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ตัวบ่งชี้การประเมินคุณภาพการศึกษา ระดับคณะหรือวิทยาลัย (จ านวน ๒0 ตัวบ่งชี้) 
ตัวบ่งชี้ในการประเมิน เกณฑ์พิจารณา 

มาตรฐานที่ ๑ ด้านผลลัพธ์ผู้เรียน (จ านวน ๖ ตัวบ่งช้ี) 
๑.๑ การได้งานท าหรือผลงานวิจัยของผู้ส าเร็จการศึกษาใน
คณะหรือวิทยาลัย  

ร้อยละของบัณฑิตปริญญาตรีในคณะ
หรือวิทยาลัย ที่ได้งานท าหรือประกอบ
อาชีพอิสระภายใน ๑ ปี 

๑.๒ การส่งเสริมคุณลักษณะเป็นผู้ประกอบการของนักศึกษา
ชั้นปีสุดท้ายของทุกหลักสูตรในคณะหรือวิทยาลัย 

เกณฑ์มาตรฐาน ๕ ข้อ 

๑.๓ ร้อยละของนักศึกษาชั้นปีสุดท้ายในคณะหรือวิทยาลัย ที่
เข้าร่วมกิจกรรมหรือโครงการที่สอดคล้องกับการแสดงออกใน
การต่อต้านคอรัปชั่น 

ร้อยละของนักศึกษาชั้นปีสุดท้าย ใน
คณะหรือวิทยาลัย  ที่เข้าร่วมกิจกรรม
หรือโครงการที่สอดคล้องกับการ
แสดงออกในการต่อต้านคอรัปชั่น 

๑.๔ ร้อยละของนักศึกษาชั้นปีสุดท้ายในคณะหรือวิทยาลัย     
ที่สร้างหรือมีส่วนร่วมในการสร้างผลงานนวัตกรรม  

ร้อยละของนักศึกษาชั้นปีสุดท้ายในคณะ
หรือวิทยาลัย ที่สร้างหรือมีส่วนร่วมใน
การสร้างผลงานนวัตกรรม 

๑.๕ ร้อยละนักศึกษาที่รับเข้าของหลักสูตรเทียบกับจ านวนของ
แผนรับของคณะหรือวิทยาลัย 

ร้อยละนักศึกษาที่รับเข้าของหลักสูตร
เทียบกับจ านวนของแผนรับของคณะ
หรือวิทยาลัย 

๑.๖ ร้อยละของนักศึกษาชั้นปีสุดท้ายในคณะหรือวิทยาลัย ที่มี
ทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างครบถ้วน  
 

ร้อยละของจ านวนนักศึกษาชั้นปีสุดท้าย
ในคณะหรือวิทยาลัย ที่มีทักษะการ
เรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างครบถ้วน 

มาตรฐานที่  ๒  ด้านผลลัพธ์การวิจัยหรืองานสร้างสรรค์หรือนวัตกรรม (จ านวน ๓ ตัวบ่งชี้) 
๒.๑ ผลงานวิชาการของอาจารย์ประจ าและนักวิจัยในคณะ
หรือวิทยาลัย  

ผลงานทางวิชาการทุกประเภทของ
อาจารย์ประจ าและนักวิจัยในคณะหรือ
วิทยาลัย 

๒.๒ ร้อยละของงบประมาณเงินรายได้ มหาวิทยาลัยที่
สนับสนุนผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรคห์รือนวัตกรรมของ
คณะหรือวิทยาลัย ที่ตอบยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยหรือ 
ภูมิภาคหรือประเทศ    

ร้อยละของงบประมาณเงินรายได้ 
มหาวิทยาลัยที่สนับสนุนผลงานวิจัยหรือ
งานสร้างสรรคห์รือนวัตกรรมของคณะ
หรือวิทยาลัย ที่ตอบยุทธศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยหรือ ภูมิภาคหรือประเทศ    

๒.๓  ร้อยละของผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรคแ์ละนวัตกรรม
ที่เกิดจากความร่วมมือ ของหน่วยงานภายในกับภายใน และ
หน่วยงานภายในกับ หน่วยงานภายนอก 

ร้อยละของผลงานวิจัยหรืองาน
สร้างสรรคแ์ละนวัตกรรมที่เกิดจาก
ความร่วมมือ ของหน่วยงานภายในกับ
ภายใน และหน่วยงานภายในกับ 
หน่วยงานภายนอก 

มาตรฐานที่ ๓ ด้านผลลัพธ์การบริการวิชาการและเอกลักษณ์ของคณะหรือวิทยาลัย 
(จ านวน ๑ ตัวบ่งช้ี) 
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๓.๑ ระบบและกลไกการบริการวิชาการแก่สังคมของคณะหรือ
วิทยาลัย 

เกณฑ์มาตรฐาน 6 ข้อ 

๓.๒ เอกลักษณ์และความเป็นเลิศของคณะหรือวิทยาลัย (ถ้ามี)  
มาตรฐานที่ ๔ ด้านผลลัพธ์ศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทย (จ านวน ๑ ตัวบ่งช้ี) 
๔.๑ ระบบและกลไกการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมของ
คณะหรือวิทยาลัย 

เกณฑ์มาตรฐาน 6 ข้อ 

มาตรฐานที่ ๕ ด้านกระบวนการบริหารจัดการ (จ านวน ๙ ตัวบ่งชี้) 
พันธกิจด้านการ
เรียนการสอน 
 

๕.๑ ระบบและกลไกการบริการนักศึกษา
ระดับปริญญาตรีของคณะหรือวิทยาลัย  

เกณฑ์มาตรฐาน ๖ ข้อ 

๕.๒ ระบบและกลไกการจัดกิจกรรม
นักศึกษาระดับปริญญาตรีของคณะหรือ
วิทยาลัย  

เกณฑ์มาตรฐาน ๗ ข้อ 

 ๕.๓ จ านวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่าต่อ
จ านวนอาจารย์ประจ าสังกัดคณะหรือ
วิทยาลัย  

สัดส่วนจ านวนนักศึกษาเต็มเวลา
เทียบเท่าต่อจ านวนอาจารย์ประจ า 

พันธกิจด้านการ
วิจัย 

๕.๔ ระบบและกลไกการบริหารและ
พัฒนาวิจัยหรืองานสร้างสรรคแ์ละ
นวัตกรรมของคณะหรือวิทยาลัย  

เกณฑ์มาตรฐาน ๖ ข้อ 

๕.๕ จ านวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค์หรือนวัตกรรมของคณะหรือ
วิทยาลัย  
 

เงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองาน
สร้างสรรคแ์ละนวัตกรรมของคณะหรือ
วิทยาลัย 

 พันธกิจด้าน
กระบวนการ
บริหารจัดการ
ด้วยหลัก 
ธรรมาภิบาล 

๕.๖ ระบบและกลไกการก ากับติดตาม
ผลลัพธ์ตามพันธกิจของคณะหรือวิทยาลัย 

เกณฑ์มาตรฐาน ๗ ข้อ 

การบริหาร
จัดการบุคลากร
และทรัพยากร
การเรียนรู ้

๕.๗ อาจารย์ประจ าสังกัดคณะหรือ
วิทยาลัยที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก  
 

ร้อยละของอาจารย์ประจ าสังกัดคณะ
หรือวิทยาลัยที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก 

๕.๘ อาจารย์ประจ าสังกัดคณะหรือ
วิทยาลัย ที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ  
 

ร้อยละของอาจารย์ประจ าสังกัดคณะ
หรือวิทยาลัย ที่ด ารงต าแหน่งทาง
วิชาการ 

๕.๙ ระบบและกลไกการบริหารและ
พัฒนาอาจารย์และบุคลาการสาย
สนับสนุนขอคณะหรือวิทยาลัย 

เกณฑ์มาตรฐาน ๗ ข้อ 



คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษา ระดับอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยนครพนม  ปีการศึกษา ๒๕๖3 หน้า ๗๕ 
 

มาตรฐานที่  ๑ ด้านผลลัพธ์ผู้เรียน 

 

 พันธกิจที่ส าคัญที่สุดของสถาบันอุดมศึกษา คือ การผลิตบัณฑิต หรือการจัดกิจกรรมการ
เรียนการสอนให้ผู้เรียนมีความรู้ในวิชาการและวิชาชีพ มีคุณลักษณะตามหลักสูตรที่ก าหนด การเรียนการ
สอนในยุคปัจจุบันใช้หลักการของการจัดกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ดังนั้น พันธกิจ
ดังกล่าวจึงเกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการหลักสูตรและการเรียนการสอน เริ่มตั้งแต่ การก าหนดปัจจัย
น าเข้าที่ได้มาตรฐานตามที่ก าหนด ประกอบด้วยการมีอาจารย์ที่มีปริมาณและคุณภาพตามมาตรฐาน
หลักสูตร มีกระบวนการบริหารจัดการการเรียนการสอน ที่อาศัยหลักการร่วมมือรวมพลังของทุกฝ่าย     
ที่เก่ียวข้องทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย 
 
ตัวบ่งชี้  จ านวน ๖ ตัวบ่งชี้  คือ 
 

ตัวบ่งชี้ท่ี รายละเอียดตัวบ่งช้ี 
๑.๑ การได้งานท าหรือผลงานวิจัยของผู้ส าเร็จการศึกษาในคณะหรือวิทยาลัย 
๑.๒ การส่งเสริมคุณลักษณะเป็นผู้ประกอบการของนักศึกษาชั้นปีสุดท้าย 

ของทุกหลักสูตรในคณะหรือวิทยาลัย 
๑.๓ ร้อยละของนักศึกษาชั้นปีสุดท้ายในคณะหรือวิทยาลัย ที่เข้าร่วมกิจกรรมหรือโครงการที่

สอดคล้องกับการแสดงออกในการต่อต้านคอรัปชั่น 
๑.๔ ร้อยละของนักศึกษาชั้นปีสุดท้ายในคณะหรือวิทยาลัย ที่สร้างหรือมีส่วนร่วมในการสร้าง

ผลงานนวัตกรรม 
๑.๕ ร้อยละนักศึกษาที่รับเข้าของหลักสูตรเทียบกับจ านวนของแผนรับของคณะหรือวิทยาลัย 
๑.๖ ร้อยละของนักศึกษาชั้นปีสุดท้ายในคณะหรือวิทยาลัย ที่มีทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิต

อย่างครบถ้วน 
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ตัวบ่งชี้ท่ี  ๑.๑   การได้งานท าหรือผลงานวิจัยของผู้ส าเร็จการศึกษาในคณะหรือวิทยาลัย 
ชนิดของตัวบ่งช้ี  ผลลัพธ์ 

    
ค าอธิบายตัวบ่งชี้   
 บัณฑิตปริญญาตรีที่ส าเร็จศึกษาในหลักสูตรภาคปกติ ภาคพิเศษ และภาคนอกเวลาในสาขา
นั้นๆ ที่ได้งานท าหรือมีกิจการของตนเองที่มีรายได้ประจ าภายในระยะเวลา ๑ ปี นับจากวันที่ส าเร็จ
การศึกษาเมื่อเทียบกับบัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษาในปีการศึกษานั้น การนับการมีงานท านับกรณี         การ
ท างานสุจริตทุกประเภทที่สามารถสร้างรายได้เข้ามาเป็นประจ าเพ่ือเลี้ยงชีพตนเองได้ การค านวณร้อยละ
ของผู้มีงานท าของผู้ส าเร็จการศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนในภาคพิเศษหรือภาคนอกเวลาให้ค านวณเฉพาะผู้
ที่เปลี่ยนงานใหม่หลังส าเร็จการศึกษาเท่านั้น  
 

เกณฑ์การประเมิน   
 โดยการแปลงค่าร้อยละของบัณฑิตปริญญาตรีในคณะหรือวิทยาลัยที่ได้งานท าหรือประกอบ
อาชีพอิสระภายใน ๑ ปี เป็นคะแนนระหว่าง ๐ – ๕ ก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม ๕  = ร้อยละ ๑๐๐ 
 

สูตรการค านวณ 
 ๑. ค านวณร้อยละของบัณฑิตปริญญาตรีในคณะหรือวิทยาลัยที่ได้งานท าหรือประกอบอาชีพ
อิสระภายใน ๑ ปี ตามสูตร 
 

 จ านวนบัณฑิตปริญญาตรีในคณะหรือวิทยาลัยที่ได้งานท าหรือประกอบอาชีพอิสระ
ภายใน ๑ ปี X ๑๐๐ 

 จ านวนบัณฑิตท่ีตอบแบบส ารวจทั้งหมด 
 

 การค านวณค่าร้อยละนี้ไม่น าบัณฑิตท่ีศึกษาต่อ เกณฑ์ทหาร อุปสมบท และบัณฑิตท่ีมีงานท า      
แล้วแต่ไม่ได้ เปลี่ยนงานมาพิจารณา 
 ๒. แปลงค่าร้อยละที่ค านวณได้ในข้อ ๑ เทียบกับคะแนนเต็ม ๕ 
 

คะแนนที่ได้   = 
 
 

ค่าร้อยละของบัณฑิตปริญญาตรีในคณะหรือวิทยาลัยที่ได้งานท า 
หรือประกอบอาชีพอิสระภายใน ๑ ปี X ๕ 

 ๑๐๐ 
 
หมายเหตุ :  จ านวนบัณฑิตท่ีตอบแบบส ารวจจะต้องไม่น้อยกว่าร้อยละ ๗๐ ถ้าไม่ถึงร้อยละ ๗๐                          
ให้ปรับคะแนนเป็น ๐ คะแนน เก็บจากบัณฑิตท่ีส าเร็จการศึกษาของปีการศึกษาที่ผ่านมา   
 
 

 ๑. ให้มหาวิทยาลัยวางแผนการเก็บข้อมูลที่ไม่อิงกับการรับปริญญา (ประมาณเดือน
พฤษภาคมของทุกปี) กรณีระดับปริญญาโท สามารถเก็บในปีที่ส าเร็จการศึกษาได้ (จากหลักสูตร => 
คณะ => มหาวิทยาลัย) 
 ๒. เก็บจากบัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษาของปีการศึกษาที่ผ่านมา (เก็บย้อนหลัง ๑ รุ่น) 
 
 



คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษา ระดับอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยนครพนม  ปีการศึกษา ๒๕๖3 หน้า ๗๗ 
 

ตัวบ่งชี้ท่ี  ๑.๒ การส่งเสริมคุณลักษณะเป็นผู้ประกอบการของนักศึกษาชั้นปีสุดท้าย 
ของทุกหลักสูตรในคณะหรือวิทยาลัย 

ชนิดของตัวบ่งช้ี    กระบวนการและผลลัพธ์ 
 

ค าอธิบายตัวบ่งชี้    

 คณะหรือวิทยาลัย  ต้องส่ง เสริมสนับสนุนหลักสูตรให้นักศึกษามีคุณลักษณะของ
ผู้ประกอบการ โดยมีความรู้ความสามารถและมีความเชื่อมั่นในความสามารถของตนเอง ชอบอาชีพอิสระ
พ่ึงพาตนเองมีลักษณะผู้น า มีความเชื่อมั่นที่จะเอาชนะปัญหาหรืออุปสรรคต่าง ๆ มีความมานะอดทน 
ท างานหนักอย่างเต็มความสามารถไม่ท้อแท้ แม้ว่าจะเผชิญกับปัญหาต่าง ๆ  

เกณฑ์การมาตรฐาน 

 ๑. มีระบบและกลไกในการส่งเสริม สนับสนุน ให้มีการพัฒนานักศึกษาให้มีความสามารถ
ด้านคุณลักษณะของผู้ประกอบการ  
 ๒. มีการจัดท าแผนพัฒนานักศึกษาให้มีความสามารถด้านคุณลักษณะของผู้ประกอบการ 
จากการมีส่วนร่วมของหลักสูตรโดยผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจ าคณะ  
 ๓. มีสิ่งสนับสนุนการด าเนินการตามแผนพัฒนานักศึกษาให้มีความสามารถด้านคุณลักษณะ
ของผู้ประกอบการ 
 ๔. มีการประเมินความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผนฯ และมีการน าผลจากการประเมิน
มาปรับปรุงในปีถัดไป  
 ๕. มีนักศึกษาระดับปริญญาตรีปีสุดท้ายที่มีความรู้หรือทักษะการเป็นผู้ประกอบการ ไม่น้อย
กว่าร้อยละ ๒๐ ของนักศึกษาชั้นปีสุดท้ายที่รับการประเมิน 
 
เกณฑ์การประเมิน 

คะแนน ๑ คะแนน ๒ คะแนน ๓ คะแนน ๔ คะแนน ๕ 

มีการด าเนินการ 

๑ ข้อ 

มีการด าเนินการ 

๑ - ๒ ข้อ 

มีการด าเนินการ 

๑ - ๓ ข้อ 

มีการด าเนินการ 

๑ - ๔ ข้อ 

มีการด าเนินการ 

๕ ข้อ 

 
 
หมายเหตุ  
             - นักศึกษาชั้นปีสุดท้ายหมายถึงรวมทั้งนักศึกษาท่ีส าเร็จการศึกษาไม่เป็นไปตามระยะเวลา
ก าหนด (นักศึกษาตกค้าง) 
  - นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนและสอบผ่านรายวิชาเกี่ยวกับการเป็นผู้ประกอบการ หรือผ่าน
การอบรมการเป็นผู้ประกอบการสามารถนับได้  
 
 
 
 



คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษา ระดับอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยนครพนม  ปีการศึกษา ๒๕๖3 หน้า ๗๘ 
 

 
ตัวบ่งชี้ท่ี  ๑.๓   ร้อยละของนักศึกษาชั้นปีสุดท้ายในคณะหรือวิทยาลัยทีเ่ข้าร่วมกิจกรรมหรือ

โครงการที่สอดคล้องกับการแสดงออกในการต่อต้านคอรัปชั่น 
ชนิดของตัวบ่งช้ี    ผลลัพธ์ 

 

ค าอธิบายตัวบ่งชี้  

 คณะหรือวิทยาลัย ต้องส่งเสริมสนับสนุนให้นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม/โครงการที่สอดคล้อง
กับการแสดงออกในการต่อต้านคอรัปชั่น กล้าที่จะประพฤติตน และแนะน าให้ผู้ อ่ืนปฏิบัติตนในทาง       
ที่ถูกต้องเหมาะสมตามที่สังคมต้องการ  

ก าหนดเงื่อนไข 
 นักศึกษาชั้นปีสุดท้ายในคณะหรือวิทยาลัยที่เข้าร่วมกิจกรรม/โครงการที่สอดคล้องกับการ
แสดงออกในการต่อต้านคอรัปชั่นหมายถึง นักศึกษาชั้นปีสุดท้ายที่เข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมในระดับ
คณะหรือวิทยาลัย มหาวิทยาลัย อาทิเช่น กิจกรรมรณรงค์การต่อต้านคอรัปชั่น   กิจกรรมบัณฑิต
มหาวิทยาลัยนครพนมไม่โกง 
 

เกณฑ์การประเมิน   

      ค่าร้อยละของจ านวนนักศึกษาชั้นปีสุดท้ายในคณะหรือวิทยาลัยที่เข้าร่วมกิจกรรม/โครงการ     
ที่ก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม ๕ = ร้อยละ ๑๐๐ 
 
สูตรการค านวณ 

ค่าร้อยละ =  
จ านวนนักศึกษาชั้นปีสุดท้ายในคณะหรือวิทยาลัยทีเ่ข้าร่วมกิจกรรม/

โครงการ 
X 
๑๐๐ 

นักศึกษาชั้นปีสุดท้ายในคณะหรือวิทยาลัยทุกคนของหลักสูตร 
 

คะแนนที่ได้ = 
 ร้อยละของนักศึกษาชั้นปีสุดท้ายในคณะหรือวิทยาลัยทีเ่ข้าร่วมกิจกรรม/

โครงการ X ๕ 
 ร้อยละ ๑๐๐ 

 

หมายเหตุ   - อย่างน้อยต้องไม่น้อยกว่าร้อยละ ๗๐ ของนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ ที่คณะหรือวิทยาลัย 
หรือมหาวิทยาลัยจัด 
              - มหาวิทยาลัยส่งเสริมสนับสนุนโดยการจัดโครงการค่ายคุณธรรม จริยธรรม (โครงการ
ต่อต้านคอรัปชั่น) เป็นต้น 

 - นักศึกษาชั้นปีสุดท้ายหมายความร่วมถึงนักศึกษาท่ียังไม่ส าเร็จการศึกษาตามเกณฑ์ด้วย 
และนักศึกษาอาจจะเข้าร่วมกิจกรรมตั้งแต่ปี ๑ - ปีสุดท้ายให้สามารถนับได้   



คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษา ระดับอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยนครพนม  ปีการศึกษา ๒๕๖3 หน้า ๗๙ 
 

ตัวบ่งชี้ท่ี  ๑.๔    ร้อยละของนักศึกษาชั้นปีสุดท้ายในคณะหรือวิทยาลัยท่ีสร้างหรือมีส่วนร่วม
ในการสร้างผลงานนวัตกรรม 

ชนิดของตัวบ่งช้ี  ผลลัพธ์ 

ค าอธิบายตัวบ่งช้ี   

 คณะหรือวิทยาลัย ต้องส่งเสริมให้นักศึกษาสร้างหรือมีส่วนร่วมในการสร้างนวัตกรรม            
เพ่ือรองรับยุทธศาสตร์ในการพัฒนาประเทศ และวิสัยทัศน์ เชิงนโยบายการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศไทย 
 
เกณฑ์การประเมิน   
 ค่าร้อยละของนักศึกษาชั้นปีสุดท้ายในคณะหรือวิทยาลัยที่สร้างหรือมีส่วนร่วมในการสร้าง
ผลงานนวัตกรรมที่ก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม  ๕ = ร้อยละ ๖๐ 

สูตรการค านวณ  

ค่าร้อยละ = 
 จ านวนนักศึกษาชั้นปีสุดท้ายในคณะหรือวิทยาลัยที่สร้างหรือ 

มีส่วนร่วมในการสร้างนวัตกรรม X ๑๐๐ 
จ านวนนักศึกษาชั้นปีสุดท้ายในคณะหรือวิทยาลัยทั้งหมด 

 

คะแนนที่ได้  = 
 ร้อยละของนักศึกษาชั้นปีสุดท้ายในคณะหรือวิทยาลัยที่สร้างหรือ 

มีส่วนร่วมในการสร้างนวัตกรรม X ๕ 
ร้อยละ ๖๐ 

หมายเหตุ 
 ๑. การมีส่วนร่วม คือ นักศึกษาต้องมีส่วนร่วมในการคิด สร้าง หรือลงมือปฏิบัติในผลงานวิจัย
หรืองานสร้างสรรค์หรือนวัตกรรม   
 ๒. นวัตกรรม คือ สิ่งที่ท าขึ้นใหม่หรือแปลกจากเดิมซึ่งอาจจะเป็นความคิด วิธีการ หรือ
อุปกรณ์เป็นต้น  
 ๓. นวัตกรรมของนักศึกษาชั้นปีสุดท้ายสามารถนับได้ตั้งแต่ปีแรกท่ีเข้าศึกษาจนถึงปีสุดท้าย  
 ๔. การนับผลงานให้รวมถึง ผลงานที่น าเสนอผ่านคณะกรรมการระดับมหาวิทยาลัย หรือเวที         
ระดับมหาวิทยาลัยจัดขึ้น เช่น Open House งานสหกิจศึกษา งานบริการวิชาการ ให้นับรวมถึงมีคณะ
กรรมการฯ รับรอง หรือการจดสิทธิบัตร หรือในคณะหรือวิทยาลัยมีการตั้งคณะกรรมการและมี
บุคคลภายนอกร่วมด้วยรับรองในผลงานนั้น  
  ๕. มหาวิทยาลัยตั้งกรรมการของมหาวิทยาลัยหรือผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาว่าเป็นนวัตกรรม
หรือไม ่
 
หมายเหตุ : การประเมินนวัตกรรมให้คณะกรรมการระดับมหาวิทยาลัยประเมิน 
 
 
 
 



คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษา ระดับอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยนครพนม  ปีการศึกษา ๒๕๖3 หน้า ๘๐ 
 

ตัวบ่งชี้ท่ี  ๑.๕ ร้อยละนักศึกษาที่รับเข้าของหลักสูตรเทียบกับจ านวนของแผนรับของคณะหรือ
วิทยาลัย 

ชนิดของตัวบ่งช้ี    ผลลัพธ์ 
 

ค าอธิบายตัวบ่งชี้    

 คณะหรือวิทยาลัย ส่งเสริมสนับสนุนให้หลักสูตรรับนักศึกษาเข้าศึกษาในหลักสูตรให้เป็นไป
ตามเป้าหมายหรือแผนรับที่ตั้งไว้ในแต่ละปี เพ่ือให้การบริหารหลักสูตรเป็นไปอย่างมีคุณภาพและ
ประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าและเป็นไปตามต้นทุนต่อหน่วยในการผลิตนักศึกษาที่ได้ก าหนดไว้ 

เกณฑ์การประเมิน   

 ค่าร้อยละของจ านวนนักศึกษาที่รับเข้าของหลักสูตรในคณะหรือวิทยาลัยที่มีจ านวนเป็นไป
ตามท่ีก าหนดไว้ของแผนรับของคณะหรือวิทยาลัยก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม ๕ = ร้อยละ ๑๐๐ 
 
สูตรการค านวณ 

ค่าร้อยละ =  
จ านวนนักศึกษาของหลักสูตรที่รับเข้าจริง 

X ๑๐๐ 
จ านวนนักศึกษาที่ก าหนดไว้ในแผนรับ 

 

คะแนนที่ได้ = 
 ร้อยละจ านวนนักศึกษาของหลักสูตรที่รับเข้าจริง 

X ๕  ๑๐๐ 
 

คะแนนที่ได้ 
ระดับคณะ = 

 ผลรวมคะแนนของหลักสูตรทั้งหมด 
  จ านวนหลักสูตรในคณะทั้งหมด 

 

หมายเหตุ 

 ๑. จ านวนนักศึกษาท่ีรับเข้านักศึกษาได้น้อยกว่าร้อยละ ๓๐ ให้คะแนนเท่ากับ ๐ 
 
 
 
 
  



คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษา ระดับอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยนครพนม  ปีการศึกษา ๒๕๖3 หน้า ๘๑ 
 

ตัวบ่งชี้ท่ี  ๑.๖    ร้อยละของนักศึกษาชั้นปีสุดท้ายในคณะหรือวิทยาลัยท่ีมีทักษะการเรียนรู้
ตลอดชีวิตอย่างครบถ้วน 

ชนิดของตัวบ่งช้ี    ผลลัพธ์ 
 

ค าอธิบายตัวบ่งชี้    

 เนื่องจากปัจจุบันโลกมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในทุกๆ ด้าน ทั้งด้านการเมือง เศรษฐกิจ 
สังคม การด าเนินชีวิต ความก้าวหน้าของเทคโนโลยีท าให้ต้องมีการเปลี่ยนแปลงเนื้อหาสาระตามหลักสูตร
ควบคู่ไปกับ  การพัฒนาทักษะใหม่ๆ ที่จ าเป็นส าหรับศตวรรษที่ ๒๑ ส าหรับการเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑ 
สาระวิชาก็มีความส าคัญแต่ไม่เพียงพอส าหรับการเรียนรู้ เพ่ือมีชีวิตในโลกยุคศตวรรษที่ ๒๑ ปัจจุบันการ
เรียนรู้สาระวิชาควรเป็นการเรียนจากการค้นคว้าเองของนักศึกษาโดยมีอาจารย์เป็นผู้แนะน าและร่วมกัน
ออกแบบกิจกรรมที่ช่วยให้นักศึกษาสามารถประเมินความก้าวหน้าของการเรียนรู้ของตนเองได้ 

เกณฑ์การประเมิน   

      ค่าร้อยละของจ านวนนักศึกษาชั้นปีสุดท้ายในคณะหรือวิทยาลัยที่มีทักษะการเรียนรู้ตลอด
ชีวิตอย่างครบถ้วน ที่ก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม ๕ = ร้อยละ ๘๐ 
 
สูตรการค านวณ 

ค่าร้อยละ =  
จ านวนนักศึกษาชั้นปีสุดท้ายในคณะหรือวิทยาลัยที่มีการเรียนรู้ตลอด

ชีวิตอย่างครบถ้วน X ๑๐๐ 
นักศึกษาชั้นปีสุดท้ายในคณะหรือวิทยาลัยทุกคนของหลักสูตร 

 

คะแนนที่ได้ = 
 ร้อยละของนักศึกษาชั้นปีสุดท้ายในคณะหรือวิทยาลัยที่มีทักษะการเรียนรู้

ตลอดชีวิตอย่างครบถ้วน X ๕ 
 ร้อยละ ๘๐ 

หมายเหตุ :  
 ๑. แบบทดสอบให้สอบถามนักศึกษาชั้นปีสุดท้ายของแต่ละหลักสูตร 
 ๒. แบบทดสอบให้มหาวิทยาลัยเป็นผู้ด าเนินการจัดท า 
 ๓. แบบทดสอบ ๑ ชุดสามารถตอบได้ทุกตัวบ่งชี้ที่วัดนักศึกษาชั้นปีสุดท้ายโดยนักศึกษา  
ตอบเพียงครั้งเดียว  
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มาตรฐานที่  ๒ ด้านผลลัพธ์การวิจัยหรืองานสร้างสรรค์หรือนวัตกรรม 

 
 สถาบันอุดมศึกษาแต่ละแห่งอาจมีจุดเน้นในเรื่องการวิจัยที่แตกต่างกันขึ้นกับสภาพแวดล้อม
และความพร้อมของแต่ละมหาวิทยาลัย อย่างไรก็ตาม ทุกมหาวิทยาลัยอุดมศึกษาจ าเป็นต้องมีพันธกิจนี้
เป็นส่วนหนึ่งของพันธกิจมหาวิทยาลัย ดังนั้น จึงต้องมีระบบและกลไกควบคุมให้สามารถด าเนินการ      
ในพันธกิจด้านนี้อย่างมีประสิทธิภาพและคุณภาพตามจุดเน้นเฉพาะของแต่ละมหาวิทยาลัย เพ่ือให้ได้
ผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์หรือนวัตกรรมที่เกิดประโยชน์ การวิจัยจะประสบความส าเร็จและเกิด
ประโยชน์จ าเป็นต้องมีส่วนประกอบที่ส าคัญ ๓ ประการ   คือ ๑) คณะหรือวิทยาลัยต้องมีแผนการวิจัย   
มีระบบและกลไกตลอดจนมีการสนับสนุนทรัพยากรให้สามารถด าเนินการได้ตามแผน ๒) คณาจารย์        
มีส่วนร่วมในการวิจัยอย่างเข้มแข็งโดยบูรณาการงานวิจัยกับการจัดการเรียนการสอน และพันธกิจด้าน
อ่ืนๆ ของมหาวิทยาลัย และ ๓) ผลงานวิจัยมีคุณภาพมีประโยชน์ที่ตอบสนองยุทธศาสตร์ของชาติและมี
การเผยแพร่อย่างกว้างขวาง 
 

ตัวบ่งชี้ จ านวน ๓ ตัวบ่งช้ี คือ 
 

ตัวบ่งชี้ท่ี รายละเอียดตัวบ่งช้ี 
๒.๑ ผลงานวิชาการของอาจารย์ประจ าและนักวิจัยในคณะหรือวิทยาลัย  
๒.๒ ร้อยละของงบประมาณเงินรายได้ มหาวิทยาลัยที่สนับสนุนผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์

หรือนวัตกรรมของคณะหรือวิทยาลัย ที่ตอบยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยหรือ ภูมิภาคหรือ
ประเทศ   

๒.๓ ร้อยละของผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์และนวัตกรรมที่เกิดจากความร่วมมือ         
ของหน่วยงานภายในกับภายใน และหน่วยงานภายในกับหน่วยงานภายนอก 
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ตัวบ่งชี้ท่ี  ๒.๑  ผลงานวิชาการของอาจารย์ประจ าและนักวิจัยในคณะหรือวิทยาลัย 
ชนิดของตัวบ่งช้ี  ผลลัพธ์ 

 

ค าอธิบายตัวบ่งชี้    
 ผลงานวิชาการเป็นข้อมูลที่ส าคัญในการแสดงให้เห็นว่าอาจารย์ประจ าและนักวิจัย ในคณะ
หรือวิทยาลัย ได้สร้างสรรค์ขึ้นเพ่ือแสดงให้เห็นถึงความก้าวหน้าทางวิชาการและการพัฒนาองค์ความรู้
อย่างต่อเนื่อง เป็นผลงานที่มีคุณค่า สมควรส่งเสริมให้มีการเผยแพร่และน าไปใช้ประโยชน์ทั้งเชิงวิชาการ
และการแข่งขันของประเทศ ผลงานวิชาการอยู่ในรูปของบทความวิจัยหรือบทความวิชาการที่ตีพิมพ์ใน
รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ หรือ ระดับนานาชาติ ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ         
ที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI หรือ Scopus ผลงานได้รับการจดอนุสิทธิบัตรหรือสิทธิบัตร หรือเป็นผลงาน
วิชาการรับใช้สังคมที่ผ่านการประเมินต าแหน่งทางวิชาการแล้ว ผลงานที่ท าร่วมกับอุตสาหกรรมที่ผ่าน
การประเมินต าแหน่งทางวิชาการแล้ว ต าราหรือหนังสือที่ใช้ในการขอผลงานทางวิชาการและผ่านการ
พิจารณาตามเกณฑ์การขอต าแหน่งทางวิชาการแล้ว  
 
 

เกณฑ์การประเมิน   
 โดยการแปลงค่าร้อยละของผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ า
และนักวิจัยในคณะหรือวิทยาลัย เป็นคะแนนระหว่าง ๐ - ๕ เกณฑ์แบ่งกลุ่มตามสาขาวิชาดังนี้ 
  กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
   ร้อยละของผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าและนักวิจัย
ในคณะหรือวิทยาลัย ที่ก าหนดไว้เป็นคะแนนเต็ม ๕ = ร้อยละ ๓๐ ขึ้นไป 
  กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 
   ร้อยละของผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าและนักวิจัย
ในคณะหรือวิทยาลัย ที่ก าหนดไว้เป็นคะแนนเต็ม ๕ = ร้อยละ ๓๐ ขึ้นไป 
  กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
   ร้อยละของผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าและนักวิจัย
ในคณะหรือวิทยาลัย ที่ก าหนดไว้เป็นคะแนนเต็ม ๕ = ร้อยละ ๒๐ ขึ้นไป 
 

สูตรการค านวณ 
 ๑. ค านวณร้อยละของผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานวิชาการของอาจารย์ประจ าและนักวิจัย
ในคณะหรือวิทยาลัยตามสูตร 
 

 
ผลรวมถ่วงน ้ำหนักของผลงำนวิชำกำรของอำจำรย์ประจ้ำและนักวิจัยในคณะหรือ

วิทยำลัย X ๑๐๐ 
จ้ำนวนอำจำรย์ประจ้ำและนักวิจัยในคณะหรือวิทยำลัยทั งหมด 

  
 ๒. แปลงค่าร้อยละที่ค านวณได้ในข้อ ๑ เทียบกับคะแนนเต็ม ๕ 

คะแนนที่ได้  = 

 ร้อยละของผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานวิชาการของอาจารย์ประจ าและ
นักวิจัยในคณะหรือวิทยาลัย 

X ๕ 
 ร้อยละของผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานวิชาการของอาจารย์ประจ าและ

นักวิจัยในคณะหรือวิทยาลัย ที่ก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม ๕ 
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ก าหนดระดับคุณภาพผลงานวิชาการดังนี้ 
 

ค่าน้ าหนัก ระดับคุณภาพ 

๐.๒๐ - บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ท่ีมีการตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการ
ประชุมวิชาการระดับชาติ 

๐.๔๐ - บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ท่ีมีการตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการ
ประชุมวิชาการระดับนานาชาติ  

- ผลงานได้รับการจดอนุสิทธิบัตร 
๐.๖๐ - บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ท่ีตีพิมพ์ในวารสารวิชาการท่ีปรากฏใน

ฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ ๒  
๐.๘๐ - บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ท่ีตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ      

ที่ไม่อยู่ในฐานข้อมูล ตามประกาศ ก.พ.อ. พ.ศ.๒๕๖๐ หรือ ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการท่ี
ปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ ๑ 

๑.๐๐ - บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ท่ีตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ     
ที่ปรากฏในฐานข้อมูลระดับนานาชาติตามประกาศ ก.พ.อ. พ.ศ.๒๕๖๐ 

- ผลงานได้รับการจดสิทธิบัตร 
- ผลงานวิชาการรับใช้สังคมที่ได้รับการประเมินผ่านเกณฑ์การขอต าแหน่งทางวิชาการแล้ว 
- ผลงานวิจัยที่หน่วยงานหรือองค์กรระดับชาติว่าจ้างให้ด าเนินการ 
- ผลงานค้นพบพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ที่ค้นพบใหม่และได้รับการจดทะเบียน 
- ต าราหรือหนังสือที่ได้รับการประเมินผ่านเกณฑ์การขอต าแหน่งทางวิชาการแล้ว 
- ต าราหรือหนังสือที่ผ่านการพิจารณาตามหลักเกณฑ์การประเมินต าแหน่งทางวิชาการ     

แต่ไม่ได้น ามา  ขอรับการประเมินต าแหน่งทางวิชาการ  

 การส่งบทความเพ่ือพิจารณาคัดเลือกให้น าเสนอในการประชุมวิชาการต้องส่งเป็นฉบับ
สมบูรณ์ (Full Paper) และเมื่อได้รับการตอบรับและตีพิมพ์แล้ว การตีพิมพ์ต้องตีพิมพ์เป็นฉบับสมบูรณ์
ซึ่งสามารถอยู่ในรูปแบบเอกสาร หรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได ้ 

 
ก าหนดระดับคุณภาพงานสร้างสรรค์ ดังนี้ 

 

ค่าน้ าหนัก ระดับคุณภาพ 
๐.๒๐ งานสร้างสรรค์ที่มีการเผยแพร่สู่สาธารณะในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง หรือผ่านสื่อ

อิเล็กทรอนิกส์ online 
๐.๔๐ งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ในระดับสถาบัน 
๐.๖๐ งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ในระดับชาติ 
๐.๘๐ งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ในระดับความร่วมมือระหว่างประเทศ 
๑.๐๐ งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ในระดับภูมิภาคอาเซียนหรือนานาชาติ 

 

 ผลงานสร้างสรรค์ทุกชิ้นต้องผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการที่มีองค์ประกอบไม่น้อยกว่า            
๓ คน  โดยมีบุคคลภายนอกสถาบันร่วมพิจารณาด้วย 
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ตัวบ่งชี้ท่ี  ๒.๒  ร้อยละของงบประมาณเงินรายได้ มหาวิทยาลัยท่ีสนับสนุนผลงานวิจัยหรือ

งานสร้างสรรค์และนวัตกรรมของคณะหรือวิทยาลัย ที่ตอบยุทธศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยหรือภูมิภาคหรือประเทศ 

ชนิดของตัวบ่งช้ี  ผลลัพธ์ 
 
 

ค าอธิบายตัวบ่งชี้    

 คณะหรือวิทยาลัย มีการส่งเสริมสนับสนุนงบประมาณในการสร้างสรรค์งานวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค์และนวัตกรรมของคณะหรือวิทยาลัย ที่ตอบยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยหรือภูมิภาคหรือประเทศ 

เกณฑ์การประเมิน 

               ค่าร้อยละของงบประมาณเงินรายได้คณะหรือวิทยาลัยที่สนับสนุนผลงานวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค์และนวัตกรรมของคณะหรือวิทยาลัย ที่ตอบยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยหรือภูมิภาคหรือประเทศ
ที่ก าหนดไว้เป็นคะแนนเต็ม ๕ = ร้อยละ ๕ 
 
สูตรการค านวณ   
           ๑. ค านวณค่าร้อยละของงบประมาณเงินรายได้คณะหรือวิทยาลัยที่สนับสนุนผลงานวิจัยหรือ
งานสร้างสรรค์และนวัตกรรมของคณะหรือวิทยาลัย ที่ตอบยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยหรือภูมิภาคหรือ
ประเทศ 
 

ค่าร้อยละ =  

จ านวนงบประมาณเงินรายได้ ที่คณะหรือวิทยาลัยสนับสนุนผลงานวิจัย
หรืองานสร้างสรรค์หรือนวัตกรรมของคณะหรือวิทยาลัย ที่ตอบ 

ยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยหรือภูมิภาคหรือประเทศ 
 

X ๑๐๐ 
จ านวนงบประมาณเงินรายได้ คณะหรือวิทยาลัยทั้งหมด 

           
 ๒. แปลงค่าร้อยละที่ค านวณได้ในข้อ ๑ เทียบกับคะแนนเต็ม ๕ 

คะแนนที่ได้ = 

 ร้อยละของงบประมาณเงินรายได้ ที่คณะหรือวิทยาลัยสนับสนุน
ผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์หรือนวัตกรรมของคณะหรือวิทยาลัย       

ที่ตอบยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยหรือภูมิภาคหรือประเทศ X ๕ 
 

ร้อยละ ๕ 
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ตัวบ่งชี้ท่ี ๒.๓   ร้อยละของผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์และนวัตกรรมที่เกิดจากความ

ร่วมมือของหน่วยงานภายในกับภายใน และหน่วยงานภายในกับหน่วยงาน
ภายนอก 

ชนิดของตัวบ่งช้ี  ผลลัพธ์ 
 

ค าอธิบายตัวบ่งชี้    

 จ านวนผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์และนวัตกรรมที่เกิดจากความร่วมมือของหน่วยงาน
ภายในกับภายใน และหน่วยงานภายในกับหน่วยงานภายนอก 

เกณฑ์การประเมิน 

 ค่าร้อยละของผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์และนวัตกรรมที่เกิดจากความร่วมมือของ
หน่วยงานภายในกับภายใน และหน่วยงานภายในกับหน่วยงานภายนอก ที่ก าหนดไว้เป็นคะแนนเต็ม ๕ = 
ร้อยละ ๕๐ 
 
สูตรการค านวณ   
       ๑. ค านวณค่าร้อยละของผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์และนวัตกรรมที่เกิดจากความร่วมมือ
ของหน่วยงานภายในกับภายใน และหน่วยงานภายในกับหน่วยงานภายนอก 
 

ค่าร้อยละ =  

จ านวนผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์และนวัตกรรมที่เกิดจากความ
ร่วมมือของหน่วยงานภายในกับภายใน และหน่วยงานภายในกับหน่วยงาน

ภายนอก X ๑๐๐ 
จ านวนผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์หรือนวัตกรรมในคณะหรือวิทยาลัย

ทั้งหมด 
 
          ๒. แปลงค่าร้อยละที่ค านวณได้ในข้อ ๑ เทียบกับคะแนนเต็ม ๕ 
 

คะแนนที่ได้ = 

 ร้อยละของผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์และนวัตกรรมที่เกิดจาก
ความร่วมมือของหน่วยงานภายในกับภายใน และหน่วยงานภายในกับ

หน่วยงานภายนอก 
X ๕ 

 ร้อยละ ๕๐ 
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มาตรฐานที่  ๓   ด้านผลลัพธ์การบริการวิชาการและเอกลักษณ์ของคณะหรือวิทยาลัย 
 

 การบริการทางวิชาการแก่สังคมเป็นหนึ่งในภารกิจหลักของสถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลัย
นครพนม พึงให้บริการทางวิชาการแก่ชุมชน สังคม และประเทศชาติ ในรูปแบบต่างๆ ตามความถนัดและ
ในด้านทีม่หาวิทยาลัย มีความเชี่ยวชาญการให้บริการทางวิชาการอาจให้เปล่าโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายหรืออาจ
คิดค่าใช้จ่ายตามความเหมาะสม โดยให้บริการทั้งหน่วยงานภาครัฐและเอกชน หน่วยงานอิสระ 
หน่วยงานสาธารณะ ชุมชน และสังคมโดยกว้าง รูปแบบการให้บริการทางวิชาการมีความหลากหลาย 
เช่น การอนุญาตให้ใช้ประโยชน์ทรัพยากรของมหาวิทยาลัย เป็นแหล่งอ้างอิงทางวิชาการให้ค าปรึกษา   
ให้การอบรม จัดประชุมหรือสัมมนาวิชาการ ท างานวิจัยเพ่ือตอบค าถามต่างๆ หรือเพ่ือชี้แนะสังคม     
การให้บริการทางวิชาการนอกจากเป็นการท าประโยชน์ให้สังคมแล้ว มหาวิทยาลัยยังได้รับประโยชน์     
ในด้านต่างๆ คือ เพ่ิมพูนความรู้และประสบการณ์ของอาจารย์ อันจะน ามาสู่การพัฒนาหลักสูตร มีการ  
บูรณาการเพ่ือใช้ประโยชน์ทางด้านการจัดการเรียนการสอนและการวิจัย พัฒนาต าแหน่งทางวิชาการ    
ของอาจารย์ สร้างเครือข่ายกับหน่วยงานต่างๆ ซึ่งเป็นแหล่งงานของนักศึกษาและ เป็นการสร้างรายได้
ของมหาวิทยาลัยนครพนมจากการให้บริการทางวิชาการด้วย 
 

ตัวบ่งชี้   จ านวน ๑ ตัวบ่งชี้ คือ 
 

ตัวบ่งชี้ท่ี รายละเอียดตัวบ่งช้ี 
๓.๑ ระบบและกลไกการบริการวิชาการแก่สังคมของคณะหรือวิทยาลัย 
๓.๒ เอกลักษณ์และความเป็นเลิศของคณะหรือวิทยาลัย (ถ้ามี) 
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ตัวช้ีวัดที่  ๓.๑  ระบบและกลไกการบริการวิชาการแก่สังคมของคณะหรือวิทยาลัย 
ชนิดของตัวบ่งช้ี    กระบวนการ 

  

ค าอธิบายตัวบ่งชี้     
 การบริการวิชาการเป็นภารกิจหลักอีกอย่างหนึ่งของสถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลัย

นครพนม ควรค านึงถึงกระบวนการในการให้บริการวิชาการแก่สังคม โดยการศึกษาความต้องการของ
กลุ่มเป้าหมายน ามาจัดท าแผนบริการวิชาการ ทั้งการบริการวิชาการที่ท าให้เกิดรายได้และการบริการ
วิชาการที่มหาวิทยาลัยจัดท าเพ่ือสร้างประโยชน์แก่ชุมชน โดยมีการประเมินความส าเร็จของการบริการ
วิชาการและน ามาจัดท าเป็นแผนการใช้ประโยชน์จนเกิดผลลัพธ์ที่สร้างความพึงพอใจต่อชุมชนและสังคม
อย่างต่อเนื่องและยั่งยืน  
 

เกณฑ์มาตรฐาน 

 ๑ จัดท้ำแผนกำรบริกำรวิชำกำรประจ้ำปีที่สอดคล้องกับควำมต้องกำรของชุมชนและก้ำหนด 
ตัวบ่งชี วัดควำมส้ำเร็จในระดับแผนและโครงกำรบริกำรวิชำกำรแก่สังคมและเสนอกรรมกำรประจ้ำคณะ 
เพ่ือพิจำรณำอนุมัติ  
 ๒. โครงกำรบริกำรวิชำกำรแก่สังคมตำมแผน มีกำรจัดท้ำแผนกำรใช้ประโยชน์จำกกำร
บริกำรวิชำกำร เพ่ือให้เกิดผลต่อกำรพัฒนำนักศึกษำ ชุมชน หรือสังคม  
 ๓. โครงกำรบริกำรวิชำกำรแก่สังคมในข้อ ๑ อย่ำงน้อยต้องมีโครงกำรที่บริกำรแบบให้เปล่ำ  
 ๔. ประเมินควำมส้ำเร็จตำมตัวบ่งชี ของแผนและโครงกำรบริกำรวิชำกำรแก่สังคมในข้อ ๑ 
และน้ำเสนอ กรรมกำรประจ้ำคณะ เพื่อพิจำรณำ  
 ๕. น้ำผลกำรประเมินตำมข้อ ๔ มำปรับปรุงแผนหรือพัฒนำกำรให้บริกำรวิชำกำรสังคม  
 ๖. คณะมีส่วนร่วมในกำรบริกำรวิชำกำรแก่สังคมในระดับสถำบัน 
 

เกณฑ์การประเมิน   
 

คะแนน ๑ คะแนน ๒ คะแนน ๓ คะแนน ๔ คะแนน ๕ 

มีการด าเนินการ 

๑ ข้อ 

มีการด าเนินการ 

๒ ข้อ 

มีการด าเนินการ 

๓ - ๔ ข้อ 

มีการด าเนินการ 

๕ ข้อ 

มีการด าเนินการ 

๖ ข้อ 
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ตัวช้ีวัดที่  ๓.๒  เอกลักษณ์และความเป็นเลิศของคณะหรือวิทยาลัย (ถ้ามี) 
ชนิดของตัวบ่งช้ี    กระบวนการ 
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มาตรฐานที่  ๔ ด้านผลลัพธ์ศิลปวฒันธรรมและความเป็นไทย 
 

 การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมถือเป็นพันธกิจส าคัญประการหนึ่งของสถาบันอุดมศึกษา 
ดังนั้นสถาบันอุดมศึกษาจึงต้องมีระบบและกลไกการด าเนินงานด้านนี้ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและ
คุณภาพ โดยอาจมีจุดเน้นเฉพาะที่แตกต่างกันตามปรัชญา และธรรมชาติของแต่ละมหาวิทยาลัย และมี
การบูรณาการเข้ากับพันธกิจอ่ืนๆโดยเฉพาะการผลิตบัณฑิต รวมทั้งมีการจัดกิจกรรมที่ฟ้ื นฟู อนุรักษ์    
สืบสาน พัฒนา เผยแพร่ศิลปะและวัฒนธรรมสร้างสรรค์ ส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นให้เป็นรากฐาน        
การพัฒนาองค์ความรู้ที่ดีขึ้น 
 
ตัวบ่งชี ้ จ านวน ๑ ตัวบ่งชี้ คือ 
 

ตัวบ่งชี้ท่ี รายละเอียดตัวบ่งช้ี 
 ๔.๑ ระบบและกลไกการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมของคณะหรือวิทยาลัย 
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ตัวบ่งชี้ท่ี  ๔.๑  ระบบและกลไกการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมของคณะหรือวิทยาลัย 
ชนิดตัวบ่งชี้  กระบวนการ 

   
 

ค าอธิบายตัวบ่งช้ี 

 สถาบันอุดมศึกษาต้องมีนโยบายแผนงาน โครงการหรือกิจกรรม เพ่ือการบริหารจัดการงาน    
ท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมทั้งการอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู สืบสาน เผยแพร่วัฒนธรรมไทย ภูมิปัญญาท้องถิ่น
ตามจุดเน้นของมหาวิทยาลัยอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล  
 

เกณฑ์มาตรฐาน 

 ๑. ก้ำหนดผู้รับผิดชอบในกำรท้ำนุบ้ำรุงศิลปะและวัฒนธรรม  

 ๒. จัดท้ำแผนด้ำนท้ำนุบ้ำรุงศิลปะและวัฒนธรรม และก้ำหนดตัวบ่งชี วัดควำมส้ำเร็จตำม
วัตถุประสงค์ของแผน รวมทั งจัดสรรงบประมำณเพ่ือให้สำมำรถด้ำเนินกำรได้ตำมแผน  

 ๓. ก้ำกับติดตำมให้มีกำรด้ำเนินงำนตำมแผนด้ำนท้ำนุบ้ำรุงศิลปะและวัฒนธรรม  

 ๔. ประเมินควำมส้ำเร็จตำมตัวบ่งชี ที่วัดควำมส้ำเร็จตำมวัตถุประสงค์ของแผนด้ำนท้ำนุบ้ำรุง
ศิลปะ และวัฒนธรรม  

 ๕. น้ำผลกำรประเมินไปปรับปรุงแผนหรือกิจกรรมด้ำนท้ำนุบ้ำรุงศิลปะและวัฒนธรรม  

 ๖. เผยแพร่กิจกรรมหรือกำรบริกำรด้ำนท้ำนุบ้ำรุงศิลปะและวัฒนธรรมต่อสำธำรณชน  

  

เกณฑ์การประเมิน   
 

คะแนน ๑ คะแนน ๒ คะแนน ๓ คะแนน ๔ คะแนน ๕ 

มีการด าเนินการ 

๑ ข้อ 

มีการด าเนินการ 

๒ ข้อ 

มีการด าเนินการ 

๓ - ๔ ข้อ 

มีการด าเนินการ 

๔ ข้อ 

มีการด าเนินการ 

๖ ข้อ 
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มาตรฐานที่  ๕   ด้านกระบวนการบริหารจัดการ 

 สถาบันอุดมศึกษาต้องให้ความส าคัญกับการบริหารจัดการ โดยมีสภามหาวิทยาลัยท าหน้าที่            
ในการก ากับดูแลการท างานของมหาวิทยาลัยให้มีประสิทธิภาพ สถาบันอุดมศึกษาจะต้องบริหารจัดการ
ด้านต่างๆ ให้มีคุณภาพ เช่น ทรัพยากรบุคคล ระบบฐานข้อมูล การบริหารความเสี่ยง การบริหาร        
การเปลี่ยนแปลง การบริหารทรัพยากรทั้งหมด ฯลฯ เพ่ือสัมฤทธิ์ผลตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้ โดยใช้หลัก
ธรรมาภิบาล (Good Governance) 
 

ตัวบ่งชี้    จ านวน ๙ ตัวบ่งชี้ คือ 
 

ตัวบ่งชี้ท่ี รายละเอียดตัวบ่งช้ี 
พันธกิจด้านการ
เรียนการสอน 

๕.๑ ระบบและกลไกการบริการนักศึกษาระดับปริญญาตรีของคณะหรือ
วิทยาลัย   
๕.๒ ระบบและกลไกการจัดกิจกรรมนักศึกษาระดับปริญญาตรีของคณะหรือ
วิทยาลัย  
๕.๓ จ านวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่าต่อจ านวนอาจารย์ประจ าสังกัดคณะ
หรือวิทยาลัย  

พันธกิจด้านการวิจัย ๕.๔ ระบบและกลไกการบริหารและพัฒนางานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์หรือ
นวัตกรรมของคณะหรือวิทยาลัย  
๕.๕ จ านวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์หรือนวัตกรรมของคณะ
หรือวิทยาลัย                                               

พันธกิจด้าน
กระบวนการบริหาร
จัดการด้วยหลักธรร

มาภิบาล 

๕.๖ ระบบและกลไกการก ากับติดตามผลลัพธ์ตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย   

การบริหารจัดการ
บุคลากรและ

ทรัพยากรการเรียนรู้ 

๕.๗ อาจารย์ประจ าสังกัดคณะหรือวิทยาลัยที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก  
๕.๘ อาจารย์ประจ าสังกัดคณะหรือวิทยาลัยที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ  
 
๕.๙ ระบบและกลไกการบริหารและพัฒนาอาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน 
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ตัวบ่งชี้ท่ี  ๕.๑  ระบบและกลไกการบริการนักศึกษาระดับปริญญาตรีของคณะหรือวิทยาลัย 
ชนิดของตัวบ่งช้ี กระบวนการ 

 

ค าอธิบายตัวบ่งชี้   
 คณะหรือวิทยาลัย ควรจัดบริการด้านต่างๆ ให้นักศึกษาและศิษย์เก่าในกิจกรรมที่เป็น
ประโยชน์กับนักศึกษา เพ่ือการด ารงชีวิตอย่างมีความสุขและคุ้มค่าในระหว่างการใช้ชีวิตในคณะหรือ
วิทยาลัยตั้งแต่   การให้ค าปรึกษา ทั้งด้านวิชาการและการใช้ชีวิต จัดบริการข้อมูลหน่วยงานที่ให้บริการ 
เช่น ทุนกู้ยืมการศึกษา แหล่งทุนการศึกษาต่อ การบริการจัดหางาน แหล่งข้อมูลการฝึกประสบการณ์
วิชาชีพ  การเตรียมความพร้อม เพ่ือการท างานเมื่อส าเร็จการศึกษา ข้อมูลข่าวสารความเคลื่อนไหวทั้ง
ภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยที่จ าเป็นแก่นักศึกษาและศิษย์เก่า โดยการให้บริการทั้งหมดต้องให้
ความส าคัญกับการบริการที่มีคุณภาพและเกิดประโยชน์แก่ผู้รับบริการอย่างแท้จริง 
 

เกณฑ์มาตรฐาน   
 ๑. จัดบริการให้ค าปรึกษาทางวิชาการ และการใช้ชีวิตแก่นักศึกษาในคณะหรือวิทยาลัย 
 ๒. มีการให้ข้อมูลของหน่วยงานที่ให้บริการ กิจกรรมพิเศษนอกหลักสูตร แหล่งงาน            
ทั้งเต็มเวลาและนอกเวลาแก่นักศึกษา 
 ๓. จัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมเพ่ือการท างานเมื่อส าเร็จการศึกษาแก่นักศึกษา 
 ๔. ประเมินคุณภาพของการจัดกิจกรรมและการจัดบริการในข้อ ๑-๓ ทุกข้อไม่ต่ ากว่า ๓.๕๑  
จากคะแนนเต็ม ๕ 
 ๕. น าผลการประเมินจากข้อ ๔ มาปรับปรุงพัฒนาการให้บริการและการให้ข้อมูล เพ่ือส่งให้           
ผลการประเมินสูงขึ้นหรือเป็นไปตามความคาดหวังของนักศึกษา 
 ๖. ให้ข้อมูลและความรู้ที่เป็นประโยชน์ในการประกอบอาชีพแก่ศิษย์เก่า 
 
เกณฑ์การประเมิน  
 

คะแนน ๑ คะแนน ๒ คะแนน ๓ คะแนน ๔ คะแนน ๕ 
มีการด าเนินการ  

๑ ข้อ 
มีการด าเนินการ 

๒ ข้อ 
มีการด าเนินการ   

๓ - ๔ ข้อ 
มีการด าเนินการ 

๕ ข้อ 
มีการด าเนินการ 

๖ ข้อ 
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ตัวบ่งชี้ท่ี ๕.๒  ระบบและกลไกการจัดกิจกรรมนักศึกษาระดับปริญญาตรีของคณะหรือ
วิทยาลัย 

ชนิดของตัวบ่งช้ี  กระบวนการ 
  
 

ค าอธิบายตัวบ่งชี้   
 คณะหรือวิทยาลัย ต้องส่งเสริมให้มีการจัดกิจกรรมนักศึกษาต่างๆ อย่างเหมาะสมและ
ครบถ้วน กิจกรรมนักศึกษา หมายถึง กิจกรรมเสริมหลักสูตรที่ด าเนินการทั้งโดยคณะหรือวิทยาลัยและ
โดยองค์กรนักศึกษา เป็นกิจกรรมที่ผู้เข้าร่วมจะมีโอกาสได้รับการพัฒนาสติปัญญา สังคม อารมณ์ 
ร่างกาย และคุณธรรมจริยธรรม โดยสอดคล้องกับคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ ที่ประกอบด้วย
มาตรฐานผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ ๕ ประการ ได้แก่ (๑) คุณธรรม จริยธรรม 
(๒) ความรู้  (๓) ทักษะทางปัญญา (๔) ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ (๕) ทักษะ
การวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึง
ประสงค์ท่ีคณะหรือวิทยาลัยหรือมหาวิทยาลัยและสภามหาวิทยาลัยหรือองค์กรวิชาชีพได้ก าหนดเพ่ิมเติม
ตลอดจนสอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต และน าหลัก PDSA/PDCA (Plan Do Study หรือ
Check  Act) ไปใช้ในชีวิตประจ าวันเป็นการพัฒนาคุณภาพนักศึกษาอย่างยั่งยืน 
 
เกณฑ์มาตรฐาน   
 ๑. จัดท าแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาในภาพรวมของคณะหรือวิทยาลัย โดยให้
นักศึกษามีส่วนร่วมในการจัดท าแผนและการจัดกิจกรรม 
 ๒. ในแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา ให้ด าเนินกิจกรรมที่ส่งเสริมคุณลักษณะบัณฑิต           
ตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติอย่างน้อย ๕ ประการ ให้ครบถ้วน 
ประกอบด้วย 
  (๑) คุณธรรม จริยธรรม 
  (๒) ความรู้ 
  (๓) ทักษะทางปัญญา 
  (๔) ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
  (๕) ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
 ๓. จัดกิจกรรมให้ความรู้และทักษะการประกันคุณภาพแก่นักศึกษา  
 ๔. กิจกรรมที่เกี่ยวกับชาติ หรือศาสนาหรือ พระมหากษัตริย์ 
 ๕. ทุกกิจกรรมที่ด าเนินการ มีการประเมินผลความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ของกิจกรรม 
 ๖. ประเมินความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา 
 ๗. น าผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือปรับปรุงการจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนานักศึกษา 
 

เกณฑ์การประเมิน 
 

คะแนน ๑ คะแนน ๒ คะแนน ๓ คะแนน ๔ คะแนน ๕ 
มีการด าเนินการ  

 ๑ ข้อ 
มีการด าเนินการ 

๒ ข้อ 
มีการด าเนินการ   

๓ – ๔ ข้อ 
มีการด าเนินการ 

 ๕ - ๖ ข้อ 
มีการด าเนินการ  

๗ ข้อ 
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ตัวบ่งชี้ท่ี ๕.๓  จ านวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่าต่อจ านวนอาจารย์ประจ าสังกัดคณะหรือ
วิทยาลัย  

ชนิดของตัวบ่งช้ี  ปัจจัยน าเข้า 
  

ค าอธิบายตัวบ่งชี้  
 ปัจจัยส าคัญประการหนึ่งส าหรับการจัดการการศึกษาระดับอุดมศึกษา คือสัดส่วน          ของ
นักศึกษาต่ออาจารย์ ที่จะต้องสอดคล้องกับศาสตร์ในแต่ละสาขาวิชาและลักษณะการเรียนการสอน 
รวมทั้งมีความเชื่อมโยงไปสู่การวางแผนต่างๆ เช่น การวางแผนอัตราก าลัง ภาระงานอาจารย์ เป้าหมาย
การผลิตบัณฑิต ดังนั้น มหาวิทยาลัยจึงควรมีจ านวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่าต่อจ านวนอาจารย์    
ประจ าที่ปฏิบัติงานจริงในสัดส่วนที่เหมาะสมกับสาขาวิชา 
 

เกณฑ์การประเมิน   
 ในกรณีที่จ านวนนักศึกษาเต็มเวลาต่ออาจารย์ประจ าน้อยกว่าหรือเท่ากับเกณฑ์มาตรฐาน
ก าหนดเป็น ๕ คะแนน 
 ในกรณีที่จ านวนนักศึกษาเต็มเวลาต่ออาจารย์ประจ ามากกว่าเกณฑ์มาตรฐานให้ค านวณ     
หาค่าความแตกต่างระหว่างจ านวนนักศึกษาเต็มเวลาต่ออาจารย์ประจ ากับเกณฑ์มาตรฐานและน า      
ค่าความแตกต่างมาพิจารณาดังนี้ 
 ค่าความแตกต่างของจ านวนนักศึกษาเต็มเวลาต่ออาจารย์ประจ าที่สูงกว่าเกณฑ์มาตรฐาน
ตั้งแต่ร้อยละ ๒๐ ก าหนดเป็น ๐ คะแนน 
 ค่าความแตกต่างของจ านวนนักศึกษาเต็มเวลาต่ออาจารย์ประจ าที่สูงกว่าเกณฑ์มาตรฐาน
ตั้งแต่ร้อยละ ๐.๐๑ และไม่เกินร้อยละ ๒๐ ให้น ามาเทียบบัญญัติไตรยางศ์ตามสูตรเพ่ือเป็นคะแนน       
ของหลักสูตรนั้น ๆ  
 

สูตรการค านวณจ านวนนักศกึษาเต็มเวลาเทียบเท่า  
 

 ๑. ค านวณค่าหน่วยกิตนักศึกษา (Student Credit Hours : SCH) ซึ่งก็คือผลรวมของผลคูณ
ระหว่างจ านวนนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนกับจ านวนหน่วยกิตแต่ละรายวิชาที่เปิดสอนทุกรายวิชาตลอด
ปีการศึกษา รวบรวมหลังจากนักศึกษาลงทะเบียนแล้วเสร็จ (หมดก าหนดเวลาการเพิ่ม – ถอน) โดยมีสูตร
การค านวณ ดังนี้ 

 SCH = ∑nici 
 เมื่อ ni = จ านวนนักศึกษาที่ลงทะเบียนในวิชาที่ i 

       ci = จ านวนหน่วยกิตของวิชาที่ i 
 ๒. ค านวณค่า FTES โดยใช้สูตรค านวณ ดังนี้ 
 
 

จ านวนนักศึกษาเต็มเวลา
เทียบเท่าต่อปี (FTES)  = 

 Student Credit Hours (SCH) ทั งปี  
 จ้ำนวนหน่วยกิตต่อปีกำรศึกษำตำมเกณฑ์มำตรฐำนกำร

ลงทะเบียนในระดับปริญญำนั นๆ 
 

 การปรับจ านวนในระหว่างปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา ให้มีการปรับค่าจ านวนนักศึกษา
เต็มเวลาเทียบเท่าในระดับบัณฑิตศึกษาให้เป็นระดับปริญญาตรี เพ่ือน ามารวมค านวณหาสัดส่วนจ านวน
นักศึกษาเต็มเวลาต่ออาจารย์ประจ า 
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นักศึกษาเต็มเวลาในหน่วยนับปริญญาตรี 
1. กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ = FTES ระดับปริญญาตรี + FTES ระดับบัณฑิตศึกษา 
2. กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ = FTES ระดับปริญญาตรี + (๒ x FTES ระดับ

บัณฑิตศึกษา) 
3. กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และ

สังคมศาสตร์ 
= FTES ระดับปริญญาตรี + (๑.๘ x FTES ระดับ
บัณฑิตศึกษา) 

 

สัดส่วนจ านวนนักศึกษาเต็มเวลาต่ออาจารย์ประจ าแยกตามกลุ่มสาขา 
 

กลุ่มสาขา 
สัดส่วนจ านวนนักศึกษาเต็ม

เวลาต่ออาจารย์ประจ า 
1. วิทยาศาสตร์สุขภาพ 

- พยาบาลศาสตร์ 
๘:๑ 
๖:๑ 

2. วิทยาศาสตร์กายภาพ ๒๐:๑ 
3. วิศวกรรมศาสตร์ ๒๐:๑ 
4. สถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง ๘:๑ 
5. เกษตร ป่าไม้และประมง ๒๐:๑ 
6. บริหารธุรกิจ พาณิชยศาสตร์ บัญชี การจัดการ การท่องเที่ยว 

เศรษฐศาสตร์ 
๒๕:๑ 

7. นิติศาสตร์ ๕๐:๑ 
8. ครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์ ๓๐:๑ 
9. ศิลปกรรมศาสตร์ วิจิตรศิลป์และประยุกต์ศิลป์ ๘:๑ 
10. สังคมศาสตร์/มนุษยศาสตร์ ๒๕:๑ 

 

สูตรการค านวณ 
 ๑) ค านวณหาค่าความแตกต่างจากเกณฑ์มาตรฐานและน ามาคิดเป็นค่าร้อยละตามสูตร 
 

 จ้ำนวนนักศึกษำเต็มเวลำต่อจ้ำนวน 
อำจำรย์ประจ้ำที่เป็นจริง 

- สัดส่วนจ้ำนวนนักศึกษำเต็มเวลำต่อ 
จ้ำนวนอำจำรย์ประจ้ำตำมเกณฑ์มำตรฐำน X ๑๐๐ 

 สัดส่วนจ้ำนวนนักศึกษำเต็มเวลำต่อจ้ำนวนอำจำรย์ประจ้ำตำมเกณฑ์มำตรฐำน 
  
 ๒) น าค่าร้อยละจากข้อ ๑ มาค านวณคะแนน ดังนี้ 

  ๒.๑) ค่าร้อยละที่น้อยกว่าหรือเท่ากับร้อยละ ๐ คิดเป็น ๕ คะแนน  
  ๒.๒) ค่าร้อยละที่มากกว่าหรือเท่ากับร้อยละ ๒๐ คิดเป็น ๐ คะแนน  
  ๒.๓) ค่าร้อยละที่มากกว่าร้อยละ ๐ แต่น้อยกว่าร้อยละ ๒๐ ให้น ามาคิดคะแนนดังนี้ 
 
 

คะแนนที่ได้  =  
 

๕- 
(ค่าร้อยละที่ค านวณได้จาก ๒.๓)  

๔  
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ตัวอย่างการค านวณ 
จ านวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่าต่อปี (FTES)  ของหลักสูตรหนึ่งทางด้านสังคมศาสตร์ = ๒๔ 
 
ค่าความแตกต่างจากเกณฑ์มาตรฐาน =  ร้อยละ -๔  ได้คะแนน ๕ คะแนน 
 
 
จ านวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่าต่อปี (FTES)  ของหลักสูตรหนึ่งทางด้านสังคมศาสตร์ = ๓๒ 
      
ค่าความแตกต่างจากเกณฑ์มาตรฐาน = =ร้อยละ ๒๘ ได้คะแนน ๐ คะแนน 
 
 
จ านวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่าต่อปี (FTES) ของหลักสูตรหนึ่งทางด้านสังคมศาสตร์/มนุษยศาสตร์ = 
๒๘ 
 
ค่าความแตกต่างจากเกณฑ์มาตรฐาน = = ร้อยละ ๑๒ 
 
 
คะแนน   = ๕ –          =  ๕ – ๓ คะแนน  =  ๒  คะแนน 
 
หมายเหตุ 
 ๑. การคิดค่า FTES กรณีหลักสูตรที่สภาวิชาชีพก าหนดสัดส่วนจ านวนนักศึกษาต่ออาจารย์
ประจ าไม่ตรงกับสัดส่วนที่ก าหนดไว้ในคู่มือการประกันคุณภาพการศึกษานี้ ให้ใช้สัดส่วนที่สภาวิชาชีพ
ก าหนด 
 ๒. กรณีที่คณะมีหลายกลุ่มสาขาต้องแยกอาจารย์ประจ าว่าอยู่กลุ่มสาขาใดก่อนน ามาหาค่า
คะแนนของแต่ละกลุ่มแล้วน ามาคิดคะแนนเฉลี่ยเป็นของคณะ 
 ๓. กรณีวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครพนมให้ค านวณตามสภาการพยาบาล 
 ๔. ให้มหาวิทยาลัยด าเนินการค านวณค่า FTES แล้วให้คณะหรือวิทยาลัยน าไปใช้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๒๔ - ๒๕ 
    ๒๕ X ๑๐๐ 

๓๒ - ๒๕ 
    ๒๕ X ๑๐๐ 

๒๘ - ๒๕ 
    ๒๕ X ๑๐๐ 

(๑๒) 
๔ 
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ตัวบ่งชี้ท่ี  ๕.๔  ระบบและกลไกการบริหารและพัฒนางานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์หรือ

นวัตกรรมของคณะหรือวิทยาลัย 
ชนิดของตัวบ่งช้ี  กระบวนการ 

 

ค าอธิบายตัวบ่งช้ี   
                สถาบันอุดมศึกษาต้องมีการบริหารจัดการงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์หรือนวัตกรรมมี
คุณภาพ โดยมีแนวทางการด าเนินงานที่เป็นระบบและมีกลไกส่งเสริมสนับสนุนครบถ้วนเพ่ือให้สามารถ
ด าเนินการได้ตามแผนที่ก าหนดไว้ ทั้งการสนับสนุนด้านการจัดหาแหล่งทุนวิจัยและการจัดสรรทุนวิจัย
จากงบประมาณของมหาวิทยาลัยให้กับบุคลากร ส่งเสริมพัฒนาสมรรถนะแก่อาจารย์และนักวิจัย การ
สนับสนุนทรัพยากรที่จ าเป็นซึ่งรวมถึงทรัพยากรบุคคล ทรัพยากรการเงิน เครื่องมืออุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง
ต่างๆ ตลอดจนจัดระบบสร้างขวัญและก าลังใจแก่นักวิจัยอย่างเหมาะสม ตลอดจนมีระบบและกลไกเพ่ือ
ช่วยในการคุ้มครองสิทธิ์ของงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์หรือนวัตกรรมที่น าไปใช้ประโยชน์ 

 

เกณฑ์มาตรฐาน  
 ๑. มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการบริหารงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์หรือนวัตกรรม        
ที่สามารถน าไปใช้ประโยชน์ในการบริหารงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์หรือนวัตกรรมที่ถูกต้องทันสมัยและ    
เป็นปัจจบุัน 
 ๒. สนับสนุนพันธกิจด้านการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์หรือนวัตกรรมอย่างน้อยในประเด็น
ต่อไปนี้  
  ๒.๑ ห้องปฏิบัติการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์หรือนวัตกรรมหรือหน่วยวิจัยหรืองานสร้างสรรค์       
หรือศูนย์เครื่องมือ หรือศูนย์ให้ค าปรึกษาและสนับสนุนการวิจัย 
  ๒.๒ ห้องสมุดหรือแหล่งค้นคว้าข้อมูลสนับสนุนการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์หรือนวัตกรรม 
  ๒.๓ สิ่งอ านวยความสะดวกหรือการรักษาความปลอดภัยในการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์หรือ
นวัตกรรม เช่น ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ระบบรักษาความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการวิจัย 
  ๒.๔ กิจกรรมวิชาการที่ส่งเสริมงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์หรือนวัตกรรม เช่น การจัดประชุม
วิชาการ การจัดแสดงงานสร้างสรรค์ การจัดให้มีศาสตราจารย์อาคันตุกะ หรือศาสตราจารย์รับเชิญ (visiting 
professor) 
 ๓. จัดสรรงบประมาณเงินรายได้หรือกองทุนคณะของคณะหรือวิทยาลัย เพ่ือเป็นทุนงานวิจัย
หรืองานสร้างสรรคห์รือนวัตกรรม 
 ๔. จัดสรรงบประมาณแผ่นดินหรือเงินรายได้หรือกองทุนของคณะหรือมหาวิทยาลัย เพ่ือสนับสนุน         
การเผยแพร่วิจัยหรืองานสร้างสรรค์และนวัตกรรมในการประชุมวิชาการหรือการตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติ
หรือนานาชาติ  
 ๕. มีการพัฒนาสมรรถนะอาจารย์และนักวิจัยด้านศักยภาพการท าวิจัย มีการสร้างขวัญ
ก าลังใจและยกย่องอาจารย์และนักวิจัยที่มีผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์หรือนวัตกรรมดีเด่น 
 ๖. มีการด าเนินการตามระบบและกลไกของมหาวิทยาลัยเพ่ือคุ้มครองสิทธิ์ของวิจัยหรืองาน
สร้างสรรคแ์ละนวัตกรรม ในกรณีท่ีมีการละเมิดสิทธิ์ของวิจัยหรืองานสร้างสรรคห์รือนวัตกรรม 
เกณฑ์การประเมิน  
 

คะแนน ๑ คะแนน ๒ คะแนน ๓ คะแนน ๔ คะแนน ๕ 
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มีการด าเนินการ  
๑ ข้อ 

มีการด าเนินการ   
๒ ข้อ 

มีการด าเนินการ   
๓ – ๔ ข้อ 

มีการด าเนินการ 
๕ ข้อ 

มีการด าเนินการ 
๖ ข้อ 

ตัวบ่งชี้ท่ี ๕.๕  จ านวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์หรือนวัตกรรมของคณะหรือ
วิทยาลัย                                            

ชนิดชองตัวบ่งช้ี  ปัจจัยน าเข้า 
  
 

ค าอธิบายตัวบ่งชี้   
 ปัจจัยส าคัญที่ส่งเสริมสนับสนุนให้เกิดการผลิตวิจัยหรืองานสร้างสรรค์หรือนวัตกรรมใน
สถาบันอุดมศึกษา คือ เงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์หรือนวัตกรรม ดังนั้น สถาบันอุดมศึกษาจึง
ต้องจัดสรรเงินจากภายในมหาวิทยาลัยและที่ได้รับจากภายนอกมหาวิทยาลัย เพ่ือสนับสนุนการท าวิจัย
หรืองานสร้างสรรค์หรือนวัตกรรมอย่างมีประสิทธิภาพตามสภาพแวดล้อมและจุดเน้นของมหาวิทยาลัย 
 นอกจากนั้นเงินทุนวิจัยหรืองานสร้างสรรค์หรือนวัตกรรมที่คณะหรือวิทยาลัย ได้รับจาก
แหล่งทุนภายนอกมหาวิทยาลัยยังเป็นตัวบ่งชี้ส าคัญที่แสดงถึงศักยภาพด้านการวิจัยของคณะหรือ
วิทยาลัย 
 

เกณฑ์การประเมิน  
 โดยการแปลงจ านวนเงินต่อจ านวนอาจารย์ประจ าและนักวิจัยประจ าเป็นคะแนนระหว่าง ๐ – ๕  
 

  กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
   จ านวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์หรือนวัตกรรมจากภายในและ
ภายนอกมหาวิทยาลัย ที่ก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม ๕ =  ๖๐,๐๐๐ บาทข้ึนไปต่อคน   

 

  กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 
   จ านวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์หรือนวัตกรรม จากภายในและ

ภายนอกมหาวิทยาลัย ที่ก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม ๕ =  ๕๐,๐๐๐ บาทข้ึนไปต่อคน 
 

 กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
   จ านวนเงินสนับสนุนวิจัยหรืองานสร้างสรรค์และนวัตกรรมจากภายในและภายนอก
มหาวิทยาลัย ที่ก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม ๕ =  ๒๕,๐๐๐ บาทข้ึนไปต่อคน   

 

สูตรการค านวณ :  
 ๑. ค านวณจ านวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์หรือนวัตกรรม จากภายในและ
ภายนอกมหาวิทยาลัยต่อจ านวนอาจารย์ประจ าและนักวิจัย 
 

จ านวนเงินสนับสนุนงานวิจัยฯ  = 
 จ านวนเงินสนับสนุนงานวิจัยฯ จากภายในและภายนอก  
 จ านวนอาจารย์ประจ าและนักวิจัย  

 
         ๒. แปลงจ านวนเงินที่ค านวณได้ในข้อ ๑ เทียบกับคะแนนเต็ม ๕ 
 

คะแนนที่ได้  =     
 จ านวนเงินสนับสนุนงานวิจัยฯ จากภายในและภายนอก  

X๑๐๐ 
 จ านวนอาจารย์ประจ าและนักวิจัย  
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สรุปคะแนนที่ได้ในระดับคณะหรือวิทยาลัย 

 คะแนนที่ได้ในระดับคณะหรือวิทยาลัย = ค่าเฉลี่ยของคะแนนที่ได้ของทุกกลุ่มสาขาวิชาใน
คณะหรือวิทยาลัย 
 
หมายเหตุ  
 ๑. จ านวนอาจารย์และนักวิจัยให้นับตามปีการศึกษา และนับเฉพาะที่ปฏิบัติงานจริงไม่นับ
รวมผู้ลาศึกษาต่อ 
 ๒. ให้นับจ านวนเงินที่มีการลงนามในสัญญารับทุนในปีการศึกษาหรือปีงบประมาณหรือ       
ปีปฏิทินนั้นๆ ไม่ใช่จ านวนเงินที่เบิกจ่ายจริง 
 ๓. กรณีที่มีหลักฐานการแบ่งสัดส่วนเงินสนับสนุนงานวิจัย ซึ่งอาจเป็นหลักฐานจากแหล่งทุน         
หรือหลักฐานจากการตกลงร่วมกันของมหาวิทยาลัยที่ร่วมโครงการ ให้แบ่งสัดส่วนเงินตามหลักฐาน        
ที่ปรากฏกรณีท่ีไม่มีหลักฐาน ให้แบ่งเงินตามสัดส่วนผู้ร่วมวิจัยของแต่ละคณะหรือวิทยาลัย 
 ๔. การนับจ านวนเงินสนับสนุนโครงการวิจัย สามารถนับเงินโครงการวิจัยสถาบันที่ได้ลงนาม
ในสัญญารับทุนโดยอาจารย์ประจ าหรือนักวิจัย แต่ไม่สามารถนับเงินโครงการวิจัยสถาบั นที่บุคลากร     
สายสนับสนุนไม่ใช่นักวิจัยเป็นผู้ด าเนินการ 
              ๕. กรณีคณะหรือวิทยาลัยมีมากกว่า ๑ กลุ่มสาขา ให้แยกค านวณแล้วน ามาบวกกันหารด้วย
จ านวนกลุ่มสาขา  
 ๖. อาจารย์สังกัดสาขาใดให้นับจ านวนเงินสนับสนุนไปตามสังกัดของอาจารย์ในสาขาวิชานั้นๆ 
 ๗. กรณีเงินวิจัยให้เริ่มนับจากใช้วันที่เช็นสัญญา 
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ตัวบ่งชี้ท่ี  ๕.๖  ระบบและกลไกการก ากับติดตามผลลัพธ์ตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย 
ชนิดของตัวบ่งช้ี  กระบวนการ 

 

ค าอธิบายตัวบ่งชี้   
 คณะหรือวิทยาลัย มีพันธกิจหลัก คือ การเรียนการสอน การวิจัย การบริการทางวิชาการ       
แก่สังคม การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม เอกลักษณ์และความเป็นเลิศของคณะหรือวิทยาลัย ในการด าเนิน
พันธกิจหลัก สถาบันอุดมศึกษาจ าเป็นต้องมีการพัฒนาแผนเพ่ือก าหนดทิศทางการพัฒนาและ            
การด าเนินงานของคณะหรือวิทยาลัยให้สอดคล้องกับเป้าหมายของมหาวิทยาลัย ตลอดจนมีการบริหาร     
ทั้งด้านบุคลากร การเงิน ความเสี่ยง การจัดการความรู้ และการประกันคุณภาพการศึกษา เพ่ือสนับสนุน
การด าเนินงานตามพันธกิจหลักให้บรรลุตามเป้าหมาย ที่ก าหนดไว้ในแผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย 
 

เกณฑ์มาตรฐาน 
 ๑. ทบทวนและจัดท าแผนยุทธศาสตร์จากผลการวิเคราะห์ SWOT กับวิสัยทัศน์ของคณะหรือ
วิทยาลัย และพัฒนาไปสู่แผนกลยุทธ์ทางการเงินและแผนปฏิบัติการประจ าปีตามกรอบเวลาเพ่ือให้
บรรลุผลตามตัวบ่งชื้   และเป้าหมายของแผนยุทธศาสตร์ 
 ๒. การก ากับติดตามส่งเสริมสนับสนุนให้ทุกหลักสูตร  ด าเนินการตามกลยุทธ์ทางการเงิน   
โดยมีการวิเคราะห์ข้อมูลทางการเงินที่ประกอบไปด้วยต้นทุนต่อหน่วยในแต่ละหลักสูตร สัดส่วนค่าใช้จ่าย
เพ่ือพัฒนานักศึกษา อาจารย์ บุคลากร การจัดการเรียนการสอนอย่างต่อเนื่อง เพ่ือวิเคราะห์ความคุ้มค่า
ของการบริหารหลักสูตร ประสิทธิภาพ ประสิทธิผลในการผลิตบัณฑิต และโอกาสในการแข่งขันและ
น าเสนอคณะกรรมการประจ าคณะหรือวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา 
 ๓. การก ากับติดตามส่งเสริมสนับสนุนให้ทุกหลักสูตร ด าเนินการและวิเคราะห์ผลลัพธ์ตาม
พันธกิจ ซึ่งได้แก่ การเรียนการสอน การวิจัย การบริการทางวิชาการแก่สังคม การท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรม เอกลักษณ์และความเป็นเลิศของคณะหรือวิทยาลัย  
 ๔. มีการจัดท าแผนบริหารความเสี่ยงตามหลักทางวิชาการและประกาศใช้ตั้งแต่ต้นปี
การศึกษา และมีการด าเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง มีการประเมินที่เป็นผลเกิดจากการวิเคราะห์
และระบุปัจจัยเสี่ยงที่เกิดจากปัจจัยภายนอก หรือปัจจัยที่ไม่สามารถควบคุมได้ที่ส่งผลต่อการด าเนินงาน
ตามพันธกิจของคณะหรือวิทยาลัย 
 ๕. บริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาลอย่างครบถ้วนทั้ง ๑๐ ประการ ทั้งในระดับคณะหรือวิทยาลัย 
โดยมีระบบและกลไกในการประเมินผลการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลอย่างชัดเจน 
 ๖. มีแผนการจัดการความรู้และด าเนินการที่เป็นไปตามหลักวิชาการ (สายสนับสนุนอย่างน้อย ๑ 
เรื่อง สายวิชาการอย่างน้อย ๒ เรื่อง) 
 ๗. มีการประกาศแผนอย่างชัดเจน และมีการก ากับติดตามผลการด าเนินงานตามแผนการ
บริหารบุคลากรสายวิชาการ แผนการบริหารบุคลากรสายสนับสนุน แผนพัฒนาบุคลากรสายวิชาการ 
และแผนพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน   

เกณฑ์การประเมิน   
 

คะแนน ๑ คะแนน ๒ คะแนน ๓ คะแนน ๔ คะแนน ๕ 
มีการด าเนินการ  

๑ ข้อ 
มีการด าเนินการ 

๒ ข้อ 
มีการด าเนินการ   

๓ - ๔ ข้อ 
มีการด าเนินการ 

๕ – ๖ ข้อ 
มีการด าเนินการ 

๗ ข้อ 
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ตัวบ่งชี้ท่ี ๕.๗  อาจารย์ประจ าสังกัดคณะหรือวิทยาลัยที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก 
ชนิดของตัวบ่งช้ี  ปัจจัยน าเข้า   

 
 

ค าอธิบายตัวบ่งชี้  
 การศึกษาระดับอุดมศึกษาถือเป็นการศึกษาระดับสูงสุดที่ต้องการบุคลากรที่มีความรู้
ความสามารถ   และความลุ่มลึกทางวิชาการ เพ่ือปฏิบัติพันธกิจส าคัญของมหาวิทยาลัยในการผลิต
บัณฑิต ศึกษาวิจัยเพ่ือการติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการและการพัฒนาองค์ความรู้ ดังนั้น คณะหรือ
วิทยาลัยจึงควรมีอาจารย์ที่มีระดับคุณวุฒิทางการศึกษาที่ตรงหรือสัมพันธ์กับหลักสูตรที่เปิดสอน         
ในสัดส่วนที่เหมาะสมกับพันธกิจ หรือจุดเน้นของหลักสูตร  
 

เกณฑ์การประเมิน 
         โดยการแปลงค่าร้อยละของอาจารย์ประจ าคณะหรือวิทยาลัยที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกเป็นคะแนน
ระหว่าง   ๐ – ๕      
          ค่าร้อยละของอาจารย์ประจ าคณะหรือวิทยาลยัที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกที่ก าหนดใหเ้ปน็คะแนนเต็ม  
๕ = ร้อยละ ๔๐ ขึ้นไป 
 

 

สูตรการค านวณ    
 ๑. ค านวณค่าร้อยละของอาจารย์ประจ าคณะหรือวิทยาลัยที่มีวุฒิปริญญาเอกตามสูตร 

 

คะแนนที่ได้ = 
 จ านวนอาจารย์ประจ าคณะหรือวิทยาลัยที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก 

X ๑๐๐  

 จ านวนอาจารย์ประจ าคณะหรือวิทยาลัยทั้งหมด 

 
 ๒. แปลงค่าร้อยละที่ค านวณได้ในข้อ ๑ เทียบกับคะแนนเต็ม ๕ 

 

การแปลงค่าคะแนน = 
 ร้อยละของอาจารย์ประจ าคณะหรือวิทยาลัยที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก 

X ๕  

  ร้อยละ ๔๐ 

 
หมายเหตุ : 

 ๑. คุณวุฒิปริญญาเอกพิจารณาจากระดับคุณวุฒิที่ได้รับหรือเทียบเท่าตามหลักเกณฑ์        
การพิจารณาคุณวุฒิของกระทรวงศึกษาธิการ กรณีที่มีการปรับวุฒิการศึกษาให้มีหลักฐานการส าเร็จ
การศึกษาภายในรอบปีการศึกษานั้น ทั้งนี้ อาจใช้คุณวุฒิอ่ืนเทียบเท่าคุณวุฒิปริญญาเอกได้ส าหรับกรณี     
ที่บางสาขาวิชาชีพมีคุณวุฒิ อ่ืนที่ เหมาะสมกว่าทั้งนี้ต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ            
การอุดมศึกษา 
 ๒. การนับจ านวนอาจารย์ประจ า ให้นับตามปีการศึกษาและนับทั้งที่ปฏิบัติงานจริงและ      ลา
ศึกษาต่อในกรณีท่ีมีอาจารย์บรรจุใหม่ให้ค านวณตามเกณฑ์อาจารย์ประจ าที่ระบุในค าชี้แจงเกี่ยวกับ   การ
นับจ านวนอาจารย์ประจ าและนักวิจัย 
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ตัวบ่งชี้ท่ี ๕.๘ อาจารย์ประจ าสังกัดคณะหรือวิทยาลัยที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ 
ชนิดของตัวบ่งช้ี  ปัจจัยน าเข้า   

  

ค าอธิบายตัวบ่งชี้  
 สถาบันอุดมศึกษาถือเป็นขุมปัญญาของประเทศ และมีความรับผิดชอบที่จะต้องส่งเสริม     
ให้อาจารย์ ในมหาวิทยาลัยท าการศึกษาวิจัยเพ่ือแสวงหาและพัฒนาองค์ความรู้ในศาสตร์สาขาวิชาต่างๆ 
อย่างต่อเนื่องเพ่ือน าไปใช้ในการเรียนการสอน รวมทั้งการแก้ไขปัญหาและพัฒนาประเทศ การด ารง
ต าแหน่งทางวิชาการเป็นสิ่งสะท้อนการปฏิบัติงานดังกล่าวของอาจารย์ตามพันธกิจ 
 

เกณฑ์การประเมิน 
          โดยการแปลงค่าร้อยละของอาจารย์ประจ าคณะหรือวิทยาลัยที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ        
เป็นคะแนนระหว่าง  ๐ – ๕  
          ค่าร้อยละของอาจารย์ประจ าคณะหรือวิทยาลัยที่ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์              
รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์รวมกัน ที่ก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม ๕ = ร้อยละ ๖๐ ขึ้นไป  
 

สูตรการค านวณ 
 ๑. ค านวณค่าร้อยละของอาจารย์ประจ าคณะหรือวิทยาลัยที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการตามสูตร 

 

คะแนนที่ได้ = 
 จ านวนอาจารย์ประจ าคณะหรือวิทยาลัยที่ด ารงต าแหน่งทาง

วิชาการ 
 

X ๑๐๐ 
 

 จ านวนอาจารย์ประจ าคณะหรือวิทยาลัยทั้งหมด 

 ๒. แปลงค่าร้อยละที่ค านวณได้ในข้อ ๑ เทียบกับคะแนนเต็ม ๕ 

 

การแปลงค่าคะแนน = 
 ร้อยละของอาจารย์ประจ าคณะหรือวิทยาลัยที่ด ารง

ต าแหน่งทางวิชาการ 
 

X ๕ 
 

  ร้อยละ ๖๐ 

  
หมายเหตุ :  
           
 อาจารย์ประจ าคณะ หมายถึง ผู้ที่ท าหน้าที่บริหารและท าหน้าที่สอน หรือผู้ที่ท าหน้าที่สอน     
อย่างเดียว 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษา ระดับอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยนครพนม  ปีการศึกษา ๒๕๖3 หน้า ๑๐๔ 
 

ตัวบ่งชี้ท่ี ๕.๙ ระบบและกลไกการบริหารและพัฒนาอาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน 
ชนิดของตัวบ่งช้ี  กระบวนการ   

    
ค าอธิบายตัวบ่งชี้  
 การจัดการเรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญจ าเป็นต้องมีการ บริหารและพัฒนา
คณาจารย์อย่างเหมาะสมทั้งในด้านเทคนิคการสอน การประเมินผลการเรียนรู้ และการใช้สื่อการสอน    
ที่ทันสมัยรวมทั้งมีการปรับกระบวนการเรียนการสอนโดยใช้ผลการเรียนรู้และข้อมูลจากความคิดเห็น  
ของผู้เรียนนอกจากนั้นยังจ าเป็นต้องมีบุคลากรสายสนับสนุนที่ มีคุณภาพสอดคล้องกับพันธกิจและ
เป้าหมายของสถาบัน 
 
เกณฑ์มาตรฐาน 
 ๑. มีแผนการบริหารและการพัฒนาคณาจารย์ทั้งด้านวิชาการ เทคนิคการสอนและการวัดผล 
และมีแผนการบริหารและพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนที่มีการวิเคราะห์ขอมูลเชิงประจักษ์  
 ๒. มีการบริหารและการพัฒนาคณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนให้ เป็นไปตามแผน      
ที่ก าหนด  
 ๓. มีสวัสดิการเสริมสร้างสุขภาพที่ดี และสร้างขวัญและก าลังใจให้คณาจารย์และบุคลากร           
สายสนับสนุนสามารถท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
 ๔. มีระบบการติดตามให้คณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนน าความรู้และทักษะที่ได้     
จากการพัฒนามาใช้ในการจัดการเรียนการสอนและการวัดผลการเรียนรู้ของนักศึกษาตลอดจน         
การปฏิบัติงานที่เก่ียวข้อง  
 ๕. มีการให้ความรู้ ด้านจรรยาบรรณอาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนและดูแลควบคุม          
ให้คณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนถือปฏิบัติ  
 ๖. มีการประเมินผลความส าเร็จของแผนการบริหารและการพัฒนาคณาจารย์และบุคลากร           
สายสนับสนุน  
 ๗. มีการน าผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือปรับปรุงการบริหารและการพัฒนาคณาจารย์        
และบุคลากรสายสนับสนุน 
 
เกณฑ์การประเมิน 
   

คะแนน ๑ คะแนน ๒ คะแนน ๓ คะแนน ๔ คะแนน ๕ 
มีการด าเนินการ  

๑ ข้อ 
มีการด าเนินการ 

๒ ข้อ 
มีการด าเนินการ   
๓ หรือ ๔ ข้อ 

มีการด าเนินการ 
๕ หรือ ๖ ข้อ 

มีการด าเนินการ  
๗ ข้อ 

 


