฉพาะ สถาบัน 

ที่ เนน การ ผลิต บัณฑิต และ 

พัฒนา สังคม)

ปการศึกษา

6.1 มี ระบบ และ กลไก ใน การ 

ทำนุบำรุงศิลป วัฒนธรรม

1. นับจำนวน อาจารย 

ประจำ และ นัก วิจัย 

ทั้งหมด (นับ รวม 

ทั้งที่ ปฏิบัติ งาน จริง 

และ ลา ศึกษา ดวย)

2.  นับ ซ้ำ ได  หาก 

อาจารย และ นัก วิจัย 

นั้น ไดรับ รางวัล 

ปการศึกษา

(ใชปการศึกษาสำหรับ

ทุกตัวบงชี้ของ

องคประกอบที่ 6)

ปการศึกษา

(ใชปการศึกษาสำหรับ

ทุกตัวบงชี้ของ

องคประกอบที่ 7)

7.5 ศักยภาพ ของ ระบบ 

ฐานขอมูล เพื่อการ บริหาร 

การ เรียน การ สอน และ 

 การ วิจัย

7.7  รอยละ ของ อาจารย ประจำที่ 

ไดรับ รางวัล ผลงาน 

ทางวิชาการ หรือ วิชาชีพ ใน 

ระดับชาติ หรือ นานาชาติ

ปการศึกษา
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คูมือการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2551

คำอธิบายเพิ่มเติมพรอมตัวอยางการคำนวณ

การ นับเปน แหลง บริการ วิชาการ ระดับชาติ หรือ นานาชาติ พิจารณา จาก การ 

มี เอกสาร รับรอง จาก หนวยงาน ระดับชาติ หรือ นานาชาติ เชน วุฒิบัตร  หรือ 

ใบรับรอง  หรือ หลักฐาน การ ใหบริการ วิชาการ

 เกณฑ มาตรฐาน ระดับ  4    การ ดำเนินงาน ดาน ศิลป วัฒนธรรม  และ      

 เกณฑ มาตรฐาน ระดับ  6  การ เผย แพร และ บริการ ดาน ศิลปวัฒนธรรม  ทั้ง ใน 

ระดับชาติ  และ นานาชาติ  หมายความ ถึง    การ ดำเนินงาน  การ เผย แพร   และ การ 

บริการ ดาน ศิลป วัฒนธรรม ใน ระดับชาติ หรือ นานาชาติ อยาง ใด อยาง หนึ่ง

  เกณฑ มาตรฐาน ใน ตัวบงชี้ นี้ ครอบคลุม ระบบ ฐานขอมูลทั้ง  3   ดาน  ได แก  

การ บริหาร    การ เรียน การ สอน และ การ วิจัย ซึ่งผูบริหาร สามารถ ใช ฐานขอมูล 

ดังกลาว ใน การ ตัดสิน ใจ ได

   

ตัวอยาง ใน การ คำนวณ

 ใน รอบ ปการศึกษา  2 5 5 1   มหาวิทยาลัย แหง หนึ่ง  มี อาจารย ประจำทั้งหมด 

 ( ปฏิบัติ งาน จริง และ ลา ศึกษาตอ)   1 , 9 0 3   คน  บุคลากร สายสนับสนุน ที่ เปน 

นัก วิจัย ทั ้งหมด  ( ปฏิบัติ งาน จริง และ ลา ศึกษาตอ)   4 9 0   คน  โดย ใน ปการ

ศึกษา ดังกลาว มี อาจารย ลา ศึกษาตอ  9 0   คน   และ นัก วิจัย ลา ศึกษาตอ  5 0   คน 

โดย ใน รอบ ปการศึกษา ดังกลาว อาจารย และ นัก วิจัย ของ มหาวิทยาลัย ไดรับ

 รางวัล ผลงาน ทางวชิาการ หรือ วิชาชีพ ใน ระดับชาต ิหรือ นานาชาต ิในดาน การ วิจัย  

5 6   คน  ดาน ศิลปะ และ วัฒนธรรม  2 7   คน  และ ดาน อื่นๆ   จำนวน  2   คน
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 ตัวบงชี้ การนับจำนวน การคิดรอบป 

หรือ ประกาศ 

เกียรติคุณ หลาย 

รางวัล

หมายเหตุ     รางวัล 

หมายถึง ผลงานทาง 

วิชาการ หรือ วิชาชีพ 

ที่ ผาน การ แขงขัน หรือ 

ไดรับ การ คัดเลือก 

ใน ระดับชาติ หรือ 

นานาชาติ
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คูมือการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2551

คำอธิบายเพิ่มเติมพรอมตัวอยางการคำนวณ

           รอยละ ของ อาจารย ประจำ ที่ ไดรับ รางวัล ผลงาน ทางวิชาการ หรือ วิชาชีพ

 ใน ระดับชาติ หรือ นานาชาติ  เปน ดังนี้

ตัวตั้ง

จำนวน อาจารย ประจำ (รวม นัก วิจัย) ไดรับ รางวัล ผลงาน ทางวิชาการ

หรือ วิชาชีพ ใน ระดับชาติ หรือ นานาชาติ รวม ทุก ประเภท  

= 56 + 27 + 2  =  85 คน   

ตัวหาร

จำนวน อาจารย ประจำ และ นัก วิจัย ทั้งหมด (ทั้งที่ ปฏิบัติ งาน จริง และ ลา ศึกษาตอ)      

= 1,903 + 490 = 2,393 คน  

    

สูตร ใน การ คำนวณ

 

ดังนั้น  รอยละ ของ อาจารย ประจำที่ ไดรับ รางวัล ผลงาน ทางวิชาการหรือ วิชาชีพ

 ใน ระดับชาติ หรือ นานาชาติ

สำหรับ เกณฑ คะแนน 3 ใน ขอ 2 ของ กลุม สถาบัน ที่ เนน การ ผลิต บัณฑิต และ วิจัย  

และ กลุม สถาบัน ที่ เนน การ ผลิต บัณฑิต และ พัฒนา

ศิลป วัฒนธรรม ให คำนวณ ดังนี้

           85     
=                    x 100  =  3.55 %

2,393

จำนวน อาจารย ประจำ (รวม นัก วิจัย) ที่ ได รับรางวัล ผลงาน ทางวิชาการ หรือ วิชาชีพ 

    ในระดับชาติหรือ นานาชาติ รวม ทุก ประเภท  
                                             X 100

จำนวน อาจารย ประจำ และ นัก วิจัย ทั้งหมด (ทั้งที่ ปฏิบัติ งาน จริง และ ลา ศึกษาตอ)         
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 ตัวบงชี้ การนับจำนวน การคิดรอบป 
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คำอธิบายเพิ่มเติมพรอมตัวอยางการคำนวณ

สถาบัน ที่ เนน การ ผลิต บัณฑิต และ วิจัย

ตัวตั้ง

จำนวน อาจารย ประจำ (รวม นัก วิจัย) ท่ี ไดรับ รางวัล ผลงาน ทางวิชาการ หรือ วิชาชีพ 

ใน ระดับชาติ หรือ นานาชาติ ดาน การ วิจัย  =  56  คน

ตัวหาร

จำนวน อาจารย ประจำ (รวม นัก วิจัย)ท่ี ไดรับ รางวัล ผลงาน ทางวิชาการ หรือ วิชาชีพ 

ใน ระดับชาติ หรือ นานาชาติ รวม ทุก ประเภท   = 56 + 27 + 2 = 85 คน   

สูตร ใน การ คำนวณ

ดังนั้น  รอยละ ของ ผู ไดรับ รางวัล ผลงาน ทางวิชาการ หรือ วิชาชีพ ตอง เปน รางวัล 

ดาน การ วิจัย

สถาบัน ที่ เนน การ ผลิต บัณฑิต และ พัฒนา ศิลป วัฒนธรรม

ตัวตั้ง

จำนวน อาจารย ประจำ (รวม นัก วิจัย) ท่ี ไดรับ รางวัล ผลงาน ทางวิชาการหรือ วิชาชีพ 

ใน ระดับชาติ หรือ นานาชาต ิดาน ศิลปะ และ วัฒนธรรม  = 27 คน

ตัวหาร

จำนวน อาจารย ประจำ (รวม นัก วิจัย) ที่ ไดรับ รางวัล ผลงาน ทางวิชาการ หรือ

วิชาชีพ ใน ระดับชาติ หรือ นานาชาติ รวม ทุก ประเภท  = 56 + 27 + 2  =  85 คน   

จำนวน อาจารย ประจำ(รวม นัก วิจัย) ที่ ไดรับ รางวัล ผลงาน วิชาการ หรือ วิชาชีพ

เปน ผลงาน ดาน การ วิจัย                 
                                                                                                                             X 100

จำนวน อาจารย ประจำ (รวม นัก วิจัย) ที่ ได รางวัล ผลงาน วิชาการ หรือ วิชาชีพ

 ใน ระดับชาติ หรือ นานาชาติ รวม ทุกประ เภท  

           56     
=                    x 100  =  65.88 %

85
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 ตัวบงชี้ การนับจำนวน การคิดรอบป 

7.9  ระดับ ความ สำเร็จ ของ 

การ ถายทอดตัวบงชี้ และ 

เปาหมาย ของ ระดับ องคกร

  สูระดับ บุคคล

8.2 มี การ ใช ทรัพยากร ภายใน และ 

ภายนอก สถาบัน รวมกัน

9.3  ระดับ ความ สำเร็จ ของ การ 

ประกัน คุณภาพ การ ศึกษา 

ภายใน

ปการศึกษา

ปงบประมาณ

(ใช ปงบประมาณ สำหรับ

ตัวบงชี้ ที่ 8.1 ดวย)

ปการศึกษา

(ใช ปการศึกษา สำหรับ

ตัวบงชี้ ที่ 9.1 และ 9.2

ดวย)
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สูตร ใน การ คำนวณ

ดังนั้น  รอยละ ของ ผู ไดรับ รางวัล ผลงาน ทางวิชาการ หรือ วิชาชีพ ตอง เปน รางวัล 

ดาน ศิลปะ และ วัฒนธรรม

 การ จัดทำ คำ รับรอง จะ ตอง มี หลักฐาน เอกสาร แสดง การ ติดตาม ผล การ 

ดำเนนิงาน ตาม ตวับงชี ้ การ จดัทำ strategy map  สามารถ ดู ตวัอยาง ของ สำนกังาน 

คณะกรรมการ พัฒนา ระบบ ราชการ (ก.พ.ร.) โดย ศึกษา เพิ่มเติม ได จาก เว็บไซต   

www.opdc.go.th

 เกณฑ มาตรฐาน ระดับ 5  มี ผล การ ประหยัด งบประมาณ ให แสดงหลักฐาน 

การ ประหยัด งบประมาณ จาก การ ใช ทรัพยากร รวมกัน

 เกณฑ มาตรฐาน ระดับ 3   ให พิจารณา จาก การ สง รายงาน ประจำป ที่ เปน

 รายงาน การ ประเมิน คุณภาพ ภายใน  ตอ หนวยงาน ที่ เกี ่ยวของภายใน เวลา ที ่

กำหนด (ภายใน 120 วัน นับจาก วัน สิ้น ปการศึกษา ของ แตละ สถานศึกษา (ดู จาก 

ปการศึกษา ที่ผานมา))

จำนวนอาจารยประจำ (รวมนักวิจัย ที่ไดรับรางวัลผลงานวิชาการหรือวิชาชีพ 

เปนผลงานดานศิลปะและวัฒนธรรม                 
                               X 100

จำนวนอาจารยประจำ (รวมนักวิจัย) ที่ไดรางวัลผลงานวิชาการหรือวิชาชีพ

ในระดับชาติหรือนานาชาติรวมทุกประเภท  

           27     
=                    x 100  =   31.76  %

85
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คณะ อนุกรรมการ พัฒนา องคประกอบ และ ตัวบงชี้ การ ประกัน คุณภาพ
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อนุกรรมการ ที่ปรึกษา 

 รอง เลขาธิการ คณะกรรมการ การ อุดมศึกษา

 (นางสาว จิรณี  ตันติรั ตน วงศ)

ประธาน อนุกรรมการ 

 ศาสตราจารย กิตติคุณ กิตติ ชัย  วัฒนา นิกร

อนุกรรมการ

 ศาสตราจารย นายแพทย วุฒิ ชัย  ธ นา พงศธร 

 ศาสตราจารย สุวิมล  วอง วาณิช
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 ผูชวย ศาสตราจารย จินดา  งาม สุทธิ 

 นางสาว ปรานี  พรรณ วิเชียร

 ผู อำนวยการ สำนัก มาตรฐาน และ ประเมินผล อุดมศึกษา 

 (นาง วราภรณ  สีหนาท)

อนุกรรมการ และ เลขานุการ 

 เจาหนาที่ สำนัก มาตรฐาน และ ประเมินผล อุดมศึกษา

 (นา งอ รสา  ภาว วิมล)

ผูชวย เลขานุการ 

 เจาหนาที่ สำนัก มาตรฐาน และ ประเมินผล อุดมศึกษา

 (นางสาว นุช นภา  รื่น อบเชย)

 เจาหนาที่ สำนัก มาตรฐาน และ ประเมินผล อุดมศึกษา

 (นางสาว นพรัตน  ประสาท เขต การณ)



69
คำอธิบายเพิ่มเติมประกอบ

คูมือการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2551

คณะ อนุกรรมการ ดำเนินการ ฝกอบรม เพ่ือ สงเสริม สนับสนุน การ พัฒนา 
ระบบ ประกัน คุณภาพ การ ศึกษา ภายใน สถานศึกษา ระดับ อุดมศึกษา

อนุกรรมการ ที่ปรึกษา 

 รอง เลขาธิการ คณะกรรมการ การ อุดมศึกษา

 (นางสาว จิรณี  ตันติรั ตน วงศ)

ประธาน อนุกรรมการ 

 ศาสตราจารย กิตติคุณ กิตติ ชัย  วัฒนา นิกร

อนุกรรมการ

 ศาสตราจารย ชัย  จาตุร พิทักษ กุล 

 รอง ศาสตราจารย ศรี สม รักษ   อินทุ จันทรยง

 ผูชวย ศาสตราจารย จินดา  งาม สุทธิ 

 นาย ชู ศักดิ์    เต ชะ วิเศษ
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