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คำนำ
จากการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ทั้งด้านนโยบายการบริหารประเทศ เศรษฐกิจ รูปแบบการจัด
การศึกษาที่ต้องสอดรับกับความต้องการของผู้เรียน ตลอดจนผลกระทบอย่างรุนแรงจากสถานการณ์การแพร่
ระบาดของไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) จึงทาให้มหาวิทยาลัยสวนดุสิต มีความจาเป็นต้องปรับตัวและ
ปรับเปลี่ยนแนวทางการดาเนินงานอย่างทันท่วงที มีการปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์ในการบริหารจัดการองค์กร
รวมทั้งการปรับตัวให้เข้ากับ ชีวิตวิถีใหม่ เพื่อให้มหาวิทยาลัยมี ระบบการทางานที่มีความยืดหยุ่น คล่องตัว
สามารถเปลี่ยนแปลงให้เท่าทันกับเหตุ การณ์ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น ตอบสนองและรองรับสถานการณ์ฉุกเฉิน ได้อย่าง
มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ โดยปรั บ เปลี่ ย นแนวทางการด าเนิ น งานของมหาวิ ท ยาลั ย จากการบริ ห ารงานภายใต้
แผนกลยุทธ์มาเป็นการดาเนินงานตาม “ทิศทำงของมหำวิทยำลัยสวนดุสิต (SDU Directions) พ.ศ. 2563
- 2567” ที่เน้นผลลัพธ์ ด้วยการทางานแบบบูรณาการความร่วมมือกับ ทุกภาคส่วน ทั้งหน่วยงานภายในและ
หน่วยงานภายนอก หน่วยงานภาครัฐ และเอกชน เพื่อให้สามารถผลิตและพัฒนากาลังคนที่มีคุณภาพและ
สมรรถนะสูง พัฒนานวัตกรรมที่สามารถสร้างมูลค่าทั้งต่อมหาวิทยาลัย ชุมชน สังคม และประเทศ
และเพื่อให้การขับเคลื่อนการดาเนินงานของมหาวิทยาลัยเป็นไปตามแนวทางที่สอดรับกับทิศทาง
ของมหาวิทยาลัย จึงมีการพัฒนา “ระบบกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำภำยใน มหำวิทยำลัยสวนดุสิต ระบบ
SDU QA (Suan Dusit University Quality Assurance)” ฉบับใหม่ขึ้น โดยเริ่มนาใช้ในปีการศึกษา 2562
เพื่อใช้เป็นระบบและกลไกในการควบคุม ติดตาม และตรวจสอบคุณภาพของกระบวนการดาเนินงานในทุกมิติ
สามารถวั ด และประเมิ น ผลการด าเนิ น งานคุ ณ ภาพได้ ต รงกั บ บริ บ ทและสะท้ อ นความเป็ น สวนดุ สิ ต
ได้อย่างแท้จริง เพื่อการพั ฒนาคุณภาพการดาเนินงานของมหาวิทยาลัย อย่างต่อเนื่อง โดยระบบ SDU QA
ประกอบด้วย 2 ส่วน คือ ส่วนที่ 1 เป็นการประเมินคุณภาพภายใต้ มาตรฐานการอุดมศึกษา ซึ่งประกอบด้วย
การประเมินการกาหนดกลุ่มสถาบันอุดมศึกษาเชิงยุทธศาสตร์ (อว.) และการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
ระดับ อุดมศึก ษา (สป.อว.) และส่ ว นที่ 2 เป็น การประเมิน คุ ณภาพตามความเชี่ย วชาญและจุ ดเน้ น ของ
มหาวิทยาลัยตามนโยบายที่กาหนด (SDU Focus)
ทั้งนี้ ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ระบบ SDU QA ได้ผ่าน
การอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัย ในการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 5/2563 เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2563
และให้นาใช้เพื่อประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ตั้งแต่ปีการศึกษา 2562 เป็นต้นไป
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ควำมสำคัญของกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ ระดับอุดมศึกษำ
การประกันคุณภาพการศึกษาเป็นระบบติดตามตรวจสอบและประเมินผลคุณภาพมาตรฐานการศึกษา
ของสถานศึกษา เพื่อเป็นกลไกในการควบคุมและตรวจสอบระบบบริหารคุณภาพการศึกษาที่สถานศึกษานั้น
จัดขึ้น ให้เกิดการพัฒนาและสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ชุมชน สังคม และประเทศ
การประกั น คุ ณ ภาพการศึ ก ษาภายในสถานศึ ก ษานั้ น แต่ ล ะสถานศึ ก ษาสามารถจั ด ให้ มี ร ะบบ
การประกัน คุ ณภาพฯ ของตนเองได้ โดยการกาหนดมาตรฐานการศึ ก ษาของสถานศึ ก ษาให้ เ ป็น ไปตาม
มาตรฐานการศึกษาแต่ล ะระดับ และประเภทการศึกษา พร้อมทั้งจัดทาแผนพัฒ นาการจัดการศึกษาของ
สถานศึ ก ษาที่ มุ่ ง คุ ณ ภาพตามมาตรฐานการศึ ก ษาและด าเนิ น การตามแผนที่ ก าหนดไว้ โดยจั ด ให้ มี
การประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ติดตามผลการดาเนินการเพื่อ พัฒ นา
สถานศึกษาให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา และจัดส่งรายงานผลการประเมินตนเองให้แก่หน่วยงาน
ต้นสังกัดหรือหน่วยงานที่กากับดูแลสถานศึกษาเป็นประจาทุกปี (กฎกระทรวง การประกันคุณภาพการศึกษา
พ.ศ. 2561)

ควำมเชื่อมโยงระหว่ำงมำตรฐำนกำรศึกษำกับกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ
สถาบันอุดมศึกษา (Higher Education) มีภารกิจหลัก 4 ประการ คือ การผลิตบัณฑิต การวิจัยและ
นวัตกรรม การให้บริการทางวิชาการแก่สังคม และการทานุบารุงศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทย ซึ่งเป็น
ปั จ จั ย ที่ มี ค วามส าคั ญ อย่ างยิ่ งต่ อ การผลิ ต และพั ฒ นาก าลั ง คนและประเทศทั้ ง ในระยะสั้ น และระยะยาว
โดยมีระบบการบริหารจัดการเป็นกลไกหลักในการขับเคลื่อนสู่ความสาเร็จ
ในการก าหนดกรอบการด าเนิ น งานของสถาบั น อุ ด มศึ ก ษาให้ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพและมี คุ ณ ภาพ
ตามมาตรฐานการศึกษาตามที่ต้องการ ทั้งในมิติของสมรรถนะอันเกิดจากความรู้ความเชี่ยวชาญในศาสตร์
แขนงต่าง ๆ และในมิติของคุณธรรมจริยธรรม สถาบันอุดมศึกษาจึงจาเป็นต้องดาเนินงานภายใต้แผนด้านการ
อุดมศึกษาของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม โดยแผนดังกล่าวสอดคล้องและ
ตอบสนองต่อเป้าหมายของการพัฒนาตามแผนยุทธศาสตร์และนโยบายทุกระดับที่กาหนดบนพื้นฐานของความ
เหมาะสมกับ การพัฒ นาในแต่ละกลุ่มและช่ว งวัยให้เกิดการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดช่วงชีวิต (Lifelong
Learning) อย่างมีคุณภาพ เป็นไปตามความถนัดและความสนใจของแต่ละบุคคล ตลอดจนความหลากหลาย
ทางการเรี ย นรู้ เพื่อวางรากฐานให้ กาลังคนของประเทศมีคุณลั กษณะของความเป็นพหุ ปัญญา (Multiple
Intelligence) และส่งเสริมให้สังคมไทยมีบรรยากาศของความหลากหลายและเป็นอิสระทางวิชาการ อีกทั้งยัง
เป็นการคงไว้ซึ่งหลักสิทธิและเสรีภาพทางการศึกษา เพื่อให้เกิดสังคมอุดมปัญญาอย่างแท้จริง (ร่าง แผนด้าน
การอุดมศึกษา เพื่อผลิตและพัฒนากาลังคนของประเทศ พ.ศ. 2564-2570, สานักงานปลัดกระทรวงการ
อุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม)
ทั้ ง นี้ ตามพระราชบั ญ ญั ติ ก ารศึ ก ษาแห่ ง ชาติ พ.ศ. 2542 แก้ ไ ขเพิ่ ม เติ ม (ฉบั บ ที่ 2) พ.ศ. 2545
ในหมวด 5 ว่าด้วย การบริหารและการจัดการศึกษา ได้ส่งเสริมให้สถาบันอุดมศึกษาพัฒนาด้านวิชาการและ
วิช าชีพ รวมทั้งการพัฒ นาคุณภาพและยกระดับมาตรฐานในการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาให้ มีความ
ทัดเทียมกันและพัฒนาสู่สากล โดยการกาหนดมาตรฐานการอุดมศึกษาที่ครอบคลุมเป้าหมายและหลักการที่
คานึงถึงความหลากหลายของกลุ่มหรือประเภทของสถาบันอุดมศึกษา เพื่อให้ทุกสถาบันสามารถนาไปใช้

4
กาหนดพันธกิจและมาตรฐานของการปฏิบัติงานได้ ส่งผลให้สถาบันอุดมศึกษาสามารถจัดการศึกษาได้อย่าง
ยืดหยุ่น คล่องตัว และต่อเนื่อง ตลอดจนสะท้อนบริบทของสถาบันได้อย่างแท้จริง
ดังนั้น เพื่อให้การจัดการศึกษาทุกระดับและทุ กประเภทมีคุ ณภาพและได้มาตรฐานที่กาหนดทั้ง
มาตรฐานการศึกษาระดับชาติ มาตรฐานการอุดมศึกษา มาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา สัมพันธ์กับมาตรฐานและ
หลักเกณฑ์อื่นที่เกี่ยวข้อง รวมถึงกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ จึงจาเป็นต้องมีระบบประกัน
คุณภาพที่พัฒนาขึ้นตามที่กาหนดไว้ใน กฎกระทรวง การประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561

หลักกำรสำคัญในกำรพัฒนำระบบประกันคุณภำพกำรศึกษำ มีดังต่อไปนี้
1) ส่ ง เสริ ม พั น ธกิ จ หลั ก และพั น ธกิ จ สนั บ สนุ น ของการอุ ด มศึ ก ษาภายใต้ ค วามสอดคล้ อ งกั บ
หลักเกณฑ์ที่กาหนดในกฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561
2) เป็ น ระบบประกัน คุ ณภาพการศึ ก ษาภายในที่ ครอบคลุ มปั จจัย นาเข้า และกระบวนการ ซึ่ง
สามารถส่งเสริมและนาไปสู่ผลลัพธ์ของการดาเนินการอย่างมีประสิทธิภาพ
3) ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับอุดมศึกษา รอบใหม่ ประกอบด้วย การประกัน
คุณภาพระดับหลักสูตร ระดับคณะ และระดับมหาวิทยาลัย ซึ่งเริ่มใช้ในปีการศึกษา 2557 โดยระบบการ
ประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร มีการดาเนินการตั้งแต่ การควบคุมคุณภาพ การติดตามตรวจสอบ
คุณภาพ และการพัฒนาคุณภาพ การพัฒนาตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประเมินฯ จะมุ่งไปที่ระบบการประกัน
คุณภาพการศึกษามากกว่าการประเมินคุณภาพ เพื่อให้สามารถส่งเสริม สนับสนุน กากับติดตามการดาเนินงาน
ให้เป็นไปตามที่กาหนด สะท้อนการจัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพ ระบบการประกันคุณภาพภายในระดับคณะ
และระดับมหาวิทยาลัย เป็นการดาเนินการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ที่คณะและมหาวิทยาลัยพัฒนา
ระบบประกันคุณภาพโดยยึดหลักเสรีภาพทางวิชาการและความมีอิสระในการดาเนินการของสถานศึกษา ซึ่ง
จะประเมิ น ตามระบบประกั น คุ ณ ภาพการศึ ก ษาภายในที่ ค ณะและมหาวิ ท ยาลั ย ต้ อ งการให้ ค ณะและ
มหาวิทยาลัยพัฒนาตามศักยภาพและประเภทของกลุ่มสถาบัน เพื่อเป็นการประเมินความเข้มแข็งทางวิชาการ
4) ให้อิสระกับมหาวิทยาลัยอุดมศึกษาในการออกแบบระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
5) เชื่อมโยงกับระบบคุณภาพอื่นที่กาหนดและเป็นนโยบายของคณะกรรมการการอุดมศึกษา (กกอ.)
โดยเฉพาะเรื่องกรอบ มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ และการเชื่อมโยงกับการประกันคุณภาพ
ภายนอกของสานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) (สมศ.) เพื่อไม่ให้
เป็นการทางานซ้าซ้อนเกินความจาเป็นหรือสร้างภาระการทางานของหน่วยงาน

ระบบและกลไกกำรประกันคุณภำพ
ในด้านของกลไกการประกันคุณภาพ ผู้ที่มีความสาคัญส่งผลให้การดาเนินงานประสบความสาเร็จ
และน าไปสู่ การพัฒ นาคุณภาพอย่ างต่อ เนื่ อ ง คือ สภามหาวิทยาลั ย คณะกรรมการบริห ารมหาวิ ท ยาลั ย
คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา ที่จะต้องให้ความสาคัญและกาหนดนโยบายการประกันคุณภาพ
การศึ ก ษาที่ ชั ด เจนและเข้ า ใจร่ ว มกั น ทุ ก ระดั บ โดยมอบหมายให้ ห น่ ว ยงานหรื อ คณะกรรมการติ ด ตาม
ตรวจสอบและประเมิน ผล กระตุ้นให้เกิดการพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่อง หน้าที่สาคัญประการหนึ่ ง ของ
หน่ ว ยงานหรื อ คณะกรรมการฯ คื อ การจั ด ระบบประกั น คุ ณ ภาพ พร้ อ มทั้ ง ก าหนดตั ว ชี้ วั ด และเกณฑ์
การประเมินคุณภาพที่เหมาะสมสาหรับคณะและมหาวิทยาลัย ซึ่งระบบประกันคุณภาพที่ใช้ ต้องสามารถ
เชื่ อ มโยงให้ เ กิ ด คุ ณ ภาพของการปฏิ บั ติ ง าน ตั้ ง แต่ ร ะดั บ บุ ค คล ระดั บ หลั ก สู ต ร ระดั บ คณะ และระดั บ
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มหาวิทยาลัย โดยทุกสถาบันจะต้องจัดทารายงานประเมินคุณภาพภายในเป็นประจาทุกปี และรายงานใน
ระบบฐานข้อมูล ด้านการประกัน คุณภาพ (CHE QA Online) ซึ่งเป็นการบันทึกผลการดาเนินงานประกัน
คุณภาพการศึกษาผ่านทางระบบออนไลน์ ตั้งแต่การจัดเก็บข้อมูลพื้ นฐาน เอกสารอ้างอิง การประเมินตนเอง
การประเมินของคณะกรรมการประเมินคุณภาพ เพื่อนาเสนอต่อสภาสถาบัน หน่วยงานต้นสังกัด หน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง และเปิดเผยต่อสาธารณชน ซึ่งเป็นการสะท้อนภาพที่แท้จริงของสถาบันในการจัดการศึกษาตาม
จุดเน้นของสถาบัน โดยระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษา สามารถแสดงได้ดังภาพที่ 1

A

D

P

C

ควบคุมคุณภาพ

ตรวจสอบ
คุณภาพ

ประกันคุณภาพ

จัดทา
1. แผนกลยุทธ์ฉบับปรับปรุง/แผนปฏิบัตงิ านประจาปี/แผนการดาเนินงานคุณภาพ
2. คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน/แนวทางการดาเนินการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
3. ข้อมูลสารสนเทศของมหาวิทยาลัย

รายงานการประเมินตนเอง รอบ 12 เดือน
ในระบบ CHE QA Online
และประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
ประจาปีการศึกษา

ปรับปรุงการดาเนินงานตามข้อเสนอแนะและให้เป็นไปตามแผนในทุกมิติ

ติดตามผลการดาเนินงานเพื่อกากับและให้ข้อเสนอแนะ
โดยมุ่งผลลัพธ์ให้เป็นไปตามที่คาดหวัง
โดยรอบการติดตาม (9 เดือน) ให้ขึ้นกับดุลพินิจ
ของคณบดี/สภาวิชาการ

รายงานการประเมินตนเอง รอบ 12 เดือน
ในระบบ CHE QA Online
และประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
ประจาปีการศึกษา

ติดตามผลการดาเนินงานเพื่อกากับและให้ข้อเสนอแนะ โดยมุ่งผลลัพธ์ให้เป็นไปตามที่คาดหวัง
โดยรอบการติดตาม (9 เดือน) ให้ขึ้นกับดุลพินิจของคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา

พัฒนาผู้ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
ดาเนินงานตามแผนในทุกมิติ

ทบทวนตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย
การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน

ปรับปรุง/พัฒนา
1. ระบบและกลไกการดาเนินงานในทุกมิติ
2. แผนกลยุทธ์/แผนปฏิบตั กิ าร
3. เกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 4. ตรวจสอบและรวบรวมข้อมูลสารสนเทศ

ทบทวนผลการดาเนินงานทั้งในด้าน
การประกันคุณภาพและการบริหารจัดการ
ในปีที่ผ่านมา

ระดับมหาวิทยาลัย

ภาพที่ 1 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษา

1. เผยแพร่ต่อสาธารณชน และการนาใช้ประโยชน์
2. รองรับการประเมินผล ติดตาม ตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาจากภายนอก

ถอดบทเรียนการพัฒนาคุณภาพ และแลกเปลีย่ นเรียนรู้เพื่อเป็นแนวปฏิบัตทิ ี่ดี

ตรวจสอบและรายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ในระบบ CHE QA Online ไปยังสานักมาตรฐานและประเมินผลอุดมศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
ตามระยะเวลาที่กาหนด

รายงานการประเมินตนเอง รอบ 12 เดือน
ในระบบ CHE QA Online
และประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
ประจาปีการศึกษา

ติดตามผลการดาเนินงานเพื่อกากับและให้
ข้อเสนอแนะ โดยมุ่งผลลัพธ์ให้เป็นไปตามที่คาดหวัง
โดยรอบการติดตาม (รอบ 6 และ 9 เดือน) ให้ขึ้นกับ
ดุลพินิจของหน่วยงานที่กากับ

จัดทาแผนยกระดับคุณภาพ/
แนวทางการปรับปรุงเพื่อให้บรรลุผลลัพธ์ตามเป้าหมายที่วางไว้/
แผนการดาเนินงาน

จัดทาแผนยกระดับคุณภาพ/
แนวทางการปรับปรุงเพื่อให้บรรลุผลลัพธ์การเรียนรู้
ตามที่คาดหวัง

สื่อสารและสร้างความเข้าใจทั่วทั้งองค์กร

ปรับปรุง/พัฒนาระบบและกลไกการดาเนินงานของหน่วยงาน

ทบทวนผลการดาเนินงานทั้งในด้าน
การประกันคุณภาพและการบริหารจัดการของหน่วยงาน
ในปีที่ผ่านมา

ปรับปรุงระบบและกลไก
การดาเนินงานหลักสูตร

ทบทวนผลการดาเนินงาน
ด้านการประกันคุณภาพของหลักสูตรในปีที่ผ่านมา

ระดับหลักสูตร

ระดับคณะ/โรงเรียน/ส่วนงานอื่นเทียบเท่าคณะ/
หน่วยงานอิสระ (วิทยาเขต/ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง/
หน่วยงานสรรหารายได้)

ระบบ

-

-

สภามหาวิทยาลัย
คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัย
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
บุคลากรทุกหน่วยงานของมหาวิทยาลัย

คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัย
สภาวิชาการ
ผู้บริหารทุกระดับ
บุคลากรทุกหน่วยงานของมหาวิทยาลัย

- ผู้บริหารทุกระดับ
- บุคลากรทุกหน่วยงานของมหาวิทยาลัย
- คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัย

สภามหาวิทยาลัย
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัย
คณะกรรมการประจาคณะ
คณะกรรมการบริหารคณะ
คณะกรรมการบริหารหลักสูตร
คณะกรรมการบริหารหน่วยงาน (ส่วนงานอื่นที่เทียบเท่า
คณะ/หน่วยงานอิสระ)
- เครือข่าย/คู่ความร่วมมือ/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
- ข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ ของมหาวิทยาลัย
- แผนการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา/มาตรฐานและ
เกณฑ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง

-

กลไก
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กำรประกันคุณภำพกำรศึกษำภำยใน มหำวิทยำลัยสวนดุสิต
ปี พ.ศ. 2563 มหาวิทยาลัยสวนดุสิตครบรอบ 5 ปี ในการเป็นมหาวิทยาลัยในกากับของรัฐ และ
ครบรอบ 86 ปีแห่งการเป็นสถาบันอุดมศึกษาที่มีความโดดเด่นด้านอาหาร การศึกษาปฐมวัย อุตสาหกรรม
บริการ และการพยาบาลและสุขภาวะ ซึ่งตลอดระยะเวลาของการดาเนินงาน มหาวิทยาลัยมีการเปลี่ยนแปลง
อย่างไม่หยุดยั้ง เพื่อรองรับและก้าวทันต่อความต้องการและการเปลี่ยนแปลงของสังคม พัฒนากระบวนการ
ความคิดเชิงระบบ มุ่งเน้นการทางานแบบ “Design Thinking” คือ ทาอย่างไรให้มีชีวิตรอด จากสิ่งที่เราต้อง
ทา เพื่อก้าวต่ออย่างมั่นคง ดารงคุณค่าในสิ่งที่มีและรักษาในสิ่งที่เป็น มุ่งเน้นพัฒนาการศึกษาโดยการพัฒนา
หลักสูตรบูรณาการก่อเกิดเป็นหลักสูตรที่โดดเด่นและแตกต่าง เพื่อการพัฒนากาลังคนของประเทศ ตอบสนอง
ต่อความต้องการของตลาดแรงงาน ซึ่งนาไปสู่การพัฒนาประเทศและการอยู่รอดของมหาวิทยาลัยแบบยั่งยืน
บนพื้ น ฐานของการจั ด การคุ ณ ภาพ พร้ อ มน าเทคโนโลยี ม าสนั บ สนุ น กระบวนการด าเนิ น งานให้ เ กิ ด
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุดในทุกด้าน โดยการใช้ข้อมูลและเทคโนโลยีเป็นตัว ขับเคลื่อน (Data and
Technologies Driven) เร่งพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ เน้นย้าในเรื่องการเป็นคนที่สมบูรณ์ในยุค Disruption”
โดยมีแนวคิดในการพัฒ นามหาวิ ทยาลั ย ในทุก มิติภ ายใต้ แนวคิด “จิ๋ว แต่แจ๋ว (Small but Smart)” และ
การพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่อง (Continuous Quality Improvement)

บริบทมหำวิทยำลัยสวนดุสิต
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต มีรากฐานมาจากการเป็นโรงเรียนการเรือนแห่งแรกของประเทศไทย ในชื่อ
“โรงเรี ย นมัธ ยมวิส ามัญ การเรื อน” เปิ ดดาเนินการตั้งแต่ พ.ศ. 2477 ต่อมาได้เปลี่ ยนชื่อเป็น “โรงเรียน
การเรือนพระนคร” ในปี พ.ศ.2483 ในขณะเดียวกัน พ.ศ. 2484 กระทรวงศึกษาธิการได้จัดตั้งโรงเรียน
อนุบาลของรัฐบาลแห่งแรกของประเทศไทยชื่อ “โรงเรียนอนุบาลละอออุทิศ” ขึ้นในบริเวณพื้นที่เดียวกัน
โรงเรียนการเรือนพระนครเป็นวิทยาลัยครูสวนดุสิตในปี พ.ศ. 2504 และได้รวมโรงเรียนอนุบาลละอออุทิศ
เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งตามพระราชบัญญัติวิทยาลัยครู (ฉบับที่ 1) พ.ศ. 2518
วิทยาลัยครูสวนดุสิตได้ พัฒนามาอย่างต่อเนื่องจากวิทยาลัยครู สวนดุสิตเป็นสถาบันราชภัฏสวนดุสิต
ในปี พ.ศ. 2538 เป็นมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิตในปี พ.ศ. 2547 และปรับสถานะเป็นมหาวิทยาลัยในกากับ
ของรั ฐ ตามพระราชบั ญ ญั ติ ม หาวิ ท ยาลั ย สวนดุ สิ ต พ.ศ. 2558 ประกาศในราชกิ จ จานุ เ บกษาในวั น ที่
17 กรกฎาคม พ.ศ. 2558 และมีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2558 และใช้ชื่อเป็น “มหำวิทยำลัย
สวนดุสิต”
ทั้งนี้ ภายหลังการออกนอกระบบเป็นมหาวิทยาลัยในกากับของรัฐ ในปี พ.ศ. 2558 มหาวิทยาลัย
จึ งได้มีการจั ดระบบการบริ หารจัดการใหม่ โดยได้จัดตั้งส่วนงานต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยเพื่อดาเนินการ
ตามพันธกิจที่ได้รับมอบหมาย ซึ่ง เป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง การจัดตั้งส่วนงานของ
มหาวิทยาลัย พ.ศ 2558 และประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง การแบ่งหน่วยงานภายในของส่วนงาน
รวมทั้ง ข้อบังคับมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ว่าด้วย การบริหารงานวิทยาเขตสุพรรณบุรี พ.ศ. 2559 เพื่อให้ทุก
ส่ ว นงานสามารถปฏิบั ติงานได้ อ ย่ างมีป ระสิ ทธิภ าพ สนองตอบนโยบายและสนับสนุ นความเข้ มแข็ ง ของ
มหาวิทยาลัย ซึง่ โครงสร้างองค์การ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต สามารถแสดงได้ดังภาพที่ 2
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โครงสร้ำงองค์กำร มหำวิทยำลัยสวนดุสติ
มหำวิทยำลัยสวนดุสิต

วิทยำเขตสุพรรณบุรี
สำนักงำนวิทยำเขตสุพรรณบุรี

สำนักงำนตรวจสอบภำยใน

คณะและส่วนงำนอื่น
ที่เทียบเท่ำคณะ

สำนัก สถำบัน และส่วนงำนอื่น
ที่เทียบเท่ำคณะ

หน่วยงำนอิสระ

คณะครุศำสตร์

สำนักงำนมหำวิทยำลัย

คณะมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์

สำนักบริหำรกลยุทธ์

ศูนย์กำรศึกษำนอกสถำนที่ตั้ง
- ลำปำง
- นครนำยก
- หัวหิน
- ตรัง

คณะวิทยำกำรจัดกำร

สำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยี
สำรสนเทศ

สวนดุสิตโพล

คณะวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี

สำนักส่งเสริมวิชำกำรและ
งำนทะเบียน

สวนดุสิตโฮมเบเกอรี่

สถำบันภำษำ ศิลปะและวัฒนธรรม

ศูนย์บริกำรสื่อและสิ่งพิมพ์
กรำฟฟิคไซท์

สถำบันวิจัยและพัฒนำ

ศูนย์พัฒนำทุนมนุษย์

สำนักกิจกำรพิเศษ

ศูนย์บริกำรทดสอบทำงวิชำกำร
สวนดุสิต

คณะพยำบำลศำสตร์
โรงเรียนกำรเรือน
โรงเรียนกำรท่องเทีย่ ว
และกำรบริกำร
โรงเรียนกฎหมำยและกำรเมือง

โครงกำรปฏิบัติกำรอำหำรแปรรูป

โรงเรียนสำธิตละอออุทิศ
บัณฑิตวิทยำลัย

หมำยเหตุ : เป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง การจัดตั้งส่วนงานของมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2558
ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง การแบ่งหน่วยงานภายในของส่วนงาน พ.ศ. 2558 และ
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ว่าด้วย การบริหารงานวิทยาเขตสุพรรณบุรี พ.ศ. 2559

ภำพที่ 2 โครงสร้ำงองค์กำร มหำวิทยำลัยสวนดุสิต
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กำรขับเคลื่อนสู่ควำมเป็นเลิศ
จากนโยบายการบริหารมหาวิทยาลัย ที่มุ่งเน้นกระบวนการพัฒนาเพื่อความเป็นเลิศในสาขาที่เป็น
อัตลักษณ์ด้านการศึกษาปฐมวัย อาหาร การพยาบาลและสุขภาวะ และอุตสาหกรรมบริการ ซึง่ ดาเนินงานตาม
พันธกิจทั้ง 4 ด้าน คือ การผลิตบัณฑิต (มุ่งผลลัพธ์ผู้เรียน) การวิจัยและนวัตกรรม การบริการวิชาการ และ
การทานุบารุงศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทยนั้น ในปีการศึกษา 2562 จึงได้มีการกาหนดทิศทางการบริหาร
จัดการใหม่เพื่อเป็นกลไกในการขับเคลื่อนองค์การแบบพลวัตร (Dynamic University Management) เพื่อ
สร้างความได้เปรียบในการแข่งขัน มีความยืดหยุ่น และคล่องตัว สามารถปรับเข้ากับสถานการณ์ ภายใต้การ
บริหารจัดการคุณภาพ โดยมีเป้าหมายร่วมกัน คือ “ความอยู่รอดอย่างยั่งยืน” โดยการบูรณาการความร่วมมือ
กับ หน่ ว ยงานทั้งภาครัฐ และเอกชน เพื่อให้ ส ามารถผลิ ตและพัฒ นากาลังคนที่มีคุณภาพและสมรรถนะสูง
พัฒนานวัตกรรมที่สามารถสร้างมูลค่าทั้งต่อมหาวิทยาลัย ชุมชน สังคม และประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ทั้งนี้ ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษา จึงเป็นเครื่องมือที่สาคัญจาเป็นในการติดตาม
ตรวจสอบและประเมินผลการบริหารจัดการของมหาวิทยาลัยให้เป็นไปตามมาตรฐานการศึกษา ซึ่งเป็นงาน
ตามข้อบังคับมหาวิทยาลั ยสวนดุสิต ว่าด้วย ระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษาและ
การประเมินส่วนงาน พ.ศ.2558 โดยยึดแนวทางตามมาตรฐานการอุดมศึกษา พ.ศ. 2561 และพระราชบัญญัติ
การอุดมศึกษา พ.ศ. 2562 มาตรา 6 คือ ให้สถาบันอุดมศึกษาพัฒนาความรู้ จัดการเรียนการสอน การวิจัย
และการสร้างนวัตกรรม และด้วยความเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วในปีการศึกษา 2562 จึงทาให้มหาวิทยาลัยมี
ความจาเป็นต้องปรับตัวและปรับเปลี่ยนแนวทางการดาเนินงานอย่างทันท่วงที ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการ
ปรับโครงสร้างในระดับประเทศ โดยย้ายสถาบันอุดมศึกษาจากสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ มาเป็นกระทรวง
การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ซึ่งกระทรวงฯ ได้มีนโยบายการปฏิรูประบบอุดมศึกษา
โดยใช้วิธีการกาหนดกลุ่ มสถาบั นอุดมศึกษาเชิงยุทธศาสตร์ (Strategic focus) ตามจุดมุ่งหมาย พันธกิจ
ยุทธศาสตร์ ศักยภาพ และผลการดาเนินงานที่ผ่านมา โดยแบ่งสถาบันการศึกษาออกเป็น 4 กลุ่ม ตามจุดเน้น
เชิงยุทธศาสตร์ (คู่มือการประเมินการกาหนดกลุ่มสถาบันอุดมศึกษาเชิงยุทธศาสตร์, มี.ค. 2563) ได้แก่
1. การวิจัยระดับแนวหน้าของโลก (Global and Frontier Research)
2. การพั ฒ นาเทคโนโลยี แ ละและการส่ ง เสริ ม การสร้ า งนวั ต กรรม ( Technology and
Innovation)
3. การพัฒนาชุมชนเชิงพื้นที่ (Area-Based and Community)
4. การผลิตและพัฒนาบุคลากรวิชาชีพหรือสาขาจาเพาะ (Development of Professionals
and Specialists)
โดยมหาวิทยาลัยได้กาหนดตาแหน่งมหาวิทยาลัย (University Re-positioning Framework) จาก
การประเมิน การกาหนดกลุ่ มสถาบั น อุดมศึกษาเชิงยุทธศาสตร์ ซึ่งเป็นเกณฑ์ที่ใช้ในการพิจารณาผลการ
ดาเนินงานและศักยภาพของสถาบันอุดมศึกษา และจัดกลุ่มสถาบันตามคุณลักษณะเฉพาะ (Strategic Profile
& Strategic Attributes) ที่ จั ด ท าโดยกระทรวงการอุ ด มศึ ก ษา วิ ท ยาศาสตร์ วิ จั ย และนวั ต กรรม โดย
มหาวิทยาลัยได้กาหนดอยู่ใน “กลุ่ม 3 กลุ่มกำรพัฒนำชุมชนเชิงพื้นที่ (Area-Based and Community)
ตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย ด้านการศึกษาปฐมวัย อาหาร การพยาบาลและสุขภาวะ และอุตสาหกรรม
บริการ กล่าวคือ “เป็นสถาบันอุดมศึกษาที่ มุ่งสู่การพัฒนา ชุมชนเชิงพื้นที่ เป็นแหล่งเรียนรู้ ถ่ายทอดความรู้
และเทคโนโลยีเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้แก่ บุคคล ชุมชน สังคม หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน เพื่อการดารงชีพ

10
และให้ประชาชนมีโอกาสเรียนรู้ตลอดชีวิต นาไปสู่ความเข้มแข็งและการพัฒนาที่ยั่งยืนของ ทรัพยากรมนุษย์
สังคม ท้องถิ่นและ ภูมิภาค” โดยเน้นเป้าหมาย 3 ประการ ดังนี้
1. เน้นการพัฒนาชุมชนระดับท้องถิ่นและผลิตบัณฑิต ให้มีความรู้ความสามารถ เป็นหลักใน
การขับเคลื่อนพัฒนาและเปลี่ยนแปลงในระดับท้องถิ่นและภูมิภาค
2. ดาเนินการวิจัยเพื่อพัฒนาการผลิตบัณฑิต ให้บริการวิชาการ ประยุกต์ความรู้สู่การปฏิบัติ
และสร้างองค์ความรู้จากการปฏิบัติ
3. อนุรักษ์และพัฒนาศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น
นอกจากการเปลี่ยนแปลงด้านโครงสร้างในระดับประเทศในข้างต้นแล้ว ขณะเดียวกัน ในปีการศึกษา
2562 สถาบันการศึกษาทั่วไปรวมถึงมหาวิทยาลัยได้รับผลกระทบอย่างรุนแรงจากสถานการณ์การแพร่ระบาด
ของไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) ที่ส่งผลกระทบทั้งด้านเศรษฐกิจของประเทศ รวมไปถึงนโยบายการปรับ
ลดงบประมาณให้กับมหาวิทยาลัยในกากับของรัฐ ดังนั้น มหาวิทยาลัยจึงต้องมีการปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์
ในการบริหารจัดการองค์กร รวมทั้งการปรับตัวให้เข้ากับชีวิตวิถีใหม่ เพื่อให้มหาวิทยาลัยมีระบบการทางานที่มี
ความยืดหยุ่น คล่องตัว สามารถเปลี่ยนแปลงให้เท่าทันกับเหตุการณ์ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น เพื่อ สามารถตอบสนอง
และรองรับสถานการณ์ฉุกเฉินได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงการปรับเปลี่ยนนโยบายมหาวิทยาลัยที่เร่งด่วน
ให้ทันท่วงที โดยจากเดิมที่มหาวิทยาลัยมี รูปแบบการบริหารจัดการภายใต้แผนกลยุทธ์ (พ.ศ. 2561 - 2564)
ที่มีกรอบและข้อจากัดในการดาเนินงาน มาเป็นการเน้นการดาเนินการตามศักยภาพและความเชี่ยวชาญ
ที่สะท้อนอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย โดยปรับเป็น “ทิศทำงของมหำวิทยำลัยสวนดุสิต (SDU Direction)
พ.ศ. 2563 - 2567” ที่เน้นผลลัพธ์ ด้วยการทางานแบบบูรณาการความร่วมมือกับทุกภาคส่วนทั้งหน่วยงาน
ภายในและหน่ ว ยงานภายนอก หน่ ว ยงานภาครั ฐ และเอกชน เพื่ อ ให้ ส ามารถผลิ ต และพั ฒ นาก าลั ง คน
ที่มีคุณภาพและสมรรถนะสูง พัฒนานวัตกรรมที่สามารถสร้างมูลค่าทั้งต่อมหาวิทยาลัย ชุมชน สังคม และ
ประเทศ ซึ่งสามารถแสดง“ทิศทำงของมหำวิทยำลัยสวนดุสิต (SDU Direction) พ.ศ. 2563 - 2567”
ได้ดังภาพที่ 3 และ 4

ภำพที่ 3 ทิศทำงของมหำวิทยำลัยสวนดุสิต (SDU Direction) พ.ศ. 2563 – 2567 (ฉบับภำษำอังกฤษ)
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ภำพที่ 4 ทิศทำงของมหำวิทยำลัยสวนดุสิต (SDU Direction) พ.ศ. 2563 – 2567 (ฉบับภำษำไทย)
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13
และเพื่อให้การขับเคลื่อนการดาเนินงานของมหาวิทยาลัยเป็นไปตามแนวทางที่สอดรับกับทิศทางของ
มหาวิทยาลัย จึงมีการพัฒนา “ระบบกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ” โดยเริ่มนาใช้ในปีการศึกษา 2562 ฉบับ
ใหม่ขึ้น เพื่อใช้เป็นระบบและกลไกในการควบคุม ติดตาม และตรวจสอบคุณภาพของกระบวนการดาเนินงาน
ในทุกมิติ เพื่อเป็นเครื่องมือที่สาคัญจาเป็นในการที่จะทาให้ทุกภาคส่วนสามารถขับเคลื่อนไปในทิศทางเดียวกัน
กับมหาวิทยาลัยได้อย่างมีประสิทธิภาพและสามารถบรรลุได้ตามเป้าหมายที่กาหนด
โดยในการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ระบบ SDU QA
มีกรอบการพัฒนาที่พิจารณาจากปัจจัยที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอก ดังนี้
1. ปัจจัยภำยนอก (External Impact Factors) เป็นปัจจัยที่มีผลต่อการบริหารจัดการของ
มหาวิทยาลัย ซึ่งเป็นนโยบายในระดับประเทศและแนวปฏิบัติด้านการจัดการศึกษาของสถาบันอุดมศึกษา
รวมทั้งการเปลี่ยนแปลงของทิศทางต่าง ๆ ที่ส่งผลกระทบต่อการดาเนินงานของมหาวิทยาลัย ประกอบด้วย
1.1 แผนการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา ซึ่งเป็นแผนงานที่มีวัตถุประสงค์ในการมุ่งเน้น
การปฏิรูป 4 ด้าน ได้แก่ การยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษา การลดความเหลื่อมล้าทางการศึกษา การมุ่ง
ความเป็นเลิศและสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ และการปรับปรุงระบบการศึกษาให้มี
ประสิทธิภาพในการใช้ทรัพยากร เพิ่ มความคล่องตัวในการรองรับความหลากหลายของการจัดการศึกษา และ
สร้างเสริมธรรมาภิบาล โดยมีแผนงานเพื่อการปฏิรูป 7 เรื่อง จาแนกเป็นประเด็นปฏิรูปรวม 29 ประเด็ น
(ภาคผนวก ก)
1.2 มาตรฐานการอุดมศึกษา / มาตรฐานวิชาชีพ / มาตรฐานอื่น / เกณฑ์การประกัน
คุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอุ ดมศึกษา (สป.อว.) โดยมุ่งเน้นการกากับ ติดตามและประเมินผลคุณภาพ
การจั ด การศึ ก ษาตามมาตรฐานขั้ น พื้ น ฐาน (ขั้ น ต่ า) ที่ แ ต่ ล ะสถานศึ ก ษาต้ อ งด าเนิ น การให้ มี คุ ณ ภาพ
ประกอบด้วยการวัดและประเมินผลมาตรฐาน 5 ด้าน ได้แก่ ด้านผลลัพธ์ผู้เรียน ด้านการวิจัยและนวัตกรรม
ด้านการบริการวิชาการ ด้านศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทย และด้านการบริหารจัดการ
1.3 เกณฑ์การประเมินการกาหนดกลุ่มสถาบันอุดมศึกษาเชิงยุทธศาสตร์ (อว.) จัดทาโดย
สานักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม โดยมหาวิทยาลัยสวนดุสิตกาหนด
ตาแหน่งจากผลการประเมินเชิงยุ ทธศาสตร์ อยู่ในกลุ่ม 3 “กลุ่มพัฒนาชุมชนเชิงพื้นที่ (Area-Based and
Community)” ซึ่ ง ประกอบด้ ว ยการวั ด และประเมิ น ผลการด าเนิ น งาน (Performance) และศั ก ยภาพ
ในการพัฒนา (Potential) รวมทั้งสิ้น 8 ตัวชี้วัด (มหาวิทยาลัยสวนดุสิตเลื อกวัดและประเมินฯ 6 ตัวชี้วัด
รายละเอียดเป็นไปตามองค์ประกอบการจัดทาระบบ SDU QA)
1.4 การตรวจประเมิ น คุ ณ ภาพการจั ด การศึ ก ษานอกที่ ตั้ ง ซึ่ ง เป็ น ไปตามประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การจัดการศึกษานอกสถานที่ตั้งของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ พ.ศ. 2560 โดย
สามารถสรุปหลักเกณฑ์ วิธีการควบคุมคุณภาพ และเงื่อนไขในการตรวจประเมินฯ ได้เป็น 7 ประเด็น ได้แก่
การเปิดดาเนินการหลักสูตร (อาทิ เป็นสาขาวิชาที่สถาบันฯ มีความเชี่ยวชาญ สอดคล้องกับความต้องการและ
ทิศทางการพัฒนาประเทศ เป็นหลักสูตรที่ได้เปิดสอนในสถานที่ตั้งที่มีผลการประเมินคุณภาพภายในระดับ
หลั ก สู ต รในระดั บ ดี ขึ้ น ไป) ด้ า นอาจารย์ (อาทิ คุ ณ วุ ฒิ แ ละคุ ณ สมบั ติ ) ด้ า นสถานที่ (อาทิ การจั ด การ
สภาพแวดล้อม ความปลอดภัยและสิ่งอานวยความสะดวกที่เหมาะสมต่อการจัดการศึกษา) ด้านสิ่งสนับสนุน
ทางการศึกษาและการจัดบริการนักศึกษา (อาทิ การให้คาปรึกษา แนะแนวอาชีพ สวัสดิการ) ด้านนักศึกษา
(อาทิ คุณภาพบั ณฑิต ) ด้านการบริ ห าร การประสานงานระหว่ างศูน ย์ กับสถานที่ ตั้ง หลั ก (อาทิ มีระบบ
บริหารงานบุคคล ระบบการเงิน และระบบทะเบียนนักศึกษาที่เป็นระบบเดียวกับการจัดการศึกษาในสถาน
ที่ตั้ง และสามารถตรวจสอบได้) และประเด็นอื่นที่มีผลต่อคุณภาพการศึกษาและผลประโยชน์ของนักศึกษา
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1.5 การปรั บ ตั ว ในทิ ศ ทางต่ า ง ๆ ของสถาบั น อุ ด มศึ ก ษาไทยภายใต้ ส ภาพแวดล้ อ มที่
เปลี่ ย นแปลงไป อาทิ ยุ ท ธศาสตร์ ก ารพั ฒ นาประเทศ 20 ปี (แผนยุ ท ธศาสต์ ช าติ พ.ศ. 2561 - 2580)
แผนยุ ทธศาสตร์ Thailand 4.0 การเปลี่ ย นแปลงโครงสร้างประชากรที่มีผู้ สู ง อายุเ พิ่ มมากขึ้น ตลอดจน
การบริหารงานในสถานการณ์ไม่ปกติ
2. ปัจจัยภำยใน (Internal Impact Factors) ประกอบด้วย
2.1 ทิศทางของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต “จุดเน้นสวนดุสิต พ.ศ. 2563 - 2567” ที่มีจุด
มุ่งเน้นในเชิงยุทธศาสตร์เพื่อสร้างความเข้มแข็งตามความเชี่ยวชาญและอัตลักษณ์ ซึ่งในปีการศึกษา 2562 เป็น
ช่วงของการปรับทิศทางของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต โดยมีการปรับเปลี่ยนแนวทางการดาเนินงาน (University
Transformation) จากแผนกลยุ ทธ์มาเป็ น การดาเนินงานตามทิศทางของมหาวิทยาลั ย เพื่อให้ เกิดความ
คล่องตัวในการดาเนินงานและการบริหารจัดการ ภายใต้แนวคิด “จิ๋วแต่แจ๋ว” โดยมีจุดมุ่งเน้นในการสร้าง
ความหลากหลายทางการศึกษา การบริการสิ่งอานวยความสะดวกพื้นฐาน การเป็นองค์กรที่พร้อมรับการ
เปลี่ยนแปลง และความเป็นเลิศในการผลิตกาลังคน พลังสติปัญญา ความรู้และการสร้างนวัตกรรม โดยมี
อัตลักษณ์ด้านการศึกษาปฐมวัย ด้านอาหาร ด้านการพยาบาลและสุขภาวะ และด้านอุตสาหกรรมบริการ
2.2 การประเมินความสาเร็จด้านการบริหารจัดการ ภายใต้การประเมินจากคณะกรรมการ
ติดตามและประเมิน ผลอธิการบดีและผู้บ ริห าร เพื่อเป็นการประเมินผลด้านการบริห ารจัดการที่ส่ งผลให้
มหาวิทยาลัยสามารถอยู่รอดได้อย่างยั่งยืนบนพื้นฐานของการจัดการคุณภาพ
โดยกระบวนการพัฒนาระบบการประกั นคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ระบบ
SDU QA สามารถสรุปเป็นกรอบการพัฒนาฯ ได้ดังภาพที่ 5
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ระบบกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำภำยใน มหำวิทยำลัยสวนดุสิต ระบบ SDU QA
(Suan Dusit University Quality Assurance)
การพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต “SDU QA” (Suan
Dusit University Quality Assurance) มีแนวคิดในการพัฒนามาจากความต้องการในการปรับปรุงคุณภาพ
ของมหาวิทยาลัยสวนดุสิตให้หลุดพ้นจากกับดักที่สาคัญ 4 ประการ และความต้องการใน “การพลิกโฉม
มหาวิทยาลัยเพื่อสร้างความแตกต่างที่เข้มแข็ง หรือ กำรปฏิรูปมหำวิทยำลัย (Reinventing University)”
ในแบบ Suan Dusit Transformation กล่าวคือ การปรับพื้นฐานความเก่งบนความเก่งของตัวเอง ซึ่งเป็น
การสะท้อนผลลัพธ์ของการกระทาสิ่งที่ดีและเป็นที่ยอมรับจากสิ่งที่ทาไม่ใช่เพียงวิธีคิด (Professional by
Hand) เพื่อเป็นการสร้างมูลค่าเพิ่มจากสิ่งเดิมและตอบสนองความต้องการของชุมชน สังคม และประเทศ ซึ่ง
เป็นที่มาของแนวคิด “จิ๋วแต่แจ๋ว”
โดยกับดักที่สาคัญ 4 ประการ (ดร.สุวิทย์ เมษินทรีย์, กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและ
นวัตกรรม, สิงหาคม 2561) ประกอบด้วย
1. กับ ดัก Comfort Zone “ไม่ต้องดิ้น รน” คือ ยังคงอยู่ในกรอบเดิมที่ตัว ชี้วัดไม่เหมาะสม
ทาให้ไม่ได้รับผลสะท้อนการดาเนินงานที่แท้จริง และไม่ตอบโจทย์องค์กร
2. กับดัก Commodity “ไม่สำมำรถสร้ำงควำมแตกต่ำง” คือ เกือบทุกมหาวิทยาลัยมุ่งไปสู่
การเป็น Comprehensive-based University ทาให้เกิดการซ้าซ้อน และไม่มีความแตกต่าง
3. กับดัก Mismatch “ไม่สอดรับกับควำมต้องกำรที่แท้จริงของประเทศ” คือ มหาวิทยาลัยที่
ยังคงผลิตนักศึกษาเพื่อสร้างรายได้ ด้วยการผลิตบัณฑิตเพียงเพื่อตอบสนองความต้องการของตลาดมากเกินไป
แต่ไม่ตอบโจทย์ในเรื่องการมีงานทา และการนาความรู้ไปใช้ได้อย่างแท้จริง
4. กับดัก Irrelevance “ไม่ตอบโจทย์โลกในศตวรรษที่ 21” คือ การไม่คิดที่จะปรับทิศทาง
ขององค์กรให้สอดคล้องรับกระแสโลกที่เปลี่ยนแปลงแบบ Disruption
ซึ่งกับดักทั้ง 4 ประการ เป็นปัจจัยหลักที่ส่งผลให้ระบบการศึกษาของประเทศไทยไม่เกิดการพัฒนา
และไม่มีความแตกต่าง ทุกมหาวิทยาลัยล้วนเป็นมหาวิทยาลัยสมบูรณ์แบบ (Comprehensive University)
แต่ไม่มีจุดมุ่งเน้นของตัวเอง ดังนั้นการพลิกโฉมมหาวิทยาลัยเพื่อสร้างความแตกต่างที่เข้มแข็งหรือการปฏิรูป
มหาวิทยาลัย (Reinventing University) จึงเป็นจุดเริ่มต้นที่สาคัญที่ทาให้มหาวิทยาลัยต้องมีการปรับเปลี่ยน
ทั้งรูปแบบการบริหารจัดการ (SDU Directions) และระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน (SDU QA)
เพื่อเป็นกลไกในการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยสวนดุสิตให้มีความเป็นเลิศที่มุ่งเน้นอัตลักษณ์ 4 ด้าน สามารถผลิ ต
ก าลั ง คนที่ เ พี ย บพร้ อ มไปด้ ว ยสติ ปั ญ ญา ความรู้ และการสร้ า งนวั ต กรรม (Manpower, Brainpower,
Knowledge and Innovation) โดยการบริ ห ารจั ด การมหาวิท ยาลั ยแบบไม่ ห ยุด นิ่ง เต็ ม ไปด้ ว ยพลั ง และ
ความคิดสร้างสรรค์ มีความยืดหยุ่น และคล่องตัว สามารถปรับเข้ากับสถานการณ์ภายใต้การบริ หารจัดการ
คุ ณ ภาพของมหาวิ ท ยาลั ย โดยมี เ ป้ า หมาย คื อ “ความอยู่ ร อดอย่ า งยั่ ง ยื น ” (Dynamic university
management as the backbone of the organization)
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องค์ประกอบกำรจัดทำระบบ SDU QA
ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ระบบ SDU QA ประกอบด้วย 2
ส่ ว น โดยส่ ว นที่ 1 เป็ น มาตรฐานการอุ ด มศึ ก ษา และส่ ว นที่ 2 เป็ น ส่ ว นที่ ม หาวิ ท ยาลั ย ก าหนดตาม
ความเชี่ยวชาญและจุดเน้นที่นโยบายกาหนด ดังนี้
1. กำรวัดมำตรฐำนกำรอุดมศึกษำ ประกอบด้วยการประเมิน 2 ส่วน คือ
1.1 กำรประเมินกำรกำหนดกลุ่มสถำบันอุดมศึกษำเชิงยุทธศำสตร์ (อว.) จากเกณฑ์การ
ประเมินกลุ่มสถาบันอุดมศึกษาที่จัดทาขึ้นกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ซึ่งเป็น
เกณฑ์ทมี่ ีจุดมุ่งเน้นในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้มีทักษะสอดคล้องกับศตวรรษที่ 21 ตรงตามความต้องการ
ของภาคการผลิต บริการ สังคมและชุมชน พัฒนาสถาบันอุดมศึกษาให้ มีความเป็นเลิ ศ สร้างจุดต่างและ
ความหลากหลายตามพันธกิจ ตามศักยภาพของตน และเป็นไปในทิศทางเดียวกัน ตอบสนองยุทธศาสตร์
การพัฒนาประเทศ 20 ปี และยุทธศาสตร์ไทยแลนด์ 4.0 โดยการขับเคลื่อนผ่านระบบอุดมศึกษาเพื่อเป็น
การพลิกโฉมมหาวิทยาลัยของรัฐภายในประเทศ (Reinventing University System) ให้สามารถทาหน้าที่
เสริมสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน (Competitiveness) ของประเทศในอนาคตอย่างมีประสิทธิภาพ
ร่ ว มกั บ ยกระดั บ ความเป็ น ธรรมทางการศึ ก ษา (Equity in Higher Education) ในระยะยาว โดยกรอบ
การกาหนดกลุ่มสถาบัน (University Re-positioning Framework) มุ่งเน้น
1) ความสอดคล้ องไปในแนวทางเดียวกัน (Alignment) ระหว่างความต้องการของ
ประเทศ นโยบาย ทิศทางของการพัฒนาอุดมศึกษาตามกรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 20 ปี ฉบับที่ 3 และ
ขีดความสามารถ รวมถึงสมรรถนะหลักของมหาวิทยาลัย
2) การสร้างจุดเน้น (Focus) ของการดาเนินการของสถาบันอุดมศึกษา ในเรื่องที่เป็น
จุดเด่นของสถาบันอุดมศึกษา ที่สามารถต่อยอดไปสู่ความสาเร็จในอนาคตของสถาบันอุดมศึกษาแต่ละแห่ง
3) ประสิทธิภาพ (Efficiency) ของการใช้ทรัพยากรทีน่ าไปใช้สร้างคุณค่าที่แท้จริงให้แก่
ประเทศ และปรับลดการดาเนินการในส่วนที่เกินความจาเป็นหรือไม่มีจุดเด่นด้านคุณภาพ
ทั้งนี้ จากการประเมินผลการดาเนินงาน (Performance) และศักยภาพ (Potential)
ของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต พบว่า มหาวิทยาลัยมีผลลัพธ์การดาเนินงานที่โดดเด่น ในความเชี่ยวชาญตามบริบท
และอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย ซึ่งตรงกับที่กลุ่มสถาบันอุดมศึกษาในกลุ่มที่ 3 “กลุ่มพัฒนำชุมชนเชิงพื้นที่
(Area-Based and Community)” โดยมหาวิทยาลัยเลือกตัวชี้วัดในเกณฑ์การประเมินของกลุ่ม 3 ที่ตรง
กับบริบทของมหาวิทยาลัยรวม 6 ตัวชี้วัด โดยสามารถแสดงได้ดังตารางที่ 1
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ตำรำงที่ 1 ตัวชี้วัดตามจุดเน้นเชิงยุทธศาสตร์ของกลุ่มสถาบันอุดมศึกษากลุ่มที่ 3 การพัฒนาชุมชนเชิงพื้นที่
จุดเน้นเชิงยุทธศำสตร์
(Strategic Focus)
กำรพัฒนำชุมชนเชิงพื้นที่
(Area Based and
Community)

ตัวชี้วัดผลกำรดำเนินงำน
(Performance indicators)
 อัตรำกำรได้งำนทำในพื้นที่หรือ
ภูมิภำคของบัณฑิต (Percentage of
Graduate Employed in Region)
 กำรพัฒนำเชิงพื้นที่ (Area-Based
Development)
 กำรมีส่วนร่วมของบุคคลหรือ
หน่วยงำนในชุมชน พื้นที่ หรือภูมิภำค
(Non-Age Group Participation)

ยกเว้นตัวชี้วัด 2 ตัวในกลุ่ม 3 คือ

ตัวชี้วัดศักยภำพองค์กร
(Potential indicators)
 ควำมสอดคล้องของหลักสูตร
(Curriculum Alignment)
 กำรวิจัยและกำรบริกำรวิชำกำรเพื่อ
กำรพัฒนำในพื้นที่ภูมิภำค
(Research/Service in Region)
 กำรมีส่วนร่วมของสังคมและชุมชน
(Inclusive Community)

 ความยั่งยืนของสถาบันอุดมศึกษา ชุมชนและ  การบูรณาการงบประมาณจากภาครัฐและ
เอกชนในการดาเนินงานเพื่อพัฒนาชุมชนและ
สังคม (Green/Sustainability)
สังคมในพื้นที่ (Integrated Government
Budget)

1.2 กำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำภำยใน ระดับอุดมศึกษำ (สป.อว.) ซึ่งจัดทาขึ้นโดย
ส านั กมาตรฐานและคุณภาพอุดมศึกษา ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ฉบับปีการศึกษา 2557
มหาวิทยาลัยนาใช้เป็นกรอบในการจัดทาข้อมูลพื้นฐานของมหาวิทยาลัย (Common Data Set : CDS) รวมทั้ง
การรายงานผลการประเมินคุณภาพในระบบ CHE QA Online และตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
ระดั บ หลั ก สู ต ร ทั้ ง นี้ ตั ว ชี้ วั ด ตามเกณฑ์ สป.อว. หรื อ ระบบ IQA (Internal Quality Assurance)
ที่มหาวิทยาลัยใช้ในการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน จะแบ่งเป็น
 ระดับหลักสูตร ใช้เกณฑ์ สป.อว. ตามระบบ IQA โดยวัดประเมินคุณภาพรวมทั้งสิ้น
6 องค์ประกอบ ได้แก่ 1) การกากับมาตรฐาน 2) บัณฑิต 3) นักศึกษา 4) อาจารย์ 5) หลักสูตร การเรียน
การสอน การประเมิน และ 6) สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ และนาผลการประเมินคุณภาพทุกตัวชี้วัดกรอกในระบบ
CHE QA Online (รายละเอียดตามบทที่ 5 เกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร)
 ระดั บ คณะ ส่ ว นงำนอื่ น ที่ เ ที ย บเท่ ำ คณะ วิ ท ยำเขต ศู น ย์ ก ำรศึ ก ษำนอกที่ตั้ง
หน่วยงำนอิ สระ และระดั บมหำวิ ท ยำลั ย ใช้ เกณฑ์การประกั นคุ ณภาพการศึก ษาภายใน มหาวิทยาลั ย
สวนดุสิต ระบบ SDU QA โดยระบบ SDU QA ได้นาตัวชี้วัดในเกณฑ์ สป.อว. มาเป็นตัวชี้วัดบังคับ จานวน 10
ตัว ชี้วัด ได้แก่ 1) อาจารย์ ป ระจ าที่มีคุณวุฒิ ปริญญาเอก 2) อาจารย์ประจาที่ดารงตาแหน่ง ทางวิช าการ
3) ระบบและกลไกการทานุบารุงศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทย 4) การบริหารของคณะ/มหาวิทยาลัยเพื่อ
การกากับติดตามผลลัพธ์ตามพันธกิจกลุ่มมหาวิทยาลัย และเอกลักษณ์ของคณะ/มหาวิทยาลัย 5) ระบบกากับ
การประกันคุณภาพหลักสูตรและคณะ 6) การบริการนักศึกษาระดับปริญญาตรี 7) กิจกรรมนักศึกษาระดับ
ปริญญาตรี 8) ระบบและกลไกการบริหารและพัฒนางานวิจัย/งานสร้างสรรค์/นวัตกรรม 9) เงินสนับสนุน
งานวิ จั ย และงานสร้ า งสรรค์ 10) ผลงานทางวิ ช าการของอาจารย์ ป ระจ าและนั ก วิ จั ย ส่ ว นตั ว ชี้ วั ด
ผลการบริหารงานของหลักสูตร ผลการบริหารงานของคณะ และจานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่าต่อจานวน
อาจารย์ประจา (FTES) จะนาไปเขียนเป็นรายงานผลการดาเนินงานในรูปแบบของการบรรยายซึ่งเป็นส่วนหนึ่ง
ของ “ข้อมูลสำรสนเทศของหน่วยงำน” ทั้งนี้ เฉพาะคณะ/โรงเรี ยน และมหำวิทยำลัย จะนารายงาน
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การประเมิน ตนเอง (SAR) และผลการประเมินคุณภาพ (CAR) ในข้อ 1) 2) 9) 10) และจานวนนักศึกษา
เต็มเวลาเทียบเท่าต่อจานวนอาจารย์ประจา ไปกรอกในระบบ CHE QA Online ร่วมกับข้อมูลสารสนเทศด้าน
อื่นๆ นอกนั้นจะนาผลการประเมินคุณภาพไปรายงานในภาพรวมของระบบ SDU QA
2. SDU Focus (จุดเน้นมหำวิทยำลัยสวนดุสิต) เป็นการกากับและประเมินผลการดาเนินงาน
ของมหาวิทยาลัยตามนโยบาย วิสัยทัศน์ และความเข้มแข็งตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย ให้เกิดผลสัมฤทธิ์
ตามที่วางไว้ รวมทั้งเป็นการยกระดับการปฏิบัติงาน ส่งเสริมการสร้างกระบวนการมาตรฐานการทางานใหม่
เพื่อเกิดเป็นนวัตกรรมการทางาน หรือนวัตกรรมเชิงผลงาน ซึ่งเป็น “ตัวชี้วัดเฉพำะของสวนดุสิต” โดยมีฐาน
การพิจารณาและเทียบเคียงจากปัจจัยที่เป็นตัวขับเคลื่อนที่มีอิทธิพลต่อความสาเร็จของรัฐบาลและธุรกิจใน
อนาคต (8 Global World Key Trends 2020) กลยุทธ์ของสถาบันการศึกษาระดับ โลกที่มีชื่อเสียง แผน
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนการปฎิรูปประเทศด้านการศึกษา มาตรฐานการอุดมศึกษา/มาตรฐานวิชาชีพ
เกณฑ์การประเมิน การจั ดการศึกษานอกสถานที่ตั้ง ความต้องการของผู้ประกอบการในยุค Technology
Disruption โดยมีจุ ดมุ่งในการผลิ ตบั ณฑิตที่มีมูล ค่าเพิ่ม และตอบสนองความต้องการของผู้ ประกอบการ
สังคมไทยและสังคมโลก ตลอดจนความอยู่รอดอย่างยั่งยืนของมหาวิทยาลัยบนพื้นฐานการจัดการคุณภาพ
โดยระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ระบบ SDU QA สามารถ
แสดงได้ดังภาพที่ 6 และภาพที่ 7 – 9 เป็นการกาหนดเกณ์การประเมินตามพันธกิจของหน่วยงาน ภายใต้
พันธกิจของมหาวิทยาลัย 4 ด้าน และด้านการบริหารจัดการ ได้แก่
 SDU 1 ผลลัพธ์ผู้เรียน
 SDU 2 การวิจัยและนวัตกรรม
 SDU 3 การบริการวิชาการ
 SDU 4 การทานุบารุงศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทย
 SDU 5 การบริหารจัดการ
ซึ่งในส่วนของเกณฑ์การประเมินตามจุดเน้นของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต (SDU Focus : มสด.) นั้น ทุก
หน่วนงานสามารถพิจารณาเลือกตัวชี้วัดเพิ่มเติมเพื่อวัดหน่วยงานของตนเองให้ครอบคลุมต่อพันธกิจของ
หน่วยงานได้ ซึ่งสรุปได้ดังนี้

ส่วนที่ 2
เกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ระบบ SDU QA
(Suan Dusit University Quality Assurance)

ส่วนที่ 2.1
เกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
ระดับมหาวิทยาลัย
SDU 1

วัตถุประสงค์

ผลลัพธ์ผู้เรียน

ผลลัพธ์

U 1.1
ชื่อตัวชี้วัด
Performance
นิยามตัววัด
รายการข้อมูล

สูตรคานวณ

ข้อมูลอ้างอิง
เกณฑ์ประเมิน

การพัฒนาชุมชนระดับท้องถิ่นและผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ความสามารถเป็นหลัก
ในการขับเคลื่อนพัฒนาและเปลี่ยนแปลงในระดับท้องถิ่นและภูมิภาค

อัตราการจบตรงสาขา VS อัตราการได้งานทา

มิติตามพันธกิจ การผลิตบัณฑิตที่สะท้อนความต้องการของชุมชนและสังคม
อว.
1.1
อัตราการได้งานทาในพื้นที่หรือภูมิภาคของบัณฑิต
(Percentage of Graduate Employed in Region)
สัดส่วนอัตราการได้งานในพื้นที่หรือประกอบอาชีพหลังสาเร็จการศึกษาภายในระยะเวลา 1 ปี ใน
พื้นที่ที่มหาวิทยาลัยได้รับผิดชอบดูแล (350 กม.) หรือตามเจตจานงค์ของผู้เรียน/ผู้ปกครอง
1. จานวนบัณฑิต (ปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา) ที่สาเร็จการศึกษาได้งานทาในพื้นที่หรือภูมิภาค
หมายถึง บัณฑิต (ปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา) ที่สาเร็จการศึกษาระดับชั้นปริญญาได้งานทาใน
พื้นที่หรือภูมิภาคในพื้นที่ที่มหาวิทยาลัยได้รับผิดชอบดูแล (350 กม.) ในรอบปีการศึกษาที่ผ่านมา
2. การแสดงเจตจานงค์การทางานและหรือสถานที่ที่ต้องการทางานของผู้เรียน/ผู้ปกครอง
3. จานวนบัณฑิตทั้งหมด หมายถึง บัณฑิต (ปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา) ที่สาเร็จการศึกษาระดับ
ชั้นปริญญาที่รายงานในระบบ CHE QA Online ในรอบปีการศึกษาที่ผ่านมา
จานวนบัณฑิต (ปริญญาตรี และ บัณฑิตศึกษา) ที่สาเร็จการศึกษาได้งานทาในพื้นที่
หรือภูมิภาคหรือตามเจตจานงค์ของผู้เรียน/ผู้ปกครอง
X 100
จานวนบัณฑิตทั้งหมด
ข้อมูลภาวะการมีงานทาของบัณฑิตของมหาวิทยาลัย
เกณฑ์การพิจารณาจานวนบัณฑิตปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาที่สาเร็จการศึกษา ได้งานทาในพื้นที่ที่
กาหนด ตามระดับผลการดาเนินงาน ดังนี้
ระดับ 1
ระดับ 2
ระดับ 3
ระดับ 4
ระดับ 5

ไม่น้อยกว่าหรือเท่ากับ ร้อยละ 20
ไม่น้อยกว่าหรือเท่ากับ ร้อยละ 40
ไม่น้อยกว่าหรือเท่ากับ ร้อยละ 60
ไม่น้อยกว่าหรือเท่ากับ ร้อยละ 80
ไม่น้อยกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 90

1 คะแนน
2 คะแนน
3 คะแนน
4 คะแนน
5 คะแนน
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ผลลัพธ์ผู้เรียน

ผลลัพธ์

U 1.2

ชื่อตัวชี้วัด
Potential
นิยามตัววัด
รายการข้อมูล

สูตรคานวณ
ข้อมูลอ้างอิง
เกณฑ์ประเมิน

อว.

หลักสูตรตอบสนองต่อการพัฒนาเชิงพื้นที่

มิติตามพันธกิจ การจัดการเรียนการสอน

ความสอดคล้องของหลักสูตร
(Curriculum Alignment)
สัดส่วนจานวนหลักสูตรที่สอดคล้องกับความต้องการของสังคมและชุมชนต่อหลักสูตรทั้งหมดของ
มหาวิทยาลัย
1. จานวนหลักสูตรเชิงพื้นที่ (Curriculum Area Mapping) หมายถึง หลักสูตรทั้งหลักสูตรในระดับ
ปริญญา (Degree) และหลักสูตรประกาศนียบัตร (Non-degree) ที่ตอบสนองต่อการพัฒนาเชิง
พื้นที่ในรอบปีการศึกษาที่ผ่านมา
2. จานวนหลักสูตรทั้งหมด หมายถึง หลักสูตรทั้งหลักสูตรในระดับปริญญา (Degree) และหลักสูตร
ประกาศนียบัตร (Non-degree) ทั้งหมดของมหาวิทยาลัยที่ได้รายงานในระบบ CHE QA Online
ในรอบปีการศึกษาที่ผ่านมา
จานวนหลักสูตรเชิงพื้นที่ X 100
จานวนหลักสูตรทั้งหมด
ข้อมูลหลักสูตรทั้งหลักสูตรในระดับปริญญา (Degree) (Curriculum Area Mapping) และหลักสูตร
ประกาศนียบัตร (Non-degree) ของมหาวิทยาลัย
เกณฑ์การพิจารณาระดับศักยภาพการดาเนินงานของมหาวิทยาลัย ดังนี้
จานวนหลักสูตรเชิงพื้นที่
ระดับ 1
ระดับ 2
ระดับ 3
ระดับ 4
ระดับ 5

ะเ

การพัฒนาชุมชนระดับท้องถิ่นและผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ความสามารถเป็น
หลักในการขับเคลื่อนพัฒนาและเปลี่ยนแปลงในระดับท้องถิ่นและภูมิภาค

ไม่น้อยกว่าหรือเท่ากับ ร้อยละ 20
ไม่น้อยกว่าหรือเท่ากับ ร้อยละ 40
ไม่น้อยกว่าหรือเท่ากับ ร้อยละ 60
ไม่น้อยกว่าหรือเท่ากับ ร้อยละ 80
ไม่น้อยกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 90

1 คะแนน
2 คะแนน
3 คะแนน
4 คะแนน
5 คะแนน
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U 1.3

อว.

หลักสูตรเปิดโอกาสให้ชุมชน ปราช์ญชุมชน ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียร่วมกาหนด
ทิศทางในการจัดการเรียนการสอน
หลักสูตรที่มีการจัดการร่วมกับผูม้ ีสว่ นได้ส่วนเสียและนาสูก่ ารพัฒนาชุมชน
ท้องถิ่น

มิติตามพันธกิจ การจัดการมีผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

ชื่อตัวชี้วัด
Potential
นิยามตัววัด

การมีส่วนร่วมของสังคมและชุมชน
(Inclusive Community)
สัดส่วนจานวนหลักสูตรที่ เปิดโอกาสให้ชุมชน ปราชญ์ชุมชน ผู้ใช้บัณฑิต องค์กร/หน่วยงานในพื้นที่
ได้มีโอกาสการกาหนดทิศทางการดาเนินงานในการสอน การบริหาร เป็นสิ่งที่แสดงให้เห็นถึงการมี
ส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วยเสียของมหาวิทยาลัยในพื้นที่ ภูมิภาคที่สามารถนาไปสู่การพัฒนาสังคม
และชุมชนในพื้นที่ และภูมิภาค
รายการข้อมูล 1. จ านวนหลั กสู ตรที่ชุมชน องค์กร/หน่ว ยงานในพื้นที่ มีส่ วนร่วมในการจัดการศึกษา หมายถึง
หลักสูตรที่ชุมชน/ปราชญ์ชุมชน ผู้ใช้บัณฑิต องค์กร/หน่วยงานในพื้นที่ได้มีส่วนร่วมในการจัด
การศึกษา ทั้งหลักสูตรในระดับปริญญา (Degree) และหลักสูตรประกาศนียบัตร (Non-degree)
อาทิ การกาหนดทิศทางการดาเนินงาน การสอน การบริหาร ในรอบปีการศึกษาที่ผ่านมา
2. จ านวนหลั ก สู ต รทั้ง หมดของมหาวิ ทยาลั ย หมายถึ ง หลั กสู ต รทั้ ง หลั ก สู ต รในระดั บ ปริ ญ ญา
(Degree) และหลักสูตรประกาศนียบัตร (Non-degree) ของมหาวิทยาลัยที่ได้รายงานในระบบ
CHE QA Online ในรอบปีการศึกษาที่ผ่านมา
สูตรคานวณ
จานวนหลักสูตรที่ชุมชน/ปราชญ์ชุมชน ผู้ใช้บัณฑิต องค์กร/
หน่วยงานในพื้นที่มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา
X 100
จานวนหลักสูตรทั้งหมดของมหาวิทยาลัย
ข้อมูลอ้างอิง ข้อมูลหลักสูตรทั้งหลักสูตรในระดับปริญญา (Degree) และหลักสูตรประกาศนียบัตร (Non-degree)
ของมหาวิทยาลัย
เกณฑ์ประเมิน เกณฑ์การพิจารณาระดับศักยภาพการดาเนินงานของมหาวิทยาลัย ดังนี้
จานวนหลักสูตรทีเ่ ชิงชุมชน/ปราชญ์ชุมชน ผู้ใช้บัณฑิต องค์กร/หน่วยงานในพื้นที่มีส่วนร่วมในการจัด
การศึกษา
ระดับ 1
ระดับ 2
ระดับ 3
ระดับ 4
ระดับ 5
ะเ

ไม่น้อยกว่าหรือเท่ากับ ร้อยละ 5
ไม่น้อยกว่าหรือเท่ากับ ร้อยละ 10
ไม่น้อยกว่าหรือเท่ากับ ร้อยละ 20
ไม่น้อยกว่าหรือเท่ากับ ร้อยละ 30
ไม่น้อยกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 40

1 คะแนน
2 คะแนน
3 คะแนน
4 คะแนน
5 คะแนน
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มีอาจารย์ที่มีระดับคุณวุฒิทางการศึกษาในสัดส่วนที่กาหนด

U 1.4

สป.อว
.

ชื่อตัวชี้วัด
Input
นิยามตัววัด

รายการข้อมูล

สูตรคานวณ
ข้อมูลอ้างอิง
เกณฑ์ประเมิน

มิติตามพันธกิจ การผลิตบัณฑิตที่สะท้อนความต้องการของชุมชนและสังคม

อาจารย์ประจาที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก
มหาวิทยาลัยถือเป็นสถาบันการศึกษาระดับสูงสุดที่ต้องการบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถ
และความลุ่ มลึ กทางวิ ช าการ เพื่ อปฏิบัติพัน ธกิจส าคัญของมหาวิท ยาลั ย ในการผลิ ตบัณฑิ ต
ศึกษาวิจัยเพื่อติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการและการพัฒนาองค์ความรู้ ดังนั้น มหาวิทยาลัย
ควรมีอาจารย์ที่มีระดับคุณวุฒิทางการศึกษาที่ตรง หรือสัมพันธ์กับหลักสูตรที่เปิดสอนในสัดส่วน
ทีก่ าหนด
1. อาจารย์ประจาที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก หมายถึ ง จานวนอาจารย์ประจาที่มีคุณวุฒิปริญญา
เอกทั้งหมด ที่รายงานในระบบ CHE QA Online
2. อาจารย์ประจา หมายถึง จานวนอาจารย์ประจาทั้งหมด รวมทั้งที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษา
ต่อ ที่รายงานในระบบ CHE QA Online ในกรณีที่มีอาจารย์บรรจุใหม่ ให้คานวณตามเกณฑ์
อาจารย์ประจา ดังนี้
9 – 12 เดือน
คิดเป็น 1 คน
6 เดือนขึ้นไปแต่ไม่ถึง 9 เดือน คิดเป็น 0.5 คน
น้อยกว่า 6 เดือน
ไม่นามานับ
จานวนอาจารย์ประจาที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก x 100
จานวนอาจารย์ประจาทั้งหมด
ฐานข้อมูลบุคลากรของกองบริหารงานบุคคล
เกณฑ์การพิจารณาผลลัพธ์การดาเนินงาน ดังนี้
1. คานวณค่าร้อยละของอาจารย์ประจาที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก ตามสูตรคานวณ
2. แปลงค่ า ร้ อ ยละของอาจารย์ ป ระจ าคณะที่ มี คุ ณ วุ ฒิ ป ริ ญ ญาเอกที่ ค านวณได้ ใ นข้ อ 1
โดยกาหนดร้อยละของอาจารย์ที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก ร้อยละ 40 ให้เป็นค่าคะแนนเต็ม 5
ตามสูตร
ร้อยละอาจารย์ประจาที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก
x5
ร้อยละของอาจารย์ประจาที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกที่กาหนดให้เป็นค่าคะแนนเต็ม 5
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มีอาจารย์ที่ดารงตาแหน่งทางวิชาการในสัดส่วนที่กาหนด

U 1.5

สป.อว
.

ชื่อตัวชี้วัด
Input
นิยามตัววัด

รายการข้อมูล

สูตรคานวณ
ข้อมูลอ้างอิง
เกณฑ์ประเมิน

มิติตามพันธกิจ การผลิตบัณฑิตที่สะท้อนความต้องการของชุมชนและสังคม

อาจารย์ประจาที่ดารงตาแหน่งทางวิชาการ
มหาวิทยาลัยถือเป็นขุมปัญญาของประเทศ และมีความรับผิดชอบที่จะต้องส่งเสริมให้อาจารย์
ในมหาวิทยาลัยทาการศึกษาวิจัยเพื่อแสวงหาและพัฒนาองค์ความรู้ในศาสตร์สาขาวิชาต่าง ๆ
อย่างต่อเนื่อง เพื่อนาไปใช้ในการเรียนการสอน รวมทั้งการแก้ไขปัญหาและพัฒนาประเทศ
การดารงตาแหน่งทางวิชาการเป็นสิ่งสะท้อนการปฏิบัติงานของอาจารย์ที่มีคุณภาพ
1. อาจารย์ ป ระจ าที่ ด ารงตาแหน่ ง ทางวิ ช าการ หมายถึง จานวนอาจารย์ป ระจ าที่ ด ารง
ตาแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์รวมกัน ที่รายงานใน
ระบบ CHE QA Online
2. อาจารย์ประจา หมายถึง จานวนอาจารย์ประจาทั้งหมด รวมทั้งที่ปฏิบัติงานจริงและลา
ศึกษาต่อ ที่รายงานในระบบ CHE QA Online ในกรณีที่มีอาจารย์บรรจุใหม่ ให้คานวณตาม
เกณฑ์อาจารย์ประจา ดังนี้
9 – 12 เดือน
คิดเป็น 1 คน
6 เดือนขึ้นไปแต่ไม่ถึง 9 เดือน คิดเป็น 0.5 คน
น้อยกว่า 6 เดือน
ไม่นามานับ
จานวนอาจารย์ประจาที่ดารงตาแหน่งทางวิชาการ x 100
จานวนอาจารย์ประจาทั้งหมด
ฐานข้อมูลบุคลากรของกองบริหารงานบุคคล
เกณฑ์การพิจารณาผลลัพธ์การดาเนินงาน ดังนี้
1. คานวณค่าร้อยละของอาจารย์ประจาที่ดารงตาแหน่งทางวิชาการ ตามสูตรคานวณ
2. แปลงค่าร้อยละของอาจารย์ประจาคณะที่ดารงตาแหน่งทางวิชาการที่คานวณได้ในข้อ 1
โดยกาหนดร้อยละของอาจารย์ที่ดารงตาแหน่งทางวิชาการ ร้อยละ 60 ให้เป็นค่าคะแนน
เต็ม 5 ตามสูตร
ร้อยละอาจารย์ประจาทีด่ ารงตาแหน่งทางวิชาการ
x5
ร้อยละของอาจารย์ประจาทีด่ ารงตาแหน่งทางวิชาการที่กาหนดให้เป็นค่าคะแนนเต็ม 5
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ส่งเสริมให้มีการจัดกิจกรรมนักศึกษาเหมาะสมและครบถ้วน
นักศึกษามีคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์และความต้องการของ
ผู้ใช้บัณฑิต

มิติตามพันธกิจ การผลิตบัณฑิตที่สะท้อนความต้องการของชุมชนและสังคม
สป.อว
.
ชื่อตัวชี้วัด
การบริการนักศึกษาระดับปริญญาตรี
Process
นิยามตัววัด มหาวิทยาลัยควรจัดบริการด้านต่างๆ ให้นักศึกษาและศิษย์เก่าในกิจกรรมที่เป็นประโยชน์กับนักศึกษา
เพื่อการดารงชีวิตอย่างมีความสุขและคุ้มค่าในระหว่างการใช้ชีวิตในคณะ ตั้งแต่การให้คาปรึกษา ทั้ง
ด้านวิชาการและการใช้ชีวิต จัดบริการข้อมูลหน่วยงานที่ให้บริการ เช่น ทุนกู้ยืมการศึกษา แหล่ง
ทุนการศึกษาต่อ การบริการจัดหางาน แหล่งข้อมูลการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ การเตรียมความพร้อม
เพื่อการทางานเมื่อส าเร็ จการศึกษา ข้ อมูลข่ าวสาร ความเคลื่ อนไหวภายในและนอกมหาวิทยาลั ย
ที่จาเป็นแก่นักศึกษาและศิษย์เก่า เป็นต้น โดยการให้บริการทั้งหมดต้องให้ความสาคัญกับการบริการ
ที่มีคุณภาพและเกิดประโยชน์แก่ผู้รับบริการอย่างแท้จริง
รายการข้อมูล การบริการนักศึกษาระดับปริญญาตรี หมายถึง การให้คาปรึกษาทางวิชาการ และการใช้ชีวิตแก่
นักศึกษา ให้ข้อมูลแหล่งงาน การจัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมก่อนสาเร็จการศึกษา และการให้
ความรู้แก่ศิษย์เก่า ในรอบปีการศึกษาที่ผ่านมา รวมถึงการประเมินคุณภาพการจัดกิจกรรม และ
นาผลมาปรับปรุงการบริการนักศึกษา
ข้อมูลอ้างอิง ข้อมูลด้านการบริการนักศึกษาระดับปริญญาตรี และผลการประเมินคุณภาพของการจัดกิจกรรม
และจัดบริการนักศึกษา
เกณฑ์ประเมิน เกณฑ์การพิจารณาผลลัพธ์การดาเนินงาน ดังนี้
1. จัดบริการให้คาปรึกษาทางวิชาการ และการใช้ชีวิตแก่นักศึกษาใน มหาวิทยาลัย
2. มีการให้ข้อมูลของหน่วยงานที่ให้บริการกิจกรรมพิเศษนอกหลักสูตร แหล่งงานทั้งเต็มเวลา
และนอกเวลาแก่นักศึกษา
3. จัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมเพื่อการทางานเมื่อสาเร็จการศึกษาแก่นักศึกษา
4. ประเมินคุณภาพของการจัดกิจกรรมและการจัดบริการในข้อ 1 - 3 ทุกข้อไม่ต่ากว่า 3.51
จาก คะแนนเต็ม 5
5. นาผลการประเมินจากข้อ 4 มาปรับปรุงพัฒนาการให้บริการและการให้ข้อมูล เพื่อส่งให้
ผลการประเมินสูงขึ้นหรือเป็นไปตามความคาดหวังของนักศึกษา
6. ให้ข้อมูลและความรู้ที่เป็นประโยชน์ในการประกอบอาชีพแก่ศิษย์เก่า
U 1.6

หลักการให้คะแนน
ระดับ 1
ระดับ 2
ระดับ 3
ระดับ 4
ระดับ 5

มีการดาเนินการ 1 ข้อ
มีการดาเนินการ 2 ข้อ
มีการดาเนินการ 3 - 4 ข้อ
มีการดาเนินการ 5 ข้อ
มีการดาเนินการ 6 ข้อ

1 คะแนน
2 คะแนน
3 คะแนน
4 คะแนน
5 คะแนน
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U 1.7
ชื่อตัวชี้วัด
Process
นิยามตัววัด

สป.อว
.

ส่งเสริมให้มีการจัดกิจกรรมนักศึกษาเหมาะสมและครบถ้วน

นักศึกษามีคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์และความต้องการของ
ผู้ใช้บัณฑิต

มิติตามพันธกิจ การผลิตบัณฑิตที่สะท้อนความต้องการของชุมชนและสังคม

กิจกรรมนักศึกษาระดับปริญญาตรี

มหาวิทยาลัยต้องส่งเสริมให้มีการจัดกิจกรรมนักศึกษาต่าง ๆ อย่างเหมาะสมและครบถ้วน กิจกรรม
นั กศึกษาหมายถึง กิจกรรมเสริ มหลั กสู ตรที่ดาเนินการทั้งโดยสถาบันและโดยองค์ กรนักศึกษา
เป็นกิจกรรมที่ผู้เข้าร่วมจะมีโอกาสได้รับการพัฒนาสติปัญญา สังคม อารมณ์ ร่างกาย และคุณธรรม
จริยธรรมสอดคล้องกับคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์
รายการข้อมูล 1. กิจกรรมพัฒนานักศึกษาของมหาวิทยาลัย ประกอบด้วย กิจกรรมส่งเสริมคุณลักษณะบัณฑิต
ที่พึงประสงค์ที่มหาวิทยาลัยกาหนด / กิจกรรมกีฬา หรือการส่งเสริมสุขภาพ / กิจกรรมบาเพ็ญ
ประโยชน์ หรือรักษาสิ่งแวดล้อม / กิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรม / กิจกรรมส่งเสริม
ศิลปะและวัฒนธรรม / กิจกรรมให้ความรู้และทักษะการประกันคุณภาพการศึกษาแก่นักศึกษา
และความเป็นสวนดุสิต
2. ผลการประเมินความสาเร็จของทุกกิจกรรม และผลการประเมินความสาเร็จของแผนการจัด
กิจ กรรมพั ฒ นานั ก ศึ ก ษา โดยแสดงให้ เ ห็ น การน าผลการประเมิน ไปปรั บ ปรุ ง แผนหรื อ
ปรับปรุงกิจกรรมพัฒนานักศึกษา
ข้อมูลอ้างอิง แผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาของมหาวิทยาลัย
เกณฑ์ประเมิน เกณฑ์การพิจารณาผลลัพธ์การดาเนินงาน ดังนี้
1. จั ดท าแผนการจั ดกิ จกรรมพั ฒนานั กศึ กษาในภาพรวมของสถาบั น โดยให้ นั กศึ กษา
มีส่วนร่วมในการจัดทาแผนและการจัดกิจกรรม
2. ในแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาให้ดาเนินกิจกรรมในประเภทต่อไปนี้ ให้ครบถ้วน
- กิจกรรมส่งเสริมคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ที่กาหนดโดยสถาบัน
- กิจกรรมกีฬา หรือการส่งเสริมสุขภาพ
- กิจกรรมบาเพ็ญประโยชน์ หรือรักษาสิ่งแวดล้อม
- กิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรม
- กิจกรรมส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรม
3. จัดกิจกรรมให้ความรู้และทักษะการประกันคุณภาพการศึกษาแก่นักศึกษา
4. ทุกกิจกรรมที่ดาเนินการ มีการประเมินผลความสาเร็จตามวัตถุประสงค์ของกิจกรรม และ
นาผลการประเมินมาปรับปรุงการดาเนินงานครั้งต่อไป
5. ประเมินความสาเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา
6. นาผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือปรับปรุงการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนานักศึกษา

38
หลักการให้คะแนน
ระดับ 1
ระดับ 2
ระดับ 3
ระดับ 4
ระดับ 5

มีการดาเนินการ 1 ข้อ
มีการดาเนินการ 2 ข้อ
มีการดาเนินการ 3 - 4 ข้อ
มีการดาเนินการ 5 ข้อ
มีการดาเนินการ 6 ข้อ

1 คะแนน
2 คะแนน
3 คะแนน
4 คะแนน
5 คะแนน
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U 1.8

มสด.

สร้างนวัตกรรม/งานสร้างสรรค์บนความเชี่ยวชาญของมหาวิทยาลัย
มีหลักสูตรที่สร้างใหม่ที่ผลิตบัณฑิตที่มีความรู้และทักษะอนาคต

มิติตามพันธกิจ การผลิตบัณฑิตที่สะท้อนความต้องการของชุมชนและสังคม

ชื่อตัวชี้วัด
Potential

หลักสูตรใหม่ (Degree) ทีผ่ ลิตบัณฑิตพันธุ์ใหม่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในอนาคต/ความ
ต้องการผู้ใช้บัณฑิต

นิยามตัววัด

1. การสร้างหลักสูตรใหม่ (Degree) ที่เป็นนวัตกรรมที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงของโลก
วิถีใหม่ในอนาคตได้ในหลากหลายมิติ ตรงกับความคาดหวังของผู้ใช้บัณฑิต มีการบูรณาการใน
หลากหลายมิติ ได้แก่ การบูรณาการศาสตร์ต่างๆ ผู้ใช้บัณฑิต/ประกอบการ เครือข่าย และ/หรือ
หน่วยงานที่เป็นความเชี่ยวชาญของมหาวิทยาลัย พื้นที่การจัดการศึกษานอกห้องเรียน เพื่อสร้าง
ความรู้จริง และประสบการณ์ให้นักศึกษาสามารถปฏิบัติได้จริง เพื่อสร้างบัณฑิตพันธุ์ใหม่ที่มีทักษะ
อนาคตที่พึงประสงค์ที่ตรงกับที่ชุมชน/สังคมต้องการ
2. หลักสูตรวิชาชีพ เช่น วิชาชีพครู วิชาชีพการพยาบาล ซึ่งเป็นหลักสูตรที่ไม่สามารถเปลี่ยนชื่อได้
จะพิจารณาจากเนื้อหาสาระพัฒนาใหม่ที่ โดยแสดงให้เห็นว่ามีการพัฒนาใหม่ ไม่น้อยกว่าร้อยละ
80 เมื่อเทียบกับหลักสูตรที่มี

รายการข้อมูล

จานวนหลักสูตรใหม่ที่ผ่านการอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัย และ/หรือจานวนหลักสูตรที่ใช้อยู่ใน
ปัจจุบันแต่ไม่เกิน 2 ภาคการศึกษา

ข้อมูลอ้างอิง

1. ทักษะที่จาเป็นในอนาคตต่อวิชาชีพนั้นๆ ความต้องการ/ความคาดหวังของผู้ประกอบการที่มีต่อ
แรงงานในอนาคต
2. รายชื่อรายละเอียดอุตสาหรรมมูลค่าสูง
3. ข้อบังคับ/หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตรวิชาชีพ

เกณฑ์ประเมิน เกณฑ์การพิจารณาผลลัพธ์การดาเนินงานรายข้อ ดังนี้
ข้อ 1
ข้อ 2
ข้อ 3
ข้อ 4
ข้อ 5

หลักสูตรที่ตรงกับความต้องการของอุตสาหกรรมมูลค่าสูง ไม่น้อยกว่า
3 หลักสูตร
หลักสูตรที่เป็นนวัตกรรม/มีการบูรณาการศาสตร์ข้ามศาสตร์ที่
เสริมสร้างทักษะด้านความเป็นผู้ประกอบการ ไม่น้อยกว่า 5 หลักสูตร
หลักสูตรที่มีความร่วมมือกับภายนอก และมีการส่งนักศึกษาหรือ
อาจารย์เข้าไปเสริมทักษะ ไม่น้อยกว่า 10 หลักสูตร
หลักสูตรที่มีความร่วมมือกับภายนอก และมีการส่งอาจารย์เข้าไปฝึก
ฝังตัวไม่น้อยกว่า ร้อยละ 10
จานวนหลักสูตรที่แสดงถึงนวัตกรรม (หลักสูตรละ 1 คะแนน)

2 คะแนน
1 คะแนน
1 คะแนน
1 คะแนน
1 คะแนน

40
ข้อ 6

จานวนหลักสูตรใหม่มีจานวนผู้เรียนตามเป้าหมาย/แผนรับทุก
หลักสูตร หากไม่ครบทุกหลักสูตร หัก 0.5 คะแนน

1 คะแนน

หมายเหตุ : สามารถนามาใช้คานวณได้ในปีถัดไป ในกรณีที่หลักสูตรได้รับอนุมัติแล้วแต่ยังไม่ได้รับ
นักศึกษา (ไม่เกิน 2 ปีการศึกษา)

41
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มีหลักสูตรที่พัฒนาความรู้/สร้างทักษะใหม่ (up skills/ re skills)

U 1.9
ชื่อตัวชี้วัด
Potential
นิยามตัววัด

รายการข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
เกณฑ์ประเมิน

มสด.

หลักสูตรระยะสั้น (up skills/re skills) ครอบคลุมทุกช่วงวัย
1. การสร้างหลักสูตรใหม่ (non degree) คือหลักสูตรฝึกอบรมระยะสั้น เพื่อ up-skills / re-skills
ให้กับบุคลากร นักศึกษา ศิษย์เก่า และกลุ่มลูกค้า ครอบคลุมทุกช่วงวัย
2. Up-skills / Re-skills สร้างความรู้และทักษะที่จาเป็นในอนาคต เพื่อให้มีทักษะที่ในการพัฒนา
งานคุณภาพ และสอดรับกับวิถีใหม่
3. หลักสู ตรระยะสั้ นนี้ส ามารถเก็บสะสม หรือเทียบเท่า 3 หน่ว ยกิ ต ใช้เป็นวิช าเลื อกได้ หรือ
สามารถสะสม เป็น credit bank หากต้องการประกาศยนียบัตร/ปริญญาบัตร (ภายใต้เงื่อนไขที่
มหาวิทยาลัยกาหนด)
1. จานวนและรายละเอียดโครงการ/หลักสูตร
2. จานวนและประเภทผู้เข้าอบรม (การคานวณใช้จานวนบุคลากรทั้งหน่วยงานเป็นฐาน)
3. ผลสัมฤทธิ์ของหลักสูตร ทักษะหลังจากอบรม
1. การศึกษาหรือสารวจทักษะอนาคตที่จาเป็นต้องมีการ up-skills /re-skills กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่
บุคลากรทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุน รวมถึงบุคคลภายนอก ศิษย์เก่า ครอบคลุมทุกช่วงวัย
2. นโยบาย/แนวปฏิบัติการให้ความสาคัญกับการ up/re-skills ของบุคลากร
เกณฑ์การพิจารณาผลลัพธ์การดาเนินงานรายข้อ ดังนี้
ข้อ 1
ข้อ 2
ข้อ 3
ข้อ 4
ข้อ 5

ะเ

มิติตามพันธกิจ การผลิตบัณฑิตที่สะท้อนความต้องการของชุมชนและสังคม

บุคลากรของหน่วยงานได้รับการ up-skills/re-skills ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 75 (รวมทั้งการอบรมภายนอก และออนไลน์)
บุคลากร มีพฤติกรรมทางานได้ดีขึ้น เร็วขึ้น เข้าใจแนวคิด/
ความรู้ใหม่ ปรับตัวได้อย่างเห็นได้ชัด ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50
(สรุปรายงาน และสัมภาษณ์หัวหน้าหน่วยงาน/ผู้รับบริการ)
หลักสูตร/โครงการใหม่เพื่อ up-skills / re-skills ที่มี
บุคคลภายนอก /ศิษย์เก่า หรือการ plus skills ให้กับนักศึกษา
ไม่น้อยกว่า 10 ครั้ง
จานวนหลักสูตรระยะสั้นที่สามารถสะสมใน credit bank ไม่
น้อยกว่าร้อยละ 50 ของหลักสูตรที่พัฒนาขึ้นใหม่
จานวนหลักสูตรใหม่ระยะสั้น ไม่น้อยกว่า 10 หลักสูตร

1 คะแนน
1 คะแนน
1 คะแนน
1 คะแนน
1 คะแนน
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SDU 1

วัตถุประสงค์

ผลลัพธ์ผู้เรียน

ผลลัพธ์

U 1.10
ชื่อตัวชี้วัด
Performance
นิยามตัววัด

รายการข้อมูล

สูตรคานวณ
ข้อมูลอ้างอิง

เกณฑ์ประเมิน

มสด.

มีนวัตกรรม/งานสร้างสรรค์เพื่อยกระดับการเรียนการสอน
มีวิชาที่สร้างนักศึกษาสามารถประยุกต์ใช้ความรู้ ประสบการณ์ และปฎิบัติได้จริง

มิติตามพันธกิจ การผลิตบัณฑิตที่สะท้อนความต้องการของชุมชนและสังคม

วิชาที่มีนวัตกรรมการจัดการเรียนการสอนรูปแบบใหม่ที่สอดรับวิถีใหม่
การออกแบบวิชาและกระบวนการจัดการเรียนการสอนแบบใหม่ หรือมีการปรับปรุงวิธีการจัดการ
เรียนการสอนที่ตอบสนองความต้องการในปัจจุบันและสร้างทักษะอนาคต มีใช้เทคนิคการเรียน
การสอนที่ ห ลากหลาย ใช้ เ ทคโนโลยี นอกเหนื อ จากการสอนแบบเดิ ม มี ก ารเสริ ม สร้ า ง
ประสบการณ์น อกห้ องเรียน เพื่อให้ ผู้ เรียนสามารถประยุกต์ ใช้ ความรู้ ลงมื อปฏิ บัติ เพื่อให้
สามารถปฏิบัติได้จริง
1. จานวนวิชาที่มีการออกแบบ/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนแบบใหม่ที่สร้างประสบการณ์
ความรู้จริงและปฏิบัติได้จริง ได้รับการตรวจสอบจากกรรมการฝ่ายวิชาการของคณะ/โรงเรียน
และปรากฏอยู่ใน มคอ.3
2. วิชาที่หลักสูตรมีการกาหนดทักษะที่ต้องการสร้างให้กับนักศึกษาและปฏิบัติจริง
3. หลั ก ฐานการสร้ า งประสบการณ์ / ลงมื อ ปฏิ บั ติ ใ ห้ กั บ นั ก ศึ ก ษา และความประทั บ ใจที่ มี
ต่อตัวนักศึกษา
4. จานวน มคอ. 3 ที่นาขึ้นบนระบบ WBSC
จานวนวิชาที่มีการออกแบบกระบวนการเรียนการสอนแบบใหม่ x 100
จานวนวิชาทั้งหมดที่เปิดสอน
1. ทักษะที่จาเป็นในศตวรรษที่ 21 ทักษะที่จาเป็นในอนาคต ทักษะที่เสริมสร้างคุณค่าเพิ่มให้กับ
ผู้เรียน หรืออื่นๆ ตามที่หลักสูตร/คณะฯ กาหนด
2. การสนับสนุน/ความร่วมมือจากหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย
3. รายงานการสารวจการทางานนอกเวลาของนักศึกษา ที่มีการรายงานให้คณะฯ ทราบ
เกณฑ์การพิจารณาผลลัพธ์การดาเนินงาน ข้อละ 1 คะแนน ดังนี้
ข้อ 1
ข้อ 2
ข้อ 3

มคอ. 3 ได้รับการปรับปรุง/ออกแบบการเรียนการสอนแบบใหม่ที่
เปิดสอนในภาคการศึกษาปัจจุบัน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90
จานวนรายวิชาที่บรรจุในระบบฐานข้อมูล WBSC ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 75
จานวนความร่วมมือกับหน่วยงานภายในและ/หรือภายนอกที่
สนับสนุนการเรียนการสอนที่สร้างทักษะเพื่อให้กับนักศึกษาปฏิบัติ
ได้จริงทั้งหมดของมหาวิทยาลัยทั้งหน่วยงานสายวิชาการและสาย
สนับสนุนไม่น้อยกว่า 75 หน่วยงาน

1 คะแนน
1 คะแนน
1 คะแนน
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ข้อ 4
ข้อ 5
ข้อ 6

ข้อ 7

จานวนนวัตกรรมกระบวนการจัดการเรียนการสอน ร้อยละ 90 ของ
รายวิชาที่เปิดสอน
ความภาคภูมิใจของอาจารย์/ความพึงพอใจ/ความชื่นชมของผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียที่มีต่อนักศึกษา ในด้านความรู้ ทักษะ และ
การแสดงออกถึงความเป็นสวนดุสิตของนักศึกษา (สัมภาษณ์)
นักศึกษามีทักษะปฏิบัติจริงในรายวิชา/โครงการ/กิจกรรม
ตามวัตถุประสงค์ ภายในมหาวิทยาลัย ร้อยละ 70
(แสดงให้เห็นกิจกรรมที่นักศึกษาได้ลงมือปฏิบัติ รายงานสรุป/
สัมภาษณ์)
นักศึกษาที่มีทักษะและประสบการณ์จากการปฏิบัติงาน (ไม่นับ
การฝึกงานตามปกติ) /ทากิจกรรมภายนอกมหาวิทยาลัย ร้อยละ 40

1 คะแนน
1 คะแนน
1 คะแนน

1 คะแนน
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SDU 1

วัตถุประสงค์

ผลลัพธ์ผู้เรียน

ผลลัพธ์หลัก

U 1.11

มิติตามพันธกิจ

มสด.

สร้างนวัตกรรม/สิ่งสนับสนุนการเรียนการสอนเพื่อให้เกิดความคิดสร้างสรรค์
มีพื้นที่สนับสนุนการการเรียนรูท้ ี่เสริมสร้างความคิด/ทากิจกรรมเพื่อสร้าง
ผลงานที่สร้างสรรค์
การผลิตบัณฑิตที่สะท้อนความต้องการของชุมชนและสังคมและความคุ้มค่าใน
การลงทุน

ชื่อตัวชี้วัด
Performance
นิยามตัววัด

การสร้างสรรค์พื้นที่การจัดการเรียนรู้ /สังคมแห่งการเรียนรู้

รายการข้อมูล

1. จานวนพื้นที่สร้างสรรค์ที่ใช้ในการสร้างสรรค์ไม่ว่าจะเป็น active space และ/หรือ co-working
space เป็นต้น
2. หลักฐาน/ข้อมูลการใช้พื้นที่กิจกรรม
3. ความพึงพอใจของผู้ใช้สถานที่
4. ผลงานที่เกิดจากการใช้พื้นที่สร้างสรรค์

ข้อมูลอ้างอิง

1.สิ่งปลูกสร้าง ครุภัณฑ์ที่ ที่ใช้ประโยชน์
2.ภาพถ่ายสถานที่ และการทากิจกรรม หรือผลงานที่ได้จากการใช้พื้นที่

เกณฑ์ประเมิน

เกณฑ์การพิจารณาผลลัพธ์การดาเนินงาน ดังนี้

1. การจัดพื้นที่สนับสนุนความคิดสร้างสรรค์ ทากิจกรรม (active space) ที่สะท้อนความความเป็น
สากล ความเป็นสวนดุสิต ภายในมหาวิทยาลัย วิทยาเขต ศูนย์การศึกษา เพื่อเป็นสถานที่ให้นักศึกษา
คณาจารย์ บุคลากร ศิษย์เก่า มีพื้นที่ในการในการทางานที่ สนับสนุนการสร้างงาน และสนับสนุน
ความคิ ด สร้ า งสรรค์ (co-working space) สนั บ สนุ น การศึ ก ษานอกห้ อ งเรี ย น และการเรี ย นรู้
ตลอดชีวิต
2. ความคุ้มค่าของการใช้พื้นของสิ่งปลูกสร้าง ครุภัณฑ์ที่มหาวิทยาลัยจัดเตรียมให้ด้วยงบประมาณ
แผ่นดิน หรืองบของมหาวิทยาลัยอย่างคุ้มค่า เช่น การใช้พื้นที่ของอาคาร และครุภัณฑ์ โรงงานอาหาร
แปรรูป เป็นต้น ไม่ว่าจะเป็นการใช้พื้นที่ตามวัตถุประสงค์ของการจัดตั้งอย่าง และ/หรือการส่งเสริม
สนับสนุนให้ใช้พื้นที่เป็นแหล่งฝึก หรือกิจกรรมนอกชั้นเรียน หรือมีการใช้ครุภัณฑ์ในการทากิจกรรม
สร้างเสริมทักษะ หรือสร้างรายได้ เป็นต้น

ข้อ 1

ข้อ 2

พื้นที่สร้างสรรรค์สนับสนุนการเรียนรู้ที่ส่งเสริมความคิด
1 คะแนน
สร้างสรรค์ (activity space/co - working space) ใน
มหาวิทยาลัย วิทยาเขต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ที่คณะ/
โรงเรียน/หน่วยงานใช้เป็นพื้นที่จัดการเรียนรู้
(หากมีมากกว่า 15 แห่ง + 1 คะแนน)
ระบบและสิ่งอานวยความสะดวกในการขอใช้/ใช้พื้นที่สร้างสรรค์ 1 คะแนน
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ข้อ 3
ข้อ 4
ข้อ 5
ข้อ 6
ข้อ 7

ลักษณะของพื้นที่สะท้อนถึงนวัตกรรม/ความคิดสร้างสรรค์
บ่งบอกจุดเน้น/สไตล์ของมหาวิทยาลัย
การใช้พื้นที่สร้างสรรค์ (รวมถึงอาคาร โรงงาน ครุภัณฑ์ เป็นต้น)
เพื่อการจัดการเรียนการสอน/กิจกรรมนอกห้องเรียน
บุคคลภายใน/บุคคลภายนอกมีการใช้พื้นที่สร้างสรรค์จัดกิจกรรม
สร้างสรรค์ พัฒนางาน มากกว่า 100 ครั้งต่อเดือน
จานวนผลงานที่เกิดจากการใช้พื้นที่สร้างสรรค์ 100 ผลงาน
(มากกว่า 100 ผลงาน + 1 คะแนน)
ความพึงพอใจของผู้ใช้พื้นที่ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80

1 คะแนน
1 คะแนน
1 คะแนน
1 คะแนน
1 คะแนน
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SDU 2

วัตถุประสงค์

การวิจัยและ
นวัตกรรม

ผลลัพธ์

U 2.1

มิติตามพันธกิจ

อว.

เพื่อพัฒนา ผลิตบัณฑิต ให้บริการวิชาการ ประยุกต์ความรู้สู่การปฏิบัติ
และสร้างองค์ความรู้จากการปฏิบัติ
การมีส่วนร่วมในการพัฒนาเชิงพื้นที่และภูมิภาค
การวิจัยและการบริการวิชาการ

ร

ชื่อตัวชี้วัด
Potential
นิยามตัววัด

รายการข้อมูล

สูตรคานวณ

การวิจัยและบริการวิชาการเพื่อการพัฒนาในพื้นที่ภูมิภาค
(Research/Service in Region)
สัดส่วนของผลงานทางวิชาการรับใช้สังคมสามารถแก้ไขปัญหาของชุมชนและสังคมในพื้นที่ต่อผลงาน
ทางวิชาการที่ได้ดาเนินการทั้งหมด ซึ่งจะต้องเผยแพร่ในวารสารทางวิชาการที่มีรายชื่ออยู่ฐานข้อมูล
ที่เป็นที่ยอมรับในระดับชาติและระดับนานาชาติ (ตามนิยามประกาศของ ก.พ.อ. และ/หรือ กกอ.)
ดังนี้
1. ฐานข้ อ มู ล ระดั บ นานาชาติ ได้ แ ก่ ERIC, MathSciNet, Pubmed, Scopus,Web of Science
(เฉพาะในฐานข้อมูล SCIE, SSCI และ AHCI เท่านั้น), JSTOR และ Project Muse
2. ฐานข้อมูลระดับชาติ ได้แก่ ศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (Thai Journal Citation Index TCI) เฉพาะวารสารที่มีชื่ออยู่ในกลุ่มที่ 1 และกลุ่มที่ 2
ที่มา : ประกาศ ก.พ.อ. เรื่องหลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการ สาหรับการเผยแพร่
ผลงานทางวิชาการ พ.ศ. 2562 ประกาศ ณ วันที่ 1 พฤษภาคม 2562
1. จ านวนผลงานทางวิช าการรับใช้ สั งคม หมายถึ ง ผลงานทางวิ ช าการรับใช้สั งคม ตามนิยาม
ประกาศของ ก.พ.อ. และ/หรือ กกอ. ของมหาวิทยาลัยในรอบปีการศึกษาที่ผ่านมา
2. จานวนผลงานทางวิชาการทั้งหมด หมายถึง ผลงานทางวิชาการ ตามนิยามประกาศของ ก.พ.อ.
และ/หรือ กกอ.ทั้งหมดของมหาวิทยาลัยในรอบปีการศึกษาที่ผ่านมา
จานวนผลงานทางวิชาการรับใช้สังคม
X 100
จานวนผลงานทางวิชาการทั้งหมด

ข้อมูลอ้างอิง ข้อมูลผลงานทางวิชาการรับใช้สังคม ตามประกาศ ก.พ.อ.
เกณฑ์ประเมิน เกณฑ์การพิจารณาระดับศักยภาพการดาเนินงานของมหาวิทยาลัย ดังนี้
จานวนผลงานทางวิชาการรับใช้สังคม
ระดับ 1
ระดับ 2
ระดับ 3
ระดับ 4
ระดับ 5

ไม่น้อยกว่าหรือเท่ากับ ร้อยละ 5
ไม่น้อยกว่าหรือเท่ากับ ร้อยละ 10
ไม่น้อยกว่าหรือเท่ากับ ร้อยละ 20
ไม่น้อยกว่าหรือเท่ากับ ร้อยละ 30
ไม่น้อยกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 40

1 คะแนน
2 คะแนน
3 คะแนน
4 คะแนน
5 คะแนน

หมายเหตุ: ข้อมูลปรับปรุงจากคูม่ ือการประเมินการกาหนดกลุ่มสถาบันอุดมศึกษาเชิงยุทธศาสตร์
โดยสานักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2563
ะเ
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วัตถุประสงค์

SDU 2
การวิจัยและ
นวัตกรรม

U 2.2

สป.อว
.

ชื่อตัวชี้วัด
Potential
นิยามตัววัด

รายการข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
เกณฑ์ประเมิน

การบริหารจัดการงานวิจัย/งานสร้างสรรค์/นวัตกรรมที่เป็นระบบและ
มีกลไกส่งเสริมสนับสนุนครบถ้วน

ผลลัพธ์

มีผลการบริหารจัดการงานวิจัย/งานสร้างสรรค์/นวัตกรรมที่มี
คุณภาพ

มิติตามพันธกิจ

การวิจัยและนวัตกรรมที่สะท้อนความต้องการของชุมชนและสังคม

ระบบและกลไกการบริหารและพัฒนางานวิจัย/งานสร้างสรรค์/นวัตกรรม
มหาวิ ทยาลั ย มี การบริ ห ารและพั ฒ นางานวิ จั ย /งานสร้ า งสรรค์ / นวั ต กรรมที่ มี คุ ณ ภาพของ
มหาวิทยาลัยอยู่ภายใต้ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 “การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรมที่มีคุณภาพ
สามารถนาไปใช้ให้เกิดประโยชน์อย่างเป็นรูปธรรม” โดยมีแนวทางการดาเนินงานที่เป็นระบบและมี
กลไกส่ งเสริ มสนั บสนุ นครบถ้วน มี การบู ร ณาการงานวิ จัย กั บระบบการจั ดการเรีย นการสอน
หรืออัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย หรือ ความต้องการของสังคม การสนับสนุนทรัพยากรที่จาเป็นต่อ
การวิจัยจากหน่วยงานภายนอก การบริหารจัดการงานวิจัยด้วยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ระบบ
การให้คาปรึกษาด้านงานวิจัย การส่งเสริมและพัฒนาการตีพิมพ์เผยแพร่งานวิจัย และนวัตกรรม
และการส่ งเสริ มการนานวัตกรรมจากงานวิจัยไปต่อยอดเพื่อสร้างคุณค่าและมูล ค่า ตลอดจน
จัดระบบสร้ างขวัญและกาลังใจแก่นักวิจัยอย่างเหมาะสม และมีระบบและกลไกเพื่อช่วยในการ
คุ้มครองสิทธิ์ของงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่นาไปใช้ประโยชน์
ระบบและกลไกการบริหารและพัฒนางานวิจัย/งานสร้างสรรค์/นวัตกรรมที่มีคุณภาพ
ฐานข้อมูลการบริหารและพัฒนางานวิจัย/งานสร้างสรรค์/นวัตกรรมของสถาบันวิจัยและพัฒนา
เกณฑ์การพิจารณาผลลัพธ์การดาเนินงาน ดังนี้
1. มีระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารงานวิจัยที่สามารถนาไปใช้ประโยชน์ในการบริหารงานวิจัย/
งานสร้างสรรค์/นวัตกรรม
2. สนับสนุนพันธกิจด้านการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ ในประเด็นต่อไปนี้
- ห้องปฏิบัติการหรือห้องปฏิบัติงานสร้างสรรค์/นวัตกรรม หรือหน่วยวิจัย หรือศูนย์
เครื่องมือ หรือศูนย์ให้คาปรึกษาและสนับสนุนการวิจัย/งานสร้างสรรค์/นวัตกรรม
- ห้องสมุดหรือแหล่งค้นคว้าข้อมูลสนับสนุนการวิจัย/งานสร้างสรรค์/นวัตกรรม
- สิ่งอานวยความสะดวกหรือการรักษาความปลอดภัยในการวิจัยหรือการผลิตงาน
สร้างสรรค์/นวัตกรรม เช่น ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ระบบรักษาความปลอดภัยใน
ห้องปฏิบัติการ เป็นต้น
- กิจกรรมวิชาการที่ส่งเสริมงานวิจัย/งานสร้างสรรค์/นวัตกรรม เช่น การจัดประชุมวิชาการ
การจัดแสดงงานสร้างสรรค์/นวัตกรรม การจัดให้มีศาสตราจารย์อาคันตุกะหรือ
ศาสตราจารย์รับเชิญ (visiting professor) เป็นต้น
3. จัดสรรงบประมาณ เพื่อเป็นทุนวิจัย/งานสร้างสรรค์/นวัตกรรม
4. จัดสรรงบประมาณเพื่อสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิจัย/งานสร้างสรรค์/นวัตกรรม ในการ
ประชุมวิชาการหรือการตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติ หรือนานาชาติ
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5. มีการพัฒนาสมรรถนะอาจารย์และนักวิจัย มีการสร้างขวัญและกาลังใจตลอดจนยกย่อง
อาจารย์ และนักวิจัยที่มีผลงานวิจัย/งานสร้างสรรค์/นวัตกรรมดีเด่น
6. มีระบบและกลไกเพื่อช่วยในการคุ้มครองสิทธิ์ของงานวิจัย/งานสร้างสรรค์/นวัตกรรมที่
นาไปใช้ประโยชน์และดาเนินการตามระบบที่กาหนด
หลักการให้คะแนน
ระดับ 1
ระดับ 2
ระดับ 3
ระดับ 4
ระดับ 5

มีการดาเนินการ 1 ข้อ
มีการดาเนินการ 2 ข้อ
มีการดาเนินการ 3 – 4 ข้อ
มีการดาเนินการ 5 ข้อ
มีการดาเนินการ 6 ข้อ

1 คะแนน
2 คะแนน
3 คะแนน
4 คะแนน
5 คะแนน
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เพื่อสนับสนุนการทาวิจัย/งานสร้างสรรค์/นวัตกรรม
อย่างมีประสิทธิภาพ

SDU 2

วัตถุประสงค์

การวิจัยและ
นวัตกรรม

ผลลัพธ์

มีเงินสนับสนุนการผลิตผลงานวิจัย/งานสร้างสรรค์/นวัตกรรมที่ตรงกับจุดเน้น
มหาวิทยาลัย

มิติตามพันธกิจ

การวิจัยและนวัตกรรมที่สะท้อนความต้องการของชุมชนและสังคม

U 2.3

สป.อว
.

ชื่อตัวชี้วัด
Input
นิยามตัววัด

รายการข้อมูล
สูตรคานวณ

ร

เงินสนับสนุนงานวิจัย/งานสร้างสรรค์/นวัตกรรม
ปัจจัยสาคัญที่ส่งเสริมสนับสนุนให้เกิดการผลิตงานวิจัย/งานสร้างสรรค์/นวัตกรรม คือ เงินสนับสนุน
งานวิจัย/งานสร้างสรรค์/นวัตกรรม ดังนั้นมหาวิทยาลัยจึงต้องจัดสรรเงินจากภายในและที่ได้รับจาก
ภายนอกมหาวิทยาลัย เพื่อสนับสนุนการทาวิจัย/งานสร้างสรรค์/นวัตกรรมอย่างมีประสิทธิภาพตาม
สภาพแวดล้อมและจุดเน้นของมหาวิทยาลัย
ผลการประเมินเงินสนันสนุนงานวิจัย/งานสร้างสรรค์/นวัตกรรม
ผลรวมของผลการประเมินเงินสนับสนุนงานวิจัยฯ ของทุกคณะ/โรงเรียน
และสถาบันวิจัยและพัฒนา
จานวนคณะ/โรงเรียนทั้งหมด และสถาบันวิจัยและพัฒนา

ข้อมูลอ้างอิง ข้อมูลเงินสนับสนุนงานวิจัยฯ
เกณฑ์ประเมิน เกณฑ์การพิจารณาผลลัพธ์การดาเนินงาน ดังนี้
คะแนนที่ได้ในระดับมหาวิทยาลัย เป็นค่าเฉลี่ยของคะแนนผลการประเมิน (เงินสนับสนุน
งานวิจัยฯ ของทุกคณะ/โรงเรียนและสถาบันวิจัยและพัฒนา) ตามสูตรคานวณ
ะเ
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SDU 2

วัตถุประสงค์

การวิจัยและ
นวัตกรรม

ผลลัพธ์

เพื่อสนับสนุนการทาผลงานวิชาการอย่างมีประสิทธิภาพ
มีผลงานวิจัย/งานสร้างสรรค์/นวัตกรรมที่ตรงกับจุดเน้นมหาวิทยาลัย

มิติตามพันธกิจ การวิจัยและนวัตกรรมที่สะท้อนความต้องการของชุมชนและสังคม
สป.อว
ร
.
ชื่อตัวชี้วัด
ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจาและนักวิจัย
Output
นิยามตัววัด ผลงานทางวิชาการเป็นข้อมูลที่แสดงให้เห็นว่าอาจารย์และนักวิจัยได้สร้างสรรค์ขึ้น เพื่อแสดงให้เห็นถึง
ความก้าวหน้าทางวิชาการและการพัฒนาองค์ความรู้อย่างต่อเนื่อง เป็นผลงานที่มีคุณค่า ควรส่งเสริมให้มี
การเผยแพร่และนาไปใช้ประโยชน์ ทั้งเชิงวิชาการและการแข่งขันของประเทศ ผลงานทางวิชาการอยู่ใน
รู ป ของบทความวิ จั ย หรื อ บทความทางวิช าการที่ ตี พิ ม พ์ ใ นรายงานสื บ เนื่ อ งจากการประชุ ม วิ ช าการ
ระดับชาติ หรือระดับนานาชาติ ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฎในฐานข้อมูล TCI หรือ Scopus หรือ
ตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษาว่าด้วย หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสาร
ทางวิช าการส าหรั บ การเผยแพร่ผ ลงานทางวิช าการ พ.ศ.2556 ผลงานได้รับการจดอนุสิ ทธิบัตรหรือ
สิทธิบัตร หรือเป็นผลงานทางวิชาการรับใช้สังคมที่ผ่านการประเมินตาแหน่งทางวิชาการแล้ว ผลงานวิจัยที่
หน่วยงานหรือองค์กรระดับชาติว่าจ้างให้ดาเนินการ ตาราหรือหนังสือที่ใช้ในการขอผลงานทางวิชาการ
และผ่านการพิจารณาตามเกณฑ์การขอตาแหน่งทางวิชาการแล้ว
U 2.4

รายการข้อมูล ผลการประเมินผลงานทางวิชาการ จาแนกประเภทตามเกณฑ์ที่กาหนด
สูตรคานวณ

ข้อมูลอ้างอิง

ผลรวมของคะแนนผลการประเมินผลงานทางวิชาการของทุกคณะ/โรงเรียน
และสถาบันวิจัยและพัฒนา
จานวนคณะ/โรงเรียนทั้งหมด และสถาบันวิจัยและพัฒนา
ข้อมูลผลงานทางวิชาการ จากคณะ/โรงเรียน และสถาบันวิจัยและพัฒนา

เกณฑ์ประเมิน เกณฑ์การพิจารณาผลลัพธ์การดาเนินงาน ดังนี้
คะแนนที่ได้ในระดับมหาวิทยาลัย เป็นค่าเฉลี่ยของคะแนนผลการประเมินผลงานทางวิชาการของ
อาจารย์ประจาและนักวิจัยของทุกคณะ/โรงเรียน และสถาบันวิจัยและพัฒนา ตามสูตรคานวณ
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SDU 3

วัตถุประสงค์

การบริการวิชาการ

ผลลัพธ์

U 3.1
ชื่อตัวชี้วัด
Performance
นิยามตัววัด
รายการข้อมูล

อว.

มิติตามพันธกิจ

การให้บริการวิชาการ ประยุกต์ความรู้สู่การปฏิบัติ และพัฒนาชุมชนระดับ
ท้องถิ่น
การอนุรักษ์และพัฒนาศิลปวัฒนธรรมและภูมปิ ัญญาของท้องถิ่น สร้างความ
เข้มแข็งให้กับสังคมและชุมชนในพื้นที่ (Local Need)
ความสามารถในการแก้ไขปัญหาและสร้างความเข้มแข็งให้กับสังคมและชุมชน
ในพื้นที่

การพัฒนาเชิงพื้นที่ (Area Based Development)
สัดส่วนจานวนโครงการบริการวิชาการหรือโครงการเพื่อพัฒนาเชิงพื้นที่ของมหาวิทยาลัยในการ
ถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยี รวมถึงการอนุรักษ์และพัฒนาศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาของ
ท้องถิ่น เพื่อแก้ไข ลดปัญหาและสร้างความเข้มแข็งให้แก่ท้องถิ่นและภูมิภาค
1. จานวนโครงการด้านการบริการวิชาการหรือโครงการที่ตอบสนองต่อ Area Based หมายถึง
รายการโครงการด้า นการบริ การวิช าการหรือ โครงการที่ต อบสนองต่อการพั ฒ นาเชิง พื้นที่
ในด้านโครงสร้ างพื้นฐาน ด้านภูมิศาสตร์ และสิ่ งแวดล้ อม สั งคม ของมหาวิทยาลั ยในรอบ
ปีการศึกษาที่ผ่านมา
2. จานวนโครงการบริการวิชาการทั้งหมด หมายถึง รายการโครงการบริการวิชาการทั้งหมดของ
มหาวิทยาลัยที่รายงานในระบบ CHE QA Online ในรอบปีการศึกษาที่ผ่านมา

สูตรคานวณ

จานวนโครงการด้านการบริการวิชาการ
หรือโครงการที่ตอบสนองต่อ Area Based
จานวนโครงการบริการวิชาการทั้งหมด

ข้อมูลอ้างอิง
เกณฑ์ประเมิน

ข้อมูลโครงการด้านการบริการวิชาการหรือโครงการที่ตอบสนองต่อ Area Based เช่น โครงการ
ในลักษณะระบบเศรษฐกิจชีวภาพ ระบบเศรษฐกิจหมุนเวียน ระบบเศรษฐกิจสีเขียว (BCG) และ
หรือการพัฒนาอย่างยั่งยืน (SDG)
เกณฑ์การพิจารณาระดับผลการดาเนินงาน ดังนี้
จานวนโครงการด้านการบริการวิชาการหรือโครงการที่ตอบสนองต่อ Area Based
ระดับ 1
ระดับ 2
ระดับ 3
ระดับ 4
ระดับ 5

ะ

X 100

ไม่น้อยกว่าหรือเท่ากับ ร้อยละ 20
ไม่น้อยกว่าหรือเท่ากับ ร้อยละ 40
ไม่น้อยกว่าหรือเท่ากับ ร้อยละ 60
ไม่น้อยกว่าหรือเท่ากับ ร้อยละ 80
ไม่น้อยกว่าหรือเท่ากับ ร้อยละ 90

1 คะแนน
2 คะแนน
3 คะแนน
4 คะแนน
5 คะแนน
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SDU 3

วัตถุประสงค์

การบริการวิชาการ

ผลลัพธ์

U 3.2

อว.

การพัฒนาชุมชนระดับท้องถิ่นและผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ความสามารถเป็นหลัก
ในการขับเคลื่อนพัฒนาและเปลี่ยนแปลงในระดับท้องถิ่นและภูมิภาค

การมีส่วนร่วมของชุมชนและสังคม

มิติตามพันธกิจ การมีส่วนร่วมของบุคคล ชุมชน หรือ ภาคธุรกิจ/อุตสาหกรรม

ชื่อตัวชี้วัด
การมีส่วนร่วมของบุคคลหรือหน่วยงานในชุมชน พื้นที่ หรือภูมิภาค
Performance (Non-Age Group Participation)
นิยามตัววัด
สัดส่วนโครงการหรือกิจกรรมโดยการมีส่วนร่วมของบุคคล ชุมชน หรือหน่วยงานในพื้นที่ สะท้อน
การมีส่วนร่วมเพื่อแก้ไข/ลดปัญหา/ส่งเสริมการเรียนรู้ของชุมชน สังคม
รายการข้อมูล 1.จานวนโครงการหรือกิจกรรมที่บุคคล ชุมชนหรือหน่ว ยงานในพื้นที่มีส่ วนร่ว มในโครงการหรือ
กิจกรรมเพื่อแก้ไข/ลดปัญหา/ส่งเสริมการเรียนรู้ของชุมชน สังคม หมายถึง จานวนโครงการหรือ
กิจกรรมที่บุคคล ชุมชนหรือหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนในพื้นที่ที่เข้ามามีส่วนร่วมในการกาหนด
และ/หรือดาเนินโครงการหรือกิจกรรม เพื่อแก้ไข/ลดปัญหา/ส่งเสริมการเรียนรู้ของชุมชน สังคม/
การน้อมนาแนวพระราชดาริสู่การปฏิบัติ ของสถาบันอุดมศึกษาในรอบปีการศึกษาที่ผ่านมา
2.จานวนโครงการหรื อกิจกรรมเพื่อแก้ไข/ลดปัญหา/ส่ งเสริมการเรียนรู้ของชุมชนสั งคมทั้งหมด
หมายถึ ง โครงการหรื อ กิ จ กรรมเพื่ อ แก้ ไ ข/ลดปั ญ หา/ส่ ง เสริ ม การเรี ย นรู้ ข องชุ ม ชน สั ง คม/
การน้อมนาแนวพระราชดาริสู่การปฏิบัติ ทั้งหมดของสถาบันอุดมศึกษาในรอบปีการศึกษาที่ผ่านมา
สูตรคานวณ
จานวนโครงการหรือกิจกรรมที่บุคคล ชุมชนหรือหน่วยงานทั้ง
ภาครัฐและเอกชนในพื้นที่มีส่วนร่วมในโครงการหรือกิจกรรมเพื่อ
แก้ไข/ลดปัญหา/ส่งเสริมการเรียนรู้ของชุมชน สังคม/การน้อมนา
แนวพระราชดาริสู่การปฏิบัติ
X 100
จานวนโครงการหรือกิจกรรมเพื่อแก้ไข/ลดปัญหา/ส่งเสริม
การเรียนรู้ของชุมชน สังคม/การน้อมนาแนวพระราชดาริสู่การปฏิบัติทั้งหมด
ข้อมูลอ้างอิง

ข้อมูลโครงการหรือกิจกรรมเพื่อแก้ไข/ลดปัญหา/ส่งเสริมการเรียนรู้ของชุมชน
สังคม/การน้อมนาแนวพระราชดาริสู่การปฏิบัติของสถาบันอุดมศึกษา
เกณฑ์ประเมิน เกณฑ์การพิจารณาระดับผลการดาเนินงานของมหาวิทยาลัย ดังนี้
จานวนโครงการหรือกิจกรรมที่บุคคล ชุมชนหรือหน่วยงานในพื้นที่มีส่วนร่วมในโครงการหรือกิจกรรม
ระดับ 1
ระดับ 2
ระดับ 3
ระดับ 4
ระดับ 5

ไม่น้อยกว่าหรือเท่ากับ ร้อยละ 20
ไม่น้อยกว่าหรือเท่ากับ ร้อยละ 40
ไม่น้อยกว่าหรือเท่ากับ ร้อยละ 60
ไม่น้อยกว่าหรือเท่ากับ ร้อยละ 80
ไม่น้อยกว่าหรือเท่ากับ ร้อยละ 90

1 คะแนน
2 คะแนน
3 คะแนน
4 คะแนน
5 คะแนน
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SDU 4

วัตถุประสงค์

การทานุบารุง
ศิลปวัฒนธรรมและ
ความเป็นไทย

ผลลัพธ์

U 4.1
ชื่อตัวชี้วัด
Process
นิยามตัววัด

สป.อว
.

การทานุบารุงศิลปวัฒนธรรมบนความเชี่ยวชาญของมหาวิทยาลัย
การทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรมบนความเชี่ยวชาญของมหาวิทยาลัยที่มี
การบรูณาการกับโครงการ/กิจกรรมของมหาวิทยาลัย

มิติตามพันธกิจ การทานุบารุงศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทย

ระบบและกลไกการทานุบารุงศิลปะวัฒนธรรมและความเป็นไทย

มหาวิ ท ยาลั ย มี น โยบาย แผนงาน โครงสร้ า ง และการบริ ห ารจั ด การด้ า นการท านุ บ ารุ ง
ศิลปวัฒนธรรมต้องสอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัย ความรู้ความเชี่ยวชาญของแต่ละ
หน่วยงาน ตลอดจนสอดคล้องกับการทานุบารุงศิลปวัฒนธรรมของประเทศไทย ทั้งการอนุรักษ์
ฟื้นฟู สืบสาน เผยแพร่วัฒนธรรมไทย ภูมิปัญญาท้องถิ่น อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
รายการข้อมูล 1. แผนสร้างเสริมทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยสวนดุสิตที่ผ่านการพิจารณาอนุมัติ
2. หลักฐานที่แสดงให้เห็นการกากับ ติดตามการดาเนินการตามแผนฯ รวมถึงมีผลการประเมิน
ความส าเร็จ ตามตัวชี้วัดของแผนด้านทานุบารุงศิล ปะและวัฒนธรรม และการนาผลการ
ประเมินไปปรับปรุง
3. หลั ก ฐานที่ แ สดงให้ เ ห็ น การเผยแพร่ กิ จ กรรมหรื อ การบริ ก ารด้ า นท านุ บ ารุ ง ศิ ล ปะและ
วัฒนธรรม
ข้อมูลอ้างอิง แผนด้านทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรมของสถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม
เกณฑ์ประเมิน เกณฑ์การพิจารณาผลลัพธ์การดาเนินงาน ดังนี้
1. กาหนดผู้รับผิดชอบในการทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม
2. จัดทาแผนด้านทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม และกาหนดตัวชี้วัดวัดความสาเร็จตาม
วัตถุประสงค์ของแผน รวมทั้งจัดสรรงบประมาณเพื่อให้สามารถดาเนินการได้ตามแผน
3. กากับ ติดตามให้มีการดาเนินงานตามแผนด้านทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม
4. ประเมินความสาเร็จตามตัวชี้วัดที่วัดความสาเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผนด้านทานุบารุง
ศิลปะ และวัฒนธรรม
5. นาผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือกิจกรรมด้านทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม
6. เผยแพร่กิจกรรมหรือการบริการด้านทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรมต่อสาธารณชน
7. กาหนดหรือสร้างมาตรฐานด้านศิลปะและวัฒนธรรมซึ่งเป็นที่ยอมรับในระดับชาติ
หลักการให้คะแนน
ระดับ 1
ระดับ 2
ระดับ 3
ระดับ 4
ระดับ 5

มีการดาเนินการ 1 ข้อ
มีการดาเนินการ 2 ข้อ
มีการดาเนินการ 3 - 4 ข้อ
มีการดาเนินการ 5 ข้อ
มีการดาเนินการ 6 - 7 ข้อ

1 คะแนน
2 คะแนน
3 คะแนน
4 คะแนน
5 คะแนน
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SDU 5

วัตถุประสงค์

การบริหารจัดการของ
มหาวิทยาลัย

ผลลัพธ์

U 5.1
ชื่อตัวชี้วัด
Process
นิยามตัววัด

สป.อว
.

การดาเนินงานตามพันธกิจให้บรรลุตามเป้าหมายที่กาหนด
ผลการบริหารจัดการเป็นไปตามเป้าหมาย

มิติตามพันธกิจ การบริหารจัดการที่สะท้อนความต้องการของชุมชนและสังคม

การบริหารของคณะ/มหาวิทยาลัยเพื่อการกากับติดตามผลลัพธ์ตามพันธกิจ
กลุม่ มหาวิทยาลัย และเอกลักษณ์ของคณะ/มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยมีพันธกิจหลัก คือ การเรียนการสอน การวิจัย การบริการทางวิชาการแก่สังคม และ
การทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม ในการดาเนินพันธกิจหลัก มหาวิทยาลัยจาเป็นต้องมีการจัดทาแผน
เพื่อกาหนดทิศทางการพัฒนาและการดาเนินงานของมหาวิทยาลัยให้สอดคล้องกับเป้าหมายและ
กลุ่มมหาวิทยาลัยตลอดจนมีการบริหารทั้งด้านบุคลากร การเงิน ความเสี่ยงและการประกันคุณภาพ
การศึกษา เพื่อสนับสนุนการดาเนินงานตามพันธกิจหลักให้บรรลุตามเป้าหมายที่กาหนดไว้
รายการข้อมูล 1. แผนก าหนดทิ ศ ทางการพั ฒ นาและการด าเนิ น งานที่ ส อดคล้ อ งกั บ เป้ า หมาย และกลุ่ ม
มหาวิทยาลัย
2. หลักฐานแสดงให้เห็นถึงการบริหารมหาวิทยาลัย ทั้งด้านบุคลากร การเงิน ความเสี่ยงและ
การประกันคุณภาพการศึกษา
ข้อมูลอ้างอิง ข้อมูลด้านการบริหารมหาวิทยาลัยรอบปีที่ผ่านมา
เกณฑ์ประเมิน เกณฑ์การพิจารณาผลลัพธ์การดาเนินงาน ดังนี้
1. พัฒนาแผนกลยุทธ์จากผลการวิเคราะห์ SWOT กับวิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัย และพัฒนาไปสู่
แผนกลยุทธ์ทางการเงินและแผนปฏิบัติการประจาปีตามกรอบเวลาเพื่อให้บรรลุผลตามตัวชี้วัด
และเป้าหมายของแผนกลยุทธ์
2. การกากับติดตามส่งเสริมสนับสนุนให้ทุกคณะดาเนินการวิเคราะห์ข้อมูลทางการเงินที่ประกอบ
ไปด้ วยต้นทุนต่อหน่ วยในแต่ละหลั กสู ตร สั ดส่ วนค่าใช้ จ่ายเพื่อพัฒนานั กศึ กษา อาจารย์
บุคลากร การจัดการเรียนการสอนอย่างต่อเนื่อง เพื่อวิเคราะห์ ความคุ้มค่าของการบริหาร
หลักสูตร ประสิทธิภาพ ประสิทธิผลในการผลิตบัณฑิต และโอกาสในการแข่งขัน
3. ดาเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ที่เป็นผลจากการวิเคราะห์และระบุปัจจัยเสี่ยงที่เกิดจาก
ปัจจัยภายนอก หรือปัจจัยที่ไม่สามารถควบคุมได้ที่ส่งผลต่อการดาเนินงานตามพันธกิจของ
มหาวิทยาลัยและให้ระดับความเสี่ยงลดลงจากเดิม
4. บริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาลอย่างครบถ้วนทั้ง 10 ประการ ที่อธิบายการดาเนินงานอย่าง
ชัดเจน
5. การกากับติดตามส่งเสริมสนับสนุนให้ทุกหน่วยงานในมหาวิทยาลัยมีการดาเนินการจัดการ
ความรู้ตามระบบ
6. การกากับติดตามผลการดาเนินงานตามแผนการบริหารและแผนพัฒนาบุคลากรสายวิชาการ
และสายสนับสนุน
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7. การกากับติดตามส่งเสริมสนับสนุนให้ทุกหน่วยงานในมหาวิทยาลัยมีการดาเนินงานด้านการ
ประกันคุณภาพภายใน ตามระบบและกลไกที่สถาบันกาหนด ประกอบด้วย การควบคุมคุณภาพ
การตรวจสอบคุณภาพ และการประเมินคุณภาพ
หลักการให้คะแนน
ระดับ 1
ระดับ 2
ระดับ 3
ระดับ 4
ระดับ 5

มีการดาเนินการ 1 ข้อ
มีการดาเนินการ 2 ข้อ
มีการดาเนินการ 3 - 4 ข้อ
มีการดาเนินการ 5 – 6 ข้อ
มีการดาเนินการ 7 ข้อ

1 คะแนน
2 คะแนน
3 คะแนน
4 คะแนน
5 คะแนน
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การบริหารจัดการ
ของมหาวิทยาลัย

ผลลัพธ์

การกากับการดาเนินการประกันคุณภาพการศึกษาให้เป็นไปตามที่กาหนด

การจัดการศึกษาที่มีคุณภาพ

มิติตามพันธกิจ การบริหารจัดการที่สะท้อนคุณภาพทุกมิติ
สป.อว
.
ชื่อตัวชี้วัด
ระบบกากับการประกันคุณภาพหลักสูตรและคณะ
Process
นิยามตัววัด มหาวิทยาลั ยมีหน้ าที่กากับการดาเนินการประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสู ตรและคณะ
โดยมีการดาเนิ นการตั้งแต่การควบคุมคุณภาพ การติดตามตรวจสอบคุณภาพ และการพัฒนา
คุณภาพ การพัฒนาตัวชี้วัดและเกณฑ์การประเมินจะมุ่งไปที่ระบบการประกันคุณภาพการศึกษา
มากกว่าการประเมินคุณภาพ เพื่อให้สามารถส่ งเสริม สนับสนุน กากับติดตามการดาเนินงาน
ให้เป็นไปตามที่กาหนด สะท้อนการจัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพ
รายการข้อมูล 1. ระบบและกลไกในการกากับการดาเนินการประกันคุณภาพ
2. รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษา
3. ผลการปรับปรุงคุณภาพในทุกระดับ
ข้อมูลอ้างอิง ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายในของมหาวิทยาลัย
เกณฑ์ประเมิน เกณฑ์การพิจารณาผลลัพธ์การดาเนินงาน ดังนี้
1. มีระบบและกลไกในการกากับติดตามการดาเนินการประกันคุณภาพหลักสูตรและคณะ
ให้เป็นไปตามองค์ประกอบการประกันคุณภาพหลักสูตรและคณะ
2. มีคณะกรรมการกากับติดตามการดาเนินงานให้เป็นไปตามระบบที่กาหนดในข้อ 1 และ
รายงานผลการติดตามให้กรรมการระดับมหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา
3. มีการจัดสรรทรัพยากรเพื่อสนับสนุนการดาเนินงานของหลักสูตรและคณะ ให้เกิดผลตาม
องค์ประกอบการประกันคุณภาพหลักสูตรและคณะ
4. น าผลการประเมินคุณภาพหลั กสู ตรและคณะที่ ผ่ านการพิ จารณาของกรรมการระดั บ
มหาวิทยาลัย เสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา
5. น าผลการประเมิ นและข้ อเสนอแนะจากสภามหาวิ ทยาลั ยมาปรั บปรุ งหลั กสู ตรและ
การดาเนินงานของคณะให้มีคุณภาพดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง
6. มีผลการประเมินคุณภาพทุกหลักสูตรผ่านองค์ประกอบที่ 1 การกากับมาตรฐาน
U 5.2

หลักการให้คะแนน
ระดับ 1
ระดับ 2
ระดับ 3
ระดับ 4
ระดับ 5

มีการดาเนินการ 1 ข้อ
มีการดาเนินการ 2 ข้อ
มีการดาเนินการ 3 - 4 ข้อ
มีการดาเนินการ 5 ข้อ
มีการดาเนินการ 6 ข้อ

1 คะแนน
2 คะแนน
3 คะแนน
4 คะแนน
5 คะแนน
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งานสร้างสรรค์และโดดเด่นของอัตลักษณ์ของสวนดุสิต

การบริหารจัดการ
ของมหาวิทยาลัย

ผลลัพธ์

ผลงานและความโดดเด่นด้านอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย

U 5.3
ปรชื่อตัวชี้วัด

Performance
นิยามตัววัด

รายการข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
เกณฑ์ประเมิน

มสด.

มิติตามพันธกิจ

การบูรณาการพันธกิจและบริหารจัดการอัตลักษณ์บนความเชี่ยวชาญของ
มหาวิทยาลัย

ความโดดเด่นของอัตลักษณ์มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
(สอดคล้องกับ อว. กลุ่ม 4)
1. ผลการปฏิบัติงานที่โดดเด่นของทั้ง 4 อัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย ที่สามารถสร้างการยอมรับ
สร้างมาตรฐานในวิชาชีพนั้นๆ หรืออุตสาหกรรมที่มีมูลค่าสูง หรือกิจกรรมที่ได้รับความสนใจและ/
หรือมีกลุ่มเป้าหมาย/ประชาชนให้ความสนใจ/เข้าร่วมจานวนมาก
2. ผลงานจากงานวิจัยที่สามารถสร้างประโยชน์ได้ในอุตสาหกรรม/ขายลิขสิทธิ์ได้
1. ผลการปฏิบัติงาน กิจกรรมและผลลัพธ์
2. ประโยชน์ที่ได้รับในระดับมหาวิทยาลัย ชุมชน สังคม หรือประเทศ
หลักฐานการดาเนินงาน ภาพถ่าย/ภาพข่าว
เกณฑ์การพิจารณาผลลัพธ์การดาเนินงาน ดังนี้
ข้อ 1
ข้อ 2

ข้อ 3
ข้อ 4
ข้อ 5

สร้างศูนย์ฝึกมาตรฐานอาชีพในสาขาวิชาชีพด้าน
อัตลักษณ์ที่รับการรับรองจากหน่วยงานวิชาชีพ
ระดับประเทศ
สร้างมาตรฐาน /มีส่วนร่วมในการกาหนดมาตรฐานใน
วิชาชีพ และ/หรือการออกแบบการวัด/กากับ
มาตรฐานผู้ปฏิบัติในวิชาชีพนั้น ๆ (หากมีมากกว่า 4
+1 คะแนน)
สร้างนวัตกรรมของสาขาอัตลักษณ์ที่สามารถนามา
ประยุกต์ใช้กับการจัดเรียนการสอน หรือธุรกิจ
วิชาการ
บุคลากรสาขาอัตลักษณ์ที่ได้รับรางวัล/ได้รับ
มาตรฐานวิชาชีพระดับนานาชาติ
นักศึกษาสาขาอัตลักษณ์/สาขาอื่นที่มีผลงานด้าน
อัตลักษณ์ได้รับรางวัลระดับประเทศ/นานาชาติ

3 คะแนน
1 คะแนน

1 คะแนน
1 คะแนน
1 คะแนน
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นวัตกรรม/การสร้างมูลค่าเพิ่มบนความเชี่ยวชาญของมหาวิทยาลัย

การบริหารจัดการ
ของมหาวิทยาลัย

ผลลัพธ์

การใช้ความเชี่ยวชาญเพื่อต่อยอดธุรกิจวิชาการของมหาวิทยาลัย

U 5.4

มสด.

มิติตามพันธกิจ การบูรณาการการบริหารจัดการบนความเชี่ยวชาญของมหาวิทยาลัย

ปร

ชื่อตัวชี้วัด
Potential
นิยามตัววัด

รายการข้อมูล

ข้อมูลอ้างอิง
เกณฑ์ประเมิน

การนาองค์ความรู้/นวัตกรรมต่อยอดเป็นธุรกิจวิชาการ
1. การนาองค์ความรู้ที่เกิดจากความเชี่ยวชาญของบุคลากร หน่วยงาน/มหาวิทยาลัย มาสร้างงาน/
โครงการ/หน่ ว ยธุ ร กิ จ (SBU: strategic business unit) หรื อ บริ ห ารจั ด การหน่ ว ยงานอิ ส ระ/
หน่วยงานสรรหารายได้ บริษัทในเครือของมหาวิทยาลัยเพื่อต่อยอดธุรกิจวิชาการ เป็นแหล่งฝึกเพื่อ
สร้างโอกาส เสริมทักษะ สร้างประสบการณ์ให้กับนักศึกษาและคณาจารย์ให้สามารถปฏิบัติได้จริง
และเสริมความเข้มแข็งทางธุรกิจวิชาการและ/หรือสามารถสร้าง/เพิ่มรายได้ ตลอดจนสร้างชื่อเสียง
ทีไ่ ด้รับการยอมรับ
2. หน่วยธุรกิจ (SBU : strategic business unit) หมายถึง การทางานในรูปแบบธุรกิจ ที่สามารถ
สร้างรายได้ เช่น หน่วยงานอิสระ บริษัทในเครือของมหาวิทยาลัย SDU Delivery เป็นต้น
1. ความร่วมมือของบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญในหน่วยงานในโครงการธุรกิจวิชาการ เช่น คาสั่ง
2. การเปิดโอกาสให้นักศึกษามาเรียนรู้ และฝึกปฏิบัติจริง
3. องค์ความรู้/ความเชี่ยวชาญที่นาไปใช้ในแต่ละด้าน
4. ผลการดาเนินการ
5. จานวนงาน/หน่วยธุรกิจ (SBU) ที่เปิดใหม่
1. รายละเอียดโครงการธุรกิจวิชาการ และแผนการดาเนินงานของหน่วยงาน และคู่เทียบ
2. การขยายตัว หรืออัตราการเจริญเติบโต การยอมรับ
3. รายงานปัญหา อุปสรรค และแนวทางการแก้ไข
เกณฑ์การพิจารณาผลลัพธ์การดาเนินงาน ดังนี้
ข้อ 1
ข้อ 2
ข้อ 3
ข้อ 4
ข้อ 5

งาน/โครงการ/ขยายผลิตภัณฑ์และ/หรือบริการใหม่ที่
แสดงได้ว่ามีความเป็นนวัตกรรมธุรกิจ
ระบบการตลาดรูปแบบดิจิทัล (Digital marketing)
ธุรกิจ/ธุรกิจวิชาการมีการต่อยอดจากองค์ความรู้/
ความเชี่ยวชาญ/นวัตกรรม
หน่วยธุรกิจใหม่ของมหาวิทยาลัย เช่น บริษัท
ค่าใช้จ่ายลดลง และ/หรือกาไรเพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 20

1 คะแนน
1 คะแนน
1 คะแนน
3 คะแนน
2 คะแนน
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การบริหารจัดการ
ของมหาวิทยาลัย

ผลลัพธ์

U 5.5

มสด.

งานสร้างสรรค์บนความเชี่ยวชาญของมหาวิทยาลัย
มีโครงการ/กิจกรรมที่เกิดจากความเชี่ยวชาญของสวนดุสิต

มิติตามพันธกิจ การบริหารจัดการบนความเชี่ยวชาญของมหาวิทยาลัย

ปร

ชื่อตัวชี้วัด
Potential
นิยามตัววัด

รายการข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
เกณฑ์ประเมิน

งานสร้างสรรค์บนความเชี่ยวชาญ หรือนวัตกรรมของสวนดุสิต
1. ผลการปฏิบัติงานบนความเชี่ยวชาญของสวนดุสิตจนมีผลงานเป็นที่รู้จักยอมรับในฝีมือ ประทับใจ
ในการบริการ ตลอดจนการไว้วางใจให้มหาวิทยาลัยสวนดุสิตเป็นผู้ดาเนินงาน
2. การสร้ างนวัตกรรมกระบวนการทางาน (ทั้งงานประจา และ/หรืองานการให้ บริการภายนอก)
ในสไตล์ ก ารท างานของสวนดุสิ ตที่ต อบสนองวิถีใหม่ อาทิ การที่บุค ลากรจ่า ยเงิ นเพื่ อเข้ าร่ว ม
กิจกรรมการประชุม อบรม/สัมมนาภายในรูปแบบการเรียนการสอนที่ต่างจากเดิม การปฏิบัติงาน
ในวิถีใหม่
1. ผลการปฏิบัติงาน กิจกรรมและผลลัพธ์
2. แนวปฏิบัติใหม่ หรือวิถีใหม่ในการทางาน
3. ประโยชน์ที่ได้รับในระดับมหาวิทยาลัย ชุมชน สังคม หรือประเทศ
1. หลักฐานการดาเนินงาน ภาพถ่าย/ภาพข่าว
2. นโยบาย แนวปฏิบัติของภาครัฐ/จุดเน้นของมหาวิทยาลัย
เกณฑ์การพิจารณาผลลัพธ์การดาเนินงาน ดังนี้
ข้อ 1
ข้อ 2
ข้อ 3
ข้อ 4
ข้อ 5
ข้อ 6
ข้อ 7

ลูกค้า ผู้รับบริการ/ผู้ว่าจ้างต้องการให้มหาวิทยาลัยสวนดุสิตเป็นผู้
ดาเนินงาน
ผลการดาเนินงานระดับประเทศ และมีผลงานที่โดดเด่น ประทับใจ
และได้รับความชื่นชม
ผลการดาเนินงานระดับนานาชาติ และมีผลงานที่โดดเด่น
ประทับใจและได้รับความชื่นชม
ผลงาน/โครงการที่เกิดจากการสร้างนวัตกรรมที่เป็นรูปธรรมและมี
Impact ชัดเจน
กระบวนการทางานที่เป็นนวัตกรรมที่สอดรับกับวิถีใหม่
มาตรฐาน/แนวปฏิบัติ/ คู่มือการทางานรูปแบบใหม่ที่ยกระดับการ
ปฏิบัติงาน
บุคลากรส่วนมากมีพฤติกรรมการทางานใหม่ที่สอดรับวิถีใหม่อย่าง
ชัดเจน

1 คะแนน
1 คะแนน
2 คะแนน
1 คะแนน
1 คะแนน
1 คะแนน
1 คะแนน
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การบริหารจัดการ
ของมหาวิทยาลัย

ผลลัพธ์

U 5.6

มสด.

สร้างความเป็นสากลจากภายในมหาวิทยาลัย (IaH)
เกิดความเป็นสากลภายในมหาวิทยาลัย รวมถึงนักศึกษาและบุคลากร

มิติตามพันธกิจ การผลิตบัณฑิตที่สะท้อนความต้องการของชุมชนและสังคม

ปร

ชื่อตัวชี้วัด
Performance
นิยามตัววัด

รายการข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง

การสร้างความเป็นสากลจากภายในมหาวิทยาลัยสวนดุสิต
(Internationalization at home: IaH)
การสร้างความเป็นสากลจากภายในมหาวิทยาลัยสวนดุสิต (Internationalization at home:
IaH) หมายถึง การบูรณาการมิติระหว่างประเทศและระหว่างวัฒนธรรมสู่หลักสูตร การจัดการเรียน
การสอนที่ส่งเสริมความเป็นสากล การสร้างสภาพแวดล้อมภายในมหาวิทยาลัยสาหรับทุกคนและ
นักศึกษาภายในสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ในประเทศ การวิจัยที่มุ่งเน้นระดับนานาชาติไปจนถึงการใช้
นวัตกรรมสาหรับเทคโนโลยีดิจิตอล ตลอดจนถึงการปฏิสัมพันธ์ระหว่างนักศึกษาไทยและต่างชาติใน
มหาวิทยาลัย วิทยาเขต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งที่ต้องใช้ภาษากลางเพื่อการสื่อสารเหมือนกับ
มหาวิทยาลัยสวนดุสิตที่กรุงเทพ ภายใต้วิถีความเป็นสวนดุสิต (ดูรายละเอียดในข้อมูลอ้างอิง)
1. หลักสูตร แนวการจัดการเรียนการสอน มคอ.
2. กิจกรรม หลักฐาน ภาพถ่ายแสดงถึง IaH ในรูปแบบต่างๆ
3. MoU หรือข้อตกลงรูปแบบอื่น แสดงถึง IaH และมีกิจกรรมเกิดขึ้นแล้ว
นิยามของ European Association for International Education (EAIE) ก็ได้ให้แนวปฏิบัติที่เพื่อ
ปลูกฝังให้เกิด IaH ดังนี้
1) ส่งเสริมให้นักศึกษามีมุมมองที่เป็นสากลผ่านการเรียนในหลักสูตร ไม่ว่าจะได้ไปแลกเปลี่ยนไป
ต่างประเทศหรือไม่
2) ส่งเสริม IaH ไม่เฉพาะแค่วิชาเลือกหรือวิชาเฉพาะ
3) เน้น learning outcomes ของหลักสูตรที่มีมุมมองด้านต่างประเทศ
4) มีกิจกรรมนอกและในหลักสูตรทั่วทั้งสถาบัน
5) ส่งเสริมความหลากหลายทางวัฒนธรรมในห้องเรียน ให้ทุกคนมีส่วนร่วมในการเรียนรู้
การสอน และการประเมินผล
6) สร้างโอกาสให้นักศึกษามีประสบการณ์ทางวัฒนธรรมที่แตกต่างในชุมชน
7) ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกคนไม่เฉพาะนักวิชาการ/อาจารย์ และนักวิเทศฯ
8) ไม่จาเป็นต้องใช้ภาษาอังกฤษเสมอไป (เป็นภาษาที่ใช้มากกว่าภาษาถิ่น ใช้สื่อสารกับคน
ส่วนมากและหลากหลายพื้นที่นั้นๆ เช่น ภาษาจีน เป็นต้น)
9) ใช้ virtual mobility (Virtual Exchange) ให้เกิดการเรียน/ทากิจกรรมกับนักศึกษา
ในต่างประเทศเพื่อเพิ่มทักษะการสื่อสารและทางสังคม
10) สร้างความรู้สึกผูกพันที่มีความหมายให้กับนักศึกษาต่างชาติ
หรืออาจใช้มาตรฐานอื่นที่เป็นวัฒนธรรมที่ดีงานที่สะท้อนความเป็นสากลได้ อาทิ ความเป็น
สวนดุสิต รายละเอียด ดังนี้

61
11) บุคลิกภาพ ตามจุดเน้นของสวนดุสิต
12) ความประณีต ละเอียดถี่ถ้วน
13) การจัดสิ่งอานวยความสะดวกที่สะท้อนถึงความเป็นสากล เช่น ระบบ Internet/Wi-Fi
ร้านอาหาร ร้านกาแฟ ห้องน้า เป็นต้น
เกณฑ์ประเมิน

เกณฑ์การพิจารณาผลลัพธ์การดาเนินงาน ดังนี้
ข้อ 1
ข้อ 2
ข้อ 3

ข้อ 4

ข้อ 5
ข้อ 6
ข้อ 7
ข้อ 8

หลักสูตร (ทั้งระยะสั้นและระยะยาว) ที่บรรจุลักษณะ IaH ไว้
ในหลักสูตร ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 หลักสูตร
มีการใช้ประโยชน์จากเครือข่ายนานาชาติ เช่น วิธีการจัดการ
เรียนการสอน การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ไม่น้อยกว่า 30
โครงการ/กิจกรรม
นักศึกษาต่างชาติมาศึกษา (ทั้งระยะสั้น/ระยะยาว) ใน
มหาวิทยาลัย อย่างน้อย 4 กลุ่ม
(หากกลุ่มใดมีจานวนนักศึกษาต่างชาติมากกว่า 15 คนต่อ
กลุ่ม ให้ + เพิ่มกลุ่มละ 1 คะแนน)
การจัดการเรียนการสอน/การปฏิบัติงานโดยเลือกใช้
เทคโนโลยีที่เหมาะสมกับการเรียนรู้ข้ามวัฒนธรรมรวมถึงการ
Virtual Exchange กับคู่ความร่วมมือ หรือแม้แต่ศิษย์เก่า
ผ่านสื่อเทคโนโลยี มีกิจกรรมการเรียนการสอน /กิจกรรม
สนับสนุนที่มองเห็นหรือมีผลเด่นชัด
ถ้ามี แต่ยังไม่เห็นเด่นชัด = 0.5 คะแนน
สภาพแวดล้อม การจัดการเรียนการสอนที่แสดงถึงความเป็น
สากล ประกอบอยู่ในสภาพแวดล้อม
สภาพแวดล้อมโดยรวมของหน่วยงาน และความเป็นอยู่ที่
แสดงให้เห็นถึงความเป็นสากล
บุคลากรมีบุคลิกภาพที่ดีตามแบบฉบับความเป็นสวนดุสิต
ถ้า 1 ใน 3 ของบุคลากรยังต้องปรับปรุง = 0.5 คะแนน
นักศึกษามีบุคลิกภาพที่ดีตามแบบฉบับความเป็นสวนดุสิต
ถ้า 1 ใน 3 ของนักศึกษายังต้องปรับปรุง = 0.5 คะแนน

1 คะแนน
1 คะแนน
1 คะแนน

1 คะแนน

1 คะแนน
1 คะแนน
1 คะแนน
1 คะแนน
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นวัตกรรม/งานสร้างสรรค์บนความเชี่ยวชาญของมหาวิทยาลัย

การบริหารจัดการ
ของมหาวิทยาลัย

ผลลัพธ์

มีโครงการ/กิจกรรมที่ตอบสนองแผนการปฎิรูปการศึกษา
การผลิตบัณฑิตและการบริหารจัดการที่มีส่วนร่วมในการปฏิรูป
การศึกษาของประเทศ

U 5.7

มสด.

มิติตามพันธกิจ

ปร

ชื่อตัวชี้วัด
Potential
นิยามตัววัด

การปฏิบัติงานที่ตอบสนองต่อแผนปฏิรูปการศึกษาของประเทศ

การปฏิบัติงานที่คานึงแผนการปฎิรูปการศึกษา 20 ปี ของประเทศ มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นส่วนหนึ่ง
ของการยกระดับการศึกษาของประเทศ โดยนาแนวทางการปฏิรูปการศึกษาของประเทศมาแนวทาง
และเป็นส่วนหนึ่งของการวางแผนการกลยุทธ์เพื่อเป็นแนวทางให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการจัด
การศึกษาการ ดาเนินโครงการหรือกิจกรรมให้กับเพื่อให้การเปลี่ยนแปลง ยกระดับการศึกษาของ
มหาวิทยาลัยให้เข้มแข็งและมีคุณภาพตามนโยบายของมหาวิทยาลัย
รายการข้อมูล 1. แผนกลยุทธ์/แนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับการปฏิรูปการศึกษา
2. ผลการปฏิบัติงาน โครงการ/กิจกรรมและผลลัพธ์
3. ประโยชน์ที่ได้รับในระดับมหาวิทยาลัยและการศึกษาของประเทศ
ข้อมูลอ้างอิง แผนการปฏิรูปการศึกษาของประเทศในประเด็นที่เกี่ยวข้อง
เกณฑ์ประเมิน เกณฑ์การพิจารณาผลลัพธ์การดาเนินงาน ดังนี้
ข้อ 1
ข้อ 2
ข้อ 3
ข้อ 4
ข้อ 5

สาขาอัตลักษณ์ มีโครงการที่ตอบสนองต่อแผนปฏิรูปการศึกษาของ
ประเทศ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 ต่อโครงการทั้งหมด
ถ้ามี แต่น้อยกว่าร้อยละ 20 = 0.5 คะแนน
สาขาทีไ่ ม่ใช่อัตลักษณ์ มีโครงการที่ตอบสนองต่อแผนปฏิรูป
การศึกษาของประเทศ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 ต่อโครงการทั้งหมด
ถ้ามี แต่น้อยกว่าร้อยละ 20 = 0.5 คะแนน
มหาวิทยาลัยมีโครงการที่ตอบสนองต่อแผนปฏิรูปการศึกษาของ
ประเทศ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 ต่อโครงการทั้งหมด
ถ้ามี แต่น้อยกว่าร้อยละ 20 = 0.5 คะแนน
ถ้าโครงการในข้อ 1-3 ข้างต้น เป็นโครงการระดับประเทศ
เกิดการเปลี่ยนแปลง เห็นได้ชัดว่ามีการปฎิรูประบบการศึกษาได้จริง
ทั้งในระดับมหาวิทยาลัยและ/หรือส่งผลถึงระดับประเทศ

1 คะแนน
1 คะแนน
1 คะแนน
1 คะแนน
1 คะแนน
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SDU 5
การบริหารจัดการ
ของมหาวิทยาลัย
U 5.8

ผลลัพธ์

หน่วยงานการศึกษานอกที่ตั้งมีการบริหารจัดการภายใต้
มาตรฐานเดียวกัน

มิติตามพันธกิจ การบริหารจัดการคุณภาพของมหาวิทยาลัย

มสด.
ปร

ชื่อตัวชี้วัด
Performance
นิยามตัววัด

รายการข้อมูล
สูตรคานวณ
ข้อมูลอ้างอิง
เกณฑ์ประเมิน

ความเชื่อมโยงระหว่างมหาวิทยาลัยกับการจัดการศึกษานอกสถานที่ตั้ง
การบริหารงานที่เกิดจากความเชื่อมโยง หมายถึง มหาวิทยาลัยมีการวางระบบการจัดการศึกษานอก
สถานที่ตั้ง โดยมีการเชื่อมโยงมาตรฐานและการปฏิบัติงานระหว่างมหาวิทยาลัยกับวิทยาเขตและ
ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง เพื่อให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน ในประเด็นต่อไปนี้ 1) โครงสร้างการบริหาร
จัดการและระบบบริหารงานบุคคล 2) ระบบทะเบียนนักศึกษา 3) การบริหารวิชาการ/การเรียนการ
สอน (ภายใต้กากับของคณะที่เปิดสอนหลักสูตรนั้น ๆ) 4) ระบบการเงินตามระเบียบของมหาวิทยาลัย
และ 5) การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน และเป็นไปตามมาตรฐานการจัดการศึก ษานอกสถาน
ที่ตั้งของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ พ.ศ.2560 ที่กาหนด
1. รายชื่อหลักสูตรที่เปิดสอน ณ วิทยาเขต/ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง
2. วิธีการเชื่อมโยงมาตรฐานและการปฏิบัติงาน
จานวนหลักสูตรที่มีผลการเชื่อมโยงมาตรฐานและการปฏิบัติงานครบทุกประเด็น x 100
จานวนหลักสูตรทั้งหมดที่เปิดสอน ณ วิทยาเขต/ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง
ข้อมูลหลักสูตรที่เปิดสอน ณ วิทยาเขต/ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง
เกณฑ์การพิจารณาผลลัพธ์การดาเนินงาน ดังนี้
ข้อ 1
ข้อ 2
ข้อ 3
ข้อ 4
ข้อ 5

ผลการดาเนินงานต่ากว่า ร้อยละ 50
ผลการดาเนินงานตั้งแต่ ร้อยละ 50 ถึง 64
ผลการดาเนินงานตั้งแต่ ร้อยละ 65 ถึง 79
ผลการดาเนินงานตั้งแต่ ร้อยละ 80 ถึง 89
ผลการดาเนินงานตั้งแต่ ร้อยละ 90 ขึ้นไป

1 คะแนน
2 คะแนน
3 คะแนน
4 คะแนน
5 คะแนน
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การบริหารจัดการ
ของมหาวิทยาลัย

ผลลัพธ์

U 5.9

มสด.

เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรมีศักยภาพสูง
บุคลากรมีศักยภาพสูง

มิติตามพันธกิจ การบริหารจัดการเชิงรุกของมหาวิทยาลัย

ปร

ชื่อตัวชี้วัด
Potential
นิยามตัววัด

การพัฒนาศักยภาพของบุคลากร

การที่บุคลากรได้เข้าร่วมการอบรมจากสถาบันระดับประเทศที่มีความเชี่ยวชาญในด้านต่าง ๆ เพื่อ
พัฒ นาศักยภาพที่ส อดคล้ องกับพันธกิจ ภาระงาน งานที่ได้รับมอบหมาย หรือทักษะที่จาเป็นใน
ปัจ จุบั นและ หรือทักษะใหม่/ เพื่อใช้ศักยภาพนั้นสร้างสรรค์ /พัฒ นาเพื่อยกระดับการทางานจนมี
ผลงานเป็นที่ประจักษ์
รายการข้อมูล 1. Certificate จากสถาบันการศึกษาที่มีชื่อเสียงหรือได้รับการยอมรับในระดับนานาชาติ
2. ประกาศนียบัตร/วุฒิบัตร จากสถาบันที่มีชื่อเสียงหรือได้รับการยอมรับในระดับประเทศ
3. ผลงานที่พัฒนาหรือสร้างที่เกิดจากการนาความรู้ ความสามารถที่ได้รับจากการอบรม
4. ความพึงพอใจของผู้รับบริการ
ข้อมูลอ้างอิง 1. สายวิชาการหรืออาจารย์ วัดความพึงพอใจจากผู้เรียน/ผู้รับการฝึกอบรมในเนื้อหาหรือเทคนิค
ที่ได้รับจากการอบรม
2. สายสนับสนุน วัดความพึงพอใจจากผู้รับบริการทั้งในและนอกหน่วยงานในเนื้ อหาหรือเทคนิค
ที่ได้รับจากการอบรม
เกณฑ์ประเมิน เกณฑ์การพิจารณาผลลัพธ์การดาเนินงาน ดังนี้
ข้อ 1

ข้อ 2
ข้อ 3
ข้อ 4

บุคลากรได้รับ Certificate ที่ยกระดับวิชาชีพ/อาชีพการงาน
จากสถาบันการศึกษาที่มีชื่อเสียงหรือได้รับการยอมรับใน
ระดับโลก/นานาชาติ (หากมากกว่า ร้อยละ 10 ของบุคลากร
ทั้งหมด + 1 คะแนน)
บุคลากรได้รับประกาศนียบัตร/วุฒิบัตรระดับประเทศ
จากสถาบันที่มีชื่อเสียงหรือเชี่ยวชาญในด้านนั้น ๆ
(หากมากกว่า ร้อยละ 20 ของบุคลากรทั้งหมด + 1 คะแนน)
บุคลากรได้รับประกาศนียบัตร/วุฒิบัตร ที่แสดงถึงการ
up-skills/re-skills ที่สอดคล้องกับพัฒนางาน ร้อยละ 30
ผลงานที่สร้างหรือพัฒนาจากพัฒนาศักยภาพที่ได้รับ
Certificate ประกาศนียบัตร วุฒิบัตร จานวน 5-10 ผลงาน
หรือไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของจานวนประกาศนียบัตรที่ได้รับ

3 คะแนน

2 คะแนน
1 คะแนน
1 คะแนน
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ข้อ 5
ข้อ 6

ความพึงพอใจของผู้รับบริการจากข้อ 4 เชิงปริมาณร้อยละ 80 1 คะแนน
และ/หรือเชิงคุณภาพ ผลจากการสัมภาษณ์ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ที่เป็นเอกฉันท์ (สัมภาษณ์หรือแสดงหลักฐานประกอบ)
ผลคะแนนสอบภาษาอังกฤษของบุคลากรไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 1 คะแนน
ของบุคลากรทั้งหมด ทีเ่ ป็นไปตามมาตรฐานระดับนั้นๆ (อายุ
ไม่เกิน 2 ปี)
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การบริหารจัดการ
ของมหาวิทยาลัย

ผลลัพธ์

U 5.10
ปรชื่อตัวชี้วัด

Potential
นิยามตัววัด

รายการข้อมูล

ข้อมูลอ้างอิง

เกณฑ์ประเมิน

มสด.

สร้างการรับรู้และรูจ้ ักมหาวิทยาลัยและความเป็นสวนดุสิต
บุคคลภายนอกรู้จักมหาวิทยาลัยและคณะ/โรงเรียน/หน่วยงาน

มิติตามพันธกิจ การบริหารจัดการของมหาวิทยาลัย

ความสามารถด้านการสื่อสารองค์การ
การผลิตสื่อและการสื่อสารให้นักเรียน ประชาชน และกลุ่มเป้าหมาย รับรู้-รู้จักมหาวิทยาลัย ผ่านสื่อ
สมั ย ใหม่ ทุ ก ช่ อ งทาง ทั้ ง offline และ online อาทิ Website Facebook, Twitter, Instragram,
Line, TikTok, wechat/application ที่สื่อสารกับประเทศจีน และ/หรือประเทศอื่น ๆ เพื่อสื่อสาร
ข้อมูลที่จะสร้างความรู้จักมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ความเชี่ยวชาญ และ/หรือความเป็นสวนดุสิตใน
แง่มุมต่าง ๆ ให้มากขึ้น
1. จานวนผู้ติดตาม/ยอดไลน์/ สมาชิกในทุกช่องทาง ทั้งสื่ อหลักและรองที่สื่อสารเรื่องราวเกี่ยวกับ
หน่วยงานและมหาวิทยาลัย
2. จานวนสื่อ offline ที่มี Impact
3. จานวนสื่อ Info Graphic, Storytelling, ข่าวประชาสัมพันธ์ ที่เกี่ยวข้องกับ มหาวิทยาลัย ซึ่งผลิต
โดยหน่วยงานผู้รับผิดชอบหลักของมหาวิทยาลัย
4. จานวนลูกค้า/นักศึกษาที่เลือกที่ใช้บริการ ที่แสดงได้ว่าได้รับข้อมูลข่าวสารจากสื่อต่างๆ
1. ยอดติดตาม (followers) Facebook ตัวอย่างเช่น เพจหลัก มสด. 45,699 (ข้อมูล ณ พ.ค. 63)
(มหาวิทยาลัยอื่น 180,000 - 480,000)
2. กลุ่มออนไลน์ที่ใช้สื่อสารกับลูกค้า
3. ใช้ช่องทางหลักที่สร้างโดยมหาวิทยาลัย
เกณฑ์การพิจารณาผลลัพธ์การดาเนินงาน ดังนี้
ข้อ 1

ข้อ 2

การสื่อสารผ่านช่องทาง Social Media ครอบคลุมตรงกับ
1 คะแนน
กลุ่มเป้าหมาย รวมถึงกลุ่มนักศึกษาต่างชาติ ทั้งภาษาไทย อังกฤษ
จีน เป็นต้น การให้คะแนน
ถ้ามี
= 0.25 - 0.5 คะแนน
ถ้าครอบคลุม
= 0.5 คะแนนขึ้นไป
(ผู้ประเมินจะพิจารณาจากผลงานเทียบกับสิ่งที่ควรจะเป็นเมื่อ
เทียบกับกลุ่ม/อุตสาหกรรมเดียวกัน)
การผลิตเนื้อหาสื่อ (Content) ในรูปแบบที่ทันสมัย ที่สร้าง
1 คะแนน
ภาพลักษณ์ อัตลักษณ์ จุดเน้น และความเชี่ยวชาญ/ผลงาน
สร้างสรรค์ของหน่วยงาน ที่ครอบคลุมจุดเน้นที่ต้องการสื่อไปยัง
ภายนอก การให้คะแนน ดังนี้
ถ้ามี
= 0.25 - 0.5 คะแนน
ถ้าครอบคลุมจุดเน้น = 0.5 คะแนนขึ้นไป
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ข้อ 3
ข้อ 4

ข้อ 5
ข้อ 6

จานวนการติดตามสื่อสังคมออนไลน์ รวมทุกช่องทาง ที่เป็น
ช่องทางหลักของมหาวิทยาลัย มากกว่า 200,000
followers/Subscribes
จานวนสื่อ (ชิ้นงาน) offline ทีม่ ี Impact ต่อการรับรู้/รู้จัก
หน่วยงาน ความเป็นสวนดุสิตในประชาชน (บุคคลภายนอก)
(พิจารณาจาก จานวนชิ้นงาน และความถี่/ความต่อเนื่อง
ในการเผยแพร่)
การรับรู้ข้อมูลข่าวสารของบุคคลภายนอก ที่ส่งผลจานวนผู้สนใจ/
ผู้สมัครเรียนที่เพิ่มขึ้น
ลูกค้าที่มารับบริการ หรือสั่งสินค้าเพิ่มขึ้นอันเนื่องมาจากการรับ
ข้อมูลข่าวสารทางสื่อสังคมออนไลน์ (แสดงหลักฐานจานวนที่
แสดงถึงการเจริญเติบโตของลูกค้าและยอดขายที่มีผล
ประกอบการเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสาคัญ + เพิ่ม 1 คะแนน)

1 คะแนน
1 คะแนน

1 คะแนน
1 คะแนน
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นวัตกรรม/งานสร้างสรรค์บนความเชี่ยวชาญของมหาวิทยาลัย

การบริหารจัดการ
ของมหาวิทยาลัย

ผลลัพธ์

ผลิตภัณฑ์ใหม่ที่หลากหลายและตรงกับความต้องการของลูกค้า

U 5.11

มสด.

มิติตามพันธกิจ การบูรณาการนโยบายและบริหารจัดการของมหาวิทยาลัย

ปร

ชื่อตัวชี้วัด
Potential
นิยามตัววัด

การสร้าง/พัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ที่หลากหลายและตรงกับความต้องการของลูกค้า/ตลาด

1. ผลิ ตภัณฑ์ / บริ การใหม่ที่มีการพัฒ นาให้ เป็นทางเลื อกใหม่ และหรือตรงกับความต้องการของ
ลูกค้า/ตลาด โดยบุคลากรในหน่วยงาน หน่วยงานอิสระใช้ศักยภาพในการพัฒนาหน่วยงาน ด้วย
การคิดค้นผลิตภัณฑ์/บริการใหม่เพื่อสร้างทางเลือกให้กับลูกค้าทั้งลูกค้าเก่าและใหม่ หรือตรงกับ
ความต้องการของตลาด และสร้างรายได้เพิ่มให้กับหน่วยงาน
2. หากเป็นสายวิชาการ ผลิตภัณฑ์ (สินค้า/บริการ) ที่สร้าง/พัฒนาขึ้น สอดคล้องกับทิศทาง/จุดเน้น
ของมหาวิทยาลัย โดยใช้ความเชี่ยวชาญของบุคลากรทั้งในและนอกหน่วยงาน
รายการข้อมูล 1. นโยบาย แนวทางเชิงกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัยมาและจุดเน้นของมหาวิทยาลัยตามปฏิบัติ
2. จานวนผลิตภัณฑ์/บริการใหม่
3. ประโยชน์ที่ได้รับในระดับมหาวิทยาลัยและสังคม
ข้อมูลอ้างอิง ข้อมูลผลิตภัณฑ์/บริการใหม่ที่คิดค้นขึ้นและตรงกับความต้องการของลูกค้า
เกณฑ์ประเมิน เกณฑ์การพิจารณาผลลัพธ์การดาเนินงาน ดังนี้
ข้อ 1
ข้อ 2
ข้อ 3
ข้อ 4
ข้อ 5

จานวนผลิตภัณฑ์/บริการใหม่ ไม่น้อยกว่า 40 รายการ
จานวนหน่วยงานที่สร้างผลิตภัณฑ์/บริการใหม่
ไม่น้อยกว่า 5 หน่วยงาน
ผลลัพธ์ใหม่ (หมายถึง สินค้า/บริการ/กระบวนการทางาน) ที่
หน่วยงานไม่เคยมี/ไม่เคยทามาก่อน
จานวนลูกค้า/ผู้รับบริการใหม่เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสาคัญ
รายได้เพิ่มขึ้นจากการผลิตภัณฑ์ใหม่และ/หรือรายได้รวม ที่เพิ่มขึ้น
อย่างมีนัยสาคัญ

1 คะแนน
1 คะแนน
1 คะแนน
1 คะแนน
1 คะแนน
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การบริหารจัดการ
ของมหาวิทยาลัย

ผลลัพธ์

U 5.12
ชื่อตัวชี้วัด
Performance
นิยามตัววัด

รายการข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
เกณฑ์ประเมิน

มิติตามพันธกิจ

มสด.

สร้างมูลค่าเพิ่มบนความเชี่ยวชาญของมหาวิทยาลัย
ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการและความอยู่รอดอย่างยั่งยืนของมหาวิทยาลัย

การบริหารจัดการบนพื้นฐานการบริการตามมาตรฐานของสวนดุสิต

การบริการตามมาตรฐานของสวนดุสิต (ระบุหน่วยงาน/งานที่จะประเมิน)
การบริการตามมาตรฐานของสวนดุสิต หมายถึง การออกแบบกระบวนการบริการที่จะส่งมอบการ
บริการที่เหนือการคาดหวังของผู้รับบริการ และสะท้อนถึงความประณีต และเอียดอ่อนน้อม และความ
ใส่ใจในผู้รับบริการ บนมาตฐานความเป็นสากล รวดเร็ว ถูกต้อง ยิ้มแย้มแจ่มใสและมีความกระตือรือร้น
ในการที่จะให้บริการ และแสดงถึงการมีบุคลิกภาพที่ดีและมีความเป็นมืออาชีพ
1. จานวนกิจกรรม/โครงการบริการ
2. ข้อมูลคะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจของผู้รับบริการในแต่ละกิจกรรม/โครงการบริการจากทุกโครงการ
ข้อมูลกิจกรรมโครงการบริการเพื่อการพัฒนา/ปรับปรุง/
ความพึงพอใจของลูกค้ากลุ่มเป้าหมายของทุกโครงการที่จัด
เกณฑ์การพิจารณาผลลัพธ์ของกระบวนการและผลการดาเนินงาน ดังนี้
ข้อ 1
ข้อ 2
ข้อ 3
ข้อ 4

ข้อ 5
ข้อ 6
ข้อ 7

การติดต่อประสานงานได้รับข้อมูลที่ครบถ้วน เข้าใจดี
การให้ข้อมูล/ความช่วยเหลืออย่างดีเมื่อมีข้อสงสัย/ประสบ
ปัญหา
การให้บริการด้วยความรวดเร็ว ถูกต้อง
(พิจาราณาจากหลักฐานคาติ-ชม)
การบริการแสดงออกถึงความเป็นสวนดุสิตได้อย่างชัดเจน
(แสดงถึงรูปแบบ/ลักษณะการบริการ การจัดตกแต่ง
สถานที่ อุปกรณ์ เครื่องใช้ เช่น ไม่ใช้ภาชนะพลาสติกใน
การเสริฟ การใช้ที่รองแก้วในการเสริฟน้า เป็นต้น
ผู้ให้บริการแสดงให้เห็นได้ชัดว่ามีความเป็นมืออาชีพ
การบริการภายในได้รับความพึงพอใจมาก (แสดงหลักฐาน
หรือจากการสัมภาษณ์ประกอบ หรือความพึงพอใจ
ร้อยละ 85 ขึ้นไป)
การบริการภายนอก/บุคคลภายนอกได้รับความพึงพอใจ
มาก (แสดงหลักฐาน หรือจากการสัมภาษณ์ประกอบ หรือ
ความพึงพอใจ ร้อยละ 85 ขึ้นไป)

1 คะแนน
1 คะแนน
1 คะแนน
1 คะแนน

1 คะแนน
1 คะแนน
1 คะแนน
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SDU 5

วัตถุประสงค์

การบริหารจัดการ
ของมหาวิทยาลัย

ผลลัพธ์

U 5.13

การสร้างมูลค่าเพิ่มบนความเชี่ยวชาญของมหาวิทยาลัย
นวัตกรรมกระบวนการ : การทางานเร่งด่วน/ภาวะฉุกเฉิน

มิติตามพันธกิจ การบริหารจัดการเชิงรุกของมหาวิทยาลัย

มสด.

ปร

ชื่อตัวชี้วัด
ระบบการปฏิบัติงานฉุกเฉิน
Performance
นิยามตัววัด
การวางระบบการทางานที่มีมาตรฐานเพื่อแก้ไขปัญหาเร่งด่วน หรือวางระบบการทางานใหม่เพื่อ
ยกระดับการทางานที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น ลดความล่าช้า ลดความเสียหายอันเกิดจากการทางาน
แบบเดิม อันจะส่งผลต่อต้นทุนการบริหารจัดการในระยะยาว รวมถึงสาเหตุแห่งความเสียหายอันอาจ
ส่งผลต่อสุขภาพ ชีวิตและทรัพย์สินของบุคลากร
รายการข้อมูล 1. แผนบริหารความเสี่ยง/แผนฉุกเฉิน
2. แนวปฏิบัติและผลการดาเนินงาน
3. มาตรฐานการทางานใหม่
ข้อมูลอ้างอิง นโยบาย/แนวทางการดาเนินการด้านความเสี่ยง และการแก้ไขปัญหาเร่งด่วน
การทางานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
เกณฑ์ประเมิน เกณฑ์การพิจารณาผลลัพธ์การดาเนินงาน ดังนี้
ข้อ 1
ข้อ 2
ข้อ 3
ข้อ 4
ข้อ 5
ข้อ 6

นโยบายการบริหารที่ให้ความสาคัญต่อการปกป้องดูแลชีวิต
และทรัพย์สินภายในหน่วยงาน โดยมีการกาหนดนโยบาย/
แนวทาง/แผนการบริหารความเสี่ยงและแผนฉุกเฉิน
ทีมเฉพาะกิจ/บุคคลที่ได้รับมอบหมายจากผู้บริหาร
ในการวางแผน ดาเนินการป้องกันแก้ไขปัญหาได้ภายใน
ภายใน 1-2 ชั่วโมง หลังจากได้รับเรื่อง
ระบบการสื่อสารที่ครอบคลุมถึงหน่วยงานและบุคลากร
อย่างทั่วถึงภายใน 24 ชั่วโมง หน่วยงานและบุคลากร
ดาเนินการ/ปฏิบัติตามได้อย่างถูกวิธี
บรรทัดฐาน/มาตรฐานการทางานใหม่
การนาเทคโนโลยี/แอปพลิเคชั่นที่รองรับการดาเนินการ
ทาให้ติดต่อสื่อสารกันได้ บุคลากรสามารถเข้าถึงง่ายและ
ใช้ประโยชน์ได้สะดวก
ทรัพย์สินของบุคลากรและทรัพย์สินมหาวิทยาลัย ไม่เกิด
ความเสียหาย ถ้าเกิด ก็เกิดผลกระทบอยู่ในระดับที่ยอมรับได้
อันเนื่องมากจากการมีทีมงานป้องกันและแก้ไข

1 คะแนน
1 คะแนน
1 คะแนน
1 คะแนน
1 คะแนน
1 คะแนน

ส่วนที่ 2.2
เกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
ระดับหน่วยงาน
SDU 1

วัตถุประสงค์

ผลลัพธ์ผู้เรียน

ผลลัพธ์

D 1.1
ชื่อตัวชี้วัด
Performance
นิยามตัววัด
รายการข้อมูล

สูตรคานวณ

ข้อมูลอ้างอิง
เกณฑ์ประเมิน

การพัฒนาชุมชนระดับท้องถิ่นและผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ความสามารถเป็นหลัก
ในการขับเคลื่อนพัฒนาและเปลี่ยนแปลงในระดับท้องถิ่นและภูมิภาค

อัตราการจบตรงสาขา VS อัตราการได้งานทา

มิติตามพันธกิจ การผลิตบัณฑิตที่สะท้อนความต้องการของชุมชนและสังคม
อว.
1.1
อัตราการได้งานทาในพื้นที่หรือภูมิภาคของบัณฑิต
(Percentage of Graduate Employed in Region)
สัดส่วนอัตราการได้งานในพื้นที่หรือประกอบอาชีพหลังสาเร็จการศึกษาภายในระยะเวลา 1 ปี ใน
พื้นที่ที่มหาวิทยาลัยได้รับผิดชอบดูแล (350 กม.) หรือตามเจตจานงค์ของผู้เรียน/ผู้ปกครอง
1. จานวนบัณฑิต (ปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา) ที่สาเร็จการศึกษาได้งานทาในพื้นที่หรือภูมิภาค
หมายถึง บัณฑิต (ปริญญาตรีและบัณฑิตศึ กษา) ที่สาเร็จการศึกษาระดับชั้นปริญญาได้งานทาใน
พื้นที่หรือภูมิภาคในพื้นที่ที่มหาวิทยาลัยได้รับผิดชอบดูแล (350 กม.) ในรอบปีการศึกษาที่ผ่านมา
2. การแสดงเจตจานงค์การทางานและหรือสถานที่ที่ต้องการทางานของผู้เรียน/ผู้ปกครอง
3. จานวนบัณฑิตทั้งหมด หมายถึง บัณฑิ ต (ปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา) ที่สาเร็จการศึกษาระดับ
ชั้นปริญญาที่รายงานในระบบ CHE QA Online ในรอบปีการศึกษาที่ผ่านมา
จานวนบัณฑิต (ปริญญาตรี และ บัณฑิตศึกษา)
ที่สาเร็จการศึกษาได้งานทาในพื้นที่หรือภูมิภาค
X 100
จานวนบัณฑิตทั้งหมด
ข้อมูลภาวะการมีงานทาของบัณฑิตของมหาวิทยาลัย
เกณฑ์การพิจารณาจานวนบัณฑิตปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาที่สาเร็จการศึกษา ได้งานทาในพื้นที่ที่
กาหนด ตามระดับผลการดาเนินงาน ดังนี้
ระดับ 1
ระดับ 2
ระดับ 3
ระดับ 4
ระดับ 5

ไม่น้อยกว่าหรือเท่ากับ ร้อยละ 20
ไม่น้อยกว่าหรือเท่ากับ ร้อยละ 40
ไม่น้อยกว่าหรือเท่ากับ ร้อยละ 60
ไม่น้อยกว่าหรือเท่ากับ ร้อยละ 80
ไม่น้อยกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 90

1 คะแนน
2 คะแนน
3 คะแนน
4 คะแนน
5 คะแนน

72
ะเ ตั

SDU 1

วัตถุประสงค์

ผลลัพธ์ผู้เรียน

ผลลัพธ์

D 1.2

ชื่อตัวชี้วัด
Potential
นิยามตัววัด
รายการข้อมูล

สูตรคานวณ
ข้อมูลอ้างอิง
เกณฑ์ประเมิน

อว.

หลักสูตรตอบสนองต่อการพัฒนาเชิงพื้นที่

มิติตามพันธกิจ การจัดการเรียนการสอน

ความสอดคล้องของหลักสูตร
(Curriculum Alignment)
สัดส่วนจานวนหลักสูตรที่สอดคล้องกับความต้องการของสังคมและชุมชนต่อหลักสูตรทั้งหมดของ
มหาวิทยาลัย
1. จานวนหลักสูตรเชิงพื้นที่ (Curriculum Area Mapping) หมายถึง หลักสูตรทั้งหลักสูตรในระดับ
ปริญญา (Degree) และหลักสูตรประกาศนียบัตร (Non-degree) ที่ตอบสนองต่อการพัฒนาเชิง
พื้นที่ในรอบปีการศึกษาที่ผ่านมา
2. จานวนหลักสูตรทั้งหมด หมายถึง หลักสูตรทั้งหลักสูตรในระดับปริญญา (Degree) และหลักสูตร
ประกาศนียบัตร (Non-degree) ทั้งหมดของมหาวิทยาลัยที่ได้รายงานในระบบ CHE QA Online
ในรอบปีการศึกษาที่ผ่านมา
จานวนหลักสูตรเชิงพื้นที่ X 100
จานวนหลักสูตรทั้งหมด
ข้อมูลหลักสูตรทั้งหลั กสูตรในระดับปริญญา (Degree) (Curriculum Area Mapping) และหลักสูตร
ประกาศนียบัตร (Non-degree) ของมหาวิทยาลัย
เกณฑ์การพิจารณาระดับศักยภาพการดาเนินงานของมหาวิทยาลัย ดังนี้
จานวนหลักสูตรเชิงพื้นที่
ระดับ 1
ระดับ 2
ระดับ 3
ระดับ 4
ระดับ 5

ะเ

การพัฒนาชุมชนระดับท้องถิ่นและผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ความสามารถเป็น
หลักในการขับเคลื่อนพัฒนาและเปลี่ยนแปลงในระดับท้องถิ่นและภูมิภาค

ไม่น้อยกว่าหรือเท่ากับ ร้อยละ 20
ไม่น้อยกว่าหรือเท่ากับ ร้อยละ 40
ไม่น้อยกว่าหรือเท่ากับ ร้อยละ 60
ไม่น้อยกว่าหรือเท่ากับ ร้อยละ 80
ไม่น้อยกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 90

1 คะแนน
2 คะแนน
3 คะแนน
4 คะแนน
5 คะแนน
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SDU 1

วัตถุประสงค์

ผลลัพธ์ผู้เรียน

ผลลัพธ์

D 1.3

อว.

หลักสูตรเปิดโอกาสให้ชุมชน ปราช์ญชุมชน ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียร่วมกาหนด
ทิศทางในการจัดการเรียนการสอน
หลักสูตรที่มีการจัดการร่วมกับผูม้ ีสว่ นได้ส่วนเสียและนาสูก่ ารพัฒนาชุมชน
ท้องถิ่น

มิติตามพันธกิจ การจัดการมีผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

ชื่อตัวชี้วัด
Potential
นิยามตัววัด

การมีส่วนร่วมของสังคมและชุมชน
(Inclusive Community)
สัดส่วนจานวนหลักสูตรที่ เปิดโอกาสให้ชุมชน ปราชญ์ชุมชน ผู้ใช้บัณฑิต องค์กร/หน่วยงานในพื้นที่
ได้มีโอกาสการกาหนดทิศทางการดาเนินงานในการสอน การบริหาร เป็นสิ่งที่แสดงให้เห็นถึงการมี
ส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วยเสียของมหาวิทยาลัยในพื้นที่ ภูมิภาคที่สามารถนาไปสู่การพัฒนาสังคม
และชุมชนในพื้นที่ และภูมิภาค
รายการข้อมูล 1. จ านวนหลั กสู ตรที่ชุมชน องค์กร/หน่ว ยงานในพื้นที่ มีส่ วนร่วมในการจัดการศึกษา หมายถึง
หลักสูตรที่ชุมชน/ปราชญ์ชุมชน ผู้ใช้บัณฑิต องค์กร/หน่วยงานในพื้นที่ได้มีส่วนร่วมในการจัด
การศึกษา ทั้งหลักสูตรในระดับปริญญา (Degree) และหลักสูตรประกาศนียบัตร (Non-degree)
อาทิ การกาหนดทิศทางการดาเนินงาน การสอน การบริหาร ในรอบปีการศึกษาที่ผ่านมา
2. จ านวนหลั ก สู ต รทั้ง หมดของมหาวิ ทยาลั ย หมายถึ ง หลั กสู ต รทั้ ง หลั ก สู ต รในระดั บ ปริ ญ ญา
(Degree) และหลักสูตรประกาศนียบัตร (Non-degree) ของมหาวิทยาลัยที่ได้รายงานในระบบ
CHE QA Online ในรอบปีการศึกษาที่ผ่านมา
สูตรคานวณ
จานวนหลักสูตรที่ชุมชน/ปราชญ์ชุมชน ผู้ใช้บัณฑิต องค์กร/
หน่วยงานในพื้นที่มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา
X 100
จานวนหลักสูตรทั้งหมดของมหาวิทยาลัย
ข้อมูลอ้างอิง ข้อมูลหลักสูตรทั้งหลักสูตรในระดับปริญญา (Degree) และหลักสูตรประกาศนียบัตร (Non-degree)
ของมหาวิทยาลัย
เกณฑ์ประเมิน เกณฑ์การพิจารณาระดับศักยภาพการดาเนินงานของมหาวิทยาลัย ดังนี้
จานวนหลักสูตรทีเ่ ชิงชุมชน/ปราชญ์ชุมชน ผู้ใช้บัณฑิต องค์กร/หน่วยงานในพื้นที่มีส่วนร่วมในการจัด
การศึกษา
ระดับ 1
ระดับ 2
ระดับ 3
ระดับ 4
ระดับ 5
ะเ

ไม่น้อยกว่าหรือเท่ากับ ร้อยละ 5
ไม่น้อยกว่าหรือเท่ากับ ร้อยละ 10
ไม่น้อยกว่าหรือเท่ากับ ร้อยละ 20
ไม่น้อยกว่าหรือเท่ากับ ร้อยละ 30
ไม่น้อยกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 40

1 คะแนน
2 คะแนน
3 คะแนน
4 คะแนน
5 คะแนน
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อาจารย์มีความรู้ความสามารถและความลุ่มลึกทางวิชาการ
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มีอาจารย์ที่มีระดับคุณวุฒิทางการศึกษาในสัดส่วนที่กาหนด

D 1.4

สป.อว
.

ชื่อตัวชี้วัด
Input
นิยามตัววัด

รายการข้อมูล

สูตรคานวณ
ข้อมูลอ้างอิง
เกณฑ์ประเมิน

มิติตามพันธกิจ การผลิตบัณฑิตที่สะท้อนความต้องการของชุมชนและสังคม

อาจารย์ประจาที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก
มหาวิทยาลัยถือเป็นสถาบันการศึกษาระดับสูงสุด ที่ต้องการบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถ
และความลุ่ มลึ กทางวิ ช าการ เพื่ อปฏิบัติพัน ธกิจส าคัญของมหาวิท ยาลั ย ในการผลิ ตบัณฑิ ต
ศึกษาวิจัยเพื่อติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการและการพัฒนาองค์ความรู้ ดังนั้น มหาวิทยาลัย
ควรมีอาจารย์ที่มีระดับคุณวุฒิทางการศึกษาที่ตรง หรือสั มพันธ์กับหลักสูตรที่เปิดสอนในสัดส่วน
ทีก่ าหนด
1. อาจารย์ประจาที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก หมายถึง จานวนอาจารย์ประจาที่มีคุณวุฒิปริญญา
เอกทั้งหมด ที่รายงานในระบบ CHE QA Online
2. อาจารย์ประจา หมายถึง จานวนอาจารย์ประจาทั้งหมด รวมทั้งที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษา
ต่อ ที่รายงานในระบบ CHE QA Online ในกรณีที่มีอาจารย์บรรจุใหม่ ให้คานวณตามเกณฑ์
อาจารย์ประจา ดังนี้
9 – 12 เดือน
คิดเป็น 1 คน
6 เดือนขึ้นไปแต่ไม่ถึง 9 เดือน คิดเป็น 0.5 คน
น้อยกว่า 6 เดือน
ไม่นามานับ
จานวนอาจารย์ประจาที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก x 100
จานวนอาจารย์ประจาทั้งหมด
ฐานข้อมูลบุคลากรของกองบริหารงานบุคคล
เกณฑ์การพิจารณาผลลัพธ์การดาเนินงาน ดังนี้
1. คานวณค่าร้อยละของอาจารย์ประจาที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก ตามสูตรคานวณ
2. แปลงค่ า ร้ อ ยละของอาจารย์ ป ระจ าคณะที่ มี คุ ณ วุ ฒิ ป ริ ญ ญาเอกที่ ค านวณได้ ใ นข้ อ 1
โดยกาหนดร้อยละของอาจารย์ที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก ร้อยละ 40 ให้เป็นค่าคะแนนเต็ม 5
ตามสูตร
ร้อยละอาจารย์ประจาที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก
x5
ร้อยละของอาจารย์ประจาที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกที่กาหนดให้เป็นค่าคะแนนเต็ม 5
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มีอาจารย์ที่ดารงตาแหน่งทางวิชาการในสัดส่วนที่กาหนด

D 1.5

สป.อว
.

ชื่อตัวชี้วัด
Input
นิยามตัววัด

รายการข้อมูล

สูตรคานวณ
ข้อมูลอ้างอิง
เกณฑ์ประเมิน

มิติตามพันธกิจ การผลิตบัณฑิตที่สะท้อนความต้องการของชุมชนและสังคม

อาจารย์ประจาที่ดารงตาแหน่งทางวิชาการ
มหาวิทยาลัยถือเป็นขุมปัญญาของประเทศ และมีความรับผิดชอบที่จะต้องส่งเสริมให้อาจารย์
ในมหาวิทยาลัยทาการศึกษาวิจัยเพื่อแสวงหาและพัฒนาองค์ความรู้ในศาสตร์สาขาวิชาต่าง ๆ
อย่างต่อเนื่อง เพื่อนาไปใช้ในการเรียนการสอน รวมทั้งการแก้ไขปัญหาและพัฒนาประเทศ
การดารงตาแหน่งทางวิชาการเป็นสิ่งสะท้อนการปฏิบัติงานของอาจารย์ที่มีคุณภาพ
1. อาจารย์ ป ระจ าที่ ด ารงตาแหน่ ง ทางวิ ช าการ หมายถึง จานวนอาจารย์ป ระจ าที่ ด ารง
ตาแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์รวมกัน ที่รายงานใน
ระบบ CHE QA Online
2. อาจารย์ประจา หมายถึง จานวนอาจารย์ประจาทั้ งหมด รวมทั้งที่ปฏิบัติงานจริงและลา
ศึกษาต่อ ที่รายงานในระบบ CHE QA Online ในกรณีที่มีอาจารย์บรรจุใหม่ ให้คานวณตาม
เกณฑ์อาจารย์ประจา ดังนี้
9 – 12 เดือน
คิดเป็น 1 คน
6 เดือนขึ้นไปแต่ไม่ถึง 9 เดือน คิดเป็น 0.5 คน
น้อยกว่า 6 เดือน
ไม่นามานับ
จานวนอาจารย์ประจาที่ดารงตาแหน่งทางวิชาการ x 100
จานวนอาจารย์ประจาทั้งหมด
ฐานข้อมูลบุคลากรของกองบริหารงานบุคคล
เกณฑ์การพิจารณาผลลัพธ์การดาเนินงาน ดังนี้
1. คานวณค่าร้อยละของอาจารย์ประจาที่ดารงตาแหน่งทางวิชาการ ตามสูตรคานวณ
2. แปลงค่าร้อยละของอาจารย์ประจาคณะที่ดารงตาแหน่งทางวิชาการที่คานวณได้ในข้อ 1
โดยกาหนดร้อยละของอาจารย์ที่ดารงตาแหน่งทางวิชาการ ร้อยละ 60 ให้เป็นค่าคะแนน
เต็ม 5 ตามสูตร
ร้อยละอาจารย์ประจาทีด่ ารงตาแหน่งทางวิชาการ
x5
ร้อยละของอาจารย์ประจาทีด่ ารงตาแหน่งทางวิชาการที่กาหนดให้เป็นค่าคะแนนเต็ม 5
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ผลลัพธ์

ส่งเสริมให้มีการจัดกิจกรรมนักศึกษาเหมาะสมและครบถ้วน
นักศึกษามีคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์และความต้องการของ
ผู้ใช้บัณฑิต

มิติตามพันธกิจ การผลิตบัณฑิตที่สะท้อนความต้องการของชุมชนและสังคม
สป.อว
.
ชื่อตัวชี้วัด
การบริการนักศึกษาระดับปริญญาตรี
Process
นิยามตัววัด มหาวิทยาลัยควรจัดบริการด้านต่างๆ ให้นักศึกษาและศิษย์เก่าในกิจกรรมที่เป็นประโยชน์กับนักศึกษา
เพื่อการดารงชีวิตอย่างมีความสุขและคุ้มค่าในระหว่างการใช้ชีวิตในคณะ ตั้งแต่การให้คาปรึกษา ทั้ง
ด้านวิชาการและการใช้ชีวิต จัดบริการข้อมูลหน่วยงานที่ให้บริการ เช่น ทุนกู้ยืมการศึกษา แหล่ง
ทุนการศึกษาต่อ การบริการจัดหางาน แหล่งข้อมูลการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ การเตรียมความพร้อม
เพื่อการทางานเมื่อส าเร็ จการศึกษา ข้ อมูลข่ าวสาร ความเคลื่ อนไหวภายในและนอกมหาวิทยาลั ย
ที่จาเป็นแก่นักศึกษาและศิษย์เก่า เป็นต้น โดยการให้บริการทั้งหมดต้องให้ความสาคัญกับการบริการ
ที่มีคุณภาพและเกิดประโยชน์แก่ผู้รับบริการอย่างแท้จริง
รายการข้อมูล การบริการนักศึกษาระดับปริญญาตรี หมายถึง การให้คาปรึกษาทางวิชาการ และการใช้ชีวิตแก่
นักศึกษา ให้ข้อมูลแหล่งงาน การจัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมก่อนสาเร็จการศึกษา และการให้
ความรู้แก่ศิษย์เก่า ในรอบปีการศึกษาที่ผ่านมา รวมถึงการประเมินคุณภาพการจัดกิจกรรม และ
นาผลมาปรับปรุงการบริการนักศึกษา
ข้อมูลอ้างอิง ข้อมูลด้านการบริการนักศึกษาระดับปริญญาตรี และผลการประเมินคุณภาพของการจัดกิจกรรม
และจัดบริการนักศึกษา
เกณฑ์ประเมิน เกณฑ์การพิจารณาผลลัพธ์การดาเนินงาน ดังนี้
1. จัดบริการให้คาปรึกษาทางวิชาการ และการใช้ชีวิตแก่นักศึกษาใน มหาวิทยาลัย
2. มีการให้ข้อมูลของหน่วยงานที่ให้บริการกิจกรรมพิเศษนอกหลักสูตร แหล่งงานทั้งเต็มเวลา
และนอกเวลาแก่นักศึกษา
3. จัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมเพื่อการทางานเมื่อสาเร็จการศึกษาแก่นักศึกษา
4. ประเมินคุณภาพของการจัดกิจกรรมและการจัดบริการในข้อ 1 - 3 ทุกข้อไม่ต่ากว่า 3.51
จาก คะแนนเต็ม 5
5. นาผลการประเมินจากข้อ 4 มาปรับปรุงพัฒนาการให้บริการและการให้ข้อมูล เพื่อส่งให้
ผลการประเมินสูงขึ้นหรือเป็นไปตามความคาดหวังของนักศึกษา
6. ให้ข้อมูลและความรู้ที่เป็นประโยชน์ในการประกอบอาชีพแก่ศิษย์เก่า
D 1.6

หลักการให้คะแนน
ระดับ 1
ระดับ 2
ระดับ 3
ระดับ 4
ระดับ 5

มีการดาเนินการ 1 ข้อ
มีการดาเนินการ 2 ข้อ
มีการดาเนินการ 3 - 4 ข้อ
มีการดาเนินการ 5 ข้อ
มีการดาเนินการ 6 ข้อ

1 คะแนน
2 คะแนน
3 คะแนน
4 คะแนน
5 คะแนน
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D 1.7
ชื่อตัวชี้วัด
Process
นิยามตัววัด

สป.อว
.

ส่งเสริมให้มีการจัดกิจกรรมนักศึกษาเหมาะสมและครบถ้วน

นักศึกษามีคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์และความต้องการของ
ผู้ใช้บัณฑิต

มิติตามพันธกิจ การผลิตบัณฑิตที่สะท้อนความต้องการของชุมชนและสังคม

กิจกรรมนักศึกษาระดับปริญญาตรี

มหาวิทยาลัยต้องส่งเสริมให้มีการจัดกิจกรรมนักศึกษาต่าง ๆ อย่างเหมาะสมและครบถ้วน กิจกรรม
นั กศึกษาหมายถึง กิจกรรมเสริ มหลั กสู ตรที่ดาเนินการทั้งโดยสถาบันและโดยองค์ กรนักศึกษา
เป็นกิจกรรมที่ผู้เข้าร่วมจะมีโอกาสได้รับการพัฒนาสติปัญญา สังคม อารมณ์ ร่างกาย และคุณธรรม
จริยธรรมสอดคล้องกับคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์
รายการข้อมูล 1. กิจกรรมพัฒนานักศึกษาของมหาวิทยาลั ย ประกอบด้วย กิจกรรมส่งเสริมคุณลักษณะบัณฑิต
ที่พึงประสงค์ที่มหาวิทยาลัยกาหนด / กิจกรรมกีฬา หรือการส่งเสริมสุขภาพ / กิจกรรมบาเพ็ญ
ประโยชน์ หรือรักษาสิ่งแวดล้อม / กิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรม / กิจกรรมส่งเสริม
ศิลปะและวัฒนธรรม / กิจกรรมให้ความรู้และทักษะการประกันคุณภาพการศึกษาแก่นักศึกษา
และความเป็นสวนดุสิต
2. ผลการประเมินความสาเร็จของทุกกิจกรรม และผลการประเมินความสาเร็จของแผนการจัด
กิจ กรรมพั ฒ นานั ก ศึ ก ษา โดยแสดงให้ เ ห็ น การน าผลการประเมิน ไปปรั บ ปรุ ง แผนหรื อ
ปรับปรุงกิจกรรมพัฒนานักศึกษา
ข้อมูลอ้างอิง แผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาของมหาวิทยาลัย
เกณฑ์ประเมิน เกณฑ์การพิจารณาผลลัพธ์การดาเนินงาน ดังนี้
1. จั ดท าแผนการจั ดกิ จกรรมพั ฒนานั กศึ กษาในภาพรวมของสถาบั น โดยให้ นั กศึ กษา
มีส่วนร่วมในการจัดทาแผนและการจัดกิจกรรม
2. ในแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาให้ดาเนินกิจกรรมในประเภทต่อไปนี้ ให้ครบถ้วน
- กิจกรรมส่งเสริมคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ที่กาหนดโดยสถาบัน
- กิจกรรมกีฬา หรือการส่งเสริมสุขภาพ
- กิจกรรมบาเพ็ญประโยชน์ หรือรักษาสิ่งแวดล้อม
- กิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรม
- กิจกรรมส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรม
3. จัดกิจกรรมให้ความรู้และทักษะการประกันคุณภาพการศึกษาแก่นักศึกษา
4. ทุกกิจกรรมที่ดาเนินการ มีการประเมินผลความสาเร็จตามวัตถุประสงค์ของกิจกรรม และ
นาผลการประเมินมาปรับปรุงการดาเนินงานครั้งต่อไป
5. ประเมินความสาเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา
6. นาผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือปรับปรุงการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนานักศึกษา

78
หลักการให้คะแนน
ระดับ 1
ระดับ 2
ระดับ 3
ระดับ 4
ระดับ 5

มีการดาเนินการ 1 ข้อ
มีการดาเนินการ 2 ข้อ
มีการดาเนินการ 3 - 4 ข้อ
มีการดาเนินการ 5 ข้อ
มีการดาเนินการ 6 ข้อ

1 คะแนน
2 คะแนน
3 คะแนน
4 คะแนน
5 คะแนน
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SDU 1

วัตถุประสงค์

ผลลัพธ์ผู้เรียน

ผลลัพธ์

D 1.8

สร้างนวัตกรรม/งานสร้างสรรค์บนความเชี่ยวชาญของมหาวิทยาลัย
มีหลักสูตรที่สร้างใหม่ที่ผลิตบัณฑิตที่มีความรู้และทักษะอนาคต

มิติตามพันธกิจ การผลิตบัณฑิตที่สะท้อนความต้องการของชุมชนและสังคม

มสด.

ชื่อตัวชี้วัด
Potential
นิยามตัววัด

หลักสูตรใหม่ (Degree) ทีผ่ ลิตบัณฑิตพันธุ์ใหม่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในอนาคต/
ความต้องการผู้ใช้บัณฑิต
1.การสร้างหลักสูตรใหม่ (Degree) ที่เป็นนวัตกรรมที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงของโลก วิถี
ใหม่ ในอนาคตได้ใ นหลากหลายมิ ติ ตรงกับความคาดหวังของผู้ ใช้ บัณ ฑิต มีก ารบู ร ณาการใน
หลากหลายมิติ ได้แก่ การบูรณาการศาสตร์ต่างๆ ผู้ใช้บัณฑิต/ประกอบการ เครือข่าย และ/หรือ
หน่วยงาน ที่เป็นความเชี่ยวชาญของมหาวิทยาลัย พื้นที่การจัดการศึกษานอกห้องเรียน เพื่อ
สร้างความรู้จริง และประสบการณ์ให้นักศึกษาสามารถปฏิบัติได้จริง เพื่อสร้างบัณฑิตพันธุ์ใหม่ที่มี
ทักษะอนาคต ที่พึงประสงค์ที่ตรงกับที่ชุมชน/สังคมต้องการ
2. หลักสูตรวิชาชีพ เช่น วิชาชีพครู วิชาชีพการพยาบาล ซึ่ งเป็นหลักสูตรที่ไม่สามารถเปลี่ยนชื่อได้
จะพิจารณาจากเนื้อหาสาระพัฒนาใหม่ที่ โดยแสดงให้เห็นว่ามีการพัฒนาใหม่ ไม่น้อยกว่าร้อยละ
80 เมื่อเทียบกับหลักสูตรที่มี

รายการข้อมูล

จานวนหลักสูตรใหม่ที่ผ่านการอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัย และ/หรือจานวนหลักสูตรที่ใช้อยู่ใน
ปัจจุบันแต่ไม่เกิน 2 ภาคการศึกษา

ข้อมูลอ้างอิง

1. ทักษะที่จาเป็นในอนาคตต่อวิชาชีพนั้นๆ ความต้องการ/ความคาดหวังของผู้ประกอบการที่มีต่อ
แรงงานในอนาคต
2. รายชื่อรายละเอียดอุตสาหรรมมูลค่าสูง
3.ข้อบังคับหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตรวิชาชีพ/

เกณฑ์ประเมิน เกณฑ์การพิจารณาผลลัพธ์การดาเนินงานรายข้อ ดังนี้
ข้อ 1
ข้อ 2
ข้อ 3
ข้อ 4

หลักสูตรที่ตรงกับความต้องการของอุตสาหกรรมมูลค่าสูง
หลักสูตรที่เป็นนวัตกรรม/มีการบูรณาการศาสตร์ข้าม
ศาสตร์ที่เสริมสร้างทักษะด้านความเป็นผู้ประกอบการ
หลักสูตรที่มีความร่วมมือกับภายนอก และมีการส่งนักศึกษา
หรืออาจารย์เข้าไปเสริมทักษะ
หลักสูตรที่มีความร่วมมือกับภายนอก และมีการส่งอาจารย์
เข้าไปฝึกฝังตัวไม่น้อยกว่า 18 ชั่วโมง

2 คะแนน
1 คะแนน
1 คะแนน
1 คะแนน
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ข้อ 5

จานวนหลักสูตรที่แสดงถึงนวัตกรรม

ข้อ 6

จานวนหลักสูตรใหม่มีจานวนผู้เรียนตามเป้าหมาย/แผนรับ
ทุกหลักสูตร หากไม่ครบทุกหลักสูตร หัก 0.5 คะแนน

หลักสูตรละ
1 คะแนน
1 คะแนน

หมายเหตุ : สามารถนามาใช้คานวณได้ในปีถัดไป ในกรณีที่หลักสูตรได้รับอนุมัติแล้วแต่ยังไม่ได้รับ
นักศึกษา (ไม่เกิน 2 ปีการศึกษา)
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ะเวัด

SDU 1

วัตถุประสงค์

สร้างนวัตกรรม/งานสร้างสรรค์บนความเชี่ยวชาญของมหาวิทยาลัย

ผลลัพธ์ผู้เรียน

ผลลัพธ์

มีหลักสูตรที่พัฒนาความรู้/สร้างทักษะใหม่ (up skills/ re skills)

D 1.9
ชื่อตัวชี้วัด
Potential
นิยามตัววัด

รายการข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
เกณฑ์ประเมิน

มิติตามพันธกิจ การผลิตบัณฑิตที่สะท้อนความต้องการของชุมชนและสังคม

มสด.

หลักสูตรระยะสั้น (up skills/re skills) ครอบคลุมทุกช่วงวัย
1. การสร้างหลักสูตรใหม่ (non degree) คือหลักสูตรฝึกอบรมระยะสั้น เพื่อ up-skills / re-skills
ให้กับบุคลากร นักศึกษา ศิษย์เก่า และกลุ่มลูกค้า ครอบคลุมทุกช่วงวัย
2. Up-skills / Re-skills สร้างความรู้และทักษะที่จาเป็นในอนาคต เพื่อให้มีทักษะที่ในการพัฒนา
งานคุณภาพ และสอดรับกับวิถีใหม่
3. หลักสู ตรระยะสั้ นนี้ส ามารถเก็บสะสม หรือเทียบเท่า 3 หน่ว ยกิ ต ใช้เป็นวิช าเลื อกได้ หรือ
สามารถสะสม เป็น credit bank หากต้องการประกาศยนียบัตร/ปริญญาบัตร (ภายใต้เงื่อนไขที่
มหาวิทยาลัยกาหนด)
1. จานวนและรายละเอียดโครงการ/หลักสูตร
2. จานวนและประเภทผู้เข้าอบรม (การคานวณใช้จานวนบุคลากรทั้งหน่วยงานเป็นฐาน)
3. ผลสัมฤทธิ์ของหลักสูตร ทักษะหลังจากอบรม
1. การศึกษาหรือสารวจทักษะอนาคตที่จาเป็นต้องมีการ up-skills /re-skills กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่
บุคลากรทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุน รวมถึงบุคคลภายนอก ศิษย์เก่า ครอบคลุมทุกช่วงวัย
2. นโยบาย/แนวปฏิบัติการให้ความสาคัญกับการ up/re-skills ของบุคลากร
เกณฑ์การพิจารณาผลลัพธ์การดาเนินงานรายข้อ ดังนี้
ข้อ 1
ข้อ 2
ข้อ 3
ข้อ 4
ข้อ 5

ะเ

บุคลากรของหน่วยงานได้รับการ up-skills/re-skills ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 75 (รวมทั้งการอบรมภายนอก และออนไลน์)
บุคลากร มีพฤติกรรมทางานได้ดีขึ้น เร็วขึ้น เข้าใจแนวคิด/
ความรู้ใหม่ ปรับตัวได้อย่างเห็นได้ชัด ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50
(สรุปรายงาน และสัมภาษณ์หัวหน้าหน่วยงาน/ผู้รับบริการ)
หลักสูตรใหม่เพื่อ up-skills / re-skills ที่มีบุคคลภายนอก /
ศิษย์เก่า หรือการ plus skills ให้กับนักศึกษา จานวน 1-3 ครั้ง
(นับเมื่อสามารถจัดการอบรมได้ปกติ)
จานวนหลักสูตรระยะสั้นที่สามารถสะสมใน credit bank ไม่
น้อยกว่าร้อยละ 50 ของหลักสูตรใหม่ระยะสั้น
จานวนหลักสูตรใหม่ระยะสั้น 1-10 หลักสูตร

1 คะแนน
1 คะแนน
1 คะแนน
1 คะแนน
1 คะแนน
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ผลลัพธ์ผู้เรียน

ผลลัพธ์

D 1.10
ชื่อตัวชี้วัด
Performance
นิยามตัววัด

รายการข้อมูล

สูตรคานวณ
ข้อมูลอ้างอิง

เกณฑ์ประเมิน

มสด.

มีนวัตกรรม/งานสร้างสรรค์เพื่อยกระดับการเรียนการสอน
มีวิชาที่สร้างนักศึกษาสามารถประยุกต์ใช้ความรู้ ประสบการณ์ และปฎิบัติได้จริง

มิติตามพันธกิจ การผลิตบัณฑิตที่สะท้อนความต้องการของชุมชนและสังคม

วิชาที่มีนวัตกรรมการจัดการเรียนการสอนรูปแบบใหม่ที่สอดรับวิถีใหม่
การออกแบบวิชาและกระบวนการจัดการเรียนการสอนแบบใหม่ หรือมีการปรับปรุงวิธีการจัดการ
เรียนการสอนที่ตอบสนองความต้องการในปัจจุบันและสร้างทักษะอนาคต มีใช้เทคนิคการเรียน
การสอนที่ ห ลากหลาย ใช้ เ ทคโนโลยี นอกเหนื อ จากการสอนแบบเดิ ม มี ก ารเสริ ม สร้ า ง
ประสบการณ์น อกห้ องเรียน เพื่อให้ ผู้ เรียนสามารถประยุกต์ ใช้ ความรู้ ลงมื อปฏิบัติ เพื่อให้
สามารถปฏิบัติได้จริง
1. จานวนวิชาที่มีการออกแบบ/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนแบบใหม่ที่สร้างประสบการณ์
ความรู้จริงและปฏิบัติได้จริง ได้รับการตรวจสอบจากกรรมการฝ่ายวิชาการของคณะ/โรงเรียน
และปรากฏอยู่ใน มคอ.3
2. วิชาที่หลักสูตรมีการกาหนดทักษะที่ต้องการสร้างให้กับนักศึกษาและปฏิบัติจริง
3. หลั ก ฐานการสร้ า งประสบการณ์ / ลงมื อ ปฏิ บั ติ ใ ห้ กั บ นั ก ศึ ก ษา และความประทั บ ใจที่ มี
ต่อตัวนักศึกษา
4. จานวน มคอ. 3 ที่นาขึ้นบนระบบ WBSC
จานวนวิชาที่มีการออกแบบกระบวนการเรียนการสอนแบบใหม่ x 100
จานวนวิชาทั้งหมดที่เปิดสอน
1. ทักษะที่จาเป็นในศตวรรษที่ 21 ทักษะที่จาเป็นในอนาคต ทักษะที่เสริมสร้างคุณค่าเพิ่มให้กับ
ผู้เรียน หรืออื่นๆ ตามที่หลักสูตร/คณะฯ กาหนด
2. การสนับสนุน/ความร่วมมือจากหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย
3. รายงานการสารวจการทางานนอกเวลาของนักศึกษา ที่มีการรายงานให้คณะฯ ทราบ
เกณฑ์การพิจารณาผลลัพธ์การดาเนินงาน ข้อละ 1 คะแนน ดังนี้
ข้อ 1
ข้อ 2
ข้อ 3
ข้อ 4

มคอ. 3 ได้รับการปรับปรุง/ออกแบบการเรียนการสอนแบบใหม่ที่
เปิดสอนในภาคการศึกษาปัจจุบัน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90
จานวนรายวิชาที่บรรจุในระบบฐานข้อมูล WBSC ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 75
ความร่วมมือกับหน่วยงานภายในและ/หรือภายนอกที่สนับสนุน
การเรียนการสอนที่สร้างทักษะเพื่อให้กับนักศึกษาปฏิบัติได้จริงทั้ง
หน่วยงานสายวิชาการและสาย จานวน 10-20 หน่วยงาน
จานวนนวัตกรรมกระบวนการจัดการเรียนการสอน ร้อยละ 90 ของ
รายวิชาที่เปิดสอน

1 คะแนน
1 คะแนน
1 คะแนน
1 คะแนน
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ข้อ 5
ข้อ 6

ข้อ 7

ความภาคภูมิใจของอาจารย์/ความพึงพอใจ/ความชื่นชมของผู้มีส่วน 1 คะแนน
ได้ส่วนเสียที่มีต่อนักศึกษา ในด้านความรู้ ทักษะ และ การ
แสดงออกถึงความเป็นสวนดุสิตของนักศึกษา (สัมภาษณ์)
นักศึกษามีทักษะปฏิบัติจริงในรายวิชา/โครงการ/กิจกรรม
1 คะแนน
ตามวัตถุประสงค์ ภายในมหาวิทยาลัย ร้อยละ 70
(แสดงให้เห็นกิจกรรมที่นักศึกษาได้ลงมือปฏิบัติ รายงานสรุป/
สัมภาษณ์)
นักศึกษาที่มีทักษะและประสบการณ์จากการปฏิบัติงาน (ไม่นับ
1 คะแนน
การฝึกงานตามปกติ) /ทากิจกรรมภายนอกมหาวิทยาลัย ร้อยละ 40
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ผลลัพธ์ผู้เรียน

ผลลัพธ์หลัก

D 1.11

มสด.

มิติตามพันธกิจ

สร้างนวัตกรรม/สิ่งสนับสนุนการเรียนการสอนเพื่อให้เกิดความคิดสร้างสรรค์
มีพื้นที่สนับสนุนการการเรียนรูท้ ี่เสริมสร้างความคิด/ทากิจกรรมเพื่อสร้าง
ผลงานที่สร้างสรรค์
การผลิตบัณฑิตที่สะท้อนความต้องการของชุมชนและสังคมและความคุ้มค่าใน
การลงทุน

ชื่อตัวชี้วัด
Performance
นิยามตัววัด

การสร้างสรรค์พื้นที่การจัดการเรียนรู้ /สังคมแห่งการเรียนรู้

รายการข้อมูล

1. จานวนพื้นที่สร้างสรรค์ที่ใช้ในการสร้างสรรค์ไม่ว่าจะเป็น active space และ/หรือ co-working
space เป็นต้น
2. หลักฐาน/ข้อมูลการใช้พื้นที่กิจกรรม
3. ความพึงพอใจของผู้ใช้สถานที่
4. ผลงานที่เกิดจากการใช้พื้นที่สร้างสรรค์

ข้อมูลอ้างอิง

1.สิ่งปลูกสร้าง ครุภัณฑ์ที่ ที่ใช้ประโยชน์
2.ภาพถ่ายสถานที่ และการทากิจกรรม หรือผลงานที่ได้จากการใช้พื้นที่
เกณฑ์การพิจารณาผลลัพธ์การดาเนินงาน ดังนี้

เกณฑ์ประเมิน

1. การจัดพื้นที่สนับสนุนความคิดสร้างสรรค์ ทากิจกรรม (active space) ที่สะท้อนความความเป็น
สากล ความเป็นสวนดุสิต ภายในมหาวิทยาลัย วิทยาเขต ศูนย์การศึกษา เพื่อเป็นสถานที่ให้นักศึกษา
คณาจารย์ บุคลากร ศิษย์เก่า มีพื้นที่ในการในการทางานที่ สนับสนุนการสร้างงาน และสนับสนุน
ความคิ ด สร้ า งสรรค์ (co-working space) สนั บ สนุ น การศึ ก ษานอกห้ อ งเรี ย น และการเรี ย นรู้
ตลอดชีวิต
2. การใช้พื้นของสิ่งปลูกสร้าง ครุภัณฑ์ที่มหาวิทยาลัยจัดเตรียมให้ด้วยงบประมาณแผ่นดิน หรืองบ
ของมหาวิทยาลัยอย่างคุ้มค่า เช่น อาคาร และครุภัณฑ์ โรงงานอาหารแปรรูป เป็นต้น ด้วยการใช้เป็น
แหล่งฝึก หรือใช้พื้นที่ ครุภัณฑ์ในการทากิจกรรมสร้างเสริมทักษะ หรือรายได้ เป็นต้น

ข้อ 1

ข้อ 2
ข้อ 3
ข้อ 4

พื้นที่สร้างสรรรค์สนับสนุนการเรียนรู้ที่ส่งเสริมความคิด
สร้างสรรค์ (activity space/co - working space) ใน
มหาวิทยาลัยที่คณะ/โรงเรียน/หน่วยงานใช้เป็นพื้นที่จัดการ
เรียนรู้
ระบบและสิ่งอานวยความสะดวกในการขอใช้/ใช้พื้นที่สร้างสรรค์
ลักษณะของพื้นที่สะท้อนถึงนวัตกรรม/ความคิดสร้างสรรค์
บ่งบอกจุดเน้น/สไตล์ของมหาวิทยาลัย
การใช้พื้นที่สร้างสรรค์ (รวมถึงอาคาร โรงงาน ครุภัณฑ์ เป็นต้น)
เพื่อการจัดการเรียนการสอน/กิจกรรมนอกห้องเรียน

1 คะแนน

1 คะแนน
1 คะแนน
1 คะแนน

85
ข้อ 5
ข้อ 6
ข้อ 7

บุคคลภายใน/บุคคลภายนอกมีการใช้พื้นที่สร้างสรรค์จัดกิจกรรม 1 คะแนน
สร้างสรรค์ พัฒนางาน มากกว่า 5 ครั้งต่อเดือน
จานวนผลงานที่เกิดจากการใช้พื้นที่สร้างสรรค์ 1-10 ผลงาน
1 คะแนน
มากกว่า 10 ผลงาน + 1 คะแนน
ความพึงพอใจของผู้ใช้พื้นที่ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80
1 คะแนน
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การวิจัยและ
นวัตกรรม

ผลลัพธ์

D 2.1

มิติตามพันธกิจ

อว.

เพื่อพัฒนา ผลิตบัณฑิต ให้บริการวิชาการ ประยุกต์ความรู้สู่การปฏิบัติ
และสร้างองค์ความรู้จากการปฏิบัติ
การมีส่วนร่วมในการพัฒนาเชิงพื้นที่และภูมิภาค
การวิจัยและการบริการวิชาการ

ร

ชื่อตัวชี้วัด
Potential
นิยามตัววัด

รายการข้อมูล

สูตรคานวณ

การวิจัยและบริการวิชาการเพื่อการพัฒนาในพื้นที่ภูมิภาค
(Research/Service in Region)
สัดส่วนของผลงานทางวิชาการรับใช้สังคมสามารถแก้ไขปัญหาของชุมชนและสังคมในพื้นที่ต่อผลงาน
ทางวิชาการที่ได้ดาเนินการทั้งหมด ซึ่งจะต้องเผยแพร่ในวารสารทางวิชาการที่มีรายชื่ออยู่ฐานข้อมูล
ที่เป็นที่ยอมรับในระดับชาติและระดับนานาชาติ (ตามนิยามประกาศของ ก.พ.อ. และ/หรือ กกอ.)
ดังนี้
1. ฐานข้ อ มู ล ระดั บ นานาชาติ ได้ แ ก่ ERIC, MathSciNet, Pubmed, Scopus,Web of Science
(เฉพาะในฐานข้อมูล SCIE, SSCI และ AHCI เท่านั้น), JSTOR และ Project Muse
2. ฐานข้อมูลระดับชาติ ได้แก่ ศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (Thai Journal Citation Index TCI) เฉพาะวารสารที่มีชื่ออยู่ในกลุ่มที่ 1 และกลุ่มที่ 2
ที่มา : ประกาศ ก.พ.อ. เรื่องหลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการ สาหรับการเผยแพร่
ผลงานทางวิชาการ พ.ศ. 2562 ประกาศ ณ วันที่ 1 พฤษภาคม 2562
1. จ านวนผลงานทางวิช าการรับใช้ สั งคม หมายถึ ง ผลงานทางวิ ช าการรับใช้สั งคม ตามนิยาม
ประกาศของ ก.พ.อ. และ/หรือ กกอ. ของมหาวิทยาลัยในรอบปีการศึกษาที่ผ่านมา
2. จานวนผลงานทางวิชาการทั้งหมด หมายถึง ผลงานทางวิชาการ ตามนิยามประกาศของ ก.พ.อ.
และ/หรือ กกอ.ทั้งหมดของมหาวิทยาลัยในรอบปีการศึกษาที่ผ่านมา
จานวนผลงานทางวิชาการรับใช้สังคม
X 100
จานวนผลงานทางวิชาการทั้งหมด

ข้อมูลอ้างอิง ข้อมูลผลงานทางวิชาการรับใช้สังคม ตามประกาศ ก.พ.อ.
เกณฑ์ประเมิน เกณฑ์การพิจารณาระดับศักยภาพการดาเนินงานของมหาวิทยาลัย ดังนี้
จานวนผลงานทางวิชาการรับใช้สังคม
ระดับ 1
ระดับ 2
ระดับ 3
ระดับ 4
ระดับ 5

ไม่น้อยกว่าหรือเท่ากับ ร้อยละ 5
ไม่น้อยกว่าหรือเท่ากับ ร้อยละ 10
ไม่น้อยกว่าหรือเท่ากับ ร้อยละ 20
ไม่น้อยกว่าหรือเท่ากับ ร้อยละ 30
ไม่น้อยกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 40

1 คะแนน
2 คะแนน
3 คะแนน
4 คะแนน
5 คะแนน

หมายเหตุ: ข้อมูลปรับปรุงจากคู่มอื การประเมินการกาหนดกลุ่มสถาบันอุดมศึกษาเชิงยุทธศาสตร์
โดยสานักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2563

87
ะเ

วัตถุประสงค์

SDU 2
การวิจัยและ
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สป.อว
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ชื่อตัวชี้วัด
Potential
นิยามตัววัด

รายการข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
เกณฑ์ประเมิน

การบริหารจัดการงานวิจัย/งานสร้างสรรค์/นวัตกรรมที่เป็นระบบและ
มีกลไกส่งเสริมสนับสนุนครบถ้วน

ผลลัพธ์

มีผลการบริหารจัดการงานวิจัย/งานสร้างสรรค์/นวัตกรรมที่มี
คุณภาพ

มิติตามพันธกิจ

การวิจัยและนวัตกรรมที่สะท้อนความต้องการของชุมชนและสังคม

ระบบและกลไกการบริหารและพัฒนางานวิจัย/งานสร้างสรรค์/นวัตกรรม
มหาวิ ทยาลั ย มี การบริ ห ารและพั ฒ นางานวิ จั ย /งานสร้ า งสรรค์ / นวั ต กรรมที่ มี คุ ณ ภาพของ
มหาวิทยาลัยอยู่ภายใต้ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 “การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรมที่มีคุณภาพ
สามารถนาไปใช้ให้เกิดประโยชน์อย่างเป็นรูปธรรม” โดยมีแนวทางการดาเนินงานที่เป็นระบบและมี
กลไกส่ งเสริ มสนั บสนุ นครบถ้วน มี การบู ร ณาการงานวิ จัย กั บระบบการจั ดการเรีย นการสอน
หรืออัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย หรือ ความต้องการของสังคม การสนับสนุนทรัพยากรที่จาเป็นต่อ
การวิจัยจากหน่วยงานภายนอก การบริหารจัดการงานวิจัยด้วยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ระบบ
การให้คาปรึกษาด้านงานวิจัย การส่งเสริมและพัฒนาการตีพิมพ์เผยแพร่งานวิจัย และนวัตกรรม
และการส่ งเสริ มการนานวัตกรรมจากงานวิจัยไปต่อยอดเพื่อสร้างคุณค่าและมูล ค่า ตลอดจน
จัดระบบสร้ างขวัญและกาลังใจแก่นักวิจัยอย่างเหมาะสม และมีระบบและกลไกเพื่อช่วยในการ
คุ้มครองสิทธิ์ของงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่นาไปใช้ประโยชน์
ระบบและกลไกการบริหารและพัฒนางานวิจัย/งานสร้างสรรค์/นวัตกรรมที่มีคุณภาพ
ฐานข้อมูลการบริหารและพัฒนางานวิจัย/งานสร้างสรรค์/นวัตกรรมของสถาบันวิจัยและพัฒนา
เกณฑ์การพิจารณาผลลัพธ์การดาเนินงาน ดังนี้
1. มีระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารงานวิจัยที่สามารถนาไปใช้ประโยชน์ในการบริหาร
งานวิจัย/งานสร้างสรรค์/นวัตกรรม
2. สนับสนุนพันธกิจด้านการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ ในประเด็นต่อไปนี้
- ห้องปฏิบัติการหรือห้องปฏิบัติงานสร้างสรรค์/นวัตกรรม หรือหน่วยวิจัย หรือศูนย์
เครื่องมือ หรือศูนย์ให้คาปรึกษาและสนับสนุนการวิจัย/งานสร้างสรรค์/นวัตกรรม
- ห้องสมุดหรือแหล่งค้นคว้าข้อมูลสนับสนุนการวิจัย/งานสร้างสรรค์/นวัตกรรม
- สิ่งอานวยความสะดวกหรือการรักษาความปลอดภัยในการวิจัยหรือการผลิตงาน
สร้างสรรค์/นวัตกรรม เช่น ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ระบบรักษาความปลอดภัยใน
ห้องปฏิบัติการ เป็นต้น
- กิจกรรมวิชาการที่ส่งเสริมงานวิจัย/งานสร้างสรรค์/นวัตกรรม เช่น การจัดประชุม
วิชาการ การจัดแสดงงานสร้างสรรค์/นวัตกรรม การจัดให้มีศาสตราจารย์อาคันตุกะหรือ
ศาสตราจารย์รับเชิญ (visiting professor) เป็นต้น
3. จัดสรรงบประมาณ เพื่อเป็นทุนวิจัย/งานสร้างสรรค์/นวัตกรรม
4. จัดสรรงบประมาณเพื่อสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิจัย/งานสร้างสรรค์/นวัตกรรม ในการ

88
ประชุมวิชาการหรือการตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติ หรือนานาชาติ
5 . มีการพัฒนาสมรรถนะอาจารย์และนักวิจัย มีการสร้างขวัญและกาลังใจตลอดจนยกย่อง
อาจารย์ และนักวิจัยที่มีผลงานวิจัย/งานสร้างสรรค์/นวัตกรรมดีเด่น
6. มีระบบและกลไกเพื่อช่วยในการคุ้มครองสิทธิ์ของงานวิจัย/งานสร้างสรรค์/นวัตกรรมที่
นาไปใช้ประโยชน์และดาเนินการตามระบบที่กาหนด
หลักการให้คะแนน
ระดับ 1
ระดับ 2
ระดับ 3
ระดับ 4
ระดับ 5

มีการดาเนินการ 1 ข้อ
มีการดาเนินการ 2 ข้อ
มีการดาเนินการ 3 - 4 ข้อ
มีการดาเนินการ 5 ข้อ
มีการดาเนินการ 6 ข้อ

1 คะแนน
2 คะแนน
3 คะแนน
4 คะแนน
5 คะแนน

89
เพื่อสนับสนุนการทาวิจัย/งานสร้างสรรค์/นวัตกรรม
อย่างมีประสิทธิภาพ

SDU 2

วัตถุประสงค์

การวิจัยและ
นวัตกรรม

ผลลัพธ์

มีเงินสนับสนุนการผลิตผลงานวิจัย/งานสร้างสรรค์/นวัตกรรมที่ตรงกับจุดเน้น
มหาวิทยาลัย

มิติตามพันธกิจ

การวิจัยและนวัตกรรมที่สะท้อนความต้องการของชุมชนและสังคม

D 2.3

สป.อว
.

ชื่อตัวชี้วัด
Input
นิยามตัววัด

รายการข้อมูล

สูตรคานวณ

ร

เงินสนับสนุนงานวิจัย/งานสร้างสรรค์/นวัตกรรม
ปัจจัยสาคัญที่ส่งเสริมสนับสนุนให้เกิดการผลิ ตงานวิจัย/งานสร้างสรรค์/นวัตกรรม คือ เงินสนับสนุน
งานวิจัย/งานสร้างสรรค์/นวัตกรรม ดังนั้นมหาวิทยาลัยจึงต้องจัดสรรเงินจากภายในและที่ได้รับจาก
ภายนอกมหาวิทยาลัย เพื่อสนับสนุนการทาวิจัย/งานสร้างสรรค์/นวัตกรรมอย่างมีประสิทธิภาพตาม
สภาพแวดล้อมและจุดเน้นของมหาวิทยาลัย
1. จ านวนเงิ น สนั บ สนุ น งานวิ จั ย /งานสร้ า งสรรค์ / นวั ต กรรมจากภายในมหาวิ ท ยาลั ย ในรอบ
ปีการศึกษาที่ผ่านมา
2. จานวนอาจารย์ประจาและนักวิจัย เฉพาะที่ปฏิบัติงานจริง ไม่นับรวมผู้ลาศึกษาต่อ ที่รายงานใน
ระบบ CHE QA Online
จานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยฯ จากภายในและภายนอก
จานวนอาจารย์ประจาและนักวิจัย

ข้อมูลอ้างอิง ข้อมูลเงินสนับสนุนงานวิจัยฯ และข้อมูลบุคลากร
เกณฑ์ประเมิน เกณฑ์การพิจารณาผลลัพธ์การดาเนินงาน ดังนี้
1. คานวณจานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยฯ จากภายในและภายนอกต่อจานวนอาจารย์ประจาและ
นักวิจัยตามสูตรคานวณ
2. แปลงจานวนเงินที่คานวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 ตามสูตร
1) กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คะแนนเต็ม 5 = 60,000 บาทขึ้นไปต่อคน
2) กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
คะแนนเต็ม 5 = 50,000 บาทขึ้นไปต่อคน
3) กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คะแนนเต็ม 5 = 25,000 บาทขึ้นไปต่อคน
จานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยฯ จากภายในและภายนอก
X5
จานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยฯ ที่กาหนดให้เป็นค่าคะแนนเต็ม 5
ะเ
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SDU 2

วัตถุประสงค์

การวิจัยและ
นวัตกรรม

ผลลัพธ์

เพื่อสนับสนุนการทาผลงานวิชาการอย่างมีประสิทธิภาพ
มีผลงานวิจัย/งานสร้างสรรค์/นวัตกรรมที่ตรงกับจุดเน้นมหาวิทยาลัย

มิติตามพันธกิจ การวิจัยและนวัตกรรมที่สะท้อนความต้องการของชุมชนและสังคม
สป.อว
ร
.
ชื่อตัวชี้วัด
ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจาและนักวิจัย
Output
นิยามตัววัด ผลงานทางวิชาการเป็นข้อมูลที่แสดงให้เห็นว่าอาจารย์และนักวิจัยได้สร้างสรรค์ขึ้น เพื่อแสดงให้เห็นถึง
ความก้าวหน้าทางวิชาการและการพัฒนาองค์ความรู้อย่ างต่อเนื่อง เป็นผลงานที่มีคุณค่า ควรส่งเสริมให้มี
การเผยแพร่และนาไปใช้ประโยชน์ ทั้งเชิงวิชาการและการแข่งขันของประเทศ ผลงานทางวิชาการอยู่ใน
รู ป ของบทความวิ จั ย หรื อ บทความทางวิช าการที่ ตี พิ ม พ์ ใ นรายงานสื บ เนื่ อ งจากการประชุ ม วิ ช าการ
ระดับชาติ หรือระดับนานาชาติ ตีพิมพ์ใ นวารสารวิชาการที่ปรากฎในฐานข้อมูล TCI หรือ Scopus หรือ
ตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษาว่าด้วย หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสาร
ทางวิช าการส าหรั บ การเผยแพร่ผ ลงานทางวิช าการ พ.ศ.2556 ผลงานได้รับการจดอนุสิ ทธิบัตรหรือ
สิทธิบัตร หรือเป็นผลงานทางวิชาการรับใช้สังคมที่ผ่านการประเมินตาแหน่งทางวิชาการแล้ว ผลงานวิจัยที่
หน่วยงานหรือองค์กรระดับชาติว่าจ้างให้ดาเนินการ ตาราหรือหนังสือที่ใช้ในการขอผลงานทางวิชาการ
และผ่านการพิจารณาตามเกณฑ์การขอตาแหน่งทางวิชาการแล้ว
D 2.4

รายการข้อมูล 1. จานวนผลงานทางวิชาการตามเกณฑ์ที่กาหนดตามลาดับดังนี้
ค่าน้าหนัก
0.20
0.40

0.60
0.80

ระดับคุณภาพ
- บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุม
วิชาการระดับชาติ
- บทความวิ จัยหรือบทความวิ ชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสื บเนื่ องจากการ
ประชุมวิชาการ ระดับนานาชาติ หรือในวารสารทางวิชาการระดับชาติที่ไม่อยู่ในฐานข้อมูล
ตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษา ว่าด้วย หลักเกณฑ์การ
พิจารณาวารสารทางวิชาการ สาหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556 แต่สถาบัน
นาเสนอสภาสถาบันอนุมัติ และจัดทาเป็นประกาศให้ทราบเป็นการทั่วไป และแจ้งให้ กพอ./
กกอ.ทราบภายใน 30 วันนับแต่วันที่ออกประกาศ
- ผลงานที่ได้รับการจดอนุสิทธิบัตร
- บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการที่ปรากฏใน
ฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 2
- บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการระดับ
นานาชาติ ที่ ไม่ อยู่ในฐานข้ อมู ลตามประกาศ ก.พ.อ. หรื อระเบี ยบคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา ว่าด้วย หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการสาหรับการเผยแพร่ผลงาน
ทางวิชาการ พ.ศ. 2556 แต่สถาบันนาเสนอสภาสถาบันอนุมัติและจัดทาเป็นประกาศให้
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ทราบเป็นการทั่วไป และแจ้งให้ กพอ./ กกอ.ทราบภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ออกประกาศ
(ซึ่งไม่อยู่ใน Beall’s list) หรือตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 1
1.00

- บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการระดับ
นานาชาติ ที่ ปรากฏในฐานข้ อมู ลระดั บนานาชาติ ตามประกาศ ก.พ.อ. หรื อระเบี ยบ
คณะกรรมการการอุดมศึกษา ว่าด้วย หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการสาหรับ
การเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ. 2556
- ผลงานได้รับการจดสิทธิบัตร
- ผลงานวิชาการรับใช้สังคมที่ได้รับการประเมินผ่านเกณฑ์การขอตาแหน่งทางวิชาการแล้ว
- ผลงานวิจัยที่หน่วยงานหรือองค์กรระดับชาติว่าจ้างให้ดาเนินการ
- ผลงานค้นพบพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ที่ค้นพบใหม่และได้รับการจดทะเบียน
- ตาราหรือหนังสือที่ได้รับการประเมินผ่านเกณฑ์การขอตาแหน่งทางวิชาการแล้ว
- ตาราหรือหนังสือที่ผ่านการพิจารณาตามหลักเกณฑ์การประเมินตาแหน่งทางวิชาการ แต่
ไม่ได้นามาขอรับการประเมินตาแหน่งทางวิชาการ

2. จานวนอาจารย์ประจาและนักวิจัยทั้งหมดที่รายงานในระบบ CHE QA Online
สูตรคานวณ

ผลรวมถ่วงน้าหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจาและนักวิจัย X 100
จานวนอาจารย์ประจาและนักวิจัยทั้งหมด

ข้อมูลอ้างอิง ข้อมูลผลงานทางวิชาการ และข้อมูลบุคลากร
เกณฑ์ประเมิน เกณฑ์การพิจารณาผลลัพธ์การดาเนินงาน ดังนี้
1. คานวณค่าร้อยละของผลรวมถ่วงน้าหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจาและนักวิจัย ตาม
สูตรคานวณ
2. แปลงค่าร้อยละที่คานวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 ตามสูตร
1) กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 30 ขึ้นไป
2) กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
คะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 30 ขึ้นไป
3) กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 20 ขึ้นไป
ร้อยละของผลรวมถ่วงน้าหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจาและนักวิจัย X 5
ร้อยละของผลรวมถ่วงน้าหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจาและนักวิจัย
ที่กาหนดให้เป็นค่าคะแนนเต็ม 5
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SDU 3

วัตถุประสงค์

การบริการวิชาการ

ผลลัพธ์

D 3.1
ชื่อตัวชี้วัด
Performance
นิยามตัววัด
รายการข้อมูล

สูตรคานวณ

อว.

มิติตามพันธกิจ

การให้บริการวิชาการ ประยุกต์ความรู้สู่การปฏิบัติ และพัฒนาชุมชนระดับ
ท้องถิ่น
การอนุรักษ์และพัฒนาศิลปวัฒนธรรมและภูมปิ ัญญาของท้องถิ่น สร้างความ
เข้มแข็งให้กับสังคมและชุมชนในพื้นที่ (Local Need)
ความสามารถในการแก้ไขปัญหาและสร้างความเข้มแข็งให้กับสังคมและชุมชน
ในพื้นที่

การพัฒนาเชิงพื้นที่ (Area Based Development)
สัดส่วนจานวนโครงการบริการวิชาการหรือโครงการเพื่อพัฒนาเชิงพื้นที่ของมหาวิทยาลัยในการ
ถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยี รวมถึงการอนุรักษ์และพัฒนาศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาของ
ท้องถิ่น เพื่อแก้ไข ลดปัญหาและสร้างความเข้มแข็งให้แก่ท้องถิ่นและภูมิภาค
1. จานวนโครงการด้านการบริการวิชาการหรือโครงการที่ตอบสนองต่อ Area Based หมายถึง
รายการโครงการด้า นการบริ การวิช าการหรือ โครงการที่ต อบสนองต่อการพั ฒ นาเชิง พื้ นที่
ในด้านโครงสร้ างพื้นฐาน ด้านภูมิศาสตร์ และสิ่ งแวดล้ อม สั งคม ของมหาวิทยาลั ยในรอบ
ปีการศึกษาที่ผ่านมา
2. จานวนโครงการบริการวิชาการทั้งหมด หมายถึง รายการโครงการบริการวิชาการทั้งหมดของ
มหาวิทยาลัยที่รายงานในระบบ CHE QA Online ในรอบปีการศึกษาที่ผ่านมา
จานวนโครงการด้านการบริการวิชาการ
หรือโครงการที่ตอบสนองต่อ Area Based
จานวนโครงการบริการวิชาการทั้งหมด

ข้อมูลอ้างอิง
เกณฑ์ประเมิน

ข้อมูลโครงการด้านการบริการวิชาการหรือโครงการที่ตอบสนองต่อ Area Based เช่น โครงการ
ในลักษณะระบบเศรษฐกิจชีวภาพ ระบบเศรษฐกิจหมุนเวียน ระบบเศรษฐกิจสีเขียว (BCG) และ
หรือการพัฒนาอย่างยั่งยืน (SDG)
เกณฑ์การพิจารณาระดับผลการดาเนินงาน ดังนี้
จานวนโครงการด้านการบริการวิชาการหรือโครงการที่ตอบสนองต่อ Area Based
ระดับ 1
ระดับ 2
ระดับ 3
ระดับ 4
ระดับ 5

ะ

X 100

ไม่น้อยกว่าหรือเท่ากับ ร้อยละ 20
ไม่น้อยกว่าหรือเท่ากับ ร้อยละ 40
ไม่น้อยกว่าหรือเท่ากับ ร้อยละ 60
ไม่น้อยกว่าหรือเท่ากับ ร้อยละ 80
ไม่น้อยกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 90

1 คะแนน
2 คะแนน
3 คะแนน
4 คะแนน
5 คะแนน
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SDU 3

วัตถุประสงค์

การบริการวิชาการ

ผลลัพธ์

D 3.2

อว.

การพัฒนาชุมชนระดับท้องถิ่นและผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ความสามารถเป็นหลัก
ในการขับเคลื่อนพัฒนาและเปลี่ยนแปลงในระดับท้องถิ่นและภูมิภาค

การมีส่วนร่วมของชุมชนและสังคม

มิติตามพันธกิจ การมีส่วนร่วมของบุคคล ชุมชน หรือ ภาคธุรกิจ/อุตสาหกรรม

ชื่อตัวชี้วัด
การมีส่วนร่วมของบุคคลหรือหน่วยงานในชุมชน พื้นที่ หรือภูมิภาค
Performance (Non-Age Group Participation)
นิยามตัววัด
สัดส่วนโครงการหรือกิจกรรมโดยการมีส่วนร่วมของบุคคล ชุมชน หรือหน่วยงานในพื้นที่ สะท้อน
การมีส่วนร่วมเพื่อแก้ไข/ลดปัญหา/ส่งเสริมการเรียนรู้ของชุมชน สังคม
รายการข้อมูล 1. จานวนโครงการหรือกิจกรรมที่บุคคล ชุมชนหรือหน่วยงานในพื้นที่มีส่วนร่วมในโครงการหรือ
กิจกรรมเพื่อแก้ไข/ลดปัญหา/ส่งเสริมการเรียนรู้ของชุมชน สังคม หมายถึง จานวนโครงการหรือ
กิจกรรมที่บุคคล ชุมชนหรือหน่วยงานทั้ งภาครัฐและเอกชนในพื้นที่ที่เข้ามามี ส่ วนร่วมในการ
กาหนดและ/หรือดาเนินโครงการหรือกิจกรรม เพื่อแก้ไข/ลดปัญหา/ส่งเสริมการเรียนรู้ของชุมชน
สังคม/ การน้อมนาแนวพระราชดาริสู่การปฏิบัติ ของสถาบันอุดมศึกษาในรอบปีการศึกษาที่ผ่านมา
2. จานวนโครงการหรือกิจกรรมเพื่อแก้ ไข/ลดปัญหา/ส่งเสริมการเรียนรู้ของชุมชนสังคมทั้งหมด
หมายถึง โครงการหรือกิจกรรมเพื่อแก้ไข/ลดปัญหา/ส่งเสริมการเรียนรู้ของชุมชน สังคม/การน้อม
นาแนวพระราชดาริสู่การปฏิบัติ ทั้งหมดของสถาบันอุดมศึกษาในรอบปีการศึกษาที่ผ่านมา
สูตรคานวณ
จานวนโครงการหรือกิจกรรมที่บุคคล ชุมชนหรือหน่วยงานทั้ง
ภาครัฐและเอกชนในพื้นที่มีส่วนร่วมในโครงการหรือกิจกรรมเพื่อ
แก้ไข/ลดปัญหา/ส่งเสริมการเรียนรู้ของชุมชน สังคม/การน้อมนา
แนวพระราชดาริสู่การปฏิบัติ
X 100
จานวนโครงการหรือกิจกรรมเพื่อแก้ไข/ลดปัญหา/ส่งเสริม
การเรียนรู้ของชุมชน สังคม/การน้อมนาแนวพระราชดาริสู่การปฏิบัติทั้งหมด
ข้อมูลอ้างอิง

ข้อมูลโครงการหรือกิจกรรมเพื่อแก้ไข/ลดปัญหา/ส่งเสริมการเรียนรู้ของชุมชน
สังคม/การน้อมนาแนวพระราชดาริสู่การปฏิบัติของสถาบันอุดมศึกษา
เกณฑ์ประเมิน เกณฑ์การพิจารณาระดับผลการดาเนินงานของมหาวิทยาลัย ดังนี้ จานวนโครงการหรือกิจกรรม
ที่บุคคล ชุมชนหรือหน่วยงานในพื้นที่มีส่วนร่วมในโครงการหรือกิจกรรม
ระดับ 1
ระดับ 2
ระดับ 3
ระดับ 4
ระดับ 5

ไม่น้อยกว่าหรือเท่ากับ ร้อยละ 20
ไม่น้อยกว่าหรือเท่ากับ ร้อยละ 40
ไม่น้อยกว่าหรือเท่ากับ ร้อยละ 60
ไม่น้อยกว่าหรือเท่ากับ ร้อยละ 80
ไม่น้อยกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 90

1 คะแนน
2 คะแนน
3 คะแนน
4 คะแนน
5 คะแนน
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SDU 4

วัตถุประสงค์

การทานุบารุง
ศิลปวัฒนธรรมและ
ความเป็นไทย

ผลลัพธ์

D 4.1
ชื่อตัวชี้วัด
Process
นิยามตัววัด

สป.อว
.

การทานุบารุงศิลปวัฒนธรรมบนความเชี่ยวชาญของมหาวิทยาลัย
การทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรมบนความเชี่ยวชาญของมหาวิทยาลัยที่มี
การบรูณาการกับโครงการ/กิจกรรมของมหาวิทยาลัย

มิติตามพันธกิจ การทานุบารุงศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทย

ระบบและกลไกการทานุบารุงศิลปะวัฒนธรรมและความเป็นไทย

มหาวิ ท ยาลั ย มี น โยบาย แผนงาน โครงสร้ า ง และการบริ ห ารจั ด การด้ า นการท านุ บ ารุ ง
ศิลปวัฒนธรรมต้องสอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัย ความรู้ความเชี่ยวชาญของแต่ละ
หน่วยงาน ตลอดจนสอดคล้องกับการทานุบารุงศิลปวัฒนธรรมของประเทศไทย ทั้งการอนุรักษ์
ฟื้นฟู สืบสาน เผยแพร่วัฒนธรรมไทย ภูมิปัญญาท้องถิ่น อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
รายการข้อมูล 1. แผนสร้างเสริมทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยสวนดุสิตที่ผ่านการพิจารณาอนุมัติ
2. หลักฐานที่แสดงให้เห็นการกากับ ติดตามการดาเนินการตามแผนฯ รวมถึงมีผลการประเมิน
ความส าเร็จ ตามตัวชี้วัดของแผนด้านทานุบารุงศิล ปะและวัฒนธรรม และการนาผลการ
ประเมินไปปรับปรุง
3. หลั ก ฐานที่ แ สดงให้ เ ห็ น การเผยแพร่ กิ จ กรรมหรื อ การบริ ก ารด้ า นท านุ บ ารุ ง ศิ ล ปะและ
วัฒนธรรม
ข้อมูลอ้างอิง แผนด้านทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรมของสถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม
เกณฑ์ประเมิน เกณฑ์การพิจารณาผลลัพธ์การดาเนินงาน ดังนี้
1. กาหนดผู้รับผิดชอบในการทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม
2. จัดทาแผนด้านทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม และกาหนดตัวชี้วัดวัดความสาเร็จตาม
วัตถุประสงค์ของแผน รวมทั้งจัดสรรงบประมาณเพื่อให้สามารถดาเนินการได้ตามแผน
3. กากับ ติดตามให้มีการดาเนินงานตามแผนด้านทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม
4. ประเมินความสาเร็จตามตัวชี้วัดที่วัดความสาเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผนด้านทานุบารุง
ศิลปะ และวัฒนธรรม
5. นาผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือกิจกรรมด้านทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม
6. เผยแพร่กิจกรรมหรือการบริการด้านทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรมต่อสาธารณชน
7. กาหนดหรือสร้างมาตรฐานด้านศิลปะและวัฒนธรรมซึ่งเป็นที่ยอมรับในระดับชาติ
หลักการให้คะแนน
ระดับ 1
ระดับ 2
ระดับ 3
ระดับ 4
ระดับ 5

มีการดาเนินการ 1 ข้อ
มีการดาเนินการ 2 ข้อ
มีการดาเนินการ 3 - 4 ข้อ
มีการดาเนินการ 5 ข้อ
มีการดาเนินการ 6 - 7 ข้อ

1 คะแนน
2 คะแนน
3 คะแนน
4 คะแนน
5 คะแนน
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SDU 5

วัตถุประสงค์

การบริหารจัดการของ
มหาวิทยาลัย

ผลลัพธ์

D 5.1
ชื่อตัวชี้วัด
Process
นิยามตัววัด

สป.อว
.

การดาเนินงานตามพันธกิจให้บรรลุตามเป้าหมายที่กาหนด
ผลการบริหารจัดการเป็นไปตามเป้าหมาย

มิติตามพันธกิจ การบริหารจัดการที่สะท้อนความต้องการของชุมชนและสังคม

การบริหารของคณะ/มหาวิทยาลัยเพื่อการกากับติดตามผลลัพธ์ตามพันธกิจ
กลุม่ มหาวิทยาลัย และเอกลักษณ์ของคณะ/มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยมีพันธกิจหลัก คือ การเรียนการสอน การวิจัย การบริการทางวิชาการแก่สังคม และ
การทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม ในการดาเนินพันธกิจหลัก มหาวิทยาลัยจาเป็นต้องมีการจัดทาแผน
เพื่อกาหนดทิศทางการพัฒนาและการดาเนินงานของมหาวิทยาลัยให้สอดคล้องกับเป้าหมายและ
กลุ่มมหาวิทยาลัยตลอดจนมีการบริหารทั้งด้านบุคลากร การเงิน ความเสี่ยงและการประกันคุณภาพ
การศึกษา เพื่อสนับสนุนการดาเนินงานตามพันธกิจหลักให้บรรลุตามเป้าหมายที่กาหนดไว้
รายการข้อมูล 1. แผนก าหนดทิ ศ ทางการพั ฒ นาและการด าเนิ น งานที่ ส อดคล้ อ งกั บ เป้ า หมาย และกลุ่ ม
มหาวิทยาลัย
2. หลักฐานแสดงให้เห็นถึงการบริหารมหาวิทยาลัย ทั้งด้านบุคลากร การเงิน ความเสี่ยงและ
การประกันคุณภาพการศึกษา
ข้อมูลอ้างอิง ข้อมูลด้านการบริหารมหาวิทยาลัยรอบปีที่ผ่านมา
เกณฑ์ประเมิน เกณฑ์การพิจารณาผลลัพธ์การดาเนินงาน ดังนี้
1. พัฒนาแผนกลยุทธ์จากผลการวิเคราะห์ SWOT กับวิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัย และพัฒนา
ไปสู่แผนกลยุทธ์ทางการเงินและแผนปฏิบัติการประจาปีตามกรอบเวลาเพื่อให้บรรลุผล
ตาม ตัวชี้วัดและเป้าหมายของแผนกลยุทธ์
2. การกากับติดตามส่งเสริมสนับสนุนให้ทุกคณะดาเนินการวิเคราะห์ข้อมูลทางการเงินที่
ประกอบไปด้วยต้นทุนต่อหน่วยในแต่ละหลักสูตร สัดส่วนค่าใช้จ่ายเพื่อพัฒนานักศึกษา
อาจารย์ บุคลากร การจัดการเรียนการสอนอย่างต่อเนื่อง เพื่อวิเคราะห์ความคุ้มค่าของ
การบริหารหลักสูตร ประสิทธิภาพ ประสิทธิผลในการผลิตบัณฑิต และโอกาสในการแข่งขัน
3. ดาเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ที่เป็นผลจากการวิเคราะห์และระบุปัจจัยเสี่ยงที่เกิด
จากปัจจัยภายนอก หรือปัจจัยที่ไม่สามารถควบคุมได้ที่ส่งผลต่อการดาเนินงานตามพันธกิจ
ของมหาวิทยาลัยและให้ระดับความเสี่ยงลดลงจากเดิม
4. บริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาลอย่างครบถ้วนทั้ง 10 ประการ ที่อธิบายการดาเนินงาน
อย่างชัดเจน
5. การกากับติดตามส่งเสริมสนับสนุนให้ทุกหน่วยงานในมหาวิทยาลัยมีการดาเนินการจัดการ
ความรู้ตามระบบ
6. การก ากั บติ ดตามผลการด าเนิ นงานตามแผนการบริ หารและแผนพั ฒนาบุ คลากร
สายวิชาการและสายสนับสนุน
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7. การกากับติดตามส่งเสริมสนับสนุนให้ทุกหน่วยงานในมหาวิทยาลัยมีการดาเนินงานด้าน
การประกันคุณภาพภายใน ตามระบบและกลไกที่สถาบันกาหนด ประกอบด้วย การควบคุม
คุณภาพ การตรวจสอบคุณภาพ และการประเมินคุณภาพ
หลักการให้คะแนน
ระดับ 1
ระดับ 2
ระดับ 3
ระดับ 4
ระดับ 5

มีการดาเนินการ 1 ข้อ
มีการดาเนินการ 2 ข้อ
มีการดาเนินการ 3 - 4 ข้อ
มีการดาเนินการ 5 – 6 ข้อ
มีการดาเนินการ 7 ข้อ

1 คะแนน
2 คะแนน
3 คะแนน
4 คะแนน
5 คะแนน
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SDU 5

วัตถุประสงค์

การบริหารจัดการ
ของมหาวิทยาลัย

ผลลัพธ์

การกากับการดาเนินการประกันคุณภาพการศึกษาให้เป็นไปตามที่กาหนด

การจัดการศึกษาที่มีคุณภาพ

มิติตามพันธกิจ การบริหารจัดการที่สะท้อนคุณภาพทุกมิติ
สป.อว
.
ชื่อตัวชี้วัด
ระบบกากับการประกันคุณภาพหลักสูตรและคณะ
Process
นิยามตัววัด มหาวิทยาลั ยมีหน้ าที่กากับการดาเนินการประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสู ตรและคณะ
โดยมีการดาเนิ นการตั้งแต่การควบคุมคุณภาพ การติดตามตรวจสอบคุณภาพ และการพัฒนา
คุณภาพ การพัฒนาตัวชี้วัดและเกณฑ์การประเมินจะมุ่งไปที่ระบบการประกันคุณภาพการศึกษา
มากกว่าการประเมินคุณภาพ เพื่อให้สามารถส่ งเสริม สนับสนุน กากั บติดตามการดาเนินงาน
ให้เป็นไปตามที่กาหนด สะท้อนการจัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพ
รายการข้อมูล 1. ระบบและกลไกในการกากับการดาเนินการประกันคุณภาพ
2. รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษา
3. ผลการปรับปรุงคุณภาพในทุกระดับ
ข้อมูลอ้างอิง ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายในของมหาวิทยาลัย
เกณฑ์ประเมิน เกณฑ์การพิจารณาผลลัพธ์การดาเนินงาน ดังนี้
1. มีระบบและกลไกในการกากับติดตามการดาเนินการประกันคุณภาพหลักสูตรและคณะ
ให้เป็นไปตามองค์ประกอบการประกันคุณภาพหลักสูตรและคณะ
2. มีคณะกรรมการกากับติดตามการดาเนินงานให้เป็นไปตามระบบที่กาหนดในข้อ 1 และ
รายงานผลการติดตามให้กรรมการระดับมหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา
3. มีการจัดสรรทรัพยากรเพื่อสนับสนุนการดาเนินงานของหลักสูตรและคณะ ให้เกิดผลตาม
องค์ประกอบการประกันคุณภาพหลักสูตรและคณะ
4. น าผลการประเมินคุณภาพหลั กสู ตรและคณะที่ ผ่ านการพิ จารณาของกรรมการระดั บ
มหาวิทยาลัย เสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา
5. น าผลการประเมิ นและข้ อเสนอแนะจากสภามหาวิ ทยาลั ยมาปรั บปรุ งหลั กสู ตรและ
การดาเนินงานของคณะให้มีคุณภาพดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง
6. มีผลการประเมินคุณภาพทุกหลักสูตรผ่านองค์ประกอบที่ 1 การกากับมาตรฐาน
D 5.2

หลักการให้คะแนน
ระดับ 1
ระดับ 2
ระดับ 3
ระดับ 4
ระดับ 5

มีการดาเนินการ 1 ข้อ
มีการดาเนินการ 2 ข้อ
มีการดาเนินการ 3 - 4 ข้อ
มีการดาเนินการ 5 ข้อ
มีการดาเนินการ 6 ข้อ

1 คะแนน
2 คะแนน
3 คะแนน
4 คะแนน
5 คะแนน
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งานสร้างสรรค์และโดดเด่นของอัตลักษณ์ของสวนดุสิต

การบริหารจัดการ
ของมหาวิทยาลัย

ผลลัพธ์

ผลงานและความโดดเด่นด้านอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย

D 5.3
ปรชื่อตัวชี้วัด

Performance
นิยามตัววัด

รายการข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
เกณฑ์ประเมิน

มสด.

มิติตามพันธกิจ

การบูรณาการพันธกิจและบริหารจัดการอัตลักษณ์บนความเชี่ยวชาญของ
มหาวิทยาลัย

ความโดดเด่นของอัตลักษณ์มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
(สอดคล้องกับ อว. กลุ่ม 4)
1. ผลการปฏิบัติงานที่โดดเด่นของทั้ง 4 อัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย ที่สามารถสร้างการยอมรับ
สร้างมาตรฐานในวิชาชีพนั้นๆ หรืออุตสาหกรรมที่มีมูลค่าสูง หรือกิจกรรมที่ได้รับความสนใจและ/
หรือมีกลุ่มเป้าหมาย/ประชาชนให้ความสนใจ/เข้าร่วมจานวนมาก
2. ผลงานจากงานวิจัยที่สามารถสร้างประโยชน์ได้ในอุตสาหกรรม/ขายลิขสิทธิ์ได้
1. ผลการปฏิบัติงาน กิจกรรมและผลลัพธ์
2. ประโยชน์ที่ได้รับในระดับมหาวิทยาลัย ชุมชน สังคม หรือประเทศ
หลักฐานการดาเนินงาน ภาพถ่าย/ภาพข่าว
เกณฑ์การพิจารณาผลลัพธ์การดาเนินงาน ดังนี้
ข้อ 1
ข้อ 2

ข้อ 3
ข้อ 4
ข้อ 5

สร้างศูนย์ฝึกมาตรฐานอาชีพในสาขาวิชาชีพด้านอัต
ลักษณ์ที่รับการรับรองจากหน่วยงานวิชาชีพ
ระดับประเทศ
สร้างมาตรฐาน /มีส่วนร่วมในการกาหนดมาตรฐานใน
วิชาชีพ และ/หรือการออกแบบการวัด/กากับ
มาตรฐานผู้ปฏิบัติในวิชาชีพนั้น ๆ (หากมีมากกว่า 1
+1 คะแนน)
สร้างนวัตกรรมของสาขาอัตลักษณ์ที่สามารถนามา
ประยุกต์ใช้กับการจัดเรียนการสอน หรือธุรกิจ
วิชาการ
บุคลากรสาขาอัตลักษณ์ที่ได้รับรางวัล/ได้รับ
มาตรฐานวิชาชีพระดับนานาชาติ
นักศึกษาสาขาอัตลักษณ์/สาขาอื่นที่มีผลงานด้าน
อัตลักษณ์ได้รับรางวัลระดับประเทศ/นานาชาติ

3 คะแนน
1 คะแนน

1 คะแนน
1 คะแนน
1 คะแนน
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นวัตกรรม/การสร้างมูลค่าเพิ่มบนความเชี่ยวชาญของมหาวิทยาลัย

การบริหารจัดการ
ของมหาวิทยาลัย

ผลลัพธ์

การใช้ความเชี่ยวชาญเพื่อต่อยอดธุรกิจวิชาการของมหาวิทยาลัย

D 5.4

มสด.

มิติตามพันธกิจ การบูรณาการการบริหารจัดการบนความเชี่ยวชาญของมหาวิทยาลัย

ปร

ชื่อตัวชี้วัด
Potential
นิยามตัววัด

รายการข้อมูล

ข้อมูลอ้างอิง
เกณฑ์ประเมิน

การนาองค์ความรู้/นวัตกรรมต่อยอดเป็นธุรกิจวิชาการ
1. การนาองค์ความรู้ที่เ กิดจากความเชี่ยวชาญของบุคลากร หน่วยงาน/มหาวิทยาลัย มาสร้างงาน/
โครงการ/หน่ ว ยธุ ร กิ จ (SBU: strategic business unit) หรื อ บริ ห ารจั ด การหน่ ว ยงานอิ ส ระ/
หน่วยงานสรรหารายได้ บริษัทในเครือของมหาวิทยาลัยเพื่อต่อยอดธุรกิจวิชาการ เป็นแหล่งฝึกเพื่อ
สร้างโอกาส เสริมทักษะ สร้ างประสบการณ์ให้กับนักศึกษาและคณาจารย์ให้สามารถปฏิบัติได้จริง
และเสริมความเข้มแข็งทางธุรกิจวิชาการและ/หรือสามารถสร้าง/เพิ่มรายได้ ตลอดจนสร้างชื่อเสียง
ทีไ่ ด้รับการยอมรับ
2. หน่วยธุรกิจ (SBU : strategic business unit) หมายถึง การทางานในรูปแบบธุรกิจ ที่สามารถ
สร้างรายได้ เช่น หน่วยงานอิสระ บริษัทในเครือของมหาวิทยาลัย SDU Delivery เป็นต้น
1. ความร่วมมือของบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญในหน่วยงานในโครงการธุรกิจวิชาการ เช่น คาสั่ง
2. การเปิดโอกาสให้นักศึกษามาเรียนรู้ และฝึกปฏิบัติจริง
3. องค์ความรู้/ความเชี่ยวชาญที่นาไปใช้ในแต่ละด้าน
4. ผลการดาเนินการ
5. จานวนงาน/หน่วยธุรกิจ (SBU) ที่เปิดใหม่
1. รายละเอียดโครงการธุรกิจวิชาการ และแผนการดาเนินงานของหน่วยงาน และคู่เทียบ
2. การขยายตัว หรืออัตราการเจริญเติบโต การยอมรับ
3. รายงานปัญหา อุปสรรค และแนวทางการแก้ไข
เกณฑ์การพิจารณาผลลัพธ์การดาเนินงาน ดังนี้
ข้อ 1
ข้อ 2
ข้อ 3
ข้อ 4
ข้อ 5

งาน/โครงการ/ขยายผลิตภัณฑ์และ/หรือบริการใหม่ที่
แสดงได้ว่ามีความเป็นนวัตกรรมธุรกิจ
ระบบการตลาดรูปแบบดิจิทัล (Digital marketing)
ธุรกิจ/ธุรกิจวิชาการมีการต่อยอดจากองค์ความรู้/
ความเชี่ยวชาญ/นวัตกรรม
หน่วยธุรกิจใหม่ของมหาวิทยาลัย เช่น บริษัท
ค่าใช้จ่ายลดลง และ/หรือกาไรเพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 20

1 คะแนน
1 คะแนน
1 คะแนน
3 คะแนน
2 คะแนน
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การบริหารจัดการ
ของมหาวิทยาลัย

ผลลัพธ์

D 5.5

มสด.

งานสร้างสรรค์บนความเชี่ยวชาญของมหาวิทยาลัย
มีโครงการ/กิจกรรมที่เกิดจากความเชี่ยวชาญของสวนดุสิต

มิติตามพันธกิจ การบริหารจัดการบนความเชี่ยวชาญของมหาวิทยาลัย

ปร

ชื่อตัวชี้วัด
Potential
นิยามตัววัด

รายการข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
เกณฑ์ประเมิน

งานสร้างสรรค์บนความเชี่ยวชาญ หรือนวัตกรรมของสวนดุสิต
1. ผลการปฏิบัติงานบนความเชี่ยวชาญของสวนดุสิตจนมีผลงานเป็นที่รู้จักยอมรับในฝีมือ ประทับใจ
ในการบริการ ตลอดจนการไว้วางใจให้มหาวิทยาลัยสวนดุสิตเป็นผู้ดาเนินงาน
2. การสร้ างนวัตกรรมกระบวนการทางาน (ทั้งงานประจา และ/หรือ งานการให้ บริการภายนอก)
ในสไตล์ ก ารท างานของสวนดุสิ ตที่ต อบสนองวิถีใหม่ อาทิ การที่บุค ลากรจ่า ยเงิ นเพื่ อเข้ าร่ว ม
กิจกรรมการประชุม อบรม/สัมมนาภายในรูปแบบการเรียนการสอนที่ต่างจากเดิม การปฏิบัติงาน
ในวิถีใหม่
1. ผลการปฏิบัติงาน กิจกรรมและผลลัพธ์
2. แนวปฏิบัติใหม่ หรือวิถีใหม่ในการทางาน
3. ประโยชน์ที่ได้รับในระดับมหาวิทยาลัย ชุมชน สังคม หรือประเทศ
1. หลักฐานการดาเนินงาน ภาพถ่าย/ภาพข่าว
2. นโยบาย แนวปฏิบัติของภาครัฐ/จุดเน้นของมหาวิทยาลัย
เกณฑ์การพิจารณาผลลัพธ์การดาเนินงาน ดังนี้
ข้อ 1
ข้อ 2
ข้อ 3
ข้อ 4
ข้อ 5
ข้อ 6
ข้อ 7

ลูกค้า ผู้รับบริการ/ผู้ว่าจ้างต้องการให้มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
เป็นผู้ดาเนินงาน
ผลการดาเนินงานระดับประเทศ และมีผลงานที่โดดเด่น ประทับใจ
และได้รับความชื่นชม
ผลการดาเนินงานระดับนานาชาติ และมีผลงานที่โดดเด่น
ประทับใจและได้รับความชื่นชม
ผลงาน/โครงการที่เกิดจากการสร้างนวัตกรรมที่เป็นรูปธรรมและมี
Impact ชัดเจน
กระบวนการทางานที่เป็นนวัตกรรมที่สอดรับกับวิถีใหม่
มาตรฐาน/แนวปฏิบัติ/ คู่มือการทางานรูปแบบใหม่ที่ยกระดับ
การปฏิบัติงาน
บุคลากรส่วนมากมีพฤติกรรมการทางานใหม่ที่สอดรับวิถีใหม่
อย่างชัดเจน

1 คะแนน
1 คะแนน
2 คะแนน
1 คะแนน
1 คะแนน
1 คะแนน
1 คะแนน
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การบริหารจัดการ
ของมหาวิทยาลัย

ผลลัพธ์

D 5.6

มสด.

สร้างความเป็นสากลจากภายในมหาวิทยาลัย (IaH)
เกิดความเป็นสากลภายในมหาวิทยาลัย รวมถึงนักศึกษาและบุคลากร

มิติตามพันธกิจ การผลิตบัณฑิตที่สะท้อนความต้องการของชุมชนและสังคม

ปร

ชื่อตัวชี้วัด
Performance
นิยามตัววัด

รายการข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง

การสร้างความเป็นสากลจากภายในมหาวิทยาลัยสวนดุสิต
(Internationalization at home: IaH)
การสร้างความเป็นสากลจากภายในมหาวิทยาลัยสวนดุสิต (Internationalization at home:
IaH) หมายถึง การบูรณาการมิติระหว่างประเทศและระหว่างวัฒนธรรมสู่หลักสูตร การจัดการเรียน
การสอนที่ส่งเสริมความเป็นสากล การสร้างสภาพแวดล้อมภายในมหาวิทยาลัยสาหรับทุกคนและ
นักศึกษาภายในสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ในประเทศ การวิจัยที่มุ่งเน้นระดับนานาชาติไปจนถึงการใช้
นวัตกรรมสาหรับเทคโนโลยีดิจิตอล ตลอดจนถึงการปฏิสัมพันธ์ระหว่างนักศึกษาไทยและต่างชาติใน
มหาวิทยาลัย วิทยาเขต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งที่ต้องใช้ภาษากลางเพื่อการสื่อสารเหมือนกับ
มหาวิทยาลัยสวนดุสิตที่กรุงเทพ ภายใต้วิถีความเป็นสวนดุสิต (ดูรายละเอียดในข้อมูลอ้างอิง)
1. หลักสูตร แนวการจัดการเรียนการสอน มคอ.
2. กิจกรรม หลักฐาน ภาพถ่ายแสดงถึง IaH ในรูปแบบต่างๆ
3. MoU หรือข้อตกลงรูปแบบอื่น แสดงถึง IaH และมีกิจกรรมเกิดขึ้นแล้ว
นิยามของ European Association for International Education (EAIE) ก็ได้ให้แนวปฏิบัติที่เพื่อ
ปลูกฝังให้เกิด IaH ดังนี้
1) ส่งเสริมให้นักศึกษามีมุมมองที่เป็นสากลผ่านการเรียนในหลักสูตร ไม่ว่าจะได้ไปแลกเปลี่ยนไป
ต่างประเทศหรือไม่
2) ส่งเสริม IaH ไม่เฉพาะแค่วิชาเลือกหรือวิชาเฉพาะ
3) เน้น learning outcomes ของหลักสูตรที่มีมุมมองด้านต่างประเทศ
4) มีกิจกรรมนอกและในหลักสูตรทั่วทั้งสถาบัน
5) ส่งเสริมความหลากหลายทางวัฒนธรรมในห้องเรียน ให้ทุกคนมีส่วนร่วมในการเรียนรู้
การสอน และการประเมินผล
6) สร้างโอกาสให้นักศึกษามีประสบการณ์ทางวัฒนธรรมที่แตกต่างในชุมชน
7) ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกคนไม่เฉพาะนักวิชาการ/อาจารย์ และนักวิเทศฯ
8) ไม่จาเป็นต้องใช้ภาษาอังกฤษเสมอไป (เป็นภาษาที่ใช้มากกว่าภาษาถิ่น ใช้สื่อสารกับคน
ส่วนมากและหลากหลายพื้นที่นั้นๆ เช่น ภาษาจีน เป็นต้น)
9) ใช้ virtual mobility (Virtual Exchange) ให้เกิดการเรียน/ทากิจกรรมกับนักศึกษา
ในต่างประเทศเพื่อเพิ่มทักษะการสื่อสารและทางสังคม
10) สร้างความรู้สึกผูกพันที่มีความหมายให้กับนักศึกษาต่างชาติ
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หรืออาจใช้มาตรฐานอื่นที่เป็นวัฒนธรรมที่ดีงานที่สะท้อนความเป็นสากลได้ อาทิ ความเป็นสวนดุสิต
รายละเอียด ดังนี้
11) บุคลิกภาพ ตามจุดเน้นของสวนดุสิต
12) ความปราณีต อ่อนน้อม
13) การจัดสิ่งอานวยความสะดวกที่สะท้อนถึงความเป็นสากล เช่น ระบบ Internet/wifi
ร้านอาหาร ร้านกาแฟ ห้องน้า เป็นต้น
เกณฑ์ประเมิน

เกณฑ์การพิจารณาผลลัพธ์การดาเนินงาน ดังนี้
ข้อ 1
ข้อ 2
ข้อ 3
ข้อ 4

ข้อ 5
ข้อ 6
ข้อ 7
ข้อ 8

หลักสูตร (ทั้งระยะสั้นและระยะยาว) ที่บรรจุลักษณะ IaH ไว้
ในหลักสูตร
มีการใช้ประโยชน์จากเครือข่ายนานาชาติ เช่น วิธีการจัด
การเรียนการสอน การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ร้อยละ 25
นักศึกษาต่างชาติมาศึกษา (ทั้งระยะสั้น/ระยะยาว) ใน
มหาวิทยาลัย อย่างน้อย 1 กลุ่ม/ 1-15 คน (หากมากว่า 15
เพิ่ม 1 คะแนน)
การจัดการเรียนการสอน/การปฏิบัติงานโดยเลือกใช้
เทคโนโลยีที่เหมาะสมกับการเรียนรู้ข้ามวัฒนธรรมรวมถึงการ
Virtual Exchange กับคู่ความร่วมมือ หรือแม้แต่ศิษย์เก่า
ผ่านสื่อเทคโนโลยี มีกิจกรรมการเรียนการสอน /กิจกรรม
สนับสนุนที่มองเห็นหรือมีผลเด่นชัด
ถ้ามี แต่ยังไม่เห็นเด่นชัด = 0.5 คะแนน
สภาพแวดล้อม การจัดการเรียนการสอนที่แสดงถึงความเป็น
สากล ประกอบอยู่ในสภาพแวดล้อม
สภาพแวดล้อมโดยรวมของหน่วยงาน และความเป็นอยู่ที่
แสดงให้เห็นถึงความเป็นสากล
บุคลากรมีบุคลิกภาพที่ดีตามแบบฉบับความเป็นสวนดุสิต
ถ้า 1 ใน 3 ของบุคลากรยังต้องปรับปรุง = 0.5 คะแนน
นักศึกษามีบุคลิกภาพที่ดีตามแบบฉบับความเป็นสวนดุสิต
ถ้า 1 ใน 3 ของนักศึกษายังต้องปรับปรุง = 0.5 คะแนน

1 คะแนน
1 คะแนน
1 คะแนน
1 คะแนน

1 คะแนน
1 คะแนน
1 คะแนน
1 คะแนน
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นวัตกรรม/งานสร้างสรรค์บนความเชี่ยวชาญของมหาวิทยาลัย

การบริหารจัดการ
ของมหาวิทยาลัย

ผลลัพธ์

มีโครงการ/กิจกรรมที่ตอบสนองแผนการปฎิรูปการศึกษา
การผลิตบัณฑิตและการบริหารจัดการที่มีส่วนร่วมในการปฏิรูป
การศึกษาของประเทศ

D 5.7

มสด.

มิติตามพันธกิจ

ปร

ชื่อตัวชี้วัด
Potential
นิยามตัววัด

การปฏิบัติงานที่ตอบสนองต่อแผนปฏิรูปการศึกษาของประเทศ

การปฏิบัติงานที่คานึงแผนการปฎิรูปการศึกษา 20 ปี ของประเทศ มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นส่วนหนึ่ ง
ของการยกระดับการศึกษาของประเทศ โดยนาแนวทางการปฏิรูปการศึกษาของประเทศมาแนวทาง
และเป็นส่วนหนึ่งของการวางแผนการกลยุทธ์เพื่อเป็นแนวทางให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการจัด
การศึกษาการ ดาเนินโครงการหรือกิจกรรมให้กับเพื่อให้การเปลี่ยนแปลง ยกระดับการศึกษาของ
มหาวิทยาลัยให้เข้มแข็งและมีคุณภาพตามนโยบายของมหาวิทยาลัย
รายการข้อมูล 1. แผนกลยุทธ์/แนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับการปฏิรูปการศึกษา
2. ผลการปฏิบัติงาน โครงการ/กิจกรรมและผลลัพธ์
3. ประโยชน์ที่ได้รับในระดับมหาวิทยาลัยและการศึกษาของประเทศ
ข้อมูลอ้างอิง แผนการปฏิรูปการศึกษาของประเทศในประเด็นที่เกี่ยวข้อง
เกณฑ์ประเมิน เกณฑ์การพิจารณาผลลัพธ์การดาเนินงาน ดังนี้
ข้อ 1
ข้อ 2
ข้อ 3
ข้อ 4
ข้อ 5

สาขาอัตลักษณ์ มีโครงการที่ตอบสนองต่อแผนปฏิรูปการศึกษาของ
ประเทศ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 ต่อโครงการทั้งหมด
ถ้ามี แต่น้อยกว่าร้อยละ 20 = 0.5 คะแนน
สาขาทีไ่ ม่ใช่อัตลักษณ์ มีโครงการที่ตอบสนองต่อแผนปฏิรูป
การศึกษาของประเทศ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 ต่อโครงการทั้งหมด
ถ้ามี แต่น้อยกว่าร้อยละ 20 = 0.5 คะแนน
มหาวิทยาลัยมีโครงการที่ตอบสนองต่อแผนปฏิรูปการศึกษาของ
ประเทศ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 ต่อโครงการทั้งหมด
ถ้ามี แต่น้อยกว่าร้อยละ 20 = 0.5 คะแนน
ถ้าโครงการในข้อ 1-3 ข้างต้น เป็นโครงการระดับประเทศ
เกิดการเปลี่ยนแปลง เห็นได้ชัดว่ามีการปฎิรูประบบการศึกษาได้จริง
ทั้งในระดับมหาวิทยาลัยและ/หรือส่งผลถึงระดับประเทศ

1 คะแนน
1 คะแนน
1 คะแนน
1 คะแนน
1 คะแนน
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SDU 5
การบริหารจัดการ
ของมหาวิทยาลัย
D 5.8

ผลลัพธ์

หน่วยงานการศึกษานอกที่ตั้งมีการบริหารจัดการภายใต้
มาตรฐานเดียวกัน

มิติตามพันธกิจ การบริหารจัดการคุณภาพของมหาวิทยาลัย

มสด.
ปร

ชื่อตัวชี้วัด
Performance
นิยามตัววัด

รายการข้อมูล
สูตรคานวณ
ข้อมูลอ้างอิง
เกณฑ์ประเมิน

ความเชื่อมโยงระหว่างมหาวิทยาลัยกับการจัดการศึกษานอกสถานที่ตั้ง
การบริหารงานที่เกิดจากความเชื่อมโยง หมายถึง มหาวิทยาลัยมีการวางระบบการจัดการศึกษานอก
สถานที่ตั้ง โดยมีการเชื่อมโยงมาตรฐานและการปฏิบัติงานระหว่างมหาวิทยาลัยกับวิทยาเขตและ
ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง เพื่อให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน ในประเด็นต่อไปนี้ 1) โครงสร้างการบริหาร
จัดการและระบบบริหารงานบุคคล 2) ระบบทะเบียนนักศึกษา 3) การบริหารวิชาการ/การเรียนการ
สอน (ภายใต้กากับของคณะที่เปิดสอนหลักสูตรนั้น ๆ) 4) ระบบการเงินตามระเบียบของมหาวิทยาลัย
และ 5) การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน และเป็นไปตามมาตรฐานการจัดการศึกษานอกสถาน
ที่ตั้งของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ พ.ศ.2560 ที่กาหนด
1. รายชื่อหลักสูตรที่เปิดสอน ณ วิทยาเขต/ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง
2. วิธีการเชื่อมโยงมาตรฐานและการปฏิบัติงาน
จานวนหลักสูตรที่มีผลการเชื่อมโยงมาตรฐานและการปฏิบัติงานครบทุกประเด็น x 100
จานวนหลักสูตรทั้งหมดที่เปิดสอน ณ วิทยาเขต/ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง
ข้อมูลหลักสูตรที่เปิดสอน ณ วิทยาเขต/ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง
เกณฑ์การพิจารณาผลลัพธ์การดาเนินงาน ดังนี้
ข้อ 1
ข้อ 2
ข้อ 3
ข้อ 4
ข้อ 5

ผลการดาเนินงานต่ากว่า ร้อยละ 50
ผลการดาเนินงานตั้งแต่ ร้อยละ 50 ถึง 64
ผลการดาเนินงานตั้งแต่ ร้อยละ 65 ถึง 79
ผลการดาเนินงานตั้งแต่ ร้อยละ 80 ถึง 89
ผลการดาเนินงานตั้งแต่ ร้อยละ 90 ขึ้นไป

1 คะแนน
2 คะแนน
3 คะแนน
4 คะแนน
5 คะแนน
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การบริหารจัดการ
ของมหาวิทยาลัย

ผลลัพธ์

D 5.9

เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรมีศักยภาพสูง
บุคลากรมีศักยภาพสูง

มิติตามพันธกิจ การบริหารจัดการเชิงรุกของมหาวิทยาลัย

มสด.

ปร

ชื่อตัวชี้วัด
Potential
นิยามตัววัด

การพัฒนาศักยภาพของบุคลากร

การที่บุคลากรได้เข้าร่วมการอบรมจากสถาบันระดับประเทศที่มีความเชี่ยวชาญในด้านต่าง ๆ เพื่อ
พัฒ นาศักยภาพที่ส อดคล้ องกับพันธกิจ ภาระงาน งานที่ได้รับมอบหมาย หรือทักษะที่จาเป็นใน
ปัจ จุบั นและ หรือทักษะใหม่/ เพื่อใช้ศักยภาพนั้นสร้างสรรค์ /พัฒ นาเพื่อยกระดับการทางานจนมี
ผลงานเป็นที่ประจักษ์
รายการข้อมูล 1. Certificate จากสถาบันการศึกษาที่มีชื่อเสียงหรือได้รับการยอมรับในระดับนานาชาติ
2. ประกาศนียบัตร/วุฒิบัตร จากสถาบันที่มีชื่อเสียงหรือได้รับการยอมรับในระดับประเทศ
3. ผลงานที่พัฒนาหรือสร้างที่เกิดจากการนาความรู้ ความสามารถที่ได้รับจากการอบรม
4. ความพึงพอใจของผู้รับบริการ
ข้อมูลอ้างอิง 1. สายวิชาการหรืออาจารย์ วัดความพึงพอใจจากผู้ เรียน/ผู้รับการฝึกอบรมในเนื้อหาหรื อเทคนิค
ที่ได้รับจากการอบรม
2. สายสนับสนุน วัดความพึงพอใจจากผู้รับบริการทั้งในและนอกหน่วยงานในเนื้อหาหรือเทคนิค
ที่ได้รับจากการอบรม
เกณฑ์ประเมิน เกณฑ์การพิจารณาผลลัพธ์การดาเนินงาน ดังนี้
ข้อ 1

ข้อ 2
ข้อ 3
ข้อ 4

บุคลากรได้รับ Certificate ที่ยกระดับวิชาชีพ/อาชีพการงาน
จากสถาบันการศึกษาที่มีชื่อเสียงหรือได้รับการยอมรับใน
ระดับโลก/นานาชาติ (หากมากกว่า ร้อยละ 10 ของบุคลากร
ทั้งหมด + 1 คะแนน)
บุคลากรได้รับประกาศนียบัตร/วุฒิบัตรระดับประเทศ
จากสถาบันที่มีชื่อเสียงหรือเชี่ยวชาญในด้านนั้น ๆ
(หากมากกว่า ร้อยละ 20 ของบุคลากรทั้งหมด + 1 คะแนน)
บุคลากรของหน่วยงานได้รับประกาศนียบัตร/วุฒิบัตร
ตัวบ่งที่แสดงถึงการ up-skills/re-skills ที่สอดคล้องกับ
พัฒนางาน ร้อยละ 30
ผลงานที่สร้างหรือพัฒนาจากพัฒนาศักยภาพที่ได้รับ
Certificate ประกาศนียบัตร วุฒิบัตร จานวน 1-5 ผลงาน
หรือไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของจานวนประกาศนียบัตรที่ได้รับ

3 คะแนน

2 คะแนน
1 คะแนน
1 คะแนน

106
ข้อ 5
ข้อ 6

ความพึงพอใจของผู้รับบริการจากข้อ 4 เชิงปริมาณร้อยละ 80 1 คะแนน
และ/หรือเชิงคุณภาพ ผลจากการสัมภาษณ์ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ที่เป็นเอกฉันท์ (สัมภาษณ์หรือแสดงหลักฐานประกอบ)
ผลคะแนนสอบภาษาอังกฤษของบุคลากร 1-10 คน
1 คะแนน
ทีเ่ ป็นไปตามมาตรฐานระดับนั้น ๆ (อายุไม่เกิน 2 ปี)
(หากมากกว่า 10 คน + เพิ่ม 1 คะแนน)
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การบริหารจัดการ
ของมหาวิทยาลัย

ผลลัพธ์

D 5.10
ปรชื่อตัวชี้วัด

Potential
นิยามตัววัด

รายการข้อมูล

ข้อมูลอ้างอิง
เกณฑ์ประเมิน

มสด.

สร้างการรับรู้และรูจ้ ักมหาวิทยาลัยและความเป็นสวนดุสิต
บุคคลภายนอกรู้จักมหาวิทยาลัยและคณะ/โรงเรียน/หน่วยงาน

มิติตามพันธกิจ การบริหารจัดการของมหาวิทยาลัย

ความสามารถด้านการสื่อสารองค์การ
การผลิตสื่อและการสื่อสารให้นักเรียน ประชาชน และกลุ่มเป้าหมาย รับรู้-รู้จักมหาวิทยาลัย ผ่านสื่อ
สมั ย ใหม่ ทุ ก ช่ อ งทาง ทั้ ง offline และ online อาทิ Website Facebook, Twitter, Instragram,
Line, TikTok, wechat/application ที่สื่อสารกับประเทศจีน และอื่น ๆ เป็นต้น เพื่อสื่อสารข้อมูลที่
จะสร้ างความรู้ จั ก คณะ โรงเรียน หน่ว ยงานต่างๆ และผลงานอาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ความเชี่ยวชาญ และความเป็นสวนดุสิต คณะในแง่มุมต่าง ๆ ให้มากขึ้น
1. จานวนผู้ ติดตาม/ยอดไลน์/สมาชิกในทุกช่องทาง ทั้งสื่ อหลักและรองที่สื่ อสารเรื่องราวเกี่ยวกับ
หน่วยงานและมหาวิทยาลัย
2. จานวนสื่อ offline ที่มี Impact
3. จานวนสื่อ Info Graphic, Storytelling, ข่าวประชาสัมพันธ์ ที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงาน
4. จานวนลูกค้า/นักศึกษาที่เลือกที่ใช้บริการ ที่แสดงได้ว่าได้รับข้อมูลข่าวสารจากสื่อต่างๆ
1. ยอดติดตาม (followers) Facebook ตัวอย่างเช่น เพจหลัก มสด. 45,699 (ข้อมูล ณ พ.ค. 63)
(มหาวิทยาลัยอื่น 180,000 - 480,000)
2. กลุ่มออนไลน์ที่ใช้สื่อสารกับลูกค้า
เกณฑ์การพิจารณาผลลัพธ์การดาเนินงาน ดังนี้
ข้อ 1

ข้อ 2

การสื่อสารผ่านช่องทาง Social Media ครอบคลุมตรงกับ
1 คะแนน
กลุ่มเป้าหมาย รวมถึงกลุ่มนักศึกษาต่างชาติ ทั้งภาษาไทย อังกฤษ
จีน เป็นต้น การให้คะแนน
ถ้ามี
= 0.25 - 0.5 คะแนน
ถ้าครอบคลุม
= 0.5 คะแนนขึ้นไป
(ผู้ประเมินจะพิจารณาจากผลงานเทียบกับสิ่งที่ควรจะเป็นเมื่อ
เทียบกับกลุ่ม/อุตสาหกรรมเดียวกัน)
การผลิตเนื้อหาสื่อ (Content) ในรูปแบบที่ทันสมัย ที่สร้าง
1 คะแนน
ภาพลักษณ์ อัตลักษณ์ จุดเน้น และความเชี่ยวชาญ/ผลงาน
สร้างสรรค์ของหน่วยงาน ที่ครอบคลุมจุดเน้นที่ต้องการสื่อไปยัง
ภายนอก การให้คะแนน ดังนี้
ถ้ามี
= 0.25 - 0.5 คะแนน
ถ้าครอบคลุมจุดเน้น = 0.5 คะแนนขึ้นไป
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ข้อ 3
ข้อ 4

ข้อ 5
ข้อ 6

จานวนการติดตามสื่อสังคมออนไลน์ รวมทุกช่องทาง ที่เป็น
ช่องทางหลักของมหาวิทยาลัย มากกว่า 50,000
followers/Subscribes
จานวนสื่อ (ชิ้นงาน) offline ทีม่ ี Impact ต่อการรับรู้/รู้จัก
หน่วยงาน ความเป็นสวนดุสิตในประชาชน (บุคคลภายนอก)
(พิจารณาจาก จานวนชิ้นงาน และความถี่/ความต่อเนื่องในการ
เผยแพร่)
การรับรู้ข้อมูลข่าวสารของบุคคลภายนอก ที่ส่งผลจานวนผู้สนใจ/
ผู้สมัครเรียนที่เพิ่มขึ้น
ลูกค้าที่มารับบริการ หรือสั่งสินค้าเพิ่มขึ้นอันเนื่องมาจากการรับ
ข้อมูลข่าวสารทางสื่อสังคมออนไลน์ (แสดงหลักฐานจานวนที่
แสดงถึงการเจริญเติบโตของลูกค้าและยอดขายที่มีผล
ประกอบการเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสาคัญ + เพิ่ม 1 คะแนน)

1 คะแนน
1 คะแนน

1 คะแนน
1 คะแนน
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นวัตกรรม/งานสร้างสรรค์บนความเชี่ยวชาญของมหาวิทยาลัย

การบริหารจัดการ
ของมหาวิทยาลัย

ผลลัพธ์

ผลิตภัณฑ์ใหม่ที่หลากหลายและตรงกับความต้องการของลูกค้า

D 5.11

มสด.

มิติตามพันธกิจ การบูรณาการนโยบายและบริหารจัดการของมหาวิทยาลัย

ปร

ชื่อตัวชี้วัด
Potential
นิยามตัววัด

การสร้าง/พัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ที่หลากหลายและตรงกับความต้องการของลูกค้า/ตลาด

1. ผลิ ตภัณฑ์ / บริ การใหม่ที่มีการพัฒ นาให้ เป็นทางเลื อกใหม่ และหรือตรงกับความต้องการของ
ลูกค้า/ตลาด โดยบุคลากรในหน่วยงาน หน่วยงานอิสระใช้ศักยภาพในการพัฒนาหน่วยงาน ด้วย
การคิดค้นผลิตภัณฑ์/บริการใหม่เพื่อสร้างทางเลือกให้กับลูกค้าทั้งลูกค้าเก่าและใหม่ หรือตรงกับ
ความต้องการของตลาด และสร้างรายได้เพิ่มให้กับหน่วยงาน
2. หากเป็นสายวิชาการ ผลิตภัณฑ์ (สินค้า/บริการ) ที่สร้าง/พัฒนาขึ้น สอดคล้องกับทิศทาง/จุดเน้น
ของมหาวิทยาลัย โดยใช้ความเชี่ยวชาญของบุคลากรทั้งในและนอกหน่วยงาน
รายการข้อมูล 1. นโยบาย แนวทางเชิงกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัยมาและจุดเน้นของมหาวิทยาลัยตามปฏิบัติ
2. จานวนผลิตภัณฑ์/บริการใหม่
3. ประโยชน์ที่ได้รับในระดับมหาวิทยาลัยและสังคม
ข้อมูลอ้างอิง ข้อมูลผลิตภัณฑ์/บริการใหม่ที่คิดค้นขึ้นและตรงกับความต้องการของลูกค้า
เกณฑ์ประเมิน เกณฑ์การพิจารณาผลลัพธ์การดาเนินงาน ดังนี้
ข้อ 1
ข้อ 2
ข้อ 3
ข้อ 4
ข้อ 5

จานวนผลิตภัณฑ์/บริการใหม่ 1-5 รายการ
จานวนหน่วยงานที่สร้างผลิตภัณฑ์/บริการใหม่
ไม่น้อยกว่า 1 หน่วยงาน (สาหรับหน่วยงานที่มีหน่วยงานในสังกัด
มากกว่า 1)
ผลลัพธ์ใหม่ (หมายถึง สินค้า/บริการ/กระบวนการทางาน) ที่
หน่วยงานไม่เคยมี/ไม่เคยทามาก่อน
จานวนลูกค้า/ผู้รับบริการใหม่เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสาคัญ
รายได้เพิ่มขึ้นจากการผลิตภัณฑ์ใหม่และ/หรือรายได้รวม ที่เพิ่มขึ้น
อย่างมีนัยสาคัญ

1 คะแนน
1 คะแนน
1 คะแนน
1 คะแนน
1 คะแนน
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การบริหารจัดการ
ของมหาวิทยาลัย

ผลลัพธ์

D 5.12
ชื่อตัวชี้วัด
Performance
นิยามตัววัด

รายการข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
เกณฑ์ประเมิน

มสด.

มิติตามพันธกิจ

สร้างมูลค่าเพิ่มบนความเชี่ยวชาญของมหาวิทยาลัย
ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการและความอยู่รอดอย่างยั่งยืนของมหาวิทยาลัย

การบริหารจัดการบนพื้นฐานการบริการตามมาตรฐานของสวนดุสิต

การบริการตามมาตรฐานของสวนดุสิต (ระบุหน่วยงาน/งานที่จะประเมิน)
การบริการตามมาตรฐานของสวนดุสิต หมายถึง การออกแบบกระบวนการบริการที่จะส่งมอบการ
บริการที่เหนือการคาดหวังของผู้รับบริก าร และสะท้อนถึงความประณีต อ่อนน้อม และความใส่ใจใน
ผู้รับบริการ บนมาตฐานความเป็นสากล รวดเร็ว ถูกต้อง ยิ้มแย้มแจ่มใสและมีความกระตือรือร้นในการ
ที่จะให้บริการ และแสดงถึงการมีบุคลิกภาพที่ดีและมีความเป็นมืออาชีพ
1. จานวนกิจกรรม/โครงการบริการ
2. ข้อมูลคะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจของผู้รับบริการในแต่ละกิจกรรม/โครงการบริการจากทุกโครงการ
ข้อมูลกิจกรรมโครงการบริการเพื่อการพัฒนา/ปรับปรุง/
ความพึงพอใจของลูกค้ากลุ่มเป้าหมายของทุกโครงการที่จัด
เกณฑ์การพิจารณาผลลัพธ์ของกระบวนการและผลการดาเนินงาน ดังนี้
ข้อ 1 การติดต่อประสานงานได้รับข้อมูลที่ครบถ้วน เข้าใจดี
ข้อ 2 การให้ข้อมูล/ความช่วยเหลืออย่างดีเมื่อมีข้อสงสัย/
ประสบปัญหา
ข้อ 3 การให้บริการด้วยความรวดเร็ว ถูกต้อง
ข้อ 4 การบริการแสดงออกถึงความเป็นสวนดุสิตได้อย่างชัดเจน
(แสดงถึงรูปแบบ/ลักษณะการบริการ การจัดตกแต่ง
สถานที่ อุปกรณ์ เครื่องใช้ เช่น ไม่ใช้ภาชนะพลาสติกใน
การเสริฟ การใช้ที่รองแก้วในการเสริฟน้า เป็นต้น
ข้อ 5 ผู้ให้บริการแสดงให้เห็นได้ชัดว่ามีความเป็นมืออาชีพ
ข้อ 6 การบริการภายในได้รับความพึงพอใจมาก (แสดงหลักฐาน
หรือจากการสัมภาษณ์ประกอบ หรือความพึงพอใจ
อยละ 85 ขึ้นไป)
ข้อ 7 การบริการภายนอก/บุคคลภายนอกได้รับความพึงพอใจ
มาก (แสดงหลักฐาน หรือจากการสัมภาษณ์ประกอบ หรือ
ความพึงพอใจ ร้อยละ 85 ขึ้นไป)

1 คะแนน
1 คะแนน
1 คะแนน
1 คะแนน

1 คะแนน
1 คะแนน
1 คะแนน
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การบริหารจัดการ
ของมหาวิทยาลัย

ผลลัพธ์

D 5.13

การสร้างมูลค่าเพิ่มบนความเชี่ยวชาญของมหาวิทยาลัย
นวัตกรรมกระบวนการ : การทางานเร่งด่วน/ภาวะฉุกเฉิน

มิติตามพันธกิจ การบริหารจัดการเชิงรุกของมหาวิทยาลัย

มสด.

ปร

ชื่อตัวชี้วัด
ระบบการปฏิบัติงานฉุกเฉิน
Performance
นิยามตัววัด
การวางระบบการทางานที่มีมาตรฐานเพื่อแก้ไขปัญหาเร่งด่วน หรือวางระบบการทางานใหม่เพื่อ
ยกระดับการทางานที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น ลดความล่าช้า ลดความเสียหายอันเกิดจากการทางาน
แบบเดิม อันจะส่งผลต่อต้นทุนการบริหารจัดการในระยะยาว รวมถึงสาเหตุแห่งความเสียหายอันอาจ
ส่งผลต่อสุขภาพ ชีวิตและทรัพย์สินของบุคลากร
รายการข้อมูล 1. แผนบริหารความเสี่ยง/แผนฉุกเฉิน
2. แนวปฏิบัติและผลการดาเนินงาน
3. มาตรฐานการทางานใหม่
ข้อมูลอ้างอิง นโยบาย/แนวทางการดาเนินการด้านความเสี่ยง และการแก้ไขปัญหาเร่งด่วน
การทางานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
เกณฑ์ประเมิน เกณฑ์การพิจารณาผลลัพธ์การดาเนินงาน ดังนี้
ข้อ 1
ข้อ 2
ข้อ 3
ข้อ 4
ข้อ 5
ข้อ 6

นโยบายการบริหารที่ให้ความสาคัญต่อการปกป้องดูแลชีวิต
และทรัพย์สินภายในหน่วยงาน โดยมีการกาหนดนโยบาย/
แนวทาง/แผนการบริหารความเสี่ยงและแผนฉุกเฉิน
ทีมเฉพาะกิจ/บุคคลที่ได้รับมอบหมายจากผู้บริหาร
ในการวางแผน ดาเนินการป้องกันแก้ไขปัญหาได้ภายใน
ภายใน 1-2 ชั่วโมง หลังจากได้รับเรื่อง
ระบบการสื่อสารที่ครอบคลุมถึงหน่วยงานและบุคลากร
อย่างทั่วถึงภายใน 24 ชั่วโมง หน่วยงานและบุคลากร
ดาเนินการ/ปฏิบัติตามได้อย่างถูกวิธี
บรรทัดฐาน/มาตรฐานการทางานใหม่
การนาเทคโนโลยี/แอปพลิเคชั่นที่รองรับการดาเนิน
การทาให้ติดต่อสื่อสารกันได้ บุคลากรสามารถเข้าถึงง่าย
และใช้ประโยชน์ได้สะดวก
ทรัพย์สินของบุคลากรและทรัพย์สินมหาวิทยาลัย ไม่เกิด
ความเสียหาย ถ้าเกิด ก็เกิดผลกระทบอยู่ในระดับที่ยอมรับ
ได้ อันเนื่องมากจากการมีทีมงานป้องกันและแก้ไข

1 คะแนน
1 คะแนน
1 คะแนน
1 คะแนน
1 คะแนน
1 คะแนน

ส่วนที่ 2.3
เกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
ระดับหลักสูตร

ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร
ในการผลิตบัณฑิตเพื่อให้บัณฑิตมีคุณลักษณะพึงประสงค์และเป็นบัณฑิตที่มีคุณภาพ การดําเนินงาน
และการบริหารงานระดับหลักสูตรถือว่าสําคัญที่สุด ซึ่งควรมีระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับ
หลักสูตร ซึ่งมีหลักการดังต่อไปนี้
1. การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร เป็นการประกันคุณภาพการจัดการศึกษา ว่า
หลัก สูตรได้ดํ าเนินการเป็นไปตามเกณฑ์ มาตรฐานหลั กสูต รระดั บอุดมศึก ษาและเกณฑ์ มาตรฐานอื่ นๆ ที่
เกี่ยวข้อง โดยให้พิจารณาองค์ประกอบที่สําคัญ ได้แก่ การกํากับมาตรฐาน บัณฑิต นักศึกษา อาจารย์ หลักสูตร
การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน และสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ เพื่อให้สามารถผลิตบัณฑิตให้มีคุณภาพ
2. ในการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ให้เชื่อมโยงกับตัวชี้วัดการดําเนินการตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 เพื่อประโยชน์ในการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพ
และมาตรฐาน ซึ่ง สป.อว. ได้กําหนดแนวทางการเผยแพร่หลักสูตรไว้ในประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา
เรื่องแนวทางการปฏิบัติตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552
3. ตัวชี้วัดการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร เป็นข้อมูลพื้นฐานในส่วนที่เกี่ยวข้องตาม
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา และตัวชี้วัดเชิงปริมาณในส่วนที่เกี่ยวข้องกับคุณวุฒิ ตําแหน่งทาง
วิชาการ และผลงานทางวิชาการของอาจารย์ สําหรับตัวชี้วัดเชิงคุณภาพที่เน้นกระบวนการ จะประเมินใน
ลักษณะของพิชญพิจารณ์(peer review) ซึ่งจะมีรายละเอียดของคําถามที่จะเป็ นแนวทางให้แก่ผู้ประเมิ น
เพื่อให้สามารถนําไปพิจารณาตามบริบทของสถาบันได้ และได้กําหนดแนวทางในการให้คะแนนในแต่ละระดับ
สําหรับผู้ประเมินและผู้รับการประเมิน ได้ใช้ในการพิจารณา
4. สถาบันอุดมศึกษาสามารถจัดทําระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร โดยมี
การดําเนินงานได้ตามมาตรฐานเทียบเคียงกับมาตรฐานของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ทั้งนี้ ทุก
ระบบต้องได้รับการเห็นชอบจากสภาสถาบันและเสนอคณะกรรมการประกันคุณภาพภายในระดับอุดมศึกษา
พิ จ ารณาให้ ค วามเห็ น ชอบ และให้ มี ก ารจั ด ส่ ง ผลการประเมิ น พร้ อ มข้ อ มู ล พื้ น ฐานให้ กั บ สํ า นั ก งาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา เพื่อเผยแพร่ต่อสาธารณะ ตัวอย่างการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับ
หลักสูตรที่เทียบเคียงได้ เช่น ผลการประเมินหลักสูตรของ AUN QA ผลการประเมินหลักสูตรวิชาชีพที่ได้รับ
การรับรองจากองค์การวิชาชีพระดับนานาชาติ เช่น AACSB (สําหรับหลักสูตรทางด้านบริหารธุรกิจ) ABET
(สําหรับหลักสูตรทางด้านวิศวกรรมศาสตร์) และหลักสูตรที่ได้รับการตรวจประเมินเป็นประจําและผ่านการ
รับรองโดยสภาวิชาชีพ
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กรอบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร
องค์ประกอบ
ในการประกัน
ตัวชี้วัด
คุณภาพหลักสูตร
1. การกํากับมาตรฐาน 1.1 การบริหารจัดการ
หลักสูตร ตามเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตรที่กําหนด
โดย สป.อว.

2. บัณฑิต

3. นักศึกษา

4. อาจารย์

อธิบายกระบวนการหรือแสดงผลการดําเนินงาน
ในประเด็นที่เกี่ยวข้อง

- ผลการบริหารจัดการหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตร ฉบับ พ.ศ. 2548
ปริญญาตรี เกณฑ์ 3 ข้อ
บัณฑิตศึกษา เกณฑ์ 11 ข้อ
- ผลการบริหารจัดการหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตร ฉบับ พ.ศ. 2558
ปริญญาตรี เกณฑ์ 5 ข้อ
บัณฑิตศึกษา เกณฑ์ 10 ข้อ
2.1 คุณภาพบัณฑิตตาม
- ผลประเมินคุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (โดยผู้ใช้บัณฑิต/ผู้มีส่วนได้
ระดับอุดมศึกษา แห่งชาติ ส่วนเสีย)
2.2 การได้งานทําหรือ
- ผลบัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งานทําหรือประกอบอาชีพ
ผลงานวิจัยของผู้สําเร็จ
อิสระ
การศึกษา
- ผลงานของนักศึกษาปริญญาโท/เอกที่ตีพิมพ์หรือ
เผยแพร่
3.1 การรับนักศึกษา
- การรับนักศึกษา
- การเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา
3.2 การส่งเสริมและพัฒนา - การควบคุมการดูแลการให้คําปรึกษาวิชาการ และแนะ
นักศึกษา
แนวแก่นักศึกษาในระดับปริญญาตรี
- การควบคุมดูแลการให้คําปรึกษาวิทยานิพนธ์และ การ
ค้นคว้าอิสระในระดับบัณฑิตศึกษา
- การพัฒนาศักยภาพนักศึกษา และการเสริมสร้างทักษะ
การเรียน รู้ในศตวรรษที่ 21
3.3 ผลที่เกิดกับนักศึกษา - อัตราการคงอยู่ของนักศึกษา
- อัตราการสําเร็จการศึกษา
- ความพึงพอใจและผลการจัดการข้อร้องเรียนของ
นักศึกษา
4.1 การบริหารและพัฒนา - การรับและแต่งตั้งอาจารย์ประจําหลักสูตร
อาจารย์
- การบริหารอาจารย์
- การส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์
4.2 คุณภาพอาจารย์
- ร้อยละอาจารย์ที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก
- ร้อยละอาจารย์ที่มีตําแหน่งทางวิชาการ
- ผลงานทางวิชาการของอาจารย์
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4.3 ผลที่เกิดกับอาจารย์
5. หลักสูตร การเรียน 5.1 สาระของรายวิชาใน
การสอน การประเมิน หลักสูตร
ผู้เรียน

5.2 การวางระบบผู้สอน
และ
กระบวนการจัดการเรียน
การสอน

5.3 การประเมินผู้เรียน

5.4 ผลการดําเนินงาน
หลักสูตรตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิ

อธิบายกระบวนการหรือแสดงผลการดําเนินงาน
ในประเด็นที่เกี่ยวข้อง
- จํานวนบทความของอาจารย์ประจําหลักสูตรปริญญา
เอกที่ได้รับการอ้างอิงในฐานข้อมูล TCI และ Scopus
ต่อจํานวนอาจารย์ประจําหลักสูตร
- อัตราการคงอยู่ของอาจารย์
- ความพึงพอใจของอาจารย์
- หลักคิดในการออกแบบหลักสูตร ข้อมูลที่ใช้ในการ
พัฒนา หลักสูตรและวัตถุประสงค์ของหลักสูตร
- การปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมัยตามความก้าวหน้าใน
ศาสตร์สาขานั้นๆ
- การพิจารณาอนุมัติหัวข้อวิทยานิพนธ์และการค้นคว้า
อิสระในระดับบัณฑิตศึกษา
- การพิจารณากําหนดผู้สอน
- การกํากับ ติดตาม และตรวจสอบการจัดทํา มคอ.3
และ มคอ.4
- การแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และการ
ค้นคว้าอิสระในระดับบัณฑิตศึกษา
- การกํากับกระบวนการเรียนการสอน
- การจัดการเรียนการสอนที่มีการฝึกปฏิบัติในระดับ
ปริญญาตรี
- การบูรณาการพันธกิจต่างๆ กับการเรียนการสอนใน
ระดับ ปริญญาตรี
- การช่วยเหลือ กํากับ ติดตาม ในการทําวิทยานิพนธ์
และการค้นคว้าอิสระและการตีพิมพ์ผลงานในระดับ
บัณฑิตศึกษา
- การประเมินผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
- การตรวจสอบการประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษา
- การกํากับการประเมินการจัดการเรียนการสอนและ
ประเมินหลักสูตร (มคอ.5 มคอ.6 และ มคอ.7)
- การประเมินวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระในระดับ
บัณฑิตศึกษา
ผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัดตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
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อธิบายกระบวนการหรือแสดงผลการดําเนินงาน
ในประเด็นที่เกี่ยวข้อง

ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ

6. สิ่งสนับสนุนการ
เรียนรู้

6.1 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ - ระบบการดําเนินงานของภาควิชา/คณะ/สถาบันโดยมี
ส่วนร่วม
ของอาจารย์ประจําหลักสูตรเพื่อให้มีสิ่งสนับสนุนการ
เรียนรู้
- จํานวนสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ที่เพียงพอและเหมาะสม
ต่อ การจัดการเรียนการสอน
- กระบวนการปรับปรุงตามผลการประเมินความพึง
พอใจของนักศึกษาและอาจารย์ต่อสิ่งสนับสนุนการ
เรียนรู้

หมายเหตุ :
1. แนวทางการดําเนินการสําหรับหลักสูตรที่ขอปิดดําเนินการ หรืองดรับนักศึกษา หรือไม่มีนักศึกษามา
สมัครเรียนที่กําหนดไว้ คือ กรณีหลักสูตรที่สภาสถาบันอุดมศึกษาเห็นชอบ/อนุมัติให้ปิดดําเนินการต้องแจ้งให้
สป.อว. รับทราบ หากหลักสูตรยังมีนักศึกษาคงค้างอยู่ อาจารย์ประจําหลักสูตรดังกล่าวยังต้องทําหน้ า ที่
อาจารย์ประจําหลักสูตรต่อไปและจัดการเรียนการสอนจนกว่านักศึกษาคนสุดท้ายจะสําเร็จการศึกษา ทั้งนี้
สถาบันอุดมศึกษายังต้องดําเนินการประเมินตนเองระดับหลักสูตรเป็นประจําทุกปี โดยประเมินองค์ประกอบที่
1 การกํ ากั บมาตรฐาน และองค์ ประกอบที่เ กี่ ยวข้ อง เฉพาะตั วชี้ วัดที่มี ก ารดํ าเนิ นการ เพื่อ นําผลที่ ได้ ม า
ประกอบการพิจารณาปรับปรุงกระบวนการหรือพิจารณาดําเนินการอื่นๆ ต่อไป โดยคํานึงถึงประโยชน์จากการ
ประเมิน เพื่อให้เกิดการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานของหลักสูตรเป็นสําคัญ อนึ่งการประเมินตนเองดังกล่าว
เป็นการดําเนินการภายในของหลักสูตร คณะ หรือสถาบัน โดยรายงานผลการดําเนินงานของหลักสูตรเฉพาะ
ตัวชี้วัดที่มีการดําเนินงาน ในการคํานวณค่าคะแนนของหลักสูตรให้คิดเฉพาะตัวชี้วัดที่มีการประเมินเท่านั้น
และดําเนินการผ่านระบบ CHE QA Online
2. หลั ก ในการพิ จ ารณาสํ า หรั บ ตั ว ชี้ วั ด การประเมิ น คุ ณ ภาพภายในระดั บ หลั ก สู ต รที่ เ ป็ น ตั ว ชี้ วั ด
กระบวนการ (3.1, 3.2, 4.1, 5.1, 5.2, 5.3 และ 6.1) การพิจารณาตัดสินผลการประเมินตัวชี้วัดเชิงคุณภาพใน
ระดับหลักสูตรที่เน้นกระบวนการ เพื่อให้ผู้ประเมินนําไปใช้ในการตัดสินผลการประเมินให้เป็นมาตรฐาน
เดียวกัน ให้ยึดหลักการ คือ หลักสูตรควรกําหนดผลลัพธ์ซึ่งแสดงคุณภาพที่ต้องการจากกระบวนการที่ได้
ออกแบบ โดยอธิบายวิธีการดําเนินงานที่นําไปสู่ผลลัพธ์ที่ต้องการ มีการทบทวน/ประเมิน/ศึกษา ผลการ
ดําเนินงานที่เทียบกับผลลัพธ์ที่กําหนดหากหลักสูตรไม่ได้ผลลัพธ์ตามที่ต้องการ ให้อธิบายว่ามีการปรับปรุง
วิธีการทํางานอย่างไร เพื่อนําไปสู่ผลลัพธ์ที่ต้องการ (หมายเหตุ : ให้พิจารณาผลการดําเนินงานในภาพรวม ไม่
ควรพิจารณาแต่ละประเด็นย่อย และกรณีจะให้คะแนนระดับ 4 หรือ 5 ต้องมีคําอธิบายที่เห็นเป็นรูปธรรม)
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องค์ประกอบที่ 1 การกํากับมาตรฐาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษามีหน้าที่หลักสําคัญประการหนึ่งคือการพิจารณาเสนอนโยบาย แผนพัฒนา
และมาตรฐานการอุดมศึกษาที่ สอดคล้ องกั บแผนพั ฒนาเศรษฐกิ จและสังคมแห่ ง ชาติ และแผนการศึ ก ษา
แห่งชาติ โดยคํานึงถึงความเป็นอิสระและความเป็นเลิศทางวิชาการของสถานศึกษาระดับอุดมศึกษา โดยได้
จัดทํามาตรฐาน การอุดมศึกษาและเกณฑ์มาตรฐานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อส่งเสริมให้สถาบันอุดมศึกษาได้
พั ฒ นาด้ า นวิ ช าการ และวิ ชาชี พ รวมทั้ ง การพั ฒ นาคุ ณ ภาพและยกระดั บ มาตรฐานในการจั ด การศึ ก ษา
ระดับอุดมศึกษาให้มีความทัดเทียมกัน และได้ประกาศใช้เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับต่างๆ มาอย่างต่อเนื่อง
ซึ่งปัจจุบันได้มีประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับต่าง ๆ พ.ศ. 2548 เพื่อ
ประโยชน์ ใ นการรั ก ษามาตรฐานวิ ช าการและวิ ช าชี พ เป็ นส่ ว นหนึ่ ง ของเกณฑ์ ก ารรั บ รองวิ ท ยฐานะและ
มาตรฐานการศึกษา โดยสถาบันอุดมศึกษาที่เปิดดําเนินการหลักสูตรใหม่หรือหลักสูตรปรับปรุงต้องใช้เกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตร พ.ศ. 2548 เป็นหลักในการพัฒนาหลักสูตรและดําเนินการ ให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตรดังกล่าว
ในการควบคุมกํากับมาตรฐานจะพิจารณาจากการบริหารจัดการหลักสูตรทุกหลักสูตรให้เป็นไปตาม
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2548
และ 2558 ตามที่ได้ประกาศใช้ในขณะนั้น เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรที่ได้ประกาศใช้เมื่อ พ.ศ. 2548 และ
พ.ศ. 2558 รวมทั้งกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 ตลอดระยะเวลาที่มีการจัดการ
เรียนการสอนในหลักสูตรดังกล่าว โดยหลักสูตร ที่เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรที่ได้ประกาศใช้เมื่อ
พ.ศ. 2548 ในระดับปริญญาตรีจะพิจารณาตามเกณฑ์ 3 ข้อ และระดับบัณฑิตศึกษาจะพิจารณาตามเกณฑ์ 11
ข้อ สําหรับหลักสูตรที่เป็นไปเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรที่ได้ประกาศใช้เมื่อ พ.ศ. 2558 นั้น ในระดับปริญญาตรี
จะพิจารณาตามเกณฑ์ 5 ข้อ และหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาจะพิจารณาตามเกณฑ์ 10 ข้อ โดยมีรายละเอียด
ดังนี้

ตรี
ไม่น้อยกว่า 5 คนและเป็น
อาจารย์ประจําเกินกว่า 1
หลักสูตรไม่ได้และประจํา
หลักสูตรตลอดระยะเวลาที่จัด
การศึกษาตามหลักสูตรนั้น

2. คุณสมบัติของ
คุณวุฒิระดับปริญญาโทหรือ
อาจารย์ประจําหลักสูตร เทียบเท่า หรือดํารงตําแหน่ง
ทาง วิชาการไม่ต่ํากว่าผู้ช่วย

เกณฑ์การประเมิน
1. จํานวนอาจารย์
ประจํา หลักสูตร

เอก
ไม่น้อยกว่า 5 คนและเป็น
อาจารย์ประจําเกินกว่า 1
หลักสูตรไม่ได้ และ ประจํา
หลักสูตรตลอดระยะเวลาที่จัด
การศึกษาตามหลักสูตรนั้น

มีคุณสมบัติเป็นอาจารย์
มีคุณสมบัติเป็นอาจารย์
ผู้รับผิดชอบ หลักสูตร หรือ ผู้รบั ผิดชอบ หลักสูตร หรือ
อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ อาจารย์ที่ปรึกษา วิทยานิพนธ์

โท
ไม่น้อยกว่า 5 คนและเป็น
อาจารย์ประจําเกินกว่า 1
หลักสูตรไม่ได้ และประจํา
หลักสูตรตลอดระยะเวลาที่จัด
การศึกษาตามหลักสูตรนั้น

หมายเหตุ
บันทึกข้อความที่ ศธ 0506(2)/ว569 ลงวันที่18
เมย. 2549 กําหนดว่า
• อาจารย์ประจําสามารถเป็นอาจารย์ประจํา
หลักสูตรที่เป็น หลักสูตรพหุวิทยาการ
(Multidisciplinary) ได้อีก 1 หลักสูตร โดย
ต้องเป็นหลักสูตรที่ตรงหรือสัมพันธ์กับหลักสูตร
ที่ได้ประจําอยู่แล้ว
• อาจารย์ประจําหลักสูตรใน ระดับ
บัณฑิตศึกษาสามารถเป็น อาจารย์ประจํา
หลักสูตรในระดับปริญญาเอกหรือปริญญาโทใน
สาขาวิชาเดียวกันได้อีก 1 หลักสูตร
บันทึกข้อความที่ ศธ 0506(4)/ว254 ลงวันที่
11 มีค. 2557 กําหนดว่า
• กรณีหลักสูตรปริญญาตรีที่มีแขนงวิชา/กลุ่ม
วิชาชีพ กําหนดให้ต้องมีอาจารย์ประจํา
หลักสูตรจํานวนไม่น้อยกว่า 3 คน ให้ครบทุก
แขนงวิชา/กลุ่ม วิชาของหลักสูตร โดยมีคุณวุฒิ
ครอบคลุมแขนงวิชา/กลุ่มวิชาที่เปิดสอน
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4. คุณสมบัติของ
อาจารย์ผู้สอน

3. คุณสมบัติของ
อาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร

เกณฑ์การประเมิน

ตรี
ศาสตราจารย์ ในสาขาที่ตรง
หรือ สัมพันธ์กับสาขาวิชาที่
เปิดสอน อย่างน้อย 2 คน
คุณวุฒิไม่ต่ํากว่าปริญญาเอก
หรือ เทียบเท่า หรือดํารง
ตําแหน่ง
รอง
ศาสตราจารย์ขึ้นไป ใน
สาขาวิชานั้น หรือสาขาวิชาที่
สัมพันธ์กันจํานวน อย่างน้อย
3 คน
1. อาจารย์ประจําหรือ
ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกสถาบัน
มีคุณวุฒิปริญญาโท หรือดํารง
ตําแหน่งทางวิชาการไม่ต่ํากว่า
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ใน
สาขาวิชานั้น หรือสาขาวิชาที่
สัมพันธ์กัน และ 2. มี
ประสบการณ์ด้านการสอน
และ 3. มีประสบ-การณ์ใน
การทําวิจัยที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่ง
ของการศึกษาเพื่อรับปริญญา

โท
หรืออาจารย์ผู้สอบ
วิทยานิพนธ์ หรืออาจารย์
ผู้สอน

1. อาจารย์ประจําหรือ
ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกสถาบัน มี
คุณวุฒิปริญญาเอกหรือดํารง
ตําแหน่งทางวิชาการไม่ต่ํากว่า
รองศาสตราจารย์ ในสาขาวิชา
นั้นหรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน
และ 2. มีประสบการณ์ด้านการ
สอน และ 3. มีประสบการณ์ใน
การทําวิจัยที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของ
การศึกษาเพื่อรับปริญญา

คุณวุฒิไม่ต่ํากว่าปริญญาเอกหรือ
เทียบเท่า หรือดํารงตําแหน่ง
ศาสตราจารย์ขึ้นไป ในสาขาวิชา
นั้น หรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน
จํานวน อย่างน้อย 3 คน

เอก
หรืออาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์
หรืออาจารย์ผู้สอน

หลักสูตรปริญญาโท ตามบันทึก ข้อความที่ ศธ
0506(4)/ว867 ลงวันที่ 18 ก.ค. 2555 กําหนด
ว่าให้อาจารย์ที่มีคุณวุฒิระดับปริญญาเอก เป็น
อาจารย์ผู้สอนในหลักสูตรระดับ ปริญญาโทได้
แม้จะยังไม่มีผลงานวิจัย หลังจากสําเร็จ
การศึกษา ทั้งนี้ ภายใน ระยะเวลา 2 ปี นับจาก
วันที่เริ่มสอน จะต้องมีผลงานวิจัยจึงจะสามารถ
เป็น อาจารย์ผู้สอนในระดับปริญญาเอก และ
เป็นอาจารย์ประจําหลักสูตร อาจารย์ที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ์ และอาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์ใน
ระดับปริญญาโทและปริญญาเอกได้

หมายเหตุ
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6. คุณสมบัติของ
อาจารย์ที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ์ร่วม
(ถ้ามี)

เกณฑ์การประเมิน
5. คุณสมบัติของ
อาจารย์ที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ์หลักและ
อาจารย์ที่ปรึกษาการ
ค้นคว้าอิสระ

ตรี

1. เป็นอาจารย์ประจํา หรือ
ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกที่มี
คุณวุฒิปริญญาเอกหรือดํารง
ตําแหน่งทาง วิชาการไม่ต่ํา
กว่ารองศาสตราจารย์ ใน

โท
1. เป็นอาจารย์ประจําที่มี
คุณวุฒิปริญญาเอกหรือดํารง
ตําแหน่งทางวิชาการไม่ต่ํากว่า
รองศาสตราจารย์ในสาขาวิชา
นั้นหรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน
และ
2. มีประสบการณ์ในการทํา
วิจัยที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของ
การศึกษาเพื่อรับ ปริญญา

1. เป็นอาจารย์ประจํา หรือ
ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกที่มีคุณวุฒิ
ปริญญาเอกหรือดํารงตําแหน่ง
ทาง วิชาการไม่ต่ํากว่ารอง
ศาสตราจารย์ ในสาขาวิชานั้น

เอก
1. เป็นอาจารย์ประจําที่มีคุณวุฒิ
ปริญญาเอกหรือดํารงตําแหน่ง
ทางวิชาการไม่ต่ํากว่ารอง
ศาสตราจารย์ ในสาขาวิชานั้น
หรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน และ
2. มีประสบการณ์ในการทําวิจัยที่
ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อ
รับปริญญา

หมายเหตุ
- การพิจารณากรณีอาจารย์เกษียณอายุงาน
หรือลาออกจากราชการ ดังนี้
1) หลักสูตรสามารถจ้างอาจารย์ที่มีคุณสมบัติ
ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร ซึ่งเกษียณอายุ
งานหรือลาออกจากราชการ กลับเข้ามา ทํางาน
แบบเต็มเวลาหรือบางเวลาได้ โดยใช้ระบบการ
จ้างพนักงาน มหาวิทยาลัย คือมีสัญญาจ้างที่ให
้ค่าตอบแทนเป็นรายเดือนและมีการกําหนด
ภาระงานไว้อย่างชัดเจน อาจารย์ดังกล่าว
สามารถปฏิบัติหน้าที่เป็นอาจารย์ประจํา
หลักสูตร อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก
อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม อาจารย์
ผู้สอบวิทยานิพนธ์ และอาจารย์ผู้สอนได้
2) “อาจารย์เกษียณอายุงาน” สามารถปฏิบัติ
หน้าที่อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลักได้
ต่อไปจน นักศึกษาสําเร็จการศึกษา หาก
นักศึกษาได้รับอนุมัติโครงร่างวิทยานิพนธ์ก่อน
การเกษียณอายุ
แนวทางบริหารเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2548 ข้อ 7.6
ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะ หมายถึง บุคลากรที่มีความรู้
ความเชี่ยวชาญใน สาขาวิชาที่เปิดสอนเป็น
อย่างดี ซึ่งอาจเป็นบุคลากรที่ไม่อยู่ในสาย
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7. คุณสมบัติของ
อาจารย์ผู้สอบ
วิทยานิพนธ์

เกณฑ์การประเมิน

ตรี

1. อาจารย์ประจําและ
ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกสถาบัน
ที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือ
เทียบเท่าหรือดํารงตําแหน่ง
ทางวิชาการไม่ต่ํากว่ารอง
ศาสตราจารย์ ในสาขาวิชานั้น
หรือ สาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน
และ 2. มีประสบการณ์ในการ
ทําวิจัยที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของ
การศึกษาเพื่อรับปริญญา

โท
สาขาวิชานั้นหรือสาขาวิชาที่
สัมพันธ์กัน และ 2. มี
ประสบการณ์ในการทําวิจัยที่
ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษา
เพื่อรับปริญญา

1. อาจารย์ประจําและ
ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกสถาบัน ที่มี
คุณวุฒิปริญญา เอกหรือเทียบเท่า
หรือดํารงตําแหน่ง ทางวิชาการ
ไม่ต่ํากว่ารองศาสตราจารย์ ใน
สาขาวิชานั้นหรือ สาขาวิชาที่
สัมพันธ์กัน และ 2. มี
ประสบการณ์ในการทําวิจัยที่
ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อ
รับปริญญา

เอก
หรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กันและ
2. มีประสบการณ์ในการทําวิจัยที่
ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อ
รับปริญญา

หมายเหตุ
วิชาการ หรือเป็นผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกสถาบัน
โดยไม่ต้องพิจารณา ด้านคุณวุฒิและตําแหน่ง
ทางวิชาการ ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะที่จะเป็น
อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก ต้องเป็น
บุคลากรประจําในสถาบันเท่านั้น ส่วน
ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะที่จะเป็นอาจารย์ที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ์ร่วม อาจเป็นบุคคลากรประจําใน
สถาบัน หรือผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกสถาบันที่มี
ความรู้ ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์สูงใน
สาขาวิชานั้นๆ เป็นที่ยอมรับในระดับหน่วยงาน
หรือระดับกระทรวงหรือวงการวิชาชีพด้านนั้น
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10. อาจารย์ที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ์ และการ
ค้นคว้า อิสระในระดับ
บัณฑิตศึกษา มี

9. ภาระงานอาจารย์ที่
ปรึกษาวิทยานิพนธ์และ
การค้นคว้าอิสระใน
ระดับบัณฑิตศึกษา

เกณฑ์การประเมิน
8. การตีพิมพ์เผยแพร่
ผลงานของผู้สําเร็จ
การศึกษา

ตรี

ควรมีอย่างน้อย 1 เรื่องใน
รอบ 5 ปี โดยนับรวมปีที่
ประเมิน

โท
(เฉพาะแผน ก เท่านั้น) ต้อง
เป็นรายงานสืบเนื่องฉบับเต็ม
ในการประชุมทางวิชาการ
(proceedings) หรือวารสาร
หรือสิ่งพิมพ์วิชาการ ซึ่งอยู่ใน
รูปแบบเอกสาร หรือสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์
วิทยานิพนธ์ อาจารย์ 1 คน
ต่อ นักศึกษา 5 คน
การค้นคว้าอิสระ อาจารย์ 1
คน ต่อ นักศึกษา 15 คน หาก
เป็นที่ปรึกษาทั้ง 2 ประเภทให้
เทียบสัดส่วนนักศึกษาที่ทํา
วิทยานิพนธ์ 1 คนเทียบเท่า
กับนักศึกษาที่ค้นคว้าอิสระ 3
คน

หมายเหตุ
วิทยานิพนธ์ซึ่งเกี่ยวข้องกับสิ่งประดิษฐ์ การจด
ทะเบียนสิทธิบัตร หรืออนุสิทธิบัตรสามารถ
ทดแทนการตีพิมพ์ในวารสารหรือสิ่งพิมพ์ทาง
วิชาการได้ โดยพิจารณาจากปีที่ได้รับสิทธิบัตร
หรืออนุสิทธิบัตร ไม่ใช่ปีที่ขอจด

- ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.
2548 ข้อ 10 กําหนดว่า อาจารย์ประจํา 1 คน
ให ้เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาได้ไม่เกิน 5 คน หาก
หลักสูตรใดมีอาจารย์ประจําที่มีศักย ภาพพร้อม
ที่จะดูแลนักศึกษาได้มากกว่า 5 คน ให้อยู่ใน
ดุลยพินิจของสถาบันนั้น ทั้งนี้ต้องไม่เกิน 10
คน เพื่อสนับสนุนนักวิจัยที่มีศักยภาพสูงที่มี
ความพร้อมทางด้านทุนวิจัยและเครื่องมือวิจัย
รวมทั้งผู้ที่ดําเนินโครงการวิจัยขนาดใหญ่อย่าง
ต่อเนื่องในการผลิตผลงาน
ควรมีอย่างน้อย 1 เรื่องในรอบ 5 เป็นเจตนารมณ์ที่ประสงค์ให้มีการพัฒนา
ปี โดยนับรวมปีที่ประเมิน
งานวิจัยอย่างสม่ําเสมอ

วิทยานิพนธ์ อาจารย์ 1 คน ต่อ
นักศึกษา 5 คน

เอก
วารสารหรือสิ่งพิมพ์วิชาการที่มี
กรรมการภายนอกมาร่วม
กลั่นกรอง (peer review) ซึ่งอยู่
ในรูปแบบ เอกสาร หรือสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์
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ต้องไม่เกิน 5 ปี (จะต้อง
ปรับปรุงให้เสร็จและอนุมัติ/
ให้ความเห็นชอบโดยสภา
มหาวิทยาลัย/สถาบัน เพื่อให้
หลักสูตรใช้งานในปีที่ 6)

ต้องไม่เกิน 5 ปี (จะต้อง
ปรับปรุงให้เสร็จและอนุมัติ/
ให้ความเห็นชอบโดยสภา
มหาวิทยาลัย/สถาบัน เพื่อให้
หลักสูตรใช้งานในปีที่ 6)
หมายเหตุ สําหรับหลักสูตร 5
ปี ประกาศใช้ในปีที่ 7 หรือ
หลักสูตร 6 ปี ประกาศใช้ในปี
ที่ 8)
เกณฑ์ 3 ข้อ
เกณฑ์ 11 ข้อ

โท

ตรี

เกณฑ์ 11 ข้อ

เอก

หมายเหตุ

เกณฑ์การประเมินดังกล่าวเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร พ.ศ.2548 และกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2552 หากมีการประกาศใช้
เกณฑ์มาตรฐานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องใหม่ เกณฑ์การประเมินตามตัวชี้วัดนี้ จะต้องเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานใหม่ ฉบับที่ประกาศใช้ล่าสุด

รวม

เกณฑ์การประเมิน
ผลงานวิจัยอย่าง
ต่อเนื่อง และสม่ําเสมอ
11. การปรับปรุง
หลักสูตรตามรอบ
ระยะเวลาที่กําหนด
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3. คุณสมบัติ
อาจารย์ประจํา
หลักสูตร
4. คุณสมบัติ
อาจารย์ผู้สอน

1. จํานวนอาจารย์
ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร
2. คุณสมบัติ
อาจารย์
ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร

เกณฑ์การประเมิน

ประเภทวิชาชีพ / ปฏิบัติการ

- คุณวุฒิระดับปริญญาโทหรือเทียบเท่า หรือดํารงตําแหน่งทางวิชาการไม่ต่ํา
กว่า
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ในสาขาที่ตรงหรือสัมพันธ์กับสาขาวิชาที่เปิดสอน
- มีผลงานทางวิชาการอย่างน้อย 1 รายการในรอบ 5 ปีย้อนหลัง
- อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร จํานวน 2 ใน 5 คน ต้องมีประสบการณ์ ใน
ด้านการปฏิบัติการ
- คุณวุฒิระดับปริญญาโทหรือเทียบเท่า หรือดํารงตําแหน่งทางวิชาการไม่ต่ํากว่าผู้ช่วยศาสตราจารย์ ในสาขาที่ตรงหรือสัมพันธ์กับสาขาวิชาที่เปิดสอน
- มีผลงานทางวิชาการอย่างน้อย 1 รายการในรอบ 5 ปีย้อนหลัง
- ไม่จํากัดจํานวนและประจําได้มากว่าหนึ่งหลักสูตร
• อาจารย์ประจํา
- คุณวุฒิระดับปริญญาโทหรือเทียบเท่า หรือดํารงตําแหน่งทางวิชาการไม่ต่ํากว่าผู้ช่วยศาสตราจารย์ ในสาขาวิชานั้น หรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน
หรือสาขาวิชาของรายวิชาที่สอน
- หากเป็นอาจารย์ผู้สอนก่อนเกณฑ์นี้ประกาศใช้ อนุโลมคุณวุฒิระดับปริญญาตรีได้
• อาจารย์พิเศษ
- คุณวุฒิระดับปริญญาโท หรือคุณวุฒิปริญญาตรีหรือเทียบเท่า และ

ประเภทวิชาการ

คุณลักษณะหลักสูตร

- ไม่น้อยกว่า 5 คน และ
- เป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรเกินกว่า 1 หลักสูตรไม่ได้ และ
- ประจําหลักสูตรตลอดระยะเวลาที่จัดการศึกษาตามหลักสูตรนั้น
- คุณวุฒิระดับปริญญาโทหรือเทียบเท่า หรือดํารงตําแหน่งทางวิชาการไม่
ต่ํากว่าผู้ช่วยศาสตราจารย์ ในสาขาที่ตรงหรือสัมพันธ์กับสาขาวิชาที่เปิด
สอน
- มีผลงานทางวิชาการอย่างน้อย 1 รายการในรอบ 5 ปีย้อนหลัง

1) หลักสูตรระดับปริญญาตรี

ตัวชี้วัดที่ 1.1 การบริหารการจัดการหลักสูตรตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี และบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558
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คุณลักษณะหลักสูตร

ประเภทวิชาการ
ประเภทวิชาชีพ / ปฏิบัติการ
- มีประสบการณ์ทํางานที่เกี่ยวข้องกับวิชาที่สอนไม่น้อยกว่า 6 ปี
- ทั้งนี้ มีชั่วโมงสอนไม่เกินร้อยละ 50 ของรายวิชา โดยมีอาจารย์ประจําเป็นผู้รับผิดชอบรายวิชานั้น
10. การปรั บ ปรุ ง - ต้องไม่เกิน 5 ปี ตามรอบระยะเวลาของหลักสูตร หรืออย่างน้อยทุกๆ 5 ปี
หลั ก สู ต รตามรอบ
ระยะเวลาที่กําหนด
รวม
เกณฑ์ 5 ข้อ
เกณฑ์ 5 ข้อ

เกณฑ์การประเมิน
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• อาจารย์ประจํา
- คุณวุฒิระดับปริญญาโทหรือเทียบเท่า ในสาขาวิชานั้น
หรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน หรือสาขาวิชาของรายวิชาที่สอน
- ต้องมีประสบการณ์ด้านการสอนและมีผลงานทางวิชาการ
อย่างน้อย 1 รายการในรอบ 5 ปีย้อนหลัง

4. คุณสมบัติ
อาจารย์ผู้สอน

• อาจารย์พิเศษ
- คุณวุฒิระดับปริญญาโทหรือเทียบเท่าในสาขาวิชานั้น หรือสาขาวิชา
ที่สัมพันธ์กัน หรือสาขาวิชาของรายวิชาที่สอน

- ไม่น้อยกว่า 3 คน และ
- เป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรเกินกว่า 1 หลักสูตรไม่ได้ และ
- ประจําหลักสูตรตลอดระยะเวลาที่จัดการศึกษาตามหลักสูตรนั้น
- คุณวุฒิระดับปริญญาเอกหรือเทียบเท่า หรือขั้นต่ําปริญญาโท
หรือเทียบเท่า ที่มีตําแหน่งรองศาสตราจารย์ขึ้นไป
- มีผลงานทางวิชาการอย่างน้อย 3 รายการในรอบ 5 ปีย้อนหลัง
โดยอย่างน้อย 1 รายการต้องเป็นผลงานวิจัย
- คุณวุฒิขั้นต่ําปริญญาโทหรือเทียบเท่า
- มีผลงานทางวิชาการอย่างน้อย 3 รายการในรอบ 5 ปีย้อนหลัง
โดยอย่างน้อย 1 รายการต้องเป็นผลงานวิจัย

ปริญญาโท

ปริญญาเอก

- คุณวุฒิระดับปริญญาเอกหรือเทียบเท่า หรือขั้นต่ําปริญญาโท
หรือเทียบเท่าที่มีตําแหน่งศาสตราจารย์ขึ้นไป
- มีผลงานทางวิชาการอย่างน้อย 3 รายการในรอบ 5 ปีย้อนหลัง
โดยอย่างน้อย 1 รายการต้องเป็นผลงานวิจัย
- คุณวุฒิขั้นต่ําปริญญาเอกหรือเทียบเท่า หรือขั้นต่ําปริญญาโทหรือ
เทียบเท่าที่มีตําแหน่งรองศาสตราจารย์ขนึ้ ไป
- มีผลงานทางวิชาการอย่างน้อย 3 รายการในรอบ 5 ปีย้อนหลัง
โดยอย่างน้อย 1 รายการต้องเป็นผลงานวิจัย
• อาจารย์ประจํา
- คุณวุฒิระดับปริญญาเอกหรือเทียบเท่า หรือขั้นต่ําปริญญาโท
หรือเทียบเท่าที่มีตําแหน่งรองศาสตราจารย์ในสาขาวิชานั้น
หรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน หรือสาขาวิชาของรายวิชาที่สอน
- ต้องมีประสบการณ์ด้านการสอนและมีผลงานทางวิชาการ
อย่างน้อย 1 รายการในรอบ 5 ปีย้อนหลัง
• อาจารย์พิเศษ
- คุณวุฒิระดับปริญญาเอกหรือเทียบเท่า หรือขั้นต่ําปริญญาโท
หรือเทียบเท่า

หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา

1. จํานวนอาจารย์
ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร
2. คุณสมบัติ
อาจารย์
ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร
3. คุณสมบัติ
อาจารย์ประจํา
หลักสูตร
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5. คุณสมบัติของ
อาจารย์ที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ์หลัก
และอาจารย์ที่
ปรึกษา การ
ค้นคว้าอิสระ
6. คุณสมบัติของ
อาจารย์ที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ์ร่วม
(ถ้ามี)

เกณฑ์การประเมิน

ปริญญาเอก
- มีประสบการณ์ทํางานที่เกี่ยวข้องกับวิชาที่สอนและมีผลงาน
ทางวิชาการอย่างน้อย 1 รายการในรอบ 5 ปีย้อนหลัง
- ทั้งนี้ มีชั่วโมงสอนไม่เกินร้อยละ 50 ของรายวิชา โดยมี
อาจารย์ประจําเป็นผู้รับผิดชอบรายวิชานั้น
- เป็นอาจารย์ประจําหลักสูตรที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า
หรือขั้นต่ําปริญญาโท หรือเทียบเท่าและดํารงตําแหน่งทางวิชาการ
ไม่ต่ํากว่ารองศาสตราจารย์ในสาขาวิชานั้น หรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน
- มีผลงานทางวิชาการอย่างน้อย 3 รายการในรอบ 5 ปีย้อนหลัง
โดยอย่างน้อย 1 รายการต้องเป็นผลงานวิจัย

• อาจารย์ประจํา
- คุณวุฒิระดับปริญญาเอกหรือเทียบเท่า หรือขั้นต่ําปริญญาโท หรือเทียบเท่าและดํารงตําแหน่งทางวิชาการไม่ต่ํากว่ารองศาสตราจารย์
ในสาขาวิชานั้น หรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน
- มีผลงานทางวิชาการอย่างน้อย 3 รายการในรอบ 5 ปีย้อนหลัง โดยอย่างน้อย 1 รายการต้องเป็นผลงานวิจัย
• ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก
• ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก
- คุณวุฒิระดับปริญญาเอกหรือเทียบเท่า
- คุณวุฒิระดับปริญญาเอกหรือเทียบเท่า
- มีผลงานทางวิชาการที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในระดับชาติ ซึ่งตรงหรือ - มีผลงานทางวิชาการที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในระดับนานาชาติ
สัมพันธ์กับหัวข้อวิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระไม่น้อยกว่า 10 เรื่อง ซึ่งตรงหรือสัมพันธ์กับหัวข้อวิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระ
- หากไม่มีคุณวุฒิหรือประสบการณ์ตามที่กําหนดจะต้องมีความรู้
ไม่น้อยกว่า 5 เรื่อง
ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์สูงเป็นที่ยอมรับ ซึ่งตรงหรือสัมพันธ์
- หากไม่มีคุณวุฒิหรือประสบการณ์ตามที่กําหนดจะต้องมีความรู้
ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์สูงเป็นที่ยอมรับ ซึ่งตรง
กับหัวข้อวิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระ โดยผ่านความเห็นชอบ
หรือสัมพันธ์กับหัวข้อวิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระ
ของสภาสถาบันและแจ้ง กกอ. ทราบ

ปริญญาโท
- มีประสบการณ์ทํางานที่เกี่ยวข้องกับวิชาที่สอนและมีผลงานทางวิชาการ
อย่างน้อย 1 รายการในรอบ 5 ปีย้อนหลัง
- ทั้งนี้ มีชั่วโมงสอนไม่เกินร้อยละ 50 ของรายวิชา โดยมีอาจารย์ประจํา
เป็นผู้รับผิดชอบรายวิชานั้น
- เป็นอาจารย์ประจําหลักสูตรที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า หรือ
ขั้นต่ําปริญญาโทหรือเทียบเท่าและดํารงตําแหน่งทางวิชาการไม่ต่ํากว่า
รองศาสตราจารย์ในสาขาวิชานั้น หรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน และ
- มีผลงานทางวิชาการอย่างน้อย 3 รายการในรอบ 5 ปีย้อนหลัง
โดยอย่างน้อย 1 รายการต้องเป็นผลงานวิจัย

หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา
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7. คุณสมบัติของ
อาจารย์ผู้สอบ
วิทยานิพนธ์

เกณฑ์การประเมิน

• ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก
- คุณวุฒิระดับปริญญาเอกหรือเทียบเท่า
- มีผลงานทางวิชาการที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในระดับชาติ ซึ่งตรง
หรือสัมพันธ์กับหัวข้อวิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระไม่น้อยกว่า 10
เรื่อง
- หากไม่มีคุณวุฒิหรือประสบการณ์ตามที่กําหนดจะต้องมีความรู้
ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์สูง เป็นที่ยอมรับ ซึ่งตรง
หรือสัมพันธ์กับหัวข้อวิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระ
โดยผ่านความเห็นชอบของสภาสถาบันและแจ้ง กกอ. ทราบ

• อาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์ ประกอบด้วย อาจารย์ประจําหลักสูตร
และผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอกไม่น้อยกว่า 3 คน ประธานผู้สอบ
วิทยานิพนธ์
ต้องไม่เป็นที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลักหรือที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม
• อาจารย์ประจําหลักสูตร
- คุณวุฒิระดับปริญญาเอกหรือเทียบเท่า หรือขั้นต่ําปริญญาโท
หรือเทียบเท่าและดํารงตําแหน่งทางวิชาการไม่ต่ํากว่ารองศาสตราจารย์
ในสาขาวิชานั้น หรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน
- มีผลงานทางวิชาการอย่างน้อย 3 รายการในรอบ 5 ปีย้อนหลัง
โดยอย่างน้อย 1 รายการต้องเป็นผลงานวิจัย

ปริญญาโท

• ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก
- คุณวุฒิระดับปริญญาเอกหรือเทียบเท่า
- มีผลงานทางวิชาการที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในระดับนานาชาติ ซึ่งตรง
หรือสัมพันธ์กับหัวข้อวิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระไม่น้อยกว่า 5 เรื่อง
- หากไม่มีคุณวุฒิหรือประสบการณ์ตามที่กําหนดจะต้องมีความรู้
ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์สูง เป็นที่ยอมรับ ซึ่งตรง
หรือสัมพันธ์กับหัวข้อวิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระ
โดยผ่านความเห็นชอบของสภาสถาบันและแจ้ง กกอ. ทราบ

• อาจารย์ประจําหลักสูตร
- คุณวุฒิระดับปริญญาเอกหรือเทียบเท่า หรือขั้นต่ําปริญญาโท
หรือเทียบเท่าและดํารงตําแหน่งทางวิชาการไม่ต่ํากว่า
รองศาสตราจารย์ในสาขาวิชานั้น หรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน
- มีผลงานทางวิชาการอย่างน้อย 3 รายการในรอบ 5 ปีย้อนหลัง
โดยอย่างน้อย 1 รายการต้องเป็นผลงานวิจัย

ปริญญาเอก
โดยผ่านความเห็นชอบของสภาสถาบันและแจ้ง กกอ. ทราบ
• อาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์ ประกอบด้วย อาจารย์ประจําหลักสูตร
และผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอกไม่น้อยกว่า 5 คน ประธานผู้สอบ
วิทยานิพนธ์ต้องเป็นผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอก

หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา
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ปริญญาโท

หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา
ปริญญาเอก

8. การตีพิมพ์
• แผน ก1
• แบบ 1
เผยแพร่
- ต้องได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติที่มี
- ต้องได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติที่มี
ผลงานของผู้สําเร็จ คุณภาพตามประกาศของ กกอ.
คุณภาพตามประกาศของ กกอ. อย่างน้อย 2 เรื่อง
การศึกษา
• แผน ก2
• แบบ 2
- ต้องได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติที่มี
- ต้องได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติที่มี
คุณภาพตามประกาศของ กกอ. หรือนําเสนอต่อที่ประชุมวิชาการ
คุณภาพตามประกาศของ กกอ.
โดยบทความที่นําเสนอได้รับการตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจาก
การประชุมทางวิชาการ (Proceeding)
แผน ข
- รายงานการค้นคว้าหรือส่วนหนึ่งของการค้นคว้าอิสระต้องได้รับ
การเผยแพร่ในลักษณะใดลักษณะหนึ่งที่สืบค้นได้
9. ภาระงาน
• วิทยานิพนธ์ - อาจารย์คุณวุฒิปริญญาเอก 1 คนต่อนักศึกษา 5 คน
อาจารย์ที่ปรึกษา • การค้นคว้าอิสระ - อาจารย์คุณวุฒิปริญญาเอก 1 คนต่อนักศึกษา 15 คน
วิทยานิพนธ์และ
- หากอาจารย์คุณวุฒิปริญญาเอกและมีตําแหน่งทางวิชาการ หรือปริญญาโทและมีตําแหน่งทางวิชาการระดับ
การค้นคว้าอิสระใน รองศาสตราจารย์ขึ้นไป 1 คนต่อนักศึกษา 10 คน
- หากเป็นที่ปรึกษาทั้ง 2 ประเภทให้เทียบสัดส่วนนักศึกษาที่ทําวิทยานิพนธ์ 1 คนเทียบเท่ากับนักศึกษาที่ค้นคว้าอิสระ 3 คน
ระดับ
บัณฑิตศึกษา
10. การปรับปรุง - ต้องไม่เกิน 5 ปี ตามรอบระยะเวลาของหลักสูตร หรืออย่างน้อยทุกๆ 5 ปี
หลักสูตรตามรอบ
ระยะเวลาที่กําหนด
รวม
เกณฑ์ 10 ข้อ
เกณฑ์ 10 ข้อ

เกณฑ์การประเมิน
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- ไม่น้อยกว่า 5 คน และ
- เป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรเกินกว่า 1 หลักสูตรไม่ได้ และ
- ประจําหลักสูตรตลอดระยะเวลาที่จัดการศึกษาตามหลักสูตรนั้น
- คุณวุฒิระดับปริญญาเอกหรือเทียบเท่า หรือขั้นต่ําปริญญาโท
หรือเทียบเท่าที่มีตําแหน่งรองศาสตราจารย์ขึ้นไป
- มีผลงานทางวิชาการอย่างน้อย 3 รายการในรอบ 5 ปีย้อนหลัง
โดยอย่างน้อย 1 รายการต้องเป็นผลงานวิจัย
- คุณวุฒิขั้นต่ําปริญญาโทหรือเทียบเท่า
- มีผลงานทางวิชาการอย่างน้อย 3 รายการในรอบ 5 ปีย้อนหลัง
โดยอย่างน้อย 1 รายการต้องเป็นผลงานวิจัย

• อาจารย์ประจํา
- คุณวุฒิระดับปริญญาโทหรือเทียบเท่าในสาขาวิชานั้น
หรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน หรือสาขาวิชาของรายวิชาที่สอน
- ต้องมีประสบการณ์ด้านการสอนและมีผลงานทางวิชาการอย่างน้อย
1 รายการในรอบ 5 ปีย้อนหลัง

4. คุณสมบัติ
อาจารย์ผู้สอน

ประกาศนียบัตรบัณฑิต

ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง
- ไม่น้อยกว่า 5 คน และ
- เป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรเกินกว่า 1 หลักสูตรไม่ได้ และ
- ประจําหลักสูตรตลอดระยะเวลาที่จัดการศึกษาตามหลักสูตรนั้น
- คุณวุฒิระดับปริญญาเอกหรือเทียบเท่า หรือขั้นต่ําปริญญาโท
หรือเทียบเท่าที่มีตําแหน่งศาสตราจารย์ขึ้นไป
- มีผลงานทางวิชาการอย่างน้อย 3 รายการในรอบ 5 ปีย้อนหลัง
โดยอย่างน้อย 1 รายการต้องเป็นผลงานวิจัย
- คุณวุฒิขั้นต่ําปริญญาเอกหรือเทียบเท่า หรือขั้นต่ําปริญญาโท
หรือเทียบเท่าที่มีตําแหน่งรองศาสตราจารย์ขึ้นไป
- มีผลงานทางวิชาการอย่างน้อย 3 รายการในรอบ 5 ปีย้อนหลัง
โดยอย่างน้อย 1 รายการต้องเป็นผลงานวิจัย
• อาจารย์ประจํา
- คุณวุฒิระดับปริญญาเอกหรือเทียบเท่า หรือขั้นต่ําปริญญาโท
หรือเทียบเท่าที่มีตําแหน่งรองศาสตราจารย์ในสาขาวิชานั้น
หรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน หรือสาขาวิชาของรายวิชาที่สอน
- ต้องมีประสบการณ์ด้านการสอนและมีผลงานทางวิชาการอย่างน้อย
1 รายการในรอบ 5 ปีย้อนหลัง

หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา

1. จํานวนอาจารย์
ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร
2. คุณสมบัติ
อาจารย์
ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร
3. คุณสมบัติ
อาจารย์ประจํา
หลักสูตร

เกณฑ์การประเมิน

3) หลักสูตรระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต และประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง
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เกณฑ์ 5 ข้อ

• อาจารย์พิเศษ
- คุณวุฒิระดับปริญญาโทหรือเทียบเท่าในสาขาวิชานั้น
หรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน หรือสาขาวิชาของรายวิชาที่สอน
- มีประสบการณ์ทํางานที่เกี่ยวข้องกับวิชาที่สอนไม่น้อยกว่า 6 ปี
- ทั้งนี้ มีชั่วโมงสอนไม่เกินร้อยละ 50 ของรายวิชา โดยมีอาจารย์ประจํา
เป็นผู้รับผิดชอบรายวิชานั้น
- ต้องไม่เกิน 5 ปี ตามรอบระยะเวลาของหลักสูตร หรืออย่างน้อยทุกๆ 5
ปี

ประกาศนียบัตรบัณฑิต

ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง

เกณฑ์ 5 ข้อ

• อาจารย์พิเศษ
- คุณวุฒิระดับปริญญาเอกหรือเทียบเท่า หรือขั้นต่ําปริญญาโท
หรือเทียบเท่า
- มีประสบการณ์ทํางานที่เกี่ยวข้องกับวิชาที่สอน ไม่น้อยกว่า 4 ปี
- ทั้งนี้ มีชั่วโมงสอนไม่เกินร้อยละ 50 ของรายวิชา โดยมีอาจารย์ประจํา
เป็นผู้รับผิดชอบรายวิชานั้น

หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา

หลักฐานเอกสารที่ต้องการนอกเหนือจากเอกสารประกอบแต่ละรายตัวชี้วัด
1. เอกสารหลักสูตรฉบับที่ สป.อว. ประทับตรารับทราบ
2. หนังสือนําที่ สป.อว. แจ้งรับทราบหลักสูตร (ถ้ามี)
3. กรณีหลักสูตรยังไม่ได้แจ้งการรับทราบ ให้มีหนังสือนําส่ง สป.อว. หรือหนังสือส่งคืนจาก สป.อว. และรายงานการประชุมสภาที่อนุมัติ / ให้ความเห็นชอบหลักสูตร

ผลการประเมินตัวชี้วัดที่ 1.1 กําหนดไว้เป็น “ผ่าน” และ “ไม่ผ่าน” หากไม่ผ่านเกณฑ์ข้อใดข้อหนึ่ง ถือว่าหลักสูตรไม่ได้มาตรฐาน และผลเป็น “ไม่ผ่าน” (คะแนนเป็นศูนย์)

เกณฑ์การประเมินดังกล่าวเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร พ.ศ. 2558 และกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552

10. การปรับปรุง
หลักสูตรตามรอบ
ระยะเวลาที่กําหนด
รวม

เกณฑ์การประเมิน
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องค์ประกอบที่ 2 บัณฑิต
พันธกิจที่สําคัญที่สุดของสถาบันอุดมศึกษาคือ การผลิตบัณฑิต หรือการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
ให้ผู้เรียน มีความรู้ในวิชาการและวิชาชีพ มีคุณลักษณะตามหลักสูตรที่กําหนด บัณฑิตระดับอุดมศึกษา
จะต้องเป็นผู้มีความรู้มีคุณธรรมจริยธรรม มีความสามารถในการเรียนรู้และพัฒนาตนเอง สามารถประยุกต์ใช้
ความรู้ เ พื่ อ การดํ า รงชี วิ ต ในสั ง คมได้ อ ย่ า งมี ค วามสุ ข ทั้ ง ทางร่ า งกายและจิ ต ใจ มี ค วามสํ า นึ ก และความ
รับผิดชอบในฐานะพลเมืองและพลโลก มีคุณลักษณะตาม อัตลักษณ์ของสถาบันอุดมศึกษา
สํ า นั ก งานคณะกรรมการการอุ ด มศึ ก ษาในฐานะที่ เ ป็ น หน่ ว ยงานในการกํ า กั บ และส่ ง เสริ ม การ
ดําเนินงานของสถาบันอุดมศึกษาได้จัดทํามาตรฐานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการผลิตบัณฑิต เช่น เกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตรกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ เพื่อมุ่งเน้นเป้าหมายการจัดการศึกษาที่ผลการเรียนรู้
ของนักศึกษา ซึ่งเป็นการประกันคุณภาพบัณฑิตที่ได้รับคุณวุฒิแต่ละคุณวุฒิและสื่อสารให้สังคม ชุมชน รวมทั้ง
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่างๆ ได้เชื่อมั่นถึงคุณภาพของบัณฑิตที่ผลิตออกมาเป็นไปตามที่กําหนดไว้ในผลลัพธ์การ
เรียนรู้ในแต่ละหลักสูตร
คุ ณ ภาพบั ณ ฑิ ต ในแต่ ล ะหลั ก สู ต รจะสะท้ อ นไปที่ คุ ณ ภาพบั ณ ฑิ ต ตามกรอบมาตรฐานคุ ณ วุ ฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ โดยพิจารณาจากผลลัพธ์การเรียนรู้ การมีงานทํา และคุณภาพผลงานวิจัยของ
นักศึกษา และผู้สําเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาในปีการศึกษานั้น ๆ คุณภาพบัณฑิตจะพิจารณาได้จาก
ตัวชี้วัด ดังต่อไปนี้
ตัวชี้วัดที่ 2.1 คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
ตัวชี้วัดที่ 2.2 การได้งานทําหรือผลงานวิจัยของผู้สําเร็จการศึกษา
- ร้อยละของบัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งานทําหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี
- ผลงานของนักศึกษาและผู้สําเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโทที่ได้รับการตีพิมพ์
หรือเผยแพร่
- ผลงานของนักศึกษาและผู้สําเร็จการศึกษาในระดับปริญญาเอกที่ได้รับการตีพิมพ์
หรือเผยแพร่
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ตัวชี้วัดที่ 2.1
คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
ชนิดของตัวชี้วัด ผลลัพธ์
คําอธิบายตัวชี้วัด
กรอบมาตรฐานคุ ณ วุ ฒิ ร ะดั บ อุ ด มศึ ก ษาแห่ ง ชาติ (Thai Qualifications Framework for Higher
Education: TQF) ได้มีการกําหนดคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ตามที่หลักสูตรกําหนดไว้ใน มคอ.2 ซึ่ง
ครอบคลุมผลการเรียนรู้อย่างน้อย 5 ด้านคือ 1) ด้านคุณธรรมจริยธรรม 2) ด้านความรู้ 3) ด้านทักษะทาง
ปัญญา 4) ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบและ 5) ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ตัวชี้วัดนี้จะเป็นการประเมินคุณภาพบัณฑิตในมุมมองของ
ผู้ใช้บัณฑิต
เกณฑ์การประเมิน
ใช้ค่าเฉลี่ยของคะแนนประเมินบัณฑิต (คะแนนเต็ม 5)
สูตรการคํานวณ

ข้อมูลประกอบ
จํานวนบั ณฑิ ตที่รั บการประเมิ นจากผู้ใช้ บัณฑิตจะต้องไม่ น้อยกว่าร้อยละ 20 ของจํานวนบั ณฑิตที่สํ าเร็ จ
การศึกษา
หมายเหตุ :
- ในกรณีหลักสูตรปรับปรุงที่ยังไม่ครบรอบ สถาบันอุดมศึกษาต้องประเมินตัวชี้ วัด 2.1 ด้วย แม้ว่า
หลักสูตรนั้นจะยังไม่ครบรอบการปรับปรุงก็ตาม โดยนําผลการดําเนินงานของหลักสูตรในรอบที่ผ่านมาใช้
ประกอบการประเมิน
- กรณีบัณฑิตที่มีอาชีพอิสระ ไม่ต้องเอามานับในการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต
- ในกรณีบัณฑิตหลักสูตรนานาชาติ เป็นนักศึกษาต่างชาติประมาณ 90% การประเมินบัณฑิตอาจไม่ถึง
ร้อยละ 20 เนื่องจากเดินทางกลับประเทศไปแล้ว สามารถอนุโลมให้ใช้บัณฑิตที่เป็นนักศึกษาชาวไทยเป็นฐาน
ในการคิด เช่น มีนักศึกษาต่างชาติ 90 คน มีนักศึกษาไทย 10 คนให้ประเมินโดยคิดจากนักศึกษาไทยจํานวน
10 คนเป็นฐานที่ 100
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ตัวชี้วัดที่ 2.2

ร้ อ ยละของบั ณ ฑิ ต ปริ ญ ญาตรี ที่ ไ ด้ ง านทํ า หรื อ ประกอบอาชี พ อิ ส ระภายใน 1 ปี
(ปริญญาตรี)
ชนิดของตัวชี้วัด ผลลัพธ์
คําอธิบายตัวชี้วัด
บัณฑิตปริญญาตรีที่สําเร็จศึกษาในหลักสูตรภาคปกติ ภาคพิเศษ และภาคนอกเวลาในสาขานั้นๆ ที่ได้
งานทําหรือมีกิจการของตนเองที่มีรายได้ประจําภายในระยะเวลา 1 ปี นับจากวันที่สําเร็จการศึกษา เมื่อเทียบ
กับบัณฑิตที่สําเร็จการศึกษาในปีการศึกษานั้น การนับการมีงานทํานับกรณีการทํางานสุจริตทุกประเภทที่
สามารถสร้างรายได้เข้ามาเป็นประจําเพื่อเลี้ยงชีพตนเองได้ การคํานวณร้อยละของผู้มีงานทําของผู้สําเร็จ
การศึกษาที่ลงทะเบียนเรียน ในภาคพิเศษหรือภาคนอกเวลาให้คํานวณเฉพาะผู้ที่เปลี่ยนงานใหม่หลังสําเร็จ
การศึกษาเท่านั้น
เกณฑ์การประเมิน
โดยการแปลงค่าร้อยละของบัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งานทําหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี เป็น
คะแนนระหว่าง 0 – 5 กําหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 100
สูตรการคํานวณ
1. คํานวณค่าร้อยละของบัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งานทําหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี ตามสูตร

การคํานวณค่าร้อยละนี้ไม่นําบัณฑิตที่ศึกษาต่อเกณฑ์ทหาร อุปสมบท และบัณฑิตที่มีงานทําแล้ว แต่ไม่ได้
เปลี่ยนงาน มาพิจารณา
2. แปลงค่าร้อยละที่คํานวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5

หมายเหตุ :
- จํานวนบัณฑิตที่ตอบแบบสํารวจจะต้องไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 ของจํานวนบัณฑิตที่สําเร็จการศึกษา
- กรณีหลักสูตรใหม่ ไม่ต้องประเมินตัวชี้ วัดที่ 2.1 และ 2.2 เนื่องจากไม่มีผู้สําเร็จการศึกษา สําหรับ
หลักสูตรปรับปรุงที่มีนักศึกษาเรียนอยู่ ต้องประเมินตัวชี้วัดที่ 2.1 และ 2.2 ด้วย เนื่องจากมีผู้สําเร็จ
การศึกษาแล้ว
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ผลงานของนักศึกษาและผู้สําเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโทที่ได้รับการตีพิมพ์
หรือเผยแพร่ (ปริญญาโท)
ชนิดของตัวชี้วัด ผลลัพธ์
คําอธิบายตัวชี้วัด
การศึ กษาในระดั บปริญญาโทจะต้องมี การค้ นคว้า คิดอย่ างเป็นระบบวิ จัยเพื่ อหาคํ าตอบที่มีค วาม
น่าเชื่อถือ ผู้สําเร็จการศึกษาจะต้องประมวลความรู้เพื่อจัดทําผลงานที่แสดงถึงความสามารถในการใช้ความรู้
อย่างเป็นระบบและสามารถนําเผยแพร่ให้เป็นประโยชน์ต่อสาธารณะ ตัวชี้วัดนี้จะเป็นการประเมินคุณภาพของ
ผลงานของผู้สําเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโท
เกณฑ์การประเมิน
โดยการแปลงค่าร้อยละของผลรวมถ่วงน้ําหนักของผลงานที่ตีพิมพ์เผยแพร่ต่อผู้สําเร็จการศึกษา เป็น
คะแนนระหว่าง 0 – 5 กําหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 40 ขึ้นไป
สูตรการคํานวณ
1. คํานวณค่าร้อยละของผลรวมถ่วงน้ําหนักของผลงานที่ตีพิมพ์เผยแพร่ต่อผู้สําเร็จการศึกษา ตามสูตร

2. แปลงค่าร้อยละที่คํานวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5

หมายเหตุ :
- การนับการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานของนักศึกษาและผู้สําเร็จการศึกษา นับ ณ วันที่ได้รับการตีพิมพ์
ผลงานในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติมิได้นับจากวันที่ได้รับการตอบรับ (Accepted)
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กําหนดระดับคุณภาพผลงานทางวิชาการ ดังนี้
ค่าน้ําหนัก
ระดับคุณภาพ
0.10
- บทความฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง
0.20
- บทความฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ
0.40
- บทความฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ
หรือในวารสารทางวิชาการระดับชาติที่ไม่อยู่ในฐานข้อมูล ตามประกาศ ก.พ.อ. หรือ
ระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษาว่าด้วย หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการ
สําหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ. 2556 แต่สถาบันนําเสนอสภาสถาบันอนุมัติ
และจัดทําเป็นประกาศให้ทราบเป็นการทั่วไป และแจ้งให้ กพอ./กกอ. ทราบภายใน 30 วัน
นับแต่วันที่ออกประกาศ
- ผลงานที่ได้รับการจดอนุสิทธิบัตร
0.60
- บทความที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 2
0.80
- บทความที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ไม่อยู่ในฐานข้อมูล ตามประกาศ
ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษา ว่าด้วย หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสาร
ทางวิชาการสําหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ. 2556 แต่สถาบันนําเสนอสภา
สถาบันอนุมัติ และจัดทําเป็นประกาศให้ทราบเป็นการทั่วไป และแจ้งให้ กพอ./กกอ.
ทราบภายใน 30 วันนับแต่วันที่ออกประกาศ (ซึ่งไม่อยู่ใน Beall’s list) หรือตีพิมพ์ใน
วารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 1
1.00
- บทความที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ปรากฏในฐานข้อมูลระดับ
นานาชาติ ตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษา ว่าด้วย
หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการสําหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
พ.ศ. 2556
- ผลงานที่ได้รับการจดสิทธิบัตร
การส่งบทความเพื่อพิจารณาคัดเลือกให้นําเสนอในการประชุมวิชาการต้องส่งเป็นฉบับสมบูรณ์ (Full
Paper) และเมื่อได้รับ การตอบรับและตีพิมพ์แล้ว การตีพิมพ์ต้องตีพิมพ์เป็นฉบับสมบูรณ์ซึ่งสามารถอยู่ใน
รูปแบบเอกสาร หรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้
กําหนดระดับคุณภาพงานสร้างสรรค์ดังนี้
ค่าน้ําหนัก
ระดับคุณภาพ
0.20
งานสร้างสรรค์ที่มีการเผยแพร่สู่สาธารณะในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง หรือผ่านสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ online
0.40
งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับสถาบัน
0.60
งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับชาติ
0.80
งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับความร่วมมือระหว่างประเทศ
1.00
งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับภูมิภาคอาเซียน/นานาชาติ
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ผลงานสร้างสรรค์ทุกชิ้นต้องผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการที่มีองค์ประกอบไม่น้อยกว่า 3 คน โดย
มีบุคคลภายนอกสถาบันร่วมพิจารณาด้วย
หมายเหตุ
1 ผลงานวิจัยที่มีชื่อนักศึกษาและอาจารย์ร่วมกันและนับในตัวชี้วัดนี้แล้ว สามารถนําไปนับในตัวชี้วัด
ผลงาน ทางวิชาการของอาจารย์
2 ผลงานของนักศึกษาและผู้สําเร็จการศึกษาให้นับผลงานทุกชิ้นที่มีการตีพิมพ์เผยแพร่ในปีการประเมิน
นั้นๆ
3 ในกรณีที่ไม่มีผู้สําเร็จการศึกษาไม่พิจารณาตัวชี้วัดนี้
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(ปริญญาเอก) ผลงานของนักศึกษาและผู้สําเร็จการศึกษาในระดับปริญญาเอกที่ได้รับ
การตีพิมพ์หรือเผยแพร่
ชนิดของตัวชี้วัด ผลลัพธ์
คําอธิบายตัวชี้วัด
การศึกษาในระดับปริญญาเอก เป็นการศึกษาในระดับสูงจะต้องมีการค้นคว้า คิดอย่างเป็นระบบวิจัย
เพื่อหาประเด็นความรู้ใหม่ที่มีความน่าเชื่อถือ เป็นประโยชน์ ผู้สําเร็จการศึกษาจะต้องประมวลความรู้เพื่อ
จัดทําผลงาน
ที่แสดงถึงความสามารถในการใช้ความรู้อย่างเป็นระบบ และสามารถนําเผยแพร่ให้เป็น
ประโยชน์ต่อสาธารณะ
ตัวชี้วัดนี้จะเป็นการประเมินคุณภาพของผลงานของผู้สําเร็จการศึกษาในระดับ
ปริญญาเอก
เกณฑ์การประเมิน
โดยการแปลงค่าร้อยละของผลรวมถ่วงน้ําหนักของผลงานที่ตีพิมพ์เผยแพร่ต่อผู้สําเร็จการศึกษา เป็น
คะแนนระหว่าง 0 – 5 กําหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 80 ขึ้นไป
สูตรการคํานวณ
1. คํานวณค่าร้อยละของผลรวมถ่วงน้ําหนักของผลงานที่ตีพิมพ์เผยแพร่ต่อผู้สําเร็จการศึกษา ตามสูตร

2. แปลงค่าร้อยละที่คํานวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม

หมายเหตุ :
- การนับการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานของนักศึกษาและผู้สําเร็จการศึกษา นับ ณ วันที่ได้รับการตีพิมพ์
ผลงานในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติมิได้นับจากวันที่ได้รับการตอบรับ (Accepted)
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กําหนดระดับคุณภาพผลงานทางวิชาการ ดังนี้
ค่าน้ําหนัก
ระดับคุณภาพ
0.20
- บทความฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ
0.40
- บทความฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ
หรือในวารสารทางวิ ชาการระดั บชาติ ที่ ไม่ อ ยู่ ในฐานข้อ มูล ตามประกาศ ก.พ.อ. หรื อ
ระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษาว่าด้วย หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการ
สําหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ. 2556 แต่สถาบันนําเสนอสภาสถาบันอนุมัติ
และจัดทําเป็นประกาศให้ทราบเป็นการทั่วไป และแจ้งให้ กพอ./กกอ.ทราบภายใน 30 วัน
นับแต่วันที่ออกประกาศ
- ผลงานที่ได้รับการจดอนุสิทธิบัตร
0.60
- บทความที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 2
0.80
- บทความที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ไม่อยู่ในฐานข้อมูล ตามประกาศ
ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษา ว่าด้วย หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสาร
ทางวิชาการสําหรับ
การเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ. 2556 แต่สถาบันนําเสนอ
สภาสถาบันอนุมัติ และจัดทําเป็นประกาศให้ทราบเป็นการทั่วไป และแจ้งให้ กพอ./กกอ.
ทราบภายใน 30 วันนับแต่ วันที่ ออกประกาศ (ซึ่งไม่อ ยู่ใน Beall’s list) หรื อตีพิ มพ์ ใน
วารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 1
1.00
- บทความที่ ตี พิ ม พ์ ใ นวารสารวิ ช าการระดั บ นานาชาติ ที่ ป รากฏในฐานข้ อ มู ล ระดั บ
นานาชาติ ตามประกาศ ก.พ.อ. หรื อ ระเบี ย บคณะกรรมการการอุ ด มศึ ก ษา ว่ า ด้ ว ย
หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการสําหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ.
2556
- ผลงานที่ได้รับการจดสิทธิบัตร
การส่งบทความเพื่อพิจารณาคัดเลือกให้นําเสนอในการประชุมวิชาการต้องส่งเป็นฉบับสมบูรณ์ (Full
Paper) และเมื่อได้รับ การตอบรับและตีพิมพ์แล้ว การตีพิมพ์ต้องตีพิมพ์เป็นฉบับสมบูรณ์ซึ่งสามารถอยู่ใน
รูปแบบเอกสาร หรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้
กําหนดระดับคุณภาพงานสร้างสรรค์ ดังนี้
ค่าน้ําหนัก
ระดับคุณภาพ
0.20
งานสร้างสรรค์ที่มีการเผยแพร่สู่สาธารณะในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง หรือผ่านสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ online
0.40
งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับสถาบัน
0.60
งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับชาติ
0.80
งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับความร่วมมือระหว่างประเทศ
1.00
งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับภูมิภาคอาเซียน/นานาชาติ
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ผลงานสร้างสรรค์ทุกชิ้นต้องผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการที่มีองค์ประกอบไม่น้อยกว่า 3 คน โดย
มีบุคคลภายนอกสถาบันร่วมพิจารณาด้วย
หมายเหตุ
1 ผลงานวิจัยที่มีชื่อนักศึกษาและอาจารย์ร่วมกันและนับในตัวชี้วัดนี้แล้ว สามารถนําไปนับในตัวชี้วัด
ผลงานทางวิชาการของอาจารย์
2 ผลงานของนักศึกษาและผู้สําเร็จการศึกษาให้นับผลงานทุกชิ้นที่มีการตีพิมพ์เผยแพร่ในปีการประเมิน
นั้นๆ
3 ในกรณีที่ไม่มีผู้สําเร็จการศึกษาไม่พิจารณาตัวชี้วัดนี้
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องค์ประกอบที่ 3 นักศึกษา
ความสําเร็จของการจัดการศึกษาขึ้นอยู่กับปัจจัยสําคัญปัจจัยหนึ่ง คือ นักศึกษา ระบบประกันคุณภาพ
นักศึกษา ต้องให้ความสําคัญกับการรับหรือคัดเลือกนักศึกษาเข้าศึกษาในหลักสูตร ซึ่งต้องเป็นระบบที่สามารถ
คัดเลือกนักศึกษาที่มีคุณสมบัติและความพร้อมในการเรียนในหลักสูตรจนสําเร็จการศึกษา และการส่งเสริม
พัฒนานักศึกษาให้มีความพร้อมทางการเรียน และมีกิจกรรมการพัฒนาในรูปแบบต่าง ๆ เพื่อให้นักศึกษามี
ความรู้ ความสามารถตามหลั ก สู ต ร มี ทั ก ษะการเรี ย นรู้ ใ นศตวรรษที่ 21 และสํ า หรั บ หลั ก สู ต รระดั บ
บัณฑิตศึกษามีทักษะการวิจัยที่สามารถสร้างองค์ความรู้ได้
ทักษะที่จําเป็นสําหรับการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ประกอบด้วย 4 กลุ่มหลัก ได้แก่ (1) กลุ่มวิชาหลัก
(core subjects) (2) กลุ่ ม ทั ก ษะชี วิ ต และอาชี พ (life and career skills) (3) กลุ่ ม ทั ก ษะการเรี ย นรู้ แ ละ
นวั ต กรรม (learning and innovation skills) และ (4) กลุ่ ม ทั ก ษะสารสนเทศ สื่ อ และเทคโนโลยี
(information, media and technology skills)
ทักษะสําคัญที่คนส่วนใหญ่ให้ความสําคัญมาก คือ
1) กลุ่ มทั ก ษะการเรี ยนรู้ แ ละนวั ต กรรม ได้ แ ก่ (1) การคิ ด เชิ ง วิ พ ากษ์ แ ละการแก้ ปั ญ หา (critical
thinking and problem solving) (2) นวัตกรรมและการสร้างสรรค์ (innovation and creativity) (3) การ
สื่อสาร และความร่วมมือกัน (communication and collaboration)
2) กลุ่ ม ทั ก ษะสารสนเทศ สื่ อ และเทคโนโลยี (information, media and technology skills)
ประกอบด้ว ย การรู้ส ารสนเทศ (information literacy) การรู้สื่ อ (media literacy) และ การรู้ ICT (ICT
literacy)
3) กลุ่มทักษะชีวิตและอาชีพ (life and career skills) ประกอบด้วยความสามารถในการปรับตัว และ
ยืดหยุ่ น (adaptability and flexibility) ความคิดริ เริ่ มและการเรียนรู้ได้ด้ วยตนเอง (initiative and selfdirection) ปฏิ สั ม พั น ธ์ ท างสั ง คมและข้ า มวั ฒ นธรรม (social and cross-cultural interaction) ความ
รับผิดชอบ และความสามารถผลิตผลงาน (accountability and productivity) ความเป็นผู้นําและรับผิดชอบ
ต่อสังคม (leadership and social responsibility)
การประกันคุณภาพหลักสูตรในองค์ประกอบด้านนักศึกษา เริ่มดําเนินการตั้งแต่ระบบการรับนักศึกษา
การส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา และผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นกับนักศึกษาภายใต้การดําเนินการดังกล่าว ให้พิจารณา
จากตัวชี้วัด ดังต่อไปนี้
ตัวชี้วัดที่ 3.1 การรับนักศึกษา
ตัวชี้วัดที่ 3.2 การส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา
ตัวชี้วัดที่ 3.3 ผลที่เกิดกับนักศึกษา
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ตัวชี้วัดที่ 3.1
การรับนักศึกษา
ชนิดของตัวชี้วัด กระบวนการ
คําอธิบายตัวชี้วัด
คุณสมบัติของนักศึกษาที่รับเข้าศึกษาในหลักสูตรเป็นปัจจัยพื้นฐานของความสําเร็จ แต่ละหลักสูตร จะ
มีแนวคิดปรัชญาในการออกแบบหลักสูตร ซึ่งจําเป็นต้องมีการกําหนดคุณสมบัติของนักศึกษาที่สอดคล้องกับ
ลั กษณะ ธรรมชาติ ข องหลั ก สูต ร การกํ าหนดเกณฑ์ ที่ ใช้ ใ นการคั ด เลื อ กต้อ งมี ค วามโปร่ ง ใส ชัด เจน และ
สอดคล้องกับคุณสมบัติของนักศึกษาที่กําหนดในหลักสูตร มีเครื่องมือที่ใช้ในการคัดเลือก ข้อมูล หรือวิธีการคัด
นักศึกษาให้ได้ นักศึกษาที่มีความพร้อมทางปัญญา สุขภาพกายและจิต ความมุ่งมั่นที่จะเรียน และมีเวลาเรียน
เพียงพอ เพื่อให้สามารถสําเร็จการศึกษาได้ตามระยะเวลาที่หลักสูตรกําหนด
ในการรายงานการดําเนินงานตามตัวชี้วัดนี้ ให้อธิบายกระบวนการหรือแสดงผลการดําเนินงานใน
ประเด็นที่เกี่ยวข้องดังต่อไปนี้
- การรับนักศึกษา
- การเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา
ในการประเมินเพื่อให้ทราบว่าอยู่ในระดับคะแนนใด ให้พิจารณาในภาพรวมของผลการดําเนินงาน
ทั้งหมด ที่ทําให้ได้นักศึกษาที่มีความพร้อมที่จะเรียนในหลักสูตร
เกณฑ์การประเมิน
0
• ไม่มีระบบ
• ไม่มีกลไก
• ไม่มีแนวคิด
ในการกํากับ
ติดตามและ
ปรับปรุง
• ไม่มีข้อมูล
หลักฐาน

1
• มีระบบ มี
กลไก
• ไม่มีการนํา
ระบบกลไกไปสู่
การปฏิบัติ/
ดําเนินงาน

2
• มีระบบ มีกลไก
• มีการนําระบบ
กลไกไปสู่การ
ปฏิบัติ/
ดําเนินงาน
• มีการประเมิน
กระบวนการ
• ไม่มีการ
ปรับปรุง/
พัฒนา/บูรณา
การกระบวนการ

3
• มีระบบมีกลไก
• มีการนําระบบ
กลไกไปสู่การ
ปฏิบัติ/
ดําเนินงาน
• มีการประเมิน
กระบวนการ
• มีการ
ปรับปรุง/พัฒนา
กระบวนการ
จากผลการ
ประเมิน

4
• มีระบบ มีกลไก
• มีการนําระบบ
กลไกไปสู่
การปฏิบัติ/
ดําเนินงาน
• มีการประเมิน
กระบวนการ
• มีการปรับปรุง/
พัฒนา
กระบวนการจาก
ผลการประเมิน
• มีผลจากการ
ปรับปรุงเห็น
ชัดเจนเป็น
รูปธรรม

5
• มีระบบ มีกลไก
• มีการนําระบบ
กลไกไปสู่การ
ปฏิบัติ/ดําเนินงาน
• มีการประเมิน
กระบวนการ
• มีการปรับปรุง/
พัฒนากระบวนการ
จากผลการประเมิน
• มีผลจากการ
ปรับปรุงเห็นชัดเจน
เป็นรูปธรรม
• มีแนวทางปฏิบัติที่
ดีโดยมีหลักฐานเชิง
ประจักษ์ยืนยันและ
กรรมการผู้ตรวจ
ประเมิน สามารถให้
เหตุผลอธิบาย การ
เป็นแนวปฏิบัติที่ดี
ได้ชัดเจน
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ตัวชี้วัดที่ 3.2
การส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา
ชนิดของตัวชี้วัด กระบวนการ
คําอธิบายตัวชี้วัด
ในช่วงปีแรกของการศึกษา ต้องมีกลไกในการพัฒนาความรู้พื้นฐานหรือการเตรียมความพร้อมทางการ
เรียน แก่นักศึกษา เพื่อให้มีความสามารถในการเรียนรู้ระดับอุดมศึกษาได้อย่างมีความสุข อัตราการลาออก
กลางคันน้อย ในระหว่างการศึกษามีการจัดกิจกรรมการพัฒนาความรู้ความสามารถในรูปแบบต่าง ๆ ทั้ง
กิจกรรมในห้องเรียนและนอกห้องเรียน มีกิจกรรมเสริมสร้างความเป็นพลเมืองดีที่มีจิตสํานึกสาธารณะ มีการ
วางระบบการดูแล ให้คําปรึกษาจากอาจารย์ที่ปรึกษาวิชาการ (ระดับปริญญาตรี โท เอก) ระบบการป้องกัน
หรือการบริหารจัดการความเสี่ยงของนักศึกษา เพื่อให้สามารถสําเร็จการศึกษาได้ตามระยะเวลาที่หลักสูตร
กําหนด รวมทั้งการส่งเสริมการเผยแพร่ผลงานวิชาการของนักศึกษา การสร้างโอกาสการเรียนรู้ที่ส่งเสริมการ
พัฒนาศักยภาพนักศึกษา และทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ให้ได้มาตรฐานสากล
ในการรายงานการดําเนินงานตามตัวชี้วัดนี้ ให้อธิบายกระบวนการหรือแสดงผลการดําเนินงานใน
ประเด็น ที่เกี่ยวข้องดังต่อไปนี้
- การควบคุมการดูแลการให้คําปรึกษาวิชาการและแนะแนวแก่นักศึกษาปริญญาตรี
- การควบคุมดูแลการให้คําปรึกษาวิทยานิพนธ์ แก่บัณฑิตศึกษา
- การพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
ในการประเมินเพื่อให้ทราบว่าอยู่ในระดับคะแนนใด ให้พิจารณาในภาพรวมของผลการ ดําเนินงาน
ทั้งหมดที่ทําให้ได้นักศึกษาเรียนอย่างมีความสุขและมีทักษะที่จําเป็นต่อการประกอบอาชีพในอนาคต
เกณฑ์การประเมิน
0
• ไม่มีระบบ
• ไม่มีกลไก
• ไม่มีแนวคิด
ในการกํากับ
ติดตามและ
ปรับปรุง
• ไม่มีข้อมูล
หลักฐาน

1
• มีระบบ มีกลไก
• ไม่มีการนํา
ระบบกลไกไปสู่
การปฏิบัติ/
ดําเนินงาน

2
• มีระบบ มีกลไก
• มีการนําระบบ
กลไกไปสู่การ
ปฏิบัติ/
ดําเนินงาน
• มีการประเมิน
กระบวนการ
• ไม่มีการ
ปรับปรุง/พัฒนา/
บูรณาการ
กระบวนการ

3
• มีระบบมีกลไก
• มีการนําระบบ
กลไกไปสู่การ
ปฏิบัติ/
ดําเนินงาน
• มีการประเมิน
กระบวนการ
• มีการปรับปรุง/
พัฒนา
กระบวนการจาก
ผลการประเมิน

4
• มีระบบ มีกลไก
• มีการนําระบบ
กลไกไปสู่การ
ปฏิบัติ/ดําเนินงาน
• มีการประเมิน
กระบวนการ
• มีการปรับปรุง/
พัฒนา
กระบวนการจาก
ผลการประเมิน
• มีผลจากการ
ปรับปรุงเห็น
ชัดเจนเป็นรูปธรรม

5
• มีระบบ มีกลไก
• มีการนําระบบ กลไก
ไปสู่การปฏิบัติ/
ดําเนินงาน
• มีการประเมิน
กระบวนการ
• มีการปรับปรุง/พัฒนา
กระบวนการจากผลการ
ประเมิน
• มีผลจากการปรับปรุง
เห็นชัดเจนเป็นรูปธรรม
• มีแนวทางปฏิบัติที่ดี
โดยมีหลักฐานเชิง
ประจักษ์ยืนยันและ
กรรมการผู้ตรวจ
ประเมิน สามารถให้
เหตุผลอธิบาย การเป็น
แนวปฏิบัติที่ดีได้ชัดเจน
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ตัวชี้วัดที่ 3.3
ผลที่เกิดกับนักศึกษา
ชนิดของตัวชี้วัด ผลลัพธ์
คําอธิบายตัวชี้วัด
ผลการประกันคุณภาพควรทําให้นักศึกษามีความพร้อมทางการเรียน มีอัตราการคงอยู่ของนักศึกษาใน
หลักสูตรสูง อัตราการสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรสูง นักศึกษามีความพึงพอใจต่อหลักสูตร และผลการ
จัดการ ข้อร้องเรียนของนักศึกษา
ในการรายงานการดําเนินงานตามตัวชี้วัดนี้ ให้อธิบายกระบวนการหรือแสดงผลการดําเนินงานใน
ประเด็นที่เกี่ยวข้องดังต่อไปนี้
- การคงอยู่
- การสําเร็จการศึกษา
- ความพึงพอใจและผลการจัดการข้อร้องเรียนของนักศึกษา
หมายเหตุ :
- การประเมินความพึงพอใจของนักศึกษา เป็นการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาต่อกระบวนที่
ดําเนินการให้กับนักศึกษาตามกิจกรรมในตัวชี้วัด 3.1 และ 3.2
- อัตราการคงอยู่ของนักศึกษา คิดจากจํานวนนักศึกษาที่เข้าในแต่ละรุ่น ลบด้วยจํานวนนักศึกษาที่ออก
ทุกกรณีนับถึงสิ้นปีการศึกษาที่ประเมิน ยกเว้น การเสียชีวิต การย้ายสถานที่ทํางานของนักศึกษาในระดับ
บัณฑิตศึกษา คิดเป็นร้อยละของจํานวนที่รับเข้าในแต่ละรุ่นที่มีบัณฑิตสําเร็จการศึกษาแล้ว
- การคิดร้อยละของจํานวนนักศึกษาที่ยังคงอยู่ของแต่ละรุ่น
ตัวอย่างการคํานวนหลักสูตร 4 ปี

ปีการศึกษา
2553
2554
2555

จํานวนรับเข้า


จํานวนสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 
2556

2557

2558

x

อัตราการสําเร็จการศึกษา =  x 100

อัตราการคงอยู่ =  -  x 100


x
x

จํานวนที่ลาออกและคัดชื่อ
ออกสะสมจนถึงสิ้นปี
การศึกษา 2558 
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เกณฑ์การประเมิน
0
• ไม่มีการ
รายงานการ
ดําเนินงาน

1
• มีการรายงาน
ผลการ
ดําเนินงานในบาง
เรื่อง

2
• มีการรายงาน
ผลการ
ดําเนินงานครบ
ทุกเรื่องตามคํา
อธิบายใน
ตัวชี้วัด

3
• มีการรายงานผล
การดําเนินงานครบ
ทุกเรื่องตาม
คําอธิบายใน
ตัวชี้วัด
• มีแนวโน้มผลการ
ดําเนินงานที่ดีขึ้น
ในบางเรื่อง

4
• มีการรายงานผล
การดําเนินงานครบ
ทุกเรื่องตาม
คําอธิบายใน
ตัวชี้วัด
• มีแนวโน้มผลการ
ดําเนินงานที่ดีขึ้น
ในทุกเรื่อง

5
• มีการรายงานผล
การ
ดําเนินงานครบทุก
เรื่องตามคําอธิบาย
ในตัวชี้วัด
• มีแนวโน้มผลการ
ดําเนินงานที่ดีขึ้นใน
ทุกเรื่อง
• มีผลการดําเนินงาน
ที่โดดเด่นเทียบเคียง
กับหลักสูตรนั้นใน
สถาบันกลุ่มเดียวกัน
โดยมีหลักฐานเชิง
ประจักษ์ยืนยันและ
กรรมการผู้ตรวจ
ประเมินสามารถให้
เหตุผลอธิบายว่าเป็น
ผลการดําเนินงานที่
โดดเด่นอย่างแท้จริง
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องค์ประกอบที่ 4 อาจารย์
อาจารย์เป็นปัจจัยป้อนที่สําคัญของการผลิตบัณฑิต ผู้เกี่ยวข้องต้องมีการออกแบบระบบประกันการ
บริหารและพัฒนาอาจารย์ เพื่อให้ได้อาจารย์ที่มีคุณภาพเหมาะสม มีคุณสมบัติสอดคล้องกับสภาพบริ บท
ปรัชญา วิสัยทัศน์ของสถาบัน และของหลักสูตร และมีการส่งเสริมให้อาจารย์มีความรักในองค์กรและการ
ปฏิ บัติงาน ตามวิ ชาชี พ ผู้บริหารต้ องมีก ารกํ า หนดนโยบาย แผนระยะยาว และกิ จกรรมการดํ าเนิ นงาน
ตลอดจนการกํากับดูแล และการพัฒนาคุณภาพอาจารย์ การวางระบบประกันคุณภาพอาจารย์ เป็นการ
ดําเนินงานเพื่อให้ได้อาจารย์ที่มีคุณสมบัติทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพที่เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
ที่กําหนด โดยสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา และมีพัฒนาการเพิ่มยิ่งขึ้นด้วยการวางแผนและการ
ลงทุนงบประมาณและทรัพยากรเพื่อให้อัตรากําลังอาจารย์มีจํานวนเหมาะสมกับจํานวนนักศึกษาที่รับเข้าใน
หลัก สูต ร มีจํานวนอาจารย์ ที่ มีค วามรู้ ความเชี่ยวชาญทางสาขาวิ ช าของหลัก สูต ร และมีประสบการณ์ ที่
เหมาะสมกับการผลิตบัณฑิต อันสะท้อนจากวุฒิการศึกษา ตําแหน่งทางวิชาการ และความก้าวหน้าในการผลิต
ผลงานทางวิชาการอย่างต่อเนื่อง
องค์ประกอบด้านอาจารย์ เริ่มดําเนินการตั้งแต่การบริหารและพัฒนาอาจารย์ คุณภาพอาจารย์และ
ผลลัพธ์ที่เกิดกับอาจารย์ ให้พิจารณาจากตัวชี้วัดดังต่อไปนี้
ตัวชี้วัดที่ 4.1 การบริหารและพัฒนาอาจารย์
ตัวชี้วัดที่ 4.2 คุณภาพอาจารย์
ตัวชี้วัดที่ 4.3 ผลที่เกิดกับอาจารย์
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ตัวชี้วัดที่ 4.1
การบริหารและพัฒนาอาจารย์
ชนิดของตัวชี้วัด กระบวนการ
คําอธิบายตัวชี้วัด
การบริหารและพัฒนาอาจารย์ เริ่มต้นตั้งแต่ระบบการรับอาจารย์ ใหม่ต้องกําหนดเกณฑ์คุณสมบัติ
อาจารย์ที่สอดคล้องกับสภาพบริบท ปรัชญา วิสัยทัศน์ของสถาบัน และของหลักสูตร มีกลไกการคัดเลือก
อาจารย์ที่เหมาะสม โปร่งใส นอกจากนี้ต้องมีระบบการบริหารอาจารย์ โดยการกําหนดนโยบาย แผนระยะยาว
เพื่อให้ได้อาจารย์ที่มีคุณสมบัติทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพที่เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรที่กําหนด
โดยสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา และระบบการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ มีการวางแผนและการ
ลงทุน งบประมาณและทรัพยากรและกิจกรรมการดําเนินงาน ตลอดจนการกํากับดูแล และการพัฒนาคุณภาพ
อาจารย์
ในการรายงานการดําเนินงานตามตัวชี้วัดนี้ ให้อธิบายกระบวนการหรือแสดงผลการดําเนินงานใน
ประเด็นที่เกี่ยวข้องดังต่อไปนี้
- ระบบการรับและแต่งตั้งอาจารย์ประจําหลักสูตร
- ระบบการบริหารอาจารย์
- ระบบการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์
ในการประเมินเพื่อให้ทราบว่าอยู่ในระดับคะแนนใด ให้พิจารณาในภาพรวมของผลการดําเนินงาน
ทั้งหมด ที่ทําให้หลักสูตรมีอาจารย์ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมทั้งในด้านวุฒิการศึกษาและตําแหน่งทางวิชาการ
เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรอย่างต่อเนื่อง และมีการส่งเสริมให้มีการเพิ่มพูนความรู้ความสามารถของ
อาจารย์เพื่อสร้างความเข้มแข็งทางวิชาการของหลักสูตร
เกณฑ์การประเมิน
0
• ไม่มีระบบ
• ไม่มีกลไก
• ไม่มีแนวคิด
ในการกํากับ
ติดตามและ
ปรับปรุง
• ไม่มีข้อมูล
หลักฐาน

1
• มีระบบ มีกลไก
• ไม่มีการนํา
ระบบกลไกไปสู่
การปฏิบัติ/
ดําเนินงาน

2
• มีระบบ มีกลไก
• มีการนําระบบ
กลไกไปสู่การ
ปฏิบัติ/
ดําเนินงาน
• มีการประเมิน
กระบวนการ
• ไม่มีการ
ปรับปรุง/พัฒนา/
บูรณาการ
กระบวนการ

3
• มีระบบมีกลไก
• มีการนําระบบ
กลไกไปสู่การ
ปฏิบัติ/
ดําเนินงาน
• มีการประเมิน
กระบวนการ
• มีการปรับปรุง/
พัฒนา
กระบวนการจาก
ผลการประเมิน

4
• มีระบบ มีกลไก
• มีการนําระบบ
กลไกไปสู่การ
ปฏิบัติ/ดําเนินงาน
• มีการประเมิน
กระบวนการ
• มีการปรับปรุง/
พัฒนา
กระบวนการจาก
ผลการประเมิน
• มีผลจากการ
ปรับปรุงเห็น
ชัดเจนเป็นรูปธรรม

5
• มีระบบ มีกลไก
• มีการนําระบบ กลไก
ไปสู่การปฏิบัติ/
ดําเนินงาน
• มีการประเมิน
กระบวนการ
• มีการปรับปรุง/พัฒนา
กระบวนการจากผลการ
ประเมิน
• มีผลจากการปรับปรุง
เห็นชัดเจนเป็นรูปธรรม
• มีแนวทางปฏิบัติที่ดีโดย
มีหลักฐานเชิงประจักษ์
ยืนยันและกรรมการ
ผู้ตรวจประเมิน สามารถ
ให้เหตุผลอธิบาย การเป็น
แนวปฏิบัติที่ดีได้ชัดเจน
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ตัวชี้วัดที่ 4.2
คุณภาพอาจารย์
ชนิดของตัวชี้วัด ปัจจัยนําเข้า
คําอธิบายตัวชี้วัด
การส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ต้องทําให้อาจารย์ในหลักสูตร มีคุณสมบัติที่เหมาะสมและเพียงพอ โดย
ทําให้อาจารย์มีความรู้ ความเชี่ยวชาญทางสาขาวิชาที่เปิดให้บริการ และมีประสบการณ์ที่เหมาะสมกับการ
ผลิตบัณฑิต อันสะท้อนจากวุฒิการศึกษา ตําแหน่งทางวิชาการ และความก้าวหน้าในการผลิตผลงานทาง
วิชาการอย่างต่อเนื่อง
ประเด็นในการพิจารณาตัวชี้วัดนี้ จะประกอบด้วย
- ร้อยละของอาจารย์ประจําหลักสูตรที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก
- ร้อยละของอาจารย์ประจําหลักสูตรที่ดํารงตําแหน่งทางวิชาการ
- ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจําหลักสูตร
- จํานวนบทความของอาจารย์ประจําหลักสูตรปริญญาเอกที่ได้รับการอ้างอิงในฐานข้อมูล TCI และ
Scopus ต่อจํานวนอาจารย์ประจําหลักสูตร
ร้อยละของอาจารย์ประจําหลักสูตรที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก
การศึกษาระดับอุดมศึกษาถือเป็นการศึกษาระดับสูงสุดที่ต้องการบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถ และ
ความลุ่มลึกทางวิชาการ เพื่อปฏิบัติพันธกิจสําคัญของสถาบันในการผลิตบัณฑิต ศึกษาวิจัยเพื่อการติดตาม
ความก้าวหน้าทางวิชาการและการพัฒนาองค์ความรู้ ดังนั้น หลักสูตรจึงควรมีอาจารย์ที่มีคุณวุฒิทางการศึกษา
ระดับ ปริญญาเอกที่ตรงหรือสัมพันธ์กับหลักสูตรที่เปิดสอนในสัดส่วนที่เหมาะสมกับพันธกิจหรือจุดเน้นของ
หลักสูตรนั้นๆ
เกณฑ์การประเมิน
โดยการแปลงค่าร้อยละของอาจารย์ประจําหลักสูตรที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก เป็นคะแนนระหว่าง 0 – 5
หลักสูตรระดับปริญญาตรี
ค่าร้อยละของอาจารย์ประจําหลักสูตรที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกที่กําหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ
20 ขึ้นไป
หลักสูตรระดับปริญญาโท
ค่าร้อยละของอาจารย์ประจําหลักสูตรที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกที่กําหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ
60 ขึ้นไป
หลักสูตรระดับปริญญาเอก
ค่าร้อยละของอาจารย์ประจําหลักสูตรที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกที่กําหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ
100
สูตรการคํานวณ
1. คํานวณค่าร้อยละของอาจารย์ประจําหลักสูตรที่มีวุฒิปริญญาเอก ตามสูตร
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2. แปลงค่าร้อยละที่คํานวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5

หมายเหตุ
คุณวุฒิปริญญาเอกพิจารณาจากระดับคุณวุฒิที่ได้รับหรือเทียบเท่าตามหลักเกณฑ์การพิจารณาคุณวุฒิของ
กระทรวงศึกษาธิการ กรณีที่มีการปรับวุฒิการศึกษาให้มีหลักฐานการสําเร็จการศึกษาภายในรอบปีการศึกษา
นั้ น ทั้ งนี้ อาจใช้ คุ ณวุฒิ อื่ นเที ย บเท่ าคุ ณ วุ ฒิ ปริ ญญาเอกได้ สํ าหรั บกรณี ที่บางสาขาวิ ช าชี พ มีคุ ณ วุ ฒิอื่ น ที่
เหมาะสมกว่า ทั้งนี้ต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการการอุดมศึกษา
ร้อยละของอาจารย์ประจําหลักสูตรที่ดํารงตําแหน่งทางวิชาการ
สถาบันอุดมศึกษาถือเป็นขุมปัญญาของประเทศ และมีความรับผิดชอบที่จะต้องส่งเสริมให้อาจารย์ใน
สถาบันทําการศึกษาวิจัยเพื่อแสวงหาและพัฒนาองค์ความรู้ในศาสตร์สาขาวิ ชาต่ างๆ อย่างต่อเนื่อง เพื่อ
นําไปใช้ในการเรียนการสอน รวมทั้งการแก้ไขปัญหาและพัฒนาประเทศ การดํารงตําแหน่งทางวิชาการ เป็นสิ่ง
สะท้อนการปฏิบัติงานดังกล่าว ของอาจารย์ตามพันธกิจของหลักสูตร
เกณฑ์การประเมิน
โดยการแปลงค่าร้อยละของอาจารย์ประจําหลักสูตรที่ดํารงตําแหน่งทางวิชาการเป็นคะแนน ระหว่าง 0
–5
หลักสูตรระดับปริญญาตรี
ค่าร้อยละของอาจารย์ประจําหลักสูตรที่ดํารงตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และ
ศาสตราจารย์รวมกันที่กําหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 60 ขึ้นไป
หลักสูตรระดับปริญญาโท
ค่าร้อยละของอาจารย์ประจําหลักสูตรที่ดํารงตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และ
ศาสตราจารย์รวมกันที่กําหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 80 ขึ้นไป
หลักสูตรระดับปริญญาเอก
ค่าร้อยละของอาจารย์ประจําหลักสูตรที่ดํารงตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และ
ศาสตราจารย์รวมกันที่กําหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 100
สูตรการคํานวณ
1. คํานวณค่าร้อยละของอาจารย์ประจําหลักสูตรที่ดํารงตําแหน่งทางวิชาการ ตามสูตร
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2. แปลงค่าร้อยละที่คํานวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5

ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจําหลักสูตร
ผลงานทางวิชาการเป็นข้อมูลที่สําคัญในการแสดงให้เห็นว่าอาจารย์ประจําได้สร้างสรรค์ขึ้น เพื่อแสดงให้
เห็นถึงความก้าวหน้าทางวิชาการและการพัฒนาองค์ความรู้อย่างต่อเนื่อง เป็นผลงานที่มีคุณค่า สมควรส่งเสริม
ให้มีการเผยแพร่และนําไปใช้ประโยชน์ทั้งเชิงวิชาการและการแข่งขันของประเทศ ผลงานทางวิชาการอยู่ในรูป
ของบทความวิจัยหรือบทความวิชาการที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ หรือ
ระดับนานาชาติ ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติหรือระดับนานาชาติ ผลงานได้รับการจดอนุสิทธิบัตรหรือ
สิ ทธิ บัต ร หรือเป็นผลงานวิ ชาการรั บ ใช้ สั งคมที่ผ่ า นการประเมิ นตํ า แหน่ง ทางวิ ชาการแล้ ว ผลงานวิ จัย ที่
หน่วยงาน หรือองค์การระดับชาติ ว่าจ้างให้ดําเนินการ ตําราหรือหนังสือที่ใช้ในการขอผลงานทางวิชาการ และ
ผ่านการพิจารณาตามเกณฑ์การขอตําแหน่งทางวิชาการแล้ว รวมทั้งงานสร้างสรรค์ต่างๆ โดยมีวิธีการคิด ดังนี้
เกณฑ์การประเมิน
หลักสูตรระดับปริญญาตรี
ค่าร้อยละของผลรวมถ่วงน้ําหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจําหลักสูตรที่กําหนดให้ เป็น
คะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 20 ขึ้นไป
หลักสูตรระดับปริญญาโท
ค่าร้อยละของผลรวมถ่วงน้ําหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจําหลักสูตรที่กําหนดให้ เป็น
คะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 40 ขึ้นไป
หลักสูตรระดับปริญญาเอก
ค่าร้อยละของผลรวมถ่วงน้ําหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจําหลักสูตรที่กําหนดให้ เป็น
คะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 60 ขึ้นไป
สูตรการคํานวณ
1. คํานวณค่าร้อยละของผลรวมถ่วงน้ําหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจําหลักสูตร ตามสูตร

2. แปลงค่าร้อยละที่คํานวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5
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กําหนดระดับคุณภาพผลงานทางวิชาการ ดังนี้
ค่า
น้ําหนัก
0.20
0.40

0.60
0.80

1.00

ระดับคุณภาพ
- บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุม
วิชาการระดับชาติ
- บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุม
วิชาการระดับนานาชาติ หรือในวารสารทางวิชาการระดับชาติที่ไม่อยู่ในฐานข้อมูล ตามประกาศ
ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษา ว่าด้วย หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทาง
วิชาการสําหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ. 2556 แต่สถาบันนําเสนอสภาสถาบันอนุมัติ
และจัดทําเป็นประกาศให้ทราบเป็นการทั่วไป และแจ้งให้ กพอ./กกอ. ทราบภายใน 30 วันนับแต่
วันที่ออกประกาศ
- ผลงานที่ได้รับการจดอนุสิทธิบัตร
- บทความวิจัยหรือบทความวิชาการที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 2
- บทความวิจัยหรือบทความวิชาการที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ไม่อยู่ในฐานข้อมูล
ตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษา ว่าด้วย หลักเกณฑ์การพิจารณา
วารสารทางวิชาการสําหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ. 2556 แต่สถาบันนําเสนอสภา
สถาบันอนุมัติและจัดทําเป็นประกาศให้ทราบเป็นการทั่วไป และแจ้งให้ กพอ./กกอ.ทราบภายใน
30 วันนับแต่วันที่ออกประกาศ (ซึ่งไม่อยู่ใน Beall’s list) หรือตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏใน
ฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 1
- บทความวิจัยหรือบทความวิชาการที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ปรากฏใน
ฐานข้อมูลระดับนานาชาติ ตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษา ว่าด้วย
หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการสําหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ. 2556
- ผลงานได้รับการจดสิทธิบัตร
- ผลงานวิชาการรับใช้สังคมที่ได้รับการประเมินผ่านเกณฑ์การขอตําแหน่งทางวิชาการแล้ว
- ผลงานวิจัยที่หน่วยงานหรือองค์กรระดับชาติว่าจ้างให้ดําเนินการ
- ผลงานค้นพบพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ที่ค้นพบใหม่และได้รับการจดทะเบียน
- ตําราหรือหนังสือที่ได้รับการประเมินผ่านเกณฑ์การขอตําแหน่งทางวิชาการแล้ว
- ตําราหรือหนังสือที่ผ่านการพิจารณาตามหลักเกณฑ์การประเมินตําแหน่งทางวิชาการ แต่ไม่ได้
นํามาขอรับ การประเมินตําแหน่งทางวิชาการ

การส่งบทความเพื่อพิจารณาคัดเลือกให้นําเสนอในการประชุมวิชาการต้องส่งเป็นฉบับสมบูรณ์ (Full
Paper) และเมื่อได้รับการตอบรับและตีพิมพ์แล้ว การตีพิมพ์ต้องตีพิมพ์เป็นฉบับสมบูรณ์ ซึ่งสามารถอยู่ใน
รูปแบบเอกสาร หรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้
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กําหนดระดับคุณภาพงานสร้างสรรค์ ดังนี้
ค่า
น้ําหนัก
0.20
0.40
0.60
0.80
1.00

ระดับคุณภาพ
งานสร้างสรรค์ที่มีการเผยแพร่สู่สาธารณะในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง หรือผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
online
งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับสถาบัน
งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับชาติ
งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับความร่วมมือระหว่างประเทศ
งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับภูมิภาคอาเซียน/นานาชาติ

ผลงานสร้างสรรค์ทุกชิ้น ต้องผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการที่มีองค์ประกอบไม่น้อยกว่า 3 คน
โดยมีบุคคลภายนอกสถาบันร่วมพิจารณาด้วย
จํานวนบทความของอาจารย์ประจําหลักสูตรปริญญาเอกที่ได้รับการอ้างอิงในฐานข้อมูล TCI และ Scopus
ต่อจํานวนอาจารย์ประจําหลักสูตร
หลักสูตรในระดับปริญญาเอก ถือได้ว่าเป็นหลักสูตรสูงสุดของสถาบันการศึกษา เป็นหลักสูตรที่สําคัญ
และเน้น การสร้างองค์ความรู้ใหม่เพื่อเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศ ดังนั้น อาจารย์ประจําหลักสูตร
ระดับปริญญาเอก จึงมีความสําคัญอย่างมากต่อหลักสูตรนั้นๆ
บทความวิจัยและบทความทางวิชาการหรือ Review Article ของอาจารย์ประจําหลักสูตรปริญญาเอกที่
ได้รับ การอ้างอิง ย่อมแสดงให้เห็นว่าอาจารย์ประจําหลักสูตรปริญญาเอกมีความสามารถในการทําวิจัย มี
ผลงานที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติในฐานข้อมูล TCI และ Scopus และบทความที่
ตีพิมพ์ได้รับการอ้างอิง แสดงให้เห็นว่ามีการนําไปใช้ประโยชน์ และเป็นฐานในการพัฒนางานวิจัยใหม่ๆ ให้มี
ความก้าวหน้ามากขึ้น จํานวนบทความของอาจารย์ประจําหลักสูตรที่ได้รับการอ้างอิงมาก ย่อมแสดงให้เห็นว่า
อาจารย์ประจําหลักสูตรเป็นผู้ที่มีผลงานและได้รับการยอมรับในวงวิชาการนั้นๆ
การคํานวณตัวชี้วัดนี้ ให้เปรียบเทียบจํานวนบทความที่ได้รับการอ้างอิง ตั้งแต่หนึ่งครั้งขึ้นไป รวมทั้งการ
อ้างอิงตนเองที่เป็นผลงานของอาจารย์ ประจํ าหลักสูตร ที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติ หรือระดั บ
นานาชาติ ต่ออาจารย์ประจําหลักสูตรปริญญาเอก นั้น โดยนํ าเสนอในรู ปสัด ส่วน ทั้งนี้ พิจารณาผลการ
ดําเนินงาน 5 ปี ย้อนหลังตามปีปฏิทิน ซึ่งนับรวมปีที่ประเมิน
เกณฑ์การประเมิน
กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
อัตราส่วน จํานวนบทความที่ได้รับการอ้างอิงต่อจํานวนอาจารย์ประจําหลักสูตรที่กําหนดให้เป็นคะแนน
เต็ม 5 = 2.5 ขึ้นไป
กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
อัตราส่วน จํานวนบทความที่ได้รับการอ้างอิงต่อจํานวนอาจารย์ประจําหลักสูตรที่กําหนดให้เป็นคะแนน
เต็ม 5 = 3.0 ขึ้นไป
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กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
อัตราส่ว น จํานวนบทความที่ ไ ด้ รั บการอ้ างอิ ง ต่ อ จํ า นวนอาจารย์ ประจํ า หลัก สู ต รที่กํ า หนดให้ เ ป็ น
คะแนนเต็ม 5 = 0.25 ขึ้นไป
สูตรการคํานวณ
1. อัตราส่วนจํานวนบทความที่ได้รับการอ้างอิงต่อจํานวนอาจารย์ประจําหลักสูตร =
2. แปลงค่าที่คํานวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5

ตัวอย่างการหาอัตราส่วนจํานวนบทความที่ได้รับการอ้างอิงต่อจํานวนอาจารย์ประจําหลักสูตร
ถ้าอาจารย์ประจําหลักสูตรระดับปริญญาเอกของหลักสูตรหนึ่ง ในกลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี
มีจํานวน 5 คน โดยอาจารย์ทั้ง 5 คนมีผลงานตีพิมพ์บทความวิจัยหรือ Review article ใน
ฐานข้อมูล TCI และ Scopus ในปี พ.ศ. 2553 - 2557 (ค.ศ. 2010 - 2014) ซึ่งดําเนินการประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายใน ของหลักสูตรใน พ.ศ. 2557 (ประเมินในปี ค.ศ. 2014) เป็นดังนี้
- จํานวนบทความที่ตีพิมพ์ของอาจารย์ ทั้ง 5 คนในฐานข้อมูล Scopus ระหว่าง ค.ศ. 2010 - 2014
เท่ากับ 15 บทความ และจํานวนบทความที่ตีพิมพ์ในฐานข้อมูลของ TCI เท่ากับ 5 บทความ
- ในจํานวนนี้มีบทความ 8 บทความในฐานข้อมูล Scopus ที่ได้รับการอ้างอิง อย่างน้อย 1 ครั้ง และมี
บทความ
2 บทความที่ตีพิมพ์ในฐานข้อมูล TCI ได้รับการอ้างอิงอย่างน้อย 1 ครั้ง
ดังนั้น อัตราส่วนจํานวนบทความที่ได้รับการอ้างอิงต่อจํานวนอาจารย์ประจําหลักสูตร =

นํามาคํานวณคะแนน

=

2.0

2.5

X5

= 4.0 คะแนน
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ตัวชี้วัดที่ 4.3
ผลที่เกิดกับอาจารย์
ชนิดของตัวชี้วัด ผลลัพธ์
คําอธิบายตัวชี้วัด
ผลการประกันคุณภาพ ต้องนําไปสู่การมีอัตรากําลังอาจารย์ที่มีจํานวนเหมาะสมกับจํานวนนักศึกษาที่
รับเข้าในหลักสูตร อัตราคงอยู่ของอาจารย์สูง และอาจารย์มีความพึงพอใจต่อการบริหารหลักสูตร
ในการรายงานการดําเนินงานตามตัวชี้วัดนี้ ให้อธิบายกระบวนการหรือแสดงผลการดําเนินงาน ในประเด็นที่
เกี่ยวข้อง ดังต่อไปนี้
- การคงอยู่ของอาจารย์
- ความพึงพอใจของอาจารย์
เกณฑ์การประเมิน
0
• ไม่มีการ
รายงานผล
การ
ดําเนินงาน

1

2

3

4

5

• มีการ
รายงานผล
การ
ดําเนินงานใน
บางเรื่อง

• มีการรายงานผล
การดําเนินงานครบ
ทุกเรื่องตาม
คําอธิบายใน
ตัวชี้วัด

• มีการรายงาน
ผลการ
ดําเนินงานครบ
ทุกเรื่องตาม
คําอธิบายใน
ตัวชี้วัด
• มีแนวโน้มผล
การดําเนินงานที่
ดีขึ้นในบางเรื่อง

• มีการรายงานผล
การดําเนินงานครบ
ทุกเรื่องตาม
คําอธิบายใน
ตัวชี้วัด
• มีแนวโน้มผลการ
ดําเนินงานที่ดีขึ้น
ในทุกเรื่อง

• มีการรายงานผลการ
ดําเนินงานครบทุก
เรื่องตามคําอธิบายใน
ตัวชี้วัด
• มีแนวโน้มผลการ
ดําเนินงานที่ดีขึ้นในทุก
เรื่อง
• มีผลการดําเนินงานที่
โดดเด่นเทียบเคียงกับ
หลักสูตรนั้นในสถาบัน
กลุ่มเดียวกันโดยมี
หลักฐานเชิงประจักษ์
ยืนยันและกรรมการ
ผู้ตรวจประเมิน
สามารถให้เหตุผล
อธิบายว่าเป็นผลการ
ดําเนินงานที่โดดเด่น
อย่างแท้จริง
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องค์ประกอบที่ 5 หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน
แม้ ทุ ก หลั ก สู ต รที่ ส ถาบั นการศึ ก ษาเปิ ด สอนต้ อ งผ่ านการรั บ รองจากสํ า นั ก งานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา และมีการปรับปรุงทุก 5 ปี แต่ผู้บริหารต้องรับผิดชอบในการควบคุมกํากับการบริหารจั ดการ
หลักสูตรให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลอย่างต่อเนื่อง คณะกรรมการบริหารหลักสูตรควรมีบทบาทหน้าที่ใน
การบริ ห ารจั ด การ 3 ด้ า นที่ สํ า คั ญ คื อ (1) สาระของรายวิ ช าในหลั ก สู ต ร (2) การวางระบบผู้ ส อนและ
กระบวนการเรี ย นการสอน (3) การประเมิ น ผู้ เ รี ย นระบบประกั น คุ ณ ภาพในการดํ า เนิ น การหลั ก สู ต ร
ประกอบด้วย หลักสูตร การเรียนการสอน และการประเมินผู้เรียน เพื่อให้สอดคล้องกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ตามที่สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษากําหนด ตัวชี้วัดในการประเมินต้องให้ความสําคัญกับการกําหนด
รายวิชาที่มีเนื้อหาที่ทันสมัย ก้าวทันความก้าวหน้าทางวิทยาการที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา รวมทั้งการวาง
ระบบผู้สอนและอาจารย์ที่ปรึกษา ซึ่งต้องเป็นบุคคลที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ ประสบการณ์และมีคุณสมบัติ
เหมาะสมในการพัฒนานักศึกษาให้เต็มศักยภาพ จัดกิจกรรมการเรียนการสอน ที่เน้นนักศึกษาเป็นสําคัญ และ
ส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
การประกันคุณภาพหลักสูตรในองค์ประกอบนี้ พิจารณาได้จากตัวชี้วัด ดังต่อไปนี้
ตัวชี้วัดที่ 5.1 สาระของรายวิชาในหลักสูตร
ตัวชี้วัดที่ 5.2 การวางระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน
ตัวชี้วัดที่ 5.3 การประเมินผู้เรียน
ตัวชี้วัดที่ 5.4 ผลการดําเนินงานหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
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ตัวชี้วัดที่ 5.1
สาระของรายวิชาในหลักสูตร
ชนิดของตัวชี้วัด กระบวนการ
คําอธิบายตัวชี้วัด
แม้ทุกหลักสูตรที่สถาบันการศึกษาเปิดให้บริการต้องผ่านการรับทราบจากสํานักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา และมีการปรับปรุงทุก 5 ปี แต่ผู้บริหารต้องรับผิดชอบในการควบคุมกํากับการจัดทํารายวิชาต่าง ๆ
ให้มีเนื้อหาที่ทันสมัย ก้าวทันความก้าวหน้าทางวิทยาการที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา มีการบริหารจัดการการ
เปิดรายวิชาต่าง ๆ ทั้งวิชาบังคับและวิชาเลือกที่เน้นนักศึกษาเป็นสําคัญ โดยสนองความต้องการของนักศึกษา
และตลาดแรงงาน ทั้งนี้ หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ต้องมีการควบคุมมาตรฐานของหัวข้อวิทยานิพนธ์ การ
ค้นคว้าอิสระที่เหมาะสมกับลักษณะและระดับของหลักสูตร โดยปริญญาโท เน้นความสามารถในการทําวิจัย
ของนักศึกษา ปริญญาเอก เน้นความสามารถในการใช้การวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่
ในการรายงานการดําเนินงานตามตัวชี้วัดนี้ให้อธิบายกระบวนการหรือแสดงผลการดําเนินงานอย่างน้อย
ให้ครอบคลุมประเด็นต่อไปนี้
- การออกแบบหลักสูตรและสาระรายวิชาในหลักสูตร
- การปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมัยตามความก้าวหน้าในศาสตร์สาขานั้นๆ
เกณฑ์การประเมิน
0

1

2

3

4

5

• ไม่มีระบบ
• ไม่มีกลไก
• ไม่มีแนวคิด
ในการกํากับ
ติดตามและ
ปรับปรุง
• ไม่มีข้อมูล
หลักฐาน

• มีระบบ มีกลไก
• ไม่มีการนํา
ระบบกลไกไปสู่
การปฏิบัติ/
ดําเนินงาน

• มีระบบ มีกลไก
• มีการนําระบบ
กลไกไปสู่การ
ปฏิบัติ/
ดําเนินงาน
• มีการประเมิน
กระบวนการ
• ไม่มีการ
ปรับปรุง/พัฒนา/
บูรณาการ
กระบวนการ

• มีระบบมีกลไก
• มีการนําระบบ
กลไกไปสู่การ
ปฏิบัติ/
ดําเนินงาน
• มีการประเมิน
กระบวนการ
• มีการปรับปรุง/
พัฒนา
กระบวนการจาก
ผลการประเมิน

• มีระบบ มีกลไก
• มีการนําระบบ
กลไกไปสู่การ
ปฏิบัติ/ดําเนินงาน
• มีการประเมิน
กระบวนการ
• มีการปรับปรุง/
พัฒนา
กระบวนการจาก
ผลการประเมิน
• มีผลจากการ
ปรับปรุงเห็น
ชัดเจนเป็นรูปธรรม

• มีระบบ มีกลไก
• มีการนําระบบ
กลไกไปสู่การ
ปฏิบัติ/ดําเนินงาน
• มีการประเมิน
กระบวนการ
• มีการปรับปรุง/
พัฒนากระบวนการ
จากผลการประเมิน
• มีผลจากการ
ปรับปรุงเห็นชัดเจน
เป็นรูปธรรม
• มีแนวทางปฏิบัติ
ที่ดีโดยมีหลักฐาน
เชิงประจักษ์ยืนยัน
และกรรมการ
ผู้ตรวจประเมิน
สามารถให้เหตุผล
อธิบาย การเป็น
แนวปฏิบัติที่ดีได้
ชัดเจน
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ตัวชี้วัดที่ 5.2
การวางระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน
ชนิดของตัวชี้วัด กระบวนการ
คําอธิบายตัวชี้วัด
หลักสูตรต้องให้ความสําคัญกับการวางระบบผู้สอนในแต่ละรายวิชา โดยคํานึงถึงความรู้ ความสามารถ
และ
ความเชี่ยวชาญในวิชาที่สอน และเป็นความรู้ที่ทันสมัยของอาจารย์ที่มอบหมายให้สอนในวิชา
นั้นๆ เพื่อให้นักศึกษาได้รับความรู้ประสบการณ์และได้รับการพัฒนาความสามารถจากผู้รู้จริง ทั้งนี้ หลักสูตร
ระดับบัณฑิตศึกษา ต้องให้ความสําคัญ กับการกําหนดอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ การค้นคว้าอิสระที่
เหมาะสมกับหัวข้อวิทยานิพนธ์ การค้นคว้าอิสระและลักษณะของนักศึกษา ให้นักศึกษาได้รับโอกาสและการ
พัฒนาตนเองเต็มตามศักยภาพ อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์
การค้นคว้าอิสระต้องสามารถให้คําปรึกษา
วิทยานิพนธ์การค้นคว้าอิสระ ตั้งแต่กระบวนการพัฒนาหัวข้อจนถึงการทําวิทยานิพนธ์ การค้นคว้าอิสระ การ
สอบป้องกัน และการเผยแพร่ผลงานวิจัยจนสําเร็จการศึกษา
กระบวนการเรี ย นการสอนสํ า หรั บยุ ค ศตวรรษที่ 21 ต้ อ งเน้ น การพั ฒ นานั ก ศึ ก ษาให้ มีค วามรู้ ต าม
โครงสร้างหลักสูตร ที่กําหนด และได้รับการพัฒนาตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ คุณธรรมจริยธรรม ทักษะการ
เรียนรู้ ในศตวรรษที่ 21 โดยเฉพาะทักษะการเรียนรู้ด้วยตนเอง ทักษะทางภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ
ทักษะการทํางานแบบมีส่วนร่วม ความสามารถใน การใช้เทคโนโลยี ความสามารถในการดูแลสุขภาพ ฯลฯ
การเรียนการสอนสมัยใหม่ต้องใช้สื่อเทคโนโลยีและทําให้นักศึกษาเรียนรู้ได้ตลอดเวลาและในสถานที่ใดก็ได้
ผู้สอนมีหน้าที่เป็นผู้อํานวยความสะดวกให้เกิดการเรียนรู้ และสนับสนุนการเรียนรู้ ทั้งนี้ ในหลักสูตรระดับ
บัณฑิตศึกษา เทคนิคการสอน จะเน้นการวิจัยเป็นฐานการเรียนแบบใช้ปัญหาเป็นฐาน เป็นต้น
ในการรายงานการดําเนินงานตามตัวชี้วัดนี้ ให้อธิบายกระบวนการหรือแสดงผลการดําเนินงานในอย่าง
น้อยให้ครอบคลุมประเด็นต่อไปนี้
- การกําหนดผู้สอน
- การกํากับ ติดตาม และตรวจสอบการจัดทําแผนการเรียนรู้ (มคอ.3 และ มคอ.4)และการจัดการเรียน
การสอน
- การจัดการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีที่มีการบูรณาการกับการวิจัยการบริการวิชาการทาง
สังคม และการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม
- การควบคุมหัวข้อวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระในระดับบัณฑิตศึกษาให้สอดคล้องกับสาขาวิชา
และความก้าวหน้าของศาสตร์
- การแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระในระดับบัณฑิตศึกษาที่มีความเชี่ยวชาญ
สอดคล้องหรือสัมพันธ์กับหัวข้อวิทยานิพนธ์
- การช่วยเหลือ กํากับ ติดตามในการทําวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระและการตีพิมพ์ผลงานใน
ระดับบัณฑิตศึกษา
ในการประเมินเพื่อให้ทราบว่าอยู่ในระดับคะแนนใด ให้พิจารณาในภาพรวมของผลการดําเนินงาน
ทั้งหมด ที่ทําให้กระบวนการจัดการเรียนการสอนตอบสนองความแตกต่างของผู้เรียนการจัดการเรียนการ
สอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ ก่อให้เกิดผลการเรียนรู้บรรลุตามเป้าหมาย
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เกณฑ์การประเมิน
0
• ไม่มีระบบ
• ไม่มีกลไก
• ไม่มีแนวคิด
ในการกํากับ
ติดตามและ
ปรับปรุง
• ไม่มีข้อมูล
หลักฐาน

1
• มีระบบ มีกลไก
• ไม่มีการนํา
ระบบกลไกไปสู่
การปฏิบัติ/
ดําเนินงาน

2
• มีระบบ มีกลไก
• มีการนําระบบ
กลไกไปสู่การ
ปฏิบัติ/
ดําเนินงาน
• มีการประเมิน
กระบวนการ
• ไม่มีการ
ปรับปรุง/พัฒนา/
บูรณาการ
กระบวนการ

3
• มีระบบมีกลไก
• มีการนําระบบ
กลไกไปสู่การ
ปฏิบัติ/
ดําเนินงาน
• มีการประเมิน
กระบวนการ
• มีการปรับปรุง/
พัฒนา
กระบวนการจาก
ผลการประเมิน

4
• มีระบบ มีกลไก
• มีการนําระบบ
กลไกไปสู่การ
ปฏิบัติ/ดําเนินงาน
• มีการประเมิน
กระบวนการ
• มีการปรับปรุง/
พัฒนา
กระบวนการจาก
ผลการประเมิน
• มีผลจากการ
ปรับปรุงเห็น
ชัดเจนเป็นรูปธรรม

5
• มีระบบ มีกลไก
• มีการนําระบบ
กลไกไปสู่การ
ปฏิบัติ/
ดําเนินงาน
• มีการประเมิน
กระบวนการ
• มีการปรับปรุง/
พัฒนา
กระบวนการจาก
ผลการประเมิน
• มีผลจากการ
ปรับปรุงเห็น
ชัดเจนเป็น
รูปธรรม
• มีแนวทาง
ปฏิบัติที่ดีโดยมี
หลักฐานเชิง
ประจักษ์ยืนยัน
และกรรมการ
ผู้ตรวจประเมิน
สามารถให้
เหตุผลอธิบาย
การเป็นแนว
ปฏิบัติที่ดีได้
ชัดเจน
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ตัวชี้วัดที่ 5.3
การประเมินผู้เรียน
ชนิดของตัวชี้วัด กระบวนการ
คําอธิบายตัวชี้วัด
การประเมินนักศึกษามีจุดมุ่งหมาย 3 ประการ คือ การประเมินผลนักศึกษาเพื่อให้ข้อมูลสารสนเทศที่
เป็นประโยชน์ต่อการปรับปรุงการเรียนการสอนของผู้สอน และนําไปสู่การพัฒนาการเรียนรู้ของนักศึกษา
(assessment for learning) การประเมินที่ทําให้นักศึกษาสามารถประเมินตนเองเป็น และมีการนําผลการ
ประเมินไปใช้ในการพัฒนาวิธีการเรียนของตนเองใหม่จนเกิดการเรียนรู้ (assessment as learning) และ การ
ประเมิ น ผลการเรี ย นรู้ ข องนั ก ศึ ก ษาที่ แ สดงผลลั พ ธ์ ก ารเรี ย นรู้ ที่ ค าดหวั ง ของหลั ก สู ต ร (assessment of
learning) การประเมินส่วนใหญ่จะใช้เพื่อจุดมุ่งหมายประการหลัง คือ เน้นการได้ข้อมูลเกี่ยวกับสัมฤทธิผลการ
เรียนรู้ของนักศึกษา การจัดการเรียนการสอนจึงควรส่งเสริมให้มีการประเมินเพื่อจุดมุ่งหมายสองประการแรก
ด้วย ทั้งนี้ ความเหมาะสมของระบบประเมินต้องให้ความสําคัญกับการกําหนดเกณฑ์การประเมิน วิธีการ
ประเมิน เครื่องมือประเมินที่มีคุณภาพ และวิธีการให้เกรดที่สะท้อนผลการเรียนรู้ได้อย่างเหมาะสม มีการ
กํากับให้มีการประเมินตามสภาพจริง (authentic assessment) มีการใช้วิธีการประเมินที่หลากหลาย ให้ผล
การประเมินที่สะท้อนความสามารถในการปฏิบัติงานในโลกแห่งความเป็นจริง (real world) และมีวิธีการให้
ข้ อมูล ป้ อนกลั บ (feedback) ที่ทําให้ นัก ศึ ก ษาสามารถแก้ ไขจุ ด อ่ อนหรื อเสริมจุด แข็ ง ของตนเองได้ ใ ห้ ผ ล
การประเมินที่สะท้อนระดับความสามารถที่แท้จริงของนักศึกษา สําหรับหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ต้องให้
ความสําคัญกับการวางระบบประเมินวิทยานิพนธ์ การค้นคว้าอิสระที่มีคุณภาพด้วย
ในการรายงานการดําเนินงานตามตัวชี้วัดนี้ ให้อธิบายกระบวนการหรือแสดงผลการดําเนินงานใน
ประเด็นที่เกี่ยวข้อง ดังต่อไปนี้
- การประเมินผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
- การตรวจสอบการประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษา
- การกํากับการประเมินการจัดการเรียนการสอนและประเมินหลักสูตร (มคอ.5 มคอ.6 และ มคอ.7)
- การประเมินวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระในระดับบัณฑิตศึกษา
ในการประเมินเพื่อให้ทราบว่าอยู่ในระดับคะแนนใด ให้พิจารณาในภาพรวมของผลการดําเนินงาน
ทั้งหมดที่สะท้อนสภาพจริงด้วยวิธีการหรือเครื่องมือประเมินที่เชื่อถือได้ ให้ข้อมูลที่ช่วยให้ผู้สอนและ
ผู้เรียนมีแนวทางในการปรับปรุงพัฒนาการเรียนการสอนต่อไป
เกณฑ์การประเมิน
0
• ไม่มีระบบ
• ไม่มีกลไก
• ไม่มีแนวคิดใน
การกํากับ
ติดตามและ
ปรับปรุง
• ไม่มีข้อมูล
หลักฐาน

1
• มีระบบ มี
กลไก
• ไม่มีการนํา
ระบบกลไกไปสู่
การปฏิบัติ/
ดําเนินงาน

2
• มีระบบ มี
กลไก
• มีการนําระบบ
กลไกไปสู่การ
ปฏิบัติ/
ดําเนินงาน
• มีการประเมิน
กระบวนการ
• ไม่มีการ

3
• มีระบบมีกลไก
• มีการนําระบบ
กลไกไปสู่การ
ปฏิบัติ/
ดําเนินงาน
• มีการประเมิน
กระบวนการ
• มีการ
ปรับปรุง/พัฒนา

4
• มีระบบ มี
กลไก
• มีการนําระบบ
กลไกไปสู่การ
ปฏิบัติ/
ดําเนินงาน
• มีการประเมิน
กระบวนการ
• มีการ

5
• มีระบบ มี
กลไก
• มีการนําระบบ
กลไกไปสู่การ
ปฏิบัติ/
ดําเนินงาน
• มีการประเมิน
กระบวนการ
• มีการ
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0

1

2
ปรับปรุง/
พัฒนา/บูรณา
การ
กระบวนการ

3
กระบวนการ
จากผลการ
ประเมิน

4
ปรับปรุง/พัฒนา
กระบวนการ
จากผลการ
ประเมิน
• มีผลจากการ
ปรับปรุงเห็น
ชัดเจนเป็น
รูปธรรม

5
ปรับปรุง/พัฒนา
กระบวนการ
จากผลการ
ประเมิน
• มีผลจากการ
ปรับปรุงเห็น
ชัดเจนเป็น
รูปธรรม
• มีแนวทาง
ปฏิบัติที่ดีโดยมี
หลักฐานเชิง
ประจักษ์ยืนยัน
และกรรมการ
ผู้ตรวจประเมิน
สามารถให้
เหตุผลอธิบาย
การเป็นแนว
ปฏิบัติที่ดีได้
ชัดเจน
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ตัวชี้วัดที่ 5.4
ผลการดําเนินงานหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
ชนิดของตัวชี้วัด ผลลัพธ์
คําอธิบายตัวชี้วัด
ผลการดําเนินงานของหลักสูตร หมายถึง ร้อยละของผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัดการดําเนินงานตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดั บอุด มศึก ษาที่ ปรากฎในหลักสูตร (มคอ.2) หมวดที่ 7 ข้อ 7 ที่หลักสูตรแต่ล ะ
หลักสูตรดําเนินงานได้ในแต่ละปีการศึกษา อาจารย์ประจําหลักสูตรจะเป็นผู้รายงานผลการดําเนินงานประจําปี
ในแบบรายงานผลการดําเนินการ ของหลักสูตร (มคอ.7)
เกณฑ์การประเมิน
มีการดําเนินงานน้อยกว่าร้อยละ 80 ของตัวชี้วัดผลการดําเนินงานที่ระบุไว้ในแต่ละปี มีค่าคะแนน เท่ากับ 0
มีการดําเนินงานร้อยละ 80 ของตัวชี้วัดผลการดําเนินงานที่ระบุไว้ในแต่ละปี มีค่าคะแนนเท่ากับ 3.50
มีการดําเนินงานร้อยละ 80.01-89.99 ของตัวชี้วัดผลการดําเนินงานที่ระบุไว้ในแต่ละปี มีค่าคะแนนเท่ากับ 4.00
มีการดําเนินงานร้อยละ 90.00-94.99 ของตัวชี้วัดผลการดําเนินงานที่ระบุไว้ในแต่ละปี มีค่าคะแนนเท่ากับ 4.50
มีการดําเนินงานร้อยละ 95.00-99.99 ของตัวชี้วัดผลการดําเนินงานที่ระบุไว้ในแต่ละปี มีค่าคะแนนเท่ากับ 4.75
มีการดําเนินงานร้อยละ 100 ของตัวชี้วัดผลการดําเนินงานที่ระบุไว้ในแต่ละปี มีค่าคะแนนเท่ากับ 5
หมายเหตุ :
คณะกรรมการการอุดมศึกษาได้มีประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง แนวทางการปฏิบัติตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2558 ลงวันที่ 26 พฤศจิกายน 2558 ได้
กําหนดแนวทางการปฏิบัติตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติเพิ่มเติมไว้ ดังนี้
ข้อ 2 ระบุว่า “กรณีที่สถาบันอุดมศึกษาจะจัดทํารายละเอียดของรายวิชา รายละเอียดของประสบการณ์
ภาคสนาม (ถ้ า มี ) รายงานผลการดํ า เนิ น งานของรายวิ ช า รายงานผลการดํ า เนิ น การของประสบการณ์
ภาคสนาม (ถ้ามี) และรายงานผลการดํ าเนิ นงานของหลั กสูตรในลักษณะอื่ น สถาบั นอุ ดมศึ กษาสามารถ
ดําเนินการจัดทําระบบเก็บข้อมูลรายละเอียดตามแนวทางของ มคอ.3 มคอ.4 มคอ.5 มคอ.6 และ มคอ.7 โดย
สามารถปรับเปลี่ยนหัวข้อรายละเอียดให้เหมาะสมกับบริบทเฉพาะของสถาบันอุดมศึกษานั้นๆ ได้ ทั้งนี้ให้
คํานึงถึงเจตนารมณ์ของการจัดทํา มคอ.3 มคอ.4 มคอ.5 มคอ.6 และ มคอ.7”
ข้อ 3 ระบุว่า “ให้ถือว่า ตัวชี้วัดผลการดําเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ จํานวน 12 ตัวชี้วัด เป็น
เพียงแนวทางเท่านั้น โดยสถาบันอุดมศึกษาสามารถกําหนดตัวชี้วัดผลการดําเนินงานตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิได้เอง ซึ่งแต่ละหลักสูตรมีอิสระในการกําหนดตัวชี้วัดผลการดําเนินงานที่ใช้ในการติดตาม ประเมิน และ
รายงานคุณภาพของหลักสูตรประจําปีที่ระบุไว้ในหมวด 1-6 ของแต่ละหลักสูตร ตามบริบทและวัตถุประสงค์
ในการผลิ ต บั ณ ฑิ ต ทั้ ง นี้ ต้ อ งได้ รั บ ความเห็ น ชอบหรื อ อนุ มั ติ จ ากสภาสถาบั น อุ ด มศึ ก ษา ในระหว่ า งที่
สถาบันอุดมศึกษายังไม่สามารถเสนอขอปรับตัวชี้วัดใหม่ได้แล้วเสร็จ ให้ใช้ตัวชี้วัดเดิมก่อนได้ หรือหากหลักสูตร
ใดมีความประสงค์กําหนดตัวชี้วัดแบบเดิมก็สามารถกระทําได้ กรณีหลักสูตรมีการปรับตัวชี้วัดใหม่ ให้นําเสนอ
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษารับทราบในการปรับปรุงหลักสูตรครั้งต่อไป”
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องค์ประกอบที่ 6 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
ในการดําเนินการบริหารหลักสูตร จะต้องมีปัจจัยที่สําคัญอีกประการหนึ่งคือ สิ่งสนับสนุน การเรียนรู้
ซึ่งประกอบด้วย ความพร้อมทางกายภาพ ความพร้อมด้านอุปกรณ์ ความพร้อมด้านเทคโนโลยี ความพร้อม
ด้านการให้บริการ เช่น ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ ห้องทําวิจัย อุปกรณ์การเรียนการสอน ห้องสมุด การ บริการ
เทคโนโลยีสารสนเทศ คอมพิวเตอร์ Wifi และ อื่น ๆ รวมทั้งการบํารุงรักษาที่ส่งเสริมสนับสนุนให้นักศึกษา
สามารถเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ที่กําหนดตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ โดยพิจารณาร่วมกับผลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาและอาจารย์
องค์ประกอบด้านสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ จะพิจารณาได้จาก
ตัวชี้วัด 6.1 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
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ตัวชี้วัดที่ 6.1
สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
ชนิดของตัวชี้วัด กระบวนการ
คําอธิบายตัวชี้วัด
ความพร้อมของสิ่งสนับสนุนการเรียนการสอนมีหลายประการ ได้แก่ ความพร้อมทางกายภาพ เช่น
ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ ที่พักของนักศึกษา ฯลฯ และความพร้อมของอุปกรณ์เทคโนโลยี และสิ่งอํานวยความ
สะดวก หรือทรัพยากรที่เอื้อต่อการเรียนรู้ เช่น อุปกรณ์การเรียนการสอน ห้องสมุด หนังสือ ตํารา สิ่งพิมพ์
วารสาร ฐานข้อมูลเพื่อการสืบค้น แหล่งเรียนรู้ สื่ออิเล็กทรอนิกส์ ฯลฯ สิ่งสนับสนุนเหล่านี้ต้องมีปริ มาณ
เพียงพอ และมีคุณภาพพร้อมใช้งาน ทันสมัยโดยพิจารณาการดําเนินการปรับปรุงพัฒนาจากผลการประเมิน
ความพึงพอใจ ของนักศึกษาและอาจารย์
ในการรายงานการดําเนินงานตามตัวชี้วัดนี้ ให้อธิบายกระบวนการหรือแสดงผลการดําเนินงานใน
ประเด็นที่เกี่ยวข้องดังต่อไปนี้
- ระบบการดําเนินงานของภาควิชา/คณะ/สถาบันโดยมีส่วนร่วมของอาจารย์ประจําหลักสูตร เพื่อให้มี
สิ่งสนับสนุน การเรียนรู้
- จํานวนสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ที่เพียงพอและเหมาะสมต่อการจัดการเรียนการสอน
- กระบวนการปรับปรุงตามผลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาและอาจารย์ต่อสิ่งสนับสนุนการ
เรียนรู้
ในการประเมิน เพื่อให้ทราบว่าอยู่ในคะแนนใด ให้พิจารณาในภาพรวมของผลการดําเนินงาน
ทั้งหมดที่สะท้อนการจัดเตรียมสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ที่จําเป็นต่อการเรียนการสอน และส่งผลให้ผู้เรียน
สามารถเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิผล
เกณฑ์การประเมิน
0
• ไม่มีระบบ
• ไม่มีกลไก
• ไม่มีแนวคิด
ในการกํากับ
ติดตามและ
ปรับปรุง
• ไม่มีข้อมูล
หลักฐาน

1

2

3

4

5

• มีระบบ มีกลไก
• ไม่มีการนํา
ระบบกลไกไปสู่
การปฏิบัติ/
ดําเนินงาน

• มีระบบ มีกลไก
• มีการนําระบบ
กลไกไปสู่การ
ปฏิบัติ/
ดําเนินงาน
• มีการประเมิน
กระบวนการ
• ไม่มีการ
ปรับปรุง/พัฒนา/
บูรณาการ
กระบวนการ

• มีระบบมีกลไก
• มีการนําระบบ
กลไกไปสู่การ
ปฏิบัติ/
ดําเนินงาน
• มีการประเมิน
กระบวนการ
• มีการปรับปรุง/
พัฒนา
กระบวนการจาก
ผลการประเมิน

• มีระบบ มีกลไก
• มีการนําระบบ
กลไกไปสู่การ
ปฏิบัติ/ดําเนินงาน
• มีการประเมิน
กระบวนการ
• มีการปรับปรุง/
พัฒนา
กระบวนการจาก
ผลการประเมิน
• มีผลจากการ
ปรับปรุงเห็น
ชัดเจนเป็นรูปธรรม

• มีระบบ มีกลไก
• มีการนําระบบ กลไกไปสู่
การปฏิบัติ/ดําเนินงาน
• มีการประเมิน
กระบวนการ
• มีการปรับปรุง/พัฒนา
กระบวนการจากผลการ
ประเมิน
• มีผลจากการปรับปรุง
เห็นชัดเจนเป็นรูปธรรม
• มีแนวทางปฏิบัติที่ดีโดย
มีหลักฐานเชิงประจักษ์
ยืนยันและกรรมการ
ผู้ตรวจประเมิน สามารถ
ให้เหตุผลอธิบาย การเป็น
แนวปฏิบัติที่ดีได้ชัดเจน

ส่วนที่ 3
การวิเคราะห์และสรุปผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
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ตารางแสดงสรุปผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระบบ SDU QA
สาหรับระดับมหาวิทยาลัย (University : U) และ ระดับหน่วยงาน (Department : D)
ตารางที่ 3 ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระบบ SDU QA จาแนกรายตัวชี้วัด
ตัวชี้วัด

มาตรฐาน
ผลการ
อุดมศึกษา/ ประเมินของ
SDU Focus หน่วยงาน

SDU 1
ผลลัพธ์ผู้เรียน
U/D 1.1 ….
อว.
U/D 1.2 ….
อว.
U/D 1.3 ….
อว.
U/D 1.4 ….
สป.อว.
U/D 1.5 ….
สป.อว.
U/D 1.6 ….
สป.อว.
U/D 1.7 ….
สป.อว.
U/D 1.8 ….
มสด.
U/D 1.9 ….
มสด.
U/D 1.10 …. มสด.
U/D 1.10 …. มสด.
SDU 2
การวิจัยและนวัตกรรม
U/D 2.1 ….
อว.
U/D 2.2 ….
สป.อว.
U/D 2.3 ….
สป.อว.
U/D 2.4 ….
สป.อว.
SDU 3
การบริการวิชาการ
U/D 3.1 ….
อว.
U/D 3.2 ….
อว.
SDU 4
การทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม
และความเป็นไทย
U/D 4.1 ….
สป.อว.

ผลการประเมิน
ร้อยละ/
คะแนน
จานวนข้อ

การบรรลุ
เป้าหมาย
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ตัวชี้วัด

มาตรฐาน
ผลการ
อุดมศึกษา/ ประเมินของ
SDU Focus หน่วยงาน

ผลการตรวจประเมิน
ร้อยละ/
คะแนน
จานวนข้อ

การบรรลุ
เป้าหมาย

SDU 5
การบริหารจัดการของ
มหาวิทยาลัย
U/D 5.1 ….
สป.อว.
U/D 5.2 ….
สป.อว.
U/D 5.3 ….
มสด.
U/D 5.4 ….
มสด.
U/D 5.5 ….
มสด.
U/D 5.6 ….
มสด.
U/D 5.7 ….
มสด.
U/D 5.8 ….
มสด.
U/D 5.9 ….
มสด.
U/D 5.10 …. มสด.
U/D 5.11 …. มสด.
U/D 5.12 …. มสด.
U/D 5.13 …. มสด.
ตารางที่ 4 ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระบบ SDU QA จาแนกรายพันธกิจ
คะแนนการประเมิน
การประเมิน
มาตรฐาน
จานวนตัวชี้วัด อว.
คะแนนเฉลี่ย
จานวนตัวชี้วัด
สป.อว.
คะแนนเฉลี่ย
จานวนตัวชี้วัด มสด.
คะแนนรวม
จานวนดาว

SDU 1 SDU 2 SDU 3 SDU 4 SDU 5 คะแนนเฉลี่ย/
ดาว

ผลการประเมิน
0.00-1.50 ปรับปรุงเร่งด่วน
1.51-2.50 ปรับปรุง
2.51-3.50 ระดับพอใช้
3.51-4.50 ระดับดี
4.51-5.00 ระดับดีมาก
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ตารางที่ 5การวิเคราะห์จุดแข็งและจุดที่ควรพัฒนา
พันธกิจ
จุดแข็ง/แนวทางเสริมจุดแข็ง
SDU 1

SDU 2

SDU 3

SDU 4

SDU 5

จุดแข็ง

จุดที่ควรพัฒนา/ข้อเสนอแนะ
ในการปรับปรุง
จุดที่ควรพัฒนา

แนวทางเสริมจุดแข็ง

ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง

จุดแข็ง

จุดที่ควรพัฒนา

แนวทางเสริมจุดแข็ง

ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง

จุดแข็ง

จุดที่ควรพัฒนา

แนวทางเสริมจุดแข็ง

ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง

จุดแข็ง

จุดที่ควรพัฒนา

แนวทางเสริมจุดแข็ง

ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง

จุดแข็ง

จุดที่ควรพัฒนา

แนวทางเสริมจุดแข็ง

ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
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เกณฑ์การให้คะแนนการวัดตามจุดเน้นมหาวิทยาลัยสวนดุสิต (SDU Focus หรือ มสด.)
การจัดการศึกษาให้เป็นไปตามมาตรฐานการอุดมศึกษานอกเหนือจากที่ อว.และ สป.อว. ได้กาหนดไว้
มหาวิ ท ยาลั ย สวนดุ สิ ต ได้ จั ด ท าเกณฑ์ ก ารวั ด การประเมิ น ผลการด าเนิ น งานความเป็ น สวนดุ สิ ต
เพื่อวัดศักยภาพและการดาเนินงานตามจุดเน้นของมหาวิทยาลัยขึ้นมา และกาหนดคะแนนเป็นสัญลักษณ์ เพื่ อ
ทุกหน่วยงานให้เห็นชัดว่า ผลการดาเนินตามมาตรฐานการอุดมศึกษาเป็นอย่างไร ผลการดาเนินงานตาม
จุดเน้นของมหาวิทยาลัยเป็นอย่างไร ลักษณะการวัดและประเมินผล มีดังนี้
1. การให้คะแนนเป็นรายข้อตามคะแนนที่ระบุไว้ในตาราง
2. ลักษณะการให้คะแนนประเมิน จะมีรูปแบบดังนี้
2.1 จานวนคะแนนที่ได้จะถูกนามาคานวนเป็นจานวนดาว
คะแนน

จานวน

10 – 25
26 – 50
51 – 75
76 ขึ้นไป
2.2 ผลการดาเนินงานในระดับมหาวิทยาลัย มีผลงานที่โดดเด่น มีนวัตกรรม และสามารถเป็น
ต้น แบบ/แบบอย่ างที่ดี สร้ างประโยชน์ ให้ กับประเทศชาติ มหาวิทยาลั ยมีสิ ทธิได้เหรียญรับรางวัล จาก
คณะกรรมการ ทั้ ง นี้ จ ะต้ อ งได้ รั บ มติ เ ป็ น เอกฉั น ท์ จ ากกรรมการตรวจประเมิ น ระดั บ มหาวิ ท ยาลั ย
โดยคณะกรรมการจะเป็นผู้เลือกประเภทของเหรียญและให้คานิยามเหรียญรางวัลแก่มหาวิทยาลัย
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เกณฑ์การให้คะแนนระดับหลักสูตร
ระดับหลักสูตร มีองค์ประกอบในการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 6 องค์ประกอบ ได้แก่
องค์ประกอบที่ 1 การกากับมาตรฐาน
องค์ประกอบที่ 2 บัณฑิต
องค์ประกอบที่ 3 นักศึกษา
องค์ประกอบที่ 4 อาจารย์
องค์ประกอบที่ 5 หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน
องค์ประกอบที่ 6 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
องค์ประกอบที่ 1 การกากับมาตรฐานเป็นองค์ประกอบที่ต้องดาเนินการให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตรกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติและเกณฑ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง มี 1 ตัวบ่งชี้ จานวน
เกณฑ์ขึ้นอยู่ กับ ระดับ ปริ ญญา หากผลการดาเนินงานไม่เป็นไปตามเกณฑ์ใดเกณฑ์หนึ่งถือว่าหลั กสู ตรนั้น
“ไม่ได้มาตรฐาน” และมีค่าคะแนนเป็น“ศูนย์” หากหลักสูตรนั้นมีผลการดาเนินงานผ่านทุกเกณฑ์ถือว่าเป็นไป
ตามมาตรฐานที่กาหนด และจะมีการประเมินคะแนนคุณภาพของหลั กสูตรในองค์ประกอบที่ 2 - 6 ดังแสดง
ตามภาพ ต่อไปนี้

ภาพแสดงภาพการประเมินคะแนนคุณภาพของหลักสูตร
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ซึ่งการแปลผลจะเป็นการอธิบายว่า
คะแนนระดับหลักสูตร = 0
หมายถึง หลักสูตรไม่ได้มาตรฐาน
คะแนนระดับหลักสูตร = 0.01 – 5.00 หมายถึง หลักสูตรเป็นไปตามมาตรฐาน และมีระดับคุณภาพ
ตามคะแนนที่ได้ ดังนี้
คะแนน
0.01 - 2.00
2.01 - 3.00
3.01 - 4.00
4.01 - 5.00

ระดับคุณภาพ
น้อย
ปานกลาง
ดี
ดีมาก

แม้ว่าหลักสูตรไม่ผ่านองค์ประกอบที่ 1 (การกากับมาตรฐาน) ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/คณะ/สถาบัน ต้อง
ประเมินตัวบ่งชี้ขององค์ประกอบที่ 2 ถึงองค์ประกอบที่ 6 ด้วย เพื่อให้ทราบระดับการพัฒนาของหลั กสูตร
ตนเอง โดยการวิเคราะห์ในรายละเอียดของปัจจัยนาเข้า กระบวนการ ผลลัพธ์ และรายองค์ประกอบ โดยไม่
ต้องรายงาน ระดับคะแนนเฉลี่ย เพื่อเป็น การวิเคราะห์ในเชิงคุณภาพในองค์ประกอบที่ 2 ถึง องค์ประกอบที่
6 เกี่ยวกับจุดเด่น และโอกาสในการพัฒนา เพื่อยกระดับคุณภาพของหลักสูตรต่อไป แสดงดังตารางต่อไปนี้
ตารางการวิเคราะห์คุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร
องค์ประกอบ

I

P

O

ไม่ผ่านการประเมิน

4
5
6
รวม

คะแนนเฉลี่ยของทุกตัวบ่งชี้ในองค์ประกอบที่ 2 - 6

1
2
3

คะแนน จานวน
ผ่าน ตัวบ่งชี้

ผลการประเมิน

2
3

4
1
13

7

3

หลักสูตรไม่ได้มาตรฐาน
2.1, 2.2

3.1, 3.2,
3.3
4.1, 4.2,
4.3
5.1

5.2, 5.3,
5.4
6.1
4

ผลการประเมิน
0.01 – 2.00 ระดับคุณภาพน้อย
คะแนน
2.01 – 3.00 ระดับคุณภาพปานกลาง
เฉลี่ย
3.01 – 4.00 ระดับคุณภาพดี
4.01 – 5.00 ระดับคุณภาพดีมาก

2
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ตัวอย่างรายงานผลการวิเคราะห์จุดเด่นและโอกาสในการพัฒนา องค์ประกอบที่ 2 - องค์ประกอบที่ 6
จุดเด่น
1.
2.
จุดที่ควรพัฒนา
1.
2.
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คำศัพท์
กำรนำองค์ควำมรู/้ นวัตกรรมต่อยอดเป็นธุรกิจวิชำกำร

ควำมหมำย
การนาองค์ความรู้ที่เกิดจากความเชี่ยวชาญของบุคลากร หน่วยงาน/มหาวิทยาลัย มาสร้างงาน/
โครงการ/หน่วยธุรกิจ (SBU: strategic business unit) หรือบริหารจัดการหน่วยงานอิสระ/
หน่วยงานสรรหารายได้ บริษัทในเครือของมหาวิทยาลัยเพื่อต่อยอดธุรกิจวิชาการ เป็นแหล่งฝึกเพื่อ
สร้างโอกาส เสริมทักษะ สร้างประสบการณ์ให้กับนักศึกษาและคณาจารย์ให้สามารถปฏิบัติได้จริงและ
เสริมความเข้มแข็งทางธุรกิจวิชาการและ/หรือสามารถสร้าง/เพิ่มรายได้ ตลอดจนสร้างชื่อเสียงที่
ได้รับการยอมรับ

กำรบริกำรตำมมำตรฐำนของสวนดุสิต

การออกแบบกระบวนการบริการที่จะส่งมอบการบริการที่เหนือการคาดหวังของผู้รับบริการ และ
สะท้อนถึงความประณีต และเอียดอ่อนน้อม และความใส่ใจในผู้รับบริการ บนมาตฐานความเป็นสากล
รวดเร็ว ถูกต้อง ยิ้มแย้มแจ่มใส และมีความกระตือรือร้นในการที่จะให้บริการ และแสดงถึงการมี
บุคลิกภาพที่ดีและมีความเป็นมืออาชีพ

กำรบริกำรนักศึกษำระดับปริญญำตรี

การให้คาปรึกษาทางวิชาการ และการใช้ชีวิตแก่นักศึกษา ให้ข้อมูลแหล่งงาน การจัดกิจกรรมเตรียม
ความพร้อมก่อนสาเร็จการศึกษา และการให้ความรู้แก่ศิษย์เก่าในรอบปีการศึกษาที่ผ่านมา รวมถึง
การประเมินคุณภาพการจัดกิจกรรม และนาผลมาปรับปรุงการบริการนักศึกษา

กำรบริหำรของคณะ/มหำวิทยำลัยเพื่อกำรกำกับ
การเรียนการสอน การวิจัย การบริการทางวิชาการแก่สังคม และการทานุบารุง
ติดตำมผลลัพธ์ตำมพันธกิจ กลุ่มมหำวิทยำลัย และเอกลักษณ์ ศิลปวัฒนธรรม ในการดาเนินพันธกิจหลัก มหาวิทยาลัยจาเป็นต้องมีการจัดทาแผน
ของคณะ/มหำวิทยำลัย
เพื่อกาหนดทิศทางการพัฒนาและการดาเนินงานของมหาวิทยาลัยให้สอดคล้องกับ
เป้าหมายและกลุ่มมหาวิทยาลัยตลอดจนมีการบริหารทั้งด้านบุคลากร การเงิน
ความเสี่ยงและการประกันคุณภาพการศึกษา เพื่อสนับสนุนการดาเนินงานตามพันธกิจหลัก
ให้บรรลุตามเป้าหมายที่กาหนดไว้
กำรปฏิบัติงำนที่ตอบสนองต่อแผนปฏิรูปกำรศึกษำ
ของประเทศ

การปฏิบัติงานที่คานึงแผนการปฎิรูปการศึกษา 20 ปี ของประเทศ มีวัตถุประสงค์
เพื่อเป็นส่วนหนึ่งของการยกระดับการศึกษาของประเทศ โดยนาแนวทางการปฏิรูปการศึกษาของ
ประเทศมาแนวทางและเป็นส่วนหนึ่งของการวางแผนการกลยุทธ์เพื่อเป็นแนวทางให้หน่วยงานที่
เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาการ ดาเนินโครงการหรือกิจกรรมเพื่อให้การเปลี่ยนแปลง ยกระดับ
การศึกษาของมหาวิทยาลัยให้เข้มแข็งและมีคุณภาพตามนโยบายของมหาวิทยาลัย

กำรพัฒนำเชิงพื้นที่ (Area Based Development)

สัดส่วนจานวนโครงการบริการวิชาการหรือโครงการเพื่อพัฒนาเชิงพื้นที่ของมหาวิทยาลัย
ในการถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยี รวมถึงการอนุรักษ์และพัฒนาศิลปวัฒนธรรม
และภูมิปัญญาของท้องถิ่น เพื่อแก้ไข ลดปัญหาและสร้างความเข้มแข็งให้แก่ท้องถิ่นและภูมิภาค

กำรพัฒนำศักยภำพของบุคลำกร

การที่บุคลากรได้เข้าร่วมการอบรมจากสถาบันระดับประเทศที่มีความเชี่ยวชาญในด้านต่างๆ เพื่อ
พัฒนาศักยภาพที่สอดคล้องกับพันธกิจ ภาระงาน งานที่ได้รับมอบหมาย
หรือทักษะที่จาเป็นในปัจจุบันและ/หรือทักษะใหม่ เพื่อใช้ศักยภาพนั้นสร้างสรรค์/พัฒนา
เพื่อยกระดับการทางานจนมีผลงานเป็นที่ประจักษ์

กำรมีส่วนร่วมของบุคคลหรือหน่วยงำนในชุมชน
พื้นที่ หรือภูมิภำค (Non-Age Group Participation)

สัดส่วนโครงการหรือกิจกรรมโดยการมีส่วนร่วมของบุคคล ชุมชน หรือหน่วยงานในพื้นที่
สะท้อนการมีส่วนร่วมเพื่อแก้ไข/ลดปัญหา/ส่งเสริมการเรียนรู้ของชุมชน สังคม

กำรมีส่วนร่วมของสังคมและชุมชน

สัดส่วนจานวนหลักสูตรที่เปิดโอกาสให้ชุมชน ปราชญ์ชุมชน ผู้ใช้บัณฑิต องค์กร/หน่วยงาน
ในพื้นที่ ได้มีโอกาสการกาหนดทิศทางการดาเนินงานในการสอน การบริหาร เป็นสิ่งที่
แสดงให้เห็นถึงการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของมหาวิทยาลัยในพื้นที่ ภูมิภาค
ที่สามารถนาไปสู่การพัฒนาสังคมและชุมชนในพื้นที่ และภูมิภาค

กำรวิจัยและบริกำรวิชำกำรเพื่อกำรพัฒนำใน
พื้นที่ภูมิภำค(Research/Service in Region)

สัดส่วนของผลงานทางวิชาการรับใช้สังคมสามารถแก้ไขปัญหาของชุมชนและสังคมในพื้นที่
ต่อผลงานทางวิชาการที่ได้ดาเนินการทั้งหมด ซึ่งจะต้องเผยแพร่ในวารสารทางวิชาการที่มี
รายชื่ออยู่ฐานข้อมูลที่เป็นที่ยอมรับในระดับชาติและระดับนานาชาติ
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กำรสร้ำง/พัฒนำผลิตภัณฑ์ใหม่ที่หลำกหลำย
และตรงกับควำมต้องกำรของลูกค้ำ/ตลำด

ควำมหมำย
ผลิตภัณฑ์/บริการใหม่ที่มีการพัฒนาให้เป็นทางเลือกใหม่และหรือตรงกับความต้องการของ
ลูกค้า/ตลาด โดยบุคลากรในหน่วยงาน หน่วยงานอิสระใช้ศักยภาพในการพัฒนาหน่วยงานด้วยการ
คิดค้นผลิตภัณฑ์/บริการใหม่เพื่อสร้างทางเลือกให้กับลูกค้าทั้งลูกค้าเก่าและใหม่ หรือตรงกับความ
ต้องการของตลาด และสร้างรายได้เพิ่มให้กับหน่วยงาน หากเป็นสายวิชาการ ผลิตภัณฑ์(สินค้า/
บริการ) ที่สร้าง/พัฒนาขึ้น สอดคล้องกับทิศทาง/จุดเน้นของมหาวิทยาลัย โดยใช้ความเชี่ยวชาญของ
บุคลากรทั้งในและนอกหน่วยงาน

กำรสร้ำงควำมเป็นสำกลจำกภำยในมหำวิทยำลัยสวนดุสิต
(Internationalization at home: IaH)

การบูรณาการมิติระหว่างประเทศและระหว่างวัฒนธรรมสู่หลักสูตร การจัดการเรียนการสอน
ที่ส่งเสริมความเป็นสากล การสร้างสภาพแวดล้อมภายในมหาวิทยาลัยสาหรับทุกคนและ
นักศึกษาภายในสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ในประเทศ การวิจัยที่มุ่งเน้นระดับนานาชาติไปจนถึง
การใช้นวัตกรรมสาหรับเทคโนโลยีดิจิตอล ตลอดจนถึงการปฏิสัมพันธ์ระหว่างนักศึกษาไทย
และต่างชาติในมหาวิทยาลัย วิทยาเขต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งที่ต้องใช้ภาษากลางเพื่อการสื่อสาร
เหมือนกับมหาวิทยาลัยสวนดุสิตที่กรุงเทพ ภายใต้วิถีความเป็นสวนดุสิต

กำรสร้ำงสรรค์พื้นที่กำรจัดกำรเรียนรู้ /สังคม
แห่งกำรเรียนรู้

การจัดพื้นที่สนับสนุนความคิดสร้างสรรค์ ทากิจกรรม (active space) ที่สะท้อนความความเป็นสากล
ความเป็นสวนดุสิต ภายในมหาวิทยาลัย วิทยาเขต ศูนย์การศึกษา เพื่อเป็นสถานที่ให้นักศึกษา
คณาจารย์ บุคลากร ศิษย์เก่า มีพื้นที่ในการในการทางานที่สนับสนุนการสร้างงาน และสนับสนุน
ความคิดสร้างสรรค์ (co-working space) สนับสนุนการศึกษานอกห้องเรียน และการเรียนรู้ตลอด
ชีวิต ความคุ้มค่าของการใช้พื้นของสิ่งปลูกสร้าง ครุภัณฑ์ที่มหาวิทยาลัยจัดเตรียมให้ด้วยงบประมาณ
แผ่นดิน หรืองบของมหาวิทยาลัยอย่างคุ้มค่า เช่น การใช้พื้นที่ของอาคาร และครุภัณฑ์ โรงงาน
อาหารแปรรูป เป็นต้น ไม่ว่าจะเป็นการใช้พื้นที่ตามวัตถุประสงค์ของการจัดตั้งอย่าง และ/หรือการ
ส่งเสริม สนับสนุนให้ใช้พื้นที่เป็นแหล่งฝึก หรือกิจกรรมนอกชั้นเรียน หรือมีการใช้ครุภัณฑ์ในการทา
กิจกรรมสร้างเสริมทักษะ หรือสร้างรายได้

กิจกรรมนักศึกษำระดับปริญญำตรี

กิจกรรมเสริมหลักสูตรที่ดาเนินการทั้งโดยสถาบันและโดยองค์กรนักศึกษา เป็นกิจกรรมที่
ผู้เข้าร่วมจะมีโอกาสได้รับการพัฒนาสติปัญญา สังคม อารมณ์ ร่างกาย และคุณธรรมจริยธรรม
สอดคล้องกับคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์

ควำมเชื่อมโยงระหว่ำงมหำวิทยำลัยกับกำรจัดกำรศึกษำ
นอกสถำนที่ตั้ง

ระบบการจัดการศึกษานอกสถานที่ตั้ง โดยมีการเชื่อมโยงมาตรฐานและการปฏิบัติงานระหว่าง
มหาวิทยาลัยกับวิทยาเขตและศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง เพื่อให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน ในประเด็น
ต่อไปนี้ 1) โครงสร้างการบริหารจัดการและระบบบริหารงานบุคคล 2) ระบบทะเบียนนักศึกษา
3) การบริหารวิชาการ/การเรียนการสอน (ภายใต้กากับของคณะที่เปิดสอนหลักสูตรนั้น ๆ)
4) ระบบการเงินตามระเบียบของมหาวิทยาลัย และ 5) การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
และเป็นไปตามมาตรฐานการจัดการศึกษานอกสถานที่ตั้งของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ พ.ศ.2560ที่
กาหนด

ควำมโดดเด่นของอัตลักษณ์มหำวิทยำลัยสวนดุสิต

ผลการปฏิบัติงานที่โดดเด่นของทั้ง 4 อัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย ที่สามารถสร้างการยอมรับ
สร้างมาตรฐานในวิชาชีพนั้นๆ หรืออุตสาหกรรมที่มีมูลค่าสูง หรือกิจกรรมที่ได้รับความสนใจและ/
หรือมีกลุ่มเป้าหมาย/ประชาชนให้ความสนใจ/เข้าร่วมจานวนมาก ผลงานจากงานวิจัยที่สามารถ
สร้างประโยชน์ได้ในอุตสาหกรรม/ขายลิขสิทธิ์ได้

ควำมสอดคล้องของหลักสูตร

สัดส่วนจานวนหลักสูตรที่สอดคล้องกับความต้องการของสังคมและชุมชนต่อหลักสูตรทั้งหมด
ของมหาวิทยาลัย

ควำมสำมำรถด้ำนกำรสื่อสำรองค์กำร

การผลิตสื่อและการสื่อสารให้นักเรียน ประชาชน และกลุ่มเป้าหมาย รับรู-รู้ ้จักมหาวิทยาลัย
ผ่านสื่อสมัยใหม่ทุกช่องทาง ทั้ง offline และ online อาทิ Website Facebook, Twitter,
Instragram, Line, TikTok, wechat/application ที่สื่อสารกับประเทศจีน และ/หรือประเทศอื่นๆ
เพื่อสื่อสารข้อมูลที่จะสร้างความรู้จักมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ความเชี่ยวชาญ และ/หรือความเป็นสวน
ดุสิตในแง่มุมต่าง ๆ ให้มากขึ้น
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งำนสร้ำงสรรค์บนควำมเชี่ยวชำญ หรือนวัตกรรม
ของสวนดุสิต

ควำมหมำย
ผลการปฏิบัติงานบนความเชี่ยวชาญของสวนดุสิตจนมีผลงานเป็นที่รู้จักยอมรับในฝีมือ ประทับใจ
ในการบริการ ตลอดจนการไว้วางใจให้มหาวิทยาลัยสวนดุสิตเป็นผู้ดาเนินงาน การสร้างนวัตกรรม
กระบวนการทางาน (ทั้งงานประจา และ/หรืองานการให้บริการภายนอก) ในสไตล์การทางานของ
สวนดุสิตที่ตอบสนองวิถีใหม่ อาทิ การที่บุคลากรจ่ายเงินเพื่อเข้าร่วมกิจกรรมการประชุม อบรม/
สัมมนาภายในรูปแบบการเรียนการสอนที่ต่างจากเดิม การปฏิบัติงานในวิถีใหม่

เงินสนับสนุนงำนวิจัย/งำนสร้ำงสรรค์/นวัตกรรม

ปัจจัยสาคัญที่ส่งเสริมสนับสนุนให้เกิดการผลิตงานวิจัย/งานสร้างสรรค์/นวัตกรรม ดังนั้นมหาวิทยาลัย
จึงต้องจัดสรรเงินจากภายในและที่ได้รับจากภายนอกมหาวิทยาลัย เพื่อสนับสนุนการทาวิจัย/งาน
สร้างสรรค์/นวัตกรรมอย่างมีประสิทธิภาพตามสภาพแวดล้อมและจุดเน้นของมหาวิทยาลัย

ผลงำนทำงวิชำกำรของอำจำรย์ประจำและนักวิจัย

ข้อมูลที่แสดงให้เห็นว่าอาจารย์และนักวิจัยได้สร้างสรรค์ขึ้น เพื่อแสดงให้เห็นถึงความก้าวหน้า
ทางวิชาการและการพัฒนาองค์ความรู้อย่างต่อเนื่อง เป็นผลงานที่มีคุณค่า ควรส่งเสริมให้มีการ
เผยแพร่และนาไปใช้ประโยชน์ ทั้งเชิงวิชาการและการแข่งขันของประเทศ ผลงานทางวิชาการอยู่ใน
รูปของบทความวิจัยหรือบทความทางวิชาการที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ
ระดับชาติ หรือระดับนานาชาติ ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฎในฐานข้อมูลTCI หรือScopus
หรือตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษาว่าด้วย หลักเกณฑ์การพิจารณา
วารสารทางวิชาการสาหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556 ผลงานได้รับการจดอนุ
สิทธิบัตร หรือสิทธิบัตร หรือเป็นผลงานทางวิชาการรับใช้สังคมที่ผ่านการประเมินตาแหน่งทาง
วิชาการแล้ว ผลงานวิจัยที่หน่วยงานหรือองค์กรระดับชาติว่าจ้างให้ดาเนินการ ตาราหรือหนังสือที่ใช้
ในการขอผลงานทางวิชาการ และผ่านการพิจารณาตามเกณฑ์การขอตาแหน่งทางวิชาการแล้ว

ระบบกำรปฏิบัติงำนฉุกเฉิน

การวางระบบการทางานที่มีมาตรฐานเพื่อแก้ไขปัญหาเร่งด่วน หรือวางระบบการทางานใหม่
เพื่อยกระดับการทางานที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น ลดความล่าช้า ลดความเสียหายอันเกิดจาก
การทางานแบบเดิม อันจะส่งผลต่อต้นทุนการบริหารจัดการในระยะยาว รวมถึงสาเหตุแห่งความ
เสียหายอันอาจส่งผลต่อสุขภาพ ชีวิตและทรัพย์สินของบุคลากร

ระบบกำกับกำรประกันคุณภำพหลักสูตรและคณะ

การดาเนินการตั้งแต่การควบคุมคุณภาพ การติดตามตรวจสอบคุณภาพ และการพัฒนาคุณภาพ
การพัฒนาตัวชี้วัดและเกณฑ์การประเมินจะมุ่งไปที่ระบบการประกันคุณภาพการศึกษามากกว่า
การประเมินคุณภาพ เพื่อให้สามารถส่งเสริม สนับสนุน กากับติดตามการดาเนินงานให้เป็นไปตามที่
กาหนดสะท้อนการจัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพ

ระบบและกลไกกำรทำนุบำรุงศิลปะวัฒนธรรม
และควำมเป็นไทย

นโยบาย แผนงาน โครงสร้าง และการบริหารจัดการด้านการทานุบารุงศิลปวัฒนธรรมที่สอดคล้อง
กับแผนกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัย ความรู้ความเชี่ยวชาญของแต่ละหน่วยงาน ตลอดจนสอดคล้อง
กับการทานุบารุงศิลปวัฒนธรรมของประเทศไทย ทั้งการอนุรักษ์ ฟื้นฟู สืบสาน เผยแพร่วัฒนธรรม
ไทย ภูมิปัญญาท้องถิ่น อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

ระบบและกลไกกำรบริหำรและพัฒนำงำนวิจัย/
งำนสร้ำงสรรค์/นวัตกรรม

การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรมที่มีคุณภาพ สามารถนาไปใช้ให้เกิดประโยชน์อย่างเป็นรูปธรรม
โดยมีแนวทางการดาเนินงานที่เป็นระบบและมีกลไกส่งเสริมสนับสนุนครบถ้วน มีการบูรณาการ
งานวิจัยกับระบบการจัดการเรียนการสอน หรืออัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย หรือ ความต้องการของ
สังคม การสนับสนุนทรัพยากรที่จาเป็นต่อการวิจัยจากหน่วยงานภายนอก การบริหารจัดการงานวิจัย
ด้วยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ระบบการให้คาปรึกษาด้านงานวิจัย การส่งเสริมและพัฒนาการ
ตีพิมพ์เผยแพร่งานวิจัย และนวัตกรรม และการส่งเสริมการนานวัตกรรมจากงานวิจัยไปต่อยอดเพื่อ
สร้างคุณค่าและมูลค่า ตลอดจนจัดระบบสร้างขวัญและกาลังใจแก่นักวิจัยอย่างเหมาะสม และมีระบบ
และกลไกเพื่อช่วยในการคุ้มครองสิทธิ์ของงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่นาไปใช้ประโยชน์
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วิชำที่มีนวัตกรรมกำรจัดกำรเรียนกำรสอนรูปแบบใหม่
ที่สอดรับวิถีใหม่

ควำมหมำย
การออกแบบวิชาและกระบวนการจัดการเรียนการสอนแบบใหม่ หรือมีการปรับปรุงวิธีการจัด
การเรียนการสอนที่ตอบสนองความต้องการในปัจจุบันและสร้างทักษะอนาคต มีใช้เทคนิคการเรียน
การสอนที่หลากหลาย ใช้เทคโนโลยี นอกเหนือจากการสอนแบบเดิม มีการเสริมสร้างประสบการณ์
นอกห้องเรียน เพื่อให้ผู้เรียนสามารถประยุกต์ใช้ความรู้ ลงมือปฏิบัติ เพื่อให้สามารถปฏิบัติได้จริง

หลักสูตรระยะสั้น (up skills/re skills)
ครอบคลุมทุกช่วงวัย

หลักสูตรฝึกอบรมระยะสั้น เพื่อ up-skills / re-skills ให้กับบุคลากร นักศึกษา ศิษย์เก่า และกลุ่ม
ลูกค้า ครอบคลุมทุกช่วงวัย สร้างความรู้และทักษะที่จาเป็นในอนาคต เพื่อให้มีทักษะที่ในการพัฒนา
งานคุณภาพ และสอดรับกับวิถีใหม่ หลักสูตรระยะสั้นนี้สามารถเก็บสะสม หรือเทียบเท่า3 หน่วยกิต
ใช้เป็นวิชาเลือกได้ หรือสามารถสะสม เป็น credit bank หากต้องการประกาศยนียบัตร/ปริญญาบัตร
(ภายใต้เงื่อนไขที่มหาวิทยาลัยกาหนด)

หลักสูตรใหม่ (Degree) ที่ผลิตบัณฑิตพันธุ์ใหม่
ตอบสนองต่อกำรเปลี่ยนแปลงในอนำคต/ควำมต้องกำร
ผู้ใช้บัณฑิต

นวัตกรรมที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกวิถีใหม่ในอนาคตได้ในหลากหลายมิติ ตรงกับ
ความคาดหวังของผู้ใช้บัณฑิต มีการบูรณาการในหลากหลายมิติ ได้แก่ การบูรณาการศาสตร์ต่างๆ
ผู้ใช้บัณฑิต/ประกอบการ เครือข่าย และ/หรือหน่วยงานที่เป็นความเชี่ยวชาญของมหาวิทยาลัยพื้นที่
การจัดการศึกษานอกห้องเรียน เพื่อสร้างความรู้จริง และประสบการณ์ให้นักศึกษาสามารถปฏิบัติได้
จริง เพื่อสร้างบัณฑิตพันธุ์ใหม่ที่มีทักษะอนาคตที่พึงประสงค์ที่ตรงกับที่ชุมชน/สังคมต้องการ

อัตรำกำรได้งำนทำในพื้นที่หรือภูมิภำคของบัณฑิต

สัดส่วนอัตราการได้งานในพื้นที่หรือประกอบอาชีพหลังสาเร็จการศึกษาภายในระยะเวลา1 ปี
ในพื้นที่ที่มหาวิทยาลัยได้รับผิดชอบดูแล (350 กม.) หรือตามเจตจานงค์ของผู้เรียน/ผู้ปกครอง

อำจำรย์ประจำที่ดำรงตำแหน่งทำงวิชำกำร

จานวนอาจารย์ประจาที่ดารงตาแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์
รวมกันที่รายงานในระบบ CHE QA Online

อำจำรย์ประจำที่มีคุณวุฒิปริญญำเอก

จานวนอาจารย์ประจาที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกทั้งหมด ที่รายงานในระบบ CHE QA Online
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สรุปกรอบแผนการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา
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https://drive.google.com/file/d/1hKcxmaGcfVYs8S6xqDjIzsCxCrywrAaJ/view?usp=sharing

