
เกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 
ประจำปีการศึกษา 2562 

ระดับมหาวิทยาลัย
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มาตรฐานที่ 1 ด้านผลลัพธ์ผู้เรียน   

 พันธกิจที ่สำคัญที ่สุดของสถาบันอุดมศึกษา คือ การผลิตบัณฑิต หรือการจัดกิจกรรมการเรียน       
การสอนให้ผู ้เรียนมีความรู้ในวิชาการและวิชาชีพ มีคุณลักษณะตามหลักสูตรที่กำหนด และสอดคล้องกับ
มาตรฐานการอุดมศึกษา พ.ศ. 2561 ใน 3 ประเด็น คือ 1) เป็นบุคคลที่มีความรู้ความสามารถ และความรู้รอบ
ด้านต่าง ๆ ในการสร้างสัมมาอาชีพ ความมั่นคงและคุณภาพชีวิตของตนเอง ครอบครัว ชุมชน และสังคม        
มีทักษะในการเรียนรู ้ตลอดชีว ิต โดยเป็นผู ้มีคุณธรรม ความเพียร มุ ่งมั ่น มานะ  บากบั ่น และยึดมั่น               
ในจรรยาบรรณวิชาชีพ 2) เป็นผู้ร่วมสร้างสรรค์นวัตกรรม มีทักษะศตวรรษที่ 21 มีความสามารถในการ     
บูรณาการศาสตร์ต่าง ๆ เพื่อพัฒนาหรือแก้ไขปัญหาสังคม มีคุณลักษณะความเป็นผู้ประกอบการ รู้เท่าทัน     
การเปลี ่ยนแปลงของสังคมและของโลก สามารถสร้างโอกาสและเพิ ่มมูลค่าให้กับตนเอง ชุมชน สังคม          
และประเทศ และ 3) เป็นพลเมืองที่เข้มแข็ง มีความกล้าหาญทางจริยธรรม ยึดมั่นในความถูกต้องรู้คุณค่า          
และรักษ์ความเป็นไทย ร่วมมือรวมพลังเพื ่อสร้างสรรค์การพัฒนาและเสริมสร้างสันติสุขอย่างยั ่งยืน                     
ทั้งในระดับครอบครัว ชุมชน สังคม และประชาคมโลก โดยผู้เรียนต้อง มีคุณลักษณะตามอัตลักษณ์ของ
มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ และสอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการผลิตบัณฑิต เพื่อมุ่งเน้น
เป้าหมายการจัดการศึกษาที่ผลการเรียนรู้ของนักศึกษาซึ่งเป็นการประกันคุณภาพบัณฑิตที่ได้รับคุณวุฒิแต่ละ
คุณวุฒิและสื่อสารให้สังคม ชุมชน รวมทั้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่าง ๆ ได้เชื่อมั่นถึงคุณภาพบัณฑิตเป็นไปตามที่
กำหนดไว้ในผลลัพธ์การเรียนรู้ในแต่ละหลักสูตร คุณภาพบัณฑิตในแต่ละหลักสูตรจะสะท้อนไปที่คุณภาพ
บัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ โดยพิจารณาจากผลการบริหารหลักสูตรโดยรวม 
ผลลัพธ์ การเรียนรู้  การมีงานทำ และคุณภาพผลงานวิจัยของนักศึกษาและผู ้สำเร ็จการศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษาในปีการศึกษานั้น ๆ โดยผลลัพธ์ผู้เรียนจะพิจารณาได้จากตัวบ่งชี้ ดังต่อไปนี้ 

ตัวบ่งชี้ จำนวน 7 ตัวบ่งช้ี คือ 
ตัวบ่งชี้ที่ 1.1  ผลการบริหารจัดการหลักสูตรโดยรวม (ตัวบ่งชี้ของสกอ.ที่ 1.1 ระดับสถาบัน)  
ตัวบ่งชี้ที่ 1.2 ร้อยละของนักศึกษาชั้นปีสุดท้ายที่สอบผ่านตามเกณฑ์การสอบมาตรฐานความรู้ 

ความสามารถด้านภาษาอังกฤษของนักศึกษาระดับปริญญาตรีที่มหาวิทยาลัย
กำหนด (ตัวบ่งชี้ใหม่) 

ตัวบ่งชี้ที่ 1.3 ร้อยละของนักศึกษาชั้นปีสุดท้ายที่สอบผ่านตามเกณฑ์มาตรฐานความรู้ 
ความสามารถด้านสมรรถนะดิจิทัลสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีที่มหาวิทยาลัย
กำหนด (ตัวบ่งชี้ใหม่) 

ตัวบ่งชี้ที่ 1.4  ผลงานนักศึกษาท่ีมีผลงานวิจัย หรืองานสร้างสรรค์ หรือนวัตกรรม หรือโครงงาน  
(ตัวบ่งชี้ใหม่) 

ตัวบ่งชี้ที่ 1.5  จำนวนหลักสูตรที่มีการกำหนดคุณลักษณะการเป็นผู้ประกอบการ (ตัวบ่งชี้ใหม่) 
ตัวบ่งชี้ที่ 1.6 การบริการนักศึกษาระดับปริญญาตรี (ตัวบ่งชี้ของสกอ.ที่ 1.4 ระดับสถาบัน) 
ตัวบ่งชี้ที่ 1.7 กิจกรรมนักศึกษาระดับปริญญาตรี (ตัวบ่งชี้ใหม)่ 
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ตัวบ่งชี้ท่ี 1.1  ผลการบริหารจัดการหลักสูตรโดยรวม (ตัวบ่งชี้ของสกอ.ที่ 1.1 ระดับสถาบัน)   

ชนิดของตัวบ่งช้ี  ผลลัพธ์ 

การคิดรอบป ี  ปีการศึกษา 

คำอธิบายตัวบ่งชี้   
ผลการดำเนินการของแต่ละหลักสูตรในสถาบัน ซึ่งสามารถสะท้อนคุณภาพของบัณฑิตในหลักสูตร     

ที่สถาบันรับผิดชอบ 

เกณฑ์การประเมิน  
ค่าเฉลี่ยของระดับคุณภาพของทุกหลักสูตรที่สถาบันรับผิดชอบ 

สูตรการคำนวณ  

ค่าเฉลี่ย = 
 ผลรวมของค่าคะแนนประเมินของทุกหลักสูตร  
 จำนวนหลักสูตรทั้งหมดที่สถาบันรับผิดชอบ  

หมายเหตุ:  
หลักส ูตรที ่ ได ้ร ับการร ับรองโดยระบบอื ่น ๆ ตามที ่คณะกรรมการประกันคุณภาพภายใน

ระดับอุดมศึกษาเห็นชอบ ไม่ต้องนำคะแนนการประเมินของหลักสูตรนั้นมาคำนวณในตัวบ่งชี้นี้ แต่ต้องรายงาน
ผลการรับรองตามระบบนั้น ๆ ในตัวบ่งชี้นี้ให้ครบถ้วน 
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ตัวบ่งชี้ท่ี 1.2  ร้อยละของนักศึกษาชั้นปีสุดท้ายที่สอบผ่านตามเกณฑ์การสอบมาตรฐานความรู้ 
ความสามารถด้านภาษาอังกฤษของนักศึกษาระดับปริญญาตรีที่มหาวิทยาลัย
กำหนด (ตัวบ่งชี้ใหม่) 

ชนิดของตัวบ่งช้ี  ผลลัพธ์ 

การคิดรอบปี  ปีการศึกษา 

คำอธิบายตัวบ่งช้ี 
 มหาวิทยาลัยมีการส่งเสริมสนับสนุนให้บัณฑิตมีความรู้ความสามารถด้านภาษาอังกฤษก่ อนสำเร็จ
การศึกษาตามเกณฑ์การสอบมาตรฐานความรู้ความสามารถด้านภาษาอังกฤษของนักศึกษาระดับปริญญาตรี ที่
มหาวิทยาลัยกำหนด 

เกณฑ์การประเมิน 
ค่าร้อยละของจำนวนนักศึกษาชั้นปีสุดท้ายที่สอบผ่านตามเกณฑ์การสอบมาตรฐานความรู้ความสามารถด้าน
ภาษาอังกฤษ ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี ทีม่หาวิทยาลัยกำหนด คะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 70 

สูตรการคำนวณ   

1. คำนวณค่าร้อยละของจำนวนนักศึกษาชั้นปีสุดท้ายศึกษาที่สอบผ่านตามเกณฑ์การสอบมาตรฐาน
ความรู้ ความสามารถด้านภาษาอังกฤษของนักศึกษาระดับปริญญาตรี ตามสูตร 

 

จำนวนนักศึกษาชั้นปีสุดท้ายที่สอบผ่านตามเกณฑ์การสอบมาตรฐานความรู้ 
ความสามารถด้านภาษาอังกฤษ ของนักศึกษาระดับปริญญาตรีที่มหาวิทยาลัย

กำหนด 

 

x 100 

จำนวนนักศึกษาชั้นปีสุดท้ายที่เข้าสอบทั้งหมด 

2. แปลงค่าร้อยละที่คำนวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 

คะแนนที่ได้= 

 ร้อยละของจำนวนนักศึกษาชั้นปีสุดท้ายที่สอบผ่านตามเกณฑ์การ
สอบมาตรฐานความรู้ความสามารถด้านภาษาอังกฤษ ของนักศึกษาระดับ

ปริญญาตรีที่มหาวิทยาลัยกำหนด  x 5 

ร้อยละ 70 
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ตัวบ่งช้ีที่ 1.3  ร้อยละของนักศึกษาชั้นปีสุดท้ายที่สอบผ่านตามเกณฑ์มาตรฐานความรู้ 
ความสามารถด้านสมรรถนะดิจิทัลสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี  
ที่มหาวิทยาลัยกำหนด (ตัวบ่งชี้ใหม่) 

ชนิดของตัวบ่งช้ี  ผลลัพธ์ 

การคิดรอบปี  ปีการศึกษา 

คำอธิบายตัวบ่งช้ี 
 มหาวิทยาลัยมีการส่งเสริมสนับสนุนให้บัณฑิตมีความรู้ความสามารถด้านสมรรถนะดิจิทัลก่อนสำเร็จ
การศึกษาตามมาตรฐานความรู้ความสามารถด้านสมรรถนะดิจิทัลสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ตามที่
มหาวิทยาลัยกำหนด  
 

เกณฑ์การประเมิน 
ค่าร้อยละของจำนวนนักศึกษาชั้นปีสุดท้ายที่สอบผ่านตามเกณฑ์มาตรฐานความรู้ความสามารถด้าน

สมรรถนะดิจิทัลสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีที่มหาวิทยาลัยกำหนด คะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 90 

สูตรการคำนวณ   

1. คำนวณค่าร้อยละของจำนวนนักศึกษาชั้นปีสุดท้ายศึกษาที่สอบผ่านตามเกณฑ์มาตรฐานความรู้
ความสามารถด้านสมรรถนะดิจิทัลที่มหาวิทยาลัยกำหนด ตามสูตร 

 

จำนวนนักศึกษาชั้นปีสุดท้ายที่สอบผ่านตามเกณฑ์มาตรฐานความรู้
ความสามารถด้านสมรรถนะดิจิทัลสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีที่มหาวิทยาลัย

กำหนด 

 

x 100 

จำนวนนักศึกษาชั้นปีสุดท้ายที่เข้าสอบทั้งหมด 

2. แปลงค่าร้อยละที่คำนวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 

คะแนนที่ได้ = 

 ร้อยละของจำนวนนักศึกษาชั้นปีสุดท้ายที่สอบผ่านตามเกณฑ์มาตรฐานความรู้
ความสามารถด้านสมรรถนะดิจิทัลสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีที่

มหาวิทยาลัยกำหนด  x 5 

ร้อยละ 90 
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ตัวบ่งช้ีที่ 1.4  ผลงานของนักศึกษาที่มีผลงานวิจัย หรืองานสร้างสรรค์ หรือนวัตกรรมหรือ 
โครงงาน (ตัวบ่งชี้ใหม)่ 

ชนิดของตัวบ่งช้ี  ผลลัพธ์ 

การคิดรอบป ี  ปีการศึกษา 

คำอธิบายตัวบ่งชี้   
ผลการดำเนินงานในการกำกับติดตามให้นักศึกษาสร้างผลงานวิจัย หรืองานสร้างสรรค ์หรือนวัตกรรม 

หรือโครงงาน เพื่อรองรับยุทธศาสตร์ในการพัฒนาประเทศ โดยการมีผลงานหรือการมีส่วนร่วมในการคิดและ
พัฒนาสร้างสรรค์นวัตกรรม 

เกณฑ์การประเมิน  
 

คะแนนที่ได้ = 
 คะแนนเฉลี่ยของผลงานของนักศึกษา 

 
จำนวนคณะทั้งหมด 

 
หมายเหตุ :  

1. การมีส่วนร่วม คือ นักศึกษาต้องมีส่วนร่วมในการคิดผลงานวิจัย หรืองานสร้างสรรค ์หรือนวัตกรรม 
หรือโครงงาน นั้นๆ  

2. ผลงานวิจัย หรืองานสร้างสรรค ์หรือนวัตกรรม หรือโครงงาน ของนักศึกษาสามารถนับไดทุ้กชั้นปี  
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ตัวบ่งช้ีที่ 1.5  จำนวนหลักสูตรที่มีการกำหนดคุณลักษณะการเป็นผู้ประกอบการ (ตัวบ่งชี้ใหม่) 

ชนิดของตัวบ่งช้ี  ผลลัพธ์ 

การคิดรอบปี  ปีการศึกษา 

คำอธิบายตัวบ่งช้ี 

มหาวิทยาลัยมีหลักสูตรที่ส่งเสริมให้นักศึกษามีความคิดริเริ ่มสร้างสรรค์ที่แปลกใหม่ รู ้จักพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ การบริการ รวมถึงนำเทคโนโลยีใหม่ๆ มาใช้ในการดำเนินชีวิต รู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงของสังคม
และของโลก  

เกณฑ์ประเมิน 

คะแนนที่ได้ = 

 คะแนนเฉลี่ยของจำนวนหลักสูตรที่มีคุณลักษณะเป็นผู้ประกอบการแต่ละ
คณะ  

จำนวนคณะทั้งหมด 

หมายเหตุ 
1. การวัดคุณลักษณะเป็นผู้ประกอบการ วัดหลักสูตรที่กำหนดคุณลักษณะการเป็นผู้ประกอบการ

เฉพาะหลักสูตรที่กำหนดไว้ใน มคอ. 2  
2. การวัดหลักสูตรที่มีคุณลักษณะเป็นผู้ประกอบการโดยต้องมีหน่วยวัดหรือเครื่องมือวัด 
3. มีการกำหนดรายวิชาที่เก่ียวข้องกับการเป็นผู้ประกอบการไว้ในหลักสูตร 
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ตัวบ่งชี้ท่ี 1.6  การบริการนักศึกษาระดับปริญญาตรี (ตัวบ่งชี้ของสกอ.ที่ 1.4 ระดับสถาบัน) 

ชนิดของตัวบ่งช้ี  กระบวนการ 

การคิดรอบปี  ปีการศึกษา 

คำอธิบายตัวบ่งช้ี 
 สถาบันอุดมศึกษาควรจัดบริการด้านต่าง ๆ ให้นักศึกษาอย่างครบถ้วนตั้งแต่การให้คำปรึกษา ทั้งด้าน
วิชาการและการใช้ชีวิต จัดบริการข้อมูลหน่วยงานที่ให้บริการ เช่น ทุนกู้ยืมการศึกษา แหล่งทุนการศึกษาต่อ 
การบริการจัดหางาน แหล่งข้อมูลการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ การเตรียมความพร้อมเพ่ือการทำงานเมื่อสำเร็จ
การศึกษา ข้อมูลข่าวสารความเคลื่อนไหวในและนอกสถาบันที่จำเป็นแก่นักศึกษาและศิษย์เก่า  

เกณฑ์มาตรฐาน  
1. จัดบริการให้คำปรึกษา แนะแนวด้านการใช้ชีวิตและการเข้าสู่อาชีพแก่นักศึกษาในสถาบัน 
2. มีการให้ข้อมูลของหน่วยงานที่ให้บริการกิจกรรมพิเศษนอกหลักสูตร แหล่งงานทั้งเต็มเวลาและ

นอกเวลาแก่นักศึกษา 
3. จัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมเพ่ือการทำงานเมื่อสำเร็จการศึกษาแก่นักศึกษา 
4. ประเมินคุณภาพของการจัดกิจกรรมและการจัดบริการในข้อ 1 – 3 ทุกข้อไม่ต่ำกว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5 
5. นำผลการประเมินจากข้อ 4 มาปรับปรุงพัฒนาการให้บริการและการให้ข้อมูล เพื่อส่งผลให้การ

ประเมินสูงขึ้นหรือเป็นไปตามความคาดหวังของนักศึกษา 
6. ให้ข้อมูลและความรู้ที่เป็นประโยชน์แก่ศิษย์เก่า 

เกณฑ์การประเมิน 
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการดำเนินการ  
1 ข้อ 

มีการดำเนินการ  
2 ข้อ 

มีการดำเนินการ  
3 - 4 ข้อ 

มีการดำเนินการ  
5 ข้อ 

มีการดำเนินการ  
6 ข้อ 
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ตัวบ่งชี้ท่ี 1.7  กิจกรรมนักศึกษาระดับปริญญาตรี (ตัวบ่งชี้ของสกอ.ที่ 1.5 ระดับสถาบัน) 

ชนิดของตัวบ่งช้ี  กระบวนการ 

การคิดรอบปี  ปีการศึกษา 

คำอธิบายตัวบ่งช้ี  
สถาบันอุดมศึกษาต้องส่งเสริมให้มีการจัดกิจกรรมนักศึกษาต่าง ๆ อย่างเหมาะสมและครบถ้วน 

กิจกรรมนักศึกษา หมายถึง กิจกรรมเสริมหลักสูตรที่ดำเนินการทั้งโดยสถาบันและโดยองค์กรนักศึกษา        
เป็นกิจกรรมที่ผู้เข้าร่วมจะมีโอกาสได้รับการพัฒนาสติปัญญา สังคม อารมณ์ ร่างกาย และคุณธรรมจริยธรรม
สอดคล้องกับคุณลักษณะของบัณฑิตท่ีพึงประสงค์  

เกณฑ์มาตรฐาน  
1. จัดทำแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาในภาพรวมของสถาบันโดยให้นักศึกษามีส่วนร่วมในการ

จัดทำแผนและการจัดกิจกรรม 
2. ในแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาให้ดำเนินกิจกรรมในประเภทต่อไปนี้ให้ครบถ้วน 

- กิจกรรมส่งเสริมคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ที่กำหนดโดยสถาบัน 
- กิจกรรมกีฬา หรือการส่งเสริมสุขภาพ 
- กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ หรือรักษาสิ่งแวดล้อม 
- กิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรม 
- กิจกรรมส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรม 

3. จัดกิจกรรมให้ความรู้และทักษะการประกันคุณภาพการศึกษาแก่นักศึกษา 
4. ทุกกิจกรรมที่ดำเนินการ มีการประเมินผลความสำเร็จตามวัตถุประสงค์ของกิจกรรมและนำผลการ

ประเมินมาปรับปรุงการดำเนินงานครั้งต่อไป 
5. ประเมินความสำเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา 
6. นำผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือปรับปรุงการจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนานักศึกษา 

เกณฑ์การประเมิน 
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการดำเนินการ  
1 ข้อ 

มีการดำเนินการ  
2 ข้อ 

มีการดำเนินการ  
3 - 4 ข้อ 

มีการดำเนินการ  
5 ข้อ 

มีการดำเนินการ  
6 ข้อ 
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มาตรฐานที่ 2 ด้านการวิจัยและนวัตกรรม 
 

สถาบันอุดมศึกษามีผลงานวิจัยที่เป็นการสร้างและประยุกต์ใช้องค์ความรู้ใหม่ สร้างสรรค์  นวัตกรรม
หรือทรัพย์สินทางปัญญา ที่เชื่อมโยงกับสภาพเศรษฐกิจ สังคม ศิลปวัฒนธรรม หรือสิ่งแวดล้อม ตามศักยภาพ
และอัตลักษณ์ของประเภทสถาบัน มีเครือข่ายความร่วมมือระหว่างสถาบันอุดมศึกษา องค์กรภาครัฐหรือ
เอกชน ทั้งในหรือต่างประเทศ ผลงานวิจัยและนวัตกรรมตอบสนองยุทธศาสตร์ชาติ ความต้องการจำเป็นของ
สังคม ชุมชน ภาครัฐและเอกชน และประเทศ ผลลัพธ์ของการวิจัยและนวัตกรรมมีผลกระทบสูงต่อการพัฒนา
ผู้เรียน การสร้างคุณภาพชีวิต หรือการสร้างโอกาส มูลค่าเพ่ิม และขีดความสามารถของประเทศในการแข่งขัน
ระดับนานาชาติ 
 
ตัวบ่งชี้ จำนวน 4 ตัวบ่งช้ี คือ 

ตัวบ่งชี้ที่ 2.1  ระบบและกลไกการบริหารและพัฒนางานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์หรือนวัตกรรม  
(ตัวบ่งชี้ของสกอ.ที่ 2.1 ระดับสถาบัน) 

 ตัวบ่งชี้ที่ 2.2 เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ (ตัวบ่งชี้ของสกอ.ที่ 2.2 ระดับสถาบัน) 
ตัวบ่งชี้ที่ 2.3  ผลงานวิชาการของอาจารย์ประจำและนักวิจัย (ตัวบ่งชี้ของสกอ.ที่ 2.3 ระดับสถาบัน) 
ตัวบ่งชี้ที่ 2.4  ผลงานวิจ ัยหรืองานสร้างสรรค์หรือนวัตกรรม ที ่ตอบสนองยุทธศาสตร์ชาติ 

ยุทธศาสตร์จังหวัด หรือยุทธศาสตร์วิจัยของมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ หรือความ
ต้องการของสังคมที่เกิดจากเครือข่ายความร่วมมือระหว่างสถาบันอุดมศึกษากับ
องค์กรภาครัฐหรือองค์กรภาคเอกชนทั้งในหรือต่างประเทศ (ตัวบ่งชี้ใหม่) 
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ตัวบ่งชี้ท่ี 2.1  ระบบและกลไกการบริหารและพัฒนางานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์  
(ตัวบ่งชี้ของสกอ.ที่ 2.1 ระดับสถาบัน) 

ชนิดของตัวบ่งช้ี  กระบวนการ 

การคิดรอบป ี  ปีการศึกษา 

คำอธิบายตัวบ่งช้ี  
สถาบันอุดมศึกษาต้องมีการบริหารจัดการงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ที่มีคุณภาพโดยมีแนวทางการ

ดำเนินงานที่เป็นระบบและมีกลไกส่งเสริมสนับสนุนครบถ้วนเพ่ือให้สามารถดำเนินการได้ตามแผนที่กำหนดไว้ 
ทั้งการสนับสนุนด้านการจัดหาแหล่งทุนวิจัยและการจัดสรรทุนวิจัยจากงบประมาณของมหาวิทยาลัยให้กับ
บุคลากร ส่งเสริมพัฒนาสมรรถนะแก่อาจารย์และนักวิจัยการสนับสนุนทรัพยากรที่จำเป็น ซึ่งรวมถึงทรัพยากร
บุคคล ทรัพยากรการเงิน เครื่องมืออุปกรณ์ที่เกี ่ยวข้องต่าง ๆ ตลอดจนจัดระบบสร้างขวัญและกำลังใจแก่
นักวิจัยอย่างเหมาะสม ตลอดจนมีระบบและกลไกเพ่ือช่วยในการคุ้มครองสิทธิ์ของงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์
ที่นำไปใช้ประโยชน์ 

เกณฑ์มาตรฐาน  
1. มีระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารงานวิจัยที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ในการบริหารงานวิจัยหรือ

งานสร้างสรรค์ 
2. สนับสนุนพันธกิจด้านการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์อย่างน้อยในประเด็นต่อไปนี้                                                                                                                                                     

- ห้องปฏิบัติการหรือห้องปฏิบัติงานสร้างสรรค์ หรือหน่วยวิจัย หรือศูนย์เครื่องมือ หรือศูนย์           
  ให้คำปรึกษาและสนับสนุนการวิจัย 
- ห้องสมุดหรือแหล่งค้นคว้าข้อมูลสนับสนุนการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ 
- สิ่งอำนวยความสะดวกหรือการรักษาความปลอดภัยในการวิจัยหรือการผลิตงานสร้างสรรค์ 
  เช่น ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ระบบรักษาความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการ     
- กิจกรรมวิชาการที่ส่งเสริมงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ เช่น การจัดประชุมวิชาการ การจัด
แสดงงานสร้างสรรค์ การจัดให้มีศาสตราจารย์อาคันตุกะหรือศาสตราจารย์รับเชิญ (Visiting 
professor)  

3. จัดสรรงบประมาณของสถาบันเพ่ือเป็นทุนวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ 
4. จัดสรรงบประมาณเพื่อสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ในการประชุม

วิชาการหรือการตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติ และมีการเผยแพร่ผลงานวิจัย หรือ
งานสร้างสรรค์ในการประชุมวิชาการหรือการตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติ 

5. มีการพัฒนาสมรรถนะอาจารย์และนักวิจัย มีการสร้างขวัญและกำลังใจตลอดจนยกย่องอาจารย์
และนักวิจัยที่มีผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ดีเด่น 

6. มีระบบและกลไกเพ่ือช่วยในการคุ้มครองสิทธิ์ของงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ท่ีนำไปใช้ประโยชน์
และดำเนินการตามระบบท่ีกำหนด 

 

เกณฑ์การประเมิน 
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการดำเนินการ  
1 ข้อ 

มีการดำเนินการ 
2 ข้อ 

มีการดำเนินการ    
3 - 4 ข้อ 

มีการดำเนินการ 
5 ข้อ 

มีการดำเนินการ 
6 ข้อ 
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ตัวบ่งชี้ท่ี 2.2  เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ (ตัวบ่งชี้ของสกอ.ที่ 2.2 ระดับสถาบัน) 

ชนิดของตัวบ่งช้ี  ปัจจัยนำเข้า 

การคิดรอบปี  ปีงบประมาณ 

คำอธิบายตัวบ่งช้ี  
ปัจจัยสำคัญที่ส่งเสริมสนับสนุนให้เกิดการผลิตงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ในสถาบันอุดมศึกษา       

คือ เงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ ดังนั้น สถาบันอุดมศึกษาจึงต้องจัดสรรเงินจากภายในสถาบัน
และที ่ได ้ร ับจากภายนอกสถาบันเพื ่อสนับสนุนการทำวิจัยหรืองานสร้างสรรค์อย่างมีประสิทธิภาพ              
ตามสภาพแวดล้อมและจุดเน้นของสถาบันนอกจากนั้นเงินทุนวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่สถาบันได้รับจากแหล่ง
ทุนภายนอกยังเป็นตัวบ่งชี้ที่สำคัญ ที่แสดงถึงศักยภาพด้านการวิจัยของสถาบัน โดยเฉพาะสถาบันที่อยู่ในกลุ่ม     
ที่เน้นการวิจัย 

เกณฑ์การประเมิน  
คะแนนที่ได้ในระดับสถาบัน เป็นค่าเฉลี่ยของคะแนนผลการประเมิน (เงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองาน

สร้างสรรค์จากภายในและภายนอกสถาบัน) ของทุกคณะและหน่วยงานวิจัยในสถาบัน 
 
 

คะแนนที่ได้ = 
 ผลรวมของผลการเมินเงินสนับสนุนงานวิจัยของทุกคณะ และหน่วยงานวิจัย 

 
จำนวนคณะและหน่วยงานวิจัยทั้งหมดในมหาวิทยาลัย 
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ตัวบ่งช้ีที่ 2.3  ผลงานวิชาการของอาจารย์ประจำและนักวิจัย  
(ตัวบ่งชี้ของสกอ.ที่ 2.3 ระดับสถาบัน) 

ชนิดของตัวบ่งช้ี  ผลลัพธ์ 

การคิดรอบป ี  ปีปฏิทิน 

คำอธิบายตัวบ่งชี้   
ผลงานวิชาการเป็นข้อมูลที่สำคัญในการแสดงให้เห็นว่าอาจารย์ประจำและนักวิจัยได้สร้างสรรค์ขึ้น

เพื่อแสดงให้เห็นถึงความก้าวหน้าทางวิชาการและการพัฒนาองค์ความรู้อย่างต่อเนื่องเป็นผลงานที่มีคุณค่า 
สมควรส่งเสริมให้มีการเผยแพร่และนำไปใช้ประโยชน์ทั้งเชิงวิชาการและการแข่ งขันของประเทศผลงาน
วิชาการอยู่ในรูปของบทความวิจัยหรือบทความวิชาการที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ
ระดับชาติ หรือระดับนานาชาติ ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI หรือ Scopus หรือตาม
ประกาศ ก.พ.อ.หรือ ระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษาว่าด้วยหลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการ
สำหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ. 2556 ผลงานได้รับการจดอนุสิทธิบัตรหรือสิทธิบัตร หรือเป็น
ผลงานวิชาการรับใช้สังคมที่ผ่านการประเมินตำแหน่งทางวิชาการแล้วผลงานวิจัยที่หน่วยงานหรือองค์กร
ระดับชาติว่าจ้างให้ดำเนินการ ตำราหรือหนังสือที่ใช้ในการขอผลงานทางวิชาการและผ่านการพิจารณาตาม
เกณฑ์การขอตำแหน่งทางวิชาการแล้ว  

เกณฑ์การประเมิน  
คะแนนที่ได้ในระดับมหาวิทยาลัยเป็นค่าเฉลี่ยของคะแนนผลการประเมินผลงานวิชาการของอาจารย์

ประจำและนักวิจัยของทุกคณะ และหน่วยงานวิจัยในมหาวิทยาลัย 

สูตรการคำนวณ 
         
 

คะแนนที่ได้ = 
 ผลรวมของคะแนนการประเมินผลงานวิชาการของทุกคณะ และหน่วยงานวิจัย 

 
จำนวนคณะและหน่วยงานวิจัยทั้งหมดในมหาวิทยาลัย 
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ตัวบ่งช้ีที่ 2.4  ผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์หรือนวัตกรรม ที ่ตอบสนองยุทธศาสตร์ชาติ  
ยุทธศาสตร์จังหวัดกาฬสินธุ์  ยุทธศาสตร์วิจัยของมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ หรือ
ความต ้องการของส ั งคมท ี ่ เ ก ิ ดจากเคร ือข ่ ายความร ่วมม ือระหว ่ าง
สถาบันอุดมศึกษากับองค์กรภาครัฐหรือองค์กรภาคเอกชนทั้งในหรือต่างประเทศ 
(ตัวบ่งชี้ใหม่) 

ชนิดของตัวบ่งช้ี  ผลลัพธ์ 

การคิดรอบป ี  ปีปฏิทิน 

คำอธิบายตัวบ่งช้ี 
 จำนวนผลงานวิจัย หรืองานสร้างสรรค์ หรือนวัตกรรม ที่ตอบสนองยุทธศาสตร์ชาติ ยุทธศาสตร์
จังหวัดกาฬสินธุ์ ยุทธศาสตร์วิจัยของมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ หรือความต้องการของสังคมที่เกิดจากเครือข่าย
ความร่วมมือระหว่างสถาบันอุดมศึกษากับองค์กรภาครัฐหรือองค์กรภาคเอกชนทั้งในหรือต่างประเทศ  

เกณฑ์การประเมิน 
 คะแนนที่ได้ในระดับมหาวิทยาลัยเป็นค่าเฉลี่ยของคะแนนผลการประเมิน  ผลงานวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค์หรือนวัตกรรม ที่ตอบสนองยุทธศาสตร์ชาติ ยุทธศาสตร์จังหวัดกาฬสินธุ์ ยุทธศาสตร์วิจัยของ
มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ หรือความต้องการของสังคมที่เกิดจากเครือข่ายความร่วมมือระหว่างสถาบันอุดมศึกษา
กับองค์กรภาครัฐหรือองค์กรภาคเอกชนทั้งในหรือต่างประเทศของทุกคณะ และหน่วยงานวิจัยในมหาวิทยาลัย 
 

 

คะแนนที่ได้ = 
 ผลรวมของคะแนนการประเมินผลงานวิจัยหรืองานสรา้งสรรค์หรือนวัตกรรม  

ที่ตอบสนองยุทธศาสตร์ชาติฯ 
 

 จำนวนคณะ และหน่วยงานวิจยัทั้งหมดในมหาวิทยาลัย  
 
 

หมายเหตุ 

เครือข่ายความร่วมมือ  หมายถึง การทำงานร่วมกันเป็นเครือข่ายระหว่างสถาบันการศึกษากับหน่วยงาน
ภาครัฐหรือภาคเอกชนหรือองค์กรภาคประชาชน โดยส่งเสรมิผลักดันให้เกิดความร่วมมือในการทำงาน การ
ประสานงาน ระหว่างสถาบันอุดมศึกษา หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชนและองค์กรภาคประชาชนในลักษณะ
การบริหารงานในรูปแบบเครือข่าย (Network) หรือเป็นหุ้นส่วน (Partnership) ในการรับผลประโยชน์ร่วมกัน
ในรูปแบบใดรูปแบบหนึ่ง 
ความต้องการของสังคม หมายถึง งานวิจัยที่เกิดจากการสำรวจความต้องการหรือการแสดงเจตจำนงของ
ชุมชน ท้องถิ่น หรือภาคีเครือข่ายของสถาบันการศึกษา ซึ่งสามารถเกิดขึ้นก่อน หรืออยู่ระหว่างการดำเนินการ 
หรือการนำผลงานวิจัยไปดำเนินการให้เป็นประโยชน์ต่อชุมชน ท้องถิ่น หรือภาคีเครือข่ายของ
สถาบันการศึกษา 
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มาตรฐานที่ 3 ด้านการบริการวิชาการ  
 
มหาวิทยาลัยให้บริการวิชาการเหมาะสม สอดคล้องกับบริบทและตอบสนองความต้องการของท้องถิ่น 

ชุมชน และสังคม ตามระดับความเชี่ยวชาญและอัตลักษณ์ของประเภทมหาวิทยาลัย โดยมีการบริหารจัดการ  
ที่ประสานความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัย ภาครัฐและภาคเอกชน ทั้งในและต่างประเทศ และมีความ
โปร่งใส ชัดเจน และตรวจสอบได้ ผลลัพธ์ของการบริการวิชาการนำไปสู่การเสริมสร้างความเข้มแข็ง และความ
ยั่งยืนของผู้เรียน ครอบครัว ชุมชน สังคม และประเทศชาติ 

 
ตัวบ่งชี้ จำนวน 2 ตัวบ่งช้ี คือ 

ตัวบ่งชี้ที่ 3.1  การบริการวิชาการแก่สังคม (ตัวบ่งชี้ของสกอ. ที่ 3.1 ระดับสถาบัน) 
ตัวบ่งชี้ที่ 3.2  จำนวนชุมชนที่ได้รับการพัฒนาโดยคณะและหน่วยงานเทียบเท่า (ตัวบ่งชี้ใหม่) 
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ตัวช้ีวัดที่ 3.1  การบริการวิชาการแก่สังคม (ตัวบ่งชี้ของสกอ. ที่ 3.1 ระดับสถาบัน) 

ชนิดของตัวบ่งช้ี  กระบวนการ 

การคิดรอบปี  ปีการศึกษา 

คำอธิบายตัวบ่งช้ี 
การบริการวิชาการเป็นภารกิจหลักอีกอย่างหนึ ่งของสถาบันอุดมศึกษา สถาบันควรคำนึงถึง

กระบวนการในการให้บริการวิชาการแก่สังคม โดยศึกษาความต้องการของกลุ่มเป้าหมายนำมาจัดทำแผน
บริการวิชาการ ทั้งการบริการวิชาการที่ทำให้เกิดรายได้ และการบริการวิชาการที่ สถาบันจัดทำเพื่อสร้าง
ประโยชน์แก่ชุมชนหรือสังคม โดยมีการประเมินความสำเร็จของการบริการวิชาการ และนำมาจัดทำเป็น
แผนการใช้ประโยชน์จนเกิดผลลัพธ์ที่สร้างความพึงพอใจต่อชุมชนและสังคมอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน 

เกณฑ์มาตรฐาน 
1. กำหนดชุมชนหรือองค์การเป้าหมายของการให้บริการวิชาการแก่สังคม โดยมีความร่วมมือระหว่าง

คณะหรือหน่วยงานที่เทียบเท่า  
2. จัดทำแผนบริการวิชาการโดยมีส่วนร่วมจากชุมชนหรือองค์การเป้าหมายที่กำหนดในข้อ 1 
3. ชุมชนหรือองค์การเป้าหมายได้รับการพัฒนาและมีความเข็มแข็งที่มีหลักฐานที่ปรากฏชัดเจน 
4. ชุมชนหรือองค์การเป้าหมายดำเนินการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 
5. สถาบันสามารถสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอกในการพัฒนาชุมชนหรือองค์การ

เป้าหมาย 
6. ทุกคณะมีส่วนร่วมในการดำเนินการตามแผนบริการวิชาการแก่สังคมของสถาบันตามข้อ 2 โดยมี

จำนวนอาจารย์เข้าร่วมไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของอาจารย์ทั้งหมดในสถาบัน ทั้งนี้ต้องมีอาจารย์มาจากทุกคณะ 
 
เกณฑ์การประเมิน 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการดำเนินการ 

1 ข้อ 
มีการดำเนินการ 

2 ข้อ 
มีการดำเนินการ 

3 - 4 ข้อ 
มีการดำเนินการ 

5 ข้อ 
มีการดำเนินการ 

6 ข้อ 
 
หมายเหตุ: หน่วยงานเทียบเท่า หมายถึง สถาบันวิจัยและพัฒนา 
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ตัวบ่งชี้ท่ี 3.2   จำนวนชุมชนที่ได้รับการพัฒนาโดยคณะหรือหน่วยงานเทียบเท่า (ตัวบ่งชี้ใหม่) 

ชนิดตัวบ่งชี้  ผลลัพธ์ 

การคิดรอบปี  ปีการศึกษา 

คำอธิบายตัวบ่งช้ี 
มหาวิทยาลัยเป็นมหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น โดยเน้นการพัฒนาชุมชนที่เกิดจากการมีส่วน

ร่วมของคณะหรือหน่วยงานเทียบเท่า 

เกณฑ์การประเมิน 
ค่าร้อยละของจำนวนชุมชนที่ได้รับการพัฒนาโดยมีส่วนร่วมจากทุกคณะหรือหน่วยงานเทียบเท่า       

ที่กำหนดไว้เป็นคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 100 

สูตรการคำนวณ   

1. คำนวณค่าร้อยละของจำนวนชุมชนที่ได้รับการพัฒนาโดยคณะหรือหน่วยงานเทียบเท่า ตามสูตร 

 
จำนวนชุมชนที่ได้รับการพัฒนาโดยคณะหรือหน่วยงานเทียบเท่า  

x 100 
จำนวนคณะทั้งหมดและหน่วยงานเทียบเท่า 

2. แปลงค่าร้อยละที่คำนวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 

คะแนนที่ได้ = 
 ร้อยละของจำนวนชุมชนที่ได้รับการพัฒนาโดยมีส่วนร่วมจากทุกคณะ 

หรือหน่วยงานเทียบเท่า  x 5 
ร้อยละ 100 

 
หมายเหตุ: หน่วยงานเทียบเท่า หมายถึง สถาบันวิจัยและพัฒนา 
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มาตรฐานที่ 4 ด้านศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทย  

มหาวิทยาลัยมีการจัดการเรียนรู้ การวิจัย หรือการบริการวิชาการ ซึ่งนำไปสู่การสืบสาน  การสร้าง
ความรู้ ความเข้าใจในศิลปวัฒนธรรมการปรับและประยุกต์ใช้ศิลปวัฒนธรรมทั้งของไทยและต่างประเทศ      
อย่างเหมาะสม ตามศักยภาพและอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย ผลลัพธ์ของการจัดการด้านศิลปวัฒนธรรมทำให้
เกิดความภาคภูมิใจในความเป็นไทยหรือการสร้างโอกาสและมูลค่าเพิ ่มให้กับผู้เรียน ชุมชน สังคม และ
ประเทศชาติ 

ตัวบ่งชี้ จำนวน 2 ตัวบ่งช้ี คือ 
ตัวบ่งชี้ที่ 4.1  ระบบและกลไกการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทย (ตัวบ่งชี้ใหม่) 
ตัวบ่งชี้ที่ 4.2  ผลงานด้านศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทยที่ได้รับรางวัลในระดับจังหวัดหรือ 

ระดับภูมิภาคหรือระดับชาติหรือระดับนานาชาติ (ตัวบ่งชี้ใหม่) 
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ตัวบ่งชี้ท่ี 4.1   ระบบและกลไกการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทย  (ตัวบ่งชี้ใหม่) 

ชนิดตัวบ่งชี้    กระบวนการ 

การคิดรอบปี  ปีการศึกษา 

คำอธิบายตัวบ่งช้ี 
 มหาวิทยาลัยต้องส่งเสริมสนับสนุน มีนโยบายแผนงาน โครงการ/กิจกรรม เพ่ือการบริหารจัดการงาน
ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทย ทั้งการอนุรักษ์ ฟื้นฟู สืบสาน เผยแพร่วัฒนธรรมไทย ภูมิปัญญา
ท้องถิ่นตามจุดเน้นของมหาวิทยาลัยอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 

เกณฑ์มาตรฐาน 
1. มีระบบและกลไกดำเนินงานด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทย 
2. มีแผนงานด้านการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทย 
3. มีส่งเสริมสนับสนุนศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทย กับการเรียนการสอน หรือการวิจัย หรือการ

บริการวิชาการ 
4. มีการประเมินผลความสำเร็จตามตัวชี้วัดในแผนงานและโครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและ

ความเปน็ไทย อย่างน้อยร้อยละ 80 
5. มีการนำผลประเมินในข้อ 4 มาปรับปรุงแผนงานด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทย 
6. เผยแพร่กิจกรรมหรือการบริการด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทย ต่อสาธารณชน 

ในระดับชาติหรือนานาชาติ 
 

เกณฑ์การประเมิน 
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการดำเนินการ 
1 ข้อ 

มีการดำเนินการ 
2 - 3 ข้อ 

มีการดำเนินการ 
4 ข้อ 

มีการดำเนินการ 
5 ข้อ 

มีการดำเนินการ 
6 ข้อ 
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ตัวบ่งช้ีที่ 4.2  ผลงานด้านศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทยที ่ได้รับรางวัลในระดับจังหวัด       
หรือระดับภูมิภาคหรือระดับชาติหรือระดับนานาชาติ (ตัวบ่งชี้ใหม่) 

ชนิดตัวบ่งชี้    ผลลัพธ์ 

การคิดรอบปี  ปีการศึกษา 

คำอธิบายตัวบ่งช้ี 
 มหาวิทยาลัยมีจำนวนผลงานหรือโครงการด้านศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทยที่ได้รับรางวัล        
ในระดับจังหวัดหรือระดับภูมิภาคหรือระดับชาติหรือระดับนานาชาติ 

เกณฑ์การประเมิน 
 โดยการแปลงค่าร้อยละของจำนวนผลงานหรือโครงการที่ได้รับรางวัลทั้ง ในระดับจังหวัดหรือระดับ
ภูมิภาคหรือระดับชาติหรือระดับนานาชาติเป็นค่าคะแนนระหว่าง เกณฑ์การประเมิน 0-5 ค่าร้อยละของ
จำนวนผลงานหรือโครงการที่ได้รับรางวัลทั้งในระดับจังหวัดหรือระดับภูมิภาคหรือระดับชาติหรือระดับ
นานาชาติ ที่กำหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 20 

สูตรคำนวณ 

1. คำนวณร้อยละของผลงานหรือโครงการด้านศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทยที่ได้รับรางวัลในระดับจังหวัด
หรือระดับภูมิภาคหรือระดับชาติหรือระดับนานาชาติ ตามสูตร 
 

 จำนวนผลงานหรือโครงการที่ได้รับรางวัลทั้งในระดับจังหวัดหรือระดับภูมิภาคหรือ
ระดับชาติหรือระดับนานาชาติ 

 

x 100 
จำนวนผลงานหรือโครงการที่เข้าประกวดทั้งหมด 

 
2. แปลงค่าร้อยละที่คำนวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 
 

คะแนนที่ได้  = 

 ร้อยละของผลงานหรือโครงการที่ได้รับรางวัลทั้งในระดับจังหวัดหรือระดับ
ภูมิภาคหรือระดับชาติหรือระดับนานาชาติ 

 

x 5 
ร้อยละ 20 

 

หมายเหตุ : โครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทยที่อยู่ในแผนปฏิบัติราชการประจำปี 
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มาตรฐานที่ 5 การบริหารจัดการ 
 
สถาบันอุดมศึกษาต้องให้ความสำคัญกับการบริหารจัดการโดยมีสภามหาวิทยาลัยทำหน้าที่ใน         

การกำกับดูแลการทำงานของมหาวิทยาลัยให้มีประสิทธิภาพ มหาวิทยาลัยจะต้องบริหารจัดการด้านต่าง ๆ    
ให้มีคุณภาพ เช่น ทรัพยากรบุคคล ระบบฐานข้อมูล การบริหารความเสี่ยง การบริหารทรัพยากรทั้งหมด ฯลฯ 
เพ่ือสัมฤทธิ์ผล ตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ โดยใช้หลักธรรมาภิบาล (Good Governance) 

 
ตัวบ่งช้ี จำนวน 6 ตัวบ่งช้ี คือ 

ตัวบ่งชี้ที่ 5.1 จำนวนหลักสูตรที ่ม ีการจัดการเร ียนการสอนควบคู ่ก ับการทำงาน (Work–  
Integrated Learning: WIL) หรือ ระบบสหกิจศึกษา (Co-operative Education: 
Co-op) (ตัวบ่งชี้ใหม่) 

ตัวบ่งชี้ที่ 5.2 อาจารย์ประจำที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก (ตัวบ่งชี้ของสกอ.ที่ 1.2 ระดับสถาบัน) 
ตัวบ่งชี้ที่ 5.3  อาจารย์ประจำที่ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ (ตัวบ่งชี้ของสกอ.ที่ 1.3 ระดับสถาบัน)  
ตัวบ่งชี้ที่ 5.4  การบริหารของสถาบันเพื่อการกำกับติดตามผลลัพธ์ตามพันธ์กลุ่มสถาบันและ 

เอกลักษณ์ของสถาบัน (ตัวบ่งชี้ของสกอ.ที่ 5.1 ข้อ 1 - 6 ระดับสถาบัน) 
 ตัวบ่งชี้ที่ 5.5 ผลการบริหารงานของคณะและหน่วยงานเทียบเท่า (ตัวบ่งชี้ใหม)่ 

ตัวบ่งชี้ที่ 5.6  ระบบกำกับติดตามการประกันคุณภาพ ในระดับอุดมศึกษา (ตัวบ่งชี้ใหม่)   
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ตัวบ่งช้ีที ่5.1 จำนวนหลักสูตรที ่มีการจัดการเรียนการสอนควบคู่กับการทำงาน (Work–
Integrated Learning: WIL)  ห ร ื อ ร ะ บ บ ส ห ก ิ จ ศ ึ ก ษ า  ( Co-operative 
Education: Co-op) (ตัวบ่งชี้ใหม่) 

ชนิดของตัวบ่งช้ี      ผลลัพธ์ 

การคิดรอบปี  ปีการศึกษา 

คำอธิบายตัวบ่งช้ี 

 การพัฒนาหลักสูตรแบบบูรณาการการเรียน-การสอนควบคู ่กับการทำงาน Work–Integrated 
Learning: WIL เป็นการจัดการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงานซึ่งเป็นการเรียนรู้เชิงประสบการณ์ที่ช่วยให้
นักศึกษามีโอกาสในการประยุกต์ความรู้ทักษะการทำงาน และทักษะเฉพาะที่สัมพันธ์กับวิชาชีพ ได้รู้จักชีวติที่
แท้จริงของการทำงาน และพัฒนาทักษะที่สถานประกอบการต้องการให้มีอยู่ในตัวบัณฑิต ดังนั้นมหาวิทยาลัย
จึงจำเป็นต้องให้ความสำคัญกับการจัดการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน (Work-integrated Learning, 
WIL) เพื่อเป็นการพัฒนาสมรรถนะของบัณฑิตของมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ให้มีคุณภาพและมีคุณลักษณะที่ตรง
กับความต้องการของสถานประกอบการและสามารถแข่งขันได้ในระดับสากล 

เกณฑ์การประเมิน 
ค่าร้อยละของจำนวนหลักสูตรที่บูรณาการการเรียน-การสอนควบคู่กับการทำงาน Work–Integrated 

Learning: WIL หรือระบบสหกิจศึกษา (Co-operative Education: Co-op) ที ่กำหนดไว้เป็นคะแนนเต็ม     
5 = ร้อยละ 50 

 
สูตรการคำนวณ 
1. คำนวณค่าร้อยละของจำนวนหลักสูตรที่บูรณาการการเรียน-การสอนควบคู ่กับการทำงาน Work–
Integrated Learning: WIL หรือระบบสหกิจศึกษา (Co-operative Education: Co-op) ตามสูตร 
 
 จำนวนหลักสูตรที่บูรณาการการเรียน-การสอนควบคู่กับการทำงาน Work–Integrated 

Learning: WIL หรือระบบสหกิจศึกษา (Co-operative Education: Co-op)  x 100 
จำนวนหลักสูตรทั้งหมด 

2. แปลงค่าร้อยละที่คำนวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 

คะแนนที่ได้ = 
 ร้อยละจำนวนหลักสูตรที่บูรณาการการเรียน-การสอนควบคู่กับการทำงาน Work–Integrated 

Learning: WIL หรือระบบสหกิจศึกษา (Co-operative Education: Co-op)  
 

x 5 
 ร้อยละ 50 
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ตัวบ่งช้ีที ่5.2   อาจารย์ประจำที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก (ตัวบ่งชี้ของสกอ.ที่ 1.2 ระดับสถาบัน) 

ชนิดของตัวบ่งช้ี  ปัจจัยนำเข้า   

การคิดรอบป ี  ปีการศึกษา 

คำอธิบายตัวบ่งชี้  
การศึกษาระดับอุดมศึกษาถือเป็นการศึกษาระดับสูงสุดที่ต้องการบุคลากรที่มีความรู้  ความสามารถ

และความลุ่มลึกทางวิชาการ เพ่ือปฏิบัติพันธกิจสำคัญของสถาบันในการผลิตบัณฑิต ศึกษาวิจัยเพ่ือการติดตาม
ความก้าวหน้าทางวิชาการและการพัฒนาองค์ความรู้ ดังนั้นสถาบันจึงควรมีอาจารย์ที่มีระดับคุณวุฒิทาง
การศึกษาที่ตรงหรือสัมพันธ์กับหลักสูตรที่เปิดสอนในสัดส่วนที่เหมาะสมกับพันธกิจหรือจุดเน้นของหลักสูตร  

เกณฑ์การประเมิน  แปลงค่าร้อยละของอาจารย์ประจำสถาบันที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก เป็นคะแนนระหว่าง0 – 5 

เกณฑ์เฉพาะสถาบันกลุ่ม ข และ ค 2   
ค่ารอ้ยละของอาจารย์ประจำที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกท่ีกำหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 40 ขึ้นไป 

สูตรการคำนวณ   

1. คำนวณค่าร้อยละของอาจารย์ประจำสถาบันที่มีวุฒิปริญญาเอกตามสูตร 

 จำนวนอาจารย์ประจำสถาบันที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก  
x 100 

จำนวนอาจารย์ประจำสถาบันทั้งหมด 
 
2. แปลงค่าร้อยละที่คำนวณได้ในข้อ1เทียบกับคะแนนเต็ม 5 
 

คะแนนที่ได้ = 
 ร้อยละของอาจารย์ประจำสถาบันที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก 

 x 5 
40 

หมายเหตุ 

1. คุณวุฒิปริญญาเอกพิจารณาจากระดับคุณวุฒิที่ได้รับหรือเทียบเท่าตามหลักเกณฑ์การพิจารณา
คุณวุฒิของกระทรวงศึกษาธิการ กรณีท่ีมีการปรับวุฒิการศึกษาให้มีหลักฐานการสำเร็จการศึกษาภายในรอบปี
การศึกษานั้น ทั้งนี้อาจใช้คุณวุฒิอื่นเทียบเท่าคุณวุฒิปริญญาเอกได้ สำหรับกรณีที่บางสาขาวิชาชีพมีคุณวุฒิอ่ืน
ที่เหมาะสมกว่า และต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

2. การนับจำนวนอาจารย์ประจำ ให้นับตามปีการศึกษาและนับทั้งที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาต่อ         
ในกรณีที่มีอาจารย์บรรจุใหม่ให้คำนวณตามเกณฑ์อาจารย์ประจำที่ระบุในคำชี้ แจงเกี่ยวกับการนับจำนวน
อาจารย์ประจำและนักวิจัย 
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ตัวบ่งช้ีที ่5.3   อาจารย์ประจำที่ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ (ตัวบ่งชี้ของสกอ.ที่ 1.3 ระดับสถาบัน) 

ชนิดของตัวบ่งช้ี  ปัจจัยนำเข้า  

การคิดรอบปี  ปีการศึกษา  

คำอธิบายตัวบ่งชี้  
สถาบันอุดมศึกษาถือเป็นขุมปัญญาของประเทศ และมีความรับผิดชอบที่จะต้องส่งเสริมให้อาจารย์ใน

สถาบันทำการศึกษาวิจัยเพื่อแสวงหาและพัฒนาองค์ความรู้ในศาสตร์สาขาวิชาต่าง  ๆ อย่างต่อเนื่อง เพ่ือ
นำไปใช้ในการเรียนการสอน รวมทั้งการแก้ไขปัญหาและพัฒนาประเทศ การดำรงตำแหน่งทางวิชาการเป็นสิ่ง
สะท้อนการปฏิบัติงานดังกล่าวของอาจารย์ตามพันธกิจ 

เกณฑ์การประเมิน   แปลงค่าร้อยละของอาจารย์ประจำที่ดำรงตำแหน่งทางวิชาการเป็นคะแนนระหว่าง 0 – 5 

เกณฑ์เฉพาะสถาบันกลุ่ม ข และ ค 2  
 ค่าร้อยละของอาจารย์ประจำสถาบันที่ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และ
ศาสตราจารย์รวมกัน ที่กำหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 60 ขึ้นไป  

สูตรการคำนวณ   

1. คำนวณค่าร้อยละของอาจารย์ประจำสถาบันที่ดำรงตำแหน่งทางวิชาการตามสูตร 
 

 

2. แปลงค่าร้อยละที่คำนวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 

คะแนนที่ได้ = 
 ร้อยละของอาจารย์ประจำสถาบันที่ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ 

 x 5 
60 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 จำนวนอาจารย์ประจำสถาบันที่ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ 
 x 100 

จำนวนอาจารย์ประจำสถาบันทั้งหมด 
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ตัวบ่งช้ีที ่5.4  การบริหารของสถาบันเพื่อการกำกับติดตามผลลัพธ์ตามพันธ์กลุ่มสถาบันและ
เอกลักษณ์ของสถาบัน (ตัวบ่งชี้ของสกอ.ที่ 5.1 ข้อ 1 - 6 ระดับสถาบัน) 

ชนิดของตัวบ่งช้ี        กระบวนการ 

การคิดรอบป ี   ปงบประมาณ (เกณฑขอที่ 1,2,3 และ 6) ปการศึกษา (เกณฑขอที่ 4 และ 5)  

คำอธิบายตัวบ่งชี้  
สถาบันอุดมศึกษามีพันธกิจหลัก คือ การเรียนการสอน การวิจัย การบริการทางวิชาการแก่สังคม และ  

การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ในการดำเนินพันธกิจหลัก สถาบันอุดมศึกษาจำเป็นต้องมีการจัดทำแผนเพ่ือ
กำหนดทิศทางการพัฒนาและการดำเนินงานของสถาบันให้สอดคล้องกับเป้าหมายและกลุ่มสถาบันตลอดจนมี
การบริหารทั้งด้านบุคลากร การเงิน และความเสี่ยง เพ่ือสนับสนุนการดำเนินงานตามพันธกิจหลักให้บรรลุตาม
เป้าหมายที่กำหนดไว้ 

เกณฑ์มาตรฐาน  
1. พัฒนาแผนกลยุทธ์จากผลการวิเคราะห์ SWOT กับวิสัยทัศน์ของสถาบัน และพัฒนาไปสู่แผนกล

ยุทธ์ทางการเงินและแผนปฏิบัติการประจำปีตามกรอบเวลาเพ่ือให้บรรลุผลตามตัวบ่งชี้และเป้าหมายของแผน
กลยุทธ์  
 2. การกำกับติดตามส่งเสริมสนับสนุนให้ทุกคณะดำเนินการวิเคราะห์ข้อมูลทางการเงินที่ประกอบไป
ด้วยต้นทุนต่อหน่วยในแต่ละหลักสูตร สัดส่วนค่าใช้จ่ายเพ่ือพัฒนานักศึกษา อาจารย์บุคลากร การจัดการเรียน
การสอนอย่างต่อเนื่อง เพ่ือวิเคราะห์ความคุ้มค่าของการบริหารหลักสูตร ประสิทธิภาพ ประสิทธิผลในการผลิต
บัณฑิต และโอกาสในการแข่งขัน 
 3. ดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ที่เป็นผลจากการวิเคราะห์และระบุปัจจัยเสี่ยงที่เกิดจาก
ปัจจัยภายนอก หรือปัจจัยที่ไม่สามารถควบคุมได้ที่ส่งผลต่อการดำเนินงานตามพันธกิจของสถาบันและให้
ระดับความเสี่ยงลดลงจากเดิม 
 4. บริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาลอย่างครบถ้วนทั้ง 10 ประการที่แสดงผลการดำเนินงานอย่าง
ชัดเจน 
 5. การกำกับติดตามส่งเสริมสนับสนุนให้ทุกหน่วยงานในสถาบันมีการดำเนินการจัดการความรู้ตามระบบ 
 6. การกำกับติดตามผลการดำเนินงานตามแผนการบริหารและแผนพัฒนาบุคลากรสายวิชาการและ      
สายสนับสนุน 
 
เกณฑ์การประเมิน  

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการดำเนินการ  

1 ข้อ 
มีการดำเนินการ 

2 ข้อ 
มีการดำเนินการ 

3 - 4 ข้อ 
มีการดำเนินการ 

5 ข้อ 
มีการดำเนินการ 

6 ข้อ 
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ตัวบ่งชี้ท่ี 5.5   ผลการบริหารงานของคณะและหน่วยงานเทียบเท่า (ตัวบ่งชี้ใหม)่ 

ชนิดของตัวบ่งช้ี   ผลลัพธ์ 

การคิดรอบปี  ปีการศึกษา 

คำอธิบายตัวบ่งช้ี  
ผลการดำเนินงานของคณะและหน่วยงานเทียบเท่า จะสามารถสะท้อนได้ว่ามหาวิทยาลัยได้มีการ

กำกับ ติดตาม และสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนในแต่ละหลักสูตรของแต่ละคณะและหน่วยงานเทียบเท่า 
ให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร เกณฑ์มาตรฐานที่เก่ียวข้องและกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ รวมทั้งมีผลการดำเนินงานในแต่ละพันธกิจ การบริหารจัดการอยู่ในระดับใด 

เกณฑ์การประเมิน  
คะแนนเฉลี่ยของผลการประเมินระดับคณะของทุกคณะ 

 

คะแนนที่ได้ = 
คะแนนเฉลี่ยของผลการประเมินระดับคณะของทุกคณะและหน่วยงานเทียบเท่า 

จำนวนคณะและหน่วยงานเทียบเท่า ทั้งหมดในมหาวิทยาลัย 
 
หมายเหตุ : คณะที่ดำเนินการตามระบบคุณภาพระบบอื่น ๆ ที ่คณะกรรมการประกันคุณภาพภายใ น
ระดับอุดมศึกษาเห็นชอบ และมีการประเมินตามระบบดังกล่าว ไม่ต้องนำคะแนนผลการประเมินของคณะนั้น      
มาคำนวณในตัวบ่งชี้นี้ แต่ต้องรายงานผลในตัวบ่งชี้นี้ให้ครบถ้วน 
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ตัวบ่งช้ีที่ 5.6   ระบบกำกับติดตามการประกันคุณภาพในระดับอุดมศึกษา (ตัวบ่งชี้ใหม่)   

ชนิดของตัวบ่งช้ี       กระบวนการ 

การคิดรอบปี  ปีการศึกษา 

คำอธิบายตัวบ่งช้ี   
 มหาวิทยาลัยมีหน้าที่กำกับการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาของหลักสูตร คณะ/หน่วยงาน
เทียบเท่า และมหาวิทยาลัย ในระดับอุดมศึกษา โดยมีการดำเนินงานตั้งแต่การควบคุมคุณภาพ การติดตาม
ตรวจสอบคุณภาพ และการพัฒนาคุณภาพ การพัฒนาตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประเมินจะมุ่งไปที่ระบบการ
ประกันคุณภาพการศึกษามากกว่าการประเมินคุณภาพ เพื่อให้สามารถส่งเสริม สนับสนุน กำกับติดตามการ
ดำเนินงานให้เป็นไปตามที่กำหนด สะท้อนการจัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพ  

เกณฑ์มาตรฐาน 
 1. มีระบบและกลไกในการดำเนินการประกันคุณภาพการศึกษาของหลักสูตร คณะ/หน่วยงาน
เทียบเท่า และมหาวิทยาลัยให้เป็นไปตามมาตรฐานการประกันคุณภาพในระดับอุดมศึกษา 
 2. มีคณะกรรมการการประกันคุณภาพการศึกษา ที่ทำหน้าที่กำกับติดตาม ให้เป็นไปตามระบบ        
ที่กำหนดในข้อ 1 และรายงานต่อสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา 
 3. มีการจัดสรรงบประมาณ หรือบุคลากร หรือวัสดุครุภัณฑ์ เพื ่อสนับสนุนการดำเนินงานของ
หลักสูตร คณะ/หน่วยงานเทียบเท่า และมหาวิทยาลัยในระดับอุดมศึกษาให้เกิดผลตามมาตรฐานการประกัน
คุณภาพ  
 4. นำผลการประเมินคุณภาพหลักสูตร คณะ/หน่วยงานเทียบเท่า เสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา 
 5. นำผลการประเมินและข้อเสนอแนะจากสภามหาวิทยาลัยมาจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพตาม
ข้อเสนอแนะ 

เกณฑ์การประเมิน   
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการดำเนินการ  
1 ข้อ 

มีการดำเนินการ 
2 ข้อ 

มีการดำเนินการ   
3 ข้อ 

มีการดำเนินการ 
4 ข้อ 

มีการดำเนินการ  
5 ข้อ 

 

 


