
 

 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

รายละเอียดตัวชี้วัด 
การจัดท าข้อตกลงการปฏิบัติราชการ  

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2558 
 
 

ระดับคณะ 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

ฝ่ายวางแผนยุทธศาสตร ์ 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น 



 

ค าน า 

การจัดท าค ารับรองปฏิบัติราชการหรือข้อตกลงการปฏิบัติราชการของมหาวิทยาลัยขอนแก่นเป็นการ

ติดตามการปฏิบัติราชการของคณะและหน่วยงานต่างๆ โดยใช้แนวทางกระบวนการของส านักงานคณะกรรมการ

พัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) โดยได้มีการจัดท ามาตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2548 โดยระดับคณะมีการจัดท า

ข้อตกลงปฏิบัติราชการระหว่างอธิการบดีและคณบดี 

โดยการจัดท าข้อตกลงการปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2558 นั้นในระดับคณะได้ทบทวน

และเพ่ิมเติมตัวชี้วัด เพ่ือให้การปฏิบัติราชการเกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผลในการบริหารจัดการองค์กร โดยการตั้ง

ค่าเป้าหมายนั้นถือเป็นความท้าทายของแต่ละคณะ ซึ่งมีเกณฑ์การประเมินทั้งหมด 14 ตัวชี้วัด เป็นการบูรณาการ

ตัวชี้วัดของการประกันคุณภาพการศึกษาภายในของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) และตัวชี้วัด

ระดับ World Class University เพ่ือมุ่งสู่วิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัยที่จะเป็น มหาวิทยาลัยวิจัยชั้นน าของโลก  

 

ส านักงานประเมินและประกันคุณภาพ 

 



 

สารบัญ 

หัวข้อ            หน้า 

ปฏิทินการจัดท าข้อตกลงและการประเมินผลการปฏบิัติราชการ ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2558        1 
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รายละเอียดตัวชี้วัดระดับคณะ          
ตัวช้ีวัดที่ 1 ร้อยละอาจารย์ที่มีวุฒิปริญญาเอก               5 
ตัวช้ีวัดที ่2 ร้อยละอาจารย์ที่มีต าแหน่งทางวิชาการ (รองศาสตราจารย์และศาสตราจารย์)           6 
ตัวช้ีวัดที ่3 ผลงานของผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปรญิญาโทที่ไดร้ับการตีพิมพ์เผยแพร่ (ผลงานรวมถ่วงน้ าหนัก)         7 
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ตัวช้ีวัดที ่5 สัดส่วนเงินสนับสนุนผลงานวิจัยและงานสรา้งสรรค์            13 
ตัวช้ีวัดที ่6 ร้อยละจ านวนงานวจิยัหรืองานสร้างสรรค์ที่ได้รับการตพีิมพ์เผยแพรต่่อจ านวนอาจารย์ประจ าและนักวิจัยประจ า  14 
ตัวช้ีวัดที ่7 ร้อยละจ านวนผลงานวิชาการ (หนังสือ/ต ารา) ที่ไดร้ับการรับรองคณุภาพต่อจ านวนอาจารย์ประจ า        16 
ตัวช้ีวัดที ่8 ร้อยละจ านวนผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ทีไ่ดร้ับการจดทะเบียนสิทธิบตัรหรืออนุสิทธิบัตร          17 
ตัวช้ีวัดที ่9 ร้อยละจ านวนบทความวิจัยที่ไดร้ับการอ้างอิง(citation)ในฐานข้อมูล  Referred journal        19 
               ต่อจ านวนอาจารย์ประจ า 
ตัวช้ีวัดที่ 10 ร้อยละของนักศึกษาต่างชาติระดับปรญิญาตรีและบณัฑิตศึกษาต่อจ านวนนักศึกษาท้ังหมด        20 
ตวัช้ีวัดที่ 11 ร้อยละของนักศึกษาทุกระดับที่แลกเปลีย่นไปและมาตา่งประเทศต่อจ านวนนักศึกษาท้ังหมด        21 
ตัวช้ีวัดที่ 12.1 สัดส่วนอาจารย์ประจ าต่อจ านวนนักศึกษาระดับปรญิญาตรี           22 
ตัวช้ีวัดที่ 12.2 สัดส่วนอาจารย์ประจ าต่อจ านวนนักศึกษาระดับบณัฑิตศึกษา           27 
ตัวช้ีวดัที่ 13 การท าวิจัยร่วมกับมหาวิทยาลัยที่ตดิอันดับ 1-400 ของโลก           29 
ตัวช้ีวัดที่ 14 จ านวนหน่วยงาน/องค์กรของผู้ใช้งานบัณฑิตที่มีช่ือเสยีงในระดับชาต/ินานาชาต ิ        30 
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ปฏิทินการจัดท าข้อตกลงการปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2558  
ระดับคณะ 

วัน เดือน ปี กิจกรรม 
พฤศจิกายน-ธันวาคม 

2557 
- จัดท ากรอบแนวทางการประเมิน /คู่มือรายละเอียดตัวชี้วัดข้อตกลงการปฏิบัติราชการ  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 

 

 

 

มกราคม-กุมภาพันธ์ 

2558 

- คณะจัดท ารายละเอียดตัวชี้วัดข้อตกลงการปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 
ประกอบด้วย 
1) กรอบการประเมินผลข้อตกลงการปฏิบัติราชการ (SAR CARD) 
2) รายละเอียดตัวชี้วัด ค่าน้ าหนัก ค่าเป้าหมายและเกณฑ์การประเมินฯ 
- ส่งเอกสารเจรจาความเหมาะสมของตัวชี้วัด ค่าน้ าหนัก ค่าเป้าหมาย และเกณฑ์ข้อตกลงการ

ปฏิบัติราชการฯ  

- จัดประชุมชี้แจงแนวทางการจัดท าข้อตกลงการปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ 2557 
ให้แก่คณะ  

- จัดเวทเีจราต่อรองความเหมาะสมของตัวชี้วัด ค่าน้ าหนัก ค่าเป้าหมาย และเกณฑ์ข้อตกลง
การปฏิบัติราชการฯ ระหว่างอธิการบดีและคณบดี/ทีมผู้บริหารของคณะ 

- จัดพิธีลงนามทางการจัดท าข้อตกลงการปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ 2558  
ระหว่างอธิการบดีและคณบดี โดยผ่านที่ประชุมคณบดี 

31 กรกฎาคม 2558 -  คณะส่งรายงานผลข้อตกลงการปฏิบัติราชการฯ รอบที่ 1 
- สรุปผลการติดตามรายงานข้อตกลงการปฏิบัติราชการฯ ของคณะรอบที่ 1 
ผ่านที่ประชุมคณบดี 

 31 ตุลาคม 2558 - คณะส่งรายงานผลข้อตกลงการปฏิบัติราชการฯ รอบที่ 2 และเอกสารหลักฐานตาม
รายละเอียดของแต่ละตัวชี้วัด 
- สรุปผลการติดตามรายงานข้อตกลงการปฏิบัติราชการฯ ของคณะรอบที่ 2 
ผ่านที่ประชุมคณบดี 

ตุลาคม-พฤศจิกายน 
2558 

- ติดตามรายงานประเมินผลรายงานข้อตกลงปฏิบัติราชการฯ ของคณะ 
- ตรวจประเมินผลรายงานข้อตกลงปฏิบัติราชการฯ ของคณะ โดยผ่านคณะอนุกรรมการการ
ประกันคุณภาพ 
- จดัท ารายงานผลข้อตกลงการปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2558 เสนออธิการบดี 

ธันวาคม 2558 - จัดท ารายงานผลข้อตกลงการปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2558 และแจ้งไปยัง
คณะเพ่ือรับทราบ 
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รายชื่อคณะที่จัดท าข้อตกลงการปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2558  

ล าดับ คณะ 

กลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพ 

1 คณะแพทยศาสตร์ 

2 คณะทันตแพทยศาสตร ์
3 คณะสาธารณสุขศาสตร์ 
4 คณะเทคนิคการแพทย ์
5 คณะเภสัชศาสตร์ 
6 คณะสัตวแพทยศาสตร ์
7 คณะพยาบาลศาสตร ์

กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
8 คณะเกษตรศาสตร์ 
9 คณะวิทยาศาสตร ์
10 คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
11 คณะเทคโนโลย ี

กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
12 คณะศึกษาศาสตร์ 
13 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
14 คณะวิทยาการจัดการ 
15 คณะสถาปตัยกรรมศาสตร ์
16 คณะศิลปกรรมศาสตร ์
17 คณะนิติศาสตร ์
18 วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น  
19 วิทยาลัยบัณฑติศึกษาการจัดการ (MBA) 
20 วิทยาลัยนานาชาต ิ
21 บัณฑิตวิทยาลยั 

วิทยาเขตหนองคาย 

22 คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์และวิศวกรรมศาสตร์ วิทยาเขตหนองคาย 

23 คณะสังคมศาสตร์บูรณาการ วิทยาเขตหนองคาย 

24 คณะบริหารธุรกิจ วิทยาเขตหนองคาย 

25 คณะศิลปศาสตร์ วิทยาเขตหนองคาย 



รายละเอียดตัวชีวั้ดข้อตกลงการปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.2558  | 3 

 

 
 

กรอบตัวชี้วัดข้อตกลงปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ระดับคณะ 

ที ่ ตัวชี้วัด 
หน่วย
นับ 

น้ าหนัก 
(ร้อยละ) 

รายละเอียด 

1. ร้อยละอาจารย์ท่ีมีวุฒิปริญญาเอก ร้อยละ 8 ร้อยละของจ านวนอาจารย์ประจ าท้ังหมดท่ีมีวุฒิการศึกษาระดับ
ปริญญาเอกต่อจ านวนอาจารย์ประจ าท้ังหมด (ข้อมูล ณ วันท่ี 31 
ก.ค. 2558) เชื่อมโยง IQA ตัวชี้วัดท่ี 4.2 คุณภาพอาจารย์ (ระดับ
หลักสูตร) 

2. ร้อยละอาจารย์ท่ีมีต าแหน่งทางวิชาการ  
(รองศาสตราจารย์และศาสตราจารย์) 

ร้อยละ 8 ร้อยละของจ านวนอาจารย์ประจ าท้ังหมดท่ีมีต าแหน่งทางวิชาการ 
(รองศาสตราจารย์และศาสตราจารย์) ต่อจ านวนอาจารย์ประจ า
ท้ังหมด (ข้อมูล ณ วันท่ี 31 ก.ค. 2558) เชื่อมโยง IQA ตัวชี้วัดท่ี 
4.2 คุณภาพอาจารย์ (ระดับหลักสูตร) โดยไม่นับรวมผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ 

3. ผลงานของนักศึกษาและผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญา
โทท่ีได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ (ผลงานรวมถ่วงน้ าหนัก) 

ร้อยละ 8 ร้อยละของผลรวมถ่วงน้ าหนักผลงานของนักศึกษาปริญญาโทและ
วิทยานิพนธ์ของนักศึกษาปริญญาโทท่ีได้รับการตีพิมพ์ในปี
การศึกษา 2557 ต่อจ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาท้ังหมด (ข้อมูลปี
การศึกษา 2557) เชื่อมโยง IQA ตัวชี้วัดท่ี 2.2 (ระดับหลักสูตร) 

4. ผลงานของนักศึกษาและผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญา
เอกท่ีได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ (ผลงานรวมถ่วงน้ าหนัก) 

ร้อยละ 8 ร้อยละของผลรวมถ่วงน้ าหนักผลงานของนักศึกษาปริญญาเอก
และวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาปริญญาเอกท่ีได้รับการตีพิมพ์ในปี
การศึกษา 2557 ต่อจ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาท้ังหมด (ข้อมูลปี
การศึกษา 2557) เชื่อมโยง IQA ตัวชี้วัดท่ี 2.2 (ระดับหลักสูตร) 

5. สัดส่วนเงินสนับสนุนผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ บาท
ต่อคน 

8 ผลรวมของจ านวนเงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์จาก
แหล่งทุนภายในและภายนอกสถาบันท้ังหมดต่อจ านวนอาจารย์
ประจ าท่ีปฏิบัติงานจริง (ข้อมูลปีการศึกษา 2557) เชื่อมโยง IQA 
ตัวชี้วัดท่ี 2.2 (ระดับคณะ) 

6. ร้อยละของจ านวนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการ
ตีพิมพ์เผยแพร่ต่อจ านวนอาจารย์ประจ าและนักวิจัย
ประจ า 

ร้อยละ 8 ร้อยละของผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ท่ีตีพิมพ์หรือเผยแพร่ต่อ
อาจารย์ประจ าและนักวิจัยประจ าท้ังหมด (ข้อมูลปีปฏิทิน 2557) 
(การนับผลงานวิจัยท่ีตีพิมพ์ไม่ต้องค านวณคะแนนถ่วงน้ าหนักแต่
ให้นับผลงานเป็นเรื่องที่ได้รับการตีพิมพ์)  
 

7. ร้อยละของจ านวนผลงานวิชาการ (หนังสือ/ต ารา)  
ท่ีได้รับการรับรองคุณภาพต่อจ านวนอาจารย์ประจ า 

ร้อยละ 8 ร้อยละของผลงานวิชาการท่ีได้รับรองคุณภาพต่ออาจารย์ประจ า
และนักวิจัยประจ าท้ังหมด (ข้อมูลปีการศึกษา 2557) (นับเฉพาะ
หนังสือและต าราท่ีผ่านการ Peer review หรือต าราท่ีผ่านการ
ประเมินต าแหน่งทางวิชาการแล้วตามหลักเกณฑ์การประเมินท่ี 
ก.พ.อ. ก าหนด โดยไม่คิดค่าคะแนนแบบถ่วงน้ าหนัก)  
 

8. ร้อยละของจ านวนผลงานวิจัย/ วิชาการท่ีได้รับการจด
ทะเบียนสิทธิบัตร อนุสิทธิบัตร ลิขสิทธิ์  

ร้อยละ 7 ร้อยละของผลรวมถ่วงน้ าหนักของงานวิจัย งานวิชาการ ท่ีได้รับ
การจดสิทธิบัตร อนุสิทธิบัตร ลิขสิทธิ์ต่ออาจารย์ประจ าและ
นักวิจัยประจ าท้ังหมด (ข้อมูลปีการศึกษา 2557)   
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ที ่ ตัวชี้วัด 
หน่วย
นับ 

น้ าหนัก 
(ร้อยละ) 

รายละเอียด 

9. ร้อยละของจ านวนบทความวิจัย ท่ี ได้รับการอ้ างอิ ง
(citation)ในฐานข้อมูล  Referred journal ต่อจ านวน
อาจารย์ประจ า 

ร้อยละ 7 ร้อยละของบทความวิจัยท่ีได้รับการอ้างอิง (Citation) ใน 
referred journal หรือในฐานข้อมูลระดับชาติหรือระดับ
นานาชาติต่ออาจารย์และนักวิจัยประจ าท้ังหมด (ข้อมูลปีปฏิทิน 
2557) เชื่อมโยงกับตัวชี้วัดท่ี 4.2 คุณภาพอาจารย์ (ระดับคณะ) 

10. ร้อยละของนัก ศึกษาต่างชาติระดับปริญญาตรีและ
บัณฑิตศึกษาต่อจ านวนนักศึกษาท้ังหมด 

ร้อยละ 5 ร้อยละของจ านวนนักศึกษาชาวต่างชาติ ท้ังหมดต่อจ านวน
นักศึกษาท้ังหมดในปีการศึกษา 2557 (ข้อมูลปีการศึกษา 2557)  
(นักศึกษาท่ีลงทะเบียนเรียนในมหาวิทยาลัยขอนแก่น หลักสูตร
ต่างๆ) 

11. ร้อยละของนักศึกษาทุกระดับท่ีแลกเปลี่ยนไปและมา
ต่างประเทศต่อจ านวนนักศึกษาท้ังหมด  

ร้อยละ 5 ร้อยละของจ านวนนักศึกษาแลกเปลี่ยนไปและมาต่างประเทศต่อ
จ านวนนักศึกษาท้ังหมดทุกระดับการศึกษา (ข้อมูลปีการศึกษา 
2557)  (ไม่นับรวมวันเดินทาง)  

12.1 สัดส่วนอาจารย์ประจ าต่อจ านวนนักศึกษาระดับปริญญา
ตร ี

สัดส่ว
น 

5 สัดส่วนของอาจารย์ประจ าต่อจ านวนนักศึกษาระดับปริญญา
ประจ าปีการศึกษา 2557 (เกณฑ์ FTES ใช้ข้อมูลของสกอ. 
เชื่อมโยงตัวชี้วัด IQA 1.4 ระดับคณะ) 

12.2 สัดส่ วนอาจารย์ ประจ าต่อจ านวนนัก ศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา 

สัดส่ว
น 

5 ความเหมาะสมของจ านวนอาจารย์ประจ าต่อจ านวนนักศึกษา
ระดับบัณฑิตศึกษา (เชื่อมโยง IQA ตัวชี้วัด 1.1 ระดับหลักสูตร) 

13. การท าวิจัยร่วมกับมหาวิทยาลัยท่ีติดอันดับ 1-400 ของ
โลก 

เรื่อง 5 การจัดท าวิจัยร่วมกันสถาบันอุดมศึกษาท่ีได้รับการจัดอันดับของ 
QS  World  Ranking  ได้รับการจัดอันดับ   ไม่เกิน  400 อันดับ  

14. จ านวนหน่วยงาน/องค์กรของผู้ใช้งานบัณฑิตท่ีมีชื่อเสียงใน
ระดับชาติ/นานาชาติท่ีคณะมีกิจกรรมสร้างความสัมพันธ์
ด้านวิชาการหรือวิชาชีพ   
 

องค์กร 5 วัตถุประสงค์ของตัวชี้วัดน้ีเพื่อให้ผู้ใช้งานบัณฑิตมีทัศคติท่ีดีต่อ
บัณฑิตและสถาบัน โดยกิจกรรมสร้างความสัมพันธ์อาจจะรวมถึง
การจัดประชุมวิชาการ  การฝึกประสบการณ์  สหกิจศึกษา การ
เยี่ยมผู้ประกอบการ เป็นต้น 

รวม  100  
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รายละเอียดตัวชี้วัด เกณฑ์การประเมินข้อตกลงปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 

ตัวช้ีวัดที่ 1 : ร้อยละอาจารย์ท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอก 

น้ าหนัก : ร้อยละ 8 

การเก็บข้อมูล : ข้อมูล ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2558 

เชื่อมโยง IQA  : ตัวช้ีวัดที่ 4.2 คุณภาพอาจารย์ (ระดับหลักสูตร) 
 

ค าอธิบาย : 

 พิจารณาเปรียบเทียบจ านวนอาจารย์ประจ าที่มีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาเอกกับจ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมด โดย
น าเสนอในรูปของร้อยละ 

 

สูตรการค านวณ : ค่าร้อยละของอาจารย์ประจ าที่มีวฒุิปริญญาเอก 
 

 

ร้อยละของอาจารย์ประจ าที่มีคณุวุฒิปริญญาเอก = 
จ านวนอาจารยท์ี่มีคุณวุฒปิริญญาเอก  

x 100 
จ านวนอาจารยป์ระจ าทั้งหมด (รวมลาศึกษาต่อ) 

 

ข้อมูลที่ต้องรายงาน : 
1. จ านวนอาจารย์ที่มีวฒุิปริญญาเอก 
2. จ านวนอาจารย์ประจ าทัง้หมด (รวมลาศึกษาต่อ) 
หมายเหตุ : 

1. คุณวุฒิปริญญาเอก พิจารณาจากระดับคุณวุฒิที่ได้รับหรือเทียบเท่าตามหลักเกณฑ์การพิจารณาคุณวุฒิของ
กระทรวงศึกษาธิการ   กรณีที่มีการปรับวุฒิการศึกษาให้มีหลักฐานการส าเร็จการศึกษาภายในรอบปีการศึกษานั้น   ทั้งนี้ 
อาจใช้คุณวุฒิอื่นแทนคุณวุฒิปริญญาเอกได้ส าหรับกรณีที่บางสาขาวิชาชีพมีคุณวุฒิอื่นที่เหมาะสมกว่า ทั้งนี้ ต้องได้รับ
ความเห็นชอบจากคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

2. การนับจ านวนอาจารยป์ระจ า ให้นับตามปีการศึกษาและนบัทั้งที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาตอ่  ในกรณีที่มีอาจารย์บรรจุ
ใหม่ให้ค านวณโดยนับระยะเวลาการท างาน ดังนี ้

9 – 12 เดือน   คิดเป็น  1  คน 

6 เดือนขึ้นไปแต่ไม่ถึง 9 เดือน คิดเป็น 0.5 คน 

น้อยกว่า 6 เดือน   ไม่สามารถน ามานบัได้ 

3. อาจารย์พิเศษ, อาจารย์ที่เป็นลูกจ้างชั่วคราว  จะนับได้กรณีที่มีสัญญาจ้างตลอดทั้งปีการศึกษา  และต้องไม่เป็นอาจารย์
สังกัดสถาบันการศึกษาอื่นๆ ที่มีภาระงานสอนประจ าอยู่แล้ว 

4. กรณีที่ก าลังศึกษาต่อในระดับปริญญาเอก  ยังไม่ถือว่าส าเร็จการศึกษา  แต่ให้นับเป็นตัวหาร 
5. กรณีมีการจ้างต่ออาจารย์ที่เกษียณอายุราชการที่มีวุฒิปริญญาเอก  (เป็นลูกจ้างชั่วคราว) สามารถนับได้  
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ตัวช้ีวัดที่  2  : ร้อยละอาจารย์ท่ีมีต าแหน่งทางวิชาการ (รองศาสตราจารย์และศาสตราจารย์) 
น้ าหนัก : ร้อยละ 8 

การเก็บข้อมูล : ข้อมูล ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2558 
เชื่อมโยง IQA  : ตัวช้ีวัดที่ 4.2 คุณภาพอาจารย์ (ระดับหลักสูตร) 

 
ค าอธิบาย : 

 พิจารณาเปรียบเทียบจ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมดที่มีต าแหน่งทางวิชาการ (รองศาสตราจารย์และศาสตราจารย์) กับ
จ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมด โดยน าเสนอในรูปของร้อยละ 

 
    สูตรการค านวณ : ค่าร้อยละของอาจารย์ประจ าที่ด ารงต าแหน่งทางวชิาการ 
 

ร้อยละของอาจารย์ที่ด ารงต าแหน่งทางวชิาการ   = 
จ านวนอาจารยท์ี่ด ารงต าแหน่งทางวชิาการ 

x 100 
จ านวนอาจารยป์ระจ าทั้งหมด (รวมลาศึกษาต่อ) 

 
ข้อมูลที่ต้องรายงาน : 
1. จ านวนอาจารย์ที่มีต าแหน่งศาสตราจารย์ 
2. จ านวนอาจารย์ที่มีต าแหน่งรองศาสตราจารย์ 
3. จ านวนอาจารย์ประจ าทัง้หมด (รวมลาศึกษาต่อ) 
 
หมายเหต ุ: 

1. การนับจ านวนอาจารยป์ระจ า ให้นับตามปีการศึกษาและนบัทั้งที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาตอ่ 
2. อาจารย์พิเศษ, อาจารย์ที่เป็นลูกจ้างชั่วคราว  จะนับได้กรณีที่มีสัญญาจ้างตลอดทั้งปีการศึกษา  และต้องไม่เป็นอาจารย์

สังกัดสถาบันการศึกษาอื่นๆ ที่มีภาระงานสอนประจ าอยู่แล้ว 
3. ไม่นับรวมอาจารย์ที่มีต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
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ตัวช้ีวัดที ่ 3  : ผลงานของนักศึกษาและผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทท่ีได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่ 
(ผลงานรวมถ่วงน้ าหนัก) 

น้ าหนัก : ร้อยละ 8  

การเก็บข้อมูล : ข้อมูลปีการศึกษา 2557 ( 1 สิงหาคม 2557 – 31 กรกฎาคม 2558) 
เชื่อมโยง IQA  : ตัวช้ีวัดที่ 2.2 (ระดับหลักสูตร) 

 
ค าอธิบาย : 

 พิจารณาผลงานของนักศึกษาปริญญาโทและวิทยานิพนธ์ของนกัศึกษาปริญญาโทที่ได้รับการตพีิมพ์หรือเผยแพร่ในปี
การศึกษา 2557 เปรียบเทียบกับจ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาระดบัปริญญาโททัง้หมด 

 การนับผลงานของนักศึกษาระดบัปริญญาโทและวิทยานิพนธ์ทีต่ีพิมพ์  
 
สูตรการค านวณ 

ผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานท่ีตพีิมพ์หรือเผยแพร่ของนักศึกษาและผู้ส าเรจ็การศึกษาระดับปริญญาโท  
X 100 

จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปรญิญาโททั้งหมด 

 
เกณฑ์การประเมิน 
    ก าหนดระดับคุณภาพบทความวิจัยที่ตีพิมพ์ ดังนี้ 

ค่าน้ าหนัก ระดับคุณภาพ 

0.10 - บทความฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพใ์นลักษณะใดลักษณะหนึ่ง 

0.20 - บทความฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพใ์นรายงานสบืเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ 
0.40 - บทความฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ หรือในวารสาร

ทางวิชาการระดับชาติที่ไม่อยู่ในฐานข้อมูล ตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการ
อุดมศึกษาว่าด้วย หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ 
พ.ศ. 2556 แต่สถาบันน าเสนอสภาสถาบันอนุมัติและจัดท าเป็นประกาศให้ทราบเป็นการทั่วไป และแจ้งให้ 
กพอ./กกอ. ทรายภายใน 30 วันนับตั้งแต่วันที่ออกประกาศ 
- ผลงานที่ได้รับการจดอนุสิทธิบัตร 

0.60 - บทความที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 2 
0.80 - บทความที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ไม่อยู่ฐานข้อมูล ตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบ

คณะกรรมการการอุดมศึกษาว่าด้วย หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับการเผยแพร่
ผลงานทางวิชาการ พ.ศ. 2556 แต่สถาบันน าเสนอสภาสถาบันอนุมัติและจัดท าเป็นประกาศให้ทราบเป็น
การทั่วไป และแจ้งให้ กพอ./กกอ. ทรายภายใน 30 วันนับตั้งแต่วันที่ออกประกาศ (ซึ่งไม่อยู่ใน Beall’s 
list) หรือตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 1  
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ค่าน้ าหนัก ระดับคุณภาพ 

1.00 - บทความทีต่ีพิมพ์ในวารสารวชิาการระดบันานาชาติทีป่รากฏในฐานข้อมูลระดบันานาชาติตามประกาศ 
ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษา ว่าด้วย หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการ
ส าหรับการเผยแพร่ผลงานทางวชิาการ พ.ศ. 2556 
- ผลงานทีไ่ด้รับการจดสิทธบิัตร 

การส่งบทความเพื่อพิจารณาคัดเลือกให้น าเสนอในการประชุมวิชาการต้องส่งเป็นฉบับสมบูรณ์ (Full Paper) และเมื่อได้รับการ
ตอบรับและตีพิมพ์แล้ว การตีพิมพ์ต้องตีพิมพ์เป็นฉบับสมบูรณ์ซึ่งสามารถอยู่ในรูปแบบเอกสาร หรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้ 
    ก าหนดระดับคุณภาพงานสร้างสรรค์ที่เผยแพร่ ดังนี้ 

ค่าน้ าหนัก ระดับคุณภาพงานสร้างสรรค์* 

0.20 งานสร้างสรรค์ที่มีการเผยแพร่สู่สาธารณะในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง หรือผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ online 
0.40 งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับสถาบัน 
0.60 งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับชาติ 
0.80 งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับความร่วมมือระหว่างประเทศ 
1.00 งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับภูมิภาคอาเซียน/นานาชาติ 

   ผลงานทุกชิ้นต้องผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการที่มีองค์ประกอบไม่น้อยกว่า 3 คน และต้องมีบุคคลภายนอกสถานศึกษา  
   ร่วมพิจารณาด้วย 
หมายเหตุ: 
1. ผลงานวิจัยที่มีชื่อนักศึกษาและอาจารย์ร่วมกันและนับในตัวบ่งชี้แล้ว สามารถน าไปนับในตัวบ่งชี้ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ 
2. ผลงานของนักศึกษาและผู้ส าเร็จการศึกษาให้นับผลงานทุกชิ้นที่มีการตีพิมพ์เผยแพร่ในปีการประเมินนั้นๆ 
3. กรณีที่ไม่มีผู้ส าเร็จการศึกษาไม่พิจารณาตัวบ่งชี้นี้ 
4. วารสารที่อยู่ใน Beall’s list สามารถเช็คได้ที่ http://scholarlyoa.com/individual-journals/ และ 
    http://scholarlyoa.com/publishers/ 
5. อาเซียน หมายถึง สมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (Association of South East Asian Nations) มี 10   

ประเทศ ได้แก่ กัมพูชา ไทย บูรไน พม่า ฟิลิปปินส์ มาเลเซีย ลาว เวียดนาม สิงคโปร์และอินโดนีเซีย  
การเผยแพร่ในระดับความร่วมมือระหว่างประเทศ เป็นโครงการร่วมมือระหว่างประเทศไทยกับประเทศอ่ืน 
การเผยแพร่ในระดับภูมิภาคอาเซียน  เป็นการเผยแพร่เฉพาะในกลุ่มอาเซียน 10 ประเทศ (อย่างน้อย 5 ประเทศ  หมายถึงนับ 
รวมประเทศไทยด้วย)  และการให้คะแนนตามแหล่งเผยแพร่  ไม่จ าเป็นต้องไปแสดงในต่างประเทศ 
การเผยแพร่ในระดับนานาชาติ  เป็นการเผยแพร่ที่เปิดกว้างส าหรับทุกประเทศ (อย่างน้อย 5 ประเทศที่ไม่ได้อยู่ในกลุ่ม 
อาเซียน) 

ข้อมูลประกอบการพิจารณา  
1. จ านวนและรายชื่อบทความที่เป็นผลจากงานวิจัยของนักศึกษาและวิทยานิพนธ์ หรือสารนิพนธ์ ที่ตีพิมพ์ในลักษณะใดลักษณะ

หนึ่ง ของนักศึกษาระดับปริญญาโทและผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือ
นานาชาติรายปีตามปีการศึกษาหรือปีปฏิทินที่ตรงกับปีการศึกษา  พร้อมชื่อเจ้าของบทความ ชื่อผลงาน ชื่อวิทยานิพนธ์หรือ
สารนิพนธ์  วัน เดือน ปีที่ตีพิมพ์ ชื่อวารสารหรือรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการที่ตีพิมพ์ ค่าน้ าหนักของบทความวิจัย

http://scholarlyoa.com/individual-journals/
http://scholarlyoa.com/publishers/
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แต่ละชิ้น  
2. จ านวนและรายชื่อผลงานสร้างสรรค์ของนักศึกษาและศิลปนิพนธ์ของผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทที่ได้รับการเผยแพร่

ในระดับชาติหรือระดับนานาชาติ พร้อมชื่อเจ้าของผลงาน ปีที่เผยแพร่ ชื่อหน่วยงานหรือองค์กร พร้อมทั้งจังหวัดประเทศที่
เผยแพร่ รูปแบบของการเผยแพร่พร้อมหลักฐาน และค่าน้ าหนักของผลงานการเผยแพร่งานแต่ละชิ้น  

3. จ านวนและรายชื่อผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโททั้งหมด  
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ตัวช้ีวัดที่  4  : ผลงานของนักศึกษาและผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกที่ได้รับการตีพิมพ์หรือ
เผยแพร่ (ผลงานรวมถ่วงน้ าหนัก) 

น้ าหนัก : ร้อยละ 8 
การเก็บข้อมูล : ข้อมูลปีการศึกษา 2557 ( 1 สิงหาคม 2557 – 31 กรกฎาคม 2558) 
เชื่อมโยง IQA  : ตัวช้ีวัดที่ 2.2 (ระดับหลักสูตร) 

 
ค าอธิบาย : 

 พิจารณาผลงานของนักศึกษาปริญญาเอกและวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาปริญญาเอกที่ได้รับการตีพิมพ์ 
ในปีการศึกษา 2557 เปรียบเทียบกับจ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกทั้งหมด 

 การนับผลงานของนักศึกษาระดบัปริญญาเอกและวิทยานิพนธท์ีต่ึพิมพ์ให้นับเป็นผลงาน  
 
สูตรการค านวณ 

ผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานท่ีตพีิมพ์หรือเผยแพร่ของนักศึกษาและผู้ส าเรจ็การศึกษาระดับปริญญาเอก 
X 100 

จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปรญิญาเอกท้ังหมด 

 
เกณฑ์การประเมิน 
    ก าหนดระดับคุณภาพบทความวิจัยที่ตีพิมพ์ ดังนี้ 

ค่าน้ าหนัก ระดับคุณภาพ 

0.20 - บทความฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพใ์นรายงานสบืเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ 

0.40 - บทความฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับนานาชาติหรือในวารสาร
ทางวิชาการระดับชาติที่ไม่อยู่ในฐานข้อมูล ตามประกาศ ก .พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการ
อุดมศึกษาว่าด้วย หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ 
พ.ศ. 2556 แต่สถาบันน าเสนอสภาสถาบันอนุมัติและจัดท าเป็นประกาศให้ทราบเป็นการทั่วไป และแจ้งให้ 
กพอ./กกอ. ทรายภายใน 30 วันนับตั้งแต่วันที่ออกประกาศ 
- ผลงานที่ได้รับการจดอนุสิทธิบัตร 

0.60 - บทความที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 2 
0.80 - บทความที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ไม่อยู่ฐานข้อมูล ตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบ

คณะกรรมการการอุดมศึกษาว่าด้วย หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับการเผยแพร่
ผลงานทางวิชาการ พ.ศ. 2556 แต่สถาบันน าเสนอสภาสถาบันอนุมัติและจัดท าเป็นประกาศให้ทราบเป็น
การทั่วไป และแจ้งให้ กพอ./กกอ. ทรายภายใน 30 วันนับตั้งแต่วันที่ออกประกาศ (ซึ่งไม่อยู่ใน Beall’s 
list) หรือตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 1  
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ค่าน้ าหนัก ระดับคุณภาพ 

1.00 - บทความทีต่ีพิมพ์ในวารสารวชิาการระดบันานาชาติทีป่รากฏในฐานข้อมูลระดบันานาชาติตามประกาศ 
ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษา ว่าด้วย หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการ
ส าหรับการเผยแพร่ผลงานทางวชิาการ พ.ศ. 2556 
- ผลงานทีไ่ด้รับการจดสิทธบิัตร 

การส่งบทความเพื่อพิจารณาคัดเลือกให้น าเสนอในการประชุมวิชาการต้องส่งเป็นฉบับสมบูรณ์ (Full Paper) และเมื่อได้รับการ
ตอบรับและตีพิมพ์แล้ว การตีพิมพ์ต้องตีพิมพ์เป็นฉบับสมบูรณ์ซึ่งสามารถอยู่ในรูปแบบเอกสาร หรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้ 

    ก าหนดระดับคุณภาพงานสร้างสรรค์ที่เผยแพร่ ดังนี้ 

ค่าน้ าหนัก ระดับคุณภาพงานสร้างสรรค์* 

0.20 งานสร้างสรรค์ที่มีการเผยแพร่สู่สาธารณะในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง หรือผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ online 
0.40 งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับสถาบัน 
0.60 งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับชาติ 
0.80 งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับความร่วมมือระหว่างประเทศ 
1.00 งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับภูมิภาคอาเซียน/นานาชาติ 

    ผลงานทุกชิ้นต้องผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการที่มีองค์ประกอบไม่น้อยกว่า 3 คน และต้องมีบุคคลภายนอกสถานศึกษา 
    ร่วมพิจารณาด้วย 
หมายเหตุ: 
1. ผลงานวิจัยที่มีชื่อนักศึกษาและอาจารย์ร่วมกันและนับในตัวบ่งชี้แล้ว สามารถน าไปนับในตัวบ่งชี้ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ 
2. ผลงานของนักศึกษาและผู้ส าเร็จการศึกษาให้นับผลงานทุกชิ้นที่มีการตีพิมพ์เผยแพร่ในปีการประเมินนั้นๆ 
3. กรณีที่ไม่มีผู้ส าเร็จการศึกษาไม่พิจารณาตัวบ่งชี้นี้ 
4. วารสารที่ไม่อยู่ใน Beall’s list สามารถเช็คได้ที่ http://scholarlyoa.com/individual-journals/ และ 
    http://scholarlyoa.com/publishers/ 
5. อาเซียน หมายถึง สมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (Association of South East Asian Nations) มี 10   

ประเทศ ได้แก่ กัมพูชา ไทย บูรไน พม่า ฟิลิปปินส์ มาเลเซีย ลาว เวียดนาม สิงคโปร์และอินโดนีเซีย  
การเผยแพร่ในระดับความร่วมมือระหว่างประเทศ เป็นโครงการร่วมมือระหว่างประเทศไทยกับประเทศอ่ืน 
การเผยแพร่ในระดับภูมิภาคอาเซียน  เป็นการเผยแพร่เฉพาะในกลุ่มอาเซียน 10 ประเทศ (อย่างน้อย 5 ประเทศ  หมายถึงนับ 
รวมประเทศไทยด้วย)  และการให้คะแนนตามแหล่งเผยแพร่  ไม่จ าเป็นต้องไปแสดงในต่างประเทศ 
การเผยแพร่ในระดับนานาชาติ  เป็นการเผยแพร่ที่เปิดกว้างส าหรับทุกประเทศ (อย่างน้อย 5 ประเทศที่ไม่ได้อยู่ในกลุ่ม 
อาเซียน) 

ข้อมูลประกอบการพิจารณา  
1. จ านวนและรายชื่อบทความที่เป็นผลจากงานวิจัยของนักศึกษาและวิทยานิพนธ์ หรือสารนิพนธ์ ที่ตีพิมพ์ในลักษณะใดลักษณะ 

หนึ่ง ของนักศึกษาระดับปริญญาเอกและผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือ
นานาชาติรายปีตามปีการศึกษาหรือปีปฏิทินที่ตรงกับปีการศึกษา  พร้อมชื่อเจ้าของบทความ ชื่อผลงาน ชื่อวิทยานิพนธ์หรือ
สารนิพนธ์  วัน เดือน ปีที่ตีพิมพ์ ชื่อวารสารหรือรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการที่ตีพิมพ์ ค่าน้ าหนักของบทความวิจัย

http://scholarlyoa.com/individual-journals/
http://scholarlyoa.com/publishers/
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แต่ละชิ้น  
2. จ านวนและรายชื่อผลงานสร้างสรรค์ของนักศึกษาและศิลปะนิพนธ์ของผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกที่ได้รับการเผยแพร่ใน 
   ระดับชาติหรือระดับนานาชาติ พร้อมชื่อเจ้าของผลงาน ปีที่เผยแพร่ ชื่อหน่วยงานหรือองค์กร พร้อมทั้งจังหวัดประเทศที่  
   เผยแพรรู่ปแบบของการเผยแพร่พร้อมหลักฐาน และค่าน้ าหนักของผลงานการเผยแพร่งานแต่ละชิ้น  
3. จ านวนและรายชื่อผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกทั้งหมด  
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ตัวช้ีวัดที่  5  : สัดส่วนจ านวนเงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ 

น้ าหนัก : ร้อยละ 8 

การเก็บข้อมูล : ข้อมูลปีการศึกษา 2557 ( 1 สิงหาคม 2557 – 31 กรกฎาคม 2558) 

เชื่อมโยง IQA : ตัวช้ีวัดที่ 2.2 (ระดับคณะ) 

 
ค าอธิบาย : 

 พิจารณาจากจ านวนเงนิสนบัสนนุงานวิจัยและงานสรา้งสรรค์จากแหล่งทุนภายในและภายนอกสถาบนัทั้งหมด 
เปรียบเทียบกับจ านวนอาจารยป์ระจ าทีป่ฏิบัตงิานจริง  

 นักวิจัย หมายถึง ผู้ที่มชีื่อต าแหน่งเป็นนักวิจัย และมีข้อก าหนดหรือภาระงานในการจัดท าผลงานวิจัย  
 
สูตรการค านวณ : 

 ค านวณจ านวนเงินสนบัสนนุงานวิจัยหรืองานสรา้งสรรค์จากภายในและภายนอกสถาบันต่อจ านวนอาจารย์ประจ าและ

นักวิจัยประจ า 

 

 

สัดส่วนจ านวนเงนิสนบัสนุนงานวิจัยฯ = 
จ านวนเงินสนับสนนุงานวิจัยฯจากภายในและภายนอก 

จ านวนอาจารยป์ระจ าและนักวจิัยประจ า 
 
หมายเหต ุ: 
 

1. จ านวนอาจารย์และนักวิจัยประจ า ให้นับตามปีการศึกษา และนับเฉพาะที่ปฏิบัติงานจริงไม่นับรวมผู้ลาศึกษาต่อ 
2. ให้นับจ านวนเงินที่มีการลงนามในสัญญารับทุนในปีการศึกษา ไม่ใช่จ านวนเงินที่เบิกจ่ายจริง 
3. กรณีที่มีหลักฐานการแบ่งสัดส่วนเงินสนับสนุนงานวิจัย ซึ่งอาจเป็นหลักฐานจากแหล่งทุนหรือหลักฐานจากการตกลง

ร่วมกันของสถาบันที่ร่วมโครงการ ให้แบ่งสัดส่วนเงินตามหลักฐานที่ปรากฏ  กรณีที่ไม่มีหลักฐานให้แบ่งเงินตามสัดส่วนผู้
ร่วมวิจัยของแต่ละคณะ  

4. การนับจ านวนเงินสนับสนุนโครงการวิจัย สามารถนับเงินโครงการวิจัยสถาบันที่ได้ลงนามในสัญญารับทุน โดยอาจารย์หรือ
นักวิจัย แต่ไม่สามารถนับเงินโครงการวิจัยสถาบันที่บุคลากรสายสนับสนุนที่ไม่ใช่นักวิจัยเป็นผู้ด าเนินการ 

5. ไม่นับทุนส่วนตัว 
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ตัวช้ีวัดที่  6  : ร้อยละจ านวนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ระดับชาติหรือ
นานาชาติต่อจ านวนอาจารย์ประจ าและนักวิจัยประจ า 

น้ าหนัก : ร้อยละ 8 

การเก็บข้อมูล : ข้อมูลปปีฏิทิน 2557 ( 1 มกราคม 2557 – 31 ธันวาคม 2557) 
ค าอธิบาย : 
      ผลงานวิจัย 
 งานวิจัยที่เผยแพร่ในที่ประชุมวิชาการระดับชาติ หมายถึง  การน าเสนอบทความวิจัยในที่ประชุมวิชาการและบทความ
ฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)  ได้รับการตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ (Proceedings) ระดับชาติ  ที่มีกอง
บรรณาธิการจัดท ารายงาน  หรือคณะกรรมการจัดประชุม ประกอบด้วยศาสตราจารย์  หรือผู้ทรงคุณวุฒิระดับปริญญาเอก  หรือ
ผู้ทรงคุณวุฒิที่มีผลงานเป็นที่ยอมรับในสาขาวิชานั้นๆ นอกสถาบันเจ้าภาพอย่างน้อยร้อยละ 25 
 งานวิจัยที่เผยแพร่ในที่ประชุมวิชาการระดับนานาชาติ หมายถึง  การน าเสนอบทความวิจัยในที่ประชุมวิชาการและ
บทความฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)  ได้รับการตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ (Proceedings) ระดับนานาชาติ  
ที่มีกองบรรณาธิการจัดท ารายงาน  หรือคณะกรรมการจัดประชุม ประกอบด้วยศาสตราจารย์  หรือผู้ทรงคุณวุฒิระดับปริญญาเอก  
หรือผู้ทรงคุณวุฒิที่มีผลงานเป็นที่ยอมรับในสาขาวิชานั้นๆ จากต่างประเทศอย่างน้อยร้อยละ 25 
 การส่งบทความเพื่อพิจารณาคัดเลือกให้น าเสนอในการประชุมวิชาการต้องส่งเป็นฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)  และเมื่อได้รับการ
ตอบรับและตีพิมพ์แล้ว  การตีพิมพ์ต้องตีพิมพ์เป็นฉบับสมบูรณ์ซึ่งสามารถอยู่ในรูปแบบเอกสารหรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้ 
 งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติ  หมายถึง  บทความจากผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ใน
วารสารวิชาการ (Journal) ที่มีชื่อปรากฏอยู่ในฐานข้อมูล  Thai-Journal Citation Index Centre (TCI) หรือวารสารวิชาการระดับชาติตาม
ประกาศของ สมศ. 
 งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ  หมายถึง  บทความจากผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ใน
วารสารวิชาการ (Journal) ที่ปรากฏในฐานข้อมูลสากล  ได้แก่ ฐานข้อมูลการจัดอันดับวารสาร SJR (SCImago  Journal Rank : 
www.scimagojr.com) หรือฐานข้อมูล ISI Web of Science (Science Citation Index Expand, Socail Sciences Citation Index, Art 
and Humanities Citation Index) หรือฐานข้อมูล Scopus  หรือวารสารวิชาการระดับนานาชาติตามประกาศของ    สมศ.   

ผลงานสร้างสรรค์ 
ระดับชาติ หมายถึง ระดับจังหวัดข้ึนไป ไม่นับรวมมหาวิทยาลัยขอนแก่น 
อาเซียน หมายถึง สมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (Association of South East Asian Nations) มี 10   

ประเทศ ได้แก่ กัมพูชา ไทย บูรไน พม่า ฟิลิปปินส์ มาเลเซีย ลาว เวียดนาม สิงคโปร์และอินโดนีเซีย  
การเผยแพร่ในระดับความร่วมมือระหว่างประเทศ เป็นโครงการร่วมมือระหว่างประเทศไทยกับประเทศอ่ืน 
การเผยแพร่ในระดับภูมิภาคอาเซียน  เป็นการเผยแพร่เฉพาะในกลุ่มอาเซียน 10 ประเทศ (อย่างน้อย 5 ประเทศ 

หมายถึงนับรวมประเทศไทยด้วย)  และการให้คะแนนตามแหล่งเผยแพร่  ไม่จ าเป็นต้องไปแสดงในต่างประเทศ 
การเผยแพร่ในระดับนานาชาติ  เป็นการเผยแพร่ที่เปิดกว้างส าหรับทุกประเทศ (อย่างน้อย 5 ประเทศที่ไม่ได้อยู่ในกลุ่ม 

อาเซียน) 
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การพิจารณา : 
จ านวนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ระดับชาติหรือนานาชาติต่อจ านวนอาจารย์ประจ าและ

นักวิจัยประจ า โดยนับจ านวนผลงานที่ตีพิมพ์ทุกเร่ือง โดยไม่คิดค่าคะแนนถ่วงน้ าหนักของผลงาน นับข้อมูลปีปฏิทิน 2557  
 
สูตรการค านวณ  

 

ผลรวมของจ านวนงานวิจยัหรืองานสร้างสรรค์ที่ตีพิมพ์หรือเผยแพร่ระดับชาติหรือ
นานาชาต ิ x 100 

จ านวอาจารย์ประจ าและนักวิจยัประจ าทั้งหมด 

 
ข้อมูลประกอบการพิจารณา  

1. จ านวนและรายชื่อบทความวิจัยระดับชาติและนานาชาติทั้งหมดของอาจารย์ประจ าและนักวิจัยประจ าทั้งที่ปฏิบัติงานจริง
และลาศึกษาต่อตามปีปฏิทิน พร้อมชื่อเจ้าของบทความ วัน เดือน ปีที่ตีพิมพ์ ชื่อวารสารหรือรายงานสืบเนื่องจากการ
ประชุมวิชาการ  

2. จ านวนและรายชื่อผลงานสร้างสรรค์ที่เผยแพร่ในระดับชาติหรือระดับนานาชาติทั้งหมดของอาจารย์ประจ าและนักวิจัย
ประจ า ทั้งที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาต่อ พร้อมชื่อเจ้าของผลงาน ปีที่เผยแพร่ ชื่อสถานที่ จังหวัด หรือประเทศที่
เผยแพร่ และระบุรูปแบบของการเผยแพร่พร้อมหลักฐาน   

3. หลักฐานแสดงความเป็นเจ้าของโครงการวิจัย 
4. จ านวนอาจารย์ประจ าและนักวิจัยประจ าทั้งหมดในแต่ละปีการศึกษา โดยนับรวมอาจารย์และนักวิจัยประจ าทั้งที่

ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาต่อ  
 

หมายเหตุ: วารสารที่ตีพิมพ์ต้องไม่เป็นวารสารที่อยู่ใน Beall’s list  
         สามารถเช็ครายชื่อวารสาร Beall’s list ได้ที่ http://scholarlyoa.com/individual-journals/  
         และ http://scholarlyoa.com/publishers/ 
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ตัวช้ีวัดที่  7  : ร้อยละจ านวนผลงานวิชาการ (หนังสือ/ต ารา) ที่ได้รับการรับรองคุณภาพต่อจ านวน
อาจารย์ประจ า 

น้ าหนัก : ร้อยละ 8 
การเก็บข้อมูล : ข้อมูลปีการศึกษา 2557 ( 1 สิงหาคม 2557 – 31 กรกฎาคม 2558) 

ค าอธิบาย : 
- ต ารา  หมายถึง  เอกสารทางวิชาการที่เรียบเรียงอย่างเป็นระบบ อาจเขียนเพื่อตอบสนองเนื้อหาทั้งหมด 

ของรายวิชาหรือเป็นส่วนหนึ่งของวิชาหรือหลักสูตรก็ได้  โดยมีการวิเคราะห์และสังเคราะห์ความรู้ที่เกี่ยวข้อง  และสะท้อนให้เห็น
ความสามารถในการถ่ายทอดวิชาในระดับอุดมศึกษา 

- หนังสือ  หมายถึง  เอกสารทางวิชาการที่เขียนขึ้นเพื่อเผยแพร่ความรู้ไปสู่วงวิชาการหรือผู้อ่านทั่วไป  โดย 
ไม่จ าเป็นต้องเป็นไปตามข้อก าหนดของหลักสูตรหรือต้องน ามาประกอบการเรียนการสอนในวิชาใดวิชาหนึ่ง  ทั้งนี้จะต้องเป็น
เอกสารที่เรียบเรียงขึ้นอย่างมีเอกภาพ  มีรากฐานทางวิชาการที่มั่นคงและให้ทัศนะของผู้เขียนที่สร้างเสริมปัญญาความคิด  และ
สร้างความแข็งแกร่งทางวิชาการให้แก่สาขาวิชานั้นๆ หรือสาขาวิชาที่เก่ียวข้อง 
- การนับหนังสือหรือต าราทางวิชาการ  จะต้องมีระบบการพิจารณาต้นฉบับจากคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิก่อนการตีพิมพ์   

และผลงานจะต้องเกินร้อยละ 50  ของชิ้นงาน ในกรณมีีการตีพิมพ์มากกว่า 1 คร้ัง  ให้นับการตีพิมพ์ครั้งเดียวต่องานวิชาการ 1 ชิ้น 
วิธีการค านวณ  

 ผลงานวชิาการหนังสือ/ต าราที่ได้รับรองคุณภาพ 
x 100 

 จ านวนอาจารยป์ระจ าและนักวจิัยประจ าทั้งหมด 
 
ข้อมูลประกอบการพิจารณา  

1. จ านวนและรายชื่อผลงานวิชาการ (หนังสือ ต ารา) ของอาจารย์ประจ า โดยนับรวมผลงานของอาจารย์ทั้งที่ปฏิบัติงานจริง
และลาศึกษาต่อ พร้อมชื่อเจ้าของผลงาน ปีที่ผลงานแล้วเสร็จ  

2. จ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมดในแต่ละปีการศึกษา โดยนับรวมอาจารย์ที่ลาศึกษาต่อ 
หมายเหตุ  

1. ต าราหรือหนังสือที่มีการประเมินตามเกณฑ์โดยผู้ทรงคุณวุฒิที่ส ถานศึกษาก าหนด  ผู้ทรงคุณวุฒินั้นต้องเป็น
บุคคลภายนอกสถาบัน หรือมีค าสั่งแต่งตั้งผู้คุณวุฒิโดยมหาวิทยาลัยขอนแก่น 

2. ต าราหรือหนังสือที่ใช้ในการขอผลงานทางวชิาการ และได้รับแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ (ผศ., รศ., ศ.) ให้
สามารถนบัได้เลยแม้ว่าต าราหรือหนังสือนั้นจะได้ท าแล้วเสร็จก่อนปีที่รับการประเมินฯ 

3. ต ารา หรือหนังสือ ที่ได้รับทุนจากมหาวิทยาลัยขอนแก่นสามารถนับได้ เนื่องจากมีกระบวนการประเมินต าราตาม
หลักเกณฑ์ของ ก.พ.อ. 
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ตัวช้ีวัดที่  8  : ร้อยละจ านวนผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ที่ได้รับการจดทะเบียนสิทธิบัตร อนุสิทธิบัตร 
หรือลิขสิทธิ์ 

น้ าหนัก : ร้อยละ 7 

การเก็บข้อมูล : ข้อมูลปีการศึกษา 2557 ( 1 สิงหาคม 2557 – 31 กรกฎาคม 2558) 
ค าอธิบาย : 

ผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่ได้รับการจดทะเบียนสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตร หมายถึง จ านวนผลงานวิจัยที่อาจารย์
ประจ าและนักวิจัยประจ าได้พัฒนาขึ้นจนได้รับการจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญาประเภทสิทธิบัตรและอนุสิทธิบัตร  

สิทธิบัตร (Patent) หมายถึง หนังสือส าคัญที่รัฐออกให้เพื่อคุ้มครองการประดิษฐ์คิดค้นหรือการออกแบบผลิตภัณฑ์ที่
มีลักษณะตามที่ก าหนดในกฎหมาย กฎกระทรวง และระเบียบว่าด้วยสิทธิบัตร พ.ศ. 2552 ซึ่งเป็นทรัพย์สินทางปัญญาประเภทหนึ่ง
ที่เก่ียวกับการประดิษฐ์คิดค้น แบ่งออกเป็นสิทธิบัตรการประดิษฐ์ และสิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์ 

อนุสิทธิบัตร (Petty patent) เป็นการให้ความคุ้มครองสิ่งประดิษฐ์คิดค้นเช่นเดียวกับสิทธิบัตร การประดิษฐ์ 
แตกต่างกันตรงที่การประดิษฐ์ที่จะขอรับอนุสิทธิบัตรเป็นการประดิษฐ์ที่มีเป็นการปรับปรุงเพียงเล็กน้อยซึ่งมีเทคนิคที่ไม่สูงมากนัก  
ส าหรับขั้นตอนการขอรับอนุสิทธิบัตรจะใช้ระยะเวลาสั้นกว่าสิทธิบัตรมาก เนื่องจากใช้ระบบ จดทะเบียนแทนการใช้ระบบการ
ตรวจสอบก่อนการรับจดทะเบียน   

ลิขสิทธิ์ คือ สิทธิแต่เพียงผู้เดียวที่จะกระท าการใดๆ เกี่ยวกับงานที่ผู้สร้างสรรค์ได้ริเริ่มโดยการใช้สติปัญญาความรู้ 
ความสามารถ และความวิริยะอุตสาหะของตนเองในการสร้างสรรค์ โดยไม่ลอกเลียนงานของผู้อื่น โดยงานที่สร้างสรรค์ต้องเป็นงาน
ตามประเภทที่กฎหมายลิขสิทธิ์ให้ความคุ้มครอง พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 ได้ให้ความคุ้มครองแก่งานสร้างสรรค์ 9 
ประเภท ได้แก ่ 

1. งานวรรณกรรม (หนังสือ จุลสาร สิ่งพิมพ์ ค าปราศรัย โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ฯลฯ)  
2. งานนาฏกรรม (ท่าร า ท่าเต้น ฯลฯ)  
3. งานศิลปกรรม (จิตรกรรม ประติมากรรม ภาพพิมพ์ ภาพถ่าย ศิลปประยุกต์ ฯลฯ)  
4. งานดนตรีกรรม (ท านอง ท านองและเนื้อร้อง ฯลฯ)  
5. งานสิ่งบันทึกเสียง (เทป ซีดี)  
6. งานโสตทัศนวัสดุ (วีซีดี ดีวีดี ที่มีภาพหรือมีทั้งภาพและเสียง)  
7. งานภาพยนตร์  
8. งานแพร่เสียงแพร่ภาพ  
9. งานอื่นใดในแผนกวรรณคดี วิทยาศาสตร์ หรือศิลปะ 

การด าเนินการแจ้งข้อมูลลิขสิทธิ์ เพือ่ขอหนังสือรับรองความเป็นเจ้าของงานลิขสิทธิ์โดย กรมทรัพย์สินทางปัญญา ให้

อาจารย์ประจ าหรือนักวิจัยประจ าผู้สร้างสรรค์ผลงาน ยื่นขอหนังสือรับรองความเป็นเจ้าของงานลิขสิทธิ์ ได้ที่กรมทรัพย์สินทาง

ปัญญา  
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การนับจ านวนสิทธิบัตร อนุสิทธิบัตร และลิขสิทธิ์  ให้นับสิทธิบัตร อนุสิทธิบัตร หรือลิขสิทธิ์  ของอาจารย์ประจ าและ

นักวิจัยประจ าทั้งที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาต่อในแต่ละปี ทั้งนี้ให้นับเฉพาะกรณีที่ได้รับการจดทะเบียนแล้วเท่านั้น  ไม่นับกรณีอยู่

ระหว่างยื่นจดทะเบียนหรือรอผลการจดทะเบียน การนับให้นับที่มีการจดทะเบียนในปีปฏิทินที่ประเมินซึ่งตรงกับปีการศึกษา 

เกณฑ์การประเมิน 

ก าหนดระดับคุณภาพสิทธบิัตร  อนุสิทธิบัตร หรือลิขสิทธิ์  ดังนี ้

ค่าน้ าหนัก ระดับคุณภาพสิทธิบตัร  อนุสิทธิบัตร หรือลิขสิทธิ์   

0.25 ลิขสิทธิ์ (ทุกประเภท) 

0.50 ลิขสิทธิ์ (นับเฉพาะต ารา/หนังสือ) 

0.75 อนุสิทธิบัตรได้รับการจดทะเบียนแล้ว 

1.00 สิทธิบัตรที่ได้รับการจดทะเบียนแล้ว 

 

วิธีการค านวณ 

ผลรวมถ่วงน้ าหนักของงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ทีไ่ด้รับการจดสิทธิบัตร อนสุิทธบิัตร หรือลิขสิทธิ ์ X 100 

อาจารย์ประจ าและนักวิจัยประจ าทั้งหมด   
 

ข้อมูลประกอบการพิจารณา 

1. จ านวนและรายการการจดทะเบียนสิทธิบัตร อนุสิทธิบัตร  หรือลิขสิทธิ์ของอาจารย์ประจ าและนักวิจัยประจ าทั้งที่
ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาต่อในแต่ละคณะวิชาและหน่วยงานวิจัยในแต่ละปีปฏิทิน พร้อมชื่อเจ้าของสิทธิบัตร   อนุ
สิทธิบัตร หรือลิขสิทธิ์ วัน เดือน ปีที่ได้รับจดทะเบียน ทั้งนี้ให้รายงานค่าน้ าหนักของผลงานที่ได้รับจดทะเบียนแต่ละ
ผลงานด้วย 

2. จ านวนอาจารย์ประจ าและนักวิจัยประจ าทั้งหมดในแต่ละปีการศึกษาของแต่ละคณะวิชาและหน่วยงานวิจัย    โดยนับ
รวมอาจารย์และนักวิจัยประจ าทั้งที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาต่อ  

3. สิทธิบัตร  อนสุิทธิบตัร  หรือลิขสิทธิ์  ฉบบัจริงหรือส าเนา ที่แสดงชื่อเจ้าของผลงานและวนัที่ไดร้ับอนุมัติโดยไม่นบั
ผลงานที่อยู่ระหว่างการยื่นจดทะเบียนหรือรอผลการจดทะเบียนขอสิทธิบัตร อนุสทิธิบัตร หรือลิขสิทธิ ์
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ตัวช้ีวัดที่  9  : ร้อยละจ านวนบทความวิจัยที่ได้รับการอ้างอิง (citation) ในฐานข้อมูล  Refereed 
journal ต่อจ านวนอาจารย์ประจ า 

น้ าหนัก : ร้อยละ 7 

การเก็บข้อมูล : ข้อมูลปีปฏิทิน 2557 ( 1 มกราคม 2557 – 31 ธันวาคม 2557) 
ความเชื่อมโยง IQA : ตัวช้ีวัดที่ 4.2 คุณภาพอาจารย์ (ระดับคณะ) 

 
ค าอธิบาย : 

 พิจารณาจากจ านวนบทความวิจัยที่ได้รับการอ้างอิงในฐานข้อมูล TCI และ Scopus  

 บทความวิจัยและบทความทางวิชาการหรือ Review Article ของอาจารย์ประจ าที่ได้รับการอ้างอิง ย่อมแสดงให้เห็นว่าอาจารย์

ประจ า ความสามารถในการท าวิจัย มีผลงานท่ีได้รับการตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติในฐานข้อมูล TCI และ Scopus 

และบทความที่ตีพิมพ์ได้รับการอ้างอิง แสดงให้เห็นว่ามีการน าไปใช้ประโยชน์และเป็นฐานในการพัฒนางานวิจัยใหม่ๆ ให้มี

ความก้าวหน้ามากขึ้น  จ านวนบทความของอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่ได้รับการอ้างอิงมากย่อมแสดงให้เห็นว่าอาจารย์ประจ า

หลักสูตรเป็นผู้ที่มีผลงานและได้รับการยอมรับในวงวิชาการนั้นๆ 

 การค านวณตัวบ่งช้ีนี้ ให้เปรียบเทียบจ านวนบทความที่ได้รับการอ้างอิง ตั้งแต่หนึ่งครั้งขึ้นไป  รวมทั้งการอ้างอิงตนเอง ที่เป็น

ผลงานของอาจารย์ประจ าหลักสูตร ที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติ หรือระดับนานาชาติ ต่ออาจารย์ประจ าหลักสูตรปริญญา

เอกนั้น โดยน าเสนอในรูปสัดส่วน ทั้งนี้ พิจารณาผลการด าเนินงาน 5 ปีย้อนหลังตามปีปฏิทิน ซึ่งนับรวมปีที่ประเมิน 

 
สูตรการค านวณ  : 

ร้อยละของบทความวิจัยที่ได้รับการอ้างอิง (Citation) ใน refereed journal หรือในฐานข้อมูลระดับชาติหรือระดับ
นานาชาติต่ออาจารย์และนักวิจัยประจ า 

 
 

จ านวนบทความวิจัยที่ได้รับการอ้างอิงฯ ในปปีฏิทิน 2557 
X  100 

จ านวนอาจารยป์ระจ าและนักวจิัยประจ าทั้งหมด 
 
หมายเหตุ 

1. การนับบทความที่ได้รับการอ้างอิงใน refereed journal หรือในฐานข้อมูลระดับชาติหรือระดับนานาชาติ ไม่นับซ้ า แม้ว่า
บทความวิจัยนั้นจะได้รับการอ้างอิงหลายครั้งก็ตาม 

2. บทความวิจัยในฐานข้อมูลมาตรฐานสากลตามที่ก าหนด ให้นับเฉพาะที่เป็นบทความวิจัยเท่านั้น   ได้แก่ “research 
article”  “letter” และ  “review” 
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ตัวช้ีวัดที่  10  : ร้อยละของนักศึกษาต่างชาติระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาต่อจ านวนนักศึกษาทั้งหมด 
น้ าหนัก : ร้อยละ 5 

การเก็บข้อมูล : ข้อมูลปีการศึกษา 2557 ( 1 สิงหาคม 2557 – 31 กรกฎาคม 2558) 
 

ค าอธิบาย : 

 พิจารณาจากจ านวนนักศึกษาชาวต่างชาติระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษาในปีการศึกษา 2557 เปรียบเทียบกบั
จ านวนนักศึกษาทั้งหมดทุกระดบัการศึกษาภาคปกติ พิเศษ สมทบ ในปีการศึกษา  2557   

 
                 วิธีการค านวณ  

 จ านวนรวมของนักศึกษาต่างชาติ 
 (ระดับปริญญาตรีและบัณฑติศึกษา) X 

 
100 

 จ านวนนักศึกษาทั้งหมด ในปีการศึกษา  2557  

 
ข้อมูลที่ต้องรายงาน 

1. จ านวนนักศึกษาตา่งชาติระดับปริญญาตรี 
2. จ านวนนักศึกษาตา่งชาติระดับบัณฑิตศึกษา 
3. จ านวนนักศึกษาทั้งหมดทุกระดบัการศึกษา ปีการศึกษา 2557  
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ตัวช้ีวัดที่  11  : ร้อยละของนักศึกษาทุกระดับท่ีแลกเปลี่ยนไปและมาต่างประเทศต่อจ านวนนักศึกษา
ทั้งหมด 

น้ าหนัก : ร้อยละ 5 

การเก็บข้อมูล : ข้อมูลปีการศึกษา 2557 ( 1 สิงหาคม 2557 – 31 กรกฎาคม 2558) 
 
ค าอธิบาย : 

 พิจารณาจากจ านวนนักศึกษาแลกเปลี่ยนไปและมาตา่งประเทศต่อจ านวนนักศึกษาทั้งหมดทุกระดับการศึกษา 

 นักศึกษาทั้งหมด หมายถึง นักศึกษาระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา ทุกระดับการศึกษา ภาคปกติ พิเศษ สมทบ  

 นักศึกษาแลกเปลี่ยนไปและมาต่างประเทศ  หมายถึง นักศึกษาไปร่วมแลกเปลี่ยนด้านการเรียนการสอน  กิจกรรม
วิชาการ ศึกษาดูงาน ไปศึกษาและวิจัย  โครงการแลกเปลี่ยนนกัศึกษากับองค์กร หรือสถาบันในต่างประเทศ  ระหว่าง   
3-5  เดือน หรือมีชั่วโมงในการร่วมกิจกรรมวิชาการอย่างน้อย 180 ชั่วโมง  

 การฝึกงาน หมายถึง การฝึกงานตามโครงการสหกิจศึกษาของนักศึกษาระดับปริญญาตรีหรือบัณฑิตศึกษากบัองค์กร
ต่างชาติที่มชีื่อเสียง (ระหว่าง 3-5 เดือนหรือมีชั่วโมงในการร่วมกิจกรรมวิชาการอย่างน้อย 180 ชั่วโมง)  

 องค์กรต่างชาติที่มชีื่อเสียง หมายถึง องค์กร บริษัท หน่วยงานของต่างชาติ หรือมีคนต่างชาติเปน็เจ้าของ หรือถือหุ้น
บางส่วน มสีถานที่ตั้งอยู่ในตา่งประเทศ หรือประเทศไทย  เช่น บริษัทโตโยโต้  ฮอนด้า  มติซูบชิิ  เทสโก้โลตัส เปน็ต้น    

 

วิธีการค านวณ  
 จ านวนรวมของนักศึกษาที่แลกเปลี่ยนไปและมาต่างประเทศ 

 (ระดับปริญญาตรีและบัณฑติศึกษา) X 

 
 
100  จ านวนนักศึกษาทั้งหมด ในปีการศึกษา  2557 

 

ข้อมูลที่ต้องรายงาน 

1. จ านวนนักศึกษาแลกเปลี่ยนไปและมาต่างประเทศระดับปรญิญาตร ี

2. จ านวนนักศึกษาแลกเปลี่ยนไปและมาต่างประเทศระดับบัณฑิตศึกษา 

3. จ านวนนักศึกษาทั้งหมด  
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ตัวชี้วัดที่  12.1  : สัดส่วนอาจารย์ประจ าต่อจ านวนนักศึกษาระดับปริญญาตรี 
น้ าหนัก : 5 

การเก็บข้อมูล : ข้อมูลปีการศึกษา 2557 ( 1 สิงหาคม 2557 – 31 กรกฎาคม 2558) 

เชื่อมโยง IQA : ตัวช้ีวัดที่ 1.4 (ระดับคณะ) 

ค าอธิบาย 

 พิจารณาสดัส่วนของอาจารย์ประจ าต่อจ านวนนักศึกษาระดบัปริญญาตรปีระจ าปีการศึกษา 2557 

 พิจารณาจ านวนอาจารย์ประจ าที่ปฏิบัติงานจริงประจ าปีการศึกษา 2557  

 ไม่นับรวมอาจารย์พิเศษทีไ่ม่มีสญัญาจ้าง หรืออาจารย์พิเศษที่มีต้นสังกัดในสถาบนัอื่นภายนอก
มหาวิทยาลยัขอนแก่น  

 จ านวนนักศึกษาให้ใช้จ านวน FTES (ปรับค่าระดบัปริญญาและบัณฑิตศึกษา) ตามจ านวนรายงานการวิเคราะห์
นักศึกษาเต็มเวลาประจ าปีการศึกษา  2557 (วิเคราะห์โดยกองแผนงาน)  ดังนี้  
 

คณะ 
FTES รวมปรับค่า 

มหาวิทยาลัยขอนแกน่ 33,936 

1. คณะเกษตรศาสตร ์ 1,250 

2. คณะวิศวกรรมศาสตร ์ 2,546 

3. คณะวิทยาศาสตร ์ 4,705 

4. คณะเทคโนโลย ี 425 

5. คณะสถาปตัยกรรมศาสตร์ 426 

6. คณะพยาบาลศาสตร ์ 541 

7. คณะแพทยศาสตร ์ 2,620 

8. คณะเทคนิคการแพทย ์ 346 

9. คณะสาธารณสุขศาสตร์ 764 
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คณะ 
FTES รวมปรับค่า 

10. คณะทันตแพทยศาสตร ์ 346 

11. คณะเภสัชศาสตร ์ 661 

12. คณะสัตวแพทยศาสตร ์ 516 

13. คณะศึกษาศาสตร ์ 2,556 

14. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์ 2,991 

15. คณะวิทยาการจดัการ 1,796 

16. คณะศิลปกรรมศาสตร ์ 620 

17. คณะนิติศาสตร ์ 882 

18. วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น 846 

19. วิทยาลัยบณัฑติศึกษาการจดัการ 1,762 

20. วิทยาลัยนานาชาต ิ 648 

21. คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์และวิศวกรรมศาสตร ์ 685 

22. คณะสังคมศาสตร์บูรณาการ 652 

23. คณะบริหารธุรกิจ 556 

24. คณะศิลปศาสตร ์ 401 

วิธีการค านวณสัดส่วนจ านวนนักศึกษาเต็มเวลาที่เป็นจริง 
 

  
จ านวนนกัศึกษาระดับปริญญาตรีประจ าปีการศึกษา 2557 (FTES ที่ปรับค่าตามตาราง)  

จ านวนอาจารย์ประจ าที่ปฏิบัติงานจริงประจ าปกีารศึกษา 2557     

  

 
 

สัดส่วนจ านวนนักศึกษา =
เต็มเวลาที่เป็นจริง 
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เกณฑ์การประเมิน : 

 ค านวณหาค่าความแตกต่างระหว่างจ านวนนักศึกษาเต็มเวลาต่ออาจารย์ประจ ากับเกณฑ์มาตรฐาน และน ามาเทียบกับค่าความต่างทั้ง

ด้านสูงกว่าหรือต่ ากว่าที่ก าหนดเป็นคะแนน 0 และ 5 คะแนน และใช้การเทียบบัญญัติไตรยางศ์ดังนี้ 

 ค่าความแตกต่างทั้งด้านสูงกว่าหรือต่ ากว่าเกณฑ์มาตรฐานไม่เกินร้อยละ 10 ก าหนดเป็นคะแนน 5  

 ค่าความแตกต่างทั้งด้านสูงกว่าหรือต่ ากว่าเกณฑ์มาตรฐานตั้งแต่ร้อยละ 20 ก าหนดเป็นคะแนน 0  

 ค่าความแตกต่างทั้งด้านสูงกว่าหรือต่ ากว่าเกณฑ์มาตรฐานตั้งแต่ร้อยละ 10.01 และไม่เกินร้อยละ 20 ให้น ามาเทียบบัญญัติไตรยางศ์

ตามสูตรเพื่อเป็นคะแนนของหลักสูตรนั้นๆ 

สัดส่วนจ านวนนักศึกษาเต็มเวลาต่ออาจารย์ประจ าแยกตามกลุ่มสาขา (มาตรฐานตามสกอ.) 

กลุ่มสาขา สัดส่วนจ านวนนักศึกษาเต็มเวลาต่อ

อาจารย์ประจ า 

1. วิทยาศาสตร์สุขภาพ 8:1 

2. วิทยาศาสตร์กายภาพ 20:1 

3. วิศวกรรมศาสตร ์ 20:1 

4. สถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง 8:1 

5. เกษตร ป่าไม้และประมง 20:1 

6. บริหารธุรกิจ พาณิชยศาสตร์ บัญชี การจัดการ การท่องเท่ียว เศรษฐศาสตร์ 25:1 

7. นิติศาสตร์ 50:1 

8. ครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์ 30:1 

9. ศิลปกรรมศาสตร์ วิจิตรศิลป์และประยุกต์ศิลป์ 8:1 

10. สังคมศาสตร์/มนุษยศาสตร์ 25:1 

สูตรการค านวณ: 

1) ค านวณหาค่าความแตกต่างจากเกณฑ์มาตรฐานและน ามาคิดเป็นค่าร้อยละ ตามสูตร 

 

สัดส่วนจ านวนนักศึกษาเตม็เวลาที่เป็นจริง - สัดส่วนจ านวนนักศึกษาเต็มเวลาตามเกณฑ์มาตรฐาน x 100 
สัดส่วนจ านวนนักศึกษาเตม็เวลาตามเกณฑ์มาตรฐาน 
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2) น าค่าร้อยละจากข้อ 1 มาค านวณคะแนนดังน้ี 

2.1) ค่าร้อยละไม่เกินร้อยละ 10 คิดเป็น 5 คะแนน 

2.2) ค่าร้อยละเกินร้อยละ 20 คิดเป็น 0 คะแนน 

2.3) ค่าร้อยละตั้งแต่ 10.01 และไม่เกินร้อยละ 20 ให้น ามาคิดคะแนนดังน้ี 

 

 

ตัวอย่างการค านวณ 

จ านวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่าต่อปี (FTES) ของหลักสูตรหนึ่งทางด้านสังคมศาสตร์/มนุษยศาสตร์ = 24 

ค่าความแตกต่างจากเกณฑ์มาตรฐาน = 
(24 – 25) x 100 = ร้อยละ - 4 ได้คะแนน 5 คะแนน 

25 

จ านวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่าต่อปี (FTES) ของหลักสูตรหนึ่งทางด้านสังคมศาสตร์/มนุษยศาสตร์ = 32 

 

จ านวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่าต่อปี (FTES) ของหลักสูตรหนึ่งทางด้านสังคมศาสตร์/มนุษยศาสตร์ = 28 

      

           

         แปลงค่าความแตกต่างเปน็คะแนน เท่ากับ 20 – 12 = 8 
 
 
 
 
 
 

คะแนนท่ีได ้ = 
(20 – ค่าร้อยละที่ค านวณได้จากข้อ 1) x 5 

10 

ค่าความแตกต่างจากเกณฑ์มาตรฐาน = 
(32 – 25) x 100 = ร้อยละ28 ได้คะแนน 0 คะแนน 

25 

ค่าความแตกต่างจากเกณฑ์มาตรฐาน = 
(28 – 25) x 100 = ร้อยละ 12 

25 

ได้คะแนน = 
8 x 5 = 4 คะแนน 
10 
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ตัวอย่างการค านวณ กรณีศึกษาคณะ A 

คณะ A (วิทยาศาสตร์สุขภาพ) มีจ านวน FTES นักศึกษาที่ปรับค่า (ผลวิเคราะห์ของกองแผนงาน) จ านวน 678 คน 

จ านวนอาจารย์ประจ าที่ปฏิบัติงานจริงปีการศึกษา 2557 จ านวน 75 คน 

ดังนั้น สัดส่วนจ านวนนักศึกษาเต็มเวลาที่เป็นจริง = 678/75 = 9.04  

สัดส่วนจ านวนนักศึกษาเต็มเวลาตามเกณฑ์มาตรฐานสกอ. (วิทยาศาสตร์สุขภาพ) 8: 1 

1) ค านวณหาค่าความแตกต่างจากเกณฑ์มาตรฐานและน ามาคิดเป็นค่าร้อยละ ตามสูตร 

 

1) น าค่าร้อยละจากข้อ 1 มาค านวณคะแนนดังน้ี 

2.1) ค่าร้อยละไม่เกินร้อยละ 10 คิดเป็น 5 คะแนน 

2.2) ค่าร้อยละเกินร้อยละ 20 คิดเป็น 0 คะแนน 

2.3) ค่าร้อยละตั้งแต่ 10.01 และไม่เกินร้อยละ 20 ให้น ามาคิดคะแนนดังน้ี 

 

 

สรุปคณะ A ได้ 3.5 คะแนน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ค่าความแตกต่างจากเกณฑ์มาตรฐาน = 
(9.04-8) x 100 = ร้อยละ 13 

8 

คะแนนท่ีได ้ = 
(20 – 13) x 5  = 3.5 

10 
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ตัวชี้วัดที่  12.2  : สัดส่วนอาจารย์ประจ าต่อจ านวนนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 
น้ าหนัก : 5 

การเก็บข้อมูล : ข้อมูลปีการศึกษา 2557 ( 1 สิงหาคม 2557 – 31 กรกฎาคม 2558) 

เชื่อมโยง IQA : ตัวช้ีวัดที่ 1.1 (ระดับหลักสูตร) 

 
ค าอธิบาย  

 พิจาณาความเหมาะสมของจ านวนอาจารยป์ระจ าต่อจ านวนนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา   

 จ านวนอาจารย์พจิารณาจากอาจารย์ที่มีคุณสมบัติเป็นที่ปรึกษาวิทยานพินธ์ /สารนิพนธ์   

 คุณสมบัติอาจารย์เป็นทีป่รึกษาวิทยานพินธ์ /สารนิพนธ์  พจิารณาตามเกณฑ์ ตัวบ่งชี้ที่ 1.1 การบริหารจัดการหลักสูตร
ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรทีก่ าหนดโดยส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)  

 เกณฑ์ประเมินข้อ 5 คุณสมบัตขิองอาจารย์ที่ปรึกษาวทิยานิพนธ์หลักและอาจารย์ที่ปรึกษาการค้นคว้าอิสระ ระดับ
ปริญญาโทและเอก  
1. เป็นอาจารย์ประจ าที่มีคุณวฒุิปริญญาเอกหรือด ารงต าแหนง่ทางวชิาการไม่ต่ ากวา่รองศาสตราจารย์ในสาขาวชิานั้นหรือ
สาขาวชิาทีส่ัมพันธ์กัน และ 
2. มีประสบการณ์ในการท าวิจัยที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญา 

 เกณฑ์ประเมินข้อ 9 ภาระงานอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และการค้นควา้อิสระในระดบับณัฑิตศึกษา 
ระดับปริญญาโท  
วิทยานิพนธ์ (Thesis) อาจารย์ 1 คน ต่อ นักศึกษา 5 คน 
การค้นคว้าอิสระ (IS) อาจารย ์1 คน ต่อ นักศึกษา 15 คน 
หากเป็นที่ปรึกษาทั้ง 2 ประเภทให้เทียบสัดส่วนนักศึกษาที่ท าวทิยานิพนธ์ 1 คนเทียบเท่ากับนกัศึกษาที่ค้นคว้าอิสระ 3 
คน 
ระดับปริญญาเอก  
วิทยานิพนธ์ (Thesis) อาจารย ์1 คน ต่อ นักศึกษา 5 คน 

 จ านวนนักศึกษาบัณฑิต คิดจากจ านวนนักศึกษาทั้งหมด (หัวจริง) ทุกหลักสูตร  (ภาคปกต/ิสมทบ)  
 

ข้อมูลที่ต้องรายงาน :  
1. จ านวนอาจารย์ประจ าที่ปฏิบตัิงานจริงประจ าปีการศึกษา 2557  
2. จ านวนนักศึกษาระดบับัณฑติศึกษาประจ าปีการศึกษา 2557 
3. จ านวนวทิยานิพนธ์ (Thesis) และการค้นคว้าอิสระ (IS) ของบัณฑิตศึกษาประจ าปีการศึกษา 2557 
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เกณฑ์การให้คะแนน 
 

ตัวชี้วัด เกณฑ์คะแนน 

1 2 3 4 5 

สัดส่วนอาจารย์ประจ าต่อจ านวนนักศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา 

±2 ±1.5 ±1 ±0.5 1:5 (วิทยานิพนธ์) หรือ 
 1: 15 (สารนิพนธ)์      
ตามเกณฑ์สกอ. 

 
วิธีการค านวณ  
 

  
จ านวนนกัศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาประจ าปีการศึกษา 2557  

จ านวนอาจารย์ประจ าที่ปฏิบัติงานจริงประจ าปกีารศึกษา 2557 (ที่มีคุณสมบัติ)     

  

 
 

 

 
ตัวอย่างการค านวณ กรณีศึกษาคณะ A  
คณะ A มีอาจารยอ์าจารย์ประจ าที่ปฏบิัติงานจริงประจ าปีการศึกษา 2557 ทั้งหมด 90 คน  
อาจารย์ที่มีคุณสมบัติเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และสารนิพนธ์ (มีต าแหน่งทางวชิาการรองศาสตราจารย์ หรือจบปริญญา
เอก) จ านวน 58 คน  
มีนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาประจ าปีการศึกษา 2557 จ านวน 450 คน แบ่งเป็น 
นักศึกษาท าวิทยานิพนธ์ (Thesis) จ านวน 150 คน 
นักศึกษาที่ค้นคว้าอิสระ (IS) จ านวน 300 คน 
ตามเกณฑ์สกอ.อาจารย์เป็นที่ปรึกษาทั้ง 2 ประเภทให้เทียบสัดส่วนนักศึกษาที่ท าวิทยานิพนธ์ 1 คนเทียบเท่ากับนักศึกษาที่ค้นคว้า 
อิสระ 3 คน 
ดังนั้น ปรับจ านวนนักศึกษาที่ค้นคว้าอิสระเทียบเท่าวิทยานิพนธ์ จ านวน 300 คน เป็น 300/3 = 100 คน 
สรุป จ านวนนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาทั้งหมด 150+100 = 250 คน 
 

  
250 

 58     

  

 
 

 

 
เทียบคะแนนตามช่วงเกณฑ์ ดังนั้นคะแนนที่ได้เท่ากับ 4 คะแนน 
 

- เกณฑ์ FTES สกอ. 

- 5 = - 0.69 
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ตัวช้ีวัดที่  13  : การท าวิจัยร่วมกับมหาวิทยาลัยที่ติดอันดับ 1-400 ของโลก 
น้ าหนัก : ร้อยละ 5 

การเก็บข้อมูล : ข้อมูลปีการศึกษา 2557 ( 1 สิงหาคม 2557 – 31 กรกฎาคม 2558) 
 

ค าอธิบาย:  

 พิจารณาการจัดท าวิจัยร่วมกันสถาบันอุดมศึกษาที่ได้รับการจัดอันดับของ QS  World  Ranking  ได้รับการจัดอนัดับ   
ไม่เกิน  400 อันดับ  

 การท าวิจัยร่วมกับดงักล่าวมปีระเด็นพิจารณา ดังนี้ 
1. มีการจัดท าข้อตกลง (MOU) ในการท าวิจัยร่วมกันและมีการด าเนินการตามข้อตกลงดังกลา่ว นอกจากมีข้อตกลงแล้ว

จะต้องมีพัฒนาการของการด าเนินโครงการวิจยั เช่น มชีื่อโครงการวิจัย และแผนการด าเนนิงาน  

(หมายเหตุ : กรณีมีแต่ข้อตกลง โดยไมไ่ด้รายละเอียดการด าเนนิงาน ไม่ถือว่าผา่นเกณฑ์ 

2. การท าตกข้อลง (MOU) ท าได้ทั้งในระดบัคณะและภาควิชา  

3. มีการท าวิจยัร่วมกัน อาจจะไม่ได้ท าเปน็ข้อตกลง (MOU)  แต่ต้องปรากฏหลักฐานในข้อเสนอโครงการวิจัยที่มีตัวแทน

คณะ ภาควิชา สาขา หลักสูตร นักศึกษา เป็นผู้ร่วมโครงการวิจยั (ซึ่งโครงการนัน้อาจจะยังด าเนินการไม่แล้วเสร็จในปทีี่

ประเมิน สามารถน ามานับได้  (แต่ในปีถัดไป ผลงานวิจัยเร่ืองนี ้จะนับได้ก็ต่อเมื่อมีผลงานวิจัยแล้วเสร็จ) 

4. มีผลงานวิจัยตีพิมพ์ร่วมกันทัง้ในระดับคณะ  ระดับภาควิชา สาขา หลักสูตร ระดบับุคคล (คณาจารย์ บุคลากร และ

นักศึกษา) 

ข้อมูลที่ต้องรายงาน :  
1. ข้อตกลงการท าวิจัยร่วมกับสถาบันในต่างประเทศที่ติดอันดบั 1-400 World Ranking   

2. โครงการวิจัย/ข้อเสนอโครงการวิจัย/ผู้ร่วมโครงการวิจัย 

3. ผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์ร่วมกบัสถาบันใน ต่างประเทศที่ติดอันดบั 1-400 World Ranking    

   (ชื่อโครงการวิจัย  ผู้ร่วมโครงการวิจัย วารสารที่ตีพิมพ์  ปทีี่ตพีิมพ์) 
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ตัวช้ีวัดที่  14  : จ านวนหน่วยงาน/องค์กรของผู้ใช้งานบัณฑิตที่มีชื่อเสียงในระดับชาติ/นานาชาติที่คณะ
มีกิจกรรมสร้างความสัมพันธ์ด้านวิชาการหรือวิชาชีพ   

น้ าหนัก : ร้อยละ 5 

การเก็บข้อมูล : ข้อมูลปีการศึกษา 2557 ( 1 สิงหาคม 2557 – 31 กรกฎาคม 2558) 

วัตถุประสงค์ เพ่ือให้ผู้ใช้งานบัณฑิตมีทัศคติที่ดีต่อบัณฑิตระดับปริญญาตรีและสถาบัน โดยกิจกรรมสร้าง

ความสัมพันธ์อาจจะรวมถึงการจัดประชุมวิชาการ  การฝึกประสบการณ์  สหกิจศึกษา การเยี่ยมผู้ประกอบการ เป็นต้น 

(เชื่อมโยงกับ QS University Ranking) 

หน่วยงานระดับชาติที่มีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับ หมายถึง หน่วยงานภายนอกมหาวิทยาลัยระดับกรมหรือเทียบเท่า 

ขึน้ไป (ระดับจังหวัด) หรือองค์การมหาชน หรือบริษัทมหาชนที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ หรือองค์การกลางระดับชาติ

ทั้งภาครัฐและเอกชน เช่น สภาอุตสาหกรรม สภาหอการค้า สภาวิชาชีพ หรือ รัฐวิสาหกิจ 

หน่วยงานระดับนานาชาติ หมายถึง หน่วยงานภายนอกมหาวิทยาลัย ที่เป็นหน่วยงาน/องค์กร/บริษัท/สถาบัน ทั้ง 

ของภาครัฐและเอกชนในต่างประเทศ  (หรืออาจจะมีท่ีตั้งในประเทศไทย) 

ข้อมูลที่ต้องการให้รายงาน 

1. ชื่อหน่วยงาน/องค์กร ทั้งในระดับชาติและนานาชาติ   

2. กิจกรรมสร้างความสัมพันธ์ด้านวิชาการวิชาชีพ  

3. รายละเอียดข้อมูลส าคัญในการติดต่อ Recruiters 

Title first 
name 

last 
name 

Sector Company 
name 

Country Email Phone 

1               

2               

หมายเหตุ: กรณีที่คณะไม่สามารถตีความได้ว่า หน่วยงานผู้ใช้บัณฑิตใดเป็นองค์กรที่มีชื่อเสียงระดับชาติและนานานชาติให้

น าเนอข้อมูลต่อมหาวิทยาลัยให้พิจารณา 

เกณฑ์การให้คะแนน : 

 

 
ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5 

1 องค์กร 2 องค์กร 3 องค์กร 4 องค์กร 5 องค์กร 
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ภาคผนวก 
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ข้อตกลงการปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2558 

ชื่อคณะ/หน่วยงาน/องค์กร  มหาวิทยาลัยขอนแก่น  
1. ข้อตกลงระหว่าง 
       (ช่ืออธิการ/รองอธิการบดีที่ก ากับดูแล)           (ต าแหน่ง)     มหาวิทยาลัยขอนแก่น        ผู้รับข้อตกลง 

     และ 
       (ช่ือคณบดี/ผู้อ านวยการ/ผู้จัดการที่ลงนาม)      (ต าแหน่ง)            ผู้ท าข้อตกลง 
 

2. ข้อตกลงนี้เป็นข้อตกลงฝ่ายเดียว มิใช่สัญญาและใช้ส าหรับระยะเวลา 1 ปี เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2557 ถึงวันที่ 30 กันยายน 
พ.ศ. 2558 

 

3. รายละเอียดของข้อตกลง ได้แก่ แผนปฏิบัติราชการของ (ช่ือคณะ/หน่วยงาน/องค์กร) มหาวิทยาลัยขอนแก่น ตัวช้ีวัดผลการปฏิบัติ
ราชการ น้ าหนัก ข้อมูลพื้นฐาน เป้าหมาย/เกณฑ์การให้คะแนน และรายละเอียดอื่นๆตามที่ปรากฏอยู่ในเอกสารประกอบท้ายข้อตกลง
นี ้
  

4. ข้าพเจ้า (ช่ืออธิการ/รองอธิการบดีที่ก ากับดูแล) ในฐานะผู้บังคับบัญชาของ (ช่ือคณบดี/ผู้อ านวยการ/ผู้จัดการที่ลงนาม)                    
ได้พิจารณาและเห็นชอบกับแผนปฏิบัติราชการของ (ช่ือคณะ/หน่วยงาน/องค์กร) กรอบการประเมิน ตัวช้ีวัดผลการปฏิบัติราชการ 
น้ าหนัก ข้อมูลพื้นฐาน เป้าหมาย/เกณฑ์การให้คะแนน และรายละเอียดอื่นๆ ตามที่ก าหนดในเอกสารประกอบท้ายข้อตกลงนี้ และ
ข้าพเจ้ายินดีจะให้ค าแนะน า ก ากับ และตรวจสอบผลการปฏิบัติราชการของ (ช่ือคณบดี/ผู้อ านวยการ/ผู้จัดการที่ลงนาม) ให้เป็นไปตาม
ข้อตกลงที่จัดท าข้ึนนี ้
 

5. ข้าพเจ้า (ช่ือผู้อ านวยการ/ผู้จัดการที่ลงนาม) ได้ท าความเข้าใจ ข้อตกลงตาม 3 แล้ว ขอให้ข้อตกลงกับ (ช่ืออธิการ/รองอธิการบดีที่
ก ากับดูแล) มหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าจะมุ่งมั่นปฏิบัติราชการให้เกิดผลงานท่ีดี ตามเป้าหมายของตัวช้ีวัดแต่ละตัวในระดับสูงสุด เพื่อให้
เกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชน ตามที่ให้ข้อตกลงไว้ 
 

6. ผู้รับข้อตกลงและผู้ท าข้อตกลง ได้เข้าใจข้อตกลงการปฏิบัติราชการและเห็นพ้องกันแล้ว จึงได้ลงลายมือช่ือไว้เป็นส าคัญ 
 

      
 ......................................................................              ............................................................... 

              (ช่ืออธิการ/รองอธิการบดีที่ก ากับดูแล)            (ช่ือคณบดี/ผู้อ านวยการ/ผูจ้ัดการที่ลงนาม) 
                       (ต าแหน่ง)                                                (ต าแหน่ง)    
             วันท่ี........เดือน..................พ.ศ.2558                     วันท่ี........เดือน......................พ.ศ.2558      
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แบบฟอร์มรายงานผลข้อตกลงการปฏิบัตริาชการ 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 
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รายงานผลตามข้อตกลงการปฏบิัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ 2558  

                                                                           (  ) รอบ 1 (31 ก.ค.58)  ( ) รอบ 2 (31 ต.ค.58) 

ตัวชี้วัดที่ 1 ร้อยละอาจารย์ที่มีวฒุิปริญญาเอก 

ผู้ก ากับดูแลตัวชี้วัด :   ผู้จัดเก็บข้อมลู :    

โทรศัพท์ :   โทรศัพท์ :    

เกณฑ์การประเมินตามข้อตกลงปฏิบัติราชการ 

คะแนน 1 2 3 4 5 

เกณฑ์ตัวชี้วัด      

ผลการด าเนินงาน 

ตัวชี้วัด 
ผลการด าเนินงาน ปีการศึกษา 

2555 2556 2557 

ร้อยละอาจารย์ทีม่ีวุฒิปริญญาเอก    

ข้อมูลผลการด าเนินงาน  

รายละเอียด ผลการด าเนินงาน หน่วยนับ 

จ านวนอาจารย์ทีม่ีวุฒิปริญญาเอก  คน 

จ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมด(รวมศึกษาต่อ)  คน 

คิดเป็นร้อยละ  ร้อยละ 

สูตร 

 

ร้อยละของอาจารย์ประจ าที่มีคณุวุฒิปริญญาเอก = 
 

x 100 = 
  

ค าชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ด าเนินการ:      

อุปสรรคต่อการด าเนินงาน :           

หลักฐานอ้างอิง : 
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 รายชื่ออาจารย์ประจ าและมีต าแหน่งทางวิชาการทั้งหมดปีการศึกษา 2557 

ที ่ ชื่อ-สกลุ วุฒิการศึกษา อายุงาน ต าแหน่ง 

ตรี โท เอก น้อยกว่า 6 

เดือน 

6-9 

เดือน 

9 เดือน

ขึ้นไป 
อาจารย์ ผศ. รศ. ศ. 

1            

2            

...            
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รายงานผลตามข้อตกลงการปฏบิัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ 2558  

                                                                           (  ) รอบ 1 (31 ก.ค.58)  ( ) รอบ 2 (31 ต.ค.58) 

ตัวชี้วัดที่ 2  ร้อยละอาจารย์ที่มีต าแหน่งทางวิชาการ (รองศาสตราจารย์และศาสตราจารย์) 

ผู้ก ากับดูแลตัวชี้วัด :   ผู้จัดเก็บข้อมลู :    

โทรศัพท์ :   โทรศัพท์ :    

เกณฑ์การประเมินตามข้อตกลงปฏิบัติราชการ 

คะแนน 1 2 3 4 5 

เกณฑ์ตัวชี้วัด      

 

ผลการด าเนินงาน 

ตัวชี้วัด 
ผลการด าเนินงาน ปีการศึกษา 

2555 2556 2557 

ร้อยละอาจารย์ทีม่ีต าแหน่งทางวิชาการ    

ข้อมูลผลการด าเนินงาน  

รายละเอียด ผลการด าเนินงาน หน่วยนับ 

จ านวนอาจารย์ทีด่ ารงต าแหน่งทางวิชาการ  คน 

จ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมด(รวมศึกษาต่อ)  คน 

คิดเป็นร้อยละ  ร้อยละ 

สูตร 

 

ร้อยละของอาจารย์ประจ าที่มีต าแหน่งทางวิชาการ = 
 

x 100 = 
  

ค าชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ด าเนินการ:      

อุปสรรคต่อการด าเนินงาน :           

หลักฐานอ้างอิง : 
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รายงานผลตามข้อตกลงการปฏบิัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ 2558  

                                                                           (  ) รอบ 1 (31 ก.ค.58)  ( ) รอบ 2 (31 ต.ค.58) 

ตัวชี้วัดที่ 3  ผลงานของนักศึกษาและผูส้ าเร็จการศึกษาระดับปรญิญาโทท่ีได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ (ผลรวมถ่วงน้ าหนัก) 

ผู้ก ากับดูแลตัวชี้วัด :   ผู้จัดเก็บข้อมลู :    

โทรศัพท์ :   โทรศัพท์ :    

เกณฑ์การประเมินตามข้อตกลงปฏิบัติราชการ 

คะแนน 1 2 3 4 5 

เกณฑ์ตัวชี้วัด      

ผลการด าเนินงาน 

ตัวชี้วัด 
ผลการด าเนินงาน ปีการศึกษา 

2555 2556 2557 

ผลงานของนักศึกษาและผู้ส าเรจ็การศึกษาระดับปรญิญาโทที่

ได้รับการตีพิมพเ์ผยแพร่ (ผลรวมถ่วงน้ าหนัก) 
  

 

ข้อมูลผลการด าเนินงาน    

บทความวิจัยที่ตีพิมพ ์

ค่า

น้ าหนัก 
ระดบัคุณภาพงานวิจัย 

จ านวนผลงาน คะแนนถ่วง

น้ าหนัก 

0.10 - บทความฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง   

0.20 - บทความฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดบัชาติ   
0.40 - บทความฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ 

หรือในวารสารทางวิชาการระดับชาติที่ไม่อยู่ในฐานข้อมูล ตามประกาศ ก .พ.อ. หรือ
ระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษาว่าด้วย หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการ
ส าหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ. 2556 แต่สถาบันน าเสนอสภาสถาบันอนุมัติ
และจัดท าเป็นประกาศให้ทราบเป็นการทั่วไป และแจ้งให้ กพอ./กกอ. ทรายภายใน 30 วัน
นับตั้งแต่วันที่ออกประกาศ 
- ผลงานที่ได้รับการจดอนุสิทธิบัตร 

  

0.60 - บทความที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 2   
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0.80 - บทความที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ไม่อยู่ฐานข้อมูล ตามประกาศ 
ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษาว่าด้วย หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสาร
ทางวิชาการส าหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ. 2556 แต่สถาบันน าเสนอสภา
สถาบันอนุมัติและจัดท าเป็นประกาศให้ทราบเป็นการทั่วไป และแจ้งให้ กพอ./กกอ. ทราบ
ภายใน 30 วันนับตั้งแต่วันที่ออกประกาศ (ซ่ึงไม่อยู่ใน Beall’s list) หรือตีพิมพ์ใน
วารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 1  

  

1.00 - บทความที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ปรากฏในฐานข้อมูลระดับนานาชาติ
ตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษา ว่าดว้ย หลักเกณฑ์การ
พิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ. 2556 
- ผลงานที่ได้รับการจดสิทธิบัตร 

  

รวม   

จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษา ป.โท ทั้งหมด (คน)  

คิดเป็นร้อยละ  

งานสร้างสรรค์ท่ีเผยแพร่ (เฉพาะคณะที่เกีย่วข้อง) 

ค่า

น้ าหนัก 
ระดับคุณภาพงานสร้างสรรค์ 

จ านวน

ผลงาน 

คะแนนถ่วง

น้ าหนัก 

0.20 งานสร้างสรรค์ที่มีการเผยแพร่สู่สาธารณะในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง หรือผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ online   

0.40 งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับสถาบัน   

0.60 งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับชาติ   

0.80 งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับความร่วมมือระหว่างประเทศ   

1.00 งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับภูมิภาคอาเซียน/นานาชาติ   

รวม   

จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษา ป.โท ทั้งหมด (คน)  

คิดเป็นร้อยละ  

สูตร 

 

ผลงานของผู้ส าเรจ็การศึกษาระดบัปริญญาโทที่ได้รับการ  =
ตีพมิพ์เผยแพร่ (ผลรวมถ่วงน้ าหนกั)                             

 
x 100 =  

 
ค าชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ด าเนินการ:      

อุปสรรคต่อการด าเนินงาน :           

หลักฐานอ้างอิง : 
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แบบรายงานผลงานของผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทท่ีได้รับการตีพิมพ์  

ที ่ ชื่อผลงาน 

ชื่อ-สกลุ  

เจ้าของผลงาน 

ชื่อวารสาร/เล่มที/่หน้า 
วัน/เดือน/ปี ที่

ตีพิมพ ์
ค่าน้ าหนัก 

1      

2      

...      
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รายงานผลตามข้อตกลงการปฏบิัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ 2558  

                                                                           (  ) รอบ 1 (31 ก.ค.58)  ( ) รอบ 2 (31 ต.ค.58) 

ตัวชี้วัดที่ 4  ผลงานของนักศึกษาและผูส้ าเร็จการศึกษาระดับปรญิญาเอกที่ไดร้ับการตีพิมพ์เผยแพร่ (ผลรวมถ่วงน้ าหนัก) 

ผู้ก ากับดูแลตัวชี้วัด :   ผู้จัดเก็บข้อมลู :    

โทรศัพท์ :   โทรศัพท์ :    

เกณฑ์การประเมินตามข้อตกลงปฏิบัติราชการ 

คะแนน 1 2 3 4 5 

เกณฑ์ตัวชี้วัด      

 

ผลการด าเนินงาน 

ตัวชี้วัด 
ผลการด าเนินงาน ปีการศึกษา 

2555 2556 2557 

ผลงานของนักศึกษาและผู้ส าเรจ็การศึกษาระดับปรญิญาโทที่

ได้รับการตีพิมพเ์ผยแพร่ (ผลรวมถ่วงน้ าหนัก) 
  

 

ข้อมูลผลการด าเนินงาน  

บทความวิจัยที่ตีพิมพ ์

ค่าน้ าหนัก ระดับคุณภาพงานวิจยั จ านวน

ผลงาน 

คะแนนถ่วง

น้ าหนัก 

0.20 - บทความฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดบัชาติ   

0.40 - บทความฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับนานาชาติหรือในวารสาร
ทางวิชาการระดับชาติที่ไม่อยู่ในฐานข้อมูล ตามประกาศ ก .พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการ
อุดมศึกษาว่าด้วย หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ 
พ.ศ. 2556 แต่สถาบันน าเสนอสภาสถาบันอนุมัติและจัดท าเป็นประกาศให้ทราบเป็นการทั่วไป และแจ้ง
ให้ กพอ./กกอ. ทรายภายใน 30 วันนับตั้งแต่วันที่ออกประกาศ 
- ผลงานที่ได้รับการจดอนุสิทธิบัตร 

  

0.60 - บทความที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 2   
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0.80 - บทความที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ไม่อยู่ฐานข้อมูล ตามประกาศ ก.พ.อ. หรือ
ระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษาว่าด้วย หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับการ
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ. 2556 แต่สถาบันน าเสนอสภาสถาบันอนุมัติและจัดท าเป็นประกาศให้
ทราบเป็นการทั่วไป และแจ้งให้ กพอ./กกอ. ทรายภายใน 30 วันนับตั้งแต่วันที่ออกประกาศ (ซ่ึงไม่อยู่ใน 
Beall’s list) หรือตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 1  
 

  

1.00 - บทความที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ปรากฏในฐานข้อมูลระดับนานาชาติตามประกาศ 
ก.พ.อ. หรือระเบยีบคณะกรรมการการอุดมศึกษา ว่าดว้ย หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการ
ส าหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ. 2556 
- ผลงานที่ได้รับการจดสิทธิบัตร 

  

รวม   

จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษา ป.เอก (คน)  

คิดเป็นร้อยละ  

งานสร้างสรรค์ท่ีเผยแพร่ (เฉพาะคณะที่เกีย่วข้อง) 

ค่าน้ าหนัก ระดับคุณภาพงานสรา้งสรรค ์ จ านวน

ผลงาน 

คะแนนถ่วง

น้ าหนัก 

0.20 งานสร้างสรรค์ที่มีการเผยแพร่สู่สาธารณะในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง หรือผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ online   

0.40 งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับสถาบัน   

0.60 งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับชาติ   

0.80 งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับความร่วมมือระหว่างประเทศ   

1.00 งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับภูมิภาคอาเซียน/นานาชาติ   

รวม   

จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษา ป.เอก (คน)  

คิดเป็นร้อยละ  

สูตร 

 

ผลงานของผู้ส าเรจ็การศึกษาระดบัปริญญาเอกท่ีไดร้ับการ=
ตีพิมพ์เผยแพร่ (ผลรวมถ่วงน้ าหนกั)                             

 
x 100 =  

 

ค าชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ด าเนินการ:  

อุปสรรคต่อการด าเนินงาน :          

หลักฐานอ้างอิง : 

แบบรายงานผลงานของผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกที่ได้รับการตีพิมพ์ 
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ที ่ ชื่อผลงาน ชื่อวารสาร/เล่มที/่หน้า ผู้เขียน 
วัน/เดือน/ปี 

ที่ตีพิมพ ์
ค่าน้ าหนัก 

ฐานข้อมูล 

1       

2       

...       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



รายละเอียดตัวชีวั้ดข้อตกลงการปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.2558  | 43 

 

 
 

 

รายงานผลตามข้อตกลงการปฏบิัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ 2558  

                                                                           (  ) รอบ 1 (31 ก.ค.58)  ( ) รอบ 2 (31 ต.ค.58) 

ตัวชี้วัดที่ 5 จ านวนเงินสนบัสนนุผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ 

ผู้ก ากับดูแลตัวชี้วัด :   ผู้จัดเก็บข้อมลู :    

โทรศัพท์ :   โทรศัพท์ :    

เกณฑ์การประเมินตามข้อตกลงปฏิบัติราชการ 

คะแนน 1 2 3 4 5 

เกณฑ์ตัวชี้วัด      

 

ผลการด าเนินงาน 

ตัวชี้วัด 
ผลการด าเนินงาน ปีการศึกษา 

2555 2556 2557 

จ านวนเงินสนับสนนุผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์    

 

ข้อมูลผลการด าเนินงาน    

รายละเอียด จ านวน (บาท) 

จ านวนเงินสนับสนุนงานวิจยัและงานสร้างสรรคจ์ากแหล่งทุนภายในสถาบัน  

จ านวนเงินสนับสนุนงานวิจยัและงานสร้างสรรคจ์ากแหล่งทุนภายนอกสถาบัน  

รวม (จ านวนภายในและภายนอก)  

จ านวนอาจารย์ประจ าและนักวิจยัประจ าทั้งหมด  

สูตร 

 

จ านวนเงินสนับสนนุงานวิจัยฯ = 
 
  

ค าชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ด าเนินการ:      



รายละเอียดตัวชีวั้ดข้อตกลงการปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.2558  | 44 

 

 
 

อุปสรรคต่อการด าเนินงาน :           

หลักฐานอ้างอิง : 

 

ที่ ชื่ออาจารย์/นักวิจัย 
โครงการที่ได้รับ

ทุน 

จ านวนเงิน

โครงการ 

สถานะผู้รับทุน สัดส่วนเงินวิจัย

ที่จัดสรรหรือ

ได้รับ 

แหล่งทุน วัน/

เดือน/ปี

ที่ได้รับ

ทุน 

หัวหน้าโครงการ ผู้ร่วมวิจัย 

1         

2         

3…         
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รายงานผลตามข้อตกลงการปฏบิัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ 2558  

                                                                           (  ) รอบ 1 (31 ก.ค.58)  ( ) รอบ 2 (31 ต.ค.58) 

ตัวชี้วัดที่ 6 จ านวนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ทีไ่ด้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ต่อจ านวนอาจารยป์ระจ าและนักวิจัยประจ า 

ผู้ก ากับดูแลตัวชี้วัด :   ผู้จัดเก็บข้อมลู :    

โทรศัพท์ :   โทรศัพท์ :    

เกณฑ์การประเมินตามข้อตกลงปฏิบัติราชการ 

คะแนน 1 2 3 4 5 

เกณฑ์ตัวชี้วัด      

ผลการด าเนินงาน 

ตัวชี้วัด 
ผลการด าเนินงาน ปีการศึกษา 

2555 2556 2557 

จ านวนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่ได้รับการตีพิมพ์

เผยแพร่ต่อจ านวนอาจารย์ประจ าและนักวิจัยประจ า 
  

 

ข้อมูลผลการด าเนินงาน    

บทความวิจัยที่ตีพิมพ ์

ที ่ ผลงาน  จ านวนเร่ือง 

1 ระดับชาต ิ  

2 ระดับนานาชาต ิ  

รวมระดับชาติและนานาชาต ิ  

จ านวนอาจารย์และนักวิจัยประจ าทั้งหมด  

คิดเป็นร้อยละ  

 

 

งานสรา้งสรรค์ท่ีเผยแพร่ (เฉพาะคณะที่เกีย่วข้อง) 
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ที ่ ผลงาน  จ านวนเร่ือง 

1 ระดับชาต ิ  

2 ระดับนานาชาต ิ  

รวมระดับชาติและนานาชาต ิ  

จ านวนอาจารย์และนักวิจัยประจ าทั้งหมด  

คิดเป็นร้อยละ  

 

สูตร 

 

จ านวนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่ได้รับการตีพิมพ์ =
เผยแพร่ต่อจ านวนอาจารย์ประจ าและนักวิจัยประจ า  

 
x 100 =  

 

ค าชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ด าเนินการ:      

อุปสรรคต่อการด าเนินงาน :           

หลักฐานอ้างอิง : 

 

แบบรายงานผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ 

ที ่ ชื่อผลงาน ชื่อเจ้าของผลงาน 
ชื่อวารสาร/เล่ม

ที/่หน้า 

วัน/เดือน/ปี

ที่ตีพิมพ ์
ฐานข้อมูล 

1      

2      

...      
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รายงานผลตามข้อตกลงการปฏบิัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ 2558  

                                                                                                (  ) รอบ 1 (31 ก.ค.58)  ( ) รอบ 2 (31 ต.ค.58) 

ตัวชี้วัดที่ 7 จ านวนผลงานวิชาการ (หนังสือ/ต ารา) ที่ได้รับการรับรองคุณภาพต่อจ านวนอาจารย์ประจ า 

ผู้ก ากับดูแลตัวชี้วัด :   ผู้จัดเก็บข้อมลู :    

โทรศัพท์ :   โทรศัพท์ :    

เกณฑ์การประเมินตามข้อตกลงปฏิบัติราชการ 

คะแนน 1 2 3 4 5 

เกณฑ์ตัวชี้วัด      

ผลการด าเนินงาน 

ตัวชี้วัด 
ผลการด าเนินงาน ปีการศึกษา 

2555 2556 2557 

จ านวนผลงานวชิาการ (หนังสือ/ต ารา) ที่ได้รับการรับรอง

คุณภาพต่อจ านวนอาจารย์ประจ า 
  

 

 

ข้อมูลผลการด าเนินงาน    

จ านวนผลงานวิชาการ (หนังสือ/ต ารา)  

จ านวนอาจารย์ประจ าและนักวิจยัประจ าทั้งหมด  

คิดเป็นร้อยละ  

สูตร 

 

จ านวนผลงานวิชาการ (หนังสือ/ต ารา) ที่ไดร้ับการรับรอง =

คุณภาพต่อจ านวนอาจารย์ประจ า)                             

 
x 100 =  

 

 

 



รายละเอียดตัวชีวั้ดข้อตกลงการปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.2558  | 48 

 

 
 

ค าชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ด าเนินการ:  

อุปสรรคต่อการด าเนินงาน :           

หลักฐานอ้างอิง : 

 

แบบรายงานผลงานวิชาการที่ได้รับรองคุณภาพ 

ที่ ชื่อหนังสือ/ต ารา 
ชื่อเจ้าของ

หนังสือ/ต ารา 
หนังสือ/ต ารา 

วัน/เดือน/ปี ที่

ผลงานแล้วเสร็จ 

วัน/เดือน/ป ีที่

รับรอง 

ผู้ทรงคุณวุฒิ/

หน่วยงานที่รับรอง 

   
ผ่าน

ผู้ทรงคุณวุฒิ 

ขอต าแหน่ง

ทางวิชาการ 
   

1        

2        

...        
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รายงานผลตามข้อตกลงการปฏบิัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ 2558  

                                                                           (  ) รอบ 1 (31 ก.ค.58)  ( ) รอบ 2 (31 ต.ค.58)                                                                            

ตัวชี้วัดที่ 8 ร้อยละจ านวนผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการจดทะเบียนสิทธิบัตรหรืออนสุิทธิบัตร 

ผู้ก ากับดูแลตัวชี้วัด :   ผู้จัดเก็บข้อมลู :    

โทรศัพท์ :   โทรศัพท์ :    

เกณฑ์การประเมินตามข้อตกลงปฏิบัติราชการ 

คะแนน 1 2 3 4 5 

เกณฑ์ตัวชี้วัด      

ผลการด าเนินงาน 

ตัวชี้วัด 
ผลการด าเนินงาน ปีการศึกษา 

2555 2556 2557 

ร้อยละจ านวนผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการจด

ทะเบียนสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตร 
  

 

ข้อมูลผลการด าเนินงาน   

รายละเอียด จ านวน 

จ านวนผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ที่ได้รับการจดทะเบียนสิทธิบัตรหรืออนสุิทธิบัตร  

สูตร 

จ านวนผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ที่ได้รับการจดทะเบียน =

สิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตร 
 

x 100 = 
 

 

ค าชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ด าเนินการ:  

อุปสรรคต่อการด าเนินงาน :           
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หลักฐานอ้างอิง : 

แบบรายงานผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการจดทะเบียนสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตร 

ที ่ ชื่อสิทธบิัตรหรืออนุสิทธิบตัร 

ชื่อเจ้าของ

สิทธิบัตร/ 

อนุสิทธิบัตร 

ประเภท (สิทธิบัตร/ 

อนุสิทธิบัตร) 
เลขทะเบียน 

วัน/เดือน/ปี ที่

รับการจด

ทะเบียน 

1      

2      

...      
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รายงานผลตามข้อตกลงการปฏบิัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ 2558  

                                                                           (  ) รอบ 1 (31 ก.ค.58)  ( ) รอบ 2 (31 ต.ค.58)                                                                            

ตัวชี้วัดที่ 9 บทความวิจัยที่ได้รับการอ้างอิง (citation)ในฐานข้อมูล Refereed journal ต่อจ านวนอาจารย์ประจ า 

ผู้ก ากับดูแลตัวชี้วัด :   ผู้จัดเก็บข้อมลู :    

โทรศัพท์ :   โทรศัพท์ :    

เกณฑ์การประเมินตามข้อตกลงปฏิบัติราชการ 

คะแนน 1 2 3 4 5 

เกณฑ์ตัวชี้วัด      

ผลการด าเนินงาน 

ตัวชี้วัด 
ผลการด าเนินงาน ปีการศึกษา 

2555 2556 2557 

บทความวิจัยที่ได้รับการอ้างอิง (citation)ในฐานข้อมูล 

Refereed journal ต่อจ านวนอาจารย์ประจ า 
  

 

 

ข้อมูลผลการด าเนินงาน  

รายละเอียด จ านวน หน่วยนับ 

จ านวนบทความวิจัยที่ได้รับการอ้างอิงฯ ในปปีฏิทิน 2557  บทความ 

จ านวนอาจารยป์ระจ าและนักวจิัยประจ าทั้งหมด  คน 

คิดเป็นร้อยละ  ร้อยละ 

สูตร 

บทความวิจัยที่ได้รับการอ้างอิง (citation)ในฐานข้อมูล= 
Refereed journal ต่อจ านวนอาจารย์ประจ า 

 
x 100 = 
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ค าชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ด าเนินการ:  

อุปสรรคต่อการด าเนินงาน :           

หลักฐานอ้างอิง : 

แบบรายงานบทความวิจัยที่ได้รับการอ้างอิงฯ ในปีปฏิทิน 2557 

ที ่ ชื่อบทความวิจัยที่ได้รับการอ้างอิง ชื่ออาจารย์/นักวิจัย 
ฐานข้อมูลที่ได้รับการ

อ้างอิง 
ปีที่ได้รับการอ้างอิง 

1     

2     

...     
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รายงานผลตามข้อตกลงการปฏบิัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ 2558  

                                                                           (  ) รอบ 1 (31 ก.ค.58)  ( ) รอบ 2 (31 ต.ค.58) 

ตัวชี้วัดที่ 10 ร้อยละของนักศึกษาต่างชาติระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาต่อจ านวนนักศกึษาทั้งหมด 

ผู้ก ากับดูแลตัวชี้วัด :   ผู้จัดเก็บข้อมลู :    

โทรศัพท์ :   โทรศัพท์ :    

เกณฑ์การประเมินตามข้อตกลงปฏิบัติราชการ 

คะแนน 1 2 3 4 5 

เกณฑ์ตัวชี้วัด      

ผลการด าเนินงาน 

ตัวชี้วัด 
ผลการด าเนินงาน ปีการศึกษา 

2555 2556 2557 

ร้อยละของนกัศึกษาต่างชาติระดับปริญญาตรีและ

บัณฑิตศึกษาต่อจ านวนนักศกึษาทั้งหมด 
  

 

ผลการด าเนินงาน : 

รายละเอียด ผลการด าเนินงาน หน่วยนับ 

จ านวนนักศึกษาตา่งชาติระดับปริญญาตร ี  คน 

จ านวนนักศึกษาตา่งชาติระดับบัณฑิตศึกษา  คน 

จ านวนนักศึกษาทั้งหมด  คน 

คิดเป็นร้อยละ   

สูตร 

ร้อยละของนักศึกษาต่างชาตริะดบัปริญญาตรีและ     =

บัณฑิตศึกษาต่อจ านวนนักศึกษาท้ังหมด 
 

x 100 = 
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ค าชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ด าเนินการ:      

อุปสรรคต่อการด าเนินงาน :           

หลักฐานอ้างอิง : 

 

แบบรายงาน 

นักศึกษาต่างชาติระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา 

นักศึกษาต่างชาติระดับปริญญาตรี 

ล าดับ ชื่อ-สกุล 

นักศึกษาต่างชาติ 

สัญชาติ ชื่อหลักสูตร ชั้นป ี

1     

2     

…     

 

นักศึกษาต่างชาติระดับบัณฑิตศกึษา 

ล าดับ ชื่อ-สกุล 

นักศึกษาต่างชาติ 

สัญชาติ ชื่อหลักสูตร ชั้นป ี

1     

2     

…     

 

หมายเหตุ: ไม่นับรวมนักศึกษาแลกเปลี่ยน 
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รายงานผลตามข้อตกลงการปฏบิัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ 2558  

                                                                           (  ) รอบ 1 (31 ก.ค.58)  ( ) รอบ 2 (31 ต.ค.58) 

ชื่อตัวชี้วัด : 11 ร้อยละของนกัศึกษาทุกระดับที่แลกเปลี่ยนไปและมาต่างประเทศต่อจ านวนนกัศกึษาทั้งหมด 

ผู้ก ากับดูแลตัวชี้วัด :   ผู้จัดเก็บข้อมูล :    

โทรศัพท์ :   โทรศัพท์ :    

เกณฑ์การประเมินตามข้อตกลงปฏิบัติราชการ 

คะแนน 1 2 3 4 5 

เกณฑ์ตัวชี้วัด      

ผลการด าเนินงาน 

ตัวชี้วัด 
ผลการด าเนินงาน ปีการศกึษา 

2555 2556 2557 

ร้อยละของนกัศึกษาทุกระดับที่แลกเปลี่ยนไปและมา

ต่างประเทศต่อจ านวนนักศึกษาทั้งหมด 
  

 

 ผลการด าเนินงาน :   

รายละเอียด ผลการด าเนินงาน หน่วยนับ 

จ านวนนักศึกษาแลกเปลี่ยนไปต่างประเทศระดบัปริญญาตร ี  คน 

จ านวนนักศึกษาแลกเปลี่ยนไปต่างประเทศระดบับัณฑิตศึกษา  คน 

จ านวนนักศึกษาแลกเปลี่ยนมาต่างประเทศระดบัปริญญาตร ี  คน 

จ านวนนักศึกษาแลกเปลี่ยนมาต่างประเทศระดบับัณฑิตศึกษา  คน 

จ านวนนักศึกษาทั้งหมด  คน 
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คิดเป็นร้อยละ   

สูตร 

ร้อยละของนักศึกษาทุกระดับท่ีแลกเปลี่ยนไปและมา    =

ต่างประเทศต่อจ านวนนักศึกษาท้ังหมด 
 

x 100 = 
  

ค าชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ด าเนินการ :    

อุปสรรคต่อการด าเนินงาน :            

หลักฐาน/เอกสารอ้างอิง : 

 

 

แบบรายงาน 

นักศึกษาทุกระดับที่แลกเปลี่ยนไปและมาต่างประเทศ 

(ระหว่าง 3-5 เดือน หรือ มีชั่วโมงร่วมกิจกรรมวิชาการอย่างน้อย 180 ชั่วโมง) 

นักศึกษาแลกเปลี่ยนไปต่างประเทศ  

ล าดับ ชื่อ-สกุล นักศึกษา ระดับ  

(ป.ตรี/บณัฑิต) 

สถาบัน/

ประเทศ 

ระยะเวลา วัตถุประสงค์  

(กิจกรรม/การฝึกงาน) 

    วัน/เดือน/ป ี จ านวน

เดือน 

จ านวน

ชม. 

 

1        

2        

…        
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นักศึกษาแลกเปลี่ยนมาจากต่างประเทศ 

ล าดับ ชื่อ-สกุล นักศึกษา ระดับ  

(ป.ตรี/บณัฑิต) 

สถาบัน/

ประเทศ 

ระยะเวลา วัตถุประสงค์  

(กิจกรรม/การฝึกงาน) 

    วัน/เดือน/ป ี จ านวน

เดือน 

จ านวน

ชม. 

 

1        

2        

…        

 

หมายเหตุ: 1. ไม่นับรวมระยะเวลาที่ใช้ในการเดินทางไปและกลับ 2. นับเฉพาะเวลาท่ีด าเนินการหรือท ากิจกรรมจริง 
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รายงานผลตามข้อตกลงการปฏบิัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ 2558                                                                            

(  ) รอบ 1 (31 ก.ค.58)  ( ) รอบ 2 (31 ต.ค.58) 

ชื่อตัวชี้วัด : 12.1 สัดส่วนอาจารย์ประจ าต่อจ านวนนกัศึกษาระดับปริญญาตรี 

ผู้ก ากับดูแลตัวชี้วัด :   ผู้จัดเก็บข้อมูล :    

โทรศัพท์ :   โทรศัพท์ :    

เกณฑ์การประเมินตามข้อตกลงปฏิบัติราชการ 

คะแนน 1 2 3 4 5 

เกณฑ์ตัวชี้วัด      

ผลการด าเนินงาน 

ตัวชี้วัด 
ผลการด าเนินงาน ปีการศึกษา 

2555 2556 2557 

สัดส่วนอาจารย์ประจ าต่อจ านวนนักศกึษาระดับปริญญาตรี    

  

ผลการด าเนินงาน :   

รายละเอียด ผลการด าเนินงาน หน่วยนับ 

จ านวนอาจารยป์ระจ าที่ปฏบิัติงานจริงประจ าปีการศึกษา 2557  คน 

จ านวนนักศึกษาระดับปริญญาตรปีระจ าปีการศึกษา 2557 

(FTES ที่ปรับค่าตามตาราง) 

 คน 

สัดส่วนอาจารยป์ระจ าต่อนักศึกษาระดับปริญญาตรี   

เกณฑ์ FTES ตามสกอ. ของคณะ   
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สูตรการค านวณ  

สัดส่วนจ านวนนักศึกษาเตม็เวลาที่เป็นจริง – สัดส่วนจ านวนนักศึกษาเต็มเวลาตามเกณฑ์มาตรฐาน (สกอ.) x 100 
สัดส่วนจ านวนนักศึกษาเตม็เวลาตามเกณฑ์มาตรฐาน (สกอ.) 

 
แทนค่า 
 

 x 100 
 

 
 
 
 
 

คะแนนท่ีได ้ = 
(20 – ค่าร้อยละที่ค านวณได้จากข้อ 1) x 5 

10 

 
แทนค่า 
 
 

คะแนนท่ีได ้ = 
(20 – ……………..) x 5  =  

10 

 
 

ค าชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ด าเนินการ :    

อุปสรรคต่อการด าเนินงาน :            

หลักฐาน/เอกสารอ้างอิง : 
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รายงานผลตามข้อตกลงการปฏบิัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ 2558  

(  ) รอบ 1 (31 ก.ค.58)  ( ) รอบ 2 (31 ต.ค.58) 

ชื่อตัวชี้วัด : 12.2 สัดส่วนอาจารย์ประจ าต่อจ านวนนกัศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 

ผู้ก ากับดูแลตัวชี้วัด :   ผู้จัดเก็บข้อมูล :    

โทรศัพท์ :   โทรศัพท์ :    

 เกณฑ์การประเมินตามข้อตกลงปฏิบัติราชการ 

คะแนน 1 2 3 4 5 

เกณฑ์ตัวชี้วัด      

ผลการด าเนินงาน 

ตัวชี้วัด 
ผลการด าเนินงาน ปีการศึกษา 

2555 2556 2557 

สัดส่วนอาจารย์ประจ าต่อจ านวนนักศกึษาระดับ

บัณฑิตศึกษา 
  

 

 

ผลการด าเนินงาน :   

รายละเอียด ผลการด าเนินงาน หน่วยนับ 

จ านวนอาจารยป์ระจ าที่ปฏบิัติงานจริงประจ าปีการศึกษา 2557 (ที่มีคุณสมบัต)ิ  คน 

จ านวนนักศึกษาระดับบัณฑิตศกึษาประจ าปีการศึกษา 2557  คน 

สัดส่วนอาจารยป์ระจ าต่อนักศึกษาระดับบัณฑติศึกษา   
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สูตรการค านวณ  
 

  
จ านวนนกัศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาประจ าปีการศึกษา 2557  

จ านวนอาจารย์ประจ าที่ปฏิบัติงานจริง (ที่มีคุณสมบัติ) ประจ าปีการศึกษา 2557     

  

 
 

 

แทนค่า 
  

 
ค่าคะแนน = 

 

  

 
 

 

 

ค าชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ด าเนินการ :    

อุปสรรคต่อการด าเนินงาน :            

หลักฐาน/เอกสารอ้างอิง : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- เกณฑ์ FTES ของมข. 

- 5 = 
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รายงานผลตามข้อตกลงการปฏบิัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ 2558  

(  ) รอบ 1 (31 ก.ค.58)  ( ) รอบ 2 (31 ต.ค.58) 

ชื่อตัวชี้วัด : 13 การท าวิจัยร่วมกับมหาวิทยาลัยที่ติดอันดับ 1-400 ของโลก 

ผู้ก ากับดูแลตัวชี้วัด :   ผู้จัดเก็บข้อมูล :    

โทรศัพท์ :   โทรศัพท์ :    

เกณฑ์การประเมินตามข้อตกลงปฏิบัติราชการ 

คะแนน 1 2 3 4 5 

เกณฑ์ตัวชี้วัด      

ผลการด าเนินงาน 

ตัวชี้วัด 
ผลการด าเนินงาน ปีการศึกษา 

2555 2556 2557 

การท าวิจัยร่วมกับมหาวิทยาลัยท่ีติดอันดับ 1-400 ของโลก    

 ข้อมูลผลการด าเนินงาน :   

รายละเอียด ผลการด าเนินงาน 

1. ข้อตกลงการท าวิจัยร่วมกบัสถาบันในต่างประเทศที่ติด
อันดับ 1-400 World Ranking   

 

2. โครงการวิจัย/ข้อเสนอโครงการวิจัย/ผู้ร่วมโครงการวิจัย  

3. ผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์ร่วมกบัสถาบันใน ต่างประเทศที่ตัด
อันดับ 1-400 World Ranking  
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ค าชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ด าเนินการ :    

อุปสรรคต่อการด าเนินงาน :            

หลักฐาน/เอกสารอ้างอิง : 

 

แบบรายงานผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์ร่วมกับสถาบันใน ต่างประเทศท่ีติดอันดับ 1-400 World Ranking 

ที ่ ชื่อโครงการวิจัย ผู้ร่วมโครงการวิจัย วารสารที่ตีพิมพ ์

วัน/เดือน/ปี 

ทีตี่พิมพ ์

หมายเหตุ 

1      

2      

...      
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รายงานผลตามข้อตกลงการปฏบิัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ 2558  

                                                                           (  ) รอบ 1 (31 ก.ค.58)  ( ) รอบ 2 (31 ต.ค.58) 

ตัวชี้วัดที่ 14 จ านวนหน่วยงาน/องคก์รของผู้ใช้งานบัณฑิตที่มีช่ือเสยีงในระดับชาต/ินานาชาติที่คณะมีกิจกรรมสร้างความสัมพันธ์ด้าน

วิชาการหรือวิชาชีพ   
ผู้ก ากับดูแลตัวชี้วัด :   ผู้จัดเก็บข้อมลู :    

โทรศัพท์ :   โทรศัพท์ :    

เกณฑ์การประเมินตามข้อตกลงปฏิบัติราชการ 

คะแนน 1 2 3 4 5 

เกณฑ์ตัวชี้วัด      

ผลการด าเนินงาน 

ตัวชี้วัด 
ผลการด าเนินงาน ปีการศึกษา 

2555 2556 2557 

ร้อยละอาจารย์ทีม่ีวุฒิปริญญาเอก    

 

ข้อมูลผลการด าเนินงาน :   

ล าดับ ชื่อหน่วยงาน/องค์กรของผู้ใช้งานบัณฑิต กิจกรรมด้านวิชาการ/วิชาชีพ 

1   

2...   

 

ข้อมูลที่ต้องการให้รายงาน 

1. ชื่อหน่วยงาน/องค์กร ทั้งในระดับชาติและนานาชาติ   
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2. กิจกรรมสร้างความสัมพันธ์ด้านวิชาการวิชาชีพ 

ค าชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ด าเนินการ:      

อุปสรรคต่อการด าเนินงาน :           

หลักฐานอ้างอิง : 

 

แบบรายงานรายละเอียดข้อมูลส าคัญในการติดต่อ Recruiters 

Title first 
name 

last 
name 

Sector Company 
name 

Country Email Phone 

1               

2               

 

 


