
ตัวบงช้ีการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ (พ.ศ.๒๕๕๙-๒๕๖๓) ระดับอุดมศึกษา 
 

กลุมตัวบงช้ี มาตรฐานดาน ตัวบงช้ี คาน้ําหนัก 

มิติท่ี ๑  

ตัวบงช้ีพื้นฐาน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

๑. คุณภาพศิษย ๑. ผูเรียนเปนคนดี ๕ 

๒. ผูเรียนมีความรูความสามารถตามหลักสูตร ๕ 

๓. ผูเรียนมีผลงานตีพิมพ/เผยแพร ๕ 

๔. ศิษยเกาทําประโยชนใหกับสถาบัน ๕ 

รวมน้ําหนัก ๒๐ 

๒. คุณภาพครู/ 

    อาจารย 

๕. ครู/อาจารยมีความรูความสามารถ ๕ 

๖. ครู/อาจารยมีผลงานตีพิมพ/เผยแพร ๕ 

๗. ครู/อาจารยมีผลงานนําไปใชประโยชน ๕ 

๘. ครู/อาจารยไดรับการเพิ่มพูนความรู/ประสบการณ  ๕ 

รวมน้ําหนัก ๒๐ 

๓.การบริหารและ 

   ธรรมาภิบาล 

   ของสถานศึกษา 

๙. การดําเนินงานของสภาสถาบัน/คณะกรรมการ 

    บริหารสถาบัน 
๕ 

๑๐. การดําเนินงานของผูบริหารสถานศึกษา  ๕ 

๑๑. การบริหารความเส่ียง ๕ 

๑๒. การพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน ๕ 

รวมน้ําหนัก ๒๐ 

๔. ความสัมพันธ 

    กับชุมชน/ 

    สังคม 

๑๓. การบริการวิชาการท่ีสงผลตอชุมชน/สังคม/กองทัพ ๕ 

๑๔. การบริการวิชาการ/วิชาชีพท่ีสงผลตอสถาบัน ๕ 

รวมน้ําหนัก ๑๐ 

๕. การทํานุบํารุง 

    ศิลปะและ 

    วัฒนธรรม 

๑๕. การสงเสริมสนับสนุนศิลปะและวัฒนธรรม  ๕ 

๑๖. การพัฒนาสุนทรียภาพ ๕ 

รวมน้ําหนัก ๑๐ 

มิติท่ี ๒  

ตัวบงช้ี 

อัตลักษณ 

๖. อัตลักษณ/ 

    เอกลักษณ 

๑๗. อัตลักษณนักเรียน/นักศึกษา ๕ 

๑๘. เอกลักษณสถาบัน ๕ 

รวมน้ําหนัก ๑๐ 

มิติท่ี ๓  

ตัวบงช้ี 

มาตรการสงเสริม 

๗. มาตรการ 

    สงเสริม 

๑๙. มาตรการสงเสริม (ภายในสถาบัน)  ๕ 

๒๐. มาตรการสงเสริม (ภายนอกสถาบัน) ๕ 

รวมน้ําหนัก ๑๐ 

รวม  ๓ กลุมตัวบงช้ี มาตรฐาน ๗ ดาน ๒๐ ตัวบงช้ี และคาน้ําหนัก ๑๐๐ คะแนน 
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ตัวบงช้ีการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ (พ.ศ.๒๕๕๙-๒๕๖๓) 

ระดับอุดมศึกษา 
 

๑. สําหรับสถาบันการศึกษาสังกัด กห. ท่ีจัดการเรียนการสอนระดับปริญญาตรีข้ึนไป 

๒. ขอมูลท่ีใชในการพิจารณา 

๒.๑ หลักฐานจากสถานศึกษา หลักฐานเชิงประจักษ และหลักฐานจากผูมีสวนเกี่ยวของ อาทิ บุคลากร 

คณะกรรมการสถานศึกษา ผูปกครอง รวมท้ัง นักเรียน/นักศึกษา 

๒.๒ ทุกตัวบงช้ี ใชขอมูล ๓ ปยอนหลัง คิดคะแนนเฉล่ียโดยใชทศนิยม ๒ ตําแหนง 

 

๑. ดานคุณภาพศิษย 

ตัวบงช้ีท่ี ๑ ผูเรียนเปนคนดี 

คําอธิบาย 

 นักเรียน/นักศึกษาดํารงชีวิตอยางมีคุณคา มีน้ําใจไมตรี  มีจิตอาสา และมีการพัฒนาคุณธรรมดานตางๆ 

อาทิ วินัย สติ กตัญู เมตตา อดทน ซื่อสัตย ประหยัด ขยัน ไมเห็นแกตัว ฯลฯ ผานการทํางาน ทํากิจกรรม

บําเพ็ญประโยชน และการปฏิบัติตามคําส่ังผูบังคับบัญชาทางทหาร เปนตน 

เกณฑการประเมิน 

หลักฐานจากสถานศึกษา (๕ คะแนน) 

 รอยละของนักเรียน/นักศึกษาทุกหลักสูตร ท่ีทํางาน ทํากิจกรรม บําเพ็ญประโยชน (นอกหลักสูตร) 

ไมนอยกวา ๕๐ ช่ัวโมง/ป/คน ตอจํานวนนักเรียน/นักศึกษาท้ังหมด  

 (ตรวจสอบจากหลักฐาน เชน คําส่ังใหนักเรียน/นักศึกษา ไปรวมกิจกรรมตางๆ ท่ีตอบสนองตอภารกิจ

ของกองทัพ สังคม และประเทศชาติ หรือ portfolio ของนักเรียน/นักศึกษา) 

 กรณี โรงเรียนเสนาธิการทหารบก (สวนบัณฑิตศึกษา)  

 รอยละของนักเรียน/นักศึกษาทุกหลักสูตร ท่ีทํางาน ทํากิจกรรม บําเพ็ญประโยชน (นอกหลักสูตร) 

ไมนอยกวา ๒๐ ช่ัวโมง/ป/คน ตอจํานวนนักเรียน/นักศึกษาท้ังหมด (เนื่องจากเปนหลักสูตรนอกเวลา) 
 

  

จํานวนนักเรียน/นักศึกษาทุกหลักสูตร/ทุกระดับท่ีทํางาน ทํากิจกรรม บําเพ็ญประโยชน 

 
 

X ๑๐๐ 
จํานวนนักเรียน/นักศึกษาท้ังหมด 

 

  

 ใชบัญญัติไตรยางศเทียบ โดยกําหนดรอยละ ๑๐๐ เทากับ ๕ คะแนน 

หมายเหตุ : ๑. สําหรับนักเรียน/นักศึกษาท่ีทํางานเต็มเวลา ตองทํากิจกรรมและ/บําเพ็ญประโยชน ไมนอยกวา  

๕๐ ช่ัวโมง/ป/คน และคิดเปนตัวหารดวยเชนกัน 

     ๒. การนับจํานวนใหนับท้ังผูทํากิจกรรมและผูรวมกิจกรรม 
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เง่ือนไข : คะแนนท่ีไดในตัวบงช้ีนี้จะลดลง ๑ คะแนน หากพบวา 

 มีนักเรียน/นักศึกษา ทํารายรางกายผูอื่น ลักทรัพย ลวงละเมิดทางเพศ เลนการพนัน หรือคายาเสพติด 

ฯลฯ โดยอาจารยท่ีปรึกษาและผูบริหารมิไดดําเนินการแกไขและปองกันไมใหเกิดเหตุการณดังกลาวเกิดซ้ํา 
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ตัวบงช้ีท่ี ๒  ผูเรียนมีความรูความสามารถตามหลักสูตร 

 

คําอธิบาย 

 นักเรียน/นักศึกษาระดับปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก และบัณฑิตท่ีมีความสามารถตามหลักสูตรและ

มีคุณลักษณะท่ีพึงประสงคสอดคลองกับความตองการของผูใชบัณฑิต 

เกณฑการประเมิน 

หลักฐานจากสถานศึกษา (๕ คะแนน) 

๑.) ความสามารถดานเทคโนโลยีสารสนเทศ ไมตํ่ากวามาตรฐาน ICT หรือเทียบเทา (๑ คะแนน) 

ใชบัญญัติไตรยางศเทียบ โดยกําหนดรอยละ ๘๐ ของนักเรียน/นักศึกษาเทากับ ๑ คะแนน 

๒.) มีผูเรียนไดรับรางวัล/การยอมรับ/ยกยองท่ีสะทอนความรู ความสามารถ ในระดับกองทัพ/ชาติ/

นานาชาติ ปละไมนอยกวา ๑ รางวัล (๑ คะแนน) 

๓.) อัตราการสําเร็จการศึกษาของนิสิต นักศึกษา (Success Rate)ในแตละรุน (๑ คะแนน) 

ใชบัญญัติไตรยางศเทียบ โดยกําหนดรอยละ ๘๐ ของนักเรียน/นักศึกษาแรกเขา เทากับ ๑ คะแนน 

๔.) การมีงานทําและ/หรือสอบไดทุนการศึกษาตอจากองคกรภายในและ/หรือตางประเทศของบัณฑิต

ปริญญาตรี (๑ คะแนน) 

ใชบัญญัติไตรยางศเทียบ โดยกําหนดรอยละ ๘๐ ของผูสําเร็จการศึกษา เทากับ ๑ คะแนน 

๕.) ความพึงพอใจของผูใชบัณฑิต (๑ คะแนน) 

ใชบัญญัติไตรยางศเทียบ โดยกําหนดรอยละ ๘๐ ของระดับความพึงพอใจ เทากับ ๑ คะแนน 

 

เง่ือนไข : ไมมี 
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ตัวบงช้ีท่ี ๓ ผูเรียนมีผลงานตีพิมพ/เผยแพร หรือนําไปใชประโยชน 

คําอธิบาย 

 ผลงานของนักเรียน/นักศึกษา ท่ีไดรับการตีพิมพและ/หรือเผยแพรสูสาธารณา และ/หรือการเขาสูวิชาชีพ

ภายใน ๑ ป 
 

เกณฑการประเมิน 

หลักฐานจากสถานศึกษา (๕ คะแนน)  

เสนอมาตรการเทียบเคียงในกรณีไมมีหลักสูตรบัณฑิตศึกษา ดังนี้ 
 

มาตรการท่ี ๑ (ใหสามารถเลือกรายงานผลการดําเนินงานใน ๔.๑ หรือ ๔.๒ ได ตามบริบทของสถาบัน) 

๔.๑ รอยละของโครงงานนักเรียน/นักศึกษา (Senior Project) ท่ีมีการตีพิมพ/เผยแพรสูสาธารณะใน

ลักษณะใดลักษณะหนึ่ง หรือผานส่ืออิเล็กทรอนิกส online (๕ คะแนน) 

 

 จํานวนโครงงานนักเรียน/นักศึกษา (Senior Project) ท่ีมีการตีพิมพ/เผยแพรสู

สาธารณะในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง หรือผานส่ืออิเล็กทรอนิกส online X ๑๐๐ 

จํานวนโครงงานนักเรียน/นักศึกษา (Senior Project) ท้ังหมด 

 

ใชบัญญัติไตรยางศเทียบ โดยกําหนดรอยละ ๑๐๐ เทากับ ๕ คะแนน 

 

๔.๒ รอยละของการเขาสูวิชาชีพใน ๑ ป (๕คะแนน) 

 

  

จํานวนผูสําเร็จการศึกษาท่ีเขาสูวิชาชีพใน ๑ ป X ๑๐๐ 
จํานวนผูสําเร็จการศึกษาท้ังหมด 

 

ใชบัญญัติไตรยางศเทียบ โดยกําหนดรอยละ ๑๐๐ เทากับ ๕ คะแนน 
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มาตรการท่ี ๒ (รายงานผลการดําเนินงานท้ัง ๔.๑ และ ๔.๒) 

 

๔.๑ รอยละของโครงงานนักเรียน/นักศึกษา (Senior Project) ท่ีมีการตีพิมพ/เผยแพรสูสาธารณะใน

ลักษณะใดลักษณะหนึ่ง หรือผานส่ืออิเล็กทรอนิกส online (๓ คะแนน) 

 

  

จํานวนโครงงานนักเรียน/นักศึกษา (Senior Project) ท่ีมีการตีพิมพ/เผยแพรสูสาธารณะใน

ลักษณะใดลักษณะหนึ่ง หรือผานส่ืออิเล็กทรอนิกส online X ๑๐๐ 

จํานวนโครงงานนักเรียน/นักศึกษา (Senior Project) ท้ังหมด 

 

 

ใชบัญญัติไตรยางศเทียบ โดยกําหนดรอยละ ๑๐๐ เทากับ ๓ คะแนน 

 

 

๔.๒ รอยละของการเขาสูวิชาชีพใน ๑ ป (๒ คะแนน) 

 

     จํานวนผูสําเร็จการศึกษาท่ีเขาสูวิชาชีพใน ๑ ป 

X ๑๐๐ 
 จํานวนผูสําเร็จการศึกษาท้ังหมด 

 

ใชบัญญัติไตรยางศเทียบ โดยกําหนดรอยละ ๑๐๐ เทากับ ๒ คะแนน 

 

กรณีโรงเรียนเสนาธิการทหารบก (สวนบัณฑิตศึกษา) มีเฉพาะหลักสูตรปริญญาโท 

คําอธิบาย 

 ผลงานวิจัย/สรางสรรคของบัณฑิตระดับปริญญาโทท่ีไดรับการตีพิมพและ/หรือเผยแพรในมิติตางๆ 

 ผลงานวิจัย 

 การตีพิมพผลงานวิจัย คาน้ําหนัก 

มีการตีพิมพสูสาธารณะในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง เชน ผานส่ืออิเล็กทรอนิกส online ๐.๒๐ 

มีการตีพิมพในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ/ระดับนานาชาติ  ๐.๔๐ 

มีการตีพิมพในวารสารวิชาการระดับชาติท่ีมีช่ือปรากฏอยูในฐานขอมูล Thai-Journal 

Citation Index Centre (TCI) กลุม ๒ หรือเทียบเทา 

๐.๖๐ 

มีการตีพิมพในวารสารวิชาการระดับชาติท่ีมีช่ือปรากฏอยูในฐานขอมูล Thai-Journal 

Citation Index Centre (TCI) กลุม ๑ หรือเทียบเทา 

๐.๘๐ 
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 การตีพิมพผลงานวิจัย คาน้ําหนัก 

มีการตีพิมพสูสาธารณะในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง เชน ผานส่ืออิเล็กทรอนิกส online ๐.๒๐ 

มีการตีพิมพในวารสารวิชาการระดับนานาชาติท่ีปรากฏในฐานขอมูลการจัดอันดับวารสาร 

SJR (SCImago Journal Rank: www.scimagojr.com) หรือปรากฏในฐานขอมูลสากล 

ISI หรือ Scopus หรือเทียบเทา 

๑.๐๐ 

ผลงานสรางสรรค 

การเผยแพรผลงานสรางสรรค คาน้ําหนัก 

มีการเผยแพรสูสาธารณะในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง หรือผานส่ืออิเล็กทรอนิกส online ๐.๒๐ 

มีการเผยแพรในระดับสถาบัน ๐.๔๐ 

มีการเผยแพรในระดับชาติ ๐.๖๐ 

มีการเผยแพรในระดับความรวมมือระหวางประเทศ ๐.๘๐ 

มีการเผยแพรในระดับภูมิภาคอาเซียน/นานาชาติ ๑.๐๐ 
 

หมายเหตุ ผลงานสรางสรรคทุกช้ินตองผานการพิจารณาจากคณะกรรมการท่ีมีองคประกอบไมนอย 

กวา ๓ คน โดยมีบุคคลภายนอกสถาบันรวมพิจารณาดวย 
 

 

 

 

เกณฑการประเมิน 

หลักฐานจากสถานศึกษา (๕ คะแนน) 
 

รอยละของผลรวมถวงน้ําหนักงานวิจัยท่ีตีพิมพและสรางสรรคท่ีเผยแพร(๕ คะแนน) 

 

ผลรวมถวงน้ําหนักของงานวิจัย/งานสรางสรรค 

ท่ีตีพิมพ/เผยแพรของบัณฑิตระดับปริญญาโท X ๑๐๐ 

จํานวนงานวิจัย/สรางสรรคของบัณฑิตระดับปริญญาโทท้ังหมด 

 

ใชบัญญัติไตรยางคเทียบ โดยกําหนดรอยละ ๕๐ เทากับ ๕ คะแนน 

 

เง่ือนไข : คะแนนท่ีไดในตัวบงช้ีนี้จะลดลง ๑ คะแนน  หากพบวา 

 ๑. มีอัตราสวนอาจารยตอนักศึกษาปริญญาโท/เอก  ไมเปนไปตามเกณฑของ สกอ.หรือตนสังกัด  หรือ 

 ๒. มีอัตราสวนอาจารยคุมวิทยานิพนธไมเปนไปตามเกณฑของ สกอ.หรือตนสังกัด  หรือ 

 ๓. มีอัตราสวนอาจารยคุมสารนิพนธ  ไมเปนไปตามเกณฑของ สกอ.หรือตนสังกัด 

 

 
 

http://www.scimagojr.com/


- ๘ - 
 

ตัวบงช้ีท่ี ๔ ศิษยเกาทําประโยชนใหสถาบัน 

 

คําอธิบาย 

ศิษยเกา  ผูสําเร็จการศึกษาระดับ ปริญญาตรี/โท/เอกท่ีกลับมาชวยเหลือและใหความรวมมือใน 

การพัฒนาวิชาการ/วิชาชีพ ตลอดจนไปสรางช่ือเสียงใหกับสถาบัน 

 

เกณฑการประเมิน  

 หลักฐานจากสถานศึกษา (๕ คะแนน) 

๑. มีกิจกรรมท่ีศิษยเการวมสนับสนุนทรัพยากรและ/หรือทุนการศึกษา  ตามเปาหมายท่ีสถาบันกําหนด  

     (๑ คะแนน) 

๒. มีการส่ือสารกับศิษยเกาอยาเปนระบบ (๑ คะแนน) 

๓. มีกิจกรรมท่ีศิษยเการวมพัฒนาวิชาการ/วิชาชีพ  หรือพัฒนานักเรียน/นักศึกษารวมกับสถาบัน  

    (๑ คะแนน)  

๔. มีกิจกรรมท่ีศิษยเการวมพัฒนาสถาบัน เชน อาคารสถานท่ี อุปกรณการศึกษา หรือส่ิงแวดลอม เปนตน  

    (๑ คะแนน) 

๕. มีผลงานสรางสรรคสังคมของศิษยเกาท่ีเปนท่ียอมรับ/ยกยอง  อยางนองปละ ๑ ผลงาน (๑ คะแนน)  
 

 

หมายเหตุ : ประเมินเฉพาะสถาบันท่ีมีศิษยเกาสําเร็จการศึกษา  ๕  ปข้ึนไป 

 

เง่ือนไข : คะแนนท่ีไดในตัวบงช้ีนี้จะลดลง ๑ คะแนนหากพบวาไมมีฐานขอมูลศิษยเกาท่ีเปนระบบ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



- ๙ - 
 

๑. ดานคุณภาพครู/อาจารย 

ตัวบงช้ีท่ี ๕ ครู/อาจารยมีความรูความสามารถ 

 

คําอธิบาย 

 ครู/อาจารยมีคุณวุฒิและความเช่ียวชาญทางวิชาการในสาขาท่ีสอน พัฒนาสูการสรางองคความรู 

เพื่อใหนักเรียน/นักศึกษาพัฒนาตนเองอยางเต็มศักยภาพ 

เกณฑการประเมิน 

 หลักฐานจากคณะ (๕ คะแนน) 

กําหนดคาน้ําหนักระดับคุณภาพอาจารยท้ังดานวิชาการ ดังนี้ 

วุฒิการศึกษา 

ตําแหนงทางวิชาการ 
ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก 

อาจารย ๐ ๒ ๕ 

ผูชวยศาสตราจารย ๑ ๓ ๖ 

รองศาสตราจารย ๓ ๕ ๘ 

ศาสตราจารย ๖ ๘ ๑๑ 

 

เสนอการเทียบเคียง ดังนี ้

กรณีท่ี ๑ วิทยาลัยแพทยศาสตรพระมงกุฎเกลา (วพม.) ใชเกณฑการประเมินตามท่ี สมศ. กําหนด 

กรณีท่ี ๒ โรงเรียนเหลาทัพ ใชเกณฑการประเมินตามท่ี สมศ. กําหนด และขอเทียบเคียงดังนี้ 

 ๑) วุฒิการศึกษา 

  ขอเทียบเคียงใหอาจารยผูสอนท่ีสําเร็จการศึกษาจากโรงเรียนเสนาธิการเหลาทัพ และวิทยาลัย

การทัพ เทียบเทาปริญญาโท  เนื่องจากเปนสาขาวิชาชีพเฉพาะท่ีมีความเช่ียวชาญทางทหาร 

 ๒) ตําแหนงทางวิชาการ 

  ของเทียบเคียงใหอาจารยผูสอนท่ีมีประสบการณเปนผูบังคับการเรือหรือนักบินมาแลว 

ไมตํ่ากวา ๓ ป เทียบเทาผูชวยศาสตราจารย และมีประสบการณเปนผูบังคับการเรือหรือนักบินมาแลวไมตํ่ากวา 

๕ ป เทียบเทารองศาสตราจารย 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



- ๑๐ - 
 

กรณีท่ี ๓ วิทยาลัยพยาบาลเหลาทัพ และ โรงเรียนเสนาธิการทหารบก (สวนบัณฑิตศึกษา) ขอใหใชเกณฑ

ประเมิน ดังนี ้

 

วุฒิการศึกษา 

ตําแหนงทางวิชาการ 
ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก 

อาจารย ๐ ๓ ๖ 

 

คาดัชนีคุณภาพอาจารย คํานวณดังนี้ 

 ผลรวมถวงน้ําหนักของอาจารยประจํา 
X ๑๐๐ 

 จํานวนอาจารยประจําท้ังหมด 

 

กรณีท่ี ๑ และ ๒  

  ใชบัญญัติไตรยางศเทียบ โดยกําหนดใหคาดัชนีคุณภาพอาจารยเปน ๖ เทากับ ๕ คะแนน 

กรณีท่ี ๓  

  ใชบัญญัติไตรยางศเทียบ โดยกําหนดใหคาดัชนีคุณภาพอาจารยเปน ๓.๕ เทากับ ๕ คะแนน 

หมายเหตุ : ไมนับปริญญากิตติมศักด์ิศาสตราจารยคลินิก  ศาสตราจารยภิชาน 

เง่ือนไข : คะแนนท่ีไดในตัวบงช้ีนี้จะลดลง ๑ คะแนนหากพบวา 

            มีอาจารยประจํามีวุฒิปริญญาท่ีไมไดรับการรับรองจากตนสังกัด 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



- ๑๑ - 
 

ตัวบงช้ีท่ี ๖ ครู/อาจารยมีผลงานตีพิมพ/เผยแพร 
 

คําอธิบาย 

 ผลงานวิจัย/งานสรางสรรคของอาจารยประจําและ/หรือนักวิจัยประจําท่ีมีคุณภาพและไดรับการตีพิมพ

ในวารสารระดับสากล หรือผลงานสรางสรรคท่ีผานการรับรองจากคณะกรรมการ  และมีการเผยแพรใน

ระดับชาติหรือระดับนานาชาติ 

เกณฑการประเมิน 

 ๑. หลักฐานจากสถานศึกษา (๕ คะแนน) 
   รอยละของอาจารยประจําและนักวิจัยประจําท่ีมีผลงานวิจัยไดรับตีพิมพและ/หรืองานสรางสรรค 

ท่ีเผยแพร 

 

จํานวนอาจารยประจําและนักวิจัยประจําท่ีมีผลงาน  

X ๑๐๐ จํานวนอาจารยประจําและนักวิจัยประจําท้ังหมด 

 
 

 ใชบัญญัติไตรยางศเทียบ โดยกําหนดรอยละ ๕๐ เทากับ ๒ คะแนน 

(ขอใชเกณฑการประเมินนี้เนื่องจากสถาบันการศึกษาของกองทัพสวนใหญเปนระดับปริญญาตรี ไมมี

บัณฑิตศึกษา) 

 

 รอยละของผลงานวิจัยท่ีไดรับตีพิมพและ/หรืองานสรางสรรคท่ีเผยแพร (๓ คะแนน) 
 

 

ผลรวมถวงน้ําหนักของงานวิจัยหรืองานสรางสรรคท่ีตีพิมพหรือเผยแพร X ๑๐๐ 

จํานวนอาจารยประจําและนักวิจัยประจําท้ังหมด 
 

 ใชบัญญัติไตรยางศเทียบ โดยกําหนดรอยละ ๑๐ เทากับ ๓ คะแนน 

 (ขอใชเกณฑการประเมินนี้เนื่องจากสถาบันการศึกษาของกองทัพสวนใหญเปนระดับปริญญาตรี ไมมี

บัณฑิตศึกษา) 

 

 

 

 

 

 

 
 



- ๑๒ - 
 

ผลงานวิจัย 

การตีพิมพงานวิจัย คาน้ําหนัก 

มีการตีพิมพในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ ๐.๒๐ 

มีการตีพิมพในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ๐.๔๐ 

มีการตีพิมพในวารสารวิชาการระดับชาติท่ีมีช่ือปรากฏอยูในฐานขอมูล  Thai-Journal  

Centre (TCI) กลุม ๒ หรือ 

๐.๖๐ 

มีการตีพิมพในวารสารวิชาการระดับชาติท่ีมีช่ือปรากฏอยูในฐานขอมูล  Thai-Journal  

Centre (TCI) กลุม ๑ หรือมีการตีพิมพในวารสารวิชาการระดับนานาชาติท่ีปรากฏใน

ฐานขอมูลการจัดอันดับวารสาร SJR (SCImago  Journal  Rank : www.scimagojr.com) 

หรือปรากฏในฐานขอมูลสากล ISI หรือ Scopus Q3,Q4  หรือเทียบเทา 

- ผลงานท่ีไดรับการจดสิทธิบัตร 

๐.๘๐ 

-มีการตีพิมพในวารสารวิชาการระดับนานาชาติท่ีปรากฏในฐานขอมูลการจัดอันดับ

วารสาร SJR (SCImago Journal Rank: www.scimagojr.com) หรือปรากฏในฐานขอมูล 

สากลISI หรือ Scopus Q1,Q2หรือเทียบเทา 

- ผลงานท่ีไดรับการจดสิทธิบัตร 

๑.๐๐ 
 

และ +๑.๐๐ 

 

 

ผลงานสรางสรรค 

การเผยแพรผลงานสรางสรรค คาน้ําหนัก 

มีการเผยแพรสูสาธารณะในลักษณะหนึ่ง หรือผานส่ืออิเล็กทรอนิกส online ๐.๒๐ 

มีการเผยแพรในระดับสถาบัน ๐.๔๐ 

มีการเผยแพรในระดับชาติ ๐.๖๐ 

มีการเผยแพรในระดับความรวมมือระหวางประเทศ ๐.๘๐ 

มีการเผยแพรในระดับภูมิภาคอาเซียน/นานาชาติ ๑.๐๐ 
 

หมายเหตุ  ๑. ผลงานสรางสรรคทุกช้ินตองผานการพิจารณาจากคณะกรรมการท่ีมีองคประกอบไมนอยกวา ๓ คน  

 โดยมีบุคคลจากภายนอกสถาบันรวมพิจารณาดวย 

     ๒. ระดับสถาบัน ใหคิดจากคาเฉล่ียของแตละคณะ 

     ๓. ระดับคณะ ใหคิดคาเฉล่ียของทุกหลักสูตร 
 

เง่ือนไข : คะแนนในตัวบงช้ีนี้จะลดลง ๑ คะแนนหากพบวา 

            มีอาจารยคัดลอกผลงานแตละสถาบันมิไดดําเนินการลงโทษ 

 

 
 

http://www.scimagojr.com/


- ๑๓ - 
 

ตัวบงช้ีท่ี ๗ ครู/อาจารยมีผลงานนําไปใชประโยชน 
 

คําอธิบาย 

 ครู/อาจารยประจําและ/หรือนักวิจัยมีผลงานวิจัย/สรางสรรคท่ีนําไปใชประโยชน ตามวัตถุประสงคหรือ

ขอเสนอแนะท่ีระบุไวในรายงานวิจัย/สรางสรรค ท่ีไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจําคณะหรือสภาสถาบัน 

เกณฑการประเมิน 

หลักฐานจากสถานศึกษา 

๑. รอยละของอาจารยประจํา/หรือนักวิจัยมีผลงานวิจัย/สรางสรรค ท่ีไดนําไปใชประโยชน (๕ คะแนน) 

 

จํานวนอาจารยประจํา/นักวิจัยประจําท่ีมีผลงานท่ีไดนําไปใชประโยชน 

จํานวนอาจารยประจํา/นักวิจัยประจําท้ังหมดท่ีมีผลงาน 

 

X  ๑๐๐ 

ใชบัญญัติไตรยางคเทียบ โดยกําหนดรอยละ ๗๕ เทากับ ๕ คะแนน 

 

และขอตัดเกณฑการประเมินขอ ๒ 

 
เง่ือนไข : คะแนนในตัวบงช้ีนี้จะลดลง  ๑ คะแนนหากพบวา 

   มีอาจารยประจํา/นักวิจัยประจําละเมิดลิขสิทธิ์/สิทธิบัตร/คัดลอกผลงานแตสถาบันมิไดดําเนินการ

ลงโทษ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



- ๑๔ - 
 

ตัวบงช้ีท่ี ๘ ครู/อาจารยไดรับการเพิ่มพูนความรู/ประสบการณ 
 

คําอธิบาย 

 ครู/อาจารยประจําท่ีไดรับการเพิ่มพูนความรู/ประสบการณเชน ศึกษาบางวิชา/ประชุมวิชาการ/อบรม/

ศึกษาดูงาน/นําเสนอผลงานวิชาการและงานวิจัยท้ังในและ/ตางประเทศและไดนําความรูกลับมาขยายผลและ

พัฒนาการเรียนการสอน 

เกณฑการประเมิน 

 หลักฐานจากสถานศึกษา (๕ คะแนน) 

 รอยละของอาจารยประจําท่ีศึกษาบางวิชา/ประชุมวิชาการ/อบรม/ศึกษาดูงาน/นําเสนอผลงาน  

อยางนอย ๕๐ ช่ัวโมง/ป/คน 

 

 

จํานวนอาจารยประจําท่ีเพิ่มพูนความรูฯและมีการขยายผล 

จํานวนอาจารยประจําท้ังหมด 

 

 

X  ๑๐๐ 

 

ใชบัญญัติไตรยางคเทียบ โดยกําหนดรอยละ ๑๐๐ เทากับ ๕ คะแนน 

 

 

เง่ือนไข : คะแนนท่ีไดในตัวบงช้ีนี้จะลดลง ๑ คะแนนหากพบวา 

            มีอาจารยละท้ิงการสอน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



- ๑๕ - 
 

๓. ดานการบริหารและธรรมาภิบาลของสถานศึกษา 
 
 

ตัวบงช้ีท่ี ๙ การดําเนินงานของสภาสถาบัน/คณะกรรมการบริหารสถาบัน 

 
 

คําอธิบาย 

 คณะกรรมการสภาสถาบัน/คณะกรรมการบริหารสถาบัน มีผลการดําเนินงานตามบทบาทหนาท่ี  

ซึ่งกําหนดไวในคําส่ัง/พระราชบัญญัติของสถาบันภายใตบริบทของเหลาทัพโดยมุงเนนการกําหนดนโยบาย 

กํากับ ติดตามและสนับสนุนการดําเนินงานของผูบริหารสถานศึกษา โดยยึดหลักธรรมาภิบาล 
 

เกณฑการประเมิน 

๑. หลักฐานจากสถานศึกษา (๒ คะแนน) 

  รายงานผลประเมินรายปในการปฏิบัติงานของสภาสถาบัน/คณะกรรมการบริหารสถาบัน  โดยการ

ประเมินตนเอง/ผูทรงคุณวุฒิ/ผูบังคับหนวยข้ึนตรง จํานวน  ๓ – ๔ คน  ท่ีไดรับการแตงต้ังโดยผูบริหารสถาบัน 
 

ใชบัญญัติไตรยางคเทียบ โดยกําหนดคะแนนเต็มเทากับ ๒ คะแนน 

 

๒. หลักฐานเชิงประจักษ  (๓ คะแนน) 

 ๑) ผลการสัมภาษณหัวหนาภาควิชารวม ๒ – ๓ คน (๑ คะแนน) 

 ๒) ผลการสัมภาษณผูแทนกรรมการรวม ๑ – ๒ คน (๑ คะแนน) 

 ๓) ผลการสัมภาษณอาจารย บุคลากร นักเรียน/นกัศึกษา ผูใชบัณฑิตรวม ๘ – ๑๐ คน (๑ คะแนน) 

 

เง่ือนไข : คะแนนในตัวบงช้ีนี้จะลดลง  ๑  คะแนนหากพบวา 

   ๑. มีการดําเนินการรับนักศึกษากอนท่ีหลักสูตรจะไดรับการอนุมัติตามข้ันตอนและระเบียบ 

อยางถูกตองจากสภาสถาบัน/ตนสังกัด หรือ 

   ๒. มีการใหประกาศนียบัตร/ปริญญาบัตรท่ีไมเปนไปตามกฎ ระเบียบ ขอบังคับ ของสถาบัน 

และตนสังกัด 

 

  

 

 

 

 

 

 

 
 



- ๑๖ - 
 

ตัวบงช้ีท่ี ๑๐ การดําเนินงานของผูบริหารสถานศึกษา 

 

คําอธิบาย 

 ผูบริหารสถานศึกษามีผลการดําเนินงานตามนโยบายท่ีกําหนดโดยสภาสถาบัน/คณะกรรมการบริหาร

สถานศึกษา เพื่อใหเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลท้ังในระยะส้ันและระยะยาวตามหลักธรรมาภิบาล  

มีระบบตรวจสอบการทํางานตามภารกิจ ตลอดจนมีการติดตามและประเมินผลอยางตอเนื่อง 

 

เกณฑการประเมิน  

๑. มีคะแนนผลการประเมินการปฏิบัติงานตามหนาท่ี ของผูบริหารสถานศึกษา โดยการประเมินตนเอง (๑ คะแนน) 

ใชบัญญัติไตรยางศเทียบ โดยกําหนดคะแนนเต็ม เทากับ ๑ คะแนน 

๒. มีคะแนนผลการประเมินการปฏิบัติงานตามบทบาทหนาท่ีของผูบังคับหนวยข้ึนตรงทุกหนวย  

โดยผูบริหารสถานศึกษา (๑ คะแนน) 

ใชบัญญัติไตรยางศเทียบ โดยกําหนดคะแนนเต็ม เทากับ ๑ คะแนน 

๓. มีรายงานการเงินเสนอหนวยงานตนสังกัด (๑ คะแนน) 

๔. มีจํานวนอาจารยตอนักเรียน/นักศึกษาตามเกณฑในทุกหลักสูตร (๑ คะแนน) 
 

 

จํานวนหลักสูตรท่ีมีอาจารยตอนักเรียน/นักศึกษาตามเกณฑ 

จํานวนหลักสูตรท้ังหมด 

 

X  ๑๐๐ 

  

ใชบัญญัติไตรยางคเทียบ โดยกําหนดรอยละ ๑๐๐ เทากับ ๑ คะแนน 

๕. มีผลการสัมภาษณผูบริหารสถานศึกษาจากคณะกรรมการผูประเมินภายนอก (๑ คะแนน) 
 

หมายเหตุ:ใชเกณฑ สกอ. หรือตนสังกัดในการกําหนดจํานวนอาจารยตอนักเรียน/ นักศึกษา 
 

เง่ือนไข : คะแนนในตัวบงช้ีนี้จะลดลง  ๑ คะแนน หากพบวา 

   มีการจัดการศึกษานอกท่ีต้ัง โดยไมไดรับความเห็นชอบจากสภาสถาบัน และไมผานการอนุมัติหรือ

รับทราบจากตนสังกัด 

  

 

 

 

 

 
 



- ๑๗ - 
 

ตัวบงช้ีท่ี ๑๑ การบริหารความเสี่ยง 

 

คําอธิบาย 

 สถาบันมีผลการบริหารความเส่ียงจากกระบวนการประเมินสถานการณจัดลําดับความสําคัญ จัดการ 

ควบคุม ติดตามเฝาระวัง ปองกันและแกไขความเส่ียงสงผลใหลดสาเหตุและโอกาสท่ีจะเกิดความเสียหายตอชีวิต 

ทรัพยสินช่ือเสียงและสังคม 

  

ตัวอยางประเภทความเสี่ยง  
 

 ๑. การคุมครองสิทธิเยาวชนและรับผิดชอบคุณภาพบัณฑิต 

 ๒. การคัดกรอง ดูแลนิสิต นักศึกษาท่ีเปนกลุมเส่ียง และผูท่ีมีความตองการพิเศษ 

 ๓. การออกกลางคันซึ่งมีสาเหตุจากปญหาพฤติกรรมนักเรียน/นักศึกษา (การต้ังครรภกอนวัยอันควร  

การทะเลาะวิวาท การพนัน การมั่วสุม การควบคุมอารมณ การเสพส่ิงเสพติดและการติดเกมส เปนตน) 

 ๔. การเกิดอุบัติเหตุภายในและบริเวณรอบสถาบัน 

 ๕. การกําหนดความเส่ียงอื่นตามบริบทของสถาบัน 

 

เกณฑการประเมิน  

๑. หลักฐานจากสถานศึกษา (๒ คะแนน) 

ผลประเมินโดยคณะกรรมการ ซึ่งแตงต้ังโดยคณะกรรมการบริหารสถานศึกษา/ผูบริหารสถานศึกษา 

ใชบัญญัติไตรยางศเทียบ โดยกําหนดคะแนนเต็ม เทากับ ๒ คะแนน 

๒. หลักฐานเชิงประจักษ (๓ คะแนน) 

ผูประเมินตรวจหลักฐานท่ีแสดงผลการบริการจัดการความเส่ียง ดังตอไปนี ้

   ๒.๑ สามารถควบคุมความเส่ียงลําดับท่ี  ๑ - ๕ จากท่ีกําหนด (๑ คะแนน) 

 ใชบัญญัติไตรยางศเทียบ โดยกําหนดปฏิบัติได ๕ ขอ เทากับ ๑ คะแนน 

 ๒.๒. สามารถลดความเส่ียงทุกเรื่องตามท่ีกําหนด (๑ คะแนน) 

   ใชบัญญัติไตรยางศเทียบ ปฏิบัติไดทุกเรื่อง เทากับ ๑ คะแนน 

 ๒.๓. ไมปรากฏเหตุการณท่ีอยูนอกเหนือประเภทความเส่ียงท่ีกําหนด (๑ คะแนน) 

 
เง่ือนไข : คะแนนท่ีไดในตัวบงช้ีนี้จะลดลง ๑ คะแนนหากพบวา 

 มีเหตุการณท่ีไมพึงประสงคเกิดข้ึน โดยพิจารณาจากความรุนแรง ความถ่ี และละเลย ไมมีการแกไข 

ปองกัน 

 

 

 

 
 



- ๑๘ - 
 

ตัวบงช้ีท่ี ๑๒ การพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน 

 

คําอธิบาย 

 สถาบันมีบุคลากรประจําสายสนับสนุนวิชาการ/ธุรการ ท่ีไดรับการเพิ่มพูนความรู/ประสบการณ  

ท้ังในและตางประเทศ 
 

เกณฑการประเมิน 

 หลักฐานจากสถานศึกษา (๕ คะแนน) 

 รอยละบุคลากรประจําสายสนับสนุนวิชาการ/ธุรการ ท่ีไดรับการเพิ่มพูนความรู/ประสบการณ อยางนอย  

๕๐ ช่ัวโมง/ป/คน 

 

จํานวนบุคลากรประจําสายสนับสนุนดานวิชาการ/ธุรการ ท่ีไดรับอบรม 
X ๑๐๐ 

จํานวนบุคลากรประจําสายสนับสนุนดานวิชาการ/ธุรการท้ังหมด 
 

ใชบัญญัติไตรยางศเทียบ กําหนดรอยละ ๑๐๐ เทากับ ๕ คะแนน 

 

เง่ือนไข : ไมมี 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



- ๑๙ - 
 

๔. ดานความสัมพันธกับชุมชน/สังคม 

ตัวบงช้ีท่ี ๑๓ การบริการวิชาการ/วิชาชีพท่ีสงผลตอชุมชน/สังคม/กองทัพ 
 

คําอธิบาย 

 สถาบันสนับสนุนใหอาจารยนําความรูประสบการณตามความเช่ียวชาญไปบริการวิชาการแกชุมชน/สังคม/

กองทัพ เพื่อใหเกิดการเปล่ียนแปลงในทางท่ีดีข้ึน สามารถพึ่งพาตนเองได  

เกณฑการประเมิน 

 ๑. หลักฐานจากสถานศึกษา (๒ คะแนน) 

 ๑.๑ มีเหตุผลในการกําหนดแผนงานการนําความรูและประสบการณเพื่อประโยชนตอชุมชน/สังคม/

กองทัพ 

 ๑.๒ มีการกําหนดตัวบงช้ีและระดับความสําเร็จของเปาหมายไมตํ่ากวารอยละ ๘๐ 

 ๑.๓ มีระบบและกลไกขับเคล่ือนสูการปฏิบัติท่ีชัดเจนและตอเนื่อง 

 ๑.๔ การสงเสริมการมีสวนรวมของผูเกี่ยวของ 

 ๑.๕ มีผลประเมินความพึงพอใจของชุมชน/สังคม/กองทัพ/สถาบัน ไดคะแนนผลประเมินไมนอยกวา

รอยละ ๘๐ จาก ๑๐๐ คะแนน 

 ใชบัญญัติไตรยางศเทียบ โดยกําหนดปฏิบัติได ๕ ขอ เทากับ ๒ คะแนน 

 

 ๒. หลักฐานเชิงประจักษ  (๓ คะแนน) 

 ผูประเมินตรวจหลักฐานโครงการท่ีประสบความสําเร็จท่ีสุด อยางนอย ๑ โครงการ ในประเด็นตอไปนี ้

 ๒.๑ มีความตอเนื่อง ในการดําเนินการต้ังแต ๓ ป(๑ คะแนน) 

 ๒.๒ มีความยั่งยืน พึ่งพาตัวเองดําเนินการไดโดยไมใชงบประมาณคณะ/สถาบัน (๑ คะแนน) 

 ๒.๓ ไดรับรางวัล/การยอมรับ/ยกยองจากชุมชน/สังคม/กองทัพ (๑ คะแนน) 

 

หมายเหตุ : อาจเปนโครงการเดียวกับตัวบงช้ีท่ี  ๑๔  หรือไมก็ได 

 

เง่ือนไข : ไมมี 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



- ๒๐ - 
 

ตัวบงช้ีท่ี ๑๔ การบริการวิชาการ/วิชาชีพท่ีสงผลตอสถาบัน 

คําอธิบาย 

 สถาบันมีการนําความรูและประสบการณดานวิชาการ/วิชาชีพจากการพัฒนาชุมชน มาพัฒนาการเรียนการ

สอนและตอยอดเปนผลงานวิชาการลักษณะตาง ๆ เชน งานวิจัย ตํารา รายวิชาและ/หรือหลักสูตร 

เกณฑการประเมิน 

 ๑. หลักฐานจากสถานศึกษา (๒ คะแนน) 

 ๑.๑ มีเหตุผลในการกําหนดแผนงานการนําความรูและประสบการณเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน 

  ๑.๒ มีการกําหนดตัวบงช้ีและระดับความสําเร็จของเปาหมายไมตํ่ากวารอยละ ๘๐ 

  ๑.๓ มีระบบและกลไกขับเคล่ือนสูการปฏิบัติท่ีชัดเจนและตอเนื่อง 

  ๑.๔ การมีสวนรวมของนิสิต นักศึกษา อาจารยและบุคลากร 

     ๑.๕ มีการพัฒนาเอกสารคําสอน/รายวิชา/ตํารา ไมนอยกวารอยละ ๒๐ ของจํานวนรายวิชาท่ีเปดสอน 

หรือมีหลักสูตรใหมอยางนอย ๑ หลักสูตร 

  ใชบัญญัติไตรยางคเทียบ ไดกําหนดปฏิบัติได ๕ ขอ เทากับ ๒ คะแนน 

 

 ๒. หลักฐานเชิงประจักษ (๓ คะแนน) 

 ผูประเมินตรวจหลักฐาน โครงการท่ีประสบความสําเร็จท่ีสุด อยางนอย ๑ โครงการ ในประเด็นตอไปนี้ 

 ๒.๑ มีผลการวิเคราะหปจจัยความสําเร็จในการบริการวิชาการ/วิชาชีพ (๑.๕ คะแนน) 

 ๒.๒ มีการเผยแพรและขยายผลในสถาบันอื่น อยางนอย ๑ แหง (๑.๕ คะแนน) 

  ใชบัญญัติไตรยางคเทียบ ไดกําหนดปฏิบัติไดอยางนอย  ๙ แหงเทากับ ๑ คะแนน 

 ๒.๓ มีรายวิชาตํารา และ/หรือหลักสูตรใหม อยางนอง ๑ รายการ (๑ คะแนน) 

 

หมายเหตุ : อาจเปนโครงการเดียวกับตัวบงช้ีท่ี ๑๓ หรือไมก็ได 
 
เง่ือนไข : ไมมี 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 
 



- ๒๑ - 
 

๕. ดานการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

ตัวบงช้ีท่ี ๑๕ การสงเสริมสนับสนุนศิลปะและวัฒนธรรม 

 

คําอธิบาย 

 ความดีความงาม ในมิติศิลปะและวัฒนธรรม มีลักษณะเฉพาะคงอยูสืบทอดและปรับเปล่ียนไปตาม

กระแสสังคม กอใหเกิดการดํารงชีวิตอยางมีพลวัต คนในสังคมอุดมศึกษาในฐานะท่ีเปนท่ีพึ่งของสังคม 

จําเปนตองรูทันอยางมีปญญา มีความเช่ือมั่นสามารถเปนผูนํามากกวาผูตาม การสงเสริมสนับสนุนศิลปะและ

วัฒนธรรมถือเปนพันธกิจหลักของสถาบันท่ีจะตองดําเนินการในทางท่ีถูกท่ีควร มิใชปลอยไปตามกระแสสังคม 

เกณฑการประเมิน 

๑. หลักฐานจากสถานศึกษา (๒ คะแนน) 

 ๑.๑ มีการใชจายงบประมาณภายใน และ/หรือภายนอกไมตํ่ากวารอยละ ๕ ของงบดําเนินการ 

๑.๒ มีหนวยงานและบุคลากรรับผิดชอบดูแล 

๑.๓ มีแผนงานเพื่อการสงเสริมสนับสนุนอยางตอเนื่องสม่ําเสมอ 

๑.๔ มีการดําเนินงานตามแผนท่ีกําหนด 

 ๑.๕ มีผลการประเมินท่ีสะทอนการเปล่ียนแปลงท่ีดีข้ึนจากผูท่ีเขารวมกิจกรรม/ประชาคม ไดคะแนน 

      ผลประเมินไมนอยกวา ๘๐ จาก ๑๐๐ คะแนน 

                 ใชบัญญัติไตรยางศเทียบ โดยกําหนดปฏิบัติได ๕ ขอ เทากับ ๒ คะแนน 

 

  ๒. หลักฐานเชิงประจักษ (๓ คะแนน) 

๒.๑  มีการจัดพื้นท่ีเพื่อการดําเนินกิจกรรมสงเสริมสนับสนุนศิลปะและวัฒนธรรมอยางตอเนื่อง 

 (๑ คะแนน) 

๒.๒  มีสวนรวมมือของนิสิตนักศึกษาและบุคลากรในการจัดกิจกรรม (๑ คะแนน) 

 ใชบัญญัติไตรยางคเทียบ โดยกําหนดรอยละ ๑๐๐ เทากับ ๒ คะแนน 

๒.๓  ไดรับรางวัล/การยอมรับ/ยกยองระดับ/กองทัพ/ชาติ/นานาชาติ (๑ คะแนน) 
  
เง่ือนไข : คะแนนท่ีไดในตัวบงช้ีนี้จะลดลง ๑ คะแนนหากพบวา 

   มีการดําเนินการเฉพาะกิจเพื่อรองรับการประเมินภายนอกเทานั้น 

 

 

 

 

 

 

 
 



- ๒๒ - 
 

ตัวบงช้ีท่ี ๑๖ การพัฒนาสุนทรียภาพ 
 

คําอธิบาย 

 ความรูสึกถึงคุณคาทางความงามเปนปจจัยหนึ่งท่ีสําคัญของความเปนมนุษย จําตองไดรับการเรียนรู 

ปลูกฝง พัฒนา เพื่อใหเกิดการซึมซับสูสํานึกแหงตน กอใหเกิดทักษะทางอารมณตอส่ิงท่ีไดเห็นไดสัมผัสท่ีดีงาม

และมีคุณคาทางศิลปะ ท้ังท่ีมีอยูปจจุบันและท่ีเปนมรดกสืบทอดของแผนดินอันทรงคุณคาความเปนไทย เกิดสติ

รูคิดในการเลือกรับปรับใชวิถีสากลสูวิถีไทยอยางเหมาะสมภาคภูมิ สามารถพัฒนาสูความสุนทรียมีรสนิยม เกิด

ทัศนคติท่ีดีตอคุณคาวิถีความดีงามของไทย 

ประเภทโครงการ 

๑. โครงการพัฒนานักเรียน/นักศึกษาและบุคลากร เพื่อปรับเปล่ียนทัศนคติ คานิยม ความเช่ือสูวิถีชีวิต

ความมีสุนทรียและวัฒนธรรมท่ีดีงาม 

๒. โครงการพัฒนาคณะ/สถาบันท้ังทางกายภาพและวิถีการอยูรวมในวัฒนธรรมสังคม เพื่อเกิดจิตสํานึก 

ตอสถาบันในฐานะสถาบันของประเทศท่ีควรเปนแบบอยางท่ีดีตอสังคม 

๓. โครงการสืบสาน ประเพณีทองถ่ิน เพื่ออนุรักษ และสือทอดเปนอยางดีตอสังคม 
 

เกณฑการประเมิน 

 ๑. หลักฐานจากสถานศึกษา (๒ คะแนน) 

๑.๑  มีการดําเนินนโยบาย/แผนพัฒนา เกี่ยวกับศิลปะและวัฒนธรรมท่ีเหมาะสม ทันสมัยและ

สามารถปฏิบัติได 

 ๑.๒ มีการดําเนินงานตามโครงการ (ทุกประเภท อยางนอยประเภทละ ๑ โครงการตอป) ท่ีเกิดจาก 

   การสํารวจความคิดเห็นความตองการของผูมีสวนเกี่ยวของทุกภาคสวน 

 ๑.๓ มีการกําหนดตัวบงช้ีดานศิลปะและวัฒนธรรม ในกรอบความดี ความงาม โดยมีผลการ 

   ประเมินสะทอน การเป ล่ียนแปลง ท่ีพัฒนา ข้ึนจาก ผู ท่ี เข าร วมโครงการ/ประชาคม 

ตามเปาหมายท่ีกําหนด 

   ๑.๔ มีการปรับปรุงและดําเนินโครงการใหเหมาะสมกับสภาพสังคมอยางตอเนื่อง 

    ๑.๕ มีแผนพัฒนาสูอนาคต หรือโครงการเชิงอนาคต ท่ีไดรับความเห็นชอบจากผูบริหารสถานศึกษา 

     ใชบัญญัติไตรยางคเทียบ โดยกําหนดปฏิบัติได ๕ ขอ เทากับ ๒ คะแนน 
 

 ๒. หลักฐานเชิงประจักษ (๓ คะแนน) 

     ๒.๑ อาคารสถานท่ีเปนระเบียบเรียบรอยเอื้อตอการใชงาน (๑ คะแนน) 

      ๒.๒ ภูมิสถาปตย มีความสอดคลองกับธรรมชาติเปนมิตรกับส่ิงแวดลอมอยางประหยัด (๑ คะแนน) 

     ๒.๓ สภาพแวดลอมสะอาด สุขลักษณะ สวยงาม (๑ คะแนน) 

เง่ือนไข : คะแนนท่ีไดในตัวบงช้ีนี้จะลดลง ๑ คะแนนหากพบวา  

  มีการดําเนินการเฉพาะกิจเพื่อรองรับการประเมินภายนอกเทานั้น 

 
 



- ๒๓ - 
 

๖.ดานอัตลักษณ/เอกลักษณ 

ตัวบงช้ีท่ี ๑๗ อัตลักษณนักเรียน/นักศึกษา 
 

คําอธิบาย 

 นักเรียน/นักศึกษามีคุณลักษณะท่ีเกิดข้ึนตามปรัชญา ปณิธานวิสัยทัศน พันธกิจ และวัตถุประสงค 

ของสถาบัน 

เกณฑการประเมิน 

 ๑. หลักฐานจากสถานศึกษา (๒ คะแนน) 

  ๑.๑ มีเหตุผลในการกําหนดอัตลักษณของนักเรียน/นักศึกษาท่ีเหมาะสมและปฏิบัติได 

  ๑.๒ มีการกําหนดตัวบงช้ีและระดับความสําเร็จของเปาหมายไมนอยกวารอยละ ๘๐ 

    ๑.๓ มีระบบและกลไกขับเคล่ือนสูการปฏิบัติท่ีชัดเจนและตอเนื่อง 

    ๑.๔ มีสวนรวมของนักเรียน/นักศึกษา คณาจารย บุคลากร และผูบรหิารของสถาบัน 

๑.๕ มีการประเมินผลนักเรียน/นักศึกษาท่ีปรากฏอัตลักษณ ไดคะแนนผลประเมินไมนอยกวา ๘๐  

      จาก ๑๐๐ คะแนน 
 

   ใชบัญญัติไตรยางคเทียบ โดยกําหนดปฏิบัติได ๕ ขอ เทากับ ๒ คะแนน 

 

๒. หลักฐานเชิงประจักษ (๓ คะแนน) 

 ผูประเมินสุมตรวจเพื่อยืนยันอัตลักษณของนักเรียน/นักศึกษาตามหลักการสุมตัวอยาง 

 

 

จํานวนนักเรียน/นักศึกษาท่ีปรากฏอัตลักษณตามท่ีสถาบันกําหนด 
X๑๐๐ 

จํานวนนักเรียน/นักศึกษาท่ีไดรับการสุมตรวจ 

 

 

 ใชบัญญัติไตรยางศเทียบ โดยกําหนดรอยละ ๑๐๐ เทากับ ๓ คะแนน 

 

เง่ือนไข : ไมมี 

  

 

 

 

 

 
 



- ๒๔ - 
 

ตัวบงช้ีท่ี ๑๘ เอกลักษณสถาบัน 

 

คําอธิบาย 

 สถาบันมีเอกลักษณท่ีสะทอนความโดดเดน/ความชํานาญ/ความเช่ียวชาญ ตามพันธกิจ/วัตถุประสงคและ

บริบทของสถาบัน 

เกณฑการประเมิน 

 ๑. หลักฐานจากสถานศึกษา (๒ คะแนน) 

 ๑.๑ มีเหตุผลในการกําหนดเอกลักษณสถาบันท่ีเหมาะสมและปฏิบัติได 

๑.๒ มีการกําหนดตัวบงช้ีและระดับความสําเร็จของเปาหมายไมนอยกวารอยละ ๘๐ 

๑.๓ มีระบบและกลไกขับเคล่ือนสูการปฏิบัติท่ีชัดเจนและตอเนื่อง 

๑.๔ มีสวนรวมของนักเรียน/นกัศึกษา อาจารยและบุคลากร 

๑.๕ มีผลประเมินความพึงพอใจไดคะแนนผลประเมินไมนอยกวา ๘๐ จาก ๑๐๐ คะแนน 

 ใชบัญญัติไตรยางศเทียบ ปฏิบัติได ๕ ขอเทากับ ๒ คะแนน 

 

 ๒. หลักฐานเชิงประจักษ (๓ คะแนน) 

 ผูประเมินตรวจหลักฐาน ประเด็นตอไปนี ้

  ๒.๑ เปนแหลงเรียนรูในการศึกษาดูงานท่ีเกี่ยวกับเอกลักษณสถาบัน (๑ คะแนน) 

  ๒.๒ ไดรับรางวัล/การยอมรับ/การยกยองในมิติตางๆ (๑ คะแนน) 

 ๒.๓ มีความเปน “ตนแบบ” วิธีดําเนินการสูความสําเร็จ หรือมีการถายโอนความรูดานกระบวนการ

สูสถาบันอื่น (๑ คะแนน) 

 

เง่ือนไข : ไมมี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



- ๒๕ - 
 

๗. ดานมาตรการสงเสริม 

ตัวบงช้ีท่ี ๑๙ มาตรการสงเสริม (ภายในสถาบัน) 
 

คําอธิบาย 

 นักเรียน/นักศึกษา มีความสามารถและทักษะการส่ือสารดวยภาษาอังกฤษ เพื่อใหทันตอการเปล่ียนแปลง

สามารถส่ือสารและสัมพันธเช่ือมโยงกับนานาประเทศ 
 

เกณฑการประเมิน 

๑. หลักฐานจากสถานศึกษา (๒ คะแนน) 
 

    รอยละของนักเรียน/นักศึกษาช้ันปสุดทายท่ีผานเกณฑการทดสอบภาษาอังกฤษ  
 

    โดยกําหนดเกณฑผานการทดสอบภาษาอังกฤษ ดังนี ้

 ปริญญาตรีไมตํ่ากวาระดับ B1 ตามมาตรฐาน CEFR หรือไมตํ่ากวา ๖๕ คะแนนของการสอบ 

ALCPT หรือเทียบเทา 

 ปริญญาโทไมตํ่ากวาระดับ B2 ตามมาตรฐาน CEFR หรือไมตํ่ากวา ๗๐ คะแนนของการสอบ 

ALCPT หรือเทียบเทา 

 ปริญญาเอกไมตํ่ากวาระดับ B2 ตามมาตรฐาน CEFR หรือไมตํ่ากวา ๗๐ คะแนนของการสอบ 

ALCPT หรือเทียบเทา 
 

 

จํานวนนักเรียน/นักศึกษาช้ันปสุดทายท่ีผานเกณฑการทดสอบภาษาอังกฤษ 
X๑๐๐ 

จํานวนนักเรียน/นักศึกษาช้ันปสุดทายท้ังหมด 

 
 

กรณี ๑ นักเรียน/นักศึกษาปริญญาตรี 

  ใชบัญญัติไตรยางศเทียบ โดยกําหนดรอยละ ๑๐ เทากับ ๒ คะแนน 
 

กรณี ๒ นักเรียน/นักศึกษาปริญญาโท เอก 

 ใชบัญญัติไตรยางศเทียบ โดยกําหนดรอยละ ๑๕ เทากับ ๒ คะแนน 
 

๒. หลักฐานเชิงประจักษ (๓ คะแนน) 

     ผูประเมินทดสอบความสามารถดานภาษาอังกฤษของนักเรียน/นักศึกษากอนสําเร็จการศึกษาตาม

กลุมตัวอยางท่ีสถาบัน นําเสนอตามเกณฑท่ีกําหนด 

     ใชบัญญัติไตรยางศเทียบ โดยกําหนดรอยละ ๑๐๐ เทากับ ๓ คะแนน 

เง่ือนไข : ไมมี 

 

 
 



- ๒๖ - 
 

ตัวบงช้ีท่ี ๒๐ มาตรการสงเสริม (ภายนอกสถาบัน) 
 

คําอธิบาย 

 คณะ/สถาบันมีการดําเนินงานในการชวยเหลือชุมชน สังคม รอบสถาบัน เชน การช้ีแนะ ปองกัน และ/

หรือแกปญหาสังคม ท่ีสอดคลองกับนโยบายของกองทัพ/ภาครัฐ สภาพเศรษฐกิจ ชุมชน สังคม และจังหวัด 
 

เกณฑการประเมิน 

๑. หลักฐานจากสถานศึกษา (๒ คะแนน) 

 ๑.๑ มีเหตุผลในการกําหนดความรวมมือ  

๑.๒ มีการกําหนดตัวบงช้ีและระดับความสําเร็จของเปาหมายไมนอยกวารอยละ ๘๐  

๑.๓ มีแนวปฏิบัติและกระบวนการท่ีชัดเจนและตอเนื่อง 

๑.๔ มีระบบและกลไกขับเคล่ือนสูการปฏิบัติ และสรางการมีสวนรวมจากผูเกี่ยวของ   

๑.๕ มีผลประเมินความพึงพอใจไดคะแนนผลประเมินไมนอยกวา ๘๐ จาก ๑๐๐ คะแนน 

   

ใชบัญญัติไตรยางศเทียบ โดยกําหนดปฏิบัติได ๕ ขอ เทากับ ๒ คะแนน 
 

๒. หลักฐานเชิงประจักษ  (๓ คะแนน) 

 ๒.๑ มีผลการชวยเหลือ/ความรวมมือกับสถาบันอื่นในการพัฒนาวิชาการอยางนอย ๑ แหง (๑ คะแนน) 

 ๒.๒ มีผลความรวมมือกับทองถ่ิน/ชุมชน/สังคม/จังหวัด/หนวยงานอื่นในกองทัพในการปองกัน 

      แกปญหา และ/หรือการพัฒนาตามบริบทของพื้นท่ี อยางนอย ๑ ประเด็น (๑ คะแนน) 

    ใชบัญญัติไตรยางศเทียบ โดยกําหนดปฏิบัติไดอยางนอย ๓ ประเด็น (๑ คะแนน) 

 ๒.๓ มีความรวมมือกับภาคอุตสาหกรรม/ผูประกอบการ/องคกรตางๆท้ังในและตางประเทศ  

      (๑ คะแนน) 

 

หมายเหตุ : ตองไมเปนโครงการเดียวกับตัวบงช้ีท่ี ๑๓ และ ตัวบงช้ี ๑๔ 
 
เง่ือนไข : ไมมี 
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