
๖๖ 

 

บทที่ ๔ 
ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับวิทยาลัย 

 
ระดับวิทยาลัย  ประกอบด้วยผลการดําเนินงานระดับหลักสูตร  และเพ่ิมเติมตัวบ่งชี้ที่ดําเนินการในระดับ
วิทยาลัย  ดังนี้ 
 

องค์ประกอบในการ 
ประกันคุณภาพ 

วิทยาลัย 

 
ตัวบ่งชี้ 

 
เกณฑ์พิจารณา 

๑. การผลิตบัณฑิต ๑.๑ ผลการบริหารจัดการหลกัสูตรโดยรวม ค่าเฉลี่ยของระดับคุณภาพของ 
ทุกหลักสูตรที่วิทยาลยัรับผิดชอบ 

 ๑.๒ อาจารย์ประจําวิทยาลยัที่มีคุณวุฒิ
ปริญญาเอก 

ร้อยละของอาจารย์ประจําวิทยาลัยที่ม ี
คุณวุฒิปริญญาเอก 

 ๑.๓ อาจารย์ประจําวิทยาลัยที่ดํารงตําแหน่งทาง
วิชาการ (วิทยาลัยสงักัด สบช. ขอไม่ประเมิน) 

ร้อยละของอาจารย์ประจําวิทยาลัยที่
ดํารงตําแหน่งทางวิชาการ 

 ๑.๔ การบริการนักศึกษาระดับปริญญาตร ี เกณฑ์มาตรฐาน ๖ ข้อ 
 ๑.๕ กิจกรรมนักศึกษาระดับปริญญาตร ี เกณฑ์มาตรฐาน ๖ ข้อ 
๒. การวจิัย ๒.๑ ระบบและกลไกการบริหารและพัฒนา 

งานวิจยัหรืองานสร้างสรรค์ 
เกณฑ์มาตรฐาน ๖ ข้อ 

 ๒.๒ เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ คะแนนเฉลีย่ของคะแนนประเมินระดับ 
วิทยาลยั 

 ๒.๓ ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจาํ
และนักวิจัย 

คะแนนเฉลีย่ของคะแนนประเมินระดับ 
วิทยาลยั 

๓. การบริการวิชาการ ๓.๑ การบริการวิชาการแก่สังคม เกณฑ์มาตรฐาน ๖ ข้อ 
๔. การทํานุบํารงุศิลปะ 
และวัฒนธรรม 

๔.๑ ระบบและกลไกการทํานุบํารุงศิลปะ
และวัฒนธรรม 

เกณฑ์มาตรฐาน ๗ ข้อ 

๕. การบริหารจัดการ ๕.๑ การบริหารของวิทยาลัยเพ่ือการกํากับ
ติดตามผลลัพธ์ตามพันธกิจ กลุ่มสถาบัน และ
เอกลักษณข์องวิทยาลัย 

เกณฑ์มาตรฐาน ๗ ข้อ 

 ๕.๒ ผลการบริหารงานของคณะ (วิทยาลัย
สังกัด สบช. ขอไม่ประเมิน) 

คะแนนเฉลีย่ของผลการประเมินระดับ
คณะทุกคณะ 

 ๕.๓ ระบบการกํากับการประกันคุณภาพ
หลักสูตร และวิทยาลัย 
 

เกณฑ์มาตรฐาน ๖ ข้อ 

 



๖๗ 

 

 ํ 

องค์ประกอบท่ี ๑ การผลติบัณฑิต 

พันธกิจที่สำคัญที่สุดของสถาบันอุดมศึกษา คือ การผลิตบัณฑิต หรือการจัดกิจกรรมการ
เรียนการสอนให้ผู้เรียนมีความรู้ในวิชาการและวิชาชีพ มีคุณลักษณะตามหลักสูตรที่กําหนด การเรียนการสอน
ในยุคปัจจุบันใช้หลักการของการจัดกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ ดังนั้น พันธกิจดังกล่าวจึง
เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการหลักสูตรและการเรียนการสอน เริ่มตั้งแต่การกําหนดปัจจัยนําเข้าที่ได้
มาตรฐานตามที่กําหนด ประกอบด้วย การมีอาจารย์ที่มีปริมาณและคุณภาพตามมาตรฐานหลักสูตร มี
กระบวนการบริหารจัดการการเรียนการสอนที่อาศัยหลักการร่วมมือรวมพลังของทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง ทั้งภายใน
และภายนอกสถาบัน 

 
ตัวบ่งชี้ จํานวน ๔ ตัวบ่งชี้  คือ 

ตัวบ่งชี้ที่ ๑.๑ ผลการบรหิารจัดการหลักสตูรโดยรวม 
ตัวบ่งชี้ที ่๑.๒ อาจารยป์ระจําวิทยาลัยที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก 
ตัวบ่งชี้ที่ ๑.๔ การบริการนักศึกษาระดับปรญิญาตร ี
ตัวบ่งชี้ที่ ๑.๕ กิจกรรมนักศึกษาระดับปริญญาตร ี

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๖๘ 

 

ตัวบ่งชี้ท่ี ๑.๑   ผลการบริหารจัดการหลักสูตรโดยรวม 

ชนิดของตัวบ่งช้ี  ผลลัพธ์ 

ค าอธิบายตัวบ่งช้ี 
ผลการดําเนินการของแต่ละหลักสูตรในวิทยาลัย ซึ่งสามารถสะท้อนคุณภาพของบัณฑิตในหลักสูตรที่

วิทยาลัยรับผิดชอบ 

เกณฑ์การประเมิน 
ค่าเฉลี่ยของคะแนนประเมินทุกหลักสูตรที่วิทยาลัยรับผิดชอบ 

 
สูตรการค านวณ 
 
 
คะแนนที่ได ้=  
 
 
หมายเหตุ : หลักสูตรที่ได้รับการรับรองโดยระบบอ่ืนๆ ตามที่คณะกรรมการประกันคุณภาพภายใน
ระดับอุดมศึกษาเห็นชอบ ไม่ต้องนําคะแนนการประเมินของหลักสูตรนั้นมาคํานวณในตัวบ่งชี้นี้ แต่ต้องรายงาน
ผลการรับรองตามระบบนั้นๆ ในตัวบ่งชี้นี้ให้ครบถ้วน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผลรวมของค่าคะแนนประเมินของทุกหลักสูตร 

จํานวนหลักสูตรทั้งหมดที่วิทยาลัยรับผิดชอบ 



๖๙ 

 

ตัวบ่งชี้ท่ี ๑.๒   อาจารย์ประจ าวิทยาลัยที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก 
 
ชนิดของตัวบ่งช้ี  ปัจจัยนําเข้า 
 
 

ค าอธิบายตัวบ่งช้ี   

การศึกษาระดับอุดมศึกษาถือเป็นการศึกษาระดับสูงสุดที่ต้องการบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถ
และความลุ่มลึกทางวิชาการ เพ่ือปฏิบัติพันธกิจสําคัญของสถาบันในการผลิตบัณฑิต ศึกษาวิจัยเพ่ือการติดตาม
ความก้าวหน้าทางวิชาการและการพัฒนาองค์ความรู้  ดังนั้น วิทยาลัยจึงควรมีอาจารย์ที่มีระดับคุณวุฒิทาง
การศึกษาที่ตรงหรือสัมพันธ์กับหลักสูตรที่เปิดสอนในสัดส่วนที่เหมาะสมกับพันธกิจหรือจุดเน้นของหลักสูตร 
 

เกณฑ์การประเมิน 
 โดยการแปลงค่าร้อยละของอาจารย์ประจําวิทยาลัยที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก เป็นคะแนนระหว่าง ๐ – ๕ 
 

เกณฑ์เฉพาะสถาบันกลุ่ม ข และ ค๒ 
 ค่าร้อยละของอาจารย์ประจําวิทยาลัยที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก ที่กําหนดให้เป็น คะแนนเต็ม ๕ =  
ร้อยละ ๔๐ ขึ้นไป 
 
สูตรการค านวณ 
๑. คํานวณค่าร้อยละของอาจารย์ประจําวิทยาลัยที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกตามสูตร 
 
 
 
 
๒. แปลงค่าร้อยละที่คํานวณได้ในข้อ ๑ เทียบกับคะแนนเต็ม ๕ 

 
คะแนนที่ได้ = 

 

 
หมายเหต ุ: 

๑. คุณวุฒิปริญญาเอกพิจารณาจากระดับคุณวุฒิที ่ได้รับหรือเทียบเท่าตามหลักเ กณฑ์การ
พิจารณาคุณวุฒิของกระทรวงศึกษาธิการ กรณีที่มีการปรับวุฒิการศึกษาให้มีหลักฐานการสําเร็จการศึกษา
ภายในรอบปีการศึกษานั้น ทั้งนี้ อาจใช้คุณวุฒิอ่ืนเทียบเท่าคุณวุฒิปริญญาเอกได้สําหรับกรณีที่บางสาขา
วิชาชีพมีคุณวุฒิอ่ืนที่เหมาะสมกว่า ทั้งนี ้ต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

๒. การนับจํานวนอาจารย์ประจํา ให้นับตามปีการศึกษา และนับทั้งที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษา
ต่อ ในกรณีทีม่ีอาจารย์บรรจุใหม่ให้คํานวณตามเกณฑ์อาจารย์ประจํา ที่ระบุในคําชี้แจงเกี่ยวกับการนับจํานวน
อาจารย์ประจําและนักวิจัย 
 

จํานวนอาจารยป์ระจําวิทยาลยัที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก 

            จํานวนอาจารย์ประจําวิทยาลัยทั้งหมด  
X ๑๐๐ 

 

                ร้อยละของอาจารย์ประจําวิทยาลัยที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก 

     ร้อยละของอาจารย์ประจําวิทยาลัยที่มีวุฒิปริญญาเอกที่กําหนดให้เป็นคะแนนเต็ม ๕ 
X ๕ 

 



๗๐ 

 

ตัวบ่งชี้ท่ี ๑.๔  การบริการนักศึกษาระดับปริญญาตรี 
 
ชนิดของตัวบ่งช้ี  กระบวนการ 
 
ค าอธิบายตัวบ่งช้ี 

สถาบันอุดมศึกษาควรจัดบริการด้านต่างๆ ให้นักศึกษาอย่างครบถ้วน ตั้งแต่การให้คําปรึกษาทั้ง
ด้านวิชาการและการใช้ชีวิต จัดบริการข้อมูลหน่วยงานที่ให้บริการ เช่น ทุนกู้ยืมการศึกษา แหล่งทุนการศึกษาต่อ
การบริการจัดหางาน แหล่งข้อมูลการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ การเตรียมความพร้อมเพ่ือการทํางานเมื่อสําเร็จ
การศึกษา ข้อมูลขา่วสาร ความเคลื่อนไหวในและนอกสถาบันที่จําเป็นแก่นักศึกษาและศิษย์เก่า 
 
เกณฑ์มาตรฐาน 

๑. จัดบริการให้คําปรึกษา แนะแนวด้านการใช้ชีวิต และการเข้าสู่อาชีพแก่นักศึกษาในวิทยาลัย 
๒. มีการให้ข้อมูลของหน่วยงานที่ให้บริการกิจกรรมพิเศษนอกหลักสูตร แหล่งงานทั้งเต็มเวลาและ 

นอกเวลาแก่นักศึกษา 
๓. จัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมเพ่ือการทํางานเมื่อสําเร็จการศึกษาแก่นักศึกษา 
๔. ประเมินคุณภาพของการจัดกิจกรรมและการจัดบริการในข้อ ๑-๓ ทุกข้อไม่ต่ํากว่า ๓.๕๑ จาก 

คะแนนเต็ม ๕ 
๕. นําผลการประเมินจากข้อ ๔ มาปรับปรุงพัฒนาการให้บริการและการให้ข้อมูล เพ่ือส่งให้ผล 

การประเมินสูงขึ้น หรือเป็นไปตามความคาดหวังของนักศึกษา 
๖. ให้ข้อมูลและความรู้ที่เป็นประโยชน์แก่ศิษย์เก่า 

เกณฑ์การประเมิน 

 

 

 

 

 

 

 

 

คะแนน ๑ คะแนน ๒ คะแนน ๓ คะแนน ๔ คะแนน ๕ 
มีการดําเนินการ 

๑ ข้อ 
มีการดําเนินการ 

๒ ข้อ 
มีการดําเนินการ 

๓ - ๔ ข้อ 
มีการดําเนินการ 

๕ ข้อ 
มีการดําเนินการ 

๖ ข้อ 



๗๑ 

 

ตัวบ่งชี้ท่ี ๑.๕  กิจกรรมนักศึกษาระดับปริญญาตรี 

 
ชนิดของตัวบ่งช้ี  กระบวนการ 
 
ค าอธิบายตัวบ่งช้ี 

สถาบันอุดมศึกษาต้องส่งเสริมให้มีการจัดกิจกรรมนักศึกษาต่างๆ  อย่างเหมาะสมและ
ครบถ้วน กิจกรรมนักศึกษา หมายถึง กิจกรรมเสริมหลักสูตรที่ดําเนินการทั้งโดยสถาบันและโดยองค์กร
นักศึกษา เป็นกิจกรรมที่ผู้เข้าร่วมจะมีโอกาสได้รับการพัฒนาสติปัญญา สังคม อารมณ์ ร่างกาย และคุณธรรม
จริยธรรม สอดคล้องกับคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ 
 
เกณฑ์มาตรฐาน 

๑. จัดทําแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาในภาพรวมของวิทยาลัย โดยให้นักศึกษามี 
ส่วนร่วมในการจัดทําแผนและการจัดกิจกรรม 

๒. ในแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา ให้ดําเนินกิจกรรมในประเภทต่อไปนี้ให้ครบถ้วน 
- กิจกรรมส่งเสริมคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ที่กําหนดโดยวิทยาลัย 
- กิจกรรมกีฬา หรือการส่งเสริมสุขภาพ 
- กิจกรรมบําเพ็ญประโยชน์ หรือรักษาสิ่งแวดล้อม 
- กิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรม 
- กิจกรรมส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรม 

๓. จดักิจกรรมให้ความรู้และทักษะการประกันคุณภาพการศึกษาแก่นักศึกษา 
๔. ทุกกิจกรรมที่ดําเนินการ มีการประเมินผลความสําเร็จตามวัตถุประสงค์ของกิจกรรม 

และนําผลการประเมินมาปรับปรุงการดําเนินงานครั้งต่อไป 
๕. ประเมินความสําเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา 
๖. นําผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือปรับปรุงการจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนานักศึกษา 

 
เกณฑ์การประเมิน 

 

 

 

 

 

คะแนน ๑ คะแนน ๒ คะแนน ๓ คะแนน ๔ คะแนน ๕ 
มีการดําเนินการ 

๑ ข้อ 
มีการดําเนินการ 

๒ ข้อ 
มีการดําเนินการ 

๓ – ๔ ข้อ 
มีการดําเนินการ 

๕ ข้อ 
มีการดําเนินการ 

๖ ข้อ 



๗๒ 

 

องค์ประกอบที่ ๒  การวิจัย 
 

สถาบันอุดมศึกษาแต่ละแห่งอาจมีจุดเน้นในเรื่องการวิจัยที่แตกต่างกัน ขึ้นกับสภาพแวดล้อม
และความพร้อมของแต่ละแห่ง อย่างไรก็ตามทุกวิทยาลัยจําเป็นต้องมีพันธกิจนี้เป็นส่วนหนึ่งของพันธกิจ
วิทยาลัย ดังนั้น จึงต้องมีระบบและกลไกควบคุมให้สามารถดําเนินการในพันธกิจด้านนี้อย่างมีประสิทธิภาพ
และคุณภาพ ตามจุดเน้นเฉพาะของแต่ละวิทยาลัย เ พ่ือให้ได้ผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ที่ เกิด
ประโยชน์ การวิจัยจะประสบความสําเร็จและเกิดประโยชน์จําเป็นต้องมีส่วนประกอบที่สําคัญ  ๓ ประการ
คือ ๑) วิทยาลัยต้องมีแผนการวิจัย มีระบบและกลไก ตลอดจนมีการสนับสนุนทรัพยากรให้สามารถดําเนินการ
ได้ตามแผน ๒) คณาจารย์มีส่วนร่วมในการวิจัยอย่างเข้มแข็ง โดยบูรณาการงานวิจัยกับการจัดการเรียนการ
สอน และพันธกิจด้านอ่ืนๆ ของวิทยาลัย และ ๓) ผลงานวิจัยมีคุณภาพ มีประโยชน์ สนองยุทธศาสตร์ของชาติ
และมีการเผยแพร่อย่างกว้างขวาง 
 
ตัวบ่งชี้  จํานวน  ๓  ตัวบ่งชี้   คือ 

ตัวบ่งชี้ที่ ๒.๑ ระบบและกลไกการบริหารและพัฒนางานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ 
ตัวบ่งชี้ที่ ๒.๒ เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ 
ตัวบ่งชี้ที่ ๒.๓ ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจําและนักวิจัย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๗๓ 

 

ตัวบ่งชี้ท่ี ๒.๑  ระบบและกลไกการบริหารและพัฒนางานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ 
 

ชนิดของตัวบ่งช้ี  กระบวนการ 
 

ค าอธิบายตัวบ่งช้ี 
สถาบันอุดมศึกษาต้องมีการบริหารจัดการงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ที่มีคุณภาพ โดยมีแนว

ทางการดําเนินงานที่เป็นระบบและมีกลไกส่งเสริมสนับสนุนครบถ้วน เพ่ือให้สามารถดําเนินการได้ตามแผนที่
กําหนดไว้ ทั้งการสนับสนุนด้านการจัดหาแหล่งทุนวิจัยและการจัดสรรทุนวิจัยจากงบประมาณของสถาบัน
ให้กับบุคลากร ส่งเสริมพัฒนาสมรรถนะแก่อาจารย์และนักวิจัย การสนับสนุนทรัพยากรที่จําเป็นซึ่งรวมถึง
ทรัพยากรบุคคล ทรัพยากรการเงิน เครื่องมืออุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องต่างๆ ตลอดจนจัดระบบสร้างขวัญและ
กําลังใจแก่นักวิจัยอย่างเหมาะสม ตลอดจนมีระบบและกลไกเพ่ือช่วยในการคุ้มครองสิทธิ์ของงานวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค์ท่ีนําไปใช้ประโยชน์ 

 เกณฑ์มาตรฐาน 
๑. มีระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารงานวิจัยที่สามารถนําไปใช้ประโยชน์ในการบริหาร 

งานวิจัยและงานสร้างสรรค์ 
๒. สนับสนุนพันธกิจด้านการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์อย่างน้อยในประเด็นต่อไปนี้ 
   - ห้องปฏิบัติการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ หรือหน่วยวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ หรือศูนย ์

เครื่องมือ หรือศูนย์ให้คําปรึกษาและสนับสนุนการวิจัย 
   - ห้องสมุดหรือแหล่งค้นคว้าข้อมูลสนับสนุนการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ 
   - สิ่งอํานวยความสะดวกหรือการรักษาความปลอดภัยในการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ เช่น 

ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ระบบรักษาความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการวิจัย 
       - กิจกรรมวิชาการท่ีส่งเสริมงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ เช่น การจัดประชุมวิชาการ การ
จัดแสดงงานสร้างสรรค์ การจัดให้มีศาสตราจารย์อาคันตุกะหรือศาสตราจารย์รับเชิญ (Visiting professor) 

๓. จัดสรรงบประมาณของวิทยาลัย เพ่ือเป็นทุนวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ 
๔. จัดสรรงบประมาณเพ่ือสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ในการประชุม 

วิชาการหรือการตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติ และมีการเผยแพร่ผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ใน
การประชุมวิชาการหรือการตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติ 

๕. มีการพัฒนาสมรรถนะอาจารย์และนักวิจัย มีการสร้างขวัญและกําลังใจ ตลอดจนยกย่อง 
อาจารย์และนักวิจัยที่มีผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ดีเด่น 

 ๖. มีระบบและกลไกเพ่ือช่วยในการคุ้มครองสิทธิ์ของงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่นําไปใช้ 
ประโยชน์และดําเนินการตามระบบที่กําหนด 
 
เกณฑ์การประเมิน 

 

คะแนน ๑ คะแนน ๒ คะแนน ๓ คะแนน ๔ คะแนน ๕ 
มีการดําเนินการ 

๑ ข้อ 
มีการดําเนินการ 

๒ ข้อ 
มีการดําเนินการ 

๓-๔ ข้อ 
มีการดําเนินการ 

๕ ข้อ 
มีการดําเนินการ 

๖ ข้อ 



๗๔ 

 

ตัวบ่งชี้ท่ี ๒.๒  เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์  
 
ชนิดชองตัวบ่งช้ี  ปัจจัยนําเข้า 
 
ค าอธิบายตัวบ่งช้ี 
  ปัจจัยสําคัญที่ส่งเสริมสนับสนุนให้เกิดการผลิตงานวิจัยในสถาบันอุดมศึกษา คือ เงิน
สนับสนุนงานวิจัย ดังนั้น วิทยาลัยจึงต้องจัดสรรเงินจากภายในวิทยาลัย และที่ได้รับจากภายนอกวิทยาลัย 
เพ่ือสนับสนุนการทําวิจัยอย่างมีประสิทธิภาพตามสภาพแวดล้อมและจุดเน้นของวิทยาลัย   
  นอกจากนั้น เงินทุนวิจัยที่วิทยาลัยได้รับจากแหล่งทุนภายนอกยังเป็นตัวบ่งชี้ที่สําคัญ ที่แสดง
ถึงศักยภาพด้านการวิจัยของวิทยาลัย  
 
เกณฑ์การประเมิน 

คะแนนที่ได้ในระดับวิทยาลัย เป็นคะแนนผลรวมของเงินสนับสนุนงานวิจัยจากภายในและ
ภายนอกวิทยาลัยของอาจารย์และนักวิจัยทุกคน/ทุกชิ้นงาน ต่อจํานวนอาจารย์และนักวิจัยทั้งหมดของ
วิทยาลัย   
 
สูตรการค านวณ 
 
คะแนนที่ได้ =  
 
 
 
หมายเหตุ   การนับจํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยให้นับตามปีการศึกษา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผลรวมของเงินสนบัสนุนงานวิจยัของอาจารย์และนักวิจยัทุกคนและทุกชิน้งาน 

จํานวนอาจารย์และนักวิจยัทั้งหมดของวิทยาลัย 

 

 



๗๕ 

 

ตัวบ่งชี้ท่ี ๒.๓  ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าและนักวิจัย 
 
ชนิดของตัวบ่งช้ี  ผลลัพธ์ 
 
ค าอธิบายตัวบ่งช้ี 
  ผลงานทางวิชาการเป็นข้อมูลที่สําคัญในการแสดงให้เห็นว่าอาจารย์ประจําและนักวิจัยได้
สร้างสรรค์ขึ้นเพ่ือแสดงให้เห็นถึงความก้าวหน้าทางวิชาการและการพัฒนาองค์ความรู้อย่างต่อเนื่อง เป็น
ผลงานที่มีคุณค่า สมควรส่งเสริมให้มีการเผยแพร่และนําไปใช้ประโยชน์ทั้งเชิงวิชาการและการแข่งขันของ
ประเทศ ผลงานทางวิชาการอยู่ในรูปของบทความวิจัยหรือบทความวิชาการที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจาก
การประชุมวิชาการระดับชาติ หรือระดับนานาชาติ ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI
หรือ Scopus หรือตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษาว่าด้วย หลักเกณฑ์การ
พิจารณาวารสารทางวิชาการสําหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ  พ.ศ.๒๕๕๖ ผลงานได้รับการจด 
อนุสิทธิบัตรหรือสิทธิบัตร หรือเป็นผลงานทางวิชาการรับใช้สังคมที่ผ่านการประเมินตําแหน่งทางวิชาการแล้ว 
ผลงานที่ทําร่วมกับอุตสาหกรรมที่ผ่านการประเมินตําแหน่งทางวิชาการแล้ว ตําราหรือหนังสือที่ใช้ในการขอ
ผลงานทางวิชาการและผ่านการพิจารณาตามเกณฑ์การขอตําแหน่งทางวิชาการแล้ว โดยมีวิธีการคิดดังนี้ 
 
เกณฑ์การประเมิน 
  คะแนนที่ได้ในระดับวิทยาลัย เป็นค่าเฉลี่ยของคะแนนผลการประเมินผลงานทางวิชาการของ
อาจารย์ประจําและนักวิจัยทั้งหมดในวิทยาลัย 
 
สูตรการค านวณ 
 
คะแนนที่ได้ =    
 
 
 
 
หมายเหตุ   การนับจํานวนผลงานทางวิชาการให้นับตามปีปฏิทิน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผลรวมของคะแนนผลการประเมินผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจําและนักวิจัย 
 

                             จํานวนอาจารย์และนักวิจัยทั้งหมดในวิทยาลัย 
 



๗๖ 

 

 ก าหนดระดับคุณภาพผลงานทางวิชาการ ดังนี้ 

ค่าน้ าหนัก ระดับคุณภาพ 

๐.๒๐ - บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุม
วิชาการระดับชาติ 

๐.๔๐ - บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุม
วิชาการระดับนานาชาติ หรือในวารสารทางวิชาการระดับชาติที่ไม่อยู่ในฐานข้อมูล  ตาม
ประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษาว่าด้วย หลักเกณฑ์การพิจารณา
วารสารทางวิชาการสําหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ. ๒๕๕๖ แต่สถาบันนําเสนอสภา
สถาบันอนุมัติและจัดทําเป็นประกาศให้ทราบเป็นการทั่วไป และแจ้งให้  ก.พ.อ./กกอ.ทราบ
ภายใน ๓๐ วันนับแต่วันที่ออกประกาศ 
- ผลงานที่ได้รับการจดอนุสิทธิบัตร 

๐.๖๐ - บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการท่ีปรากฏใน
ฐานข้อมูล TCI กลุ่มท่ี ๒ 

๐.๘๐ - บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่มีอยู่
ในฐานข้อมูล ตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษาว่าด้วย หลักเกณฑ์การ
พิจารณาวารสารทางวิชาการสําหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ  พ.ศ. ๒๕๕๖ แต่สถาบัน
นําเสนอสภาสถาบันอนุมัติและจัดทําเป็นประกาศให้ทราบเป็นการทั่วไป และแจงให้  ก.พ.อ./กกอ.
ทราบภายใน  ๓๐  วันนับแต่ วันที่ ออกประกาศ  (ซึ่ ง ไม่อยู่ ใน  Beall’s list) หรือตี พิม พ์ ใน
วารสารวิชาการท่ีปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่มท่ี ๑ 

๑.๐๐ - บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่
ปรากฏในฐานข้อมูลระดับนานาชาติตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา ว่าด้วย หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการสําหรับการเผยแพร่ผลงานทาง
วิชาการ พ.ศ. ๒๕๕๖ 
- ผลงานที่ได้รับการจดสิทธิบัตร 
- ผลงานวิชาการรับใช้สังคมที่ได้รับการประเมินผ่านเกณฑ์การขอตําแหน่งทางวิชาการแล้ว 
- ผลงานวิจัยที่หน่วยงานหรือองค์กรระดับชาติว่าจ้างให้ดําเนินการ 
- ผลงานค้นพบพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ที่ค้นพบใหม่และได้รับการจัดทะเบียน 
- ตําราหรือหนังสือหรืองานแปลที่ได้รับการประเมินผ่านเกณฑ์การของตําแหน่งทางวิชาการแล้ว 

- ตําราหรือหนังสือหรืองานแปลที่ผ่านการพิจารณาตามหลักเกณฑ์การประเมินตําแหน่งทางวิชาการ 
แต่ไม่ได้นํามาขอรับการประเมินตําแหน่งทางวิชาการ 

 
 การส่งบทความเพ่ือพิจารณาคัดเลือกให้นําเสนอในการประชุมวิชาการ ต้องส่งเป็นฉบับสมบูรณ์ (Full 
paper) และเมื่อได้รับการตอบรับและตีพิมพ์แล้ว การตีพิมพ์ต้องตีพิมพ์เป็นฉบับสมบูรณ์ ซึ่งสามารถอยู่ใน
รูปแบบเอกสาร หรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้  
 
 
 



๗๗ 

 

องค์ประกอบที่ ๓  การบริการวิชาการ 
 
  การบริการทางวิชาการแก่สังคมเป็นหนึ่งในภารกิจหลักของสถาบันอุดมศึกษา  สถาบันพึง
ให้บริการทางวิชาการแก่ชุมชน สังคม และประเทศชาติ ในรูปแบบต่างๆ ตามความถนัดและในด้านที่สถาบันมี
ความเชี่ยวชาญ การให้บริการทางวิชาการอาจให้เปล่าโดยไม่คิดค่าใช้จ่ ายหรืออาจคิดค่าใช้จ่ายตามความ
เหมาะสม โดยให้บริการทั้งหน่วยงานภาครัฐและเอกชน หน่วยงานอิสระ หน่วยงานสาธารณะ ชุมชน และ
สังคมโดยกว้าง รูปแบบการให้บริการทางวิชาการมีความหลากหลาย  เช่น การอนุญาตให้ใช้ประโยชน์
ทรัพยากรของสถาบัน เป็นแหล่งอ้างอิงทางวิชาการ ให้คําปรึกษา ให้การอบรม จัดประชุมหรือสัมมนา
วิชาการ ทํางานวิจัยเพื่อตอบคําถามต่างๆ หรือเพ่ือชี้แนะสังคม การให้บริการทางวิชาการ นอกจากเป็นการทํา
ประโยชน์ให้สังคมแล้ว สถาบันยังได้รับประโยชน์ในด้านต่างๆ คือเพ่ิมพูนความรู้และประสบการณ์ของอาจารย์
อันจะนํามาสู่การพัฒนาหลักสูตร มีการบูรณาการเพ่ือใช้ประโยชน์ทางด้านการจัดการเรียนการสอนและการ
วิจัย พัฒนาตําแหน่งทางวิชาการของอาจารย์ สร้างเครือขา่ยกับหน่วยงานต่างๆ ซึ่งเป็นแหล่งงานของนักศึกษา
และเป็นการสร้างรายได้ของสถาบันจากการให้บริการทางวิชาการด้วย 
 
ตัวบ่งชี้  จํานวน ๑ ตัวบ่งชี้  คือ 

ตัวบ่งชี้ที่ ๓.๑   การบริการวิชาการแก่สังคม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๗๘ 

 

ตัวบ่งชี้ท่ี ๓.๑  การบริการวิชาการแก่สังคม 
 
ชนิดของตัวบ่งช้ี  กระบวนการ 
 
ค าอธิบายตัวบ่งช้ี 
  การบริการวิชาการเป็นภารกิจหลักอีกอย่างหนึ่งของสถาบันอุดมศึกษา วิทยาลัยควรคํานึงถึง
กระบวนการในการให้บริการวิชาการแก่สังคม โดยการศึกษาความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย นํามาจัดทําแผน
บริการวิชาการ ทั้งการบริการวิชาการที่ทําให้เกิดรายได้และการบริการวิชาการที่ วิทยาลัยจัดทําเพ่ือสร้าง
ประโยชน์แก่ชุมชนหรือสังคม โดยมีการประเมินความสําเร็จของการบริการวิชาการ และนํามาจัดทําเป็น
แผนการใช้ประโยชน์จนเกิดผลลัพธ์ที่สร้างความพึงพอใจต่อชุมชนและสังคมอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน 
 
 
เกณฑ์มาตรฐาน 
 ๑. กําหนดชุมชนหรือองค์การเป้าหมายของการให้บริการทางวิชาการแก่สังคม โดยมีความร่วมมือ
ระหว่างภาควิชาหรือหลักสูตร 
 ๒. จัดทําแผนบริการวิชาการโดยมีส่วนร่วมจากชุมชนหรือองค์การเป้าหมายที่กําหนดในข้อ ๑ 
 ๓. ชุมชนหรือองค์การเป้าหมายได้รับการพัฒนาและมีความเข้มแข็งท่ีมีหลักฐานที่ปรากฏชัดเจน 
 ๔. ชุมชนหรือองค์การเป้าหมายดําเนินการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 
 ๕. วิทยาลัยสามารถสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอกในการพัฒนาชุมชนหรือ
องค์การเป้าหมาย 
 ๖. ทุกภาควิชาหรือหลักสูตรมีส่วนร่วมในการดําเนินการตามแผนบริการทางวิชาการแก่สังคมของ
วิทยาลัยตามข้อ ๒ โดยมีจํานวนอาจารย์เข้าร่วมไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕ ของอาจารย์ทั้งหมดของวิทยาลัย 
 
เกณฑ์การประเมิน 
 

 

คะแนน ๑ คะแนน ๒ คะแนน ๓ คะแนน ๔ คะแนน ๕ 
มีการดําเนินการ 

๑ ข้อ 
มีการดําเนินการ 

๒ ข้อ 
มีการดําเนินการ 

๓ - ๔ ข้อ 
มีการดําเนินการ 

๕ ข้อ 
มีการดําเนินการ 

๖ ข้อ 



๗๙ 

 

องค์ประกอบที่ ๔  การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมถือเป็นพันธกิจสําคัญประการหนึ่งของสถาบันอุดมศึกษา
ดังนั้น สถาบันอุดมศึกษาจึงต้องมีระบบและกลไกการดําเนินงานด้านนี้ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและ
คุณภาพ โดยอาจมีจุดเน้นเฉพาะที่แตกต่างกันตามปรัชญา และธรรมชาติของแต่ละวิทยาลัย และมีการบูรณาการ
เข้ากับพันธกิจอ่ืนๆ โดยเฉพาะการผลิตบัณฑิต รวมทั้งมีการจัดกิจกรรมที่ฟ้ืนฟู อนุรักษ์ สืบสาน พัฒนา
เผยแพร่ศิลปะและวัฒนธรรม ส่งเสริมภูมิปัญญาทอ้งถิ่นให้เป็นรากฐานการพัฒนาองคค์วามรู้ที่ดีข้ึน 
 
ตัวบ่งชี้  จํานวน ๑ ตัวบ่งชี้  คือ 

ตัวบ่งชี้ที่ ๔.๑  ระบบและกลไกการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
 



๘๐ 

 

ตัวบ่งชี้ท่ี ๔.๑  ระบบและกลไกการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

ชนิดของตัวบ่งช้ี  กระบวนการ 
 
ค าอธิบายตัวบ่งช้ี 

สถาบันอุดมศึกษาต้องมีนโยบาย แผนงาน โครงสร้าง และการบริหารจัดการงานทํานุบํารุง
ศิลปะและวัฒนธรรม ทั้งการอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู สืบสาน เผยแพร่วัฒนธรรมไทย ภูมิปัญญาท้องถิ่นตามจุดเน้นของ
วิทยาลัยอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
 
เกณฑ์มาตรฐาน 

๑. กําหนดผู้รับผิดชอบในการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
๒. จัดทําแผนด้านทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม และกําหนดตัวบ่งชี้วัดความสําเร็จตามวัตถุประสงค์

ของแผน รวมทั้งจัดสรรงบประมาณเพ่ือให้สามารถดําเนินการได้ตามแผน 
๓. กํากับติดตามให้มีการดําเนินงานตามแผนด้านทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
๔. ประเมินความสําเร็จตามตัวบ่งชี้ที่วัดความสําเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผนด้านทํานุบํารุงศิลปะ

และวัฒนธรรม 
๕. นําผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือกิจกรรมด้านทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
๖. เผยแพร่กิจกรรมหรือการบริการด้านทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมต่อสาธารณชน 
๗. กําหนดหรือสร้างมาตรฐานด้านศิลปะและวัฒนธรรมซึ่งเป็นที่ยอมรับในระดับชาติ 

 
เกณฑ์การประเมิน 
 

คะแนน ๑ คะแนน ๒ คะแนน ๓ คะแนน ๔ คะแนน ๕ 
มีการดําเนินการ 

๑ ข้อ 
มีการดําเนินการ 

๒ ข้อ 
มีการดําเนินการ 

๓ – ๔ ข้อ 
มีการดําเนินการ 

๕ ข้อ 
มีการดําเนินการ 

๖ - ๗ ข้อ 
 



๘๑ 

 

องค์ประกอบที่ ๕  การบริหารจัดการ 

สถาบันอุดมศึกษาต้องให้ความสําคัญกับการบริหารจัดการ โดยมีคณะกรรมการบริหารวิทยาลัยทํา
หน้าที่ในการกํากับดูแลการทํางานของวิทยาลัยให้มีประสิทธิภาพ สถาบันอุดมศึกษาจะต้องบริหารจัดการด้าน
ต่างๆ ให้มีคุณภาพ เช่น ทรัพยากรบุคคล  ระบบฐานข้อมูล  การบริหารความเสี่ ยง  การบริหารการ
เปลี่ยนแปลง การบริหารทรัพยากรทั้งหมด ฯลฯ เพ่ือสัมฤทธิ์ผลตามเป้าหมายที่กําหนดไว้ โดยใช้หลักธรรมาภิบาล
(Good GoVernance) 
 
ตัวบ่งชี้  จํานวน  ๒  ตัวบ่งชี้  คือ 

ตัวบ่งชี้ที่ ๕.๑ การบริหารของวิทยาลัยเพ่ือการกํากับติดตามผลลัพธ์ตามพันธกิจ  
 กลุ่มสถาบัน และเอกลักษณ์ของวิทยาลัย 
ตัวบ่งชี้ที่ ๕.๓ ระบบกํากับการประกันคุณภาพหลักสูตรและวิทยาลัย 



๘๒ 

 

ตัวบ่งชี้ท่ี ๕.๑  การบริหารของวิทยาลัยเพื่อการก ากับติดตามผลลัพธ์ตามพันธกิจ กลุ่มสถาบัน 
และเอกลักษณ์ของวิทยาลัย 

 
ชนิดของตัวบ่งช้ี  กระบวนการ 
 
ค าอธิบายตัวบ่งช้ี 

สถาบันอุดมศึกษามีพันธกิจหลัก คือ การเรียนการสอน การวิจัย การบริการทางวิชาการแก่
สังคม และการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม ในการดําเนินพันธกิจหลัก สถาบันอุดมศึกษาจําเป็นต้องมีการจัดทํา
แผนเพ่ือกําหนดทิศทางการพัฒนาและการดําเนินงานของสถาบันให้สอดคล้องกับเป้าหมายและกลุ่มสถาบัน
ตลอดจนมีการบริหารทั้งด้านบุคลากร การเงิน ความเสี่ยง และการประกันคุณภาพการศึกษา เพ่ือสนับสนุน
การดําเนินงานตามพันธกิจหลักให้บรรลุตามเป้าหมายที่กําหนดไว้ 
 
เกณฑ์มาตรฐาน 

๑. พัฒนาแผนกลยุทธ์จากผลการวิเคราะห์ SWOT กับวิสัยทัศน์ของวิทยาลัยและพัฒนาไปสู่แผน 
กลยุทธ์ทางการเงินและแผนปฏิบัติการประจําปี ตามกรอบเวลาเพ่ือให้บรรลุผลตามตัวบ่งชี้และเป้าหมายของ
แผนกลยุทธ์ 

๒. การกํากับติดตามส่งเสริมสนับสนุนให้ทุกหลักสูตรดําเนินการวิเคราะห์ข้อมูลทางการเงินที่    
ประกอบไปด้วย ต้นทุนต่อหน่วยในแต่ละหลักสูตร สัดส่วนค่าใช้จ่ายเพ่ือพัฒนานักศึกษา อาจารย์ บุคลากร  
การจัดการเรียนการสอนอย่างต่อเนื่อง เพ่ือวิเคราะห์ความคุ้มค่าของการบริหารหลักสูตร ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล
ในการผลิตบัณฑิต และโอกาสในการแข่งขัน 

๓. ดําเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ที่เป็นผลจากการวิเคราะห์และระบุปัจจัยเสี่ยงที่เกิดจาก
ปัจจัยภายนอก หรือปัจจัยที่ไม่สามารถควบคุมได้ที่ส่งผลต่อการดําเนินงานตามพันธกิจของวิทยาลัยและให้
ระดับความเสี่ยงลดลงจากเดิม 

๔. บริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาลอย่างครบถ้วนทั้ง ๑๐ ประการที่อธิบายการดําเนินงานอย่าง
ชัดเจน 

๕. การกํากับติดตามส่งเสริมสนับสนุนให้ทุกหน่วยงานในวิทยาลัยมีการดําเนินการจัดการความรู้ตาม
ระบบ 

๖. การกํากับติดตามผลการดําเนินงานตามแผนการบริหารและแผนพัฒนาบุคลากรสายวิชาการและ
สายสนับสนุน 

๗. การกํากับติดตามส่งเสริมสนับสนุนให้ทุกหน่วยงานในวิทยาลัยมีการดําเนินงานด้านการประกัน
คุณภาพภายในตามระบบและกลไกที่วิทยาลัยกําหนด ประกอบด้วย การควบคุมคุณภาพ การตรวจสอบ
คุณภาพ และการประเมินคุณภาพ 

 
 
 



๘๓ 

 

เกณฑ์การประเมิน 
 

คะแนน ๑ คะแนน ๒ คะแนน ๓ คะแนน ๔ คะแนน ๕ 
มีการดําเนินการ 

๑ ข้อ 
มีการดําเนินการ 

๒ ข้อ 
มีการดําเนินการ 

๓ - ๔ ข้อ 
มีการดําเนินการ 

๕ - ๖ ข้อ 
มีการดําเนินการ 

๗ ข้อ 
 
หมายเหตุ 
๑) แผนกลยุทธ์ แผนปฏิบัติการประจําปี แผนกลยุทธ์ทางการเงิน ต้องวางแผนตามปีงบประมาณ  
๒) ในการประเมินตามตัวบ่งชี้นี้  ให้ใช้ปีงบประมาณ โดยคิดจากปีการศึกษาบวกหนึ่ง เช่น ปีการศึกษา ๒๕๕๗  
    ใช้ผลการดําเนินงานตามปีงบประมาณ ๒๕๕๗ บวกหนึ่ง คือ ปีงบประมาณ ๒๕๕๘ (ตุลาคม ๒๕๕๗ ถึง  
    กรกฎาคม ๒๕๕๘) เป็นต้น 
๓) การวิเคราะห์ข้อมูลทางการเงิน  ได้แก่ 
 ๓.๑) ค่าใช้จ่ายทั้งหมดต่อจํานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่า  หมายถึง งบหมวดเงินเดือน 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ ค่าสาธารณูปโภค เงินอุดหนุน และค่าเสื่อมราคา ทั้งนี้ให้คิดตามปีงบประมาณ 
 สูตรการค านวณ 
 
 
 
 ๓.๒) สินทรัพย์ถาวรต่อจํานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่า 
       สินทรัพย์ถาวร หมายถึง สินทรัพย์ที่วิทยาลัยครอบครองในฐานะนิติบุคคลตามกฎหมาย โดย
จัดเป็นประเภทย่อย ๓ ประเภท คือ ครุภัณฑ์ อาคารสถานที่ และที่ดิน  ซึ่งโดยทั่วไปแล้วสินทรัพย์ถาวรจะ
แสดงถึงการจัดสรรเงินของวิทยาลัยที่จะนําไปใช้จ่ายในหมวดครุภัณฑ์และการก่อสร้างอาคาร 
 สูตรการค านวณ 
 
 
 
 ๓.๓) ร้อยละของเงินเหลือจ่ายสุทธิต่องบดําเนินการ 
        รายได้ทั้งหมดของวิทยาลัยภายหลังที่หักจากงบดําเนินการทั้งหมดออกแล้ว โดยแสดงในรูปของ
ร้อยละของงบดําเนินการ เป็นการแสดงให้เห็นถึงประสิทธิภาพในการบริหารจัดการด้านการเงินของ
สถาบันอุดมศึกษา และใช้บ่งบอกเสถียรภาพทางการเงินและศักยภาพด้านทรัพยากรการเงินของวิทยาลัยใน
ระยะยาว ทั้งนี้ให้คิดตามปีงบประมาณ 
               งบดําเนินการ หมายถึง งบหมวดเงินเดือน ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ ค่าสาธารณูปโภค 
เงินอุดหนุน และค่าเสื่อมราคา โดยไม่รวมงบลงทุน (งบครุภัณฑ ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง)  งบดําเนินการคิดจากทั้ง
สองแหล่ง คือ จากงบประมาณแผ่นดิน และงบเงินรายได้ (เงินนอกงบประมาณแผ่นดิน) ทั้งนี้ให้คิดตาม
ปีงบประมาณ 
 สูตรการค านวณ 
 

ค่าใช้จ่ายทั้งหมดในปีงบประมาณนั้น 
จํานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่าในปีงบประมาณนั้น 

 

สินทรัพย์ถาวรในปีงบประมาณนั้น 
จํานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่าในปีงบประมาณนั้น 

เงินเหลือจ่ายสุทธิในปีงบประมาณนั้น 
งบดําเนินการในปีงบประมาณนั้น 

X ๑๐๐ 



๘๔ 

 

 ๓.๔) งบประมาณสําหรับการพัฒนาคณาจารย์ทั้งในประเทศและต่างประเทศต่ออาจารย์ประจํา 
       เงินทีว่ิทยาลัยจัดสรรเพื่อพัฒนาคณาจารย์ทั้งในประเทศและต่างประเทศ  ได้แก่เงินที่ใช้เพื่อ 
       ๑. การส่งบุคลากรไปศึกษาต่อ 

      ๒. การส่งบุคลากรไปอบรม หรือดูงาน 
      ๓. การฝึกอบรมที่วิทยาลัยจัดขึ้นเอง  โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนาศักยภาพของคณาจารย์ 

 สูตรการค านวณ 
 
 
 
 ๓.๕) ค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่ใช้ในระบบห้องสมุด คอมพิวเตอร์ และศูนย์สารสนเทศต่อนักศึกษาเต็มเวลา     
เทยีบเท่า 
        ค่าใช้จ่ายที่วิทยาลัยใช้เพื่อการพัฒนาระบบห้องสมุด คอมพิวเตอร์ และศูนย์สารสนเทศที่ใช้เพ่ือ
การสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน ได้แก่ งบดําเนินการและงบลงทุนที่ใช้ในการจัดซื้อระบบ อุปกรณ์ 
โปรแกรม และครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์อื่นๆ ตลอดจนค่าใช้จ่ายในการพัฒนาระบบและเครือข่ายคอมพิวเตอร์เพ่ือ
การเรียนการสอนและการค้นคว้าของนักศึกษา ค่าจ้างบุคลากร ค่าเสื่อมราคา และค่าใช้จ่ายในการปรับปรุง
อาคาร ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ 
 สูตรการค านวณ 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เงินจัดสรรสําหรับการพัฒนาคณาจารย์ทั้งในประเทศและต่างประเทศในปีการศึกษานั้น 
จํานวนอาจารย์ประจําในปีการศึกษานั้น 

ค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่ใช้ในระบบห้องสมุด คอมพิวเตอร์และศูนย์สารสนเทศในปีงบประมาณนั้น 
จํานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่าในปีงบประมาณนั้น 



๘๕ 

 

ตัวบ่งชี้ท่ี ๕.๓  ระบบก ากับการประกันคุณภาพหลักสูตรและวิทยาลัย 
 
ชนิดของตัวบ่งช้ี  กระบวนการ 
 
ค าอธิบายตัวบ่งช้ี 

วิทยาลัยมีหน้าที่กํากับการดําเนินการประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตรและ
วิทยาลัย โดยมีการดําเนินการตั้งแต่การควบคุมคุณภาพ การติดตามตรวจสอบคุณภาพ และการพัฒนา
คุณภาพ การพัฒนาตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประเมินจะมุ่งไปที่ระบบการประกันคุณภาพการศึกษามากกว่าการ
ประเมินคุณภาพ เพ่ือให้สามารถส่งเสริม  สนับสนุน  กํากับติดตามการดําเนินงานให้ เป็นไปตามที่
กําหนด สะท้อนการจัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพ 
 
เกณฑ์มาตรฐาน  

๑. มีระบบและกลไกในการกํากับติดตามการดําเนินการประกันคุณภาพหลักสูตรและวิทยาลัยให้
เป็นไปตามองค์ประกอบการประกันคุณภาพหลักสูตรและวิทยาลัย  

๒. มีคณะกรรมการกํากับติดตามการดําเนินงานให้เป็นไปตามระบบที่กําหนดในข้อ ๑ และรายงานผล
การติดตามใหค้ณะกรรมการประกันคุณภาพของวิทยาลัยเพื่อพิจารณา  

๓. มีการจัดสรรทรัพยากรเพ่ือสนับสนุนการดําเนินงานของหลักสูตรและวิทยาลัย ให้เกิดผลตาม
องค์ประกอบการประกันคุณภาพหลักสูตรและวิทยาลัย  

๔. นําผลการประเมินคุณภาพทุกหลักสูตรและของวิทยาลัยที่ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการ
ประกันคุณภาพของวิทยาลัย เสนอคณะกรรมการบริหารวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา 

๕. นําผลการประเมินและข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการบริหารวิทยาลัยมาปรับปรุงหลักสูตรและ
การดําเนินงานของวิทยาลัยให้มีคุณภาพดีข้ึนอย่างต่อเนื่อง  

๖. มีผลการประเมินคุณภาพทุกหลักสูตรผ่านองค์ประกอบที่ ๑ การกํากับมาตรฐาน 
 
เกณฑ์การประเมิน 
 

คะแนน ๑ คะแนน ๒ คะแนน ๓ คะแนน ๔ คะแนน ๕ 
มีการดําเนินการ 

๑ ข้อ 
มีการดําเนินการ 

๒ ข้อ 
มีการดําเนินการ  

๓-๔ ข้อ 
มีการดําเนินการ 

๕ ข้อ 
มีการดําเนินการ 

๖ ข้อ 
 


