
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 8/2561 
วันพุธท่ี 12 กันยายน 2561 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PLANNING DIVISION 

คู่มือตัวชี้วัดแผนปฏิบัติการประจ าปี 2562 



 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 



ค ำชี้แจง 

 

 มหาวิทยาลัยศิลปากร ได้จัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ภายใต้กรอบของ
แผนพัฒนามหาวิทยาลัย พ.ศ.2560-2564 (ฉบับปรับแผน) เพ่ือเป็นกรอบในการด าเนินงานของมหาวิทยาลัย 
โดยมีการถ่ยทอดตัวชี้วัด ค่าเป้าหมายของแผนปฏิบัติดังกล่าวไปยังคณะวิชา/หน่วยงาน เพ่ือใช้เป็นแนวทางใน
การผลักดันตัวชี้วัดให้บรรลุเป้าหมายที่ก าหนด และประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะวิชา/หน่วยงาน ตามที่
ได้มีการเจรจาต่อรองร่วมกัน 

 ทั้งนี้เพ่ือให้เกิดความเข้าใจและวิธีการจัดเก็บข้อมูลตามตัวชี้วัดเป็นไปในทิศทางเดียวกัน ฝ่ายวางแผน
และพัฒนา จึงได้จัดท าคู่มือตัวชี้วัดแผนปฏิบัติการประจ าปี พ.ศ.2562 ซึ่งประกอบด้วย ค าอธิบายความหมาย 
หน่วยนับ วิธีการค าณวน และผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด เอกสารหลักฐานที่ เกี่ยวข้อง เพ่ือเป็นแนวทางในการ
ด าเนินงานให้สอดคล้องกับเป้าหมายที่ก าหนด และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าคู่มือฉบับนี้จะช่วยให้การด าเนินงานมี
ความชัดเจนต่อผู้ปฏิบัติงานทุกท่าน 

 

 

 

 

 

 

 

         มหาวิทยาลัยศิลปากร 

สิงหาคม 2561 

 



 
คู่มือตัวชี้วัดแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 2562 

 
เป้าหมายที่ 1  เป็นมหาวิทยาลัยชั้นน าที่มีมาตรฐานสากล 
นโยบายที่ 1.1 พัฒนานวัตกรรมจัดการศึกษาเพื่อผลิตบัณฑิตในศตวรรษที่ 21 
1.1.1 พัฒนานวัตกรรมเพื่อการศึกษา 
ตัวช้ีวัดที่ 1 ร้อยละของความพึงพอใจของนักศึกษาต่อการจัดการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัย (QS) 
หน่วยนับ : ร้อยละ 
ช่วงเวลา : ปีการศึกษา 2561  
ค าอธิบาย : 
 ความพึงพอใจของนักศึกษาต่อการจัดการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัย หมายถึง ความรู้สึกหรือทัศนคติของ
นักศึกษาที่มีต่อคุณภาพการจัดการเรียนการสอนของหลักสูตรที่นักศึกษาเข้ามาศึกษาในมหาวิทยาลัยศิลปากร ซึ่ง
ประเมินผ่านระบบประเมินการสอนทุกภาคการศึกษา ในแต่ละปีการศึกษาก่อนที่นักศึกษาจะเข้าไปดูผลการเรียนแต่ละ
รายวิชา  

แบบประเมินการเรียนการสอนดังกล่าวประกอบด้วย 4 ส่วน ได้แก่ ส่วนที่ 1 ความคิดเห็นเกี่ยวกับอาจารย์
ผู้สอน ส่วนที่ 2 นักศึกษาประเมินตนเองในด้านพฤติกรรม ส่วนที่ 3 การพัฒนาผลการเรียนรู้จากการเรียนการสอนวิชา
นี้ตามกรอบมาตฐานคุณวุฒิระดับชาติ 5 ด้าน และ ส่วนที่ 4 ความเหมาะสมของสภาพแวดล้อมในห้องเรียนและวัสดุ
อุปกรณ์ประจ าห้องเรียน  

คุณภาพการจัดการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัย หรือ Student Satisfaction – Teaching จึงหมายถึงค่า
คะแนนความพึงพอใจในส่วนที่ 1 และส่วนที่ 4 ในแต่ละรายวิชาที่มีนักศึกษาลงทะเบียนเรียนทั้งหมด 
 
ตารางและสูตรการค านวณ 
รายวิชา 

(i) 
หัวข้อในการ

ประเมินส่วนที่ 
1  [1-9 หัวข้อ] 

(Ai) 

คะแนนที่ได้
จากการ
ประเมิน  
[1-5] 

หัวข้อในการ
ประเมินส่วนที่ 
4  [1-4 หัวข้อ] 

(Bi) 

คะแนนที่ได้
จากการ
ประเมิน  
[1-5] 

จ านวน
นักศึกษาที่
ประเมินใน
แต่ละวิชา 

(Ni) 

ค่าคะแนนระดับความ
พึงพอใจเฉลี่ยที่ได้ 

(เต็ม 5) 

1 A1-A9 1-5 B1-B4 1-5 N1 (1-5)A1+(1-5)A2+..(1-5) 
A9+(1-5)B1+..(1-5)B4  
/ (13 x N1) 

2 A1-A9 1-5 B1-B4 1-5 N2 (1-5)A1+(1-5)A2+..(1-5) 
A9+(1-5)B1+..(1-5)B4  
/ (13 x N2) 

3 A1-A9 1-5 B1-B4 1-5 N3 (1-5)A1+(1-5)A2+..(1-5) 
A9+(1-5)B1+..(1-5)B4  
/ (13 x N3) 

: : : : : : : 
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รายวิชา 
(i) 

หัวข้อในการ
ประเมินส่วนที่ 
1  [1-9 หัวข้อ] 

(Ai) 

คะแนนที่ได้
จากการ
ประเมิน  
[1-5] 

หัวข้อในการ
ประเมินส่วนที่ 
4  [1-4 หัวข้อ] 

(Bi) 

คะแนนที่ได้
จากการ
ประเมิน  
[1-5] 

จ านวน
นักศึกษาที่
ประเมินใน
แต่ละวิชา 

(Ni) 

ค่าคะแนนระดับความ
พึงพอใจเฉลี่ยที่ได้ 

(เต็ม 5) 

i A1-A9  B1-B4  Ni ∑ (1-5)Ai + ∑ (1-5)Bi / 
(13 x Ni) 

∑ i ∑ (1-5)Ai ∑ (1-5)Bi ∑ Ni  ∑ (1-5)Ai + ∑ (1-5)Bi / 
(13 x ∑ Ni)  

 
ตัวอย่างการค านวณ : 
ราย
วิชา 
(i) 

จ านวน
นักศึกษา
ที่ประเมิน
ในแต่ละ
วิชา (Ni) 

หัวข้อในการประเมินส่วนที่ 1  [1-9 
หัวข้อ] (Ai) และคะแนนประเมิน 

แต่ละข้อ 

หัวข้อในการประเมินส่วนที่ 
4  [1-4 หัวข้อ] (Bi) และ

คะแนนประเมิน 
แต่ละข้อ 

ค่าคะแนนระดับความพึง
พอใจเฉลี่ยที่ได้ 

(เต็ม 5) 

1 คนที่ 1 A1=3, A2=4, A3=5, A4=5, A5=5, 
A6=4, A7=2, A8=4, A9=5 

B1=3, B2=4, B3=4, B4=4 
  

52/13 = 4.00 

คนที่ 2 A1=1, A2=2, A3=3, A4=4, A5=5, 
A6=5, A7=3, A8=2, A9=3 

B1=4, B2=4, B3=5, B4=4 
 

45/13 =3.46 
 

คนที่ 3 A1=2, A2=3, A3=3, A4=4, A5=3, 
A6=3, A7=4, A8=3, A9=4 

B1=4, B2=5, B3=5, B4=4 
 

47/13 =3.62 
 

คนที่ 4 A1=4, A2=4, A3=3, A4=4, A5=3, 
A6=3, A7=4, A8=3, A9=4 

B1=2, B2=5, B3=5, B4=4 
 

48/13 =3.69 
 

คนที่ 5 A1=4, A2=4, A3=3, A4=4, A5=2, 
A6=2, A7=4, A8=3, A9=4 

B1=2, B2=3, B3=4, B4=4 
 

43/13 =3.31 
 

คะแนนความพึงพอใจเฉลี่ยของรายวิชาที่ 1 (52+45+47+48+43)/(13
x5) = 235/65 = 3.62 

2 คนที่ 1 A1=3, A2=3, A3=3, A4=3, A5=3, 
A6=3, A7=3, A8=3, A9=3 

B1=4, B2=4, B3=4, B4=4 
 

43/13 =3.31 
 

คนที่ 2 A1=1, A2=2, A3=3, A4=4, A5=5, 
A6=5, A7=3, A8=2, A9=3 

B1=4, B2=4, B3=5, B4=4 
 

45/13 =3.46 
 

คนที่ 3 A1=2, A2=3, A3=3, A4=4, A5=3, 
A6=3, A7=4, A8=3, A9=4 

B1=4, B2=5, B3=5, B4=4 
 

47/13 =3.62 
 

คะแนนความพึงพอใจเฉลี่ยของรายวิชาที่ 2 (45+43+47)/13x3) = 
135/39 = 3.46 
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ราย
วิชา 
(i) 

จ านวน
นักศึกษา
ที่ประเมิน
ในแต่ละ
วิชา (Ni) 

หัวข้อในการประเมินส่วนที่ 1  [1-9 
หัวข้อ] (Ai) และคะแนนประเมิน 

แต่ละข้อ 

หัวข้อในการประเมินส่วนที่ 
4  [1-4 หัวข้อ] (Bi) และ

คะแนนประเมิน 
แต่ละข้อ 

ค่าคะแนนระดับความพึง
พอใจเฉลี่ยที่ได้ 

(เต็ม 5) 

คิดรวม 2 รายวิชา (ประเมิน 8 คน) (235+135)(13*8) =3.56  
 

(คะแนนระดับความพึงพอใจเฉลี่ยจากทุกรายวิชา) 
X 100 

คะแนนเต็ม 5 
 
ข้อมูลประกอบการพิจารณา (แหล่งข้อมูล / เอกสาร / หลักฐาน) : 
 - คณะวิชา 
 - ข้อมูลรายวิชาที่เปิดสอนในแต่ละภาคการศึกษา ผลรวมคะแนนจากแบบประเมินการเรียนการสอน ส่วนที่ 1 

ความคิดเห็นเกี่ยวกับอาจารย์ผู้สอน และ ส่วนที่ 4 ความเหมาะสมของสภาพแวดล้อมในห้องเรียนและวัสดุ
อุปกรณ์ประจ าห้องเรียน จ านวนนักศึกษาท่ีประเมินการเรียนการสอน 

 - จ านวนนักศึกษาที่ตอบแบบประเมินการเรียนการสอนจะต้องไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 ของจ านวนนักศึกษาที่
ลงทะเบียนในแต่ละรายวิชา  
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ตัวช้ีวัดที่ 2 ระดับความพึงพอใจ (ผลส ารวจความคิดเห็น) ของนักศึกษาต่อคุณภาพชีวิตและประสบการณ์ท่ีได้รับ (QS) 
หน่วยนับ : ระดับ 
ช่วงเวลา : ปีงบประมาณ 2562 
ค าอธิบาย : 
 คุณภาพชีวิตของนักศึกษา หมายถึง คุณภาพชีวิตทั้งด้านกายภาพ สิ่งแวดล้อมและสุขภาพ  
  ประสบการณ์ที่นักศึกษาได้รับ หมายถึง ประสบการณ์ที่ได้รับตั้งแต่เริ่มต้นเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยศิลปากร 
ทั้งในและนอกหลักสูตร 
  ในการส ารวจความคิดเห็นของนักศึกษาต่อคุณภาพชีวิต และประสบการณ์ที่ได้รับตามความหมายตัวชี้วัดนี้ 
มหาวิทยาลัยจะด าเนินการโดยให้หน่วยงานภายนอกด าเนินการส ารวจเพ่ือให้ได้ความคิดเห็นที่ใกล้เคียงกับความเป็น
จริงมากท่ีสุด และเพ่ือให้เกิดประโยชน์ในการน าผลการส ารวจไปปรับปรุงการด าเนินงานของมหาวิทยาลัยต่อไป 
 
วิธีการค านวณ : 
   ผลรวมของค่าคะแนนที่ได้จากการส ารวจความเห็นของนักศึกษาต่อคุณภาพชีวิต    
           จ านวนนักศึกษาที่ตอบแบบส ารวจทั้งหมด 
 
ข้อมูลประกอบการพิจารณา (แหล่งข้อมูล/เอกสาร/หลักฐาน) : 
  - กองแผนงาน 
 
 
หมายเหตุ เป็นตัวชี้วัดเดียวกับตัวชี้วัดที่ 2 ของโครงการ 1.3.1 ปรับปรุงกายภาพ ภูมิทัศน์ สิ่งแวดล้อม และความ
ปลอดภัยของวิทยาเขต ในแผนพัฒนามหาวิทยาลัย 
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ตัวช้ีวัดที่ 3 ร้อยละของบัณฑิตที่ได้งานท า หรือประกอบอาชีพอิสระในระยะเวลา 1 ปี 
หน่วยนับ : ร้อยละ  
ช่วงเวลา : ระยะเวลา 1 ปี หลังส าเร็จการศึกษา (บัณฑิตส าเร็จการศึกษาปีการศึกษา 2560) 
ค าอธิบาย : 
 บัณฑิตปริญญาตรีที่ส าเร็จการศึกษาในหลักสูตรภาคปกติ ภาคพิเศษ และภาคนอกเวลาในสาขานั้นๆ ที่ได้งาน
ท า หรือมีกิจการของตนเองที่มีรายได้ประจ า ภายในระยะเวลา 1 ปี นับจากวันที่ส าเร็จการศึกษา เมื่อเทียบกับบัณฑิต
ที่ส าเร็จการศึกษาในปีการศึกษานั้น 
 การนับการมีงานท า นับกรณีการท างานสุจริตทุกประเภทที่สามารถสร้างรายได้เข้ามาประจ าเพ่ือเลี้ยงชีพ
ตนเองได้ การนับจ านวนผู้มีงานท าของผู้ส าเร็จการศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนในภาคพิเศษหรือภาคนอกเวลาให้นับเฉพาะ
ผู้ที่เปลี่ยนงานใหม่หลังส าเร็จการศึกษาเท่านั้น 
 กองแผนงานเก็บข้อมูลรอบ 6 เดือน ตั้งแต่ขึ้นทะเบียนบัณฑิตจนถึงวันรับพระราชทานปริญญาบัตร หลังจาก
นั้นกองแผนงานจะประสานงานและส่งข้อมูลบัณฑิตที่ยังไม่มีงานท า และไม่ได้ศึกษาต่อ ให้คณะวิชาติดตามต่อไป และ
รายงานข้อมูลมาที่กองแผนงาน เพ่ือรวบรวมข้อมูลให้ครบระยะเวลา 1 ปี หลังจากบัณฑิตส าเร็จการศึกษา 
 
วิธีการค านวณ 
 

(จ านวนบัณฑิตที่ได้งานท าหรือประกอบอาชีพอิสระในระยะเวลา 1 ปี  
หลังส าเร็จการศึกษา) X 100 

(จ านวนบัณฑิตที่ตอบแบบส ารวจทั้งหมด) 
  
หมายเหตุ :  

1. เอกสาร/หลักฐาน การค านวณนี้ไม่น าผู้ส าเร็จการศึกษาที่ศึกษาต่อ เกณฑ์ทหาร อุปสมบท และบัณฑิตที่มีงาน
ท าอยู่ก่อนส าเร็จการศึกษา แต่ไม่ได้เปลี่ยนงาน มาพิจารณา (ต้องมีการรายงานข้อมูลจ านวนบัณฑิตที่ศึกษา
ต่อ เกณฑ์ทหาร อุปสมบท และบัณฑิตท่ีมีงานท าอยู่ก่อนส าเร็จการศึกษา แต่ไม่ได้เปลี่ยนงาน) 

2. จ านวนบัณฑิตท่ีตอบแบบส ารวจจะต้องไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 ของจ านวนบัณฑิตท่ีส าเร็จการศึกษา 
 

ข้อมูลประกอบการพิจารณา (แหล่งข้อมูล / เอกสาร / หลักฐาน) : 
 - กองแผนงาน 
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ตัวช้ีวัดที่ 4 ร้อยละความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต 
หน่วยนับ : ร้อยละ 
ช่วงเวลา : ระยะเวลา 1 ปี หลังส าเร็จการศึกษา (บัณฑิตส าเร็จการศึกษาปีการศึกษา 2560) 
ค าอธิบาย : 
 การสอบถามความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต อิงตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (Thai 
Qualifications Framework for Higher Education: TQF) ซึ่งได้มีการก าหนดคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์
ตามท่ีหลักสูตรก าหนดไว้ใน มคอ.2 ซึ่งครอบคลุมผลการเรียนรู้อย่างน้อย 5 ด้าน คือ  

1) ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
2) ด้านความรู้  
3) ด้านทักษะทางปัญญา 
4) ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ  
5) ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
  
คณะวิชาซึ่งเป็นเจ้าของหลักสูตรทุกหลักสูตรที่มีบัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษา และได้งานท า เป็นกลไกส าคัญใน

การติดตามคุณภาพของบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒริะดับอุดมศึกษาแห่งชาติ  อีกทั้งเป็นการด าเนินการเพื่อการ
ประกันคุณภาพการศึกษา ดังนั้นผลประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต จากทุกหลักสูตรซึ่งเป็นค่าเฉลี่ยของคะแนน
ประเมินบัณฑิต (คะแนนเต็ม 5) จึงน ามาเป็นตัวชี้วัดที่ส าคัญของแผนปฏิบัติการประจ าปี  

ส านักประกันคุณภาพการศึกษาจัดเก็บข้อมูลจากคณะวิชา ภายหลังการประเมินคุณภาพการศึกษาระดับ
หลักสูตร ในแต่ละรอบของปีการศึกษา   

 
ตารางและสูตรการค านวณ 
หลักสูตร (i) จ านวนข้อ

ค าถามในการ
ประเมิน (Wi) 

ผลรวมของค่าคะแนนที่ 
ได้จากการประเมิน

บัณฑิต (Si) 

จ านวนบัณฑิตท่ีได้รับการ
ประเมิน (Ni) 

ค่าคะแนนเฉลี่ยที่
ได ้(เต็ม 5) 

1 W1 S1 N1 S1/(N1xW1) 
2 W2 S2 N2 S2/(N2xW2) 
3 W3 S3 N3 S3/(N3xW3) 
: : : : : 
i Wi Si Ni Si/(NixWi) 
∑ i ∑ Wi ∑ Si ∑ Ni   
 ผลประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตทุกหลักสูตร ∑ Si/∑(NixWi) 
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ตัวอย่างการค านวณ : 
หลัก
สูตร 
(i) 

ข้อค าถามในการ
ประเมิน (Wi) 

คะแนนในแต่ละข้อ
ค าถาม 

ผลรวมของค่า
คะแนนที่ 
ได้จากการ

ประเมินบัณฑิต 
(Si) 

จ านวน
บัณฑิตที่
ได้รับการ
ประเมิน 

(Ni) 

ผลคูณระหว่าง
จ านวนข้อ
ค าถามและ

จ านวนบัณฑิตท่ี
ได้รับการ
ประเมิน 
(Wi x Ni) 

ค่าคะแนน
ระดับความ

พึงพอใจเฉลี่ย
ที่ได้ 

(เต็ม 5) 
Si/(Wi x Ni) 

 
1 W1 = 14 ข้อ 

ตอนที่ 1 (4 ข้อ) 
ตอนที่ 2 (3 ข้อ) 
ตอนที่ 3 (3 ข้อ) 
ตอนที่ 4 (2 ข้อ) 
ตอนที่ 5 (2 ข้อ) 

คนที่ 1: 4,3,2,4,5, 
5,3, 3,4,5,3,3,4,5 
คนที่ 2:  5,4,3,4,4, 
4,44,5,5,3,3,4,5 
คนที่ 3: 4,4,3,3,3, 
3,33,3,4,4,4,4,4 

คนที่ 1: 53  
คนที่ 2: 57  
คนที่ 3: 49  
ผลรวมค่า
คะแนน=S1= 
(53+57+49)= 
159 

3 3x14=42 159/(42)  
= 3.79 

2 W2 = 10 ข้อ 
ตอนที่ 1 (2 ข้อ) 
ตอนที่ 2 (2 ข้อ) 
ตอนที่ 3 (2 ข้อ) 
ตอนที่ 4 (2 ข้อ) 
ตอนที่ 5 (2 ข้อ) 

คนที่ 1: 5,5,3,3,4, 
5,3,3,4,5 
คนที่ 2:  4,4,44,5, 
5,3,3,4,5 
  

คนที่ 1: 40 
คนที่ 2: 41 
ผลรวมค่า
คะแนน=S2= 
(40+41) = 81  

2 2x10=20 81/ ( 20) 
=4.05 
 

3 W2 = 11 ข้อ 
ตอนที่ 1 (3 ข้อ) 
ตอนที่ 2 (2 ข้อ) 
ตอนที่ 3 (2 ข้อ) 
ตอนที่ 4 (2 ข้อ) 
ตอนที่ 5 (2 ข้อ) 

คนที่ 1: 4,5,5,3,  
3,4,5,3,3,4,5 
คนที่ 2:  4,4,4,4 
4,5,5,3,3,4,5 
คนที่ 3: 3,3,3,3 
3,3,4,4,4,4,4  

คนที่ 1: 44 
คนที่ 2: 45 
คนที่ 3: 38  
ผลรวมค่า
คะแนน=S3= 
(40+45+38) = 
127  

3 3x11=33 127/ ( 33) 
=3.85 
 

คิดรวม 3 หลักสูตร (ประเมิน 8 คน) 159+81+127 = 
367 

8 42+20+33 = 
95 

367 /95 
=3.86 

 
วิธีการค านวณ : 

ผลประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตทุกหลักสูตร 
X 100 

คะแนนเต็ม 5 
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ข้อมูลประกอบ 
- จ านวนบัณฑิตที่รับการประเมินจากผู้ใช้บัณฑิตจะต้องไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 ของจ านวนบัณฑิตที่ส าเร็จ

การศึกษา 
- ชื่อหลักสูตรที่มีการการติดตามคุณภาพของบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
- จ านวนข้อค าถามในการประเมิน คะแนนที่ได้จากการประเมินแต่ละข้อค าถาม (ระดับคะแนน 1-5) และ

จ านวนบัณฑิตท่ีได้รับการประเมิน   
 

ข้อมูลประกอบการพิจารณา (แหล่งข้อมูล / เอกสาร / หลักฐาน) :  
 - ส านักงานประกันคุณภาพการศึกษา 
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ตัวช้ีวัดที่ 5 จ านวนนวัตกรรมการเรียนการสอนที่ได้รับการเผยแพร่ 
หน่วยนับ : เรื่อง 
ช่วงเวลา : ปีการศึกษา 2561 
ค าอธิบาย : 
 นวัตกรรมการเรียนการสอน ได้แก่ นวัตกรรมประเภทผลิตภัณฑ์หรือสิ่งประดิษฐ์  หรือนวัตกรรมประเภท
รูปแบบ / เทคนิค / วิธีการสอน / การวัดและประเมินผล รูปแบบต่างๆ  เช่น การสอนแบบโมดุล (Module 
teaching) การสอนแบบโครงงาน (Project-based learning) การสอนแบบกลุ่ มสัม พันธ์  (Group process 
teaching) การสอนแบบใช้ปัญหาเป็นหลัก (Problem-based learning) การสอนเป็นรายบุคคล (Individualized 
instruction) การเรียนแบบรู้รอบ (Mastery learning)  การเรียนแบบศูนย์การเรียน (Learning center) การสอน
แบบบูรณาการ (Integrative techniques) การสอนแบบสืบสวนสอบสวน (Inquiry method ) การสอนโดยใช้ชุด
การเรียนการสอน (Instructional package) การสร้างบทเรียนให้เรียนด้วยตนเอง รวมถึง การสอนด้วยวิธีการอ่ืนๆ 
การสอนโดยการบูรณาการด้วยเทคโนโลยีสมัยใหม่ เช่น การเรียนการสอนออนไลน์  อีเลิร์นนิ่งในรูปแบบต่างๆ  หรือ
การสอนที่คณะกรรมการพิจารณาและประเมินผลงานนวัตกรรม ให้ความเห็นชอบ 

การเผยแพร่ หมายถึงการจัดพิมพ์เผยแพร่บทสรุปของนวัตกรรมการเรียนการสอนในรูปแบบเอกสารโดยพิมพ์
เป็นเล่ม หรือเผยแพร่ผ่านช่องทางอ่ืนๆ ได้แก่ การน าเสนอผ่านจัดเวทีแสดงผลงาน น าเสนอผ่านการจัดนิทรรศการและ
หรือ การเผยแพร่ผ่านทางเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์ และเว็บไซต์  โดยก่อนการเผยแพร่นวัตกรรมจะต้องผ่านการ
ประเมินโดยผู้ทรงคุณวุฒิที่มหาวิทยาลัยแต่งตั้งแล้ว นับจ านวนในปีการศึกษา 2561  

ส าหรับช่องทางการเผยแพร่ที่มหาวิทยาลัยหมายถึงตามตัวชี้วัดนี้ ได้แก่ 
1. เผยแพร่ในหนังสือรวบรวมผลงานนวัตกรรมการเรียนการสอนที่มีกระบวนการ peer-review  (ฝ่าย

วิชาการจะจัดการประชุมฯ เป็นประจ าทุกป)ี 
2. เผยแพร่ในวารสารวิชาการด้านนวัตกรรมการเรียนการสอน ที่ปรากฏอยู่ในฐานข้อมูลวารสารที่ สกอ.

ย อ ม รั บ  เช่ น  Innovations in Education and Teaching International,  Innovative Higher 
Education, International Journal of Innovation and Learning เป็นต้น 

3. เผยแพร่ในการประชุมวิชาการด้านนวัตกรรมการเรียนการสอน เช่น Reimagine Education 
Conference (http://reimaine-education.com) – ไม่นับรวมการประชุมวิชาการเฉพาะทางตามสาขา
วิชาชีพ 

 
วิธีการค านวณ : 
 ผลรวมของจ านวนนวัตกรรมการเรียนการสอนที่ได้รับการเผยแพร่ 
 
ข้อมูลประกอบการพิจารณา (แหล่งข้อมูล / เอกสาร / หลักฐาน) : 
 - ฝ่ายวิชาการ (ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ) 
 - หลักฐานการเผยแพร่ (จากฝ่ายวิชาการของมหาวิทยาลัย) 
 
หมายเหตุ ตัวชี้วัดนี้มุ่งเน้นรายวิชาที่เป็นระดับปริญญาบัณฑิต 
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ตัวชี้ วัดที่ 6 จ านวนรายวิชาระดับปริญญาบัณฑิตที่ เป็น active learning, social engagement หรือการสร้าง
ผู้ประกอบการทีไ่ด้รับการเผยแพร่  
หน่วยนับ : รายวิชา   
ช่วงเวลา : ปีการศึกษา 2561 
ค าอธิบาย : 
 รายวิชาที่มีลักษณะ active learning หมายถึงการจัดการเรียนรู้ในรายวิชาให้ผู้เรียนสร้างความรู้ขึ้นภายใน
ตนเอง (active learning, learning by doing) ผู้ เรียนเป็นผู้ลงมือท าด้วยตนเอง มีการเรียนรู้ เกิดขึ้นระหว่าง
กระบวนการจัดการเรียนรู้นั้น ๆ 

รายวิชาที่มีลักษณะ social (community) engagement หมายถึง การจัดการเรียนการสอนที่บูรณาการการ
บริการวิชาการ หรือวิจัย ที่ให้ชุมชน/สังคมมีส่วนร่วมในการจัดหรือด าเนินกิจกรรม มีการติดตามประเมินผลการพัฒนา
หรือสร้างความสัมพันธ์ที่ชัดเจน และเป็นรูปธรรม ตลอดจนมีแผนงานที่จะสร้างความสัมพันธ์กับชุมชนในระยะยาว  

รายวิชาที่มีลักษณะเป็นการสร้างผู้ประกอบการ หมายถึง การจัดการเรียนการสอนในรายวิชาที่ช่วยให้ผู้เรียน
สามารถสร้างแผนธุรกิจ หรือพัฒนาเข้าสู่ธุรกิจได้โดยเฉพาะธุรกิจในยุคดิจิทัล 

การนับจ านวนให้นับเฉพาะรายวิชาระดับปริญญาบัณฑิต ในปีการศึกษา 2561 
การเผยแพร่ หมายถึงการจัดพิมพ์เผยแพร่ในรูปแบบเอกสารโดยพิมพ์เป็นเล่ม หรือเผยแพร่ผ่านช่องทางอ่ืนๆ 

ได้แก่ การน าเสนอผ่านจัดเวทีแสดงผลงาน น าเสนอผ่านการจัดนิทรรศการและหรือ การเผยแพร่ผ่านทางเอกสาร
อิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์ และเว็บไซต์   

ส าหรับในปีการศึกษา 2561   ในส่วนของช่องทางการเผยแพร่รายวิชาที่เป็น active learning, social 
engagement  และการสร้างผู้ประกอบการ ตามตัวชี้วัดนี้ ได้แก่ 

1. เผยแพร่ในหนังสือรวบรวมผลงานนวัตกรรมการเรียนการสอนที่มีกระบวนการ peer-review  (ฝ่าย
วิชาการจะจัดการประชุมฯ เป็นประจ าทุกปี) 

2. เผยแพร่ในวารสารวิชาการด้านนวัตกรรมการเรียนการสอน ที่ปรากฏอยู่ในฐานข้อมูลวารสารที่ สกอ.
ยอมรับ เช่น Action Learning : Research and Practice, Active Learning in Higher Education, 
Innovations in Education and Teaching International เป็นต้น 

 
 
วิธีการค านวณ : 
  ผลรวมของจ านวนรายวิชาระดับปริญญาบัณฑิตที่เป็น active learning, social engagement หรือการ
สร้างผู้ประกอบการ ที่ได้รับการเผยแพร่  
 
 
ข้อมูลประกอบการพิจารณา (แหล่งข้อมูล / เอกสาร / หลักฐาน) : 
 - ฝ่ายวิชาการ และคณะวิชา 
  - หลักฐานการเผยแพร่ (จากฝ่ายวิชาการของมหาวิทยาลัย) 
 - ชื่อรายวิชาระดับปริญญาบัณฑิตที่เป็น active learning, social engagement หรือการสร้าง
ผู้ประกอบการ ที่ได้รับการเผยแพร่ 
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 - ชื่อรายวิชาระดับปริญญาบัณฑิตที่มีการสร้างนวัตกรรมเพ่ือการศึกษา 
 - ชื่อรายวิชาระดับปริญญาบัณฑิตทั้งหมดที่เปิดสอนในแต่ละภาคการศึกษา แยกประเภทเป็น 

1) รายวิชาบรรยาย 
2) รายวิชาปฏิบัติการ 
3) รายวิชาบรรยายและปฏิบัติการ (ระบุหน่วยกิตแยกระหว่างบรรยายและปฏิบัติการ) 
4) รายวิชาฝึกปฏิบัติงาน 
5) รายวิชาสหกิจศึกษา 

 
หมายเหตุ 
 ข้อมูลดังกล่าวจะน ามาใช้ในการค านวณ ร้อยละของรายวิชาระดับปริญญาบัณฑิตที่มีนวัตกรรมเพ่ือการศึกษา 
และร้อยละของรายวิชาระดับปริญญาบัณฑิตที่เป็น active learning, social engagement การสร้างผู้ประกอบการที่
ได้รับการเผยแพร่ ต่อรายวิชาที่ เปิดสอนทั้งหมด เพ่ือใช้เป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาความก้าวหน้าของ
มหาวิทยาลัยในการพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษาเพ่ือการผลิตบัณฑิตในศตวรรษท่ี 21 ในแต่ละปี 
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1.1.2 พัฒนาระบบและกลไกเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้และทักษะภาษาอังกฤษ 
ตัวชี้วัดที่ 7 จ านวนโครงการ/กิจกรรม/แหล่งเรียนรู้ที่สนับสนุนการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษนอกหลักสูตรให้กับ
นักศึกษาต่อภาคการศึกษา 
หน่วยนับ : โครงการ / กิจกรรม / แหล่งเรียนรู้ 
ช่วงเวลา : ภาคการศึกษาต้นและปลาย ปีการศึกษา 2561 
ค าอธิบาย : 
 ในการส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้และทักษะภาษาอังกฤษให้กับนักศึกษาทุกระดับปริญญา โดยเฉพาะ
นักศึกษาระดับปริญญาบัณฑิตเป็นสิ่งส าคัญ เพ่ือพัฒนานักศึกษาให้มีความพร้อมในการเข้าสู่ตลาดแรงงานอย่างมี
คุณภาพและแข่งขันได้ ดังนั้นการจัดระบบและกลไกผ่านโครงการ/กิจกรรม/แหล่งเรียนรู้ที่สนับสนุนการพัฒนาทักษะ
ภาษาอังกฤษนอกหลักสูตรให้กับนักศึกษาจึงมีความส าคัญเป็นอย่างยิ่ง  
 โครงการหรือกิจกรรมที่สนับสนุนการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษนอกหลักสูตรให้กับนักศึกษามีได้หลากหลาย
รูปแบบ เช่น จัดอบรมเตรียมสอบมาตรฐานภาษาอังกฤษก่อนส าเร็จการศึกษา (TOEFL, IELTS, TOEIC), การใช้
ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร,  การแลกเปลี่ยนนักศึกษาหรืออาจารย์ต่างประเทศ, กิจกรรมค่ายภาษาอังกฤษ เป็นต้น 
 แหล่งเรียนรู้ที่สนับสนุนการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษนอกหลักสูตรให้กับนักศึกษา เช่น จัดหาโปรแกรมการ
เรียนการสอนและการทดสอบภาษาอังกฤษเพ่ือบริการนักศึกษาผ่านระบบเครือข่าย จัดท าสื่อภาษาอังกฤษเพ่ือเผยแพร่
ทางเสียงตามสายและระบบอินเตอร์เน็ต พัฒนาสื่อการเรียนรู้และบทเรียนออนไลน์เป็นภาษาอังกฤษส าหรับการจัดการ
เรียนรู้แบบ active learning หรือเรียนตามอัธยาศัย 
 
วิธีการค านวณ : 

(ผลรวมของจ านวนโครงการ/กิจกรรม/แหล่งเรียนรู้ที่สนับสนุนการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ
นอกหลักสูตรในภาคการศึกษาต้นและภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2561) 

2 
 
ข้อมูลประกอบการพิจารณา (แหล่งข้อมูล / เอกสาร / หลักฐาน) :  
 - ฝ่ายวิชาการ 
 - รายชื่อโครงการ/กิจกรรม/แหล่งเรียนรู้ ในปีการศึกษา 2561 ที่ผ่านการประเมินโดยคณะท างานพัฒนา
ทักษะภาษาอังกฤษ (ฝ่ายวิชาการ) 
 - รายงานจ านวนนักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรม/โครงการ/แหล่งเรียนรู้ ในการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ และ
จ านวนนักศึกษาทั้งหมดแยกระดับปริญญา (ตรี/โท/เอก) 
 
หมายเหตุ 

ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัดนี้แบ่งเป็น 2 ระดับ คือ ระดับมหาวิทยาลัยและระดับคณะวิชา เพ่ือช่วยผลักดันให้
นักศึกษาพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษได้เพ่ิมขึ้น 
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1.1.3 พัฒนานวัตกรรมด้านหลักสูตร 
ตัวช้ีวัดที่ 8 จ านวนหลักสูตรสร้างสรรค์ที่ปรับปรุงจากเดิมหรือจัดท าใหม ่
หน่วยนับ : หลักสูตร 
ช่วงเวลา : ปีการศึกษา 2561 
ค าอธิบาย : 
 หลักสูตรสร้างสรรค์ ในตัวชี้วัดนี้หมายความถึงนวัตกรรมด้านหลักสูตร เช่น การจัดหลักสูตรแบบบูรณาการ 
(Integrated Curriculum: Content integration, Process integration or Multidisciplinary) ประกาศนียบัตร
บัณฑิต (Graduate Diploma) หลักสูตรสองปริญญา หลักสูตรนานาชาติ หลักสูตรแบบก้าวหน้า 
 
วิธีการค านวณ : 
 ผลรวมของจ านวนหลักสูตรสร้างสรรค์ที่ปรับปรุงจากเดิมหรือจัดท าใหม่ที่ ได้รับการอนุมัติจากสภา
มหาวิทยาลัยแล้ว 
 
 
ข้อมูลประกอบการพิจารณา (แหล่งข้อมูล / เอกสาร / หลักฐาน) :  
 - กองบริการการศึกษา 

- รายชื่อหลักสูตรสร้างสรรค์ที่ได้รับการอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัย 
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1.1.4 พัฒนารายวิชาที่เป็น e-learning  
ตัวช้ีวัดที่ 9 จ านวนรายวิชาที่มีการจัดการเรียนการสอนแบบ e-learning ทั้งรายวิชา 
หน่วยนับ : รายวิชา 
ช่วงเวลา : ปีการศึกษา 2561 
ค าอธิบาย : 
 นับรายวิชาที่มีอยู่ในปีการศึกษา 2561 ที่มีการจัดการเรียนการสอนแบบ e-learning ทั้งรายวิชา โดยการ
เรียนการสอนด้วย e-learning เป็นการใช้เพ่ือประกอบการเรียนการสอนหรือใช้ เพ่ิมเติมในการเรียนการสอนทั้ง
รายวิชา 
 
วิธีการค านวณ : 
 ผลรวมจ านวนรายวิชาที่มีการจัดการเรียนการสอนแบบ e-learning ทั้งรายวิชา 
 
ข้อมูลประกอบการพิจารณา (แหล่งข้อมูล / เอกสาร / หลักฐาน) :  
 - คณะวิชา  
 - ชื่อรายวิชาที่มีการจัดการเรียนการสอนด้วย e-learning พร้อม มคอ.3 ของรายวิชา รายวิชา (ประเมิน/
ตรวจสอบโดยคณะท างานพัฒนานวัตกรรมการเรียนการสอน (ฝ่ายวิชาการ)) 
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นโยบายที่ 1.2 พัฒนาความเป็นสากลของมหาวิทยาลัย 
1.2.1 เข้ารับประเมิน QS star rating 
ตัวช้ีวัดที่ 10 จ านวนนักศึกษาต่างชาติ  
หน่วยนับ : คน 
ช่วงเวลา : ปีการศึกษา 2561 
ค าอธิบาย : 
 จ านวนนักศึกษาต่างชาติ  หมายถึง  

นักศึกษาที่ถือสัญชาติอ่ืนที่ไม่ใช่สัญชาติไทย และมีการลงทะเบียนเรียนในรายวิชาในระดับ ปริญญาตรี 
ปริญญาโท หรือ ปริญญาเอก เป็นจ านวนอย่างน้อย 1 หน่วยกิต โดยให้นับรวมถึงนักศึกษาที่ลงทะเบียนในแบบ audit 

วิธีเก็บข้อมูล 
1. คัดกรองนักศึกษาตามสัญชาติจากระบบ REG 
2. คัดกรองเพ่ือตัดนักศึกษาที่ไม่ได้มีการลงทะเบียนออก 
3. นับจ านวนหัวนักศึกษาหลังจากคัดกรองตาม 1 และ 2 
ข้อมูล หรือฐานข้อมูลที่ใช้ (ระบุ requirement) 
1. ฐานข้อมูล REG  
 - ต้องระบุสัญชาตินักศึกษา 
 
จ านวนนักศึกษาต่างชาติแลกเปลี่ยนขาเข้า (Inbound Exchange Students) หมายถึง 
นักศึกษาที่ถือสัญชาติอ่ืนที่ไม่ใช่สัญชาติไทย ซึ่งเดินทางมาศึกษาหรือท าวิจัยที่มหาวิทยาลัยศิลปากร ภายใต้

โครงการหรือข้อตกลงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา ระดับสถาบัน ระดับคณะ หรือ ระดับภาควิชา (หากมีการลงทะเบียน
ให้นับนักศึกษาอยู่ในกลุ่มของนักศึกษาต่างชาติแทน) โดยมีระยะเวลาตั้งแต ่3 เดือนขึ้นไป 

วิธีเก็บข้อมูล 
1. คัดกรองนักศึกษาตามสัญชาติจากระบบ REG 
2. นับจ านวนหัวนักศึกษาหลังจากคัดกรองตาม 1 
ข้อมูล หรือฐานข้อมูลที่ใช้ (ระบุ requirement) 
1. ฐานข้อมูล REG  
 - ต้องระบุสัญชาตินักศึกษา 
 - ต้องมีการเก็บข้อมูลเกี่ยวกับโครงการแลกเปลี่ยน หรือมีการตั้งรหัสเพื่อจ าแนกประเภทนักศึกษานี้ 
 
จ านวนนักศึกษาแลกเปลี่ยนขาออก (Outbound Exchange Students) หมายถึง 
นักศึกษาไทยที่เดินทางไปศึกษาหรือท าวิจัยที่มหาวิทยาลัยในต่างประเทศ ภายใต้โครงการหรือข้อตกลงการ

แลกเปลี่ยนนักศึกษา ระดับสถาบัน ระดับคณะ หรือ ระดับภาควิชา โดยมีระยะเวลาตั้งแต ่3 เดือนขึ้นไป 
วิธีเก็บข้อมูล 
1. ขอข้อมูลจากคณะวิชา 
ข้อมูล หรือฐานข้อมูลที่ใช้ (ระบุ requirement) 
1. ฐานข้อมูลคณะ 
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จ านวนนักศึกษาตามโครงการเคลื่อนย้ายนักศึกษา ณ ต่างประเทศ   (Mobility Program) หมายถึง 
นักศึกษาไทยของมหาวิทยาลัยศิลปากรทั้งในระดับ ปริญญาตรี ปริญญาโท หรือ ปริญญาเอกที่เดินทางไปร่วม

กิจกรรมทางวิชาการ วิจัยหรือด้านอื่น ๆ ในต่างประเทศ ภายใต้โครงการหรือข้อตกลงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา ระดับ
สถาบัน ระดับคณะ หรือ ระดับภาควิชา  

วิธีเก็บข้อมูล 
1. ขอข้อมูลจากคณะวิชา 
ข้อมูล หรือฐานข้อมูลที่ใช้ (ระบุ requirement) 
1. ฐานข้อมูลคณะ 

 
 
วิธีการค านวณ : 

1. ผลรวมจ านวนนักศึกษาต่างชาติเต็มเวลา ระดับปริญญาบัณฑิต และบัณฑิตศึกษา ในปีการศึกษา 2561 
2. ผลรวมจ านวนนักศึกษาต่างชาติแลกเปลี่ยนจากต่างประเทศทุกประเภท ในปีการศึกษา 2561 
3. ผลรวมจ านวนจ านวนนักศึกษาแลกเปลี่ยนขาออก ในปีการศึกษา 2561 
4. ผลรวมจ านวนจ านวนนักศึกษาตามโครงการเคลื่อนย้ายนักศึกษา ณ ต่างประเทศ   (Mobility Program) 

ในปีการศึกษา 2561 
 
ข้อมูลประกอบการพิจารณา (แหล่งข้อมูล / เอกสาร / หลักฐาน) :  
 - กองบริการการศึกษาและคณะวิชา 
 - รายชื่อนักศึกษา 
 - รายชื่อโครงการ Mobility Program / ประเทศท่ีนักศึกษาเดินทางไป / ระยะเวลาที่เดินทาง 
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ตัวช้ีวัดที่ 11 จ านวนอาจารย์ชาวต่างประเทศ 
หน่วยนับ : คน 
ช่วงเวลา : ปีการศึกษา 2561 
ค าอธิบาย : 
 อาจารย์ชาวต่างประเทศ หมายถึง ชาวต่างประเทศหรือผู้ที่ถือสัญชาติอ่ืนที่ไม่ใช่สัญชาติไทย ที่ปฏิบัติหน้าที่ใน
การสอน วิจัย หรือการบริหาร  โดยรวมอาจารย์ชาวต่างประเทศที่ปฏิบัติงานเต็มเวลา*หรือเป็นอาจารย์ประจ า และ
ชาวต่างประเทศท่ีปฏิบัติงานไม่เต็มเวลา* แบ่งเป็น 
 1. International Faculty Staff ห ม า ย ถึ ง  จ า น ว น อ า จ า ร ย์ ป ร ะ จ า ช า ว ต่ า ง ป ร ะ เท ศ 

ที่มีสัญญาจ้างกับมหาวิทยาลัยศิลปากร โดยปฏิบัติงานเต็มเวลา (ปฏิบัติงานเต็มเวลา หมายถึงปฏิบัติงาน
เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 9 เดือน ภายใน 1 ปีที่ผ่านมา) ท าหน้าที่ในด้านการเรียนการสอน วิจัย หรือการ
บริหาร  

 2. Inbound Visiting Faculty Staff หมายถึง จ านวนอาจารย์  ผู้ เชี่ ยวชาญ นักวิจัย นักวิชาการ 
ผู้ทรงคุณวุฒิชาวต่างประเทศที่มหาวิทยาลัย หรือส่วนงานเชิญมาจากสถาบันการศึกษาอ่ืนในต่างประเทศ
เพ่ือมาปฏิบัติงานด้านการเรียนการสอน หรือเป็นที่ปรึกษาด้านวิชาการให้แก่นักศึกษา หรือวิจัย โดย
ปฏิบัติงานเต็มเวลาหรือไม่เต็มเวลา (ปฏิบัติงานไม่เต็มเวลา หมายถึงปฏิบัติงานเป็นเวลาอย่างน้อย 3 
เดือน ภายใน 1 ปีที่ผ่านมา)  

3.  Outbound Visiting Faculty Staff หมายถึง จ านวนอาจารย์ นักวิจัย บุคลากร ที่ได้รับเชิญจาก
สถาบันต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นสถาบันทางการศึกษา วิจัย หรือหน่วยงานเอกชน ฯลฯ ในต่างประเทศ เพ่ือไป
ท าหน้าที่สอนหรือวิจัยที่มหาวิทยาลัย หรือสถาบันต่างชาติอย่างน้อย 3 เดือน ภายใน 1 ปีที่ผ่านมา   

วิธีการค านวณ : 
1. ผลรวมจ านวนชาวต่างประเทศ ในปีการศึกษา 2561 ค านวณดังนี้ 

(จ านวนอาจารย์ชาวต่างประเทศที่ปฏิบัติงานเต็มเวลา) + [0.33 x (จ านวนอาจารย์ชาวต่างประเทศที่
ปฏิบัติงานไม่เต็มเวลา)] 

2. ผลรวมจ านวนบุคลากรแลกเปลี่ยนไปต่างประเทศ  ในปีการศึกษา 2561 
 

ข้อมูลประกอบการพิจารณา (แหล่งข้อมูล / เอกสาร / หลักฐาน) :  
 - กองการเจ้าหน้าที่และคณะวิชา 
 - จ านวน รายชื่ออาจารย์ชาวต่างประเทศ แยกประเภทปฏิบัติงานเต็มเวลา / ไม่เต็มเวลา ส่วนงานที่สังกัด  
 - รายชื่อบุคลากรแลกเปลี่ยนไปต่างประเทศ ระยะเวลาที่ไปปฏิบัติงานต่างประเทศ ส่วนงานที่สังกัด  
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1.2.2 ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาเพื่อการพัฒนา 
ตัวช้ีวัดที่ 12 คณะน าร่องในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเกณฑ์ EdPEx 
หน่วยนับ :  คณะ 
ช่วงเวลา : ปีการศึกษา 2561  
ค าอธิบาย : 
 คณะน าร่องในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพ่ือการด าเนินการที่ เป็นเลิศ 
(EdPEx) หมายถึงคณะที่มีความมุ่งมั่นในการพัฒนาคุณภาพอย่างก้าวกระโดด โดยใช้เกณฑ์ EdPEx เป็นแนวทาง ซึ่ง
จะต้องแจ้งความจ านงในการเป็นคณะน าร่อง ฯ ต่อมหาวิทยาลัยและมีการด าเนินการตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด เช่น 
การเข้าร่วมอบรมต่าง ๆ ที่มหาวิทยาลัยหรือหน่วยงานอื่น ๆ จัดขึ้น การจัดท าแผนพัฒนาคณะตามเกณฑ์ EdPEx และ
มีการด าเนินการตามแผนฯ การสมัครเข้าร่วมโครงการ EdPEx 200 หรือโครงการอ่ืน ๆ ของ สกอ. เมื่อมหาวิทยาลัย
พิจารณาแล้วเห็นสมควรให้สมัคร เป็นต้น   
 
วิธีการค านวณ : 
  ผลรวมของจ านวนคณะที่มีการน าเกณฑ ์EdPEx ไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
 
ข้อมูลประกอบการพิจารณา (แหล่งข้อมูล / เอกสาร / หลักฐาน) : 
  - ส านักงานประกันคุณภาพการศึกษา 
 - รายชื่อผู้เข้าร่วมอบรม 
 - แผนพัฒนาคณะ โดยใช้เกณฑ์ EdPEx เป็นแนวทาง 
 - รายงานผลลัพธ์หรือความก้าวหน้าที่เกิดข้ึน 
 - เอกสารโครงร่างองค์กร (OP) และผลลัพธ์ (Results)  
  
หมายเหตุ สกอ.เปิดรับสมัครโครงการ EdPEx 200 ในช่วงเดือนพฤศจิกายนของทุกปี และประกาศผลการคัดเลือก
ประมาณช่วงเดือนกรกฎาคมของปีถัดไป 
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ตัวช้ีวัดที่ 13 จ านวนอาจารย์ที่ผ่านการอบรมเป็นผู้ประเมิน AUN-QA 
หน่วยนับ : คน 
ช่วงเวลา : ปีการศึกษา 2561 
ค าอธิบาย : 

อาจารย์ที่ผ่านการอบรมเป็นผู้ประเมิน AUN-QA หมายถึง อาจารย์ที่ผ่านการอบรมเป็นผู้ประเมินคุณภาพ
ระดับหลักสูตรตามเกณฑ์ AUN-QA กรณีใดกรณีหนึ่งดังนี้ 

1. การอบรมโดย The ASEAN University Network (AUN)  
นับจ านวนอาจารย์ที่ ผ่านการฝึกอบรมทั้ งระดับ AUN-QA Training course for accomplishing 
program assessment (Tier 1) และ AUN-QA Assessors Training (Tier 2)  

2. การอบรมที่จัดโดยที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) 
นับจ านวนอาจารย์ที่ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประเมินฯ ของ ทปอ. ในปีการศึกษา 2561   

3. การอบรมทีม่หาวิทยาลัยจัดขึ้น โดยใช้ทีมวิทยากรและหลักสูตรอบรมของ ทปอ.  
(จัดการอบรมเม่ือเดือนกรกฎาคม 2561)  

นับจ านวนอาจารย์ที่เข้าอบรมครบถ้วนทุกกิจกรรม และส่งงานครบถ้วน ตลอดจนคุณภาพของงานผ่านตาม
เกณฑ์ท่ีวิทยากรก าหนด  

อาจารย์ที่ผ่านการอบรมจะได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประเมินฯ ของ ทปอ. ในช่วงเวลาประมาณปีการศึกษา 
2561   
 
วิธีการค านวณ : 
 ผลรวมของจ านวนอาจารย์ที่ผ่านการอบรมเป็นผู้ประเมิน AUN-QA ของแต่ละคณะ 
 
ข้อมูลประกอบการพิจารณา (แหล่งข้อมูล / เอกสาร / หลักฐาน) :  
 - ส านักงานประกันคุณภาพการศึกษา 
 - รายชื่ออาจารย์ที่ผ่านการอบรม / ประกาศรายชื่อผู้ประเมินคุณภาพภายในที่ขึ้นทะเบียนของ ทปอ. / 

Certificate 
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ตัวชี้วัดที่ 14 จ านวนการฝึกอบรมหลักสูตร AUN-QA (หลักสูตรทีจัดอบรมเป็นเวลาไม่ต่ ากว่า 2 วัน) หรือ กิจกรรม
แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับหลักสูตรที่ได้รับ AUN QA certificate 
 
จ านวนการฝึกอบรมหลักสูตร AUN-QA 
หน่วยนับ : หลักสูตรฝึกอบรม 
ช่วงเวลา : ปีการศึกษา 2561 
ค าอธิบาย : 
 การจัดฝึกอบรมหลักสูตร AUN-QA ที่เป็นมาตรฐานโดยวิทยากรของที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย 
(ทปอ.) แต่ละหลักสูตรไม่ต่ ากว่า 2 วัน (หากหน่วยงานภายในร่วมกันจัด สามารถนับได้ทุกหน่วยงาน เช่นคณะ ก., ข., 
ค. เป็นเจ้าภาพจัดงาน นับ 1 ได้ทั้ง 3 คณะ)  

หลักสูตรการฝึกอบรม AUN-QA ได้แก่  
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การพัฒนาและการด าเนินการหลักสูตรตามแนวทาง Outcome-Based 

Education (OBE) และเกณฑ์ AUN-QA”  หรือชื่อโครงการอ่ืนที่มีเนื้อหาดังกล่าว 
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง“AUN-QA Implementation and Gap Analysis” หรือชื่อโครงการ

อ่ืนที่มีเนื้อหาดังกล่าว 
นับจ านวนในปีการศึกษา 2561 

 
จ านวนโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับหลักสูตรที่ได้รับหรือเคยได้รับ Certificate จาก AUN 
หน่วยนับ : โครงการ 
ช่วงเวลา : ปีการศึกษา 2561 
ค าอธิบาย : 
 การจัดโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับหลักสูตรที่ได้รับหรือเคยได้รับ Certificate จาก AUN ไม่ว่าจะเป็น
หลักสูตรของสถาบันอุดมศึกษาในประเทศหรือต่างประเทศ โดยเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับการจัดท า การ
พัฒนาปรับปรุงหลักสูตร การบริหารจัดการและการด าเนินงานของหลักสูตรหรือประเด็นอื่น ๆ ที่สอดคล้องตามเกณฑ์ 
AUN QA ตลอดจนผลลัพธ์ที่เกิดกับผู้เรียน (หากหน่วยงานภายในร่วมกันจัด สามารถนับได้ทุกหน่วยงาน เช่นคณะ ก., 
ข., ค. เป็นเจ้าภาพจัดงาน นับ 1 ได้ทั้ง 3 คณะ)  

นับจ านวนในปีการศึกษา 2561 
 
วิธีการค านวณ : 

ผลรวมของจ านวนการฝึกอบรมหลักสูตรตามเกณฑ์ AUN-QA และจ านวนโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับ
หลักสูตรที่ได้รับหรือเคยได้รับ Certificate จาก AUN 

 
ข้อมูลประกอบการพิจารณา (แหล่งข้อมูล / เอกสาร / หลักฐาน) :  
 - ส านักงานประกันคุณภาพการศึกษา/คณะวิชา 
 - รายชื่อโครงการ / ระยะเวลาที่จัด / หน่วยงานที่จัด 
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ตัวช้ีวัดที่ 15 จ านวนอาจารย์ที่ผ่านการอบรมเป็นผู้ประเมินตามเกณฑ์ TQA /EdPex internal assessor 
หน่วยนับ : คน 
ช่วงเวลา : ปีการศึกษา 2561 
ค าอธิบาย : 
 จ านวนอาจารย์ที่ผ่านการอบรมเป็นผู้ประเมินตามเกณฑ์ TQA หมายถึง จ านวนอาจารย์ที่เข้ารับการฝึกอบรม
เป็นผู้ประเมินตามเกณฑ์ TQA ที่จัดโดยสถาบันเพ่ิมผลผลิตแห่งชาติ หลักสูตรใดหลักสูตรหนึ่งจาก 2 หลักสูตร ดังนี้  

1) TQA Assessor Training    
2) TQA Internal Organization Assessment  
นับจ านวนที่ผ่านการอบรมในปีการศึกษา 2561 
 
จ านวนอาจารย์ที่ผ่านการอบรมเป็นผู้ประเมินตามเกณฑ์ EdPEx หมายถึง จ านวนอาจารย์ที่เข้ารับการ

ฝึกอบรมเพ่ือท าหน้าที่เป็นผู้ประเมินคุณภาพภายในองค์กรตนเองด้วยเกณฑ์ EdPEx ที่มหาวิทยาลัยจัดขึ้น (โดยในปี
การศึกษา 2560 ด าเนินการอบรมแล้วในเดือนกรกฎาคม 2561)  

นับจ านวนอาจารย์ที่เข้าอบรมครบถ้วนทุกกิจกรรมและส่งงานครบถ้วน ตลอดจนคุณภาพของงานผ่านตาม
เกณฑ์ท่ีวิทยากรก าหนด  
 
วิธีการค านวณ : 
  ผลรวมของจ านวนอาจารย์ที่ผ่านการอบรมเป็นผู้ประเมินตามเกณฑ์ TQA หรือเกณฑ์ EdPEx 
 
ข้อมูลประกอบการพิจารณา (แหล่งข้อมูล / เอกสาร / หลักฐาน) :  
 - คณะวิชา 
 - ส านักงานประกันคุณภาพการศึกษา 
 - รายชื่ออาจารย์ที่ผ่านการอบรม / Certificate รับรองการผ่านการอบรมหลักสูตร TQA criteria ที่จัดโดย

สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ  
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นโยบายที่ 1.3  พัฒนาประสบการณ์และคุณภาพชีวิตในมหาวิทยาลัยของนักศึกษา 
1.3.1 ปรับปรุงกายภาพ สิ่งแวดล้อม และความปลอดภัย 
ตัวช้ีวัดที่ 16 ร้อยละของงบประมาณท่ีใช้ในการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ทางการศึกษาของนักศึกษา 
หน่วยนับ : ร้อยละ 
ช่วงเวลา : ปงีบประมาณ 2562 
ค าอธิบาย : 
 แหล่งเรียนรู้ หมายถึง "แหล่ง" หรือ "ที่รวม" ซึ่งอาจเป็นสภาพ สถานที่ หรือศูนย์รวมที่ประกอบด้วย ข้อมูล 
ข่าวสาร ความรู้ และกิจกรรมที่มีกระบวนการเรียนรู้ หรือกระบวนการเรียนการสอน ที่มีรูปแบบแตกต่างจาก
กระบวนการเรียนการสอนที่มีครู/บุคลากรทางการศึกษาเป็นผู้สอน หรือศูนย์กลางการเรียนรู้ สนับสนุนหรือท าให้เกิด
การเรียนรู้โดยมีเวลาเรียนที่ยืดหยุ่น สอดคล้องกับความต้องการและความพร้อมของผู้เรียน การประเมินและการวัดผล
การเรียนมีลักษณะเฉพาะที่สร้างขึ้นให้เหมาะสมกับการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง ซึ่งไม่จ า เป็นต้องเป็นรูปแบบเดียวกันกับ
การประเมินผลในชั้นหรือห้องเรียน แหล่งเรียนรู้จึงอาจเป็นไปได้ทั้งสิ่งที่เป็นธรรมชาติ หรือสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้น เป็นได้
ทั้งบุคคล สิ่งมีชีวิต และไม่มีชีวิต และแหล่งเรียนรู้อาจจะอยู่ในหรือนอกห้องเรียน หรือแม้แต่นอกมหาวิทยาลัยก็ได้ 

แหล่งเรียนรู้ตามมาตรา 25 ในพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ได้แก่ ห้องสมุดประชาชน 
พิพิธภัณฑ์ หอศิลป์ สวนสัตว์ สวนสาธารณะ สวนพฤกษศาสตร์ อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ศูนย์การกีฬาและ
นันทนาการ ห้องสมุดเคลื่อนที่ มุมหนังสือในห้องเรียน ห้องมัลติมีเดีย ห้องคอมพิวเตอร์ ห้องอินเทอร์เน็ต ศูนย์วิชาการ 
ศูนย์วิทยบริการ ศูนย์โสตทัศนศึกษา ศูนย์สื่อการเรียนการสอน ศูนย์พัฒนากิจกรรมแหล่งข้อมูลและแหล่งการเรียนรู้
อ่ืน แหล่งเรียนรู้ในชุมชน สวนวรรณคดี สวนสมุนไพร สวนสุขภาพ สวนหนังสือ สวนธรรมะ ฯลฯ   
 ความส าคัญของตัวชี้วัดนี้ คือการจัดท าหรือสร้างแหล่งเรียนรู้ให้นักศึกษาเพ่ิมข้ึนหรือเป็นแหล่งใหม่จากท่ีเคยมี
มาแต่เดิม ซึ่งเน้นการเป็นแหล่งที่รวมขององค์ความรู้อันหลากหลายพร้อมที่จะให้ผู้เรียนเข้าไปศึกษาค้นคว้า ด้วย
กระบวนการจัดการเรียนรู้ที่แตกต่างกันของแต่ละบุคคล และเป็นการส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต  ซึ่งในปัจจุบันยัง
หมายความรวมถึง Co-Learning Space หรือ  Co-Working Space 

  
 
วิธีการค านวณ : 

งบประมาณท่ีน ามาใช้ในการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ทางการศึกษาของนักศึกษา     x 100 
 

งบประมาณเงินรายได้ที่หน่วยงานรับจริง ในปีงบประมาณ พ.ศ.2562 
 
 
ข้อมูลประกอบการพิจารณา (แหล่งข้อมูล / เอกสาร / หลักฐาน) :  
 - คณะวิชา 
 - ให้ระบุชื่อ/แหล่งเรียนรู้ที่จัดท าใหม่หรือปรับปรุงใหม่ สถานที่ตั้ง เวลาท าการ 
 - งบประมาณค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ทางการศึกษาของนักศึกษา 
 - งบประมาณเงินรายได้ทีห่น่วยงานรับจริง 
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1.3.3 พัฒนาระบบการให้บริการ นศ. และศิษย์เก่า และกิจกรรมนักศึกษา 
ตัวช้ีวัดที่ 17 จ านวนบุคลากรที่ท าหน้าที่แนะแนวอาชีพ 
หน่วยนับ : คน 
ช่วงเวลา : ปกีารศึกษา 2561 
ค าอธิบาย : 
 จ านวนบุคลากรผู้ท าหน้าที่แนะแนวหรือแนะน าเกี่ยวกับการหางานท า  (Full-Time Careers Advisors)
หมายถึง บุคลากรที่ปฏิบัติงานเต็มเวลาซึ่งถูกมอบหมายงานส่วนหนึ่งให้ปฏิบัติงานแนะแนวอาชีพแก่นักศึกษา โดยมี
หน้าที่หลักคือ บริการหรือประสานงานจัดหางาน หรือการหางานท าให้แก่ผู้ส าเร็จการศึกษาหรือก าลังจะส าเร็จ
การศึกษา เพ่ือให้สามารถประกอบอาชีพที่สอดคล้องกับบุคลิกภาพ ความสนใจ ความถนัด และความสามารถของ
บัณฑิต อีกทั้งยังบริการจัดหางานพิเศษให้นักศึกษาท าในเวลาว่าง หรือระหว่างปิดภาคการศึกษา เพ่ือช่วยให้นักศึกษามี
รายได้พิเศษ และมีประสบการณ์ในการท างานเพิ่มขึ้น 
 
วิธีการค านวณ : 
 ผลรวมของบุคลากรที่ท าหน้าที่แนะแนวอาชีพทั้งระดับคณะวิชาและมหาวิทยาลัย 
 
ข้อมูลประกอบการพิจารณา (แหล่งข้อมูล / เอกสาร / หลักฐาน) :  
 - ส านักงานประกันคุณภาพการศึกษา 
 - เอกสาร / หลักฐาน: รายชื่อบุคลากรผู้ท าหน้าที่แนะแนวหรือแนะน าเกี่ยวกับการหางานท า และค าสั่ง

มอบหมายภาระงาน 
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ตัวช้ีวัดที่ 18 จ านวนบริษัทที่เข้าร่วมการจัดกิจกรรม Job fair และกิจกรรมพัฒนานักศึกษาของหน่วยงาน 
หน่วยนับ : บริษัท 
ช่วงเวลา : ปีการศึกษา 2561 
ค าอธิบาย : 
 การจัดกิจกรรม Job fair เป็นการเพ่ิมโอกาสในการที่สถานประกอบการจะได้พบปะ และคัดเลือกผู้ที่จะส าเร็จ
การศึกษาเข้าท างานอย่างตรงความต้องการ ดังนั้น การที่มีจ านวนสถานประกอบการต่าง ๆ ที่เข้าร่วมการจัดกิจกรรม 
Job fair ในมหาวิทยาลัยจ านวนมากยิ่งเป็นการเพ่ิมโอกาสในการได้งานท าของบัณฑิต 

ในท านองเดียวกัน การจัดกิจกรรมอ่ืนๆ เช่น การบรรยาย และะการจัดอบรม โดยวิทยากรจากหน่วยงาน
ภาคเอกชน หรือ การมีผู้แทนจากภาคเอกชนเข้าร่วมกิจกรรมที่หน่วยงานต่างๆ ของมหาวิทยาลัยจัดขึ้น ทั้งกิจกรรมเชิง
วิชาการ และกิจกรรมในขอบข่ายของงานกิจการนักศึกษา ก็ยังเป็นการสร้างความเชื่อมโยงระหว่างนักศึกษากับผู้จ้าง
งาน ซึ่งถือเป็นการเพ่ิมโอกาสในการได้งานท าของบัณฑิตเช่นกัน 

ตัวชี้วัดนี้ เป็นตัวบ่งชี้โอกาสการได้งานท าของนักศึกษา โดยใช้จ านวนบริษัท หน่วยงานรัฐ และเอกชน ที่เข้า
ร่วมกิจกรรมประเภทต่างๆ ข้างต้นในช่วงเวลา 1 ปีที่ประเมิน 
 
วิธีการค านวณ : 
  ผลรวมของจ านวนบริษัทที่เข้าร่วมการจัดกิจกรรม Job fair หรือกิจกรรมพัฒนานักศึกษาที่จัดขึ้นโดย
หน่วยงานของมหาวิทยาลัย 
 
ข้อมูลประกอบการพิจารณา (แหล่งข้อมูล / เอกสาร / หลักฐาน) :  
 - ส านักงานประกันคุณภาพการศึกษา 

- เอกสาร / หลักฐาน: รายชื่อบริษัทหรือสถานประกอบการหรือแหล่งงานที่เข้าร่วมการจัดกิจกรรม Job fair
ทั้งในระดับภาควิชา คณะวิชา หรือมหาวิทยาลัย ในรอบปีการศึกษา 2561 
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เป้าหมายที่ 2  การเป็นที่พึ่งของชุมชน สังคมและประเทศชาติ 
นโยบายที่ 2.1 พัฒนาด้านการวิจัยและการสร้างสรรค์ และการบูรณาการกับบริการวิชาการ 
นโยบายที่ 2.2 พัฒนาด้านการบริการวิชาการและท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
2.1.1 ปรับปรุงระบบบริหารการวิจัยและผลิตภาพของผลงานวิจัย 
ตัวช้ีวัดที่ 19 เงินทุนวิจัยเฉลี่ยต่ออาจารย์ ตามเกณฑ์สาขาของ สกอ. 

(ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีฯ = 220,000 บาท/คน, ด้านมนุษย์ศาสตร์/สังคมศาสตร์ = 100,000 
บาท/คน, ด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ = 180,000 บาท/คน) 

หน่วยนับ : คะแนน 
ช่วงเวลา : ปงีบประมาณ  
ค าอธิบาย : 
 ปัจจัยส าคัญที่ส่งเสริมสนับสนุนให้เกิดการผลิตงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ในสถาบันอุดมศึกษา คือ เงิน
สนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ ดังนั้น สถาบันอุดมศึกษาจึงต้องจัดสรรเงินจากภายในสถาบันและที่ได้รับจาก
ภายนอกสถาบันเพ่ือสนับสนุนการท าวิจัยหรืองานสร้างสรรค์อย่างมีประสิทธิภาพตามสภาพแวดล้อมและจุดเน้นของ
สถาบัน 
          นอกจากนั้นเงินทุนวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่คณะได้รับจากแหล่งทุนภายนอกสถาบันยังเป็นตัวบ่งชี้ที่ส าคัญที่
แสดงถึงศักยภาพด้านการวิจัยของคณะ โดยเฉพาะคณะที่อยู่ในกลุ่มที่เน้นการวิจัย 
 
วิธีการค านวณ : 
 ค านวณจ านวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากภายในและภายนอกสถาบันต่อจ านวนอาจารย์
ประจ าและนักวิจัย 

จ านวนเงินสนับสนุนงานวิจัยฯ = 
จ านวนเงินทุนวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ทั้งหมด (จากภายในและภายนอก)  
ที่ได้รับในปีงบประมาณ 2561 
อาจารย์ประจ าที่ปฏิบัติงานจริงในปีการศึกษา 2560 

 
เมื่อได้จ านวนเงินทุนวิจัยเฉลี่ยต่ออาจารย์ ในแต่ละกลุ่มสาขา ค านวณกลับเป็นระดับคะแนน (จากคะแนนเต็ม 5) แล้ว
น ามาเฉลี่ยเป็นคะแนนในระดับมหาวิทยาลัย 
  
หมายเหตุ :   1. จ านวนอาจารย์ประจ าและนักวิจัยให้นับตามปีการศึกษาและนับเฉพาะที่ปฏิบัติงานจริงไม่นับรวมผู้ลา
ศึกษาต่อ 
               2. ให้นับจ านวนเงินทุนวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่มีการลงนามในสัญญารับทุนในปีงบประมาณนั้นๆ ไม่ใช่
จ านวนเงินที่เบิกจ่ายจริง 
               3. กรณีที่มีหลักฐานการแบ่งสัดส่วนเงินสนับสนุนงานวิจัยฯ ซึ่งอาจเป็นหลักฐานจากแหล่งทุนหรือ
หลักฐานจากการตกลงร่วมกันของสถาบันที่ร่วมโครงการ ให้แบ่งสัดส่วนเงินตามหลักฐานที่ปรากฏ กรณีที่ไม่มีหลักฐาน 
ให้แบ่งเงินตามสัดส่วนผู้ร่วมวิจัยแต่ละคณะหรือหน่วยงาน 
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               4. การนับจ านวนเงินสนับสนุนโครงการวิจัย สามารถนับเงินโครงการวิจัยสถาบันที่ได้ลงนามในสัญญา รับ
ทุนโดยอาจารย์ประจ าหรือนักวิจัย แต่ไม่สามารถนับเงินโครงการวิจัยสถาบันที่บุคลากรสายสนับสนุนที่ไม่ใช่นักวิจัย
เป็นผู้ด าเนินการ 
  
ข้อมูลประกอบการพิจารณา (แหล่งข้อมูล / เอกสาร / หลักฐาน) : 
          - ส านักประกันคุณภาพการศึกษา  (จ านวนเงินทุนวิจัย, จ านวนอาจารย์ประจ าและนักวิจัยที่ปฏิบัติงานจริง) 
          - หลักฐาน: จากฐานข้อมูล RIS 
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ตัวชี้ วัดที่  20 จ านวนผลงานวิจัยที่ตี พิมพ์เผยแพร่ในวารสารที่ปรากฏในฐานข้อมูล  Scopus หรือ ISI (รวม 
proceeding หรือบทคัดย่อ) 
หน่วยนับ : ผลงาน 
ช่วงเวลา : ปีปฏิทินพ.ศ. 2561 (ค.ศ. 2018) 
ค าอธิบาย : 
 ผลงานทางวิจัยเป็นข้อมูลที่ส าคัญในการแสดงให้เห็นว่าอาจารย์ประจ าและนักวิจัยของมหาวิทยาลัยมีการ
พัฒนา สร้างองค์ความรู้อย่างสร้างสรรค์ มีความก้าวหน้าทางวิชาการอย่างต่อเนื่อง 

จ านวนผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารที่ปรากฏในฐานข้อมูล Scopus หรือ ISI (รวม proceeding 
หรือบทคัดย่อ) ในปีปฏิทิน 2561  
 ผลงานวิจัยที่เผยแพร่ในที่ประชุมวิชาการระดับนานาชาติและตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารที่ปรากฏในฐานข้อมูล 
Scopus หรือ ISI  หมายถึง การน าเสนอบทความวิจัยในที่ประชุมวิชาการ อาจเป็นบทความฉบับสมบูรณ์ (Full 
Paper) หรือเป็นบทคัดย่อ (Abstract) ได้รับการตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ (Proceedings) 
ระดับนานาชาติ ซ่ึงตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารที่ปรากฏในฐานข้อมูล Scopus หรือ ISI  
 ฐานข้อมูลสากลที่น ามาใช้ในตัวชี้วัดนี้ ได้แก่ ฐานข้อมูล Scopus หรือฐานข้อมูล ISI Web of Science  
 
วิธีการค านวณ : 
 ผลรวมของผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารที่ปรากฏในฐานข้อมูล Scopus หรือ ISI 
  
ข้อมูลประกอบการพิจารณา (แหล่งข้อมูล / เอกสาร / หลักฐาน) : 
 - ส านักประกันคุณภาพการศึกษา 
 - จากฐานข้อมูล SCOPUS 
 

ส าหรับในการแสดงศักยภาพด้านการวิจัยของมหาวิทยาลัย จะมีการรายงานตัวชี้วัดที่สัมพันธ์กับตัวชี้วัดที่ 20 
ได้แก่จ านวนการอ้างอิง (Citation) ที่ปรากฏในฐานข้อมูล Scopus ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 

 
ตัวช้ีวัดที่สัมพันธ์กับตัวชี้วัดที่ 20 จ านวนการอ้างอิง (Citation) ที่ปรากฏในฐานข้อมูล Scopus 
หน่วยนับ : No. of Citations 
ช่วงเวลา ในรอบ 5 ปีปฏิทินพ.ศ. 2557-2561 (ค.ศ. 2014-2018) 
ค าอธิบาย : 
 จ านวนการอ้างอิง (Citation) ที่ปรากฏในฐานข้อมูล Scopus หมายถึง จ านวนครั้งที่ผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์ใน
ฐานข้อมูล Scopus ถูกอ้างอิง โดยผลงานวิจัยฉบับอื่นๆ ที่ปรากฏในฐานข้อมูล Scopus 
 การอ้างอิงแต่ละครั้งจะประกอบไปด้วยผลงานวิจัยที่ได้รับการอ้างอิง และผลงานวิจัยที่เป็นผู้ให้การอ้างอิง 
ดังนั้น แต่ละการอ้างอิงจะมีทั้งปีปฏิทินของผู้ได้รับการอ้างอิง และปีปฏิทินของผู้ให้การอ้างอิง 
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วิธีการค านวณ : 
 ผลรวมของจ านวนการอ้างอิง (Citation) ที่ปรากฏในฐานข้อมูล Scopus ที่ผลงานวิจัยที่เป็นผู้ให้การอ้างอิงมี
ในรอบ 5 ปีปฏิทินพ.ศ. 2557-2561 (ค.ศ. 2014-2018) และผลงานวิจัยที่ได้รับการอ้างอิงเป็นผลงานที่ผู้แต่งมีสังกัด
อยู่ในมหาวิทยาลัยศิลปากรโดยไม่จ ากัดปีปฏิทินของผู้ได้รับการอ้างอิง 
 
ข้อมูลประกอบการพิจารณา (แหล่งข้อมูล / เอกสาร / หลักฐาน) : 
 - ส านักประกันคุณภาพการศึกษา 
 - จากฐานข้อมูล SCOPUS 
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ตัวช้ีวัดที่ 21 จ านวนบทความ review article /หรือ Book chapter ใน วารสารที่ปรากฏในฐานข้อมูล Scopus หรือ 
ISI 
หน่วยนับ : ผลงาน 
ช่วงเวลา : ปีปฏิทินพ.ศ. 2561 (ค.ศ. 2018) 
ค าอธิบาย : 

บทความทางวิชาการ คืองานเขียนขนาดสั้น ซึ่งมีการก าหนดประเด็นที่ชัดเจนโดยผู้เขียนเรียบเรียงจากผลงาน
ทางวิชาการของตนเอง หรือของผู้อ่ืนในลักษณะที่เป็นการวิเคราะห์ วิจารณ์ หรือเสนอแนวความคิดใหม่ๆ จากพ้ืนฐาน
ทางวิชาการนั้น ๆ บทความทางวิชาการท่ีเผยแพร่โดยทั่วไป อาทิ 
 1.  บทความทางวิชาการที่เสนอเนื้อหาความรู้วิชาการอย่างเข้มข้น และผ่านการอ่านและพิจารณาจาก
ผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาวิชานั้นๆ มีกลุ่มเป้าหมายเป็นนักวิชาการในวงการวิชาการ/วิชาชีพ 
 2.  บทความทางวิชาการท่ีเสนอเนื้อหาความรู้ วิชาการไม่เข้มข้นนัก เน้นกลุ่มเป้าหมายที่เป็นประชาชนทั่วไป 
 3.  บทความวิจัย (research article) คือบทความท่ีเขียนขึ้นจากงานวิจัยของตนเอง มีการก าหนดปัญหาและ
วัตถุประสงค์ที่ชัดเจน มีการรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ สรุปและอภิปรายผลการวิจัย อันน าไปสู่ความก้าวหน้าทาง
วิชาการ 
 4.  บทความปริทัศน์ (review article) คือบทความที่ศึกษาผลงาน หรือแนวคิดอย่างใดอย่างหนึ่ง โดย
ละเอียด รวมทั้งการวิเคราะห์และอภิปรายผลของเรื่องที่ศึกษาให้เห็นแนวโน้มว่าควรเป็นไปในทางใด มีข้อดีข้อเสีย
อย่างไร 
 5.  บทความเชิงวิจารณ์ เป็นบทความที่เขียนจากการศึกษา ค้นค้า เฉพาะกรณีเกี่ยวกับสถานภาพ หรือปัญหา
ของสิ่งที่ศึกษา เพ่ือหาสาเหตุของปัญหา และเสนอแนะแนวทางแก้ไข 
 ส าหรับความส าคัญของตัวชี้วัดนี้  หรือการมีบทความ  review article ในวารสารที่ปรากฏในฐานข้อมูล 
Scopus หรือ ISI ได้แก่ การแสดงถึงความโดดเด่นทางวิชาการของผู้นิพนธ์บทความนั้น ๆ การได้รับการยอมรับในวง
วิชาการระดับนานาชาติ  
 
วิธีการค านวณ : 
 ผลรวมของจ านวนการตีพิมพ์ที่ปรากฏในฐานข้อมูล Scopus หรือ ISI ในปีปฏิทิน 2561 ที่ถูกจ าแนกโดย
ฐานข้อมูล Scopus หรือ ISI ให้อยู่ในประเภทของบทความ review article 
 
ข้อมูลประกอบการพิจารณา (แหล่งข้อมูล / เอกสาร / หลักฐาน) : 
 - ส านักประกันคุณภาพการศึกษา 
 - จากฐานข้อมูล SCOPUS 
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ตัวช้ีวัดที่ 22 จ านวนผลงานวิจัยตีพิมพ์เผยแพร่ที่มีชื่อร่วมกับมหาวิทยาลัยที่อยู่ใน QS Top 500   ในวารสารที่ปรากฏ
ในฐานข้อมูล Scopus หรือ ISI 
หน่วยนับ : สถาบัน 
ช่วงเวลา :  ในรอบ 5 ปีปฏิทินพ.ศ. 2557-2561 (ค.ศ. 2014-2018) 
ค าอธิบาย :  
 การวิจัยเป็นพันธกิจหนึ่งที่ส าคัญของสถานศึกษาระดับอุดมศึกษา การด าเนินการตามพันธกิจอย่างมี
ประสิทธิภาพและประสบความส าเร็จนั้น สามารถพิจารณาได้จากผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ที่มีคุณภาพและมีการ
เผยแพร่อย่างกว้างขวาง การมีความร่วมมือในการท าวิจัยกับมหาวิทยาลัยที่มีชื่ อเสียงในระดับสากล ที่ติดในการจัด
อันดับ QS (อันดับ QS Top 500)  ยิ่งเป็นการเผยแพร่ผลงานวิจัยในวงกว้าง 
 มหาวิทยาลัยที่ติดอันดับ QS Top 500 หมายถึง มหาวิทยาลัยที่มีผลการจัดอันดับ QS World University 
Rankings อยู่ในอันดับที่ 500 หรือดีกว่า 
 ผลการจัดอันดับ QS World University Rankings ที่ถูกประกาศในแต่ละปีจะเป็นผลการจัดอันดับของปี
ถัดไป เช่น ผล QS World University Rankings 2019 คือ ผลการจัดอันดับที่ถูกประกาศในปี ค.ศ.2018 โดยส าหรับ
การค านวณตัวชี้วัดนี้ ปีของผลการจัดอันดับ หมายถึง ปีที่ผลการจัดอันดับดังกล่าวถูกประกาศ 
 การนับจ านวนตามตัวชี้วัดนี้จึงนับจ านวนมหาวิทยาลัยหรือสถาบันที่อยู่ใน QS Top 500 ที่ติดอันดับในปี
ปฏิทินพ.ศ. 2557–2561 หรือ ค.ศ. 2014-2018 ซึ่งมีผลงานตีพิมพ์ที่ปรากฏในฐานข้อมูล Scopus หรือ ISI ร่วมกับ
มหาวิทยาลัยศิลปากรในช่วงปีปฏิทิน 2557-2561 
     
วิธีการค านวณ : 
     จ านวนมหาวิทยาลัยหรือสถาบันที่อยู่ใน QS Top 500 ที่ติดอันดับในปีปฏิทินพ.ศ. 2557–2561 หรือ ค.ศ. 
2014-2018 ซึ่งมีผลงานตีพิมพ์ที่ปรากฏในฐานข้อมูล Scopus หรือ ISI ร่วมกับมหาวิทยาลัยศิลปากรในช่วงปีปฏิทิน 
2557-2561 
     
 
ข้อมูลประกอบการพิจารณา (แหล่งข้อมูล / เอกสาร / หลักฐาน) : 
 - ส านักประกันคุณภาพการศึกษา 
 - ฐานข้อมูลสากล ISI หรือ Scopus 
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ตัวอย่างการค้นหาจ านวนมหาวิทยาลัยใน QS Top 500 ที่มีผลงานตีพิมพ์ร่วมกับมหาวิทยาลัยศิลปากรในรอบ 5 
ปีย้อนหลัง 
ตัวอย่าง: คณะวิทยาศาสตร์ 

1. ป้อนค าสั่งสืบค้นผลงานทั้งหมดของคณะวิทยาศาสตร์ในฐานข้อมูล Scopus 
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2. เลือกจ ากัดเฉพาะผลงานที่ตีพิมพ์ในช่วงปี 2013-2017 
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3. รวบรวมรายชื่อมหาวิทยาลัยที่ตีพิมพ์ร่วมกัน 
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4. นับจ านวนมหาวิทยาลัยที่รวบรวมได้ตาม ข้อ 3 ที่ติดอันดับ QS Top 500 ในช่วงปี 2013-2017 
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ตัวชี้วัดที่ 23 จ านวนผลงานวิจัยตีพิมพ์เผยแพร่ที่มีชื่อร่วมกับหน่วยงานเอกชนในวารสารที่ปรากฏในฐานข้อมูล 
Scopus หรือ ISI 
หน่วยนับ : หน่วยงานเอกชน 
ช่วงเวลา : รอบ 5 ปีปฏิทินพ.ศ. 2557-2561 (ค.ศ. 2014-2018) 
ค าอธิบาย :  
 การวิจัยเป็นพันธกิจหนึ่งที่ส าคัญของสถานศึกษาระดับอุดมศึกษา การด าเนินการตามพันธกิจอย่างมี
ประสิทธิภาพและประสบความส าเร็จนั้น สามารถพิจารณาได้จากผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ที่มีคุณภาพและมีการ
เผยแพร่อย่างกว้างขวาง การน าผลงานไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์หรือการน างานวิจัยไปใช้ในอุตสาหกรรม หรือการ
ใช้ประโยชน์ในด้านอ่ืน ๆ เป็นความคาดหวังโดยตรงจากการท าวิจัย ดังนั้นการร่วมมือในการท าวิจัยกับ หน่วยงาน
เอกชน หรือสถานประกอบการต่าง ๆ จนได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัยระดับสากลหรือในวารสารที่อยู่ใน
ฐานข้อมูล Scopus หรือ ISI จึงเป็นการเผยแพร่ให้เห็นถึงศักยภาพการวิจัยของมหาวิทยาลัยเป็นอย่างดี   
 การนับจ านวนตามตัวชี้วัดนี้จึงนับจ านวนหน่วยงานเอกชน หรือสถานประกอบการต่าง ๆ ที่มีผลงานตีพิมพ์ซึ่ง
ปรากฏในฐานข้อมูล Scopus หรือ ISI ร่วมกับมหาวิทยาลัยศิลปากรในช่วงปีปฏิทิน 2557-2561 
     
วิธีการค านวณ : 

จ านวนหน่วยงานเอกชน หรือสถานประกอบการต่าง ๆ ที่มีผลงานตีพิมพ์ที่ปรากฏในฐานข้อมูล Scopus หรือ 
ISI ร่วมกับมหาวิทยาลัยศิลปากรในรอบ 5 ปีปฏิทิน 2557-2561 
 
ข้อมูลประกอบการพิจารณา (แหล่งข้อมูล / เอกสาร / หลักฐาน) : 
 - ส านักประกันคุณภาพการศึกษา 
 - ฐานข้อมูลสากล ISI หรือ Scopus 
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ตัวช้ีวัดที่ 24 จ านวนการประชุมวิชาการ/งานสร้างสรรค์ ระดับชาติหรือระดับนานาชาติ 
หน่วยนับ : โครงการ 
ช่วงเวลา : ปกีารศึกษา 2561 
ค าอธิบาย :  
 การประชุมวิชาการ/งานสร้างสรรค์ ระดับชาติ หมายถึง การจัดประชุมวิชาการหรืองานสร้างสรรค์ เพ่ือเป็น
เวทีส าหรับการเผยแพร่ผลงานวิชาการ/งานสร้างสรรค์ โดยผู้เข้าร่วมงานมาจากหน่วยงานอ่ืนนอกเหนือจากสถาบัน
เจ้าภาพ อย่างน้อย  3 หน่วยงาน  

การประชุมวิชาการ/งานสร้างสรรค์  ระดับนานาชาติ หมายถึง การจัดประชุมวิชาการหรืองานสร้างสรรค์ เพื่อ
เป็นเวทีส าหรับการเผยแพร่ผลงานวิชาการ/งานสร้างสรรค์ โดยผู้เข้าร่วมงานมาจากประเทศอ่ืน นอกเหนือจากประเทศ
ไทย   อย่างน้อย 3 ประเทศ (ประชุมวิชาการ) หรือ อย่างน้อย 5 ประเทศที่ไม่ได้อยู่ในกลุ่มอาเซียน (งานสร้างสรรค์)
  

 
วิธีการค านวณ : 
  ผลรวมของจ านวนโครงการการประชุมวิชาการ/งานสร้างสรรค์ ระดับชาติหรือระดับนานาชาติ ในปีการศึกษา 
 2561 
 
ข้อมูลประกอบการพิจารณา (แหล่งข้อมูล / เอกสาร / หลักฐาน) : 
 - ส านักประกันคุณภาพการศึกษา / คณะวิชา 
 - ชื่อโครงการ / รายชื่อหน่วยงานของผู้เข้าร่วมประชุมหรือร่วมงาน / รายชื่อประเทศของผู้เข้าร่วมประชุม
หรือร่วมงาน / ระยะเวลาที่จัดโครงการ 
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ตัวช้ีวัดที่ 25 จ านวนชิ้นงานที่จัดแสดงใน exhibition/concert ทั้งระดับชาติและนานาชาติ 
หน่วยนับ : ชิ้นงาน 
ช่วงเวลา : ปีปฏิทินพ.ศ. 2561 
ค าอธิบาย :  
 งานสร้างสรรค์ หมายถึง ผลงานศิลปะและสิ่งประดิษฐ์ประเภทต่างๆ ที่มีความเป็นนวัตกรรม โดยมีการศึกษา
ค้นคว้าอย่างเป็นระบบที่เหมาะสมตามประเภทของงานศิลปะซึ่งมีแนวทางการทดลองหรือการพัฒนาจากแนวคิด
สร้างสรรค์เดิมเพ่ือเป็นต้นแบบหรือความสามารถในการบุกเบิกศาสตร์อันก่อให้เกิดคุณค่าทางสุนทรีย์และ
คุณประโยชน์ที่เป็นที่ยอมรรับในวงวิชาชีพ ตามการจัดกลุ่มศิลปะของอาเซียน งานสร้างสรรค์ทางศิลปะ ได้แก่ (1) 
ทัศนศิลป์ (Visual Arts) ประกอบด้วย ผลงานด้านจิตรกรรม ประติมากรรม ภาพพิมพ์ ภาพถ่าย ภาพยนตร์ สื่อประสม 
สถาปัตยกรรมและงานออกแบบประเภทอ่ืนๆ (2) ศิลปะการแสดง (Performing Arts) ประกอบด้วยดุริยางคศิลป์ 
นาฏยศิลป์ รวมถึงการแสดงรูปแบบต่างๆ และ (3) วรรณศิลป์ (Literature) ซึ่งประกอบด้วยบทประพันธ์และกวีนิพนธ์
รูปแบบต่างๆ 
 การจัดแสดงหรือการเผยแพร่ระดับชาติ หมายถึง การจัดแสดงหรือเผยแพร่ชิ้นงานสร้างสรรค์ โดยมีหน่วยงาน
หรือผู้แสดงงานอย่างน้อยมาจาก 3 หน่วยงาน  

การจัดแสดงหรือการเผยแพร่ระดับนานาชาติ หมายถึง การจัดแสดงหรือเผยแพร่ชิ้นงานสร้างสรรค์ ที่เปิด
กว้างส าหรับทุกประเทศ (อย่างน้อย 5 ประเทศท่ีไม่ได้อยู่ในกลุ่มอาเซียน)  
 จ านวนชิ้นงานที่จัดแสดงใน exhibition/concert ทั้งระดับชาติและนานาชาติ หมายความถึงชิ้นงานของ
นักศึกษาและอาจารย์ ซึ่งแสดงข้อมูลแยกกัน ความส าคัญของตัวชี้วัดนี้เป็นการแสดงศักยภาพและชื่อเสียงของ
มหาวิทยาลัยศิลปากร 
 
วิธีการค านวณ : 
 จ านวนรวมของชิ้นงานที่จัดแสดงในนิทรรศการ/ผลงานสร้างสรรค์และคอนเสิร์ตของนักศึกษาและอาจารย์ ทั้ง
ระดับชาติและนานาชาติ รวมทั้งผลงานที่จัดแสดงสู่สาธารณะ ในปีปฏิทินพ.ศ. 2561 
 
ข้อมูลประกอบการพิจารณา (แหล่งข้อมูล / เอกสาร / หลักฐาน) : 
 - ส านักประกันคุณภาพการศึกษา 
 - หลักฐานสูจิบัตร/ฐานข้อมูล RIS 
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ตัวช้ีวัดที่ 26 จ านวนสิทธิบัตร สิทธิบัตรออกแบบผลิตภัณฑ์ที่ยังอยู่ในอายุคุ้มครอง 
หน่วยนับ : ผลงาน 
ช่วงเวลา : ปีปฏิทินพ.ศ. 2561 
ค าอธิบาย :  
 ทรัพย์สินทางปัญญา  (Intellectual Property) หมายถึง ผลงานอันเกิดจากการประดิษฐ์ คิดค้น หรือ
สร้างสรรค์ของมนุษย์ ซึ่งเน้นที่ผลผลิตของสติปัญญาและความช านาญ โดยไม่ค านึงถึงชนิดของการสร้างสรรค์หรือวิธีใน
การแสดงออก ทรัพย์สินทางปัญญาอาจแสดงออกในรูปแบบของสิ่งที่จับต้องได้ เช่น สินค้าต่างๆ หรือในรูปของสิ่งที่จับ
ต้องไมไ่ด้ เช่น บริการ แนวคิดในการด าเนินธุรกิจ กรรมวิธีการผลิตทางอุตสาหกรรม เป็นต้น 
 ประเภทของทรัพย์สินทางปัญญา ได้แก่ ทรัพย์สินทางอุตสาหกรรม (Industrial Property) และ ลิขสิทธิ์ 
(Copyright) ซึ่งในสถาบันอุดมศึกษาเป็นสถานที่ผลิตงานประเภทลิขสิทธ์เป็นจ านวนมาก แต่การพัฒนาหรือต่อยอด
ด้านอุตสาหกรรมจ าเป็นต้องมีทรัพย์สินทางอุตสาหกรรม ซึ่งได้แก่ สิทธิบัตร (Patent) โดยจะมีประเภทสิทธิบัตรการ
ประดิษฐ์  อนุสิทธิบัตร  และสิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์ 
 ความหมายของตัวชี้วัดนี้จึงหมายถึงสิทธิบัตร (Patent) ไม่ว่าจะเป็นสิทธิบัตรการประดิษฐ์  อนุสิทธิบัตร  หรือ
สิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์ ที่ได้รับการขึ้นทะเบียนแล้วตามข้อก าหนดของกรมทรัพย์สินทางปัญญาและยัง
ปรากฎอายุคุ้มครองในปีปฏิทินพ.ศ. 2561  
 อายุการคุ้มครองสิทธิบัตร อนุสิทธิบัตร หรือสิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์ 

1. สิทธิบัตรการประดิษฐ์ มีอายุการคุ้มครอง 20 ปี นับแต่วันขอรับสิทธิบัตรในราชอาณาจักร (ไม่ใช่วันที่กรม
ทรัพย์สินทางปัญญาออกสิทธิบัตรให้) 

2. สิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์ มีอายุการคุ้มครอง 10 ปี นับแต่วันขอรับสิทธิบัตรในราชอาณาจักร  
3. อนุสิทธิบัตร มีอายุการคุ้มครอง 6 ปี นับแต่วันขอรับสิทธิบัตรในราชอาณาจักร และต่ออายุได้ 2 คราว 

คราวละ 2 ปี 
 
วิธีการค านวณ : 
 ผลรวมของจ านวนสิทธิบัตรการประดิษฐ์  อนุสิทธิบัตร  และสิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์ที่ยังอยู่ในอายุ
คุ้มครองในปีปฏิทิน 2561 
 
ข้อมูลประกอบการพิจารณา (แหล่งข้อมูล / เอกสาร / หลักฐาน) : 
 - ส านักงานประกันคุณภาพการศึกษา 
 - ฐานข้อมูล RIS ซึ่งระบุเลขที่สิทธิบัตร, วันที่ขอรับสิทธิบัตร, ชื่อสิ่งประดิษฐ์/การออกแบบ, ผู้ประดิษฐ์/
ออกแบบ (พร้อมส าเนาเอกสาร / หลักฐาน)  
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ตัวช้ีวัดที่ 27 จ านวนรางวัลด้านศิลปวัฒนธรรมที่อาจารย์ บุคลากร นักศึกษา หรือมหาวิทยาลัยได้รับทั้งระดับชาติและ
นานาชาติ 
หน่วยนับ : รางวัล 
ช่วงเวลา : ปีการศึกษา 2561 
ค าอธิบาย :  

“ศิลปะ” ตามนิยามใน พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.2542 หมายถึง ฝมือ ฝมือทางการชาง การ
ท าใหวิจิตรพิสดาร  การแสดงออกซึ่งอารมณสะเทือนใจใหประจักษเห็น โดยเฉพาะหมายถึง วิจิตรศิลป์ ในขณะที่ 
“วัฒนธรรม” คือ สิ่งที่ท าใหเจริญงอกงามแกหมูคณะ  วิถีชีวิตของหมูคณะ  

ส าหรับพระราชบัญญัติวัฒนธรรม พุทธศักราช 2485 ระบุว่า “วัฒนธรรม” หมายถึงลักษณะที่แสดงถึงความ
เจริญงอกงาม ความเปนระเบียบเรียบรอย ความกลมเกลียวกาวหนาของชาติและศีลธรรมอันดีของประชาชน  ทาง
วิทยาการ หมายถึง พฤติกรรมและสิ่งที่คนในหมูผลิตสรางขึ้นดวยการเรียนรูจากกันและกัน และรวมใชอยูในหมูพวก
ของตน 

ลักษณะวัฒนธรรมไทย ได้แก่ มีพุทธศาสนาเป็นศาสนาประจ าชาติ มีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข มีอักษรไทย/
ภาษาไทย/ประเพณีไทย ศิลปกรรมไทย เช่น สถาปัตยกรรม วรรณกรรม มีมารยาท วัฒนธรรมพ้ืนฐาน เช่น การแต่ง
กาย อาหาร ยาไทย  

ศิลปะ และวัฒนธรรม จึงเกี่ยวข้องกับความสุนทรีย์และรสนิยม เกิดรูปแบบวิถีชีวิตและสังคม โดยมีลักษณะที่
เป็นพลวัต มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา จ าเป็นต้องรู้ทันอย่างมีปัญญา โดยมีแผนในการพัฒนาให้ความรู้และ
ประสบการณ์ด้านสุนทรียภาพในบริบทของศิลปะและวัฒนธรรม สามารถเลือกรับ รักษาและสร้างให้ตนเองและสังคม
อยู่ร่วมกันอย่างรู้คุณค่าความงาม อย่างมีสุนทรีย์ที่มีรสนิยม 

รางวัลศิลปวัฒนธรรม จึงมีความหมายครอบคลุมการประกวด ให้รางวัลหรือจากการแข่งขันในเวที
ระดับประเทศหรือนานาชาติ เช่น รางวัลจากโครงการประกวดศิลปกรรม ประติมากรรม โครงการส่งเสริมศิลปินรุ่น
เยาว์ รางวัล “ศิลปาธร” รางวัลวัฒนคุณาธร รางวัลแว่นแก้ว รางวัลเซเว่นบุ๊คอวอร์ด รางวัลวรรณกรรมสร้างสรรค์ 
แห่งอาเซียน (ซีไรต์) รางวัลการประกวดบรรเลงดนตรีไทย “ศรทอง” ชิงถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัว รางวัลการออกแบบสถาปัตยกรรมดีเด่น รางวัลพริตซ์เกอร์ (Pritzker Prize) รางวัลปาฐกถาศิลป์ พีระศรี 
รางวัลองค์กรที่มีผลงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมดีเด่น รางวัลด้านการส่งเสริมและรักษามรดกภูมิปัญญาทาง
วัฒนธรรม เป็นต้น   
 รางวัลด้านศิลปวัฒนธรรมระดับชาติ  หมายถึง รางวัลจากการประกวด ให้รางวัลหรือจากการแข่งขันด้าน
ศิลปวัฒนธรรม โดยมีหน่วยงานหรือผู้แสดงงานอย่างน้อยมาจาก 3 หน่วยงาน  

รางวัลด้านศิลปวัฒนธรรมระดับชาติระดับนานาชาติ หมายถึง รางวัลจากการประกวด ให้รางวัลหรือจากการ
แข่งขันด้านศิลปวัฒนธรรม ที่เปิดกว้างส าหรับทุกประเทศ (อย่างน้อย 5 ประเทศท่ีไม่ได้อยู่ในกลุ่มอาเซียน)  
 การรายงานผลการด าเนินงานจะจ าแนกผลงานระหว่าง อาจารย์ บุคลากร นักศึกษา และในนามมหาวิทยาลัย
ในระดับชาติ และระดับนานาชาติ  
 
วิธีการค านวณ : 
 ผลรวมจ านวนรางวัลด้านศิลปวัฒนธรรมที่อาจารย์ บุคลากร นักศึกษา หรือมหาวิทยาลัยได้รับทั้งระดับชาติ
และนานาชาติในปีการศึกษา 2561   



41 
 

 
ข้อมูลประกอบการพิจารณา (แหล่งข้อมูล / เอกสาร / หลักฐาน) : 
 - คณะวิชา 
 - รายชื่อรางวัล รายชื่อผู้ได้รับรางวัล (อาจารย์ บุคลากร หรือนักศึกษา) หน่วยงานที่ให้รางวัล สถานที่จัดงาน 
วัน-เวลา แยกระดับชาติและนานาชาติ (ระบุจ านวนหน่วยงานที่ร่วมงานหรือจ านวนประเทศที่ร่วมงาน ถ้ามี) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



42 
 

2.1.3 โครงการบูรณาการวิชาการเพื่อการพัฒนาชุมชนและสังคม 
ตัวชี้วัดที่ 28 จ านวนโครงการบริการวิชาการ/ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม ที่บูรณาการศาสตร์และศิลป์ เพ่ือการพัฒนา
ชุมชน/สังคม/ประเทศ 
หน่วยนับ : โครงการ 
ช่วงเวลา : ปีการศึกษา 2561 
ค าอธิบาย :  
 การให้บริการวิชาการ (สมศ., 2554) หมายถึง การที่สถานศึกษาระดับอุดมศึกษา ซึ่งอยู่ในฐานะที่เป็นที่พ่ึง
ของชุมชนหรือสังคม เป็นแหล่งอ้างอิงทางวิชาการหรือท าหน้าที่ใดที่มีผลต่อการพัฒนาชุมชนในด้านวิชาการหรือการ
พัฒนาความรู้ตลอดจนความเข้มแข็งประเทศชาติและนานาชาติ 

การบริการวิชาการเป็นการบริการที่มีค่าตอบแทนและบริการวิชาการให้เปล่า โดยมีก ารน า ความรู้และ
ประสบการณ์มาใช้พัฒนาหรือบูรณาการเข้ากับการเรียนการสอนและการวิจัยโครงการที่มีผลต่อการพัฒนาและ
เสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน ดังนั้นการบริการวิชาการหมายถึง โครงการที่สถาบันจัดขึ้น เพ่ือพัฒนาชุมชนหรือ
องค์กรภายนอกและเมื่อด าเนินการแล้ว มีผลก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้น แก่ชุมชนหรือองค์กรภายนอก
ในด้านต่าง ๆ หรือท าให้ชุมชนหรือองค์กรภายนอกสามารถพ่ึงพาตนเองได้ตามศักยภาพของตนเอง 
 โครงการศิลปะและวัฒนธรรม หมายถึง โครงการที่เกี่ยวข้องกับความสุนทรีย์และรสนิยม เกิดรูปแบบวิถีชีวิต
และสังคม โดยมีลักษณะที่เป็นพลวัต มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา จ าเป็นต้องรู้ทันอย่างมีปัญญา โดยมีแผนในการ
พัฒนาให้ความรู้และประสบการณ์ด้านสุนทรียภาพในบริบทของศิลปะและวัฒนธรรม สามารถเลือกรับ รักษาและสร้าง
ให้ตนเองและสังคมอยู่ร่วมกันอย่างรู้คุณค่าความงาม อย่างมีสุนทรีย์ที่มีรสนิยม 
 จ านวนโครงการบริการวิชาการ/ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม ที่บูรณาการศาสตร์และศิลป์ ตามความหมายของ
ตัวชี้วัดนี้ หมายถึงการจัดโครงการบริการวิชาการ หรือโครงการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม ที่มีการจัดร่วมกันระหว่าง
หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยกันเอง (ระหว่าง 2 หน่วยงานขึ้นไป) หรือจัดร่วมกันระหว่างหน่วยงานภายใน
มหาวิทยาลัยกับหน่วยงานภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ หรือต่างประเทศ) ในปีการศึกษา 2561 
 
วิธีการค านวณ : 
 ผลรวมของจ านวนโครงการบริการวิชาการ/ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม ที่บูรณาการศาสตร์และศิลป์ เพ่ือการ
พัฒนาชุมชน/สังคม/ประเทศจัดร่วมกับหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย/ภายในประเทศ/หรือหน่วยงานต่างประเทศ ใน
ปีการศึกษา 2561 
 
ข้อมูลประกอบการพิจารณา (แหล่งข้อมูล / เอกสาร / หลักฐาน) : 
 - คณะวิชา/ส านักบริการวิชาการ 
 - ข้อมูลที่ต้องรายงาน :  1) ชื่อโครงการ 
    2) ชื่อหน่วยงานที่จัดโครงการร่วมกัน 
    3) ระยะเวลาในการด าเนินการ 
    4) ชุมชนหรือกลุ่มผู้รับบริการ  
 5) สรุปผลการด าเนินงานที่สร้างประโยชน์/พัฒนาความเข้มแข็งและคุณค่าต่อสังคม 

ชุมชน หรือองค์กร และผลการประเมินโครงการ 
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ตัวช้ีวัดที่ 29 จ านวนโครงการบริการวิชาการและท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมที่ได้รับการเผยแพร่ผ่านสื่อ 
หน่วยนับ : โครงการ 
ช่วงเวลา : ปีการศึกษา 2561 
ค าอธิบาย :  
 การเผยแพร่ หมายถึง การเผยแพร่ในลักษณะสิ่งตีพิมพ์ การจัดนิทรรศการ (Exhibition) การจัดการแสดง 
(Performance) หรือการจัดประกวด ซึ่งเป็นการน าเสนอผลงานในแขนงต่างๆ อาทิ งานศิลปะ ดนตรี การแสดง และ
งานออกแบบ สู่สาธารณะ โดยมีการจัดการน าเสนอการเผยแพร่ในระดับชาติหรือนานาชาติอย่างเป็นระบบ หรือมีการ
คัดเลือกหรือกลั่นกรอง เพ่ือน าโครงการฯ เผยแพร่อย่างเป็นระบบ 
 สื่อที่เป็นแหล่งเผยแพร่ เพ่ือให้สาธารณชนสามารถเข้าถึงได้ง่าย แสดงศักยภาพและชื่อเสียงของสถาบัน ใน
ปัจจุบันนอกจากโดยการจัดแสดงนิทรรศการหรือจัดแสดง สื่อวิทยุ โทรทัศน์ แล้วยังสามารถเผยแพร่ผ่านช่องทางสื่อ
สังคมออนไลน์อื่น ๆ อาทิ เว็บไซต์ ยูทูป แฟนเพจอย่างเป็นทางการ หรือเว็บบล็อค ซึ่งมีผู้ดูแลระบบอย่างชัดเจน   
 ทั้งนี้ควรค านึงถึงภาษาที่ใช้ในการสื่อสาร หากเลือกเผยแพร่ด้วยลักษณะ 2 ภาษา (ไทย/อังกฤษ) จะยิ่งช่วยให้
สารธารณชนสามารถเข้าถึงโครงการบริการวิชาการและท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมที่หน่วยงานจัดขึ้นได้มากขึ้น 
  
วิธีการค านวณ : 
 จ านวนโครงการบริการวิชาการ/ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม ที่มีการเผยแพร่ผ่าน สื่อสิ่งพิมพ์ สื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
ในปีการศึกษา 2561 
 
ข้อมูลประกอบการพิจารณา (แหล่งข้อมูล / เอกสาร / หลักฐาน) : 
 - คณะวิชา/ส านักบริการวิชาการ 
 - ข้อมูลที่ต้องรายงาน :  1) ชื่อโครงการ 
    2) ระยะเวลาในการด าเนินการ 
    3) หลักฐานแสดงการเผยแพร่ 
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ตัวชี้วัดที่ 30 งบประมาณบริการวิชาการ/ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม ที่ได้จากหน่วยงานภายนอก (ร้อยละของเงิน
รายได้) 
หน่วยนับ : ร้อยละ 
ช่วงเวลา : ปีงบประมาณ 2562 
ค าอธิบาย :  
 ในการด าเนินงานด้านบริการวิชาการ/ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมจ าเป็นต้องมีงบประมาณในการด าเนินการซึ่ง
การได้รับความไว้วางใจจากหน่วยงานภายนอกมหาวิทยาลัย ไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานภาครัฐหรือเอกชน ให้หน่วยงาน/
ส่วนงานภายในมหาวิทยาลัย เป็นผู้ด าเนินการหรือเป็นผู้ร่วมรับผิดชอบในการด าเนินการเพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์การ
พัฒนาชุมชน/สังคม ในด้านวิชาการหรือการพัฒนาความรู้ตลอดจนความเข้มแข็งประเทศชาติและนานาชาตินั้น เป็น
ส่วนหนึ่งของการแสดงศักยภาพและความมีชื่อเสียงของมหาวิทยาลัยศิลปากร 

เมื่อเปรียบเทียบงบประมาณบริการวิชาการ/ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมได้ รับจากหน่วยงานภายนอกใน
ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 กับงบประมาณเงินรายได้ที่รับจริงของส่วนงานในปีงบประมาณเดียวกัน จะแสดงถึงศักยภาพ
ที่โดดเด่นของส่วนงานนั้นจากมุมมองหน่วยงานภายนอกได้ 

ส าหรับงบประมาณที่ได้รับจากหน่วยงานภายนอก หมายถึงงบประมาณจากแหล่งเงินภาครัฐหรือเอกชน โดย
ไม่นับรวมกับเงินทุนวิจัยที่รายงานในตัวชี้วัดที่ 19 
 
วิธีการค านวณ : 

งบประมาณบริการวิชาการ/ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม ที่ได้จากหน่วยงานภายนอก 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

งบประมาณเงินรายได้ที่หน่วยงานรับจริง ในปีงบประมาณ พ.ศ.2562 
 
ข้อมูลประกอบการพิจารณา (แหล่งข้อมูล / เอกสาร / หลักฐาน) : 
 - คณะวิชา / ส านักบริการวิชาการ / กองคลัง 
 - ข้อมูลที่ต้องรายงาน :  1) ชื่อโครงการ และชื่อหน่วยงานภายนอกมหาวิทยาลัยที่ให้งบประมาณ 
    2) จ านวนงบประมาณที่ได้รับ 
    3) ระยะเวลาในการด าเนินการ  
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เป้าหมายที่ 3  การบริหารจัดการ (ให้เป็นมหาวิทยาลัยที่พร้อมต่อการเปลี่ยนแปลง) 
นโยบายที่ 3.1 พัฒนาระบบ กลไกและเครื่องมือในการบริหารจัดการ 
นโยบายที ่3.2 พัฒนาบุคลากร 
ตัวช้ีวัดที่ 31 ร้อยละของอาจารย์ที่มีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาเอกหรือเทียบเท่าต่อจ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมด 
หน่วยนับ : ร้อยละ 
ช่วงเวลา : ปีการศึกษา 2561 
ค าอธิบาย :  
 1. คุณวุฒิปริญญาเอกพิจารณาจากระดับคุณวุฒิที่ได้รับหรือเทียบเท่าตามหลักเกณฑ์การพิจารณาคุณวุฒิของ
กระทรวงศึกษาธิการ กรณีที่มีการปรับวุฒิการศึกษาให้มีหลักฐานการส าเร็จการศึกษาภายในรอบปีการศึกษานั้น ทั้งนี้ 
อาจใช้คุณวุฒิอ่ืนเทียบเท่าคุณวุฒิปริญญาเอกได้ส าหรับกรณีที่บางสาขาวิชาชีพมีคุณวุฒิอ่ืนที่เหมาะสมกว่า และต้อง
ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
 2. การนับจ านวนอาจารย์ประจ าให้นับตามปีการศึกษาและนับทั้งปีปฏิบัติงานจริง และลาศึกษาต่อ ในกรณีที่
มีอาจารย์บรรจุใหม่ให้ค านวณตามเกณฑ์อาจารย์ประจ าที่ระบุในค าชี้แจงเกี่ยวกับการนับจ านวนอาจารย์ประจ าและ
นักวิจัย 

 อาจารย์ประจ า หมายถึง บุคลาการในสถาบันอุดมศึกษาที่มีนห้าที่หลักทางด้านการสอนและการวิจัย และ
ปฏิบัติหน้าที่เต็มเวลาตามภาระงานที่รับผิดชอบในหลักสูตรที่เปิดสอน (มิใช่เต็มเวลาตามเวลาท าการ) (ประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง แนวทางการบริหารเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2548) 
 ส าหรับอาจารย์ที่สถาบันจ้างเข้ามาเป็นอาจารย์ประจ าด้วยเงินรายได้หน่วยงานจะต้องมีสัญญาจ้างที่มีการระบุ
ระยะเวลาการจ้างอย่างชัดเจนและไม่น้อยกว่า 9 เดือน ในสัญญาจ้างจะต้องระบุหน้าที่ ภาระงานให้ชัดเจนไม่น้อยกว่า
หน้าที่ของอาจารย์ประจ าตามที่ก าหนดตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง แนวทางบริหารเกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2548 

 การนับจ านวนอาจารย์ ให้นับอาจารย์ประจ าที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาต่อในแต่ละปีการศึกษา โดยมี
เงื่อนไข ดังนี้ 

- กรณีมีระยะเวลาท างาน 9 เดือนขึ้นไป ให้นับเป็น 1 คน 
- กรณีมีระยะเวลาท างาน 6 – 9 เดือน ให้นับเป็น 0.5 คน 
- กรณีมีระยะเวลาท างานน้อยกว่า 6 เดือน ไม่สามารถน ามานับได้ 

 
วิธีการค านวณ : 
  

จ านวนอาจารย์ที่มีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาเอกเอกหรือเทียบเท่า 
X 100 

จ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมดปีการศึกษา 2561 
 
ข้อมูลประกอบการพิจารณา (แหล่งข้อมูล / เอกสาร / หลักฐาน) : 
 - ส านักงานประกันคุณภาพการศึกษา 
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ตัวชี้วัดที่ 32 ร้อยละของผู้ที่มีต าแหน่งทางวิชาการตั้งแต่ระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์หรือเทียบเท่าต่อจ านวนอาจารย์
ประจ าทั้งหมด 
หน่วยนับ : ร้อยละ 
ช่วงเวลา : ปีการศึกษา 2561 
ค าอธิบาย :  
 ร้อยละของอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ 
 สถาบันอุดมศึกษาถือเป็นขุมปัญญาของประเทศ และมีความรับผิดชอบที่จะต้องส่งเสริมให้อาจารย์ในสถาบัน
ท าการศึกษาวิจัยเพ่ือแสวงหาและพัฒนาองค์ความรู้ในศาสตร์สาขาวิชาต่างๆ อย่างต่อเนื่อง เพ่ือน าไปใช้ในการเรียน
การสอน รวมทั้งการแก้ไขปัญหาและพัฒนาประเทศ การด ารงต าแหน่งทางวิชาการเป็นสิ่งสะท้อนการปฏิบัติงาน
ดังกล่าวของอาจารย์ตามพันธกิจของหลักสูตร 
 ส าหรับข้อมูลอาจารย์ที่ด ารงต าแหน่งวิชาการ (ผศ. และ รศ.) จะนับจ านวนทันทีที่ได้รับความเห็นชอบจาก
สภามหาวิทยาลัย ส่วนผู้ด ารงต าแหน่งศาสตราจารย์ จะนับเมื่อมีค าสั่งโปรดเกล้าฯ 

 อาจารย์ประจ า หมายถึง บุคลาการในสถาบันอุดมศึกษาที่มีนห้าที่หลักทางด้านการสอนและการวิจัย และ
ปฏิบัติหน้าที่เต็มเวลาตามภาระงานที่รับผิดชอบในหลักสูตรที่เปิดสอน (มิใช่เต็มเวลาตามเวลาท าการ) (ประก าศ
กระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง แนวทางการบริหารเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2548) 
 ส าหรับอาจารย์ที่สถาบันจ้างเข้ามาเป็นอาจารย์ประจ าด้วยเงินรายได้หน่วยงานจะต้องมีสัญญาจ้างที่มีการระบุ
ระยะเวลาการจ้างอย่างชัดเจนและไม่น้อยกว่า 9 เดือน ในสัญญาจ้างจะต้องระบุหน้าที่ ภาระงานให้ชัดเจนไม่น้อยกว่า
หน้าที่ของอาจารย์ประจ าตามที่ก าหนดตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง แนวทางบริหารเกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2548 

 การนับจ านวนอาจารย์ ให้นับอาจารย์ประจ าที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาต่อในแต่ละปีการศึกษา โดยมี
เงือ่นไข ดังนี้ 

- กรณีมีระยะเวลาท างาน 9 เดือนข้ึนไป ให้นับเป็น 1 คน 
- กรณีมีระยะเวลาท างาน 6 – 9 เดือน ให้นับเป็น 0.5 คน 
- กรณีมีระยะเวลาท างานน้อยกว่า 6 เดือน ไม่สามารถน ามานับได้ 

 
วิธีการค านวณ : 
  

จ านวนอาจารย์ที่มีต าแหน่งทางวิชาการ (ผศ.+รศ.+ศ.) 
X 100 

จ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมดปีการศึกษา 2561 
 
ข้อมูลประกอบการพิจารณา (แหล่งข้อมูล / เอกสาร / หลักฐาน) : 
 - ส านักงานประกันคุณภาพการศึกษา 
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นโยบายที่ 3.3 จัดท าแผนพัฒนามหาวิทยาลัยที่ส าคัญ 
ตัวช้ีวัดที่ 33 ร้อยละความส าเร็จของการด าเนินงานตามตัวชี้วัด 
หน่วยนับ : ร้อยละ 
ช่วงเวลา : ปีงบประมาณ 2562 
ค าอธิบาย :  
 การด าเนินงานบรรลุตามตัวชี้วัดที่คณะวิชาหรือส่วนงาน เจรจาค่าเป้าหมายไว้ 
 
วิธีการค านวณ : 
  

ผลรวมของตัวชี้วัดที่บรรลุเป้าหมายทั้งหมด 
X 100 

ผลรวมของตัวชี้วัดที่ได้รับมอบหมายทั้งหมดในปีงบประมาณ 2562 
 
ข้อมูลประกอบการพิจารณา (แหล่งข้อมูล / เอกสาร / หลักฐาน) : 
 - กองแผนงาน 
 


