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การประชุมช้ีแจง 

การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน มก. 
ระดับคณะ 

ปีการศึกษา 2558 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

10 กุมภาพันธ ์ 2559 

1 
การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน มก.   

ระดับคณะ ปีการศึกษา 2558 
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แนวทางการประเมินฯ 
§  ตามเกณฑ์ของ สกอ. โดยรายงานผลการประเมินตนเอง (SAR) ผ่านระบบ CHE-

QA ของ สกอ.  
Ø  ส่วนนำ  ตามหัวข้อที่กำหนดไว้ในระบบ CHE-QA ของ สกอ. 

Ø  บทที่ 1  โครงร่างองค์การ (Organizational Profile: OP)  

Ø  บทที่ 2  รายงานผลการดำเนินงานตามตัวบ่งชี้และเกณฑ์ของ สกอ. 

Ø  บทที่ 3  รายงานผลการดำเนินงานตามตัววัดพันธกิจและวิสัยทัศน์ของคณะ 

Ø  บทที่ 4  ผลการวิเคราะห์จุดเด่น และโอกาสที่ควรพัฒนา 

§  รอบเวลาการรายงานผลการดำเนินงาน 
Ø  ปีการศึกษา 2558 ตั้งแต่ 1 สิงหาคม 2558 – 31 กรกฎาคม 2559 

Ø  คุณวุฒิและตำแหน่งทางวิชาการของอาจารย์ ณ วันที่ 31 กค 59  

Ø  ผลงานวิจัยของอาจารย์ และ นิสิต ปี พ.ศ. 2558 

การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน มก.   
ระดับคณะ ปีการศึกษา 2558  2 
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ข้ันตอนการรับการประเมินฯ 

ตรวจสอบข้อมูลงานวิจัยและ
บริการวิชาในระบบ QAIS8

เสนอชื่อ กก. ประเมิน ≥ 3 คน8
พร้อมกำหนดวันประเมิน 2 วัน

ในเดือน กย 598

สปค. แต่งตั้ง กก. ประเมิน 8

ตรวจสอบข้อมูลเชิงปริมาณใน 
ระบบ QAIS8

การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน มก.   
ระดับคณะ ปีการศึกษา 2558  3 

วันอังคารที่ 3 – 31 พค 598

วันอังคารที่ 2 – 8 สค 598

ภายในวันจันทร์ที่ 1 สค 598

ภายในวันศุกร์ที่ 15 กค 598
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ข้ันตอนการรับการประเมินฯ (ต่อ) 

นำข้อมูล CDS ของคณะ         
เข้าระบบ CHE-QA ของ สกอ8

ส่ง SAR ผ่านระบบ8
CHE-QA ของ สกอ.8

รับการประเมิน8

จัดทำแผนการปรับปรุง8

การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน มก.   
ระดับคณะ ปีการศึกษา 2558  4 

คณบดีและทีมบริหาร8

ผ่านที่ประชุมคณะ กก.ประจำคณะ 8
ภายในวันจันทร์ที่ 31 ตค 598

2 สัปดาห์ก่อนการประเมิน8

ภายในวันจันทร์ที่ 15 สค 598
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การแต่งต้ังผู้ประเมินฯ ภายในวันท่ี 1 สค 59  
§  ประธานกรรมการ 
Ø ผู้ประเมินภายนอกคณะที่ขึ้นทะเบียนประธานคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน
ของ สกอ. 

◦  เป็นผู้ที่กำลัง หรือ เคยดำรงตำแหน่งผู้บริหาร หรือ 
◦  มีตำแหน่ง ผศ. ขึ้นไป และ มีประสบการณ์เป็นประธานผู้ประเมินฯ ระดับอุดมศึกษา หรือ 
◦  เป็นผู้ที่ คณะ กก.นโยบายประกันฯ พิจารณาแล้วว่ามีความเหมาะสม 

§  กรรมการ 
Ø ผู้ประเมินภายนอกคณะที่ผ่านการอบรมหลักสูตรผู้ประเมินที่ สกอ. หรือ มก. จัดขึ้น 
◦  เป็นอาจารย์ประจำมหาวิทยาลัย ≥ 2 ปี หรือ 

◦  เป็นผู้อำนวยการหน่วยงานฝ่ายสนับสนุน ≥ 2 ปี หรือ 

◦  เป็นผู้ที่ คณะ กก.นโยบายประกันฯ พิจารณาแล้วว่ามีความเหมาะสม 

การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน มก.   
ระดับคณะ ปีการศึกษา 2558  5 
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กรอบระบบประกันคุณภาพระดับคณะ 

6 

องค์ประกอบ  ตัวบ่งชี ้ เกณฑ์พิจารณา 

1. การผลิตบัณฑิต  1.1 ผลการบริหารจัดการหลักสูตรโดยรวม  ค่าเฉลี่ยของระดับคุณภาพของทุก
หลักสูตรที่คณะรับผิดชอบ 

1.2 อาจารย์ประจำคณะที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก  ร้อยละของอาจารย์ประจำคณะที่มีคุณวุฒิ
ปริญญาเอก 

1.3 อาจารย์ประจำคณะที่ดำรงตำแหน่งทาง
วิชาการ 

ร้อยละของอาจารย์ประจำคณะที่ดำรง
ตำแหน่งทางวิชาการ 

1.4 จำนวนนิสิตเต็มเวลาเทียบเท่าต่อจำนวน
อาจารย์ประจำ 

สัดส่วนจำนวนนิสิตเต็มเวลาเทียบเท่าต่อ
จำนวนอาจารย์ประจำ 

1.5 การบริการนิสิตระดับปริญญาตร ี เกณฑ์มาตรฐาน 6 ข้อ 

1.6 กิจกรรมนิสิตระดับปริญญาตร ี เกณฑ์มาตรฐาน 6 ข้อ 

การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน มก.   
ระดับคณะ ปีการศึกษา 2558 
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กรอบระบบประกันคุณภาพระดับคณะ (ต่อ) 

7 

องค์ประกอบ  ตัวบ่งชี ้ เกณฑ์พิจารณา 

2. การวิจัย  2.1 ระบบและกลไกการบริหารและ
พัฒนางานวิจัยหรืองานสร้างสรรค ์

เกณฑ์มาตรฐาน 6 ข้อ 

2.2 เงินสนับสนุนงานวิจัยและงาน
สร้างสรรค ์

เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ทั้งภายใน
และภายนอกต่อจำนวนอาจารย์ประจำและนักวิจัย
ประจำ 

2.3 ผลงานวิชาการของอาจารย์
ประจำและนักวิจัย 

ผลงานวิชาการทุกประเภทต่ออาจารย์ประจำและ
นักวิจัย 

การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน มก.   
ระดับคณะ ปีการศึกษา 2558 
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กรอบระบบประกันคุณภาพระดับคณะ (ต่อ) 

8 

องค์ประกอบ  ตัวบ่งชี ้ เกณฑ์พิจารณา 

3. การบริการวิชาการ  3.1 การบริการวิชาการแก่สังคม  เกณฑ์มาตรฐาน 6 ข้อ 

4. การทำนุบำรุงศิลปะ
และวัฒนธรรม 

4.1 ระบบและกลไกทำนุบำรุงศิลปะและ
วัฒนธรรม 

เกณฑ์มาตรฐาน 7 ข้อ 

5. การบริหารจัดการ  5.1 การบริหารของคณะเพื่อการกำกับติดตาม
ผลลัพธ์ตามพันธกิจ กลุ่มสถาบัน และ
เอกลักษณ์ของคณะ 

เกณฑ์มาตรฐาน 7 ข้อ 

5.2 ระบบกำกับการประกันคุณภาพหลักสูตร  เกณฑ์มาตรฐาน 5 ข้อ 

การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน มก.   
ระดับคณะ ปีการศึกษา 2558 



10 กุมภาพันธ์ 2559  / 39 

ชนิดของตัวบ่งช้ีระดับคณะ 

§ ปัจจัยนำเข้า (ตบช 1.2, 1.3, 1.4, 2.2)  

Ø สูตรคำนวณ 
§ กระบวนการ (ตบช 1.5, 1.6, 2.1, 3.1, 4.1, 5.1, 5.2) 

Ø นับจำนวนข้อ 
§ ผลลัพธ ์(ตบช 1.1, 2.3)  

Ø สูตรคำนวณ 

9 
การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน มก.   

ระดับคณะ ปีการศึกษา 2558 
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การแปรผลการประเมินระดับคณะ 

คะแนนเฉลี่ย  ระดับคุณภาพ 

0.00 – 1.50   การดำเนินงานต้องปรับปรุงเร่งด่วน 

1.51 – 2.50   การดำเนินงานต้องปรับปรุง 

2.51 – 3.50   การดำเนินงานระดับพอใช ้

3.51 – 4.50   การดำเนินงานระดับด ี
4.51 – 5.00   การดำเนินงานระดับดีมาก 

10 
การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน มก.   

ระดับคณะ ปีการศึกษา 2558 
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ตบช 1.1 ผลการบริหารจัดการหลักสูตรโดยรวม 

§  เกณฑ์การประเมิน 
Ø ค่าเฉลี่ยของระดับคุณภาพของทุกหลักสูตรที่คณะรับผิดชอบ 

11 
การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน มก.   

ระดับคณะ ปีการศึกษา 2558 

หลักสูตรที่มีการใช้ร่วมกันระหว่างวิทยาเขต  
    คะแนนของหลักสูตร คือ คะแนนเฉลี่ยของทุกวิทยาเขตที่ใช้หลักสูตรร่วมกัน 

    ถ้ามีหน่วยงานที่ไม่สามารถดำเนินการได้ตามเกณฑ์มาตรฐาน (ตบช. 1.1 ระดับหลักสูตร) 
เพียงที่เดียว ถือว่าหลักสูตรนั้นไม่ผ่าน (ได้ 0 คะแนน) ในทุกวิทยาเขตที่ใช้หลักสูตรร่วมกัน 

คะแนนที่ได้ = (ผลรวมของค่าคะแนนประเมินของทุกหลักสูตร) หารด้วย (จำนวนหลักสูตร 
                   ทั้งหมดที่คณะรับผิดชอบ) 
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ตบช 1.2 อาจารย์ประจำคณะท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอก 

§  เกณฑ์การประเมิน 
Ø การแปลงค่าร้อยละของอาจารย์ประจำคณะที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกเป็น
คะแนนระหว่าง 0 – 5   

12 

นับจำนวนอาจารย์ทั้งที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาต่อ 

การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน มก.   
ระดับคณะ ปีการศึกษา 2558 

คะแนนที่ได้ = (ค่าร้อยละฯ) คูณด้วย (5) หารด้วย (80) 

ค่าร้อยละฯ = (จำนวนอาจารย์ประจำคณะที่มีคุณวุฒิ ป.เอก) หารด้วย (จำนวนอาจารย์ 
                   ประจำคณะทั้งหมด) คูณด้วย (100) 
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ตบช 1.3 อาจารย์ประจำคณะท่ีดำรงตำแหน่งทางวิชาการ 

§  เกณฑ์การประเมิน 
Ø การแปลงค่าร้อยละของอาจารย์ประจำคณะที่ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ
เป็นคะแนนระหว่าง 0 – 5   

13 

นับจำนวนอาจารย์ทั้งที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาต่อ 

การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน มก.   
ระดับคณะ ปีการศึกษา 2558 

คะแนนที่ได้ = (ค่าร้อยละฯ) คูณด้วย (5) หารด้วย (80) 

ค่าร้อยละฯ = (จำนวนอาจารย์ประจำคณะที่ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ) หารด้วย (จำนวน 
                   อาจารย์ประจำคณะทั้งหมด) คูณด้วย (100) 
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ตบช 1.4 ค่า FTES ต่อ จำนวนอาจารย์ประจำ 

§  เกณฑ์การประเมิน 
Ø หาค่าความแตกต่างระหว่างจำนวนนิสิตเต็มเวลาต่อจำนวนอาจารย์
ประจำ กับ เกณฑ์มาตรฐาน และนำมาเทียบกับค่าความต่างทั้งด้านสูง

กว่าหรือต่ำกว่าที่กำหนด เป็นคะแนน 0 – 5  

◦  ค่าความต่างจากเกณฑ์มาตรฐาน ≤ ร้อยละ 10 กำหนดคะแนนเป็น 5 

◦  ค่าความต่างจากเกณฑ์มาตรฐาน ≥ ร้อยละ 20 กำหนดคะแนนเป็น 0 

◦  ร้อยละ 10 < ค่าความต่างจากเกณฑ์มาตรฐาน < ร้อยละ 20 ให้นำมาเทียบ

บัญญัติไตรยางค์ตามสูตรเพื่อเป็นคะแนนของหลักสูตร 

14 
การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน มก.   

ระดับคณะ ปีการศึกษา 2558 
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ตบช 1.4 ค่า FTES ต่อ จำนวนอาจารย์ประจำ 

§  การปรับค่า FTES ของหลักสูตรบัณฑิตศึกษาให้เป็นระดับปริญญาตรี 

15 

นิสิตเต็มเวลาในหน่วยนับปริญญาตร ี

กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ  = FTES ระดับปริญญาตรี + FTES ระดับบัณฑิตศึกษา 

กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ  = FTES ระดับปริญญาตรี + (2 x FTES ระดับบัณฑิตศึกษา) 

กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์ = FTES ระดับปริญญาตรี + (1.8 x FTES ระดับบัณฑิตศึกษา) 

การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน มก.   
ระดับคณะ ปีการศึกษา 2558 
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ตบช 1.4 ค่า FTES ต่อ จำนวนอาจารย์ประจำ 

§  สัดส่วนค่า FTES ต่ออาจารย์ประจำตามเกณฑ์มาตรฐาน แยกตามกลุ่มสาขา 

16 

กลุ่มสาขา  สัดส่วนค่า FTES ต่ออาจารย์ประจำ 

1.  วิทยาศาสตร์สุขภาพ  8 : 1 

2.  วิทยาศาสตร์กายภาพ  20 : 1 

3.   วิศวกรรมศาสตร ์ 20 : 1 

4.  สถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง  8 : 1 

5.  เกษตร ป่าไม้ และ ประมง  20 : 1 

6.  บริหารธุรกิจ พาณิชยศาสตร์ บัญชี การจัดการ การท่องเที่ยว เศรษฐศาสตร ์ 25 : 1 

7.  นิติศาสตร ์ 50 : 1 

8.  ครุศาสตร/์ศึกษาศาสตร ์ 30 : 1 

9.  ศิลปกรรมศาสตร์ วิจิตรศิลป์ และ ประยุกต์ศิลป ์ 8 : 1 

10.  สังคมศาสตร/์มนุษยศาสตร ์ 25 : 1 

การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน มก.   
ระดับคณะ ปีการศึกษา 2558 
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ตบช 1.5 การบริการนิสิตระดับปริญญาตรี 

§  เกณฑ์มาตรฐาน 
1.  จัดบริการให้คำปรึกษาทางวิชาการ และการใช้ชีวิตแก่นิสิตในคณะ 
2.  มีการให้ข้อมูลของหน่วยงานที่ให้บริการ กิจกรรมพิเศษนอกหลักสูตร แหล่งงาน
ทั้งเต็มเวลาและนอกเวลาแก่นิสิต 

3.  จัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมเพื่อการทำงานเมื่อสำเร็จการศึกษาแก่นิสิต 
4.  ประเมินคุณภาพของการจัดกิจกรรมและการจัดบริการในข้อ 1 – 3 ทุกข้อไม่ต่ำ
กว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5 

5.  นำผลการประเมินจากข้อ 4 มาปรับปรุงพัฒนาการให้บริการและการให้ข้อมูล 
เพื่อส่งให้ผลการประเมินสูงขึ้น หรือเป็นไปตามความคาดหวังของนิสิต 

6.  ให้ข้อมูลและความรู้ที่เป็นประโยชน์ในการประกอบอาชีพแก่ศิษย์เก่า 

17 
การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน มก.   

ระดับคณะ ปีการศึกษา 2558 
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ตบช 1.5 การบริการนิสิตระดับปริญญาตรี 

§  เกณฑ์การประเมิน 

18 

คะแนน 1   คะแนน 2  คะแนน 3   คะแนน 4   คะแนน 5 

มีการดำเนินการ 
1 ข้อ  

มีการดำเนินการ 
2 ข้อ  

มีการดำเนินการ 
3 – 4 ข้อ  

มีการดำเนินการ 
5 ข้อ  

มีการดำเนินการ 
6 ข้อ  

การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน มก.   
ระดับคณะ ปีการศึกษา 2558 
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ตบช 1.6 กิจกรรมนิสิตระดับปริญญาตรี 

§  เกณฑ์มาตรฐาน 
1.  จัดทำแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานิสิตในภาพรวมของคณะ โดยให้นิสิตมีส่วน
ร่วมในการจัดทำแผนและการจัดกิจกรรม 

2.  ในแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานิสิต ให้ดำเนินกิจกรรมที่ส่งเสริมคุณลักษณะ
บัณฑิตตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ตามกรอบ TQF 5 ประการให้ครบถ้วน 

3.  จัดกิจกรรมให้ความรู้และทักษะการประกันคุณภาพแก่นิสิต 
4.  ทุกกิจกรรมที่ดำเนินการ มีการประเมินผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์ของกิจกรรม 
และนำผลการประเมินมาปรับปรุงการดำเนินงานครั้งต่อไป 

5.  ประเมินความสำเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานิสิต 
6.  นำผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือปรับปรุงการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนานิสิต 

19 
การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน มก.   

ระดับคณะ ปีการศึกษา 2558 
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ตบช 1.6 กิจกรรมนิสิตระดับปริญญาตรี 

§  เกณฑ์การประเมิน 

20 

คะแนน 1   คะแนน 2  คะแนน 3   คะแนน 4   คะแนน 5 

มีการดำเนินการ 
1 ข้อ  

มีการดำเนินการ 
2 ข้อ  

มีการดำเนินการ 
3 – 4 ข้อ  

มีการดำเนินการ 
5 ข้อ  

มีการดำเนินการ 
6 ข้อ  

การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน มก.   
ระดับคณะ ปีการศึกษา 2558 



10 กุมภาพันธ์ 2559  / 39 

ตบช 2.1 ระบบและกลไกการบริหารและพัฒนางานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ 

§  เกณฑ์มาตรฐาน 
1.  มีระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารงานวิจัยที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ในการ
บริหารงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ 

2.  สนับสนุนพันธกิจด้านการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ในประเด็นต่อไปนี้ 
◦  ห้องปฏิบัติการ หรือ ห้องปฏิบัติงานสร้างสรรค์ หรือ หน่วยวิจัย หรือ ศูนย์เครื่องมือ หรือ 
ศูนย์ให้คำปรึกษาและสนับสนุนการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ 

◦  ห้องสมุด หรือ แหล่งค้นคว้าข้อมูลสนับสนุนการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ 
◦  สิ่งอำนวยความสะดวก หรือ การรักษาความปลอดภัยในการวิจัยหรือการผลิตงาน
สร้างสรรค์ เช่น ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ระบบรักษาความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการ 

◦  กิจกรรมวิชาการที่ส่งเสริมงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ เช่น การจัดประชุมวิชาการ การจัด
แสดงงานสร้างสรรค์ การจัดให้มีศาสตราจารย์อาคันตุกะหรือศาสตราจารย์รับเชิญ 

21 
การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน มก.   
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ตบช 2.1 ระบบและกลไกการบริหารและพัฒนางานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ 

§  เกณฑ์มาตรฐาน 
3.  จัดสรรงบประมาณ เพื่อเป็นทุนวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ 

4.  จัดสรรงบประมาณ เพื่อสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ใน
การประชุมวิชาการ หรือการตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติ 

5.  มีการพัฒนาสมรรถนะอาจารย์และนักวิจัย มีการสร้างขวัญและกำลังใจตลอด
จนยกย่องอาจารย์และนักวิจัยที่มีผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ดีเด่น 

6.  มีระบบและกลไกเพื่อช่วยในการคุ้มครองสิทธิ์ของงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่
นำไปใช้ประโยชน์และดำเนินการตามระบบที่กำหนด 

22 
การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน มก.   
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ตบช 2.1 ระบบและกลไกการบริหารและพัฒนางานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ 

§  เกณฑ์การประเมิน 

23 

คะแนน 1   คะแนน 2  คะแนน 3   คะแนน 4   คะแนน 5 

มีการดำเนินการ 
1 ข้อ  

มีการดำเนินการ 
2 ข้อ  

มีการดำเนินการ 
3 – 4 ข้อ  

มีการดำเนินการ 
5 ข้อ  

มีการดำเนินการ 
6 ข้อ  

การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน มก.   
ระดับคณะ ปีการศึกษา 2558 
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ตบช 2.2 เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ 

§  เกณฑ์การประเมิน 
Ø การแปลงจำนวนเงินสนับสนุนจากภายในและภายนอกต่อจำนวนอาจารย์
ประจำและนักวิจัยเป็นคะแนนระหว่าง 0 – 5   

24 
การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน มก.   

ระดับคณะ ปีการศึกษา 2558 

คะแนนที่ได้ = (สัดส่วนจำนวนเงินสนับสนุนฯ จริง) คูณด้วย (5) หารด้วย (สัดส่วนจำนวนเงิน 
                   สนับสนุนฯ ที่กำหนดให้เป็นคะแนนเต็ม) 

สัดส่วนจำนวนเงินสนับสนุนฯ = (จำนวนเงินสนับสนุนจากภายในและภาคนอก) คูณด้วย (5) 
                                        หารด้วย (จำนวนอาจารย์ประจำและนักวิจัย) 

คะแนนที่ได้ระดับคณะ = ค่าเฉลี่ยของคะแนนที่ได้ของทุกกลุ่มสาขาวิชาในคณะ 
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กลุ่มสาขาวิชา  สัดส่วนจำนวนเงินสนับสนุนฯ ที่ได้คะแนนเต็ม 5 

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี ≥ 220,000 บาทต่อคน 

วิทยาศาสตร์สุขภาพ  ≥ 180,000 บาทต่อคน 

มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์ ≥ 100,000 บาทต่อคน 

หมายเหตุ 
Ø  นับอาจารย์และนักวิจัยที่ปฏิบัติงานจริง ไม่นับรวมผู้ลาศึกษาต่อ 
Ø  นับจำนวนเงินที่มีการลงนามในสัญญารับทุนในปีการศึกษาหรือปีงบประมาณหรือปีปฏิทิน
นั้นๆ ไม่ใช่จำนวนเงินที่เบิกจ่ายจริง 

Ø  กรณีการแบ่งสัดส่วนเงินฯ ให้แบ่งตามหลักฐานที่ปรากฏ ถ้าไม่มี ให้แบ่งตามสัดส่วนผู้ร่วมวิจัย 
Ø  ไม่นับเงินจากโครงการที่บุคลากรสายสนับสนุนที่ไม่ใช่นักวิจัยเป็นผู้ดำเนินการ 

25 

ตบช 2.2 เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ 

การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน มก.   
ระดับคณะ ปีการศึกษา 2558 
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ตบช 2.3 ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจำและนักวิจัย 

§  เกณฑ์การประเมิน 
Ø การแปลงค่าร้อยละของผลรวมถ่วงน้ำหนักของผลงานทางวิชาการของ
อาจารย์ประจำและนักวิจัยเป็นคะแนนระหว่าง 0 – 5   

26 
การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน มก.   

ระดับคณะ ปีการศึกษา 2558 

คะแนนที่ได้ = (ค่าร้อยละฯ ที่คำนวณได้) คูณด้วย (5) หารด้วย (ค่าร้อยละฯ ที่กำหนดให้เป็น
คะแนนเต็ม 5) 

ค่าร้อยละฯ = (ผลรวมถ่วงน้ำหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจำและนักวิจัย) 
หารด้วย (จำนวนอาจารย์ประจำและนักวิจัยทั้งหมด) คูณด้วย (100) 

คะแนนที่ได้ระดับคณะ = ค่าเฉลี่ยของคะแนนที่ได้ของทุกกลุ่มสาขาวิชาในคณะ 
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กลุ่มสาขาวิชา  ร้อยละของผลงานฯ ที่ได้คะแนนเต็ม 5 

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี ≥ ร้อยละ 60 

วิทยาศาสตร์สุขภาพ  ≥ ร้อยละ 60 

มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์ ≥ ร้อยละ 40 

27 

ตบช 2.3 ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจำและนักวิจัย 

การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน มก.   
ระดับคณะ ปีการศึกษา 2558 
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ตบช 2.3 ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจำและนักวิจัย 
ค่าน้ำหนัก  ระดับคุณภาพของผลงานทางวิชาการ 

0.20  - Proceeding ที่ม ีFull Paper ระดับชาต ิ

0.40  - Proceeding ที่ม ีFull Paper ระดับนานาชาติ  
- ผลงานที่ได้รับการจดอนุสิทธิบัตร 

0.60  - Journal ในฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 2 

0.80  - Journal ในฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 1 

1.00  - Journal ระดับนานาชาติที่อยู่ในฐานข้อมูล 
- ผลงานได้รับการจดสิทธิบัตร 
- ผลงานวิชาการรับใช้สังคมที่ผ่านการประเมินตำแหน่งทางวิชาการแล้ว 
- ผลงานวิจัยที่หน่วยงานหรือองค์กรระดับชาติว่าจ้างให้ดำเนินการ (หน่วยงานภายนอกสถาบันระดับกรมหรือ
เทียบเท่าขึ้นไป เช่น ระดับจังหวัด หรือรัฐวิสาหกิจ หรือองค์กรมหาชน หรือบริษัทมหาชนที่จดทะเบียนใน
ตลาดหลักทรัพย์ หรือองค์กลางระดับชาติ เช่น สภาอุตสาหกรรม สภาหอการค้า สภาวิชาชีพ) 
- ผลงานค้นพบพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ที่ค้นพบใหม่และได้รับการจดทะเบียน 
- ตำราหรือหนังสือที่ผ่านการประเมินตำแหน่งทางวิชาการแล้ว 
- ตำราหรือหนังสือที่ผ่านเกณฑ์ตำแหน่งทางวิชาการแต่ไม่ได้นำมาขอรับการประเมินตำแหน่งทางวิชาการ 
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ตบช 2.3 ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจำและนักวิจัย 

ค่าน้ำหนัก  ระดับคุณภาพของผลงานสร้างสรรค ์

0.20  งานสร้างสรรค์ที่มีการเผยแพร่สู่สาธารณะ หรือ ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ online 

0.40  งานสร้างสรรค์ที่ได้การเผยแพร่ในระดับสถาบัน 

0.60  งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับชาต ิ

0.80  งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับความร่วมมือระหว่างประเทศ 

1.00  งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับภูมิภาคอาเซียน/นานาชาต ิ

29 

ผลงานสร้างสรรค์ทุกชิ้นต้องผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการที่มีองค์ประกอบ
ไม่น้อยกว่า 3 คน โดยมีบุคคลภายนอกสถาบันร่วมพิจารณาด้วย 
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ตบช 3.1 การบริการวิชาการแก่สังคม 
§  เกณฑ์มาตรฐาน 

1.  จัดทำแผนการบริการวิชาการประจำปีที่สอดคล้องกับความต้องการของสังคมและ
กำหนด ตบช. ความสำเร็จในระดับแผนและโครงการบริการวิชาการแก่สังคม และเสนอ
กรรมการประจำคณะเพื่อพิจารณาอนุมัติ 

2.  โครงการบริการวิชาการแก่สังคมตามแผน มีการจัดทำแผนการใช้ประโยชน์จากการ
บริการวิชาการเพื่อให้เกิดผลต่อการพัฒนานิสิต ชุมชม หรือสังคม 

3.  โครงการบริการวิชาการแก่สังคมในข้อ 1 อย่างน้อยต้องมีโครงการที่บริการแบบให้เปล่า 

4.  ประเมินความสำเร็จตาม ตบช. ของแผนและโครงการบริการวิชาการแก่สังคมในข้อ 1 
และนำเสนอกรรมการประจำคณะ เพื่อพิจารณา 

5.  นำผลการประเมินตามข้อ 4 มาปรับปรุงแผนหรือพัฒนาการให้บริการวิชาการแก่สังคม 

6.  คณะมีส่วนร่วมในการบริการวิชาการแก่สังคมในระดับสถาบัน 

30 
การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน มก.   

ระดับคณะ ปีการศึกษา 2558 



10 กุมภาพันธ์ 2559  / 39 

ตบช 3.1 การบริการวิชาการแก่สังคม 

§  เกณฑ์การประเมิน 

31 

คะแนน 1   คะแนน 2  คะแนน 3   คะแนน 4   คะแนน 5 

มีการดำเนินการ 
1 ข้อ  

มีการดำเนินการ 
2 ข้อ  

มีการดำเนินการ 
3 – 4 ข้อ  

มีการดำเนินการ 
5 ข้อ  

มีการดำเนินการ 
6 ข้อ  

การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน มก.   
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ตบช 4.1 ระบบและกลไกการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม 

§  เกณฑ์มาตรฐาน 
1.  กำหนดผู้รับผิดชอบในการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม 
2.  จัดทำแผนด้านทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม และกำหนด ตบช. ตามวัตถุประสงค์ของ

แผน รวมทั้งจัดสรรงบประมาณเพื่อให้สามารถดำเนินการได้ตามแผน 

3.  กำกับติดตามให้มีการดำเนินงานตามแผนด้านทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม 
4.  ประเมินความสำเร็จตาม ตบช. ที่วัดความสำเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผนด้านทำนุบำรุง

ศิลปะและวัฒนธรรม 

5.  นำผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือกิจกรรมด้านทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม 
6.  เผยแพร่กิจกรรมหรือการบริการด้านทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมต่อสาธารณชน 
7.  กำหนดหรือสร้างมาตรฐานด้านศิลปะและวัฒนธรรมซึ่งเป็นที่ยอมรับในระดับชาติ 
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ตบช 4.1 ระบบและกลไกการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม 

§  เกณฑ์การประเมิน 

33 

คะแนน 1   คะแนน 2  คะแนน 3   คะแนน 4   คะแนน 5 

มีการดำเนินการ 
1 ข้อ  

มีการดำเนินการ 
2 ข้อ  

มีการดำเนินการ 
3 – 4 ข้อ  

มีการดำเนินการ 
5 ข้อ  

มีการดำเนินการ 
6 – 7 ข้อ  

การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน มก.   
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ตบช 5.1 การบริหารของคณะเพ่ือการกำกับติดตามผลลัพธ์ตามพันธกิจ 
กลุ่มสถาบัน และเอกลักษณ์ของคณะ 

§  เกณฑ์มาตรฐาน 
1.  พัฒนาแผนกลยุทธจ์ากผลการวิเคราะห์ SWOT โดยเชื่อมโยงกับวิสัยทัศน์ของคณะและ

สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของคณะ สถาบัน รวมทั้งสอดคล้องกับกลุ่มสถาบันและเอกลักษณ์
ของคณะ และพัฒนาไปสูแ่ผนกลยุทธ์ทางการเงินและแผนปฏิบัติการประจำปตีามกรอบ
เวลาเพื่อให้บรรลุผลตาม ตบช. และเป้าหมายของแผนกลยุทธ์ และเสนอผู้บริหารระดับ
สถาบันเพื่อพิจารณาอนุมัต ิ

2.  ดำเนินการวิเคราะห์ข้อมูลทางการเงินที่ประกอบไปด้วย ต้นทุนต่อหน่วยในแต่ละ
หลักสูตร สัดส่วนค่าใช้จ่ายเพื่อพัฒนานิสิต อาจารย์ บุคลากร การจัดการเรียนการสอน 
อย่างต่อเนื่อง เพื่อวิเคราะห์ความคุ้มค่าของการบริหารหลักสูตร ประสิทธิภาพ 
ประสิทธิผลในการผลิตบัณฑิต และโอกาสในการแข่งขัน 

3.  ดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ที่เป็นผลจากการวิเคราะห์และระบุปัจจัยเสี่ยงที่
เกิดจากปัจจัยภายนอก หรือปัจจัยที่ไม่สามารถควบคุมได้ที่ส่งผลต่อการดำเนินงานตาม
พันธกิจของคณะ และให้ระดับความเสี่ยงลดลงจากเดิม 
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ตบช 5.1 การบริหารของคณะเพ่ือการกำกับติดตามผลลัพธ์ตามพันธกิจ 
กลุ่มสถาบัน และเอกลักษณ์ของคณะ 

§  เกณฑ์มาตรฐาน 
4.  บริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาลอย่างครบถ้วนทั้ง 10 ประการที่อธิบายการดำเนินงาน

อย่างชัดเจน 

5.  ค้นหาแนวปฏิบัติที่ดจีากความรู้ทั้งที่มีอยู่ในตัวบุคคล ทักษะของผู้มีประสบการณ์ตรง 
และแหล่งเรียนรู้อื่น ๆ ตามประเด็นความรู้ อย่างน้อยครอบคลุมพันธกิจด้านการผลิต
บัณฑิตและด้านการวิจัย จัดเก็บอย่างเป็นระบบโดยเผยแพร่ออกมาเป็นลายลักษณ์อักษร
และนำมาปรับใช้ในการปฏิบัติงานจริง 

6.  การกำกับติดตามผลการดำเนินงานตามแผนการบริหารและแผนพัฒนาบุคลากรสาย
วิชาการและสายสนับสนุน 

7.  ดำเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายในตามระบบ และกลไกที่เหมาะสม
และสอดคล้องกับพันธกิจและพัฒนาการของคณะที่ได้ปรับให้การดำเนินงานด้านการ
ประกันคุณภาพเป็นส่วนหนึ่งของการบริหารงานคณะตามปกต ิที่ประกอบด้วย การ
ควบคุมคุณภาพ การตรวจสอบคุณภาพ และการประเมินคุณภาพ 
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ตบช 5.1 การบริหารของคณะเพ่ือการกำกับติดตามผลลัพธ์ตามพันธกิจ 
กลุ่มสถาบัน และเอกลักษณ์ของคณะ 

§  เกณฑ์การประเมิน 

36 

คะแนน 1   คะแนน 2  คะแนน 3   คะแนน 4   คะแนน 5 

มีการดำเนินการ 
1 ข้อ  

มีการดำเนินการ 
2 ข้อ  

มีการดำเนินการ 
3 – 4 ข้อ  

มีการดำเนินการ 
5 – 6 ข้อ  

มีการดำเนินการ 
7 ข้อ  
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ตบช 5.2 ระบบกำกับการประกันคุณภาพหลักสูตร 
§  เกณฑ์มาตรฐาน 

1.  มีระบบและกลไกในการกำกับการดำเนินการประกันคุณภาพหลักสูตรให้เป็นไปตามองค์
ประกอบการประกันคุณภาพหลักสูตร 

2.  มีคณะกรรมการกำกับ ติดตามการดำเนินงานให้เป็นไปตามระบบที่กำหนดในข้อ 1 และ 
รายงานผลการติดตามให้กรรมการประจำคณะเพื่อพิจารณาทุกภาคการศึกษา 

3.  มีการจัดสรรทรัพยากรเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของหลักสูตรให้เกิดผลตามองค์
ประกอบการประกันคุณภาพหลักสูตร 

4.  มีการประเมินคุณภาพหลักสูตรตามกำหนดเวลาทุกหลักสูตตร และรายงานผลการ
ประเมินให้กรรมการประจำคณะเพื่อพิจารณา 

5.  นำผลการประเมินและข้อเสนอแนะจากกรรมการประจำคณะมาปรับปรุงหลักสูตรให้มี
คุณภาพดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง 
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ตบช 5.2 ระบบกำกับการประกันคุณภาพหลักสูตร 

§  เกณฑ์การประเมิน 
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คะแนน 1   คะแนน 2  คะแนน 3   คะแนน 4   คะแนน 5 

มีการดำเนินการ 
1 ข้อ  

มีการดำเนินการ 
2 ข้อ  

มีการดำเนินการ 
3 ข้อ  

มีการดำเนินการ 
4 ข้อ  

มีการดำเนินการ 
5 ข้อ  
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ดร.พีระพงศ์  ตริยเจริญ 
§  ภาควิชาวิศวกรรมวัสดุ 
§  081-804-1277 
§  02-797-0999 ต่อ 2115, 1173 
§  fengppt@ku.ac.th 
§  peerapong.tr@ku.th 
§  ptriyach@hotmail.com  
§  Line ID: ptriyach 
§  FB: /ptriyach  
   (Gong Triyacharoen) 
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