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บทที่ 1
ตัวบ่งชี้คุณภาพของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
1. การพัฒนาตัวบ่งชี้คุณภาพของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ในปี ก ารศึ ก ษา 2558 มหาวิ ท ยาลั ย ธรรมศาสตร์ ได้ ให้ ค ณะ/หน่ ว ยงานจั ด การเรี ย นการสอน
สถาบั น วิจั ย และส านั ก /สถาบั น สนั บ สนุ น ทางวิ ช าการ สามารถเลื อ กระบบการประกั น คุ ณ ภาพของ
หน่วยงานได้ ดังนี้
1. ระดั บ หลั ก สู ต ร สามารถเลื อ กใช้ ร ะบบประกั น คุ ณ ภาพภายในระดั บ หลั ก สู ต รของสกอ.
(6 องค์ประกอบ 14 ตัวบ่งชี้) หรือระบบประกันคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานสากลอื่นที่สกอ.ยอมรับ เช่น
เกณฑ์การประเมินคุณภาพ AUN QA เกณฑ์การประเมินคุณภาพ WFME ของคณะแพทยศาสตร์ เกณฑ์
การประเมินคุณภาพ AACSB ของคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี เป็นต้น
2. ระดับคณะ คณะ/หน่วยงานจัดการเรียนการสอน สามารถเลือกใช้ระบบประกันคุณภาพภายใน
ระดับคณะได้ตามความสมัครใจ คือ
2.1 ระบบประกันคุณภาพของสกอ. (IQA สกอ.) ซึ่งจะต้องดาเนินงานประกันคุณภาพตาม
ตัวบ่งชี้ที่สกอ.กาหนดจานวน 5 องค์ประกอบ 13 ตัวบ่งชี้ และตัวบ่งชี้เฉพาะของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
(ตัวบ่งชี้มธ.) จานวน 2 องค์ประกอบ 8 ตัวบ่งชี้ รวมทั้งหมด 21 ตัวบ่งชี้
2.2 ระบบประกั น คุ ณ ภาพการศึ ก ษาเพื่ อ การด าเนิ น งานที่ เ ป็ น เลิ ศ (EdPEx) โดย
มหาวิทยาลัยมีเป้าหมายที่จะให้หน่วยงานจัดการเรี ยนการสอนทุกหน่วยงานของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ใช้ระบบ EdPEx ภายในปีการศึกษา 2560
2.3 ระบบประกันคุณภาพสากลอื่น ที่สกอ.ยอมรับ เช่น ระบบประกันคุณภาพ EQUIS ของ
คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี เป็นต้น
3. ระดับสถาบันวิจัย และสานัก/สถาบันสนับสนุนวิชาการ สามารถเลือกใช้ระบบประกันคุ ณภาพ
ภายในได้ตามความสมัครใจ คือ
3.1 ระบบประกันคุณภาพของสกอ. (IQA สกอ.)
3.1.1 ระดับสถาบันวิจัย จะต้องดาเนินงานประกันคุณภาพตามตัวบ่งชี้ที่สกอ.กาหนด
จานวน 4 องค์ประกอบ 6 ตัวบ่งชี้ และตัวบ่งชี้เฉพาะของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ตัวบ่งชี้มธ.) จานวน
2 องค์ประกอบ 2 ตัวบ่งชี้ และตัวบ่งชี้เฉพาะของสถาบันไม่น้อยกว่า 3 ตัวบ่งชี้ รวมทั้งหมด 8+ ตัวบ่งชี้
3.1.2 ระดับสานัก/สถาบันสนับสนุนวิชาการ จะต้องดาเนินงานประกันคุณภาพตาม
ตัวบ่งชี้ที่สกอ.กาหนดจานวน 1 องค์ประกอบ 1 ตัวบ่งชี้ และตัวบ่งชี้เฉพาะของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
(ตัวบ่งชี้มธ.) จานวน 2 องค์ประกอบ 2 ตัวบ่งชี้ และตัวบ่งชี้เฉพาะของสถาบันไม่น้อยกว่า 3 ตัวบ่งชี้ รวม
ทั้งหมด 3+ ตัวบ่งชี้
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3.2 ระบบประกันคุณภาพการศึกษาเพื่อการดาเนินงานที่เป็นเลิศ (EdPEx) โดยมหาวิทยาลัย
มีเป้ าหมายที่จะให้ ส ถาบั น วิจั ย และส านั ก/สถาบันสนับสนุนวิชาการทุกหน่วยงานดาเนินการในระบบ
EdPEx เพื่อสนับสนุนนโยบายการประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัยภายในปีการศึกษา 2559
สาหรับตัวบ่งชี้คุณภาพสาหรับการประเมินด้วยระบบ IQA ของสกอ. ในปีการศึกษา 2558 ของ
หน่วยงานทีเ่ ลือกใช้ระบบประกันคุณภาพภายในของสกอ. (IQA) ประกอบด้วย
2. ตัวบ่งชี้คุณภาพคณะ/หน่วยงานจัดการเรียนการสอน
1.1 ใช้ ตั ว บ่ งชี้ คุ ณ ภ าพ ระ ดั บ ค ณ ะ ข อ งส านั ก งาน ค ณ ะ ก รรม ก ารก ารอุ ด ม ศึ ก ษ า
5 องค์ประกอบ 13 ตัวบ่งชี้ ประกอบด้วย องค์ประกอบที่ 1 การผลิตบัณฑิต (6 ตัวบ่งชี้) องค์ประกอบที่ 2
การวิจัย (3 ตัวบ่งชี้) องค์ประกอบที่ 3 การบริการวิชาการ (1 ตัวบ่งชี้) องค์ป ระกอบที่ 4 การทานุบารุง
ศิลปะและวัฒนธรรม (1 ตัวบ่งชี้) และองค์ประกอบที่ 5 การบริหารจัดการ (2 ตัวบ่งชี้)
1.2 ก าหนดตั วบ่ งชี้ เฉพาะของมหาวิ ทยาลั ยธรรมศาสตร์ จ านวน 2 องค์ ประกอบ 8 ตั วบ่ งชี้ ที่
สอดคล้ อ งกั บ วิ สั ย ทั ศ น์ ข องมหาวิ ท ยาลั ย ทั้ ง 3 ด้ า น คื อ การเป็ น มหาวิ ท ยาลั ย นานาชาติ การเป็ น
มหาวิทยาลัยแห่งการวิจัย และการเป็นมหาวิทยาลัยเพื่อประชาชน ประกอบด้วย
1.2.1 การเป็นมหาวิทยาลัยนานาชาติ ประกอบด้วย ตัวบ่งชี้มธ.1 ร้อยละของนักศึกษาต่างชาติ
ต่อจานวนนักศึกษาทั้งหมด ตัวบ่งชี้มธ.2 ร้อยละของนักศึกษาแลกเปลี่ยนที่ส่งออกและรับเข้าทั้งหมด (ไม่
จากัดเวลาการแลกเปลี่ยน) ตัวบ่งชี้มธ.3 ร้อยละของอาจารย์ต่างชาติต่อจานวนอาจารย์ทั้งหมด และตัวบ่งชี้
มธ.4 ร้อยละของอาจารย์แลกเปลี่ยนที่ส่งออกและรับเข้าทั้งหมด (ไม่จากัดเวลาการแลกเปลี่ยน)
1.2.2 การเป็นมหาวิทยาลัยแห่งการวิจัย ประกอบด้วย ตัวบ่งชี้ มธ.5 ร้อยละของวิทยานิพนธ์
และงานวิชาการของนักศึกษาที่ได้รับรางวัลระดับชาติหรือนานาชาติ ตัวบ่งชี้มธ.8 สัดส่วนของจานวนการ
อ้างอิง (citation) บทความในฐานข้อมูล Scopus ต่อจานวนบทความที่ตีพิมพ์ในฐานข้อมูล Scopus และตัว
บ่งชี้มธ.9 ร้อยละของงานวิจัย บทความวิชาการ สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ของอาจารย์และนักวิจัยที่ได้รับ
รางวัลระดับชาติหรือนานาชาติต่อจานวนอาจารย์ประจาและนักวิจัยประจา
1.2.3 การเป็นมหาวิทยาลัยเพื่อประชาชน ประกอบด้วย ตัวบ่งชี้มธ.7 ร้อยละของกิจกรรมจิต
อาสาต่อจานวนกิจกรรมนักศึกษาทั้งหมด
3. เกณฑ์การประเมินตัวบ่งชี้
3.1 กาหนดเป็นเกณฑ์มาตรฐาน 5 คะแนน โดยมีรายละเอียด ดังนี้
1) ตัวบ่งชี้เชิงคุณภาพจะระบุเกณฑ์มาตรฐานเป็นข้อ ๆ กาหนดเกณฑ์การประเมินตัวบ่งชี้
เป็น 5 ระดับ มีคะแนนตั้งแต่ 1 ถึง 5 การประเมินจะนับจานวนข้อและระบุว่าผลการดาเนินงานได้กี่ข้อ ได้
คะแนนเท่าใด กรณีที่ไม่ดาเนินการใดๆ หรือดาเนินการไม่ครบที่จะได้ 1 คะแนน ให้ถือว่าได้ 0 คะแนน
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2) ตัวบ่ งชี้เชิงปริมาณอยู่ในรูปของร้อยละหรือค่าเฉลี่ย กาหนดเกณฑ์การประเมินเป็น
คะแนนระหว่าง 1 ถึง 5 โดยเป็นค่าต่อเนื่อง (มีจุดทศนิยม) สาหรับการแปลงผลการดาเนินงานตามตัวบ่งชี้
(ซึ่งอยู่ในรูป ร้อยละหรือค่าเฉลี่ ย ) เป็ น คะแนนทาโดยการเทียบบัญ ญั ติไตรยางศ์ โดยที่แต่ล ะตัวบ่ งชี้จะ
กาหนดค่าร้อยละหรือค่าเฉลี่ยที่คิดเป็นคะแนน 5 ไว้ ตัวอย่างเช่น
ตัวอย่างที่ 1 กาหนดร้อยละ 100 เป็นคะแนน 5 ผลการดาเนินงานตามตัวบ่งชี้ได้ร้อยละ 75.51
คะแนนที่ได้ =
75.51
X5
= 3.78
100
ตัวอย่างที่ 2 กาหนดร้อยละ 85 เป็นคะแนน 5 ผลการดาเนินงานตามตัวบ่งชี้ได้ร้อยละ 34.62
คะแนนที่ได้ =
34.62
X5
= 2.04
85
ตั วอย่า งที่ 3 ก าหนดค่ าเฉลี่ ยคือ จ านวนเงินวิจั ยต่อ อาจารย์ และนัก วิจัย 200,000 บาท เป็ น
คะแนน 5 ผลการดาเนินงานได้ 152,500.35 บาทต่อคน
คะแนนที่ได้ =
152,500.35
X5
= 3.81
200,000
ตัวอย่างที่ 4 กาหนดร้อยละ 90 เป็นคะแนน 5 ผลการดาเนินงานตามตัวบ่งชี้ได้ร้อยละ 92.08
คะแนนที่ได้ =
92.08
X5
=5
90
หลักการคานวณการแปลงค่าร้อยละหรือค่าเฉลี่ยเป็นคะแนน สรุปได้ดังนี้
1) ผลการดาเนินงานเท่ากับหรือสูงกว่าค่าร้อยละหรือค่าเฉลี่ยที่กาหนดให้เป็นคะแนน 5 จะได้
คะแนน 5
2) ผลการดาเนินงานต่ากว่าค่าร้อยละหรือค่าเฉลี่ยที่กาหนดให้เป็นคะแนน 5 คานวณคะแนนที่ได้
ดังนี้
คะแนนที่ได้ =
ค่าร้อยละหรือค่าเฉลี่ยที่ได้จากการดาเนินการ
ค่าร้อยละหรือค่าเฉลี่ยที่กาหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 ของตัวบ่งชี้นั้น ๆ

x5
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ข้อปฏิบัติเรื่องจุดทศนิยม
การคานวณค่าร้อ ยละ ค่ าเฉลี่ ย และค่ าคะแนนให้ ใช้ท ศนิ ยม 2 ต าแหน่ ง โดยการปัด ทศนิย ม
ตาแหน่งที่ 3 ตามหลักการปัดทศนิยม (ตั้งแต่เลข 5 ขึ้นไปปัดขึ้น) เช่น
72.364 เป็น 72.36
3.975 เป็น 3.98
4. เกณฑ์การประเมินคุณภาพ
มีการกาหนดค่าน้าหนักการประเมินผลในภาพรวมของตัวบ่งชี้ทั้งหมด ดังนี้
ตัวบ่งชี้

คณะ/หน่วยงานจัดการ
เรียนการสอน

สถาบันวิจัย

สานัก/สถาบัน
สนับสนุนวิชาการ

สกอ.
มธ.
ตัวบ่งชี้เอกลักษณ์

80%
20%
-

60%
20%
20%

20%
40%
40%

โดยมีการแปลงคะแนนการประเมิน เป็นผลการประเมิน ดังนี้
0.00 – 1.50
การดาเนินงานต้องปรับปรุงเร่งด่วน
1.51 – 2.50
การดาเนินงานต้องปรับปรุง
2.51 – 3.50
การดาเนินงานพอใช้
3.51 – 4.50
การดาเนินงานระดับดี
4.51 – 5.00
การดาเนินงานระดับดีมาก
5. การดาเนินการจัดเก็บข้อมูลตามตัวบ่งชี้คุณภาพ
การประกัน คุณ ภาพการศึกษาถือเป็ นความรับผิ ดชอบของคณะ / สานัก / สถาบัน ที่จะมีการ
รายงานตามข้อมูลตามตัวบ่งชี้คุณภาพประกอบกับข้อมูลส่วนใหญ่เป็นผลการดาเนินงานของคณะ / สานัก /
สถาบัน ทาให้ข้อมูลส่วนใหญ่อยู่ที่คณะ / สานัก / สถาบัน ดังนั้น การจัดเก็บข้อมูลตามตัวบ่งชี้คุณภาพ ใน
ปีการศึกษา 2558 จึงเป็นการจัดเก็บข้อมูลโดยคณะ / สานัก / สถาบัน เป็นหลัก ทั้งนี้ ฝ่ายประกันคุณภาพ
การศึกษา ได้จัดทาคาอธิบายตัวบ่งชี้ ขอบเขตของข้อมูลที่จัดเก็บ สูตรการคานวณ เกณฑ์มาตรฐาน และ
เกณฑ์การประเมินตัวบ่งชี้ไว้ในบทที่ 2 รวมทั้งได้ จัดทาแบบฟอร์มการจัดเก็บข้อมูลเป็นแนวทางให้คณะ /
สานัก / สถาบัน จัดเก็บข้อมูล

5

ในกรณีที่คณะ / สานัก / สถาบัน ไม่สามารถจัดเก็บข้อมูลผลการดาเนินงานได้อันเนื่องมาจาก
ข้ อ มู ล ไม่ ส มบู ร ณ์ หรื อ ไม่ ส ามารถจั ด เก็ บ ข้ อ มู ล จากภาควิ ช า / ฝ่ า ย / หน่ ว ยงานย่ อ ย ให้ รายงานใน
แบบฟอร์มเป็น N/A
6. รูปแบบคาอธิบายตัวบ่งชี้
ในคาอธิบายตัวบ่งชี้จะประกอบด้วย
1. ชื่อตัวบ่งชี้
2. ชนิ ด ของตั ว บ่ ง ชี้ เป็ น การอธิ บ ายว่ า ตั ว บ่ ง ชี้ นั้ น เป็ น ตั ว บ่ ง ชี้ ที่ วั ด ปั จ จั ย น าเข้ า (Input)
กระบวนการ (Process) หรือผลผลิต (Output) และระบุที่มาของตัวบ่งชี้ ได้แก่ ตัวบ่งชี้ของสกอ. ตัวบ่งชี้
เฉพาะของมธ.
3. หน่วยวัด อธิบายหน่วยในการแสดงค่าตัวบ่งชี้ เช่น ร้อยละ ค่าเฉลี่ย อัตราส่วน จานวน ข้อ
4. คาอธิบายตัวบ่งชี้ เป็นการอธิบายความหมายของตัวแปรที่จะนามาจัดทาเป็นค่าตัวบ่งชี้
ทั้งนี้ ในกรณีที่คาอธิบายใช้คาว่า สถาบัน ขอให้หมายถึง หน่วยงานในระดับนั้นๆ กล่าวคือ
หากเป็ น การด าเนิ น งานในระดั บ มหาวิ ท ยาลั ย ค าว่ า สถาบั น หมายถึ ง มหาวิ ท ยาลั ย หากเป็ น การ
ดาเนินงานในระดับคณะ /สานัก / สถาบัน คาว่า สถาบัน หมายถึง คณะ / สานัก / สถาบัน
5. สูตรการคานวณ แสดงวิธีในการคานวณค่าตัวบ่งชี้ (สาหรับตัวบ่งชี้เชิงปริมาณ) หรือ เกณฑ์
มาตรฐาน เป็นการอธิบายเกณฑ์มาตรฐานสาหรับการประเมินตัวบ่งชี้ที่วัดผลการดาเนินงานเป็นข้อ
6. เกณฑ์การประเมิน เป็นเกณฑ์การประเมินอิงเกณฑ์มาตรฐาน 5 คะแนน
7. แหล่งข้อมูลและวิธีการจัดเก็บข้อมูล แสดงแหล่งข้อมูล ขอบเขตของข้อมูลที่จัดเก็บ เครื่องมือ
การจัดเก็บข้อมูล วิธีการจัดเก็บข้อมูล การประเมินทุกตัวบ่งชี้ส่วนใหญ่เป็นการประเมินในรอบปีการศึกษา
ยกเว้นบางตัวบ่งชี้ คือ
7.1 ระดับหลักสูตร ตัวบ่งชี้สกอ.2.2 (ปริญญาโท) และ (ปริญญาเอก) ตัวบ่งชี้สกอ.4.2.3
ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจาหลักสูตร ตัวบ่งชี้สกอ.4.2.4 จานวนบทความของอาจารย์ประจา
หลักสูตรปริญญาเอกที่ได้รับการอ้างอิงในฐานข้อมูล TCI และ Scopus ต่อจานวนอาจารย์ประจาหลักสูตร
ใช้รอบปีปฏิทิน
7.2 ระดับคณะ ตัวบ่งชี้สกอ.2.2 เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ ประเมินตาม
ปีงบประมาณ + 1 ตัวบ่งชี้สกอ.2.3 ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจาและนักวิจัย และ ตัวบ่งชี้มธ.8
สัดส่วนของจานวนการอ้างอิง (citation) บทความในฐานข้อมูล Scopus ต่อจานวนบทความที่ตีพิมพ์ใน
ฐานข้อมูล Scopus ให้ใช้รอบปีปฏิทิน
นอกจากนี้ งานประกั น คุ ณ ภาพได้ พั ฒ นาระบบ TU QA Online เพื่ อ จั ด เก็ บ ข้ อ มู ล ผลการ
ดาเนินการของหน่วยงานในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ซึ่งในระบบ TU QA Online จะประกอบไปด้วย
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1. แบบฟอร์มสาหรับจัดเก็บข้อมูล สาหรับตัวบ่งชี้เชิงปริมาณ ซึ่งขอให้คณะ/สานัก/สถาบัน ระบุ
รายนามผู้รับผิดชอบตัวบ่งชี้ และผู้จัดเก็บข้อมูล ของหน่วยงานด้วย เพื่อประโยชน์ในการสอบถามข้อมูล
เพิ่มเติม
2. การประเมินตนเอง เป็น การระบุผ ลการดาเนินงานในรอบปี การศึกษาที่ผ่ านมา พร้อมแนบ
หลักฐานของผลการดาเนินงาน และทาการประเมินตนเองของปีการศึกษาที่ประเมิน
ทั้งนี้ คณะ/สานัก/สถาบัน สามารถพิมพ์รายงานการประเมินตนเองได้ทันทีจากระบบดังกล่าว
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บทที่ 2
องค์ประกอบคุณภาพ ตัวบ่งชี้ และ เกณฑ์การประเมิน
องค์ประกอบในการประกันคุณภาพระดับคณะ/หน่วยงานจัดการเรียนการสอน มี 5 องค์ประกอบ
ประกอบด้วย ตัวบ่งชี้สกอ. จานวน 13 ตัวบ่งชี้ และ ตัวบ่งชี้มธ. จานวน 8 ตัวบ่งชี้
องค์ประกอบใน
การประกันคุณภาพ
ตัวบ่งชี้
เกณฑ์พิจารณา
ระดับคณะ
1. การผลิตบัณฑิต สกอ.1.1 ผลการบริหารจัดการหลักสูตร ค่าเฉลี่ ยของระดับคุณ ภาพของทุก
โดยรวม
หลักสูตรที่คณะรับผิดชอบ
สกอ.1.2 อาจารย์ประจาคณะที่มีคุณวุฒิ ร้อยละของอาจารย์ประจาคณะที่มี
ปริญญาเอก
คุณวุฒิปริญญาเอก
สกอ.1.3 อาจารย์ ป ระจ าคณะที่ ด ารง ร้อยละของอาจารย์ประจาคณะที่
ตาแหน่งทางวิชาการ
ดารงตาแหน่งทางวิชาการ
สกอ.1.4 จานวนนักศึกษาเต็มเวลา
สัดส่วนจานวนนักศึกษาเต็มเวลา
เทียบเท่าต่อจานวนอาจารย์ประจา
เทียบเท่าต่อจานวนอาจารย์ประจา
สกอ.1.5 การบริ ก ารนั ก ศึ ก ษาระดั บ เกณฑ์มาตรฐาน 6 ข้อ
ปริญญาตรี
ส ก อ .1.6 กิ จ ก รรม นั ก ศึ ก ษ าระดั บ เกณฑ์มาตรฐาน 6 ข้อ
ปริญญาตรี
มธ.1 ร้ อ ยละของนั ก ศึ ก ษาต่ างชาติ ต่ อ ร้ อ ยละของนั ก ศึ ก ษาต่ า งชาติ ต่ อ
จานวนนักศึกษาทั้งหมด
จานวนนักศึกษาทั้งหมด
มธ.2 ร้อยละของนักศึกษาแลกเปลี่ยนที่ ร้อยละของนักศึกษาแลกเปลี่ยนที่
ส่งออกและรับเข้าทั้งหมด (ไม่จากัดเวลา ส่งออกและรับเข้าทั้งหมด (ไม่จากัด
การแลกเปลี่ยน)
เวลาการแลกเปลี่ยน)
มธ.3 ร้ อ ยละของอาจารย์ ต่ า งชาติ ต่ อ ร้ อ ยละของอาจารย์ ต่ า งชาติ ต่ อ
จานวนอาจารย์ทั้งหมด
จานวนอาจารย์ทั้งหมด
มธ.4 ร้ อยละของอาจารย์แลกเปลี่ยนที่ ร้อ ยละของอาจารย์ แ ลกเปลี่ ย นที่
ส่งออกและรับเข้าทั้งหมด (ไม่จากัดเวลา ส่งออกและรับเข้าทั้งหมด (ไม่จากัด
การแลกเปลี่ยน)
เวลาการแลกเปลี่ยน)
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องค์ประกอบใน
การประกันคุณภาพ
ตัวบ่งชี้
ระดับคณะ
1. การผลิตบัณฑิต มธ.5 ร้อยละของวิทยานิ พนธ์ และงาน
วิ ช าการของนั ก ศึ ก ษาที่ ไ ด้ รั บ รางวั ล
ระดับชาติหรือนานาชาติ
มธ.7 ร้ อ ยละของกิ จ กรรมจิ ต อาสาต่ อ
จานวนกิจกรรมนักศึกษาทั้งหมด
2. การวิจัย
สกอ.2.1 ระบบและกลไกการบริหารและ
พัฒนางานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์
สกอ.2.2 เงินสนับสนุนงานวิจัยและงาน
สร้างสรรค์

สกอ.2.3 ผลงานทางวิชาการของอาจารย์
ประจาและนักวิจัย
มธ.8 สั ด ส่ ว นของจ านวนการอ้ า งอิ ง
(citation) บทความในฐานข้อมูล Scopus
ต่อจานวนบทความที่ตีพิมพ์ในฐานข้อมูล
Scopus
มธ.9 ร้ อ ยละของงานวิ จั ย บทความ
วิชาการ สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ของ
อาจารย์ แ ละนั ก วิ จั ย ที่ ได้ รั บ รางวั ล
ระดั บ ชาติ ห รื อ นานาชาติ ต่ อ จ านวน
อาจารย์ประจาและนักวิจัยประจา

เกณฑ์พิจารณา
ร้อ ยละของวิ ท ยานิ พ นธ์ และงาน
วิชาการของนักศึกษาที่ได้รับรางวัล
ระดับชาติหรือนานาชาติ
ร้ อ ยละของกิ จ กรรมจิ ต อาสาต่ อ
จานวนกิจกรรมนักศึกษาทั้งหมด
เกณฑ์มาตรฐาน 6 ข้อ
เงิ น สนั บ สนุ น งานวิ จั ย และงาน
สร้างสรรค์ทั้งภายในและภายนอก
ต่ อ จ านวนอาจารย์ ป ระจ าและ
นักวิจัยประจาและนักวิจัย
ผลงานทางวิชาการทุกประเภทต่อ
อาจารย์ประจาและนักวิจัย
สั ด ส่ ว นของจ านวนการอ้ า งอิ ง
(citation) บทความในฐานข้อมูล Scopus
ต่ อ จ านวนบทความที่ ตี พิ ม พ์ ใ น
ฐานข้อมูล Scopus
ร้ อ ยละของงานวิ จั ย บทความ
วิ ช า ก า ร สิ่ ง ป ร ะ ดิ ษ ฐ์ ง า น
สร้างสรรค์ของอาจารย์และนักวิจัย
ที่ ได้ รั บ รางวั ล ระดั บ ช าติ ห รื อ
นานาชาติต่อจานวนอาจารย์ประจา
และนักวิจัยประจา
เกณฑ์มาตรฐาน 6 ข้อ

3. การบริการ
สกอ.3.1 การบริการวิชาการแก่สังคม
วิชาการ
4. การทานุบารุง
สกอ.4.1 ระบบและกลไกการทานุบารุง เกณฑ์มาตรฐาน 7 ข้อ
ศิลปะและวัฒนธรรม ศิลปะและวัฒนธรรม
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องค์ประกอบใน
การประกันคุณภาพ
ตัวบ่งชี้
เกณฑ์พิจารณา
ระดับคณะ
5. การบริหารจัดการ สกอ.5.1 การบริห ารของคณะเพื่ อ การ เกณฑ์มาตรฐาน 7 ข้อ
กากับ ติดตามผลลั พธ์ตามพั นธกิจ กลุ่ ม
สถาบัน และเอกลักษณ์ของคณะ
สก อ.5.2 ระบ บ ก ากั บ ก ารป ระกั น เกณฑ์มาตรฐาน 6 ข้อ
คุณภาพหลักสูตร
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องค์ประกอบที่ 1 การผลิตบัณฑิต
พันธกิจที่สำคัญที่สุดของสถำบันอุดมศึกษำ คือ กำรผลิตบัณฑิต หรือกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนกำรสอน
ให้ ผู้เรียนมีควำมรู้ในวิชำกำรและวิชำชีพ มีคุณ ลักษณะตำมหลักสูตรที่กำหนด กำรเรียนกำรสอนในยุค
ปั จ จุ บั น ใช้ ห ลั ก กำรของกำรจั ด กระบวนกำรเรียนรู้ที่ เน้ น ผู้ เรียนเป็ น ส ำคัญ ดั งนั้ น พั น ธกิ จดั งกล่ ำวจึ ง
เกี่ย วข้องกับ กำรบริห ำรจั ดกำรหลั กสูตรและกำรเรียนกำรสอน เริ่มตั้งแต่กำรกำหนดปัจจัยนำเข้ำที่ได้
มำตรฐำนตำมที่กำหนด ประกอบด้วย กำรมีอำจำรย์ที่มีปริมำณและคุณภำพตำมมำตรฐำนหลักสูตร มี
กระบวนกำรบริหำรจัดกำรกำรเรียนกำรสอนที่อำศัยหลักกำรร่วมมือรวมพลังของทุกฝ่ำยที่เกี่ยวข้องทั้ง
ภำยในและภำยนอกสถำบัน
ตัวบ่งชี้ จำนวน 12 ตัวบ่งชี้ คือ
ตัวบ่งชี้สกอ.1.1 ผลกำรบริหำรจัดกำรหลักสูตรโดยรวม
ตัวบ่งชี้สกอ.1.2 อำจำรย์ประจำคณะที่มีคุณวุฒิปริญญำเอก
ตัวบ่งชี้สกอ.1.3 อำจำรย์ประจำคณะที่ดำรงตำแหน่งทำงวิชำกำร
ตัวบ่งชี้สกอ.1.4 จำนวนนักศึกษำเต็มเวลำเทียบเท่ำต่อจำนวนอำจำรย์ประจำ
ตัวบ่งชี้สกอ.1.5 กำรบริกำรนักศึกษำระดับปริญญำตรี
ตัวบ่งชี้สกอ.1.6 กิจกรรมนักศึกษำระดับปริญญำตรี
ตัวบ่งชี้มธ.1
ร้อยละของนักศึกษำต่ำงชำติต่อจำนวนนักศึกษำทั้งหมด
ตัวบ่งชี้มธ.2
ร้อยละของนั กศึกษำแลกเปลี่ยนที่ส่ งออกและรับเข้ำทั้ งหมด (ไม่จำกัด
เวลำกำรแลกเปลี่ยน)
ตัวบ่งชี้มธ.3
ร้อยละของอำจำรย์ต่ำงชำติต่อจำนวนอำจำรย์ทั้งหมด
ตัวบ่งชี้มธ.4
ร้อยละของอำจำรย์แลกเปลี่ยนที่ส่งออกและรับเข้ำทั้งหมด (ไม่จำกัดเวลำ
กำรแลกเปลี่ยน)
ตัวบ่งชี้มธ.5
ร้ อ ยละของวิท ยำนิ พ นธ์ และงำนวิ ช ำกำรของนั ก ศึ ก ษำที่ ได้ รั บ รำงวั ล
ระดับชำติหรือนำนำชำติ
ตัวบ่งชี้มธ.7
ร้อยละของกิจกรรมจิตอำสำต่อจำนวนกิจกรรมนักศึกษำทั้งหมด
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1. ตัวบ่งชีส้ กอ.1.1 : ผลการบริหารจัดการหลักสูตรโดยรวม
2. ชนิดของตัวบ่งชี้ : ผลลัพธ์
3. หน่วยวัด : ค่ำเฉลี่ย
4. คาอธิบายตัวบ่งชี้ : ผลกำรดำเนินกำรของทุกหลักสูตรในคณะ ซึ่งสำมำรถสะท้อนคุณภำพของบัณฑิต
ในหลักสูตรที่คณะรับผิดชอบ
5. สูตรคานวณ :
คะแนนที่ได้ =
ผลรวมของค่าคะแนนประเมินของทุกหลักสูตร
จานวนหลักสูตรทั้งหมดที่คณะรับผิดชอบ
หมายเหตุ : หลักสูตรที่ได้รับ กำรรับรองโดยระบบอื่น ๆ ตำมที่คณะกรรมกำรประกันคุณ ภำพ
ภำยในระดับอุดมศึกษำเห็นชอบ ไม่ต้องนำคะแนนกำรประเมินของหลักสูตรนั้นมำคำนวณในตัวบ่งชี้นี้ แต่
ต้องรำยงำนผลกำรรับรองตำมระบบนั้น ๆ ในตัวบ่งชี้ให้ครบถ้วน
6. เกณฑ์การประเมิน : ค่ำเฉลี่ยของคะแนนประเมินทุกหลักสูตรที่คณะรับผิดชอบ
7. แหล่งข้อมูลและวิธีการจัดเก็บข้อมูล :
7.1 แหล่งข้อมูล : หลักสูตรของคณะ/หน่วยงำนจัดกำรเรียนกำรสอน
7.2 ขอบเขตข้อมูลที่จัดเก็บ : กำรดำเนินกำรตำมระบบและกลไกกำรพัฒนำและบริหำรหลักสูตร
ในรอบปีกำรศึกษำที่จัดเก็บข้อมูล (1 สิงหำคม – 31 กรกฎำคม ของปีถัดไป)
7.3 เครื่องมือการจัดเก็บข้อมูล :
7.3.1 ผลกำรบริหำรจัดกำรหลักสูตรโดยรวม : แบบฟอร์มตัวบ่งชี้สกอ.1.1 ในระบบ TU QA Online
7.3.2 จำนวนหลักสูตรที่เปิดสอนทั้งหมด : แบบฟอร์มพื้นฐำน 1 ในระบบ TU QA Online
7.4 วิธีการจัดเก็บข้อมูล : คณะ/หน่วยงำนจัดกำรเรียนกำรสอนรำยงำนข้อมูลผลกำรดำเนินงำน
ตำมแบบฟอร์มที่กำหนด ในระบบ TU QA Online
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1. ตัวบ่งชีส้ กอ.1.2 : อาจารย์ประจาคณะที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก
2. ชนิดของตัวบ่งชี้ : ปัจจัยนำเข้ำ
3. หน่วยวัด : ร้อยละ
4. คาอธิบายตั วบ่งชี้ : กำรศึกษำระดับ อุดมศึกษำถือเป็นกำรศึกษำระดับสูงสุ ดที่ต้องกำรบุคลำกรที่มี
ควำมรู้ควำมสำมำรถและควำมลุ่มลึกทำงวิชำกำร เพื่อปฏิบัติพันธกิจสำคัญของสถำบันในกำรผลิตบัณฑิต
ศึกษำวิจัย เพื่อ กำรติดตำมควำมก้ ำวหน้ ำทำงวิช ำกำรและกำรพั ฒ นำองค์ควำมรู้ ดังนั้น คณะจึงควรมี
อำจำรย์ที่มีระดับคุณวุฒิทำงกำรศึกษำที่ตรงหรือสัมพันธ์กับหลักสูตรที่เปิดสอนในสัดส่วนที่เหมำะสมกับ
พันธกิจหรือจุดเน้นของหลักสูตร
5. สูตรคานวณ :
5.1 คานวณค่าร้อยละของอาจารย์ประจาคณะที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก ตามสูตร
จานวนอาจารย์ประจาคณะที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก
จานวนอาจารย์ประจาคณะทั้งหมด

X 100

5.2 แปลงค่าร้อยละที่คานวณได้ในข้อ 5.1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5
คะแนนที่ได้ =
ร้อยละของอาจารย์ประจาคณะที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก
ร้อยละของอาจารย์ประจาคณะที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก
ที่กาหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5

X5

หมายเหตุ
1. คุณวุฒิปริญญำเอกพิจำรณำจำกระดับคุณวุฒิที่ได้รับหรือเทียบเท่ำตำมหลักเกณฑ์กำร
พิจำรณำคุณวุฒิของกระทรวงศึกษำธิกำร กรณีที่มีกำรปรับวุฒิกำรศึกษำให้มีหลักฐำนกำรสำเร็จกำรศึกษำ
ภำยในรอบปีกำรศึกษำนั้น ทั้งนี้ อำจใช้คุณวุฒิอื่นเทียบเท่ำคุณวุฒิปริญญำเอกได้สำหรับกรณีที่ บำงสำขำ
วิชำชีพมีคุณวุฒิอื่นที่เหมำะสมกว่ำ ทั้งนี้ต้องได้รับควำมเห็นชอบจำกคณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำ
2. กำรนับจำนวนอำจำรย์ประจำ ให้นับตำมปีกำรศึกษำและนับทั้งที่ปฏิบัติงำนจริงและ
ลำศึกษำต่อ ในกรณีที่มีอำจำรย์บรรจุใหม่ให้คำนวณตำมเกณฑ์อำจำรย์ประจำที่ระบุในคำชี้แจงเกี่ยวกับกำร
นับจำนวนอำจำรย์ประจำและนักวิจัย
6. เกณฑ์การประเมิน :
โดยกำรแปลงค่ำร้อยละของอำจำรย์ประจำคณะที่มีคุณวุฒิปริญญำเอกเป็นคะแนนระหว่ำง 0 – 5
ค่ำร้อยละของอำจำรย์ประจำคณะที่มีคุณวุฒิปริญญำเอก ตำมสูตร ที่กำหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5=
ร้อยละ 80 ขึ้นไป
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7. แหล่งข้อมูลและวิธีการจัดเก็บข้อมูล :
7.1 แหล่งข้อมูล : คณะ/หน่วยงำนจัดกำรเรียนกำรสอน
7.2 ขอบเขตข้อมูลที่จัดเก็บ :
7.2.1 จำนวนอำจำรย์ที่มีวุฒิ กำรศึกษำระดับปริญ ญำตรี ปริญญำโท ปริญญำเอกหรือ
เทียบเท่ำ ณ วันสิ้นสุดปีกำรศึกษำที่จัดเก็บข้อมูล (31 กรกฎำคม)
7.2.2 จำนวนอำจำรย์ทั้งหมด ณ วันสิ้นสุดปีกำรศึกษำที่จัดเก็บข้อมูล (31 กรกฎำคม)
7.3 เครื่องมือการจัดเก็บข้อมูล :
7.3.1 รำยชื่อและจำนวนอำจำรย์จำแนกตำมวุฒิ กำรศึกษำและตำแหน่งทำงวิชำกำร :
แบบฟอร์มตัวบ่งชี้สกอ. 1.2 ในระบบ TU QA Online
7.4 วิธีการจั ดเก็บข้อมูล : คณะ/หน่วยงำนจัดกำรเรียนกำรสอน กรอกข้อมูลในแบบฟอร์มที่
กำหนด และรำยงำนผลกำรดำเนินงำนของตัวบ่งชี้ในระบบ TU QA Online
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1. ตัวบ่งชีส้ กอ.1.3 : อาจารย์ประจาคณะที่ดารงตาแหน่งทางวิชาการ
2. ชนิดของตัวบ่งชี้ : ปัจจัยนำเข้ำ
3. หน่วยวัด : ร้อยละ
4. คาอธิบายตัวบ่งชี้ : สถำบันอุดมศึกษำถือเป็นขุมปัญญำของประเทศ และมีควำมรับผิดชอบที่จะต้อง
ส่งเสริมให้อำจำรย์ในสถำบันทำกำรศึกษำวิจัย เพื่อแสวงหำและพัฒนำองค์ควำมรู้ในศำสตร์สำขำวิชำต่ำงๆ
อย่ ำงต่อเนื่ อง เพื่อน ำไปใช้ในกำรเรีย นกำรสอน รวมทั้งกำรแก้ไขปัญ หำและพั ฒ นำประเทศ กำรดำรง
ตำแหน่งทำงวิชำกำรเป็นสิ่งสะท้อนกำรปฏิบัติงำนดังกล่ำวของอำจำรย์ตำมพันธกิจ
5. สูตรคานวณ
5.1 คานวณค่าร้อยละของอาจารย์ประจาคณะทีด่ ารงตาแหน่งทางวิชาการ ตามสูตร
จานวนอาจารย์ประจาคณะที่ดารงตาแหน่งทางวิชาการ
จานวนอาจารย์ประจาคณะทั้งหมด

X 100

5.2 แปลงค่าร้อยละที่คานวณได้ในข้อ 5.1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5
คะแนนที่ได้ =
ร้อยละของอาจารย์ประจาคณะที่ดารงตาแหน่งทางวิชาการ
ร้อยละของอาจารย์ประจาคณะที่ดารงตาแหน่งทางวิชาการ
ที่กาหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5

X5

6. เกณฑ์การประเมิน :
โดยกำรแปลงค่ำร้อยละของอำจำรย์ประจำสถำบันที่ดำรงตำแหน่งทำงวิชำกำรเป็นคะแนนระหว่ำง 0 – 5
ค่ำร้อยละของอำจำรย์ประจำคณะที่ดำรงตำแหน่งทำงวิชำกำร ตำมสูตร ที่กำหนดให้เป็นคะแนน
เต็ม 5 = ร้อยละ 80 ขึ้นไป
7. แหล่งข้อมูลและวิธีการจัดเก็บข้อมูล :
7.1 แหล่งข้อมูล : คณะ/หน่วยงำนจัดกำรเรียนกำรสอน
7.2 ขอบเขตข้อมูลที่จัดเก็บ :
7.2.1 จำนวนอำจำรย์ ที่ดำรงตำแหน่งอำจำรย์ ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ รองศำสตรำจำรย์
และศำสตรำจำรย์ ณ วันสิ้นสุดปีกำรศึกษำที่จัดเก็บข้อมูล (31 กรกฎำคม)
7.2.2 จำนวนอำจำรย์ทั้งหมด ณ วันสิ้นสุดปีกำรศึกษำที่จัดเก็บข้อมูล (31 กรกฎำคม)
7.3 เครื่องมือการจัดเก็บข้อมูล :
7.3.1 รำยชื่อและจำนวนอำจำรย์จำแนกตำมวุฒิ กำรศึกษำและตำแหน่งทำงวิชำกำร :
แบบฟอร์มตัวบ่งชี้สกอ. 1.2 ในระบบ TU QA Online
7.4 วิธีการจัด เก็บ ข้อมูล : คณะ/หน่วยงำนจัดกำรเรียนกำรสอน กรอกข้อมูลในแบบฟอร์มที่
กำหนด และรำยงำนผลกำรดำเนินงำนของตัวบ่งชี้ในระบบ TU QA Online
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1. ตัวบ่งชีส้ กอ.1.4 : จานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่าต่อจานวนอาจารย์ประจา
2. ชนิดของตัวบ่งชี้ : ปัจจัยนำเข้ำ
3. หน่วยวัด : ร้อยละ
4. คาอธิบายตัวบ่งชี้ : ปัจจัยสำคัญประกำรหนึ่งสำหรับกำรจัดกำรกำรศึกษำระดับอุ ดมศึกษำ คือสัดส่วน
ของนักศึกษำต่ออำจำรย์ ที่จะต้องสอดคล้องกับศำสตร์ในแต่ละสำขำวิชำและลักษณะกำรเรียนกำรสอน
รวมทั้งมีควำมเชื่อมโยงไปสู่กำรวำงแผนต่ำงๆ เช่น กำรวำงแผนอั ตรำกำลัง ภำระงำนอำจำรย์ เป้ำหมำย
กำรผลิ ตบัณ ฑิต ดังนั้น สถำบัน จึงควรมีจำนวนนักศึกษำเต็มเวลำเทียบเท่ำต่อจำนวนอำจำรย์ประจำที่
ปฏิบัติงำนจริงในสัดส่วนที่เหมำะสมกับสำขำวิชำ
5. สูตรคานวณ :
5.1 จานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่า
1. คำนวณค่ำหน่วยกิตนักศึกษำ (Student Credit Hours : SCH) ซึ่งก็คือผลรวมของผล
คูณระหว่ำงจำนวนนักศึกษำที่ลงทะเบียนเรียนกับจำนวนหน่วยกิตแต่ละวิชำที่เปิดสอนทุกรำยวิชำตลอด
ปีกำรศึกษำรวบรวมหลังจำกนักศึกษำลงทะเบียนแล้วเสร็จ (หมดกำหนดเวลำกำรเพิ่ม – ถอน) โดยมีสูตร
กำรคำนวณ ดังนี้
SCH =
Σnici
เมื่อ ni =
จำนวนนักศึกษำที่ลงทะเบียนในวิชำที่ i
เมื่อ ci =
จำนวนหน่วยกิตของวิชำที่ i
2. คำนวณค่ำ FTES โดยใช้สูตรคำนวณ ดังนี้
จานวนนักศึกษาเต็มเวลา
เทียบเท่าต่อปี (FTES) =

Student Credit Hours (SCH) ทั้งปี
จานวนหน่วยกิตต่อปีการศึกษาตามเกณฑ์มาตรฐานการ
ลงทะเบียนในระดับปริญญานั้นๆ

3. กำรปรั บ จ ำนวนในระหว่ ำงปริญ ญำตรีแ ละบั ณ ฑิ ต ศึ ก ษำ ให้ มี ก ำรปรับ ค่ ำจ ำนวน
นักศึกษำเต็มเวลำเทียบเท่ำในระดับบัณฑิตศึกษำให้เป็นระดับปริญญำตรี เพื่อนำมำรวมคำนวณหำสัดส่วน
จำนวนนักศึกษำเต็มเวลำต่ออำจำรย์ประจำ
นักศึกษาเต็มเวลาในหน่วยนับปริญญาตรี
1. กลุ่มสำขำวิชำวิทยำศำสตร์สุขภำพ = FTES ระดับปริญญำตรี + FTES ระดับบัณฑิตศึกษำ
2. กลุ่มสำขำวิชำวิทยำศำสตร์กำยภำพ = FTES ระดับปริญญำตรี + (2 x FTES ระดับ
บัณฑิตศึกษำ)
3. กลุ่มสำขำวิชำมนุษยศำสตร์และ
= FTES ระดับปริญญำตรี + (1.8 x FTES ระดับ
สังคมศำสตร์
บัณฑิตศึกษำ)
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5.2 จานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่าต่อจานวนอาจารย์ประจา
จานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่าในหน่วยนับปริญญาตรี
จานวนอาจารย์ประจาปฏิบัติงานจริง
5.3 คานวณหาค่าความแตกต่างจากเกณฑ์มาตรฐานและนามาคิดเป็นค่าร้อยละ ตามสูตร
สัดส่วนจานวนนักศึกษาเต็มเวลาต่อจานวนอาจารย์ประจาที่เป็นจริง - สัดส่วน
จานวนนักศึกษาเต็มเวลาต่อจานวนอาจารย์ประจาตามเกณฑ์มาตรฐาน
สัดส่วนจานวนนักศึกษาเต็มเวลาต่อจานวนอาจารย์ประจาตามเกณฑ์มาตรฐาน

X 100

สัดส่วนจานวนนักศึกษาเต็มเวลาต่ออาจารย์ประจาแยกตามกลุ่มสาขา
กลุ่มสาขา
1. วิทยำศำสตร์สุขภำพ
2. วิทยำศำสตร์กำยภำพ
3. วิศวกรรมศำสตร์
4. สถำปัตยกรรมศำสตร์และกำรผังเมือง
5. เกษตร ป่ำไม้และประมง
6. บริหำรธุรกิจ พำณิชยศำสตร์ บัญชี กำรจัดกำร กำรท่องเที่ยว
เศรษฐศำสตร์
7. นิติศำสตร์
8. ครุศำสตร์/ศึกษำศำสตร์
9. ศิลปกรรมศำสตร์ วิจิตรศิลป์และประยุกต์ศิลป์
10. สังคมศำสตร์/มนุษยศำสตร์

สัดส่วนจานวน
นักศึกษาเต็มเวลาต่อ
อาจารย์ประจา
8:1
20 : 1
20 : 1
8:1
20 : 1
25 : 1
50 : 1
30 : 1
8:1
25 : 1

6. เกณฑ์การประเมิน :
ค ำนวณหำค่ ำ ควำมแตกต่ ำงระหว่ ำ งจ ำนวนนั ก ศึ ก ษำเต็ ม เวลำต่ อ อำจำรย์ ป ระจ ำกั บ เกณฑ์
มำตรฐำน และน ำมำเทียบกับ ค่ำควำมต่ำงทั้งด้ำนสูงกว่ำหรือต่ำกว่ำที่กำหนดให้ เป็นคะแนน 0 และ 5
คะแนน และใช้กำรเทียบบัญญัติไตรยำงศ์ ดังนี้
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ค่ำควำมต่ำงทั้งด้ำนสูงกว่ำหรือต่ำกว่ำเกณฑ์มำตรฐำนไม่เกินร้อยละ 10 กำหนดเป็นคะแนน 5
ค่ำควำมต่ำงทั้งด้ำนสูงกว่ำหรือต่ำกว่ำเกณฑ์มำตรฐำนตั้งแต่ร้อยละ 20 กำหนดเป็นคะแนน 0
ค่ำควำมต่ำงทั้งด้ำนสูงกว่ำหรือต่ำกว่ำเกณฑ์มำตรฐำนตั้งแต่ร้อยละ 10.01 และไม่เกินร้อยละ 20
ให้นำมำเทียบบัญญัติไตรยำงศ์ตำมสูตรที่กำหนด เพื่อเป็นคะแนนของหลักสูตรนั้นๆ
คะแนนที่ได้ =
(20 - ค่าร้อยละที่คานวณได้จาก 1)
10

x5

ตัวอย่างการคานวณ
จำนวนนักศึกษำเต็มเวลำเทียบเท่ำต่อปี (FTES) ต่อจำนวนอำจำรย์ประจำ
ของหลักสูตรหนึ่งทำงด้ำนสังคมศำสตร์/มนุษยศำสตร์ = 24
24 - 25
ค่ำควำมแตกต่ำงจำกเกณฑ์มำตรฐำน =
X 100 = ร้อยละ -4 ได้คะแนน 5 คะแนน
25
จำนวนนักศึกษำเต็มเวลำเทียบเท่ำต่อปี (FTES) ต่อจำนวนอำจำรย์ประจำ
ของหลักสูตรหนึ่งทำงด้ำนสังคมศำสตร์/มนุษยศำสตร์ = 32
32 - 25
ค่ำควำมแตกต่ำงจำกเกณฑ์มำตรฐำน =
X 100 = ร้อยละ 28 ได้คะแนน 0 คะแนน
25
จำนวนนักศึกษำเต็มเวลำเทียบเท่ำต่อปี (FTES) ต่อจำนวนอำจำรย์ประจำ
ของหลักสูตรหนึ่งทำงด้ำนสังคมศำสตร์/มนุษยศำสตร์ = 28
28 - 25
ค่ำควำมแตกต่ำงจำกเกณฑ์มำตรฐำน =
X 100 = ร้อยละ 12
25
แปลงค่ำควำมแตกต่ำงเป็นคะแนน เท่ำกับ 20 – 12 = 8 ได้คะแนน = 8 x 5 = 4 คะแนน
10
7. แหล่งข้อมูลและวิธีการจัดเก็บข้อมูล :
7.1 แหล่งข้อมูล : คณะ/หน่วยงำนจัดกำรเรียนกำรสอน
7.2 ขอบเขตข้อมูลที่จัดเก็บ : จำนวนนักศึกษำเต็มเวลำเทียบเท่ำต่อจำนวนอำจำรย์ประจำ ณ วัน
สิ้นปีกำรศึกษำ (31 กรกฎำคม)
7.3 เครื่องมือการจัดเก็บข้อมูล :
7.3.1 จำนวนนักศึกษำเต็มเวลำเทียบเท่ำ (FTES) : แบบฟอร์มตัวบ่งชี้สกอ.1.4.1 ในระบบ TU QA Online
7.3.2 แบบฟอร์มช่วยคำนวณค่ำ FTES : แบบฟอร์มตัวบ่งชี้สกอ.1.4.2 ในระบบ TU QA Online
7.4 วิธีการจั ดเก็บข้อมูล : คณะ/หน่วยงำนจัดกำรเรียนกำรสอน กรอกข้อมูลในแบบฟอร์มที่
กำหนด และรำยงำนผลกำรดำเนินงำนของตัวบ่งชี้ในระบบ TU QA Online
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1. ตัวบ่งชีส้ กอ.1.5 : การบริการนักศึกษาระดับปริญญาตรี
2. ชนิดของตัวบ่งชี้ : กระบวนกำร
3. หน่วยวัด : ข้อ
4. คาอธิบายตัวบ่งชี้ : คณะควรจัดบริกำรด้ำนต่ำงๆ ให้นักศึกษำและศิษย์เก่ำในกิจกรรมที่เป็นประโยชน์
กับ นั กศึกษำเพื่อกำรดำรงชีวิตอย่ ำงมีควำมสุขและคุ้มค่ำในระหว่ำงกำรใช้ชีวิตในสถำบัน ตั้งแต่กำรให้
คำปรึกษำ ทั้งด้ำนวิชำกำรและกำรใช้ชีวิต จัดบริกำรข้อมูลหน่วยงำนที่ให้บริกำร เช่น ทุนกู้ยืมกำรศึกษำ
แหล่งทุนกำรศึกษำต่ อ กำรบริกำรจัดหำงำน แหล่งข้อมูลกำรฝึกประสบกำรณ์วิชำชีพ กำรเตรียมควำม
พร้อมเพื่อกำรทำงำนเมื่อสำเร็จกำรศึกษำ ข้อมูลข่ำวสำรควำมเคลื่อนไหวในและนอกสถำบันที่จำเป็นแก่
นักศึกษำและศิษย์เก่ำ โดยกำรให้ บ ริกำรทั้งหมดต้องให้ ควำมส ำคัญ กับกำรบริกำรที่มีคุณ ภำพและเกิด
ประโยชน์แก่ผู้รับบริกำรอย่ำงแท้จริง
5. เกณฑ์มาตรฐาน :
1. จัดบริกำรให้คำปรึกษำทำงวิชำกำร และกำรใช้ชีวิตแก่นักศึกษำในคณะ
2. มีกำรให้ข้อมูลของหน่วยงำนที่ให้บริกำร กิจกรรมพิเศษนอกหลักสูตร แหล่งงำนทั้งเต็มเวลำ
และนอกเวลำแก่นักศึกษำ
3. จัดกิจกรรมเตรียมควำมพร้อมเพื่อกำรทำงำนเมื่อสำเร็จกำรศึกษำแก่นักศึกษำ
4. ประเมินคุณภำพของกำรจัดกิจกรรมและกำรจัดบริกำรในข้อ 1 – 3 ทุกข้อไม่ต่ำกว่ำ 3.51 จำก
คะแนนเต็ม 5
5. นำผลกำรประเมินจำกข้อ 4 มำปรับปรุงพัฒนำกำรให้บริกำรและกำรให้ข้อมูล เพื่อส่งให้ผลกำร
ประเมินสูงขึ้นหรือเป็นไปตำมควำมคำดหวังของนักศึกษำ
6. ให้ข้อมูลและควำมรู้ที่เป็นประโยชน์ในกำรประกอบอำชีพแก่ศิษย์เก่ำ
6. เกณฑ์การประเมิน :
คะแนน 1
คะแนน 2
คะแนน 3
คะแนน 4
คะแนน 5
มีกำรดำเนินกำร มีกำรดำเนินกำร มีกำรดำเนินกำร มีกำรดำเนินกำร มีกำรดำเนินกำร
1 ข้อ
2 ข้อ
3 - 4 ข้อ
5 ข้อ
6 ข้อ
7. แหล่งข้อมูลและวิธีการจัดเก็บข้อมูล :
7.1 แหล่งข้อมูล : คณะ/หน่วยงำนจัดกำรเรียนกำรสอน
7.2 ขอบเขตข้อมูลที่จัดเก็บ : ระบบและกลไกกำรให้คำปรึกษำและบริกำรด้ำนข้อมูลข่ำวสำรใน
รอบปีกำรศึกษำที่จัดเก็บข้อมูล (1 สิงหำคม - 31 กรกฎำคม ของปีถัดไป)
7.3 เครื่องมือการจัดเก็บข้อมูล : แบบฟอร์มตัวบ่งชี้สกอ.1.5 ในระบบ TU QA Online
7.4 วิธีการจัดเก็บข้อมูล : คณะ/หน่วยงำนจัดกำรเรียนกำรสอนรำยงำนข้อมูลผลกำรดำเนินงำน
ตำมเกณฑ์มำตรฐำนพร้อมระบุรำยกำรเอกสำรอ้ำงอิงผลกำรดำเนินงำน ในระบบ TU QA Online
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1. ตัวบ่งชีส้ กอ.1.6 : กิจกรรมนักศึกษาระดับปริญญาตรี
2. ชนิดของตัวบ่งชี้ : กระบวนกำร
3. หน่วยวัด : ข้อ
4. คาอธิบายตัวบ่งชี้ : คณะต้องส่งเสริมให้มีกำรจัดกิจกรรมนักศึกษำต่ำงๆ อย่ำงเหมำะสมและครบถ้วน
กิจกรรมนักศึกษำ หมำยถึง กิจกรรมเสริมหลักสูตรที่ดำเนินกำรทั้งโดยคณะและโดยองค์กรนักศึกษำ เป็น
กิจกรรมที่ผู้เข้ำร่วมจะมีโอกำสได้รับกำรพัฒนำสติปัญญำ สังคม อำรมณ์ ร่ำงกำย และคุณธรรมจริยธรรม
โดยสอดคล้ องกั บ คุณ ลั กษณะบั ณ ฑิ ต ที่พึ งประสงค์ ที่ ป ระกอบด้ว ยมำตรฐำนผลกำรเรียนรู้ตำมกรอบ
มำตรฐำนคุณวุฒิแห่งชำติ 5 ประกำร ได้แก่ (1) คุณธรรม จริยธรรม (2) ควำมรู้ (3) ทักษะทำงปัญญำ (4)
ทักษะควำมสัมพันธ์ระหว่ำงบุคคลและควำมรับผิดชอบ (5) ทักษะกำรวิเครำะห์เชิงตัวเลข กำรสื่อสำรและ
กำรใช้ เทคโนโลยี ส ำรสนเทศ ตลอดจนสอดคล้ อ งกั บ ควำมต้ อ งกำรของผู้ ใ ช้ บั ณ ฑิ ต และน ำหลั ก
PDSA/PDCA (Plan, Do, Study/Check, Act) ไปใช้ในชีวิตประจำวันเป็ นกำรพั ฒ นำคุ ณ ภำพนั กศึกษำ
อย่ำงยั่งยืน
5. เกณฑ์มาตรฐาน :
1. จัดทำแผนกำรจัดกิจกรรมพัฒนำนักศึกษำในภำพรวมของคณะโดยให้นักศึกษำมีส่วนร่วมในกำร
จัดทำแผนและกำรจัดกิจกรรม
2. ในแผนกำรจัดกิจกรรมพัฒ นำนักศึกษำ ให้ดำเนินกิจกรรมที่ส่งเสริมคุณลักษณะบัณฑิตตำม
มำตรฐำนผลกำรเรียนรู้ตำมกรอบมำตรฐำนคุณวุฒิแห่งชำติ 5 ประกำร ให้ครบถ้วน ประกอบด้วย
(1) คุณธรรม จริยธรรม
(2) ควำมรู้
(3) ทักษะทำงปัญญำ
(4) ทักษะควำมสัมพันธ์ระหว่ำงบุคคลและควำมรับผิดชอบ
(5) ทักษะกำรวิเครำะห์เชิงตัวเลข กำรสื่อสำรและกำรใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศ
3. จัดกิจกรรมให้ควำมรู้และทักษะกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ
4. ทุกกิจกรรมที่ดำเนินกำร มีกำรประเมินผลควำมสำเร็จตำมวัตถุประสงค์ของกิจกรรมและนำผล
กำรประเมินมำปรับปรุงกำรดำเนินงำนครั้งต่อไป
5. ประเมินควำมสำเร็จตำมวัตถุประสงค์ของแผนกำรจัดกิจกรรมพัฒนำนักศึกษำ
6. นำผลกำรประเมินไปปรับปรุงแผนหรือปรับปรุงกำรจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนำนักศึกษำ
6. เกณฑ์การประเมิน :
คะแนน 1
คะแนน 2
คะแนน 3
คะแนน 4
คะแนน 5
มีกำรดำเนินกำร มีกำรดำเนินกำร มีกำรดำเนินกำร มีกำรดำเนินกำร มีกำรดำเนินกำร
1 ข้อ
2 ข้อ
3 - 4 ข้อ
5 ข้อ
6 ข้อ
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7. แหล่งข้อมูลและวิธีการจัดเก็บข้อมูล :
7.1 แหล่งข้อมูล : คณะ/หน่วยงำนจัดกำรเรียนกำรสอน
7.2 ขอบเขตข้อมูลที่จัดเก็บ : กำรส่งเสริมกิจกรรมนักศึกษำ และกิจกรรมนักศึกษำระดับปริญญำตรี
ในรอบปีกำรศึกษำที่จัดเก็บข้อมูล (1 สิงหำคม - 31 กรกฎำคม ของปีถัดไป)
7.3 เครื่องมือการจัดเก็บข้อมูล : 7.4 วิธีการจัดเก็บข้อมูล : คณะ/หน่วยงำนจัดกำรเรียนกำรสอน รำยงำนข้อมูลผลกำรดำเนินงำน
ตำมเกณฑ์มำตรฐำนพร้อมระบุเอกสำรอ้ำงอิงผลกำรดำเนินงำน ในระบบ TU QA Online
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1. ตัวบ่งชี้มธ.1 : ร้อยละของนักศึกษาต่างชาติต่อจานวนนักศึกษาทั้งหมด
2. ชนิดของตัวบ่งชี้ : ปัจจัยนำเข้ำ
3. หน่วยวัด : ร้อยละ
4. คาอธิบายตัวบ่งชี้ : จำนวนนักศึกษำต่ำงชำติ หมำยถึง จำนวนนักศึกษำที่มีสัญชำติอื่นๆ (ที่ไม่ใช่สัญชำติ
ไทย) ที่ได้ลงทะเบียนเข้ำรับกำรศึกษำในคณะ/หน่วยจัดกำรเรียนกำรสอนของมหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์ใน
รอบปี ก ำรศึกษำในทุ กหลั กสู ตร ทุ กระดั บกำรศึ กษำ ทั้ งนี้ ไม่รวมนั กศึกษำต่ำงชำติที่ เข้ำมำศึ กษำตำม
โครงกำรแลกเปลี่ยน
5. สูตรการคานวณ :
5.1 คานวณค่าร้อยละของนักศึกษาต่างชาติต่อจานวนนักศึกษาทั้งหมด
จานวนนักศึกษาต่างชาติในปีการศึกษานั้น
จานวนนักศึกษาทั้งหมดในปีการศึกษานั้น

X 100

5.2 แปลงค่าร้อยละที่คานวณได้ในข้อ 5.1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5
คะแนนที่ได้ =
ร้อยละของนักศึกษาต่างชาติต่อจานวนนักศึกษาทั้งหมด

X5

ร้อยละของนักศึกษาต่างชาติต่อจานวนนักศึกษาทั้งหมด
ที่กาหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5
6. เกณฑ์การประเมิน :
โดยกำรแปลงร้อยละของนักศึกษำต่ำงชำติต่อจำนวนนักศึกษำทั้งหมด เป็นคะแนนระหว่ำง 0 - 5
ค่ำร้อยละของนักศึกษำต่ำงชำติต่อจำนวนนักศึกษำทั้งหมด ที่กำหนดให้เป็นเกณฑ์ 5 คะแนน =
คณะ
5 คะแนน
มีหลักสูตรภำษำอังกฤษมำกกว่ำร้อยละ 30
2.50
มีหลักสูตรภำษำอังกฤษน้อยกว่ำร้อยละ 30
0.80
ไม่มีหลักสูตรภำษำอังกฤษ
0.40
7. แหล่งข้อมูลและวิธีจัดเก็บข้อมูล :
7.1 แหล่งข้อมูล : คณะ/หน่วยงำนจัดกำรเรียนกำรสอน
7.2 ขอบเขตข้อมูลที่จัดเก็บ :
7.2.1 จำนวนนักศึกษำต่ำงชำติ ที่ได้เข้ำศึกษำในมหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์ ณ วันสิ้นสุด
ปีกำรศึกษำที่จัดเก็บข้อมูล (1 สิงหำคม - 31 กรกฎำคม ของปีถัดไป)
7.2.2 จำนวนนักศึกษำทั้งหมด ทุกระดับกำรศึกษำ ทุกชั้นปี ณ วันสิ้นสุด ปีกำรศึกษำที่
จัดเก็บข้อมูล (1 สิงหำคม - 31 กรกฎำคม ของปีถัดไป)
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7.3 เครื่องมือการจัดเก็บข้อมูล :
7.3.1 ร้อยละของนักศึกษำต่ำงชำติต่อจำนวนนักศึกษำทั้งหมด : แบบฟอร์มตัวบ่งชี้มธ.1
ในระบบ TU QA Online
7.3.2 จำนวนนักศึกษำทั้งหมด : แบบฟอร์มพื้นฐำน 3 ในระบบ TU QA Online
7.4 วิธีการจั ดเก็บข้อมูล : คณะ/หน่วยงำนจัดกำรเรียนกำรสอน กรอกข้อมูลในแบบฟอร์มที่
กำหนด และรำยงำนผลกำรดำเนินงำนของตัวบ่งชี้ในระบบ TU QA Online
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1. ตั วบ่ งชี้ม ธ.2 : ร้ อยละของนัก ศึกษาแลกเปลี่ยนที่ ส่งออกและรับ เข้ าทั้ งหมด (ไม่ จากัด เวลาการ
แลกเปลี่ยน)
2. ชนิดของตัวบ่งชี้ : ปัจจัยนำเข้ำ
3. หน่วยวัด : ร้อยละ
4. คาอธิบายตัวบ่งชี้ :
นักศึกษาแลกเปลี่ยนที่ส่งออก (Exchange Student Outbound) หมำยถึง จำนวนนักศึกษำ
ทุ ก ระดั บ ปริ ญ ญำของมหำวิ ท ยำลั ย ธรรมศำสตร์ ที่ ส่ ง ออกไปศึ ก ษำตำมโครงกำรแลกเปลี่ ย น ณ
สถำบันกำรศึกษำในต่ำงประเทศ
นักศึก ษาแลกเปลี่ย นที่ รับ เข้า (Exchange Student Inbound) หมำยถึง จำนวนนั กศึกษำ
ต่ำงชำติในทุกระดับปริญญำจำกมหำวิทยำลัยในต่ำงประเทศที่ รับเข้ำศึกษำตำมโครงกำรแลกเปลี่ยน ณ
มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์
ทั้ ง นี้ ในกรณี ที่ นั ก ศึ ก ษำแลกเปลี่ ย นมี ร ะยะเวลำกำรแลกเปลี่ ย นน้ อ ยกว่ ำ 90 วั น แต่ มี ก ำร
ลงทะเบียนเรียนในรำยวิชำแบบเรียนครั้งละ 1 วิชำ (Block Course System) ที่เรียนต่อเนื่อง สำมำรถนับ
เวลำเรียน เป็นค่ำน้ำหนัก 1.00 ได้ แต่ต้องแสดงหลักฐำนที่ชัดเจน
การนับระยะเวลาการแลกเปลี่ยน จะนับเฉพำะวันเข้ำศึกษำหรือเข้ำร่วมกิจกรรมตำมหนังสือหรือ
จดหมำยที่แจ้งวัตถุป ระสงค์ และระบุ วันเวลำในกำรเข้ำศึกษำหรือเข้ำร่วมกิจกรรมที่ชัดเจน ไม่นับรวม
ระยะเวลำเดินทำง
กรณีไปแลกเปลี่ยนมากกว่า 1 ครั้งในรอบปีการศึกษา ให้นำจำนวนวันที่ไปแลกเปลี่ยนมำรวมกัน
และนำไปคำนวณค่ำถ่วงน้ำหนักตำมเกณฑ์
กาหนดระดับคุณภาพระยะเวลาแลกเปลี่ยน
ค่าน้าหนัก
ระยะเวลาแลกเปลี่ยน
0.25
ตั้งแต่ 1 วัน – 7 วัน
0.50
ตั้งแต่ 8 วัน – น้อยกว่ำ 30 วัน
0.75
ตั้งแต่ 30 วัน – น้อยกว่ำ 90 วัน
1.00
90 วันขึ้นไป
5. สูตรการคานวณ :
5.1 คานวณค่าร้อยละของนักศึกษาแลกเปลี่ยนที่ส่งออกและรับเข้าทั้งหมด
ผลรวมถ่วงน้าหนักของนักศึกษาแลกเปลี่ยนที่ส่งออกและรับเข้าทั้งหมด
ในปีการศึกษานั้น
จานวนนักศึกษาทั้งหมดในปีการศึกษานั้น

X 100
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5.2 แปลงค่าร้อยละที่คานวณได้ในข้อ 5.1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5
คะแนนที่ได้ =
ร้อยละของนักศึกษาแลกเปลี่ยนที่ส่งออกและรับเข้าทั้งหมด
ร้อยละของนักศึกษาแลกเปลี่ยนที่ส่งออกและรับเข้าทั้งหมด
ที่กาหนดเป็นคะแนนเต็ม 5

X5

6. เกณฑ์การประเมิน :
โดยกำรแปลงร้อยละของนักศึกษำแลกเปลี่ยนที่ส่งออกและรับเข้ำทั้งหมด เป็นคะแนนระหว่ำง 0 – 5
ค่ำร้อยละของนักศึกษำแลกเปลี่ยนที่ส่งออกและรับเข้ำทั้งหมด ที่กำหนดให้เป็นเกณฑ์ 5 คะแนน =
คณะ
5 คะแนน
มีหลักสูตรภำษำอังกฤษมำกกว่ำร้อยละ 30
5.20
มีหลักสูตรภำษำอังกฤษน้อยกว่ำร้อยละ 30
2.80
ไม่มีหลักสูตรภำษำอังกฤษ
1.30
7. แหล่งข้อมูลและวิธีจัดเก็บข้อมูล :
7.1 แหล่งข้อมูล : คณะ/หน่วยงำนจัดกำรเรียนกำรสอน และกองวิเทศสัมพันธ์
7.2 ขอบเขตข้อมูลที่จัดเก็บ :
7.2.1 จ ำนวนนั กศึก ษำแลกเปลี่ ยนที่ ส่ งออกและรับ เข้ำทั้งหมด ในรอบปี กำรศึ กษำที่
จัดเก็บข้อมูล (1 สิงหำคม – 31 กรกฎำคม ของปีถัดไป)
7.2.2 จำนวนนักศึกษำทั้งหมด ทุกระดับกำรศึกษำ ทุกชั้นปี ณ วันสิ้นสุดปีกำรศึกษำที่
จัดเก็บข้อมูล (31 กรกฎำคม)
7.3 เครื่องมือการจัดเก็บข้อมูล : ร้อยละของนักศึกษำแลกเปลี่ยนที่ส่งออกและรับเข้ำทั้งหมด :
แบบฟอร์มตัวบ่งชี้มธ.2 ภำคผนวก ข
7.3.1 จำนวนนักศึกษำแลกเปลี่ยนที่ส่งออก : แบบฟอร์มตัวบ่งชี้มธ.2.1 ในระบบ TU QA Online
7.3.2 จำนวนนักศึกษำแลกเปลี่ยนที่รับเข้ำ : แบบฟอร์มตัวบ่งชี้มธ.2.2 ในระบบ TU QA Online
7.3.3 จำนวนนักศึกษำทั้งหมด : แบบฟอร์มพื้นฐำน 3 ในระบบ TU QA Online
7.4 วิธีการจัดเก็บข้อมูล : คณะ/หน่วยงำนจัดกำรเรียนกำรสอน กรอกข้อมูลในแบบฟอร์มที่กำหนด
และรำยงำนผลกำรดำเนินงำนของตัวบ่งชี้ในระบบ TU QA Online
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1. ตัวบ่งชี้มธ.3 : ร้อยละของอาจารย์ต่างชาติต่อจานวนอาจารย์ทั้งหมด
2. ชนิดของตัวบ่งชี้ : ปัจจัยนำเข้ำ
3. หน่วยวัด : ร้อยละ
4. คาอธิบายตัวบ่งชี้ :
อาจารย์ชาวต่างชาติ หมำยถึง อำจำรย์ที่มิได้มีสัญชำติไทยที่ได้ทำกำรสอน หรือวิจัย ในคณะ/
วิทยำลัย ของมหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์ในรอบปีกำรศึกษำ โดยให้นับทั้งอำจำรย์ต่ำงชำติที่เป็น Full time
และอำจำรย์ต่ำงชำติที่เป็น Part-time โดยจะนับจำนวนอำจำรย์ที่ปฏิบัติงำนไม่เต็มเวลำ (Part-time) เป็น
สัดส่วน 1/3 ของอำจำรย์ที่ปฏิบัติงำนเต็มเวลำ (Full-time)
อาจารย์ต่างชาติปฏิบัติงานเต็มเวลา (Full time) หมำยถึง อำจำรย์ชำวต่ำงชำติที่มีสัญญำจ้ำง
ที่มีกำรระบุระยะเวลำกำรจ้ำงอย่ำงชัดเจนและไม่น้อยกว่ำ 9 เดือน
กำรนับจำนวนอำจำรย์ต่ำงชำติให้นับระยะเวลำกำรทำงำน ดังนี้
9 – 12 เดือน
คิดเป็น 1 คน
6 เดือนขึ้นไม่แต่ไม่ถึง 9 เดือน
คิดเป็น 0.5 คน
น้อยกว่ำ 6 เดือน
ไม่สำมำรถนำมำนับได้
อาจารย์ต่างชาติปฏิบัติงานไม่เต็มเวลา (Part time) หมำยถึง อำจำรย์ชำวต่ำงชำติที่ไม่ได้สังกัด
มหำวิทยำลัยอื่นที่ได้ทำกำรสอนหรือกำรวิ จัยในลักษณะของอำจำรย์พิเศษ / อำจำรย์ปฏิบัติงำนโดยไม่มี
สัญญำจ้ำงเป็นอำจำรย์เต็มเวลำ
ทั้งนี้ อาจารย์ช าวต่ า งชาติ ดั งกล่ า วไม่ รวมผู้ ช่ วยวิ จัย นั ก ศึก ษาปริ ญ ญาเอกที่ มาช่ วยสอน
นักศึกษาที่ได้รับทุนการศึกษา Visiting Professor ที่เป็นอาจารย์ประจาของมหาวิทยาลัยในต่างประเทศ
(International Institution)
5. สูตรการคานวณ :
5.1 คานวณค่าร้อยละของอาจารย์ต่างชาติต่อจานวนอาจารย์ทั้งหมด
จานวนอาจารย์ต่างชาติ Full time + (จานวนอาจารย์ต่างชาติ part-time /3)
ในปีการศึกษานั้น
X 100
จานวนอาจารย์ทั้งหมดในปีการศึกษานั้น
5.2 แปลงค่าร้อยละที่คานวณได้ในข้อ 5.1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5
คะแนนที่ได้ =
ร้อยละของอาจารย์ต่างชาติต่อจานวนอาจารย์ทั้งหมด
ร้อยละของอาจารย์ต่างชาติต่อจานวนอาจารย์ทั้งหมด
ที่กาหนดเป็นคะแนนเต็ม 5

X5
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6. เกณฑ์การประเมิน :
โดยกำรแปลงร้อยละของอำจำรย์ต่ำงชำติต่อจำนวนอำจำรย์ทั้งหมดเป็นคะแนนระหว่ำง 0 – 5
ค่ำร้อยละของอำจำรย์ต่ำงชำติต่อจำนวนอำจำรย์ทั้งหมด ที่กำหนดให้เป็นเกณฑ์ 5 คะแนน =
คณะ
5 คะแนน
มีหลักสูตรภำษำอังกฤษมำกกว่ำร้อยละ 30
13.70
มีหลักสูตรภำษำอังกฤษน้อยกว่ำร้อยละ 30
9.30
ไม่มีหลักสูตรภำษำอังกฤษ
1.80
7. แหล่งข้อมูลและวิธีจัดเก็บข้อมูล :
7.1 แหล่งข้อมูล : คณะ/หน่วยงำนจัดกำรเรียนกำรสอน
7.2 ขอบเขตข้อมูลที่จัดเก็บ :
7.2.1 จำนวนอำจำรย์ต่ำงชำติทั้งหมดที่ได้มำทำกำรสอนหรือกำรวิจัยตำมที่กำหนด ใน
รอบปีกำรศึกษำที่จัดเก็บข้อมูล (1 สิงหำคม – 31 กรกฎำคม ของปีถัดไป)
7.2.2 จำนวนอำจำรย์ทั้งหมดจำแนกตำมวุฒิกำรศึกษำและตำแหน่งทำงวิชำกำร ณ วัน
สิ้นสุดปีกำรศึกษำที่จัดเก็บข้อมูล (31 กรกฎำคม)
7.3 เครื่องมือการจัดเก็บข้อมูล :
7.3.1 จำนวนอำจำรย์ต่ำงชำติ Full time : แบบฟอร์มตัวบ่งชี้มธ.3.1 ในระบบ TU QA Online
7.3.2 จำนวนอำจำรย์ต่ำงชำติ Part time : แบบฟอร์มตัวบ่งชี้มธ.3.2 ในระบบ TU QA Online
7.3.3 จำนวนอำจำรย์ทั้งหมดใช้ข้อมูลจำก : แบบฟอร์มตัวบ่งชี้สกอ. 1.2 ในระบบ TU QA Online
7.4 วิธีการจัดเก็บข้อมูล : คณะ/หน่วยงำนจัดกำรเรียนกำรสอน กรอกข้อมูลในแบบฟอร์มที่กำหนด
และรำยงำนผลกำรดำเนินงำนของตัวบ่งชี้ในระบบ TU QA Online
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1. ตั วบ่ งชี้ ม ธ.4 : ร้ อ ยละของอาจารย์ แ ลกเปลี่ ยนที่ ส่ งออกและรั บ เข้ า ทั้ งหมด (ไม่ จ ากั ด เวลาการ
แลกเปลี่ยน)
2. ชนิดของตัวบ่งชี้ : ปัจจัยนำเข้ำ
3. หน่วยวัด : ร้อยละ
4. คาอธิบายตัวบ่งชี้ :
อาจารย์ แ ลกเปลี่ ย นที่ ส่ ง ออก หมำยถึ ง อำจำรย์ ป ระจ ำของมหำวิ ท ยำลั ย ธรรมศำสตร์ ที่
มหำวิทยำลั ย/คณะ/วิทยำลั ยได้ส่ งออกไปเพื่อทำกำรสอนหรือวิจัย หรือทั้งสอนและวิจัย ในฐำนะของ
Visiting Professor หรือเพื่อทำกิจกรรมทำงวิชำกำร หรือกำรเจรจำข้อตกลงควำมร่วมมือทำงวิชำกำรกับ
สถำบันกำรศึกษำในต่ำงประเทศ
อาจารย์แลกเปลี่ยนที่รับเข้า หมำยถึง อำจำรย์ต่ำงชำติจำกสถำบันอุดมศึกษำอื่นในต่ำงประเทศ
(International Institution) ที่มหำวิทยำลัย/คณะ/วิทยำลัยได้รับเข้ำมำเพื่อทำกำรสอน และวิจัย หรือเพื่อ
ทำกิจกรรมทำงวิชำกำร หรือกำรเจรจำข้อตกลงควำมร่วมมือทำงวิชำกำรในมหำวิทยำลัย/คณะ/วิทยำลัย
ของมหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์ในรอบปีกำรศึกษำ
การนับระยะเวลาการแลกเปลี่ยน จะนับเฉพำะวันเข้ำร่วมกิจกรรมตำมวันที่มีหนังสือเชิญ ไม่นับ
รวมระยะเวลำเดินทำง
กรณีที่ไปแลกเปลี่ยนมากกว่ า 1 ครั้งในรอบปีการศึกษา ให้นาจานวนวันที่ไปแลกเปลี่ยนมา
รวมกันและนาไปคานวณค่าถ่วงน้าหนักตามเกณฑ์
กำหนดระดับคุณภำพระยะเวลำแลกเปลี่ยน
ค่าน้าหนัก
ระยะเวลาแลกเปลี่ยน
0.25
ตั้งแต่ 1 วัน – 7 วัน
0.50
ตั้งแต่ 8 วัน – น้อยกว่ำ 30 วัน
0.75
ตั้งแต่ 30 วัน – น้อยกว่ำ 90 วัน
1.00
90 วันขึ้นไป
5. สูตรการคานวณ :
5.1 คานวณค่าร้อยละของอาจารย์แลกเปลี่ยนที่ส่งออกและรับเข้าทั้งหมด
ผลรวมถ่วงน้าหนักของอาจารย์แลกเปลี่ยนที่ส่งออกและรับเข้าทั้งหมด
ในปีการศึกษานั้น
จานวนอาจารย์ทั้งหมดในปีการศึกษานั้น

X 100
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5.2 แปลงค่าร้อยละที่คานวณได้ในข้อ 5.1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5
คะแนนที่ได้ =
ร้อยละของอาจารย์แลกเปลี่ยนที่ส่งออกและรับเข้าทั้งหมด
X5
ร้อยละของอาจารย์แลกเปลี่ยนที่ส่งออกและรับเข้าทั้งหมด
ที่กาหนดเป็นคะแนนเต็ม 5
6. เกณฑ์การประเมิน :
โดยกำรแปลงร้อยละของอำจำรย์แลกเปลี่ยนที่ส่งออกและรับเข้ำทั้งหมด เป็นคะแนนระหว่ำง 0 – 5
ค่ำร้อยละของอำจำรย์แลกเปลี่ยนที่ส่งออกและรับเข้ำทั้งหมด ที่กำหนดให้เป็นเกณฑ์ 5 คะแนน =
คณะ
5 คะแนน
มีหลักสูตรภำษำอังกฤษมำกกว่ำร้อยละ 30
8.40
มีหลักสูตรภำษำอังกฤษน้อยกว่ำร้อยละ 30
6.00
ไม่มีหลักสูตรภำษำอังกฤษ
4.20
7. แหล่งข้อมูลและวิธีจัดเก็บข้อมูล :
7.1 แหล่งข้อมูล : คณะ/หน่วยงำนจัดกำรเรียนกำรสอน
7.2 ขอบเขตข้อมูลที่จัดเก็บ :
7.2.1 จำนวนอำจำรย์แลกเปลี่ยนที่ส่งออกและรับเข้ำทั้งหมด ในรอบปีกำรศึกษำที่จัดเก็บ
ข้อมูล (1 สิงหำคม – 31 กรกฎำคม ของปีถัดไป)
7.2.2 จำนวนอำจำรย์ทั้งหมดจำแนกตำมวุฒิกำรศึกษำและตำแหน่งทำงวิชำกำร ณ วัน
สิ้นสุดปีกำรศึกษำที่จัดเก็บข้อมูล (31 กรกฎำคม)
7.3 เครื่องมือการจัดเก็บข้อมูล :
7.3.1 จำนวนอำจำรย์แลกเปลี่ยนที่ส่งออก : แบบฟอร์มตัวบ่งชี้มธ.4.1 ในระบบ TU QA Online
7.3.2 จำนวนอำจำรย์แลกเปลี่ยนที่รับเข้ำ : แบบฟอร์มตัวบ่งชี้มธ.4.2 ในระบบ TU QA Online
7.3.3 จ ำนวนอำจำรย์ ทั้ งหมดใช้ ข้อมูลจำก : แบบฟอร์มตัวบ่ งชี้สกอ. 1.2 ในระบบ TU QA
Online
7.4 วิธีการจั ดเก็บข้อมูล : คณะ/หน่วยงำนจัดกำรเรียนกำรสอน กรอกข้อมูลในแบบฟอร์มที่
กำหนด และรำยงำนผลกำรดำเนินงำนของตัวบ่งชี้ในระบบ TU QA Online
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1. ตัวบ่งชี้มธ.5 : ร้อยละของวิทยำนิ พนธ์ และงำนวิชำกำรของนักศึกษำที่ได้รับรำงวัล ระดับชำติห รือ
นำนำชำติ
2. ชนิดของตัวบ่งชี้ : ผลผลิต
3. หน่วยวัด : ร้อยละ
4. คาอธิบายตัวบ่งชี้ :
จำนวนผลงำนวิทยำนิพนธ์หรืองำนวิชำกำรของนักศึกษำ ไม่ว่ำจะเป็นระดับปริญญำตรี โท หรือ
เอก รวมทั้งนักศึกษำภำคปกติ และนักศึกษำภำคพิเศษที่ได้รับรำงวัลระดับชำติ หรือนำนำชำติ
กำรได้รับรำงวัล ต้องเป็นรำงวัลของหน่วยงำนหรือองค์กรระดับชำติหรือนำนำชำติ เช่น สภำวิจัย
แห่งชำติ สกว. หรือหน่วยงำน/องค์กรวิชำกำร/วิชำชีพที่ได้รับกำรยอมรับในระดับชำติ/นำนำชำติ เป็นต้น
โดยมีลำยลักษณ์อักษรปรำกฏ ซึ่งแสดงถึงกำรเชิดชูเกียรติสร้ำงชื่อเสียงให้กับนักศึกษำและหน่วยงำน
ทัง้ นี้ ไม่นับรางวัลที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์จัดโดยไม่มีหน่วยงานระดับชาติ/ระดับนานาชาติ
อื่นเข้าร่วม
กาหนดระดับคุณภาพรางวัล
ค่าน้าหนัก
ระดับคุณภาพรางวัล
0.50
ผลงำนที่ได้รับรำงวัลระดับชำติ
1.00
ผลงำนที่ได้รับรำงวัลระดับนำนำชำติ
5. สูตรการคานวณ :
5.1 คานวณค่าร้อยละของวิทยานิพนธ์ และงานวิชาการของนักศึกษาที่ได้รับรางวัลระดับชาติ
หรือนานาชาติ
ผลรวมถ่วงน้าหนักของวิทยานิพนธ์ และงานวิชาการของนักศึกษา
ที่ได้รับรางวัลระดับชาติหรือนานาชาติในปีการศึกษานั้น
จานวนนักศึกษาทั้งหมดในปีการศึกษานั้น

X 100

5.2 แปลงค่าร้อยละที่คานวณได้ในข้อ 5.1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5
คะแนนที่ได้ =
ร้อยละของวิทยานิพนธ์ และงานวิชาการของนักศึกษาที่ได้รับรางวัล
ระดับชาติหรือนานาชาติ
ร้อยละของวิทยานิพนธ์ และงานวิชาการของนักศึกษาที่ได้รับรางวัล
ระดับชาติหรือนานาชาติที่กาหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5

X5
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6. เกณฑ์การประเมิน :
โดยกำรแปลงร้อยละของวิทยำนิพนธ์ และงำนวิชำกำรของนักศึกษำที่ได้รับรำงวัลระดับชำติหรือ
นำนำชำติเป็นคะแนนระหว่ำง 0-5
ค่ำร้อยละของวิทยำนิพนธ์ และงำนวิชำกำรของนักศึกษำที่ได้รับรำงวัลระดับชำติหรือนำนำชำติที่
กำหนดให้เป็นเกณฑ์ 5 คะแนน จำแนกตำมกลุ่มสำขำวิชำ ดังนี้
กลุ่มสาขาวิชา
5 คะแนน
วิทยำศำสตร์สุขภำพ
0.80
วิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี
0.10
สังคมศำสตร์และมนุษยศำสตร์
0.10
หมายเหตุ :
1. รางวัลจากผลงานวิทยานิพนธ์หรือรางวัลทางด้านวิชาการ หมำยถึง รำงวัลที่เกี่ยวข้องกับ
องค์ค วำมรู้ ของแต่ล ะศำสตร์ต ำมบริ บ ทและธรรมชำติของหน่ว ยงำนนั้น ๆ ที่ มีลั กษณะเป็ น รำงวัล ทำง
วิชำกำร หรือมีกำรนำองค์ควำมรู้จำกกำรศึกษำตำมศำสตร์หรือสำขำวิชำนั้นๆ และได้รั บรำงวัลในศำสตร์
หรือสำขำที่เกี่ยวข้อง
2. หน่วยงานหรือองค์กรระดับชาติ หมำยถึง หน่วยงำนภำยนอกสถำบันระดับกรมหรือเทียบเท่ำ
ขึ้นไป (เช่น ระดับจังหวัด) หรือรัฐวิสำหกิจ หรือองค์กรมหำชน หรือบริษัทมหำชนที่จดทะเบียนในตลำด
หลักทรัพย์ หรือองค์กรกลำงระดับชำติทั้งภำครัฐและเอกชน (เช่น สภำอุตสำหกรรม สภำหอกำรค้ำ สภำ
วิชำชีพ)
3. หน่วยงานหรือองค์กรระดับนานาชาติ หมำยถึง หน่วยงำนระหว่ำงประเทศ ซึ่งมีที่ตั้งสำนักงำน
อยู่ในต่ำงประเทศหรือมีสำนักงำนสำขำตั้งอยู่ในประเทศไทยและเป็นที่ยอมรับในระดับนำนำชำติ กรณีที่
หน่ ว ยงำนในประเทศเป็ น เจ้ ำ ภำพจะนั บ ได้ ต่ อ เมื่ อ คณะกรรมกำรพิ จ ำรณำรำงวั ล ประกอบด้ ว ย
ศำสตรำจำรย์หรือผู้ทรงคุณวุฒิระดับปริญญำเอก หรือผู้ทรงคุณวุฒิที่มีผลงำนเป็นที่ยอมรับในสำขำวิชำ
นั้ น ๆ จำกต่ ำงประเทศอย่ ำงน้ อ ยร้ อยละ 25 และมีผู้ พิ จำรณำรำงวัล เป็ น ผู้ เชี่ย วชำญในสำขำนั้ น และ
ผู้เข้ำร่วมที่มำจำกต่ำงประเทศอย่ำงน้อย 3 ประเทศ และรวมกันแล้วไม่น้อยกว่ำร้อยละ 25
7. แหล่งข้อมูลและวิธีการจัดเก็บข้อมูล :
7.1 แหล่งข้อมูล : คณะ/หน่วยงำนจัดกำรเรียนกำรสอน
7.2 ขอบเขตข้อมูลที่จัดเก็บ :
7.2.1 จำนวนผลงำนวิทยำนิพนธ์หรืองำนวิชำกำรของนักศึกษำที่ได้รับรำงวัลระดับชำติ
หรือนำนำชำติ ในรอบปีกำรศึกษำที่จัดเก็บข้อมูล (1 สิงหำคม – 31 กรกฎำคม ของปีถัดไป)
7.2.2 จำนวนนักศึกษำทั้งหมด ทุกระดับกำรศึกษำ ทุกชั้นปี ณ วันสิ้นสุดปีกำรศึกษำที่
จัดเก็บข้อมูล (31 กรกฎำคม)
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7.3 เครื่องมือการจัดเก็บข้อมูล :
7.3.1 ร้อยละของวิทยำนิพนธ์ และงำนวิชำกำรของนักศึกษำที่ได้รับรำงวัลระดับชำติหรือ
นำนำชำติ : แบบฟอร์มตัวบ่งชี้มธ.5 ในระบบ TU QA Online
7.3.2 จำนวนนักศึกษำทั้งหมด : แบบฟอร์มพื้นฐำน 3 ในระบบ TU QA Online
7.4 วิธีการจั ดเก็บข้อมูล : คณะ/หน่วยงำนจัดกำรเรียนกำรสอน กรอกข้อมูลในแบบฟอร์มที่
กำหนด และรำยงำนผลกำรดำเนินงำนของตัวบ่งชี้ในระบบ TU QA Online
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1. ตัวบ่งชี้มธ.7 : ร้อยละของกิจกรรมจิตอาสาต่อจานวนกิจกรรมนักศึกษาทั้งหมด
2. ชนิดของตัวบ่งชี้ : ผลผลิต
3. หน่วยวัด : ร้อยละ
4. คาอธิบายตัวบ่งชี้ :
ให้เปรียบเทียบกิจกรรมจิตอำสำกับจำนวนกิจกรรมนักศึกษำทั้งหมด โดยแสดงเป็นค่ำร้อยละ
กิจกรรมจิตอาสา หมำยถึง กิจกรรมที่นักศึกษำ/หน่วยงำนเป็นผู้ริเริ่มกิจกรรมเพื่อทำประโยชน์
ให้กับคนอื่น โดยกิจกรรมจิตอำสำควรมีลักษณะดังนี้
1. นักศึกษำทำโดยควำมสมัครใจ
2. ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของกำรเรียนกำรสอน
3. ไม่มีผลตอบแทน
4. เป็นประโยชน์ต่อสังคมในด้ำนใดด้ำนหนึ่ง
5. สูตรการคานวณ :
5.1 คานวณค่าร้อยละของกิจกรรมจิตอาสาต่อจานวนกิจกรรมนักศึกษาทั้งหมด
จานวนกิจกรรมจิตอาสา
X 100
จานวนกิจกรรมนักศึกษาทั้งหมด
5.2 แปลงค่าร้อยละที่คานวณได้ในข้อ 5.1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5
คะแนนทีไ่ ด้ =
ร้อยละของกิจกรรมจิตอาสาต่อจานวนกิจกรรมนักศึกษาทั้งหมด
X5
ร้อยละของกิจกรรมจิตอาสาต่อจานวนกิจกรรมนักศึกษาทั้งหมด
ที่กาหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5
6. เกณฑ์การประเมิน :
โดยกำรแปลงร้อยละของกิจกรรมจิตอำสำต่อจำนวนกิจกรรมนักศึกษำทั้งหมดเป็นคะแนนระหว่ำง 0-5
ร้อยละของกิจกรรมจิตอำสำต่อจำนวนกิจกรรมนักศึกษำทั้งหมด ที่กำหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 36.0
7. แหล่งข้อมูลและวิธีการจัดเก็บข้อมูล :
7.1 แหล่งข้อมูล : คณะ/หน่วยงำนจัดกำรเรียนกำรสอน
7.2 ขอบเขตข้อมูลที่จัดเก็บ : จำนวนกิจกรรมจิตอำสำต่อจำนวนกิจกรรมนักศึกษำทั้งหมดใน
รอบปีกำรศึกษำที่จัดเก็บข้อมูล (1 สิงหำคม – 31 กรกฎำคม ของปีถัดไป)
7.3 เครื่ อ งมือ การจั ด เก็ บ ข้ อ มู ล : ร้อยละของกิจ กรรมจิ ตอำสำต่อ จำนวนกิ จกรรมนั กศึ กษำ
ทั้งหมด : แบบฟอร์มตัวบ่งชี้สกอ. 1.5 และตัวบ่งชี้มธ.7 ในระบบ TU QA Online
7.4 วิธีการจั ดเก็บข้อมูล : คณะ/หน่วยงำนจัดกำรเรียนกำรสอน กรอกข้อมูลในแบบฟอร์มที่
กำหนด และรำยงำนผลกำรดำเนินงำนของตัวบ่งชี้ในระบบ TU QA Online
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องค์ประกอบที่ 2 การวิจัย
สถาบันอุดมศึกษาแต่ละแห่งอาจมีจุดเน้นในเรื่องการวิจัยที่แตกต่างกันขึ้นกับสภาพแวดล้อมและ
ความพร้อมของแต่ละสถาบัน อย่างไรก็ตาม ทุกสถาบันอุดมศึกษาจาเป็นต้องมีพันธกิจนี้เป็นส่วนหนึ่งของ
พัน ธกิจสถาบั น ดังนั้ น จึงต้องมีร ะบบและกลไกควบคุมให้ ส ามารถดาเนิ นการในพั นธกิจด้านนี้ อย่างมี
ประสิทธิภาพและคุณภาพตามจุดเน้นเฉพาะของแต่ละสถาบัน เพื่อให้ได้ผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ที่
เกิดประโยชน์ การวิจั ย จะประสบความส าเร็จและเกิดประโยชน์จาเป็นต้ องมีส่ วนประกอบที่ส าคัญ 3
ประการ คือ 1) สถาบันต้องมีแผนการวิจัย มีระบบและกลไก ตลอดจนมีการสนับสนุนทรัพยากรให้สามารถ
ดาเนินการได้ตามแผน 2) คณาจารย์มีส่วนร่วมในการวิจัยอย่างเข้มแข็ง โดยบูรณาการงานวิจัยกับการ
จัดการเรียนการสอน และพันธกิจด้านอื่นๆ ของสถาบัน และ 3) ผลงานวิจัยมีคุณภาพ มีประโยชน์ สนอง
ยุทธศาสตร์ของชาติและมีการเผยแพร่อย่างกว้างขวาง
ตัวบ่งชี้ จานวน 5 ตัวบ่งชี้ คือ
ตัวบ่งชี้สกอ.2.1 ระบบและกลไกการบริหารและพัฒนางานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์
ตัวบ่งชี้สกอ.2.2 เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์
ตัวบ่งชี้สกอ.2.3 ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจาและนักวิจัย
ตัวบ่งชี้มธ.8
สัดส่วนของจานวนการอ้างอิง (Citation) บทความในฐานข้อมูล Scopus
ต่อจานวนบทความที่ตีพิมพ์ในฐานข้อมูล Scopus
ตัวบ่งชี้มธ.9
ร้อ ยละของงานวิจัย บทความวิช าการ สิ่ งประดิ ษ ฐ์ งานสร้างสรรค์ข อง
อาจารย์ แ ละนั ก วิ จั ย ที่ ได้ รั บ รางวั ล ระดั บ ชาติ ห รือ นานาชาติ ต่ อ จ านวน
อาจารย์ประจาและนักวิจัยประจา
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1. ตัวบ่งชีส้ กอ.2.1 : ระบบและกลไกการบริหารและพัฒนางานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์
2. ชนิดของตัวบ่งชี้ : กระบวนการ
3. หน่วยวัด : ข้อ
4. คาอธิบายตัวบ่งชี้ : สถาบันอุดมศึกษาต้องมีการบริหารจัดการงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ที่มีคุณภาพ
โดยมีแนวทางการดาเนินงานที่เป็นระบบและมีกลไกส่งเสริมสนับสนุนครบถ้วนเพื่อให้สามารถดาเนินการได้
ตามแผนที่กาหนดไว้ ทั้งการสนับสนุนด้านการจัดหาแหล่งทุนวิ จัยและการจัดสรรทุนวิจัยจากงบประมาณ
ของสถาบั น ให้กับบุ คลากร ส่งเสริมพัฒ นาสมรรถนะแก่ อาจารย์และนักวิจัย การสนับสนุนทรัพยากรที่
จาเป็นซึ่งรวมถึงทรัพยากรบุคคล ทรัพยากรการเงิน เครื่องมืออุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องต่างๆตลอดจนจัดระบบ
สร้างขวัญและกาลังใจแก่นักวิจัยอย่างเหมาะสม ตลอดจนมีระบบและกลไกเพื่อช่วยในการคุ้มครองสิทธิ์
ของงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่นาไปใช้ประโยชน์
5. เกณฑ์มาตรฐาน :
1. มีระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารงานวิจัยที่สามารถนาไปใช้ประโยชน์ในการบริหารงานวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค์
2. สนับสนุนพันธกิจด้านการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ในประเด็นต่อไปนี้
- ห้องปฏิบัติการหรือห้องปฏิบัติงานสร้างสรรค์ หรือหน่วยวิจัย หรือศูนย์เครื่องมือ หรือศูนย์ให้
คาปรึกษาและสนับสนุนการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์
- ห้องสมุดหรือแหล่งค้นคว้าข้อมูลสนับสนุนการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์
- สิ่งอานวยความสะดวกหรือการรักษาความปลอดภัยในการวิจัยหรือการผลิตงานสร้างสรรค์
เช่น ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ระบบรักษาความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการ
- กิจกรรมวิชาการที่ส่งเสริมงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ เช่น การจัดประชุมวิชาการ การจัด
แสดงงานสร้างสรรค์ การจัดให้มีศาสตราจารย์อาคันตุกะหรือศาสตราจารย์รับเชิญ (Visiting professor)
3. จัดสรรงบประมาณ เพื่อเป็นทุนวิจัยหรืองานสร้างสรรค์
4. จัดสรรประมาณเพื่อสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ในการประชุมวิชาการหรือ
การตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติ
5. มีการพัฒนาสมรรถนะอาจารย์และนักวิจัย มีการสร้างขวัญและกาลังใจตลอดจนยกย่องอาจารย์และ
นักวิจัยที่มีผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ดีเด่น
6. มีระบบและกลไกเพื่อใช้ในการคุ้มครองสิทธิ์ของงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่นาไปใช้ประโยชน์และ
ดาเนินการตามระบบที่กาหนด

6. เกณฑ์การประเมิน :
คะแนน 1
คะแนน 2
คะแนน 3
คะแนน 4
คะแนน 5
มีการดาเนินการ มีการดาเนินการ มีการดาเนินการ มีการดาเนินการ มีการดาเนินการ
1 ข้อ
2 ข้อ
3 - 4 ข้อ
5 ข้อ
6 ข้อ
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7. แหล่งข้อมูลและวิธีการจัดเก็บข้อมูล :
7.1 แหล่งข้อมูล : คณะ/หน่วยงานจัดการเรียนการสอน
7.2 ขอบเขตข้อมูลที่จั ดเก็บ : ระบบและกลไกการพัฒ นางานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ ในรอบ
ปีการศึกษาที่จัดเก็บข้อมูล (1 สิงหาคม - 31 กรกฎาคม ของปีถัดไป)
7.3 เครื่องมือการจัดเก็บข้อมูล : 7.4 วิธีการจัดเก็บข้อมูล : คณะ/หน่วยงานจัดการเรียนการสอน รายงานข้อมูลผลการดาเนินงาน
ตามเกณฑ์มาตรฐานพร้อมระบุรายการเอกสารอ้างอิงผลการดาเนินงานการประเมินตนเอง ในระบบ TU
QA Online
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1. ตัวบ่งชีส้ กอ.2.2 : เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์
2. ชนิดของตัวบ่งชี้ : ปัจจัยนาเข้า
3. หน่วยวัด : อัตราส่วน (บาทต่อคน)
4. คาอธิบายตัวบ่งชี้ :
ปัจจัยสาคัญที่ส่งเสริมสนับสนุนให้เกิดการผลิตงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ในสถาบันอุดมศึกษา
คือ เงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ ดังนั้น สถาบันอุดมศึกษาจึงต้องจัดสรรเงินจากภายในสถาบัน
และที่ได้รับจากภายนอกสถาบัน เพื่อสนับสนุนการทาวิจัยหรืองานสร้างสรรค์อย่างมีประสิทธิภาพตาม
สภาพแวดล้อมและจุดเน้นของสถาบัน
นอกจากนั้นเงินทุนวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่ส ถาบันได้รับจากแหล่งทุนภายนอกยังเป็นตัวบ่งชี้ที่
สาคัญ ที่แสดงถึงศักยภาพด้านการวิจัยของสถาบัน โดยเฉพาะสถาบันที่อยู่ในกลุ่มที่เน้นการวิจัย
5. สูตรการคานวณ :
5.1 คานวณจานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากภายในและภายนอกสถาบัน
ต่อจานวนอาจารย์ประจาและนักวิจัย
จานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยฯ =
จานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยฯจากภายในและภายนอก
จานวนอาจารย์ประจาและนักวิจัยปฏิบัติงานจริง
5.2 แปลงจานวนเงินที่ได้ในข้อ 5.1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5
คะแนนที่ได้ =
จานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยฯจากภายในและภายนอก
จานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยที่กาหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5

X5

สรุปคะแนนที่ได้ในระดับคณะ/หน่วยงานจัดการเรียนการสอน :
คะแนนที่ได้ในระดับคณะ = ค่าเฉลี่ยของคะแนนที่ได้ของทุกกลุ่มสาขาวิชาในคณะ
หมายเหตุ
1. จานวนอาจารย์และนักวิจัยให้นับตามปีการศึกษา และนับเฉพาะที่ปฏิบัติงานจริงไม่
นับรวมผู้ลาศึกษาต่อ
2. ให้นับจานวนเงินที่มีการลงนามในสัญญารับทุนในปีงบประมาณ (ปีงบประมาณ+1)
ไม่ใช่จานวนเงินที่เบิกจ่ายจริง
3. กรณีที่มีหลักฐานการแบ่งสัดส่วนเงินสนับสนุนงานวิจัย ซึ่งอาจเป็นหลักฐานจากแหล่ง
ทุนหรือหลักฐานจากการตกลงร่วมกันของสถาบันที่ร่วมโครงการ ให้แบ่งสัดส่วนเงินตามหลักฐานที่ปรากฏ
กรณีที่ไม่มีหลักฐาน ให้แบ่งเงินตามสัดส่วนผู้ร่วมวิจัยของแต่ละคณะ
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4. การนับจานวนเงินสนับสนุนโครงการวิจัย สามารถนับเงินโครงการวิจัยสถาบันที่ได้ลง
นามในสัญญารับทุนโดยอาจารย์ประจาหรือนักวิจัย แต่ไม่สามารถนับเงินโครงการวิจัยสถาบันที่บุคลากร
สายสนับสนุนที่ไม่ใช่นักวิจัยเป็นผู้ดาเนินการ
6. เกณฑ์การประเมิน :
โดยการแปลงจานวนเงินต่อจานวนอาจารย์ประจาและนักวิจัยประจาเป็นคะแนนระหว่าง 0 – 5
จานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากภายในและภายนอกสถาบันที่กาหนดให้เป็น
คะแนนเต็ม 5 จาแนกตามกลุ่มสาขาวิชา ดังนี้
กลุ่มสาขาวิชา
5 คะแนน
วิทยาศาสตร์สุขภาพ
180,000 บาทขึ้นไปต่อคน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
220,000 บาทขึ้นไปต่อคน
สังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
100,000 บาทขึ้นไปต่อคน
7. แหล่งข้อมูลและวิธีการจัดเก็บข้อมูล
7.1 แหล่งข้อมูล : คณะ/หน่วยงานจัดการเรียนการสอน
7.2 ขอบเขตข้ อ มู ล ที่ จั ด เก็ บ : จานวนเงิน สนั บ สนุ น การวิจัย และงานสร้างสรรค์ ภ ายในและ
ภายนอกที่ได้รับจริง จาแนกแหล่งทุนที่มีการเซ็นสัญญารับทุนวิจัย ในรอบปีงบประมาณที่จัดเก็บข้อมูล
(ปีงบประมาณ+1)
7.3 เครื่องมือการจัดเก็บข้อมูล : 7.3.1 จานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ภายในสถาบัน : แบบฟอร์มตัวบ่งชี้
สกอ.2.2.1 ในระบบ TU QA Online
7.3.2 จานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์จากภายนอกสถาบัน : แบบฟอร์ม
ตัวบ่งชี้สกอ.2.2.2 ในระบบ TU QA Online
7.3.3 จานวนอาจารย์ทั้งหมดใช้ข้อมูลจาก : แบบฟอร์มตัวบ่งชี้สกอ. 1.2 ในระบบ TU
QA Online
7.3.3 จานวนนักวิจัยทั้งหมดใช้ข้อมูลจาก : แบบฟอร์มข้อมูลพื้นฐาน 2.2 ในระบบ TU
QA Online
7.4 วิธีการจัด เก็บข้อมูล : คณะ/หน่วยงานจัดการเรียนการสอน กรอกข้อมูลในแบบฟอร์มที่
กาหนด และรายงานผลการดาเนินงานของตัวบ่งชี้ในระบบ TU QA Online
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1. ตัวบ่งชีส้ กอ. 2.3 : ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจาและนักวิจัย
2. ชนิดของตัวบ่งชี้ : ผลลัพธ์
3. หน่วยวัด : ร้อยละ
4. คาอธิบายตัวบ่งชี้ : ผลงานทางวิชาการเป็นข้อมูลที่สาคัญในการแสดงให้เห็นว่าอาจารย์ประจาและ
นักวิจัยได้สร้างสรรค์ขึ้น เพื่อแสดงให้เห็ นถึงความก้าวหน้าทางวิชาการและการพัฒ นาองค์ความรู้อย่าง
ต่อเนื่อง เป็นผลงานที่มีคุณค่า สมควรส่งเสริมให้มีการเผยแพร่และนาไปใช้ประโยชน์ทั้งเชิงวิชาการและ
การแข่งขันของประเทศ ผลงานทางวิชาการอยู่ในรูปของบทความวิจัยหรือบทความวิชาการที่ตีพิมพ์ใน
รายงานสื บ เนื่ องจากการประชุมวิช าการระดับชาติ หรือ ระดับนานาชาติ ตีพิมพ์ ในวารสารวิช าการที่
ปรากฏในฐานข้ อ มู ล TCI หรื อ Scopus หรื อ ตามประกาศ ก.พ.อ. หรื อ ระเบี ย บคณะกรรมการการ
อุดมศึกษาว่าด้วย หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการสาหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ.
2556 ผลงานได้รั บ การจดอนุ สิ ทธิบั ตรหรื อสิ ทธิบั ตร หรือเป็ นผลงานทางวิชาการรับใช้ สั งคมที่ผ่ านการ
ประเมินตาแหน่งทางวิชาการแล้ว ผลงานที่ทาร่วมกับอุตสาหกรรมที่ผ่านการประเมินตาแหน่งทางวิชาการแล้ว
ตาราหรื อหนั งสื อที่ ใช้ในการขอผลงานทางวิชาการและผ่ านการพิ จารณาตามเกณฑ์ การขอต าแหน่ งทาง
วิชาการแล้ว
5. สูตรการคานวณ :
5.1 คานวณร้อยละของผลรวมถ่วงน้าหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจาและ
นักวิจัย ตามสูตร
ผลรวมถ่วงน้าหนักของผลงานทางวิชาการของ
อาจารย์ประจาและนักวิจัยประจา
X 100
จานวนอาจารย์ประจาและนักวิจัยทั้งหมด
5.2 แปลงค่าร้อยละที่คานวณได้ในข้อ 5.1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5
คะแนนที่ได้ =
ร้อยละของผลรวมถ่วงน้าหนักของผลงานทางวิชาการของ
อาจารย์ประจาและนักวิจัย
X5
ร้อยละของผลรวมถ่วงน้าหนักของผลงานทางวิชาการของ
อาจารย์ประจาและนักวิจัยที่กาหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5
6. เกณฑ์การประเมิน :
โดยการแปลงค่าร้อยละของผลรวมถ่วงน้าหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจาและ
นักวิจัยเป็นคะแนนระหว่าง 0 – 5
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ร้อยละของผลรวมถ่วงน้าหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจาและนักวิจัยที่กาหนดให้
เป็นคะแนนเต็ม 5 เกณฑ์แบ่งกลุ่มตามสาขา ดังนี้
กลุ่มสาขาวิชา
5 คะแนน
วิทยาศาสตร์สุขภาพ
ร้อยละ 60 ขึ้นไป
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ร้อยละ 60 ขึ้นไป
สังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
ร้อยละ 40 ขึ้นไป
กาหนดระดับคุณภาพผลงานวิชาการ ดังนี้
ค่า
ระดับคุณภาพ
น้าหนัก
0.20 - บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่มีการตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการ
ประชุมวิชาการระดับชาติ
0.40 - บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่มีการตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการ
ประชุมวิชาการระดับนานาชาติ หรือในวารสารทางวิชาการระดับชาติที่ไม่อยู่ในฐานข้อมูล
ตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษา ว่าด้วย หลักเกณฑ์การ
พิจารณาวารสารทางวิชาการสาหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556 แต่สถาบัน
นาเสนอสภาสถาบันอนุมัติและจัดทาเป็นประกาศให้ทราบเป็นการทั่วไป และแจ้งให้ กพอ./
กกอ. ทราบภายใน 30 วันนับแต่วันที่ออกประกาศ
- ผลงานที่ได้รับการจดอนุสิทธิบัตร
0.60 - บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการที่ปรากฏ
ในฐานข้อมูล TCI (กลุ่มที่ 2)
0.80 - บทความวิจัย หรือบทความวิช าการฉบับสมบูรณ์ ที่ตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการระดับ
นานาชาติ ที่ ไม่ อ ยู่ ในฐานข้ อ มู ล ตามประกาศก.พ.อ. หรื อ ระเบี ย บคณะกรรมการการ
อุดมศึกษาว่าด้วย หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการสาหรับการเผยแพร่ผลงาน
ทางวิชาการ พ.ศ.2556 แต่สถาบันนาเสนอสภาสถาบันอนุมัติและจัดทาเป็นประกาศให้
ทราบเป็นการทั่วไป และแจ้งให้ กพอ./กกอ.ทราบภายใน 30 วันนับแต่วันที่ออกประกาศ
(ซึ่งไม่อยู่ใน Beall’s list) หรือตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่ม 1
1.00 - บทความวิจัย หรือบทความวิช าการฉบับสมบูรณ์ ที่ตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการระดับ
นานาชาติ ที่ ป รากฏในฐานข้ อ มู ล ระดั บ นานาชาติ ต ามประกาศ ก.พ.อ. หรื อ ระเบี ย บ
คณะกรรมการการอุดมศึกษา ว่าด้วยหลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการสาหรับ
การเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556
- ผลงานได้รับการจดสิทธิบัตร
- ผลงานวิชาการรับใช้สังคมที่ได้รับการประเมินผ่านเกณฑ์การขอตาแหน่งทางวิชาการแล้ว
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ค่า
น้าหนัก

ระดับคุณภาพ

- ผลงานวิจัยที่หน่วยงานหรือองค์กรระดับชาติว่าจ้างให้ดาเนินการ
- ผลงานค้นพบพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ที่ค้นพบใหม่และได้รับการจดทะเบียน
- ตาราหรือหนังสือหรืองานแปลที่ได้รับการประเมินผ่านเกณฑ์การขอตาแหน่งทางวิชาการ
แล้ว
- ตาราหรือหนังสือหรืองานแปลที่ผ่านการพิจารณาตามหลักเกณฑ์การประเมินตาแหน่งทาง
วิชาการแต่ไม่ได้นามาขอรับการประเมินตาแหน่งทางวิชาการ
การส่งบทความเพื่อพิจารณาคัดเลือกให้นาเสนอในการประชุมวิชาการต้องส่งเป็นฉบับ
สมบูรณ์ (Full Paper) และเมื่อได้รับการตอบรับและตีพิมพ์แล้ว การตีพิมพ์ต้องตีพิมพ์เป็นฉบับสมบูรณ์ซึ่ง
สามารถอยู่ในรูปแบบเอกสาร หรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้
กาหนดระดับคุณภาพงานสร้างสรรค์ ดังนี้
ค่าน้าหนัก
ระดับคุณภาพ
0.20
งานสร้างสรรค์ที่มีการเผยแพร่สู่สาธารณะในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง หรือผ่านสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ online
0.40
งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับสถาบัน
0.60
งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับชาติ
0.80
งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับความร่วมมือระหว่างประเทศ
1.00
งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับภูมิภาคอาเซียน/นานาชาติ
ผลงานสร้างสรรค์ทุกชิ้นต้องผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการที่มีองค์ประกอบไม่น้อยกว่า 3
คน โดยมีบุคคลภายนอกสถาบันร่วมพิจารณาด้วย
7. แหล่งข้อมูลและวิธีการจัดเก็บข้อมูล :
7.1 แหล่งข้อมูล : คณะ/หน่วยงานจัดการเรียนการสอน
7.2 ขอบเขตข้อมูลที่จัดเก็บ :
7.2.1 จ านวนและรายชื่อบทความวิจัยระดับ ชาติและนานาชาติทั้ งหมด ของอาจารย์
ประจาและนักวิจัยประจา ทั้งที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาต่อ ในรอบปีปฏิทินเดียวกับปีการศึกษาที่จัดเก็บ
ข้อมูล (มกราคม – ธันวาคม) พร้อมชื่อเจ้าของผลงาน ปีที่ตีพิมพ์เผยแพร่ ชื่อวารสารหรือรายงานสืบเนื่อง
จากการประชุมวิชาการ และค่าน้าหนักของแต่ละบทความวิจัย
7.2.2 จานวนและรายชื่อผลงานสร้างสรรค์ที่เผยแพร่ในระดับชาติหรือระดับนานาชาติ
ทั้ ง หมดของอาจารย์ ป ระจ าและนั ก วิ จั ย ประจ า ทั้ ง ที่ ป ฏิ บั ติ ง านจริ ง และลาศึ ก ษาต่ อ ในรอบ
ปีปฏิทินเดียวกับปีการศึกษาที่จัดเก็บข้อมูล (มกราคม – ธันวาคม) พร้อมชื่อเจ้าของผลงาน ปีที่เผยแพร่
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ชื่อสถานที่ จังหวัด หรือประเทศที่เผยแพร่ และระบุรูปแบบของการเผยแพร่พร้อมหลั กฐานและค่าน้าหนัก
ของแต่ละผลงานสร้างสรรค์
7.2.3 หลักฐานแสดงความเป็นเจ้าของโครงการวิจัย
7.3 เครื่องมือการจัดเก็บข้อมูล :
7.3.1 บทความวิ จั ย หรื อ บทความทางวิ ช าการที่ ตี พิ ม พ์ เ ผยแพร่ : แบบฟอร์ ม
ตัวบ่งชี้สกอ.2.3.1 ในระบบ TU QA Online
7.3.2 บทความวิจัยหรือบทความทางวิชาการที่ตีพิมพ์เผยแพร่ : แบบฟอร์มตัวบ่งชี้สกอ.
2.3.1 (Dev.) สาหรับบทความที่ตีพิมพ์ในฐานข้อมูลอื่นที่ไม่ใช่ฐานข้อมูล Scopus แต่ต้องเป็นฐานข้อมูล
ตามประกาศกกอ. ในระบบ TU QA Online
7.3.3 ผลงานสร้างสรรค์ที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ : แบบฟอร์มตัวบ่งชี้สกอ.2.3.2 ใน
ระบบ TU QA Online
7.3.4 จานวนสิทธิบัตร และอนุสิทธิบัตร : แบบฟอร์มตัวบ่งชี้สกอ.2.3.3 ในระบบ TU QA
Online
7.3.5 ผลงานวิชาการรับใช้สังคม/ผลงานวิจัยที่หน่วยงานหรือองค์กรระดับชาติว่าจ้างให้
ดาเนินการ/ตาราหรือหนังสือ : แบบฟอร์มตัวบ่งชี้สกอ.2.3.4 ในระบบ TU QA Online
7.3.6 จานวนอาจารย์ทั้งหมดใช้ข้อมูลจาก : แบบฟอร์มตัวบ่งชี้สกอ. 1.2 ในระบบ TU QA Online
7.3.7 จานวนนักวิจัยทั้งหมดใช้ข้อมูลจาก : แบบฟอร์มข้อมูลพื้นฐาน 2.2 ในระบบ TU QA Online
7.4 วิธีการจัดเก็บข้อมูล : คณะ/หน่วยงานจัดการเรียนการสอน กรอกข้อมูลในแบบฟอร์มที่กาหนด
และรายงานผลการดาเนินงานของตัวบ่งชี้ในระบบ TU QA Online

42

1. ตัวบ่งชี้มธ.8 : สัดส่วนของจานวนการอ้างอิง (Citation) บทความในฐานข้อมูล Scopus ต่อจานวน
บทความที่ตีพิมพ์ในฐานข้อมูล Scopus
2. ชนิดของตัวบ่งชี้ : ผลผลิต
3. หน่วยวัด : สัดส่วน
4. คาอธิบายตัวบ่งชี้ :
การได้รับการอ้างอิงในฐานข้อมูลจะสะท้อนคุณภาพของบทความวิจัย รวมทั้งเป็นการขยายฐาน
การเผยแพร่ได้กว้างขวางขึ้น
ให้นับจานวนการอ้างอิง (Citation) ของบทความของอาจารย์ประจาและนักวิจัยประจาที่
อ้างอิงในฐานข้อมูล Scopus ในรอบ 5 ปี (ประเมินปี 2558 นับการอ้างอิงบทความในปี พ.ศ.2554 –
2558 หรือ ค.ศ.2011 - 2015) ทั้งนี้ การนับจานวนการอ้างอิงดังกล่าวให้นับเฉพาะการอ้างอิงบทความที่
ตีพิมพ์ในฐานข้อมูล Scopus ภายใน 5 ปีปฏิทิน เช่นกัน แต่ไม่นับการอ้างอิงบทความของตนเอง
ทั้งนี้ การนับบทความวิจัยที่ได้รับการอ้างอิง (Citation) ในฐานข้อมูล Scopus ต่ออาจารย์ประจา
และนักวิจัยประจาสามารถนับผลงานของอาจารย์และนักวิจัยที่ลาศึกษาต่อได้ด้วย
5. สูตรการคานวณ :
5.1 คานวณค่าสัดส่วนของจานวนการอ้างอิง (Citation) บทความในฐานข้อมูล Scopus ต่อ
จานวนบทความที่ตีพิมพ์ในฐานข้อมูล Scopus
จานวนการอ้างอิง (Citation) ในรอบ 5 ปีของบทความที่ตีพิมพ์
ในฐานข้อมูล Scopus ในรอบ 5 ปี
จานวนบทความที่ตีพิมพ์ฐานข้อมูล Scopus ในรอบ 5 ปี
5.2 แปลงค่าร้อยละที่คานวณได้ในข้อ 5.1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5
คะแนนที่ได้ =
สัดส่วนของจานวนอ้างอิง (Citation) บทความในฐานข้อมูล Scopus
ต่อจานวนบทความที่ตีพิมพ์ในฐานข้อมูล Scopus
X5
สัดส่วนของจานวนอ้างอิง (Citation) บทความในฐานข้อมูล Scopus ต่อจานวน
บทความที่ตีพิมพ์ในฐานข้อมูล Scopus ที่กาหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5
6. เกณฑ์การประเมิน :
โดยการแปลงสั ดส่วนของจานวนอ้างอิง (Citation) บทความในฐานข้อมูล Scopus ต่อจานวน
บทความที่ตีพิมพ์ในฐานข้อมูล Scopus เป็นคะแนนระหว่าง 0 – 5
ค่าสัดส่วนของจานวนอ้างอิง (Citation) บทความในฐานข้อมูล Scopus ต่อจานวนบทความที่
ตีพิมพ์ในฐานข้อมูล Scopus ที่กาหนดให้เป็นเกณฑ์ 5 คะแนนเต็ม จาแนกตามกลุ่มตามสาขา ดังนี้
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กลุ่มสาขาวิชา

5 คะแนน
6.9 : 1
6.3 : 1
3.8 : 1

วิทยาศาสตร์สุขภาพ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
7. แหล่งข้อมูลและวิธีการจัดเก็บข้อมูล
7.1 แหล่งข้อมูล : คณะ/หน่วยงานจัดการเรียนการสอน
7.2 ขอบเขตข้อมูลที่จัดเก็บ :
7.2.1 จานวนการอ้างอิง (Citation) ของบทความในฐานข้อมูล Scopus ในรอบปีปฏิทิน
เดียวกับปีการศึกษาที่จัดเก็บข้อมูล (มกราคม - ธันวาคม) ในรอบ 5 ปี (นับปีที่ประเมินด้วย)
7.2.2 จานวนบทความที่ตีพิมพ์ฐานข้อมูล Scopus ในรอบ 5 ปี (นับปีที่ประเมินด้วย)
7.3 เครื่องมือการจัดเก็บข้อมูล : จานวนการอ้างอิง (citation) บทความในฐานข้อมูล Scopus ต่อ
จานวนบทความที่ตีพิมพ์ในฐานข้อมูล Scopus : แบบฟอร์มตัวบ่งชี้มธ.8 ในระบบ TU QA Online
7.4 วิธีการจัด เก็บข้อมูล : คณะ/หน่วยงานจัดการเรียนการสอน กรอกข้อมูลในแบบฟอร์มที่
กาหนด และรายงานผลการดาเนินงานของตัวบ่งชี้ในระบบ TU QA Online
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1. ตัวบ่งชี้มธ.9 : ร้อยละของงานวิจัย บทความวิชาการ สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ของอาจารย์และ
นักวิจัยที่ได้รับรางวัลระดับชาติหรือนานาชาติ ต่อจานวนอาจารย์ประจาและนักวิจัย
ประจา
2. ชนิดของตัวบ่งชี้ : ผลผลิต
3. หน่วยวัด : ร้อยละ
4. คาอธิบายตัวบ่งชี้ :
จ านวนงานวิ จั ย บทความวิ ช าการ งานสร้ างสรรค์ ผลงานศิ ล ปะ สิ่ ง ประดิ ษ ฐ์ ท างศิ ล ปะ
นวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ที่ได้รับรางวัลระดับชาติหรือนานาชาติ ของอาจารย์ประจาหรือนักวิจัยทั้งหมดที่ได้รับ
รางวัล
การได้ รั บ รางวัล ต้ อ งเป็ น รางวั ล ของหน่ ว ยงานหรือ องค์ ก รระดั บ ชาติ ห รื อ นานาชาติ เช่ น
สถาบั น วิจั ย แห่ งชาติ สกว. หรื อหน่ ว ยงาน องค์ กรวิช าการ/วิช าชี พ ที่ ได้ รับ การยอมรับ ในระดั บ ชาติ /
นานาชาติ เป็นต้น โดยมีลายลักษณ์อักษรปรากฏ ซึ่งแสดงถึงการเชิดชูเกียรติสร้างชื่อเสียงให้กับบุคลากร
และหน่วยงาน
ทั้งนี้ ไม่นับรางวัลที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์จัดโดยไม่มีหน่วยงานระดับชาติ/ระดับนานาชาติ
อื่นเข้าร่วม
กาหนดระดับคุณภาพรางวัล
ค่าน้าหนัก
ระดับคุณภาพรางวัล
0.50
ผลงานที่ได้รับรางวัลระดับชาติ
1.00
ผลงานที่ได้รับรางวัลระดับนานาชาติ
5. สูตรการคานวณ
5.1 คานวณค่าร้อยละของงานวิจัย บทความวิชาการ สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ของอาจารย์
และนักวิจัยที่ได้รับรางวัลระดับชาติหรือนานาชาติต่อจานวนอาจารย์ประจาและนักวิจัยประจา
ผลรวมถ่วงน้าหนักของจานวนงานวิจัย บทความวิชาการ สิ่งประดิษฐ์
งานสร้างสรรค์ของอาจารย์และนักวิจัยที่ได้รับรางวัลระดับชาติหรือนานาชาติในปีการศึกษานั้น
X 100
จานวนอาจารย์ประจาและนักวิจัยประจาทั้งหมดในปีการศึกษานั้น
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5.2 แปลงค่าร้อยละที่คานวณได้ในข้อ 5.1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5
คะแนนที่ได้ =
ร้อยละของงานวิจัย บทความวิชาการ สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ของอาจารย์และนักวิจัยที่
ได้รับรางวัลระดับชาติหรือนานาชาติต่อจานวนอาจารย์ประจาและนักวิจัยประจา
X5
ร้อยละของงานวิจัย บทความ สิ่งประดิษฐ์ของอาจารย์และนักวิจัยที่ได้รับรางวัล
ระดับชาติหรือนานาชาติต่อจานวนอาจารย์ประจาและนักวิจัยประจา
ที่กาหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5
6. เกณฑ์การประเมิน
โดยการแปลงร้อยละของงานวิจัย บทความ สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ของอาจารย์และนักวิจัยที่
ได้รับรางวัลระดับชาติหรือนานาชาติต่อจานวนอาจารย์ประจาและนักวิจัยประจาเป็นคะแนนระหว่าง 0-5
ค่าร้อยละของงานวิจัย บทความ สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ของอาจารย์และนักวิจัยที่ได้รับรางวัล
ระดับชาติหรือนานาชาติ ต่อจานวนอาจารย์ประจาและนักวิจัยประจาที่กาหนดให้เป็นเกณฑ์ 5 คะแนน
จาแนกตามกลุ่มสาขาวิชา ดังนี้
กลุ่มสาขาวิชา
5 คะแนน
วิทยาศาสตร์สุขภาพ
2.80
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
5.00
สังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
1.50
หมายเหตุ :
1. รางวัลจากผลงานทางวิชาการ หมายถึง รางวัลที่เกี่ยวข้องกับองค์ความรู้ของแต่ละศาสตร์
ตามบริบทและธรรมชาติของหน่วยงานนั้นๆ ที่มีลักษณะเป็นรางวัลทางวิชาการ หรือมีการนาองค์ความรู้
จากการศึกษาตามศาสตร์หรือสาขาวิชานั้นๆ และได้รับรางวัลในศาสตร์หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง และตาราทาง
วิชาการ
2. หน่ ว ยงานหรื อ องค์ก รระดั บ ชาติ หมายถึง หน่ ว ยงานภายนอกสถาบั น ระดับ กรมหรือ
เทียบเท่าขึ้นไป (เช่น ระดับจังหวัด) หรือรัฐวิสาหกิจ หรือองค์กรมหาชน หรือบริษัทมหาชนที่จดทะเบียนใน
ตลาดหลักทรัพย์ หรือองค์กรกลางระดับชาติทั้งภาครัฐและเอกชน (เช่น สภาอุตสาหกรรม สภาหอการค้า
สภาวิชาชีพ)
3. หน่ วยงานหรื อ องค์กรระดับนานาชาติ หมายถึง หน่ว ยงานระหว่างประเทศ ซึ่งมีที่ตั้ ง
สานักงานอยู่ในต่างประเทศหรือมีสานักงานสาขาตั้งอยู่ในประเทศไทยและเป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ
กรณี ที่ ห น่ ว ยงานในประเทศเป็ น เจ้ าภาพจะนั บได้ต่ อเมื่ อคณะกรรมการพิ จารณารางวัล ประกอบด้ ว ย
ศาสตราจารย์หรือผู้ ทรงคุณวุฒิระดับปริญญาเอก หรือผู้ทรงคุณวุฒิที่มีผลงานเป็นที่ยอมรับในสาขาวิชา
นั้ น ๆ จากต่ างประเทศอย่ างน้ อ ยร้ อยละ 25 และมีผู้ พิ จารณารางวัล เป็ น ผู้ เชี่ย วชาญในสาขานั้ น และ
ผู้เข้าร่วมที่มาจากต่างประเทศอย่างน้อย 3 ประเทศ และรวมกันแล้วไม่น้อยกว่าร้อยละ 25
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7. แหล่งข้อมูลและวิธีการจัดเก็บข้อมูล
7.1 แหล่งข้อมูล : คณะ/หน่วยงานจัดการเรียนการสอน
7.2 ขอบเขตข้อมูลที่จัดเก็บ :
7.2.1 จานวนงานวิจัย บทความ สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ของอาจารย์และนักวิจัยที่ได้รับ
รางวัลระดับชาติหรือนานาชาติ ในรอบปีการศึกษาที่จัดเก็บข้อมูล (1 สิงหาคม – กรกฎาคม ของปีถัดไป)
7.2.2 จานวนอาจารย์ประจาและนักวิจัยประจาทั้งหมด ณ วันสิ้นสุดปีการศึกษาที่จัดเก็บ
ข้อมูล (31 กรกฎาคม) โดยนับรวมอาจารย์และนักวิจัยประจาที่ลาศึกษาต่อ
7.3 เครื่องมือการจัดเก็บข้อมูล :
7.3.1 ร้อยละของงานวิจัย บทความวิชาการ สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ของอาจารย์และ
นักวิจัยที่ได้รับรางวัลระดับชาติหรือนานาชาติต่ออาจารย์ประจาและนักวิจัยประจา : แบบฟอร์มตัวบ่งชี้มธ.9
ในระบบ TU QA Online
7.3.2 จานวนอาจารย์ทั้งหมดใช้ข้อมูลจาก : แบบฟอร์มตัวบ่งชี้สกอ. 1.2 ในระบบ TU QA
Online
7.3.3 จานวนนักวิจัยทั้งหมดใช้ข้อมูลจาก : แบบฟอร์มข้อมูลพื้นฐาน 2.2 ในระบบ TU
QA Online
7.4 วิธีการจัด เก็บข้อมูล : คณะ/หน่วยงานจัดการเรียนการสอน กรอกข้อมูล ในแบบฟอร์มที่
กาหนด และรายงานผลการดาเนินงานของตัวบ่งชี้ในระบบ TU QA Online
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องค์ประกอบที่ 3 การบริการวิชาการ
การบริการทางวิชาการแก่สังคมเป็นหนึ่งในภารกิจของสถาบันอุดมศึกษา สถาบันพึงให้บริการทาง
วิชาการแก่ชุมชน สังคม และประเทศชาติ ในรูปแบบต่างๆ ตามความถนัดและในด้านที่สถาบันมีความ
เชี่ยวชาญ ค่าใช้จ่ายตามความเหมาะสม โดยให้บริการทั้งหน่วยงานภาครัฐและเอกชน หน่วยงานอิสระ
หน่วยงานสาธารณะ ชุมชน และสังคมโดยกว้าง รูปแบบการให้บริการทางวิชาการมีความหลากลาย เช่น
การอนุญาตให้ใช้ประโยชน์ทรัพยากรของสถาบัน เป็นแหล่งอ้างอิงทางวิชาการ ให้คาปรึกษา ให้การอบรม
จัดประชุมหรือสัมมนาวิชาการ ทางานวิจัยเพื่อตอบคาถามต่างๆ หรือเพื่อชี้แนะสังคม การให้บริการทาง
วิชาการ นอกจากเป็นการทาประโยชน์ให้สังคมแล้ว สถาบันยังได้รับประโยชน์ในด้านต่างๆ คือ เพิ่มพูน
ความรู้และประสบการณ์ของอาจารย์อันจะนามาสู่การพัฒนาหลักสูตร มีการบูรณาการเพื่อใช้ประโยชน์
ทางด้านการจัดการเรียนการสอนและการวิจัย พัฒนาตาแหน่งทางวิชาการของอาจารย์ สร้างเครือข่ายกับ
หน่วยงานต่างๆ ซึ่งเป็นแหล่งงานของนักศึกษาและเป็นการสร้างรายได้ของสถาบัน จากการให้บริการทาง
วิชาการด้วย
ตัวบ่งชี้ จานวน 1 ตัวบ่งชี้ คือ
ตัวบ่งชี้สกอ.3.1
การบริการวิชาการแก่สังคม
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1. ตัวบ่งชีส้ กอ.3.1 : การบริการวิชาการแก่สังคม
2. ชนิดของตัวบ่งชี้ : กระบวนการ
3. หน่วยวัด : ข้อ
4. คาอธิบายตัวบ่งชี้ : การบริการวิชาการเป็นภารกิจหลักอีกอย่างหนึ่งของสถาบันอุดมศึกษา คณะควร
คานึงถึงกระบวนการในการให้บริการวิชาการแก่สังคม โดยศึกษาความต้องการของกลุ่มเป้าหมายนามา
จัดทาแผนบริการวิชาการประจาปีทั้งการบริการวิชาการที่ทาให้เกิดรายได้และการบริการวิชาการที่คณะ
จัดทาเพื่อสร้างประโยชน์แก่ชุมชน โดยมีการประเมินความสาเร็จของการบริการวิชาการ และนามาจัดทา
เป็นแผนเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนแก่นักศึกษาให้มีประสบการณ์จากสภาพจริงและนามาใช้ประโยชน์
จนเกิดผลลัพธ์ที่สร้างความพึงพอใจต่อชุมชนและสังคมอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน
5. เกณฑ์มาตรฐาน :
1. จัดทาแผนการบริการวิช าการประจาปีที่ส อดคล้ องกับความต้องการของสังคมและกาหนด
ตัวบ่งชี้วัดความสาเร็จในระดับแผนและโครงการบริการวิชาการแก่สังคมและเสนอกรรมการประจาคณะ
เพื่อพิจารณาอนุมัติ
2. โครงการบริการวิชาการแก่สังคมตามแผน มีการจัดทาแผนการใช้ประโยชน์จากการบริ การ
วิชาการเพื่อให้เกิดผลต่อการพัฒนานักศึกษา ชุมชน หรือสังคม
3. โครงการบริการวิชาการแก่สังคมในข้อ 1 อย่างน้อยต้องมีโครงการที่บริการแบบให้เปล่า
4. ประเมินความสาเร็จตามตัวบ่งชี้ของแผนและโครงการบริการวิชาการแก่สังคมในข้อ 1 และ
นาเสนอกรรมการประจาคณะ เพื่อพิจารณา
5. นาผลการประเมินตามข้อ 4 มาปรับปรุงแผนหรือพัฒนาการให้บริการวิชาการสังคม
6. คณะมีส่วนร่วมในการบริการวิชาการแก่สังคมในระดับสถาบัน
6. เกณฑ์การประเมิน :
คะแนน 1
คะแนน 2
คะแนน 3
คะแนน 4
คะแนน 5
มีการดาเนินการ มีการดาเนินการ มีการดาเนินการ มีการดาเนินการ มีการดาเนินการ
1 ข้อ
2 ข้อ
3 - 4 ข้อ
5 ข้อ
6 ข้อ
7. แหล่งข้อมูลและวิธีการจัดเก็บข้อมูล :
7.1 แหล่งข้อมูล : คณะ/หน่วยงานจัดการเรียนการสอน
7.2 ขอบเขตข้อมูลที่จัดเก็บ : ระบบและกลไกการบริการทางวิชาการแก่สังคมในปีการศึกษา
ที่จัดเก็บข้อมูล (1 สิงหาคม – 31 กรกฎาคม ของปีถัดไป)
7.3 เครื่องมือการจัดเก็บข้อมูล : 7.4 วิธีการจัดเก็บข้อมูล : คณะ/หน่วยงานจัดการเรียนการสอน รายงานข้อมูลผลการดาเนินงาน
ตามเกณฑ์มาตรฐานที่กาหนดพร้อมระบุรายการเอกสารอ้างอิงผลการดาเนินงานของตัวบ่งชี้ในระบบ TU
QA Online
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องค์ประกอบที่ 4 การทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม
การทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรมถือเป็นพันธกิจสาคัญประการหนึ่งของสถาบันอุดมศึกษา ดังนั้น
สถาบันอุดมศึกษาจึงต้องมีระบบและกลไกการดาเนินงานด้านนี้ให้เ ป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและคุณภาพ
โดยอาจมีจุดเน้นเฉพาะที่แตกต่างกันตามปรัชญา และธรรมชาติของแต่ละสถาบัน และมีการบูรณาการเข้า
กับ พั น ธกิ จ อื่น ๆ โดยเฉพาะการผลิ ตบั ณ ฑิ ต รวมทั้ งมี การจั ดกิจ กรรมที่ ฟื้ นฟู อนุ รักษ์ สื บ สาน พั ฒ น า
เผยแพร่ศิลปะและวัฒนธรรม ส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นให้เป็นรากฐานการพัฒนาองค์ความรู้ที่ดีขึ้น
ตัวบ่งชี้ จานวน 1 ตัวบ่งชี้ คือ
ตัวบ่งชี้สกอ.4.1
ระบบและกลไกการทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม
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1. ตัวบ่งชีส้ กอ.4.1 : ระบบและกลไกการทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม
2. ชนิดของตัวบ่งชี้ : กระบวนการ
3. หน่วยวัด : ข้อ
4. คาอธิบายตัวบ่งชี้ : สถาบันอุดมศึกษาต้องมีนโยบาย แผนงาน โครงสร้าง และการบริหารจัดการงาน
ทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรมทั้งการอนุรักษ์ ฟื้นฟู สืบสาน เผยแพร่วัฒนธรรมไทย ภูมิปัญญาท้องถิ่นตาม
จุดเน้นของสถาบันอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
5. เกณฑ์มาตรฐาน :
1. กาหนดผู้รับผิดชอบในการทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม
2. จั ด ท าแผนด้ า นท านุ บ ารุ ง ศิ ล ปะและวั ฒ นธรรม และก าหนดตั ว บ่ งชี้ วั ด ความส าเร็ จ ตาม
วัตถุประสงค์ของแผน รวมทั้งจัดสรรงบประมาณเพื่อให้สามารถดาเนินการได้ตามแผน
3. กากับติดตามให้มีการดาเนินงานตามแผนด้านทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม
4. ประเมินความสาเร็จตามตัวบ่งชี้ที่วัดความสาเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผนด้านทานุบารุงศิลปะ
และวัฒนธรรม
5. นาผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือกิจกรรมด้านทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม
6. เผยแพร่กิจกรรมหรือการบริการด้านทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรมต่อสาธารณชน
7. กาหนดหรือสร้างมาตรฐานด้านศิลปะและวัฒนธรรมซึง่ เป็นที่ยอมรับในระดับชาติ
6. เกณฑ์การประเมิน :
คะแนน 1
คะแนน 2
คะแนน 3
คะแนน 4
คะแนน 5
มีการดาเนินการ มีการดาเนินการ มีการดาเนินการ มีการดาเนินการ มีการดาเนินการ
1 ข้อ
2 ข้อ
3 – 4 ข้อ
5 ข้อ
6 -7 ข้อ
7. แหล่งข้อมูลและวิธีการจัดเก็บข้อมูล :
7.1 แหล่งข้อมูล : คณะ/หน่วยงานจัดการเรียนการสอน
7.2 ขอบเขตข้อมูลที่จัดเก็บ : ระบบและกลไกการทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรมในปีการศึกษา
ที่เก็บข้อมูล (1 สิงหาคม – 31 กรกฎาคม ของปีถัดไป)
7.3 เครื่องมือการจัดเก็บข้อมูล : 7.4 วิธีการจัดเก็บข้อมูล : คณะ/หน่วยงานจัดการเรียนการสอน รายงานข้อมูลผลการดาเนินงาน
ตามเกณฑ์มาตรฐานที่กาหนดพร้อมระบุรายการเอกสารอ้างอิงผลการดาเนินงานของตัวบ่งชี้ในระบบ TU
QA Online
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องค์ประกอบที่ 5 การบริหารจัดการ
สถาบันอุดมศึกษาต้องให้ความสาคัญกับการบริหารจัดการ โดยมีสภามหาวิทยาลัยทาหน้าที่ในการ
กากับดูแลการทางานของสถาบันให้มีประสิทธิภาพ สถาบันอุดมศึกษาจะต้องบริหารจัดการด้านต่างๆ ให้มี
คุณภาพ เช่น ทรัพยากรบุคคล ระบบฐานข้อมูล การบริหารความเสี่ยง การบริหารการเปลี่ยนแปลง การ
บริหารทรัพยากรทั้งหมด ฯลฯ เพื่อสัมฤทธิผลตามเป้าหมายที่กาหนดไว้ โดยใช้หลักธรรมาภิบาล (Good
Governance)
ตัวบ่งชี้ จานวน 2 ตัวบ่งชี้ คือ
ตัวบ่งชี้สกอ.5.1 การบริ ห ารของคณ ะเพื่ อ การก ากั บ ติ ด ตามผลลั พ ธ์ ต ามพั น ธกิ จ
กลุ่มสถาบัน และเอกลักษณ์ของคณะ
ตัวบ่งชี้สกอ.5.2 ระบบกากับการประกันคุณภาพหลักสูตร
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1. ตัวบ่งชี้สกอ.5.1 : การบริหารของคณะเพื่อการกากับติดตามผลลัพธ์ตามพันธกิจ กลุ่มสถาบันและ
เอกลักษณ์ของคณะ
2. ชนิดของตัวบ่งชี้ : กระบวนการ
3. หน่วยวัด : ข้อ
4. คาอธิบายตัวบ่งชี้ : สถาบันอุดมศึกษามีพันธกิจหลัก คือ การเรียนการสอน การวิจัย การบริการทาง
วิชาการแก่สังคม และการทานุบารุงศิลปะและวัฒ นธรรม ในการดาเนินพันธกิจหลัก สถาบันอุดมศึกษา
จ าเป็ น ต้องด าเนิ น ผ่ านคณะ ดั งนั้ น คณะต้องมี การพั ฒ นาแผนเพื่ อกาหนดทิ ศทางการพั ฒ นาและการ
ดาเนิ น งานของคณะให้ ส อดคล้ องกับ เป้ าหมายและกลุ่ มสถาบันตลอดจนมีการบริห ารทั้ งด้านบุคลากร
การเงิน ความเสี่ยงและการประกันคุณภาพการศึกษา เพื่อสนับสนุนการดาเนินงานตามพันธกิจหลักให้
บรรลุตามเป้าหมายที่กาหนดไว้
5. เกณฑ์มาตรฐาน :
1. พั ฒ นาแผนกลยุ ท ธ์ จ ากผลการวิ เคราะห์ SWOT โดยเชื่ อ มโยงกั บ วิ สั ย ทั ศ น์ ข องคณะและ
สอดคล้องกับ วิสัยทัศน์ของคณะ สถาบัน รวมทั้งสอดคล้องกับกลุ่มสถาบัน และเอกลักษณ์ของคณะ และ
พัฒนาไปสู่แผนกลยุทธ์ทางการเงินและแผนปฏิบัติการประจาปีตามกรอบเวลาเพื่อให้บรรลุผลตามตัวบ่งชี้
และเป้าหมายของแผนกลยุทธ์และเสนอผู้บริหารระดับสถาบันเพื่อพิจารณาอนุมัติ
2. ดาเนิ น การวิเคราะห์ ข้อมูล ทางการเงินที่ป ระกอบไปด้ว ยต้น ทุนต่อหน่ วยในแต่ล ะหลั กสู ตร
สัดส่วนค่าใช้จ่ายเพื่อพัฒ นานั กศึกษา อาจารย์ บุคลากร การจัดการเรียนการสอน อย่างต่อเนื่อง เพื่ อ
วิเคราะห์ความคุ้มค่าของการบริหารหลักสูตร ประสิทธิภาพ ประสิทธิผลในการผลิตบัณฑิต และโอกาสใน
การแข่งขัน
3. ดาเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ที่เป็นผลจากการวิเคราะห์และระบุปัจจัยเสี่ยงที่เกิดจาก
ปัจจัยภายนอก หรือปัจจัยที่ไม่สามารถควบคุมได้ที่ส่งผลต่อการดาเนินงานตามพันธกิจของคณะและให้
ระดับความเสี่ยงลดลงจากเดิม
4. บริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาลอย่างครบถ้วนทั้ง 10 ประการที่อธิบายการดาเนินงานอย่าง
ชัดเจน
5. ค้นหาแนวปฏิบัติที่ดีจากความรู้ทั้งที่มีอยู่ในตัวบุคคล ทักษะของผู้มีประสบการณ์ตรง และแหล่ง
เรียนรู้อื่น ๆ ตามประเด็นความรู้ อย่างน้อยครอบคลุมพันธกิจด้านการผลิตบัณฑิตและด้านการวิจัย จัดเก็บ
อย่างเป็นระบบโดยเผยแพร่ออกมาเป็นลายลักษณ์อักษรและนามาปรับใช้ในการปฏิบัติงานจริง
6. การกากับติดตามผลการดาเนินงานตามแผนการบริหารและแผนพัฒนาบุคลากรสายวิชาการ
และสายสนับสนุน
7. ดาเนิ น งานด้ านการประกั น คุณ ภาพการศึกษาภายในตามระบบและกลไกที่ เหมาะสมและ
สอดคล้องกับพันธกิจและพัฒนาการของคณะที่ได้ ปรับให้การดาเนินงานด้านการประกันคุณภาพเป็นส่วน
หนึ่งของการบริหารงานคณะตามปกติที่ประกอบด้วย การควบคุมคุณภาพ การตรวจสอบคุณภาพ และการ
ประเมินคุณภาพ
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6. เกณฑ์การประเมิน :
คะแนน 1
คะแนน 2
คะแนน 3
คะแนน 4
คะแนน 5
มีการดาเนินการ มีการดาเนินการ มีการดาเนินการ มีการดาเนินการ มีการดาเนินการ
1 ข้อ
2 ข้อ
3 - 4 ข้อ
5 - 6 ข้อ
7 ข้อ
7. แหล่งข้อมูลและวิธีการจัดเก็บข้อมูล
7.1 แหล่งข้อมูล : คณะ/หน่วยงานจัดการเรียนการสอน
7.2 ขอบเขตข้อมูลที่จั ดเก็บ : การบริห ารของคณะ/หน่วยงานจัดการเรียนการสอน เพื่อการ
กากับติดตามผลลัพธ์ตามพันธกิจ กลุ่มสถาบัน และเอกลักษณ์ของคณะในรอบปีการศึกษา (1 สิงหาคม –
31 กรกฎาคม ของปีถัดไป)
7.3 เครื่องมือการจัดเก็บข้อมูล : 7.4 วิธีการจัดเก็บข้อมูล : คณะ/หน่วยงานจัดการเรียนการสอน รายงานข้อมูลผลการดาเนินงาน
ตามเกณฑ์มาตรฐานที่กาหนดพร้อมระบุรายการเอกสารอ้างอิงผลการดาเนินงานของตัวบ่งชี้ในระบบ TU QA
Online
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1. ตัวบ่งชีส้ กอ.5.2 : ระบบกากับการประกันคุณภาพหลักสูตร
2. ชนิดของตัวบ่งชี้ : กระบวนการ
3. หน่วยวัด : ข้อ
4. คาอธิบายตัวบ่งชี้ : บทบาทหน้าที่ของคณะในการกากับการประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร มี
การดาเนินการตั้งแต่ การควบคุมคุณภาพ การติดตามตรวจสอบคุณ ภาพ และการพัฒ นาคุณภาพ การ
พัฒนาตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประเมินจะมุ่งไปที่ระบบการประกันคุณภาพการศึกษามากกว่าการประเมิน
คุณภาพ เพื่อให้สามารถส่งเสริม สนับสนุน กากับติดตาม การดาเนินงานให้เป็นไปตามที่กาหนด สะท้อน
การจัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพ
5. เกณฑ์มาตรฐาน :
1. มี ร ะบบและกลไกในการก ากั บ การด าเนิ น การประกั น คุ ณ ภาพหลั ก สู ต รให้ เป็ น ไปตาม
องค์ประกอบการประกันคุณภาพหลักสูตร
2. มีค ณะกรรมการกากั บ ติด ตามการด าเนิ น งานให้ เป็ น ไปตามระบบที่ ก าหนดในข้ อ 1 และ
รายงานผลการติดตามให้กรรมการประจาคณะเพื่อพิจารณาทุกภาคการศึกษา
3. มี ก ารจั ด สรรทรั พ ยากรเพื่ อ สนั บ สนุ น การด าเนิ น งานของหลั ก สู ต รให้ เกิ ด ผลตามองค์
องค์ประกอบการประกันคุณภาพหลักสูตร
4. มีการประเมินคุณภาพหลักสูตรตามกาหนดเวลาทุกหลักสูตร และรายงานผลการประเมินให้
กรรมการประจาคณะเพื่อพิจารณา
5. นาผลการประเมินและข้อเสนอแนะจากกรรมการประจาคณะมาปรับปรุงหลักสูตรให้มีคุณภาพ
ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง
6. มีผลการประเมินคุณภาพทุกหลักสูตรผ่านองค์ประกอบที่ 1 การกากับมาตรฐาน
6. เกณฑ์การประเมิน :
คะแนน 1
คะแนน 2
คะแนน 3
คะแนน 4
คะแนน 5
มีการดาเนินการ มีการดาเนินการ มีการดาเนินการ มีการดาเนินการ มีการดาเนินการ
1 ข้อ
2 ข้อ
3 - 4 ข้อ
5 ข้อ
6 ข้อ
7. แหล่งข้อมูลและวิธีการจัดเก็บข้อมูล :
7.1 แหล่งข้อมูล : คณะ/หน่วยงานจัดการเรียนการสอน
7.2 ขอบเขตข้ อ มู ล ที่ จั ด เก็ บ : ระบบและกลไกก ากั บ การประกั น คุ ณ ภาพหลั ก สู ต รในรอบ
ปีการศึกษาที่จัดเก็บข้อมูล (1 สิงหาคม– 31 กรกฎาคม ของปีถัดไป)
7.3 เครื่องมือการจัดเก็บข้อมูล : 7.4 วิธีการจัดเก็บข้อมูล : คณะ/หน่วยงานจัดการเรียนการสอน รายงานข้อมูลผลการดาเนินงานตาม
เกณฑ์ มาตรฐานที่ กาหนดพร้ อมระบุ รายการเอกสารอ้างอิ งผลการดาเนิ นงานของตั วบ่ งชี้ ในระบบ TU QA
Online
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บทที่ 3
นิยามศัพท์
การจัดการความรู้ (Knowledge Management : KM) หมายถึง การรวบรวมองค์ความรู้ที่มีอยู่ใน
องค์กรซึ่งกระจั ดกระจายอยู่ ในตัว บุ ค คล หรือเอกสาร มาพั ฒ นาให้ เป็ นระบบ เพื่ อให้ ทุก คนในองค์ก ร
สามารถเข้าถึงความรู้ และพัฒนาตนเองให้เป็นผู้รู้ รวมทั้งปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ อันจะส่งผลให้
องค์กรมีความสามารถในเชิงแข่งขันสูงสุด โดยที่ความรู้มี 2 ประเภท คือ
1. ความรู้ที่ฝังอยู่ในคน (Tacit Knowledge) เป็นความรู้ที่ได้จากประสบการณ์ พรสวรรค์ห รือ
สัญชาติญาณของแต่ละบุคคลในการทาความเข้าใจในสิ่งต่าง ๆ เป็นความรู้ที่ไม่สามารถถ่ายทอดออกมาเป็น
คาพูดหรือลายลักษณ์อักษรได้โดยง่าย เช่น ทักษะในการทางาน งานฝีมือ หรือการคิดเชิงวิเคราะห์ บางครั้ง
จึงเรียกว่าเป็นความรู้แบบนามธรรม
2. ความรู้ที่ชัดแจ้ง (Explicit Knowledge) เป็นความรู้ที่สามารถรวบรวม ถ่ายทอดได้ โดยผ่านวิธี
ต่างๆ เช่น การบั น ทึ ก เป็ น ลายลั กษณ์ อัก ษร ทฤษฎี คู่ มือ ต่าง ๆ และบางครั้งเรียกว่าเป็ น ความรู้แ บบ
รูปธรรม
นพ.วิจารณ์ พานิช ได้ให้ความหมายของคาว่า “การจัดการความรู้” คือ เครื่องมือเพื่อการบรรลุ
เป้าหมายอย่างน้อย 4 ประการไปพร้อมๆ กัน ได้แก่ บรรลุเป้าหมายของงาน บรรลุเป้าหมายการพัฒนาคน
บรรลุเป้าหมายการพัฒนาองค์กรไปเป็นองค์กรเรียนรู้ และบรรลุความเป็นชุมชน เป็นหมู่คณะ ความเอื้อ
อาทรระหว่างกันในที่ทางาน
การจัดการความรู้เป็นการดาเนินการอย่างน้อย 6 ประการต่อความรู้ ได้แก่
(1) การกาหนดความรู้หลักที่จาเป็นหรือสาคัญต่องานหรือกิจกรรมของกลุ่มหรือองค์กร
(2) การเสาะหาความรู้ที่ต้องการ
(3) การปรับปรุง ดัดแปลง หรือสร้างความรู้บางส่วนให้เหมาะต่อการใช้งานของตน
(4) การประยุกต์ใช้ความรู้ในกิจการงานของตน
(5) การนาประสบการณ์จากการทางาน และการประยุกต์ใช้ความรู้มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และสกัด
“ขุมความรู้” ออกมาบันทึกไว้
(6) การจดบันทึก “ขุมความรู้” และ “แก่นความรู้” สาหรับไว้ใช้งาน และปรับปรุงเป็นชุดความรู้ที่
ครบถ้วนลุ่มลึกและเชื่อมโยงมากขึ้น เหมาะต่อการใช้งานมากยิ่งขึ้น
โดยที่การดาเนินการ 6 ประการนี้บูรณาการเป็นเนื้อเดียวกัน ความรู้ที่เกี่ยวข้องเป็นทั้งความรู้ที่ชัด
แจ้งอยู่ในรูปของตัวหนังสือหรือรหัสอย่างอื่นที่เข้าใจได้ทั่วไป (Explicit Knowledge) และความรู้ฝังลึกอยู่
ในสมอง (Tacit Knowledge) ที่อยู่ในคน ทั้งที่อยู่ในใจ (ความเชื่อ ค่านิยม) อยู่ในสมอง (เหตุผล) และอยู่
ในมือ และส่วนอื่นๆ ของร่างกาย (ทักษะในการปฏิบัติ) การจัดการความรู้เป็นกิจกรรมที่คนจานวนหนึ่งทา
ร่วมกันไม่ใช่กิจกรรมที่ทาโดยคนคนเดียว
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การตีพิมพ์ในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง หมายถึง การตีพิมพ์ผลงานวิชาการฉบับสมบูรณ์ในลักษณะ
ของรายงานสื บ เนื่ อ งจากการประชุ ม วิ ช าการ วารสารวิ ช าการ หรื อ สิ่ ง พิ ม พ์ ท างวิ ช าการในระดั บ
มหาวิ ท ยาลั ย หรื อ ระดั บ คณ ะ และต้ อ งเป็ น ผลงานที่ ผ่ า นการกลั่ น กรอง (Peer review) โดยมี
บุคคลภายนอกสถาบันร่วมเป็นกรรมการพิจารณาด้วย
การเทียบเคียงผลการดาเนินงาน (Benchmarking) หมายถึง วิธีการในการวัดและเปรียบเทียบ
ผลผลิต บริการ และวิธีการปฏิบัติกับองค์กรที่สามารถทาได้ดีกว่า เพื่อนาผลการเปรียบเทียบมาใช้ในการ
ปรับปรุงองค์กรของตนเพื่อมุ่งความเป็นเลิศทางธุรกิจ
การบูรณาการ (Integration) หมายถึง การผสมกลมกลืนของแผน กระบวนการ สารสนเทศ
การจัดสรร ทรัพยากร การปฏิบัติการ ผลลัพธ์ และการวิเคราะห์ เพื่อสนับสนุนเป้าประสงค์ ที่สาคัญของ
สถาบั น (organization-wide goal) การบู ร ณาการที่ มีป ระสิ ท ธิผ ล เป็ นมากกว่าความสอดคล้ องไปใน
แนวทางเดียวกัน (alignment) ซึ่งการดาเนินการของแต่ละองค์ประกอบภายใน ระบบการจัดการ ผลการ
ดาเนินการมีความเชื่อมโยงกันเป็นหนึ่งเดียวอย่างสมบูรณ์
การเผยแพร่งานสร้างสรรค์ในระดับความร่วมมือระหว่างประเทศ หมายถึง โครงการร่วมมือ
ระหว่างประเทศไทยกับประเทศอื่น
การเผยแพร่งานสร้างสรรค์ในระดั บนานาชาติ หมายถึง การเผยแพร่ที่เปิ ดกว้างสาหรับทุ ก
ประเทศ(อย่างน้อย 5 ประเทศที่ไม่ได้อยู่ในกลุ่มอาเซียน)
การเผยแพร่งานสร้างสรรค์ในระดับภูมิภาคอาเซียน หมายถึง การเผยแพร่เฉพาะในกลุ่มอาเซียน
10 ประเทศ (อย่างน้ อย 5 ประเทศนั บ รวมประเทศไทยด้วย) และการให้ คะแนนตามแหล่งเผยแพร่ไม่
จาเป็นต้องไปแสดงในต่างประเทศ
อาเซียน หมายถึง สมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (Association of South East
Asian Nations) มี 10 ประเทศ ได้แก่ บรูไน กัมพู ช า อินโดนีเซีย สปป.ลาว มาเลเซีย พม่า ฟิ ลิ ป ปิน ส์
สิงคโปร์ ไทย และเวียดนาม
การเผยแพร่ผลงานวิจัยในที่ประชุมวิชาการระดับชาติ หมายถึง การนาเสนอบทความวิจัยในที่
ประชุมวิช าการ และบทความฉบั บ สมบู รณ์ (Full paper) ได้ รับการตีพิมพ์ ในรายงานสื บเนื่องจากการ
ประชุม (Proceedings) โดยมีกองบรรณาธิการจัดทารายงานการประชุม หรือคณะกรรมการจัดประชุม
ประกอบด้วย ศาสตราจารย์ หรือผู้ทรงคุณวุฒิระดับปริญญาเอก หรือผู้ทรงคุณวุฒิที่มีผลงานเป็นที่ยอมรับ
ในสาขาวิช านั้ น ๆ จากนอกสถาบั น เจ้ าภาพ อย่างน้ อยร้อยละ 25 โดยต้องมี ผู้ ประเมิน บทความที่ เป็ น
ผู้เชี่ยวชาญในสาขานั้นด้วย และมีบทความที่มาจากหน่วยงานภายนอกสถาบันอย่างน้อย 3 หน่วยงาน และ
รวมกันแล้วไม่น้อยกว่าร้อยละ 25
การเผยแพร่ผลงานวิจัยในที่ประชุมวิชาการระดับนานาชาติ หมายถึง การนาเสนอบทความวิจัย
ในที่ประชุมวิชาการและบทความฉบับสมบูรณ์ (Full paper) ได้รับการตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการ
ประชุม(Proceedings) โดยมีกองบรรณาธิการจัดทารายงานฯ หรือคณะกรรมการจัดประชุม ประกอบด้วย
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ศาสตราจารย์ หรือผู้ทรงคุณวุฒิระดับปริญญาเอก หรือผู้ทรงคุณวุฒิที่มีผลงานเป็นที่ยอมรับในสาขาวิชา
นั้นๆ จากต่างประเทศอย่างน้อยร้อยละ 25 และมีผู้ประเมินบทความที่เป็นผู้เชี่ยวชาญในสาขานั้น และ
บทความที่มาจากต่างประเทศ อย่างน้อย 3 ประเทศ และรวมกันแล้วไม่น้อยกว่าร้อยละ 25
** บทความในการประชุมวิชาการทั้งระดับชาติและนานาชาติ ที่นาเสนอให้กองบรรณาธิการหรือ
คณะกรรมการจัดประชุมพิจารณาคัดเลือก ต้องเป็นฉบับสมบูรณ์ (Full Paper) และได้รับการตีพิมพ์ ซึ่ง
สามารถอยู่ในรูปแบบเอกสารหรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้
งานวิจัย หมายถึง กระบวนการที่มีระเบียบแบบแผนในการค้นหาคาตอบของปัญหา หรือการ
เสาะแสวงหาความรู้ใหม่ ตลอดจนถึงการประดิษฐ์คิดค้นที่ผ่านกระบวนการศึกษา ค้นคว้าหรือทดลอง
วิเคราะห์และตีความข้อมูลตลอดจนสรุปผลอย่างเป็นระบบ
งานสร้างสรรค์ หมายถึง ผลงานศิลปะและสิ่งประดิษฐ์ทางศิล ปะประเภทต่างๆ ที่มีความเป็น
นวัตกรรม โดยมีการศึกษาค้นคว้าอย่างเป็นระบบที่เหมาะสมตามประเภทของงานศิลปะซึ่งมีแนวทางการ
ทดลองหรือการพัฒนาจากแนวคิดสร้างสรรค์เดิมเพื่อเป็นต้นแบบหรือความสามารถในการบุกเบิกศาสตร์
อันก่อให้เกิดคุณค่าทางสุนทรีย์และคุณประโยชน์ที่เป็นที่ยอมรับในวงวิชาชีพตามการจัดกลุ่มศิลปะของ
อาเซียน งานสร้างสรรค์ทางศิลปะ ได้แก่ (1) ทัศนศิลป์ (Visual Art) ประกอบด้วย ผลงานด้านจิตรกรรม
ประติมากรรม ภาพพิมพ์ ภาพถ่าย ภาพยนตร์ สื่อประสม สถาปัตยกรรมและงานออกแบบประเภทอื่นๆ
(2) ศิ ล ปะการแสดง (Performance Arts) ประกอบด้ ว ย ดุ ริ ย างคศิ ล ป์ นาฏยศิ ล ป์ รวมทั้ ง การแสดง
รูปแบบต่างๆ และ (3) วรรณศิลป์ (Literature) ซึ่งประกอบด้วยบทประพันธ์ และกวีนิพนธ์รูปแบบต่างๆ
แนวปฏิบัติที่ดี หมายถึง วิธีปฏิบัติ หรือขั้นตอนการปฏิบัติที่ทาให้สถาบันประสบความสาเร็จ หรือ
สู่ความเป็ น เลิศตามเป้ าหมาย เป็ น ที่ยอมรับในวงวิช าการหรือวิชาชีพนั้น ๆ มีห ลักฐานของความส าเร็จ
ปรากฏชัดเจน โดยมีการสรุปวิธีปฏิบัติ หรือขั้นตอนการปฏิบัติ ตลอดจนความรู้และประสบการณ์ บันทึก
เป็นเอกสาร เผยแพร่ให้หน่วยงานภายในหรือภายนอกสามารถนาไปใช้ประโยชน์ได้
ประสบการณ์ด้านการทาวิจัย หมายถึง มีประสบการณ์ด้านการทาวิจัยเป็นผลสาเร็จมาแล้วโดยมี
หลักฐานเป็นผลงานที่นาเสนอในที่ประชุมวิชาการที่มีรายงานการประชุม (Proceedings) ที่มีกรรมการ
ภายนอกมาร่วมกลั่น กรอง (Peer Review) หรือตีพิมพ์ในวารสารหรือสิ่งพิมพ์ทางวิชาการที่มีกรรมการ
ภายนอกมาร่ว มกลั่ น กรอง (Peer Review) หรือเป็ นผลงานที่เป็ นรูป เล่ มซึ่งนาเสนอแหล่ งทุ นวิจัยหรือ
น าเสนอผู้ ว่าจ้ างในการท าวิจั ย นั้ น ๆ และเป็ น ผลงานที่ แหล่ งทุ น วิจั ยหรือ ผู้ ว่าจ้ างวิจั ย ได้ ต รวจรับ งาน
เรียบร้อยแล้ว ซึ่งเป็นผลงานวิจัยที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญาของอาจารย์ประจาหลักสูตร
โดยให้ รายงานผลงานวิจั ยของอาจารย์ประจาหลั กสู ตรทุกคนไว้ในเอกสารหลักสูตร ทั้งนี้ การรายงาน
ผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์ให้ รายงานในลักษณะของการเขียนบรรณานุกรม หรือการเขียนเอกสารอ้างอิงทาง
วิชาการ กล่าวคือ ระบุชื่อเจ้าของผลงาน ชื่อผลงาน ปีที่พิมพ์และแหล่งตีพิมพ์เผยแพร่ผลงาน
ผลงานที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติ หมายถึง บทความจากผลงานวิจัยหรือ
บทความวิช าการที่ได้รับ การตีพิมพ์ในวารสารวิช าการ (Journal) ที่มีชื่อปรากฏอยู่ในฐานข้อมูล Thai-
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Journal Citation Index Centre (TCI) หรือวารสารวิชาการระดับชาติตามประกาศของคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา
ผลงานที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ หมายถึง บทความจากผลงานวิจัย
หรือบทความวิชาการ ที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ (Journal) ที่ปรากฏในฐานข้อมูลสากล ได้แก่
ฐานข้อมูลการจัดอันดับวารสาร SJR (SCImago Journal Rank : www.scimagojr.com) หรือฐานข้อมูล
ISI Web of Science (Science CitationIndex Expand, Social Sciences Citation Index, Art and
Humanities Citation Index) หรือฐานข้อมูล Scopus หรือวารสารวิชาการระดับนานาชาติตามประกาศ
ของคณะกรรมการการอุดมศึกษา
แผนกลยุทธ์ หมายถึง แผนระยะยาวของสถาบันโดยทั่วไปมักใช้เวลา 5 ปี เป็นแผนที่กาหนดทิศ
ทางการพัฒนาของสถาบัน แผนกลยุทธ์ประกอบไปด้วยวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ วัตถุประสงค์ ผล
การวิเคราะห์ จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาสและภัยคุกคาม กลยุทธ์ต่าง ๆ ของสถาบันควรคลอบคลุมทุกภารกิจ
ของสถาบันซึ่งต้อง มีการกาหนดตัวบ่งชี้ความสาเร็จของแต่ละกลยุทธ์และค่าเป้าหมายของตัวบ่งชี้เพื่อวัด
ระดับความสาเร็จของการดาเนินงานตามกลยุทธ์โดยสถาบันนาแผนกลยุทธ์มาจัดทาแผนดาเนินงานหรือ
แผนปฏิบัติการประจาปี
แผนกลยุทธ์ทางการเงิน หมายถึง แผนระยะยาวที่ระบุที่มาและใช้ไปของทรัพยากรทางการเงิน
ของสถาบันที่สามารถผลักดันแผนกลยุทธ์ของสถาบันให้สามารถดาเนินการได้ แผนกลยุทธ์ทางการเงินจะ
สอดรับไปกับแผนกลยุทธ์ของสถาบัน สถาบันควรประเมินความต้องการทรัพยากรที่ต้องจัดหาสาหรับการ
ดาเนินงานตามกลยุทธ์แต่ละกลยุทธ์และประเมินมูลค่าของทรัพยากรออกมาเป็นเงินทุนที่ต้องการใช้ ซึ่งจะ
เป็ นความต้องการเงินทุนในระยะยาวเท่ากับเวลาที่สถาบันใช้ในการดาเนินการให้ กลยุทธ์นั้นบังเกิดผล
จากนั้นจึงจะกาหนดให้เห็นอย่างชัดเจนถึงที่มาของเงินทุนที่ต้องการใช้ว่าสามารถจัดหาได้จากแหล่งเงินทุน
ใด เช่น รายได้ค่าธรรมเนียมการศึกษา งบประมาณแผ่นดินหรือเงินอุดหนุนจากรัฐบาล เงินทุนสะสมของ
หน่วยงาน เงินบริจาคจากหน่วยงานภายนอกหรือศิษย์เก่า หรือสถาบันจะต้องมีการระดมทุนด้วยวิธีการ
อื่น ๆ อีกเพิ่ มเติม เช่น การแปลงทรัพย์ สิ น ทางปั ญ ญาเป็ นมูล ค่า รวมทั้งมีการวิเคราะห์ ต้นทุน ของการ
ดาเนินงานด้วย เช่น ต้นทุนต่อหน่วยในการผลิตบัณฑิตในแต่ละหลักสูตร โดยที่ระยะเวลาของแผนกลยุทธ์
ทางการเงินจะเท่ากับระยะเวลาของแผนกลยุทธ์ของสถาบัน
แผนปฏิบัติการประจาปี หมายถึง แผนระยะสั้นที่มีระยะเวลาในการดาเนินงานภายใน 1 ปีเป็น
แผนที่ ถ่ ายทอดแผนกลยุ ท ธ์ล งสู่ ภ าคปฏิ บั ติ เพื่ อให้ เกิด การดาเนิ น งานจริงตามกลยุท ธ์ ประกอบด้ ว ย
โครงการหรือกิจกรรมต่าง ๆ ที่จะต้องดาเนินการในปีนั้นๆ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายตามแผนกลยุทธ์ ตัวบ่งชี้
ความสาเร็จของโครงการหรือกิจกรรม ค่าเป้าหมายของตัวบ่งชี้เหล่านั้น รวมทั้งมีการระบุผู้รับผิดชอบหลัก
หรือหั วหน้ าโครงการ งบประมาณในการดาเนินการ รายละเอียดและทรัพยากรที่ต้องใช้ในการดาเนิน
โครงการที่ชัดเจน
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พหุวิทยาการ หรือ สหวิทยาการ หลักสูตรพหุวิทยาการ
พหุวิทยาการ (Multidisciplinary) หรือ สหวิทยาการ (Interdisciplinary) หมายถึง การใช้
องค์ความรู้หลายสาขาวิชา หลายศาสตร์ หรือหลายอนุศาสตร์มาผสมผสานใช้ในการวิเคราะห์ วิจัยและ
สังเคราะห์ขึ้นเป็นองค์ความรู้ใหม่ และพัฒนาเป็นศาสตร์ใหม่ขึ้น
หลักสูตรพหุวิทยาการ (Multidisciplinary) หมายถึง หลักสูตรที่นาเอาความรู้หลายศาสตร์หรือ
หลายอนุ ศาสตร์ เข้ามาใช้ในการเรีย นการสอน เพื่ อประโยชน์ในการวิเคราะห์ วิจัย จนกระทั่งผู้ เรียน
สามารถพัฒนาความรู้ องค์ความรู้เป็นศาสตร์ใหม่ขึ้นหรือเกิดอนุศาสตร์ใหม่ขึ้น
ตัวอย่างหลักสูตรที่เป็นพหุวิทยาการ เช่น วิศวกรรมชีวการแพทย์ (วิศวกรรมศาสตร์+แพทยศาสตร์)
ภูมิศาสตร์สารสนเทศ (ภูมิศาสตร์+เทคโนโลยีสารสนเทศ) วิศวกรรมนาโน (วิศวกรรมศาสตร์+วิทยาศาสตร์เคมี)
ตัวอย่างหลักสูตรที่ไม่ใช่พหุวิทยาการ เช่น คอมพิวเตอร์ธุรกิจ การศึกษาเพื่อการพัฒนา
(ที่มา : คณะอนุกรรมการปรับปรุงเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา ในการประชุมครั้งที่
7/2549 เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2549)
พิชญพิจารณ์ (Peer review) หมายถึง การตรวจเยี่ยมโดยผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้ ความสามารถ
และประสบการณ์ ซึ่งสามารถให้ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะเชิงพัฒนาแก่สถาบันอุดมศึกษาในการพัฒนา
กระบวนการจั ดการเรี ย นการสอนอย่ างมี คุณ ภาพและสอดคล้ องตามเกณฑ์ มาตรฐานที่กาหนด โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อให้ข้อเสนอแนะในเชิงพัฒนาแก่สถาบันอุดมศึกษา
ระบบและกลไก
ระบบ หมายถึง ขั้นตอนการปฏิบัติงานที่มีการกาหนดอย่างชัดเจนว่าต้องทาอะไรบ้างเพื่อให้ได้ผล
ออกมาตามที่ต้องการ ขั้นตอนการปฏิบัติงานจะต้องปรากฏให้ทราบโดยทั่วกันไม่ว่าจะอยู่ในรูปของเอกสาร
หรื อ สื่ อ อิ เล็ ก ทรอนิ ก ส์ หรื อ โดยวิ ธี ก ารอื่ น ๆ องค์ ป ระกอบของระบบ ประกอบด้ ว ย ปั จ จั ย น าเข้ า
กระบวนการ ผลผลิต และข้อมูลป้อนกลับซึ่งมีความสัมพันธ์เชื่อมโยงกัน
กลไก หมายถึง สิ่งที่ทาให้ระบบมีการขับเคลื่อนหรือดาเนินอยู่ได้ โดยมีการจัดสรรทรัพยากร มี
การจัดองค์การหน่วยงานหรือกลุ่มบุคคลเป็นผู้ดาเนินงาน
สาขาวิชาที่สัมพัน ธ์กัน หมายถึง สาขาวิชาตามคุณ วุฒิ ห รือตาแหน่งทางวิช าการที่สั มพันธ์กับ
ศาสตร์ที่เปิดสอนมิใช่สัมพันธ์กับรายวิชาที่เปิดสอนในหลักสูตร เช่น เป็นศาสตร์ในกลุ่มสาขาวิชา (Field of
Education) เดียวกันตาม ISCED 2013 (คณะกรรมการการอุดมศึกษาในการประชุมครั้งที่ 12/2554 เมื่อ
17 พฤศจิกายน 2554 หนังสือเวียน ที่ ศธ 0506(2)/ว506 ลงวันที่ 22 ธันวาคม 2554)
หน่วยงานหรือองค์การระดับชาติ หมายถึง หน่วยงานภายนอกสถาบันระดับกรมหรือเทียบเท่า
ขึ้นไป (เช่น ระดับจังหวัด) หรือรัฐวิสาหกิจ หรือองค์การมหาชน หรือบริษัทมหาชนที่จดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพย์ หรือองค์การกลางระดับชาติทั้งภาครัฐและเอกชน (เช่น สภาอุตสาหกรรม สภาหอการค้า สภา
วิชาชีพ)
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หลักธรรมาภิบาล1 หมายถึง การปกครอง การบริหาร การจัดการ การควบคุม ดูแลกิจการต่างๆ
ให้เป็นไปในครรลองธรรม นอกจากนี้ ยังหมายถึงการบริหารจัดการที่ดี ซึ่งสามารถนาไปใช้ได้ทั้งภาครัฐและ
เอกชน ธรรมที่ ใช้ในการบริ ห ารงานนี้ มีความหมายอย่างกว้างขวาง กล่ าวคือ หาได้มีความหมายเพี ยง
หลักธรรมทางศาสนาเท่านั้น แต่รวมถึงศีลธรรม คุณธรรม จริยธรรมและความถูกต้อง ชอบธรรมทั้งปวง ซึ่ง
วิญ ญูชนพึงมีและพึงประพฤติป ฏิบั ติ อาทิ ความโปร่งใสตรวจสอบได้ การปราศจากการแทรกแซงจาก
องค์การภายนอก เป็นต้น
หลักธรรมาภิบาลของการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี (Good Governance) ที่เหมาะสมจะนามา
ปรับใช้ในภาครัฐมี 10 องค์ประกอบ ดังนี้2
1) หลักประสิทธิผล (Effectiveness) คือ ผลการปฏิบัติราชการที่บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมาย
ของแผนการปฏิบัติราชการตามที่ได้รับงบประมาณมาดาเนินการ รวมถึงสามารถเทียบเคียงกับส่วนราชการ
หรื อหน่ วยงานที่ มีภ ารกิจ คล้ ายคลึ งกั น และมีผ ลการปฏิบั ติงานในระดับ ชั้น นาของประเทศเพื่ อ ให้ เกิ ด
ประโยชน์สุขต่อประชาชนโดยการปฏิบัติราชการจะต้ องมีทิศทางยุทธศาสตร์ และเป้าประสงค์ที่ชัดเจน มี
กระบวนการปฏิบัติงานและระบบงานที่เป็นมาตรฐาน รวมถึงมีการติดตามประเมินผลและพัฒนา ปรับปรุง
อย่างต่อเนื่องและเป็นระบบ
2) หลักประสิทธิภาพ (Efficiency) คือ การบริหารราชการตามแนวทางการกากับดูแลที่ดีที่มีการ
ออกแบบกระบวนการปฏิบั ติงานโดยใช้เทคนิคและเครื่องมือการบริห ารจัดการที่เหมาะสมให้ องค์การ
สามารถใช้ ท รั พ ยากรทั้ งด้ า นต้ น ทุ น แรงงานและระยะเวลาให้ เกิ ด ประโยชน์ สู งสุ ด ต่ อ การพั ฒ นาขี ด
ความสามารถในการปฏิบัติราชการตามภารกิจเพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชนและผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียทุกกลุ่ม
3) หลั กการตอบสนอง (Responsiveness) คื อ การให้ บ ริก ารที่ ส ามารถด าเนิ น การได้ ภ ายใน
ระยะเวลาที่ กาหนด และสร้ างความเชื่อมั่น ความไว้ว างใจ รวมถึงตอบสนองความคาดห วังหรือความ
ต้องการของประชาชนผู้บริการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่มีความหลากหลายและมีความแตกต่าง
4) หลักภาระรับผิดชอบ (Accountability) คือ การแสดงความรับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่และ
ผลงานต่อเป้ าหมายที่กาหนดไว้ โดยความรับผิ ดชอบนั้นควรอยู่ในระดับที่สนองต่อความคาดหวังของ
สาธารณะ รวมทั้งการแสดงถึงความสานึกในการรับผิดชอบต่อปัญหาสาธารณะ
5) หลักความโปร่งใส (Transparency) คือ กระบวนการเปิดเผยอย่างตรงไปตรงมา ชี้แจงได้เมื่อมีข้อ
สงสัยและสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารอันไม่ต้องห้ามตามกฎหมายได้อย่างเสรี โดยประชาชนสามารถรู้ทุก
ขั้นตอนในการดาเนินกิจกรรมหรือกระบวนการต่างๆ และสามารถตรวจสอบได้

1 ดูเพิ่มเติม “คู่มือนโยบายการกากับดูแลองค์การที่ดี” สานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (สานักงาน ก.พ.ร.)
2 ดูเพิ่มเติม “คู่มือการจัดระดับการกากับดูแลองค์การภาครัฐตามหลักธรรมาภิบาลของการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
(Good Governance Rating)” สานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (สานักงาน ก.พ.ร.)
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6) หลักการมีส่วนร่วม (Participation) คือ กระบวนการที่ข้าราชการ ประชาชนและผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียทุกกลุ่มมีโอกาสได้เข้าร่วมในการรับรู้ เรียนรู้ ทาความเข้าใจ ร่วมแสดงทัศนะ ร่วมเสนอปัญหาหรือ
ประเด็นที่สาคัญที่เกี่ยวข้อง ร่วมคิดแนวทาง ร่วมการแก้ไขปัญหา ร่วมในกระบวนการตัดสินใจ และร่วม
กระบวนการพัฒนาในฐานะหุ้นส่วนการพัฒนา
7) หลักการกระจายอานาจ (Decentralization) คือ การถ่ายโอนอานาจการตัดสินใจ ทรัพยากร
และภารกิจจากส่วนราชการส่วนกลางให้แก่หน่วยการปกครองอื่นๆ (ราชการบริหารส่วนท้องถิ่น) และภาค
ประชาชนด าเนิ น การแทนโดยมีอิส ระตามสมควร รวมถึงการมอบอานาจและความรับ ผิ ด ชอบในการ
ตั ด สิ น ใจและการด าเนิ น การให้ แ ก่ บุ ค ลากร โดยมุ่ ง เน้ น การสร้ า งความพึ ง พอใจในการให้ บ ริ ก ารต่ อ
ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย การปรับปรุงกระบวนการ และเพิ่มผลิตภาพเพื่อผลการดาเนินงานที่ดี
ของส่วนราชการ
8) หลั กนิ ติธรรม (Rule of Law) คือ การใช้อานาจของกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับในการ
บริหารราชการด้วยความเป็นธรรม ไม่เลือกปฏิบัติ และคานึงถึงสิทธิเสรีภาพของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
9) หลักความเสมอภาค (Equity) คือ การได้รับการปฏิบัติและได้รับบริการอย่างเท่าเทียมกันโดย
ไม่มีการแบ่งแยกด้าน ชายหรือหญิง ถิ่นกาเนิด เชื้อชาติ ภาษา เพศ อายุ ความพิการ สภาพทางกายหรือ
สุขภาพ สถานะของบุคคล ฐานะทางเศรษฐกิจและสังคม ความเชื่อทางศาสนา การศึกษา การฝึกอบรม
และอื่นๆ
10) หลักมุ่งเน้นฉันทามติ (Consensus Oriented) คือ การหาข้อตกลงทั่วไปภายในกลุ่มผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้อง ซึ่งเป็นข้อตกลงที่เกิดจากการใช้กระบวนการเพื่อหาข้อคิดเห็นจากกลุ่มบุคคลที่ได้รับ
ประโยชน์และเสียประโยชน์ โดยเฉพาะกลุ่มที่ได้รับผลกระทบโดยตรงซึ่งต้องไม่มีข้อคัดค้านที่ยุติไม่ได้ใน
ประเด็นที่สาคัญ โดยฉันทามติไม่จาเป็นต้องหมายความว่าเป็นความเห็นพ้องโดยเอกฉันท์
อาจารย์ หมายถึ ง คณาจารย์ ซึ่ ง จะมี ต าแหน่ ง ทางวิ ช าการที่ ป ระกอบด้ ว ย อาจารย์ ผู้ ช่ ว ย
ศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์
อาจารย์ประจา หมายถึง บุคลากรในสถาบันอุดมศึกษาที่มีหน้าที่หลักทางด้านการสอนและการ
วิจัย และปฏิบัติหน้าที่เต็มเวลาตามภาระงานที่รับผิดชอบในหลักสูตรที่เปิดสอน (มิใช่เต็มเวลาตามเวลาทา
การ) (ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง แนวทางการบริหารเกณฑ์ มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา
พ.ศ. 2548)
สาหรับอาจารย์ที่สถาบันจ้างเข้ามาเป็นอาจารย์ประจาด้วยเงินรายได้หน่วยงานจะต้องมีสัญญาจ้าง
ที่มีการระบุระยะเวลาการจ้างอย่างชัดเจนและไม่น้อยกว่า 9 เดือน ในสัญญาจ้างจะต้องระบุหน้าที่ ภาระ
งานให้ชัดเจนไม่น้อยกว่าหน้าที่ของอาจารย์ประจาตามที่กาหนดตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง
แนวทางการบริหารเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2548
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การนับจานวนอาจารย์ประจาและนักวิจัย ให้นับระยะเวลาการทางานสาหรับอาจารย์ที่บรรจุ
ใหม่ในปีที่ประเมิน ดังนี้
9-12 เดือน
คิดเป็น
1 คน
6 เดือนขึ้นไปแต่ไม่ถึง 9 เดือน คิดเป็น
0.5 คน
น้อยกว่า 6 เดือน
ไม่สามารถนามานับได้
อาจารย์ประจาหลักสูตร หมายถึง อาจารย์ประจาเต็มเวลาที่มีภาระหน้าที่ในการบริหารหลักสูตร
และจัดการเรียนการสอน โดยวางแผน ติดตาม ทบทวนการดาเนินงานหลักสูตร และปฏิบัติงานประจา
หลักสูตรนั้นตลอดระยะเวลาที่จัดการศึกษาตามหลักสูตรนั้น มีคุณวุฒิตรงหรือสัมพันธ์กับสาขาวิชาที่เปิด
สอนไม่น้อยกว่า 5 คน และทุกคนเป็นอาจารย์ประจาเกินกว่า 1 หลักสูตรในเวลาเดียวกันไม่ ได้ ยกเว้น
อาจารย์ประจาหลักสูตรระดับปริญญาโท และปริญญาเอก ในสาขาวิชาเดียวกันได้ หรือเป็นอาจารย์ประจา
หลักสูตรในหลักสูตรพหุวิทยาการได้อีก 1 หลักสูตรโดยต้องเป็นหลักสูตรที่ตรงหรือสัมพันธ์กับหลักสูตรที่ได้
ประจาอยู่แล้ว (คณะกรรมการการอุดมศึกษาในการประชุมครั้งที่ 2/2549 วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2549) ทั้งนี้
กรณีบัณฑิตศึกษาอนุโลมให้เป็นอาจารย์ประจาหลักสูตรได้มากที่สุดเพียง 2 หลักสูตร เท่านั้น
หากมีการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจาหลักสูตร ขอให้นาเสนอโดยดาเนิน การเช่นเดียวกับการ
นาเสนอหลักสูตรปรับปรุงเล็กน้อย โดยนาเสนอต่อสภาสถาบันเพื่อพิจารณาอนุมัติหรือให้ความเห็นชอบ
และเสนอให้คณะกรรมการการอุดมศึกษารับทราบตามแบบฟอร์ม สมอ.08 ภายใน 30 วัน
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บทที่ 4
การตรวจสอบและการประเมินคุณภาพภายใน
1. แนวทางการจัดการกระบวนการประเมินคุณภาพภายใน
จุดมุ่งหมายของการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในก็เพื่อตรวจสอบและประเมินการดาเนินงานของ
หน่วยงานตามระบบและกลไกที่คณะ/สานัก/สถาบันนั้นๆ ได้กาหนดขึ้น ทั้งนี้ เพื่อให้คณะ/สานัก/สถาบัน ได้ทราบ
สถานภาพที่แท้จริง อันจะนาไปสู่การกาหนดแนวทางและพัฒนาคุณภาพตามเกณฑ์และมาตรฐานที่ตั้งไว้อย่างต่อเนื่อง
การประเมินคุณภาพที่มีประสิทธิภาพนั้น ทั้งคณะผู้ประเมินและหน่วยงานที่รับการประเมินจาเป็นต้องกาหนดบทบาท
หน้าที่ของตนเองอย่างเหมาะสม และสอดคล้องกับกฎกระทรวงว่าด้วยระบบหลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพ
การศึกษา พ.ศ. 2553
ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยได้จัดกระบวนการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาของมหาวิทยาลัย ดังนี้
1) เพื่อให้สามารถนาผลการประเมินและข้อเสนอแนะไปใช้ปรับปรุงและพัฒ นาการจัดการศึกษาได้ทันใน
ปีการศึกษาถัดไป
2) เพื่อให้สามารถจัดทารายงานประจาปีที่เป็นรายงานประเมินคุณภาพภายในส่งให้สานักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา และเผยแพร่ต่อสาธารณชนได้ภายใน 120 วัน นับจากวันสิ้นปีการศึกษา
2. วัตถุประสงค์ในการประเมินคุณภาพ
1) เพื่อตรวจสอบว่าหน่วยงานมีการดาเนินการต่างๆตามองค์ประกอบที่มีผลต่อคุณภาพอย่างเป็นระบบ
และตามแนวปณิธานของมหาวิทยาลัย
2) เพื่อประเมิน ผลการดาเนินงานของหน่วยงานตามองค์ประกอบที่มีผ ลต่อคุณ ภาพ รวมทั้งจุดอ่อน
จุดแข็ง แนวทางแก้ไข และแนวทางเสริมในช่วงเวลาที่กาหนด
3) เพื่อให้ข้อมูล ข้อเสนอแนะ เกี่ยวกับการดาเนินการในด้านต่างๆ แก่หน่วยงานที่ได้รับการประเมิน
คุณภาพอันจะนาไปสู่การปรับปรุงคุณภาพของหน่วยงานต่อไป
4) เพื่ อ เป็ น การติ ด ตามการปรั บ ปรุ งการด าเนิ น การของคณะ/ส านั ก /สถาบั น ตามความเห็ น ของ
คณะกรรมการประเมินคุณภาพปีที่ผ่านมา
3. รายงานการประเมินตนเอง
เป็ น เอกสารที่ ห น่ ว ยงานด าเนิ น การประกั นคุ ณ ภาพ ได้ แก่ มหาวิท ยาลั ย /คณะ/ส านัก /สถาบั น หรือ
ภาควิชาจัดทาขึ้นเพื่อรายงานผลการดาเนินงานตามองค์ประกอบ ตัวบ่งชี้คุณภาพของหน่วยงานให้หน่วยงาน
ต้น สังกัด หน่วยงานที่เกี่ย วข้องและสาธารณชนรับทราบถึงประสิทธิภ าพและประสิทธิผ ล รวมถึงจุดแข็งและ
จุดอ่อนในการดาเนินงาน รายงานการประเมินตนเอง ควรประกอบด้วยส่วนต่าง ๆ ดังนี้
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1.1 ข้อมูลเบื้องต้นของหน่วยงาน ได้แก่
1) ประวัติความเป็นมา
2) ปรัชญาการศึกษา วิสัยทัศน์ พันธกิจและแผนกลยุทธ์เพื่อการพัฒนา
3) โครงสร้างการบริหาร
4) ข้อมูลเกี่ยวกับหลักสูตร
5) ข้อมูลเกี่ยวกับคณาจารย์และบุคลากร
6) ข้อมูลเกี่ยวกับนักศึกษา
7) ข้อมูลเกี่ยวกับงบประมาณ
8) ข้อมูลเกี่ยวกับอาคารและสถานที่
9) เอกลักษณ์หรือวัฒนธรรมของสถาบัน
1.2 ผลการดาเนินงานและผลการประเมินคุณภาพ ประกอบด้วย
1) ผลการดาเนินงานในแต่ละตัวบ่งชี้ตามเกณฑ์มาตรฐาน
2) การประเมินผลตามเกณฑ์
3) การประเมินผลเทียบกับเป้าหมายในตัวบ่งชี้นั้น ๆ
4) จุดแข็ง จุดอ่อนและแนวทางการพัฒนาปรับปรุง
ทั้งนี้ หน่วยงานควรบรรยายแนวทางการดาเนินการให้บรรลุเป้าหมายในแต่ละองค์ประกอบ/
ตัวบ่งชี้ หรือชี้แจงเหตุผลในกรณีที่ผลการดาเนินงานไม่เป็นไปตามเป้าหมาย
อนึ่ ง มหาวิท ยาลั ย ได้ เสนอรูปแบบการเขี ยนรายงานผลการดาเนิ นงานของแต่ ล ะตัว บ่ งชี้ 2
รูปแบบ ดังนี้
1) ตัวบ่งชี้เชิงปริมาณ (เอกสารแนบท้ายบทที่ 4-1)
2) ตัวบ่งชี้เชิงกระบวนการ (เอกสารแนบท้ายบทที่ 4-2)
1.3 สรุ ป ผลการประเมิ น และทิ ศ ทางการพั ฒ นา เป็ น สรุ ป ผลการประเมิ น ในภาพรวมของแต่ ล ะ
องค์ประกอบและมาตรฐานการอุดมศึกษา รวมถึงวิธีการเสริมจุดแข็ง การปรับปรุงแก้ไขหรือการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาให้ดียิ่งขึ้น การเขียนรายงานในบทนี้ จะเป็นการสังเคราะห์ และประเมินเพื่อรายงานสรุปผลสาเร็จของ
การดาเนินงานการประกันคุณภาพของหน่วยงาน ตลอดจนแผนและเป้าหมายการดาเนินงานระยะสั้น ระยะยาวใน
อนาคต รายงานบทนี้ประกอบด้วย
1) รายงานตัวเลขในตารางที่ ส1 และ ส2 (ภาคผนวก ง) ซึ่งเป็นผลการประเมินตามตัวบ่งชี้ ใน
แต่ละองค์ประกอบคุณภาพ ทั้งนี้ ในกรณีที่ตัวบ่งชี้เฉพาะของแต่ละหน่วยงานขอให้แทรกผลการประเมินตัวบ่งชี้
เพิ่มเติมของหน่วยงานไว้ท้ายตัวบ่งชี้เฉพาะของมธ. และในการประเมินผลรายองค์ประกอบ ขอให้ประเมินเป็น 3
ช่วง คือ ผลการประเมินตามตัวบ่งชี้ของสกอ. ผลการประเมินตามตัวบ่งชี้ มธ. และผลการประเมินตามตัวบ่งชี้
ทั้งหมด
2) สรุ ป ผลการประเมิ น รวมทั้ งจุ ด แข็ ง จุ ด ที่ ค วรพั ฒ นาในภาพรวมของหน่ ว ยงานแยกตาม
องค์ประกอบและแต่ละมาตรฐานอุดมศึกษา และแนวทางการปรับปรุง
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3) เป้าหมายการดาเนินงานระยะสั้น ระยะยาวในอนาคต
4) แผนการพัฒนาหน่วยงานในอนาคตให้สอดรับกับเป้าหมาย
1.4 ภาคผนวก
1) ข้อมูลพื้นฐานของหน่วยงาน Common Data Set
2) ตารางแสดงรายละเอียดในแต่ละตัวบ่งชี้ (แบบฟอร์มการจัดเก็บข้อมูล ในระบบ TU QA Online)
3) อื่นๆ
ปั จจุ บั น กองส่ งเสริ มมาตรฐานและประกันคุณ ภาพ ได้ มีการพั ฒ นาระบบสารสนเทศด้านการประกั น
คุณภาพ TU QA Online เพื่อรองรับการจัดเก็บข้อมูลตัวบ่งชี้คุณภาพ การดาเนินงานด้านการประกันคุณภาพ การ
ติดตามผลการดาเนินงาน และเป็นข้อมูลเพื่อการบริหารและการตัดสินใจของผู้บริหาร ที่สามารถเชื่อมต่อกับระบบ
CHE QA Online ของสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาที่เป็นฐานข้อมูลกลางเพื่อใช้ประโยชน์ในเชิงนโยบาย
และส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพอุดมศึกษา โดยระบบดังกล่าวจะครอบคลุม ตั้งแต่การจัดเก็บข้อมูลพื้นฐาน
(Common Data Set) และเอกสารอ้างอิงการประเมินตนเอง การประเมินของคณะกรรมการประเมินคุณภาพ
รวมทั้งการจัดทารายงานประจาปีที่เป็นรายงานการประเมินคุณภาพภายในบนระบบฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ (eSAR) และมหาวิทยาลัยจะส่งรายงานประจาปีที่เป็นรายงานการประเมินคุณภาพภายในผ่านทางระบบออนไลน์ ต่อ
สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาเพื่อเผยแพร่ต่อสาธารณชนตามกฎหมาย
4. กระบวนการประเมินคุณภาพ
ก. ฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา/หน่วยงาน ทาบทามกรรมการประเมินคุณภาพที่มีคุณสมบัติตามที่กาหนด
และจัดทาคาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ทั้งนี้ แนวทางการแต่งตั้งคณะกรรมการ
ประเมิน มีดังนี้
1. คณะกรรมการประเมินระดับหลักสูตร
1.1 ผู้ทรงคุณวุฒิ อย่างน้อย 3 คน โดยเกินกว่ากึ่งหนึ่งเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ ภายนอกสถาบัน และ
อย่างน้อยหนึ่งคนต้องมีคุณวุฒิตรงกับสาขาที่ขอรับการประเมิน
1.2 ประธานกรรมการเป็นผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกสถาบัน
1.3 คุณสมบัติเฉพาะของคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตร ของแต่ละระดับ
การศึกษา เป็นดังนี้
- ระดับปริญญาตรี คณะกรรมการมีคุณวุฒิปริญญาโทขึ้นไป หรือดารงตาแหน่งทางวิชาการ
ระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์ขึ้นไป
- ระดับ ปริญญาโท คณะกรรมการมีคุณวุฒิ ปริญ ญาเอก หรือ ดารงตาแหน่งทางวิชาการ
ระดับรองศาสตราจารย์ขึ้นไป
- ระดับปริญญาเอก คณะกรรมการมีคุณวุฒิปริญญาเอก หรือ ดารงตาแหน่งทางวิชาการ
ระดับศาสตราจารย์ขึ้นไป
ทั้งนี้ คณะกรรมการทุกคนต้องเป็นผู้ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประเมินคุณภาพภายในระดับหลักสูตรของ
สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา และ/หรือ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์หรือมหาวิทยาลัยอื่น และที่ได้ผ่าน
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กระบวนการพัฒนาผู้ประเมินคุณภาพภายในตามแนวทางของสกอ. สามารถเป็นคณะกรรมการประเมินคุณภาพ
ภายในระดับหลักสูตรของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ได้
1.4 ให้คณะเป็นผู้รับผิดชอบแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในระดับหลักสูตรจานวน
3 คน โดยมีคุณสมบัติตามที่สกอ.กาหนด ยกเว้นข้อกาหนดของผู้เป็นประธานที่ไม่จาเป็นต้องเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ
ภายนอกสถาบั น และยกเว้น ข้อกาหนดของผู้ ประเมินที่เป็นผู้ ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ ประเมินคุณ ภาพภายในระดับ
หลักสูตรของสกอ.และ/หรือ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์หรือมหาวิทยาลัยอื่น และที่ได้ผ่านกระบวนการพัฒนาผู้
ประเมินคุณภาพภายในตามแนวทางของสกอ. สามารถเป็นคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในระดับหลักสูตร
ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ได้ และส่วนเลขานุการของคณะขอให้พิจารณาแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ด้านวิชาการ ที่มี
ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับตัวบ่ งชี้คุณภาพภายในระดับหลักสูตร หรือเจ้าหน้าที่ด้านการประกันคุณภาพ หรือ
เจ้าหน้าที่ด้านอื่นที่มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับตัวบ่งชี้คุณภาพภายในระดับหลักสูตร
1.5 ให้ ค ณะรั บ ผิ ด ชอบ การจ่ ายค่ า ตอบแทนคณะกรรมการประเมิ น คุ ณ ภาพภายในระดั บ
หลักสูตร โดยมหาวิทยาลัยได้กาหนดหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการการประเมินคุณภาพภายใน
ระดับหลักสูตร โดยให้จ่ายเงินตามระเบียบฯ ว่าด้วยหลักเกณฑ์และอัตราการจ่ายเงินค่าตอบแทนแก่คณะกรรมการ
ประเมินคุณภาพภายใน พ.ศ.2552 แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2558 ดังนี้
- ค่าตอบแทนแก่ คณะกรรมการประเมิน คุณ ภาพภายในระดั บหลั กสู ตรด้ วยเงิน งบประมาณ
รายจ่ายจากเงินรายได้ของคณะหรือสานักหรือสถาบัน แล้วแต่กรณี ในลักษณะเหมาจ่าย เป็นรายหลักสูตร โดย
เหมาจ่ายในอัตราคนละ 2,400 บาท สาหรับการประเมินหลักสูตรระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า เหมาจ่ายใน
อั ต ราคนละ 3,600 บาท ส าหรั บ การประเมิ น หลั ก สู ต รหลั ก สู ต รระดั บ บั ณ ฑิ ต ศึ ก ษาหรื อ เที ย บเท่ า เว้ น แต่
เลขานุการคณะกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการ ให้จ่ายในอัตราไม่เกิน 500 บาท
2. คณะกรรมการประเมินระดับภาควิชาหรือหน่วยงานเทียบเท่า
2.1 ควรมีกรรมการอย่างน้อย 3 คน ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับขนาดของภาควิชาหรือหน่วยงาน เทียบเท่า
2.2 เป็นผู้ประเมินจากภายนอกภาควิชาหรือหน่วยงานเทียบเท่าที่ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรผู้
ประเมินของสกอ.อย่างน้อย 1 คน ในกรณีที่ผู้ประเมินจากภายนอกภาควิ ชาหรือหน่วยงานเทียบเท่า ต้องเป็นผู้ที่มี
ความรู้และประสบการณ์สูง ซึ่งสามารถให้คาแนะนาที่จะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อภาควิชาหรือหน่วยงานเทียบเท่า
ที่รับการประเมิน อาจอนุโลมให้ไม่ต้องผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรผู้ประเมินของสกอ.ก็ได้ ส่วนผู้ประเมินจากภายใน
ภาควิชาหรือหน่วยงานเทียบเท่าต้องผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรผู้ประเมินของสกอ.หรือที่ มหาวิทยาลัยจัดฝึกอบรม
ให้โดยใช้หลักสูตรของสกอ.
2.3 ประธานคณะกรรมการประเมิ น ฯ เป็ น ผู้ ป ระเมิ น จากภายนอกภาควิ ช าหรือ หน่ ว ยงาน
เทียบเท่า โดยต้องเป็นผู้ที่ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรผู้ประเมินของ สกอ. หรือที่มหาวิทยาลัยจัดฝึกอบรมให้โดยใช้
หลักสูตรของสกอ.
3. คณะกรรมการประเมินระดับคณะหรือหน่วยงานเทียบเท่า
3.1 ผู้ทรงคุณวุฒิอย่างน้อย 4 – 5 คน (ขึ้นอยู่กับขนาดของคณะหรือหน่วยงาน เทียบเท่า)
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3.2 ประธานกรรมการเป็นผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกที่ขึ้นทะเบียนเป็นประธานคณะกรรมการประเมิน
คุณภาพการศึกษาภายในของสกอ. ที่อยู่ในศาสตร์เดียวกันกับคณะที่ขอรับการประเมิน โดยขอให้คณะเป็นผู้เสนอ
รายชื่อบุคคลภายนอกที่จะแต่งตั้งเป็นประธานกรรมการ ซึ่งสามารถเสนอชื่อประธานกรรมการท่านเดิมซ้าได้
3.3 กรรมการประเมินคุณภาพระดับคณะเป็นผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก หรือภายในสถาบันก็ได้ที่ผ่าน
การฝึกอบรมหลักสูตรผู้ประเมินของสกอ.หรือที่สถาบันจัดฝึกอบรมโดยใช้หลักสูตรของสกอ. และเป็นผู้ทรงคุณวุฒิที่
อยู่ในศาสตร์เดียวกันกับคณะที่ขอรับการประเมิน เว้นแต่ไม่สามารถหาผู้ประเมินได้ จะพิจารณาผู้ประเมินตามความ
เหมาะสม และในกรณี ที่ เป็ นผู้ ประเมินจากภายนอกมหาวิทยาลั ยควรเป็นผู้ ที่มีความรู้และประสบการณ์ สู ง ซึ่ง
สามารถให้คาแนะนาที่จะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อคณะหรือหน่วยงานเทียบเท่าที่รับการประเมิน
ทั้งนี้ คณะกรรมการทุกคนต้องเป็นผู้ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประเมินคุณภาพภายในระดับคณะ/สถาบัน
ของสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา และ/หรือ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์หรือมหาวิทยาลัยอื่น และที่ได้
ผ่านกระบวนการพัฒ นาผู้ ป ระเมิน คุณ ภาพภายในตามแนวทางของสกอ. สามารถเป็นคณะกรรมการประเมิน
คุณภาพภายในระดับคณะ/สถาบันของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ได้
3.4 เลขานุการและผู้ช่วยเลขานุการ ขอให้คณะพิจารณาแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบด้านการ
ประกันคุณภาพ หรือเจ้าหน้าที่ด้านอื่นที่มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับตัวบ่งชี้คุณภาพภายในระดับคณะ
3.5 มหาวิทยาลัยเป็นผู้รับผิดชอบการจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน
ระดับคณะ โดยได้กาหนดหลักเกณฑ์การจ่ ายค่าตอบแทนคณะกรรมการการประเมินคุณภาพภายในระดับคณะ
โดยให้ จ่ายเงิน ตามระเบี ย บฯ ว่าด้ว ยหลั กเกณฑ์และอัตราการจ่ายเงินค่าตอบแทนแก่คณะกรรมการประเมิน
คุณภาพภายใน พ.ศ.2552 แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2558 ดังนี้
- ค่าตอบแทนคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในระดับคณะด้วยเงินงบประมาณรายจ่ายจาก
เงิ น รายได้ ข องมหาวิ ท ยาลั ย ในอั ต ราภาคเวลาละไม่ เกิ น 1,200 บาท/คน เลขานุ ก ารคณะกรรมการและ
ผู้ช่วยเลขานุการให้จ่ายในอัตราไม่เกิน 500 บาทต่อการประเมินคุณภาพภายในระดับคณะ และจ่ายเงินค่าพาหนะ
แก่บุคคลภายนอกมหาวิทยาลัยที่เป็นคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในระดับคณะในอัตราวันละ 500 บาท/คน
กิจกรรมการประเมินคุณภาพ
1. ก่ อนการประเมิ น คุ ณ ภาพ ผู้ ป ระเมิ น ศึ กษาคู่ มื อการประกั น คุ ณ ภาพการศึ ก ษาและรายงานการ
ประเมินตนเองของหน่วยงานที่ถูกตรวจสอบ/ประเมินอย่างละเอียด เพื่อศึกษาข้อมูลเบื้องต้นของหน่วยงาน และ
พิจารณาเกณฑ์การตัดสินแต่ละองค์ประกอบที่กาหนดไว้
2. วันประเมินคุณภาพ การประเมินคุณภาพระดับคณะ/สานัก/สถาบัน มีกิจกรรมในการประเมิน ดังนี้
1) การประชุมคณะกรรมการประเมินคุณภาพ
- ประธานคณะกรรมการประเมิน คุณ ภาพประชุมชี้แจง วัตถุประสงค์ ขอบเขต วิธีการในการ
ประเมินคุณภาพให้คณะผู้ประเมินทราบ พร้อมทั้งร่วมกันวิเคราะห์รายงานการประเมินตนเองของหน่วยงาน เพื่อ
สรุปประเด็น ข้อสงสัยและหาข้อมูลเพิ่มเติมในเบื้องต้น
- แบ่ งหน้ าที่ความรับ ผิ ดชอบให้ ผู้ ประเมินคุณ ภาพแต่ล ะท่ านวิเคราะห์ ข้อมูล ในรายละเอียด
เพื่อให้กรรมการแต่ละท่านมีเวลาในการศึกษาข้อมูล ตรวจสอบเอกสาร สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมตามองค์ประกอบ
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ที่ ก าหนดให้ อย่ างไรก็ ต าม หากกรรมการมี ค วามสนใจเป็ น พิ เศษในองค์ ป ระกอบใดก็ ส ามารถศึ ก ษาข้ อ มู ล
ตรวจสอบเอกสาร สอบถามข้อมูลในองค์ประกอบอื่นๆ เพิ่มเติมได้
- วางแผนตรวจเยี่ยมร่วมกัน ตลอดจนปรึกษาหารือ อภิปราย แสดงความคิดเห็น เพื่อให้เข้าใจถึง
วิธีการเก็บข้อมูล หลักฐานและกาหนดเกณฑ์การประเมินไปในทิศทางเดียวกัน
2) การตรวจสอบเอกสาร ตรวจสอบเอกสารอ้างอิงในแต่ละตัวบ่งชี้เพิ่มเติมจากการศึกษาขั้นต้นที่ได้
ศึกษาวิเคราะห์จากรายงานการประเมินตนเอง โดยมีประเด็นที่ควรพิจารณา ดังนี้
- ข้อมูล/หลักฐาน/เอกสารอ้างอิงมีความครบถ้วนตรงตามนิยามของตัวบ่งชี้
- ข้อมูล/หลักฐาน/เอกสารอ้างอิงตรงกับช่วงเวลาที่ประเมิน
- ข้อมูล/หลักฐาน/เอกสารอ้างอิงมีความครบถ้วนตรงตามที่ระบุไว้ในรายงานการประเมินตนเอง
ทั้ งนี้ เอกสารหรื อหลั กฐานอ้ างอิ งที่ เกี่ ยวข้ องกั บตั วบ่ งชี้ แต่ ละตั วและองค์ ประกอบคุ ณภาพแต่ ละ
องค์ประกอบสามารถบรรจุหรือจัดเก็บ (Upload) หรือเชื่อมโยง (Link) ไว้บนระบบฐานข้อมูลด้านการประกันคุณภาพ
(TU QA Online) ซึ่งทาให้การจัดเก็บเป็นระบบและง่ายต่อการค้นหาของคณะกรรมการประเมิน และไม่เป็นภาระ
เรื่องการจัดเตรียมเอกสารหลักฐานของหน่วยงาน
3) การนาเสนอผลการดาเนินงานของหน่วยงาน
- ประธานคณะกรรมการประเมิ น คุ ณ ภาพแนะน าคณะกรรมการประเมิ น คุ ณ ภาพ และแจ้ ง
วัตถุประสงค์ในการประเมินคุณภาพ
- หน่ วยงานแนะน าคณะผู้ บ ริห ารและสรุปรายงานผลการประเมินตนเอง โดยแยกเป็นผลการ
ประเมินในภาพรวมของแต่ละองค์ประกอบคุณภาพและแต่ละมาตรฐานการอุดมศึกษา ตลอดจนจุดเด่น นวัตกรรม
หรือวิธีปฏิบัติที่ดี จุดที่ควรพัฒนา แผนและเป้าหมายการพัฒนาในปีต่อไป รวมทั้งการแก้ไขปรับปรุงการดาเนินงาน
ตามความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบคุณภาพภายในปีการศึกษาที่ผ่านมา
4) การสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมจากผู้บริหาร ควรสัมภาษณ์ขั้นต้นเกี่ยวกับปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์
และแผนดาเนินงานของผู้บริหารและอื่น ๆ (โดยยังไม่ต้องให้ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ)
5) การสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมจากอาจารย์ /นักศึกษา/บุคลากร/ผู้ ใช้บั ณฑิต ในการสั มภาษณ์ ควรมีการ
เตรียมการเพื่อให้การสัมภาษณ์มีประสิทธิภาพ ดังนี้
- ควรชี้แจงว่าจุดมุ่งหมายในการสัมภาษณ์เป็นไปเพื่อผู้ประเมินและผู้รับการประเมินจะได้ร่วมมือ
กันค้นหาจุดแข็ง หรือจุดที่ควรปรับปรุงของระบบงาน ตลอดจนจะได้มีแนวทางในการพัฒนาให้มีคุณภาพยิ่งขึ้น
เพื่อประโยชน์ของผู้ปฏิบัติงานและสถาบัน
- ควรเตรียมการตั้งคาถามไว้ล่วงหน้า
- ต้องทาตัวเป็นกัลยาณมิตร ให้กาลังใจและสร้างบรรยากาศที่ดีในการสัมภาษณ์
- ต้องเป็นผู้ที่รับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น มีความสุภาพ อ่อนโยน
- ให้เวลากับผู้รับการสัมภาษณ์ในการคิดคาตอบเมื่อผู้รับการสัมภาษณ์ประหม่า กังวล ขาดความ
เชื่อมั่นในตัวเอง
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- ต้ องมี ความรู้ สึ กไวต่ อการแสดงออกของผู้ รับการสั มภาษณ์ และระมั ดระวังการใช้ ภาษากายของผู้
สัมภาษณ์
6) การเยี่ยมชมสถานที่ ปัจจัยเกื้อหนุน สังเกตการณ์การเรียนการสอน เป็นการเยี่ยมชมห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ
ห้องสมุด สถานที่และอุปกรณ์การเรียนการสอน รวมทั้งสังเกตการณ์การเรียนการสอน
7) การประชุมสรุปผลการประเมิน
- การพิจารณาผลการประเมินรายตัวบ่งชี้ (รายงานตาราง ป1) และสรุปผลการประเมิน (รายงาน
ตามตาราง ป2)
- วิเคราะห์และสรุปผลการประเมินเพื่อเขียนรายงาน
- วิเคราะห์ว่าแนวทางการปฏิบัติของหน่วยงานสอดคล้องกับปรัชญา ปณิธาน เป้าประสงค์และ
แผนงานตามที่กาหนดไว้
- วิเคราะห์ว่าหน่วยงานมีระบบและกลไกการดาเนินงานตามพันธกิจและจุดเน้น
- วิเคราะห์ว่าผลการดาเนินงานตามตัวบ่งชี้เป็นไปตามเกณฑ์และได้มาตรฐาน
- วิเคราะห์จุดแข็ง วิธีปฏิบัติที่ดีหรือนวัตกรรม จุดที่ควรปรับปรุง ตลอดจนเสนอแนวทางในการเสริม
จุดแข็งและพัฒนาตนเอง เพื่อให้หน่วยงานสามารถนาข้อเสนอแนะไปปรับปรุงพัฒนาตนเองได้อย่างต่อเนื่องต่อไป
8) การนาเสนอผลการประเมิน คณะกรรมการประเมิน นาเสนอผลการประเมิน ด้วยวาจาต่อผู้บริหาร
และผู้เกี่ย วข้องของหน่วยงานที่ถูกรับการประเมิน โดยประธานจะนาเสนอผลการพิจารณาในภาพรวม และให้
กรรมการประเมินคุณภาพแต่ละท่านนาเสนอผลการพิจารณารายองค์ประกอบตามที่ได้แบ่งความรับผิดชอบไว้
โดยควรให้ข้อคิดเห็นในส่วนของจุดแข็ง จุดอ่อน แนวทางแก้ไข และแนวทางเสริม หลังจากนั้นจะเปิดโอกาสให้
หน่วยงานชี้แจง ให้ข้อมูลเพิ่มเติม
3. หลังการประเมินคุณภาพ เลขานุการคณะกรรมการประเมินคุณภาพร่างรายงานการประเมิน และส่ง
ให้คณะกรรมการประเมินตรวจแก้ภายใน 1 เดือน และส่งรายงานผลการประเมินให้หน่วยงานที่รับการประเมิน
ภายใน 2 เดือน นับจากวันที่ประเมิน
5. การเตรียมการรับการประเมินคุณภาพ
หน่วยงานที่รับการประเมินคุณภาพควรมีการดาเนินการตามกระบวนการ ได้แก่
5.1 ประสานงานกับมหาวิทยาลัย เพื่อจัดเตรียมตารางการตรวจเยี่ยม การสัมภาษณ์อาจารย์ บุคลากร
นักศึกษา ผู้ใช้บัณฑิต
5.2 ส่ ง รายงาน การป ระเมิ น ตน เอง คู่ มื อ การป ระกั น คุ ณ ภ าพ การศึ กษ าให้ มห าวิ ท ยาลั ย
ก่อนการประเมินอย่างน้อย 7 วันก่อนการประเมิน หรือตามที่มหาวิทยาลัยกาหนด
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5.3 การเตรี ย มบุ ค ลากรเพื่ อ ท าหน้ า ที่ ผู้ ป ระสานงานในระหว่ า งการตรวจเยี่ ย มจ าเป็ น ต้ อ ง
มีบุ คลากร 1-3 คน ทาหน้ าที่ป ระสานงานระหว่างคณะผู้ ประเมินกั บ บุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ ผู้
ประสานงานควรเตรียมตัวดังนี้
1) ทาความเข้าใจทุกกิจกรรมของแผนการประเมินอย่างละเอียด
2) ท าค วาม เข้ า ใจอ ย่ า งดี กั บ ภ ารกิ จของ ค ณ ะ/ส านั ก /สถาบั น เพื่ อส ามารถให้ ข้ อ มู ลต่ อ
ผู้ประเมิน รวมทั้งต้องรู้ว่าจะต้องติดต่อกับใครหรือหน่วยงานใด หากผู้ประเมินต้องการข้อมูลเพิ่มเติมที่ตนเองไม่
สามารถตอบได้
3) มีรายชื่อ สถานที่ หมายเลขโทรศัพท์ของผู้ที่คณะกรรมการประเมินจะเชิญมาให้ข้อมูลอย่างครบถ้วน
4) ประสานงานล่วงหน้ากับผู้ที่จะให้ข้อมูลที่เป็นบุคลากรภายในและภายนอกคณะ/สานัก/สถาบันว่าจะเชิญ
มาเวลาใด ห้องใด หรือพบกับใครตามตารางการประเมินที่คณะกรรมการประเมินกาหนด
5) เมื่อมีปัญหาในการอานวยความสะดวกแก่คณะผู้ประเมินจะต้องสามารถประสานงานแก้ไขได้ทันที
5.4 การเตรียมบุคลากรทุกระดับ (การสัมภาษณ์) ควรมีความครอบคลุมประเด็นต่าง ๆ ดังต่อไปนี้
1) ทาความเข้าใจเกี่ยวกับการประเมินคุณภาพในประเด็นที่สาคัญๆ อาทิ การประเมินคุณภาพคืออะไร
มีความสาคัญต่อการพัฒนาอย่างไร ขั้นตอนการประเมินคุณภาพเป็นเช่นไร
2) เน้นย้ากับบุคลากรในการให้ความร่วมมือการตอบคาถามหรือการสัมภาษณ์ โดยยึดหลักว่าตอบตาม
สิ่งที่ปฏิบัติจริงและผลที่เกิดขึ้นจริง
3) เปิดโอกาสให้มีการอภิปราย ซักถาม แสดงความคิดเห็น เพื่อสร้างความกระจ่างในการดาเนินงาน
ของทุกหน่วยงานในทุกประเด็น เพื่อความเข้าใจที่ถูกต้องของบุคลากร
4) เน้นย้าให้บุคลากรทุกคนตระหนักว่าการประกันคุณภาพคือภารกิจประจาของทุกคนที่ต้องร่วมมือกัน
ทาอย่างต่อเนื่อง
5.5 จัดเตรียมเอกสารหลั กฐานอ้างอิงผลการดาเนินงานที่ระบุไว้ในรายงานการประเมินตนเองให้ เป็น
ระบบ สะดวกในการตรวจสอบ
- เอกสารอ้างอิงควรเป็นข้อมูลในช่วงเวลาเดียวกับที่นาเสนอในรายงานการประเมินตนเอง ตลอดจน
สาระในเอกสารต้องตรงกับชื่อหมายเลขและสาระที่ระบุในรายงานการประเมิน
- หากเอกสารที่อ้างถึงเป็นส่วนหนึ่งของเอกสารชุดใหญ่ให้ใช้วิธีใดวิธีหนึ่งในการระบุว่าเอกสารหรือข้อความ
ที่กล่าวถึงอยู่ที่ใด เช่น ระบุหน้าที่อ้างอิง ทาแถบกระดาษสีแยกหน้ากระดาษ หรือระบายสีเน้นข้อความ เป็นต้น
- สาหรับเอกสารที่เป็นแผ่นปลิวหรือแผ่นพับ ควรจัดเย็บเป็นเล่มบางๆ ไว้ หรือใส่ แฟ้มไว้กันการสูญ
หายหรือหลงอยู่กับเอกสารชุดอื่น
- จัดเตรียมคอมพิวเตอร์และการต่อเชื่อมเครือข่ายที่สมบูรณ์หากเอกสารอ้างอิง อยู่ในเว็บไซด์หรือ
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศอื่น ๆ
- การนาเสนอเอกสารในช่วงเวลาตรวจเยี่ยมอาจทาได้ในสองแนวทาง คือ จัด เอกสารให้อยู่ในที่อยู่
ปกติตามหน่วยงาน ในกรณีนี้ต้องระบุให้ชัดเจนว่า จะเรียกดูเอกสารได้จากผู้ใด หน่วยงานไหน ชื่อหรือหมายเลข
เอกสารอะไร หรืออาจจัดในแนวทางที่สอง คือ นาเอกสารมารวมไว้ที่เดียวกันในห้องทางานของคณะผู้ประเมิน
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โดยจัดให้เป็นระบบที่สะดวกต่อการเรียกใช้ การนาเสนอเอกสารในแนวทางนี้ เป็นที่นิยมกว่าแนวทางแรก เพราะ
สามารถเรียกหาเอกสารได้เร็วและดูความเชื่อมโยงในเอกสารฉบับต่างๆ ได้ในคราวเดียว
5.6 การเตรียมสถานที่สาหรับคณะผู้ประเมิน
5.6.1 ห้องทางานของคณะผู้ประเมิน
1) จัดเตรียมห้องทางานและโต๊ะที่กว้างพอสาหรับวางเอกสารจานวนมากโดยเป็นห้องที่ ปราศจาก
การรบกวนขณะทางาน เพื่อความเป็นส่วนตัวของคณะกรรมการ
2) จัดเตรียมคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์เครื่องเขียนในห้องทางานและอุปกรณ์เสริมอื่นๆ ให้คณะผู้ประเมิน
พร้อมใช้งานได้ตามความต้องการ
3) จัดเตรียมโทรศัพท์พร้อมหมายเลขที่จาเป็นไว้ในห้องทางานหรือบริเวณใกล้เคียง
4) ห้องทางานควรอยู่ใกล้กับที่จัดเตรียมอาหารว่าง อาหารกลางวัน ตลอดจนบริการสาธารณูปโภคอื่นๆ
5) ควรประสานงานกับคณะผู้ประเมิน เพื่อทราบความต้องการพิเศษอื่นใดเพิ่มเติม
5.6.2 ห้องที่ใช้สัมภาษณ์ผู้บริหาร อาจารย์ บุคลากร นักศึกษา ฯลฯ ควรจัดไว้เป็นการเฉพาะให้
เหมาะสมกับการใช้งาน
6. การดาเนินการของหน่วยงานระหว่างการตรวจเยี่ยมเพื่อการประเมินคุณภาพ
1. เปิ ดโอกาสให้ บุ คลากรทุกระดับ ได้ร่วมฟังคณะกรรมการประเมินคุณภาพชี้แจงวัตถุประสงค์และ
วิธีการประเมินในวันแรกของการตรวจเยี่ยม
2. บุคลากรพึงปฏิบัติงานตามปกติระหว่างการตรวจเยี่ยม แต่เตรีย มพร้อมสาหรับการนาเยี่ยมชมหรือ
ตอบคาถามหรือรับการสัมภาษณ์จากคณะผู้ประเมิน
3. จัดให้มีผู้ประสานงานทาหน้าที่ตลอดช่วงการตรวจเยี่ยม ทั้งนี้ เพื่อประสานงานกับบุคคลหรือหน่วยงานที่
คณะกรรมการประเมินคุณภาพต้องการข้อมูลเพื่อนาการเยี่ยมชมหน่วยงานภายใน ตลอดจนอานวยความสะดวกอื่นๆ
4. ในกรณีที่คณะกรรมการประเมินคุณภาพทางานต่อหลังเวลาราชการควรมีผู้ประสานงานส่วนหนึ่งอยู่
อานวยความสะดวก
5. บุคลากรทุกคนควรได้มีโอกาสรับฟังการให้ข้อมูลป้อนกลับจากคณะกรรมการประเมินคุณภาพเมื่อสิ้นสุด
การตรวจเยี่ยม ตลอดจนเปิดโอกาสให้ซักถามหรือขอความเห็นเพิ่มเติมได้ตามความเหมาะสม
7. การดาเนินการของหน่วยงานภายหลังการประเมิน
ระดับหลักสูตร
1. คณะกรรมการประเมินคุณภาพจัดทารายงานผลการประเมินคุณภาพส่งให้ฝ่ายวิชาการ
2. หลั กสู ต รที่ ได้รั บ การประเมิ น คุ ณ ภาพภายในและได้รายงานผลการประเมิ นคุ ณ ภาพภายในระดั บ
หลักสูตรให้จัดทาแผนพัฒ นาคุณ ภาพจากผลการประเมินคุณภาพภายในและส่งให้ฝ่ายวิช าการประมวลผลใน
ภาพรวม
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3. ฝ่ายวิชาการนาเสนอผลการประเมินคุณภาพภายในระดับหลักสูตรเสนอต่อคณะกรรมการกากับดูแล
การด าเนิ น การประกั น คุ ณ ภาพหลั ก สู ต ร คณะกรรมการประกั น คุ ณ ภาพการศึ ก ษาระดั บ มหาวิ ท ยาลั ย
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย และสภามหาวิทยาลัย เพื่อพิจารณาตามลาดับ
ระดับคณะ/สานัก/สถาบัน
1. คณะกรรมการประเมิ น คุ ณ ภาพจัด ท ารายงานผลการประเมิ น คุ ณ ภาพส่ งให้ ฝ่ ายประกั น คุณ ภาพ
การศึกษา
2. ฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา จัดทารายงานผลการประเมินคุณภาพส่งให้คณะ/สานัก/สถาบัน เพื่อ
จัดทาแผนพัฒนาคุณภาพ
3. ผู้บริหารคณะ/สานัก/สถาบั น และผู้เกี่ยวข้องนาผลการประเมินเข้าสู่การประชุมหรือสัมมนาระดับ
ต่างๆ เพื่อวางแผนพัฒนาหรือปรับปรุงการดาเนินภารกิจอย่างเป็นรูปธรรม และจัดทาแผนปรับปรุงคุณภาพส่งให้
มหาวิทยาลัยภายใน 1 เดือน อาจดาเนินการเพื่อจัดทาแผนพัฒนาคุณภาพ ดังนี้
- จัดทาแผนปฏิบัติการในการแก้ไขจุดที่ควรปรับปรุง และเสริมจุดแข็ง ซึ่งประกอบด้วยกิจกรรมที่
ต้อ งด าเนิ น การ กาหนดเวลาเริ่ ม ต้น จนถึ งเวลาสิ้ น สุ ดกิ จ กรรม งบประมาณส าหรับ แต่ ล ะกิ จกรรม ตลอดจน
ผู้รับผิดชอบกิจกรรมเหล่านั้น ทั้งนี้ เพื่อให้สามารถติดตามตรวจสอบผลการพัฒนาได้อย่างต่อเนื่อง
- พิจารณาการจัดกิจกรรมเสริมสร้างขวัญและกาลังใจ โดยแสดงให้เห็นว่าหน่วยงานชื่นชมผลสาเร็จที่
เกิดขึ้นและตระหนักว่าทั้งหมดมาจากความร่วมมือร่วมใจของทุกฝ่าย
4. ฝ่ายประกัน คุณ ภาพการศึกษา น าเสนอผลการประเมินคุณ ภาพภายในระดับคณะ/สานัก/สถาบั น
เสนอต่อคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาระดับมหาวิทยาลัย คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย และสภา
มหาวิทยาลัย เพื่อพิจารณาตามลาดับ
5. ฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษาติดตามความก้าวหน้าและผลการดาเนินงานตามแผนพัฒ นาคุณภาพ
เพื่อรายงานต่อคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาระดับมหาวิทยาลัย
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เอกสารแนบบทที่ 4 - 1
องค์ประกอบที.่ ....................
1. ตัวบ่งชี.้ ..................(ชื่อเชิงกระบวนการ)...........................................
2. ชนิดของตัวบ่งชี้ : ...................(กระบวนการ/ผลลัพธ์)...............
3. เกณฑ์การประเมิน :
คะแนน 1
คะแนน 2
คะแนน 3
คะแนน 4
มีการดาเนินการ
มีการดาเนินการ
มีการดาเนินการ มีการดาเนินการ
....... ข้อ
....... ข้อ
....... ข้อ
........ ข้อ

คะแนน 5
มีการดาเนินการ
.......... ข้อ

4. ผลการดาเนินงาน : มีผลการดาเนินงาน......................... ข้อ โดยมีร ายละเอียด ดังนี้
ผลการดาเนินงาน
เอกสารอ้างอิง
 1. ............เกณฑ์มาตรฐาน....................................
ผลการดาเนินตามเกณฑ์มาตรฐานข้อที่ 1.....................
 2. ............เกณฑ์มาตรฐาน....................................
ผลการดาเนินตามเกณฑ์มาตรฐานข้อที่ 2.....................
 3. ............เกณฑ์มาตรฐาน....................................
ผลการดาเนินตามเกณฑ์มาตรฐานข้อที่ 3.....................
 4. ............เกณฑ์มาตรฐาน....................................
ผลการดาเนินตามเกณฑ์มาตรฐานข้อที่ 4.....................
 5. ............เกณฑ์มาตรฐาน....................................
ผลการดาเนินตามเกณฑ์มาตรฐานข้อที่ 5.....................
 6. ............เกณฑ์มาตรฐาน....................................
ผลการดาเนินตามเกณฑ์มาตรฐานข้อที่ 6.....................
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5. ผลการประเมินของคณะกรรมการปีที่ผ่านมา
เป้าหมาย
ผลการดาเนินการ

6. ผลการประเมินตนเอง ปีการศึกษา 2558
เป้าหมาย
ผลการดาเนินการ

คะแนนประเมินจาก
กรรมการ

บรรลุเป้าหมาย

คะแนนประเมินตนเอง

บรรลุเป้าหมาย

7. ผลการประเมินของคณะกรรมการประเมินคุณภาพ ปีการศึกษา 2558
เป้าหมาย
ผลการดาเนินการ
คะแนนประเมินจาก
กรรมการ

บรรลุเป้าหมาย
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องค์ประกอบที.่ ....................
1. ตัวบ่งชี.้ ..................(ชื่อเชิงปริมาณ)...........................................
2. ชนิดของตัวบ่งชี้ : ...................(ปัจจัยนาเข้า/ผลลัพธ์)...............
3. เกณฑ์การประเมิน :
โดยการแปลง (ผลการดาเนินงานของตัวบ่งชี้) เป็นคะแนนระหว่าง 0 – 5
การดาเนินงานทีก่ าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 =
เกณฑ์คะแนนเต็ม 5
กลุ่มสาขาวิชา
5 คะแนน
วิทยาศาสตร์สุขภาพ
???
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
???
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
???
4. แทนค่าผลการดาเนินงานตามสูตรการคานวณ :
4.1 คานวณผลการดาเนินงานของตัวบ่งชี้

เอกสารแนบบทที่ 4 - 2

=
4.2 แปลงค่าจานวนเงินที่คานวณได้ในข้อ 4.1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5
คะแนนที่ได้ =
X5

=

5. ผลการดาเนินงาน
ผลการดาเนินงาน

เอกสารอ้างอิง

6. ผลการประเมินของคณะกรรมการปีที่ผ่านมา
เป้าหมาย

ผลการดาเนินการ

7. ผลการประเมินตนเอง ปีการศึกษา 2558
เป้าหมาย
ผลการดาเนินการ

คะแนนประเมินจาก
กรรมการ

บรรลุเป้าหมาย

คะแนนประเมินตนเอง

บรรลุเป้าหมาย

8. ผลการประเมินของคณะกรรมการประเมินคุณภาพ ปีการศึกษา 2558
คะแนนประเมินจาก
เป้าหมาย
ผลการดาเนินการ
กรรมการ

บรรลุเป้าหมาย

76

ภาคผนวก ก
ตัวบ่งชี้ผลการดาเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา

ก-1
ภาคผนวก ก
ตัวบ่งชี้ผลการดาเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
ตัวบ่งชี้ผลการดาเนินงาน
(1) อาจารย์ประจาหลักสูตรอย่างน้อยร้อยละ 80 มีส่วนร่วมในการประชุมเพื่อวางแผน ติดตาม และ
ทบทวนการดาเนินงานหลักสูตร
(2) มี ร ายละเอี ย ดของหลั ก สู ต ร ตามแบบ มคอ.2 ที่ ส อดคล้ อ งกั บ กรอบมาตรฐานคุ ณ วุ ฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ หรือ มาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชา (ถ้ามี)
(3) มีรายละเอียดของรายวิชา และรายละเอียดของประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.3
และ มคอ.4 อย่างน้อยก่อนการเปิดสอนในแต่ละภาคการศึกษาให้ครบทุกรายวิชา
(4) จัดทารายงานผลการดาเนินการของรายวิชา และรายงานผลการดาเนินการของประสบการณ์
ภาคสนาม (ถ้ามี)ตามแบบ มคอ.5 และ มคอ.6 ภายใน 30 วัน หลังสิ้นสุดภาคการศึกษาที่เปิดสอน
ให้ครบทุกรายวิชา
(5) จั ดท ารายงานผลการดาเนิ น การของหลั กสู ตร ตามแบบ มคอ.7 ภายใน 60 วัน หลั งสิ้ น สุ ด
ปีการศึกษา
(6) มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ที่กาหนดใน มคอ.3 และ
มคอ.4 (ถ้ามี) อย่างน้อยร้อยละ 25 ของรายวิชาที่เปิดสอนในแต่ละปีการศึกษา
(7) มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธ์การสอน หรือ การประเมินผลการเรียนรู้
จากผลการประเมินการดาเนินงานที่รายงานใน มคอ.7 ปีที่แล้ว
(8) อาจารย์ใหม่ (ถ้ามี) ทุกคน ได้รับการปฐมนิเทศหรือคาแนะนาด้านการจัดการเรียนการสอน
(9) อาจารย์ประจาทุกคนได้รับการพัฒนาทางวิชาการ และ/หรือวิชาชีพ อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง
(10) จานวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน (ถ้ามี) ได้รับการพัฒนาวิชาการ และ/หรือวิชาชีพ
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ต่อปี
(11) ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปีสุดท้าย/บัณฑิตใหม่ที่มีต่อคุณภาพหลักสูตร เฉลี่ยไม่น้อย
กว่า 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0
(12) ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อบัณฑิตใหม่ เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0
หมายเหตุ
สถาบันอุดมศึกษาอาจกาหนดตัวบ่งชี้เพิ่มเติมให้สอดคล้องกับพันธกิจและวัตถุประสงค์ของสถาบันฯ
หรือกาหนดเป้ าหมายการดาเนิ น งานที่ สู งขึ้น เพื่ อการยกระดั บมาตรฐานของตนเอง โดยกาหนดไว้ใน
รายละเอียดของหลักสูตร ทั้งนี้ หลักสูตรของสถาบันอุดมศึกษาทุกระดับคุณวุฒิต้องมีผลการดาเนินการที่
บรรลุตามเป้าหมายตัวบ่งชี้ทั้งหมดอยู่ในเกณฑ์ดีจึงจะได้รับการเผยแพร่หลักสูตรที่ได้มาตรฐานตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับ อุดมศึกษาแห่งชาติ โดยเกณฑ์การประเมินผ่านคือ มีการดาเนินงานตามข้อ 1 – 5
และอย่างน้อยร้อยละ 80 ของตัวบ่งชี้ผลการดาเนินงานที่ระบุไว้ในแต่ละปี

ภาคผนวก ข
- หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการ สาหรับการเผยแพร่
ผลงานทางวิชาการ
- บัญชีรายชื่อวารสารวิชาการ ในฐานข้อมูล TCI กลุ่ม 1 และกลุ่ม 2

- การสืบค้นข้อมูลจากฐานข้อมูล Scopus

ระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษา
ว่าด้วย หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการ สําหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
พ.ศ. ๒๕๕๖

ด้วยระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษา ว่าด้วย มาตรฐานหลักเกณฑ์และวิธีการแต่งตั้ง
คณาจารย์ในสถาบันอุดมศึกษาเอกชนให้ดํารงตําแหน่งทางวิชาการ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๐ คณะกรรมการ
การอุดมศึกษา (กกอ.) ได้กําหนดหลักเกณฑ์ของผลงานทางวิชาการที่ใช้ประกอบในการพิจารณาแต่งตั้ง
คณาจารย์ให้ดํารงตําแหน่งทางวิชาการ ว่าจะต้องมีคุณภาพอยู่ในเกณฑ์ที่ กกอ. กําหนด สําหรับตําแหน่งที่
เสนอขอ และจะต้องได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ที่ กกอ. กําหนด
อาศั ย อํ า นาจตามความในมาตรา ๒๔ (๔) และมาตรา ๔๘ แห่ ง พระราชบั ญ ญั ติ
สถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. ๒๕๔๖ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๐ กกอ. จึงกําหนดหลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการทั้งที่เป็นรูปเล่มสิ่งพิมพ์
หรือเป็นวารสารออนไลน์ สําหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ เพื่อให้สถาบันอุดมศึกษาเอกชนถือปฏิบัติ
เป็นมาตรฐานเดียวกัน ไว้ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ให้ใช้ระเบียบนี้นับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป
ข้อ ๒ การเผยแพร่ผลงานทางวิชาการตามระเบียบนี้ ให้สภาสถาบันอุดมศึกษาเอกชน
ใช้วารสารทางวิชาการที่มีรายชื่ออยู่ในฐานข้อมูลที่เป็นที่ยอมรับในระดับชาติและระดับนานาชาติ ตามเอกสาร
แนบท้ายระเบียบนี้
ข้ อ ๓ ในกรณี ว ารสารทางวิ ช าการที่ ไ ม่ อ ยู่ ใ นฐานข้ อ มู ล ตามข้ อ ๒ ให้ ส ภาสถาบั น
อุ ด มศึก ษาเอกชน อาจพิ จ ารณายอมรั บ วารสารทางวิ ช าการ สํ าหรั บ การเผยแพร่ ผ ลงานทางวิ ช าการ
ตามหลักเกณฑ์ดังนี้
(๑) มีกําหนดการเผยแพร่ที่แน่นอนชัดเจน และสม่ําเสมอ อย่างน้อยปีละ ๒ ฉบับ
(๒) มีก ารระบุ สํ านั กพิ ม พ์ ห รือ หน่ว ยงานที่ ตีพิม พ์ วั ตถุ ประสงค์ ขอบเขตของวารสาร
และสาขาวิชาของบทความที่จะรับตีพิมพ์
(๓) มีคณะบรรณาธิการเป็นผู้ทรงคุณวุฒิที่มาจากหลากหลายหน่วยงาน
(๔) มี ห ลั ก ฐานที่ ตรวจสอบได้ ว่ า วารสารมี ก ารแต่ งตั้ งผู้ ท รงคุ ณวุ ฒิ (peer reviewer)
ที่พิจารณาคุณภาพบทความที่ครอบคลุมสาขาวิชาหรือกลุ่มสาขาวิชาตามวัตถุประสงค์และขอบเขตของ
วารสาร โดยมีผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกหน่วยงานที่จัดทําวารสารอยู่ในรายชื่อด้วย

-๒(๕) บทความทุกบทความมีการควบคุมคุณภาพโดยผู้ทรงคุณวุฒิ (peer reviewer) ที่ตรง
หรือเกี่ยวเนื่องกับสาขาของบทความ และไม่เป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับผู้นิพนธ์
(๖) วารสารทุกฉบับมีการเผยแพร่บทความที่มีผู้นิพนธ์จากหลากหลายหน่วยงานทั้งภายใน
และภายนอก กรณีที่บทความมีผู้นิพนธ์ร่วมที่เป็นบุคคลจากหน่วยงานภายในและหน่วยงานภายนอก
ให้ถือว่าเป็นบทความจากหน่วยงานภายนอก
(๗) มีบทคั ดย่อของบทความที่ เป็ นทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษทุ กบทความ กรณี ที่
บทความตีพิมพ์เป็นภาษาต่างประเทศอื่นๆ จะต้องมีบทคัดย่อที่เป็นภาษาอังกฤษด้วย
(๘) มีการตีพิมพ์บทความที่มีรูปแบบการตีพิมพ์ที่ได้มาตรฐาน เป็นรูปแบบเดียวกันในทุก
บทความ ได้แก่ ชื่อและที่อยู่ผู้นิพนธ์ บทคัดย่อ ตัวบทความและเอกสารอ้างอิง
ข้อ ๔ เมื่อสภาสถาบันอุดมศึกษาเอกชนพิจารณายอมรับวารสารทางวิชาการตามหลักเกณฑ์
ข้อ ๓ แล้ว ให้จัดทําเป็นประกาศให้ทราบเป็นการทั่วไป และแจ้งให้ กกอ. ทราบ ภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันที่
ออกประกาศ
ข้อ ๕ เพื่อให้วารสารทางวิชาการตามข้อ ๓ ได้มีการพัฒนาขึ้นไปเป็นที่ยอมรับตามข้อ ๒
จึงกําหนดให้หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการตามข้อ ๓ มีผลบังคับใช้เป็นเวลา ๓ ปี นับตั้งแต่
วันที่ระเบียบนี้มีผลบังคับใช้ หากพ้นระยะเวลาดังกล่าว กกอ. จะไม่รับรองวารสารตามข้อ ๓
ประกาศ ณ วันที่ ๒๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๖

(รองศาสตราจารย์ คุณหญิงสุมณฑา พรหมบุญ)
ประธานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

เอกสารแนบท้ายระเบียบ
วารสารทางวิชาการที่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ กกอ. กําหนด ได้แก่ วารสารที่มีชื่ออยู่ใน
ฐานข้อมูลที่เป็นที่ยอมรับในระดับชาติและระดับนานาชาติ ดังต่อไปนี้
๑. ฐานข้อมูลระดับนานาชาติ
- Academic Search Premier (http://www.ebsco.com/home)
(select ebscohost and then academic search premier)
- Agricola (http://agricola.nal.usda.gov)
- BIOSIS (http://www.biosis.org)
- CINAHL (http://www.ebscohost.com/academic/cinahl-plus-with-full-text)
- EiCOMPENDEX (http://www.ei.org)
- ERIC (http://www.eric.ed.gov/)
- H.W.Wilson (http://www.ebscohost.com)
(select ebscohost and then H.W.Wilson)
- Infotrieve (http://www.infotrieve.com)
- Ingenta Connect (http://www.ingentaconnect.com)
- INSPEC (http://www.theiet.org/publishing/inspec)
- MathSciNet (http://www.ams.org/mathscinet)
- MEDLINE/Pubmed (http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/)
- PsycINFO (http://www.apa.org/pubs/databases/psycinfo/index.aspx)
- Pubmed (http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/)
- ScienceDirect (http://www.sciencedirect.com)
- SciFinder (https://scifinder.cas.org/)
- Scopus (http://www.info.scopus.com)
- Social Science Research Network
(http://papers.ssrn.com/sol3/DisplayAbstractSearch.cfm)
- Web of Knowledge (http://wokinfo.com)
๒. ฐานข้อมูลระดับชาติ ได้แก่ ศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (Thai Journal
Citation Index -- TCI) เฉพาะวารสารที่มีชื่ออยู่ในกลุ่มที่ ๑ และกลุม่ ที่ ๒
(http://www.kmutt.ac.th/jif/public_html/list%20journal.php)
หมายเหตุ

กรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงชื่อฐานข้อมูล กกอ. จะได้มีการประกาศเพิ่มเติมต่อไป

เล่ม ๑๓๐ ตอนพิเศษ ๑๒๗ ง

หน้า ๑๔
ราชกิจจานุเบกษา

๑ ตุลาคม ๒๕๕๖

ประกาศ ก.พ.อ.
เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการ สําหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
พ.ศ. ๒๕๕๖
ด้ว ยประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดํารงตําแหน่ง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๐ กําหนดหลักเกณฑ์
ของผลงานทางวิชาการที่ใช้ประกอบในการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดํารงตําแหน่งทางวิชาการ ว่าจะต้องมี
คุณ ภาพอยู่ในเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. กําหนด สําหรับ ตําแหน่ง ที่เสนอขอ และจะต้องได้รับการเผยแพร่
ตามหลักเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. กําหนด
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๑๔ (๓) และมาตรา ๑๘ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติ
ระเบีย บข้าราชการพลเรือนในสถาบัน อุด มศึกษา พ.ศ.๒๕๔๗ ซึ่ง แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญ ญั ติ
ระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑ ก.พ.อ. จึงกําหนดหลักเกณฑ์
การพิจารณาวารสารทางวิชาการทั้งที่เป็นรูปเล่มสิ่งพิมพ์หรือเป็นวารสารออนไลน์ สําหรับการเผยแพร่
ผลงานทางวิชาการเพื่อให้สถาบันอุดมศึกษาถือปฏิบัติเป็นมาตรฐานเดียวกัน ไว้ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ประกาศ ก.พ.อ. นี้ให้ใช้บังคับตั้ง แต่วัน ถัดจากวัน ประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เป็นต้นไป
ข้อ ๒ การเผยแพร่ผลงานทางวิชาการตามประกาศนี้ ให้สภาสถาบันอุดมศึกษาใช้วารสาร
ทางวิชาการที่มีรายชื่ออยู่ในฐานข้อมูลที่เป็นที่ยอมรับในระดับชาติและระดับนานาชาติ ตามเอกสารแนบท้าย
ประกาศนี้
ข้อ ๓ ในกรณีวารสารทางวิชาการที่ไม่อยู่ในฐานข้อมูลตามข้อ ๒ ให้สภาสถาบันอุดมศึกษา
อาจพิจารณายอมรับวารสารทางวิชาการ สําหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ ตามหลักเกณฑ์ดังนี้
(๑) มีกําหนดการเผยแพร่ที่แน่นอนชัดเจน และสม่ําเสมอ อย่างน้อยปีละ ๒ ฉบับ
(๒) มีการระบุสํานักพิมพ์หรือหน่วยงานที่ตีพิมพ์ วัตถุประสงค์ ขอบเขตของวารสาร และ
สาขาวิชาของบทความที่จะรับตีพิมพ์
(๓) มีคณะบรรณาธิการเป็นผู้ทรงคุณวุฒิที่มาจากหลากหลายหน่วยงาน
(๔) มีหลักฐานที่ตรวจสอบได้ว่า วารสารมีการแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิ (peer reviewer) ที่พิจารณา
คุณ ภาพบทความที่ครอบคลุมสาขาวิชาหรือกลุ่มสาขาวิชาตามวัต ถุประสงค์แ ละขอบเขตของวารสาร
โดยมีผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกหน่วยงานที่จัดทําวารสารอยู่ในรายชื่อด้วย
(๕) บทความทุกบทความมีการควบคุมคุณภาพโดยผู้ทรงคุณวุฒิ (peer reviewer) ที่ตรง
หรือเกี่ยวเนื่องกับสาขาของบทความ และไม่เป็นผู้มีสว่ นได้ส่วนเสียกับผู้นิพนธ์

เล่ม ๑๓๐ ตอนพิเศษ ๑๒๗ ง

หน้า ๑๕
ราชกิจจานุเบกษา

๑ ตุลาคม ๒๕๕๖

(๖) วารสารทุกฉบับมีการเผยแพร่บทความที่มีผู้นิพ นธ์จากหลากหลายหน่วยงานทั้งภายใน
และภายนอก กรณีที่บทความมีผู้นิพ นธ์ร่วมที่เป็น บุคคลจากหน่ว ยงานภายในและหน่ว ยงานภายนอก
ให้ถือว่าเป็นบทความจากหน่วยงานภายนอก
(๗) มีบทคัดย่อของบทความที่เป็นทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษทุกบทความ กรณีที่บทความ
ตีพิมพ์เป็นภาษาต่างประเทศอื่น ๆ จะต้องมีบทคัดย่อที่เป็นภาษาอังกฤษด้วย
(๘) มีการตีพิมพ์บทความที่มีรูปแบบการตีพิมพ์ที่ได้มาตรฐาน เป็นรูปแบบเดียวกันในทุกบทความ
ได้แก่ ชื่อและที่อยู่ผู้นิพนธ์ บทคัดย่อ ตัวบทความและเอกสารอ้างอิง
ข้อ ๔ เมื่อสภาสถาบันอุดมศึกษาพิจารณายอมรับวารสารทางวิชาการตามหลักเกณฑ์ข้อ ๓ แล้ว
ให้จัดทําเป็นประกาศให้ทราบเป็นการทั่วไป และแจ้งให้ ก.พ.อ. ทราบ ภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันที่
ออกประกาศ
ข้อ ๕ เพื่อให้วารสารทางวิชาการตามข้อ ๓ ได้มีการพัฒนาขึ้นไปเป็นที่ยอมรับตามข้อ ๒
จึงกํา หนดให้หลั กเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิช าการตามข้อ ๓ มีผลบั งคับ ใช้เป็ น เวลา ๓ ปี
นับตั้งแต่วันที่ประกาศ ก.พ.อ. นี้มีผลบังคับใช้ หากพ้นระยะเวลาดังกล่าว ก.พ.อ. จะไม่รับรองวารสาร
ตามข้อ ๓
ประกาศ ณ วันที่ ๒๙ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๖
จาตุรนต์ ฉายแสง
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
ประธาน ก.พ.อ.

เอกสารแนบท้ายประกาศ
วารสารทางวิชาการทีเ่ ป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. กําหนด ได้แก่ วารสารที่มีชื่ออยู่ใน
ฐานข้อมูลทีเ่ ป็นที่ยอมรับในระดับชาติและระดับนานาชาติ ดังต่อไปนี้
๑. ฐานข้อมูลระดับนานาชาติ
- Academic Search Premier (http://www.ebsco.com/home)
(select ebscohost and then academic search premier)
- Agricola (http://agricola.nal.usda.gov)
- BIOSIS (http://www.biosis.org)
- CINAHL (http://www.ebscohost.com/academic/cinahl-plus-with-full-text)
- EiCOMPENDEX (http://www.ei.org)
- ERIC (http://www.eric.ed.gov/)
- H.W.Wilson (http://www.ebscohost.com)
(select ebscohost and then H.W.Wilson)
- Infotrieve (http://www.infotrieve.com)
- Ingenta Connect (http://www.ingentaconnect.com)
- INSPEC (http://www.theiet.org/publishing/inspec)
- MathSciNet (http://www.ams.org/mathscinet)
- MEDLINE/Pubmed (http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/)
- PsycINFO (http://www.apa.org/pubs/databases/psycinfo/index.aspx)
- Pubmed (http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/)
- ScienceDirect (http://www.sciencedirect.com)
- SciFinder (https://scifinder.cas.org/)
- Scopus (http://www.info.scopus.com)
- Social Science Research Network
(http://papers.ssrn.com/sol3/DisplayAbstractSearch.cfm)
- Web of Knowledge (http://wokinfo.com)
๒. ฐานข้อมูลระดับชาติ ได้แก่ ศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (Thai Journal
Citation Index -- TCI) เฉพาะวารสารที่มีชื่ออยู่ในกลุ่มที่ ๑ และกลุม่ ที่ ๒
(http://www.kmutt.ac.th/jif/public_html/list%20journal.php)
หมายเหตุ

กรณีที่มกี ารเปลี่ยนแปลงชื่อฐานข้อมูล ก.พ.อ. จะได้มีการประกาศเพิม่ เติมต่อไป
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บัญชีรายชื่อวารสารวิชาการ
(ระยะเวลาการรับรองคุณภาพวารสารเป็นระยะเวลา 5 ปี คือ
วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2558 – 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562)
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รายชื่อวารสารที่ผา่ นการรับรองคุณภาพจาก TCI (กลุ่มที่ 1)
วารสารกลุ่มนี้ เป็นวารสารที่ผ่านการรับรองคุณภาพของ TCI (จนถึง 31 ธันวาคม 2562) และอยู่
ในฐานข้อมูล TCI และจะถูกพิจารณาคัดเลือกเข้าสู่ฐานข้อมูล ASEAN Citation Index (ACI) ต่อไป
ลาดับ
ISSN
ชื่อวารสาร
1
0858-0855 ABAC Journal
2
2287-0741 Applied Environmental Research
3
2351-0307 ASEAN Journal of Management
4
1905-7415 Asian Biomedicine
5
0125-877X Asian Pacific Journal of Allergy and Immunology
6
1686-0039 AU Journal of Management
7
1685-4322 BU Academic Review
8
0125-6726 Buffalo Bulletin
9
1905-6931 CATALYST
10 0125-2526 Chiang Mai Journal of Science
11 1685-1994 Chiang Mai University Journal of Natural Sciences
12 1905-050X ECTI Transactions on Computer and Information Technology
13 1685-9545 ECTI Transactions on Electrical Eng., Electronics, and
Communications
14 0125-8281 Engineering Journal
15 1686-5456 Environment and Natural Resources Journal
16 1905-5986 HRi : Journal of Human Resource intelligence
17 1686-9141 International Journal of Agricultural Technology
18 1906-4675 International Journal of Behavioral Science
19 1905-7172 International Journal of Renewable Energy
20 0858-7027 International Journal of the Computer, The Internet and
Management
21 1865-8646 Journal of English Studies
22 0857-4421 Journal of Health Research
23 0857-5754 Journal of Physiological and Biomedical Sciences
24 2228-8279 Journal of Urban Culture Research
25 0075-5192 Kasetsart Journal (Natural Science)
26 0125-796X Kasetsart University Fisheries Research Bulletin
27 1906-151X King Mongkuts University of Technology North Bangkok International
Journal of Applied Science and Technology
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ลาดับ
ISSN
ชื่อวารสาร
28 1905-7326 LEARN Journal : Language Education and Acquisition Research
Network
29 1905-7873 Maejo International Journal of Science and Technology
30 0125-1570 Mahidol University Journal of Pharmaceutical Sciences
31 0859-9920 MANUSYA, Journal of Humanities
32 1905-7210 Nakhara: Journal of Environmental Design and Planning
33 1906-3865 NIDA Case Research Journal
34 1686-5561 NU. International Journal of Science
35 2286-8933 Outbreak, Surveillance and Investigation Reports
36 1906-8107 Pacific Rim International Journal of Nursing Research
37 1905-3193 Rajabhat Journal of Sciences, Humanities and Social Sciences
38 2229-063X Rangsit Journal of Arts and Sciences
39 1906-6406 Scholar
40 1513-1874 ScienceAsia
41 1513-4717 Silpakorn University Journal of Social Sciences, Humanities and Arts
42 1905-9159 Silpakorn University Science and Technology Journal
43 0125-3395 Songklanakarin Journal of Science and Technology
44 2286-8984 Southeast Asian Journal of Economics
45 0858-849X Suranaree Journal of Science and Technology
46 0495-3843 Thai Forest Bulletin (Botany)
47 0857-8664 Thai Journal of Genetics
48 0857-6084 Thai Journal of Obstetrics and Gynaecology
49 1685-9057 Thailand Statistician
50 0859-4074 Thammasat International Journal of Science and Technology
51 0859-5747 Thammasat Review
52 0857-6033 The International Journal of East Asian Studies
53 0859-3604 The Journal of Risk Management and Insurance
54 1905-7725 The New English Teacher
55 0125-4685 The Thai Journal of Pharmaceutical Sciences
56 1906-5582 UTCC International Journal of Business and Economics
57 1686-3933 Walailak Journal of Science and Technology
58 1513-4458 กระแสวัฒนธรรม
59 0125-0485 แก่นเกษตร
60 0125-7501 ขอนแก่นเวชสาร
61 1906-117x ครุศาสตร์สาร
62 0125-2208 จดหมายเหตุทางแพทย์ แพทยสมาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์
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ลาดับ
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98

ISSN
0125-6564
0875-6920
1686-4395
1905-3460
1686-9540
1513-5241
0858-6160
0125-7560
0857-1406
1686-0101
0857-0442
0857-8052
0125-1252
2287-0121
1906-215X
0859-0001
0125-7242
0125-4634
2229-0893
2286-718X
0854-9849
1686-7319
1906-5485
1905-6303
0857-4553
2351-0358
1906-0025
2286-9824
1685-991X
1906-506x
0858-5520
1905-7121
0857-0841
0857-0108
1685-8379
1513-5667

ชื่อวารสาร
จุฬาลงกรณ์ธุรกิจปริทัศน์
เชียงใหม่ทันตแพทยสาร
ดารงวิชาการ
ไทยเภสัชศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ
ไทยไภษัชยนิพนธ์
ธรรมศาสตร์เวชสาร
นิเทศศาสตร์ปริทัศน์
พุทธชินราชเวชสาร
ภาษาและภาษาศาสตร์
รมยสาร
รัฏฐาภิรักษ์
รามาธิบดีพยาบาลสาร
วชิรเวชสาร
วารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์
วารสาร มทร.อีสาน
วารสาร อัล-ฮิกมะฮฺ มหาวิทยาลัยฟาฏอนี
วารสารกองการพยาบาล
วารสารกายภาพบาบัด
วารสารการจัดการ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏลาปาง
วารสารการจัดการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
วารสารการจัดการภาครัฐและภาคเอกชน
วารสารการจัดการสมัยใหม่
วารสารการจัดการสิ่งแวดล้อม
วารสารการบริการและการท่องเที่ยวไทย
วารสารการพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต
วารสารการพยาบาลและการดูแลสุขภาพ
วารสารการพยาบาลและสุขภาพ
วารสารการพัฒนาชุมชนและคุณภาพชีวิต
วารสารการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
วารสารการเมือง การบริหาร และกฎหมาย
วารสารการวัดผลการศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
วารสารการวิจัยเพื่อพัฒนาชุมชน (มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์)
วารสารเกษตร
วารสารเกษตรพระจอมเกล้า
วารสารเกษตรพระวรุณ
วารสารเกษมบัณฑิต
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ลาดับ
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134

ISSN
0858-4338
1513-3613
0859-8835
1685-2699
1685-3954
1685-6481
0125-6416
1905-2707
0215-2534
0125-2682
0125-5347
1906-0870
1685-8573
1905-9329
2229-1210
1686-0667
0125-3670
0125-4960
1513-4164
1906-425X
0125-2836
0125-233x
1905-6826
1905-3746
0859-9750
2228-9658
1905-9647
1905-1603
0857-2143
1906-7658
0867-0884
0125-0078
0857-3743
1906-652X
1513-5217
0857-605X

ชื่อวารสาร
วารสารคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
วารสารคณะพลศึกษา
วารสารครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
วารสารครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
วารสารครุศาสตร์อุตสาหกรรม
วารสารควบคุมโรค
วารสารญี่ปุ่นศึกษา
วารสารดนตรีรังสิต
วารสารทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
วารสารเทคนิคการแพทย์
วารสารเทคนิคการแพทย์เชียงใหม่
วารสารเทคโนโลยีภาคใต้
วารสารเทคโนโลยีสารสนเทศ
วารสารเทคโนโลยีสุรนารี
วารสารเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
วารสารไทยคดีศึกษา
วารสารธรรมศาสตร์
วารสารนักบริหาร
วารสารนิด้าภาษาและการสื่อสาร
วารสารนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
วารสารบรรณศาสตร์ มศว
วารสารบริหารธุรกิจ
วารสารบริหารธุรกิจ นิด้า
วารสารบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการสื่อการ
วารสารบริหารธุรกิจเทคโนโลยีมหานคร
วารสารบริหารธุรกิจศรีนครินทรวิโรฒ
วารสารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฎวไลยอลงกรณ์
วารสารบัณฑิตศึกษาปริทรรศน์
วารสารประชากรศาสตร์
วารสารปัญญาภิวัฒน์
วารสารปาริชาต
วารสารพยาบาล
วารสารพยาบาลกระทรวงสาธารณสุข
วารสารพยาบาลตารวจ
วารสารพยาบาลทหารบก
วารสารพยาบาลโรคหัวใจและทรวงอก
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ลาดับ
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170

ISSN
0125-8885
0858-1231
1513-5454
0125-7021
0125-8958
0857-5371
1906-7038
1686-1442
2228-9453
0125-3689
1905-7881
0859-2667
0857-264X
0125-2488
0857-7285
0125-6424
1906-5574
0125-3832
1905-0852
1686-445X
2286-7139
2228-8244
1685-1412
2228-9356
1906-5681
0858-7418
1905-2383
1905-4165
0857-5428
0859-418X
1905-1344
0125-6882
0858-2025
0859-3957
1906-3334
1905-2847

ชื่อวารสาร
วารสารพยาบาลศาสตร์
วารสารพยาบาลศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
วารสารพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม
วารสารพยาบาลศาสตร์และสุขภาพ
วารสารพยาบาลสงขลานครินทร์
วารสารพยาบาลสาธารณสุข
วารสารพฤกษศาสตร์ไทย
วารสารพฤติกรรมศาสตร์
วารสารพฤติกรรมศาสตร์เพื่อการพัฒนา
วารสารพัฒนบริหารศาสตร์
วารสารพัฒนาการเรียนการสอน มหาวิทยาลัยรังสิต
วารสารพัฒนาสังคม
วารสารพิษวิทยาไทย
วารสารภาษา
วารสารภาษาปริทัศน์
วารสารภาษาและวัฒนธรรม
วารสารเภสัชกรรมไทย
วารสารเภสัชวิทยา
วารสารเภสัชศาสตร์อีสาน
วารสารมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
วารสารมหาวิทยาลัยคริสเตียน
วารสารมหาวิทยาลัยนครพนม
วารสารมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์
วารสารมหาวิทยาลัยนเรศวร : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
วารสารมหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา
วารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
วารสารมหาวิทยาลัยศิลปากร
วารสารรัฐประศาสนศาสตร์
วารสารราชพฤกษ์
วารสารโรงพยาบาลชลบุรี
วารสารโลหิตวิทยาและเวชศาสตร์บริการโลหิต
วารสารวิจัย มข.
วารสารวิจัย มสด สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
วารสารวิจัย มสด สาขาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
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ลาดับ
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206

ISSN
1905-5536
1906-0319
1905-7393
0858-9437
0125-278X
2229-2802
1906-2605
0125-8850
1905-2022
1905-0793
1906-0572
0125-2437
2350-9600
1906-5078
2286-9018
1906-5337
1685-4489
1905-3819
2229-2683
1686-9869
0857-684x
0858-4540
1686-7440
1905-9590
1905-162x
2286-6175
1905-6583
2286-9832
1686-5715
0858-4923
1905-9450
1686-8293
0857-9296
1906-070x
0857-7927
0859-4562

ชื่อวารสาร
วารสารวิจัยทางการศึกษา
วารสารวิจัยทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ
วารสารวิจัยเทคโนโลยีการประมง
วารสารวิจัยระบบสาธารณสุข
วารสารวิจัยและพัฒนา มจธ.
วารสารวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
วารสารวิจัยและพัฒนาระบบสุขภาพ
วารสารวิจัยและส่งเสริมวิชาการเกษตร
วารสารวิจัยและสาระสถาปัตยกรรม/การผังเมือง
วารสารวิจัยสมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทยฯ
วารสารวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
วารสารวิชาการ โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า
วารสารวิชาการ วิทยาลัยแสงธรรม
วารสารวิชาการการท่องเที่ยวไทยนานาชาติ
วารสารวิชาการคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏลาปาง
วารสารวิชาการคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
วารสารวิชาการครุศาสตร์อุตสาหกรรม พระจอมเกล้าพระนครเหนือ
วารสารวิชาการเครือข่ายบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ
วารสารวิชาการเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
วารสารวิชาการพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
วารสารวิชาการมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยการจัดการและเทคโนโลยีอีสเทิร์น
วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น
วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย ฉบับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
วารสารวิชาการราชภัฏตะวันตก
วารสารวิชาการและวิจัยสังคมศาสตร์
วารสารวิชาการศรีปทุม ชลบุรี
วารสารวิชาการสาธารณสุข
วารสารวิชาการอุตสาหกรรมศึกษา
วารสารวิชาชีพบัญชี
วารสารวิทยบริการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
วารสารวิทยาลัยดุสิตธานี
วารสารวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ
วารสารวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครราชสีมา
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ลาดับ
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242

ISSN
0859-6808
0858-110X
1686-6959
0125-2364
0857-1600
1513-7430
0858-7612
0858-4435
2229-1547
1685-7941
2228-8864
0857-2933
0857-2178
1905-4548
1513-4652
1513-7287
2228-8724
0857-4405
1906-7208
0859-5127
1905-9922
0857-0914
0858-9291
1906-2540
1906-2044
0125-6985
0859-2330
1685-408X
0857-2127
1686-6541
0125-7356
0125-0590
0857-3166
0125-5169
1905-1387
2228-8457

ชื่อวารสาร
วารสารวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อุตรดิตถ์
วารสารวิทยาลัยพยาบาลพระปกเกล้า จันทบุรี
วารสารวิทยาลัยราชสุดาเพื่อการวิจัยและพัฒนาคนพิการ
วารสารวิทยาศาสตร์ มข.
วารสารวิทยาศาสตร์ มศว.
วารสารวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ
วารสารวิทยาศาสตร์บูรพา
วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.ธัญบุรี
วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
วารสารวิเทศศึกษา
วารสารวิธีวิทยาการวิจัย
วารสารวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
วารสารวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
วารสารวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม
วารสารศรีปทุมปริทัศน์ ฉบับมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
วารสารศรีปทุมปริทัศน์ ฉบับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
วารสารศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล
วารสารศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่
วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
วารสารศูนย์การศึกษาแพทยศาสตร์คลินิก โรงพยาบาลพระปกเกล้า
วารสารเศรษฐศาสตร์ประยุกต์
วารสารเศรษฐศาสตร์ปริทรรศน์
วารสารสถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ
วารสารสมาคมจิตแพทย์แห่งประเทศไทย
วารสารสมาคมนักวิจัย
วารสารสมาคมวิศวกรรมเกษตรแห่งประเทศไทย
วารสารสวนปรุง
วารสารสังคมลุ่มนาโขง
วารสารสังคมวิทยามานุษยวิทยา
วารสารสังคมศาสตร์
วารสารสังคมสงเคราะห์ศาสตร์
วารสารสัตวแพทย์
วารสารสาธารณสุขและการพัฒนา
วารสารสารสนเทศศาสตร์
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ลาดับ
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263

ISSN
0858-8899
1686-3690
0859-497X
0857-6955
0857-2690
1906-9790
0857-0086
0125-4820
0857-2038
0125-8370
0045-9917
0859-9254
1905-0488
0125-8273
1905-615X
0125-6491
1513-1076
1905-7571
0125-152X
1686-1841
0125-8435

ชื่อวารสาร
วารสารสานักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 6 ขอนแก่น
วารสารสานักบัณฑิตอาสาสมัคร
วารสารสุขภาพจิตแห่งประเทศไทย
วารสารสุโขทัยธรรมาธิราช
วารสารสุทธิปริทัศน์
วารสารหน่วยวิจัยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อมเพื่อการเรียนรู้
วารสารห้องสมุด
วารสารอักษรศาสตร์
วารสารอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
วิทยาสารเกษตรศาสตร์ สาขาสังคมศาสตร์
วิทยาสารทันตแพทยศาสตร์
วิทยาสารทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
วิทยาสารทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
วิศวกรรมสาร มข.
วิศวกรรมสาร มหาวิทยาลัยนเรศวร
เวชชสารสัตวแพทย์
สยามวิชาการ
สัตวแพทย์มหานครสาร
สารศิริราช
หน้าจั่ว ว่าด้วยประวัติศาสตร์สถาปัตยกรรมและสถาปัตยกรรมไทย
สงขลานครินทร์เวชสาร
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รายชื่อวารสารที่ผา่ นการรับรองคุณภาพจาก TCI (กลุ่มที่ 2)
วารสารกลุ่มนี เป็นวารสารที่ผ่านการรับรองคุณภาพของ TCI (จนถึง 31 ธันวาคม 2562) และอยู่
ในฐานข้อมูล TCI
ลาดับ
ISSN
ชื่อวารสาร
1
2229-127X ASEAN Engineering Journal Part A
2
1905-856x Asian Journal of Literature, Culture and Society
3
1906-3296 AU-GSB e-Journal
4
0858-7531 Bulletin of Health, Science and Technology
5
0859-9238 Engineering Transactions
6
1906-8700 International Journal of Agricultural Travel and Tourism
7
1906-8654 International Journal of Asian Tourism Management
8
1906-2257 Journal of Applied Animal Science
9
0857-717X Journal of Population and Social Studies
10 1905-9566 Journal of Supply Chain Management Research and Practice
11 1513-6442 Prajna Vihara : Journal of Philosophy and Religion
12 1905-8446 RMUTT Global Business and Economics Review
13 0859-2659 Sasin Journal of Management
14 0859-2446 Thai Journal of Gastroenterology
15 2286-7333 Thai Journal of Science and Technology
16 2408-1000 Thammasat Business Law Journal
17 2287-9674 The Bangkok Medical Journal
18 1513-1025 Thoughts
19 2408-1248 Veridian E-Journal Science and Technology Silpakorn University
20 1906-3431 Veridian E-Journal, Silpakorn University
21 0857-5118 จักษุเวชสาร
22 0125-6483 จุฬาลงกรณ์เวชสาร
23 1906-649x เชียงรายเวชสาร
24 0857-2992 บทบัณฑิตย์
25 0125-5118 พยาบาลสาร
26 0125-5061 มนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์
27 0125-135X รัฐศาสตร์สาร
28 0859-8185 ราชภัฏเพชรบูรณ์สาร
29 1513-9956 วรรณวิทัศน์
30 0859-9343 วารสาร มฉก.วิชาการ
31 0125-3093 วารสารกฎหมาย
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ลาดับ
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67

ISSN
1906-1560
1906-3253
1686-5103
1906-103X
1906-4950
1906-7933
1906-2230
0859-3949
1906-1773
0859-3299
2228-8562
1906-3016
1906-456X
1905-2693
0859-5453
1513-9980
0858-0944
0858-3080
1905-8160
0125-8095
0857-1384
1686-9443
2229-1997
1905-2960
0858-0006
1905-9582
1905-1972
1513-5462
2286-9581
0859-9432
2229-1148
0857-880X
0857-6653
1686-3070
1686-5375
1686-7459

ชื่อวารสาร
วารสารกฎหมาย คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
วารสารกระบวนการยุติธรรม
วารสารการเกษตรราชภัฏ
วารสารการบริหารท้องถิ่น
วารสารการบริหารและพัฒนา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
วารสารการบัญชีและการจัดการ
วารสารการประชาสัมพันธ์และการโฆษณา
วารสารการพยาบาล การสาธารณสุข และการศึกษา
วารสารการพยาบาลและการศึกษา
วารสารการแพทย์และวิทยาศาสตร์สุขภาพ
วารสารการเมืองการปกครอง
วารสารการวิจัย กาสะลองคา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
วารสารการวิจัยการพัฒนาการบริหาร
วารสารการศึกษาและการพัฒนาสังคม
วารสารการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม
วารสารก้าวทันโลกวิทยาศาสตร์
วารสารกุมารเวชศาสตร์
วารสารเกือการุณย์
วารสารความปลอดภัยและสุขภาพ
วารสารความหลากหลายทางวัฒนธรรม
วารสารคหเศรษฐศาสตร์
วารสารคุณภาพชีวิตกับกฎหมาย
วารสารเครือข่ายญี่ปุ่นศึกษา
วารสารจักษุธรรมศาสตร์
วารสารจันทรเกษมสาร
วารสารจีนวิทยา
วารสารจีนศึกษา
วารสารช่อพะยอม
วารสารชุมชนวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
วารสารเซนต์จอห์น
วารสารดุษฎีบัณฑิตทางสังคมศาสตร์
วารสารทันตาภิบาล
วารสารเทคนิคการแพทย์และกายภาพบาบัด
วารสารเทคโนโลยีการอาหาร มหาวิทยาลัยสยาม
วารสารเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
วารสารไทยศึกษา
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ลาดับ
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95

ISSN
1905-713X
1906-2141
0857-3867
0859-085X
1685-5477
1513-2226
1513-007X
1685-2257
1686-6916
2229-2756
1905-5811
1906-9839
1905-9949
1686-0632
1906-3849
1906-0769
0125-1902
1905-6729
2228-9801
1513-8607
1906-7925
0857-5452
1686-7467
0858-8325
0125-7323
0859-3485
0125-2690
2408-1256

96
97
98
99
100
101
102

0859-5992
1906-1048
2229-0141
1905-3959
0859-9807
0857-4677
1906-0181

ชื่อวารสาร
วารสารธุรกิจปริทัศน์
วารสารนเรศวรพะเยา
วารสารนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
วารสารนิเทศศาสตร์
วารสารนิเทศศาสตร์ธุรกิจบัณฑิตย์
วารสารนิเทศสยามปริทัศน์
วารสารบริการการศึกษาบัวบัณฑิต
วารสารบริหารการศึกษา มศว
วารสารบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น
วารสารบัณฑิตวิจัย
วารสารบัณฑิตวิทยาลัย พิชญทรรศน์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
วารสารบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
วารสารบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
วารสารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
วารสารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
วารสารบัณฑิตศึกษามนุษยศาสตร์สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
วารสารประวัติศาสตร์
วารสารประสาทวิทยาศาสตร์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
วารสารประสาทวิทยาแห่งประเทศไทย
วารสารเผยแพร่ความรู้ทางวิชาการและงานวิจัย
วารสารพยาบาลสภากาชาดไทย
วารสารพัฒนาเทคนิคศึกษา
วารสารพิฆเนศวร์สาร
วารสารพุทธศาสน์ศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
วารสารแพทย์เขต 42128
วารสารมนุษยศาสตร์
วารสารมนุษยศาสตร์ปริทรรศน์
วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูล
สงคราม
วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
วารสารมนุษยศาสตร์สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
วารสารมหาวิทยาลัยทักษิณ
วารสารมหาวิทยาลัยพายัพ
วารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
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ลาดับ
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128

ISSN
1906-5965
1686-9311
0125-7609
2286-9328
0859-9424
1905-9183
0125-300X
1906-4241
0125-2038
1686-8579
0859-7251
0857-6149
0857-1724
2229-0931
1906-201X
1906-6627
1686-3437
1906-3628
1513-8410
1905-4963
2286-7171
1906-1730
1906-1722
1906-327X
1905-1867
2351-0374

129

2351-0366

130
131
132
133
134
135
136

2229-2365
0857-9180
1906-1137
0857-2100
2286-6590
2286-7589
2228-8473

ชื่อวารสาร
วารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
วารสารมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี)
วารสารร่มพฤกษ์
วารสารรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์
วารสารราชนครินทร์
วารสารราชวิทยาลัยพยาธิแพทย์แห่งประเทศไทย
วารสารรามคาแหง ฉบับมนุษยศาสตร์
วารสารเรียนไทย
วารสารโรคมะเร็ง
วารสารโรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์
วารสารโรงพยาบาลสกลนคร
วารสารโลหะ วัสดุ และแร่
วารสารวนศาสตร์
วารสารวไลยอลงกรณ์ปริทัศน์
วารสารวิจัย มข. (ฉบับบัณฑิตศึกษา)
วารสารวิจัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
วารสารวิจัยพลังงาน
วารสารวิจัยเพื่อการพัฒนาเชิงพืนที่
วารสารวิจัยราชภัฏเชียงใหม่
วารสารวิจัยราชภัฏพระนคร
วารสารวิจัยราชภัฏพระนคร สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
วารสารวิจัยรามคาแหง ฉบับมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
วารสารวิจัยรามคาแหง ฉบับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
วารสารวิจัยราไพพรรณี
วารสารวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
วารสารวิจัยและพัฒนา วไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ สาขามนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์
วารสารวิจัยและพัฒนา วไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ สาขาวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี
วารสารวิจัยและพัฒนาหลักสูตร
วารสารวิจัยสังคม
วารสารวิจัยสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
วารสารวิชาการ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี
วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
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ลาดับ
137
138
139
140

ISSN
1686-4409
1906-392X
2228-8120
2286-9514

141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171

1905-1212
0125-5134
2286-7856
1906-7186
1686-0650
2229-1636
1905-9469
2286-6183
1906-0432
1906-5949
1513-3443
0858-9216
0859-1083
0125-8362
1906-2397
1906-3180
1685-2354
1686-4522
0125-0369
1513-7805
1686-9664
1513-7201
1686-4530
1685-5280
1686-2961
0857-5290
0125-8192
1906-6023
1513-9131
1686-5596
1906-8352

ชื่อวารสาร
วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
วารสารวิชาการ วิศวกรรมศาสตร์ ม.อบ.
วารสารวิชาการ ศิลปะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
วารสารวิชาการ สมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย (วิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี)
วารสารวิชาการคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
วารสารวิชาการคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สจล.
วารสารวิชาการคุณธรรมความดี
วารสารวิชาการนายเรืออากาศ
วารสารวิชาการบัณฑิตวิทยาลัยสวนดุสิต
วารสารวิชาการปทุมวัน
วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยธนบุรี
วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย ฉบับสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
วารสารวิชาการและวิจัย มทร.พระนคร
วารสารวิชาการศิลปศาสตร์ประยุกต์
วารสารวิชาการศึกษาศาสตร์ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
วารสารวิชาการสมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย
วารสารวิชาการสานักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 5 จังหวัดนครราชสีมา
วารสารวิทยาการจัดการ
วารสารวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
วารสารวิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
วารสารวิทยาลัยพาณิชยศาสตร์บูรพาปริทัศน์
วารสารวิทยาศาสตร์ คชสาส์น
วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร
วารสารวิทยาศาสตร์ประยุกต์
วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา
วารสารวิทยาศาสตร์แห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
วารสารวิศวกรรมศาสตร์ ราชมงคลธัญบุรี
วารสารวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมไทย
วารสารศรีนครินทรวิโรฒวิจัยและพัฒนา (สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์)
วารสารศาสตร์
วารสารศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
วารสารศิลปศาสตร์
วารสารศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
วารสารศิลปากรศึกษาศาสตร์วิจัย มหาวิทยาลัยศิลปากร
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ลาดับ
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207

ISSN
0125-3212
1905-9574
1905-4653
0857-1511
1513-9514
0857-1791
1686-378X
1685-3008
0859-1113
1685-9855
2228-8376
1906-7836
1513-1262
0857-0604
1905-4084
1905-372X
1513-4261
1685-2494
1513-8429
1686-9192
0859-2055
1906-2508
0858-396X
0858-2297
1905-7164
0125-1678
1513-7015
1906-8557
0125-2674
1686-1868
1905-7520
0125-4987
2287-0326
2232-0814
1685-6740
0125-5614

ชื่อวารสาร
วารสารศึกษาศาสตร์
วารสารศึกษาศาสตร์ ฉบับวิจัยบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น
วารสารศึกษาศาสตร์ มสธ.
วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
วารสารศูนย์ศึกษาเอเชียตะวันออก
วารสารเศรษฐศาสตร์ธรรมศาสตร์
วารสารสงขลานครินทร์ ฉบับสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
วารสารสถาบันพระปกเกล้า
วารสารสถาบันวิจัยญาณสังวร มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
วารสารสถาบันวิชาการป้องกันประเทศ
วารสารสภาการพยาบาล
วารสารสมาคมครูภาษาฝรั่งเศสแห่งประเทศไทย
วารสารสมาคมปรัชญาและศาสนาแห่งประเทศไทย
วารสารสมาคมโรคหลอดเลือดสมองไทย
วารสารสมาคมสารวจข้อมูลระยะไกลและสารสนเทศภูมิศาสตร์แห่งประเทศไทย
วารสารสหวิทยาการ
วารสารสหศาสตร์
วารสารสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
วารสารสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
วารสารสังคมศาสตร์วิชาการ
วารสารสัตว์ป่าเมืองไทย
วารสารสัตวแพทยศาสตร์ มข.
วารสารสาธารณสุข มหาวิทยาลัยบูรพา
วารสารสาธารณสุขศาสตร์
วารสารสารสนเทศ
วารสารสิ่งแวดล้อมศึกษา-สสศท
วารสารสุขศึกษา พลศึกษา และสันทนาการ
วารสารหาดใหญ่วิชาการ
วารสารอัล-นูร บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยฟาฏอนี
วารสารอายุรศาสตร์เขตร้อนและปาราสิตวิทยา
วารสารอิเล็กทรอนิกส์การเรียนรู้ทางไกลเชิงนวัตกรรม
วารสารอิเล็กทรอนิกส์ด้านการศึกษาทางไกล
วิทยาการวิจัยและวิทยาการปัญญา
วิทยาสารทันตแพทยศาสตร์มหิดล
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ลาดับ
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220

ISSN
0857-4154
2286-668X
0125-1724
0857-1287
0857-6823
0125-7722
0857-3123
1905-2863
1686-5731
2408-0845
0857-1457
0859-015X
0125-3638

ชื่อวารสาร
วิศวกรรมสาร มก.
วิศวกรรมสารเกษมบัณฑิต
วิศวสารลาดกระบัง
วิสัญญีสาร
เวชศาสตร์ฟื้นฟูสาร
เวชสารแพทย์ทหารบก
ศรีนครินทร์เวชสาร
ศิลปศาสตร์ปริทัศน์
เศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจปริทัศน์
สักทอง : วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
หน้าจั่ว : วารสารวิชาการ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
อินฟอร์เมชั่น
เอเชียปริทัศน์
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การสืบค้นข้อมูลจากฐานข้อมูล Scopus
วิธีการสืบค้นข้อมูลบทความของอาจารย์ / นักศึกษา ที่ตีพิมพ์เผยแพร่ในฐานข้อมูล scopus ดังนี้
1. ไปที่เว็บ http://www.scopus.com/

2. พิมพ์นามสกุลอาจารย์/นักศึกษา เป็นภาษาอังกฤษ ในช่อง search for กรอบหมายเลข 1 และเลือก
รายการว่าสืบค้นในลักษณะ author กรอบหมายเลข 2 เลือกปีที่ต้องการสืบค้น กรอบหมายเลข 3 คลิ๊ก
search กรอบหมายเลข 4 ตามรูป

2

1
3

4
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3. จะปรากฏผลงานอาจารย์/นักศึกษาที่ตีพิมพ์ลงวารสารซึ่งอยู่ในฐานข้อมูล scopus โดยมีรายละเอียด ปี
ที่เผยแพร่ ชื่อบทความ ชื่อผู้เขียนบทความ และผลงานในแต่ละบทความมี จานวนการอ้างอิง (cited by)
ตามรูปด้านล่าง
ข้อสังเกต : บทความตีพิมพ์ที่ปรากฏในหน้านี้ จะเป็นบทความที่อาจารย์ /นักศึกษาตีพิมพ์ทั้งหมด
จะมีทั้งที่มีการอ้างอิง และไม่มีโดยสามารถดูได้จากช่อง cited by ถ้าเป็นศูนย์ แสดงว่าบทความนั้นยังไม่
เคยมีการอ้างอิงเลย และเราสามารถเข้าตารางสรุป จานวนในแต่ล ะปี ได้จากหน้านี้เหมือ นกัน โดยท า
เครื่องหมาย  หน้าบทความทั้งหมดที่เป็น □ ของทุกบทความ กรอบหมายเลข 5 แล้ว click คาว่า View
cited overview กรอบหมายเลข 6 จะปรากฏหน้าที่เป็นตารางเหมือนกัน ซึ่งผลงานที่ปรากฏจะมีเฉพาะ
ผลงานที่ถูก cite บทความไหนที่ไม่มีการ cite จะไม่ปรากฏข้อมูล ตามรูป

5

6
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หมายเหตุ : ตัวบ่ งชี้ ส กอ.4.2 คุ ณ ภาพอาจารย์ ของการประเมินคุณ ภาพระดับ หลั กสู ตร เรื่อง
จานวนบทความของอาจารย์ประจาหลักสูตรปริญญาเอกที่ได้รับการอ้างอิงในฐานข้อมูล TCI และ Scopus
ต่อจานวนอาจารย์ประจาหลักสูตร จะนับรวมการอ้างอิงตนเอง แต่ ตัวบ่งชี้มธ.8 สัดส่วนของจานวนการ
อ้างอิง (Citation) บทความในฐานข้อมูล Scopus ต่อจานวนบทความที่ตีพิมพ์ในฐานข้อมูล Scopus จะ
ไม่นับรวมการอ้างอิงตนเอง ซึ่งตารางที่แสดงนั้นจะเป็นตารางที่รวมการอ้างอิงตนเอง หากต้องการดูข้อมูล
ที่ไม่รวมการอ้างอิงตนเอง ต้องคลิกที่คาว่า Exclude self citations และคลิก update
ข้อควรระวัง คือ อย่าลืมเลือกช่วงของปีที่ต้องการสืบค้น
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กรณีอยากทราบข้อสรุปจานวนผลงานอาจารย์/นักศึกษา ทั้งหมด ในภาพรวม ทั้งการเผยแพร่ผลงาน
และการถูกอ้างอิงผลงาน ให้คลิ๊กที่คาว่า “ Author search “ ในหน้าแรก
1. พิมพ์น ามสกุลอาจารย์/นั กศึกษา เป็น ภาษาอังกฤษ ในช่อง Author Last Name กรอบหมายเลข 7
จากนั้นคลิก search กรอบหมายเลข 8

8
7

2. ปรากฏตารางตามรูป
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3. ทาเครื่องหมาย  หน้าชือ่ อาจารย์ คลิ๊กคาว่า View citation overview จะปรากฏภาพตามรูป
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4. หากไม่ต้องนับ รวมการอ้างอิงตนเองให้ คลิกที่คาว่า Exclude self citations of selected author
หรือ Exclude self citations of all authors และคลิก update ข้อควรระวัง คือ อย่าลืมเลือกช่วงของปี
ที่ต้องการสืบค้น

5. ฝั่ งซ้ายมือจะปรากฏชื่อผลงานที่ได้รับ การตีพิมพ์ เผยแพร่ ทั้ งหมด พร้อมปีที่ เผยแพร่ เลื อกดูเฉพาะ
ปี ที่ ต้ อ งการ ในส่ ว นของช่ อ งด้ า นขวาที่ หั ว ด้ า นบนเขี ย นค าว่า Citations ใช้ ดู จ านวนการอ้ างอิ งของ
บทความปีที่ต้องการ สามารถปริ้นหน้านี้เพื่อประกอบเป็นหลักฐานยืนยันตอนกรรมการมาประเมินได้เลย
หรือนาไปปรับในแบบฟอร์ม File Template มธ. 8 เพื่อนาเข้าระบบ TU QA Online
ข้อควรระวัง คือ อย่าลืมเลือกช่วงของปีที่ต้องการสืบค้น ทั้งจานวนการอ้างอิง และจานวนบทความ
ทั้งหมด

ภาคผนวก ค
Common data Set

ลำดับ

ชื่อข้อมูลพื้นฐำนระดับคณะ

องค์ประกอบที่ 1 กำรผลิตบัณฑิต
1 จำนวนหลักสูตรที่เปิดสอนทั้งหมด
- -ระดับปริญญำตรี
- -ระดับ ป.บัณฑิต
- -ระดับปริญญำโท
- -ระดับปริญญำโทที่มเี ฉพำะแผน ก
- -ระดับปริญญำโทที่มเี ฉพำะแผน ข
- -ระดับปริญญำโท ที่มที ั้งแผน ก และ แผน ข อยู่ในเอกสำรหลักสูตรฉบับเดียวกัน
- -ระดับ ป.บัณฑิตขั้นสูง
- -ระดับปริญญำเอก
2 -จำนวนศูนย์จัดกำรศึกษำนอกสถำนที่ตั้งทั้งหมด
จำนวนหลักสูตรที่จัดกำรเรียนกำรสอนนอกสถำนที่ตั้ง
-ระดับปริญญำตรี
-ระดับ ป.บัณฑิต
-ระดับปริญญำโท
-ระดับ ป.บัณฑิตขั้นสูง
-ระดับปริญญำเอก
3 จำนวนหลักสูตรทั้งหมดที่ได้รับอนุมตั ติ ำมกรอบ TQF
- -ระดับปริญญำตรี
- -ระดับ ป.บัณฑิต
- -ระดับปริญญำโท
- -ระดับปริญญำเอก
4 จำนวนหลักสูตรวิชำชีพที่เปิดสอนทั้งหมด
- -ระดับปริญญำตรี
- -ระดับ ป.บัณฑิต
- -ระดับปริญญำโท
- -ระดับปริญญำเอก
5 จำนวนหลักสูตรวิชำชีพที่เปิดสอนและได้รับกำรรับรองหลักสูตรจำกองค์กรวิชำชีพทั้งหมด
- -ระดับปริญญำตรี
- -ระดับ ป.บัณฑิต
- -ระดับปริญญำโท
- -ระดับปริญญำเอก

ผลกำรดำเนินงำน

ลำดับ
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6 จำนวนหลักสูตรภำษำอังกฤษหรือหลักสูตรนำนำชำติทั้งหมด
- -ระดับปริญญำตรี
- -ระดับ ป.บัณฑิต
- -ระดับปริญญำโท
- -ระดับปริญญำเอก
7 จำนวนหลักสูตรที่ได้รับกำรประเมินองค์ประกอบที่ 1
- -ระดับปริญญำตรี
- -ระดับ ป.บัณฑิต
- -ระดับปริญญำโท
- -ระดับปริญญำเอก
8 จำนวนหลักสูตรที่ผ่ำนกำรประเมินองค์ประกอบที่ 1
- -ระดับปริญญำตรี
- -ระดับ ป.บัณฑิต
- -ระดับปริญญำโท
- -ระดับปริญญำเอก
9 จำนวนหลักสูตรที่ไม่ผ่ำนกำรประเมินองค์ประกอบที่ 1
- -ระดับปริญญำตรี
- -ระดับ ป.บัณฑิต
- -ระดับปริญญำโท
- -ระดับปริญญำเอก
10 คะแนนประเมินองค์ประกอบที่ 2 - 6 ของหลักสูตร
- -ระดับปริญญำตรี
- -ระดับ ป.บัณฑิต
- -ระดับปริญญำโท
- -ระดับปริญญำเอก
11 จำนวนนักศึกษำปัจจุบนั ทั้งหมดทุกระดับกำรศึกษำ
- -จำนวนนักศึกษำปัจจุบนั ทั้งหมด - ระดับปริญญำตรี
- -จำนวนนักศึกษำปัจจุบนั ทั้งหมด - ระดับ ป.บัณฑิต
- -จำนวนนักศึกษำปัจจุบนั ทั้งหมด - ระดับปริญญำโท
- -จำนวนนักศึกษำปัจจุบนั ทั้งหมด - ระดับ ป.บัณฑิตขั้นสูง
- -จำนวนนักศึกษำปัจจุบนั ทั้งหมด - ระดับปริญญำเอก
12 (สกอ.1.2) จำนวนอำจำรย์ประจำทั้งหมดที่ปฏิบตั งิ ำนจริงและลำศึกษำต่อ แยกตำมวุฒิปริญญำ
หรือเทียบเท่ำ
- -จำนวนอำจำรย์ประจำทั้งหมดที่ปฏิบตั งิ ำนจริงและลำศึกษำต่อ วุฒิปริญญำตรีหรือเทียบเท่ำ
- -จำนวนอำจำรย์ประจำทั้งหมดที่ปฏิบตั งิ ำนจริงและลำศึกษำต่อ วุฒิปริญญำโทหรือเทียบเท่ำ
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- -จำนวนอำจำรย์ประจำทั้งหมดที่ปฏิบตั งิ ำนจริงและลำศึกษำต่อ วุฒิปริญญำเอกหรือเทียบเท่ำ

13 (สกอ.1.3) จำนวนอำจำรย์ประจำทั้งหมดที่ดำรงตำแหน่งอำจำรย์
- -จำนวนอำจำรย์ประจำ (ที่ไม่มตี ำแหน่งทำงวิชำกำร) ที่มวี ุฒิปริญญำตรี หรือเทียบเท่ำ
- -จำนวนอำจำรย์ประจำ (ที่ไม่มตี ำแหน่งทำงวิชำกำร) ที่มวี ุฒิปริญญำโท หรือเทียบเท่ำ
- -จำนวนอำจำรย์ประจำ (ที่ไม่มตี ำแหน่งทำงวิชำกำร) ที่มวี ุฒิปริญญำเอก หรือเทียบเท่ำ
14 (สกอ. 1.3 ) จำนวนอำจำรย์ประจำทั้งหมดที่ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศำสตรำจำรย์
- -จำนวนอำจำรย์ประจำตำแหน่งผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ที่มวี ุฒิปริญญำตรี หรือเทียบเท่ำ
- -จำนวนอำจำรย์ประจำตำแหน่งผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ที่มวี ุฒิปริญญำโท หรือเทียบเท่ำ
- -จำนวนอำจำรย์ประจำตำแหน่งผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ที่มวี ุฒิปริญญำเอก หรือเทียบเท่ำ
15 (สกอ. 1.3 ) จำนวนอำจำรย์ประจำทั้งหมดที่ดำรงตำแหน่งรองศำสตรำจำรย์
- -จำนวนอำจำรย์ประจำตำแหน่งรองศำสตรำจำรย์ ที่มวี ุฒิปริญญำตรี หรือเทียบเท่ำ
- -จำนวนอำจำรย์ประจำตำแหน่งรองศำสตรำจำรย์ ที่มวี ุฒิปริญญำโท หรือเทียบเท่ำ
- -จำนวนอำจำรย์ประจำตำแหน่งรองศำสตรำจำรย์ ที่มวี ุฒิปริญญำเอก หรือเทียบเท่ำ
16 (สกอ. 1.3 ) จำนวนอำจำรย์ประจำทั้งหมดที่ดำรงตำแหน่งศำสตรำจำรย์
- -จำนวนอำจำรย์ประจำตำแหน่งศำสตรำจำรย์ ที่มวี ุฒิปริญญำตรี หรือเทียบเท่ำ
- -จำนวนอำจำรย์ประจำตำแหน่งศำสตรำจำรย์ ที่มวี ุฒิปริญญำโท หรือเทียบเท่ำ
- -จำนวนอำจำรย์ประจำตำแหน่งศำสตรำจำรย์ ที่มวี ุฒิปริญญำเอก หรือเทียบเท่ำ
17 จำนวนบัณฑิตระดับปริญญำตรีทั้งหมด
จำนวนบัณฑิตระดับปริญญำตรีที่ตอบแบบสำรวจเรื่องกำรมีงำนทำภำยใน 1 ปี หลังสำเร็จ
กำรศึกษำ
จำนวนบัณฑิตระดับปริญญำตรีที่ได้งำนทำภำยใน 1 ปีหลังสำเร็จกำรศึกษำ (ไม่นบั รวมผู้ที่
ประกอบอำชีพอิสระ)
จำนวนบัณฑิตระดับปริญญำตรีที่ประกอบอำชีพอิสระ
จำนวนผู้สำเร็จกำรศึกษำระดับปริญญำตรีที่มงี ำนทำก่อนเข้ำศึกษำ
จำนวนบัณฑิตระดับปริญญำตรีที่มกี จิ กำรของตนเองที่มรี ำยได้ประจำอยู่แล้ว
จำนวนบัณฑิตระดับปริญญำตรีที่ศกึ ษำต่อระดับบัณฑิตศึกษำ
จำนวนบัณฑิตระดับปริญญำตรีที่อปุ สมบท
จำนวนบัณฑิตระดับปริญญำตรีที่เกณฑ์ทหำร
เงินเดือนหรือรำยได้ตอ่ เดือน ของผู้สำเร็จกำรศึกษำระดับปริญญำตรีที่ได้งำนทำหรือประกอบ
อำชีพอิสระ (ค่ำเฉลี่ย)
ผลกำรประเมินจำกควำมพึงพอใจของนำยจ้ำงที่มตี อ่ ผู้สำเร็จกำรศึกษำระดับปริญญำตรีตำม
กรอบ TQF เฉลี่ย (คะแนนเต็ม ๕)
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18 จำนวนรวมของผลงำนนักศึกษำและผู้สำเร็จกำรศึกษำในระดับปริญญำโทที่ได้รับกำรตีพิมพ์
หรือเผยแพร่
-จำนวนบทควำมฉบับสมบูรณ์ที่มกี ำรตีพมิ พ์ในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง
-จำนวนบทควำมฉบับสมบูรณ์ที่ตพี มิ พ์ในรำยงำนสืบเนื่องจำกกำรประชุมวิชำกำรระดับชำติ
-จำนวนบทควำมฉบับสมบูรณ์ที่ตพี มิ พ์ในรำยงำนสืบเนื่องจำกกำรประชุมวิชำกำรระดับ
นำนำชำติ หรือในวำรสำรทำงวิชำกำรระดับชำติที่ไม่อยู่ในฐำนข้อมูลตำมประกำศ ก.พ.อ.หรือ
ระเบียบคณะกรรมกำรอุดมศึกษำว่ำด้วยหลักเกณฑ์กำรพิจำรณำวำรสำรทำงวิชำกำรว่ำด้วย
หลักเกณฑ์กำรพิจำรณำวำรสำรทำงวิชำกำรสำหรับกำรเผยแพร่ผลงำนทำงวิชำกำร พ.ศ.2556
แต่สถำบันนำเสนอสภำสถำบันอนุมตั แิ ละจัดทำเป็นประกำศให้ทรำบทั่วไปและแจ้ง ก.พ.อ./กกอ.
ทรำบภำยใน 30 วัน นับแต่วันที่ออกประกำศ
-ผลงำนที่ได้รับกำรจดอนุสิทธิบตั ร
-จำนวนบทควำมที่ตพี มิ พ์ในวำรสำรวิชำกำรที่ปรำกฏในฐำนข้อมูล TCI กลุ่มที่ 2
-จำนวนบทควำมที่ตพี มิ พ์ในวำรสำรวิชำกำรระดับนำนำชำติ ที่ไม่อยู่ในฐำนข้อมูลตำมประกำศ
ก.พ.อ.หรือระเบียบคณะกรรมกำรอุดมศึกษำว่ำด้วยหลักเกณฑ์กำรพิจำรณำวำรสำรทำงวิชำกำร
ว่ำด้วยหลักเกณฑ์กำรพิจำรณำวำรสำรทำงวิชำกำรสำหรับกำรเผยแพร่ผลงำนทำงวิชำกำร พ.ศ.
2556 แต่สถำบันนำเสนอสภำสถำบันอนุมตั แิ ละจัทำเป็นประกำศให้ทรำบทั่วไปและแจ้ง ก.พ.อ./
กกอ. ทรำบภำยใน 30 วัน นับแต่วันที่ออกประกำศ (ซึ่งไม่อยู่ใน Beall's list) หรือตีพมิ พ์ใน
วำรสำรวิชำกำร ที่ปรำกฏในฐำนข้อมูล TCI กลุ่มที่ 1
-จำนวนบทควำมที่ตพี มิ พ์ในวำรสำรวิชำกำรระดับนำนำชำติ ที่ปรำกฏอยู่ในฐำนข้อมูลระดับนำ
นำนชำติตำมประกำศ ก.พ.อ.หรือระเบียบคณะกรรมกำรอุดมศึกษำว่ำด้วยหลักเกณฑ์กำร
พิจำรณำวำรสำรทำงวิชำกำรว่ำด้วยหลักเกณฑ์กำรพิจำรณำวำรสำรทำงวิชำกำรสำหรับกำร
เผยแพร่ผลงำนทำงวิชำกำร พ.ศ.2556
-ผลงำนที่ได้รับกำรจดสิทธิบตั ร
-จำนวนงำนสร้ำงสรรค์ที่มกี ำรเผยแพร่สู่สำธำรณะในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง หรือผ่ำนสื่อ
อิเลคทรอนิกส์ online
-จำนวนงำนสร้ำงสรรค์ที่ได้รับกำรเผยแพร่ในระดับสถำบัน
-จำนวนงำนสร้ำงสรรค์ที่ได้รับกำรเผยแพร่ในระดับชำติ
-จำนวนงำนสร้ำงสรรค์ที่ได้รับกำรเผยแพร่ในระดับควำมร่วมมือระหว่ำงประเทศ
-จำนวนงำนสร้ำงสรรค์ที่ได้รับกำรเผยแพร่ในระดับภูมภิ ำคอำเซียน
-จำนวนงำนสร้ำงสรรค์ที่ได้รับกำรเผยแพร่ในระดับนำนำชำติ
-จำนวนผู้สำเร็จกำรศึกษำระดับปริญญำโททั้งหมด (ปีกำรศึกษำที่เป็นวงรอบประเมิน )
19 จำนวนรวมของผลงำนนักศึกษำและผู้สำเร็จกำรศึกษำในระดับปริญญำเอกที่ได้รับกำร
ตีพิมพ์หรือเผยแพร่
-จำนวนบทควำมฉบับสมบูรณ์ที่ตพี มิ พ์ในรำยงำนสืบเนื่องจำกกำรประชุมวิชำกำรระดับชำติ
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-จำนวนบทควำมฉบับสมบูรณ์ที่ตพี มิ พ์ในรำยงำนสืบเนื่องจำกกำรประชุมวิชำกำรระดับ
นำนำชำติ หรือในวำรสำรทำงวิชำกำรระดับชำติที่ไม่อยู่ในฐำนข้อมูลตำมประกำศ ก.พ.อ.หรือ
ระเบียบคณะกรรมกำรอุดมศึกษำว่ำด้วยหลักเกณฑ์กำรพิจำรณำวำรสำรทำงวิชำกำรว่ำด้วย
หลักเกณฑ์กำรพิจำรณำวำรสำรทำงวิชำกำรสำหรับกำรเผยแพร่ผลงำนทำงวิชำกำร พ.ศ.2556
แต่สถำบันนำเสนอสภำสถำบันอนุมตั แิ ละจัทำเป็นประกำศให้ทรำบทั่วไปและแจ้ง ก.พ.อ./กกอ.
ทรำบภำยใน 30 วัน นับแต่วันที่ออกประกำศ
-ผลงำนที่ได้รับกำรจดอนุสิทธิบตั ร
-จำนวนบทควำมที่ตพี มิ พ์ในวำรสำรวิชำกำรที่ปรำกฏในฐำนข้อมูล TCI กลุ่มที่ 2
-จำนวนบทควำมที่ตพี มิ พ์ในวำรสำรวิชำกำรระดับนำนำชำติ ที่ไม่อยู่ในฐำนข้อมูลตำมประกำศ
ก.พ.อ.หรือระเบียบคณะกรรมกำรอุดมศึกษำว่ำด้วยหลักเกณฑ์กำรพิจำรณำวำรสำรทำงวิชำกำร
ว่ำด้วยหลักเกณฑ์กำรพิจำรณำวำรสำรทำงวิชำกำรสำหรับกำรเผยแพร่ผลงำนทำงวิชำกำร พ.ศ.
2556 แต่สถำบันนำเสนอสภำสถำบันอนุมตั แิ ละจัทำเป็นประกำศให้ทรำบทั่วไปและแจ้ง ก.พ.อ./
กกอ. ทรำบภำยใน 30 วัน นับแต่วันที่ออกประกำศ (ซึ่งไม่อยู่ใน Beall's list) หรือตีพมิ พ์ใน
วำรสำรวิชำกำร ที่ปรำกฏในฐำนข้อมูล TCI กลุ่มที่ 1
-จำนวนบทควำมที่ตพี มิ พ์ในวำรสำรวิชำกำรระดับนำนำชำติ ที่ปรำกฏอยู่ในฐำนข้อมูลระดับนำ
นำนชำติตำมประกำศ ก.พ.อ.หรือระเบียบคณะกรรมกำรอุดมศึกษำว่ำด้วยหลักเกณฑ์กำร
พิจำรณำวำรสำรทำงวิชำกำรว่ำด้วยหลักเกณฑ์กำรพิจำรณำวำรสำรทำงวิชำกำรสำหรับกำร
เผยแพร่ผลงำนทำงวิชำกำร พ.ศ.2556

-ผลงำนที่ได้รับกำรจดสิทธิบตั ร
-จำนวนงำนสร้ำงสรรค์ที่มกี ำรเผยแพร่สู่สำธำรณะในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง หรือผ่ำนสื่อ
อิเลคทรอนิกส์ online
-จำนวนงำนสร้ำงสรรค์ที่ได้รับกำรเผยแพร่ในระดับสถำบัน
-จำนวนงำนสร้ำงสรรค์ที่ได้รับกำรเผยแพร่ในระดับชำติ
-จำนวนงำนสร้ำงสรรค์ที่ได้รับกำรเผยแพร่ในระดับควำมร่วมมือระหว่ำงประเทศ
-จำนวนงำนสร้ำงสรรค์ที่ได้รับกำรเผยแพร่ในระดับภูมภิ ำคอำเซียน
-จำนวนงำนสร้ำงสรรค์ที่ได้รับกำรเผยแพร่ในระดับนำนำชำติ
-จำนวนผู้สำเร็จกำรศึกษำระดับปริญญำเอกทั้งหมด (ปีกำรศึกษำที่เป็นวงรอบประเมิน )
20 (สกอ. 1.4 ) จำนวนนักศึกษำเต็มเวลำเทียบเท่ำ (FTES) รวมทุกหลักสูตร
- -ระดับปริญญำตรี
- -ระดับ ป.บัณฑิต
- -ระดับปริญญำโท
- -ระดับปริญญำเอก

ผลกำรดำเนินงำน

ลำดับ

ชื่อข้อมูลพื้นฐำนระดับคณะ

21 (สกอ. 1.5 ) ผลกำรประเมินด้ำนกำรจัดบริกำรให้คำปรึกษำทำงวิชำกำร และกำรใช้ชีวิตแก่
นักศึกษำในคณะ
22 (สกอ. 1.5 ) ผลกำรประเมินด้ำนกำรให้ข้อมูลของหน่วยงำนที่ให้บริกำร กิจกรรมพิเศษนอก
หลักสูตร แหล่งงำนทั้งเต็มเวลำและนอกเวลำแก่นกั ศึกษำ
23 (สกอ. 1.5 ) ผลกำรประเมินด้ำนกำรจัดกิจกรรมเตรียมควำมพร้อมเพื่อกำรทำงำนเมื่อสำเร็จ
กำรศึกษำแก่นกั ศึกษำ
24 (มธ.1) จำนวนนักศึกษำต่ำงชำติ
- -ระดับปริญญำตรี
- -ระดับ ป.บัณฑิต
- -ระดับปริญญำโท
- -ระดับปริญญำเอก
25 (มธ.1) จำนวนนักศึกษำทั้งหมด
- -ระดับปริญญำตรี
- -ระดับ ป.บัณฑิต
- -ระดับปริญญำโท
- -ระดับปริญญำเอก
26 (มธ.2) ผลรวมจำนวนนักศึกษำแลกเปลี่ยนที่ส่งออก
- - จำนวนนักศึกษำแลกเปลี่ยนที่ส่งออก ตั้งแต่ 1 วัน - 7 วัน (ค่ำน้ำหนัก 0.25)
- - จำนวนนักศึกษำแลกเปลี่ยนที่ส่งออก ตั้งแต่ 8 วัน - น้อยกว่ำ 30 วัน (ค่ำน้ำหนัก 0.50)
- - จำนวนนักศึกษำแลกเปลี่ยนที่ส่งออก ตั้งแต่ 30 วัน - น้อยกว่ำ 90 วัน (ค่ำน้ำหนัก 0.75)
- - จำนวนนักศึกษำแลกเปลี่ยนที่ส่งออก ตั้งแต่ 90 วันขึ้นไป (ค่ำน้ำหนัก 1.00)
27 (มธ.2) ผลรวมจำนวนนักศึกษำแลกเปลี่ยนที่รับเข้ำ
- - จำนวนนักศึกษำแลกเปลี่ยนที่รับเข้ำ ตั้งแต่ 1 วัน - 7 วัน (ค่ำน้ำหนัก 0.25)
- - จำนวนนักศึกษำแลกเปลี่ยนที่รับเข้ำ ตั้งแต่ 8 วัน - น้อยกว่ำ 30 วัน (ค่ำน้ำหนัก 0.50)
- - จำนวนนักศึกษำแลกเปลี่ยนที่รับเข้ำ ตั้งแต่ 30 วัน - น้อยกว่ำ 90 วัน (ค่ำน้ำหนัก 0.75)
- - จำนวนนักศึกษำแลกเปลี่ยนที่รับเข้ำ ตั้งแต่ 90 วันขึ้นไป (ค่ำน้ำหนัก 1.00)
28 (มธ.3) ผลรวมจำนวนอำจำรย์ตำ่ งชำติ
29 (มธ.3) จำนวนอำจำรย์ตำ่ งชำติ Full time
30 (มธ.3) จำนวนอำจำรย์ตำ่ งชำติ Part time
31 (มธ.4) ผลรวมจำนวนอำจำรย์แลกเปลี่ยนที่ส่งออก
- - จำนวนอำจำรย์แลกเปลี่ยนที่ส่งออก ตั้งแต่ 1 วัน - 7 วัน (ค่ำน้ำหนัก 0.25)
- - จำนวนอำจำรย์แลกเปลี่ยนที่ส่งออก ตั้งแต่ 8 วัน - น้อยกว่ำ 30 วัน (ค่ำน้ำหนัก 0.50)
- - จำนวนอำจำรย์แลกเปลี่ยนที่ส่งออก ตั้งแต่ 30 วัน - น้อยกว่ำ 90 วัน (ค่ำน้ำหนัก 0.75)
- - จำนวนอำจำรย์แลกเปลี่ยนที่ส่งออก ตั้งแต่ 90 วันขึ้นไป (ค่ำน้ำหนัก 1.00)
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32 (มธ.4) ผลรวมจำนวนนักศึกษำแลกเปลี่ยนที่รับเข้ำ
- - จำนวนอำจำรย์แลกเปลี่ยนที่รับเข้ำ ตั้งแต่ 1 วัน - 7 วัน (ค่ำน้ำหนัก 0.25)
- - จำนวนอำจำรย์แลกเปลี่ยนที่รับเข้ำ ตั้งแต่ 8 วัน - น้อยกว่ำ 30 วัน (ค่ำน้ำหนัก 0.50)
- - จำนวนอำจำรย์แลกเปลี่ยนที่รับเข้ำ ตั้งแต่ 30 วัน - น้อยกว่ำ 90 วัน (ค่ำน้ำหนัก 0.75)
- - จำนวนอำจำรย์แลกเปลี่ยนที่รับเข้ำ ตั้งแต่ 90 วันขึ้นไป (ค่ำน้ำหนัก 1.00)
33 (มธ.5) ผลรวมจำนวนวิทยำนิพนธ์และงำนวิชำกำรของนักศึกษำที่ได้รับรำงวัลระดับชำติและ
นำนำชำติ
34 (มธ.5) จำนวนวิทยำนิพนธ์และงำนวิชำกำรของนักศึกษำที่ได้รับรำงวัลระดับชำติ (ค่ำน้ำหนัก
0.50)
35 (มธ.5) จำนวนวิทยำนิพนธ์และงำนวิชำกำรของนักศึกษำที่ได้รับรำงวัลระดับนำนำชำติ (ค่ำ
น้ำหนัก 1.00)
36 (มธ.7) จำนวนกิจกรรมจิตอำสำ
37 (มธ.7) จำนวนกิจกรรมนักศึกษำทั้งหมด
องค์ประกอบที่ 2 กำรวิจัย
38 (สกอ.2.2) จำนวนเงินสนับสนุนงำนวิจัยหรืองำนสร้ำงสรรค์จำกภำยในสถำบัน
- -กลุ่มสำขำวิชำวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี
- -กลุ่มสำขำวิชำวิทยำศำสตร์สุขภำพ
- -กลุ่มสำขำวิชำมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์
39 (สกอ.2.2) จำนวนเงินสนับสนุนงำนวิจัยหรืองำนสร้ำงสรรค์จำกภำยนอกสถำบัน
- -กลุ่มสำขำวิชำวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี
- -กลุ่มสำขำวิชำวิทยำศำสตร์สุขภำพ
- -กลุ่มสำขำวิชำมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์
40 (สกอ.2.2) จำนวนอำจำรย์ประจำที่ปฏิบตั งิ ำนจริง (ไม่นบั รวมผู้ลำศึกษำต่อ )
- -กลุ่มสำขำวิชำวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี
- -กลุ่มสำขำวิชำวิทยำศำสตร์สุขภำพ
- -กลุ่มสำขำวิชำมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์
41 (สกอ.2.2) จำนวนนักวิจัยประจำที่ปฏิบตั งิ ำนจริง (ไม่นบั รวมผู้ลำศึกษำต่อ )
- -กลุ่มสำขำวิชำวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี
- -กลุ่มสำขำวิชำวิทยำศำสตร์สุขภำพ
- -กลุ่มสำขำวิชำมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์
42 (สกอ.2.2) จำนวนอำจำรย์ประจำที่ลำศึกษำต่อ
- -กลุ่มสำขำวิชำวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี
- -กลุ่มสำขำวิชำวิทยำศำสตร์สุขภำพ
- -กลุ่มสำขำวิชำมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์
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43 (สกอ.2.2) จำนวนนักวิจัยประจำที่ลำศึกษำต่อ
- -กลุ่มสำขำวิชำวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี
- -กลุ่มสำขำวิชำวิทยำศำสตร์สุขภำพ
- -กลุ่มสำขำวิชำมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์
44 (สกอ. 2.3) จำนวนบทควำมวิจัยหรือบทควำมวิชำกำรฉบับสมบูรณ์ที่มกี ำรตีพมิ พ์ในรำยงำน
สืบเนื่องจำกกำรประชุมวิชำกำรระดับชำติ (ค่ำน้ำหนัก 0.20)
- -กลุ่มสำขำวิชำวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี
- -กลุ่มสำขำวิชำวิทยำศำสตร์สุขภำพ
- -กลุ่มสำขำวิชำมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์
45 (สกอ. 2.3) จำนวนบทควำมวิจัยหรือบทควำมวิชำกำรฉบับสมบูรณ์ที่มกี ำรตีพมิ พ์ในรำยงำน
สืบเนื่องจำกกำรประชุมวิชำกำรระดับนำนำชำติ หรือในวำรสำรทำงวิชำกำรระดับชำติที่ไม่อยู่ใน
ฐำนข้อมูล ตำมประกำศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำ ว่ำด้วย หลักเกณฑ์
กำรพิจำรณำวำรสำรทำงวิชำกำรสำหรับกำรเผยแพร่ผลงำนทำงวิชำกำร พ.ศ.2556 แต่สถำบัน
นำเสนอสภำสถำบันอนุมตั แิ ละจัดทำเป็นประกำศให้ทรำบเป็นกำรทั่วไป และแจ้งให้ กพอ./กกอ.
ทรำบภำยใน 30 วันนับแต่วันที่ออกประกำศ (ค่ำน้ำหนัก 0.40)
- -กลุ่มสำขำวิชำวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี
- -กลุ่มสำขำวิชำวิทยำศำสตร์สุขภำพ
- -กลุ่มสำขำวิชำมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์
46 (สกอ. 2.3) จำนวนผลงำนที่ได้รับกำรจดอนุสิทธิบตั ร (ค่ำน้ำหนัก 0.40)
- -กลุ่มสำขำวิชำวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี
- -กลุ่มสำขำวิชำวิทยำศำสตร์สุขภำพ
- -กลุ่มสำขำวิชำมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์
47 (สกอ. 2.3) จำนวนบทควำมวิจัยหรือบทควำมวิชำกำรฉบับสมบูรณ์ที่ตพี มิ พ์ในวำรสำรทำง
วิชำกำรที่ปรำกฏในฐำนข้อมูล TCI (กลุ่มที่ 2) (ค่ำน้ำหนัก 0.60)
- -กลุ่มสำขำวิชำวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี
- -กลุ่มสำขำวิชำวิทยำศำสตร์สุขภำพ
- -กลุ่มสำขำวิชำมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์
48 (สกอ. 2.3) จำนวนบทควำมวิจัยหรือบทควำมวิชำกำรฉบับสมบูรณ์ที่ตพี มิ พ์ในวำรสำรทำง
วิชำกำรระดับนำนำชำติที่ไม่อยู่ในฐำนข้อมูล ตำมประกำศก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมกำร
กำรอุดมศึกษำว่ำด้วย หลักเกณฑ์กำรพิจำรณำวำรสำรทำงวิชำกำรสำหรับกำรเผยแพร่ผลงำน
ทำงวิชำกำร พ.ศ.2556 แต่สถำบันนำเสนอสภำสถำบันอนุมตั แิ ละจัดทำเป็นประกำศให้ทรำบ
เป็นกำรทั่วไป และแจ้งให้ กพอ./กกอ.ทรำบภำยใน 30 วันนับแต่วันที่ออกประกำศ (ซึ่งไม่อยู่ใน
Beall’s list) (ค่ำน้ำหนัก 0.80)
- -กลุ่มสำขำวิชำวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี
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- -กลุ่มสำขำวิชำวิทยำศำสตร์สุขภำพ
- -กลุ่มสำขำวิชำมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์
49 (สกอ. 2.3) จำนวนบทควำมวิจัยหรือบทควำมวิชำกำรฉบับสมบูรณ์ที่ตพี มิ พ์ในวำรสำรวิชำกำรที่
ปรำกฏในฐำนข้อมูล TCI กลุ่ม 1 (ค่ำน้ำหนัก 0.80)
-กลุ่มสำขำวิชำวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี
-กลุ่มสำขำวิชำวิทยำศำสตร์สุขภำพ
-กลุ่มสำขำวิชำมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์
50 (สกอ. 2.3) จำนวนบทควำมวิจัยหรือบทควำมวิชำกำรฉบับสมบูรณ์ที่ตพี มิ พ์ในวำรสำรทำง
วิชำกำรระดับนำนำชำติที่ปรำกฏในฐำนข้อมูลระดับนำนำชำติตำมประกำศ ก.พ.อ. หรือระเบียบ
คณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำ ว่ำด้วยหลักเกณฑ์กำรพิจำรณำวำรสำรทำงวิชำกำรสำหรับกำร
เผยแพร่ผลงำนทำงวิชำกำร พ.ศ.2556 (ค่ำน้ำหนัก 1.00)
- -กลุ่มสำขำวิชำวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี
- -กลุ่มสำขำวิชำวิทยำศำสตร์สุขภำพ
- -กลุ่มสำขำวิชำมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์
51 (สกอ. 2.3) จำนวนผลงำนได้รับกำรจดสิทธิบตั ร (ค่ำน้ำหนัก 1.00)
- -กลุ่มสำขำวิชำวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี
- -กลุ่มสำขำวิชำวิทยำศำสตร์สุขภำพ
- -กลุ่มสำขำวิชำมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์
52 (สกอ. 2.3) จำนวนผลงำนวิชำกำรรับใช้สังคมที่ผ่ำนกำรประเมินตำแหน่งทำงวิชำกำรแล้ว (ค่ำ
น้ำหนัก 1.00)
- -กลุ่มสำขำวิชำวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี
- -กลุ่มสำขำวิชำวิทยำศำสตร์สุขภำพ
- -กลุ่มสำขำวิชำมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์
53 (สกอ. 2.3) จำนวนผลงำนวิจัยที่หน่วยงำนหรือองค์กรระดับชำติว่ำจ้ำงให้ดำเนินกำร (ค่ำน้ำหนัก
1.00)
- -กลุ่มสำขำวิชำวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี
- -กลุ่มสำขำวิชำวิทยำศำสตร์สุขภำพ
- -กลุ่มสำขำวิชำมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์
54 (สกอ. 2.3) จำนวนผลงำนค้นพบพันธุพ์ ชื พันธุส์ ัตว์ ที่คน้ พบใหม่และได้รับกำรจดทะเบียน (ค่ำ
น้ำหนัก 1.00)
- -กลุ่มสำขำวิชำวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี
- -กลุ่มสำขำวิชำวิทยำศำสตร์สุขภำพ
- -กลุ่มสำขำวิชำมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์

ผลกำรดำเนินงำน

ลำดับ

ชื่อข้อมูลพื้นฐำนระดับคณะ

55 (สกอ. 2.3) จำนวนตำรำหรือหนังสือหรืองำนแปลที่ได้รับกำรประเมินผ่ำนเกณฑ์กำรขอตำแหน่ง
ทำงวิชำกำรแล้ว (ค่ำน้ำหนัก 1.00)
- -กลุ่มสำขำวิชำวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี
- -กลุ่มสำขำวิชำวิทยำศำสตร์สุขภำพ
- -กลุ่มสำขำวิชำมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์
56 (สกอ. 2.3) จำนวนตำรำหรือหนังสือหรืองำนแปลที่ผ่ำนกำรพิจำรณำตำมหลักเกณฑ์กำร
ประเมินตำแหน่งทำงวิชำกำรแต่ไม่ได้นำมำขอรับกำรประเมินตำแหน่งทำงวิชำกำร (ค่ำน้ำหนัก
1.00)
- -กลุ่มสำขำวิชำวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี
- -กลุ่มสำขำวิชำวิทยำศำสตร์สุขภำพ
- -กลุ่มสำขำวิชำมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์
57 (สกอ. 2.3) จำนวนงำนสร้ำงสรรค์ที่มกี ำรเผยแพร่สู่สำธำรณะในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง หรือ
ผ่ำนสื่ออิเล็กทรอนิกส์ online (ค่ำน้ำหนัก 0.20)
- -กลุ่มสำขำวิชำวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี
- -กลุ่มสำขำวิชำวิทยำศำสตร์สุขภำพ
- -กลุ่มสำขำวิชำมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์
58 (สกอ. 2.3) จำนวนงำนสร้ำงสรรค์ที่ได้รับกำรเผยแพร่ในระดับสถำบัน (ค่ำน้ำหนัก 0.40)
- -กลุ่มสำขำวิชำวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี
- -กลุ่มสำขำวิชำวิทยำศำสตร์สุขภำพ
- -กลุ่มสำขำวิชำมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์
59 (สกอ. 2.3) จำนวนงำนสร้ำงสรรค์ที่ได้รับกำรเผยแพร่ในระดับชำติ (ค่ำน้ำหนัก 0.60)
- -กลุ่มสำขำวิชำวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี
- -กลุ่มสำขำวิชำวิทยำศำสตร์สุขภำพ
- -กลุ่มสำขำวิชำมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์
60 (สกอ. 2.3) จำนวนงำนสร้ำงสรรค์ที่ได้รับกำรเผยแพร่ในระดับควำมร่วมมือระหว่ำงประเทศ (ค่ำ
น้ำหนัก 0.80)
- -กลุ่มสำขำวิชำวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี
- -กลุ่มสำขำวิชำวิทยำศำสตร์สุขภำพ
- -กลุ่มสำขำวิชำมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์
61 จำนวนงำนสร้ำงสรรค์ที่ได้รับกำรเผยแพร่ในระดับภูมภิ ำคอำเซียน
-กลุ่มสำขำวิชำวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี
-กลุ่มสำขำวิชำวิทยำศำสตร์สุขภำพ
-กลุ่มสำขำวิชำมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์

ผลกำรดำเนินงำน

ลำดับ

ชื่อข้อมูลพื้นฐำนระดับคณะ

62 จำนวนงำนสร้ำงสรรค์ที่ได้รับกำรเผยแพร่ในระดับนำนำชำติ
-กลุ่มสำขำวิชำวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี
-กลุ่มสำขำวิชำวิทยำศำสตร์สุขภำพ
-กลุ่มสำขำวิชำมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์
63 (มธ.8) จำนวนกำรอ้ำงอิง (Citation) ในรอบ 5 ปี ของบทควำมที่ตพี มิ พ์ในรอบ 5 ปี ในฐำนข้อมูล
Scopus
- -กลุ่มสำขำวิชำวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี
- -กลุ่มสำขำวิชำวิทยำศำสตร์สุขภำพ
- -กลุ่มสำขำวิชำมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์
64 (มธ.8) จำนวนบทควำมที่ตพี มิ พ์ฐำนข้อมูล Scopus ในรอบ 5 ปี
- -กลุ่มสำขำวิชำวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี
- -กลุ่มสำขำวิชำวิทยำศำสตร์สุขภำพ
- -กลุ่มสำขำวิชำมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์
65 (มธ.9) ผลรวมจำนวนงำนวิจัย บทควำมวิชำกำร สิ่งประดิษฐ์ งำนสร้ำงสรรค์ของอำจำรย์และ
นักวิจัยที่ได้รับรำงวัลระดับชำติและนำนำชำติ
66 (มธ.9) จำนวนงำนวิจัย บทควำมวิชำกำร สิ่งประดิษฐ์ งำนสร้ำงสรรค์ของอำจำรย์และนักวิจัยที่
ได้รับรำงวัลระดับชำติ (ค่ำน้ำหนัก 0.50)
- -กลุ่มสำขำวิชำวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี
- -กลุ่มสำขำวิชำวิทยำศำสตร์สุขภำพ
- -กลุ่มสำขำวิชำมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์
67 (มธ.9) จำนวนงำนวิจัย บทควำมวิชำกำร สิ่งประดิษฐ์ งำนสร้ำงสรรค์ของอำจำรย์และนักวิจัยที่
ได้รับรำงวัลระดับนำนำชำติ (ค่ำน้ำหนัก 1.00)
- -กลุ่มสำขำวิชำวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี
- -กลุ่มสำขำวิชำวิทยำศำสตร์สุขภำพ
- -กลุ่มสำขำวิชำมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์
68 จำนวนบุคลำกรสำยสนับสนุนทั้งหมด

ผลกำรดำเนินงำน

ภาคผนวก ง
ตาราง ส.1 / ส.2

ตาราง ส.1 การประเมินตนเองรายตัวบ่งชีต้ ามองค์ประกอบคุณภาพ ปีการศึกษา 2558
คณะ/หน่วยงานจัดการเรียนการสอน

ลาดับที่

องค์ประกอบ
คุณภาพ

องค์ประกอบที่ 1 การผลิตบัณฑิต
ตัวบ่งชี้ที่ 1.1 ผลการบริหารจัดการหลักสูตรโดยรวม

หน่วยวัด

คะแนนเต็ม 5

ค่าเฉลี่ย

5

ตัวบ่งชี้ที่ 1.2 อาจารย์ประจาคณะทีม่ ีคุณวุฒิปริญญาเอก

ร้อยละ

80

ตัวบ่งชี้ที่ 1.3 อาจารย์ประจาคณะทีด่ ารงตาแหน่งทางวิชาการ

ร้อยละ

80

ตัวบ่งชี้ที่ 1.4 จานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่าต่อจานวนอาจารย์ประจา

ร้อยละ

ไม่เกินร้อยละ 10

ตัวบ่งชี้ที่ 1.5 การบริการนักศึกษาระดับปริญญาตรี

ข้อ

6

ตัวบ่งชี้ที่ 1.6 กิจกรรมนักศึกษาระดับปริญญาตรี

ข้อ

6

ตัวบ่งชี้มธ.1 ร้อยละของนักศึกษาต่างชาติต่อจานวนนักศึกษาทัง้ หมด

ร้อยละ

2.5/0.8/0.4

ตัวบ่งชี้มธ.2 ร้อยละของนักศึกษาแลกเปลี่ยนทีส่ ่งออกและรับเข้าทัง้ หมด
(ไม่จากัดเวลาการแลกเปลี่ยน)

ร้อยละ

5.2/2.8/1.3

เป้าหมาย

ผลการดาเนินงาน
2558
ตัวตัง้
ผลลัพธ์
ตัวหาร

บรรลุ
เป้าหมาย
/ = บรรลุ
X = ไม่บรรลุ

คะแนนประเมิน

ลาดับที่

องค์ประกอบ
คุณภาพ

หน่วยวัด

คะแนนเต็ม 5

ตัวบ่งชี้มธ.3 ร้อยละของอาจารย์ต่างชาติต่อจานวนอาจารย์ทงั้ หมด

ร้อยละ

13.7/9.3/1.8

ตัวบ่งชี้มธ.4 ร้อยละของอาจารย์แลกเปลี่ยนทีส่ ่งออกและรับเข้าทัง้ หมด
(ไม่จากัดเวลาการแลกเปลี่ยน)
ตัวบ่งชี้มธ.5 ร้อยละของวิทยานิพนธ์ และงานวิชาการของนักศึกษาทีไ่ ด้รบั รางวัล
ระดับชาติหรือนานาชาติ
ตัวบ่งชี้มธ.7 ร้อยละของกิจกรรมจิตอาสาต่อจานวนกิจกรรมนักศึกษาทัง้ หมด

ร้อยละ

8.4/6.0/4.2

ร้อยละ

0.8/0.1/0.1

ร้อยละ

36

เฉลีย่ คะแนนองค์ประกอบที่ 1 สกอ.
เฉลีย่ คะแนนองค์ประกอบที่ 1 มธ.
เฉลีย่ คะแนนองค์ประกอบที่ 1 ทัง้ หมด
เฉลีย่ คะแนนองค์ประกอบที่ 1 ทัง้ หมด (สกอ.80% + มธ.20%)
องค์ประกอบที่ 2 การวิจัย
ตัวบ่งชี้ที่ 2.1 ระบบและกลไกการบริหารและพัฒนางานวิจยั หรืองานสร้างสรรค์
ตัวบ่งชี้ที่ 2.2 เงินสนับสนุนงานวิจยั และงานสร้างสรรค์

ตัวบ่งชี้ที่ 2.3 ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจาและนักวิจยั

ข้อ
6
อัตราส่วน (บาท 180,000 / 220,000 /
ต่อคน)
100,000
ร้อยละ

60 / 60 / 40

เป้าหมาย

ผลการดาเนินงาน
2558
ตัวตัง้
ผลลัพธ์
ตัวหาร

บรรลุ
เป้าหมาย
/ = บรรลุ
X = ไม่บรรลุ

คะแนนประเมิน

ลาดับที่

องค์ประกอบ
คุณภาพ

หน่วยวัด

คะแนนเต็ม 5

ตัวบ่งชี้มธ.8 สัดส่วนของจานวนการอ้างอิง (Citation) บทความในฐานข้อมูล
Scopus ต่อจานวนบทความทีต่ ีพมิ พ์ในฐานข้อมูล Scopus

สัดส่วน

6.9 / 6.3 / 3.8

ตัวบ่งชี้มธ.9 ร้อยละของงานวิจยั บทความวิชาการ สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์
ของอาจารย์และนักวิจยั ทีไ่ ด้รบั รางวัลระดับชาติหรือนานาชาติต่อ
จานวนอาจารย์ประจาและนักวิจยั ประจา

ร้อยละ

2.8 / 5.0 / 1.5

ข้อ

6

ข้อ

6 - 7 ข้อ

เฉลีย่ คะแนนองค์ประกอบที่ 2 สกอ.
เฉลีย่ คะแนนองค์ประกอบที่ 2 มธ.
เฉลีย่ คะแนนองค์ประกอบที่ 2 ทัง้ หมด
เฉลีย่ คะแนนองค์ประกอบที่ 2 ทัง้ หมด (สกอ.80% + มธ.20%)
องค์ประกอบที่ 3 การบริการวิชาการ
ตัวบ่งชี้ที่ 3.1 การบริการวิชาการแก่สังคม
เฉลีย่ คะแนนองค์ประกอบที่ 3 สกอ.
เฉลีย่ คะแนนองค์ประกอบที่ 3 ทัง้ หมด
องค์ประกอบที่ 4 การทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม
ตัวบ่งชี้ที่ 4.1 ระบบและกลไกการทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม
เฉลีย่ คะแนนองค์ประกอบที่ 4 สกอ.
เฉลีย่ คะแนนองค์ประกอบที่ 4 ทัง้ หมด

เป้าหมาย

ผลการดาเนินงาน
2558
ตัวตัง้
ผลลัพธ์
ตัวหาร

บรรลุ
เป้าหมาย
/ = บรรลุ
X = ไม่บรรลุ

คะแนนประเมิน

ลาดับที่

องค์ประกอบ
คุณภาพ

องค์ประกอบที่ 5 การบริหารจัดการ
ตัวบ่งชี้ที่ 5.1 การบริหารของคณะเพือ่ การกากับติดตามผลลัพธ์ตามพันธกิจ กลุ่ม
สถาบัน และเอกลักษณ์ของคณะ
ตัวบ่งชี้ที่ 5.2 ระบบกากับการประกันคุณภาพหลักสูตร
เฉลีย่ คะแนนองค์ประกอบที่ 5 สกอ.
เฉลีย่ คะแนนองค์ประกอบที่ 5 ทัง้ หมด
เฉลีย่ คะแนนรวมทุกตัวบ่งชีข้ องทุกองค์ประกอบของสกอ.
เฉลีย่ คะแนนรวมทุกตัวบ่งชีข้ องทุกองค์ประกอบของสกอ. (80%)
เฉลีย่ คะแนนรวมทุกตัวบ่งชีข้ องทุกองค์ประกอบมธ.
เฉลีย่ คะแนนรวมทุกตัวบ่งชีข้ องทุกองค์ประกอบมธ. (20%)
เฉลีย่ คะแนนรวมทุกตัวบ่งชีข้ องทุกองค์ประกอบทัง้ หมด
เฉลีย่ คะแนนรวมทุกตัวบ่งชีข้ องทุกองค์ประกอบทัง้ หมด (สกอ.80% + มธ.20%)
หมายเหตุ :

หน่วยวัด

คะแนนเต็ม 5

ข้อ

7

ข้อ

6

เป้าหมาย

ผลการดาเนินงาน
2558
ตัวตัง้
ผลลัพธ์
ตัวหาร

บรรลุ
เป้าหมาย
/ = บรรลุ
X = ไม่บรรลุ

ตัวบ่งชีม้ ธ.1 - 4 แยกเกณฑ์คะแนนเต็ม 5 ตามกลุม่ คณะทีม่ หี ลักสูตรอังกฤษมากกว่าร้อยละ 30 / น้อยกว่าร้อยละ 30 /ไม่มหี ลักสูตรภาษาอังกฤษ
ตัวบ่งชีส้ กอ.2.3/ สกอ.2.3/ มธ.5/ มธ.8/ มธ.9 แยกเกณฑ์ 5 คะแนนตามกลุม่ สาขา คือ สาขาวิทยาสุขภาพ / สาขวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี / สาขาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์

คะแนนประเมิน

ตาราง ส. 2 ผลการประเมินตามองค์ประกอบคุณภาพ ปีการศึกษา 2558
คณะ / หน่วยงานจัดการเรียนการสอน

องค์ประกอบ

คะแนนการประเมินตัวบ่งชีส้ กอ.
(คะแนนเต็ม 5 คะแนน)
ปัจจัยนาเข้า กระบวนการ

ผลผลิต

รวม

ผลการ
ประเมิน

คะแนนการประเมินตัวบ่งชีม้ ธ.
(คะแนนเต็ม 5 คะแนน)
ปัจจัยนาเข้า กระบวนการ

ผลผลิต

รวม

ผลการ
ประเมิน

คะแนนการประเมินตัวบ่งชีท้ งั้ หมด
(คะแนนเต็ม 5 คะแนน)
ปัจจัยนาเข้า กระบวนการ

ผลผลิต

รวม

องค์ประกอบที่ 1 การผลิตบัณฑิต
องค์ประกอบที่ 2 การวิจัย
องค์ประกอบที่ 3 การบริการวิชาการ
องค์ประกอบที่ 4 การทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม
องค์ประกอบที่ 5 การบริหารจัดการ
รวมคะแนนประเมิน
จานวนตัวบ่งชี้
เฉลี่ยรวมทุกตัวบ่งชีข้ องทุกองค์ประกอบ
เฉลี่ยรวมทุกตัวบ่งชีข้ องทุกองค์ประกอบ
(สกอ.80% มธ.20%)
ผลการประเมินอยู่ในระดับ
หมายเหตุ
ผลการประเมินตามเกณฑ์
0.00-1.50 ผลการดาเนินงานต้องปรับปรุงเร่งด่วน
1.51-2.50 ผลการดาเนินงานต้องปรับปรุง
2.51-3.50 ผลการดาเนินงานระดับพอใช้
3.51-4.50 ผลการดาเนินงานระดับดี
4.51-5.00 ผลการดาเนินงานระดับดีมาก

-

-

-

ผลการ
ประเมิน

มาตรฐานการศึกษาก้าวไกล
มหาวิทยาลัยเป็นเลิศ
งานประกันคุณภาพ
กองส่งเสริมมาตรฐานและประกันคุณภาพ
โทร. 02-564-4440-79 ต่อ 1523-4 โทรสาร 02-564-3095

