คําอธิบายเพิ่มเติมตัวบงชี้และเกณฑการประเมิน
ตัวบงชี้
1.1 มีการกําหนดปรัชญาหรือปณิธาน
ตลอดจนมีกระบวนการพัฒนากลยุทธ
แผนดําเนินงานและมีการกําหนดตัวบงชี้
เพื่อวัดความสําเร็จของการดําเนินงานตาม
แผนใหครบทุกภารกิจ

การนับจํานวน
-

การคิดรอบป
ปงบประมาณ

คําอธิบายเพิ่มเติมพรอมตัวอยางการคํานวณ
เกณฑมาตรฐาน ระดับ 2 และเกณฑมาตรฐาน ระดับ 3
กลยุทธ หมายถึง แผนกลยุทธซึ่งเปนแผนระยะยาว โดยทั่วไปมักใชเวลา 5 ป
เปนแผนที่กําหนดทิศทางการพัฒนาของสถาบัน จากแผนกลยุทธนํามาจัดทํา
แผนดําเนินการหรือแผนปฏิบัติการหรือแผนประจําป ซึ่งเปนแผนการทํางานของ
เวลา 1 ป ในแผน 1 ปนี้จะมีรายละเอียดโครงการ กิจกรรม ผูรั บผิดชอบ
งบประมาณ ตัวบงชี้ความสําเร็ จของการดําเนินงานตามโครงการหรื อ
กิจกรรม และคาเปาหมายของตัวบงชี้ที่กําหนดวาจะตองทําใหได การ
บรรลุเปาหมายตามตัวบงชี้ดังกลาวนี้จะนําไปคํานวณตัวบงชี้ที่ 1.2 รอยละของ
การบรรลุเปาหมายตามตัวบงชี้ของการปฏิบัติงานที่กําหนด
เกณฑมาตรฐาน ระดับ 4 ภารกิจของสถาบัน อุดมศึกษา มี 4 ภารกิจ
ไดแก การเรียนการสอน การวิจัย การบริการวิชาการแกสังคม และการทํานุ
บํารุงศิลปวัฒนธรรม
เกณฑมาตรฐาน ระดับ 6 “....อยางสม่ําเสมอ” หมายถึง มีการดําเนินการ
ในชวงเวลาที่ควรดําเนินการทุกครั้ง นั่นคือมีการวิเคราะหแผนการดําเนินงาน
กับแผนกลยุทธทุกป เนื่องจากแผนการดําเนินงานเปนแผนที่จัดทําเปนรายป
สวนการวิเคราะหความสอดคลองกับแผนของชาติ และสภาพการณ ปจจุบัน
และแนวโนมในอนาคต ดําเนินการเมื่อมีการปรับเปลี่ยนแผนของชาติ หรือ
เมื่อสภาพเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง มีการเปลี่ยนแปลงที่กระทบตอการ
ดําเนินงานของสถาบันอุดมศึกษา

1

ตัวบงชี้

1.2 รอยละของการบรรลุเปาหมายตาม
ตัวบงชี้ของการปฏิบัตงิ านที่กําหนด

การนับจํานวน

การคิดรอบป

-

ปงบประมาณ

คําอธิบายเพิ่มเติมพรอมตัวอยางการคํานวณ
เกณฑมาตรฐาน ระดับ 7 “...อยางตอเนื่อง...” หมายถึง มีการนําผลการ
ประเมินและผลการวิเคราะหในเกณฑมาตรฐานระดับ 5 และระดับ 6 มา
ปรับปรุงแผนการดําเนินงานทุกป เริ่มตัง้ แตปการศึกษา 2550
ตัวบงชี้ของการปฏิบัติงานที่กําหนด หมายถึง ตัวบงชี้ของการดําเนินงาน
ตามแผนปฏิบัติการประจําปที่กําหนดโดยสถาบัน ตามที่ระบุในเกณฑ
มาตรฐานระดับ 3 ของตัวบงชี้ที่ 1.1
(ทั้งนี้ อาจซ้ําหรือไมซ้ํากับตัวบงชี้ ของ สกอ. สมศ. หรือ กพร. ก็ได)
ตัวอยางในการคํานวณ
ในปการศึกษา 2551 หนวยงานมีกิจกรรมตามแผนปฏิบัติการประจําปที่กาํ หนด
ไว 48 กิจกรรม มีตัวบงชี้ การดําเนินงานตามแผนทั้งหมด 62 ตัวบงชี้ เมื่อสิ้นป
การศึกษา หนวยงานสามารถดําเนินกิจกรรมตามแผนได 42 กิจกรรม มีตัวบงชี้ที่
ปฏิบัติไดสูงกวาเปาหมาย 30 ตัวบงชี้ เปนไปตามเปาหมาย 13 ตัวบงชี้ ต่ํากวา
เปาหมาย 10 ตัวบงชี้ และเปนตัวบงชี้ในกิจกรรมที่ไมไดดําเนินการ 9 ตัวบงชี้
รอยละของการบรรลุเปาหมายตามตัวบงชี้ของการปฏิบัติงานที่กําหนดเปนดังนี้
ตัวตั้ง
- จํานวนตัวบงชี้ที่ปฏิบัตไิ ดบรรลุเปาหมาย = 30 + 13 = 43 ตัวบงชี้
ตัวหาร
- จํานวนตัวบงชี้ทงั้ หมดของกิจกรรมตามแผนงาน
= 62 ตัวบงชี้
สูตรในการคํานวณ
จํานวนตัวบงชี้ตามแผนปฎิบตั ิการประจําปทปี่ ฏิบัติไดบรรลุเปาหมาย
X 100
จํานวนตัวบงชี้ทั้งหมดของกิจกรรมตามแผนปฏิบัติการประจําป
2

ตัวบงชี้

2.1 มีระบบและกลไกในการพัฒนาและ
บริหารหลักสูตร

การนับจํานวน

-

การคิดรอบป

คําอธิบายเพิ่มเติมพรอมตัวอยางการคํานวณ
ดังนั้น รอยละของการบรรลุเปาหมายตามตัวบงชี้ของการปฏิบัติงานที่กําหนด
43 X 100 = 69.35 %
=
62

ปการศึกษา
เกณฑมาตรฐานระดับ 6
(ใชปการศึกษาสําหรับ
หลักสูตรทีไ่ ดมาตรฐาน หมายถึง หลักสูตรที่จัดการเรียนการสอนในรอบ
ทุกตัวบงชี้ของ
ปการศึกษาที่ทําการประเมิน ที่เปนไปตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตร
องคประกอบทึ่ 2)
ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2548 ของ สกอ.
เกณฑมาตรฐานระดับ 7
การนับหลักสูตรปริญญาโท แผน ก. ใหนับหลักสูตรที่มีนักศึกษาลงทะเบียน
เรียนในรอบปการศึกษาที่ทําการประเมิน (ทั้งนี้ การนับหลักสูตรทั้งหมดใหนับ
หลักสูตรที่ไดรับอนุมัติใหเปดสอนทุกระดับปริญญา โดยนับรวมหลักสูตรที่งด
รับนักศึกษา แตไมนับรวมหลักสูตรที่สภาสถาบันอนุมัติใหปดดําเนินการแลว)
ตัวอยางในการคํานวณ
จากการอ านรายงานประจํ าปฯ ของมหาวิ ทยาลัยแห งหนึ่ ง พบว า ในป
การศึกษา 2551 มหาวิ ท ยาลั ยมี ห ลั กสู ต รที่ เปดสอนทุ กระดับทั้ งหมด 200
หลักสูตร จําแนกเปนหลักสูตรระดับอนุปริญญา 2 หลักสูตร ระดับปริญญาตรี
118 หลักสูตร ระดับปริญญาโท (แผน ก) 20 หลักสูตร (ใน 20 หลักสูตร มี 1
หลักสูตรที่ไมมีนักศึกษาลงทะเบียนเรียนในรอบปที่ผานมา) ระดับปริญญาโทที่
ระบุทั้งแผน ก และ แผน ข จํานวน 40 หลักสูตร ใน 40 หลักสูตรมีนักศึกษา
เลือกทํ าวิทยานิ พนธ (แผน ก) 31 หลักสูตร ระดับปริ ญญาโท (แผน ข) 10
หลักสูตร และระดับปริญญาเอก 10 หลักสูตร
3

ตัวบงชี้

การนับจํานวน

การคิดรอบป

คําอธิบายเพิ่มเติมพรอมตัวอยางการคํานวณ
ดังนั้นรอยละของจํานวนหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาที่เนนการวิจัย
(ปริญญาโท เฉพาะแผน (ก) และปริญญาเอกที่เปดสอนเทียบกับจํานวน
หลักสูตรทัง้ หมดเปนดังนี้
ตัวตั้ง
- หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาที่เนนการวิจัย (ปริญญาโท เฉพาะแผน (ก)
และปริญญาเอก) = (20 - 1) + (31) + 10 = 60 หลักสูตร
ตัวหาร
หลักสูตรที่เปดสอนทั้งหมด
= 200 หลักสูตร
สูตรในการคํานวณ
หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาที่เนนการวิจัย (ปริญญาโท เฉพาะแผน (ก) และปริญญาเอก)

X 100
หลักสูตรที่เปดสอนทั้งหมด

ดังนั้น รอยละของหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาที่เนนการวิจัย
60
= 200 X 100 = 30
2.2 มีกระบวนการเรียนรูที่เนนผูเ รียนเปน
สําคัญ

ปการศึกษา

เกณฑมาตรฐานระดับ 5 มีการประเมินผลการเรียนการสอนที่
สอดคลองกับสภาพการเรียนรูที่จัดใหผูเรียนและอิงพัฒนาการของผูเรียน
ทุกหลักสูตร หมายถึง มีวิธีการประเมินผลการเรียนของนักศึกษาและการ
สอนของอาจารยทสี่ อดคลองกับวัตถุประสงคของการเรียนรูในรายวิชานั้น
โดยมีการวิเคราะหพัฒนาการของผูเรียนประกอบ
4

ตัวบงชี้
2.4 จํานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเทาตอ
จํานวนอาจารยประจํา

การนับจํานวน
จํานวนอาจารยประจํา
ที่ปฏิบัติงานจริง

การคิดรอบป
ปการศึกษา

คําอธิบายเพิ่มเติมพรอมตัวอยางการคํานวณ
1. เกณฑมาตรฐานของ FTES ระดับปริญญาตรีตอจํานวนอาจารย
ประจํา ในกลุมสาขาวิชาใหใชตามที่กําหนดในตารางหนา 31 หนังสือ
คูมือการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา
ระดับอุดมศึกษา หรือตามเกณฑวิชาชีพที่มีการกําหนดโดยสภา
วิชาชีพ (มีหลักฐานชัดเจน)
2. ในการคํานวณเพื่อหาคารอยละของความเบี่ยงเบนระหวาง
จํานวน FTES ตออาจารยประจํากับเกณฑมาตรฐานในระดับกลุม
สาขาวิชา ใชสูตรการคํานวณและเกณฑการประเมินเหมือนเดิม
ตามที่ปรากฏในหนา 31 – 32 หนังสือคูมือการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายในสถานศึกษา ระดับอุดมศึกษา
แตระดับสถาบันมีการเปลี่ยนแปลง กลาวคือ
เกณฑการประเมิน ใหพจิ ารณาจากรอยละของจํานวนคณะหรือ
หนวยงานจัดการเรียนการสอนที่เทียบเทาทีไ่ ดมาตรฐานตามเกณฑที่
กําหนด (คะแนน 3) โดยมีเกณฑการประเมินดังนี้ (ทั้งนี้ ยกเลิกสูตร
การคํานวณเกณฑมาตรฐานของ FTES ตออาจารยประจําของสถาบัน
ในหนาที่ 32)
เกณฑการประเมิน
คะแนน 1
นอยกวารอยละ 80

คะแนน 2
รอยละ80 – 99

คะแนน 3
รอยละ 100
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ตัวบงชี้

การนับจํานวน

การคิดรอบป

คําอธิบายเพิ่มเติมพรอมตัวอยางการคํานวณ
ตัวอยางในการคํานวณ
ในปการศึกษา 2551 มหาวิทยาลัยแหงหนึ่ง มีคณะหรือหนวยงาน
ที่จัดการเรียนการสอนที่เทียบเทา ทั้งหมด 20 คณะ โดยมีคณะหรือ
หนวยงานที่จัดการเรียนการสอนที่เทียบเทา ที่มีจํานวนนักศึกษาเต็ม
เวลาเทียบเทาตอจํานวนอาจารยประจําที่ไดมาตรฐานตามเกณฑ ที่
กําหนด (คะแนน 3) จํานวน 15 คณะ
รอยละของจํ านวนคณะหรื อหน วยงานจั ดการเรี ยนการสอนที่
เทียบเทาที่ไดมาตรฐานตามเกณฑที่กําหนด (คะแนน 3) เปนดังนี้
ตัวตั้ง
- คณะหรือหนวยงานจัดการเรียนการสอนที่เทียบเทา 15 คณะ
ที่มีจํานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเทาตอจํานวน
อาจารยประจําที่ไดมาตรฐานตามเกณฑที่กําหนด(คือไดคะแนน 3)
ตัวหาร
- คณะหรือหนวยงานจัดการเรียนการสอนที่เทียบเทาทั้งหมด
20 คณะ
สูตรในการคํานวณ
จํานวนคณะหรือหนวยงานจัดการเรียนการสอนที่เทียบเทาที่ไดคะแนน 3 คะแนน
X 100
จํานวนคณะหรือหนวยงานจัดการเรียนการสอนที่เทียบเทาทัง้ หมด

=

15
20

X 100

= 75 %
6

ตัวบงชี้

2.5 สัดสวนของอาจารยประจําที่มีวุฒิ
ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอกหรือ
เทียบเทาตออาจารยประจํา

การนับจํานวน

จํานวนอาจารยประจํา
รวมที่ปฏิบัติงานจริง
และลาศึกษาตอ

การคิดรอบป

ปการศึกษา

คําอธิบายเพิ่มเติมพรอมตัวอยางการคํานวณ
คํานวณไดรอยละ 75 เมื่อเปรียบเทียบกับเกณฑ จะได 1 คะแนน
เพราะรอยละของจํานวนคณะหรือหนวยงานจัดการเรียนการสอนที่
เทียบเทาที่ไดมาตรฐานตามเกณฑที่กําหนดนอยกวารอยละ 80
คุณวุฒิอาจารยประจําพิจารณาจากระดับคุณวุฒิที่ไดรับหรือเทียบเทา
ตามหลักเกณฑการพิจารณาคุณวุฒิของกระทรวงศึกษาธิการ กรณีทมี่ กี าร
ปรั บคุณวุฒิ การศึกษา ใหมีหลักฐานการสําเร็ จการศึกษาภายในรอบป
การศึกษานั้น ทั้งนี้
ตัวอยางในการคํานวณ
ในรอบปการศึกษา 2551 ( 1 มิย 51 – 31 พค 52) มหาวิทยาลัยแหง
หนึ่งมีอาจารยประจําที่ปฏิบัติงานจริง 1,753 คน (โดยเปนอาจารยที่ทํางาน
เกิน 9 เดือน 1,750 คน และเปนอาจารยใหมวุฒิปริญญาเอก บรรจุเมื่อวันที่
1 ตุลาคม 2551 จํานวน 6 คน) มี อาจารยลาศึกษาตอ 150 คน ในจํานวน
อาจารยทั้งหมด 1903 คนนี้ มีคุณวุฒิระดับปริญญาตรีหรือเทียบเทา 89 คน
คุณวุฒิปริญญาโทหรือเทียบเทา 575 คน คุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเทา
1,239 คน (เป นอาจารย ปฏิบัติ งานจริ งเกิ น 9 เดือน 1,236 คน และเป น
อาจารยใหมวุฒิปริญญาเอก บรรจุเมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2551 จํานวน 6 คน)
สัดสวนของอาจารยประจํ าที่มี วุฒิ ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริ ญญาเอก
หรื อเที ยบเท าต ออาจารย ประจํ าของมหาวิ ทยาลั ยแห ง นี้ ณ วั น ที่ 31
พฤษภาคม 2552 เปนดังนี้
ตัวตั้ง
- จํานวนอาจารยประจําทั้งหมดวุฒิปริญญาตรีหรือเทียบเทาที่ปฏิบัติงาน
จริงและลาศึกษาตอ = 89 คน
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ตัวบงชี้

การนับจํานวน

การคิดรอบป

คําอธิบายเพิ่มเติมพรอมตัวอยางการคํานวณ
- จํานวนอาจารยประจําทั้งหมดวุฒิปริญญาอกหรือเทียบเทาที่
ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาตอ = 1,239 คน
ตัวหาร
- จํานวนอาจารยประจําทั้งหมดรวมทั้งที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาตอ
=1,903 คน
สูตรในการคํานวณ
อาจารยประจําทั้งหมดวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเทา
X 100
อาจารยประจํารวมทัง้ ที่ปฏิบัตงิ านจริงและลาศึกษาตอ
และ
อาจารยประจําทั้งหมดวุฒิปริญญาตรีหรือเทียบเทา
X 100
อาจารยประจํารวมทัง้ ที่ปฏิบัตงิ านจริงและลาศึกษาตอ
ดังนั้น สัดสวนอาจารยประจําวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเทาตออาจารย
1,239
ประจํา
=
X 100 = 65.11 %
1,903
และ สัดสวนอาจารยประจําวุฒิปริญญาตรีหรือเทียบเทาตออาจารย
ประจํา
89
X 100 = 4.68 %
=
1,903
8

ตัวบงชี้
2.6 สัดสวนของอาจารยประจําที่ดํารง
ตําแหนงอาจารย ผูชวยศาสตราจารย
รองศาสตราจารย และศาสตราจารย

การนับจํานวน
จํานวนอาจารยประจํา
รวมที่ปฏิบัติงานจริง
และลาศึกษาตอ

การคิดรอบป
ปการศึกษา

คําอธิบายเพิ่มเติมพรอมตัวอยางการคํานวณ
กรณีสถาบันการศึกษาที่ไมอยูในสังกัดของกระทรวงศึกษาธิการ
และไมมรี ะบบตําแหนงวิชาการ ไมตองประเมินตัวบงชีน้ ี้
ตัวอยางในการคํานวณ
ในรอบปการศึกษา 2551 มหาวิทยาลัยแหงหนึ่งมีอาจารยประจําที่
ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาตอจํานวน 1,903 คน โดยเปนอาจารยประจํา
ที่ ไม มี ตําแหน งทางวิ ชาการจํ านวน 560 คน เป นอาจารย ประจํ าที่ มี
ตําแหนงผูชวยศาสตราจารยจํานวน 581 คน ตําแหนงรองศาสตราจารย
จํานวน 540 คน และตําแหนงศาสตราจารย จํานวน 222 คน
สัดสวนอาจารยประจําที่ดํารงตําแหนงอาจารย ผูชวยศาสตราจารย
รองศาสตราจารย และศาสตราจารยทางวิชาการ เปนดังนี้
ตัวตั้ง
- จํานวนอาจารยประจําทั้งหมดทีม่ ีตําแหนง ผศ. รศ. และ ศ.รวมกัน
= 581 + 540 + 222 =1,343 คน
- จํานวนอาจารยประจําทั้งหมดทีม่ ีตําแหนง รศ. ขึ้นไป
= 540 + 222 = 762 คน
ตัวหาร
- จํานวนอาจารยประจํา รวมทั้งที่ปฏิบัตงิ านจริงและลาศึกษาตอ
= 1,903 คน
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ตัวบงชี้

การนับจํานวน

การคิดรอบป

คําอธิบายเพิ่มเติมพรอมตัวอยางการคํานวณ
สูตรในการคํานวณ
จํานวนอาจารยประจําที่ดํารงตําแหนง ผศ. รศ. และ ศ. รวมกัน
X 100
จํานวนอาจารยประจํา รวมทั้งที่ปฏิบัตงิ านจริงและลาศึกษาตอ
และ
จํานวนอาจารยประจําที่ดํารงตําแหนง รศ. และ ศ. รวมกัน
X 100
จํานวนอาจารยประจํา รวมทั้งที่ปฏิบัตงิ านจริงและลาศึกษาตอ
ดังนั้น สัดสวนอาจารยประจําที่ดํารงตําแหนง ผศ. รศ. และศ.
=
และ

1,343
1,903

X 100

= 70.57 %

สัดสวนอาจารยประจําที่ดํารงตําแหนง รศ.ขึ้นไป
762
=
X 100
= 40.04 %
1,903
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ตัวบงชี้
2.7 มีกระบวนการสง เสริม การปฏิบัติตาม
จรรยาบรรณวิชาชีพของคณาจารย

2.9 รอยละของบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ได
งานทําและการประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ป

การนับจํานวน

การคิดรอบป
ปการศึกษา

ปการศึกษา

คําอธิบายเพิ่มเติมพรอมตัวอยางการคํานวณ
ใหพิจารณาตามประกาศคณะกรรมการขาราชการพลเรือนใน
สถาบันอุดมศึกษา วาดวยมาตรฐานจรรยาบรรณที่พึงมีในสถาบันอุดมศึกษา
ที่ กพอ. กําหนด เปนอยางนอย สําหรับเกณฑมาตรฐานระดับ 5 หมายถึง
มีการวิเคราะหและสรุปปจจัยเสี่ยง รวมถึงจัดทําแผนปองกันความเสี่ยงที่จะ
เกิดการทําผิดจรรยาบรรณและดําเนินการตามแผนที่กําหนด

การเกณฑทหาร ศึกษาตอ และอุปสมบท ไมนับวามีงานทํา และ
ใหนับเฉพาะผูทตี่ อบแบบสอบถามในเรื่องนั้น ๆ เทานั้น
ตัวอยางในการคํานวณ
ผลจากการศึกษาหลักฐาน ปการศึกษา 2551 ระหวางการตรวจเยี่ยม
มหาวิทยาลัยแหงหนึง่ พบวา ในปการศึกษา 2551 มีผสู ําเร็จการศึกษา
ในระดับปริญญาตรีที่เรียนในหลักสูตรภาคปกติและภาคพิเศษจากคณะ
ตาง ๆ 10 คณะ รวมทัง้ สิ้น 5,734 คน และไดตอบแบบสํารวจการมีงาน
ทําพรอมสงขอมูลใหกับมหาวิทยาลัยรวมทัง้ สิน้ 5,500 คน
จากการตอบแบบสํารวจเรื่องการมีงานทําจํานวน 5,500 คน พบวา
เปนผูสําเร็จการศึกษาทีไ่ มมงี านประจําทํากอนเขาศึกษาจํานวน 5,000 คน
และมีงานประจําทําอยูแลวจํานวน 500 คน เมื่อสําเร็จการศึกษาแลว
ผูสําเร็จการศึกษาที่ยงั ไมมงี านทําไดเขาศึกษาตอระดับบัณฑิตศึกษา
จํานวน 998 คน ลาอุปสมบท 1 คน เกณฑทหาร 1 คน และไดงานทํา
หรือมีกจิ การของตนเองที่มีรายไดประจําภายในระยะเวลา 1 ป นับจาก
สําเร็จการศึกษาจํานวน 3,800 คน
ตัวตั้ง
- จํานวนบัณฑิตปริญญาตรีทไี่ มมงี านทําประจํากอนเขาศึกษา และได
งานทําหรือประกอบอาชีพอิสระหลังสําเร็จการศึกษา = 3,800 คน
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ตัวบงชี้

การนับจํานวน

การคิดรอบป

คําอธิบายเพิ่มเติมพรอมตัวอยางการคํานวณ
ตัวหาร
- จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ไมมีงานทําประจํากอนเขาศึกษา
= 5,000คน
- จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ศึกษาตอระดับบัณฑิตศึกษา
ลาอุปสมบท และเกณฑทหาร = 998 + 1 + 1 = 1,000 คน
สูตรในการคํานวณ

จํานวนบัณฑิตระดับ ป.ตรีที่ไมมีงานทําประจํากอนเขาศึกษาและไดงานทําและประกอบอาชีพอิสระหลังสําเร็จการศึกษา
X 100
จํานวนบัณฑิตระดับ ป.ตรีที่ไมมีงานทําประจํากอนเขาศึกษา – จํานวนบัณฑิตระดับ ป.ตรีที่ศึกษาตอระดับบัณฑิตศึกษา และลา
อุปสมบทและเกณฑทหาร

ดั ง นั้ น ร อ ยละของบั ณ ฑิ ต ระดั บ ปริ ญ ญาตรี ที่ ไ ด ง านทํ า และการ
ประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ป เทากับ
3,800
X 100
=
= 95.00 %
5,000 – 1,000
2.10 รอยละของบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่
ไดรับเงินเดือนเริ่มตนเปนไปตามเกณฑ

ปการศึกษา

เงินเดือนหมายถึง เงินเดือนหรือรายรับหรือรายไดทไี่ ดรบั เปน
ประจําทุกเดือน
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ตัวบงชี้

การนับจํานวน

การคิดรอบป

คําอธิบายเพิ่มเติมพรอมตัวอยางการคํานวณ
ตัวอยางในการคํานวณ
ผลจากการศึกษาภาวะการมีงานทําของบัณฑิต มหาวิทยาลัย
แหงหนึ่ง มีจํานวนผูส ําเร็จการศึกษาทีไ่ มมงี านประจํากอนเขาศึกษา
และไดงานทําหรือมีกิจการของตนเองที่มรี ายไดประจําภายในระยะเวลา
1 ป นับจากสําเร็จการศึกษาจํานวน 3,800 คน โดยรับเงินเดือนรวม
รายไดประจําอื่นๆ จํานวน 8,200 .- บาท (ตามเกณฑ ก.พ.) จํานวน
2,567 คน ไดรับเงินเดือนรวมรายไดประจําอื่นๆ 8,500 - 12,000.- บาท
จํานวน 1,144 คน และไดรับเงินเดือนรวมรายไดประจําอื่นๆ 7,000 –
8,000 บาท จํานวน 89 คน
รอยละของบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ไดรับเงินเดือนเริ่มตนเปนไป
ตามเกณฑ เปนดังนี้
ตัวตั้ง
- จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรี ที่ไมมีงานทําประจํากอนเขาศึกษา
และไดงานทําหรือประกอบอาชีพอิสระและไดรับเงินเดือนเริ่มเปนไป
ตามเกณฑหรือสูงกวาเกณฑหลังสําเร็จการศึกษา = 2,567 + 1,144
= 3,711 คน
ตัวหาร
- จํานวนบัณฑิตปริญญาตรีทไี่ มมงี านทําประจํากอนเขาศึกษา และได
งานทําหรือประกอบอาชีพอิสระหลังสําเร็จการศึกษา = 3,800 คน
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ตัวบงชี้

การนับจํานวน

การคิดรอบป

คําอธิบายเพิ่มเติมพรอมตัวอยางการคํานวณ
สูตรในการคํานวณ

จํานวนบัณฑิตระดับ ป.ตรี ที่ไมมีงานทําประจํากอนเขาศึกษา และไดงานทําและประกอบอาชีพอิสระและไดรับเงินเริ่มตนเปน
ตามเกณฑ + บัณฑิตระดับ ป.ตรี ที่ไดงานทําและประกอบอาชีพอิสระและไดรับเงินเดือนเริ่มตนสูงกวาเกณฑหลังสําเร็จการศึกษา
X 100
จํานวนบัณฑิตระดับ ป.ตรี ที่ไมมีงานทําประจํากอนเขาศึกษาและไดงานทําหรือประกอบอาชีพอิสระหลังสําเร็จการศึกษา

ดังนั้ น รอยละของบัณ ฑิตระดับปริญญาตรีที่ไ ดรั บเงินเดือนเริ่ มตน
เปนไปตามเกณฑ เทากับ
=
2.12 รอยละของนักศึกษาปจจุบันและ
ศิษยเกาที่สําเร็จการศึกษาในรอบ 5 ป
ที่ผานมาทีไ่ ดรับการประกาศเกียรติคุณ
ยกยองในดานวิชาการ วิชาชีพ คุณธรรม
จริยธรรม กีฬา สุขภาพ ศิลปะและ
วัฒนธรรม และดานสิง่ แวดลอมในระดับชาติ
หรือนานาชาติ

1. นับซ้ําได หากนักศึกษา
หรือศิษยเกาผูน ั้นไดรับรางวัล
หรือประกาศเกียรติคุณหลาย
ครั้ง
2. ถาผูไดรับรางวัลหรือ
ประกาศเกียรติคณ
ุ เปน
ศิษยเกาหลายสถาบัน
สถาบันเหลานั้นตางก็สามารถ
นับรางวัลนั้นได

ปการศึกษา

3,711
3,800

X 100

= 97.66 %

ตัวอยางในการคํานวณ
จากการศึกษาหลักฐาน ปการศึกษา 2551 ระหวางการตรวจเยี่ยม
มหาวิ ท ยาลั ย แหง หนึ่ ง ซึ่ ง มี นั ก ศึก ษาป จ จุ บั น จาก 380 หลั ก สู ต ร
รวมทั้งสิ้น 27,768 คน จําแนกเปน นักศึกษาระดับระดับอนุปริ ญญา
380 คน ระดับปริญญาตรี 22,294 คน ระดับปริญญาโท 4,920 คน
และระดับปริญญาเอก 174 คน และมีศิษยเกาที่สําเร็จการศึกษาใน
รอบ 5 ปที่ ผานมาทั้ง หมดทุกระดับการศึกษารวม 36,700 คน
จําแนกเปนระดับอนุปริญญา 400 คน ระดับปริญญาตรี 26,000 คน
ระดับปริญญาโท 10,000 คน และระดับปริญญาเอก 300 คน
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ตัวบงชี้

การนับจํานวน
หมายเหตุ รางวัลหรือ
ประกาศเกียรติคณ
ุ ยกยองใน
ดานวิชาการวิชาชีพ หมายถึง
ผลงานทางวิชาการหรือ
วิชาชีพฯลฯที่ผานการแขงขัน
หรือไดรับการคัดเลือกใน
ระดับชาติหรือนานาชาติ

การคิดรอบป

คําอธิบายเพิ่มเติมพรอมตัวอยางการคํานวณ
จากจํานวนนักศึกษาปจจุบันและศิษยเกาที่สําเร็จการศึกษา ในรอบ
5 ปที่ผานมาทั้งหมดทุกระดับการศึกษา ไดรับรางวัลประกาศเกียรติคณ
ุ
ยกยองระดับชาติหรือนานาชาติในปการศึกษา 2551 จํานวนรวมทั้งสิ้น
36 คน จําแนกเปนรางวัลดานวิชาการวิชาชีพ 14 คน (เปนรางวัล
ผลงานวิจัยและหรือวิทยานิพนธ 4 คน ) ดานคุณธรรม จริยธรรม 10 คน
ดานกีฬา สุขภาพ 3 คน ดานศิลปะและวัฒนธรรม 3 คน และดาน
สิ่งแวดลอม 6 คน
รอยละของนักศึกษาปจ จุบันและศิษยเกาที่ สําเร็ จการศึกษาใน
รอบ 5 ป ที่ ผานมาที่ ไ ดรั บการประกาศเกี ยรติ คุณ ยกยอ งในดา น
วิช าการ วิช าชี พ คุ ณ ธรรม จริ ยธรรม กีฬ า สุข ภาพ ศิลปะและ
วัฒนธรรม และดานสิ่งแวดลอมในระดับชาติหรือนานาชาติ เปนดังนี้
1. สําหรับเกณฑทั่วไป การคิดคารอยละของตัวบงชี้ คํานวณมาจาก
ตัวตั้ง
- จํานวนนักศึกษาปจจุบันและศิษยเกาที่สําเร็จการศึกษา ในรอบ 5 ป
ที่ผานมาทั้ง หมดทุกระดับการศึกษาที่ ไดรับรางวัลทุ กประเภทในป
การศึกษาปจจุบัน = 36 คน
ตัวหาร
- จํานวนนักศึกษาปจจุบันและศิษยเกาที่สําเร็จการศึกษาในรอบ 5 ปี
ที่ผานมาทั้งหมดทุกระดับการศึกษา = 27,768 + 36,700 = 74,468 คน
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ตัวบงชี้

การนับจํานวน

การคิดรอบป

คําอธิบายเพิ่มเติมพรอมตัวอยางการคํานวณ
สูตรการคํานวณ

จํานวนนักศึกษาปจจุบันและศิษยเกาที่สําเร็จการศึกษาในรอบ 5 ปที่ผานมาทั้งหมดทุกระดับการศึกษาที่
ไดรับรางวัลทุกประเภทในปการศึกษาปจจุบัน
X 100
จํานวนนักศึกษาปจจุบันและศิษยเกาที่สําเร็จการศึกษาในรอบ 5 ปที่ผานมาทั้งหมดทุกระดับการศึกษา

ดังนั้น รอยละของนักศึกษาปจจุบันและศิษยเกาทีส่ ําเร็จการศึกษา
ในรอบ 5 ปที่ผานมาที่ไดรับการประกาศเกียรติคณ
ุ ยกยองในดาน
วิชาการ วิชาชีพ คุณธรรม จริยธรรม กีฬา สุขภาพ ศิลปะและ
วัฒนธรรม และดานสิง่ แวดลอมในระดับชาติหรือนานาชาติ
=

36
X 100
74,468

= 0.056 %

2. สําหรับเกณฑเฉพาะสถาบันที่เนนการผลิตบัณฑิตและวิจัย
การคิดคารอยละคิดเหมือนเกณฑทั่วไป ยกเวนเกณฑคะแนน 3
ขอ 2 โดยคํานวณมาจาก
ตัวตั้ง
จํ า น วน นั ก ศึ กษ าบั ณฑิ ต ศึ ก ษาป จจุ บั น และ ศิ ษ ย เ ก าร ะดั บ
บัณฑิตศึกษาที่สําเร็จการศึกษาในรอบ 5 ปที่ผานมาทั้งหมดที่ไดรับ
รางวั ล ประกาศเกี ย รติ คุ ณ ยกย อ งระดั บ ชาติ ห รื อ นานาชาติ จ าก
ผลงานวิจัยและหรือวิทยานิพนธ = 4 คน
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ตัวบงชี้

การนับจํานวน

การคิดรอบป

คําอธิบายเพิ่มเติมพรอมตัวอยางการคํานวณ
ตัวหาร
จํานวนนักศึกษาบัณฑิตศึกษาปจจุบันและศิษยเการะดับบัณฑิตศึกษา
ที่สําเร็จการศึกษาในรอบ 5 ปที่ผานมาทั้งหมด
= 4,920 + 174 + 10,000 + 300 = 15,394 คน
สูตรการคํานวณ

จํานวนนักศึกษาบัณฑิตศึกษาปจจุบันและศิษยเการะดับบัณฑิตที่สําเร็จการศึกษาในรอบ 5 ปที่ผานมาที่ไดรับรางวัล
จากผลงานวิจัยและหรือวิทยานิพนธในปการศึกษาปจจุบัน
X 100
จํานวนนักศึกษาบัณฑิตศึกษาปจจุบันและศิษยเการะดับบัณฑิตศึกษาที่สําเร็จการศึกษาในรอบ 5 ปที่ผานมาทั้งหมด

ดั ง นั้ น นั ก ศึ ก ษาบั ณ ฑิ ต ศึ ก ษาและศิ ษ ย เ ก า ที่ ไ ด รั บ รางวั ล จาก
ผลงานวิจัยและหรือวิทยานิพนธ
=

4
15,394

X 100

= 0.026 %

3. สําหรับเกณฑเฉพาะสถาบันที่เนนการผลิตบัณฑิตและพัฒนา
ศิลปวัฒนธรรม
การคิดคารอยละคิดเหมือนเกณฑทั่วไป ยกเวนเกณฑคะแนน 3
ขอ 2 โดยคํานวณมาจาก
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ตัวบงชี้

การนับจํานวน

การคิดรอบป

คําอธิบายเพิ่มเติมพรอมตัวอยางการคํานวณ
ตัวตั้ง
จํานวนนักศึกษาปจจุบันและศิษยเกาทีส่ ําเร็จการศึกษา ในรอบ 5 ป
ที่ผานมาทัง้ หมดทุกระดับการศึกษาที่ไดรับรางวัลดานศิลปะและ
วัฒนธรรมในปการศึกษาปจจุบัน = 3 คน
ตัวหาร
- จํานวนนักศึกษาปจจุบันและศิษยเกาที่สําเร็จการศึกษา ในรอบ 5 ป
ที่ผานมาทั้งหมดทุกระดับการศึกษา ที่ไดรับรางวัลทุกประเภทในป
การศึกษาปจจุบัน = 36 คน
สูตรการคํานวณ

จํานวนนักศึกษาปจจุบันและศิษยเกาที่สําเร็จการศึกษาในรอบ 5 ปที่ผานมาทั้งหมดทุกระดับการศึกษาที่ไดรับรางวัล
ดานศิลปะและวัฒนธรรมในปการศึกษาปจจุบัน
X 100
จํานวนนักศึกษาปจจุบันและศิษยเกาที่สําเร็จการศึกษาในรอบ 5 ปที่ผานมาทั้งหมดทุกระดับการศึกษาที่ไดรับ
รางวัลทุกประเภทในปการศึกษาปจจุบัน

ดั ง นั้ น นั ก ศึ ก ษาบั ณ ฑิ ต ศึ ก ษาและศิ ษ ย เ ก า ที่ ไ ด รั บ รางวั ล ด า น
ศิลปวัฒนธรรม
=

3
X 100
36

= 8.33 %
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2.13 ร อยละของอาจารย ประจํ าหลักสูต ร
บัณ ฑิ ต ศึกษาซึ่ ง มี คุณ สมบัติเปน ที่ ปรึ กษา
วิท ยานิ พนธ ที่ ทํ าหน า ที่ อาจารยที่ ป รึ ก ษา
วิท ยานิ พนธ (เฉพาะสถาบันที่เนนการ
ผลิตบัณฑิตและวิจัย)

การนับจํานวน
จํานวนอาจารยประจํา
(นับเฉพาะที่ปฏิบัตงิ านจริง)

การคิดรอบป
ปการศึกษา

คําอธิบายเพิ่มเติมพรอมตัวอยางการคํานวณ
การนับอาจารยประจําหลักสูตรบัณฑิตศึกษาซึ่งมีคุณสมบัตเิ ปนที่
ปรึ กษาวิ ท ยานิ พ นธ หากประจํ าอยูใ นสาขาหนึ่ ง แลว ไปเป น ที่
ปรึกษาวิทยานิพนธใหกับอีกสาขาหนึ่งทั้งในระดับคณะและสถาบัน
สามารถนํามานับได แตจะไมนับหากเปนอาจารยประจําหลักสูตร
ของสถาบันหนึ่ง และไปเปนที่ปรึกษาวิทยานิพนธใหอีกสถาบันหนึ่ง
ตัวอยางในการคํานวณ
ในรอบปการศึกษา 2551 มหาวิทยาลัยแหงหนึ่งมีอาจารยประจําที่
ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาตอจํานวน 1,903 คน โดยเปนอาจารยประจํา
หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาที่ปฏิบัติงานจริงและมีคุณสมบัติครบถวนที่
จะเปนอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธจํานวน 1,325 คน และทําหนาที่เปน
ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ 1,325 คน ในจํานวนนี้เปนอาจารยที่ปรึกษา
ใหกับมหาวิทยาลัยอื่นโดยไมเปนใหกับมหาวิทยาลัยตนเอง 76 คน
ตัวตั้ง
- จํานวนอาจารยประจําหลักสูตรบัณฑิตศึกษา ที่ทําหนาที่เปนที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ (นับเฉพาะที่ปฏิบัติงานจริง) = 1,325 – 76 = 1,249 คน

ตัวหาร
จํานวนอาจารยประจําหลักสูตรบัณฑิตศึกษาที่มีคุณสมบัติครบถวน ที่จะเปน
อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ (นับเฉพาะที่ปฏิบัติงานจริง) = 1,325 คน

สูตรในการคํานวณ
จํานวนอาจารยประจําหลักสูตรบัณฑิตศึกษาที่ทําหนาที่เปนอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ

X 100
จํานวนอาจารยประจําหลักสูตรบัณฑิตศึกษาที่มีคณ
ุ สมบัติครบถวนที่จะเปนอาจารย
ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ (เฉพาะที่ปฏิบัติงานจริง)
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การนับจํานวน

การคิดรอบป

คําอธิบายเพิ่มเติมพรอมตัวอยางการคํานวณ
ดังนั้น ร อ ยละของอาจารย ป ระจํ า หลั ก สู ต รบั ณ ฑิ ต ศึ ก ษาซึ่ ง มี
คุณ สมบั ติเปน ที่ ปรึ ก ษาวิท ยานิ พ นธที่ ทํ าหน า ที่ อาจารยที่ ปรึ กษา
วิทยานิพนธ (เฉพาะสถาบันที่เนนการผลิตบัณฑิตและวิจัย)
=

3.2 มีการสงเสริมกิจกรรมนักศึกษาที่
ครบถวนและสอดคลองกับคุณลักษณะของ
บัณฑิตที่พึงประสงค

4.1 มีการพัฒนาระบบและกลไกในการ
สนับสนุนการผลิตงานวิจัยและงาน
สรางสรรค

ปการศึกษา
(ใชปการศึกษาสําหรับ
ตัวบงชี้ที่ 3.1 ดวย)

ปการศึกษา
(ใชปการศึกษาสําหรับ
ตัวบงชี้ที่ 4.2 ดวย)

1,249
X 100 = 94.26 %
1,325

เกณฑมาตรฐานระดับ 2
ความหมายของกิจกรรมกีฬาและการสงเสริมสุขภาพ และความหมาย
ของกิจกรรมบําเพ็ญประโยชนและรักษาสิ่งแวดลอม เปนดังนี้
กิจกรรมกีฬาและการสงเสริมสุขภาพ หมายถึง การจัดกลุม
กิจกรรม ไมวาจะเปนกิจกรรมกีฬาหรือกิจกรรมสงเสริมสุขภาพจะ
อยูในกลุมเดียวกัน เชนเดียวกับ
กิจกรรมบําเพ็ญประโยชนและรักษาสิ่งแวดลอม หมายถึงการจัด
กลุมกิจกรรม ไมวาจะเปน กิจกรรมบําเพ็ญ ประโยชนห รือกิจ กรรม
รักษาสิ่งแวดลอมจะอยูในกลุมเดียวกัน
เกณฑมาตรฐานระดับ 4 “....ตอเนื่อง” หมายถึง นําผลการ
ประเมินไปพิจารณาเพื่อปรับปรุงการจัดกิจกรรมทุกครั้งหลังการ
ประเมิน
เกณฑมาตรฐานระดับ 6 เพิ่มเติมคําอธิบายดังนี้
“มีระบบและกลไกสงเสริมความรวมมือระหวางนักวิจยั กับองคกร
ภายนอกไมวาจะเปนภาครัฐหรือเอกชน หรือ อุตสาหกรรมอยางใด
อยางหนึ่งก็ได
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4.3 เงินสนับสนุนงานวิจัยและงาน
สรางสรรคจากภายในและภายนอกสถาบัน
ตอจํานวนอาจารยประจํา

การนับจํานวน
1. จํานวนอาจารยประจําให
นับรวมนักวิจัย แตไมนับ
รวมอาจารยประจําและ
นักวิจัยที่ลาศึกษาตอ
2. ใหนับจํานวนเงินที่มีการ
เซ็นสัญญารับทุนในป
การศึกษาหรือปงบประมาณ
หรือปปฏิทินนั้น ๆ ไมใช
จํานวนเงินที่เบิกจายจริง
3. การแบงสัดสวนจํานวน
เงินกรณีมีผูวิจัยจากหลาย
คณะหรือหลายสถาบัน
ใหแบงสัดสวนจํานวนเงิน
ตามที่คณะหรือสถาบัน
ตกลงกัน

การคิดรอบป
- สําหรับจํานวนเงิน
สามารถเลือกใชตาม
ปการศึกษา หรือ
ปงบประมาณ หรือ
ปปฏิทิน แตตองเปน
ระบบเดียวกันทุกปที่
ประเมินตอจากนี้ไป
- สําหรับจํานวนอาจารย
ประจําและนักวิจัย ใหใช
ตามปการศึกษา

คําอธิบายเพิ่มเติมพรอมตัวอยางการคํานวณ
ตัวอยางการคํานวณ
ในปการศึกษา 2551 (ระหวางวันที่ 1 มิถุนายน 2551 – 31
พฤษภาคม 2552) มหาวิทยาลัยแหงหนึ่งไดจัดสรรทุนวิจัยใหกับ
คณาจารยคณะตาง ๆ จํานวน 10 คณะ รวมทัง้ สิน้ 37,500,000 .บาท โดยมีคณาจารยทําสัญญารับทุน เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2551
ทั้งสิน้ 37,000,000.- บาท นอกจากนี้ มหาวิทยาลัยไดรบั ทุน
สนับสนุนงานวิจัยจากภายนอกและลงนามในสัญญารับทุนเมื่อวันที่
15 กันยายน 2551 โดยเปนทุนวิจัยตอเนื่องเปนเวลา 2 ป ในวงเงิน
ทั้งสิน้ 90,000,000.- บาท
มหาวิทยาลัยแหงนี้มีอาจารยประจําทั้งหมด (ปฏิบัติงานจริงและ
ลาศึกษาตอ) 1,903 คน บุคลากรสายสนับสนุนที่เปนนักวิจัยทั้งหมด
(ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาตอ) 490 คน โดยในปการศึกษาดังกลาว
มีอาจารยลาศึกษาตอ 90 คนและนักวิจัยลาศึกษาตอ 50 คน

21

ตัวบงชี้

การนับจํานวน

การคิดรอบป

คําอธิบายเพิ่มเติมพรอมตัวอยางการคํานวณ
เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสรางสรรคจากภายในและภายนอก
สถาบันตอจํานวนอาจารยประจํา เปนดังนี้
ตัวตั้ง
จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสรางสรรคทั้งภายใน
และภายนอกสถาบัน
= 37,000,000 + 45,000,000 = 82,000,000 .- บาท
ตัวหาร
จํานวนอาจารยประจํา และนักวิจัยเฉพาะที่ปฏิบัติงานจริง = (1,903
– 90) + (490 – 50) = 2,253 คน
สูตรในการคํานวณ
จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสรางสรรคจากภายในและภายนอกสถาบัน
จํานวนอาจารยประจําและบุคคลากรสายสนับสนุนที่เปนนักวิจัย (เฉพาะที่ปฏิบัติงานจริง)

ดังนั้น เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสรางสรรคจากภายในและ
ภายนอกสถาบันตอจํานวนอาจารยประจํา
=

82,000,000
2,253

= 36,395.92 บาท
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ตัวบงชี้
4.4 รอยละของงานวิจัยและงานสรางสรรค
ที่ตีพิมพเผยแพร ไดรับการจดทะเบียน
ทรัพยสินทางปญญา หรือนําไปใช
ประโยชนทั้งในระดับชาติและในระดับ
นานาชาติตอจํานวนอาจารยประจํา

การนับจํานวน
อาจารยประจํารวมนักวิจัย
(เฉพาะที่ปฏิบัตงิ านจริง)

การคิดรอบป
- สําหรับจํานวนงานวิจัย
และงานสรางสรรค
สามารถเลือกใชตาม
ปการศึกษา หรือ
ปงบประมาณ หรือ
ปปฏิทิน แตตองเปน
ระบบเดียวกันทุกปที่
ประเมินตอจากนี้ไป
- สําหรับจํานวนอาจารย
ประจําและนักวิจัย
ใหใชตามปการศึกษา

คําอธิบายเพิ่มเติมพรอมตัวอยางการคํานวณ
การนําผลงานวิจัยและงานสรางสรรคไปใชประโยชนในการเรียน
การสอนไมนับเปนการนําไปใชประโยชนระดับชาติ
การนับบทความทีต่ ีพิมพเผยแพรใหนับเฉพาะบทความจากการ
วิจัยและนําไปตีพิมพเผยแพรเทานัน้ โดยไมนับซ้ําหากเผยแพรหลาย
ครั้ง และไมนับบทความทางวิชาการอื่นๆทีไ่ มใชงานวิจัย
งานวิจัยและงานสรางสรรคทตี่ ีพิมพเผยแพร ตองเปนงานวิจัยและ
งานสรางสรรคทตี่ ีพิมพเผยแพรในระดับชาติหรือระดับนานาชาติ
เทานั้น
ทรัพยสินทางปญญา หมายความรวมถึง สิทธิบตั รและ
อนุสิทธิบัตรทัง้ ในและตางประเทศ
ตัวอยางในการคํานวณ
จากการตรวจสอบหลักฐานในระหวางการเยี่ยมชมมหาวิทยาลัย
แหงหนึ่ง พบวา ในปพ.ศ. 2551 มหาวิทยาลัยไดเผยแพรผลงานวิจัย
และงานสรางสรรคและการใชประโยชนจํานวนรวมทัง้ สิน้ 980 ชื่อเรื่อง
เปนผลงานที่ตีพิมพเผยแพรระดับชาติ 673 ชื่อเรื่อง และตีพิมพ
เผยแพรระดับนานาชาติ 157 ชื่อเรื่อง เปนผลงานที่จดทรัพยสินทาง
ปญญา จดสิทธิบัตร อนุบัตร จํานวน 136 ชื่อเรื่อง เปนผลงานที่
นําไปใชประโยชนระดับชาติหรือนานาชาติ 14 ชื่อเรื่อง
มหาวิทยาลัยแหงนี้มีอาจารยประจําทัง้ หมด (ปฏิบัตงิ านจริงและ
ลาศึกษาตอ) 1,903 คน บุคลากรสายสนับสนุนที่เปนนักวิจัยทั้งหมด
(ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาตอ) 490 คน โดยในปการศึกษาดังกลาว
มีอาจารยลาศึกษาตอ 90 คนและนักวิจัยลาศึกษาตอ 50 คน
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ตัวบงชี้

การนับจํานวน

การคิดรอบป

คําอธิบายเพิ่มเติมพรอมตัวอยางการคํานวณ
รอยละของงานวิจัยและงานสรางสรรคที่ตีพิมพเผยแพรไดรับการ
จดทะเบียนทรัพยสินทางปญญา หรือนําไปใชประโยชนทั้งในระดับ
ชาติและในระดับนานาชาติตอจํานวนอาจารยประจํา เปนดังนี้
ตัวตั้ง
จํ า นวนการเผยแพร ผ ลงานวิ จั ย และงานสร า งสรรค แ ละการใช
ประโยชน = 980 ชื่อเรื่อง
ตัวหาร
จํานวนอาจารยประจําและนักวิจัยเฉพาะที่ปฏิบัติงานจริง = (1,903 –
90) + (490 – 50) = 2,253 คน
สูตรในการคํานวณ
จํานวนการเผยแพรผลงานวิจัยงานสรางสรรคและการใชประโยชน
X 100
จํานวนอาจารยประจําและบุคคลากรสายสนับสนุนที่เปนนักวิจัย (เฉพาะที่ปฏิบัติงานจริง)

ดังนั้น รอยละของงานวิจัยและงานสรางสรรคที่ตีพิมพเผยแพร
ไดรับการจดทะเบียนทรัพยสนิ ทางปญญาหรือนําไปใชประโยชนทั้ง
ในระดับชาติและในระดับนานาชาติตอจํานวนอาจารยประจํา
=

980
2,253

X 100

= 43.50 %
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ตัวบงชี้
การนับจํานวน
4.5 รอยละของบทความวิจัยที่ไดรับการ
จํานวนอาจารยประจําและ
อางอิง (Citation) ใน refereed journal หรือ นักวิจัยทั้งหมด
ในฐานขอมูลระดับชาติหรือระดับนานาชาติ (รวมผูล าศึกษาตอดวย)
ตออาจารยประจํา
(เฉพาะสถาบันที่เนนการผลิตบัณฑิต
และวิจัย)

การคิดรอบป
- สําหรับจํานวนบทความ
วิจัยที่ไดรับการอางอิง
สามารถเลือกใชตาม
ปการศึกษา หรือ
ปงบประมาณ หรือ
ปปฏิทิน แตตองเปน
ระบบเดียวกันทุกปที่
ประเมินตอจากนี้ไป
- สําหรับจํานวนอาจารย
ประจําและนักวิจัย
ใหใชตามปการศึกษา

คําอธิบายเพิ่มเติมพรอมตัวอยางการคํานวณ
บทความทีไ่ ดรับการอางอิง หมายถึง บทความที่ถูกอางอิงโดย
งานวิจัยของผูอื่น
บทความวิจัยที่ไดรับการอางอิง (Citation) ใหนับตามปการศึกษา
หรือ ปงบประมาณ หรือ ปปฏิทิน หากมีการอางอิงทุกปใหนับเปน
ผลงานอางอิงไดทุกป หากบทความดังกลาวไดรับการอางอิงหลาย
ครั้งในปนั้น ๆ ใหนับไดเพียงครัง้ เดียวในปนั้น
ตัวอยางในการคํานวณ
ในป พ.ศ. 2551 มหาวิทยาลัยแหงหนึ่ง มีผลงานวิจัยที่ตีพิมพใน
วารสารวิชาการระดับชาติและระดั บนานาชาติ 680 ชื่ อเรื่อง โดยใน
จํานวนนี้ 137 ชื่อเรื่องถูกอางอิงโดยผลงานวิจัยอื่น ๆ ชื่อเรื่องละ 1-2
ครั้งในปนี้ และในปเดียวกันนี้ผลงานวิจัยของมหาวิทยาลัยที่ตีพิม พ
กอนป พ.ศ. 2551 จํานวน 800 ชื่อเรื่อง ถูกอางอิงโดยผลงานวิจัยอื่น ๆ
ชื่อเรื่ องละ 1-4 ครั้ ง โดยการอางอิง ดัง กลาว ปรากฏในฐานขอมู ล
Web of Science
มหาวิทยาลัยแหงนี้มีอาจารยประจําทัง้ หมด (ปฏิบัตงิ านจริงและ
ลาศึกษาตอ) 1,903 คน บุคลากรสายสนับสนุนที่เปนนักวิจัยทั้งหมด
(ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาตอ) 490 คน โดยในปการศึกษาดังกลาว
มีอาจารยลาศึกษาตอ 90 คนและนักวิจัยลาศึกษาตอ 50 คน
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ตัวบงชี้

การนับจํานวน

การคิดรอบป

คําอธิบายเพิ่มเติมพรอมตัวอยางการคํานวณ
ตัวตั้ง
- จํานวนบทความที่ไดรับการอางอิงฐานขอมูลตางๆ
ในป พ.ศ. 2551 = 800 + 137 = 937 ชื่อเรื่อง
ตัวหาร
- จํานวนอาจารยประจําและบุคคลากรสายสนับสนุนที่เปนนักวิจัย
ทั้งที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาตอ = 1,903 + 490 = 2,393 คน
สูตรในการคํานวณ
จํานวนการเผยแพรผลงานวิจัยงานสรางสรรคและการใชประโยชน
X 100
จํานวนอาจารยประจําและบุคคลากรสายสนับสนุนที่เปนนักวิจัย (รวมผูลาศึกษาตอดวย)

ดังนั้น รอยละของงานวิจัยและงานสรางสรรคที่ตีพิมพเผยแพร
ไดรับการจดทะเบียนทรัพยสนิ ทางปญญาหรือนําไปใชประโยชนทั้ง
ในระดับชาติและในระดับนานาชาติตอจํานวนอาจารยประจํา
=

937
2,393 X 100 = 39.16 %
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ตัวบงชี้
การนับจํานวน
การคิดรอบป
5.2 รอยละของอาจารยประจําที่มีสวนรวม จํานวนอาจารยประจําทั้งหมด
ปการศึกษา
ในการใหบริการทางวิชาการแกสังคม เปนที่ (ทัง้ ที่ปฏิบัติงานจริงและลา
(ใชปการศึกษาสําหรับทุกตัว
ปรึกษา เปนกรรมการวิทยานิพนธภายนอก ศึกษาตอ)
บงชี้ขององคประกอบทึ่ 5)
สถาบัน เปนกรรมการวิชาการ กรรมการ
วิชาชีพ ในระดับชาติหรือระดับนานาชาติ
ตออาจารยประจํา

คําอธิบายเพิ่มเติมพรอมตัวอยางการคํานวณ
- การใหบริ การทางวิชาการแกสัง คม หมายถึง กิจ กรรมหรื อ
โครงการใหบริการแกสังคมภายนอกสถาบันการศึกษา หรือเปนการ
ใหบริ การที่ จั ดในสถาบันการศึกษาโดยมีบุคคลภายนอกเขามาใช
บริการ
- ใหนับเฉพาะการเปนกรรมการวิทยานิพนธภายนอกสถาบัน เปน
วิท ยากรที่ อยูใ นแผนของสถาบัน และการเปน กรรมการวิช าการ
วิช าชี พ เปน ที่ ปรึ กษา ในหน วยงานระดับชาติ ไดแก หน วยงาน
ราชการ ระดั บ กรมหรื อ เที ย บเท า ขึ้ น ไป หรื อ รั ฐ วิ ส าหกิ จ หรื อ
องคการมหาชน หรือองคกรกลางระดับชาติทั้งภาครัฐและเอกชน
ตัวอยางในการคํานวณ
ผลจากการศึกษาหลักฐานปการศึกษา 2551 มหาวิทยาลัยแหงหนึ่ง
มีอาจารยประจําทั้งหมด (ปฏิบัตงิ านจริงและลาศึกษาตอ) 1,903 คน
บุคลากรสายสนับสนุนที่เปนนักวิจัยทั้งหมด (ปฏิบัติงานจริงและลา
ศึกษาตอ) 490 คน โดยในปการศึกษาดังกลาวมีอาจารยลาศึกษาตอ
90 คน และนักวิจัยลาศึกษาตอ 50 คน ในจํานวนดังกลาวมีอาจารย
ประจําที่ไปเปนกรรมการวิทยานิพนธภายนอกสถาบัน 450 คน เปน
กรรมการวิชาการ วิชาชีพในระดับชาติและนานาชาติ 76 คน เปน
วิทยากรที่อยูในแผนของสถาบัน 150 คน
ร อ ยละของอาจารย ป ระจํ า ที่ มี ส ว นร ว มในการให บ ริ ก ารทาง
วิชาการแกสังคม เปนที่ปรึกษา เปนกรรมการวิทยานิพนธภายนอก
สถาบัน เปนกรรมการวิชาการ กรรมการวิช าชีพ ในระดับชาติหรื อ
ระดับนานาชาติตออาจารยประจํา เปนดังนี้
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การนับจํานวน

การคิดรอบป

คําอธิบายเพิ่มเติมพรอมตัวอยางการคํานวณ
ตัวตั้ง
จํานวนอาจารยประจํ าทั้ ง หมดรวมลาศึกษาตอที่ มีสวนร วมในการ
บริการวิชาการ = 450 + 150 + 76 = 676 คน
ตัวหาร
จํานวนอาจารยประจําทั้งหมด (ที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาตอ)
= 1,903 คน
สูตรในการคํานวณ

จํานวนอาจารยประจําที่มีสวนรวมในการบริการวิชาการ เปนกรรมการวิทยานิพนธภายนอกสถาบัน
เปนกรรมการวิชาการ วิชาชีพ ในระดับชาติและนานาชาติ
X 100
จํานวนอาจารยประจําทั้งหมด (ทั้งที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาตอ)

ดังนั้น รอยละของอาจารยประจําที่มีสวนรวมในการใหบริการทาง
วิชาการแกสังคม เปนที่ปรึกษา เปนกรรมการวิทยานิพนธภายนอก
สถาบัน เปนกรรมการวิชาการ กรรมการวิชาชีพในระดับชาติหรือ
ระดับนานาชาติตออาจารยประจํา
=

676
X 100
1,903

= 35.52 %
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ตัวบงชี้
5.3 รอยละของกิจกรรมหรือโครงการบริการ
ทางวิชาการและวิชาชีพทีต่ อบสนองความ
ตองการพัฒนาและเสริมสรางความเขมแข็ง
ของสังคม ชุมชน ประเทศชาติและ
นานาชาติตออาจารยประจํา

การนับจํานวน
จํานวนอาจารยประจําทั้งหมด
(นับเฉพาะที่ปฏิบัตงิ านจริง)

การคิดรอบป
ปการศึกษา

คําอธิบายเพิ่มเติมพรอมตัวอยางการคํานวณ
การนับจํานวนกิจกรรมหรือโครงการบริการทางวิชาการและวิชาชีพใน
ตัวบงชี้นี้ ใหนับเฉพาะโครงการ หรือในกรณีที่โครงการไดระบุกิจกรรม
ไว ชั ดเจน ให นั บกิ จ กรรมแทนโครงการได เฉพาะกรณี ที่ กิ จ กรรม
เหลานั้นไดกําหนดวัตถุประสงค งบประมาณ ระยะเวลา เปาหมายผูเขา
รับบริการ และการประเมินกิจกรรมทุกกิจกรรมไวขัดเจน
ทัง้ นี้ สามารถนับซ้ําไดถาเปนโครงการ หรือกิจกรรมที่ดําเนินการ
กับกลุมเปาหมายที่แตกตางกัน
ตัวอยางในการคํานวณ
ในรอบปการศึกษา 2551 มหาวิทยาลัยแหงหนึ่ง มีอาจารยประจํา
ทั้งหมด (ปฏิบัตงิ านจริงและลาศึกษาตอ) 1,903 คน บุคลากรสาย
สนับสนุนที่เปนนักวิจัยทัง้ หมด (ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาตอ) 490
คน โดยในปการศึกษาดังกลาวมีอาจารยลาศึกษาตอ 90 คน และ
นักวิจัยลาศึกษาตอ 50 คน โดยในรอบปการศึกษาดังกลาว
มหาวิทยาลัยไดจัดทํากิจกรรมหรือโครงการบริการวิชาการตาง ๆ
ตามที่กําหนดไวในแผนของสถาบันรวมทัง้ สิ้น 744 โครงการ/กิจกรรม
รอยละของกิจกรรมหรือโครงการบริการทางวิชาการและวิชาชีพที่
ตอบสนองความตองการพัฒนาและเสริมสรางความเขมแข็งของสังคม
ชุมชน ประเทศชาติและนานาชาติตออาจารยประจํา เปนดังนี้
ตัวตั้ง
จํานวนกิจกรรมหรือโครงการบริการวิชาการ = 744 โครงการ/กิจกรรม
ตัวหาร
จํานวนอาจารยประจํา
= 1,903 – 90 = 1,813 คน
(นับเฉพาะที่ปฏิบัติงานจริง)
29
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การนับจํานวน

การคิดรอบป

คําอธิบายเพิ่มเติมพรอมตัวอยางการคํานวณ
สูตรในการคํานวณ
จํานวนกิจกรรมหรือโครงการบริการวิชาการ
X 100

จํานวนอาจารยประจํา (เฉพาะทีป่ ฏิบัติงานจริง)

ดังนั้น รอยละของกิจกรรมหรือโครงการบริการทางวิชาการและวิชาชีพ
ที่ตอบสนองความตองการพัฒนาและเสริมสรางความเขมแข็งของสังคม
ชุมชน ประเทศชาติและนานาชาติตออาจารยประจํา
=
5.4 รอยละของระดับความพึงพอใจของ
ผูรับบริการ

ปการศึกษา

744
X 100
1,813

= 41.04 %

ในตัวบงชี้นี้กําหนดใหนําผลการสํารวจความพึงพอใจของ
ผูรับบริการของสถาบันอุดมศึกษา โดยสํานักงาน ก.พ.ร. มาใชในตัว
บงชี้นสี้ ําหรับสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ สวนสถาบันอุดมศึกษาเอกชน
ใหใชผลสํารวจของสถาบันนั้น สําหรับการคํานวณตามเกณฑการ
ประเมินในกรณีทไี่ มมีผลสํารวจ ของ ก.พ.ร. ใหนําผลการสํารวจ
ความพึงพอใจเปนรายโครงการ/กิจกรรม มาคํานวณเปนภาพรวม
โดยใชสมการดังนี้
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การนับจํานวน

การคิดรอบป

คําอธิบายเพิ่มเติมพรอมตัวอยางการคํานวณ
ความพึงพอใจ =

å x in i
å n i

คาเฉลี่ยโครงการ/กิจกรรมที่ i (คะแนนเต็ม 5)
ni = จํานวนคนทีต่ อบแบบสอบถามของโครงการ/กิจกรรมที่ i
i = 1 ถึง p
p = จํานวนโครงการ/กิจกรรมทั้งหมด
ทั้งนี้ หากผลคํานวณได 3.51 ขึ้นไป
ไดคะแนน 3
หากไดระหวาง 2.51 - 3.50
ไดคะแนน 2
หากไดระหวาง 1.51 - 2.50
ไดคะแนน 1
และหากต่ํากวา 1.51
ไดคะแนน 0
ในกรณีที่สถาบันไมไดประเมินความพึงพอใจครบทุกกิจกรรม/
โครงการ ตามตัวบงชี้ที่ 5.3 จําเปนตองมีการประเมินความพึงพอใจ
ของผูรับบริการ อยางนอย 80% ของกิจกรรม/โครงการที่ดําเนินการ
(หากวัดระดับความพึงพอใจไมถึง 80 % ของกิจกรรม/โครงการที่
ใหบริการทั้งหมด จะใหไดเพียง 1 คะแนน ถึงแมวาผลการประเมิน
ระดับความพึงพอใจ จะได 3.51 ขึ้นไปก็ตาม)
การนับเปนแหลงบริการวิชาการระดับชาติหรือนานาชาติ พิจารณา
จากการมีเอกสารรับรองจากหนวยงานระดับชาติ หรือนานาชาติ เชน
วุฒิบัตร หรือใบรับรอง หรือหลักฐานการใหบริการวิชาการ
xi =

5.5 จํานวนแหลงใหบริการทางวิชาการและ
วิชาชีพที่ไดรับการยอมรับในระดับชาติหรือ
ระดับนานาชาติ (เฉพาะสถาบันที่เนนการ
ผลิตบัณฑิตและพัฒนาสังคม)

ปการศึกษา

31

ตัวบงชี้
6.1 มีระบบและกลไกในการทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรม

การนับจํานวน

7.5 ศักยภาพของระบบฐานขอมูลเพื่อ
การบริหาร การเรียนการสอน และการวิจัย
7.7 รอยละของอาจารยประจําที่ไดรับรางวัล 1. นับจํานวนอาจารยประจํา
ผลงานทางวิชาการหรือวิชาชีพในระดับชาติ และนักวิจัยทั้งหมด
หรือนานาชาติ
(นับรวมทัง้ ที่ปฏิบัติงานจริง
และลาศึกษาดวย)
2. นับซ้ําได หากอาจารย
และนักวิจัยนั้นไดรับรางวัล
หรือประกาศเกียรติคุณ
หลายรางวัล
หมายเหตุ รางวัล
หมายถึง ผลงานทาง
วิชาการหรือวิชาชีพฯลฯที่
ผานการแขงขันหรือไดรับ
การคัดเลือกในระดับชาติ
หรือนานาชาติ

การคิดรอบป
คําอธิบายเพิ่มเติมพรอมตัวอยางการคํานวณ
ปการศึกษา
เกณฑมาตรฐานระดับ 4 การดําเนินงานดานศิลปวัฒนธรรม และ
(ใชปการศึกษาสําหรับทุกตัว
เกณฑมาตรฐานระดับ 6 การเผยแพรและบริการดานศิลปวัฒนธรรม
บงชี้ขององคประกอบทึ่ 6) ทั้งในระดับชาติ และนานาชาติ หมายความถึง
การดําเนินงาน การเผยแพร และการบริการดานศิลปวัฒนธรรม
ในระดับชาติหรือนานาชาติอยางใดอยางหนึ่ง
ปการศึกษา
เกณฑมาตรฐานในตัวบงชี้นี้ครอบคลุมระบบฐานขอมูล
(ใชปการศึกษาสําหรับทุกตัว ทั้ง 3 ดาน ไดแก การบริหาร การเรียนการสอน และการวิจัยและ
บงชี้ขององคประกอบทึ่ 7) ผูบริหารสามารถใชฐานขอมูลดังกลาวในการตัดสินใจได
ปการศึกษา

ตัวอยางในการคํานวณ
ในรอบปการศึกษา 2551 มหาวิท ยาลัยแหง หนึ่ ง มี อาจารย
ประจําทั้งหมด (ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาตอ) 1,903 คน บุคลากร
สายสนับสนุนที่เปนนักวิจัยทั้งหมด (ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาตอ)
490 คน โดยในปการศึกษาดัง กลาวมี อาจารยลาศึกษาตอ 90 คน
และนักวิจัยลาศึกษาตอ 50 คน โดยในรอบปการศึ กษาดังกลาว
อาจารยและนักวิจัยของมหาวิทยาลัยไดรับรางวัลผลงานทางวิชาการ
หรือวิชาชีพในระดับชาติหรือนานาชาติในดานการวิจัย 56 คน ดาน
ศิลปะและวัฒนธรรม 27 คน และดานอื่น ๆ จํานวน 2 คน
รอยละของอาจารยประจําที่ไดรับรางวัลผลงานทางวิชาการหรือ
วิชาชีพในระดับชาติหรือนานาชาติ เปนดังนี้
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การนับจํานวน

การคิดรอบป

คําอธิบายเพิ่มเติมพรอมตัวอยางการคํานวณ
ตัวตั้ง
จํานวนอาจารยประจํา (รวมนักวิจัย) ไดรับรางวัลผลงานทางวิชาการ
หรือวิชาชีพ ในระดับชาติหรือนานาชาติรวมทุกประเภท = 56 + 27
+ 2 = 85 คน
ตัวหาร
จํานวนอาจารยประจําและนักวิจัยทั้งหมด (ทั้งที่ปฏิบัติงานจริงและลา
ศึกษาตอ) = 1,903 + 490 = 2,393 คน
สูตรในการคํานวณ

จํานวนอาจารยประจํา (รวมนักวิจัย) ที่ไดรางวัลผลงานวิชาการหรือวิชาชีพในระดับชาติหรือนานาชาติรวมทุกประเภท
X 100
จํานวนอาจารยประจําและนักวิจัยทั้งหมด (ทั้งที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาตอ)

ดังนั้น รอยละของอาจารยประจําที่ไดรับรางวัลผลงานทางวิชาการ
หรือวิชาชีพในระดับชาติหรือนานาชาติ
=

85 X 100
2,393

= 3.55 %

สําหรับเกณฑคะแนน 3 ในขอ 2 ของกลุมสถาบันที่เนนการผลิต
บัณฑิตและวิจัย และกลุม สถาบันที่เนนการผลิตบัณฑิตและพัฒนา
ศิลปวัฒนธรรม ใหคํานวณดังนี้
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การนับจํานวน

การคิดรอบป

คําอธิบายเพิ่มเติมพรอมตัวอยางการคํานวณ
สถาบันที่เนนการผลิตบัณฑิตและวิจัย
ตัวตั้ง
จํานวนอาจารยประจํา (รวมนักวิจัย) ที่ไดรับรางวัลผลงานทางวิชาการ
หรือวิชาชีพในระดับชาติหรือนานาชาติดานการวิจัย = 56 คน
ตัวหาร
จํานวนอาจารยประจํา (รวมนักวิจัย)ที่ไดรับรางวัลผลงานทางวิชาการหรือ
วิชาชีพในระดับชาติหรือนานาชาติรวมทุกประเภท = 56 + 27 + 2 = 85 คน
สูตรในการคํานวณ

จํานวนอาจารยประจํา(รวมนักวิจัย) ที่ไดรับรางวัลผลงานวิชาการหรือวิชาชีพ เปนผลงานดานการวิจัย
X 100
จํานวนอาจารยประจํา (รวมนักวิจัย) ที่ไดรางวัลผลงานวิชาการหรือวิชาชีพในระดับชาติหรือนานาชาติรวมทุกประเทพ

ดังนั้น รอยละของผูไดรับรางวัลผลงานทางวิชาการหรือวิชาชีพ ตอง
เปนรางวัลดานการวิจัย
=

56
85

X 100

= 65.88 %
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การนับจํานวน

การคิดรอบป

คําอธิบายเพิ่มเติมพรอมตัวอยางการคํานวณ
สถาบันที่เนนการผลิตบัณฑิตและพัฒนาศิลปวัฒนธรรม
ตัวตั้ง
จํานวนอาจารยประจํา (รวมนักวิจัย) ที่ไดรับรางวัลผลงานทางวิชาการ
หรือวิชาชีพในระดับชาติหรือนานาชาติดานศิลปะและวัฒนธรรม = 27 คน
ตัวหาร
จํ า นวนอาจารย ป ระจํ า (รวมนั กวิ จั ย ) ที่ ไ ดรั บ รางวั ลผลงานทาง
วิชาการหรือวิชาชีพในระดับชาติหรือนานาชาติรวมทุกประเภท
= 56 + 27 + 2 = 85 คน
สูตรในการคํานวณ

จํานวนอาจารยประจํา(รวมนักวิจัย ที่ไดรับรางวัลผลงานวิชาการหรือวิชาชีพ เปนผลงานดานศิลปะและวัฒนธรรม
X 100
จํานวนอาจารยประจํา (รวมนักวิจัย) ที่ไดรางวัลผลงานวิชาการหรือวิชาชีพในระดับชาติหรือนานาชาติรวมทุกประเภท

ดังนั้น รอยละของผูไดรับรางวัลผลงานทางวิชาการหรือวิชาชีพ
ตองเปนรางวัลดานศิลปะและวัฒนธรรม
=

27
85

X 100

= 31.76 %

35

ตัวบงชี้
7.9 ระดับความสําเร็จของการถายทอด
ตัวบงชี้และเปาหมายของระดับองคกรสู
ระดับบุคคล
8.2 มีการใชทรัพยากรภายในและภายนอก
สถาบันรวมกัน
9.3 ระดับความสําเร็จของการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายใน

การนับจํานวน

การคิดรอบป
ปการศึกษา

คําอธิบายเพิ่มเติมพรอมตัวอยางการคํานวณ
การจัดทําคํารับรองจะตองมีหลักฐานเอกสารแสดงการติดตามผล
การดําเนินงานตามตัวบงชี้ การจัดทํา strategy map สามารถดู
ตัวอยางของสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.)
โดยศึกษาเพิ่มเติมไดจากเว็บไซต www.opdc.go.th
ปงบประมาณ
เกณฑ มาตรฐานระดั บ 5 มี ผ ลการประหยั ด งบประมาณ
(ใชปง บประมาณสําหรับ ใหแ สดงหลัก ฐานการประหยั ดงบประมาณจากการใช ท รั พยากร
ตัวบงชี้ที่ 8.1 ดวย)
รวมกัน
ปการศึกษา
เกณฑ มาตรฐานระดับ 3
ให พิจ ารณาจากการสง รายงาน
(ใชปการศึกษาสําหรับ ประจําปที่เปนรายงานการประเมินคุณ ภาพภายใน ตอหนวยงานที่
ตัวบงชี้ที่ 9.1 และ 9.2 เกี่ยวของ ภายในเวลาที่กําหนด (ภายใน 120 วัน นับจากวันสิ้น ป
ดวย)
การศึกษาของแตละสถานศึกษา (ดูจากปการศึกษาที่ผานมา)
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