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มหาวิทยาลัยราชภัฏ เชียงราย ได้ด า เนินการประกันคุณภาพการศึกษา ซึ่ งสอดคล้องกับ 
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 หมวด 6  “มาตรฐานและ
การประกันคุณภาพการศึกษา” มาตรา 48 ก าหนดให้หน่วยงานต้นสังกัดและสถานศึกษาต้องจัดให้มีระบบ 
การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาและให้ถือว่าการประกันคุณภาพการศึกษาภายในเป็นส่วนหนึ่งของ 
กระบวนการบริหารการศึกษาที่ต้องด าเนินการอย่างต่อเนื่อง โดยจัดท ารายงานประจ าปีที่เป็นรายงานประเมิน 
คุณภาพการศึกษาภายในและเปิดเผยต่อสาธารณชน เพ่ือน าไปสู่การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา 
และเพ่ือรองรับการประเมินคุณภาพภายนอก และสอดคล้องกับกฎกระทรวง การประกันคุณภาพการศึกษา 
พ.ศ. 2561 ที่ก าหนดให้สถานศึกษาแต่ละแห่งจัดให้มีระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา 
โดยการก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาให้เป็นไปตามมาตรฐานการศึกษาแต่ละระดับและประเภท 
การศึกษาที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการประกาศก าหนด  

ดังนั้น มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายจึงได้จัดท าคู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน โดยมี 
วัตถุประสงค์ให้มหาวิทยาลัยมีแนวทางการปฏิบัติการก ากับ ติดตาม และพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาที่ 
ชัดเจน สอดคล้องกับกรอบแผนพัฒนาอุดมศึกษาระยะยาว มาตรฐานเกี่ยวกับการศึกษาระดับอุดมศึกษาต่างๆ 
ที่เกี่ยวข้อง และสามารถรองรับการประเมินคุณภาพภายนอกได้อย่างมีประสิทธิภาพ เกิดประสิทธิผล โดย
เนื้อหาภายในประกอบด้วย 1) การประกันคุณภาพการศึกษา ระดับอุดมศึกษา 2) การประกันคุณภาพ
การศึกษาภายใน ระดับอุมดมศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 3) นิยามศัพท์ 4) ระบบการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร 5) ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ 6) ระบบการ
ประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบัน และ 7) แนวทางการวิเคราะห์และสรุปผลการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายใน หวังเป็นอย่างยิ่งว่าเอกสารฉบับนี้ จะเป็นคู่มือส่งเสริมให้มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย มีการ
บริหารจัดการการศึกษาได้อย่างมีคุณภาพและน าไปสู่การสร้างผลผลิตที่มีคุณภาพ สามารถ ตอบสนองสังคม
และประเทศชาติได้ต่อไป  
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  ภารกิจหลักที่มหาวิทยาลัยจะต้องปฏิบัติ มี 4 ประการ คือ การผลิตบัณฑิต การวิจัย การให้บริการทาง 
วิชาการแก่สังคม และการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม การด าเนินการตามภารกิจ ทั้ง 4 ประการดังกล่าวมี
ความส าคัญอย่างยิ่งต่อการพัฒนาประเทศ ทั้งระยะสั้นและระยะยาว ปัจจุบันมีปัจจัยภายในและภายนอกหลาย
ประการที่ท าให้การประกันคุณภาพการศึกษาในระดับอุดมศึกษาเป็นสิ่ งจ าเป็นที่จ ะต้องเร่งด าเนินการ  
ปัจจัยดังกล่าว คือ  
   1) คุณภาพของมหาวิทยาลัยและบัณฑิตภายในประเทศที่มีแนวโน้มแตกต่างกันมากขึ้น ซึ่งจะก่อให้เกิด
ผลเสียแก่สังคมโดยรวมของประเทศในระยะยาว  
   2) ความท้าทายของโลกาภิวัตน์ต่อการอุดมศึกษา ทั้งในประเด็นการบริการศึกษาข้ามพรมแดนและการ
เคลื่อนย้ายนักศึกษาและบัณฑิต การประกอบอาชีพของบัณฑิตในอนาคต อันเป็นผลจากการรวมตัวของ ประเทศใน
ภูมิภาคอาเซียน ซึ่งทั้งสองประเด็นต้องการการรับประกันของคุณภาพการศึกษา  
   3) มหาวิทยาลัยมีความจ าเป็นที่จะต้องสร้างความมั่นใจแก่สังคมว่าสามารถพัฒนาองค์ความรู้และผลิต
บัณฑิต ตอบสนองต่อยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศให้มากขึ้น ไม่ว่าจะเป็นการสร้างขีดความสามารถใน  
การแข่งขันระดับสากล การพัฒนาภาคการผลิตจริงทั้งอุตสาหกรรมและบริการ การพัฒนาอาชีพ คุณภาพชีวิต  
ความเป็นอยู่ระดับท้องถิ่นและชุมชน  
   4) มหาวิทยาลัยจะต้องให้ข้อมูลสาธารณะ (Public Information) ที่เป็นประโยชน์ต่อผู้มีส่วนได้ 
ส่วนเสีย ทั้งนักศึกษา ผู้จ้างงาน ผู้ปกครอง รัฐบาล และประชาชนทั่วไป  
   5) สังคมต้องการระบบอุดมศึกษาที่ เปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม (Participation)  
มีความโปร่งใส (Transparency) และมีความรับผิดชอบซึ่งตรวจสอบได้ (Accountability) ตามหลักธรรมาภิบาล 
   6) พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 ก าหนดให้ 
มหาวิทยาลัยทุกแห่งจัดให้มีระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน รวมถึงให้มีส านักงานรับรองมาตรฐาน และ
ประเมินคณุภาพการศึกษา ท าหน้าที่ประเมินคุณภาพภายนอก โดยการประเมินผลการจัดการศึกษาของ สถานศึกษา  
   7) กระทรวงศึกษาธิการ ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา 
แห่งชาติ เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2552 และคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้ประกาศ แนวทางการปฏิบัติตาม กรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2552 เพ่ือให้การจัดการศึกษา ระดับอุดมศึกษา 
เป็นไปตามมาตรฐานการอุดมศึกษาและเพ่ือการประกันคุณภาพของบัณฑิตในแต่ละระดับ คุณวุฒิและสาขาวิชา  

8) กระทรวงศึกษาธิการ ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา เมื่อวันที่ 24 
กุมภาพันธ์ 2554 เพ่ือเป็นกลไกส่งเสริมและก ากับให้สถาบันอุดมศึกษาจัดการศึกษาให้มีมาตรฐานตาม ประเภทหรือ
กลุ่มสถาบันอุดมศึกษา 4 กลุ่ม  

9) กระทรวงศึกษาธิการ ประกาศเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร พ.ศ. 2558 ระดับปริญญาตรี ระดับบัณฑิตศึกษา 
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และแนวทางการบริหารเกณฑ์เพ่ือให้สอดคล้องกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ตลาดแรงงาน 
และความก้าวหน้าของศาสตร์และเทคโนโลยี รวมทั้งบริบททางสังคมที่เปลี่ยนไป  

10) กระทรวงศึกษาธิการ ประกาศกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561 เมื่อวันที่ 20 
กุมภาพันธ์ 2561 เพ่ือให้สถานศึกษาแต่ละแห่งสามารถจัดระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน สถานศึกษา 
โดยก าหนดมาตรฐานการศึกษาของมหาวิทยาลัยให้เป็นไปตามกรอบมาตรฐานการศึกษาแต่ละ ระดับและประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการก าหนด  

11) กระทรวงศึกษาธิการ ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานการอุดมศึกษา พ.ศ. 2561  
เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2561 โดยให้ยกเลิก ประกาศกฎกระทรวงศึกษาธิการฉบับเดิม ลงวันที่ 7 สิงหาคม 2549 
เพ่ือเป็นกลไกก ากับมาตรฐานระดับกระทรวง ระดับคณะกรรมการการอุดมศึกษา และระดับหน่วยงาน โดยทุก
หน่วยงานระดับอุดมศึกษาจะได้ใช้เป็นกรอบการด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา  
 

มหาวิทยาลัยราชภัฏร่วมกับต้นสังกัดจ าเป็นต้องพัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษา  
โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้  

1) เ พ่ือให้มหาวิทยาลัยราชภัฏได้มีการพัฒนามุ่ งสู่ วิ สัยทัศน์และยกระดับขีดความสามารถใน  
การแข่งขัน โดยระบบดังกล่าวจะต้องเป็นไปตามเจตนารมณ์ของ พรบ. การศึกษาแห่งชาติ และเป็นไปตามกรอบแผน
อุดมศึกษาระยะยาว มาตรฐานระดับชาติและนานาชาติ  

2) เ พ่ือตรวจสอบและประเมินผลการด าเนินงานตั้งแต่ระดับคณะหรือหน่วยงานเทียบเท่าและ  
ระดับสถาบันในภาพรวมตามระบบคุณภาพและกลไกที่มหาวิทยาลัยราชภัฏนั้นๆ ก าหนดขึ้น โดยวิเคราะห์ 
เปรียบเทียบผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ในองค์ประกอบคุณภาพต่างๆ ว่าเป็นไปตามเกณฑ์ และได้มาตรฐาน  

3) เ พ่ือให้คณะหรือหน่วยงานเทียบเท่า และมหาวิทยาลัยราชภัฏทราบสถานภาพของตนเ อง  
อันจะน าไปสู่การก าหนดแนวทางในการพัฒนาคุณภาพไปสู่เป้าหมาย (Targets) และเป้าประสงค์ (Goals) ที่ตั้งไว้ 
ตามจุดเน้นของตนเอง  

4) เพ่ือให้ได้ข้อมูลที่สะท้อนจุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา ตลอดจนข้อเสนอแนะในการพัฒนาการด าเนินงาน เพ่ือ
น าไปปรับปรุงผลการด าเนินการในแต่ละระดับอย่างต่อเนื่อง เพ่ือยกระดับขีดความสามารถ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏ  

5) เพ่ือให้ข้อมูลสาธารณะที่เป็นประโยชน์ต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ท าให้มั่นใจว่ามหาวิทยาลัยสามารถ สร้าง
ผลผลิตทางการศึกษาท่ีมีคุณภาพและได้มาตรฐานตามที่ก าหนด  

6) เพ่ือให้หน่วยงานต้นสังกัดของมหาวิทยาลัยราชภัฏ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง มีข้อมูลพ้ืนฐาน 
ที่จ าเป็นส าหรับการส่งเสริมสนับสนุนการจัดการอุดมศึกษาในแนวทางท่ีเหมาะสม 
 

 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 ได้ก าหนด 
จุดมุ่งหมายและหลักการของการจัดการศึกษาที่มุ่งเน้นคุณภาพและมาตรฐาน โดยก าหนดรายละเอียดไว้ใน หมวด 6 
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มาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษา ซึ่งประกอบด้วย “ระบบการประกันคุณภาพภายใน” และ “ระบบการ
ประเมินคุณภาพภายนอก” เพ่ือใช้เป็นกลไกในการผดุงรักษาคุณภาพและมาตรฐานของ มหาวิทยาลัยราชภัฏ  

การประกันคุณภาพภายใน เป็นการสร้างระบบและกลไกในการพัฒนา ติดตามตรวจสอบและประเมิน  
การด าเนินงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏให้เป็นไปตามนโยบาย เป้าหมายและระดับคุณภาพตามมาตรฐานที่ ก าหนด
โดยมหาวิทยาลัยราชภัฏและหรือหน่วยงานต้นสังกัด โดยหน่วยงานต้นสังกัดและมหาวิทยาลัยราชภัฏ ก าหนดให้มี
ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน และให้ถือว่าการประกันคุณภาพภายในเป็นส่วนหนึ่ง ของกระบวนการ
บริหารการศึกษาที่ต้องด าเนินการอย่างต่อเนื่อง มีการจัดท ารายงานประจ าปี ที่เป็นรายงาน ประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายในเสนอต่อสภามหาวิทยาลัย หน่วยงานต้นสังกัด และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพ่ือพิจารณาและเปิดเผย
ต่อสาธารณชนเพ่ือน าไปสู่การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาและเพ่ือรองรับ การประกันคุณภาพภายนอก  

การประกันคุณภาพภายนอก เป็นการประเมินคุณภาพการศึกษาเพ่ือให้มีการติดตามและตรวจสอบ คุณภาพ
และมาตรฐานการศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏ โดยค านึงถึงความมุ่ งหมาย หลักการ และแนวทาง  
การจัดการศึกษาในแต่ละระดับ  
 

 พระราชบัญญัติการอุดมศึกษา พ.ศ. 2562 มาตรา 64 ก าหนดให้ การประเมินคุณภาพภายนอก  
อาจประเมินโดยหน่วยงานต่างประเทศที่ได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวาง หรืออาจประเมินโดยหน่วยงาน ของรัฐ 
หน่วยงานภาคเอกชน หรือหน่วยงานในต่างประเทศที่คณะกรรมการมาตรฐานการอุดมศึกษาประกาศ ก าหนดก็ได้  

มหาวิทยาลัยราชภัฏอาจเสนอให้คณะกรรมการมาตรฐานการอุดมศึกษา ให้ความเห็นชอบให้ หน่วยงานอ่ืน
นอกจากที่ก าหนดไว้ตามวรรคหนึ่งท าหน้าที่ประเมินคุณภาพภายนอกก็ได้  
 

  ตามกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561 ลงวันที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 ระบุว่า  
“การประกันคุณภาพการศึกษา” หมายความว่า การประเมินผลและการติดตามตรวจสอบคุณภาพ มาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษาแต่ละระดับและประเภทการศึกษา โดยมีกลไกในการควบคุมตรวจสอบ ระบบการบริหาร
คุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาจัดขึ้น เพ่ือให้เกิดการพัฒนาและสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องและ
สาธารณชนว่าสถานศึกษานั้นสามารถจัดการศึกษาได้อย่างมีคุณภาพตามมาตรฐาน การศึกษา และบรรลุเป้าประสงค์
ของหน่วยงานต้นสังกัดหรือหน่วยงานที่ก ากับดูแล รวมถึงให้สถานศึกษา แต่ละแห่งจัดให้มีระบบการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายในสถานศึกษา โดยการก าหนดมาตรฐานการศึกษา ของสถานศึกษาให้เป็นไปตามมาตรฐานการศึกษา
แต่ละระดับและประเภทการศึกษาที่รัฐมนตรี ว่าการกระทรวงศึกษาธิการประกาศก าหนด พร้อมทั้งจัดท าแผนพัฒนา
การจัดการศึกษาของสถานศึกษาที่มุ่ง คุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาและด าเนินการตามแผนที่ก าหนดไว้ จัดให้มีการ
ประเมินผลและตรวจสอบ คุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ติดตามผลการด าเนินการเพ่ือพัฒนาสถานศึกษาให้มี
คุณภาพตาม มาตรฐานการศึกษา และจัดส่งรายงานการประเมินตนเองให้แก่หน่วยงานต้นสังกัดหรือหน่วยงานที่ก ากับ
ดูแล สถานศึกษาเป็นประจ าทุกปีและให้หน่วยงานต้นสังกัดหรือหน่วยงานที่ก ากับดูแลสถานศึกษาจัดส่งรายงาน 
ดังกล่าวพร้อมกับประเด็นต่างๆ ที่ต้องการให้มีการประเมินผลและการติดตามตรวจสอบ ซึ่งรวบรวมได้จาก หน่วยงานที่
เกี่ยวข้องหรือจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับสถานศึกษาแห่งนั้น ให้แก่ส านักงานเพ่ือใช้เป็นข้อมูลและ แนวทางในการ
ปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพการศึกษาต่อไป  
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  มาตรฐานการศึกษาของชาติ มีจุดมุ่งหมายเพ่ือให้มหาวิทยาลัยทุกแห่งยึดเป็นแนวทางส าหรับ 
การพัฒนาผู้เรียนไปสู่ผลลัพธ์ที่พึงประสงค์ของการศึกษา และให้หน่วยงานต้นสังกัดใช้เป็นเป้าหมายในการจัด 
การศึกษา โดยการก าหนดผลลัพธ์ที่พึงประสงค์ของผู้เรียนที่เหมาะสมตามช่วงวัยในแต่ละระดับและประเภท 
การศึกษา และใช้เป็นเป้าหมายในการสนับสนุนมหาวิทยาลัยให้สามารถด าเนินการต่างๆ ได้อย่ างสะดวก เพ่ือให้เกิด
ผลลัพธ์ดังกล่าว นอกจากนี้ ยังมีจุดมุ่งหมายเพ่ือให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการจัดการศึกษา ใช้เป็นแนวทางในการ
ส่งเสริม การก ากับดูแล การตรวจสอบ การประเมินผล และการประกันคุณภาพการศึกษา  

  เป้าหมายส าคัญของมาตรฐานการศึกษาของชาติในรูปแบบของผลลัพธ์ที่พึงประสงค์ของการศึกษา คือ  
การให้อิสระมหาวิทยาลัย ในการจัดการศึกษาให้สอดคล้องกับบริบทของมหาวิทยาลัยและตามความถนัดของ ผู้เรียน 
ที่สอดรับกับกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561 ซึ่งก าหนดว่า สถานศึกษาเป็นผู้จัด ให้มีระบบการ
ประกันคุณภาพการศึกษาภายใน (การประเมินตนเอง) โดยการก าหนดมาตรฐานการศึกษาของ มหาวิทยาลัยให้
เป็นไปตามมาตรฐานการศึกษาของแต่ละระดับและประเภทการศึกษา พร้อมทั้งจัดท า แผนพัฒนามหาวิทยาลัยเพ่ือ
น าไปสู่กรอบผลลัพธ์ที่พึงประสงค์ ตามบริบทระดับและประเภทการศึกษาของ มหาวิทยาลัย และให้ส านักงานรับรอง
มาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) ท าหน้าที่ ประเมินภายนอกตามรายงานผลการประเมิน
ตนเองของมหาวิทยาลัยและประเด็นอื่นๆ ผ่านหน่วยงาน ต้นสังกัด โดยมุ่งหมายให้เป็นการประเมินเพื่อพัฒนา  

  การจัดการศึกษาของชาติจะต้องท าให้เกิดผลลัพธ์ที่พึงประสงค์ซึ่งเป็นคุณลักษณะของผู้เรียนอันเป็นผล  
ที่เกิดจากการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับการศึกษาปฐมวัย การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน การอาชีวศึกษา จนถึง การอุดมศึกษา 
ทั้งนี้มหาวิทยาลัยมีอิสระในการก าหนดแนวคิด ปรัชญา และวิสัยทัศน์ของการจัดการศึกษาให้ เป็นอัตลักษณ์และ
สอดคล้องกับบริบทของมหาวิทยาลัยและตามความถนัดของผู้เรียน หน่วยงานต้นสังกัดและ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
ต้องมีการสนับสนุน ก ากับ ติดตาม ประเมินและพัฒนาคุณภาพของการจัดการศึกษา โดยมุ่งเน้นความรับผิดชอบที่
ตรวจสอบได้ (Accountability) มีระบบการบริหารจัดการทั้งด้านผู้บริหาร ครู คณาจารย์และบุคลากร หลักสูตรการ
เรียนการสอน สื่อ เทคโนโลยีดิจิทัล ทรัพยากร สิ่งสนับสนุนการศึกษา และการประเมิน ตลอดจนระบบและกลไกการ
พัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่องที่ท าให้เกิดผลลัพธ์ที่พึงประสงค์ ที่เหมาะสมตามแต่ละระดับและประเภทการศึกษา และ
ผลลัพธ์สะสมที่ครอบคลุมระดับและประเภทการศึกษา ที่ต่อเนื่องกัน นอกจากนี้สถาบันผลิตและพัฒนาครูในฐานะ
กลไกส าคัญในการพัฒนาครูประจ าการให้มี สมรรถนะทางวิชาชีพที่สอดคล้องกับการจัดการเรียนรู้ยุคใหม่ เพ่ือ
ผลลัพธ์ที่พึงประสงค์ของการศึกษา  

  ผลลัพธ์ที่พึงประสงค์ของการศึกษา (Desired Outcomes of Education, DOE Thailand)  หมายถึง 
คุณลักษณะของคนไทย 4.0 ที่ตอบสนองวิสัยทัศน์การพัฒนาประเทศสู่ความมั่นคง มั่งคั่ ง ยั่งยืน โดย คนไทย 4.0 
จะต้องธ ารงความเป็นไทยและแข่งขันได้ในเวทีโลก นั่นคือ เป็นคนดี มีคุณธรรม ยึดค่านิยมของ สังคมเป็นฐานในการ
พัฒนาตนให้เป็นบุคคลที่มีคุณลักษณะ 3 ด้าน โดยเป็นคุณลักษณะขั้นต่ าดังต่อไปนี้  

1. ผู้เรียนรู้  
เป็นผู้มีความเพียร ใฝ่เรียนรู้ และมีทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิตเพ่ือก้าวทันโลกยุคดิจิทัลและโลก  

ในอนาคต และมีสมรรถนะ (Competency) ที่เกิดจากความรู้ ความรอบรู้ด้านต่างๆ มีสุนทรียะ รักษ์และ ประยุกต์ใช้
ภูมิปัญญาไทย มีทักษะชีวิต เพ่ือสร้างงานหรือสัมมาอาชีพ บนพ้ืนฐานของความพอเพียง ความมั่ นคงในชีวิต และ
คุณภาพชีวิตที่ดีต่อตนเอง ครอบครัว และสังคม  
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2. ผู้ร่วมสร้างสรรค์นวัตกรรม  
เป็นผู้มีทักษะทางปัญญา ทักษะในศตวรรษที่ 21 ความฉลาดดิจิทัล (Digital Intelligence) ทักษะ 

การคิดสร้างสรรค์ ทักษะข้ามวัฒนธรรม สมรรถนะการบูรณาการข้ามศาสตร์ และมีคุณลักษณะของ ความเป็น
ผู้ประกอบการ เพ่ือร่วมสร้างสรรค์และพัฒนานวัตกรรมทางเทคโนโลยีหรือสังคม เพ่ิมโอกาสและ มูลค่าให้กับตนเอง 
และสังคม  

3. พลเมืองที่เข้มแข็ง  
เป็นผู้มีความรักชาติ รักท้องถิ่น รู้ถูกผิด มีจิตสานึกเป็นพลเมืองไทยและพลโลก มีจิตอาสา มีอุดมการณ์

และมีส่วนร่วมในการพัฒนาชาติ บนหลักการประชาธิปไตย ความยุติธรรม ความเท่าเทียม เสมอภาค เพ่ือการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน และการอยู่ร่วมกันในสังคมไทยและประชาคมโลกอย่างสันติ  
 

  ประกาศกฎกระทรวง เรื่อง มาตรฐานการอุดมศึกษา พ.ศ. 2561 ลงวันที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 
ประกอบด้วย มาตรฐาน 5 ด้าน ดังนี้  

1) มาตรฐานที่ 1 ด้านผลลัพธ์ผู้เรียน  
1.1) เป็นบุคคลที่มีความรู้ความสามารถ และความรอบรู้ด้านต่างๆ ในการสร้างสัมมาอาชีพ 

ความมั่นคงและคุณภาพชีวิตของตนเอง ครอบครัว ชุมชน และสังคม มีทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิตโดยเป็นผู้มี 
คุณธรรม ความเพียร มุ่งม่ัน มานะ บากบั่น และยึดมั่นในจรรยาบรรณวิชาชีพ  

1.2) เป็นผู้ร่วมสร้างสรรค์นวัตกรรม มีทักษะศตวรรษท่ี 21 มีความสามารถในการบูรณาการศาสตร์
ต่างๆ เพ่ือพัฒนาหรือแก้ไขปัญหาสังคมมีคุณลักษณะความเป็นผู้ประกอบการเท่าทันการเปลี่ยนแปลงของสังคมและ
ของโลก สามารถสร้างโอกาสและเพ่ิมมูลค่าให้กับตนเอง ชุมชน สังคม และประเทศ  

1.3) เป็นพลเมืองที่เข้มแข็ง มีความกล้าหาญทางจริยธรรม ยึดมั่นในความถูกต้องรู้คุณค่า และรักษ์
ความเป็นไทย ร่วมมือรวมพลังเพ่ือสร้างสรรค์การพัฒนาและเสริมสร้างสันติสุขอย่างยั่งยืนทั้งในระดับ ครอบครัว 
ชุมชน สังคม และประชาคมโลก  

2) มาตรฐานที่ 2 ด้านการวิจัยและนวัตกรรม  
มหาวิทยาลัยมีผลงานวิจัยที่เป็นการสร้างและประยุกต์ใช้องค์ความรู้ใหม่ สร้างสรรค์ นวัตกรรม

หรือทรัพย์สินทางปัญญาที่เชื่อมโยงกับสภาพเศรษฐกิจ สังคม ศิลปวัฒนธรรมหรือสิ่งแวดล้อม ตามศักยภาพและ  
อัตลักษณ์ของประเภทสถาบัน มีเครือข่ายความร่วมมือระหว่างสถาบันอุดมศึกษา องค์กร ภาครัฐและเอกชนทั้ งใน
และต่างประเทศ ผลงานวิจัยและนวัตกรรมตอบสนองยุทธศาสตร์ชาติ ความต้องการ จ าเป็นของสังคม ชุมชน ภาครัฐ
และเอกชน และประเทศ ผลลัพธ์ของการวิจัยและนวัตกรรมมีผลกระทบสูงต่อ การพัฒนาผู้เรียน การสร้างคุณภาพ
ชีวิต หรือการสร้างโอกาสมูลค่าเพ่ิม และขีดความสามารถของประเทศใน การแข่งขันระดับนานาชาติ  

3) มาตรฐานที่ 3 ด้านการบริการวิชาการ  
มหาวิทยาลัยให้บริการวิชาการเหมาะสม สอดคล้องกับบริบทและตอบสนองความต้องการ  

ของท้องถิ่น ชุมชน และสังคม ตามระดับความเชี่ยวชาญและอัตลักษณ์ของประเภทสถาบัน โดยมีการบริหาร จัดการ
ที่ประสานความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัย ภาครัฐและภาคเอกชน ทั้งในและต่างประเทศ และมี ความโปร่งใส 
ชัดเจน และตรวจสอบได้ ผลลัพธ์ของการบริการวิชาการน าไปสู่การเสริมสร้างความเข้มแข็งและ ความยั่งยืนของ
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ผู้เรียน ครอบครัว ชุมชน สังคม และประเทศชาติ  
4) มาตรฐานที่ 4 ด้านศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทย  

มหาวิทยาลัยมีการจัดการเรียนรู้ การวิจัย หรือการบริการวิชาการ ซึ่งน าไปสู่การสืบสาน การสร้าง
ความรู้ ความเข้าใจในศิลปวัฒนธรรม การปรับและประยุกต์ใช้ศิลปวัฒนธรรมทั้งของไทย และ ต่างประเทศอย่าง
เหมาะสม ตามศักยภาพและอัตลักษณ์ของประเภท สถาบัน ผลลัพธ์ของการจัดการ ด้านศิลปวัฒนธรรมท าให้เกิด
ความภาคภูมิใจในความเป็นไทย หรือการสร้างโอกาสและมูลค่าเพ่ิมให้กับผู้เรียน ชุมชน สังคม และประเทศชาติ  

5) มาตรฐานที่ 5 ด้านการบริหารจัดการ  
5.1) มหาวิทยาลัยมีหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ที่เน้นการพัฒนาผู้เรียนแบบบูรณาการ เพ่ือให้มี

คุณลักษณะอันพึงประสงค์  ตอบสนองยุทธศาสตร์ชาติและความต้องการที่หลากหลายของประเทศ  
ทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน สังคม สถานประกอบการทั้งภาครัฐ  
และภาคเอกชน  

5.2) มหาวิทยาลัยมีการบริหารงานตามพันธกิจและวิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลั ย ตลอดจนมี  
การบริหารจัดการบุคลากรและทรัพยากรการเรียนรู้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล ค านึงถึงความหลากหลาย และ
ความเป็นอิสระทางวิชาการ มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ยืดหยุ่น คล่องตัว โปร่งใสและตรวจสอบได้  

5.3) มหาวิทยาลัยมีระบบประกันคุณภาพ มีการติดตาม ตรวจสอบ ประเมิ นและพัฒนา 
การจัดการศึกษาระดับหลักสูตร ระดับคณะ และระดับสถาบันที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล มีการก ากับให้   
การจัดการศึกษาและการด าเนินงานตามพันธกิจเป็นไปตามกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษาอย่าง ต่อเนื่อง 
สอดคล้องตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา แห่งชาติ และ
มาตรฐานอ่ืนๆ ที่กระทรวงศึกษาธิการก าหนด  
 

  กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2551 – 2565) ได้ก าหนดแนวทางการพัฒนาและ
แก้ไขปัญหาอุดมศึกษาที่ไร้ทิศทาง ซ้ าซ้อน ขาดคุณภาพ และขาดประสิทธิภาพ โดยใช้กลไกการประเมิน คุณภาพและ
มาตรฐานการศึกษาเป็นกลไกหลักในการด าเนินการ กล่าวคือ ให้มีการสร้างกลไกการประเมิน คุณภาพ
สถาบันอุดมศึกษาตามพันธกิจของสถาบันในแต่ละกลุ่ม ซึ่งมีพ้ืนที่บริการและจุดเน้นระดับการศึกษาที่ ต่างกัน รวมทั้ง
มีพันธกิจและบทบาทในการพัฒนาสังคมและเศรษฐกิจของประเทศต่างกัน ตามความหลากหลาย ทั้งการพัฒนา  
ฐานราก สังคม เศรษฐกิจ รวมถึงการกระจายอ านาจในระดับท้องถิ่น การขับเคลื่อน ภาคการผลิตในชนบท ท้องถิ่น
และระดับประเทศ จนถึงการแข่งขันในโลกาภิวัตน์ ซึ่งระบบอุดมศึกษา แต่ละกลุ่มเหล่านี้จะน าไปสู่การเปลี่ยนแปลง
อุดมศึกษา และส่งผลกระทบที่เป็นประโยชน์ต่อประเทศอย่างมี นัยส าคัญ อาทิ สามารถสร้างความเป็นเลิศได้ตาม
พันธกิจของตัวเอง สามารถตอบสนองต่อยุทธศาสตร์ การพัฒนาประเทศดีขึ้น ส่งผลเชิงบวกต่อการผลิต พัฒนาและ
การท างานของอาจารย์ สามารถปรับจ านวนของ บัณฑิตในสาขาที่เป็นความต้องการของสังคม ลดการว่างงาน โดยที่
สถาบันอุดมศึกษาในกลุ่มเหล่านี้มีกลไก ร่วมกันในการประกันคุณภาพ เพ่ือให้นักศึกษาสามารถต่อยอด ถ่ายโอน
แลกเปลี่ยนกันได้ระหว่างกลุ่มและใน ระยะยาวการประกันคุณภาพควรน าไปสู่ ระบบรับรองวิทยฐา นะ 
(Accreditation) ที่นักศึกษาและสาธารณะให้ ความเชื่อถือ เป็นฐานและเงื่อนไขในการจัดสรรงบประมาณของรัฐ 
และการสนับสนุนจากภาคเอกชน รวมทั้ง การโอนย้ายหน่วยกิต  
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    ก่อนประกาศพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ทบวงมหาวิทยาลัยได้ตระหนักถึงความส าคัญ 
ของการประกันคุณภาพการศึกษาและได้จัดท าประกาศทบวงมหาวิทยาลัยเรื่องนโยบายและแนวปฏิบัติ ในการ
ประกันคุณภาพการศึกษา ระดับอุดมศึกษา มาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2539 เพ่ือเป็นแนวทางในการประกันคุณภาพการศึกษา
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏตามหลักการส าคัญ 3 ประการ คือ การให้เสรีภาพทางวิชาการ (Academic Freedom) 
ความมีอิสระในการด าเนินการ ( Institutional Autonomy) และความพร้อมที่จะรับ การตรวจสอบคุณภาพจาก
ภายนอกตามหลักการของความรับผิดชอบที่ตรวจสอบได้ (Accountability) ต่อมา พระราชบัญญัติการศึกษา
แห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553 ได้ระบุให้หน่วยงานต้นสังกัด
และสถานศึกษาจัดให้มีระบบประกันคุณภาพภายใน ประกอบกับ พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ
กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 และกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการ ก าหนดให้หน่วยงานต้นสังกัดมีหน้าที่พิจาร ณา
เสนอนโยบาย แผนพัฒนา และมาตรฐานการอุดมศึกษาที่ สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติและ
แผนการศึกษาแห่งชาติสนับสนุนทรัพยากร ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา โดย
ค านึงถึงความเป็นอิสระและความเป็นเลิศ ทางวิชาการของสถานศึกษาระดับปริญญา ตามกฎหมายว่าด้วยการจัดตั้ง
สถานศึกษาแต่ละแห่งและกฎหมายที่ เกี่ยวข้อง หน่วยงานต้นสังกัดจึงมีหน้าที่ร่วมกับสถานศึกษาในการจัดให้มีระบบ
การประกันคุณภาพการศึกษา ภายใน โดยมีรายละเอียด ดังนี้  
 

3.1.1 ระบบการประกันคุณภาพการศึกษา  
     ตามกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา ข้อ 3 ก าหนดให้สถานศึกษาแต่ละแห่ง จัดให้มี
ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา โดยการก าหนดมาตรฐานการศึกษาของ สถานศึกษาให้เป็นไป
ตามมาตรฐานการศึกษาแต่ละระดับและประเภทการศึกษาที่รัฐมนตรี ว่าการกระทรวงศึกษาธิการประกาศก าหนด 
พร้อมทั้งจัดท าแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาที่มุ่ง คุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาและด าเนินการตาม
แผนที่ก าหนดไว้จัดให้มีการประเมินผลและตรวจสอบ คุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ติดตามผลการ
ด าเนินการเพ่ือพัฒนาสถานศึกษาให้มีคุณภาพตาม มาตรฐานการศึกษา และจัดส่งรายงานผลการประเมินตนเอง
ให้แก่หน่วยงานต้นสังกัดหรือหน่วยงานที่ก ากับ ดูแลสถานศึกษาเป็นประจ าทุกปี  

เพ่ือให้การด าเนินการประกันคุณภาพการศึกษาดังกล่าวเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพให้ 
หน่วยงานต้นสังกัดหรือหน่วยงานที่ก ากับดูแลสถานศึกษา มีหน้าที่ในการให้ค าปรึกษา ช่วยเหลือ และแนะน า 
สถานศึกษา เพ่ือให้การประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ดังนั้นระบบการประกัน 
คุณภาพการศึกษาภายในระดับอุดมศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏ จึงประกอบด้วย การประกันคุณภาพระดับ 
หลักสูตร ระดับคณะ และระดับสถาบัน  

ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดั บหลักสูตร มีการด าเนินการตั้ งแต่ 
การควบคุมคุณภาพ การติดตามตรวจสอบคุณภาพ และการพัฒนาคุณภาพ การพัฒนาตัวบ่งชี้และเกณฑ์ 
การประเมินคุณภาพการศึกษา จะมุ่งไปที่ระบบการประกันคุณภาพการศึกษามากกว่าการประเมินคุณภาพ เพ่ือให้
สามารถส่งเสริมสนับสนุน ก ากับติดตามการด าเนินงานให้เป็นไปตามที่ก าหนด สะท้อนการจัดการศึกษา อย่างมีคุณภาพ  

ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ และระดับสถาบัน เป็นการด าเนินการ
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ประกันคุณภาพการศึกษาภายในที่คณะและมหาวิทยาลัยพัฒนาระบบประกันคุณภาพ โดยยึดหลักเสรีภาพทาง
วิชาการและความมีอิสระในการด าเนินการของมหาวิทยาลัยราชภัฏ ซึ่งจะประเมินตามระบบประกันคุณภาพ
การศึกษาภายในที่ต้องการให้คณะและมหาวิทยาลัยพัฒนาตามศักยภาพและประเภทของกลุ่มสถาบัน ซึ่งเป็นการ
ประเมินความเข้มแข็งทางวิชาการ  

3.1.2 มาตรฐาน ตัวบ่งชี้ และเกณฑ์การประเมินคุณภาพ  
มาตรฐานที่ เป็นกรอบส าคัญในการด าเนินงานของ มหาวิทยาลัย คื อ การอุดมศึกษา  

ในขณะเดียวกันมหาวิทยาลัยราชภัฏต้องด าเนินการให้เป็นไปตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์อ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้องอีก
มากมาย เช่น เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา แห่งชาติ มาตรฐาน
สถาบันอุดมศึกษา มาตรฐานเพ่ือการประเมินคุณภาพภายนอก หรือกรอบการปฏิบัติราชการตามมิติด้านต่างๆ  
   ก าหนดตัวบ่งชี้เป็น 2 ประเภท คือ ตัวบ่งชี้ีีเชิงคุณภาพและตัวบ่งชี้เชิงปริมาณ ดังนี้  

1) ตัวบ่งชี้ เชิ งคุณภาพจะระบุ เกณฑ์มาตรฐานเป็นข้อๆ ก าหนดเกณฑ์การประ เมิน  
ตัวบ่งชี้เป็น 5 ระดับ มีคะแนนตั้งแต่ 1 ถึง 5 การประเมินเชิงคุณภาพนี้ จะมีทั้งการนับจ านวนข้อและระบุว่า ผลการ
ด าเนินงานได้กี่ข้อ ได้คะแนนเท่าใด กรณีไม่ด า เนินการใดๆ หรือด าเนินการไม่ครบที่จะได้  1 คะแนน  
ให้ถือว่าได้ 0 คะแนน และการประเมินโดยก าหนดการให้คะแนนตามที่คณะหรือมหาวิทยาลัยได้ด าเนินการ และ
กรรมการประเมิน (Peer Review) จะพิจารณาผลการด าเนินการนั้นๆ ร่วมกันก่อนที่จะบันทึกคะแนน โดยมีระดับ
คะแนนอยู่ระหว่าง 0 – 5  

2) ตัวบ่งชี้เชิงปริมาณอยู่ในรูปของร้อยละหรือค่าเฉลี่ย ก าหนดเกณฑ์การประเมินเป็น คะแนน
ระหว่าง 1 ถึง 5 โดยเป็นค่าต่อเนื่อง (มีจุดทศนิยม) ส าหรับการแปลงผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ (ซึ่งอยู่ในรูปของ
ร้อยละหรือค่าเฉลี่ย) เป็นคะแนน ท าโดยการเทียบบัญญัติไตรยางศ์ โดยที่แต่ละตัวบ่งชี้ จะก าหนดค่าร้อยละหรือ
ค่าเฉลี่ยที่คิดเป็นคะแนนเต็ม 5 ไว้ มหาวิทยาลัยราชภัฏได้ก าหนดให้มีระบบประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร 
ระดับคณะ และระดับสถาบัน เพ่ือให้มหาวิทยาลัยราชภัฏน าไปใช้เป็นแนวทาง (Guidelne) ในการจัดท าระบบการ
ประกัน คุณภาพภายในของแต่ละมหาวิทยาลัยตามความสมัครใจภายใต้การก ากับ ดูแลของสภามหาวิทยาลัย โดย
ระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายในจะครอบคลุมพันธกิจหลัก 4 ประการ ของการอุดมศึกษาและ พันธกิจด้านการ
บริหารจัดการ ได้แก่ (1) พันธกิจด้านการผลิตบัณฑิต (2) พันธกิจด้านการวิจัย (3) พันธกิจ ด้านการบริการวิชาการ 
(4) พันธกิจด้านการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมและการบริหารจัดการ ส าหรับการประกันคุณภาพการศึกษาระดับ
หลักสูตรจะเน้นพันธกิจในด้านการผลิตบัณฑิตเป็นส าคัญ ส่วนพันธกิจ ด้านอ่ืนๆ จะเป็นการบูรณาการเข้าไว้ด้วยกัน 
หากเป็นตัวบ่งชี้ในระดับคณะและสถาบันจะครอบคลุมพันธกิจ หลักของการอุดมศึกษา รวมทั้งการบริหารจัดการได้
ทั้งหมดซึ่งสามารถชี้วัดคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตาม มาตรฐานการอุดมศึกษา มาตรฐานและหลักเกณฑ์อ่ืนๆ ที่
เกี่ยวข้องกับพันธกิจเหล่านั้นได้ทั้งหมด ในบทที่ 4 ถึงบทที่ 6 ของคู่มือฉบับนี้ จึงพัฒนาระบบการประกันคุณภาพ
ภายในเพ่ือให้มหาวิทยาลัยราชภัฏน าไปเป็น กรอบในการด าเนินการประกันคุณภาพการศึกษาภายในตั้งแต่ระดับ
หลักสูตร ระดับคณะ และระดับสถาบัน การพัฒนาตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประเมินจะมุ่งไปที่ระบบการประกันคุณภาพ
การศึกษามากกว่าการประเมินคุณภาพ เพ่ือให้สามารถส่งเสริม สนับสนุน ก ากับ ติดตามการด าเนินงานให้เป็นไป
ตามท่ีก าหนด สะท้อน การจัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพและตัวบ่งชี้ที่พัฒนาขึ้นควรเชื่อมโยงหรือเป็นเรื่องเดียวกันกับ
การประเมิน คุณภาพภายนอก โดยการประกันคุณภาพการศึกษาภายในเน้นที่ปัจจัยน าเข้า และกระบวนการ ซึ่ง
ภายใน ตัวบ่งชี้ที่เป็นกระบวนการให้สามารถสะท้อนผลลัพธ์ของการด าเนินการตามกระบวนการดังกล่าวด้วย  
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3.1.3 กลไกการประกันคุณภาพ  
ปัจจัยส าคัญที่ส่งผลให้การประกันคุณภาพการศึกษาประสบความส าเร็จและพัฒนา คุณภาพ

อย่างต่อเนื่อง คือ คณะกรรมการระดับนโยบายและผู้บริหารสูงสุดของมหาวิทยาลัยที่จะต้องให้ ความส าคัญและ
ก าหนดนโยบายการประกันคุณภาพการศึกษาที่ชัดเจนและเข้าใจร่วมกันทุกระดับ โดยมอบหมายให้หน่วยงานหรือ
คณะกรรมการรับผิดชอบในการติดตาม ตรวจสอบ ประเมิน และกระตุ้นให้เกิด การพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่อง หน้าที่
ส าคัญประการหนึ่งของคณะกรรมการหรือหน่วยงานนี้ คือ การจัดระบบประกันคุณภาพพร้อมทั้งก าหนดตัวบ่งชี้และ
เกณฑ์การประเมินคุณภาพที่เหมาะสมส าหรับคณะ และสถาบัน ระบบประกันคุณภาพที่ใช้ต้องสามารถเชื่อมโยงให้เกิด
คุณภาพของการปฏิบัติงาน ตั้งแต่ระดับ บุคคล ระดับหลักสูตร ระดับคณะ ไปจนถึงระดับสถาบัน โดยอาจจ าเป็นต้อง
จัดท าคู่มือคุณภาพในแต่ละระดับ เพ่ือก ากับการด าเนินงาน แต่ที่ส าคัญคณะกรรมการหรือหน่วยงาน ต้องประสานงาน
และผลักดันให้เกิดระบบฐานข้อมูลและสารสนเทศท่ีมีประสิทธิภาพซึ่งสามารถใช้งานร่วมกันได้ในทุกระดับ  

3.1.4 ระบบฐานข้อมูลและระบบสารสนเทศ  
การวัดและวิเคราะห์ผลการด าเนินงานเป็นสิ่ งจ าเป็นในกระบวนการประกันคุณภาพ 

การวัดและวิเคราะห์ผลการด าเนินงานจะไม่สามารถท าได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพหากปราศจากฐานข้อมูล
และระบบสารสนเทศที่เป็นจริง ถูกต้องตรงกันทุกระดับตั้งแต่ระดับบุคคล ระดับหลักสูตร ระดับคณะ และระดับ
สถาบัน ตลอดจนเป็นข้อมูลที่สามารถเรียกใช้ได้อย่างรวดเร็ว ดังนั้น ระบบสารสนเทศที่ดี มีประสิทธิภาพ จึงเป็น
ปัจจัยส าคัญยิ่งที่จะส่งผลต่อความส าเร็จของการประกันคุณภาพการศึกษา และส่งผลต่อ คุณภาพในทุกขั้นตอนการ
ด าเนินงานตั้งแต่การวางแผน การปฏิบัติงาน การตรวจสอบประเมิน ตลอดจนถึง การปรับปรุงและพัฒนา  
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มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายตั้งอยู่เลขท่ี 80 หมู่ 9 ต าบลบ้านดู่ อ าเภอเมือง จังหวัดเชียงราย พ้ืนที่จ านวน 
940 ไร่ 93 ตารางวาและพ้ืนที่อ าเภอเชียงแสน 19 ไร่ 1 งาน 73 ตารางวา รวมทั้งรับผิดชอบดูแลสวนสมเด็จพระศรี
นครินทร์เชียงรายอีกจ านวน 625 ไร่ รวมมีพ้ืนที่รับผิดชอบทั้งหมด 1,584 ไร่ 2 งาน 65 ตารางวา 

 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย พัฒนาจากโรงเรียนฝึกหัดครูประกาศนียบัตรการศึกษา สู่การเป็นวิทยาลัย
ครูเชียงราย  สถาบันราชภัฏเชียงราย  และมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย  โดยมีประวัติพัฒนาการ ตามล าดับดังนี้ 

วันที่ 11 กันยายน 2512 จังหวัดเชียงรายได้เสนอเรื่องขอตั้งโรงเรียนฝึกหัดครูประกาศนียบัตรวิชาการศึกษา
ต่ออธิบดีกรมการฝึกหัดครูโดยเสนอให้ใช้พ้ืนที่บริเวณอ่างเก็บน้ าหนองบัว ต าบลบ้านดู่ อ าเภอเมือง จังหวัดเชียง ราย 
เป็นสถานที่ในการจัดตั้ง 

วันที่ 29 กันยายน 2516 คณะรัฐมนตรีได้มีมติอนุมัติให้จัดตั้งวิทยาลัยครูเชียราย  
ปี พ.ศ. 2518 เริ่มเปิดอบรมการศึกษาภาคฤดูร้อนส าหรับครู ประจ าการและเปิดรับนักศึกษาระดับ

ประกาศนียบัตรวิชาการศึกษา (ป.กศ.) เป็นรุ่นแรก และระดับประกาศนียบัตรวิชาการศึกษาชั้นสูง (ป.กศ.สูง) 
ในปีต่อมา  

ปี พ.ศ. 2520 มีพระราชกฤษฎีกาประกาศยกฐานะวิทยาลัยครูเชียงรายเป็นสถาบันการศึกษาและวิจัย 
สามารถเปิดสอนได้ถึงระดับปริญญาตรี และเปิดรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ในปี พ.ศ. 2522 จ านวน 2 สาขาวิชาเอก 
คือ สาขาวิชาภาษาไทย และสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป 

ปี พ.ศ. 2528 เปิดรับนักศึกษาในสาขาวิชาชีพอ่ืนในระดับอนุปริญญา สาขาวิชาศิลปศาสตร์ และสาขาวิชา
วิทยาศาสตร์ พร้อมทั้งได้มีประกาศกระทรวงศึกษาธิการให้แบ่งส่วนราชการของวิทยาลัยครูเชียงราย ออกเป็น 10 
หน่วยงาน เพ่ือให้สอดคล้องกับภารกิจของวิทยาลัยครูและให้รวมกลุ่มเป็นสหวิทยาลัย โดยให้วิทยาลัยครูเชียงราย
รวมอยู่ในกลุ่ม “สหวิทยาลัยล้านนา”  

วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2535 ได้รับพระราชทานชื่อสถาบันว่า "สถาบันราชภัฏเชียงราย" แทนชื่อวิทยาลัยครู
เชียงรายเดิม เพื่อให้สอดคล้องกับความหลากหลายในการผลิตบัณฑิต  

วันที่  6 มีนาคม 2538 ได้รับพระราชทานตราสัญลักษณ์ประจ าสถาบัน เพ่ือเป็นสิริมงคลแก่สถาบัน 
ราชภัฏ โดยมีตราพระราชลัญจกรในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลปัจจุบันอยู่ในวงรี และในวงรอบนอกด้านบนมี
ตัวอักษรภาษาไทยว่า สถาบันราชภัฏเชียงราย ด้านล่างมีอักษรภาษาอังกฤษว่า RAJABHAT INSTITUTE CHIANGRAI  

 
 วันที่  10 มิถุนายน 2547 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ทรงลงพระปรมาภิไธย 
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 และประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวั นที่ 14 มิถุนายน 2547 
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ส่งผลให้สถาบันราชภัฏเชียงรายได้รับการยกฐานะและปรับเปลี่ยนสถานภาพเป็น “มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย” 
ตั้งแต่วันที่ 15 มิถุนายน  2547 เป็นต้นมา 

 

 มหาวิทยาลัยราชภัฏน้อมน าพระราโชบายด้านการศึกษาในการเป็นสถาบันการศึกษาเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น  
โดยจัดท ายุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 - 2579) ขึ้นมา ต่อมาได้มี
การทบทวนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น ระยะ 20 ปี (พ.ศ.2560 -  2579)  เมื่อวันที่ 11 
ตุลาคม 2561 โดยการมีส่วนร่วมของมหาวิทยาลัยราชภัฏทั้ง 38 แห่ง เพ่ือให้การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย
ราชภัฏเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น  อยู่บนฐานความรู้ ความเข้าใจร่วมกัน ที่ประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ (ทปอ.
มรภ.) จึงจัดท ายุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏ เพ่ือให้การด าเนินการของมหาวิทยาลัยราชภัฏตรงตามเจตนารมณ์
ของแผนยุทธศาสตร์บนพ้ืนฐานศักยภาพและบริบทของแต่ละมหาวิทยาลัยน าาไปสู่ผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมายของ
ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย 4 ประเด็นยุทธศาสตร์ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาท้องถิ่น โดยการเน้นให้ชุมชนท้องถิ่นได้รับการพัฒนาใน 4 ด้าน  
คือ ด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม ด้านสิ่งแวดล้อม และด้านการศึกษา 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 การผลิตและพัฒนาครู มีเป้าหมาย 3 ประการ คือ บัณฑิตครูของมหาวิทยาลัย 
ราชภัฏมีอัตลักษณ์และสมรรถนะเป็นเลิศ เป็นที่ต้องการของผู้ ใช้บัณฑิต การผลิตบัณฑิตครูของมหาวิทยาลัย 
ราชภัฏสมบูรณ์ด้วยคุณลักษณะ 4 ประการ และถ่ายทอด/บ่มเพาะให้ศิษย์แต่ละช่วงวัยได้และการผลิตบัณฑิตครู
มหาวิทยาลัยราชภัฏที่เข้าสู่วิชาชีพได้รับการเสริมสมรรถนะเพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลง 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 ยกระดับคุณภาพการศึกษา มีเป้าหมาย 3 ประการ คือ มหาวิทยาลัยราชภัฏมี
ความเป็นเลิศในการสร้างความมั่นคงให้กับประเทศด้วยการบูรณาการองค์ความรู้สู่นวัตกรรมเพ่ือการพัฒนาเชิงพ้ืนที่ 
การยกระดับคุณภาพบัณฑิตให้เป็นที่ต้องการของผู้ใช้บัณฑิต ด้วยอัตลักษณ์ด้านสมรรถนะและคุณลักษณะ 4 
ประการ พร้อมรองรับบริบทที่เปลี่ยนแปลง และอาจารย์และบุคลากรทางการศึกษาทุกสาขาวิชาเป็นมืออาชีพมี
สมรรถนะเป็นที่ยอมรับในระดับชาติและนานาชาติ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบบริหารจัดการ มีเป้าหมาย 2 ประการ คือ มหาวิทยาลัยราชภัฏได้รับ
การยอมรับระดับชาติและนานาชาติด้านการเป็นสถาบันการศึกษาเพ่ือท้องถิ่นที่สร้างความมั่นคงให้กับประเทศ และ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏมีระบบบริหารที่มีประสิทธิภาพและคล่องตัว มุ่งเน้นการสร้างธรรมาภิบาลความพร้อมและ
ความสามารถปรับตัวอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลกับสถานะมหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐ 

จากการประชุมคณะกรรมการจัดท ามาตรฐานการศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏ เมื่อวันจันทร์ที่ 14 
มกราคม 2562 มีวัตถุประสงค์ในการร่วมกันจัดท ามาตรฐานการศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏซึ่งสอดคล้องกับ
ประกาศกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561 ที่ก าหนดให้สถานศึกษาสามารถจัดท าเกณฑ์มาตรฐาน
การศึกษา และระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในของมหาวิทยาลัย ดังนั้น มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายจึงได้
จัดท ามาตรฐานการศึกษาของมหาวิทยาลัย เพ่ือพัฒนาคุณภาพและใช้เป็นกรอบแนวทางในการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายในของมหาวิทยาลัย ประกอบด้วย 5 มาตรฐาน ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ 
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มาตรฐานที ่1 ด้านผลลัพธ์ผู้เรียน ประกอบไปด้วยเกณฑ์มาตรฐาน 3 ข้อ รายละเอียดดังนี้ 
1.1 บัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษาจากหลักสูตรเป็นผู้สะท้อนคุณภาพของหลักสูตร และยึดมั่นในจรรยาบรรณวิชาชีพ 

ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ มีทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิต และสามารถประยุกต์ใช้ความรู้ในการสร้างสัมมาอาชีพ 
1.2 ผู้เรียนเป็นผู้ร่วมสร้างสรรค์นวัตกรรม มีทักษะในศตวรรษที่21 มีคุณลักษณะความเป็นผู้ประกอบการ 

และมีความสามารถในการบูรณาการศาสตร์ต่างๆ เพ่ือพัฒนาหรือแก้ไขปัญหาสังคม 
1.3 ผู้เรียนเป็นพลเมืองที่เข้มแข็ง มีความกล้าหาญทางจริยธรรม ยึดมั่นในความถูกต้อง รู้คุณค่าและรักษ์

ความเป็นไทย มีจิตอาสา มีทัศนคติที่ดีต่อบ้านเมือง และมีความจงรักภักดีต่อสถาบันหลักของชาติ 
มาตรฐานที ่2 ด้านการวิจัยและนวัตกรรม รายละเอียดดังนี้ 
มหาวิทยาลัยมีผลงานวิจัย/นวัตกรรม ที่สร้างองค์ความรู้ใหม่หรือประยุกต์ใช้องค์ความรู้ใหม่เพ่ือสร้างสรรค์

นวัตกรรมหรือทรัพย์สินทางปัญญา ซึ่งเชื่อมโยงกับสภาพเศรษฐกิจ สังคม ศิลปวัฒนธรรมหรือสิ่งแวดล้อม โดยการมี
ส่วนร่วมของชุมชนหรือเครือข่ายภายในประเทศหรือต่างประเทศ ในการพัฒนางานวิจัย/นวัตกรรม ต ามศักยภาพ
และอัตลักษณ์ของสถาบัน มีการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัย/นวัตกรรม ในระดับชาติและนานาชาติ มีผลงานวิจัย/
นวัตกรรมที่น าไปใช้ในการพัฒนาผู้เรียน ชุมชนน าผลงานวิจัย/นวัตกรรม ไปใช้ประโยชน์พัฒนาตนเองได้ 

มาตรฐานที ่3 ด้านการบริการวิชาการ รายละเอียดดังนี้ 
มหาวิทยาลัยให้บริการวิชาการที่เหมาะสม สอดคล้องกับบริบท ปัญหาและความต้องการของท้องถิ่น ชุมชน 

และสังคม ตามระดับความเชี่ยวชาญและอัตลักษณ์ของสถาบัน สร้างเครือข่ายความร่วมมือทั้งภายในและภายนอกใน
การท างาน รวมทั้งบูรณาการกับพันธกิจอ่ืน ๆ ด้วยความโปร่งใส ชัดเจน และตรวจสอบได้ เพ่ือให้ชุมชนน าไปใช้
ประโยชน์ได้อย่างเป็นรูปธรรม เป็นผลกระทบเชิงบวก สร้างคุณค่า  สามารถน าไปประยุกต์ใช้เพ่ือพัฒนาผู้เรียน 
ครอบครัว ท้องถิ่น ชุมชน สังคม และประเทศชาติได้อย่างเข้มแข็งยั่งยืน 

มาตรฐานที ่4 ด้านศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทย รายละเอียดดังนี้ 
มหาวิทยาลัยมีการด าเนินงานด้านศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทย โดยมีการบูรณาการกับการเรียน  

การสอน การวิจัย และการบริการวิชาการซึ่งน าไปสู่การสืบสานการสร้างองค์ความรู้ ความเข้าใจในศิลปวัฒนธรรม  
ทั้งของไทยและต่างประเทศ ตามศักยภาพและอัตลักษณ์ของสถาบัน ผลลัพธ์ของการจัดการด้านศิลปวัฒนธรรมท าให้
เกิดความภาคภูมิใจในความเป็นไทยหรือสร้างโอกาสและมูลค่าเพ่ิมให้กับผู้เรียน ครอบครัว ท้องถิ่น ชุมชน สังคม และ
ประเทศชาติ  

มาตรฐานที ่5 ด้านการบริหารจัดการ ประกอบไปด้วยเกณฑ์มาตรฐาน 3 ข้อ รายละเอียดดังนี้  
5.1 มหาวิทยาลัยมีหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ที่เน้นการพัฒนาผู้เรียนแบบบูรณาการเพ่ือให้มีคุณลักษณะ

อันพึงประสงค์ ตอบสนองยุทธศาสตร์ชาติ ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏ และความต้องการที่หลากหลายของ
ประเทศทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน สังคม สถานประกอบการ   
ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน 

5.2 มหาวิทยาลัยมีการบริหารงานตามพันธกิจและวิสัยทัศน์ของสถาบัน ตลอดจนการบริหารจัดการบุคลากร
และทรัพยากรการเรียนรู้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล ค านึงถึงความหลากหลายและความเป็นอิสระทางวิชาการมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล ยืดหยุ่น คล่องตัว โปร่งใสและตรวจสอบได้ 

5.3 มหาวิทยาลัยมีระบบประกันคุณภาพ มีการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินและพัฒนาการจัดการศึกษา
ระดับหลักสูตร คณะ และสถาบันที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  มีการก ากับให้การจัดการศึกษาและ 
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การด าเนินงานตามพันธกิจเป็นไปตามกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง  สอดคล้องตามเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ และมาตรฐานอ่ืน ๆที่หน่วยงาน
ต้นสังกัดหรือกระทรวงศึกษาธิการก าหนด 

นับตั้งแต่มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ได้ก่อตั้งโดยเริ่มจากโรงเรียนฝึกหัดครูประกาศนียบัตรศึกษา 
เมื่อปี พ.ศ. 2512 ต่อมาได้พัฒนาสู่การเป็นวิทยาลัยครูเชียงรายเมื่อปี พ.ศ. 2516 และได้พัฒนาการจัดการศึกษามาโดย
ตลอด ในปี พ.ศ. 2535 ได้รับพระราชทาน ชื่อว่า “สถาบันราชภัฏเชียงราย” แทนชื่อวิทยาลัยครูเชียงรายเดิม เพื่อให้
สอดคล้องกับความหลากหลายในการผลิตบัณฑิต ต่อมาในวันที่  14 มิถุนายน 2547 สถาบันราชภัฏเชียงรายได้รับการ  
ยกฐานะและปรับเปลี่ยนสถานภาพเป็น “มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย” ตั้งแต่วันที่ 15 มิถุนายน 2547 เป็นต้นมา  

ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมามหาวิทยาลัยมุ่งมั่นที่จะพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาควบคู่ไปกับการพัฒนา
ท้องถิ่น มหาวิทยาลัยมีหน่วยงานที่รับผิดชอบด้านการจัดการศึกษาจ านวน 13 หน่วยงาน ได้แก่ คณะครุศาสตร์ คณะ
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม คณะมนุษยศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยาลัยการแพทย์
พ้ืนบ้านและการแพทย์ทางเลือก ส านักวิชาสังคมศาสตร์  ส านักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ ส านักวิชาคอมพิวเตอร์และ
เทคโนโลยีสารสนเทศ ส านักวิชานิติศาสตร์ ส านักวิชาบริหารรัฐกิจ ส านักวิชาบัญชี และส านักวิชาการท่องเที่ยว 

ใน พ.ศ. 2561 ที่ประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ โดยอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ  
ได้ตระหนักเห็นถึงความส าคัญของการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษาของกลุ่มมหาวิทยาลัย  
ราชภัฏ ซึ่งมีหน้าที่ในการผลิตบัณฑิตให้มีคุณภาพและสนองต่อพระบรมราโชบายพระบาทสมเด็จพระปรเมนทร
รามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 10) ที่ก าหนดให้มหาวิทยาลัยราชภัฏเป็น
มหาวิทยาลัยเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น จึงเสนอให้มีการพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายในของกลุ่ม
มหาวิทยาลัยราชภัฏที่ส่งเสริมต่อการด าเนินงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏและจากประกาศกฎกระทรวงการประกัน
คุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561 ได้ยกเลิกกฎกระทรวงว่าด้วยระบบหลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา 
พ.ศ. 2553 และให้มหาวิทยาลัยราชภัฏแต่ละแห่งจัดให้มีระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน โดยการก าหนด
มาตรฐานการศึกษาของมหาวิทยาลัยให้เป็นไปตามมาตรฐานการศึกษาแต่ละระดับและประเภทการศึกษาที่
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการประกาศก าหนดพร้อมทั้งจัดท าแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัยที่มุ่ง
คุณภาพการศึกษาภายในมหาวิทยาลัยติดตามผลการด าเนินการ เพ่ือพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏให้มีคุณภาพตาม
มาตรฐานการศึกษา และจัดส่งรายงานผลการประเมินตนเองให้แก่หน่วยงานต้นสังกัดหรื อหน่วยงานที่ก ากับดูแล
มหาวิทยาลัยราชภัฏเป็นประจ าทุกปี 
 จากกฎกระทรวงดังกล่าว มหาวิทยาลัยราชภัฏได้ร่วมกันพัฒนามาตรฐานการศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏ 
และพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลังสูตร ระดับคณะ และระดับสถาบันขึ้นโดยมีมหาวิทยาลัย
ราชภัฏเข้าร่วมพัฒนา และได้เริ่มใช้ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ตั้งแต่ ปีการศึกษา 2562 เป็นต้นไป 
 องค์ประกอบและตัวบ่งชี้ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏได้พัฒนาขึ้น ครอบคลุมพันธกิจหลักของสถาบันอุดมศึกษาทั้ง  
4 ด้าน ซึ่งท าการเพ่ิมตัวบ่งชี้ที่สอดคล้องกับบริบทการด าเนินงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏ โดยก าหนดองค์ประกอบดังนี้ 

การประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ประกอบด้วย 6 องค์ประกอบ ได้แก่ องค์ประกอบที่ 1  
การก ากับมาตรฐาน องค์ประกอบที่ 2 บัณฑิต องค์ประกอบที่ 3 นักศึกษา องค์ประกอบที่ 4 อาจารย์ องค์ประกอบที่ 5 
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หลักสูตรการเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน และองค์ประกอบที่ 6 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ ตัวบ่งชี้และเกณฑ์การ
ประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตรครอบคลุม เรื่องการส่งเสริม พัฒนานักศึกษา การวางระบบกระบวนการ
จัดการเรียนการสอน จ านวนอาจารย์ต่อนักศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา (โดยเฉพาะการคุมวิทยานิพนธ์ให้เป็นไปตาม
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร) ผลงานทางวิชาการ ผลงานวิจัยของคณาจารย์ สื่ออุปกรณ์การเรียนการสอน ห้องสมุด และ
แหล่งการเรียนรู้ต่างๆ การด าเนินการตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ รวมทั้งคุณภาพบัณฑิต ซึ่งจะ
พิจารณาจากการมีงานท าหรือประกอบอาชีพอิสระ คุณภาพผลงานตีพิมพ์และเผยแพร่ของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 
นอกจากนี้ยังเพ่ิมตัวบ่งชี้ที่ใช้วัดคุณภาพของการจัดการศึกษาให้แก่บัณฑิตโดยอ้างอิงจากตัวบ่งชี้ของการประเมินของ
เครือข่ายการประกันคุณภาพมหาวิทยาลัยอาเซียน (AUN-QA) เพ่ือเป็นการยกระดับคุณภาพการศึกษาให้สามารถ
ทัดเทียมกับสากลได้ 

การประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะ ประกอบด้วย 5 องค์ประกอบ ได้แก่ องค์ประกอบที่ 1 การ
ผลิตบัณฑิต องค์ประกอบที่ 2 การวิจัย องค์ประกอบที่ 3 การบริการวิชาการ องค์ประกอบที่ 4 การท านุบ ารุงศิลปะ
และวัฒนธรรม และองค์ประกอบที่ 5 การบริหาร จัดการตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
ระดับคณะให้ครอบคลุมการด าเนินงานของคณะเพ่ือสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนของแต่ละหลักสูตรที่คณะดูแล 
รวมทั้งกิจกรรมนักศึกษา การบริการนักศึกษา การให้บริการทางวิชาการ การวิจัย การบริหารจัดการและการประกัน
คุณภาพของคณะ โดยเพิ่มตัวบ่งชี้ที่สะท้อนการด าเนินงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏที่เป็นมหาวิทยาลัยเพ่ือการพัฒนา
ท้องถิ่นในองค์ประกอบที่ 3 และองค์ประกอบที่ 4 

การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบัน ประกอบด้วย 5 องค์ประกอบ ได้แก่ องค์ประกอบที่ 1
การผลิตบัณฑิต องค์ประกอบที่ 2 การวิจัย องค์ประกอบที่ 3 การบริการวิชาการ องค์ประกอบที่ 4 การท านุบ ารุง
ศิลปะและวัฒนธรรม และองค์ประกอบที่ 5 การบริหารจัดการตัวบ่งชี้ และเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษา
ภายในระดับสถาบัน พิจารณาให้เป็นไปตามมาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา ได้แก่ มาตรฐานด้านศักยภาพและความ
พร้อมในการจัดการศึกษาประกอบด้วยด้านกายภาพ ด้านวิชาการ ด้านการเงินด้านการบริหารจัดการมาตรฐาน ด้าน
การด าเนินการตามภารกิจของสถาบันอุดมศึกษา ประกอบด้วย ด้านการผลิตบัณฑิต ด้านการวิจัย ด้านการให้บริการ
ทางวิชาการแก่สังคม ด้านการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม โดยเพ่ิมตัวบ่ งชี้ที่สะท้อนการด าเนินงานของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏที่เป็นมหาวิทยาลัยเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่นในองค์ประกอบที่ 3 และองค์ประกอบที่ 4 ทั้งนี้ ควร
มุ่งเน้นการประกันคุณภาพการด าเนินการของสถาบัน เพ่ือสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนของแต่ละคณะ โดย
ครอบคลุมในด้านกายภาพและภารกิจของสถาบัน รวมถึงการประกันคุณภาพในภาพรวมจุดมุ่งหมายของการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายในแต่ละระดับ เพ่ือการควบคุมคุณภาพ การติดตามตรวจสอบคุณภาพและการพัฒนาคุณภาพ
การจัดการศึกษาในระดับหลักสูตร ระดับคณะ และระดับสถาบันให้ได้ข้อมูลที่ชี้ผลการบริหารจัดการหลักสูตรที่ได้
คุณภาพตามมาตรฐานการอุดมศึกษาของแต่ละคณะ และภาพรวมของมหาวิทยาลัยราชภัฏ อันจะน าไปสู่การก าหนด
แนวทางและพัฒนาคุณภาพตามเกณฑ์และมาตรฐานที่ตั้งไว้อย่างต่อเนื่อง เพ่ือจัดท ารายงานประจ าปีที่เป็นรายงาน
ประเมินคุณภาพภายใน เสนอต่อส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาทุกปีการศึกษา ตลอดจนเพ่ือรองรับการ
ติดตามตรวจสอบ อย่างน้อยหนึ่งครั้งในทุกสามปีตามกฎกระทรวงฯ รวมทั้งการสร้างความมั่นใจต่อสังคมในเรื่อง
คุณภาพ บัณฑิตโดยผู้เรียนมีงานท า ผู้เรียนมีคุณภาพตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติและเพ่ือ
ประกอบการพิจารณาขึ้นทะเบียนหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 อย่างไรก็
ตามระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในรอบใหม่นี้ จะมุ่งเน้นที่การประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับ
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หลักสูตรให้มีการด าเนินการตั้งแต่การวางระบบคุณภาพการควบคุม คุณภาพ การติดตามตรวจสอบคุณภาพ 
การประเมินคุณภาพและการพัฒนาคุณภาพ เพ่ือสร้างความมั่นใจให้กับผู้ใช้บัณฑิตและส่งเสริมสนับสนุนก ากับ
ติดตามการด าเนินงานของคณะ และมหาวิทยาลัยให้เป็นไปตามมาตรฐาน และวิสัยทัศน์ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ก าหนด โดยให้สะท้อนผลการจัดการศึกษาได้อย่างมีคุณภาพมีการควบคุมคุณภาพในทุกขั้นตอนของการผลิตบัณฑิต
ในแต่ละปีการศึกษาโดยคณะกรรมการประจ าหลักสูตร มีการตรวจสอบติดตามคุณภาพผลการผลิตบัณฑิตโดย
คณะกรรมการประจ าคณะและคณะกรรมการระดับสถาบันในทุกปีการศึกษา มีความเชื่อมโยงกับระบบการประเมิน
คุณภาพภายนอก ที่จะมีการรับรองคุณภาพการศึกษาระดับชาติ รวมทั้งมีการประเมินคุณภาพเพ่ือให้ได้ข้อมูลเชิง
ปริมาณ และเชิงคุณภาพที่สะท้อนผลของการผลิตบัณฑิตในแต่ละปีการศึกษา ที่จะรับรองคุณภาพการศึกษา
ระดับชาติ รวมทั้งมีการประเมินคุณภาพเพ่ือให้ได้ข้อมูลเชิงปริมาณ และเชิงคุณภาพที่สะท้อนผลของการผลิตบัณฑิต
ในแต่ละปีการศึกษา เพ่ือสร้างความเชื่อมั่นในคุณภาพของบัณฑิตท่ีส าเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏ 

  เพ่ือให้การด าเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมหาวิทยาลัย  
ราชภัฏเชียงรายได้ก าหนดนโยบายการประกันคุณภาพการศึกษาเพ่ือเป็นแนวทางในการด าเนินการ ดังนี้ 
 1.  ส่งเสริมและสนับสนุนให้ทุกหน่วยงานในมหาวิทยาลัยมีระบบการควบคุมคุณภาพการตรวจสอบ
คุณภาพ และการประเมินคุณภาพ โดยเน้นให้สอดคล้องกับมาตรฐานและตัวบ่งชี้ที่มหาวิทยาลัยก าหนด 
  2.  ส่งเสริมและสนับสนุนให้ทุกหน่วยงานมีระบบกลไกในการด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา และ
ให้ถือว่าการประกันคุณภาพเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหารจัดการที่ต้องด าเนินการเพ่ือให้เกิดการพัฒนา
คุณภาพอย่างต่อเนื่อง 
  3.  เร่งรัดและพัฒนาให้เกิดระบบฐานข้อมูลและสารสนเทศท่ีมีประสิทธิภาพสามารถใช้งานร่วมกันได้ทุก
ระดับ เพ่ือสนับสนุนการด าเนินงานติดตามตรวจสอบและประเมินคุณภาพการศึกษา 
   4.   ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการตรวจสอบ และประเมินผลคุณภาพการศึกษาจากผู้ทรงคุณวุฒิทั้ง
ภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยอย่างต่อเนื่อง และน าผลการประเมินคุณภาพการศึกษามาใช้ในการก าหนดนโยบาย
และแผนงานของหน่วยงานและมหาวิทยาลัย 
   5.  ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการพัฒนาความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยกับบุคคล องค์กร และ
หน่วยงานทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยเกี่ยวกับกิจกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา เพ่ือการสร้างเครือข่าย
การประกันคุณภาพการศึกษา 
   6.  ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการน าข้อมูล ข่าวสาร และผลจากกิจกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษา
ของมหาวิทยาลัยเพื่อเผยแพร่ต่อสาธารณชนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้รับทราบ 

 เพ่ือให้การด าเนินงานด้านการประกันคุณภาพเป็นไปอย่างต่อเนื่อง มหาวิทยาลัยได้ก าหนดแนวทางการ
ประกันคุณภาพ ดังนี้ 
  1.  ก าหนดให้มีองค์กร/หน่วยงานที่ท าหน้าที่ดูแลและรับผิดชอบการด าเนินงานด้านการประกันคุณภาพ
ทั้งในระดับมหาวิทยาลัยและระดับหน่วยงานภายใน  
  2.  ก าหนดให้ทุกหน่วยงานในมหาวิทยาลัยจัดตั้งระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาโดยจัดตั้ง
คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาในระดับมหาวิทยาลัย จัดตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาในระดับคณะ 
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รวมถึงคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในเพ่ือด าเนินการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา 
  3.  พัฒนามาตรฐาน ตัวบ่งชี้ และเกณฑ์การประเมินคุณภาพให้เหมาะสมกับมหาวิทยาลัย และพร้อมรับ
การประเมินคุณภาพจากภายนอก 
  4.  พัฒนาระบบการวางแผนคุณภาพ การควบคุมคุณภาพ และการปรับปรุงคุณภาพให้สามารถน าไป
ปฏิบัติได้จริงกับทุกหน่วยงานในมหาวิทยาลัย 
  5.  ส่งเสริมและสนับสนุนในการถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัย
ให้กับบุคลากร และนักศึกษา เพ่ือให้มีความรู้ ความเข้าใจ มีทักษะและมีส่วนร่วมในการประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัย 
  6.  ก าหนดให้มีมีกิจกรรมตรวจสอบคุณภาพและประเมินคุณภาพ โดยจัดให้มีการประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายในทุกหน่วยงานเพ่ือให้ทราบสถานภาพการด าเนินงาน อันจะน าไปสู่การก าหนดแนวทางและพัฒนา
คุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานที่ก าหนดไว้อย่างต่อเนื่อง 
  7.  เร่งรัดให้ทุกหน่วยงานเตรียมความพร้อมเพ่ือรับการประเมินจากองค์กรภายนอก 
 8.  สนับสนุนและส่งเสริมให้ทุกหน่วยงานมีฐานข้อมูลการประกันคุณภาพการศึกษาและให้เผยแพร่
กิจกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาสู่สาธารณชน 
    9.  ส่งเสริมให้มีเครือข่ายความร่วมมือเกี่ยวกับงานประกันคุณภาพและการประเมินคุณภาพการศึกษา  
เพ่ือพัฒนาระบบกลไกการประกันคุณภาพ รวมถึงการตรวจประเมินคุณภาพโดยผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอก 

 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายด าเนินงานตามข้อตอนการปฏิบัติงานและการขับเคลื่อนจากหน่วยงาน
ต่างๆ ตามกลไกการประกันคุณภาพการศึกษา ดังนี้ 
 1.  แต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย เพ่ือด าเนินนโยบาย
ด้านการประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัย 
  2.  กองมาตรฐานวิชาการและประกันคุณภาพเป็นหน่วยงานที่ขับเคลื่อนภารกิจด้ านการประกัน
คุณภาพตามนโนบายที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา  รวมถึงการสนับสนุนงานด้าน
การประกันคุณภาพให้กับหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย 
   3.  มีการแต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพในระดับคณะ และแต่งตั้งผู้รับผิดชอบงานด้านประกัน
คุณภาพของหน่วยงาน เพ่ือด าเนินการด้านการประกันคุณภาพในระดับคณะ/หน่วยงานก าหนดมาตรฐานและตัวชี้วัด
ของมหาวิทยาลัยเพื่อใช้เป็นแนวทางในการด าเนินงานด้านการประกันคุณภาพ 
   4.  จัดท าคู่มือการประกันคุณภาพและเอกสารการจัดการความรู้ ให้กับหน่วยงาน 
   5.  แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในเพ่ือติดตามและตรวจสอบการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายใน 
   6.  มีการวิเคราะห์ตนเองของหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย  โดยจัดรายท างานการประเมินตนเอง 
(SAR) ทั้งระดับคณะ และหน่วยงานสายสนับสนุน 
   7.  มีการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในทุกปีการศึกษา รวมถึงการประเมินผลการปฏิบัติราชการ
ตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ 
  8.  การปรับปรุงและการพัฒนาผลการด าเนินงานที่ยังเป็นจุดอ่อน 
  9.  สร้างระบบฐานข้อมูลและติดตามผลการด าเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษา 
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  10. สร้างระบบติดตามการด าเนินงานตามโครงการที่เก่ียวข้องกับการประกันคุณภาพอย่างสม่ าเสมอ 
  11. สร้างระบบการสื่อสารข้อมูลในหน่วยงานย่อยของมหาวิทยาลัยให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
  12. ถ่ายทอดองค์ความรู้ และน าไปสู่การวัดผลผลิต และผลลัพธ์เพ่ือท าการประกันคุณภาพการศึกษา
ในทุกขั้นตอน ในการมอบหมายความรับผิดชอบ และอ านาจหน้าที่ที่สอดคล้องกับพันธกิจมหาวิทยาลัยรวมถึงการ
รายงานผลการปฏิบัติงานที่สามารถตรวจสอบได้โดยตัวชี้วิดที่ชัดเจน 
   13.  การสร้างเครือข่ายการพัฒนาคุณภาพกับหน่วยงานภายในและภายนอก 
   14.  การประชาสัมพันธ์ข่าวสารด้านการประกันคุณภาพให้กับหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยอย่างต่อเนื่อง 

เพ่ือให้การประกันคุณภาพการศึกษาเกิดประโยชน์จึงควรมีแนวทางการจัดกระบวนการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายในตามวงจรคุณภาพ ประกอบด้วย 4 ขั้นตอน คือ การวางแผน (Plan) การด าเนินงาน และเก็บข้อมูล 
(Do) การประเมินคุณภาพ (Check/Study) และการเสนอแนวทางการปรับปรุง (Act) โดยมี รายละเอียด ดังนี้ 

P = เริ่มกระบวนการวางแผนการประเมินตั้งแต่ต้นปีการศึกษา โดยน าผลการประเมินปีก่อนหน้านี้ มาใช้เป็น
ข้อมูลในการวางแผน โดยต้องเก็บข้อมูลตั้งแต่ต้นปีการศึกษา  

D = ด าเนินงานและเก็บข้อมูลบันทึกผลการด าเนินงานตั้งแต่ต้นปีการศึกษา คือ เดือนแรกจนถึงเดือน 
สุดท้ายของปีการศึกษา  

C/S = ด าเนินการประเมินคุณภาพในระดับหลักสูตร ระดับคณะ และระดับสถาบัน เป็นระยะอย่าง ต่อเนื่อง  
A = วางแผนปรับปรุงและด าเนินการปรับปรุงตามผลการประเมิน โดยคณะกรรมการบริหารระดับ หลักสูตร 

ระดับคณะ และระดับสถาบัน โดยน าข้อเสนอแนะและผลการประเมินของคณะกรรมการประเมิน คุณภาพภายในมา
วางแผนปรับปรุงการด าเนินงาน (รวมทั้งข้อเสนอแนะของสภามหาวิทยาลัย) มาจัดท า แผนปฏิบัติการประจ าปีและ
เสนอตั้งงบประมาณปีถัดไป หรือจัดท าโครงการพัฒนาและเสนอใช้งบประมาณกลางปีหรืองบประมาณพิเศษก็ได้  

วิธีการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ก าหนดไว้ ดังนี้  
1. มหาวิทยาลัยวางแผนการประกันคุณภาพการศึกษาภายในประจ าปีการศึกษาใหม่  
2. มหาวิทยาลัยเก็บข้อมูลระยะ 12 เดือน ตามตัวบ่งชี้ที่ได้ประกาศใช้บนระบบ CHE QA Online และให้มีการ

ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในเป็นประจาทุกปี ทั้งระดับหลักสูตร ระดับคณะ และระดับสถาบัน  
3. หลักสูตรเตรียมการประเมินตนเองระดับหลักสูตรและจัดท ารายงานการประเมินตนเองระดับ 

หลักสูตรผ่านระบบ CHE QA Online  
4. คณะหรือหน่วยงานเทียบเท่าน าผลการประเมินระดับหลักสูตรมาจัดท ารายงานการประเมินตนเอง ระดับคณะ  
5. คณะหรือหน่วยงานเทียบเท่าประเมินตนเองบนระบบ CHE QA Online และยืนยันผลการประเมิน 

หลักสูตรที่ได้รับการประเมินแล้ว  
6. มหาวิทยาลัยน าผลการประเมินระดับหลักสูตร ผลการประเมินระดับคณะมาจัดท า รายงาน  

การประเมินตนเองระดับสถาบัน  
7. มหาวิทยาลัยประเมินตนเองบนระบบ CHE QA Online และยืนยันผลการประเมินตนเองระดับ หลักสูตร 

ระดับคณะ พร้อมน าผลการประเมินเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาวางแผนพัฒนามหาวิทยาลัยในปีการศึกษาถัดไป  
8. ผู้บริหารของมหาวิทยาลัยน าผลการประเมินและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการประเมินคุณภาพ ภายใน

ที่มหาวิทยาลัยแต่งตั้ง (รวมทั้งข้อเสนอแนะของสภามหาวิทยาลัย) มาวางแผนปรับปรุงการด าเนินงาน แผนปฏิบัติการ



 19   

ประจ าปี และแผนกลยุทธ์  
9. ส่งรายงานประจ าปีที่เป็นรายงานการประเมินคุณภาพภายใน ผ่านระบบ CHE QA Online ภายใน 120 

วัน นับจากสิ้นปีการศึกษา  
มหาวิทยาลัยราชภัฏต้องมีการประเมินตนเองตามตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประกันคุณภาพภายใน  

ทุกปีการศึกษา ทั้งระดับหลักสูตร ระดับคณะ และระดับสถาบัน ตามล าดับ โดยมหาวิทยาลัยราชภัฏเป็นผู้แต่งตั้ง
คณะกรรมการประเมิน และส่งผลการประเมินให้หน่วยงานต้นสังกัดทราบผ่านระบบฐานข้อมูล ด้านการประกัน
คุณภาพ (CHE QA Online) ทั้งนี้ คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในระดับหลักสูตร 1 ชุด อาจประเมินได้
มากกว่าหนึ่งหลักสูตรหากเป็นหลักสูตรในสาขาวิชาเดียวกัน เช่น หลักสูตรสาขาวิชาเดียวกันทั้ง ในระดับปริญญาตรี
และบัณฑิตศึกษา  

ส าหรับแนวทางการด า เนินการประกันคุณภาพ ภายในระดับหลักสูตร  มหาวิทยาลัยราชภัฏ  
ต้องด าเนินการเป็นประจ าทุกปี โดยหลักสูตรสามารถแต่งตั้งอาจารย์ประจ าหลักสูตร หรือผู้ประเมินคุณภาพ 
การศึกษาภายในของมหาวิทยาลัย หรือผู้ทรงคุณวุฒิที่ขึ้นทะเบียนของมหาวิทยาลัยราชภัฏ และเป็นคนก้าวทัน ความ
ทันสมัยของหลักสูตรมาประเมินหลักสูตร และรายงานผ่านระบบ CHE QA Online  

ในกรณีที่ต้องการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ พ.ศ. 2552 องค์ประกอบของคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตรให้ด าเนินการ
ตามหลักเกณฑ์ท่ีคณะกรรมการมาตรฐานการอุดมศึกษา ก าหนดไว้ดังนี้  

- ผู้ประเมินคุณภาพภายในจ านวนอย่างน้อย 3 คน ซึ่งมีคุณวุฒิตรงหรือสัมพันธ์กับสาขาวิชาที่ขอรับการ
ประเมิน โดยเกินกว่ากึ่งหนึ่งเป็นผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกมหาวิทยาลัย และอย่างน้อยหนึ่งคนของผู้ทรงคุณวุฒิภาย
นอกนั้นต้องมีคุณวุฒิตรงกับสาขาวิชาที่ขอรับการประเมิน ทั้งนี้  ประธานกรรมการต้องเป็นผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอก
มหาวิทยาลัย 

 -  คณะกรรมการทุกคนต้องเป็นผู้ที่ขึ้นทะเบียนผู้ประเมินคุณภาพภายในระดับหลักสูตรของส านักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา  
คุณสมบัติเฉพาะของคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตรของแต่ละระดับการศึกษา เป็นดังนี้ 

-  ระดับปริญญาตรี คณะกรรมการมีคุณวุฒิปริญญาโทขึ้นไปหรือด ารงต าแหน่งทางวิชาการ ระดับ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ขึ้นไป 

-  ระดับปริญญาโท คณะกรรมการมีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือด ารงต าแหน่งทางวิชาการระดับ 
รองศาสตราจารย์ขึ้นไป 

-  ระดับปริญญาเอก คณะกรรมการมีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือด ารงต าแหน่งทางวิชาการระดับ 
ศาสตราจารย์ขึ้นไป 

ในกรณีที่ประสงค์น าผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับอุดมศึกษาในระดับสถาบันไปใช้ใน  
การประเมินผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการของสถาบันอุดมศึกษาของส านักงาน
คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ องค์ประกอบของคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
ระดับอุดมศึกษา ระดับสถาบัน ก าหนดไว้ดังนี้ 

-  ผู้ทรงคุณวุฒิ จ านวนอย่างน้อย 5 คน ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับขนาดของสถาบัน 
-  ประธานกรรมการประเมินฯ เป็นผู้ประเมินจากภายนอกสถาบันที่ขึ้นทะเบียนประธานคณะกรรมการ
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ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
-  กรรมการประเมินฯ เป็นผู้ประเมินจากภายนอกสถาบันที่ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรผู้ประเมินของ สกอ. 

อย่างน้อยร้อยละ 50 ส่วนผู้ประเมินจากภายในสถาบันต้องผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรผู้ประเมินของ สกอ. หรือที่
สถาบันจัดฝึกอบรมให้โดยใช้หลักสูตรของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาคุณสมบัติเฉพาะของคณะกรรมการ
ประเมินคุณภาพภายในระดับสถาบัน เป็นดังนี้ 

1)  ประธานกรรมการ 
-  ผู้ที่เป็นหรือเคยเป็นผู้บริหารระดับคณบดีหรือเทียบเท่าขึ้นไปและมีประสบการณ์เป็นผู้ประเมิน

คุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษา ในระดับคณะหรือเทียบเท่า หรือ 
-  ผู้ที่มีตต าแหน่งทางวิชาการระดับผู้ช่วยศาสตรา จารย์ขึ้นไป และมีประสบการณ์เป็น 

ผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษา ในระดับคณะหรือเทียบเท่าข้ึนไป หรือ 
-  ผู้ที่ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาพิจารณาแล้วว่ามีความเหมาะสม 

2)  กรรมการ 
-  กรณีเปน็อาจารย์ ต้องท าหน้าที่เป็นอาจารย์ประจ ามาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี 
-  กรณี เป็นฝ่ ายสนับสนุน ต้องท าหน้าที่ ในระดับผู้ อ านวยการหน่วยงานขึ้นไปมาแล้ว 

ไม่น้อยกว่า 2 ปี 
 

หมายเหตุ  
1. แนวทางการด าเนินการงานส าหรับหลักสูตรที่ขอปิด าเนินการ หรืองดรับนักศึกษา หรือไม่มีนักศึกษา มาสมัคร

เรียนที่กาหนดไว้ คือ กรณีหลักสูตรที่สภามหาวิทยาลัยเห็นชอบ/อนุมัติให้ปิดด าเนินการต้องแจ้งให้ สกอ. รับทราบ  
หากหลักสูตรยังมีนักศึกษาคงค้างอยู่ อาจารย์ประจ าหลักสูตรดังกล่าวยังต้องท าหน้าที่อาจารย์ ประจ าหลักสูตรต่อไปและ
จัดการเรียนการสอนจนกว่านักศึกษาคนสุดท้ายจะสาเร็จการศึกษา ทั้งนี้ สถาบันอุดมศึกษายังต้องด าเนินการประเมินตนเอง
ระดับหลักสูตรเป็นประจ าทุกปี โดยประเมินองค์ประกอบ ที่ 1 การก ากับมาตรฐาน และองค์ประกอบที่เกี่ยวข้อง เฉพาะตัวบ่งชี้ที่
มีการด าเนินการ เพื่อน าาผลที่ได้มา ประกอบการพิจารณาปรับปรุงกระบวนการหรือพิจารณาด าเนินการอ่ืนๆ ต่อไป โดยคานึงถึง
ประโยชน์จาก การประเมิน เพื่อให้เกิดการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานของหลักสูตรเป็นส าคัญ อนึ่งการประเมินตนเอง ดังกล่าว
เป็นการด าเนินการภายในของหลักสูตร คณะ หรือสถาบัน โดยรายงานผลการด าเนินงานของหลักสูตร เฉพาะตัวบ่งชี้ที่มี 
การด าเนินงานในการค านวณค่าคะแนนของหลักสูตรให้คิดเฉพาะตัวบ่งชี้ที่มีการประเมิน เท่านั้น และด าเนินการผ่านระบบ CHE 
QA Online  

2. หลักในการพิจารณาสาหรับตัวบ่งชี้การประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตรที่เป็น ตัวบ่งชี้
กระบวนการ (3.1, 3.2, 4.1, 5.1, 5.2, 5.3 และ 6.1)  

การพิจารณาตัดสินผลการประเมินตัวบ่ งชี้ เชิ งคุณภาพในระดับหลั กสูตรที่ เน้นกระบวนการ เพื่ อใ ห้ 
ผู้ประเมินน าไปใช้ในการตัดสินผลการประเมินให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน ให้ยึดหลักการ คือ หลักสูตรควร ก าหนดผลลัพธ์ซึ่ง
แสดงคุณภาพที่ต้องการจากกระบวนการที่ได้ออกแบบ โดยอธิบายวิธีการด าเนินงานที่น าไปสู่ ผลลัพธ์ที่ต้องการ มีการ
ทบทวน/ประเมิน/ศึกษา ผลการด าเนินงานที่เทียบกับผลลัพธ์ที่กาหนด หากหลักสูตร ไม่ได้ผลลัพธ์ตามที่ต้องการ ให้อธิบาย
ว่ามีการปรับปรุงวิธีการท างานอย่างไร เพื่อน าไปสู่ผลลัพธ์ที่ต้องการ (หมายเหตุ : ให้พิจารณาผลการด าเนินงานในภาพรวม 
ไม่ควรพิจารณาแต่ละประเด็นย่อย และกรณีจะให้ คะแนนระดับ 4 หรือ 5 ต้องมีค าอธิบายที่เห็นเป็นรูปธรรม) 



 

 
กรณีศึกษา หมายถึง งานเขียนที่เกิดจากการศึกษาบุคคลหรือสถาบัน (หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน รัฐบาล ฯลฯ) 
ศึกษาเหตุการณ์ การบริหารจัดการ คดี หรือกรณีที่เกิดขึ้นจริงมาจัดท าเป็นกรณีศึกษา เพ่ือใช้ในการสอน (Teaching 
Case Study) ทั้งนี้ โดยเป็นการรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ตามหลักวิชาการถึงสาเหตุ ของปัญหา และปัจจัยอ่ืนๆ น ามา
ประกอบการตัดสินใจ และก าหนดทางเลือกในการแก้ปัญหาตามหลักวิชา หรือท าข้อเสนอในการพัฒนาองค์กร หรือ
เพ่ือให้เกิดความเข้าใจในพฤติกรรมของบุคคลหรือพฤติกรรมของ องค์กรเพ่ือกระตุ้นให้ผู้เรียน คิดวิเคราะห์ หาเหตุผล 
และแนวทางในการตัดสินใจตามหลักวิชาการ หรือ เพ่ือวิเคราะห์ข้อเท็จจริง และการใช้ดุจพินิจตัดสินในคดีนั้นๆ  

จ านวนกรณีศึกษาท่ีจะน ามาแทนผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่นให้เป็นไปตามที่ ก.พ.อ. ก าหนด  
 

กรอบอ้างอิงความสามารถทางภาษาอังกฤษที่เป็นสากล (The Common European Framework of Reference 
for Languages: CEFR) หมายถึง ระดับความสามารถทางภาษาอังกฤษที่เป็นสากลที่มุ่งเน้นในการพัฒนา “ทักษะการ
ใช้ภาษา (English Proficiency) ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ” ได้แบ่ง ความสามารถทางภาษาอังฤษออกเป็น 6 
ระดับ ดังนี้  
 

ระดับ  ค าอธิบาย 

A1  ผู้เรียนสามารถใช้และเข้าใจประโยคง่ายๆ ในชีวิตประจ าวัน สามารถแนะนาตัวเอง ผู้อื่น ท้ังยังสามารถ ตั้งคพถามเกี่ยวกับบุคคลอื่น
ได ้เช่น เขาอยู่ไหน รู้จักใครบ้าง มีอะไรบ้างและตอบคาถามเหล่าน้ีได้ ท้ังยัง สามารถเข้าใจบทสนทนาเมื่อคู่สนทนาพูดช้าชัดเจน  

A2  ผู้เรียนสามารถใช้และเข้าใจประโยคในชีวิตประจ าวันในระดับกลาง เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับครอบครัว การจับจ่าย ใช้สอย สถานท่ี 
ภูมิศาสตร์ การท างาน และสามารถสื่อสารในประโยคในการแลกเปลี่ยนข้อมูลท่ัวไป และ การใช้ชีวิตประจ าวัน สามารถบรรยาย
ความฝัน ความคาดหวัง ประวัติ สิ่งแวดล้อม และสิ่งอื่นๆ ท่ีจ าเป็น ต้องใช้  

B1  ผู้เรียนสามารถพูด เขียน และจับใจความส าคัญของข้อความท่ัวๆ ไปได้ เมื่อเป็นหัวข้อท่ีคุ้นเคย หรือสนใจ เช่น การท างาน โรงเรียน 
เวลาว่าง ฯลฯ สามารถจัดการกับสถานการณ์ต่างๆ ท่ีเกิดขึ้นระหว่างการเดินทางใน ประเทศท่ีใช้ภาษาได้ สามารถบรรยาย
ประสบการณ์ เหตุการณ์ ความฝัน ความหวัง พร้อมให้เหตุผลสั้นๆ ได้  

B2  ผู้เรียนมีความสามารถในการใช้ภาษาในระดับดี สามารถใช้ภาษา พูดและเขียนได้แทบทุกเรื่อง อย่างถูกต้อง คล่องแคล่วขึ้น รวมท้ัง
สามารถจะอ่านและท าความเข้าใจบทความท่ีมีเน้ือหาขึ้นได้  

C1  ผู้เรียนสามารถเข้าใจข้อความยาวๆ ท่ีซับซ้อนในหัวข้อท่ีหลากหลาย และเข้าใจความแฝงได้ สามารถแสดง ความคิด ความรู้สึกของ
ตนได้อย่างเป็นธรรมชาติ โดยไม่ต้องหยุดคิดหาคาศัพท์ สามารถใช้ภาษาท้ังใน ด้านสังคมการท างานหรือด้านการศึกษาได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ สามารถพูดและเขียนข้อความท่ีซับซ้อนได้ อย่างชัดเจนและถูกต้องตามโครงสร้างไวยากรณ์ พร้อมท้ังสามารถใช้
ค าเชื่อมประโยคได้อย่างถูกต้อง  

C2  ผู้เรียนมีความสามารถในการใช้ภาษาได้อย่างดีเยี่ยมใกล้เคียงเจ้าของภาษา สามารถใช้ภาษามาตรฐานได้อย่าง สละสลวย ถูกต้อง
ตามจุดประสงค์ท่ีจะสื่อสารได้ดี สามารถอ่านบทความท่ีเป็นภาษาต้นฉบับ (โดยเฉพาะอย่าง ยิ่งด้านวรรณกรรม) ได้เข้าใจ สามารถ
และเลือกใช้ภาษาส าหรับพูดและเขียนได้อย่างเหมาะสม  
 

 

ทั้งนี้ สามารถสรุปเป็นตารางเปรียบเทียบกรอบความสามารถทางภาษาอังกฤษท่ีเป็นสากล ( The Common 
European Framework of Reference for Languages: CEFR) ตามประกาศของกระทรวงศึกษาธิการ ตามระดับ
การศึกษา ดังนี้  
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CEFR Level TOEIC TOEFL Paper TOEFL CBT TOEFL IBT IELTS CU-TEP 
 0-110  0-310  0-30  0-8  0-1  n/a  
2  110-250  310-343  33-60  9-18  1-1.5  n/a  

ป.ตรี  380  347-393  63-90  19-29  2-2.5  n/a  
B1  255-400  397-433  93-120  30-40  3-3.5   

ป.โท  450  437-473  123-150  41-52  4  n/a  
B2  405-600  477-510  153-180  53-64  4.5-5  ประมาณ 60  

ป.เอก  520*  513-547  183-210  65-78  5.5-6  ประมาณ 75  
C1  605-780  550-587  213-240  79-95  6.5-7  ประมาณ 90  
C2  785-990  590-677  243-300  96-120  7.5-9  ประมาณ 120  
 Top Score  Top Score  Top Score  Top Score  Top Score  Top Score  
 990  677  300  120  9  120  

 

กลุ่มเป้าหมาย หมายถึง ชุมชนหรือหน่วยงานหรือสถาบันภายนอกมหาวิทยาลัย ที่เป็นเป้าหมายหลักในการให้บริการ
วิชาการของมหาวิทยาลัย เพ่ือให้หน่วยงานดังกล่าวเกิดการพัฒนาขึ้น อันเป็นผลจาก การให้บริการวิชาการของ
มหาวิทยาลัย  
 

การจัดการความรู้ (Knowledge Management : KM) หมายถึง การรวบรวมองค์ความรู้ที่มีอยู่ ในองค์กร  
ซึ่งกระจัดกระจายอยู่ในตัวบุคคลหรือเอกสารมาพัฒนาให้เป็นระบบ เพ่ือให้ทุกคนในองค์กรสามารถเข้าถึง ความรู้
และพัฒนาตนเองให้เป็นผู้รู้ รวมทั้งปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ อันจะส่งผลให้องค์กรมี ความสามารถในเชิง
แข่งขันสูงสุดโดยที่ความรู้มี 2 ประเภทคือ  
  1. ความรู้ที่ฝังอยู่ ในคน (Tacit Knowledge) เป็นความรู้ที่ ได้จากประสบการณ์ พรสวรรค์หรือ 
สัญชาตญาณของแต่ละบุคคลในการท าความเข้าใจในสิ่งต่างๆ เป็นความรู้ที่ไม่สามารถถ่ายทอดออกมาเป็น ค าพูด
หรือลายลักษณ์อักษรได้โดยง่าย เช่น ทักษะในการท างาน งานฝีมือ หรือการคิดเชิงวิเคราะห์ บางครั้งจึง เรียกว่าเป็น
ความรู้แบบนามธรรม  
  2. ความรู้ที่ชัดแจ้ง (ExplicitKnowledge) เป็นความรู้ที่สามารถรวบรวมถ่ายทอดได้โดยผ่านวิธีต่างๆ เช่น 
การบันทึกเป็นลายลักษณ์อักษร ทฤษฎีคู่มือต่างๆ และบางครั้งเรียกว่าเป็นความรู้แบบรูปธรรม  

นพ.วิจารณ์ พานิช ได้ให้ความหมายของค าว่า “การจัดการความรู้” คือ เครื่องมือเพ่ือการบรรลุเป้าหมาย 
อย่างน้อย 4 ประการไปพร้อมๆ กัน ได้แก่ บรรลุเป้าหมายของงาน บรรลุเป้าหมายการพัฒนาคน บรรลุเป้าหมาย 
การพัฒนาองค์กรไปเป็นองค์กรเรียนรู้ และบรรลุความเป็นชุมชน เป็นหมู่คณะ ความเอ้ืออาทรระหว่างกัน 

การจัดการความรู้เป็นการด าเนินการอย่างน้อย 6 ประการต่อความรู้ ได้แก่  
(1) การก าหนดความรู้หลักท่ีจ าเป็นหรือส าคัญต่องานหรือกิจกรรมของกลุ่มหรือองค์กร  
(2) การเสาะหาความรู้ที่ต้องการ  
(3) การปรับปรุงดัดแปลงหรือสร้างความรู้บางส่วนให้เหมาะต่อการใช้งานของตน  
(4) การประยุกต์ใช้ความรู้ในกิจการงานของตน  
(5) การน าประสบการณ์จากการท างานและการประยุกต์ใช้ความรู้มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้และสกัด 

 “ขุมความรู้” ออกมาบันทึกไว้  
(6) การจดบันทึก “ขุมความรู้” และ “แก่นความรู้” ส าหรับไว้ใช้งานและปรับปรุงเป็นชุด ความรู้ 
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ทีค่รบถ้วนลุ่มลึกและเชื่อมโยงมากขึ้นเหมาะต่อการใช้งานมากยิ่งข้ึน  
โดยที่การด าเนินการ 6 ประการนี้ บูรณาการเป็นเนื้อเดียวกัน ความรู้ที่เกี่ยวข้องเป็นทั้งความรู้ ชัดแจ้งอยู่ในรูป

ของตัวหนังสือหรือรหัสอย่างอ่ืนที่ เข้าใจได้ทั่วไป (Explicit Knowledge) และความรู้ฝังลึกอยู่ ในสมอง (Tacit 
Knowledge) ที่อยู่ในคนทั้งที่อยู่ในใจ (ความเชื่อค่านิยม) อยู่ในสมอง (เหตุผล) และอยู่ในมือ และส่วนอ่ืนๆ ของร่างกาย 
(ทักษะในการปฏิบัติ) การจัดการความรู้เป็นกิจกรรมที่คนจ านวนหนึ่งท าร่วมกัน ไม่ใช่กิจกรรมที่ท าโดยคนคนเดียว  
 

การจัดกิจกรรมนักศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาของชาติ หมายถึง การจัดกิจกรรมเพ่ือให้นักศึกษามีผลลัพธ์การ
เรียนรู้ตามมาตรฐานการศึกษาของชาติ ทั้ง 3 ด้าน ได้แก่ ผู้เรียนรู้ ผู้ร่วมสร้างสรรค์นวัตกรรม และพลเมืองที่เข้มแข็ง  
 

การตีพิมพ์ในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง หมายถึง การตีพิมพ์ผลงานวิชาการฉบับสมบูรณ์ในลักษณะของรายงาน 
สืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ วารสารวิชาการ หรือสิ่งพิมพ์ทางวิชาการในระดับมหาวิทยาลัยหรือ ระดับคณะและ
ต้องเป็นผลงานที่ผ่านการกลั่นกรอง (Peer Review) โดยมบีุคคลภายนอกมหาวิทยาลัยร่วมเป็น กรรมการพิจารณาด้วย 
  

การเทียบเคียงผลการด าเนินงาน (Benchmarking) หมายถึง วิธีการในการวัดและเปรียบเทียบผลผลิต บริการและ
วิธีการปฏิบัติกับองค์กรที่สามารถท าได้ดีกว่า เพ่ือน าผลการเปรียบเทียบมาใช้ในการปรับปรุง องค์กรของตน เพ่ือมุ่ง
ความเป็นเลิศทางธุรกิจ  
 

การบูรณาการ (Integration) หมายถึง การผสมกลมกลืนของแผน กระบวนการ สารสนเทศ การจัดสรร ทรัพยากร 
การปฏิบัติการ ผลลัพธ์ และการวิเคราะห์ เพ่ือสนับสนุนเป้าประสงค์ท่ีส าคัญของมหาวิทยาลัย (Organization – Wide 
goal) การบูรณาการที่มีประสิทธิผลเป็นมากกว่าความสอดคล้องไปในแนวทางเดียวกัน (Alignment) ซึ่งการด าเนินการ
ของแต่ละองค์ประกอบภายในระบบการจัดการ ผลการด าเนินการมีความเชื่อมโยงกันเป็นหนึ่งเดียวอย่างสมบูรณ์  
 

การเผยแพร่งานสร้างสรรค์ในระดับความร่วมมือระหว่างประเทศ หมายถึง โครงการร่วมมือระหว่างประเทศไทย
กับประเทศอ่ืน  
 

การเผยแพร่งานสร้างสรรค์ในระดับนานาชาติ หมายถึง การเผยแพร่ที่เปิดกว้างส าหรับทุกประเทศ (อย่างน้อย 5 
ประเทศ ที่ไม่ได้อยู่ในกลุ่มอาเซียน)  
 

การเผยแพร่งานสร้างสรรค์ในระดับภูมิภาคอาเซียน หมายถึง การเผยแพร่เฉพาะในกลุ่มอาเซียน 10 ประเทศ 
(อย่างน้อย 5 ประเทศนับรวมประเทศไทยด้วย) และการให้คะแนนตามแหล่งเผยแพร่ ไม่จ าเป็นต้องไปแสดงใน
ต่างประเทศ  
 

การเผยแพร่ผลงานวิจัยในที่ประชุมวิชาการระดับชาติ หมายถึง การน าเสนอบทความวิจัยในที่ประชุมวิชาการและ
บทความฉบับสมบูรณ์ (Full Paper) ได้รับการตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุม (Proceedings) โดยมีกอง
บรรณาธิการจัดท ารายงานการประชุมหรือคณะกรรมการจัดประชุม ประกอบด้วย ศาสตราจารย์ หรือผู้ทรงคุณวุฒิ
ระดับปริญญาเอก หรือผู้ทรงคุณวุฒิที่มีผลงานเป็นที่ยอมรับในสาขาวิชานั้นๆ จากนอกมหาวิทยาลัยเจ้าภาพอย่าง
น้อยร้อยละ 25 โดยต้องมีผู้ประเมินบทความที่เป็นผู้เชี่ยวชาญในสาขา นั้นด้วยและมีบทความที่มาจากหน่วยงาน
ภายนอกมหาวิทยาลัยอย่างน้อย 3 หน่วยงาน และรวมกันแล้ว ไม่น้อยกว่าร้อยละ 25  
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การเผยแพร่ผลงานวิจัยในที่ประชุมวิชาการระดับนานาชาติ หมายถึง การน าเสนอบทความวิจัยในที่ประชุม
วิชาการ และบทความฉบับสมบูรณ์ (Full Paper) ได้รับการตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุม(Proceedings) 
โดยมีกองบรรณาธิการจัดท ารายงานฯ หรือคณะกรรมการจัดประชุม ประกอบด้วย ศาสตราจารย์ หรือผู้ทรงคุณวุฒิ
ระดับปริญญาเอก หรือผู้ทรงคุณวุฒิที่มีผลงานเป็นที่ยอมรับในสาขาวิชานั้นๆ จากต่างประเทศอย่างน้อยร้อยละ 25 
และมีผู้ประเมินบทความที่เป็นผู้เชี่ยวชาญในสาขานั้นและบทความที่มาจากต่างประเทศอย่างน้อย 3 ประเทศและ
รวมกันแล้วไม่น้อยกว่าร้อยละ 25  
 

การสร้างคุณค่าทางศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทย หมายถึง กระบวนการส าคัญที่สร้างประโยชน์ให้แก่ 
ผู้รับบริการ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย หรือส่งผลต่อการบรรลุพันธกิจหลักของส่วนราชการ  
 

งานวิจัย หมายถึง กระบวนการที่มีระเบียบแบบแผนในการค้นหาค าตอบของปัญหา หรือการเสาะแสวงหา ความรู้
ใหม่ ตลอดจนถึงการประดิษฐ์คิดค้นที่ผ่านกระบวนการศึกษาค้นคว้า หรือทดลองวิเคราะห์ และตีความข้อมูล 
ตลอดจนสรุปผลอย่างเป็นระบบ  
 

งานวิจัย งานสร้างสรรค์ หรือนวัตกรรมที่น าไปใช้ประโยชน์ หมายถึง งานวิจัย งานสร้างสรรค์ หรือนวัตกรรมที่ได้
น าไปใช้ประโยชน์ตามวัตถุประสงค์ท่ีระบุไว้ในโครงการ โครงการวิจัย และรายงานการวิจัยอย่างถูกต้อง สามารถน าไปสู่
การแก้ไขปัญหาได้อย่างเป็นรูปธรรม มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ในการประยุกต์ใช้กับ กลุ่มเป้าหมาย โดยมีหลักฐานเชิง
ประจักษ์ถึงการน าไปใช้จนก่อให้เกิดประโยชน์ได้จริงอย่างชัดเจน ตามวัตถุประสงค์ ต้องได้การรับรองการใช้ประโยชน์
จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หรือการรับรอง/การตรวจ รับงานจากหน่วยงานที่ว่าจ้างภายนอกมหาวิทยาลัย  

ประเภทของการใช้ประโยชน์จากงานวิจัย งานสร้างสรรค์ หรือนวัตกรรมที่สามารถน าไปสู่การแก้ไข ปัญหาได้
อย่างเป็นรูปธรรม ได้แก่ การใช้ประโยชน์ในเชิงสาธารณะ การใช้ประโยชน์ในเชิงนโยบาย การใช้ ประโยชน์ในเชิง
พาณิชย์ การใช้ประโยชน์ทางอ้อมของงานวิจัย งานสร้างสรรค์ หรือนวัตกรรม และการใช้ ประโยชน์เพ่ือพัฒนาท้องถิ่น  
 

งานสร้างสรรค์ หมายถึง ผลงานศิลปะและสิ่งประดิษฐ์ทางศิลปะประเภทต่างๆ ที่มีความเป็นนวัตกรรม โดยมี 
การศึกษาค้นคว้าอย่างเป็นระบบ ที่เหมาะสมตามประเภทของงานศิลปะ ซึ่งมีแนวทางการทดลองหรือ การพัฒนา
จากแนวคิดสร้างสรรค์เดิม เพ่ือเป็นต้นแบบหรือความสามารถในการบุกเบิกศาสตร์อันก่อให้เกิด คุณค่าทางสุนทรีย์
และคุณประโยชน์ที่เป็นที่ยอมรับในวงวิชาชีพตามการจัดกลุ่มศิลปะของอาเซียน งานสร้างสรรค์ทางศิลปะ ได้แก่ (1) 
ทัศนศิลป์ (Visual Art) ประกอบด้วยผลงานด้านจิตรกรรม ประติมากรรม ภาพพิมพ์ ภาพถ่าย ภาพยนตร์ สื่อประสม 
สถาปัตยกรรมและงานออกแบบประเภทอ่ืนๆ (2) ศิลปะการแสดง (Performance Arts) ประกอบด้วยดุริยางคศิลป์ 
นาฏยศิลป์ รวมทั้งการแสดงรูปแบบต่างๆ และ (3) วรรณศิลป์ (Literature) ซึ่งประกอบด้วยบทประพันธ์และกวี
นิพนธ์รูปแบบต่างๆ 
 

นวัตกรรม หมายถึง ผลิตภัณฑ์ สิ่งประดิษฐ์ บริการ กรรมวิธีที่เก่ียวกับการผลิตการจัดโครงสร้างองค์กร ระบบบริหาร
จัดการ การบริหารการเงิน ธุรกิจ การตลาดหรือในการอ่ืนใด ทั้งนี้ ซึ่งเป็นสิ่งใหม่หรือพัฒนาให้ดีขึ้น กว่าเดิมอย่างมี
นัยส าคัญ และน าไปใช้ประโยชน์ได้ในวงกว้าง ทั้งในเชิงพาณิชย์และสาธารณะ  
 

แนวโน้ม (Trends) หมายถึง สารสนเทศที่เป็นตัวเลข ซึ่งแสดงให้เห็นทิศทางและอัตราการเปลี่ยนแปลงของ ผลลัพธ์
ของสถาบัน หรือความคงเส้นคงวาของผลการด าเนินการในแต่ละช่วงเวลา แนวโน้มแสดงผลการด าเนินการของสถาบัน
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ตามล าดับเวลา โดยทั่วไปการแสดงแนวโน้มได้จะต้องมีข้อมูลในอดีตอย่างน้อย สามจุด (ไม่รวมค่าคาดการณ์) ทั้งนี้ในทาง
สถิติ อาจจ าเป็นต้องแสดงจ านวนข้อมูลมากกว่านี้เพ่ือยืนยันแนวโน้ม ระยะห่างระหว่างจุดข้อมูลที่แสดงแนวโน้มข้ึนกับ
รอบเวลาของกระบวนการที่น าเสนอ หากรอบเวลาสั้น ต้องมีการวัดถี่ขึ้น ในขณะที่รอบเวลาที่ยาวกว่า อาจต้องใช้ช่วง
เวลานาน จึงจะทราบแนวโน้มที่สื่อความหมายได้ชัดเจน  
 

แนวปฏิบัติที่ดี หมายถึง วิธีปฏิบัติหรือขั้นตอนการปฏิบัติที่ท าให้มหาวิทยาลัยประสบความส าเร็จหรือสู่ความเป็นเลิศ
ตามเป้าหมาย เป็นที่ยอมรับในวงวิชาการหรือวิชาชีพนั้นๆ มีหลักฐานของความส าเร็จปรากฏ ชัดเจนโดยมีการสรุปวิธี
ปฏิบัติหรือขั้นตอนการปฏิบัติ ตลอดจนความรู้และประสบการณ์ บันทึกเป็นเอกสารเผยแพร่ให้หน่วยงานภายในหรือ
ภายนอกสามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้  
 

ประสบการณ์ด้านการท าวิจัย หมายถึง มีประสบการณ์ด้านการท าวิจัยเป็นผลส าเร็จมาแล้ว โดยมีหลักฐาน  
เป็นผลงานที่น าเสนอในที่ประชุมวิชาการที่มีรายงานการประชุม (Proceedings) ที่มีกรรมการภายนอกมาร่วม 
กลั่นกรอง (Peer Review) หรือตีพิมพ์ในวารสารหรือสิ่งพิมพ์ทางวิชาการที่มีกรรมการภายนอกมาร่วม กลั่นกรอง 
(Peer Review) หรือเป็นผลงานที่เป็นรูปเล่ม ซึ่งน าเสนอแหล่งทุนวิจัยหรือน าเสนอผู้ว่าจ้างในการท าวิจัยนั้นๆ และ
เป็นผลงานที่แหล่งทุนวิจัยหรือผู้ว่าจ้างวิจัยได้ตรวจรับงานเรียบร้อยแล้ว ซึ่งเป็น ผลงานวิจัยที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของ
การศึกษาเพ่ือรับปริญญาของอาจารย์ประจ าหลักสูตร โดยให้รายงานผลงานวิจัยของอาจารย์ประจ าหลักสูตรทุกคนไว้
ในเอกสารหลักสูตร ทั้งนี้การรายงานผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์ ให้รายงานในลักษณะของการเขียนบรรณานุกรมหรือการ
เขียนเอกสารอ้างอิงทางวิชาการ กล่าวคือระบุชื่อ เจ้าของผลงาน ชื่อผลงาน ปีที่พิมพ์ และแหล่งตีพิมพ์เผยแพร่ผลงาน  
 

ผลงานที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติ หมายถึง บทความจากผลงานวิจัยหรือบทความ วิชาการที่
ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ (Journal) ที่มีชื่อปรากฏอยู่ในฐานข้อมูลศูนย์ดัชนีการอ้างอิง วารสารไทย Thai – 
Journal Citation Index Centre (TCI) เฉพาะวารสารที่มีชื่ออยู่ในกลุ่มที่  1 และกลุ่มที่ 2 หรือวารสารวิชาการ
ระดับชาติตามประกาศของหน่วยงานต้นสังกัด  
 

ผลงานที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ หมายถึง บทความจากผลงานวิจัยหรือบทความ 
วิชาการที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ (Journal) ที่ปรากฏในฐานข้อมูลสากล ได้แก่ ฐานข้อมูลระดับ 
นานาชาติ ได้แก่ ERIC, MathSciNet, Pubmed, Scopus, Web of Science (เฉพาะในฐานข้อมูล SCIE, SSCI และ 
AHCI เท่านั้น), JSTOR และ Project Muse  
 

ผลงานสร้างสรรค์ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี หมายถึง ผลงานวิชาการที่เป็นการประดิษฐ์คิดค้น เครื่องมือ 
เครื่องทุ่นแรง ผลงานการสร้างสรรค์ พืชหรือสัตว์พันธุ์ใหม่ หรือจุลินทรีย์ที่มีคุณสมบัติพิเศษส าหรับการใช้ประโยชน์
เฉพาะด้านวัคซีน ผลิตภัณฑ์หรือสิ่งประดิษฐ์อ่ืนๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อเศรษฐกิจและสังคม ซึ่งพัฒนาขึ้นจากการ
ประยุกต์ใช้องค์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยวิธีวิทยาที่เป็นที่ยอมรับใน สาขาวิชานั้นๆ  
 

แผนกลยุทธ์ หมายถึง แผนระยะยาวของมหาวิทยาลัยโดยทั่วไปมักใช้เวลา 5 ปี เป็นแผนที่ก าหนดทิศทางการพัฒนา
ของมหาวิทยาลัย แผนกลยุทธ์ประกอบไปด้วย วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ วัตถุประสงค์ ผลการวิเคราะห์จุดแข็ง 
จุดอ่อน โอกาสและภัยคุกคาม กลยุทธ์ต่างๆ ของมหาวิทยาลัยควรครอบคลุมทุกภารกิจของมหาวิทยาลัย ซึ่งต้องมี
การก าหนดตัวบ่งชี้ความส าเร็จของแต่ละกลยุทธ์และค่าเป้าหมายของตัวบ่งชี้ เพ่ือวัดระดับความส าเร็จของการ
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ด าเนินงานตามกลยุทธ์ โดยมหาวิทยาลัยน าแผนกลยุทธ์มาจัดท าแผน ด าเนินงานหรือแผนปฏิบัติการประจ าปี  
 

แผนกลยุทธ์ทางการเงิน หมายถึง แผนระยะยาวที่ระบุที่มาและใช้ไปของทรัพยากรทางการเงินของ มหาวิทยาลัยที่
สามารถผลักดันแผนกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัยให้สามารถด าเนินการได้ แผนกลยุทธ์ทางการเงินจะสอดรับไปกับแผน
กลยุทธ์ของมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยควรประเมินความต้องการทรัพยากรที่ต้องจัดหา ส าหรับการด าเนินงานตาม
กลยุทธ์แต่ละกลยุทธ์และประเมินมูลค่าของทรัพยากรออกมาเป็นเงินทุนที่ ต้องการใช้ ซึ่งจะเป็นความต้องการเงินทุน
ในระยะยาวเท่ากับเวลาที่มหาวิทยาลัยใช้ในการด าเนินการให้กลยุทธ์นั้นบังเกิดผล จากนั้นจึงจะก าหนดให้เห็นอย่าง
ชัดเจนถึงที่มาของเงินทุนที่ต้องการใช้ว่าสามารถจัดหาได้ จากแหล่งเงินทุนใด เช่น รายได้ค่าธรรมเนียมการศึกษา
งบประมาณแผ่นดินหรือเงินอุดหนุนจากรัฐบาล เงินทุนสะสมของหน่วยงาน เงินบริจาคจากหน่วยงานภายนอกหรือ
ศิษย์เก่า หรือมหาวิทยาลัยจะต้องมีการระดมทุน ด้วยวิธีการอ่ืนๆ อีกเพ่ิมเติม เช่น การแปลงทรัพย์สินทางปัญญาเป็น
มูลค่า รวมทั้งมีการวิเคราะห์ต้นทุนของ การด าเนินงานด้วย เช่น ต้นทุนต่อหน่วยในการผลิตบัณฑิตในแต่ละหลักสูตร
โดยที่ระยะเวลาของแผนกลยุทธ์ ทางการเงินจะเท่ากับระยะเวลาของแผนกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัย  
 

แผนจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการกับการท างาน  
แผนจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการกับการท างาน หมายถึง แผนบริหารจัดการเพ่ือขับเคลื่อนให้ หลักสูตร มี

การจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการกับการท างาน ดังรูปแบบต่อไปนี้  
1. การก าหนดประสบการณ์ก่อนการศึกษา (Pre – Course Experience)  
2. การเรียนสลับการท างาน (Sandwich Course)  
3. สหกิจศึกษา (Co – Operative Education)  
4. การฝึกงานที่เน้นการเรียนรู้ หรือการติดตามพฤติกรรมการท างาน (Cognitive  

Apprenticeship  Or Job Shadowing)  
5. หลักสูตรร่วมมหาวิทยาลัยและอุตสาหกรรม (Joint Industry University Course)  
6. พนังงานฝึกหัดใหม่ หรือพนักงานฝึกงาน (Traineeship or Apprenticeship)  
7. การบรรจุให้ท างาน หรือการฝึกเฉพาะต าแหน่ง (Placement or Practicum)  
8. ปฏิบัติการภาคสนาม (Fieldwork)  
9. การฝึกปฏิบัติจริงภายหลังส าเร็จการเรียนทฤษฎี (Post –Couse Internship)  

 

แผนปฏิบัติการประจ าปี หมายถึง แผนระยะสั้นที่มีระยะเวลาในการด าเนินงานภายใน 1 ปี เป็นแผนที่ถ่ายทอดแผน
กลยุทธ์ลงสู่ภาคปฏิบัติเพ่ือให้เกิดการด าเนินงานจริงตามกลยุทธ์ ประกอบด้วย โครงการหรือ กิจกรรมต่างๆ ที่จะต้อง
ด าเนินการในปีนั้นๆ เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายตามแผนกลยุทธ์ตัวบ่งชี้ความส าเร็จของ โครงการหรือกิจกรรมค่า
เป้าหมายของตัวบ่งชี้เหล่านั้น รวมทั้งมีการระบุผู้รับผิดชอบหลักหรือหัวหน้าโครงการ งบประมาณในการด าเนินการ 
รายละเอียดและทรัพยากรที่ต้องใช้ในการด าเนินโครงการที่ชัดเจน  
 

แผนเสริมสร้างความสัมพันธ์กับชุมชน หมายถึง แผนบริการวิชาการที่เน้นการสร้างความสัมพันธ์กับชุมชน เพ่ือ
ยกระดับคุณภาพชีวิตของชุมชนท้องถิ่นตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น ได้แก่ ด้าน
เศรษฐกิจ ด้านสังคม ด้านสิ่งแวดล้อม ด้านการศึกษา รวมถึงด้านอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้อง  
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พหุวิทยาการหรือสหวิทยาการ หลักสูตรพหุวิทยาการ พหุวิทยาการ (Multidisciplinary) หรือสหวิทยาการ 
(Interdisciplinary) หมายถึง การใช้องค์ความรู้ หลายสาขาวิชา หลายศาสตร์ หรือหลายอนุศาสตร์ มาผสมผสาน
ใช้ในการวิเคราะห์วิจัยและสังเคราะห์ขึ้นเป็น องค์ความรู้ใหม่และพัฒนาเป็นศาสตร์ใหม่ขึ้น หลักสูตรพหุวิทยาการ 
(Multidisciplinary) หมายถึง หลักสูตรที่น าเอาความรู้หลายศาสตร์หรือหลาย อนุศาสตร์เข้ามาใช้ในการเรียนการ
สอน เพ่ือประโยชน์ในการวิเคราะห์วิจัย จนกระทั่งผู้เรียนสามารถพัฒนาความรู้ องค์ความรู้เป็นศาสตร์ใหม่ขึ้นหรือ
เกิดอนุศาสตร์ใหม่ขึ้น  
 

พิชญพิจารณ์ (Peer review) หมายถึง การตรวจเยี่ยมโดยผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้ ความสามารถ และ ประสบการณ์ 
ซึ่งสามารถให้ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะเชิงพัฒนาแก่สถาบันอุดมศึกษาในการพัฒนา กระบวนการจัดการเรียนการ
สอนอย่างมีคุณภาพและสอดคล้องตามเกณฑ์มาตรฐานที่ก าหนด โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้ข้อเสนอแนะในเชิงพัฒนา
แก่มหาวิทยาลัย  
 

ภูมิปัญญาท้องถิ่น หรือ ภูมิปัญญาชาวบ้าน หมายถึง ความรู้ของชาวบ้านในท้องถิ่น ซึ่งได้มาจาก ประสบการณ์ และ
ความเฉลียวฉลาดของชาวบ้าน รวมทั้งความรู้ที่สั่งสมมาแต่บรรพบุรุษ สืบทอดจากคน รุ่นหนึ่งไปสู่คนอีกรุ่นหนึ่ง ระหว่าง
การสืบทอดมีการปรับประยุกต์และเปลี่ยนแปลง จนอาจเกิดเป็นความรู้ใหม่ตามสภาพการณ์ทางสังคม วัฒนธรรม และ
สิ่งแวดล้อม  
 

ระบบและกลไก ระบบ หมายถึง ขั้นตอนการปฏิบัติงานที่มีการก าหนดอย่างชัดเจนว่าต้องท าอะไรบ้าง เพ่ือให้ได้ผล
ออกมา ตามที่ต้องการ ขั้นตอนการปฏิบัติงานจะต้องปรากฏให้ทราบโดยทั่วกันไม่ว่าจะอยู่ในรูปของเอกสารหรือสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์หรือโดยวิธีการอ่ืนๆ องค์ประกอบของระบบประกอบด้วย ปัจจัยน าเข้า กระบวนการ ผลผลิตและ
ข้อมูลป้อนกลับ ซึ่งมีความสัมพันธ์เชื่อมโยงกัน  
 

กลไก หมายถึง สิ่งที่ท าให้ระบบมีการขับเคลื่อนหรือด าเนินอยู่ได้ โดยมีการจัดสรรทรัพยากร มี การจัดองค์การ 
หน่วยงาน หรือกลุ่มบุคคลเป็นผู้ด าเนินงาน  
 

วัฒนธรรม หมายถึง รูปแบบของกิจกรรมที่มีความเด่นชัดและมีความส าคัญ วิถีการด าเนินชีวิต วัฒนธรรม สามารถ
แสดงออกทางดนตรี วรรณกรรม จิตรกรรม ประติมากรรม การละครและภาพยนตร์ บางครั้งอาจว่า ด้วยการบริโภค 
ความสัมพนัธ์ทางสังคม แนวทางการปฏิบัติ การหลอมรวมอยู่ด้วยกัน  
 

ศิลปะ หมายถึง ความงาม คุณค่าของความงามคือการสร้างสรรค์ เป็นสุนทรียภาพ หรือการสร้างอารมณ์ต่างๆ  
โดยศิลปะจะรวมไปถึงงานในรูปแบบต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น งานเขียน บทกวี การเต้นร า การแสดง ดนตรี งาน
ประติมากรรม ภาพวาด –ภาพเขียน ที่นับเป็นศาสตร์ที่มีประวัติมาอย่างยาวนาน ตั้งแต่มีมนุษย์เกิดขึ้น  
 

สมรรถนะและทักษะด้านดิจิทัล หมายถึง ทักษะในการน าเครื่องมือ อุปกรณ์ และเทคโนโลยีดิจิทัลที่มีอยู่ใน ปัจจุบัน 
อาทิ คอมพิวเตอร์ โทรศัพท์ แท็ปเล็ต โปรแกรมคอมพิวเตอร์ และสื่อออนไลน์มาใช้ให้เกิดประโยชน์ สูงสุดในการ
สื่อสาร การปฏิบัติงาน และการท างานร่วมกัน หรือใช้เพ่ือพัฒนากระบวนการท างานให้มี ความทันสมัย และมี
ประสิทธิภาพ ทักษะดังกล่าวครอบคลุมความสามารถ การส่งเสริมให้นักศึกษามีความสามารถส าหรับการเรียนรู้ดิจิทัล 
แบ่งออกเป็น 4 ส่วน ได้แก่ ใช้  (Use) หมายถึง ความคล่องแคล่วทางเทคนิคที่จ าเป็นในการใช้คอมพิวเตอร์
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อินเทอร์เน็ต เข้าใจ (Understand) คือ ความสามารถที่จะเข้าใจบริบทที่เกี่ยวข้องกับการประเมินสื่อดิจิทัล สร้าง 
(Create) คือ ความสามารถในการสร้างเนื้อหาที่มีประสิทธิภาพ การเข้าถึง (Access) คือ การเข้าถึงเทคโนโลยีดิจิทัล
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
 

สาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน หมายถึง สาขาวิชาตามคุณวุฒิหรือต าแหน่งทางวิชาการที่สัมพันธ์กับศาสตร์ที่เปิดสอน มิใช่
สัมพันธ์กับรายวิชาที่เปิดสอนในหลักสตรูเช่น เป็นศาสตร์ในกลุ่มสาขาวิชาเดียวกัน (Field of Education) ตาม 
ISCED 2013 (คณะกรรมการการอุดมศึกษาในการประชุมครั้งที่ 12/2554 เมื่อ 17 พฤศจิกายน 2554 หนังสือเวียนที่ 
ศธ 0506(2)/ว506 ลงวันที่ 22 ธันวาคม 2554)  
 

หน่วยงานหรือองค์การระดับชาติ หมายถึง หน่วยงานภายนอกมหาวิทยาลัยระดับกรมหรือเทียบเท่าขึ้นไป (เช่น 
ระดับจังหวัด) หรือรัฐวิสาหกิจ หรือองค์การมหาชน หรือบริษัทมหาชนที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ หรือองค์การ
กลางระดับชาติทั้งภาครัฐและเอกชน (เช่น สภาอุตสาหกรรม สภาหอการค้า สภาวิชาชีพ)  
 

หลักธรรมาภิบาล
1 
หมายถึง การปกครอง การบริหาร การจัดการ การควบคุม ดูแลกิจการต่างๆ ให้เป็นไปใน ครรลอง

ธรรม นอกจากนี้ ยังหมายถึงการบริหารจัดการที่ดี ซึ่งสามารถน าไปใช้ได้ทั้งภาครัฐและเอกชน ธรรมที่ใช้ในการ
บริหารงานนี้มีความหมายอย่างกว้างขวาง กล่าวคือ หาได้มีความหมายเพียงหลักธรรมทางศาสนา เท่านั้นแต่รวมถึง
ศีลธรรม คุณธรรม จริยธรรมและความถูกต้อง ชอบธรรมทั้งปวง ซึ่งวิญญูชนพึงมีและพึงประพฤติปฏิบัติ อาทิ ความ
โปร่งใสตรวจสอบได้ การปราศจากการแทรกแซงจากองค์การภายนอก เป็นต้น  

หลักธรรมาภิบาลของการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี (Good Governance) ที่เหมาะสมจะน ามาปรับใช้ใน

ภาครัฐมี 10 องค์ประกอบดังนี้
2 
 

1) หลักประสิทธิผล (Effectiveness) คือ ผลการปฏิบัติราชการที่บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายของ 
แผนการปฏิบัติราชการตามที่ได้รับงบประมาณมาด าเนินการ รวมถึงสามารถเทียบเคียงกับส่วนราชการหรือ 
หน่วยงานที่มีภารกิจคล้ายคลึงกันและมผลการปฏิบัติงานในระดับชั้นน าของประเทศ เพ่ือให้เกิดประโยชน์ สุขต่อ 
ประชาชน โดยการปฏิบัติราชการจะต้องมีทิศทางยุทธศาสตร์และเปาประสงค์ที่ชัดเจน มีกระบวนการปฏิบัติงาน และ
ระบบงานที่เป็นมาตรฐาน รวมถึงมีการติดตามประเมินผลและพัฒนาปรับปรุงอย่างต่อเนื่องและเป็นระบบ  

2) หลักประสิทธิภาพ (Efficiency) คือ การบริหารราชการตามแนวทางการก ากับดูแลที่ดีที่มีการออกแบบ
กระบวนการปฏิบัติงานโดยใช้เทคนิคและเครื่องมือการบริหารจัดการที่เหมาะสมให้องค์กรสามารถ ใช้ทรัพยากรทั้ง
ด้านต้นทุน แรงงานและระยะเวลาให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อการพัฒนาขีดความสามารถใน การปฏิบัติราชการตาม
ภารกิจเพ่ือตอบสนองความต้องการของประชาชนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม  

3) หลักการตอบสนอง (Responsiveness) คือ การให้บริการที่สามารถด าเนินการได้ภายในระยะเวลา  
ที่ก าหนด และสร้างความเชื่อมั่น ความไว้วางใจ รวมถึงตอบสนองความคาดหวังหรือความต้องการของ ประชาชน 
ผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่มีความหลากหลายและมีความแตกต่าง  

4) หลักภาระรับผิดชอบ (Accountability) คือ การแสดงความรับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่และ ผลงานต่อ
เป้าหมายที่ก าหนดไว้โดยความรับผิดชอบนั้นควรอยู่ในระดับที่สนองต่อความคาดหวังของสาธารณะ รวมทั้งการแสดง
ถึงความส านึกในการรับผิดชอบต่อปัญหาสาธารณะ  
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5) หลักความโปร่งใส (Transparency) คือ กระบวนการเปิดเผยอย่างตรงไปตรงมา ชี้แจงได้เมื่อมีข้อสงสัย
และสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารอันไม่ต้องห้ามตามกฎหมายได้อย่างเสรี โดยประชาชนสามารถรู้ ทุกขั้นตอนในการ
ด าเนินกิจกรรมหรือกระบวนการต่างๆ และสามารถตรวจสอบได้  

6) หลักการมีส่วนร่วม (Participation) คือ กระบวนการที่ข้าราชการ ประชาชนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ทุก
กลุ่มมีโอกาสได้เข้าร่วมในการรับรู้ เรียนรู้ ท าความเข้าใจ ร่วมแสดงทัศนะ ร่วมเสนอปัญหาหรือประเด็นที่ ส าคัญที่
เกี่ยวข้อง ร่วมคิดแนวทาง ร่วมการแก้ไขปัญหา ร่วมในกระบวนการตัดสนใจ และร่วมกระบวนการพัฒนา ในฐานะ
หุ้นส่วนการพัฒนา  

7) หลักการกระจายอ านาจ (Decentralization) คือ การถ่ายโอนอ านาจการตัดสินใจ ทรัพยากรและ ภารกิจ
จากส่วนราชการส่วนกลางให้แก่หน่วยการปกครองอ่ืนๆ (ราชการบริหารส่วนท้องถิ่น) และ ภาคประชาชนด าเนินการ
แทนโดยมีอิสระตามสมควร รวมถึงการมอบอ านาจและความรับผิดชอบใน การตัดสินใจและการด าเนินการให้แก่
บุคลากร โดยมุ่งเน้นการสร้างความพึงพอใจในการให้บริการต่อ ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย การปรับปรุง
กระบวนการ และเพ่ิมผลิตภาพ เพ่ือผลการด าเนินงานที่ดีของ ส่วนราชการ  

8) หลักนิติธรรม (Rule of Law) คือ การใช้อ านาจของกฎหมาย กฎระเบียบข้อบังคับในการบริหาร ราชการ
ด้วยความเป็นธรรมไม่เลือกปฏิบัติ และค านึงถึงสิทธิเสรีภาพของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  

9) หลักความเสมอภาค (Equity) คือ การได้รับการปฏิบัติและได้รับบริการอย่างเท่าเทียมกันโดยไม่มี การ
แบ่งแยกด้านชายหรือหญิง ถิ่นก าเนิด เชื้อชาติ ภาษา เพศ อายุ ความพิการ สภาพทางกายหรือสุขภาพ สถานะของ
บุคคล ฐานะทางเศรษฐกิจและสังคม ความเชื่อทางศาสนา การศึกษา การฝึกอบรม และอ่ืนๆ  

10) หลักมุ่งเน้นฉันทามติ (Consensus Oriented) คือ การหาข้อตกลงทั่วไปภายในกลุ่มผู้มีส่วนได้ ส่วนเสีย
ที่เกี่ยวข้องซึ่งเป็นข้อตกลงที่เกิดจากการใช้กระบวนการเพ่ือหาข้อคิดเห็นจากกลุ่มบุคคลที่ได้รับ ประโยชน์และเสีย
ประโยชน์โดยเฉพาะกลุ่มท่ีได้รับผลกระทบโดยตรงซึ่งต้องไม่มีข้อคัดค้านที่ยุติไม่ได้ในประเด็น ที่ส าคัญโดยฉันทามติไม่
จ าเป็นต้องหมายความว่าเป็นความเห็นพ้องโดยเอกฉันท์  
 

 
1 ดูเพ่ิมเติม “คู่มือนโยบายการก ากับดูแลองค์การที่ดี” ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ส านักงาน ก.พ.ร.) 
2 ดูเพิ่มเติม “คู่มือการจัดระดับการกากับดูแลองค์การภาครัฐตามหลักธรรมาภิบาลของการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี (Good Governance 
Rating)” ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ส านักงาน ก.พ.ร.) 
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แหล่งเรียนรู้ทางศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทย หมายถึง สถานที่หรือศูนย์รวมความรู้ บุคคล สิ่งมีชีวิต และไม่มี
ชีวิต ที่ให้เข้าไปศึกษาหาความรู้ ความเข้าใจ ด้านศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทย แหล่งเรียนรู้ อาจจะอยู่ใน
ห้องเรียนหรือนอกห้องเรียน  
 

องค์ความรู้ หมายถึง ความรู้ที่เกิดขึ้นต่อเรื่องใดเรื่องหนึ่ง ซึ่งอาจเกิดขึ้นจากการถ่ายทอดจากประสบการณ์หรือจากการ
วิเคราะห์และสังเคราะห์ข้อมูล โดยความรู้ที่เกิดขึ้นนั้นผู้รับสามารถน าไปใช้ได้โดยตรง หรือ สามารถน ามาปรับใช้ได้ 
เพ่ือให้เหมาะกับสถานการณ์หรืองานที่กระท าอยู่ และสามารถน าไปใช้ในลักษณะ ต่างๆ ได้  
 

อาจารย์ หมายถึง คณาจารย์ ซึ่งจะมีต าแหน่งทางวิชาการที่ประกอบด้วย อาจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์  
รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์  
 

อาจารย์ประจ า หมายถึง บุคลากรในสถาบันอุดมศึกษาที่มีหน้าที่หลักทางด้านการสอนและการวิจัย และ ปฏิบัติ
หน้าที่เต็มเวลาตามภาระงานที่รับผิดชอบในหลักสูตรที่เปิดสอน (มิใช่เต็มเวลาตามเวลาท าการ) (ประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง แนวทางการบริหารเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2548)  

ส าหรับอาจารย์ที่สถาบันจ้างเข้ามาเป็นอาจารย์ประจ าด้วยเงินรายได้ หน่วยงานจะต้องมีสัญญาจ้างที่มีการ
ระบุระยะเวลาการจ้างอย่างชัดเจนและไม่น้อยกว่า 9 เดือน ในสัญญาจ้างจะต้องระบุหน้าที่ ภาระงานให้ ชัดเจนไม่
น้อยกว่ าหน้าที่ ของอาจารย์ประจ าตามที่ ก าหนดตามประกาศกระทรวงศึก ษาธิการ เรื่ อง  แนวทาง  
การบริหารเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2548  

การนับจานวนอาจารย์ประจ าและนักวิจัย ให้นับระยะเวลาการท างานส าหรับอาจารย์ที่บรรจุใหม่ ในปีที่
ประเมิน ดังนี้  

 9 – 12  คิดเป็น 1 คน  
  6 เดือนขึ้นไปแต่ไม่ถึง 9 เดือน คิดเป็น 0.5 คน  
 น้อยกว่า 6 เดือน ไม่สามารถน ามานับได้  

 

อาจารย์ประจ าหลักสูตร หมายถึง อาจารย์ประจ าเต็มเวลาที่มีภาระหน้าที่ในการบริหารหลักสูตร และจัดการเรียน
การสอน โดยวางแผน ติดตาม ทบทวนการด าเนินงานหลักสูตร และปฏิบัติงานประจ าหลักสูตรนั้นตลอดระยะเวลาที่
จัดการศึกษาตามหลักสูตรนั้น มีคุณวุฒิตรงหรือสัมพันธ์กับสาขาวิชาที่เปิดสอนไม่น้อยกว่า 5 คนและทุกคนเป็น
อาจารย์ประจ าเกินกว่า 1 หลักสูตรในเวลาเดียวกันไม่ได้ ยกเว้นอาจารย์ประจ าหลักสูตร ระดับปริญญาโท  และ
ปริญญาเอกในสาขาวิชาเดียวกันได้ หรือเป็นอาจารย์ประจ าหลักสูตรในหลักสูตร พหุวิทยาการได้อีก 1 หลักสูตร โดย
ต้องเป็นหลักสูตรที่ตรงหรือสัมพันธ์กับหลักสูตรที่ได้ประจ าอยู่แล้ว (คณะกรรมการการอุดมศึกษาในการประชุมครั้งที่ 
2/2549 วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2549) ทั้งนี้กรณีบัณฑิตศึกษา อนุโลมให้เป็นอาจารย์ประจ าหลักสูตรได้มากที่สุดเพียง 2 
หลักสูตรเท่านั้น  

หากมีการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรขอให้น าเสนอโดยด าเนินเช่นเดียวกับการน าเสนอ หลักสูตร
ปรับปรุงเล็กน้อย โดยน าเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาอนุมัติหรือให้ความเห็นชอบ และ เสนอให้
คณะกรรมการการอุดมศึกษารับทราบตามแบบฟอร์ม สมอ.08 ภายใน 30 วัน  
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ทั้งนี้ อาจารย์ประจ าหลักสูตรที่มคุณวุฒิในสาขาที่ตรงหรือสมพันธ์กับสาขาวิชาที่เปิดสอนใหพิจารณาว่า -
คุณวุฒิตรงหรือสัมพันธ์กับสาขาของหลักสูตรนั้นหรือไม่ ตามการแบ่งสาขาวิชาของ ISCED2013 (UNESCO) 
-กรณีมีต าแหน่งทางวิชาการให้พิจารณาจากผลงานทางวิชาการและประสบการณ์การท างานวิจัยด้วย  

 

นิยามตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร ฉบับ พ.ศ. 2558  
อาจารย์ประจ า หมายถึง บุคคลที่ด ารงต าแหน่งอาจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และ ศาสตราจารย์ใน
สถาบันอุดมศึกษาที่เปิดสอนหลักสูตรนั้น ที่มีหน้าที่รับผิดชอบตามพันธกิจของการอุดมศึกษา และปฏิบัติหน้าที่เต็มเวลา  
 

อาจารย์ประจ าหลักสูตร หมายถึง อาจารย์ประจ าที่มีคุณวุฒิตรงหรือสัมพันธ์กับสาขาวิชาของหลักสูตรที่ เปิดสอน 
ซึ่งมีหน้าที่สอนและค้นคว้าวิจัยในสาขาวิชาดังกล่าว ทั้งนี้ สามารถเป็นอาจารย์ประจ าหลักสูตรหลาย หลักสูตรได้ใน
เวลาเดียวกัน แต่ต้องเป็นหลักสูตรที่อาจารย์ผู้นั้นมีคุณวุฒิตรงหรือสัมพันธ์กับสาขาวิชาของ หลักสูตร  
 

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร หมายถึง อาจารย์ประจ าหลักสูตรที่มีภาระหน้าที่ในการบริหารและพัฒนา หลักสูตร
และการเรียนการสอน ตั้งแต่การวางแผน การควบคุมคุณภาพ การติดตามประเมินผล และการพัฒนา หลักสูตร 
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรต้องอยู่ประจ าหลักสูตรนั้นตลอดระยะเวลาที่จัดการศึกษาโดยจะเป็น อาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรเกินกว่า 1 หลักสูตรในเวลาเดียวกันไม่ได้ ยกเว้น พหุวิทยาการหรือสหวิทยาการ ให้เป็นอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรได้อีกหนึ่งหลักสูตร และเป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรสามารถซ้ าได้ ไม่เกิน 2 คน  
 

อาจารย์พิเศษ หมายถึง ผู้สอนที่ไม่ใช่อาจารย์ประจ า  
 

ทั้งนี้ หากหลักสูตรใดใช้ค าพิจารณาตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร  
ระดับปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 นิยามอาจารย์ประจ าหลักสูตรในตัวบ่งชี้ การประกันคุณภาพ
ภายในระดับหลักสูตรจะหมายถึงอาจารย์ผู้ รับผิดชอบหลักสูตรตามความหมายที่ปรากฏใน ประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558  
 

อาเซียน หมายถึง สมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (Association of South East Asian Nations) มี 
10 ประเทศ ได้แก่ บรูไน กัมพูชา อินโดนีเซีย สปป.ลาว มาเลเซีย พม่า ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ ไทย และเวียดนาม  
 

IC3 (Digital Literacy Certificate) หมายถึง การประเมินทักษะด้านการใช้ Digital Literacy โดยใช้ มาตรฐาน
ระดับสากลที่รับรองความรู้ความสามารถในการใช้งานทักษะด้านฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ โปรแกรม ส าเร็จรูป 
อินเทอร์เน็ต และการจัดการระบบโครงข่ายระดับพ้ืนฐาน  
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การผลิตบัณฑิตเพ่ือให้บัณฑิตมีคุณลักษณะพึงประสงค์และเป็นบัณฑิตที่มีคุณภาพ การด าเนินงานและ 

การบริหารงานระดับหลักสูตรถือว่าส าคัญที่สุด จึงควรมีระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ซ่ึง
มีหลักการดังต่อไปนี้ 

1. การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร เป็นการประกันคุณภาพการจัดการศึกษาว่า
หลักสูตรได้ด าเนินการเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษาและเกณฑ์มาตรฐานอ่ืนๆ 
ที่เกี่ยวข้อง โดยให้พิจารณาองค์ประกอบที่ส าคัญ ได้แก่ การก ากับมาตรฐาน บัณฑิต นักศึกษา อาจารย์ หลักสูตร 
การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน และสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ เพ่ือให้สามารถผลิตบัณฑิตให้มีคุณภาพ 

2. การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ให้เชื่อมโยงกับตัวบ่งชี้การด าเนินการตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 เพ่ือประโยชน์ในการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและ
som2528มาตรฐาน ซึ่ง สกอ. ได้ก าหนดแนวทางการเผยแพร่หลักสูตรไว้ในประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
เรื่อง แนวทางการปฏิบัติตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 

3. ตัวบ่งชี้การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร จะต้องรายงานข้อมูลพ้ืนฐานในส่วนที่
เกี่ยวข้องตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา และตัวบ่งชี้เชิงปริมาณในส่วนที่เกี่ยวข้องกับคุณวุฒิ 
ต าแหน่งทางวิชาการ และผลงานทางวิชาการของอาจารย์ ส าหรับตัวบ่งชี้ เชิงคุณภาพที่เน้นกระบวนการ  
จะประเมินในลักษณะของพิชญพิจารณ์ (Peer Review) ซึ่งจะมีรายละเอียดของค าถามที่จะเป็นแนวทางให้แก่ผู้
ประเมินเพ่ือให้สามารถน าไปพิจารณาตามบริบทของสถาบันได้ และได้ก าหนดแนวทางในการให้คะแนนในแต่ละ
ระดับส าหรับผู้ประเมินและผู้รับการประเมินได้ใช้ในการพิจารณา  

4.  สถาบันอุดมศึกษาสามารถจัดท าระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร  
โดยมีการด าเนินงานได้ตามมาตรฐานเทียบเคียงกับมาตรฐานของ สกอ. ทั้งนี้ ทุกระบบต้องได้รับการเห็นชอบจาก
คณะกรรมการการอุดมศึกษา (กกอ.) และให้มีการจัดส่งผลการประเมินพร้อมข้อมูลพ้ืนฐานให้กับ สกอ. เพ่ือเผยแพร่
ต่อสาธารณะ ตัวอย่างการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ที่เทียบเคียงได้ เช่น ผลการประเมิน
หลักสูตรตามเกณฑ์ AUN – QA ผลการประเมินหลักสูตรวิชาชีพที่ได้รับการรับรองจากองค์การวิชาชีพระดับ
นานาชาติ เช่น AACSB (ส าหรับหลักสูตรทางด้านบริหารธุรกิจ) ABET (ส าหรับหลักสูตรทางด้านวิศวกรรมศาสตร์) 
และหลักสูตรที่ได้รับการตรวจประเมินเป็นประจ าและผ่านการรับรองโดยสภาวิชาชีพ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏ ได้ก าหนดเกณฑ์การประกันคุณภาพไว้ 2 รูปแบบ ได้แก่ เกณฑ์การประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายใน ตามรูปแบบของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) พ.ศ. 2557 และเกณฑ์การประเมิน
คุณภาพการศึกษาภายใน ตามรูปแบบของ AUN – QA โดยการเลือกระบบการประกันคุณภาพการศึกษา ระดับ
หลักสูตร ให้อยู่ในดุลพินิจของแต่ละมหาวิทยาลัย  
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ตารางที่ 4.1 กรอบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตรตามมาตรฐาน สกอ. 

องค์ประกอบ 
ในการประกันคุณภาพ

หลักสูตร 
ตัวบ่งชี้ 

อธิบายกระบวนการหรือแสดง 
ผลการด าเนินงานในประเด็นที่เกี่ยวข้อง 

1. การก ากับมาตรฐาน 1.1 การบรหิารจดัการหลักสูตรตาม
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรที่
ก าหนดโดย สกอ. 

ผลการบริหารจัดการหลักสตูรตามเกณฑม์าตรฐานหลักสูตร  
ฉบับ พ.ศ. 2548 
ปริญญาตรี เกณฑ์ 3 ข้อ 
บัณฑิตศึกษา เกณฑ์ 11 ข้อ 

 ผลการบริหารจัดการหลักสตูรตามเกณฑม์าตรฐานหลักสูตร  
ฉบับ พ.ศ. 2558 
ปริญญาตรี เกณฑ์ 5 ข้อ 
บัณฑิตศึกษา เกณฑ์ 10 ข้อ 

2. บัณฑิต 2.1 คุณภาพบัณฑิตตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ 

ผลประเมินคุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ  
(โดยผู้ใช้บัณฑิต/ผู้มสี่วนได้ส่วนเสยี) 

2.2 การได้งานท าหรือผลงานวิจัยของ
ผู้ส าเร็จการศึกษา 

- ผลบณัฑิตปริญญาตรีที่ได้งานท าหรือประกอบอาชีพอิสระ  
- ผลงานของนักศึกษาปริญญาโท/เอกที่ตีพิมพ์หรือเผยแพร ่

3. นักศึกษา 3.1 การรับนักศึกษา  - การรับนักศึกษา 
- การเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา 

3.2 การส่งเสรมิและพัฒนานักศึกษา - การควบคุมการดูแลการให้ค าปรึกษาวิชาการและแนะแนวแก่นักศึกษา
ในระดับปรญิญาตร ี

- การควบคุมระบบการดูแลการให้ค าปรึกษาวิทยานิพนธ์ และการ
ค้นคว้าอิสระในระดับบัณฑติศึกษา 

- การพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ใน
ศตวรรษที่ 21 

3.3 ผลที่เกิดกับนักศึกษา - อัตราการคงอยู่ของนักศึกษา  
- อัตราการส าเร็จการศึกษา 
- ความพึงพอใจและผลการจดัการขอ้ร้องเรียนของนักศึกษา 

4. อาจารย ์
 

4.1 การบริหารและพัฒนาอาจารย์ - การรับและแต่งตั้งอาจารยผ์ู้รับผิดชอบหลักสูตร 
- การบริหารอาจารย ์
- การส่งเสริมและพัฒนาอาจารย ์

4.2 คุณภาพอาจารย ์ - ร้อยละอาจารยผ์ู้รับผิดชอบหลักสตูรที่มีคณุวุฒิปรญิญาเอก 
- ร้อยละอาจารยผ์ู้รับผิดชอบหลักสตูรที่มีต าแหน่งทางวิชาการ 
- ผลงานทางวิชาการของอาจารย ์
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องค์ประกอบ 
ในการประกันคุณภาพ

หลักสูตร 
ตัวบ่งชี้ 

อธิบายกระบวนการหรือแสดง 
ผลการด าเนินงานในประเด็นที่เกี่ยวข้อง 

- จ านวนบทความของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรปริญญาเอกที่ได้รับ
การอ้างอิงในฐานข้อมูล TCI และ Scopus ต่อจ านวนอาจารย์ประจ า
หลักสูตร 

4.3 ผลที่เกิดกับอาจารย ์ - อัตราการคงอยู่ของอาจารย ์
- ความพึงพอใจของอาจารย์ 

5. หลักสูตร 
การเรยีนการสอน  
การประเมินผู้เรยีน 

5.1 สาระของรายวิชาในหลักสูตร - หลักคิดในการออกแบบหลักสูตร ข้อมูลที่ใช้ในการพัฒนาหลักสูตรและ
วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 

- การปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมัยตามความก้าวหน้าในศาสตร์สาขา
นั้นๆ 

- การพิจารณาอนุมัติหัวข้อวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระในระดับ
บัณฑิตศึกษา 

5.2 การวางระบบผูส้อนและ
กระบวนการจดัการเรียนการสอน 

- การพิจารณาก าหนดผูส้อน 
- การก ากับ ติดตาม และตรวจสอบการจัดท า มคอ.3 และ มอค.4 
- การแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระในระดับ

บัณฑิตศึกษา 
- การก ากับกระบวนการเรียนการสอน 
- การจัดการเรียนการสอนที่มีการฝึกปฏิบัติในระดับปริญญาตรี 
- การบูรณาการพันธกิจต่างๆ กับการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรี 
- การช่วยเหลือ ก ากับ ติดตามในการท าวิทยานิพนธ์และการค้นคว้า

อิสระและการตีพิมพ์ผลงานในระดับบัณฑิตศึกษา 

5.3 การประเมินผู้เรียน - การประเมินผลการเรยีนรู้ตามกรอบมาตรฐานคณุวุฒิ 
- การตรวจสอบการประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษา 
- การก ากับการประเมินการจัดกระบวนการเรียนการสอนและการ

ประเมินหลักสูตร (มคอ.5 มคอ.6 และ มคอ.7) 
- การประเมินวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระในระดับบัณฑิตศึกษา 

5.4 ผลการด าเนินงานหลักสูตรตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ระดับ 
อุดมศึกษาแห่งชาติ 

-  ผลการด า เนิ น งานตามตั วบ่ ง ช้ี ต ามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ  
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 

6.  สิ่ ง สนั บสนุ นการ
เรียนรู้ 

6.1 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู ้ - ระบบการด าเนินงานของภาควิชา/คณะ/สถาบัน โดยมีส่วนร่วมของ
อาจารย์ประจ าหลักสูตรเพื่อให้มีสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 

- จ านวนสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ที่เพียงพอและเหมาะสมต่อการจัดการ
เรียนการสอน 

- กระบวนการปรับปรุงตามผลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษา
และอาจารย์ต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
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คณะกรรมการการอุดมศึกษามีหน้าที่หลักส าคัญประการหนึ่งคือการพิจารณาเสนอนโยบาย แผนพัฒนา และ

มาตรฐานการอุดมศึกษาที่สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติและแผนการศึกษาแห่งชาติ  
โดยค านึงถึงความเป็นอิสระและความเป็นเลิศทางวิชาการของสถานศึกษา ระดับอุดมศึกษา โดยได้จัดท ามาตรฐานการ
อุดมศึกษาและเกณฑ์มาตรฐานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เพ่ือส่งเสริมให้สถาบันอุดมศึกษาได้พัฒนาด้านวิชาการและวิชาชีพ 
รวมทั้งการพัฒนาคุณภาพและยกระดับมาตรฐานในการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาให้มีความทัดเทียมกัน และได้
ประกาศใช้เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับต่างๆ มาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งปัจจุบันได้มีประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง 
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับต่างๆ พ.ศ. 2548 และ พ.ศ. 2558 เพ่ือประโยชน์ในการรักษามาตรฐานวิชาการและ
วิชาชีพ เป็นส่วนหนึ่งของเกณฑ์การรับรองวิทยฐานะและมาตรฐานการศึกษา โดยสถาบันอุดมศึกษาท่ีเปิดด าเนินการ
หลักสูตรใหม่หรือหลักสูตรปรับปรุงล้วนใช้เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร พ.ศ. 2548 และ พ.ศ. 2558 เป็นหลักในการ
พัฒนาหลักสูตรและด าเนินการให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรดังกล่าว 

ในการควบคุมก ากับมาตรฐาน จะพิจารณาจากการบริหารจัดการหลักสูตรทุกหลักสูตรให้เป็นไปตามเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตรที่ ได้ประกาศใช้ เมื่ อ พ.ศ.  2548 และ พ.ศ.  2558 ตามที่ ได้ประกาศใช้ ในขณะนั้น  
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรที่ได้ประกาศใช้เมื่อ พ.ศ. 2548 และ พ.ศ. 2558 รวมทั้งกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ. 2552 ตลอดระยะเวลาที่มีการจัดกา รเรียนการสอนในหลักสูตรดังกล่าว  
โดยหลักสูตรที่เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรที่ได้ประกาศใช้ตามเกณฑ์ 11 ข้อ ส าหรับหลักสูตรที่เป็นไปตาม
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรที่ได้ประกาศใช้เมื่อ พ.ศ. 2558 นั้น ในระดับปริญญาตรีจะพิจารณาตามเกณฑ์ 5 ข้อ และ
หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาจะพิจารณาตามเกณฑ์ดังกล่าว 10 ข้อ โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
 
 



  
 

 

ตัวบ่งชี้ท่ี 1.1 การบริหารจัดการหลักสูตรตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี และบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 

1) หลักสูตรระดับปริญญาตรี 

เกณฑ์การประเมิน 
คุณลักษณะหลักสูตร 

ประเภทวิชาการ ประเภทวิชาชีพ/ปฏิบัติการ 

1. จ านวนอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร - ไม่น้อยกว่า 5 คน และ 
- เป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรเกินกว่า 1 หลักสูตรไม่ได้ และ 
- ประจ าหลักสูตรตลอดระยะเวลาที่จัดการศึกษาตามหลักสูตรนั้น 

2. คุณสมบัติอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร - คุณวุฒิระดับปริญญาโทหรือเทียบเท่า หรือด ารงต าแหน่งทางวิชาการไม่ต่ า
กว่าผู้ช่วยศาสตราจารย์ ในสาขาที่ตรงหรือสัมพันธ์กับสาขาวิชาที่เปิดสอน 
- มีผลงานทางวิชาการอย่างน้อย 1 รายการในรอบ 5 ปีย้อนหลัง ตามเกณฑ์
ประกาศของ ก.พ.อ. 

- คุณวุฒิระดับปริญญาโทหรือเทียบเท่า หรือด ารงต าแหน่งทางวิชาการไม่ต่ ากว่าผู้ช่วยศาสตราจารย์ ใน
สาขาที่ตรงหรือสัมพันธ์กับสาขาวิชาที่เปิดสอน 
- มีผลงานทางวิชาการอย่างน้อย 1 รายการในรอบ 5 ปีย้อนหลัง 
- อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร จ านวน 2 ใน 5 คน ต้องมีประสบการณ์ ในด้านการปฏิบัติการ 

3. คุณสมบัติอาจารย์ประจ าหลักสูตร - คุณวุฒิระดับปริญญาโทหรือเทียบเท่า หรือด ารงต าแหน่งทางวิชาการไม่ต่ ากว่าผู้ช่วยศาสตราจารย์ ในสาขาที่ตรงหรือสัมพันธ์กับสาขาวิชาที่เปิดสอน 
- มีผลงานทางวิชาการอย่างน้อย 1 รายการในรอบ 5 ปีย้อนหลัง 
- ไม่จ ากัดจ านวนและประจ าได้มากกว่าหนึ่งหลักสูตร 

4. คุณสมบัติอาจารย์ผู้สอน อาจารย์ประจ า 
- คุณวุฒิระดับปริญญาโทหรือเทียบเท่า หรือด ารงต าแหน่งทางวิชาการไม่ต่ ากว่าผู้ช่วยศาสตราจารย์ ในสาขาวิชานั้น หรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กันหรือสาขาวิชาของรายวิชาที่เปิดสอน 
- หากเป็นอาจารย์ผู้สอนก่อนเกณฑ์นี้ประกาศใช้ อนุโลมคุณวุฒิระดับปริญญาตรีได้ 
อาจารย์พิเศษ 
- คุณวุฒิระดับปริญญาโท หรือคุณวุฒิปริญญาตรีหรือเทียบเท่า และ 
- มีประสบการณ์ท างานที่เกี่ยวข้องกับวิชาที่สอนไม่น้อยกว่า 6 ปี 
- ทั้งนี้ มีชั่วโมงสอนไม่เกินร้อยละ 50 ของรายวิชา หากรายวิชาใดมีความจ าเป็นต้องใช้ความเชี่ยวชาญของบุคลากรภายนอกมากกว่าร้อยละ 50 มหาวิทยาลัยก็สามารถด าเนินการได้
เพ่ือให้นักศึกษาได้รับประโยชน์สูงสุด แต่ต้องมีอาจารย์ประจ าร่วมรับผิดชอบกระบวนการเรียนการสอนและพัฒนานักศึกษา ตลอดการจัดการเรียนการสอนของรายวิชานั้น ๆ ด้วย โดย
ต้องได้รับความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัย 

10. การปรับปรุงหลักสูตรตามรอบระยะเวลา
ที่ก าหนด 

- ต้องไม่เกิน 5 ปี ตามรอบระยะเวลาของหลักสูตร หรืออย่างน้อยทุกๆ 5 ปี 

รวม เกณฑ์ 5 ข้อ เกณฑ์ 5 ข้อ 
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2) หลักสูตรระดับปริญญาโทและเอก 

เกณฑ์การประเมิน 
หลักสูตรระดบับณัฑิตศึกษา 

ปริญญาโท ปริญญาเอก 
1. จ านวนอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร - ไม่น้อยกว่า 3 คน และ 

- เป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรเกินกว่า 1 หลักสูตรไม่ได้ และ 
- ประจ าหลักสูตรตลอดระยะเวลาที่จัดการศึกษาตามหลักสูตรนั้น 

2.  คุณสมบัติอาจารย์ผู้ รับผิดชอบ
หลักสูตร 

- คุณวุฒิระดับปริญญาเอกหรือเทียบเท่า หรือขั้นต่ าปริญญาโทหรือเทียบเท่า ที่มีต าแหน่งรอง
ศาสตราจารย์ขึ้นไป 
- มีผลงานทางวิชาการอย่างน้อย 3 รายการในรอบ 5 ปีย้อนหลัง โดยอย่างน้อย 1 รายการต้องเป็น
ผลงานวิจัย 

- คุณวุฒิระดับปริญญาเอกหรือเทียบเท่า หรือขั้นต่ าปริญญาโทหรือเทียบเท่าที่มีต าแหน่ง
ศาสตราจารย์ขึ้นไป 
- มีผลงานทางวิชาการอย่างน้อย 3 รายการในรอบ 5 ปีย้อนหลัง โดยอย่างน้อย 1 รายการต้อง
เป็นผลงานวิจัย 

3. คุณสมบัติอาจารย์ประจ าหลักสูตร - คุณวุฒิขั้นต่ าปริญญาโทหรือเทียบเท่า 
- มีผลงานทางวิชาการอย่างน้อย 3 รายการในรอบ 5 ปีย้อนหลัง โดยอย่างน้อย 1 รายการต้องเป็น
ผลงานวิจัย 

- คุณวุฒิขั้นต่ าปริญญาเอกหรือเทียบเท่า หรือขั้นต่ าปริญญาโท หรือเทียบเท่าที่มีต าแหน่งรอง
ศาสตราจารย์ขึ้นไป 
- มีผลงานทางวิชาการอย่างน้อย 3 รายการในรอบ 5 ปีย้อนหลัง โดยอย่างน้อย 1 รายการต้อง
เป็นผลงานวิจัย 

4. คุณสมบัติอาจารย์ผู้สอน อาจารย์ประจ า 
- คุณวุฒิระดับปริญญาโทหรือเทียบเท่า ในสาขาวิชานั้น หรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน หรือสาขาวิชา
ของรายวิชาที่สอน 
- ต้องมีประสบการณ์ด้านการสอนและมีผลงานทางวิชาการอย่างน้อย 1 รายการในรอบ 5 ปี
ย้อนหลัง 
อาจารย์พิเศษ 
- คุณวุฒิระดับปริญญาโท หรือเทียบเท่าในสาขาวิชานั้น หรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน หรือสาขาวิชา
ของรายวิชาที่สอน 
- มีประสบการณ์ท างานที่เกี่ยวข้องกับวิชาที่สอนและมีผลงานทางวิชาการอย่างน้อย 1 รายการใน
รอบ 5 ปีย้อนหลัง 
- ทั้งนี้ มีชั่วโมงสอนไม่เกินร้อยละ 50 ของรายวิชา หากรายวิชาใดมีความจ าเป็นต้องใช้ความ
เชี่ยวชาญของบุคลากรภายนอกมากกว่าร้อยละ 50 มหาวิทยาลัยก็สามารถด าเนินการได้ เพื่อให้
นักศึกษาได้รับประโยชน์สูงสุด แต่ต้องมีอาจารย์ประจ าร่วมรับผิดชอบกระบวนการเรียนการสอน
และ พัฒนานักศึกษาตลอดการจัดการเรียนการสอนของรายวิชานั้น ๆ ด้วย โดยต้องได้รับความ
เห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัย   

อาจารย์ประจ า 
- คุณวุฒิระดับปริญญาเอกหรือเทียบเท่า หรือขั้นต่ าปริญญาโทหรือเทียบเท่าที่มีต าแหน่งรอง
ศาสตราจารย์ในสาขาวิชานั้น หรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน หรือสาขาวิชาของรายวิชาที่สอน 
- ต้องมีประสบการณ์ด้านการสอนและมีผลงานทางวิชาการอย่างน้อย 1 รายการในรอบ 5 ปี
ย้อนหลัง 
อาจารย์พิเศษ 
- คุณวุฒิระดับปริญญาเอกหรือเทียบเท่า หรือขั้นต่ าปริญญาโทหรือเทียบเท่า 
- มีประสบการณ์ท างานที่เกี่ยวข้องกับวิชาที่สอนและมีผลงานทางวิชาการอย่างน้อย 1 รายการใน
รอบ 5 ปีย้อนหลัง 
- ทั้งนี้ มีชั่วโมงสอนไม่เกินร้อยละ 50 ของรายวิชา หากรายวิชาใดมีความ จ าเป็นต้องใช้ความ
เชี่ยวชาญของบุคลากรภายนอกมากกว่าร้อยละ 50 มหาวิทยาลัยก็สามารถด าเนินการได้ เพื่อให้
นักศึกษาได้รับประโยชน์สูงสุด แต่ต้องมีอาจารย์ประจ าร่วมรับผิดชอบกระบวนการเรียนการสอน
และ พัฒนานักศึกษาตลอดการจัดการเรียนการสอนของรายวิชานั้น ๆ ด้วย โดยต้องได้รับความ
เห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัย  
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เกณฑ์การประเมิน 
หลักสูตรระดบับณัฑิตศึกษา 

ปริญญาโท ปริญญาเอก 
5. คุณสมบัติของอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์
หลักและอาจารย์ที่ปรึกษาการค้นคว้าอิสระ 

- เป็นอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า หรือขั้นต่ าปริญญาโท
หรือเทียบเท่าและด ารงต าแหน่งทางวิชาการไม่ต่ ากว่ารองศาสตราจารย์ในสาขาวิชานั้น หรือ
สาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน และ 
- มีผลงานทางวิชาการอย่างน้อย 3 รายการในรอบ 5 ปีย้อนหลัง โดยอย่างน้อย 1 รายการ
ต้องเป็นผลงานวิจัย 

- เป็นอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า หรือขั้นต่ าปริญญาโท หรือ
เทียบเท่าและด ารงต าแหน่งทางวิชาการไม่ต่ ากว่ารองศาสตราจารย์ในสาขาวิชานั้น หรือสาขาวิชา
ที่สัมพันธ์กัน 
- มีผลงานทางวิชาการอย่างน้อย 3 รายการในรอบ 5 ปีย้อนหลัง โดยอย่างน้อย 1 รายการต้อง
เป็นผลงานวิจัย 

6. คุณสมบัติของอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์
ร่วม (ถ้ามี) 

อาจารย์ประจ า 
- คุณวุฒิระดับปริญญาเอกหรือเทียบเท่า หรือขั้นต่ าปริญญาโท หรือเทียบเท่าและด ารงต าแหน่งทางวิชาการไม่ต่ ากว่ารองศาสตราจารย์ในสาขาวิชานั้น หรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน 
- มีผลงานทางวิชาการอย่างน้อย 3 รายการในรอบ 5 ปีย้อนหลัง โดยอย่างน้อย 1 รายการต้องเป็นผลงานวิจัย 
ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก 
- คุณวุฒิระดับปริญญาเอกหรือเทียบเท่า 
- มีผลงานทางวิชาการที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในระดับชาติ ซ่ึงตรงหรือสัมพันธ์กับหัวข้อ
วิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระไม่น้อยกว่า 10 เร่ือง 
- หากไม่มีคุณวุฒิหรือประสบการณ์ตามที่ก าหนดจะต้องมีความรู้ ความเชี่ยวชาญและ
ประสบการณ์สูง เป็นที่ยอมรับ ซ่ึงตรงหรือสัมพันธ์กับหัวข้อวิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้า
อิสระ โดยผ่านความเห็นชอบของสภาสถาบันและแจ้ง กกอ. ทราบ 

ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก 
- คุณวุฒิระดับปริญญาเอกหรือเทียบเท่า 
- มีผลงานทางวิชาการที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในระดับนานาชาติ ซ่ึงตรงหรือสัมพันธ์กับหัวข้อ
วิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระไม่น้อยกว่า 5 เร่ือง 
- หากไม่มีคุณวุฒิหรือประสบการณ์ตามที่ก าหนดจะต้องมีความรู้  ความเชี่ยวชาญและ
ประสบการณ์สูง เป็นที่ยอมรับ ซ่ึงตรงหรือสัมพันธ์กับหัวข้อวิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระ 
โดยผ่านความเห็นชอบของสภาสถาบันและแจ้ง กกอ. ทราบ 

7. คุณสมบัติของอาจารย์สอบวิทยานิพนธ์ อาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์ ประกอบด้วย อาจารย์ประจ าหลักสูตร และผู้ทรงคุณวุฒิจาก
ภายนอกไม่น้อยกว่า 3 คน ประธานผู้สอบวิทยานิพนธ์ต้องไม่เป็นที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก
หรือที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม 

อาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์ ประกอบด้วย อาจารย์ประจ าหลักสูตร และผู้ทรงคุณวุฒิจาก
ภายนอกไม่น้อยกว่า 5 คน ประธานผู้สอบวิทยานิพนธ์ต้องเป็นผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอก 

 
 
 
 

  

   39
 



  
 

 

เกณฑ์การประเมิน 
หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา 

ปริญญาโท ปริญญาเอก 
 อาจารย์ประจ าหลักสูตร 

- คุณวุฒิระดับปริญญาเอกหรือเทียบเท่า หรือขั้นต่ าปริญญาโทหรือเทียบเท่าและด ารง
ต าแหน่งทางวิชาการไม่ต่ ากว่ารองศาสตราจารย์ในสาขาวิชาน้ัน หรือสาขาวิชาท่ีสัมพันธ์
กัน 
- มีผลงานทางวิชาการอย่างน้อย 3 รายการในรอบ 5 ปีย้อนหลัง โดยอย่างน้อย 1 
รายการต้องเป็นผลงานวิจัย 

อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
- คุณวุฒิระดับปริญญาเอกหรือเทียบเท่า หรือขั้นต่ าปริญญาโทหรือเทียบเท่าและด ารง
ต าแหน่งทางวิชาการไม่ต่ ากว่ารองศาสตราจารย์ในสาขาวิชาน้ัน หรือสาขาวิชาท่ีสัมพันธ์กัน 
- มีผลงานทางวิชาการอย่างน้อย 3 รายการในรอบ 5 ปีย้อนหลัง โดยอย่างน้อย 1 
รายการต้องเป็นผลงานวิจัย 

ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก 
- คุณวุฒิระดับปริญญาเอกหรือเทียบเท่า 
- มีผลงานทางวิชาการท่ีได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในระดับชาติ ซ่ึงตรงหรือสัมพันธ์กับ
หัวขอ้วิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระไม่น้อยกว่า 10 เรื่อง 
- หากไม่มีคุณวุฒิหรือประสบการณ์ตามที่ก าหนดจะต้องมีความรู้ ความเชี่ยวชาญ
และประสบการณ์สูง เป็นที่ยอมรับ ซึ่งตรงหรือสัมพันธ์กับหัวข้อวิทยานิพนธ์หรือ
การค้นคว้าอิสระ โดยผ่านการเห็นชอบของสภาสถาบันและแจ้ง กกอ. ทราบ  

ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก 
- คุณวุฒิระดับปริญญาเอกหรือเทียบเท่า 
- มีผลงานทางวิชาการท่ีได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในระดับนานาชาติ ซ่ึงตรงหรือสัมพันธ์
กับหัวข้อวิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระไม่น้อยกว่า 5 เรื่อง 
- หากไม่มีคุณวุฒิหรือประสบการณ์ตามท่ีก าหนดจะต้องมีความรู้ ความเชี่ยวชาญและ
ประสบการณ์สูง เป็นที่ยอมรับ ซึ่งตรงหรือสัมพันธ์กับหัวข้อวิทยานิพนธ์หรือการ
ค้นคว้าอิสระ โดยผ่านการเห็นชอบของสภาสถาบันและแจ้ง กกอ. ทราบ  

8. การตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานของผู้ส าเร็จ
การศึกษา 

แผน ก1 
ต้องได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติท่ีมีคุณภาพตาม
ประกาศ กกอ. 

แบบ 1  
ต้องได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติท่ีมีคุณภาพตาม
ประกาศของ กกอ. อย่างน้อย 2 เรื่อง 

แผน ก2 
ต้องได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติท่ีมีคุณภาพตาม
ประกาศของ กกอ. หรือน าเสนอต่อที่ประชุมวิชาการ โดยบทความท่ีน าเสนอได้รับการ
ตีพิมพ์ในรายงานสืบเน่ืองจากการประชุมวิชาการ (Proceeding) 

แบบ 2  
ต้องได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติท่ีมีคุณภาพตาม
ประกาศของ กกอ. 

แผน ข 
รายงานการค้นคว้าอิสระหรือส่วนหน่ึงของการค้นคว้าอิสระต้องได้รับการเผยแพร่ใน
ลักษณะใดลักษณะหน่ึงที่สืบค้นได้ 
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เกณฑ์การประเมิน 
หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา 

ปริญญาโท ปริญญาเอก 
9. ภาระงานอาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์
และการค้นคว้าอิสระในระดับบัณฑิตศึกษา 

วิทยานิพนธ์ - อาจารย์คุณวุฒิปริญญาเอก 1 คนต่อนักศึกษา 5 คน 
การค้นคว้าอิสระ - อาจารย์คุณวุฒิปริญญาเอก 1 คนต่อนักศึกษา 15 คน 
 - หากอาจารย์คุณวุฒิปริญญาเอกและมีต าแหน่งทางวิชาการ หรือปริญญาโทและมีต าแหน่งทางวิชาการระดับรองศาสตราจารย์ขึ้นไป 1 คนต่อนักศึกษา 

10 คน 
 - หากเป็นท่ีปรึกษาท้ัง 2 ประเภทให้เทียบสัดส่วนนักศึกษาท่ีท าวิทยานิพนธ์ 1 คนเทียบเท่ากับนักศึกษาท่ีค้นคว้าอิสระ 3 คน 

10 .  การปรั บปรุ งหลั กสู ตรตามรอบ
ระยะเวลาท่ีก าหนด 

- ต้องไม่เกิน 5 ปี ตามรอบระยะเวลาของหลักสูตร หรืออย่างน้อยทุกๆ 5 ปี 

รวม เกณฑ์ 10 ข้อ เกณฑ์ 5 ข้อ 

 
3) หลักสูตรระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต และประกาศนียบัตรบัณฑิตขั้นสูง 

เกณฑ์การประเมิน 
หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา 

ประกาศนียบัตรบัณฑิต ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง   
1. จ านวนอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร - ไม่น้อยกว่า 5 คน และ 

- เปน็อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรเกินกว่า 1 หลักสูตรไม่ได้ และ 
- ประจ าหลักสูตรตลอดระยะเวลาท่ีจัดการศึกษาตามหลักสูตรนั้น 

- ไม่น้อยกว่า 5 คน และ 
- เป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรเกินกว่า 1 หลักสูตรไม่ได้ และ 
- ประจ าหลักสูตรตลอดระยะเวลาท่ีจัดการศึกษาตามหลักสูตรน้ัน 

2. คุณสมบัติอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร - คุณวุฒิระดับปริญญาเอกหรือเทียบเท่า หรือขั้นต่ าปริญญาโทหรือเทียบเท่าท่ีมี
ต าแหน่งรองศาสตราจารย์ขึ้นไป 
- มีผลงานทางวิชาการอย่างน้อย 3 รายการในรอบ 5 ปีย้อนหลัง โดยอย่างน้อย 
1 รายการต้องเป็นผลงานวิจัย 

- คุณวุฒิระดับปริญญาเอกหรือเทียบเท่า หรือขั้นต่ าปริญญาโทหรือเทียบเท่าท่ีมี
ต าแหน่งศาสตราจารย์ขึ้นไป 
- มีผลงานทางวิชาการอย่างน้อย 3 รายการในรอบ 5 ปีย้อนหลัง โดยอย่างน้อย 1 
รายการต้องเป็นผลงานวิจัย 

3. คุณสมบัติอาจารย์ประจ าหลักสูตร - คุณวุฒิระดับปริญญาโทหรือเทียบเท่า  
- มีผลงานทางวิชาการอย่างน้อย 3 รายการในรอบ 5 ปีย้อนหลัง โดยอย่างน้อย 
1 รายการต้องเป็นผลงานวิจัย 

- คุณวุฒิขั้นต่ าปริญญาเอกหรือเทียบเท่า หรือขั้นต่ าปริญญาโท หรือเทียบเท่าท่ีมี
ต าแหน่งรองศาสตราจารย์ขึ้นไป 
- มีผลงานทางวิชาการอย่างน้อย 3 รายการในรอบ 5 ปีย้อนหลัง โดยอย่างน้อย 1 
รายการต้องเป็นผลงานวิจัย 
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เกณฑ์การประเมิน 
หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา 

ประกาศนียบัตรบัณฑิต ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง   
4. คุณสมบัติอาจารย์ผู้สอน อาจารย์ประจ า 

- คุณวุฒิระดับปริญญาโทหรือเทียบเท่า ในสาขาวิชานั้น หรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน
หรือสาขาวิชาของรายวิชาที่เปิดสอน 
- ต้องมีประสบการณ์ด้านการสอนและมีผลงานทางวิชาการอย่างน้อย 1 รายการใน
รอบ 5 ปีย้อนหลัง 
อาจารย์พิเศษ 
- คุณวุฒิระดับปริญญาโท หรือเทียบเท่า หรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน หรือสาขาวิชา
ของรายวิชาที่สอน  
- มีประสบการณ์ท างานที่เกี่ยวข้องกับวิชาที่สอนไม่น้อยกว่า 6 ปี 
- ทั้งนี้ มีชั่วโมงสอนไม่เกินร้อยละ 50 ของรายวิชา หากรายวิชาใดมีความจ าเป็นต้อง
ใช้ความเชี่ยวชาญของบุคลากรภายนอกมากกว่าร้อยละ 50 มหาวิทยาลัยก็สามารถ
ด าเนินการได้ เพ่ือให้นักศึกษาได้รับประโยชน์สูงสุด แต่ต้องมีอาจารย์ประจ าร่วม
รับผิดชอบกระบวนการเรียนการสอนและ พัฒนานักศึกษาตลอดการจัดการเรียน
การสอนของรายวิชานั้น ๆ ด้วย โดยต้องได้รับความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัย   

อาจารย์ประจ า 
- คุณวุฒิระดับปริญญาเอกหรือเทียบเท่า หรือขั้นต่ าปริญญาโทหรือเทียบเท่าที่มี
ต าแหน่งรองศาสตราจารย์ในสาขาวิชานั้น หรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กันหรือสาขาวิชา
ของรายวิชาที่เปิดสอน 
- ต้องมีประสบการณ์ด้านการสอนและมีผลงานทางวิชาการอย่างน้อย 1 รายการใน
รอบ 5 ปีย้อนหลัง 
อาจารย์พิเศษ 
- คุณสมบัติระดับปริญญาเอกหรือเทียบเท่า หรือข้ันต่ าปริญญาโท หรือเทียบเท่า 
- มีประสบการณ์ท างานที่เกี่ยวข้องกับวิชาที่สอน ไม่น้อยกว่า 4 ป ี
- ทั้งนี้ มีชั่วโมงสอนไม่เกินร้อยละ 50 ของรายวิชา หากรายวิชาใดมีความจ าเป็นต้อง
ใช้ความเชี่ยวชาญของบุคลากรภายนอกมากกว่าร้อยละ 50 มหาวิทยาลัยก็สามารถ
ด าเนินการได้ เพ่ือให้นักศึกษาได้รับประโยชน์สูงสุด แต่ต้องมีอาจารย์ประจ าร่วม
รับผิดชอบกระบวนการเรียนการสอนและ พัฒนานักศึกษาตลอดการจัดการเรียนการ
สอนของรายวิชานั้น ๆ ด้วย โดยต้องได้รับความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัย   

10. การปรับปรุงหลักสูตรตามรอบระยะเวลาที่ก าหนด - ต้องไม่เกิน 5 ปี ตามรอบระยะเวลาของหลักสูตร หรืออย่างน้อยทุกๆ 5 ปี 

รวม เกณฑ์ 5 ข้อ เกณฑ์ 5 ข้อ 
 

เกณฑ์การประเมินดังกล่าวเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร พ.ศ. 2558 และกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 
ผลการประเมินตัวบ่งชี้ท่ี 1.1 ก าหนดไว้เป็น “ผ่าน” และ “ไม่ผ่าน” หากไม่ผ่านเกณฑ์ข้อใดข้อหนึ่ง ถือว่า หลักสูตรไม่ได้มาตรฐาน และผลเป็น “ไม่ผ่าน”  (คะแนนเป็น ศูนย์) 
หลักฐานเอกสารที่ต้องการนอกเหนือจากเอกสารประกอบแต่ละรายตัวบ่งชี้ 
1. เอกสารหลักสูตรฉบับที่ สกอ. ประทับตรารับทราบ 
2. หนังสือน าที่ สกอ. แจ้งรับทราบหลักสูตร (ถ้ามี) 
3. กรณีหลักสูตรยังไม่ได้แจ้งการรับทราบ ให้มีหนังสือน าส่ง สกอ. หรือหนังสือส่งคืนจาก สกอ. และรายงานการประชุมสภาที่อนุมัติ/ให้ความเห็นชอบหลักสูตร

422   



  
 

    43 

 
พันธกิจที่ส าคัญที่สุดของสถาบันอุดมศึกษา คือ การผลิตบัณฑิต หรือการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้

ผู้เรียนมีความรู้ในวิชาการและวิชาชีพ มีคุณลักษณะตามหลักสูตรที่ก าหนด บัณฑิตระดับอุดมศึกษาจะต้องเป็นผู้มี
ความรู้ มีคุณธรรมจริยธรรม มีความสามารถในการเรียนรู้และพัฒนาตนเอง สามารถประยุกต์ใช้ความรู้เพ่ือการ
ด ารงชีวิตในสังคมได้อย่างมีความสุขทั้งทางร่างกายและจิตใจ มีความส านึกและความรับผิดชอบในฐานะพลเมืองและ
พลโลก มีคุณลักษณะตามเอกลักษณ์และอัตลักษณ์ของสถาบันอุดมศึกษา ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาใน
ฐานะที่เป็นหน่วยงานในการก ากับและส่งเสริมการด าเนินงานของสถาบันอุดมศึกษา ได้จัดท ามาตรฐานต่างๆ ที่
เกี่ยวข้องกับการผลิตบัณฑิต เช่น เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ เพ่ือ
มุ่งเน้นเป้าหมายการจัดการศึกษาที่ผลการเรียนรู้ของนักศึกษา ซึ่งเป็นการประกันคุณภาพบัณฑิตที่ได้รับคุณวุฒิแต่ละ
คุณวุฒิและสื่อสารให้สังคม ชุมชน รวมทั้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่างๆ ได้เชื่อมั่นถึงคุณภาพของบัณฑิตที่ผลิตออกมา
เป็นไปตามที่ก าหนดไว้ในผลลัพธ์การเรียนรู้ในแต่ละหลักสูตร คุณภาพบัณฑิตในแต่ละหลักสูตรจะสะท้อนไปที่
คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ โดยพิจารณาจากผลลัพธ์การเรียนรู้ การมีงานท า 
และคุณภาพผลงานวิจัยของนักศึกษาและผู้ส าเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาในปีการศึกษานั้นๆ คุณภาพบัณฑิตจะ
พิจารณาได้จากตัวบ่งชี้ ดังต่อไปนี้ 

 
ตัวบ่งชี้ที่  2.1 คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
ตัวบ่งชี้ที่  2.2 การได้งานท าหรือผลงานวิจัยของผู้ส าเร็จการศึกษา 
 - ร้อยละของบัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งานท าหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี 
 - ผลงานของนักศึกษาและผู้ส าเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโทที่ได้รับการตีพิมพ์หรือ 
   เผยแพร่ 

 - ผลงานของนักศึกษาและผู้ส าเร็จการศกึษาในระดับปริญญาเอกที่ได้รับการตีพิมพ์หรือ 
   เผยแพร่ 
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ตัวบ่งช้ีที่ 2.1 คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
ชนิดของตัวบ่งช้ี ผลลัพธ์ 
 
ค าอธิบายตัวบ่งชี้ 

กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ร ะดับ อุดมศึ กษาแห่ งชาติ  ( Thai Qualifications Framework for Higher 
Education:  TQF)  ได้มีการก าหนดคุณลักษณะบัณฑิตที่ พึงประสงค์ตามที่หลักสูตรก าหนดไว้ ใน มคอ. 2  
ซึ่งครอบคลุมผลการเรียนรู้อย่างน้อย 5 ด้าน คือ 1) ด้านคุณธรรมจริยธรรม 2) ด้านความรู้ 3) ด้านทักษะทางปัญญา 
4) ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ และ 5) ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร
และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ตัวบ่งชี้นี้จะเป็นการประเมินคุณภาพบัณฑิตในมุมมองของผู้ใช้บัณฑิต 
 
เกณฑ์การประเมิน 

ใช้ค่าเฉลี่ยของคะแนนประเมินบัณฑิต (คะแนนเต็ม 5) 
 
สูตรการค านวณ 
 

คะแนนท่ีได้ = 
ผลรวมของค่าคะแนนที่ได้จากการประเมินบัณฑติ 

จ านวนบัณฑติที่ไดร้ับการประเมินทั้งหมด 

 
ข้อมูลประกอบ 
 จ านวนบัณฑิตที่รับการประเมินจากผู้ ใช้บัณฑิตจะต้องไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 ของจ านวนบัณฑิต 
ที่ส าเร็จการศึกษา 
 
หมายเหตุ: 

- ในกรณีหลักสูตรปรับปรุงที่ยังไม่ครบรอบ สถาบันอุดมศึกษาต้องประเมินตัวบ่งช้ีที่ 2.1 ด้วย แม้ว่าหลักสูตรนั้นจะยังไม่
ครบรอบการปรับปรุงก็ตาม โดยน าผลการด าเนินงานของหลักสูตรในรอบท่ีผ่านมาใช้ประกอบการประเมิน 

- กรณีบัณฑิตที่มีอาชีพอิสระ ไม่ต้องเอามานับในการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต 
- ในกรณีบัณฑิตหลักสูตรนานาชาติ เป็นนักศึกษาต่างชาติประมาณ 90% การประเมินบัณฑิตอาจไม่ถึงร้อยละ 20 เนื่องจาก

เดินทางกลับประเทศไปแล้ว  สามา รถอนุ โลมให้ ใ ช้บัณฑิตที่ เป็นนักศึกษาชาวไทยเป็นฐาน ในการคิด เ ช่น  
มีนักศึกษาต่างชาติ 90 คน มีนักศึกษาไทย 10 คน ให้ประเมินโดยคิดจากนักศึกษาไทยจ านวน 10 คน เป็นฐานท่ี 100% 
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ตัวบ่งชี้ท่ี 2.2 (ปริญญาตรี) ร้อยละของบัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งานท าหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี 
ชนิดของตัวบ่งช้ี ผลลัพธ์ 
 
ค าอธิบายตัวบ่งชี้ 

บัณฑิตปริญญาตรีที่ส าเร็จการศึกษาในหลักสูตรภาคปกติ ภาคพิเศษ และภาคนอกเวลา ในสาขานั้นๆ ที่ได้
งานท าหรือมีกิจการของตนเองที่มีรายได้ประจ าภายในระยะเวลา  1 ปีนับจากวันที่ส าเร็จการศึกษา เมื่อเทียบกับ
บัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษาในปีการศึกษานั้น การนับการมีงานท านับกรณีการท างานสุจริตทุกประเภทที่สามารถ 
สร้างรายได้เข้ามาเป็นประจ าเพ่ือเลี้ยงชีพตนเองได้ การค านวณร้อยละของผู้ มีงานท าของผู้ส าเร็จการศึกษาที่
ลงทะเบียนเรียนในภาคพิเศษหรือภาคนอกเวลา ให้ค านวณเฉพาะผู้ที่เปลี่ยนงานใหม่หลังส าเร็จการศึกษาเท่านั้น 
 
เกณฑ์การประเมิน 
 โดยการแปลงค่าร้อยละของบัณฑิตปริญญาตรีที่ ได้งานท าหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ป ี
เป็นคะแนนระหว่าง 0 - 5 ก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 100 
 
สูตรการค านวณ 
1. ค านวณร้อยละของบัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งานท าหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี ตามสูตร 
 

จ านวนบัณฑติปริญญาตรีที่ได้งานท าหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี 
X 100 

จ านวนบัณฑติที่ตอบแบบส ารวจทัง้หมด 

 
การค านวณค่าร้อยละนี้ไม่น าบัณฑิตที่ศึกษาต่อ เกณฑ์ทหาร อุปสมบท และบัณฑิตที่มีงานท าแล้วแต่ไม่ได้เปลี่ยนงาน 
มาพิจารณา 
 
2. แปลงค่าร้อยละที่ค านวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 
 

คะแนนท่ีได้ = 
ค่าร้อยละของบัณฑิตปริญญาตรีทีไ่ด้งานท าหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี 

X 5 
100 

 
หมายเหตุ : 

- จ านวนบัณฑิตที่ตอบแบบส ารวจจะต้องไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 ของจ านวนบัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษา 
- กรณีหลักสูตรใหม่ไม่ต้องประเมินตัวบ่งช้ีที่ 2.1 และ 2.2 เนื่องจากไม่มีผู้ส าเร็จการศึกษา ส าหรับหลักสูตรปรับปรุงที่มี

นักศึกษาเรียนอยู่ ต้องประเมินตัวบ่งช้ีที่ 2.1 และ 2.2 ด้วย เนื่องจากมีผู้ส าเร็จการศึกษาแล้ว 
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ตัวบ่งช้ีที่ 2.2 (ปริญญาโท) ผลงานของนักศึกษาและผู้ ส า เร็จการศึกษาในระดับปริญญาโทที่ ได้ รับ 
การตีพิมพ์หรือเผยแพร่ 

ชนิดของตัวบ่งช้ี ผลลัพธ์ 
 
ค าอธิบายตัวบ่งชี้ 

การศึกษาในระดับปริญญาโทจะต้องมีการค้นคว้า คิดอย่างเป็นระบบ วิจัยเ พ่ือหาค าตอบที่มีความน่าเชื่อถือ 
ผู้ส าเร็จการศึกษาจะต้องประมวลความรู้เพ่ือจัดท าผลงานที่แสดงถึงความสามารถในการใช้ความรู้อย่างเป็นระบบและ
สามารถน าไปเผยแพร่ให้เป็นประโยชน์ต่อสาธารณะ ตัวบ่งชี้นี้จะเป็นการประเมินคุณภาพของผลงานของผู้ส าเร็จ
การศึกษาในระดับปริญญาโท 
 
เกณฑ์การประเมิน 

โดยการแปลงค่าร้อยละของผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานที่ตีพิมพ์เผยแพร่ต่อผู้ส าเร็จการศึกษาเป็นคะแนน
ระหว่าง 0 - 5 ก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 40 ขึ้นไป 
 
สูตรการค านวณ 
1. ค านวณร้อยละของผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานที่ตีพิมพ์เผยแพร่ต่อผู้ส าเร็จการศึกษา ตามสูตร 
 

ผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานท่ีตพีิมพ์หรือเผยแพร่ของนักศึกษาและผู้ส าเรจ็การศึกษาระดับปริญญาโท 
X 100 

จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปรญิญาโททั้งหมด 

 
2. แปลงค่าร้อยละท่ีค านวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 
 

คะแนนท่ีได้ = 
ร้อยละของผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานท่ีตีพิมพ์หรือเผยแพร่ต่อผู้ส าเร็จการศึกษา 

X 5 
40 

 
หมายเหตุ : 

- การนับการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานของนักศึกษาและผู้ส าเร็จการศึกษา นับ ณ วันที่ได้รับการตีพิมพ์ผลงานในวารสาร
ระดับชาติหรือนานาชาติ มิได้นับจากวันที่ได้รับการตอบรับ (Accepted) 
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ก าหนดระดับคุณภาพผลงานทางวิชาการ ดังนี้ 

ค่าน้ าหนัก ระดับคุณภาพ 
0.10 - บทความฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในลกัษณะใดลักษณะหนึ่ง 

0.20 - บทความฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาต ิ

0.40 - บทความฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ 
 - ผลงานท่ีได้รับการจดอนุสิทธิบัตร 

0.60 - บทความที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมลู TCI กลุ่มที่ 2 

0.80 - บทความที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ไม่อยู่ในฐานข้อมูล ตามประกาศ ก.พ.อ.  
หรือตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 1 

1.00 - บทความที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ปรากฏในฐานข้อมูลระดับนานาชาติตามประกาศ 
ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษา ว่าด้วย หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการ
ส าหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ. 2562 

- ผลงานท่ีได้รับการจดสิทธิบัตร 

 
การส่งบทความเพ่ือพิจารณาคัดเลือกให้น าเสนอในการประชุมวิชาการต้องส่งเป็นฉบับสมบูรณ์ (Full Paper) 

และเมื่อได้รับการตอบรับและตีพิมพ์แล้ว การตีพิมพ์ต้องตีพิมพ์เป็นฉบับสมบูรณ์ ซึ่งสามารถอยู่ในรูปแบบเอกสาร 
หรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได ้
 

ก าหนดระดับคุณภาพงานสร้างสรรค์ดังนี้ 
ค่าน้ าหนัก ระดับคุณภาพ 

0.20 งานสร้างสรรค์ที่มีการเผยแพรสู่่สาธารณะในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง หรือผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ online 
0.40 งานสร้างสรรค์ทีไ่ด้รับการเผยแพรใ่นระดับสถาบัน 
0.60 งานสร้างสรรค์ทีไ่ด้รับการเผยแพรใ่นระดับชาต ิ
0.80 งานสร้างสรรค์ทีไ่ด้รับการเผยแพรใ่นระดับความร่วมมือระหว่างประเทศ 
1.00 งานสร้างสรรค์ทีไ่ด้รับการเผยแพรใ่นระดับภมูิภาคอาเซียน/นานาชาติ 

ผลงานสร้างสรรค์ทุกชิ้นต้องผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการที่มีองค์ประกอบไม่น้อยกว่า 3 คน โดยมี
บุคคลภายนอกสถาบันร่วมพิจารณาด้วย 

 
หมายเหตุ 

1. ผลงานวิจัยท่ีมีชื่อนักศึกษาและอาจารย์ร่วมกันและนับในตัวบ่งช้ีนี้แล้ว สามารถน าไปนับในตัวบ่งช้ีผลงานทางวิชาการของ
อาจารย์ 

2. ผลงานของนักศึกษาและผู้ส าเร็จการศึกษาให้นับผลงานทุกช้ินท่ีมีการตีพิมพ์เผยแพร่ในปีการประเมินนั้นๆ 
3. ในกรณีที่ไม่มีผู้ส าเร็จการศึกษาไม่พิจารณาตัวบ่งช้ีนี้ 
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ตัวบ่งช้ีที่ 2.2 (ปริญญาเอก) ผลงานของนักศึกษาและผู้ส า เร็จการศึกษาในระดับปริญญาเอกที่ ได้รับ 
การตีพิมพ์หรือเผยแพร่ 

ชนิดของตัวบ่งช้ี ผลลัพธ์ 
 
ค าอธิบายตัวบ่งชี้ 

การศึกษาในระดับปริญญาเอกเป็นการศึกษาในระดับสูงจะต้องมีการค้นคว้า คิดอย่างเป็นระบบ วิจัยเพื่อหา
ประเด็นความรู้ใหม่ที่มีความน่าเชื่อถือ เป็นประโยชน์ ผู้ส าเร็จการศึกษาจะต้องประมวลความรู้เพ่ือจัดท าผลงานที่แสดง
ถึงความสามารถในการใช้ความรู้อย่างเป็นระบบและสามารถน าไปเผยแพร่ให้เป็นประโยชน์ต่อสาธารณะ ตัวบ่งชี้นี้จะ
เป็นการประเมินคุณภาพของผลงานของผู้ส าเร็จการศึกษาในระดับปริญญาเอก 
 
เกณฑ์การประเมิน 

โดยการแปลงค่าร้อยละของผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานที่ตีพิมพ์เผยแพร่ต่อผู้ส าเร็จการศึกษาเป็นคะแนน
ระหว่าง 0 - 5 ก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 80 ขึ้นไป 
 
สูตรการค านวณ 
1. ค านวณร้อยละของผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานที่ตีพิมพ์เผยแพร่ต่อผู้ส าเร็จการศึกษา ตามสูตร 
 

ผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานท่ีตพีิมพ์หรือเผยแพร่ของนักศึกษาและผู้ส าเรจ็การศึกษาระดับปริญญาเอก 
X 100 

จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปรญิญาเอกท้ังหมด 

 
2. แปลงค่าร้อยละท่ีค านวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 
 

คะแนนท่ีได้ = 
ร้อยละของผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานท่ีตีพิมพ์หรือเผยแพร่ต่อผู้ส าเร็จการศึกษา 

X 5 
80 

 
หมายเหตุ : 

- การนับการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานของนักศึกษาและผู้ส าเร็จการศึกษา นับ ณ วันที่ได้รับการตีพิมพ์ผลงานในวารสาร
ระดับชาติหรือนานาชาติ มิได้นับจากวันที่ได้รับการตอบรับ (Accepted) 
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ก าหนดระดับคุณภาพผลงานทางวิชาการ ดังนี้ 

ค่าน้ าหนัก ระดับคุณภาพ 
0.20 - บทความฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาต ิ

0.40 - บทความฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ 
-  ผลงานที่ไดร้ับการจดอนุสิทธิบตัร 

0.60 - บทความที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมลู TCIกลุ่มที่ 2 

0.80 - บทความที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติทีไ่ม่อยู่ในฐานขอ้มูล ตามประกาศ ก.พ.อ.  
หรือตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 1 

1.00 - บทความที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ปรากฏในฐานข้อมูลระดับนานาชาตติามประกาศ 
ก.พ.อ. หรือระเบยีบคณะกรรมการการอุดมศึกษาว่าด้วย หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการ
ส าหรับการเผยแพรผ่ลงานทางวิชาการ พ.ศ. 2562 

- ผลงานท่ีได้รับการจดสิทธิบัตร 

 
การส่งบทความเพ่ือพิจารณาคัดเลือกให้น าเสนอในการประชุมวิชาการต้องส่งเป็นฉบับสมบูรณ์ (Full Paper) 

และเมื่อได้รับการตอบรับและตีพิมพ์แล้ว การตีพิมพ์ต้องตีพิมพ์เป็นฉบับสมบูรณ์ซึ่งสามารถอยู่ในรูปแบบเอกสาร 
หรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได ้
 

ก าหนดระดับคุณภาพงานสร้างสรรค์ ดังนี้ 
ค่าน้ าหนัก ระดับคุณภาพ 

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

ผลงานสร้างสรรค์ทุกชิ้นต้องผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการที่มีองค์ประกอบไม่น้อยกว่า 3 คน  โดยมี
บุคคลภายนอกสถาบันร่วมพิจารณาด้วย 
 
หมายเหตุ 

1. ผลงานวิจัยที่มีชื่อนักศึกษาและอาจารย์ร่วมกันและนับในตัวบ่งช้ีนี้แล้ว สามารถน าไปนับในตัวบ่งช้ีผลงานทางวิชาการของ
อาจารย์ 

2. ผลงานของนักศึกษาและผู้ส าเร็จการศึกษาให้นับผลงานทุกช้ินท่ีมีการตีพิมพ์เผยแพร่ในปีการประเมินนั้นๆ 
3. ในกรณีที่ไม่มีผู้ส าเร็จการศึกษาไม่พิจารณาตัวบ่งช้ีนี้ 
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ความส าเร็จของการจัดการศึกษาขึ้นอยู่กับปัจจัยส าคัญปัจจัยหนึ่ง คือ นักศึกษา ระบบประกันคุณภาพ

นักศึกษา ต้องให้ความส าคัญกับการรับหรือคัดเลือกนักศึกษาเข้าศึกษาในหลักสูตร ซึ่งต้องเป็นระบบที่สามารถ
คัดเลือกนักศึกษาที่มีคุณสมบัติและความพร้อมในการเรียนในหลักสูตรจนส าเร็จการศึกษา และการส่งเสริมพัฒนา
นักศึกษาให้มีความพร้อมทางการเรียน และมีกิจกรรมการพัฒนาในรูปแบบต่างๆ เพ่ือให้นักศึกษามีความรู้
ความสามารถตามหลักสูตร มีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 และส าหรับหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษามีทักษะการ
วิจัยที่สามารถสร้างองค์ความรู้ได้ 

ทักษะที่จ าเป็นส าหรับการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ประกอบด้วย 4 กลุ่มหลัก ได้แก่ (1) กลุ่มวิชาหลัก (Core 
Subjects) (2) กลุ่มทักษะชีวิตและอาชีพ (Life and Career Skills) (3) กลุ่มทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรม 
(Learning and Innovation Skills) และ (4) กลุ่มทักษะสารสนเทศ สื่อและเทคโนโลยี (Information, Media, and 
Technology Skills) 

ทักษะส าคัญที่คนส่วนใหญ่ให้ความส าคัญมาก คือ 
1) กลุ่มทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรม ได้แก่ (1) การคิดเชิงวิพากษ์และการแก้ปัญหา (Critical Thinking 

and Problem Solving) (2) นวัตกรรมและการสร้างสรรค์ (Creativity and Innovation) (3) การสื่อสารและความ
ร่วมมือกัน (Communication and Collaboration) 

2) กลุ่มทักษะสารสนเทศ สื่อ และเทคโนโลยี (Information, Media and Technology Skills) ประกอบด้วย 
การรู้สารสนเทศ (Information Literacy) การรู้สื่อ (Media Literacy) และการรู้ ICT (ICT Literacy) 

3) กลุ่มทักษะชีวิตและอาชีพ (Life and Career Skills) ประกอบด้วยความสามารถในการปรับตัวและ
ยืดหยุ่น (Flexibility and Adaptability) ความคิดริ เริ่มและการเรียนรู้ ได้ด้วยตนเอง ( Initiative and Self-
Direction) ปฏิสัมพันธ์ทางสังคมและข้ามวัฒนธรรม (Social and Cross – Cultural Interaction) ความรับผิดชอบ
และความสามารถผลิตผลงาน (Accountability and Productivity) ความเป็นผู้น าและรับผิดชอบต่อสังคม 
(Leadership and Social Responsibility) 

 
การประกันคุณภาพหลักสูตรในองค์ประกอบด้านนักศึกษา เริ่มด าเนินการตั้งแต่ระบบการรับนักศึกษา  

การส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา และผลลัพธ์ที่ เกิดขึ้นกับนักศึกษาภายใต้กระบวนการด าเนินการดังกล่าว   
ให้พิจารณาจากตัวบ่งชี้ ดังต่อไปนี้ 

ตัวบ่งชี้ที่  3.1 การรับนักศึกษา 
ตัวบ่งชี้ที่  3.2 การส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา 
ตัวบ่งชี้ที่  3.3 ผลที่เกิดกับนักศึกษา 
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ตัวบ่งชี้ท่ี 3.1 การรับนักศึกษา 
ชนิดของตัวบ่งช้ี กระบวนการ 
 
ค าอธิบายตัวบ่งช้ี 

คุณสมบัติของนักศึกษาที่รับเข้าศึกษาในหลักสูตรเป็นปัจจัยพ้ืนฐานของความส าเร็จ แต่ละหลักสูตร  
จะมีแนวคิดปรัชญาในการออกแบบหลักสูตร ซึ่งจ าเป็นต้องมีการก าหนดคุณสมบัติของนักศึกษาที่สอดคล้องกับ
ลักษณะธรรมชาติของหลักสูตร การก าหนดเกณฑ์ที่ใช้ในการคัดเลือกต้องมีความโปร่งใส ชัดเจน และสอดคล้องกับ
คุณสมบัติของนักศึกษาที่ก าหนดในหลักสูตร มีเครื่องมือที่ใช้ในการคัดเลือก ข้อมูล หรือวิธีการคัดนักศึกษาให้ได้
นักศึกษาที่มีความพร้อมทางปัญญา สุขภาพกายและจิต ความมุ่งมั่นที่จะเรียน และมีเวลาเรียนเพียงพอ เพ่ือให้
สามารถส าเร็จการศึกษาได้ตามระยะเวลาที่หลักสูตรก าหนด 

ในการรายงานการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้นี้  ให้อธิบายกระบวนการหรือแสดงผลการด าเนินงาน  
อย่างน้อยให้ครอบคลุมประเด็นต่อไปนี้ 

- การรับนักศึกษา 
- การเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา 
 
ในการประเมินเพื่อให้ทราบว่าอยู่ในระดับคะแนนใด ให้พิจารณาในภาพรวมของผลการด าเนินงาน

ทั้งหมด ที่ท าให้ได้นักศึกษาที่มีความพร้อมที่จะเรียนในหลักสูตร 
 

เกณฑ์การประเมิน 
0 1 2 3 4 5 

 ไม่มีระบบ 
 ไม่มีกลไก 
 ไม่มีแนวคิดใน

การก ากับ
ติดตามและ
ปรับปรุง 

 ไม่มีข้อมูล
หลักฐาน 

 มีระบบ มีกลไก 
 ไม่มีการน า

ระบบ กลไกไปสู่
การปฏิบัติ/
ด าเนินงาน 

 มีระบบ มีกลไก 
 มีการน าระบบ 

กลไกไปสู่การ
ปฏิบัติ/
ด าเนินงาน 

 มีการประเมิน
กระบวนการ 

 ไม่มีการ
ปรับปรุง/พัฒนา
กระบวนการ 

 มีระบบ มีกลไก 
 มีการน าระบบ 

กลไกไปสู่การ
ปฏิบัติ/ด าเนินงาน 

 มีการประเมิน
กระบวนการ 

 มีการปรับปรุง/
พัฒนา
กระบวนการจาก
ผลการประเมิน 

 มีระบบ มีกลไก 
 มีการน าระบบ กลไกไปสู่

การปฏิบัติ/ด าเนินงาน 
 มีการประเมิน

กระบวนการ 
 มีการปรับปรุง/พัฒนา

กระบวนการจากผล 
การประเมิน 

 มีผลจากการปรับปรุง
เห็นชัดเจนเป็นรูปธรรม 

 มีระบบ มีกลไก 
 มีการน าระบบกลไกไปสู่

การปฏิบัติ/ด าเนินงาน 
 มีการประเมินกระบวนการ 
 มีการปรับปรุง/พัฒนา

กระบวนการจากผลการ
ประเมิน 

 มีผลจากการปรับปรุงเห็น
ชัดเจนเป็นรูปธรรม 

 มีแนวทางปฏิบัติที่ดี โดยมี
หลักฐานเชิงประจักษย์ืนยัน 
และกรรมการผู้ตรวจ
ประเมินสามารถให้เหตุผล
อธิบายการเป็นแนวปฏิบัติ
ที่ดีได้ชัดเจน 
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ตัวบ่งชี้ท่ี 3.2 การส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา 
ชนิดของตัวบ่งช้ี กระบวนการ 
 

ค าอธิบายตัวบ่งชี้ 
ในช่วงปีแรกของการศึกษา ต้องมีกลไกในการพัฒนาความรู้ พ้ืนฐานหรือการเตรียมความพร้ อม 

ทางการเรียนแก่นักศึกษา เพ่ือให้มีความสามารถในการเรียนรู้ระดับอุดมศึกษาได้อย่างมีความสุข อัตราการลาออก
กลางคันน้อย ในระหว่างการศึกษามีการจัดกิจกรรมการพัฒนาความรู้ความสามารถในรูปแบบต่างๆ ทั้งกิ จกรรมใน
ห้องเรียนและนอกห้องเรียน มีกิจกรรมเสริมสร้างความเป็นพลเมืองดีที่มีจิตส านึกสาธารณะ มีการวางระบบการดูแล
ให้ค าปรึกษาจากอาจารย์ที่ปรึกษาวิชาการ (ระดับปริญญาตรี โท เอก) ระบบการป้องกันหรือการบริหารจัดการ  
ความเสี่ยงของนักศึกษา เพ่ือให้สามารถส าเร็จการศึกษาได้ตามระยะเวลาที่หลักสูตรก าหนด รวมทั้งการส่งเสริม  
การเผยแพร่ผลงานวิชาการของนักศึกษา การสร้างโอกาสการเรียนรู้ที่ส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและทักษะ
การเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 ให้ได้มาตรฐานสากล 

ในการรายงานการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้นี้  ให้อธิบายกระบวนการหรือแสดงผลการด าเนินงาน  
อย่างน้อยให้ครอบคลุมประเด็นต่อไปนี้ 

- การควบคุมการดูแลการให้ค าปรึกษาวิชาการและแนะแนวแก่นักศึกษาปริญญาตรี 
- การควบคุมการดูแลการให้ค าปรึกษาวิทยานิพนธ์ แก่บัณฑิตศึกษา 
- การพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 
 

ในการประเมินเพื่อให้ทราบว่าอยู่ในระดับคะแนนใด ให้พิจารณาในภาพรวมของผลการด าเนินงาน
ทั้งหมด ที่ท าให้นักศึกษาเรียนอย่างมีความสุขและมีทักษะท่ีจ าเป็นต่อการประกอบอาชีพในอนาคต 

 

เกณฑ์การประเมิน 
0 1 2 3 4 5 

 ไม่มีระบบ 
 ไม่มีกลไก 
 ไม่มีแนวคิด

ในการก ากับ
ติดตามและ
ปรับปรุง 

 ไม่มีข้อมูล
หลักฐาน 

 มีระบบ มีกลไก 
 ไม่มีการน า

ระบบ กลไก
ไปสู่การปฏิบัติ/
ด าเนินงาน 

 มีระบบ มีกลไก 
 มีการน าระบบ 

กลไกไปสู่การ
ปฏิบัติ/
ด าเนินงาน 

 มีการประเมิน
กระบวนการ 

 ไม่มีการปรับปรุง/
พัฒนา
กระบวนการ 

 มีระบบ มีกลไก 
 มีการน าระบบ 

กลไกไปสู่การ
ปฏิบัติ/
ด าเนินงาน 

 มีการประเมิน
กระบวนการ 

 มีการปรับปรุง/
พัฒนา
กระบวนการจาก
ผลการประเมิน 

 มีระบบ มีกลไก 
 มีการน าระบบ กลไก

ไปสู่การปฏิบัติ/
ด าเนินงาน 

 มีการประเมิน
กระบวนการ 

 มีการปรับปรุง/พัฒนา
กระบวนการจากผล
การประเมิน 

 มีผลจากการปรับปรุง
เห็นชัดเจนเป็น
รูปธรรม 

 มีระบบ มีกลไก 
 มีการน าระบบกลไกไปสู่การ

ปฏิบัติ/ด าเนินงาน 
 มีการประเมินกระบวนการ 
 มีการปรับปรุง/พัฒนา

กระบวนการจากผลการ
ประเมิน 

 มีผลจากการปรับปรุงเห็น
ชัดเจนเป็นรูปธรรม 

 มีแนวทางปฏิบัติที่ดี โดยมี
หลักฐานเชิงประจักษย์ืนยัน 
และกรรมการผู้ตรวจประเมิน
สามารถให้เหตุผลอธิบายการ
เป็นแนวปฏบิัติที่ดีได้ชัดเจน 
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ตัวบ่งชี้ท่ี 3.3  ผลที่เกิดกับนักศึกษา 
ชนิดของตัวบ่งช้ี ผลลัพธ์ 
 
ค าอธิบายตัวบ่งชี้ 

ผลการประกันคุณภาพควรท าให้นักศึกษามีความพร้อมทางการเรียน มีอัตราการคงอยู่ของนักศึกษาใน
หลักสูตรสูง อัตราการส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตรสูง นักศึกษามีความพึงพอใจต่อหลักสูตร และผลการจัดการข้อ
ร้องเรียนของนักศึกษา 

ในการรายงานการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้นี้ ให้อธิบายกระบวนการหรือแสดงผลการด าเนินงานในประเด็น
ต่อไปนี้ 

- การคงอยู่ 
- การส าเร็จการศึกษา 
- ความพึงพอใจและผลการจัดการข้อร้องเรียนของนักศึกษา 

 
หมายเหตุ : 

- การประเมินความพึงพอใจของนักศึกษา เป็นการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาต่อกระบวนที่ด าเนินการให้กับ
นักศึกษาตามกิจกรรมในตัวบ่งช้ีที ่3.1 และ 3.2 

- อัตราการคงอยู่ของนักศึกษา คิดจากนักศึกษาที่เข้าในแต่ละรุ่น ลบด้วยจ านวนนักศึกษาที่ออกทุกกรณีนับถึงสิ้นปีการศึกษา
ที่ประเมิน ยกเว้น การเสียชีวิต การย้ายสถานท่ีท างานของนักศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา คิดเป็นร้อยละของจ านวนที่รับเข้า
ในแต่ละรุ่นท่ีมีบัณฑิตส าเร็จการศึกษาแล้ว 

- การคิดร้อยละของจ านวนนักศึกษาท่ียังคงอยู่ของแต่ละรุ่น 

 
ตัวอย่างการค านวณหลักสูตร 4 ปี 

ปีการศึกษา 
จ านวนรับเขา้ 

 

จ านวนส าเร็จการศึกษาตามหลักสตูร  จ านวนที่ลาออกและคัดชื่อออก
สะสมจนถึงสิ้นปีการศึกษา 2562 

 
2560 2561 2562 

2557  X    
2558   X   
2559    X  

 

  อัตราการส าเร็จการศึกษา  =



x100 

  อัตราการคงอยู่= 
 - 


 x 100 
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เกณฑ์การประเมิน 
0 1 2 3 4 5 

 ไม่มีการ
รายงานผลการ
ด าเนินงาน 

 มีการรายงาน
ผลการ
ด าเนินงานใน
บางเร่ือง 

 มีการรายงานผล
การด าเนินงาน
ครบทุกเร่ืองตาม
ค าอธิบายใน 
ตัวบ่งชี ้

 มีการรายงานผลการ
ด าเนินงานครบทุก
เร่ืองตามค าอธิบาย
ในตัวบ่งชี ้

 มีแนวโน้มผลการ
ด าเนินงานที่ดีขึ้นใน
บางเร่ือง 

 มีการรายงานผลการ
ด าเนินงานครบทุก
เร่ืองตามค าอธิบาย
ในตัวบ่งชี ้

 มีแนวโน้มผลการ
ด าเนินงานที่ดีขึ้นใน
ทุกเร่ือง 

 มีการรายงานผลการ
ด าเนินงานครบทุกเร่ือง
ตามค าอธิบายในตัวบ่งชี้ 

 มีแนวโน้มผลการ
ด าเนินงานที่ดีขึ้นในทุก
เร่ือง 

 มีผลการด าเนินงานที่โดด
เด่น เทียบเคียงกับ
หลักสูตรนั้นในสถาบันกลุ่ม
เดียวกันโดยมีหลักฐานเชิง
ประจักษย์ืนยัน และ
กรรมการผู้ตรวจประเมิน
สามารถให้เหตุผลอธิบาย
ว่าเป็นผลการด าเนินงานที่
โดดเด่นอย่างแท้จริง 
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อาจารย์เป็นปัจจัยป้อนที่ส าคัญของการผลิตบัณฑิต ผู้ เกี่ยวข้องต้องมีการออกแบบระบบประกัน  

การบริหารและพัฒนาอาจารย์ เพ่ือให้ได้อาจารย์ที่มีคุณภาพเหมาะสม มีคุณสมบัติสอดคล้องกับสภาพบริบท ปรัชญา 
วิสัยทัศน์ของสถาบัน และของหลักสูตร และมีการส่งเสริมให้อาจารย์มีความรักในองค์กรและการปฏิบัติงานตาม
วิชาชีพ ผู้บริหารต้องมีการก าหนดนโยบาย แผนระยะยาว และกิจกรรมการด าเนินงาน ตลอดจนการก ากับดูแล และ
การพัฒนาคุณภาพอาจารย์ การวางระบบประกันคุณภาพอาจารย์ เป็นการด าเนินงานเพ่ือให้ได้อาจารย์ที่มีคุณสมบัติ
ทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพที่เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรที่ก าหนดโดยส านักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา และมีพัฒนาการเพ่ิมยิ่งขึ้นด้วยการวางแผนและการลงทุนงบประมาณและทรัพยากร  เพ่ือให้อัตราก าลัง
อาจารย์มีจ านวนเหมาะสมกับจ านวนนักศึกษาที่รับเข้าในหลักสูตร มีจ านวนอาจารย์ที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญทาง
สาขาวิชาของหลักสูตร และมีประสบการณ์ท่ีเหมาะสมกับการผลิตบัณฑิต อันสะท้อนจากวุฒิการศึกษา ต าแหน่งทาง
วิชาการ และความก้าวหน้าในการผลิตผลงานทางวิชาการอย่างต่อเนื่อง 

 
องค์ประกอบด้านอาจารย์ เริ่มด าเนินการตั้งแต่การบริหารและพัฒนาอาจารย์ คุณภาพอาจารย์และผลลัพธ์ที่

เกิดกับอาจารย์ ให้พิจารณาจากตัวบ่งชี้ ดังต่อไปนี้ 
ตัวบ่งชี้ที่  4.1 การบริหารและพัฒนาอาจารย์ 
ตัวบ่งชี้ที่  4.2 คุณภาพอาจารย์ 
ตัวบ่งชี้ที่  4.3 ผลที่เกิดกับอาจารย์ 
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ตัวบ่งชี้ท่ี 4.1 การบริหารและพัฒนาอาจารย์ 
ชนิดของตัวบ่งช้ี กระบวนการ 
 

ค าอธิบายตัวบ่งช้ี 
การบริหารและพัฒนาอาจารย์ เริ่มต้นตั้งแต่ระบบการรับอาจารย์ใหม่ ต้องก าหนดเกณฑ์คุณสมบัติอาจารย์ที่

สอดคล้องกับสภาพบริบท ปรัชญา วิสัยทัศน์ของสถาบัน และของหลักสูตร มีกลไกการคัดเลือกอาจารย์ที่เหมาะสม 
โปร่งใส นอกจากนี้ต้องมีระบบการบริหารอาจารย์ โดยการก าหนดนโยบาย แผนระยะยาว เพ่ือให้ได้อาจารย์ที่มี
คุณสมบัติทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพที่เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรที่ก าหนดโดยส านักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา และระบบการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ มีการวางแผนและการลงทุนงบประมาณและทรัพยากรและ
กิจกรรมการด าเนินงาน ตลอดจนการก ากับดูแล และการพัฒนาคุณภาพอาจารย์ 

ในการรายงานการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้นี้ ให้อธิบายกระบวนการหรือแสดงผลการด าเนินงานอย่างน้อยให้
ครอบคลุมประเด็นต่อไปนี้ 

-  ระบบการรับและแต่งตั้งอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
-  ระบบการบริหารอาจารย์ 
-  ระบบการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ 
 

ในการประเมินเพื่อให้ทราบว่าอยู่ในระดับคะแนนใด ให้พิจารณาในภาพรวมของผลการด าเนินงาน
ทั้งหมดที่ท าให้หลักสูตรมีอาจารย์ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมทั้งในด้านวุฒิการศึกษาและต าแหน่งทางวิชาการเป็นไป
ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรอย่างต่อเนื่อง และมีการส่งเสริมให้มีการเพิ่มพูนความรู้ความสามารถของอาจารย์
เพื่อสร้างความเข้มแข็งทางวิชาการของหลักสูตร 

 

เกณฑ์การประเมิน 
0 1 2 3 4 5 

 ไม่มีระบบ 
 ไม่มีกลไก 
 ไม่มีแนวคิดใน

การก ากับ
ติดตามและ
ปรับปรุง 

 ไม่มีข้อมูล
หลักฐาน 

 มีระบบ มีกลไก 
 ไม่มีการน า

ระบบ กลไก
ไปสู่การปฏิบัติ/
ด าเนินงาน 

 มีระบบ มีกลไก 
 มีการน าระบบ 

กลไกไปสู่การ
ปฏิบัติ/ด าเนินงาน 

 มีการประเมิน
กระบวนการ 

 ไม่มีการปรับปรุง/
พัฒนากระบวนการ 

 มีระบบ มีกลไก 
 มีการน าระบบ 

กลไกไปสู่การ
ปฏิบัติ/ด าเนินงาน 

 มีการประเมิน
กระบวนการ 

 มีการปรับปรุง/
พัฒนา
กระบวนการจาก
ผลการประเมิน 

 มีระบบ มีกลไก 
 มีการน าระบบ กลไก

ไปสู่การปฏิบัติ/
ด าเนินงาน 

 มีการประเมิน
กระบวนการ 

 มีการปรับปรุง/พัฒนา
กระบวนการจากผล
การประเมิน 

 มีผลจากการปรับปรุง
เห็นชัดเจนเป็น
รูปธรรม 

 มีระบบ มีกลไก 
 มีการน าระบบกลไกไปสู่การ

ปฏิบัติ/ด าเนินงาน 
 มีการประเมินกระบวนการ 
 มีการปรับปรุง/พัฒนา

กระบวนการจากผลการ
ประเมิน 

 มีผลจากการปรับปรุงเห็น
ชัดเจนเป็นรูปธรรม 

 มีแนวทางปฏิบัติที่ดี โดยมี
หลักฐานเชิงประจักษย์ืนยัน 
และกรรมการผู้ตรวจประเมิน
สามารถให้เหตุผลอธิบายการ
เป็นแนวปฏบิัติที่ดีได้ชัดเจน 

 
 
ตัวบ่งช้ีที่ 4.2 คุณภาพอาจารย์ 
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ชนิดของตัวบ่งช้ี ปัจจัยน าเข้า 
 
ค าอธิบายตัวบ่งชี้ 

การส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ต้องท าให้อาจารย์ในหลักสูตรมีคุณสมบัติที่ เหมาะสมและเพียงพอ  
โดยท าให้อาจารย์มีความรู้ ความเชี่ยวชาญทางสาขาวิชาที่เปิดให้บริการ และมีประสบการณ์ที่เหมาะสมกับ 
การผลิตบัณฑิต อันสะท้อนจากวุฒิการศึกษา ต าแหน่งทางวิชาการ และความก้าวหน้าในการผลิตผลงานทางวิชาการ
อย่างต่อเนื่อง 

ประเด็นในการพิจารณาตัวบ่งชี้นี้จะประกอบด้วย 
- ร้อยละของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก 
- ร้อยละของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ 
- ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
- จ านวนบทความของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรปริญญาเอกที่ได้รับการอ้างอิงในฐานข้อมูล TCI และ 
Scopus ต่อจ านวนอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

 

ร้อยละของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก 
การศึกษาระดับอุดมศึกษาถือเป็นการศึกษาระดับสูงสุดที่ต้องการบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถและความ

ลุ่มลึกทางวิชาการ เพ่ือปฏิบัติพันธกิจส าคัญของสถาบันในการผลิตบัณฑิต ศึกษาวิจัยเพ่ือการติดตามความก้าวหน้า
ทางวิชาการและการพัฒนาองค์ความรู้ ดังนั้นหลักสูตรจึงควรมีอาจารย์ที่มีระดับคุณวุฒิทางการศึกษาที่ตรงหรือ
สัมพันธ์กับหลักสูตรที่เปิดสอนในสัดส่วนที่เหมาะสมกับพันธกิจหรือจุดเน้นของหลักสูตรนั้นๆ 
 
เกณฑ์การประเมิน 

โดยการแปลงค่าร้อยละของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกเป็นคะแนนระหว่าง 0 – 5 
หลักสูตรระดับปริญญาตรี 
ค่าร้อยละของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก 
ที่ก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 20 ขึ้นไป 
หลักสูตรระดับปริญญาโท 
ค่าร้อยละของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก 
ที่ก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 60 ขึ้นไป 
หลักสูตรระดับปริญญาเอก 
ค่าร้อยละของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก 
ที่ก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 100 
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สูตรการค านวณ 
1. ค านวณค่าร้อยละของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรที่มีวุฒิปริญญาเอก ตามสูตร 
 

จ านวนอาจารยผ์ู้รับผิดชอบหลักสตูรที่มีคณุวุฒิปรญิญาเอก 
X 100 

จ านวนอาจารยผ์ู้รับผิดชอบหลักสตูรทั้งหมด 
 

2. แปลงค่าร้อยละท่ีค านวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 
 

คะแนนทีไ่ด้  = 
ร้อยละของอาจารย์ผูร้ับผดิชอบหลักสูตรที่มีคณุวุฒิปรญิญาเอก 

X 5 
ร้อยละของอาจารย์ผูร้ับผดิชอบหลักสูตรที่มีคณุวุฒิปรญิญาเอกท่ีไดค้ะแนนเตม็ 5 

 

หมายเหตุ 
คุณวุฒิปริญญาเอก พิจารณาจากระดับคุณวุฒิที่ ได้รับหรือเทียบเท่าตามหลักเกณฑ์การพิจารณาคุณวุฒิของ

กระทรวงศึกษาธิการ กรณีที่มีการปรับวุฒิการศึกษาให้มีหลกัฐานการส าเร็จการศึกษาภายในรอบปีการศึกษานั้น ทั้งนี้อาจใช้คุณวุฒิอื่น
เทียบเท่าคุณวุฒิปริญญาเอกได้ส าหรับกรณีที่บางสาขาวิชาชีพมีคุณวุฒิอื่นที่เหมาะสมกว่า  ทั้งนี้ต้องได้รับความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการการอุดมศึกษา 
 

ร้อยละของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ 
สถาบันอุดมศึกษาถือเป็นขุมปัญญาของประเทศ และมีความรับผิดชอบที่จะต้องส่งเสริมให้อาจารย์ในสถาบัน

ท าการศึกษาวิจัยเพ่ือแสวงหาและพัฒนาองค์ความรู้ในศาสตร์สาขาวิชาต่างๆ อย่างต่อเนื่อง เพ่ือน าไปใช้ในการเรียน
การสอน รวมทั้งการแก้ไขปัญหาและพัฒนาประเทศ การด ารงต าแหน่งทางวิชาการเป็นสิ่งสะท้ อนการปฏิบัติงาน
ดังกล่าวของอาจารย์ตามพันธกิจของหลักสูตร 
 

เกณฑ์การประเมิน 
โดยการแปลงค่าร้อยละของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการเป็นคะแนนระหว่าง 0 – 5 
หลักสูตรระดับปริญญาตรี 
ค่าร้อยละของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรที่ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์และ
ศาสตราจารย์ รวมกันที่ก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 60 ขึ้นไป 
หลักสูตรระดับปริญญาโท 
ค่าร้อยละของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรที่ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์และ
ศาสตราจารย์ รวมกันที่ก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 80 ขึ้นไป 
หลักสูตรระดับปริญญาเอก 
ค่าร้อยละของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรที่ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์และ
ศาสตราจารย์ รวมกันที่ก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 100 
 

สูตรการค านวณ 
1. ค านวณค่าร้อยละของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ ตามสูตร 
 

จ านวนอาจารยผ์ู้รับผิดชอบหลักสตูรที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ 
X 100 

จ านวนอาจารยผ์ู้รับผิดชอบหลักสตูรทั้งหมด 
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2. แปลงค่าร้อยละท่ีค านวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 
 

คะแนนท่ีได้ = 
ร้อยละของอาจารย์ผูร้ับผดิชอบหลักสูตรที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ 

X 5 
ร้อยละของอาจารย์ผูร้ับผดิชอบหลักสูตรที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการที่ก าหนดให้เป็นคะแนนเตม็ 5 

 
ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

ผลงานวิชาการเป็นข้อมูลที่ส าคัญในการแสดงให้เห็นว่าอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรได้สร้างสรรค์ขึ้นเพ่ือ
แสดงให้เห็นถึงความก้าวหน้าทางวิชาการและการพัฒนาองค์ความรู้อย่างต่อเนื่อง เป็นผลงานที่มีคุณค่า สมควร
ส่งเสริมให้มีการเผยแพร่และน าไปใช้ประโยชน์ทั้งเชิงวิชาการและการแข่งขันของประเทศ ผลงานวิชาการอยู่ในรูป
ของบทความวิจัยหรือบทความวิชาการที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ หรือระดับ
นานาชาติ ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติหรือระดับนานาชาติ ผลงานได้รับการจดอนุสิทธิบัตรหรือสิทธิบัตร 
หรือเป็นผลงานวิชาการรับใช้สังคมที่ผ่านการประเมินต าแหน่งทางวิชาการแล้ว ผลงานวิจัยที่หน่วยงานหรือองค์กร
ระดับชาติว่าจ้างให้ด าเนินการ ต าราหรือหนังสือที่ใช้ในการขอผลงานทางวิชาการและผ่านการพิจารณาตามเกณฑ์
การขอต าแหน่งทางวิชาการแล้ว รวมทั้งงานสร้างสรรค์ต่างๆ โดยมีวิธีการคิดดังนี้ 

 

เกณฑ์การประเมิน 
หลักสูตรระดับปริญญาตรี 
ค่าร้อยละของผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
ทีก่ าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 20 ขึ้นไป 
หลักสูตรระดับปริญญาโท 
ค่าร้อยละของผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
ที่ก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 40 ขึ้นไป 
หลักสูตรระดับปริญญาเอก 
ค่าร้อยละของผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
ที่ก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 60 ขึ้นไป 
 

สูตรการค านวณ 
1. ค านวณค่าร้อยละของผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรตามสูตร 
 

ผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ผูร้ับผดิชอบหลักสูตร 
X 100 

จ านวนอาจารยผ์ู้รับผิดชอบหลักสตูรทั้งหมด 

 
2. แปลงค่าร้อยละที่ค านวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 
 

คะแนนที่ได้ = 
ร้อยละของผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารยผ์ู้รบัผิดชอบหลักสูตร 

X 5 ร้อยละของผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารยผ์ู้รบัผิดชอบหลักสูตร 
ที่ก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 
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ก าหนดระดับคุณภาพผลงานทางวิชาการ ดังนี้ 

ค่าน้ าหนัก ระดับคุณภาพ 

0.20 - บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ 
- มีการยื่นจดอนุสิทธิบัตร 

0.40 - บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ 
- มีการยื่นจดสิทธิบัตร 

0.60 - บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจาก 
การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ทีไ่ด้ตีพิมพ์เผยแพร่ในฐานข้อมูลระดับนานาชาต ิ
ตามประกาศ ก.พ.อ. 

- บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการ 
ที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 2 

- มีการจดแจ้งลิขสิทธิ์ 
0.80 - ผลงานที่ได้รับการจดอนุสิทธิบัตร 

- บทความวิจัยหรือบทความวิชาการที่ตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการระดับนานาชาติที่ไม่อยู่ในฐานข้อมูลตามประกาศ 
ก.พ.อ. หรือตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 1 

1.00 - บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการ 
ระดับนานาชาตทิี่ปรากฏในฐานข้อมูลระดับนานาชาตติามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา ว่าด้วยหลักเกณฑ์การพิจารณาวารสาร 
ทางวิชาการส าหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ. 2562  

- ผลงานวิจัยที่หน่วยงานหรือองค์กรระดับชาตวิ่าจ้างให้ด าเนินการ 
- ผลงานคน้พบพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ที่ค้นพบใหม่และได้รับการจดทะเบียน 
- ต าราหรือหนังสือหรืองานแปลที่ผ่านการพิจารณาตามหลักเกณฑ์การประเมินต าแหน่งทางวชิาการแต่ไม่ได้น ามา

ขอรับการประเมินต าแหน่งทางวิชาการ 
- ผลงานที่ได้รับการจดสิทธิบัตร 
- ผลงานทางวิชาการในลักษณะอ่ืนที่ได้รับการประเมินผ่านเกณฑ์การขอต าแหน่งทางวิชาการแล้ว ได้แก่ 
  ผลงานวชิาการเพ่ือพัฒนาอุตสาหกรรม 
  ผลงานวชิาการเพ่ือพัฒนาการเรียนการสอนและการเรียนรู้ 
  ผลงานวชิาการเพ่ือพัฒนานโยบายสาธารณะ 
  ผลงานวชิาการรับใช้สังคม 
  กรณีศึกษา 
   ต าราหรือหนังสือหรืองานแปล 
  ซอฟต์แวร์ 
  พจนานุกรม สารานุกรม นามานุกรม และงานวิชาการในลักษณะเดียวกัน 
 

หมายเหตุ 
1. การส่งบทความเพื่อพิจารณาคัดเลือกให้น าเสนอในการประชุมวิชาการต้องส่งเป็นฉบับสมบูรณ์ (Full Paper) และ เมื่อ

ได้รับการตอบรับและตีพิมพ์แล้ว การตีพิมพ์ต้องตีพิมพ์เป็นฉบับสมบูรณ์ซึ่งสามารถอยู่ในรูปแบบเอกสาร หรือ สื่อ อิเล็กทรอนิกส์ได้ 
2. ผลงานทางวิชาการทั้งหมดจะต้องได้รับการเผยแพร่ตามประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้ง

บุคคลให้ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ. 2560 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 
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ก าหนดระดับคุณภาพผลงานสร้างสรรค์ด้านสุนทรียะ ศิลปะ หรือ ผลงานสร้างสรรค์ด้านวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี ดังนี้ 

ค่าน้ าหนัก ระดับคุณภาพ 

0.20 ผลงานสร้างสรรค์ท่ีมีการเผยแพร่สู่สาธารณะในลักษณะใดลักษณะหน่ึง หรือผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ online 

0.40 ผลงานสร้างสรรค์ได้รับการเผยแพร่ในระดับสถาบัน 
0.60 ผลงานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ในระดับชาติ 
0.80 ผลงานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ในระดับความร่วมมือระหว่างประเทศ 
1.00 ผลงานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ในระดับภูมิภาคอาเซียน/นานาชาติ 

ผลงานสร้างสรรค์ทุกชิ้นต้องผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการที่มีองค์ประกอบไม่น้อยกว่า 3 คน โดยมี
บุคคลภายนอกสถาบันร่วมพิจารณาด้วย 
 

จ านวนบทความของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรปริญญาเอกที่ได้รับการอ้างอิงในฐานข้อมูล TCI และ Scopus 
ต่อจ านวนอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

หลักสูตรในระดับปริญญาเอกถือได้ว่าเป็นหลักสูตรสูงสุดของสถาบันการศึกษา เป็นหลักสูตรที่ส าคัญและเน้น
การสร้างองค์ความรู้ใหม่เพ่ือเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศ ดังนั้น อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรระดับปริญญา
เอกจึงมีความส าคัญอย่างมากต่อหลักสูตรนั้นๆ 

บทความวิจัยและบทความทางวิชาการ หรือ Review Article ของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรปริญญาเอก
ที่ได้รับการอ้างอิง ย่อมแสดงให้เห็นว่าอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรปริญญาเอกมีความสามารถในการท าวิจัย  
มีผลงานที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติในฐานข้อมูล TCI และ Scopus และบทความที่ตีพิมพ์
ได้รับการอ้างอิง แสดงให้เห็นว่ามีการน าไปใช้ประโยชน์และเป็นฐานในการพัฒนางานวิจัยใหม่ๆ ให้มีความก้าวหน้า
มากขึ้น จ านวนบทความของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรที่ได้รับการอ้างอิงมากย่อมแสดงให้เห็นว่าอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรเป็นผู้ที่มีผลงานและได้รับการยอมรับในวงวิชาการนั้นๆ 

การค านวณตัวบ่งชี้นี้ ให้เปรียบเทียบจ านวนบทความที่ได้รับการอ้างอิง ตั้งแต่หนึ่งครั้งขึ้นไป รวมทั้งการ
อ้างอิงตนเอง ที่เป็นผลงานของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติ หรือระดับ
นานาชาติ ต่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรปริญญาเอกนั้น โดยน าเสนอในรูปสัดส่วน ทั้งนี้พิจารณาผลการด าเนินงาน 
5 ปีย้อนหลังตามปีปฏิทิน ซึ่งนับรวมปีที่ประเมิน 
 

เกณฑ์การประเมิน 
กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
อัตราส่วน จ านวนบทความที่ได้รับการอ้างอิงต่อจ านวนอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
ที่ก าหนดให้เป็น คะแนนเต็ม 5 = 2.5 ขึ้นไป 
กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 
อัตราส่วน จ านวนบทความที่ได้รับการอ้างอิงต่อจ านวนอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
ที่ก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 = 3.0 ขึ้นไป 
กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
อัตราส่วน จ านวนบทความที่ได้รับการอ้างอิงต่อจ านวนอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
ที่ก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 = 0.25 ขึ้นไป  
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สูตรการค านวณ 
1. อัตราส่วนจ านวนบทความที่ได้รับการอ้างอิงต่อจ านวนอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร = 
 
 
 

2. แปลงค่าที่ค านวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 
 

คะแนนท่ีได้ = 
อัตราส่วนจ านวนบทความที่ได้รับการอ้างอิงต่อจ านวนอาจารยผ์ู้รับผิดชอบหลักสูตร 

X 5 อัตราส่วนจ านวนบทความที่ได้รับการอ้างอิงต่อจ านวนอาจารยผ์ู้รับผิดชอบหลักสูตร 
ที่ก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 

 

ตัวอย่างการหาอัตราส่วน จ านวนบทความท่ีได้รับการอ้างอิงต่อจ านวนอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
ถ้าอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรระดับปริญญาเอกของหลักสูตรหนึ่งในกลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยีมีจ านวน 5 คน โดยอาจารย์ทั้ง 5 คนมีผลงานตีพิมพ์บทความวิจัยหรือ Review Article ในฐานข้อมูล TCI 
และ Scopus ในปี พ.ศ. 2553 – 2557 (ค.ศ. 2010 – 2014) ซึ่งด าเนินการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ของ
หลักสูตรใน พ.ศ. 2557 (ประเมินในปี ค.ศ. 2014) เป็นดังนี้ 

- จ านวนบทความที่ตีพิมพ์ของอาจารย์ ทั้ง 5 คน ในฐานข้อมูล Scopus ระหว่าง ค.ศ. 2010 – 2014 
เท่ากับ 15 บทความ และจ านวนบทความที่ตีพิมพ์ในฐานข้อมูลของ TCI เท่ากับ 5 บทความ 

- ในจ านวนนี้มีบทความ 8 บทความ ในฐานข้อมูล Scopus ที่มีการอ้างอิง อย่างน้อย 1 ครั้ง และมีบทความ 
2 บทความ ทีต่ีพิมพ์ในฐานข้อมูล TCI ได้รับการอ้างอิงอย่างน้อย 1 ครั้ง 

 

ดังนั้น อัตราส่วนจ านวนบทความที่ได้รับการอ้างอิงต่อจ านวนอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร = 
 

จ านวนบทความที่ไดร้ับการอ้างอิงอย่างน้อย 1 ครั้ง 
= 

8+2 
= 

10 
= 2.0 

จ านวนอาจารยผ์ู้รับผิดชอบหลักสตูรทั้งหมด 5 5 
 

 
  น ามาค านวณคะแนน = 

2.0 
X 5 = 4.0 คะแนน 

2.5 

จ านวนบทความที่ไดร้ับการอ้างอิง 
จ านวนอาจารยผ์ู้รับผิดชอบหลักสตูร 
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ตัวบ่งชี้ท่ี 4.3  ผลที่เกิดกับอาจารย์ 
ชนิดของตัวบ่งช้ี ผลลัพธ์ 
 
ค าอธิบายตัวบ่งชี้ 

ผลการประกันคุณภาพ ต้องน าไปสู่การมีอัตราก าลังอาจารย์ที่มีจ านวนเหมาะสมกับจ านวนนักศึกษา 
ที่รับเข้าในหลักสูตร อัตราคงอยู่ของอาจารย์สูง และอาจารย์มีความพึงพอใจต่อการบริหารหลักสูตร 

ในการรายงานการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้นี้ ให้อธิบายกระบวนการหรือแสดงผลการด าเนินงานในประเด็น
ต่อไปนี้ 

- การคงอยู่ของอาจารย์ 
- ความพึงพอใจของอาจารย์ 

 
เกณฑ์การประเมิน 

0 1 2 3 4 5 
 ไม่มีการรายงาน

ผลการด าเนินงาน 
 มีการรายงานผลการ

ด าเนินงานในบาง
เร่ือง 

 มีการรายงานผลการ
ด าเนินงานครบทุก
เร่ืองตามค าอธิบาย
ในตัวบ่งชี ้

 มีการรายงานผลการ
ด าเนินงานครบทุก
เร่ืองตามค าอธิบาย
ในตัวบ่งชี้ 

 มีแนวโน้มผลการ
ด าเนินงานที่ดีขึ้นใน
บางเร่ือง 

 มีการรายงานผลการ
ด าเนินงานครบทุก
เร่ืองตามค าอธิบาย
ในตัวบ่งชี ้

 มีแนวโน้มผลการ
ด าเนินงานที่ดีขึ้นใน
ทุกเร่ือง 

 มีการรายงานผลการ
ด าเนินงานครบทุกเร่ือง
ตามค าอธิบายในตัวบ่งชี้ 

 มีแนวโน้มผลการ
ด าเนินงานที่ดีขึ้นในทุก
เร่ือง 

 มีผลการด าเนินงานที่โดด
เด่น เทียบเคียงกับ
หลักสูตรนั้นในสถาบันกลุ่ม
เดียวกันโดยมีหลักฐานเชิง
ประจักษย์ืนยัน และ
กรรมการผู้ตรวจประเมิน
สามารถให้เหตุผลอธิบาย
ว่าเป็นผลการด าเนินงานที่
โดดเด่นอย่างแท้จริง 
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แม้ทุกหลักสูตรที่สถาบันการศึกษาเปิดสอนต้องผ่านการรับรองจากส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

และมีการปรับปรุงทุก 5 ปี แต่ผู้บริหารต้องรับผิดชอบในการควบคุมก ากับการบริหารจัดการหลักสูตรให้มี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลอย่างต่อเนื่อง คณะกรรมการบริหารหลักสูตรควรมีบทบาทหน้าที่ในการบริหารจัดการ 
3 ด้านที่ส าคัญ คือ (1) สาระของรายวิชาในหลักสูตร (2) การวางระบบผู้สอนและกระบวนการเรียนการสอน  
(3) การประเมินผู้เรียน ระบบประกันคุณภาพในการด าเนินการหลักสูตร ประกอบด้วย หลักสูตร การเรียนการสอน 
และการประเมินผู้เรียนเพ่ือให้สอดคล้องกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิตามที่ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
ก าหนด ตัวบ่งชี้ในการประเมินต้องให้ความส าคัญกับการก าหนดรายวิชาที่มีเนื้อหาที่ทันสมัย ก้าวทันความก้าวหน้า
ทางวิทยาการที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา รวมทั้งการวางระบบผู้สอนและอาจารย์ที่ปรึกษา ซึ่งต้องเป็นบุคคลที่มีความรู้ 
ความเชี่ยวชาญ ประสบการณ์ และมีคุณสมบัติเหมาะสมในการพัฒนานักศึกษาให้เต็มศักยภาพ จัดกิจกรรมการเรียน
การสอน ที่เน้นนักศึกษาเป็นส าคัญ และส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 

 
การประกันคุณภาพหลักสูตรในองค์ประกอบนี้พิจารณาได้จากตัวบ่งชี้ดังต่อไปนี้ 
ตัวบ่งชี้ที่ 5.1 สาระของรายวิชาในหลักสูตร 
ตัวบ่งชี้ที่ 5.2 การวางระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน 
ตัวบ่งชี้ที่ 5.3 การประเมินผู้เรียน 
ตัวบ่งชี้ที่ 5.4 ผลการด าเนินงานหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
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ตัวบ่งช้ีที่ 5.1 สาระของรายวิชาในหลักสูตร 
ชนิดของตัวบ่งช้ี กระบวนการ 
 
ค าอธิบายตัวบ่งชี้ 

แม้ทุกหลักสูตรที่สถาบันการศึกษาเปิดให้บริการต้องผ่านการรับรองจากส านักงานคณะกรรมการ 
การอุดมศึกษา และมีการปรับปรุงทุก 5 ปี แต่ผู้บริหารต้องรับผิดชอบในการควบคุมก ากับการจัดท ารายวิชาต่างๆ ให้
มีเนื้อหาที่ทันสมัย ก้าวทันความก้าวหน้าทางวิทยาการที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา มีการบริหารจัดการการเปิดรายวิชา
ต่างๆ ทั้งวิชาบังคับและวิชาเลือก ที่เน้นนักศึกษาเป็นส าคัญ โดยสนองความต้องการของนักศึกษา และตลาดแรงงาน 
ส าหรับหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ต้องเน้นการพัฒนาทักษะด้านการวิจัยและการเรียนรู้ด้วยตนเอง 

ในการรายงานการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้นี้  ให้อธิบายกระบวนการหรือแสดงผลการด าเนินงาน 
อย่างน้อยให้ครอบคลุมประเด็นต่อไปนี้ 

- การออกแบบหลักสูตรและสาระรายวิชาในหลักสูตร 
- การปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมัยตามความก้าวหน้าในศาสตร์สาขานั้นๆ 
 
ในการประเมินเพื่อให้ทราบว่าอยู่ในระดับคะแนนใด ให้พิจารณาในภาพรวมของผลการด าเนินงาน

ทั้งหมดที่ท าให้หลักสูตรมีความทันสมัย สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงานและความต้องการของ
ประเทศ 
 
เกณฑ์การประเมิน 

0 1 2 3 4 5 
 ไม่มีระบบ 
 ไม่มีกลไก 
 ไม่มีแนวคิด

ในการก ากับ
ติดตามและ
ปรับปรุง 

 ไม่มีข้อมูล
หลักฐาน 

 มีระบบ มีกลไก 
 ไม่มีการน า

ระบบ กลไก
ไปสู่การปฏิบัติ/
ด าเนินงาน 

 มีระบบ มีกลไก 
 มีการน าระบบ 

กลไกไปสู่การ
ปฏิบัติ/
ด าเนินงาน 

 มีการประเมิน
กระบวนการ 

 ไม่มีการปรับปรุง/
พัฒนา
กระบวนการ 

 มีระบบ มีกลไก 
 มีการน าระบบ กลไก

ไปสู่การปฏิบัติ/
ด าเนินงาน 

 มีการประเมิน
กระบวนการ 

 มีการปรับปรุง/
พัฒนากระบวนการ
จากผลการประเมิน 

 มีระบบ มีกลไก 
 มีการน าระบบ กลไกไปสู่

การปฏิบัติ/ด าเนินงาน 
 มีการประเมินกระบวนการ 
 มีการปรับปรุง/พัฒนา

กระบวนการจากผลการ
ประเมิน 

 มีผลจากการปรับปรุงเห็น
ชัดเจนเป็นรูปธรรม 

 มีระบบ มีกลไก 
 มีการน าระบบกลไกไปสู่การ

ปฏิบัติ/ด าเนินงาน 
 มีการประเมินกระบวนการ 
 มีการปรับปรุง/พัฒนา

กระบวนการจากผลการ
ประเมิน 

 มีผลจากการปรับปรุงเห็น
ชัดเจนเป็นรูปธรรม 

 มีแนวทางปฏิบัติที่ดี โดยมี
หลักฐานเชิงประจักษย์ืนยัน 
และกรรมการผู้ตรวจประเมิน
สามารถให้เหตุผลอธิบายการ
เป็นแนวปฏบิัติที่ดีได้ชัดเจน 
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ตัวบ่งชี้ท่ี 5.2 การวางระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน 
ชนิดของตัวบ่งช้ี กระบวนการ 
 

ค าอธิบายตัวบ่งชี้ 
หลักสูตรต้องให้ความส าคัญกับการวางระบบผู้สอนในแต่ละรายวิชา โดยค านึงถึงความรู้ความสามารถและ

ความเชี่ยวชาญในวิชาที่สอน และเป็นความรู้ที่ทันสมัยของอาจารย์ที่มอบหมายให้สอนในวิชานั้นๆ เพ่ือให้นักศึกษา
ได้รับความรู้ประสบการณ์ และได้รับการพัฒนาความสามารถจากผู้รู้จริง ส าหรับหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ต้องให้
ความส าคัญกับการก าหนดหัวข้อวิทยานิพนธ์ การก าหนดอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์ที่เหมาะสมกับ
หัวข้อวิทยานิพนธ์ และลักษณะของนักศึกษา ให้นักศึกษาได้รับโอกาสและการพัฒนาตนเองเต็มตามศักยภาพ 
อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ต้องสามารถให้ค าปรึกษาวิทยานิพนธ์ตั้งแต่กระบวนการพัฒนาหัวข้อจนถึงการท า
วิทยานิพนธ์ การค้นคว้าอิสระ การสอบป้องกัน และการเผยแพร่ผลงานวิจัยจนส าเร็จการศึกษา 

กระบวนการเรียนการสอนส าหรับยุคศตวรรษที่ 21 ต้องเน้นการพัฒนานักศึกษาให้มีความรู้ตามโครงสร้าง
หลักสูตรที่ก าหนด และได้รับการพัฒนาตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ คุณธรรมจริยธรรม ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 
21 โดยเฉพาะทักษะการเรียนรู้ด้วยตนเอง ทักษะทางภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ ทักษะการท างานแบบมีส่ว น
ร่วม ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี ความสามารถในการดูแลสุขภาพฯลฯ การเรียนการสอนสมัยใหม่ต้องใช้สื่อ
เทคโนโลยี และท าให้นักศึกษาเรียนรู้ได้ตลอดเวลาและในสถานที่ใดก็ได้ ผู้สอนมีหน้าที่เป็นผู้อ านวยความสะดวกให้
เกิดการเรียนรู้ และสนับสนุนการเรียนรู้ ส าหรับหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา เทคนิคการสอนจะเน้นการวิจัยเป็นฐาน 
การเรียนแบบใช้ปัญหาเป็นฐาน เป็นต้น 

ในการรายงานการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้นี้ ให้อธิบายกระบวนการหรือแสดงผลการด าเนินงานอย่างน้อยให้
ครอบคลุมประเด็นต่อไปนี้ 

- การก าหนดผู้สอน 
- การก ากับ ติดตาม และตรวจสอบการจัดท าแผนการเรียนรู้ (มคอ.3 และ มคอ.4) และการจัดการเรียน 

การสอน 
- การจัดการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีที่มีการบูรณาการกับการวิจัย การบริการวิชาการทางสังคม 

และการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
- การควบคุมหัวข้อวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระในระดับบัณฑิตศึกษา ให้สอดคล้องกับสาขาวิชาและ

ความก้าวหน้าของศาสตร์ 
- การแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระในระดับบัณฑิตศึกษาที่มีความเชี่ยวชาญ

สอดคล้องหรือสัมพันธ์กับหัวข้อวิทยานิพนธ์ 
- การช่วยเหลือ ก ากับ ติดตาม ในการท าวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระและการตีพิมพ์ผลงานในระดับ

บัณฑิตศึกษา 
 

ในการประเมินเพื่อให้ทราบว่าอยู่ในระดับคะแนนใด ให้พิจารณาในภาพรวมของผลการด าเนินงาน
ทั้งหมด ที่ท าให้กระบวนการจัดการเรียนการสอนตอบสนองความแตกต่างของผู้เรียน การจัดการเรียนการสอนที่
เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ก่อให้เกิดผลการเรียนรู้บรรลุตามเป้าหมาย 
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เกณฑ์การประเมิน 
0 1 2 3 4 5 

 ไม่มีระบบ 
 ไม่มีกลไก 
 ไม่มีแนวคิดใน

การก ากับ
ติดตามและ
ปรับปรุง 

 ไม่มีข้อมูล
หลักฐาน 

 มีระบบ มีกลไก 
 ไม่มีการน าระบบ 

กลไกไปสู่การ
ปฏิบัติ/
ด าเนินงาน 

 มีระบบ มีกลไก 
 มีการน าระบบ กลไก

ไปสู่การปฏิบัติ/
ด าเนินงาน 

 มีการประเมิน
กระบวนการ 

 ไม่มีการปรับปรุง/
พัฒนากระบวนการ 

 มีระบบ มีกลไก 
 มีการน าระบบ กลไก

ไปสู่การปฏิบัติ/
ด าเนินงาน 

 มีการประเมิน
กระบวนการ 

 มีการปรับปรุง/พัฒนา
กระบวนการจากผล
การประเมิน 

 มีระบบ มีกลไก 
 มีการน าระบบ กลไก

ไปสู่การปฏิบัติ/
ด าเนินงาน 

 มีการประเมิน
กระบวนการ 

 มีการปรับปรุง/พัฒนา
กระบวนการจากผล
การประเมิน 

 มีผลจากการปรับปรุง
เห็นชัดเจนเป็น
รูปธรรม 

 มีระบบ มีกลไก 
 มีการน าระบบกลไกไปสู่การ

ปฏิบัติ/ด าเนินงาน 
 มีการประเมินกระบวนการ 
 มีการปรับปรุง/พัฒนา

กระบวนการจากผลการ
ประเมิน 

 มีผลจากการปรับปรุงเห็น
ชัดเจนเป็นรูปธรรม 

 มีแนวทางปฏิบัติที่ดี โดยมี
หลักฐานเชิงประจักษย์ืนยัน 
และกรรมการผู้ตรวจประเมิน
สามารถให้เหตุผลอธิบายการ
เป็นแนวปฏบิัติที่ดีได้ชัดเจน 
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ตัวบ่งชี้ท่ี 5.3  การประเมินผู้เรียน 
ชนิดของตัวบ่งช้ี กระบวนการ 
 
ค าอธิบายตัวบ่งชี้ 

การประเมินนักศึกษามีจุดมุ่งหมาย 3 ประการ คือ การประเมินผลนักศึกษาเพ่ือให้ข้อมูลสารสนเทศที่เป็น
ประโยชน์ต่อการปรับปรุงการเรียนการสอนของผู้สอน และน าไปสู่การพัฒนาการเรียนรู้ของนักศึกษา (Assessment 
for Learning) การประเมินที่ท าให้นักศึกษาสามารถประเมินตนเองเป็น และมีการน าผลการประเมินไปใช้ในการ
พัฒนาวิธีการเรียนของตนเองใหม่ จนเกิดการเรียนรู้ (Assessment as Learning) และการประเมินผลการเรียนรู้ของ
นักศึกษาที่แสดงผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร (Assessment of Learning) การประเมินส่วนใหญ่จะใช้
เพ่ือจุดมุ่งหมายประการหลัง คือ เน้นการได้ข้อมูลเกี่ยวกับสัมฤทธิ์ผลการเรียนรู้ของนักศึกษา การจัดการเรียนการ
สอนจึงควรส่งเสริมให้มีการประเมินเพ่ือจุดมุ่งหมายสองประการแรกด้วย ทั้งนี้ ความเหมาะสมของระบบประเมินต้อง
ให้ความส าคัญกับการก าหนดเกณฑ์การประเมิน วิธีการประเมิน เครื่องมือประเมินที่มีคุณภาพ และวิธีการให้เกรดที่
สะท้อนผลการเรียนรู้ได้อย่างเหมาะสม มีการก ากับให้มีการประเมินตามสภาพจริง (Authentic Assessment) มีการ
ใช้วิธีการประเมินที่หลากหลาย ให้ผลการประเมินที่สะท้อนความสามารถในการปฏิบัติงานในโลกแห่งความเป็นจริง 
(Real World) และมีวิธีการให้ข้อมูลป้อนกลับ (Feedback) ที่ท าให้นักศึกษาสามารถแก้ไขจุดอ่อนหรือเสริมจุดแข็ง
ของตนเองได้ให้ผลการประเมินที่สะท้อนระดับความสามารถที่แท้จริงของนักศึกษา ส าหรับหลักสูตรระดับ
บัณฑิตศึกษา ต้องให้ความส าคัญกับการวางระบบประเมินวิทยานิพนธ์ การค้นคว้าอิสระที่มีคุณภาพด้วย 

ในการรายงานการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ นี้  ให้อธิบายกระบวนการหรือแสดงผลการด าเนินงาน 
อย่างน้อยให้ครอบคลุมประเด็นต่อไปนี้ 

- การประเมินผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
- การตรวจสอบการประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษา 
- การก ากับการประเมินการจัดการเรียนการสอนและประเมินหลักสูตร (มคอ.5 มคอ.6 และ มคอ.7) 
- การประเมินวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระในระดับบัณฑิตศึกษา 
 
ในการประเมินเพื่อให้ทราบว่าอยู่ในระดับคะแนนใด ให้พิจารณาในภาพรวมของผลการด าเนินงาน

ทั้งหมดที่สะท้อนสภาพจริงด้วยวิธีการหรือเครื่องมือประเมินที่เชื่อถือได้ ให้ข้อมูลที่ช่วยให้ผู้สอนและผู้เรียนมี
แนวทางในการปรับปรุงและพัฒนาการเรียนการสอนต่อไป 
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เกณฑ์การประเมิน 
0 1 2 3 4 5 

 ไม่มีระบบ 
 ไม่มีกลไก 
 ไม่มีแนวคิดในการ

ก ากับติดตามและ
ปรับปรุง 

 ไม่มีข้อมูลหลักฐาน 

 มีระบบ มีกลไก 
 ไม่มีการน าระบบ 

กลไกไปสู่การ
ปฏิบัติ/ด าเนินงาน 

 มีระบบ มีกลไก 
 มีการน าระบบ กลไก

ไปสู่การปฏิบัติ/
ด าเนินงาน 

 มีการประเมิน
กระบวนการ 

 ไม่มีการปรับปรุง/
พัฒนากระบวนการ 

 มีระบบ มีกลไก 
 มีการน าระบบ กลไก

ไปสู่การปฏิบัติ/
ด าเนินงาน 

 มีการประเมิน
กระบวนการ 

 มีการปรับปรุง/พัฒนา
กระบวนการจากผล
การประเมิน 

 มีระบบ มีกลไก 
 มีการน าระบบ กลไก

ไปสู่การปฏิบัติ/
ด าเนินงาน 

 มีการประเมิน
กระบวนการ 

 มีการปรับปรุง/พัฒนา
กระบวนการจากผล
การประเมิน 

 มีผลจากการปรับปรุง
เห็นชัดเจนเป็น
รูปธรรม 

 มีระบบ มีกลไก 
 มีการน าระบบกลไกไปสู่

การปฏิบัติ/ด าเนินงาน 
 มีการประเมินกระบวนการ 
 มีการปรับปรุง/พัฒนา

กระบวนการจากผลการ
ประเมิน 

 มีผลจากการปรับปรุงเห็น
ชัดเจนเป็นรูปธรรม 

 มีแนวทางปฏิบัติที่ดี โดยมี
หลักฐานเชิงประจักษ์
ยืนยัน และกรรมการ
ผู้ตรวจประเมินสามารถให้
เหตุผลอธิบายการเป็นแนว
ปฏิบัติที่ดีได้ชัดเจน 
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ตัวบ่งชี้ท่ี 5.4 ผลการด าเนินงานหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
ชนิดของตัวบ่งช้ี ผลลัพธ์ 
 
ค าอธิบายตัวบ่งชี้ 

ผลการด าเนินงานของหลักสูตร หมายถึง ร้อยละของผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้การด าเนินงานตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาที่ปรากฏในหลักสูตร (มคอ.2) หมวดที่ 7 ข้อ 7 ที่หลักสูตรแต่ละหลักสูตรด าเนินการ
ได้ในแต่ละปีการศึกษา อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรจะเป็นผู้รายงานผลการด าเนินงานประจ าปี ในแบบรายงานผล
การด าเนินการของหลักสูตร (มคอ.7) 
 
เกณฑ์การประเมิน 
มีการด าเนินงานน้อยกว่าร้อยละ 80 ของตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงานที่ระบุไว้ในแต่ละปี     มีค่าคะแนนเท่ากับ 0 
มีการด าเนินงานร้อยละ 80 ของตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงานที่ระบุไว้ในแต่ละปี     มีค่าคะแนนเท่ากับ 3.50 
มีการด าเนินงานร้อยละ 80.01-89.99 ของตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงานที่ระบุไว้ในแต่ละปี     มีค่าคะแนนเท่ากับ 4.00 
มีการด าเนินงานร้อยละ 90.00-94.99 ของตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงานที่ระบุไว้ในแต่ละปี     มีค่าคะแนนเท่ากับ 4.50 
มีการด าเนินงานร้อยละ 95.00-99.99 ของตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงานที่ระบุไว้ในแต่ละปี     มีค่าคะแนนเท่ากับ 4.75 
มีการด าเนินงานร้อยละ 100 ของตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงานที่ระบุไว้ในแต่ละปี     มีค่าคะแนนเท่ากับ 5 
 
หมายเหตุ : 
 คณะกรรมการการอุดมศึกษาได้มีประกาศคณะกรรมการการอุดมศกึษา เรื่อง แนวทางการปฏิบัติตามกรอบมาตรฐานคณุวฒุิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2558 ลงวันที่ 26 พฤศจิกายน 2558 ได้ก าหนดแนวทางการปฏิบัติตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติเพิ่มเติมไว้ ดังนี้ 
 ข้อ 2 ระบุว่า “กรณีที่สถาบันอุดมศึกษาจะจัดท ารายละเอียดของรายวิชา รายละเอียดของประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) 
รายงานผลการด าเนินงานของรายวิชา รายงานผลการด าเนินการของประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) และรายงานผล  
การด าเนินงานของหลักสูตรในลักษณะอื่น สถาบันอุดมศึกษาสามารถด าเนินการจัดท าระบบจัดเก็บข้อมูลรายละเอียดตามแนวทาง
ของ มคอ.3 มคอ.4 มคอ.5 มคอ.6 และ มคอ.7 โดยสามารถปรับเปลีย่นหัวข้อรายละเอียดให้เหมาะสมกับบริบทของสถาบันอุดมศึกษา
นั้นๆ ได้ ทั้งนี้ให้ค านึงถึงเจตนารมณ์ของการจัดท า มคอ.3 มคอ.4 มคอ.5 มคอ.6 และ มคอ.7” 
 ข้อ 3 ระบุว่า “ให้ถือว่า ตัวบ่งช้ีผลการด าเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ จ านวน 12 ตัวบ่งช้ี เป็นเพียงแนวทางเท่านั้น 
โดยสถาบันอุดมศึกษาสามารถก าหนดตัวบ่งช้ีผลการด าเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิได้เอง ซึ่งแต่ละหลักสูตรมีอิสระในการ
ก าหนดตัวบ่งช้ีผลการด าเนินงานที่ใช้ในการติดตาม ประเมิน และรายงานคุณภาพของหลักสูตรประจ าปีท่ีระบุไว้ในหมวด 1-6 ของแต่
ละหลักสูตร ตามบริบทและวัตถุประสงค์ในการผลิตบัณฑิต ท้ังนี้ ต้องได้รับความเห็นชอบหรืออนุมัติจากสภาสถาบันอุดมศึกษา  
ในระหว่างที่สถาบันอุดมศึกษายังไม่สามารถเสนอขอปรับตัวบ่ง ช้ีใหม่ได้แล้วเสร็จ ให้ใช้ตัวบ่งช้ีเดิมก่อนได้ หรือหากหลักสูตรใด 
มีความประสงค์ก าหนดตัวบ่งช้ีแบบเดิมก็สามารถกระท าได้ กรณีหลักสูตรมีการปรับปรุงตัวบ่งช้ีใหม่ ให้น าเสนอส านักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษารับทราบในการปรับปรุงหลักสูตรครั้งต่อไป”  
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ในการด าเนินการบริหารหลักสูตร จะต้องมีปัจจัยที่ส าคัญอีกประการหนึ่ง  คือ สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ ซึ่ง

ประกอบด้วย ความพร้อมทางกายภาพ ความพร้อมด้านอุปกรณ์ ความพร้อมด้านเทคโนโลยี ความพร้อมด้านการ
ให้บริการ เช่น ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ ห้องท าวิจัย อุปกรณ์การเรียนการสอน ห้องสมุด การบริการเทคโนโลยี
สารสนเทศ คอมพิวเตอร์ Wifi และอ่ืนๆ รวมทั้งการบ ารุงรักษาที่ส่งเสริมสนับสนุนให้นักศึกษาสามารถเรียนรู้ได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ที่ก าหนดตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ โดยพิจารณาร่วมกับผลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาและอาจารย์ 

 
องค์ประกอบด้านสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ จะพิจารณาได้จาก 
ตัวบ่งชี้ที ่6.1   สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
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ตัวบ่งชี้ท่ี 6.1 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
ชนิดของตัวบ่งช้ี กระบวนการ 
 

ค าอธิบายตัวบ่งชี้ 
ความพร้อมของสิ่งสนับสนุนการเรียนการสอนมีหลายประการ ได้แก่ ความพร้อมทางกายภาพ เช่น 

ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ ที่พักของนักศึกษา ฯลฯ และความพร้อมของอุปกรณ์ เทคโนโลยี และสิ่งอ านวยความ
สะดวก หรือทรัพยากรที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ เช่น อุปกรณ์การเรียนการสอน ห้องสมุด หนังสือ ต ารา สิ่งพิมพ์ วารสาร 
ฐานข้อมูลเพ่ือการสืบค้น แหล่งเรียนรู้  สื่ออิเล็กทรอนิกส์ ฯลฯ สิ่งสนับสนุนเหล่านี้ต้องมีปริมาณเพียงพอ และมี
คุณภาพพร้อมใช้งาน ทันสมัย โดยพิจารณาการด าเนินการปรับปรุงพัฒนาจากผลการประเมินความพึงพอใจของ
นักศึกษาและอาจารย์ 

ในการรายงานการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้นี้  ให้อธิบายกระบวนการหรือแสดงผลการด าเนินงาน  
อย่างน้อยให้ครอบคลุมประเด็นต่อไปนี้ 

-  ระบบการด าเนินงานของภาควิชา/คณะ/สถาบัน โดยมีส่วนร่วมของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรเพ่ือให้มี
สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 

-  จ านวนสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ที่เพียงพอและเหมาะสมต่อการจัดการเรียนการสอน 
-  กระบวนการปรับปรุงตามผลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาและอาจารย์ต่อสิ่งสนับสนุนการ

เรียนรู้ 
 

ในการประเมินเพื่อให้ทราบว่าอยู่ในระดับคะแนนใด ให้พิจารณาในภาพรวมของผลการด าเนินงาน
ทั้งหมดที่สะท้อนการจัดเตรียมสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ที่จ าเป็นต่อการเรียนการสอน และส่งผลให้ผู้เรียนสามารถ
เรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิผล 

 

เกณฑ์การประเมิน 
0 1 2 3 4 5 

 ไม่มีระบบ 
 ไม่มีกลไก 
 ไม่มีแนวคิดใน

การก ากับ
ติดตามและ
ปรับปรุง 

 ไม่มีข้อมูล
หลักฐาน 

 มีระบบ มีกลไก 
 ไม่มีการน า

ระบบ กลไก
ไปสู่การปฏิบัติ/
ด าเนินงาน 

 มีระบบ มีกลไก 
 มีการน าระบบ 

กลไกไปสู่การ
ปฏิบัติ/
ด าเนินงาน 

 มีการประเมิน
กระบวนการ 

 ไม่มีการปรับปรุง/
พัฒนา
กระบวนการ 

 มีระบบ มีกลไก 
 มีการน าระบบ 

กลไกไปสู่การ
ปฏิบัติ/ด าเนินงาน 

 มีการประเมิน
กระบวนการ 

 มีการปรับปรุง/
พัฒนากระบวนการ
จากผลการประเมิน 

 มีระบบ มีกลไก 
 มีการน าระบบ กลไกไปสู่

การปฏิบัติ/ด าเนินงาน 
 มีการประเมิน

กระบวนการ 
 มีการปรับปรุง/พัฒนา

กระบวนการจากผลการ
ประเมิน 

 มีผลจากการปรับปรุงเห็น
ชัดเจนเป็นรูปธรรม 

 มีระบบ มีกลไก 
 มีการน าระบบกลไกไปสู่

การปฏิบัติ/ด าเนินงาน 
 มีการประเมินกระบวนการ 
 มีการปรับปรุง/พัฒนา

กระบวนการจากผลการ
ประเมิน 

 มีผลจากการปรับปรุงเห็น
ชัดเจนเป็นรูปธรรม 

 มีแนวทางปฏิบัติที่ดี โดยมี
หลักฐานเชิงประจักษย์ืนยัน 
และกรรมการผู้ตรวจ
ประเมินสามารถให้เหตุผล
อธิบายการเป็นแนวปฏิบัติ
ที่ดีได้ชัดเจน 
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รูปแบบของ AUN – QA ในฉบับที่ 3 ในระดับหลักสูตรมุ่งเน้นไปที่คุณภาพของกิจกรรมทางการศึกษาตาม
มิติ 3 มิติ คือ คุณภาพของปัจจัยน าเข้า คุณภาพของกระบวนการ และคุณภาพของผลผลิต โดยประกอบไปด้วยเกณฑ์ 
11 ข้อ ดังต่อไปนี้ 

1. ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง 
2. ข้อก าหนดของหลักสูตร 
3. โครงสร้างและเนื้อหาของหลักสูตร 
4. กลยุทธ์ในการเรียนการสอน 
5. การประเมินผู้เรียน 
6. คุณภาพของบุคลากรสายวิชาการ 
7. คุณภาพของบุคลากรสายสนับสนุน 
8. คุณภาพและการให้การสนับสนุนผู้เรียน 
9. โครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอ านวยความสะดวก 
10. การเพิ่มประสิทธิภาพของคุณภาพ 
11. ผลผลิต 

 

 

1. 
ผล

กา
รเร

ียน
รู้ท

ี่คา
ดห

วัง
 

2. ข้อก าหนด
ของหลักสูตร 

3. โครงสร้าง
และเนื้อหาของ

หลักสตูร 

4. กลยุทธ์ในการ
เรียนการสอน 

5. การประเมิน
ผู้เรยีน 

ผลสัมฤทธิ์ 

6. คุณภาพ
ของบุคลากร
สายวิชาการ 

7. คุณภาพของ
บุคลากรสาย
สนับสนุน 

8. คณุภาพและ
การให้การ

สนับสนุนผู้เรยีน 

9. โครงสร้าง
พื้นฐานและสิ่ง
อ านวยความ

สะดวก 

10. การเพิ่มประสิทธิภาพของคุณภาพ 

11. ผลผลิต 

 
 

ภาพที่ 3.1 รูปแบบของ AUN – QA ฉบับที่ 3 
 

  

การประกันคุณภาพและเกณฑ์มาตรฐานระดับ (นานา) ชาติ 

ความต้องการของผู้มสี่วนได้ส่วนเสีย 
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2.1 ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง (Expected Learning Outcomes) 
เกณฑ์คุณภาพที่ 1 

1. การก าหนดผลการเรียนรู้ที่คาดหวังต้องสะท้อนถึงวิสัยทัศน์และพันธกิจของมหาวิทยาลัย ซึ่งนักศึกษาและ
บุคลากรจะต้องทราบถึงวิสัยทัศน์และพันธกิจของมหาวิทยาลัยด้วย 

2. หลักสูตรแสดงผลการเรียนรู้ที่คาดหวังจากบัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษา โดยทุกรายวิชาในหลักสูตรควร
ออกแบบมาให้ตอบสนองต่อผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง และต้องสอดคล้องกับผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร 

3. หลักสูตรมีผลการเรียนรู้ที่คาดหวังครอบคลุมทั้งความรู้และทักษะเฉพาะทาง (ที่เกี่ยวข้องกับความรู้ใน
สาขาวิชา) รวมถึงความรู้และทักษะทั่วไป (บางครั้งเรียกว่าทักษะที่จ าเป็นต่อการท างาน) ที่เก่ียวข้องกับสาขาวิชาอ่ืนๆ 
เช่น การเขียน การพูด การแก้ปัญหา เทคโนโลยีสารสนเทศ ทักษะการท างานเป็นทีม เป็นต้น 

4. หลักสูตรก าหนดผลการเรียนรู้ที่คาดหวังไว้อย่างชัดเจน และสะท้อนถึงความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
 

เกณฑ์คุณภาพที่ 1 – เกณฑ์ย่อย 

1 ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง 1 2 3 4 5 6 7 
1.1 การก าหนดผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวังมีความชัดเจนและสอดคล้องกับวิสัยทัศน์และ

พันธกิจของมหาวิทยาลัย [1,2] 
       

1.2 ผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวังครอบคลุมท้ังความรู้และทักษะท่ัวไป รวมถึงความรู้และ
ทักษะเฉพาะทาง [3] 

       

1.3 ผลการเรียนรู้ ท่ีคาดหวังสะท้อนถึงความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่าง
ชัดเจน [4] 

       

ระดับคะแนนในภาพรวม (Overall opinion)        
 

ค าอธิบาย 

การศึกษาที่มุ่งผลลัพธ์ (Outcomes – Based Education – OBE) หมายถึง การออกแบบหลักสูตรบน
พ้ืนฐานของผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง และจะบรรลุผลเมื่อผู้เรียนส าเร็จหลักสูตรการศึกษาที่มุ่งผลลัพธ์นี้จะมุ่งเน้นที่
ผลลัพธ์ของการเรียนเป็นส าคัญ โดยมีความรู้ ทักษะ เจตคติ และอุปนิสัยในการคิด สิ่งที่ผู้เรียนถูกคาดหวังให้เรียนจะ
มีการระบุไว้อย่างชัดเจนและแสดงออกมาในรูปของผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง 

ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังนั้นเกิดจากความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียซึ่งน าไปสู่การสร้างหลักสูตร ทั้งนี้ ผล
การเรียนรู้ที่คาดหวังจะยึดผลส าเร็จของผู้เรียนเป็นหลัก มากกว่าจุดมุ่งหมายของผู้สอนที่มักจะเขียนในรูปของ
เป้าหมาย เป้าประสงค์หรือวัตถุประสงค์ของหลักสูตร นอกจากนี้ ผลการเรียนรู้ควรจะเขียนในสิ่งที่กระบวนการเรียน
การสอนจะสามารถท าให้เกิดผลลัพธ์ที่สังเกตุและวัดประเมินได้ 
 

2.2 ข้อก าหนดของหลักสูตร 

เกณฑ์คุณภาพที่ 2 

1. มหาวิทยาลัยควรมีการสื่อสาร เผยแพร่ข้อก าหนดของหลักสูตรและรายละเอียดของวิชา รวมถึงข้อมูล
ต่างๆ ที่เก่ียวข้องกับหลักสูตรทุกหลักสูตร เพ่ือให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้รับรู้ 
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2. ข้อก าหนดของหลักสูตรและรายละเอียดของวิชาต้องแสดงถึงผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง ซึ่งประกอบไปด้วย 
ความรู้ ทักษะ และเจตคติ ซึ่งช่วยให้ผู้เรียนเข้าใจถึงกระบวนการการเรียนการสอนที่ท าให้บรรลุผลการเรียนรู้ วิธีการ
วัดประเมินผลที่แสดงถึงการบรรลุผล รวมไปถึงความสัมพันธ์ของหลักสูตรและองค์ประกอบในการเรียน 

 

เกณฑ์คุณภาพที่ 2 – เกณฑ์ย่อย 

2 ข้อก าหนดของหลักสูตร 1 2 3 4 5 6 7 
2.1 ข้อก าหนดของหลักสูตรมีความครอบคลุมและทันสมัย [1, 2]        
2.2 รายละเอียดของวิชามีความครอบคลุมและทันสมัย [1, 2]        
2.3 ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียสามารถเข้าถึงและรับรู้ข้อก าหนดของหลักสูตรและรายละเอียด

ของวิชา [1, 2] 
       

ระดับคะแนนในภาพรวม (Overall opinion)        

 
ค าอธิบาย 

ข้อก าหนดของหลักสูตร หมายถึง ชุดเอกสารที่แสดงถึงหลักสูตรของมหาวิทยาลัย ซึ่งประกอบไปด้วย 

 วัตถุประสงค์ของหลักสูตรโดยสรุปและผลลัพธ์ที่คาดหวัง 

 โครงสร้างรายวิชา 

 เมทริกซ์ทีแ่สดงวิธีการที่ท าให้ผลการเรียนรู้ของหลักสูตรบรรลุเป้าหมายโดยผ่านรายวิชา และ 

 รายละเอียดของรายวิชาต่างๆ 
ข้อก าหนดของหลักสูตร มีหน้าที่ดังต่อไปนี้ 

 เป็นแหล่งข้อมูลให้ผู้เรียนในปัจจุบันรวมถึงผู้ที่คาดว่าจะรับเข้าศึกษาได้ท าความเข้าใจเกี่ยวกับหลักสูตร 

 เป็นแหล่งข้อมูลให้ผู้ใช้บัณฑิต เกี่ยวกับความรู้และทักษะที่จ าเป็นต่อการท างานที่หลักสูตรพัฒนาขึ้น 

 ช่วยหน่วยงานรัฐบาลและองค์กรวิชาชีพในการรับรองคุณภาพของหลักสูตรที่สามารถน าไปสู่เนื้อหาที่
เกี่ยวข้องวิชาชีพ ดังนั้น ข้อก าหนดของหลักสูตรจึงควรระบุถึงองค์ประกอบต่างๆ ที่หลักสูตรก าหนดขึ้นเพ่ือให้บรรลุ
ข้อก าหนดของหน่วยงานต่างๆ ที่เก่ียวข้อง 

 ให้มหาวิทยาลัยและคณาจารย์ผู้สอนใช้เป็นแนวทางในการแลกเปลี่ยนความเห็นและผลสะท้อน เกี่ยวกับ
หลักสูตรใหม่และหลักสูตรปัจจุบัน นอกจากนี้ ยังเป็นการรับรองว่าทุกคนมีความเข้าใจตรงกันเกี่ยวกับผลการเรียนรู้ที่
คาดหวังของหลักสูตร มหาวิทยาลัยสามารถใช้ข้อก าหนดของหลักสูตรเป็นสิ่งยืนยันว่าผู้ออกแบบหลักสูตรทุกคน
เข้าใจเกี่ยวกับผลการเรียนรู้ที่คาดหวังอย่างชัดเจนและรู้ว่าจะท าให้บรรลุผลได้อย่างไร รวมทั้งยังสามารถใช้เป็นแหล่ง
อ้างอิงส าหรับการตรวจสอบภายใน รวมถึงการติดตามผลการด าเนินงานของหลักสูตรอีกด้วย 

 เป็นแหล่งข้อมูลเพื่อให้ผู้ที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญในสาขาวิชานั้นๆ และกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกได้
เข้าใจถึงวัตถุประสงค์และผลลัพธ์ที่คาดหวังของหลักสูตรและ 

 เป็นพ้ืนฐานในการรับข้อมูลป้อนกลับจากผู้เรียนหรือบัณฑิตที่เพ่ิงส าเร็จการศึกษาเกี่ยวกับเนื้อหาของ
หลักสูตรว่าผู้เรียนและบัณฑิตรับรู้ถึงโอกาสในการบรรลุผลลัพธ์การเรียนรู้ที่ต้องการ ได้มากน้อยเพียงใดข้อก าหนด
ของหลักสูตรประกอบไปด้วยรายละเอียด ดังต่อไปนี้ 

 สถาบันที่อนุมัต ิ
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 สถาบันที่ท าการสอน (หากแตกต่างจากสถาบันที่อนุมัติ) 

 รายละเอียดการรับรองคุณภาพโดยหน่วยงานภายนอก หรือ องค์กรวิชาชีพ 

 ชื่อคุณวุฒิ 

 ชื่อหลักสูตร 

 ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร 

 เกณฑ์การรับเข้าหรือความต้องการของหลักสูตร 

 การก าหนดกรอบมาตรฐานคุณวุฒิของสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องและแหล่งอ้างอิงทั้งภายในและภายนอกเพ่ือใช้
ในการให้ข้อมูลด้านผลการเรียนรู้ของหลักสูตร 

 โครงสร้างหลักสูตรและข้อก าหนดต่างๆ เช่น ระดับการศึกษา รายวิชา และหน่วยกิต เป็นต้น 

 วันที่เขียนหรือปรับปรุงข้อก าหนดของหลักสูตร รายละเอียดของวิชา ประกอบไปด้วย 

 ชื่อรายวิชา 

 ข้อบังคับรายวิชา เช่น รายวิชาบังคับก่อนและจ านวนหน่วยกิต เป็นต้น 

 ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของรายวิชา ในแง่ของความรู้ ทักษะ และเจตคต ิ

 กลยุทธ์การเรียนการสอนและการวัดประเมินผลที่ท าให้บรรลุผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง 

 ค าอธิบายรายวิชาและประมวลรายวิชา 

 การวัดประเมินผลนักศึกษา 

 วันที่เขียนหรือปรับปรุงรายละเอียดของวิชา 
 
2.3 โครงสร้างและเนื้อหาของหลักสูตร 
เกณฑ์คุณภาพที่ 3 

1. หลักสูตร กระบวนการจัดเรียนการสอนและวิธีการวัดประเมินผลนักศึกษามีความเชื่อมโยงและ 
เอ้ือประโยชน์ให้แก่กัน เพ่ือน าไปสู่ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง 

2. หลักสูตรถูกออกแบบมาให้ตรงกับผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง โดยแต่ละรายวิชาในหลักสูตรมีส่วนช่วยให้
หลักสูตรบรรลุผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง 

3. หลักสูตรมีการจัดเรียงรายวิชาอย่างเป็นระบบ เป็นล าดับและมีการบูรณาการ (ซึ่งกันและกัน) 
4. หลักสูตรแสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์และความก้าวหน้าของรายวิชาอย่างชัดเจน ตั้งแต่รายวิชาพ้ืนฐาน 

รายวิชาระดับกลาง ไปจนถึงรายวิชาเฉพาะทาง 
5. โครงสร้างของหลักสูตรมีความยืดหยุ่นเพ่ือให้ผู้เรียนสามารถเลือกเรียนในสาขาเฉพาะทาง รวมถึง 

มีการน าเอาสถานการณ์การพัฒนาและการเปลี่ยนแปลงในปัจจุบันที่เกี่ยวข้องกับสาขามาปรับเข้ากับหลักสูตร 
6. มีการทบทวนหลักสูตรเป็นระยะเพ่ือให้แน่ใจว่าหลักสูตรมีความสัมพันธ์กันและทันสมัยอยู่ตลอดเวลา 

 
 

เกณฑ์คุณภาพที่ 3 – เกณฑ์ย่อย 
3 โครงสร้างและเนื้อหาของหลักสตูร 1 2 3 4 5 6 7 
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3.1 การออกแบบหลักสูตรมีความสอดคล้องกับผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง [1]        
3.2 มีการก าหนดสัดส่วนที่เหมาะสม ระหว่างรายวิชาต่างๆ ในหลักสูตรฺเพื่อให้

บรรลุผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง [2] 
       

3.3 หลักสูตรมีการจัดเรียงรายวิชาอย่างเป็นระบบ มีการบูรณาการและทันต่อ 
ยุคสมัย [3, 4, 5, 6] 

       

ระดับคะแนนในภาพรวม (Overall opinion)        

 
ค าอธิบาย 

การออกแบบหลักสูตรควรค านึงถึงกระบวนการจัดการเรียนการสอนและการประเมินผลนักศึกษาที่จะช่วย
ให้ผู้เรียนบรรลุผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง Biggs (2003) เรียกกระบวนการดังกล่าวว่า “ความสอดคล้องเชิงโครงสร้าง” 
(Constructive Alignment) ค าว่า “เชิงโครงสร้าง” (Constructive) หมายถึง แนวคิดที่ว่าผู้เรียนจะเกิดการเรียนรู้
และสร้างความหมายได้โดยผ่านกิจกรรมการเรียนรู้ที่เกี่ยวข้องกัน ส่วน “ความสอดคล้อง” หมายถึง สถานการณ์ที่มี
การจัดกระบวนการเรียนการสอนและการประเมินผลที่สอดคล้องกันเพ่ือให้บรรลุผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง  ความ
สอดคล้องเชิงโครงสร้างในรายวิชาต่างๆ หมายรวมถึง 

 การระบุถึงผลการเรียนรู้ที่คาดหวังที่สามารถวัดผลได้ 

 การเลือกใช้กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่น าไปสู่การบรรลุผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง 

 การประเมินว่านักศึกษาสามารถบรรลุผลการเรียนรู้ที่คาดหวังได้ดีเพียงใด 
 

2.4. การเรียนรู้ที่มีคุณภาพ 
เกณฑ์คุณภาพที่ 4 

1. กลยุทธ์การเรียนและการสอนเป็นไปตามปรัชญาการศึกษาของมหาวิทยาลัย ซึ่งปรัชญาการศึกษานี้
หมายถึง แนวความคิดในการก าหนดแนวทางการจัดการเรียนการสอนว่า ผู้เรียนควรต้องเรียนรู้อะไรบ้างและเรียนรู้
อย่างไร นอกจากนี้ปรัชญาการศึกษายังบอกถึงวัตถุประสงค์ของการศึกษา บทบาทหน้าที่ของผู้สอน ผู้เรียน  รวมทั้ง
เนื้อหาและกลยุทธ์ในการสอนด้วย 

2. ทั้งผู้ เรียนและผู้สอนเข้าใจว่าการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ (Quality Learning) ถือเป็นกลยุทธ์ใน 
การเรียน ซึ่งจะช่วยให้ผู้เรียนเข้าใจและบรรลุผลการเรียนรู้ 

3. คุณภาพของการเรียนรู้ขึ้นอยู่กับวิธีการเรียน แนวคิดที่ผู้เรียนมีต่อการเรียน กลยุทธ์การเรียนที่ผู้เรียน
เลือกใช้ รวมถึงความเข้าใจเกี่ยวกับการเรียนรู้ของตนเอง 

4. การเรียนรู้ที่มีคุณภาพให้ความส าคัญต่อหลักการเรียนรู้ กล่าวคือ ผู้เรียนจะสามารถเรียนรู้ได้ดีเมื่อรู้สึก
ผ่อนคลาย อยู่ในสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ และมีการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือร่วมคิด 

5. ผู้สอนควรส่งเสริมให้ผู้เรียนส านึกถึงความรับผิดชอบต่อการเรียน โดย ก. สร้างสภาพแวดล้อมใน 
การเรียนการสอนที่เอ้ือให้ผู้เรียนแต่ละคนมีส่วนร่วมต่อกระบวนการเรียนรู้ และ ข. มีหลักสูตรที่ยืดหยุ่นและเอ้ือให้
ผู้เรียนสามารถเลือกเนื้อหารายวิชา แผนการศึกษา กลวิธีในการประเมินผล รูปแบบและระยะเวลาในการเรียนได้ 
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6. กลยุทธ์การเรียนการสอนควรมีส่วนช่วยสนับสนุนให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ รู้จักวิธีแสวงหาความรู้และ
ปลูกฝังให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ตลอดชีวิต (เช่น การตั้งค าถามอย่างสร้างสรรค์ มีทักษะในการรับและใช้ข้อมูล การ
น าเสนอแนวความคิดใหม่ๆ และลงมือปฏิบัติ เป็นต้น) 
 

เกณฑ์คุณภาพที่ 4 – เกณฑ์ย่อย 
4 กลยุทธ์การเรียนและการสอน 1 2 3 4 5 6 7 

4.1 ปรัชญาการศึกษามีความชัดเจนและมีการเผยแพร่ให้ผู้มีส่วนได้เสียสามารถได้รับรู้ [1]        
4.2 กิจกรรมการเรียนการสอนมีความสอดคล้องกับการบรรลุผลส าเร็จตามผลการเรียนรู้ท่ี

คาดหวัง [2, 3, 4, 5] 
       

4.3 กิจกรรมการเรียนการสอนกระตุ้นให้เกิดการเรียนรู้ตลอดชีวิต [6]        
ระดับคะแนนในภาพรวม (Overall opinion)        

 

ค าอธิบาย 
เพ่ือให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการศึกษาในระดับอุดมศึกษา ทักษะที่จ าเป็นต่อการเรียนรู้ที่ มี 

คุณภาพ ได้แก่ 
- ความสามารถในการค้นคว้าหาความรู้ด้วยตัวเอง โดยผู้เรียนต้องมีทักษะด้านการท างานวิจัยความสามารถ

ในการวิเคราะห์และสังเคราะห์ข้อมูลที่ค้นคว้ามาได้ นอกจากนี้ ผู้เรียนต้องรู้และสามารถเลือกใช้กลยุทธ์ในการเรียน
ได้อย่างเหมาะสม 

- ความสามารถในการคงความรู้ไว้ใช้ในระยะยาว มีกลยุทธ์ในการเรียนที่เน้นการสร้างความหมายมากกว่า
การท่องจ า 

- ความสามารถในการเชื่อมโยงความสัมพันธ์ระหว่างความรู้เก่าและความรู้ใหม่เข้าด้วยกันการเรียนรู้ที่
หมายถึง ความสามารถในการรวบรวมข้อมูลจากแหล่งต่างๆ เข้าด้วยกันได้ 

- ความสามารถในการสร้างองค์ความรู้ใหม่ ผู้เรียนที่มีคุณภาพจะต้องรู้เท่าทันผู้อ่ืนและสามารถเชื่อมโยง
ความรู้และประสบการณ์ของตนอันจะน าไปสู่การสร้างองค์ความรู้ใหม่ 

- ความสามารถในการประยุกต์ใช้ความรู้เพื่อแก้ปัญหาต่างๆ 
- ความสามารถในการถ่ายทอดความรู้ให้แก่ผู้อ่ืน ผู้เรียนที่มีคุณภาพสามารถสร้างและพิสูจน์แนวความคิด

และการกระท าของตนด้วยวิธีการที่ชัดเจน 
- ความกระตือรือร้นในการหาความรู้เพ่ิมเติม ผู้เรียนที่มีคุณภาพเป็นผู้ใฝ่รู้ตลอดชีวิต (Lifelong Learners) 

ปัจจัยส าคัญในการสร้างผู้เรียนที่มีคุณภาพ 
- การเรียนรู้ที่มีคุณภาพจะเกิดได้เมื่อผู้ เรียนมีความพร้อม ทั้งด้านสติปัญญาและอารมณ์เพ่ือให้บรรลุ

วัตถุประสงค์ของการเรียน 
- การเรียนรู้ที่มีคุณภาพจะเกิดได้เมื่อผู้เรียนมีจุดมุ่งหมายในการเรียน 
- การเรียนรู้ที่มีคุณภาพจะเกิดได้เมื่อผู้เรียนสามารถประสานความรู้เก่าและใหม่เข้าด้วยกัน 
- การเรียนรู้ที่มคีุณภาพจะเกิดได้เมื่อผู้เรียนเรียนรู้อย่างกระตือรือร้น 
- การเรียนรู้ที่มีคุณภาพจะเกิดได้เมื่อผู้เรียนอยู่ในสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการเรียนรู้  การเลือกใช้กลยุทธ์ใน

การเรียนและการสอนข้ึนอยู่กับสถานการณ์ หลักสูตรควรพิจารณาเลือกใช้กลยุทธ์การเรียนและการสอนที่เหมาะสม 
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2.5 การประเมินผู้เรียน 
เกณฑ์คุณภาพที่ 5 

1. การประเมินครอบคลุมถึง 

 การรับเข้านักศึกษาใหม่ 

 การประเมินผู้เรียนอย่างต่อเนื่องระหว่างการศึกษา 

 การสอบก่อนส าเร็จการศึกษา 
2. ในการสนับสนุนให้เกิดความสอดคล้องเชิงโครงสร้าง ควรใช้วิธีการประเมินผลที่หลากหลายที่ สอดคล้อง

กับผลการเรียนรู้ที่ คาดหวั ง  การประเมินควรวัดผลสัมฤทธิ์ ของผลการเรียนรู้ทั้ งหมดที่ปรากฏอยู่ ใน 
ผลการเรียนที่คาดหวังของหลักสูตรและรายวิชา วิธีการและเกณฑ์ที่ใช้ในการประเมินควรมีการก าหนดล่วงหน้า เพ่ือ
วัตถุประสงค์ในการประเมินผลวินิจฉัย การประเมินผลระหว่างเรียน และการประเมินผลสรุป 

3. การประเมินผู้ เรียน รวมถึงช่วงเวลาการประเมิน วิธีการประเมิน การก าหนดเกณฑ์ประเมิน  
การกระจายน้ าหนักการประเมิน ไปจนถึงเกณฑ์การให้คะแนนและการตัดเกรด ควรท าให้ชัดเจนและสื่อความที่
เกี่ยวข้องได ้

4. ก าหนดมาตรฐานที่ใช้ในแผนการประเมินอย่างชัดเจนและสอดคล้องกับหลักสูตร 
5. น ากระบวนการและวิธีการประเมินมาใช้เพ่ือเป็นการยืนยัน การประเมินผู้เรียนมีความสมเหตุสมผล 

น่าเชื่อถือ และด าเนินการโดยเที่ยงธรรม 
6. ควรระบุความเชื่อมั่นและความเที่ยงตรงของวิธีการประเมิน  ระบุเป็นลายลักษณ์อักษรและมี 

การตรวจสอบอย่างสม่ าเสมอ และน าไปใช้ทดสอบและพัฒนาแนวทางประเมินใหม่ๆ ได้ รวมทั้งมีการพัฒนาวิธีการ
ประเมินผลแบบใหม่ๆ และน าไปใช้ในการทดสอบ เปิดเผยให้ผู้เรียนรับรู้ถึงสิทธิ์เกี่ยวกับกระบวนการอุทธรณ์ 
 7. ความเที่ยงตรงและความเชื่อมั่นของวิธีการประเมินควรมีเอกสาร และมีการประเมินอย่างสม่ าเสมอ และมี
วิธีการประเมินใหม่ๆเพ่ือการพัฒนาและการทดสอบ 
 8. ผู้เรียนมีควาพร้อมในการถึงกระบวนการอุทรณ์ท่ีสมเหตุสมผล 
 
เกณฑ์คุณภาพที่ 5 – เกณฑ์ย่อย 

5 การประเมินผู้เรียน 1 2 3 4 5 6 7 
5.1 การประเมินผู้เรียนมีความสอดคล้องโครงสร้างกับผลสัมฤทธิ์ของผลการเรี ยนรู้ ท่ี

คาดหวัง [1, 2] 
       

5.2 การประเมินผู้เรียน รวมถึงช่วงเวลาการประเมิน วิธีการประเมิน การก าหนดเกณฑ์
ประเมิน การกระจายน้ าหนักการประเมิน ไปจนถึงเกณฑ์การให้คะแนนและการตัด
เกรด มีความชัดเจนและสื่อสารให้ผู้เรียนรับทราบ [4, 5] 

       

5.3 เกณฑ์การให้คะแนนและแผนการให้คะแนนถูกใช้ในการประเมินเพื่อยืนยันความ
เท่ียงตรง ความเชื่อมั่นและความโปร่งใสในการประเมินผู้เรียน [6, 7] 

       

5.4 มีการให้ข้อมูลป้อนกลับเกี่ยวกับการประเมินผู้เรียนท่ีเหมาะสมแก่เวลาและช่วย
พัฒนาการเรียนรู้ [3] 

       

5.5 ผู้เรียนรับรู้ถึงสิทธิเ์กี่ยวกับกระบวนการอุทธรณ์ [8]        
ระดับคะแนนในภาพรวม (Overall opinion)        
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ค าอธิบาย 
การประเมินผู้เรียนถือเป็นองค์ประกอบที่ส าคัญที่สุดอันหนึ่งของการศึกษาในระดับอุดมศึกษา ผลของการ

ประเมินส่งผลโดยตรงต่ออาชีพในอนาคตของผู้เรียน ดังนั้น จึงต้องด าเนินการอย่างเชี่ยวชาญและค านึงถึงองค์ความรู้
ทั้งหลายที่มีอยู่ในขั้นตอนการทดสอบ การประเมินยังให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์แก่สถาบันทั้งในด้านประสิทธิภาพการ
สอนและการสนับสนุนผู้เรียน การประเมินผู้เรียนควรจะต้อง 

 ได้รับการออกแบบให้วัดความส าเร็จตามผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง 

 สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ในการประเมินผลวินิจฉัย การประเมินผลระหว่างเรียนและการประเมินผลสรุป
รวมทั้งมีเกณฑ์ในการตัดเกรดและให้คะแนนที่ชัดเจนเป็นลายลักษณ์อักษร 

 ด าเนินการโดยบุคคลที่เข้าใจบทบาทของการประเมินความก้าวหน้าของผู้เรียนที่มีต่อสัมฤทธิ์ผลทางด้าน
ความรู้ และทักษะที่ เกี่ ยวข้องกับคุณสมบัติที่ ก าหนดไว้  ถ้ า เป็นไปได้ การประเมินไม่ควรประเมิน โดย 
ผู้ประเมินเพียงคนเดียว 

 พิจารณาถึงผลลัพธ์ต่างๆ ที่เป็นไปได้จากเกณฑ์การสอบ 

 ก าหนดกฎเกณฑ์ท่ีชัดเจน ครอบคลุมถึงการขาดเรียน การป่วย และเหตุที่สมควรลดหย่อนผ่อนโทษของผู้เรียน 

 ยืนยันว่าการประเมินมีการจัดการอย่างรอบคอบและรัดกุมตามข้ันตอนที่สถาบันก าหนด 

 อยู่ภายใต้การบริหารตรวจสอบเพื่อยืนยันประสิทธิภาพของขั้นตอน 

 แจ้งข้อมูลแก่ผู้เรียนถึงการประเมินที่ใช้ในหลักสูตรของตน ว่ามีการทดสอบอะไรหรืออยู่ภายใต้เงื่อนไขการ
ประเมินแบบใด การประเมินคาดหวังอะไร รวมถึงเกณฑ์ที่ใช้ในการประเมินสมรรถนะของผู้เรียน 
 

2.6 คุณภาพบุคลากรสายวิชาการ 
เกณฑ์คุณภาพที่ 6 

1. มีการวางแผนทั้งในระยะสั้นและระยะยาวในการบริหารจัดการบุคลากรสายวิชาการ รวมถึงการสืบทอด
ต าแหน่ง การเลื่อนต าแหน่ง การจัดสรรบุคลากร การสิ้นสุดต าแหน่ง และแผนการเกษียณเพ่ือให้แน่ใจว่าคุณภาพและ
ปริมาณของบุคลากรสายวิชาการตอบสนองต่อความต้องการด้านการศึกษา วิจัย และบริการวิชาการ 

2. มีการตรวจสอบและติดตามอัตราส่วนบุคลากรสายวิชาการต่อจ านวนนักศึกษาและภาระงานที่ได้รับเพ่ือ
พัฒนาคุณภาพด้านการศึกษา วิจัย และบริการวิชาการ 

3. มีการระบุและประเมินความสามารถของบุคลากรสายวิชาการ บุคลากรที่มีความสามารถจะต้องมี
คุณสมบัติดังนี้ 

 ออกแบบและจัดกระบวนการเรียนการสอนที่สอดคล้องกับหลักสูตร 

 น ากระบวนการเรียนการสอนที่หลากหลายมาใช้ และเลือกวิธีการประเมินที่เหมาะสมให้บรรลุผล
การเรียนรู้ที่คาดหวัง 

 พัฒนาและใช้สื่อประกอบการเรียนการสอนได้หลากหลาย 

 ตรวจสอบและประเมินความก้าวหน้าด้านการสอนและรายวิชาที่ตนเองสอนได้ 

 มีการให้ข้อมูลป้อนกลับเกี่ยวกับการสอนของตนเอง 

 มีการท าวิจัยและจัดหาบริการที่เป็นประโยชน์แก่ผู้มีส่วนได้เสีย 
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4. การสรรหาและการเลื่อนต าแหน่งบุคลากรสายวิชาการยึดตามระบบคุณธรรม โดยพิจารณาจาก 
การสอน การท าวิจัย และการบริการวิชาการ 

5. การก าหนดบทบาทและความสัมพันธ์ของบุคลากรสายวิชาการชัดเจนและเป็นที่เข้าใจตรงกัน 
6. มีการมอบหมายงานที่เหมาะสมกับความรู้ความสามารถ ประสบการณ์และความเชี่ยวชาญ 
7. บุคลากรสายวิชาการทุกคนต้องรับผิดชอบต่อมหาวิทยาลัยและผู้มีส่วนได้เสียขององค์กร โดยค านึงถึง

เสรีภาพทางวิชาการและจรรยาบรรณด้านวิชาชีพ 

8. มีการวินิจฉัยความต้องการในการฝึกอบรมและพัฒนาของบุคลากรสายวิชาการอย่างเป็นระบบ และน าไป
จัดการฝึกอบรมที่เหมาะสมรวมถึงกิจกรรมที่พัฒนาตนเองเพ่ือตอบสนองต่อความต้องการของบุคลากร 

9. มีการน าการบริหารผลการปฏิบัติงานรวมถึงการให้รางวัลและการยอมรับมาใช้เพ่ือกระตุ้นและสนับสนุน
การเรียนการสอน การวิจัยและการบริการวิชาการ 

10. มีการตรวจสอบ ประเมินและเปรียบเทียบประเภทและจ านวนงานวิจัยกับเกณฑ์มาตรฐานที่ได้รับการ
ยอมรับเพื่อการพัฒนา 

 

เกณฑ์คุณภาพที่ 6 – เกณฑ์ย่อย 

6 คุณภาพบุคลากรสายวิชาการ 1 2 3 4 5 6 7 
6.1 การบริหารจัดการบุคลากรสายวิชาการ (การสืบทอดต าแหน่ง เลื่อนต าแหน่ง การปรับ

วิธีการจัดสรรบุคลากรเข้าสู่ต าแหน่ง การสิ้นสุดต าแหน่ง และแผนการเกษียณ) 
ตอบสนองต่อความต้องการด้านการศึกษา การวิจัย และการบริการวิชาการ [1] 

       

6.2 มีการเปรียบเทียบอัตราส่วนบุคลากรสายวิชาการต่อจ านวนนักศึกษาและภาระงาน
กับเกณฑ์มาตรฐาน และติดตามตรวจสอบข้อมูลเพื่อพัฒนาคุณภาพด้านการศึกษา 
การวิจัยและการบริการวิชาการ [2] 

       

6.3 เกณฑ์ในการสรรหาและการคัดเลือกบุคลากรสายวิชาการซึ่งประกอบด้วยจรรยาบรรณ 
ความรับผิดชอบต่อเสรีภาพทางวิชาการ การจัดสรรบุคลากรเข้าสู่ต าแหน่ง การเลื่อน
ต าแหน่ง บุคลากรถูกก าหนดและประกาศให้ทราบทั่วกัน [4, 5, 6, 7] 

       

6.4 มีการวินิจฉัยและประเมินความสามารถของบุคลากรสายวิชาการ [3]        
6.5 ความต้องการในการฝึกอบรมและพัฒนาตนเองของบุคลากรสายวิชาการถูกวินิจฉัย

และน าไปจัดกิจกรรมเพื่อตอบสนองต่อความต้องการของบุคลากร [8] 
       

6.6 การบริหารผลการปฏิบัติงานรวมถึงการให้รางวัลและการยอมรับถูกน ามาใช้เพื่อ
กระตุ้นและสนับสนุนการเรียนการสอน การวิจัยและการบริการวิชาการ [9] 

       

6.7 มีการตรวจสอบ ประเมินและเปรียบเทียบประเภทและจ านวนงานวิจัยกับเกณฑ์
มาตรฐานที่ได้รับการยอมรับเพื่อการพัฒนา [10] 

       

ระดับคะแนนในภาพรวม (Overall opinion)        
 

ค าอธิบาย 
บุคลากรสายวิชาการถือว่าเป็นทรัพยากรการศึกษาที่ส าคัญที่สุดส าหรับผู้เรียน บุคคลเหล่านี้ต้องมีความรู้ 

ความเข้าใจในศาสตร์ที่ตนเองสอน มีทักษะและประสบการณ์ที่จะถ่ายทอดความรู้แก่ผู้เรียนในขอบเขตบริบทการสอน
ของตนได้อย่างมีประสิทธิภาพ และสามารถน าผลการประเมินการสอนมาปรับปรุงพัฒนาการสอนได้อย่างต่อเนื่ อง 
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คุณภาพของสถาบันไม่เพียงแต่ขึ้นอยู่กับคุณภาพของหลักสูตรเท่านั้น แต่ยังขึ้นอยู่กับคุณภาพบุคลากรสายวิชาการอีก
ด้วย คุณภาพบุคลากรสายวิชาการขึ้นอยู่กับคุณวุฒิการศึกษา ความเข้าใจ ความช านาญ ความเชี่ยวชาญในศาสตร์ที่
สอน ประสบการณ์ ทักษะการสอน รวมถึงจรรยาบรรณทีม่ีต่อวิชาชีพ บุคลากรสายวิชาการครอบคลุมถึงอาจารย์ที่สอน
เต็มเวลาและนอกเวลา และผู้บรรยายพิเศษ นอกจากคุณภาพของบุคลากรสายวิชาการแล้วสถาบันต้องก าหนดปริมาณ
บุคลากรสายวิชาการให้เหมาะสมกับความต้องการของผู้เรียนและสถาบัน โดยก าหนดขนาดของบุคลากรสายวิชาการใช้
ค่าหน่วยนับภาระงาน (Full – Time Equivalent (FTE)) และอัตราส่วนบุคลากรสายวิชาการต่อจ านวนนักศึกษา 
 

หน่วยนับภาระงาน (Full – Time Equivalent (FTE) 
ในการค านวณ หน่วยนับภาระงานบุคลากรสายวิชาการ (FTE) สถาบันควรก าหนดภาระการเรียนนักศึกษาเต็ม

เวลา และภาระการสอนของบุคลากรคณะที่รวมถึง ภาระการเรียนนักศึกษานอกเวลา และภาระการสอนบุคลากรของ
คณะต่อนักศึกษานอกเวลาเป็นจ านวนร้อยละของภาระการสอนเต็มเวลาของบุคลากรสายวิชาการ  มีหลายวิธีในการ
ค านวณค่า FTE (หน่วยนับภาระงาน) และสถาบันควรก าหนดวิธีการ ตัวแปร และข้อสมมติฐานที่จะใช้ วิธีหนึ่งในการ
ค านวณคา่ FTE (หน่วยนับภาระงาน) คือ ยึดต้นทุนด้านเวลา เช่น ถ้า 1 FTE เท่ากับ 40 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ (จ้างงานเต็ม
เวลา) ดังนั้น FTE ของบุคลากรสายวิชาการที่มีภาระงานสอน 8 ชั่วโมงต่อสัปดาห์จะเป็น 0.2 (8 หารด้วย 40) วิธีการที่
ยึดหลักการต้นทุนด้านเวลา สามารถน ามาใช้ค านวณค่า FTE (หน่วยนับภาระการเรียน) ของนักศึกษาได้อีกด้วย เช่น 
ถ้า 1 FTE ที่นักศึกษาต้องเข้าชั้นเรียนเท่ากับ 20 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ ดังนั้น ค่าหน่วยนับภาระการเรียน FTE ของ
นักศึกษาภาคสมทบ 10 ชั่วโมงในชั้นเรียนต่อสัปดาห์จะเป็น 0.5 (10 หารด้วย 20) วิธีการอ่ืนในการค านวณค่า FTE คือ 
ยึดภาระงานสอน เช่น ถ้าภาระการสอนภาคปกติเต็มเวลาของบุคลากรสายวิชาการ คือ 4 วิชาต่อภาคการศึกษา ดังนั้น 
แต่ละวิชามีค่า 0.25 FTE (หน่วยนับภาระงาน) ถ้าบุคลากรสายวิชาการได้รับมอบหมาย 2 วิชาต่อภาคการศึกษา ดังนั้น
ค่า FTE (หน่วยนับภาระงาน) จะเป็น 0.5 (2 คูณ 0.25 FTE) ในท านองเดียวกันภาระการเรียนของนักศึกษาสามารถใช้
การค านวนค่า FTE (หน่วยนับภาระการเรียน) ของนักศึกษาได้ เช่น ถ้า 1 FTE (หน่วยนับภาระการเรียน) ที่นักศึกษา
ต้องเรียน คือ 24 หน่วยกิตต่อภาคการศึกษา ดังนั้น ค่า FTE (หน่วยนับภาระการเรียน)ของนักศึกษาที่เรียน 18 หน่วยกิ
ตต่อภาคการศึกษา จะเป็น 0.75 (18 หารด้วย 24) 

 

ตารางที ่4.2 ระบุตัวเลขบุคลากรสายวิชาการและค่า FTE (หน่วยนับภาระงาน) ใน 5 ปีการศึกษาท่ีผ่านมา 

ประเภท ชาย หญิง รวม จ านวนร้อยละ 
ของปริญญาเอก จ านวนพนกังาน ค่า FTE 

ศาสตราจารย์      

รอง/ผู้ช่วยศาสตราจารย์      
อาจารย์ประจ า      
อาจารย์พิเศษ      
ผู้บรรยายพิเศษ/อาจารย์พิเศษ      

รวม      

 
 

อัตราส่วนบุคลากรต่อจ านวนนักศึกษา 
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ตัวบ่งชี้นี้คือ อัตราส่วน 1 FTE (หน่วยนับภาระงาน) ของการจ้างบุคลากรสายวิชาการต่อตัวเลขค่า FTE 
(หน่วยนับภาระการเรียน) นักศึกษาที่ลงทะเบียน จุดมุ่งหมายเพ่ือใช้คิดจ านวนเวลาที่ใช้ในการติดต่อและสนับสนุน
ด้านวิชาการแก่นักศึกษาที่สถาบันคาดว่าควรได้รับระบุอัตราส่วนบุคลากรต่อจ านวนนักศึกษาใน 5 ปีการศึกษาที่ 
ผ่านมา ตามตารางที ่4.3 
 
ตารางที ่4.3 อัตราส่วนบุคลากรต่อจ านวนนักศึกษา (ระบุวิธีการที่ใช้ค านวณค่า FTE- หน่วยนับภาระการเรียนของ
นักศึกษา) 

ปีการศึกษา 
รวมค่า FTE (หน่วยนับภาระ

งาน) ของบุคลากรสาย
วิชาการ 

รวมค่า FTE (หน่วยนับภาระ
การเรียน) ของนักศึกษา 

อัตราส่วนบุคลากรต่อ 
จ านวนนักศึกษา 

    
    
    
    

 
ผลงานวิจัย 

การวิจัย คือ ผลผลิตส าคัญจากบุคลากรสายวิชาการ ประเภทต่างๆ ของงานวิจัย (เช่น ผลงานตีพิมพ์ งานที่
ปรึกษา โครงงาน เงินสนับสนุน เป็นต้น) ที่ลุล่วงโดยบุคลากรสายวิชาการควรตอบสนองความต้องการของผู้มีส่วนได้
เสีย บอกข้อมูลประเภทและจ านวนของการเผยแพร่งานวิจัยใน 5 ปีการศึกษาท่ีผ่านมาตามตารางที ่4.4 

 
ตารางที ่4.4 ประเภทและจ านวนของการเผยแพร่งานวิจัย 

ปีการศึกษา 
ประเภทผลงานตีพิมพ ์

รวม 
ตัวเลขผลงาน

ตีพิมพ์ต่อบุคลากร
สายวิชาการ 

ในสถาบัน ระดับชาติ ระดับภูมิภาค 
ระดับ 

นานาชาติ 
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2.7 คุณภาพบุคลากรสายสนับสนุน 
เกณฑ์คุณภาพที่ 7 

1. มีการด าเนินการวางแผนระยะสั้นและระยะยาวในการแต่งตั้งบุคลากรสายสนับสนุนหรือการวางแผน
ความต้องการห้องสมุด ห้องปฏิบัติการ สิ่งอ านวยความสะดวกด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และงานบริการนักศึกษา
เพ่ือสร้างความมั่นใจว่าคุณภาพและจ านวนบุคลากรสายสนับสนุนบรรลุตามความต้องการทางวิชาการ งานวิจัย และ
การบริการวิชาการ 

2. มีการก าหนดและการแจ้งข้อมูลการสรรหาบุคลากร และเกณฑ์การคัดเลือกในการแต่งตั้ง การมอบหมาย
งาน และการเลื่อนขั้นบุคลากรสายสนับสนุน โดยก าหนดบทบาทหน้าที่ไว้ชัดเจน และแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบตาม
ความเหมาะสม คุณสมบัติ และประสบการณ์ 

3. มีการวินิจฉัยและการประเมินความสามารถของบุคลากรสายสนับสนุนเพ่ือสร้างความมั่นใจว่าความสามารถ
ของบุคลากรเหล่านั้นเป็นไปตามข้อก าหนด และการให้บริการนั้นตอบสนองความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

4. มีการวินิจฉัยความต้องการในการฝึกอบรมและพัฒนาอย่างมีระบบให้แก่บุคลากรสายสนับสนุน และมีการ
ด าเนินกิจกรรมการฝึกอบรมและกิจกรรมเพ่ือการพัฒนาที่ตอบสนองความจ าเป็น 

5. มีการบริหารผลการปฏิบัติงานรวมถึงการตอบแทนและการยอมรับ เพ่ือผลักดันและสนับสนุน  
การเรียนการสอน การวิจัย และการบริการวิชาการ 

 

เกณฑ์คุณภาพที่ 7 – เกณฑ์ย่อย 
7 คุณภาพบุคลากรสายสนับสนนุ 1 2 3 4 5 6 7 

7.1 มีการด าเนินการวางแผนแต่งตั้งบุคลากรสายสนับสนุน ห้องสมุด ห้องปฏิบัติการ 
สิ่งอ านวยความสะดวกด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและงานบริการนักศึกษาเพื่อ
ตอบสนองความต้องการทางการศึกษา งานวิจัย และการบริการวิชาการ [1] 

       

7.2 มีการก าหนดและการแจ้งข้อมูลการสรรหาบุคลากร และเกณฑ์การคัดเลือกใน
การแต่งตั้ง การมอบหมายงาน และการเลื่อนขั้นบุคลากรสายสนับสนุน [2] 

       

7.3 มีการวินิจฉัยและประเมินความสามารถของบุคลากรสายสนับสนุน [3]        
7.4 มีการวินิจฉัยความต้องการการฝึกอบรมและพัฒนาตนเองของบุคลากร 

สายสนับสนุน และด าเนินกิจกรรมเพื่อตอบสนองความต้องการนั้น [4] 
       

7.5 มีการบริหารผลการปฏิบัติงานรวมถึงการตอบแทนและการเห็นคุณค่า  
การยอมรับ เพื่อกระตุ้นและสนับสนุนการเรียนการสอน การวิจัย และ 
การบริการวิชาการ [5] 

       

ระดับคะแนนในภาพรวม (Overall opinion)        

 
ค าอธิบาย 

คุณภาพหลักสูตรส่วนใหญ่ขึ้นอยู่กับปฏิสัมพันธ์ระหว่างบุคลากรและนักศึกษา อย่างไรก็ตามบุคลากรสาย
วิชาการไม่สามารถปฏิบัติงานได้ดีหากปราศจากคุณภาพการให้บริการที่จัดสรรโดยบุคลากรสายสนับสนุน ซึ่งบุคลากร
สายสนับสนุนเหล่านี้ คือ บุคลากรที่บริหารจัดการห้องสมุด ห้องปฏิบัติการ ทรัพยากรคอมพิวเตอร์ และงานบริการ
นักศึกษา ใช้ตารางที่ 4.5 เพ่ือก าหนดจ านวนบุคลากรสายสนับสนุนที่มีในระยะ 5 ปีการศึกษาล่าสุด 
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ตารางที่ 4.5 จ านวนบุคลากรสายสนับสนุน (ระบุวันที่อ้างอิง) 

บุคลากรสายสนับสนุน 
ระดับการศึกษาสูงสุดที่ส าเร็จ 

จ านวนทั้งหมด มัธยมศึกษา
ตอนปลาย 

ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก 

บุคลากรห้องสมุด      
บุคลากรห้องปฏิบัติการ      
บุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ      
บุคลากรด้านงานบริหารงานบุคคล      
บุคลากรด้านงานบริการนักศึกษา 
(ระบุประเภทงานบริการ) 

     

จ านวนทั้งหมด      
 

2.8 คุณภาพผู้เรียน (Student Quality) 
เกณฑ์คุณภาพที่ 8 

1. มีการก าหนด การสื่อสาร และการประกาศนโยบายการรับนักศึกษาเข้าเรียนและเกณฑ์การรับนักศึกษา
เข้าศึกษาในหลักสูตรอย่างชัดเจนและเป็นปัจจุบัน 

2. มีการก าหนดและการประเมินกระบวนการและเกณฑ์การคัดเลือกนักศึกษา 
3. มีระบบติดตามความก้าวหน้า ผลการศึกษา และภาระการเรียนของนักศึกษาที่เพียงพอ โดยมี  

การบันทึก การติดตามความก้าวหน้า ผลการศึกษา และภาระการเรียนของนักศึกษาไว้อย่างเป็นระบบ โดยมีการให้
ข้อมูลป้อนกลับแก่นักศึกษาและด าเนินการแก้ไขข้อบกพร่องหากจ าเป็น 

4. มีการจัดการให้ค าแนะน าทางวิชาการ กิจกรรมเสริมหลักสูตร การแข่งขันของนักศึกษา และ  
การบริการสนับสนุนนักศึกษาด้านต่างๆ เพ่ือปรับปรุงการเรียนและความรู้ ทักษะและความสามารถในการท างาน 

5. การสร้างสภาพแวดล้อมการเรียนรู้เพ่ือสนับสนุนผลส าเร็จของคุณภาพการเรียนรู้ของนักศึกษานั้น ทาง
สถาบันควรจัดเตรียมสภาพแวดล้อมทางกายภาพ สังคม และจิตใจ ที่สามารถสร้างเสริมการเรียนการสอน การวิจัย 
รวมถึงสุขสภาวะส่วนบุคคลด้วย 

 

เกณฑ์คุณภาพที่ 8 – เกณฑ์ย่อย 

8 คุณภาพนักศึกษา และการสนับสนุน 1 2 3 4 5 6 7 
8.1 มีการก าหนด การสื่อสาร และการประกาศนโยบายการรับนักศึกษาเข้าเรียนและเกณฑ์

การรับนักศึกษาเข้าศึกษาในหลักสูตรอย่างชัดเจนและเป็นปัจจุบัน [1] 
       

8.2 มีการก าหนดและการประเมินกระบวนการและเกณฑ์ในการคัดเลือกนักศึกษา [2]        
8.3 มีระบบในการติดตามความก้าวหน้า ผลการศึกษาและภาระการเรียนของนักศึกษาท่ี

เพียงพอ [3] 
       

8.4 มีการจัดให้ค าแนะน าทางวิชาการ กิจกรรมเสริมหลักสูตร การแข่งขันของนักศึกษา 
และบริการสนับสนุนนักศึกษาด้านต่างๆ เพื่อปรับปรุงการเรียนและความรู้ ทักษะและ
ความสามารถในการท างาน [4] 

       

8.5 มีสภาพแวดล้อมทางกายภาพ สังคมและจิตใจท่ีสร้างเสริมการเรียนการสอน และการ
วิจัย รวมถึงสุขภาวะส่วนบุคคล [5] 

       

ระดับคะแนนในภาพรวม (Overall opinion)        
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ค าอธิบาย 
คุณภาพของบัณฑิตขึ้นอยู่กับคุณภาพของนักศึกษาที่รับเข้าเรียน นั่นหมายความว่าคุณภาพนักศึกษาที่รับเข้า

มานั้นเป็นสิ่งส าคัญการรับนักศึกษา 
- สรุปรายละเอียดนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ที่รับเข้าในตารางที่ 4.6 
- สรุปจ านวนนักศึกษาท่ีลงทะเบียนเรียนในหลักสูตรทั้งหมด ตามตารางท่ี 4.7 

 

ตารางที่ 4.6 การรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 (5 ปีการศึกษาล่าสุด) 

ปีการศึกษา 
ผู้สมัคร 

จ านวนที่สมัครเรียน จ านวนที่ประกาศรับ 
จ านวนที่รับเข้า/จ านวนที่

ลงทะเบียน 

    
    
    

 
ตารางที่ 4.7 จ านวนนักศึกษาท้ังหมด (5 ปีการศึกษาล่าสุด) 

ปีการศึกษา 
นักศึกษา 

ชั้นปีที่ 1 ชั้นปีที่ 2 ชั้นปีที่ 3 ชั้นปีที่ 4 >ชั้นปีที่ 4 รวม 

       
       
       
       
       

 
2.9 สิ่งอ านวยความสะดวกต่างๆ และโครงสร้างพ้ืนฐาน 
เกณฑ์คุณภาพที่ 9 

1. มีทรัพยากรกายภาพที่ใช้ด าเนินการหลักสูตร รวมทั้งเครื่องมือ วัสดุและเทคโนโลยีสารสนเทศต่างๆ เพียงพอ 
2. มีเครื่องมือทันสมัย พร้อมใช้และมีประสิทธิภาพในการใช้ประโยชน์ 
3. มีการคัดสรร กลั่นกรอง และใช้ทรัพยากรการเรียนกับวัตถุประสงค์ของหลักสูตรที่ศึกษาได้เหมาะสม 
4. มีการติดตั้งห้องสมุดดิจิตอลเพื่อปรับข้อมูลและเทคโนโลยีสารสนเทศให้ทันสมัยก้าวหน้า 
5. มีการติดตั้งระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือตอบสนองความต้องการของบุคลากรและนักศึกษา 
6. สถาบันจัดเตรียมเครื่องคอมพิวเตอร์และโครงสร้างเครือข่ายที่สามารถเข้าถึงได้ในพ้ืนที่ในมหาวิทยาลัย โดย

สามารถใช้ประโยชน์ทางเทคโนโลยีสารสนเทศส าหรับการเรียนการสอน การท าวิจัย การบริการวิชาการ และการ
บริหารงานได้ 

7. มีการก าหนดและด าเนินการมาตราฐานด้านสิ่งแวดล้อม สุขภาพ และความปลอดภัย  รวมถึงการได้รับ
สิทธิ์หรือโอกาสในการเข้าถึงให้แก่ผู้ที่มีความจ าเป็นพิเศษ 
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เกณฑ์คุณภาพที่ 9 – เกณฑ์ย่อย 
9 สิ่งอ านวยความสะดวก และโครงสร้างพื้นฐาน 1 2 3 4 5 6 7 

9.1 มีสิ่งอ านวยความสะดวกท่ีใช้ในการเรียนการสอนและอุปกรณ์ (ห้องบรรยาย ห้องเรียน 
ห้องท าโครงการ ฯลฯ) เพียงพอ และทันสมัยเพื่อส่งเสริมการศึกษาและการท าวิจัย [1] 

       

9.2 มีทรัพยากรต่างๆ ท่ีใช้ในห้องสมุดเพียงพอและทันสมัยเพื่อส่งเสริมการเรียนการสอน และ
การวิจัย [3, 4] 

       

9.3 มีห้องปฏิบัติการและอุปกรณ์เพียงพอและทันสมัยเพื่อส่งเสริมการเรียนการสอน และการวิจัย 
[1, 2] 

       

9.4 สิ่งอ านวยความสะดวกทางเทคโนโลยีสารสนเทศรวมถึงโครงสร้างพื้นฐานการเรียนรู้ผ่าน
สื่ออิเล็กทรอนิกส์เพียงพอและทันสมัยเพื่อส่งเสริมการเรียนการสอน และการวิจัย  [1, 5, 
6] 

       

9.5 มีการก าหนดและด าเนินการตามมาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อม สุขภาพและความปลอดภัย
และการได้รับสิทธิ์หรือโอกาสในการเข้าถึงให้แก่ผู้ท่ีมีความจ าเป็นพิเศษ [7] 

       

ระดับคะแนนในภาพรวม (Overall opinion)        

 
ค าอธิบาย 

ข้อก าหนดเรื่องสิ่งอ านวยความสะดวกและโครงสร้างพ้ืนฐานนั้น ควรสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
นอกจากนี้สิ่งอ านวยความสะดวกต่างๆ ควรเชื่อมโยงกับกระบวนการเรียนการสอน เช่น การเรียนการสอนควรจัดให้
อยู่ในกรอบของความยืดหยุ่น หากจัดการเรียนการสอนส าหรับกลุ่มเล็ก ควรจัดสรรทรัพยากรการเรียน เช่น เครื่อง
คอมพิวเตอร์ช่องทางการเข้าถึงระบบการเรียนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ทรัพยากรห้องสมุด ฯลฯ ให้เพียงพอเพ่ือ
ตอบสนองความต้องการของผู้เรียนและบุคลากร 
 

2.10 การส่งเสริมคุณภาพการศึกษา 
เกณฑ์คุณภาพที่ 10 

1. หลักสูตรได้รับการพัฒนาจากค าแนะน าและข้อมูลป้อนกลับจากบุคลากรสายวิชาการ นักศึกษา ศิษย์เก่า 
และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจากภาคอุตสาหกรรม รัฐบาลและองค์กรวิชาชีพต่างๆ 

2. มีกระบวนการออกแบบและกระบวนการพัฒนาหลักสูตร รวมถึงทบทวนและประเมินหลักสูตรเป็นระยะๆ 
เพ่ือปรับปรุงประสิทธิภาพและประสิทธิผลให้ดีขึ้น 

3. มีการทบทวนและประเมินกระบวนการเรียนการสอนและการวัดผล ประเมินผลนักศึกษาอย่างต่อเนื่อง 
เพ่ือสร้างความม่ันใจว่ากระบวนการเหล่านั้นสอดคล้องและเป็นไปตามผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง 

4. ใช้ผลผลิตที่ได้จากงานวิจัยมาส่งเสริมการเรียนการสอน 
5. มีการประเมินและการปรับปรุงคุณภาพงานบริการ สนับสนุนและสิ่งอ านวยความสะดวกต่างๆ (ห้องสมุด 

ห้องปฏิบัติการ สิ่งอ านวยความสะดวกด้านสารสนเทศและงานบริการนักศึกษา) 
6. มีระบบและกลไกในการรวบรวมข้อมูลต่างๆ ที่ได้รับ รวมถึงข้อมูลป้อนกลับจากบุคลากร นักศึกษา ศิษย์

เก่า และผู้ใช้บัณฑิต เพ่ือน ามาประเมินและปรับปรุงคุณภาพงาน 
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เกณฑ์คุณภาพที่ 10 – เกณฑ์ย่อย 
10 การยกระดับคุณภาพ 1 2 3 4 5 6 7 

10.1 ใช้ความต้องการและข้อมูลป้อนกลับจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเป็นข้อมูลใน 
การออกแบบและการพัฒนาหลักสูตร [1] 

       

10.2 สร้างกระบวนการออกแบบและพัฒนาหลักสูตร และด าเนินการประเมินและ
ปรับปรุงให้ดีขึ้น [2] 

       

10.3 มีการทบทวน ประเมินกระบวนการเรียนการสอนและการวัดผล ประเมินผล
นักศึกษาอย่างต่อเนื่องเพื่อยืนยันความสอดคล้องและความเหมาะสมตามที่
ก าหนดไว้ [3] 

       

10.4 ใช้ผลผลิตที่ได้จากงานวิจัยมาปรับปรุงการเรียนและการสอนให้ดีขึ้น [4]        
10.5 มี ก ารประ เมิ นและการปรั บปรุ งคุณภาพงานบริ ก าร และสิ่ ง อ า น วย 

ความสะดวกต่างๆ (ห้องสมุด ห้องปฏิบัติการ  สิ่ งอ านวยความสะดวก 
ด้านสารสนเทศ และงานบริการนักศึกษา) [5] 

       

10.6 มีการประเมินและปรับปรุงระบบและกลไกการรับข้อมูลป้อนกลับเพื่อรวบรวม
ข้อมูลที่ได้รับและข้อมูลป้อนกลบัจากบุคลากร นักศึกษา ศิษย์เก่า และผู้ใช้บัณฑติ
อย่างเป็นระบบ [6] 

       

ระดับคะแนนในภาพรวม (Overall opinion)        
 

ค าอธิบาย 
การส่งเสริมคุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษา หมายถึง การปรับปรุง 

 ความรู้ ทักษะ และทัศนคติหรือสมรรถนะของนักศึกษา 

 สภาพแวดล้อมทางการเรียนและโอกาสของนักศึกษา รวมทั้ง 

 คุณภาพของสถาบันหรือหลักสูตร 
การส่งเสริมคุณภาพถือเป็นการเริ่มต้นวางแผนการด าเนินงานโดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือการประกันคุณภาพและ

การปรับปรุง ซึ่งมีการแสวงหาวิธีการปรับปรุงและหาวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ 
มีการสร้างและการรักษาความมั่นใจและความเชื่อถือแก่นักศึกษาและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในระดับอุดมศึกษา

ผ่านการประกันคุณภาพที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลและกิจกรรมเสริมที่ท าให้มั่นใจว่าหลักสูตรนั้นได้รับการ
ออกแบบที่ดี มีการก ากับดูแลและการตรวจสอบเป็นประจ าเพื่อรับประกันความสอดคล้องและคุณภาพที่ใช้ 

การประกันคุณภาพและการปรับปรุงหลักสูตรตามความคาดหวัง รวมถึง 
- การก าหนดผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง 
- การออกแบบและกระบวนการพัฒนาหลักสูตร 
- กระบวนการเรียนการสอนและการวัดผลประเมินผลนักศึกษา 
- ทรัพยากรสนับสนุน สิ่งอ านวยความสะดวก และบริการต่างๆ 
- การประยุกต์ใช้งานวิจัย และ 
- กลไกการรับข้อมูลป้อนกลับจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
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2.11 ผลผลิต 
เกณฑ์คุณภาพที่ 11 

1. มีการก าหนด ติดตามและเทียบเคียงคุณภาพของผู้ส าเร็จการศึกษา (เช่น อัตราการส าเร็จการศึกษา อัตรา
ของการออกกลางคัน ระยะเวลาโดยเฉลี่ยในการเรียนจบการศึกษา การมีงานท า ฯลฯ) นอกจากนั้นหลักสูตรควร
บรรลุตามผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง (expected learning outcomes) ที่ตั้งไว้ และสนองต่อความพึงพอใจของผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสีย (stakeholders) 

2. มีการก าหนด ติดตามและเทียบเคียงสมรรถนะในการท างานวิจัยของนักศึกษาและงานวิจัยเหล่านั้นต้อง
ตรงตามความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

3. มีการก าหนด ติดตามและเทียบเคียงระดับความพึงพอใจของบุคลากร นักศึกษา ศิษย์เก่า นายจ้าง ฯลฯ ที่
มีต่อคุณภาพของหลักสูตรและบัณฑิต และกลุ่มคนเหล่านี้มีความพึงพอใจต่อคุณภาพของหลักสูตรและบัณฑิต 

 

เกณฑ์คุณภาพที่ 11 – เกณฑ์ย่อย 
11 ผลผลิต 1 2 3 4 5 6 7 

11.1 มีการก าหนด ติดตามและเทียบเคียงอัตราการส าเร็จการศึกษาและอัตราของการออก
กลางคันเพื่อใช้ในการปรับปรุง [6] 

       

11.2 มีการก าหนด ติดตามและเทียบเคียงระยะเวลาโดยเฉลี่ยในการเรียนจบการศึกษาเพื่อ
ใช้ในการปรับปรุง 

       

11.3 การก าหนด ติดตามและเทียบเคียงการได้งานท าของบัณฑิตเพื่อใช้ในการปรับปรุง        

11.4 การก าหนด ติดตามและเทียบเคียงประเภทและปริมาณของการท าวิจัยของนักศึกษา
เพื่อใช้ในการปรับปรุง 

       

11.5 การก าหนด ติดตามและเทียบเคียงระดับความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ ส่วนเสียเพื่อใช้
ในการปรับปรุง 

       

ระดับคะแนนในภาพรวม (Overall opinion)        
 

ค าอธิบาย 
ในการประเมินระบบการประกันคุณภาพนั้น สถาบันการศึกษาไม่เพียงแต่ประเมินคุณภาพของกระบวนการ

เท่านั้น ต้องประเมินคุณภาพของผลผลิตและคุณภาพของบัณฑิตด้วย ในการประเมินคุณภาพของบัณฑิตนั้น 
สถาบันการศึกษาควรติดตามผลสัมฤทธิ์ของผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง อัตราการส าเร็จการศึกษาและอัตราของการออก
กลางคัน ระยะเวลาโดยเฉลี่ยในการเรียนจบการศึกษา และการได้งานท าของบัณฑิต ทั้งนี้งานวิจัยก็ถือได้ว่าเป็นผลผลิตที่
ส าคัญของกระบวนการดังกล่าว นอกจากนี้ ประเภทงานวิจัยของนักศึกษาควรเป็นงานวิจัยที่ตอบโจทย์ความต้องการของ
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

หลังจากวิเคราะห์ปัจจัยน าเข้า กระบวนการและผลผลิตแล้ว สถาบันการศึกษาควรวิเคราะห์ ความพึงพอใจ
ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ซึ่งควรจะมีระบบเพ่ือเก็บรวบรวมและประเมินระดับความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
ข้อมูลที่รวบรวมได้ควรน ามาวิเคราะห์และเทียบเคียงเพ่ือน าไปปรับปรุงพัฒนาหลักสูตร คุณภาพของการปฏิบัติงาน
รวมถึงคุณภาพของระบบประกันคุณภาพ 
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อัตราการส าเร็จการศึกษาและอัตราของการออกกลางคัน  
ตารางที ่4.8 เป็นตารางข้อมูลเกี่ยวกับอัตราการส าเร็จการศึกษาและอัตราของการออกกลางคันของนักศึกษา 

5 ชั้นปีล่าสุด ดังนี้ 
 

ตารางที่ 4.8 อัตราการส าเร็จการศึกษาและอัตราการออกกลางคัน (5 ชั้นปีล่าสุด) 

ปีการศึกษา 
 

(ชัน้ปี) 
 

เปอร์เซ็นต์ของนักศึกษาท่ีจบ 
ปริญญาภายใน 

เปอร์เซ็นต์ของนักศึกษาท่ีออกกลางคันระหว่าง
การศึกษา 

3 ปี 4 ปี มากกว่า 4 ปี ชั้นปีที่ 1 ชั้นปีที่ 2 ชั้นปีที่ 3 ชั้นปีที่ 4ขึ้นไป 

         
         
         

การประเมินคุณภาพตามเกณฑ์ AUN – QA จะมีเกณฑ์การวัด 7 ระดับ เพ่ือให้มหาวิทยาลัยและ 
ผู้ประเมินใช้เป็นเครื่องมือในการตรวจสอบวัดระดับคุณภาพว่ามีความก้าวหน้ามากน้อยถึงระดับใด โดยใช้เกณฑ์ 7 
ระดับ ตามรายละเอียดต่อไปนี้ 

 

คะแนน ค าอธิบาย 

1 คุณภาพไม่เพียงพออย่างชัดเจน 
ไม่ปรากฏผลการด าเนินการ ไม่มีเอกสาร ไม่มีแผน หรือไม่มีหลักฐานที่สนับสนุนการด าเนินงาน คุณภาพ
ไม่เพียงพออย่างชัดเจน จ าเป็นต้องปรับปรุง แก้ไข หรือพัฒนาอย่างเร่งด่วน 

2 คุณภาพไม่เพียงพอ จ าเป็นต้องมีการปรับปรุง 
มีการวางแผนแต่ยังไม่ได้เริ่มด าเนินการ เนื่องจากมีข้อมูล เอกสาร และหลักฐานไม่เพียงพอใ น 
การด าเนินการ จึงจ าเป็นต้องมีการปรับปรุง แก้ไข หรือพัฒนา 

3 คุณภาพไม่เพียงพอ แต่มีการปรับปรุง แก้ไข หรือพัฒนาเพียงเล็กน้อยสามารถท าให้มีคุณภาพเพียงพอได้ 
มีเอกสารแต่ยังไม่เชื่อมโยงต่อการปฏิบัติ หรือมีการด าเนินการตามเกณฑ์ประกันคุณภาพ พบแนวทางการ
พัฒนาบ้าง มีหลักฐาน เอกสารบ้าง แต่ขาดความชัดเจน ผลการด าเนินงานยังไม่สมบูรณ์ในบางผลลัพธ์ 

4 มีคุณภาพของการด าเนินการของหลักสูตรตามเกณฑ์ 
มีเอกสาร และหลักฐานการด าเนินการตามเกณฑ์ ผลลัพธ์เกิดขึ้นตามท่ีคาดหวัง 

5 มีคุณภาพของการด าเนินการของหลักสูตรดีกว่าเกณฑ์ 
มีเอกสารและหลักฐานชัดเจนที่แสดงถึงการด าเนินการที่มีประสิทธิภาพดีกว่าเกณฑ์ส่งผลให้เกิดผลดีใน
การพัฒนาระบบ 

6 เป็นตัวอย่างของแนวปฏิบัติที่ดี 
มีเอกสาร หลักฐานสนับสนุนที่ดีตามเกณฑ์อย่างมีประสิทธิภาพ มีผลลัพธ์การด าเนินการที่ดี และมี
แนวโน้มผลการด าเนินการในเชิงบวก 

7 ระดับดีเยี่ยมเป็นแนวปฏิบัติในระดับโลกหรือแนวปฏิบัติชั้นน า 

มีการด าเนินการตามเกณฑ์อย่างมีนวัตกรรม มีผลลัพธ์ที่โดดเด่นในระดับโลก มีแนวโน้มเชิงบวกให้เห็น
อย่างชัดเจน ซึ่งผลงานการด าเนินงานสามารถน าไปเป็นแนวปฏิบัติชั้นน าได้ 



 

 

 
ระดับคณะ ประกอบด้วย ผลการด าเนินงานระดับหลักสูตร และเพ่ิมเติมตัวบ่งชี้ที่ด าเนินการ ในระดับคณะ  
จ านวน 18 ตัวบ่งชี้ ดังนี้ 
 

ตารางที่ 5.1  เกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ 
องค์ประกอบ ตัวบ่งชี้ ประเภทตัวบ่งชี้ เกณฑ์พิจารณา 

1. การผลติ
บัณฑิต 

1.1 ผลการบริหารจัดการหลักสูตรโดยรวม ผลลัพธ์ ค่าเฉลี่ยผลประเมิน ระดับหลักสตูร 
1.2 อาจารย์ประจ าคณะที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก ปัจจัยน าเข้า ร้อยละของอาจารย์ตามเกณฑ์ สกอ. 

 1.3 อาจารย์ประจ าคณะที่ด ารงต าแหน่งทาง
วิชาการ 

ปัจจัยน าเข้า ร้อยละของอาจารย์ตามเกณฑ์ สกอ. 

 1.4 การบริการนักศึกษาระดับปริญญาตรี กระบวนการ เกณฑ์มาตรฐาน 6 ข้อ 
 1.5 กิจกรรมนักศึกษาระดับปริญญาตรี กระบวนการ เกณฑ์มาตรฐาน 6 ข้อ 

1.6 การส่งเสริมสมรรถนะและทักษะการใช้
ภาษาอังกฤษ 

กระบวนการ เกณฑ์มาตรฐาน 5 ข้อ 

1.7 การส่งเสริมสมรรถนะและทักษะด้านดิจิทัล กระบวนการ เกณฑ์มาตรฐาน 5 ข้อ 
 1.8 ร้อยละของหลักสูตรที่นักศึกษามีส่วนร่วมใน

การสร้างสรรค์นวัตกรรม 
ผลลัพธ์ ค่ าคะแนนร้ อยละของหลักสู ตรที่ มี

นักศึกษามีส่วนร่วม/สร้างสรรค์นวัตกรรม
ทีร่้อยละ 100  

2. การวิจัย 2.1 ระบบและกลไกงานวิจัย งานสร้างสรรค์ และ
นวัตกรรม 

กระบวนการ เกณฑ์มาตรฐาน 7 ข้อ 

2.2 เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ ปัจจัยน าเข้า จ านวนเงินทุนต่ออาจารย์ประจ า  
2.3 ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าและ

นักวิจัย 
ผลลัพธ์ ร้อยละของผลรวมค่าน้ าหนักผลงานทาง

วิชาการ  
2.4 งานวิจัย งานสร้างสรรค์ หรือนวัตกรรมที่

น าไปใช้ประโยชน์ต่อชุมชน 
ผลลัพธ์ ค่าคะแนนร้อยละของจ านวนผลงานวิจัย

หรืองานสร้างสรรค์ที่น าไปใช้ประโยชน์ต่อ
ชุมชนของจ านวนงานวิ จั ยและงาน
สร้ างสรรค์  หรื อนวั ตกรรมทั้ งหมด  
ทีร่้อยละ 30  

3. การบริการ
วิชาการ 

3.1 ระบบและกลไกการบริการวิชาการเพื่อการ
พัฒนาท้องถิ่น ชุมชน หรือสังคม 

กระบวนการ เกณฑ์มาตรฐาน 5 ข้อ 

3.2 จ านวนชุมชนเป้าหมายที่ได้รับการพัฒนาอย่าง
ต่อเนื่องตามแผนเสริมสร้างความสัมพันธ์กับ
ชุมชน 

ผลลัพธ์ ค่าคะแนนร้อยละของจ านวนชุมชน
เป้าหมายที่ได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
ตามแผนเสริมสร้างความสัมพันธ์กับชุมชน
ก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 เท่ากับร้อย
ละ 20 
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องค์ประกอบ ตัวบ่งชี้ ประเภทตัวบ่งชี้ เกณฑ์พิจารณา 
4. ด้านศิลป 
วัฒนธรรมและ
ความเป็นไทย 

4.1 ระบบและกลไกด้านศิลปวัฒนธรรมและความ
เป็นไทย 

กระบวนการ เกณฑ์มาตรฐาน 5 ข้อ 

5. การบริหาร
จัดการ 

5.1 การจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการกับการท างาน กระบวนการ เกณฑ์มาตรฐาน 5 ข้อ 
5.2 การบริหารของคณะเพื่อการก ากับติดตาม

ผลลัพธ์ ต ามพันธกิ จ  กลุ่ ม สถาบั น  และ
เอกลักษณ์ของคณะ 

กระบวนการ เกณฑ์มาตรฐาน 7 ข้อ 

5.3 ระบบก ากับการประกันคณุภาพหลักสูตร กระบวนการ เกณฑ์มาตรฐาน 6 ข้อ 
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พันธกิจที่ส าคัญที่สุดของสถาบันอุดมศึกษา คือ การผลิตบัณฑิตหรือการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้

ผู้เรียนมีความรู้ในวิชาการและวิชาชีพ มีคุณลักษณะตามหลักสูตรที่ก าหนด การเรียนการสอนในยุคปัจจุบันใช้
หลักการของการจัดกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ดังนั้นพันธกิจดังกล่าวจึงเกี่ยวข้องกับการบริหาร
จัดการหลักสูตรและการเรียนการสอน เริ่มตั้งแต่การก าหนดปัจจัยน าเข้าที่ได้มาตรฐานตามที่ก าหนดประกอบด้วย 
การมีอาจารย์ที่มีปริมาณและคุณภาพตามมาตรฐานหลักสูตร มีกระบวนการบริหารจัดการการเรียนการสอนที่อาศัย
หลักการร่วมมือรวมพลังของทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง ทั้งภายในและภายนอกสถาบัน ตลอดจนการส่งเสริมมรรถนะ และ
ทักษะด้านภาษาอังกฤษ ด้านดิจิทัล และการมีส่วนร่วมในการสร้างนวัตกรรม 
 
ตัวบ่งชี้ จ านวน 8 ตัวบ่งชี้ คือ 

ตัวบ่งชี้ที่ 1.1 ผลการบริหารจัดการหลักสูตรโดยรวม 
ตัวบ่งชี้ที่ 1.2 อาจารย์ประจ าคณะที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก 
ตัวบ่งชี้ที่ 1.3 อาจารย์ประจ าคณะที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ 
ตัวบ่งชี้ที่ 1.4 การบริการนักศึกษาระดับปริญญาตรี 
ตัวบ่งชี้ที่ 1.5 กิจกรรมนักศึกษาระดับปริญญาตรี 
ตัวบ่งชี้ที่ 1.6 การส่งเสริมสมรรถนะและทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ 
ตัวบ่งชี้ที่ 1.7 การส่งเสริมสมรรถนะและทักษะด้านดิจิทัล 
ตัวบ่งชี้ที่ 1.8 ร้อยละของหลักสูตรที่นักศึกษามีส่วนร่วมในการสร้างนวัตกรรม 
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ตัวบ่งช้ีที ่1.1  ผลการบริหารจัดการหลักสูตรโดยรวม 
ชนิดของตัวบ่งช้ี  ผลลัพธ์ 
 
ค าอธิบายตัวบ่งช้ี 

ผลการด าเนินการของทุกหลักสูตรในคณะซึ่งสามารถสะท้อนคุณภาพของบัณฑิตในหลักสูตรที่คณะ
รับผิดชอบ 
 
เกณฑ์การประเมิน 

ค่าเฉลี่ยของคะแนนประเมินทุกหลักสูตรที่คณะรับผิดชอบ 
 
สูตรการค านวณ 
 
คะแนนท่ีได้ = 

 
 
หมายเหตุ  

หลักสูตรที่ได้รับการรับรองโดยระบบอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการประกันคุณภาพภายในระดับอุดมศึกษาเห็นชอบ 
ไม่ต้องน าคะแนนการประเมินของหลักสูตรนั้นมาค านวณในตัวบ่งช้ีนี้ แต่ต้องรายงานผลการรับรองตามระบบนั้นๆ ในตัวบ่งช้ีนี้ให้
ครบถ้วน 
 
  

ผลรวมของค่าคะแนนประเมินของทุกหลักสูตร 

จ านวนหลักสตูรทั้งหมดที่คณะรับผิดชอบ 
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ตัวบ่งช้ีที่ 1.2  อาจารย์ประจ าคณะที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก 
ชนิดของตัวบ่งช้ี  ปัจจัยน าเข้า 
 
ค าอธิบายตัวบ่งชี้ 

การศึกษาระดับอุดมศึกษาถือเป็นการศึกษาระดับสูงสุดที่ต้องการบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถ และ
ความลุ่มลึกทางวิชาการ เพ่ือปฏิบัติพันธกิจส าคัญของสถาบันในการผลิตบัณฑิต ศึกษาวิจัยเพ่ือติดตามความก้าวหน้า
ทางวิชาการและการพัฒนาองค์ความรู้ ดังนั้นคณะจึงควรมีอาจารย์ที่มีระดับคุณวุฒิทางการศึกษาที่ตรงหรือสัมพันธ์
กับหลักสูตรที่เปิดสอนในสัดส่วนที่เหมาะสมกับพันธกิจ หรือจุดเน้นของหลักสูตร 
 
เกณฑ์การประเมิน 

โดยการแปลงค่าร้อยละของอาจารย์ประจ าคณะที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก เป็นคะแนนระหว่าง 0 – 5 
 

เกณฑ์เฉพาะสถาบันกลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏ 
ค่าร้อยละของอาจารย์ประจ าคณะที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกที่ก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 40 ขึ้นไป 

 
สูตรการค านวณ 
1. ค านวณค่าร้อยละของอาจารย์ประจ าคณะที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก ตามสูตร 

 จ านวนอาจารย์ประจ าคณะทีม่ีคณุวุฒิปริญญาเอก 
x 100 

จ านวนอาจารย์ประจ าคณะทั้งหมด 

 
2. แปลงค่าร้อยละที่ค านวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 

คะแนนท่ีได้ =  
ร้อยละของอาจารย์ประจ าคณะทีม่ีคุณวุฒิปรญิญาเอก 

x 5 
ร้อยละของอาจารย์ประจ าคณะทีม่ีคุณวุฒิปรญิญาเอกท่ีก าหนดให้เป็นคะแนนเตม็ 5 

 
หมายเหตุ  

1. คุณวุฒิปริญญาเอกพิจารณาจากระดับคุณวุฒิที่ ได้รับหรือเทียบเท่าตามหลักเกณฑ์การพิจารณาคุณวุฒิของ
กระทรวงศึกษาธิการ กรณีที่มีการปรับวุฒิการศึกษาให้มีหลักฐานการส าเร็จการศึกษาภายในรอบปีการศึกษานั้น ทั้งนี้ อาจใช้คุณวุฒิ
อื่นเทียบเท่าคุณวุฒิปริญญาเอกได้ส าหรับกรณีที่บางสาขาวิชาชีพมีคุณวุฒิอื่นที่ เหมาะสมกว่า ท้ังนี้ต้องได้รับความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการการอุดมศึกษา 

2. การนับจ านวนอาจารย์ประจ า ให้นับตามปีการศึกษาและนับทั้งที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาต่อ ในกรณีที่มีอาจารย์บรรจุ
ใหม่ให้ค านวณตามเกณฑ์อาจารย์ประจ าที่ระบุในค าช้ีแจงเกี่ยวกับการนับจ านวนอาจารย์ประจ าและนักวิจัย (นับตามเกณฑ์ สกอ.) 
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ตัวบ่งชี้ท่ี 1.3  อาจารย์ประจ าคณะที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ 
ชนิดของตัวบ่งช้ี  ปัจจัยน าเข้า 
 
ค าอธิบายตัวบ่งช้ี 

มหาวิทยาลัยถือเป็นขุมปัญญาของประเทศ และมีความรับผิดชอบที่จะต้องส่งเสริมให้อาจารย์ 
ในมหาวิทยาลัยท าการศึกษาวิจัยเพ่ือแสวงหาและพัฒนาองค์ความรู้ในศาสตร์สาขาวิชาต่างๆ อย่างต่อเนื่อง  
เพ่ือน าไปใช้ในการเรียนการสอน รวมทั้งการแก้ไขปัญหาและพัฒนาประเทศ การด ารงต าแหน่งทางวิชาการเป็นสิ่ง
สะท้อนการปฏิบัติงานดังกล่าวของอาจารย์ตามพันธกิจ 
 
เกณฑ์การประเมิน 

โดยการแปลงค่าร้อยละของอาจารย์ประจ าคณะที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ เป็นคะแนนระหว่าง 0 – 5  
 

เกณฑ์เฉพาะสถาบันกลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏ 
ค่าร้อยละของอาจารย์ประจ าคณะที่ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์

รวมกัน ที่ก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 60 ขึ้นไป 
 
สูตรการค านวณ 
1. ค านวณค่าร้อยละของอาจารย์ประจ าคณะที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ ตามสูตร 

 
จ านวนอาจารย์ประจ าคณะทีด่ ารงต าแหน่งทางวิชาการ 

x 100 
จ านวนอาจารย์ประจ าคณะทั้งหมด 

 
2. แปลงค่าร้อยละที่ค านวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 

คะแนนท่ีได้ =  
ร้อยละของอาจารย์ประจ าคณะทีด่ ารงต าแหน่งทางวิชาการ 

x 5 ร้อยละของอาจารย์ประจ าคณะทีด่ ารงต าแหน่งทางวิชาการ 
ที่ก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 
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ตัวบ่งช้ีที่ 1.4  การบริการนักศึกษาระดับปริญญาตรี 
ชนิดของตัวบ่งช้ี  กระบวนการ 
 
ค าอธิบายตัวบ่งชี้ 
 มหาวิทยาลัยควรจัดบริการด้านต่างๆ ให้นักศึกษาอย่างครบถ้วนตั้งแต่การให้ค าปรึกษาทั้งด้านวิชาการและ
การใช้ชีวิต จัดบริการข้อมูลหน่วยงานที่ให้บริการ เช่น ทุนกู้ยืมการศึกษา แหล่งทุนการศึกษาต่อ การบริการจัดหางาน 
แหล่งข้อมูลการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ การเตรียมความพร้อมเพ่ือการท างานเมื่อส าเร็จการศึกษา ข้อมูลข่าวสาร 
ความเคลื่อนไหวในและนอกสถาบันที่จ าเป็นแก่นักศึกษาและศิษย์เก่า  
 
เกณฑ์มาตรฐาน 

1. จัดบริการให้ค าปรึกษาทางวิชาการ และการใช้ชีวิตแก่นักศึกษาในคณะ 
2. มีการให้ข้อมูลของหน่วยงานที่ให้บริการ กิจกรรมพิเศษนอกหลักสูตร แหล่งงานทั้งเต็มเวลาและนอกเวลา

แก่นักศึกษา 
3. จัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมเพ่ือการท างานเมื่อส าเร็จการศึกษาแก่นักศึกษา 
4. ประเมินคุณภาพของการจัดกิจกรรมและการจัดบริการในข้อ 1 – 3 ทุกข้อไมต่่ ากว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5 
5. น าผลการประเมินจากข้อ 4 มาปรับปรุงพัฒนาการให้บริการและการให้ข้อมูล เพ่ือส่งให้ผลการประเมิน

สูงขึ้นหรือเป็นไปตามความคาดหวังของนักศึกษา 
6. ให้ข้อมูลและความรู้ที่เป็นประโยชน์ในการประกอบอาชีพแก่ศิษย์เก่า 
 

เกณฑ์การประเมิน 
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการด าเนินการ 
1 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
2 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
3 – 4 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
5 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
6 ข้อ 
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ตัวบ่งช้ีที่ 1.5  กิจกรรมนักศึกษาระดับปริญญาตรี 
ชนิดของตัวบ่งช้ี  กระบวนการ 
 
ค าอธิบายตัวบ่งชี้ 
 มหาวิทยาลัยต้องส่งเสริมให้มีการจัดกิจกรรมนักศึกษาต่างๆ อย่างเหมาะสมและครบถ้วน กิจกรรมนักศึกษา 
หมายถึง กิจกรรมเสริมหลักสูตรที่ด าเนินการทั้งโดยสถาบันและโดยองค์กรนักศึกษา เป็นกิจกรรมที่ผู้เข้าร่วมจะมี
โอกาส ได้รับการพัฒนาสติปัญญา สังคม อารมณ์ ร่างกาย และคุณธรรมจริยธรรม สอดคล้องกับคุณลักษณะบัณฑิตที่
พึงประสงค์  
 
เกณฑ์มาตรฐาน 

1.  จัดท าแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาในภาพรวมของคณะโดยให้นักศึกษามีส่วนร่วมใน  
การจัดท าแผนและการจัดกิจกรรม 

2.  ในแผนการจัดกิจกรรม พัฒนานั กศึกษา ให้ ด า เนินกิจกรรมที่ ส่ ง เสริ มคุณลั กษณะบัณฑิต 
ตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ 5 ประการ ให้ครบถ้วนและครอบคลุมมาตรฐาน
การศึกษา ประกอบด้วย 

(1) คุณธรรม จริยธรรม  
(2) ความรู้  
(3) ทักษะทางปัญญา  
(4) ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ  
(5) ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ  

3. จัดกิจกรรมให้ความรู้และทักษะการประกันคุณภาพแก่นักศึกษา 
4. ทุกกิจกรรมที่ด าเนินการ มีการประเมินผลความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ของกิจกรรมและน าผล 

การประเมินมาปรับปรุงการด าเนินงานครั้งต่อไป 
5. ประเมินความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา 
6. น าผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือปรับปรุงการจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนานักศึกษา 
 

เกณฑ์การประเมิน 
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการด าเนินการ 
1 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
2 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
3 – 4 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
5 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
6 ข้อ 
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ตัวบ่งชี้ท่ี 1.6  การส่งเสริมสมรรถนะและทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ 
ชนิดของตัวบ่งช้ี  กระบวนการ 
 
ค าอธิบายตัวบ่งชี้ 

กระทรวงศึกษาธิการมีนโยบายเร่งปฏิรูปการเรียนรู้ทั้งระบบให้สัมพันธ์เชื่อมโยงกัน เพ่ือยกระดับคุณภาพ
การศึกษาและพัฒนาศักยภาพผู้เรียน โดยเฉพาะอย่างยิ่งการสร้างเสริมสมรรถนะและทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ  
ให้ผู้ เรี ยนสามารถใช้ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่ อสารและใช้ ในการแ สวงหาองค์ความรู้ เ พ่ือพัฒนาตนเอง
กระทรวงศึกษาธิการจึงได้ออกประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การปฏิรูปการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ นโยบาย
หนึ่งที่ส าคัญ คือ การส่งเสริมการยกระดับความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษด้วยโครงการพิเศษด้านการจัดการเรียน
การสอนภาษาอังกฤษ สถาบันอุดมศึกษาจึงต้องพัฒนาศักยภาพของบัณฑิตให้เป็นไปตามนโยบาย ซึ่งจะน าไปสู่การ
เพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศได้ 

 
เกณฑ์มาตรฐาน 
 1. มีระบบและกลไกในการส่งเสริม สนับสนุน ให้มีการพัฒนานักศึกษาด้านภาษาอังกฤษ 
 2. มีการจัดท าแผนพัฒนานักศึกษาด้านภาษาอังกฤษ จากการมีส่วนร่วมของหลักสูตร โดยผ่านความเห็นชอบ
จากคณะกรรมการประจ าคณะ 
 3. มีการจัดสรรงบประมาณ และสิ่งสนับสนุนการด าเนินการตามแผนพัฒนานักศึกษาด้านภาษาอังกฤษ 
 4. มีการประเมินความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผนฯ และมีการน าผลจากการประเมินมาปรับปรุงในปี
ถัดไป 
 5. มีนักศึกษาระดับปริญญาตรีปีสุดท้ายที่ผ่านเกณฑ์การวัดผล  CEFR (B1) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของ
นักศึกษาชั้นปีสุดท้ายที่เข้าสอบ 
 
เกณฑ์การประเมิน 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการด าเนินการ 

1 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

2 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

3 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

4 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

5 ข้อ 

 
หมายเหตุ  
 ข้อ 5 นักศึกษาที่เข้าสอบต้องไม่นอ้ยกว่าร้อยละ 20 ของนักศึกษาช้ันปีสุดท้ายท้ังหมด ในปีท่ีประเมิน  
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ตัวบ่งชี้ท่ี 1.7  การส่งเสริมสมรรถนะและทักษะด้านดิจิทัล 
ชนิดของตัวบ่งช้ี  กระบวนการ 
 
ค าอธิบายตัวบ่งช้ี  

ความสามารถด้านดิจิทัลเป็นสิ่งที่สามารถสะท้อนถึงความสามารถของบัณฑิตในการเรียนรู้เพ่ือสร้างสรรค์
นวัตกรรมเพ่ิมโอกาสในการประกอบอาชีพ การเรียนรู้เพ่ือการบูรณาการศาสตร์ต่างๆ สามารถรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง
ของโลกยุคดิจิทัล ตัวบ่งชี้นี้ประเด็นการพิจารณาประกอบด้วย 

- ระดับความสามารถด้านดิจิทัลของนักศึกษาชั้นปีสุดท้ายระดับปริญญาตรีที่สอบผ่านตามที่มหาวิทยาลัย
ก าหนด 
 
เกณฑ์มาตรฐาน 
 1. มีระบบและกลไกในการส่งเสริม สนับสนุน ให้มีการพัฒนานักศึกษาให้มีความสามารถด้านดิจิทัล 
 2. มีการจัดท าแผนพัฒนานักศึกษาให้มีความสามารถด้านดิจิทัล จากการมีส่วนร่วมของหลักสูตรโดยผ่าน 
ความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจ าคณะ 
 3. มีการจัดสรรงบประมาณ และสิ่งสนับสนุนการด าเนินการตามแผนพัฒนานักศึกษาให้มีความสามารถด้าน
ดิจิทัล 
 4. มีการประเมินความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผนฯ และมีการน าผลจากการประเมินมาปรับปรุงในปี
ถัดไป 
 5. มีนักศึกษาระดับปริญญาตรีปีสุดท้ายที่ผ่านเกณฑ์ IC3 หรือเทียบเท่า หรือตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด  
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของนักศึกษาชั้นปีสุดท้ายที่เข้าสอบ 
 
 
เกณฑ์การประเมิน 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการด าเนินการ 

1 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

2 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

3 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

4 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

5 ข้อ 

 
หมายเหตุ  
 ข้อ 5 นักศึกษาที่เข้าสอบต้องไม่นอ้ยกว่าร้อยละ 50 ของนักศึกษาช้ันปีสุดท้าย ในปีท่ีประเมิน  
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ตัวบ่งชี้ท่ี 1.8  ร้อยละของหลักสูตรที่นักศึกษามีส่วนร่วมในการสร้างนวัตกรรม 
ชนิดของตัวบ่งช้ี  ผลลัพธ์ 
 
ค าอธิบายตัวบ่งช้ี 

ผลลัพธ์ที่พึงประสงค์ตามมาตรฐานการศึกษาชาติที่ก าหนดให้นักศึกษาเป็นผู้ร่วมสร้างนวัตกรรม หลักสูตรจึง
ควรผลักดันให้นักศึกษามีส่วนร่วมในการสร้างผลงานนวัตกรรมโครงงานหรืองานวิจัยหรือบูรณาการศาสตร์ต่างๆ ที่
เป็นงานพัฒนาที่สามารถแก้ไขปัญหาให้ชุมชนหรือท้องถิ่น 
  
เกณฑ์การประเมิน  

โดยการแปลงค่าร้อยละของหลักสูตรที่นักศึกษามีส่วนร่วมในการสร้างนวัตกรรม ที่ก าหนดให้คะแนนเต็ม 5 
= ร้อยละ 100 
 
สูตรการค านวณ 
1. ค านวณค่าร้อยละของหลักสูตรที่นักศึกษามีส่วนร่วมในการสร้างนวัตกรรม 

 
จ านวนหลักสตูรที่นักศึกษามีส่วนร่วมในการสร้างนวัตกรรม 

x 100 
จ านวนหลักสตูรทั้งหมดในคณะ 

 
2. แปลงค่าร้อยละที่ค านวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 

คะแนนท่ีได้ =  
ร้อยละของหลักสูตรที่นักศึกษามสีว่นร่วมในการสร้างนวัตกรรม 

x 5 ร้อยละของหลักสูตรที่นักศึกษามสีว่นร่วมในการสร้างนวัตกรรม 
ทีก่ าหนดใหเ้ป็นคะแนนเต็ม 5 

 
หมายเหตุ 

1. นวัตกรรมที่ชุมชนยอมรบัโดยมหีลักฐานการใช้ประโยชน์จากชุมชน 
2. ความหมายของการมสี่วนร่วม หมายถึง นักศึกษามีการวางแผน การด าเนินงาน และการประเมินผล 
3. นวัตกรรมดังกล่าวอาจเกดิขึ้นในชุมชน เพื่อส่งเสริมคณุภาพชีวิตและเสรมิสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
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มหาวิทยาลัยแต่ละแห่งอาจมีจุดเน้นในเรื่องการวิจัยที่แตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อมและความพร้อม

ของแต่ละมหาวิทยาลัย อย่างไรก็ตามทุกสถาบันจ าเป็นต้องมีพันธกิจนี้ เป็นส่วนหนึ่งของพันธกิจมหาวิทยาลัย ดังนั้น 
สถาบันจึงต้องมีผลงานวิจัย/นวัตกรรม ที่สร้างองค์ความรู้ใหม่หรือประยุกต์ใช้องค์ความรู้ใหม่ เพ่ือสร้างสรรค์ 
นวัตกรรมหรือทรัพย์สินทางปัญญา ซึ่งเชื่อมโยงกับสภาพเศรษฐกิจ สังคม ศิลปวัฒนธรรมหรือสิ่งแวดล้อม โดยการมี
ส่วนร่วมของชุมชนหรือเครือข่ายภายในประเทศหรือต่างประเทศในการพัฒนางานวิจัย/นวัตกรรม ตามศักยภาพ
และอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย มีการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัย/นวัตกรรมในระดับชาติและนานาชาติ มีผลงานวิจัย/
นวัตกรรมที่น าไปใช้ในการพัฒนาผู้เรียน ชุมชนน าผลงานวิจัย/นวัตกรรม ไปใช้ประโยชน์พัฒนาตนเองได้ 
 
ตัวบ่งชี้ จ านวน 4 ตัวบ่งชี้ คือ 

ตัวบ่งชี้ที่ 2.1 ระบบและกลไกงานวิจัย งานสร้างสรรค์และนวัตกรรม 
ตัวบ่งชี้ที่ 2.2 เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ 
ตัวบ่งชี้ที่ 2.3 ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าและนักวิจัย 
ตัวบ่งชี้ที่ 2.4 ผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ท่ีน าไปใช้ประโยชน์ต่อชุมชน 
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ตัวบ่งชี้ท่ี 2.1  ระบบและกลไกงานวิจัย งานสร้างสรรค์ และนวัตกรรม 
ชนิดของตัวบ่งช้ี  กระบวนการ 
 

ค าอธิบายตัวบ่งชี้ 
มหาวิทยาลัยต้องมีการบริหารจัดการงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ที่มีคุณภาพ โดยมีแนวทางการด าเนินงานที่เป็น

ระบบและมีกลไกส่งเสริมสนับสนุนครบถ้วน เพ่ือให้สามารถด าเนินการได้ตามแผนที่ก าหนดไว้ทั้งการสนับสนุน 
ด้านการจัดหาแหล่งทุนวิจัยและการจัดสรรทุนวิจัยจากงบประมาณของสถาบันให้กับบุคลากรส่งเสริมพัฒนาสมรรถนะแก่
อาจารย์และนักวิจัย การสนับสนุนทรัพยากรที่จ าเป็นซึ่งรวมถึงทรัพยากรบุคคล ทรัพยากรการเงิน เครื่องมืออุปกรณ์ที่
เกี่ยวข้องต่างๆ ส่งเสริมให้เกิดเครือข่ายความร่วมมือด้านการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์หรือนวัตกรรม น าผลงานวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค์หรือนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาผู้เรียนหรือชุมชน ตลอดจนจัดระบบสร้างขวัญและก าลังใจแก่นักวิจัย
อย่างเหมาะสมตลอดจนมีระบบและกลไกเพ่ือช่วยในการคุ้มครองสิทธิ์ของงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ท่ีน าไปใช้ประโยชน ์ 
 

เกณฑ์มาตรฐาน  
1. มีระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารงานวิจัยที่สามารถน าไปใช้ประโยชน์ในการบริหารงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ 
2. สนับสนุนพันธกิจด้านการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์อย่างน้อยในประเด็นต่อไปนี้ 

- ห้องปฏิบัติการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ หรือหน่วยวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ หรือศูนย์เครื่องมื หรือศูนย์ให้
ค าปรึกษาและสนับสนุนการวิจัย 

- ห้องสมุดหรือแหล่งค้นคว้าข้อมูลสนับสนุนการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ 
- สิ่งอ านวยความสะดวกหรือการรักษาความปลอดภัยในการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ เช่น ระบบเทคโนโลยี

สารสนเทศ ระบบรักษาความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการวิจัย 
- กิจกรรมวิชาการที่ส่งเสริมงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ เช่น การจัดประชุมวิชาการ การจัดแสดง  

งานสร้างสรรค์ การจัดให้มีศาสตราจารย์อาคันตุกะหรือศาสตราจารย์รับเชิญ (Visiting  Professor) 
3. จัดสรรงบประมาณเพ่ือเป็นทุนวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ และสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิจัย หรืองาน

สร้างสรรค์ในการประชุมวิชาการ หรือการตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติ 
4. มีการพัฒนาสมรรถนะอาจารย์และนักวิจัย มีการสร้างขวัญและก าลังใจตลอดจนยกย่องอาจารย์และ

นักวิจัยที่มีผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ดีเด่น 

5. มีการด าเนินงานกับเครือข่ายความร่วมมือด้านวิจัยหรืองานสร้างสรรค์หรือนวัตกรรมระหว่าง
สถาบันอุดมศึกษา องค์กรภาครัฐหรือเอกชน ทั้งในประเทศหรือต่างประเทศ 

6. มีระบบและกลไกการน าผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์หรือนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาผู้เรียน
หรือชุมชนและด าเนินการตามระบบที่ก าหนด 

7. มีระบบและกลไกการคุ้มครองสิทธิ์ของงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่น าไปใช้ประโยชน์และด าเนินการตาม
ระบบที่ก าหนด 

 

เกณฑ์การประเมิน 
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการด าเนินการ 
1 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
2 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
3 – 4 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
5 – 6 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
7 ข้อ 
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ตัวบ่งชี้ท่ี 2.2  เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ 
ชนิดของตัวบ่งชี ้ ปัจจัยน าเข้า 
 
ค าอธิบายตัวบ่งชี้ 

ปัจจัยส าคัญที่ส่งเสริมสนับสนุนให้เกิดการผลิตงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ในสถาบันอุดมศึกษา คือเงิน
สนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ ดังนั้น สถาบันอุดมศึกษาจึงต้องจัดสรรเงินจากภายในสถาบันและที่ได้รับจาก
ภายนอกสถาบันเพ่ือสนับสนุนการท าวิจัยหรืองานสร้างสรรค์อย่างมีประสิทธิภาพตามสภาพแวดล้อมและจุดเน้นของ
สถาบัน 

นอกจากนั้นเงินทุนวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ท่ีคณะได้รับจากแหล่งทุนภายนอกสถาบันยังเป็นตัวบ่งชี้ที่ส าคัญที่
แสดงถึงศักยภาพด้านการวิจัยของคณะ โดยเฉพาะคณะที่อยู่ในกลุ่มที่เน้นการวิจัย 
 
เกณฑ์การประเมิน 

โดยการแปลงจ านวนเงินต่อจ านวนอาจารย์ประจ าและนักวิจัยประจ าเป็นคะแนนระหว่าง 0 – 5 
 
เกณฑ์เฉพาะคณะกลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏ จ าแนกเป็น 3 กลุ่มสาขาวิชา 

กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
จ านวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากภายในและภายนอกสถาบันที่ก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 
5 = 60,000 บาทข้ึนไปตอ่คน 
กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 
จ านวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากภายในและภายนอกสถาบันที่ก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 
5 = 50,000 บาทข้ึนไปต่อคน 
กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
จ านวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากภายในและภายนอกสถาบันที่ก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 
5 = 25,000 บาทข้ึนไปต่อคน 

 
สูตรการค านวณ 
1. ค านวณจ านวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากภายในและภายนอกสถาบันต่อจ านวนอาจารย์ประจ า

และนักวิจัย 

จ านวนเงินสนับสนุนงานวิจยัฯ = 
 จ านวนเงินสนับสนุนงานวิจยัฯ จากภายในและภายนอก 

 
 จ านวนอาจารย์ประจ าและนักวิจยั 

 
2. แปลงจ านวนเงินที่ค านวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 
 

คะแนนท่ีได้ = 
 จ านวนเงินสนับสนุนงานวิจยัฯ จากภายในและภายนอก 

x 5 
 จ านวนเงินสนับสนุนงานวิจยัฯ ท่ีก าหนดให้เป็นคะแนนเตม็ 5 

สรุปคะแนนที่ได้ในระดับคณะ 
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หมายเหตุ 

1. จ านวนอาจารย์และนักวิจัยให้นับตามปีการศึกษา และนับเฉพาะที่ปฏิบัติงานจริงไม่นับรวมผู้ลาศึกษาต่อ 
2. ให้นับจ านวนเงินที่มีการลงนามในสัญญารับทุนในปีการศึกษาหรือปีงบประมาณหรือปีปฏิทินนั้นๆ  ไม่ใช่จ านวนเงินที่

เบิกจ่ายจริง 
3. กรณีที่มีหลักฐานการแบ่งสัดส่วนเงินสนับสนุนงานวิจัย ซึ่งอาจเป็นหลักฐานจากแหล่งทุนหรือหลักฐานจาก  

การตกลงร่วมกันของสถาบันที่ร่วมโครงการ ให้แบ่งสัดส่วนเงินตามหลักฐานที่ปรากฏ กรณีที่ไม่มีหลักฐาน ให้แบ่งเงินตามสัดส่วนผู้ร่วม
วิจัยของแต่ละคณะ 

4.  การนับจ านวนเงินสนับสนุนโครงการวิจัย สามารถนับเงินโครงการวิจัยสถาบันที่ ได้ลงนามในสัญญารับทุน  
โดยอาจารย์ประจ าหรือนักวิจัย แต่ไม่สามารถนับเงินโครงการวิจัยสถาบันที่บุคลากรสายสนับสนุนท่ีไม่ใช่นักวิจัยเป็นผู้ด าเนินการ 
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ตัวบ่งชี้ท่ี 2.3  ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าและนักวิจัย  
ชนิดของตัวบ่งช้ี  ผลลัพธ์ 
 

ค าอธิบายตัวบ่งชี้ 
ผลงานทางวิชาการเป็นข้อมูลที่ส าคัญในการแสดงให้เห็นว่าอาจารย์ประจ าและนักวิจัยได้สร้างสรรค์ขึ้นเพ่ือ

แสดงให้เห็นถึงความก้าวหน้าทางวิชาการและการพัฒนาองค์ความรู้อย่างต่อเนื่อง เป็นผลงานที่มีคุณค่า สมควรส่งเสริม
ให้มีการเผยแพร่และน าไปใช้ประโยชน์ทั้งเชิงวิชาการและการแข่งขันของประเทศ ผลงานทางวิชาการ อยู่ในรูปของ
บทความวิจัยหรือบทความทางวิชาการที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติหรือระดับนานาชาติ 
ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI หรือ Scopus หรือตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการ
การอุดมศึกษาว่าด้วย หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ. 2562 
ผลงานได้รับการจดอนุสิทธิบัตรหรือสิทธิบัตร หรือเป็นผลงานทางวิชาการรับใช้สังคมที่ผ่านการประเมินต าแหน่งทาง
วิชาการแล้ว ผลงานวิจัยที่หน่วยงานหรือองค์กรระดับชาติว่าจ้างให้ด าเนินการ ต าราหรือหนังสือที่ใช้ในการขอผลงาน
ทางวิชาการและผ่านการพิจารณาตามเกณฑ์การขอต าแหน่งทางวิชาการแล้ว โดยมีวิธีการคิด ดังนี้ 

 

เกณฑ์การประเมิน 
โดยการแปลงค่าร้อยละของผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าและนักวิจัยเป็น

คะแนนระหว่าง 0 – 5 เกณฑ์แบ่งกลุ่มตามสาขาวิชาดังนี้ 
 กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
 ร้อยละของผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าและนักวิจัยที่ก าหนดให้เป็นคะแนน

เต็ม 5 = ร้อยละ 30 ขึ้นไป  
 กลุ่มสาขาวชิาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 
 ร้อยละของผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าและนักวิจัยที่ก าหนดให้เป็น 

คะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 30 ขึ้นไป  
 กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
 ร้อยละของผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าและนักวิจัยที่ก าหนดให้เป็น 

คะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 20 ขึ้นไป  
 

สูตรการค านวณ 
1. ค านวณค่าร้อยละของผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าและนักวิจัย 

 ผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าและนกัวิจัย 
 x 100 

 จ านวนอาจารย์ประจ าและนักวิจยัทั้งหมด 
 

2. แปลงค่าร้อยละที่ค านวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 

คะแนนท่ีได้ =  
ร้อยละของผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าและนักวิจัย 

x 5 ร้อยละของผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าและนักวิจัย 
ที่ก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 

สรุปคะแนนที่ได้ในระดับคณะ 
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ก าหนดระดับคุณภาพผลงานทางวิชาการ ดังนี้ 

ค่าน้ าหนัก ระดับคุณภาพ 

0.20 - บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ
ระดับชาต ิ

- มีการยื่นจดอนุสิทธิบัตร 
0.40 - บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ

ระดับนานาชาต ิ
- มีการยื่นจดสิทธิบัตร 

0.60 - บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจาก 
การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ที่ได้ตีพิมพเ์ผยแพร่ในฐานข้อมูลระดับนานาชาต ิ
ตามประกาศ ก.พ.อ. 

- บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการ 
ที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 2 

- มีการจดแจ้งลิขสิทธ์ิ 
0.80 - ผลงานท่ีไดร้ับการจดอนุสิทธิบัตร 

- บทความวิจัยหรือบทความวิชาการที่ตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการระดับนานาชาติที่ไม่อยู่ในฐานข้อมูล
ตามประกาศ ก.พ.อ. หรือตีพมิพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 1 

1.00 - บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการ 
ระดับนานาชาติที่ปรากฏในฐานขอ้มูลระดับนานาชาตติามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบยีบ
คณะกรรมการการอดุมศึกษา ว่าดว้ยหลักเกณฑ์การพิจารณาวารสาร 
ทางวิชาการส าหรับการเผยแพรผ่ลงานทางวิชาการ พ.ศ. 2562  

- ผลงานวิจัยท่ีหน่วยงานหรือองค์กรระดับชาติว่าจ้างให้ด าเนินการ 
- ผลงานค้นพบพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ท่ีค้นพบใหม่และได้รับการจดทะเบยีน 
- ต าราหรือหนังสือหรืองานแปลที่ผา่นการพิจารณาตามหลักเกณฑ์การประเมินต าแหน่งทางวิชาการแต่

ไม่ได้น ามาขอรับการประเมินต าแหน่งทางวิชาการ 
- ผลงานท่ีไดร้ับการจดสิทธิบตัร 
- ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่นที่ได้รับการประเมินผ่านเกณฑ์การขอต าแหน่งทางวิชาการแล้ว ไดแ้ก ่
  ผลงานวิชาการเพื่อพัฒนาอุตสาหกรรม 
  ผลงานวิชาการเพื่อพัฒนาการเรยีนการสอนและการเรียนรู้ 
  ผลงานวิชาการเพื่อพัฒนานโยบายสาธารณะ 
  ผลงานวิชาการรับใช้สังคม 
  กรณีศึกษา 
   ต าราหรือหนังสือหรืองานแปล 
  ซอฟต์แวร ์
  พจนานุกรม สารานุกรม นามานุกรม และงานวิชาการในลักษณะเดยีวกัน 

 
หมายเหตุ 
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1. การส่งบทความเพื่อพิจารณาคัดเลือกให้น าเสนอในการประชุมวิชาการต้องส่งเป็นฉบับสมบูรณ์ (Full Paper) และ เมื่อได้รับการ
ตอบรับและตีพิมพ์แล้ว การตีพิมพ์ต้องตีพิมพ์เป็นฉบับสมบูรณ์ซึ่งสามารถอยู่ในรูปแบบเอกสาร หรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได ้

2. ผลงานทางวิชาการทั้งหมดจะต้องได้รับการเผยแพร่ตามประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้
ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ. 2560 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 

 
ก าหนดระดับคุณภาพผลงานสร้างสรรค์ด้านสุนทรียะ ศิลปะ หรือ ผลงานสร้างสรรค์ด้านวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี ดังนี้ 

ค่าน้ าหนัก ระดับคุณภาพ 

0.20 
ผลงานสร้างสรรค์ที่มีการเผยแพรสู่่สาธารณะในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง หรือผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
online 

0.40 ผลงานสร้างสรรคไ์ดร้ับการเผยแพร่ในระดับสถาบัน 
0.60 ผลงานสร้างสรรค์ทีไ่ด้รบัการเผยแพร่ในระดับชาต ิ
0.80 ผลงานสร้างสรรค์ทีไ่ด้รบัการเผยแพร่ในระดับความร่วมมือระหว่างประเทศ 
1.00 ผลงานสร้างสรรค์ทีไ่ด้รบัการเผยแพร่ในระดับภูมิภาคอาเซียน/นานาชาติ 

ผลงานสร้างสรรค์ทุกชิ้นต้องผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการที่มีองค์ประกอบไม่น้อยกว่า 3 คน โ ดยมี
บุคคลภายนอกสถาบันร่วมพิจารณาด้วย 
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ตัวบ่งชี้ท่ี 2.4  งานวิจัย งานสร้างสรรค์ หรือนวัตกรรมที่น าไปใช้ประโยชน์ต่อชุมชน 
ชนิดของตัวบ่งช้ี  ผลลัพธ์ 
 
ค าอธิบายตัวบ่งชี้ 
 การวิจัยเป็นพันธกิจหนึ่งที่ส าคัญของมหาวิทยาลัย การด าเนินการตามพันธกิจอย่างมีประสิทธิภาพและ
ประสบความส าเร็จนั้น สามารถพิจารณาได้จากผลงานวิจัย งานสร้างสรรค์ หรือนวัตกรรมที่มีคุณภาพและมีประโยชน์
สู่การน าไปใช้ จากการเปรียบเทียบจ านวนงานวิจัย หรืองานสร้างสรรค์ หรือนวัตกรรมของอาจารย์ประจ าที่น าไปใช้
ประโยชน์ในการแก้ไขปัญหาตามวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้ในโครงการวิจัยและรายงานการวิจัย โดยได้รับการรับรองการ
ใช้ประโยชน์จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
 
เกณฑ์การประเมิน 

การแปลงค่าคะแนนร้อยละของจ านวนงานวิจัย งานสร้างสรรค์ หรือนวัตกรรมต่อจ านวนงานวิจัย งาน
สร้างสรรค์ หรือนวัตกรรมทั้งหมดของคณะคิดคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 30 
 
สูตรการค านวณ 
1. ค านวณค่าร้อยละของจ านวนชิ้นงานวิจัย งานสร้างสรรค์ หรือนวัตกรรมที่น าไปใช้ประโยชน์ต่อชุมชน 

 ผลรวมของงานวิจัย งานสร้างสรรค์ หรือนวัตกรรมที่น าไปใช้ประโยชน์ 
 x 100 

 จ านวนงานวิจัย งานสร้างสรรค์ หรือนวัตกรรมทั้งหมดในปีที่ประเมินฯ 

 
2. แปลงค่าร้อยละที่ค านวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 

คะแนนท่ีได้ =  

ร้อยละของจ านวนชิ้นงานวิจัย งานสร้างสรรค์ หรือนวัตกรรม 
ที่น าไปใช้ประโยชน์ต่อชุมชม 

x 5 
ร้อยละของจ านวนงานวิจัย งานสร้างสรรค์ หรือนวัตกรรมที่น าไปใช้ประโยชน์

ของคณะที่ก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 
 

หมายเหตุ 
1. นับจ านวนช้ินงานของงานวิจัย งานสร้างสรรค์ หรือนวัตกรรมที่น าไปใช้ประโยชน์ในปีท่ีประเมิน 
2. งานวิจัย งานสร้างสรรค์ หรือนวัตกรรมที่น าไปใช้ประโยชน์ต่อชุมชน อาจนับคะแนนซ้ าได้ในกรณีต่างชุมชนในปีที่รับการ

ประเมิน กรณีที่มีการน าไปใช้ประโยชน์แต่ละชุมชน ต้องมีหลักฐานการพัฒนาชุมชนอย่างเป็นรูปธรรม 
3. ส าหรับงานวิจัย งานสร้างสรรค์ หรือนวัตกรรมที่เคยถูกน าไปใช้ประโยชน์ สามารถน าไปใช้ในการประเมินในปีถัดไปได้ โดย

งานวิจัยดังกล่าวต้องแสดงให้เห็นถึงการพัฒนาต่อยอดอย่างเป็นรูปธรรม 
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มหาวิทยาลัยให้บริการวิชาการที่เหมาะสม สอดคล้องกับบริบท ปัญหาและความต้องการของท้องถิ่น ชุมชน 

และสังคมตามระดับความเชี่ยวชาญและอัตลักษณ์ของสถาบัน สร้างเครือข่ายความร่วมมือทั้งภายในและภายนอกใน
การท างาน รวมทั้งบูรณาการกับพันธกิจอ่ืนๆ ด้วยความโปร่งใส ชัดเจน และตรวจสอบได้ เพ่ือให้ชุมชนน าไปใช้
ประโยชน์ได้อย่างเป็นรูปธรรม เป็นผลกระทบเชิงบวก สร้างคุณค่า สามารถน าไปประยุกต์ใช้เพ่ือพัฒนาผู้เรียน 
ครอบครัว ท้องถิ่น ชุมชน สังคม และประเทศชาติได้อย่างเข้มแข็งยั่งยืน  

 
ตัวบ่งชี้ จ านวน 2 ตัวบ่งชี้ คือ 

ตัวบ่งชี้ที่ 3.1 ระบบและกลไกการบริการวิชาการเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น ชุมชน หรือสังคม 
ตัวบ่งชี้ที่ 3.2 จ านวนชุมชนเป้าหมายที่ได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่องตามแผนเสริมสร้างความสัมพันธ์ 
 กับชุมชน 
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ตัวบ่งช้ีที่ 3.1  ระบบและกลไกการบริการวิชาการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ชุมชน หรือสังคม 
ชนิดของตัวบ่งช้ี  กระบวนการ 
 
ค าอธิบายตัวบ่งชี ้
 การบริการวิชาการแก่ท้องถิ่น ชุมชน และสังคมเป็นภารกิจหลักประการหนึ่งของมหาวิทยาลัย ซึ่งพึงมีระบบ
และกลไกในการบริการทางวิชาการแก่สังคมที่เป็นรูปธรรม ก าหนดเป้าหมายในการให้บริการวิชาการที่ชัดเจนเพ่ือ
เป็นกรอบในการจัดท าแผนด าเนินงานในการให้บริการวิชาการแก่สังคม มีคณะกรรมการติดตาม ก ากับ สนับสนุน 
การปฏิบัติงานตามภารกิจด้านบริการทางวิชาการแก่สังคมของสถาบันให้สอดคล้องกับเป้าหมาย เพ่ือพัฒนาความ
เข้มแข็งของท้องถิ่น ชุมชน หรือสังคม 
 
เกณฑ์มาตรฐาน  
 1. มีส่วนร่วมกับสถาบันและชุมชนในการก าหนดพ้ืนที่เป้าหมายในการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้องกับบริบท 
ปัญหา และความต้องการของท้องถิ่น ชุมชน หรือสังคมตามจุดเน้น จุดเด่นของสถาบัน ตามศาสตร์พระราชา หรือ
ตามแนวพระราชด าริ 
 2. จัดท าแผนบริการวิชาการเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น ชุมชน หรือสังคมตามจุดเน้น จุดเด่นของสถาบัน ตาม
ศาสตร์พระราชา หรือตามแนวพระราชด าริและแผนการน าไปใช้ประโยชน์ ที่มีการก าหนดตัวบ่งชี้ความส าเร็จในระดับ
แผนและโครงการบริการวิชาการ และเสนอคณะกรรมการประจ าคณะเพ่ือพิจารณา 
 3. ด าเนินการตามแผนการบริการทางวิชาการเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น ชุมชน หรือสังคมท่ีก าหนดไว้ตามข้อ 2 
โดยร่วมมือกับหน่วยงานภายในหรือภายนอกสถาบัน อย่างน้อย 1 โครงการ 
 4. ประเมินความส าเร็จตามตัวบ่งชี้ของแผนและโครงการบริการวิชาการเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น  ชุมชน หรือ
สังคมตามข้อ 2 และน าเสนอคณะกรรมการประจ าคณะเพ่ือพิจารณา 
 5. น าผลการประเมินตามข้อ 4 ไปปรับปรุงแผนบริการวิชาการในปีตอ่ไป 
 
เกณฑ์การประเมิน 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการด าเนินการ 

1 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

2 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

3 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

4 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

5 ข้อ 
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ตัวบ่งช้ีที่ 3.2   จ านวนชุมชนเป้าหมายที่ ได้ รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่ องตามแผนเสริมสร้ าง
 ความสัมพันธ์กับชุมชน 

ชนิดของตัวบ่งช้ี   ผลลัพธ์ 
 
ค าอธิบายตัวบ่งช้ี 

  มหาวิทยาลัยราชภัฏได้มีการก าหนดพ้ืนที่รับผิดชอบในการพัฒนา และมีการก าหนดเป้าหมาย  
การพัฒนาไว้ในแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏ การจัดท าแผนเสริมสร้างความสัมพันธ์กับชุมชนจึงต้องศึกษา
ความต้องการของกลุ่มเป้าหมายและมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องให้บรรลุตามแผน 
 
เกณฑ์การประเมิน 

โดยการแปลงค่าร้อยละจ านวนกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่องตามแผนเสริมสร้าง
ความสัมพันธ์กับชุมชนที่ก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 20 
 
สูตรการค านวณ 
1. ค านวณค่าร้อยละของชุมชนเป้าหมายที่ได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่องตามแผนเสริมสร้างความสัมพันธ์กับชุมชน 

 
จ านวนชุมชนเป้าหมายที่ได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 

ตามแผนเสริมสร้างความสัมพันธ์กับชุมชน  x 100 
 จ านวนชุมชนเป้าหมายทั้งหมด 

 
2. แปลงค่าร้อยละที่ค านวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 

คะแนนท่ีได้ =  

ร้อยละของชุมชนเปา้หมายทีไ่ดร้ับการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 
ตามแผนเสริมสร้างความสัมพันธ์กับชุมชน 

x 5 
ร้อยละจ านวนกลุ่มเปา้หมายทีไ่ด้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่องตามแผนเสริมสร้าง

ความสัมพันธ์กับชุมชนที่ก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 
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การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมถือเป็นพันธกิจส าคัญประการหนึ่งของมหาวิทยาลัย ดังนั้นมหาวิทยาลัย

จึงต้องมีระบบกลไกการด าเนินงานด้านนี้ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและคุณภาพ โดยมีจุดเน้นเฉพาะที่แตกต่างกัน
ตามศักยภาพและอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย มีการด าเนินงานด้านศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทย โดยมีการบูรณา
การกับการเรียนการสอน หรือการวิจัย หรือการบริการวิชาการ ซึ่งน าไปสู่การสืบสานการสร้างความรู้ ความเข้าใจใน
ศิลปวัฒนธรรม การปรับและประยุกต์ใช้ศิลปวัฒนธรรมทั้งของไทยและต่างประเทศ ก่อให้เกิดผลลัพธ์ของการจัดการ
ด้านศิลปวัฒนธรรม ท าให้เกิดความภาคภูมิใจในความเป็นไทยหรือสร้างโอกาส และมูลค่าเพ่ิมให้กับผู้เรียน ครอบครัว 
ท้องถิ่น ชุมชน สังคม และประเทศชาติ 
 
ตัวบ่งชี้ จ านวน 1 ตัวบ่งชี้ คือ 
 ตัวบ่งชี้ที่ 4.1 ระบบและกลไกด้านศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทย  
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ตัวบ่งชี้ที่ 4.1  ระบบและกลไกด้านศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทย 
ชนิดของตัวบ่งช้ี  กระบวนการ 
 
ค าอธิบายตัวบ่งชี้ 
 สถาบันอุดมศึกษามีนโยบาย แผนงาน โครงสร้าง และการบริหารจัดการด้านการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม
และความเป็นไทย ทั้งการอนุรักษ์ สืบสาน พัฒนา เผยแพร่ ถ่ายทอดวัฒนธรรมไทย ภูมิปัญญาท้องถิ่นตามจุดเน้นของ
มหาวิทยาลัย เพ่ือให้เกิดความภาคภูมิใจในความเป็นไทย หรือการสร้างโอกาสและมูลค่าเพ่ิมให้กับผู้เรียน ชุมชน 
สังคม และประเทศชาติอย่างยั่งยืน 
 
เกณฑ์มาตรฐาน 

1. ก าหนดนโยบายและทิศทางการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทยเพ่ือการพัฒนาต่ อยอดและ
สร้างคุณค่า ตามจุดเน้นของสถาบัน 

2. จัดท าแผนด้านศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทย และก าหนดตัวบ่งชี้วัดความส าเร็จตามวัตถุประสงค์
ของแผน รวมทั้งจัดสรรงบประมาณเพ่ือให้สามารถด าเนินการได้ตามแผน 

3. มีการส่งเสริม สนับสนุนการบูรณาการงานด้านศิลปวัฒนธรรมกับการเรียนการสอน หรือการวิจัย หรือ
การบริการวิชาการ ซึ่งน าไปสู่การสืบสานการสร้างความรู้ ความเข้าใจในศิลปวัฒนธรรม การปรับและประยุกต์ใช้
ศิลปวัฒนธรรม 

4. มีการก ากับติดตามให้หน่วยงานมีการด าเนินงาน และประเมินความส าเร็จตามตัวบ่งชี้ของแผนด้าน
ศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทย และรายงานผลการด าเนินงานต่อผู้บริหารคณะ 

5. น าผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือกิจกรรมด้านศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทย 
 

เกณฑ์การประเมิน  

 
  

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการด าเนินการ 

1 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

2 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

3  ข้อ 
มีการด าเนินการ 

4 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

5 ข้อ 
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มหาวิทยาลัยต้องให้ความส าคัญกับการบริหารจัดการ โดยมีสภามหาวิทยาลัยท าหน้าที่ในการก ากับดูแลการ

ท างานของมหาวิทยาลัยให้มีประสิทธิภาพ สถาบันจะต้องบริหารจัดการด้านต่างๆ ให้มีคุณภาพ เช่น ทรัพยากรบุคคล 
ระบบฐานข้อมูล การบริหารความเสี่ยง การบริหารการเปลี่ยนแปลง การบริหารทรัพยากรทั้งหมด ฯลฯ เพ่ือสัมฤทธิ์
ผลตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้ โดยใช้หลักธรรมาภิบาล (Good Governance) 
 
ตัวบ่งชี้ จ านวน 3 ตัวบ่งชี้ คือ 

ตัวบ่งชี้ที่ 5.1 การจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการกับการท างาน 
ตัวบ่งชี้ที่ 5.2 การบริหารของคณะเพ่ือการก ากับติดตามผลลัพธ์ตามพันธกิจ กลุ่มสถาบัน และเอกลักษณ์

ของคณะ 
ตัวบ่งชี้ที่ 5.3 ระบบก ากับการประกันคุณภาพหลักสูตร 
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ตัวบ่งชี้ที ่5.1  การจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการกับการท างาน 
ชนิดของตัวบ่งช้ี  กระบวนการ 
 
ค าอธิบายตัวบ่งช้ี  

มหาวิทยาลัยมีหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ที่เน้นการพัฒนาผู้เรียนแบบบูรณาการกับการท างาน เพ่ือให้มี
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ ตอบสนองยุทธศาสตร์ชาติและความต้องการที่หลากหลายของประเทศ ทั้งในด้าน
เศรษฐกิจ สังคม  และสิ่งแวดล้อม โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน สังคม สถานประกอบการ ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน 
  
เกณฑ์มาตรฐาน 
 1. มีระบบและกลไกให้หลักสูตรจัดท าแผนจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการกับการท างาน 

2. มีการก ากับ ติดตามให้หลักสูตรด าเนินการตามแผนการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการกับการท างานตามท่ี
ก าหนด  

3. มีการก ากับ ติดตามให้หลักสูตรประเมินความส าเร็จตามวัตถุประสงคข์องแผนที่ก าหนด 
4. มีการน าผลไปปรับปรุงแผนจัดการหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง 
5. มีแนวปฏิบัติที่ดีเก่ียวกับการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการกับการท างาน 

 
เกณฑ์การประเมิน 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการด าเนินการ  

1 ข้อ 
มีการด าเนินการ  

2 ข้อ 
มีการด าเนินการ  

3 ข้อ 
มีการด าเนินการ  

4 ข้อ 
มีการด าเนินการ  

5 ข้อ 
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ตัวบ่งช้ีที่ 5.2  การบริหารของคณะเพื่อการก ากับติดตามผลลัพธ์ตามพันธกิจ กลุ่มสถาบันและ
เอกลักษณ์ของคณะ 

ชนิดของตัวบ่งช้ี  กระบวนการ 
 

ค าอธิบายตัวบ่งชี้ 
คณะมีพันธกิจหลัก คือ การเรียนการสอน การวิจัย การบริการทางวิชาการ และการท านุบ ารุงศิลปะและ

วัฒนธรรม ในการด าเนินพันธงานตามกิจหลัก แต่ละคณะจ าเป็นต้องมีการจัดท าแผนเพ่ือก าหนดทิศทางการพัฒนา
และการด าเนินงานของคณะให้สอดคล้องกับเป้าหมาย ตลอดจนมีการบริหารทั้งด้านบุคลากร การเงิน ความเสี่ยงและ
การประกันคุณภาพการศึกษา เพ่ือสนับสนุนการด าเนินงานตามพันธกิจหลักให้บรรลุตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้ 
เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล ค านึงถึงความหลากหลายและความเป็นอิสระทางวิชาการ มีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล ยืดหยุ่น คล่องตัว โปร่งใสและตรวจสอบได้ 
 

เกณฑ์มาตรฐาน 
 1. พัฒนาแผนกลยุทธ์จากผลการวิเคราะห์ SWOT โดยเชื่อมโยงกับวิสัยทัศน์ของคณะและสอดคล้องกับ
วิสัยทัศน์ของคณะ สถาบัน รวมทั้งสอดคล้องกับกลุ่มสถาบันและเอกลักษณ์ของคณะและและพัฒนาไปสู่แผนกลยุทธ์
ทางการเงินและแผนปฏิบัติการประจ าปีตามกรอบเวลาเพ่ือให้บรรลุผลตามตัวบ่งชี้และเป้าหมายของแผนกลยุทธ์และ
เสนอผู้บริหารระดับสถาบันเพ่ือพิจารณาอนุมัติ 

2. ด าเนินการวิเคราะห์ข้อมูลทางการเงินที่ประกอบไปด้วยต้นทุนต่อหน่วยในแต่ละหลักสูตร สัดส่วน
ค่าใช้จ่ายเพื่อพัฒนานักศึกษา อาจารย์ บุคลากร การจัดการเรียนการสอนอย่างต่อเนื่อง เพ่ือวิเคราะห์ความคุ้มค่าของ
การบริหารหลักสูตร ประสิทธิภาพ ประสิทธิผลในการผลิตบัณฑิต และโอกาสในการแข่งขัน 

3. ด าเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ที่เป็นผลจากการวิเคราะห์และระบุปัจจัยเสี่ยงที่เกิดจากปัจจัย
ภายนอก หรือปัจจัยที่ไม่สามารถควบคุมได้ที่ส่งผลต่อการด าเนินงานตามพันธกิจของคณะและให้ระดับความเสี่ยงลดลง
จากเดิมอย่างน้อย 1 เรื่อง 

4. บริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาลอย่างครบถ้วนทั้ง 10 ประการที่อธิบายการด าเนินงานอย่างชัดเจน 
5. ค้นหาแนวปฏิบัติที่ดีจากความรู้ทั้งที่มีอยู่ในตัวบุคคล ทักษะของผู้มีประสบการณ์ตรง และแหล่งเรียนรู้

อ่ืนๆ ตามประเด็นความรู้ อย่างน้อยครอบคลุมพันธกิจด้านการผลิตบัณฑิตและด้านการวิจัย จัดเก็บอย่างเป็นระบบ
โดยเผยแพร่ออกมาเป็นลายลักษณ์อักษรและน ามาปรับใช้ในการปฏิบัติงานจริง 

6. การก ากับติดตามผลการด าเนินงานตามแผนการบริหารและแผนพัฒนาบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุน 
7. ด าเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายในตามระบบและกลไกที่เหมาะสมและสอดคล้องกับ

พันธกิจและพัฒนาการของคณะที่ได้ปรับให้การด าเนินงานด้านการประกันคุณภาพเป็นส่วนหนึ่งของการบริหารงาน
คณะตามปกติที่ประกอบด้วย การควบคุมคุณภาพ การตรวจสอบคุณภาพ และการประเมินคุณภาพ 
 

เกณฑ์การประเมิน 
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการด าเนินการ 
1 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
2 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
3 – 4 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
5 – 6 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
7 ข้อ 

ตัวบ่งชีท้ี ่5.3  ระบบก ากับการประกันคุณภาพหลักสูตร 
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ชนิดของตัวบ่งช้ี  กระบวนการ 
 
ค าอธิบายตัวบ่งชี ้

บทบาทหน้าทีข่องคณะในการก ากับการประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร มีการด าเนินการตั้งแต่การ
ควบคุมคุณภาพ การติดตามตรวจสอบคุณภาพ และการพัฒนาคุณภาพ การพัฒนาตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประเมินจะ
มุ่งไปที่ระบบการประกันคุณภาพการศึกษามากกว่าการประเมินคุณภาพ เพ่ือให้สามารถส่งเสริม สนับสนุน ก ากับ
ติดตามการด าเนินงานให้เป็นไปตามท่ีก าหนด สะท้อนการจัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพ 
 
เกณฑ์มาตรฐาน 

1. มีระบบและกลไกในการก ากับการด าเนินการประกันคุณภาพหลักสูตรให้เป็นไปตามองค์ประกอบการ
ประกันคุณภาพหลักสูตร 

2. มีคณะกรรมการก ากับ ติดตามการด าเนินงานให้เป็นไปตามระบบที่ก าหนดในข้อ 1 และรายงานผลการ
ติดตามให้กรรมการประจ าคณะเพ่ือพิจารณาทุกภาคการศึกษา 

3. มีการจัดสรรทรัพยากรเพ่ือสนับสนุนการด าเนินงานของหลักสูตรให้เกิดผลตามองค์ประกอบการประกัน
คุณภาพหลักสูตร 

4. มีการประเมินคุณภาพหลักสูตรตามก าหนดเวลาทุกหลักสูตร และรายงานผลการประเมินให้กรรมการ
ประจ าคณะเพ่ือพิจารณา 

5. น าผลการประเมินและข้อเสนอแนะจากกรรมการประจ าคณะมาปรับปรุงหลักสูตรให้มีคุณภาพ 
ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง 

6. มีผลการประเมินคุณภาพทุกหลักสูตรผ่านองค์ประกอบที่ 1 การก ากับมาตรฐาน 
 
เกณฑ์การประเมิน 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการด าเนินการ 

1 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

2 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

3 – 4 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

5 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

6 ข้อ 
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 ประกอบด้วย ผลการด าเนินงานระดับหลักสูตร ระดับคณะ และเพ่ิมเติมตัวบ่งชี้ที่ด าเนินการในระดับ
สถาบัน จ านวน 20 ตัวบ่งชี้ ดังนี้ 

 
ตารางที่ 6.1 จ าแนกตัวบ่งชี้และแนวทางการประเมินตามองค์ประกอบ ระดับสถาบัน 

องค์ประกอบ ตัวบ่งชี้ ประเภทตัวบ่งชี้ เกณฑ์พิจารณา 
1. การผลติบัณฑิต 1.1 ผลการบริหารจัดการหลักสูตรโดยรวม ผลลัพธ์ ค่าเฉลี่ยผลประเมิน ระดับหลักสูตร 

1.2 อาจารย์ประจ าสถาบันที่มีคุณวุฒิ
ปริญญาเอก 

ปัจจัยน าเข้า ร้อยละของอาจารย์ตามเกณฑ์ สกอ. 

1.3 อาจารย์ประจ าสถาบันที่ด ารงต าแหน่ง
ทางวิชาการ 

ปัจจัยน าเข้า ร้อยละของอาจารย์ตามเกณฑ์ สกอ. 

 1.4 การบริการนักศึกษาระดับปริญญาตรี กระบวนการ เกณฑ์มาตรฐาน 6 ข้อ 
 1.5 กิจกรรมนักศึกษาระดับปริญญาตรี กระบวนการ เกณฑ์มาตรฐาน 6 ข้อ 

1.6 การส่งเสริมสมรรถนะและทักษะการใช้
ภาษาอังกฤษ 

กระบวนการ เกณฑ์มาตรฐาน 5 ข้อ 

1.7 การส่งเสริมสมรรถนะและทักษะ 
ด้านดิจิทัล 

กระบวนการ เกณฑ์มาตรฐาน 5 ข้อ 

1.8 หลักสูตรที่นักศึกษามีส่วนร่วมในการ
สร้างนวัตกรรม 

ผลลัพธ์ ผลรวมของผลการประเมินร้อยละของ
หลักสูตรที่นักศึกษามีส่วนร่วม/สร้างสรรค์
นวัตกรรมของทุกคณะ 

2. การวิจัย 2.1 ระบบและกลไกงานวิจัย งานสร้างสรรค์ 
และนวัตกรรม 

กระบวนการ เกณฑ์มาตรฐาน 7 ข้อ 

2 . 2  เ งิ นสนั บสนุ น งานวิ จั ยและงาน
สร้างสรรค์ 

ปัจจัยน าเข้า จ านวนเงินทุนต่ออาจารย์ประจ า  

2.3 ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ า
และนักวิจัย 

ผลลัพธ์ ร้อยละของผลรวมค่าน้ าหนักผลงานทาง
วิชาการ  

2.4 ผลงานวิจัย งานสร้างสรรค์ หรือ
นวัตกรรมที่น าไปใช้ประโยชน์ต่อ
ชุมชน 

ผลลัพธ์ ค่าคะแนนร้อยละของจ านวน ผลงานวิจัย
หรืองานสร้างสรรค์ต่ออาจารย์ประจ าหรือ
นักวิจัยของสถาบันที่ร้อยละ 30 

3. การบริการ
วิชาการ 

3.1 ระบบและกลไกการพัฒนาเสริมสร้าง
ความสัมพันธ์กับชุมชน 

กระบวนการ เกณฑ์มาตรฐาน 6 ข้อ 

3.2 ชุมชนเป้าหมายที่ได้รับการพัฒนาอย่าง
ต่ อ เ นื่ อ ง ต า ม แ ผ น เ ส ริ ม ส ร้ า ง
ความสัมพันธ์กับชุมชน 

ผลลัพธ์ ผลรวมของผลการประเมินร้อยละของ
จ านวนชุมชนเป้าหมายที่ได้รับการพัฒนา
อย่ า งต่ อ เ นื่ อ งต าม แผน เ ส ริ ม ส ร้ า ง
ความสัมพันธ์กับชุมชนของทุกคณะ 
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องค์ประกอบ ตัวบ่งชี้ ประเภทตัวบ่งชี้ เกณฑ์พิจารณา 
4. ด้าน
ศิลปวัฒนธรรมและ
ความเป็นไทย 

4.1 ระบบและกลไกด้านศิลปวัฒนธรรม 
และความเป็นไทย 

กระบวนการ เกณฑ์มาตรฐาน 8 ข้อ 

4.2 ผลลัพธ์ด้านศิลปะและวัฒนธรรมไทย ผลลัพธ์ ผลรวมของผลการประ เมินผลลัพธ์ 
ด้านศิลปะและวัฒนธรรมไทยของทุกคณะ 

5. การบริหาร
จัดการ 

5.1 การจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการกับ 
การท างาน 

กระบวนการ เกณฑ์มาตรฐาน 5 ข้อ 

5.2 การบริหารของสถาบันเพื่อการก ากับ
ติดตามผลลัพธ์ตามพันธกิจ  กลุ่ม
สถาบันและเอกลักษณ์ของสถาบัน 

กระบวนการ เกณฑ์มาตรฐาน 7 ข้อ 

5.3 ผลการบริหารงานของคณะ ผลลัพธ์ คะแนนเฉลี่ยของผลการประเมินระดับ
คณะทุกคณะ 

5.4 ระบบก ากับการประกันคุณภาพ
หลักสูตรและคณะ 

กระบวนการ เกณฑ์มาตรฐาน 6 ข้อ 
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พันธกิจที่ส าคัญที่สุดของสถาบันอุดมศึกษา คือ การผลิตบัณฑิต หรือการจัดกิจกรรมการเรียน 

การสอนให้ผู้เรียนมีความรู้ในวิชาการและวิชาชีพ มีคุณลักษณะตามหลักสูตรที่ก าหนด การเรียนการสอนในยุค
ปัจจุบันใช้หลักการของการจัดกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ดังนั้น พันธกิจดังกล่าวจึงเกี่ยวข้องกับการ
บริหารจัดการหลักสูตรและการเรียนการสอน เริ่มตั้งแต่การก าหนดปัจจัยน าเข้าที่ได้มาตรฐานตามที่ก าหนด 
ประกอบด้วย การมีอาจารย์ที่มีปริมาณและคุณภาพตามมาตรฐานหลักสูตร มีกระบวนการบริหารจัดการการเรียน
การสอนที่อาศัยหลักการร่วมมือรวมพลังของทุกฝ่ายที่เก่ียวข้องทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย 
 
ตัวบ่งชี้ จ านวน 8 ตัวบ่งชี้ คือ 

ตัวบ่งชี้ที่ 1.1 ผลการบริหารจัดการหลักสูตรโดยรวม 
ตัวบ่งชี้ที่ 1.2 อาจารย์ประจ าสถาบันที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก 
ตัวบ่งชี้ที่ 1.3 อาจารย์ประจ าสถาบันที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ 
ตัวบ่งชี้ที่ 1.4 การบริการนักศึกษาระดับปริญญาตรี 
ตัวบ่งชี้ที่ 1.5 กิจกรรมนักศึกษาระดับปริญญาตรี 
ตัวบ่งชี้ที่ 1.6 การส่งเสริมสมรรถนะและทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ 
ตัวบ่งชี้ที่ 1.7 การส่งเสริมสมรรถนะและทักษะด้านดิจิทัล 
ตัวบ่งชี้ที่ 1.8 ร้อยละของหลักสูตรที่นักศึกษามีส่วนร่วมในการสร้างสรรค์นวัตกรรม 
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ตัวบ่งช้ีที่ 1.1 ผลการบริหารจัดการหลักสูตรโดยรวม 
ชนิดของตัวบ่งช้ี ผลลัพธ์ 
 
ค าอธิบายตัวบ่งชี้ 

ผลการด าเนินการของแต่ละหลักสูตรในสถาบัน ซึ่งสามารถสะท้อนคุณภาพของบัณฑิตในหลักสูตร  
ที่สถาบันรับผิดชอบ  
 
เกณฑ์การประเมิน 

ค่าเฉลี่ยของคะแนนประเมินทุกหลักสูตรที่คณะรับผิดชอบ 
 
สูตรการค านวณ 

 
 
 

 
หมายเหตุ 

หลักสูตรที่ได้รับการรับรองโดยระบบอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการประกันคุณภาพภายในระดับอุดมศึกษาเห็นชอบ  
ไม่ต้องน าคะแนนการประเมินของหลักสูตรนั้นมาค านวณในตัวบ่งช้ีนี้ แต่ต้องรายงานผลการรับรองตามระบบนั้นๆ ในตัวบ่งช้ีนี้ให้
ครบถ้วน 

 
  

คะแนนท่ีได้ = 
 ผลรวมของค่าคะแนนประเมินของทุกหลักสูตร 

 
 จ านวนหลักสตูรทั้งหมดที่สถาบันรบัผิดชอบ 



 

    123 

ตัวบ่งช้ีที่ 1.2  อาจารย์ประจ าสถาบันที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก 
ชนิดของตัวบ่งช้ี  ปัจจัยน าเข้า 
 
ค าอธิบายตัวบ่งชี้ 

การศึกษาระดับอุดมศึกษาถือเป็นการศึกษาระดับสูงสุดที่ต้องการบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถ และ
ความลุ่มลึกทางวิชาการ เพ่ือปฏิบัติพันธกิจส าคัญของสถาบันในการผลิตบัณฑิต ศึกษาวิจัยเพ่ือติดตามความก้าวหน้า
ทางวิชาการและการพัฒนาองค์ความรู้ ดังนั้น สถาบันจึงควรมีอาจารย์ที่มีระดับคุณวุฒิทางการศึกษาที่ตรงหรือ
สัมพนัธ์กับหลักสูตรที่เปิดสอนในสัดส่วนที่เหมาะสมกับพันธกิจ หรือจุดเน้นของหลักสูตร 
 
เกณฑ์การประเมิน 

โดยการแปลงค่าร้อยละของอาจารย์ประจ าสถาบันที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกเป็นคะแนนระหว่าง 0 – 5 
 
เกณฑ์เฉพาะสถาบันกลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏ 

ค่าร้อยละของอาจารย์ประจ าสถาบันที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกที่ก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 40 ขึ้นไป 
 

สูตรการค านวณ 
1. ค านวณค่าร้อยละของอาจารย์ประจ าสถาบันที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกตามสูตร 

 จ านวนอาจารย์ประจ าสถาบันที่มคีุณวุฒิปรญิญาเอก 
x 100 

จ านวนอาจารย์ประจ าสถาบันทั้งหมด 

 
2. แปลงค่าร้อยละที่ค านวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 

คะแนนท่ีได้ =  
ร้อยละของอาจารย์ประจ าสถาบันที่มีคุณวุฒิปรญิญาเอก 

x 5 
ร้อยละของอาจารย์ประจ าสถาบันที่มีคุณวุฒิปรญิญาเอกท่ีก าหนดใหเ้ป็นคะแนนเต็ม 5 

 
หมายเหตุ 

1. คุณวุฒิปริญญาเอกพิจารณาจากระดับคุณวุฒิที่ ได้รับหรือเทียบเท่าตามหลักเ กณฑ์การพิจารณาคุณวุฒิของ
กระทรวงศึกษาธิการ กรณีที่มีการปรับวุฒิการศึกษาให้มีหลักฐานการส าเร็จการศึกษาภายในรอบปีการศึกษานั้น ทั้งนี้ อาจใช้คุณวุฒิ
อื่นเทียบเท่าคุณวุฒิปริญญาเอกได้ส าหรับกรณีที่บางสาขาวิชาชีพมีคุณวุฒิอื่นที่ เหมาะสมกว่า ท้ังนี้ต้องได้รับความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการการอุดมศึกษา 

2. การนับจ านวนอาจารย์ประจ า ให้นับตามปีการศึกษาและนับทั้งที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาต่อ ในกรณีที่มีอาจารย์บรรจุ
ใหม่ให้ค านวณตามเกณฑ์อาจารย์ประจ าที่ระบุในค าช้ีแจงเกี่ยวกับการนับจ านวนอาจารย์ประจ าและนักวิจัย(นับตามเกณฑ์ สกอ.) 
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ตัวบ่งชี้ท่ี 1.3  อาจารย์ประจ าสถาบันที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ 
ชนิดของตัวบ่งช้ี  ปัจจัยน าเข้า 
 
ค าอธิบายตัวบ่งชี้ 

มหาวิทยาลัยถือเป็นขุมปัญญาของประเทศ และมีความรับผิดชอบที่จะต้องส่งเสริมให้อาจารย์ 
ในสถาบันท าการศึกษาวิจัยเ พ่ือแสวงหาและพัฒนาองค์ความรู้ ในศาสตร์สาขาวิช าต่างๆ อย่างต่อเนื่อง 
เพ่ือน าไปใช้ในการเรียนการสอน รวมทั้งการแก้ไขปัญหาและพัฒนาประเทศ การด ารงต าแหน่งทางวิชาการเป็นสิ่ง
สะท้อนการปฏิบัติงานดังกล่าวของอาจารย์ตามพันธกิจ 
 
เกณฑ์การประเมิน 

โดยการแปลงค่าร้อยละของอาจารย์ประจ าสถาบันที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการเป็นคะแนนระหว่าง 0 – 5 
 

เกณฑ์เฉพาะสถาบันกลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏ 
ค่าร้อยละของอาจารย์ประจ าสถาบันที่ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และ

ศาสตราจารย์รวมกัน ที่ก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 60 ขึ้นไป 
 
สูตรการค านวณ 
1. ค านวณค่าร้อยละของอาจารย์ประจ าสถาบันที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ ตามสูตร 

 
จ านวนอาจารย์ประจ าสถาบันที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ 

x 100 
จ านวนอาจารย์ประจ าสถาบันทั้งหมด 

 
2. แปลงค่าร้อยละที่ค านวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 

คะแนนท่ีได้ =  
ร้อยละของอาจารย์ประจ าสถาบันที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ 

x 5 ร้อยละของอาจารย์ประจ าสถาบันที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ 
ที่ก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 
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ตัวบ่งช้ีที่ 1.4  การบริการนักศึกษาระดับปริญญาตรี 
ชนิดของตัวบ่งช้ี  กระบวนการ 
 
ค าอธิบายตัวบ่งชี้ 
 มหาวิทยาลัยควรจัดบริการด้านต่างๆ ให้นักศึกษาอย่างครบถ้วนตั้งแต่การให้ค าปรึกษา ทั้งด้านวิชาการและ
การใช้ชีวิต จัดบริการข้อมูลหน่วยงานที่ให้บริการ เช่น ทุนกู้ยืมการศึกษา แหล่งทุนการศึกษาต่อการบริการจัดหางาน 
แหล่งข้อมูลการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ การเตรียมความพร้อมเพ่ือการท างานเมื่อส าเร็จการศึกษา ข้อมูลข่าวสาร 
ความเคลื่อนไหวในและนอกมหาวิทยาลัยทีจ่ าเป็นแก่นักศึกษาและศิษย์เก่า  
 
เกณฑ์มาตรฐาน 
 1. จัดบริการให้ค าปรึกษา แนะแนวด้านการใช้ชีวิต และการเข้าสู่อาชีพแก่นักศึกษาในสถาบัน 

2. มีการให้ข้อมูลของหน่วยงานที่ให้บริการ กิจกรรมพิเศษนอกหลักสูตร แหล่งงานทั้งเต็มเวลาและนอกเวลา
แก่นักศึกษา 
 3. จัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมเพ่ือการท างานเมื่อส าเร็จการศึกษาแก่นักศึกษา 

4. ประเมินคุณภาพของการจัดกิจกรรมและการจัดบริการในข้อ 1 – 3 ทุกข้อไม่ต่ ากว่า 3.51 จากคะแนน
เต็ม 5 

5. น าผลการประเมินจากข้อ 4 มาปรับปรุงพัฒนาการให้บริการและการให้ข้อมูล เพ่ือส่งให้ผลการประเมิน
สูงขึ้นหรือเป็นไปตามความคาดหวังของนักศึกษา 
 6. ให้ข้อมูลและความรู้ที่เป็นประโยชน์แก่ศิษย์เก่า 

 
เกณฑ์การประเมิน 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการด าเนินการ 

1 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

2 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

3 – 4 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

5 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

6 ข้อ 
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ตัวบ่งชี้ท่ี 1.5  กิจกรรมนักศึกษาระดับปริญญาตรี 
ชนิดของตัวบ่งช้ี  กระบวนการ 
 
ค าอธิบายตัวบ่งชี้ 
 มหาวิทยาลัยต้องส่งเสริมให้มีการจัดกิจกรรมนักศึกษาต่างๆ อย่างเหมาะสมและครบถ้วน กิจกรรมนักศึกษา 
หมายถึง กิจกรรมเสริมหลักสูตรที่ด าเนินการทั้งโดยสถาบันและโดยองค์กรนักศึกษา เป็นกิจกรรมที่ผู้เข้าร่วมจะมี
โอกาสได้รับการพัฒนาสติปัญญา สังคม อารมณ์ ร่างกาย และคุณธรรมจริยธรรม สอดคล้องกับคุณลักษณะบัณฑิตที่
พึงประสงค์  
 
เกณฑ์มาตรฐาน 

1. จัดท าแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาในภาพรวมของสถาบันโดยให้นักศึกษามีส่วนร่วมใน  
การจัดท าแผนและการจัดกิจกรรม 

2. ในแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา ให้ด าเนินกิจกรรมในประเภทต่อไปนี้ให้ครบถ้วน 
- กิจกรรมส่งเสริมคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์และอัตลักษณ์ท่ีก าหนดโดยสถาบัน 

  - กิจกรรมกีฬา หรือการส่งเสริมสุขภาพ  
  - กิจกรรมจิตอาสา หรือรักษาสิ่งแวดล้อม  
  - กิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรม  
  - กิจกรรมส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรม  
3. จัดกิจกรรมให้ความรู้และทักษะการประกันคุณภาพการศึกษาแก่นักศึกษา 
4. ทุกกิจกรรมที่ด าเนินการ มีการประเมินผลความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ของกิจกรรมและน าผล  

การประเมินมาปรับปรุงการด าเนินงานครั้งต่อไป 
5. ประเมินความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา 
6. น าผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือปรับปรุงการจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนานักศึกษา 
 

เกณฑ์การประเมิน 
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการด าเนินการ 
1 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
2 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
3 – 4 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
5 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
6 ข้อ 
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ตัวบ่งชี้ท่ี 1.6  การส่งเสริมสมรรถนะและทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ 
ชนิดของตัวบ่งช้ี  กระบวนการ 
 
ค าอธิบายตัวบ่งชี้ 

กระทรวงศึกษาธิการมีนโยบายเร่งปฏิรูปการเรียนรู้ทั้งระบบให้สัมพันธ์เชื่อมโยงกัน เพ่ือยกระดับคุณภาพ
การศึกษาและพัฒนาศักยภาพผู้เรียน โดยเฉพาะอย่างยิ่งการสร้างเสริมสมรรถนะและทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ ให้
ผู้ เ รี ยนสามารถใช้ภาษา อังกฤษเ พ่ือการสื่ อสารและใช้ ในการแ สวงหาองค์ความรู้ เ พ่ือ พัฒนาตนเอง 
กระทรวงศึกษาธิการจึงได้ออกประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การปฏิรูปการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ นโยบาย
หนึ่งที่ส าคัญ คือ การส่งเสริมการยกระดับความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษด้วยโครงการพิเศษด้านการจัดการ
เรียนการสอนภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยจึงต้องพัฒนาศักยภาพของบัณฑิตให้เป็นไปตามนโยบายซึ่งจะน าไปสู่การ
เพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศได้ 
 
เกณฑ์มาตรฐาน 
 1. มีการก าหนดนโยบาย และสร้างระบบและกลไกการพัฒนานักศึกษาด้านภาษาอังกฤษ 
 2. จัดท าแผนพัฒนานักศึกษาด้านภาษาอังกฤษ จากการมีส่วนร่วมของคณะและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  
 3. จัดสรรงบประมาณ และสิ่งสนับสนุนการด าเนินการตามแผนพัฒนานักศึกษาด้านภาษาอังกฤษ 
 4. มีการประเมินความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผนฯ และมีการน าผลจากการประเมินมาปรับปรุง  
ในปีถัดไป 
 5. มีนักศึกษาระดับปริญญาตรีปีสุดท้ายที่ผ่านเกณฑ์การวัดผล  CEFR (B1) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของ
นักศึกษาชั้นปีสุดท้ายที่เข้าสอบ 
 
เกณฑ์การประเมิน 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการด าเนินการ 

1 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

2 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

3   ข้อ 
มีการด าเนินการ 

4 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

5 ข้อ 

 
หมายเหตุ  
 ข้อ 5 นักศึกษาท่ีเข้าสอบต้องไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 ของนักศึกษาช้ันปีสุดท้ายท้ังสถาบัน ในปีท่ีประเมิน 
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ตัวบ่งชี้ที่ 1.7  การส่งเสริมสมรรถนะและทักษะด้านดิจิทัล 
ชนิดของตัวบ่งช้ี  กระบวนการ 
 
ค าอธิบายตัวบ่งช้ี  

ความสามารถด้านดิจิทัลเป็นสิ่งที่สะท้อนความสามารถของบัณฑิตที่มีความรู้ และทักษะในการน าเครื่องมือ 
อุปกรณ์ และเทคโนโลยีในปัจจุบันมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการเรียนรู้ การแก้ไขปัญหา การสื่อสาร ตลอดจน
ความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณ เพ่ือรู้เท่าทันการใช้งานและการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีอย่างมี
ประสิทธิภาพ เพ่ือเพ่ิมโอกาสในการประกอบอาชีพ การสร้างนวัตกรรม และการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง  ตัวบ่งชี้นี้
ประเด็นการพิจารณาประกอบด้วยระดับความสามารถด้านดิจิทัลของนักศึกษาชั้นปีสุดท้ายระดับปริญญาตรีที่สอบ
ผ่านตามท่ีมหาวิทยาลัยก าหนด 

 
เกณฑ์มาตรฐาน 
 1. มีการก าหนดนโยบาย และสร้างระบบและกลไกการพัฒนานักศึกษาด้านดิจิทัล 
 2. จัดท าแผนพัฒนานักศึกษาด้านดิจิทัล จากการมีส่วนร่วมของคณะและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  
 3. จัดสรรงบประมาณ และสิ่งสนับสนุนการด าเนินการตามแผนพัฒนานักศึกษาด้านดิจิทัล 
 4. มีการประเมินความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผนฯ และมีการน าผลจากการประเมินมาปรับปรุง  
ในปีถัดไป 
 5. มีนักศึกษาระดับปริญญาตรีปีสุดท้ายที่ผ่านเกณฑ์การวัดผล  ( IC3 หรือเทียบเท่า )  ไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 50 ของนักศึกษาชั้นปีสุดท้ายที่เข้าสอบ 
 
 
เกณฑ์การประเมิน 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการด าเนินการ 

1 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

2 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

3   ข้อ 
มีการด าเนินการ 

4 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

5 ข้อ 

 
หมายเหตุ  

ข้อ 5 นักศึกษาท่ีเข้าสอบต้องไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของนักศึกษาช้ันปีสุดท้ายท้ังสถาบัน ในปีท่ีประเมิน 
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ตัวบ่งชี้ท่ี 1.8  หลักสูตรที่นักศึกษามีส่วนร่วมในการสร้างนวัตกรรม 
ชนิดของตัวบ่งช้ี  ผลลัพธ์ 
 
ค าอธิบายตัวบ่งช้ี 

ตามกรอบผลลัพธ์มาตรฐานการศึกษาชาติที่ก าหนดให้นักศึกษาเป็นผู้ ร่วมสร้างนวัตกรรม หลักสูตร 
จึงควรผลักดันให้นักศึกษามีส่วนร่วมในการสร้างสรรค์ผลงานนวัตกรรม โครงงาน หรืองานวิจัย หรือบูรณาการศาสตร์
ต่างๆ ที่เป็นงานที่สามารถแก้ไขปัญหาให้ชุมชนหรือท้องถิ่น 

 
เกณฑ์การประเมิน 

คะแนนที่ได้ในระดับสถาบัน เท่ากับ ค่าเฉลี่ยของคะแนนผลการประเมินร้อยละของหลักสูตรที่นักศึกษามี
ส่วนร่วมในการสร้างสรรค์นวัตกรรมของทุกคณะ 
 
สูตรการค านวณ 

คะแนนท่ีได้ = 
 ผลรวมคะแนนประเมินในระดับคณะ** 

 
 จ านวนคณะทั้งหมดในมหาวิทยาลยั 

 
หมายเหตุ 

เป็นผลรวมคะแนนประเมินในตัวบ่งช้ีที่ 1.8 ระดับคณะ  



  
 

130      

 
มหาวิทยาลัยแต่ละแห่งอาจมีจุดเน้นในเรื่องการวิจัยที่แตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อมและความพร้อม

ของแต่ละมหาวิทยาลัย อย่างไรก็ตามทุกสถาบันจ าเป็นต้องมีพันธกิจนี้เป็นส่วนหนึ่งของพันธกิจมหาวิทยาลัย ดังนั้น
มหาวิทยาลัยจึงต้องมีผลงานวิจัย/นวัตกรรม ที่สร้างองค์ความรู้ใหม่หรือประยุกต์ใช้องค์ความรู้ใหม่ เพ่ือสร้างสรรค์
นวัตกรรมหรือทรัพย์สินทางปัญญา ซึ่งเชื่อมโยงกับสภาพเศรษฐกิจ สังคม ศิลปวัฒนธรรมหรือสิ่งแวดล้อม โดยการมี
ส่วนร่วมของชุมชนหรือเครือข่ายภายในประเทศหรือต่างประเทศในการพัฒนางานวิจัย/นวัตกรรม ตามศักยภาพ
และอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย มีการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัย/นวัตกรรมในระดับชาติและนานาชาติมีผลงานวิจัย/
นวัตกรรมที่น าไปใช้ในการพัฒนาผู้เรียน ชุมชนน าผลงานวิจัย/นวัตกรรม ไปใช้ประโยชน์พัฒนาตนเองได้ 
 
ตัวบ่งชี้ จ านวน 4 ตัวบ่งชี้ คือ 

ตัวบ่งชี้ที่ 2.1 ระบบและกลไกงานวิจัย งานสร้างสรรค ์หรือนวัตกรรม 
ตัวบ่งชี้ที่ 2.2 เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ 
ตัวบ่งชี้ที่ 2.3 ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าและนักวิจัย 
ตัวบ่งชี้ที่ 2.4 ผลงานวิจัย งานสร้างสรรค์ หรือนวัตกรรมที่น าไปใช้ประโยชน์ต่อชุมชน 
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ตัวบ่งชี้ท่ี 2.1  ระบบและกลไกงานวิจัย งานสร้างสรรค์ หรือนวัตกรรม 
ชนิดของตัวบ่งช้ี  กระบวนการ 
 

ค าอธิบายตัวบ่งชี้ 
มหาวิทยาลัยต้องมีการบริหารจัดการงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ท่ีมีคุณภาพ โดยมีแนวทางการด าเนินงานที่เป็น

ระบบและมีกลไกส่งเสริมสนับสนุนครบถ้วน เพ่ือให้สามารถด าเนินการได้ตามแผนที่ก าหนดไว้ทั้งการสนับสนุนด้านการ
จัดหาแหล่งทุนวิจัยและการจัดสรรทุนวิจัยจากงบประมาณของสถาบันให้กับบุคลากรส่งเสริมพัฒนาสมรรถนะแก่อาจารย์
และนักวิจัย การสนับสนุนทรัพยากรที่จ าเป็นซึ่งรวมถึงทรัพยากรบุคคล ทรัพยากรการเงิน เครื่องมืออุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง
ต่างๆ ส่งเสริมให้เกิดเครือข่ายความร่วมมือด้านการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์หรือนวัตกรรม น าผลงานวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค์หรือนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาผู้เรียนหรือชุมชน ตลอดจนจัดระบบสร้างขวัญและก าลังใจแก่นักวิจัย
อย่างเหมาะสม ตลอดจนมีระบบและกลไกเพ่ือช่วยในการคุ้มครองสิทธิ์ของงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ท่ีน าไปใช้ประโยชน ์ 
 

เกณฑ์มาตรฐาน  
1. มีระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารงานวิจัยที่สามารถน าไปใช้ประโยชน์ในการบริหารงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ 
2. สนับสนุนพันธกิจด้านการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์อย่างน้อยในประเด็นต่อไปนี้ 

 - ห้องปฏิบัติการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์หรือหน่วยวิจัยหรืองานสร้างสรรค์หรือศูนย์เครื่องมือหรือศูนย์ให้
ค าปรึกษาและสนับสนุนการวิจัย 

 - ห้องสมุดหรือแหล่งค้นคว้าข้อมูลสนับสนุนการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ 
 - สิ่งอ านวยความสะดวกหรือการรักษาความปลอดภัยในการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ เช่นระบบเทคโนโลยี

สารสนเทศ ระบบรักษาความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการวิจัย 
 - กิจกรรมวิชาการที่ส่งเสริมงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ เช่น การจัดประชุมวิชาการ การจัดแสดงงาน

สร้างสรรค์ การจัดให้มีศาสตราจารย์อาคันตุกะหรือศาสตราจารย์รับเชิญ (Visiting Professor) 
3. จัดสรรงบประมาณเพ่ือเป็นทุนวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ และสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิจัย หรืองาน

สร้างสรรค์ในการประชุมวิชาการ หรือการตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติ 
 4. มีการพัฒนาสมรรถนะอาจารย์และนักวิจัย มีการสร้างขวัญและก าลังใจตลอดจนยกย่องอาจารย์และ
นักวิจัยที่มีผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ดีเด่น 
 5. มีการด าเนินงานกับเครือข่ายความร่วมมือด้านวิจัยหรืองานสร้างสรรค์หรือนวัตกรรมระหว่าง
สถาบันอุดมศึกษา องค์กรภาครัฐหรือเอกชน ทั้งในประเทศหรือต่างประเทศ 
 6. มีระบบและกลไกการน าผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์หรือนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาผู้เรียน
หรือชุมชนและด าเนินการตามระบบที่ก าหนด 
 7. มีระบบและกลไกการคุ้มครองสิทธิ์ของงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ท่ีน าไปใช้ประโยชน์และด าเนินการตาม
ระบบที่ก าหนด 
 

เกณฑ์การประเมิน 
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการด าเนินการ 
1 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
2 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
3 – 4 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
 5 – 6 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
7 ข้อ 
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ตัวบ่งชี้ท่ี 2.2  เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ 
ชนิดของตัวบ่งชี ้ ปัจจัยน าเข้า 
 

ค าอธิบายตัวบ่งชี้ 
ปัจจัยส าคัญท่ีส่งเสริมสนับสนุนให้เกิดการผลิตงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ในมหาวิทยาลัย คือ เงินสนับสนุน

งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ ดังนั้น มหาวิทยาลัยจึงต้องจัดสรรเงินจากภายในสถาบันและที่ได้รับจากภายนอก
มหาวิทยาลัยเพ่ือสนับสนุนการท าวิจัยหรืองานสร้างสรรค์อย่างมีประสิทธิภาพตามสภาพแวดล้อมและจุดเน้นของ
สถาบัน 

นอกจากนั้นเงินทุนวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ท่ีสถาบันได้รับจากแหล่งทุนภายนอกมหาวิทยาลัยยังเป็นตัวบ่งชี้ที่
ส าคัญที่แสดงถึงศักยภาพด้านการวิจัยของสถาบัน โดยเฉพาะมหาวิทยาลัยที่อยู่ในกลุ่มที่เน้นการวิจัย 
 

เกณฑ์การประเมิน 
โดยการแปลงจ านวนเงินต่อจ านวนอาจารย์ประจ าและนักวิจัยประจ าเป็นคะแนนระหว่าง 0 – 5 

 

เกณฑ์เฉพาะสถาบันกลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏ จ าแนกเป็น 3 กลุ่มสาขาวิชา 
กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
จ านวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากภายในและภายนอกสถาบันที่ก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 
5 = 60,000 บาทข้ึนไปต่อคน 
กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 
จ านวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากภายในและภายนอกสถาบันที่ก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 
5 = 50,000 บาทข้ึนไปต่อคน 
กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
จ านวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากภายในและภายนอกสถาบันที่ก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 
5 = 25,000 บาทข้ึนไปต่อคน 
 

สูตรการค านวณ 
1. ค านวณจ านวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากภายในและภายนอกสถาบันต่อจ านวนอาจารย์ประจ า

และนักวิจัย 

จ านวนเงินสนับสนุนงานวิจยัฯ = 
 จ านวนเงินสนับสนุนงานวิจยัฯ จากภายในและภายนอก 

 
 จ านวนอาจารย์ประจ าและนักวิจยัภายในสถาบันทั้งหมด 

 

2. แปลงจ านวนเงินที่ค านวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 

คะแนนท่ีได้ = 
 จ านวนเงินสนับสนุนงานวิจยัฯ  

x 5 
 จ านวนเงินสนับสนุนงานวิจยัฯ ท่ีก าหนดให้เป็นคะแนนเตม็ 5 

 

สรุปคะแนนที่ได้ในระดับสถาบัน 
 คะแนนที่ได้ในระดับสถาบัน = ค่าเฉลี่ยคะแนนที่ได้ของทุกกลุ่มสาขาวิชาในสถาบัน 
หมายเหตุ 
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1. จ านวนอาจารย์และนักวิจัยให้นับตามปีการศึกษา และนับเฉพาะที่ปฏิบัติงานจริงไม่นับรวมผู้ลาศึกษาต่อ 
2. ให้นับจ านวนเงินที่มีการลงนามในสัญญารับทุนในปีการศึกษาหรือปีงบประมาณหรือปีปฏิทินนั้นๆ  ไม่ใช่จ านวนเงินที่

เบิกจ่ายจริง 
3. กรณีที่มีหลักฐานการแบ่งสัดส่วนเงินสนับสนุนงานวิจัย ซึ่งอาจเป็นหลักฐานจากแหล่งทุนหรือหลักฐานจากการ  

ตกลงร่วมกันของสถาบันที่ร่วมโครงการ ให้แบ่งสัดส่วนเงินตามหลักฐานที่ปรากฏ กรณีที่ไม่มีหลักฐาน ให้แบ่งเงินตามสัดส่วน  
ผู้ร่วมวิจัยของแต่ละคณะ 

4. การนับจ านวนเงินสนับสนุนโครงการวิจัย สามารถนับเงินโครงการวิจัยสถาบันที่ได้ลงนามในสัญญารับทุนโดยอาจารย์
ประจ าหรือนักวิจัย แต่ไม่สามารถนับเงินโครงการวิจัยสถาบันที่บุคลากรสายสนับสนุนท่ีไม่ใช่นักวิจัยเป็นผู้ด าเนินการ 
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ตัวบ่งชี้ท่ี 2.3  ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าและนักวิจัย  
ชนิดของตัวบ่งช้ี  ผลลัพธ์ 
 

ค าอธิบายตัวบ่งชี้ 
ผลงานทางวิชาการเป็นข้อมูลที่ส าคัญในการแสดงให้เห็นว่าอาจารย์ประจ าและนักวิจัยได้สร้างสรรค์ขึ้นเพ่ือ

แสดงให้เห็นถึงความก้าวหน้าทางวิชาการและการพัฒนาองค์ความรู้อย่างต่อเนื่อง เป็นผลงานที่มีคุณค่า สมควรส่งเสริม
ให้มีการเผยแพร่และน าไปใช้ประโยชน์ทั้งเชิงวิชาการและการแข่งขันของประเทศ ผลงานทางวิชาการ อยู่ในรูปของ
บทความวิจัยหรือบทความทางวิชาการที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติหรือระดับ
นานาชาติ ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI หรือ Scopus หรือตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบ
คณะกรรมการการอุดมศึกษาว่าด้วยหลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ 
พ.ศ. 2556 ผลงานได้รับการจดอนุสิทธิบัตรหรือสิทธิบัตร หรือเป็นผลงานทางวิชาการรับใช้สังคมที่ผ่านการประเมิน
ต าแหน่งทางวิชาการแล้ว ผลงานวิจัยที่หน่วยงานหรือองค์กรระดับชาติว่าจ้างให้ด าเนินการ ต าราหรือหนังสือที่ใช้ใน
การขอผลงานทางวิชาการและผ่านการพิจารณาตามเกณฑ์การขอต าแหน่งทางวิชาการแล้ว โดยมีวิธีการคิด ดังนี้ 

 

เกณฑ์การประเมิน 
โดยการแปลงค่าร้อยละของผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าและนักวิจัยเป็น

คะแนนระหว่าง 0 – 5 เกณฑ์แบ่งกลุ่มตามสาขาวิชาดังนี้ 
 กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

ร้อยละของผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าและนักวิจัยที่ก าหนดให้เป็นคะแนน
เต็ม 5 = ร้อยละ 30 ขึ้นไป  

 กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 
ร้อยละของผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าและนักวิจัยที่ก าหนดให้เป็น 
คะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 30 ขึ้นไป  

 กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
ร้อยละของผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าและนักวิจัยที่ก าหนด ให้เป็น 
คะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 20 ขึ้นไป  

 

สูตรการค านวณ 
1. ค านวณค่าร้อยละของผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าและนักวิจัย 

 ผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าและนกัวิจัย 
 x 100 

 จ านวนอาจารย์ประจ าและนักวิจยัภายในสถาบันทั้งหมด 
 

2. แปลงค่าร้อยละที่ค านวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 

คะแนนท่ีได้ =  
ร้อยละของผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าและนักวิจัย 

x 5 ร้อยละของผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าและนักวิจัย 
ที่ก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 
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สรุปคะแนนที่ได้ในระดับสถาบัน 
 คะแนนที่ได้ในระดับสถาบัน = ค่าเฉลี่ยคะแนนที่ได้ของทุกกลุ่มสาขาวิชาในสถาบัน 
 
ก าหนดระดับคุณภาพผลงานทางวิชาการ ดังนี้ 

ค่าน้ าหนัก ระดับคุณภาพ 

0.20 - บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ
ระดับชาต ิ

- มีการยื่นจดอนสุิทธิบัตร 
0.40 - บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ

ระดับนานาชาต ิ
- มีการยื่นจดสิทธิบัตร 

0.60 - บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจาก 
การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ที่ได้ตีพิมพเ์ผยแพร่ในฐานข้อมูลระดับนานาชาต ิ
ตามประกาศ ก.พ.อ. 

- บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการ 
ที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 2 

- มีการจดแจ้งลิขสิทธ์ิ 
0.80 - ผลงานท่ีไดร้ับการจดอนุสิทธิบัตร 

- บทความวิจัยหรือบทความวิชาการที่ตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการระดับนานาชาติที่ไม่อยู่ใน
ฐานข้อมูลตามประกาศ ก.พ.อ. หรือตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 1 

1.00 - บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการ 
ระดับนานาชาติที่ปรากฏในฐานขอ้มูลระดับนานาชาตติามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบยีบ
คณะกรรมการการอดุมศึกษา ว่าดว้ยหลักเกณฑ์การพิจารณาวารสาร 
ทางวิชาการส าหรับการเผยแพรผ่ลงานทางวิชาการ พ.ศ. 2562  

- ผลงานวิจัยท่ีหน่วยงานหรือองค์กรระดับชาติว่าจ้างให้ด าเนินการ 
- ผลงานค้นพบพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ท่ีค้นพบใหม่และไดร้ับการจดทะเบยีน 
- ต าราหรือหนังสือหรืองานแปลที่ผา่นการพิจารณาตามหลักเกณฑ์การประเมินต าแหน่งทางวิชาการ

แต่ไมไ่ด้น ามาขอรับการประเมินต าแหน่งทางวิชาการ 
- ผลงานท่ีไดร้ับการจดสิทธิบตัร 
- ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่นที่ได้รับการประเมินผ่านเกณฑ์การขอต าแหน่งทางวิชาการแล้ว ได้แก่ 
  ผลงานวิชาการเพื่อพัฒนาอุตสาหกรรม 
  ผลงานวิชาการเพื่อพัฒนาการเรยีนการสอนและการเรียนรู้ 
  ผลงานวิชาการเพื่อพัฒนานโยบายสาธารณะ 
  ผลงานวิชาการรับใช้สังคม 
  กรณีศึกษา 
   ต าราหรือหนังสือหรืองานแปล 
  ซอฟต์แวร ์
  พจนานุกรม สารานุกรม นามานุกรม และงานวิชาการในลักษณะเดยีวกัน 

หมายเหตุ 
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3. การส่งบทความเพื่อพิจารณาคัดเลือกให้น าเสนอในการประชุมวิชาการต้องส่งเป็นฉบับสมบูรณ์ (Full Paper) และ เมื่อ
ได้รับการตอบรับและตีพิมพ์แล้ว การตีพิมพ์ต้องตีพิมพ์เป็นฉบับสมบูรณ์ซึ่งสามารถอยู่ในรูปแบบเอกสาร หรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้ 

4. ผลงานทางวิชาการทั้งหมดจะต้องได้รับการเผยแพร่ตามประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้ง
บุคคลให้ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ. 2560 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 

5.  

ก าหนดระดับคุณภาพผลงานสร้างสรรค์ด้านสุนทรียะ ศิลปะ หรือ ผลงานสร้างสรรค์ด้านวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี ดังนี้ 

ค่าน้ าหนัก ระดับคุณภาพ 

0.20 
ผลงานสร้างสรรค์ที่มีการเผยแพรสู่่สาธารณะในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง หรือผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
online 

0.40 ผลงานสร้างสรรคไ์ดร้ับการเผยแพร่ในระดับสถาบัน 
0.60 ผลงานสร้างสรรค์ทีไ่ด้รบัการเผยแพร่ในระดับชาติ 
0.80 ผลงานสร้างสรรค์ทีไ่ด้รบัการเผยแพร่ในระดับความร่วมมือระหว่างประเทศ 
1.00 ผลงานสร้างสรรค์ทีไ่ด้รบัการเผยแพร่ในระดับภูมิภาคอาเซียน/นานาชาติ 

ผลงานสร้างสรรค์ทุกชิ้นต้องผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการที่มีองค์ประกอบไม่น้อยกว่า 3 คน โดยมี
บุคคลภายนอกสถาบันร่วมพิจารณาด้วย 
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ตัวบ่งชี้ท่ี 2.4  ผลงานวิจัย งานสร้างสรรค์ หรือนวัตกรรมที่น าไปใช้ประโยชน์ต่อชุมชน 
ชนิดของตัวบ่งช้ี  ผลลัพธ์ 
 
ค าอธิบายตัวบ่งชี้ 
 การวิจัยเป็นพันธกิจหนึ่งที่ส าคัญของมหาวิทยาลัย การด าเนินการตามพันธกิจอย่างมีประสิทธิภาพและ
ประสบความส าเร็จนั้น สามารถพิจารณาได้จากผลงานวิจัย งานสร้างสรรค์ และนวัตกรรมที่มีคุณภาพและมีประโยชน์
สู่การน าไปใช้ จากการเปรียบเทียบจ านวนงานวิจัย หรืองานสร้างสรรค์ หรือนวัตกรรมของอาจารย์ประจ าที่น าไปใช้
ประโยชน์ในการแก้ไขปัญหาตามวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้ในโครงการวิจัยและรายงานการวิจัย โดยได้รับการรับรองการ
ใช้ประโยชน์จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับจ านวนอาจารย์ประจ า 
 
เกณฑ์การประเมิน 

โดยการแปลงค่าคะแนนร้อยละของจ านวน (ชิ้น) ผลงานวิจัย งานสร้างสรรค์ หรือนวัตกรรมที่น าไปใช้
ประโยชน์ต่อชุมชนทั้งหมดในปีที่ประเมินที่ก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 30 
 
สูตรการค านวณ 
1. ค านวณค่าร้อยละของจ านวนชิ้นงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์หรือนวัตกรรมที่น าไปใช้ประโยชน์ 

 ผลรวมของงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์หรือนวัตกรรมที่น าไปใช้ประโยชน์ต่อชุมชน 
 x 100 

 จ านวนงานวิจัย งานสร้างสรรค์ หรือนวัตกรรมทั้งหมดในปีท่ีประเมนิ 

 
2. แปลงคา่ร้อยละที่ค านวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 

คะแนนท่ีได้ =  

ร้อยละของจ านวนช้ินงานวิจัยหรอืงานสร้างสรรค์หรือนวัตกรรม 
ที่น าไปใช้ประโยชน์ต่อชุมชน 

x 5 
ร้อยละของจ านวนผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์หรือนวัตกรรมที่น าไปใช้ประโยชน์ของ

สถาบันที่ก าหนดให้เป็นคะแนนเตม็ 5 

 
หมายเหตุ 

ผลงานวิจัย หรืองานสร้างสรรค์ใหเ้ป็นไปตามประกาศ ก.พ.อ. 
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มหาวิทยาลัยให้บริการวิชาการที่เหมาะสม สอดคล้องกับบริบท ปัญหาและความต้องการของท้องถิ่น ชุมชน 

และสังคมตามระดับความเชี่ยวชาญและอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย สร้างเครือข่ายความร่วมมือทั้งภายในและ
ภายนอกในการท างาน รวมทั้งบูรณาการกับพันธกิจอ่ืนๆ ด้วยความโปร่งใส ชัดเจน และตรวจสอบได้ เพ่ือให้ชุมชน
น าไปใช้ประโยชน์ได้อย่างเป็นรูปธรรม เป็นผลกระทบเชิงบวก สร้างคุณค่า สามารถน าไปประยุกต์ใช้เพ่ือพัฒนา
ผู้เรียน ครอบครัว ท้องถิ่น ชุมชน สังคม และประเทศชาติได้อย่างเข้มแข็งยั่งยืน  

 
ตัวบ่งชี้ จ านวน 2 ตัวบ่งชี้ คือ 

ตัวบ่งชี้ที่ 3.1 ระบบและกลไกการพัฒนาเสริมสร้างความสัมพันธ์กับชุมชน 
ตัวบ่งชี้ที่ 3.2 ชุมชนเป้าหมายที่ได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่องตามแผนเสริมสร้างความสัมพันธ์กับชุมชน  
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ตัวบ่งช้ีที่ 3.1  ระบบและกลไกการพัฒนาเสริมสร้างความสัมพันธ์กับชุมชน 
ชนิดของตัวบ่งช้ี  กระบวนการ 
 
ค าอธิบายตัวบ่งชี้ 
 การพัฒนาเสริมสร้างความสัมพันธ์กับชุมชนเป็นการบริการวิชาการเพ่ือสร้างความสัมพันธ์กับชุมชน ในการ
ยกระดับคุณภาพชีวิตของชุมชนท้องถิ่นตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น ได้แก่ ด้าน
เศรษฐกิจ ด้านสังคม ด้านสิ่งแวดล้อม ด้านการศึกษา รวมถึงด้านอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้อง  
 
เกณฑ์มาตรฐาน  
 1. ทุกคณะมีส่วนร่วมกับมหาวิทยาลัยและชุมชนในการก าหนดพ้ืนที่เป้าหมายในการพัฒนาท้องถิ่น 
ที่สอดคล้องกับบริบท ปัญหา และความต้องการของท้องถิ่น ชุมชน หรือสังคม ตามจุดเน้น จุดเด่นของมหาวิทยาลัย
ตามศาสตร์พระราชา หรือตามแนวพระราชด าริ 
 2. มีการด าเนินงานตามวงจรคุณภาพ PDCA โดยร่วมมือกับหน่วยงานภายในหรือภายนอกมหาวิทยาลัย 
 3. ชุมชนหรือองค์กรมีผู้น าหรือสมาชิกท่ีมีการเรียนรู้และด าเนินกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง 
 4. ชุมชนหรือองค์กรสร้างกลไกที่มีการพัฒนาตนเอง โดยคงอัตลักษณ์ของคนในชุมชนและเอกลักษณ์ของ
ท้องถิ่นอย่างต่อเนื่องหรือยั่งยืน 
 5. มีผลกระทบที่เกิดประโยชน์สร้างคุณค่าต่อสังคม หรือชุมชน/องค์กรอย่างเข้มแข็ง 
 6. เกิดชุมชนต้นแบบด้านการพ่ึงพาตนเองอย่างยั่งยืน ที่มีคณะและมหาวิทยาลัย เป็นผู้รับผิดชอบ 
ร่วมในการพัฒนาอย่างน้อย 1 ชุมชน  
หมายเหตุ 

1. ต่อเนื่อง หมายถึง การด าเนินงานตั้งแต่ 3 ปีข้ึนไป 
2. ยั่งยืน หมายถึง การด าเนินงานตั้งแต่ 5 ปีข้ึนไป 
3. เข้มแข็ง หมายถึง สามารถพ่ึงตนเองได ้

 
เกณฑ์การประเมิน 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการด าเนินการ 

1 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

2 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

3 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

4 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

5 – 6 ข้อ 
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ตัวบ่งช้ีที ่3.2  ชุมชนเป้าหมายที่ได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่องตามแผนเสริมสร้างความสัมพันธ์กับ
ชุมชน 

ชนิดของตัวบ่งช้ี   ผลลัพธ์ 
 
ค าอธิบายตัวบ่งช้ี 

  สถาบันได้มีการก าหนดพ้ืนที่รับผิดชอบในการพัฒนา และมีการก าหนดชุมชนเป้าหมายการพัฒนาไว้ในแผน 
การจัดท าแผนเสริมสร้างความสัมพันธ์กับชุมชนจึงต้องศึกษาความต้องการของชุมชนเป้าหมายและมีการพัฒนาอย่าง
ต่อเนื่องให้บรรลุตามแผน 
 
เกณฑ์การประเมิน 

โดยการแปลงค่าร้อยละจ านวนชุมชนเป้าหมายที่ได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่องตามแผนเสริมสร้าง
ความสัมพันธ์กับชุมชนที่ก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 20 

 
สูตรการค านวณ 
1. ค านวณค่าร้อยละของชุมชนเป้าหมายที่ได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่องตามแผนเสริมสร้างความสัมพันธ์กับชุมชน 

 
จ านวนชุมชนเป้าหมายที่ได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 

ตามแผนเสริมสร้างความสัมพันธ์กับชุมชน  x 100 
 จ านวนชุมชนเป้าหมายทั้งหมด 

 
2. แปลงค่าร้อยละที่ค านวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 

คะแนนท่ีได้ =  

ร้อยละของชุมชนเปา้หมายทีไ่ดร้ับการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 
ตามแผนเสริมสร้างความสัมพันธ์กับชุมชน 

x 5 
ร้อยละจ านวนชุมชนเปา้หมายที่ได้รับการพฒันาอย่างต่อเนื่องตามแผนเสริมสร้าง

ความสัมพันธ์กับชุมชนที่ก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 
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การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมถือเป็นพันธกิจส าคัญประการหนึ่งของมหาวิทยาลัย ดังนั้นมหาวิทยาลัย

จึงต้องมีระบบกลไกการด าเนินงานด้านนี้ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและคุณภาพ โดยมีจุดเน้นเฉพาะที่แตกต่างกัน
ตามศักยภาพและอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย มีการด าเนินงานด้านศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทย โดยมีการบูรณา
การกับการเรียนการสอน หรือการวิจัย หรือการบริการวิชาการ ซึ่งน าไปสู่การสืบสานการสร้างความรู้ ความเข้าใจใน
ศิลปวัฒนธรรม การปรับและประยุกต์ใช้ศิลปวัฒนธรรมทั้งของไทยและต่างประเทศ ก่อให้เกิดผลลัพธ์ของการจัดการ
ด้านศิลปวัฒนธรรม ท าให้เกิดความภาคภูมิใจในความเป็นไทยหรือสร้างโอกาส และมูลค่าเพ่ิมให้กับผู้เรียน ครอบครัว 
ท้องถิ่น ชุมชน สังคม และประเทศชาติ 
 
ตัวบ่งชี้ จ านวน 2 ตัวบ่งชี้ คือ 
 ตัวบ่งชี้ที่ 4.1 ระบบและกลไกด้านศิลปวัฒนธรรม และความเป็นไทย  
 ตัวบ่งชี้ที่ 4.2  ผลลัพธ์ด้านศิลปะและวัฒนธรรมไทย 
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ตัวบ่งชี้ที่ 4.1  ระบบและกลไกด้านศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทย 
ชนิดของตัวบ่งช้ี  กระบวนการ 
 
ค าอธิบายตัวบ่งชี้ 
 สถาบันอุดมศึกษามีนโยบาย แผนงาน โครงสร้าง และการบริหารจัดการด้านการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม
และความเป็นไทย ทั้งการอนุรักษ์ สืบสาน พัฒนา เผยแพร่ ถ่ายทอดวัฒนธรรมไทย ภูมิปัญญาท้องถิ่นตามจุดเน้นของ
สถาบัน เพ่ือให้เกิดความภาคภูมิใจในความเป็นไทย หรือการสร้างโอกาสและมูลค่าเพ่ิมให้กับผู้เรียน ชุมชน สังคม 
และประเทศชาติอย่างยั่งยืน 
 
เกณฑ์มาตรฐาน  

1. ก าหนดนโยบายและทิศทางการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทยเพ่ือการพัฒนาต่อยอดและ
สร้างคุณค่า ตามจุดเน้นของสถาบัน 

2. จัดท าแผนด้านศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทย และก าหนดตัวบ่งชี้วัดความส าเร็จตามวัตถุประสงค์
ของแผน รวมทั้งจัดสรรงบประมาณเพ่ือให้สามารถด าเนินการได้ตามแผน 

3. มีการบูรณาการงานด้านศิลปวัฒนธรรม กับการเรียนการสอน หรือการวิจัย หรือการบริการวิชาการ 
ซึ่งน าไปสู่การสืบสานการสร้างความรู้ ความเข้าใจในศิลปวัฒนธรรม การปรับและประยุกต์ใช้ศิลปวัฒนธรรม 

4. ก ากับติดตามให้มีการด าเนินงาน และประเมินความส าเร็จตามตัวบ่งชี้ของแผนด้านศิลปวัฒนธรรมและ
ความเป็นไทย และรายงานต่อผู้บริหารสถาบัน 

5. น าผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือกิจกรรมด้านศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทย 
6. เผยแพร่กิจกรรมหรือการบริการด้านศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทยต่อสาธารณชน 
7. มีผลงานการสร้างแหล่งเรียนรู้หรือชุมชนต้นแบบ หรือองค์ความรู้หรือนวัตกรรมด้านศิลปวัฒนธรรมและ

ความเป็นไทยให้สอดรับกับสังคมสมัยใหม่  
8. ก าหนดหรือสร้างมาตรฐานด้านศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทยซึ่งเป็นที่ยอมรับในระดับชาติ 

 
เกณฑ์การประเมิน  

 
  

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน  5 
มีการด าเนินการ 

1 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

2 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

3 – 4 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

5 – 6 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

7 – 8 ข้อ 
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ตัวบ่งชี้ท่ี 4.2  ผลลัพธ์ด้านศิลปะและวัฒนธรรมไทย 
ชนิดของตัวบ่งช้ี  ผลลัพธ์ 
 
ค าอธิบายตัวบ่งชี้ 
 ผลลัพธ์ของการจัดการด้านศิลปวัฒนธรรมท าให้เกิดความภาคภูมิใจในความเป็นไทยหรือสร้างโอกาสและ
มูลค่าเพ่ิมให้กับชุมชน สังคม และประเทศชาติ 
 
เกณฑ์มาตรฐาน  
 จ านวนองค์ความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมที่ท าให้เกิดความภาคภูมิใจในความเป็นไทย หรือสร้างโอกาสและ
มูลค่าเพ่ิม หรือน าไปใช้ประโยชน์ให้กับผู้เรียน ครอบครัว ท้องถิ่น ชุมชน สังคม และประเทศชาติ  มีการจัดท า
ฐานข้อมูลทางด้านศิลปวัฒนธรรมที่ก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 เท่ากับ 6 เรื่อง 
 
เกณฑ์การประเมิน 
 มีการจัดการด้านศิลปวัฒนธรรมท าให้เกิดความภาคภูมิใจในความเป็นไทยหรือสร้างโอกาสและมูลค่าเพ่ิม
ให้กับผู้เรียน ครอบครัว ท้องถิ่น ชุมชน สังคม และประเทศชาติ 

 

หมายเหตุ 
 ต้องมีเอกสารทางวิชาการที่แสดงถึงการได้มา การค้นคว้าประวัติของภูมิปัญญาท้องถิ่นนั้นอย่างเป็นระบบ 

- เอกสารด้านศิลปะและวัฒนธรรม 
- งานสร้างสรรค์ด้านศิลปะและวัฒนธรรม 

 
 

 

 
  

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
จ านวนองค์ความรู ้

2 เรื่อง 
จ านวนองค์ความรู้  

3 เรื่อง 
จ านวนองค์ความรู้  

4 เรื่อง 
จ านวนองค์ความรู้  

5 เรื่อง 
จ านวนองค์ความรู้  

6 เรื่อง 
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มหาวิทยาลัยต้องให้ความส าคัญกับการบริหารจัดการ โดยมีสภามหาวิทยาลัยท าหน้าที่ในการก ากับดูแลการ

ท างานของสถาบันให้มีประสิทธิภาพ สถาบันจะต้องบริหารจัดการด้านต่างๆ ให้มีคุณภาพ เช่น ทรัพยากรบุคคล 
ระบบฐานข้อมูล การบริหารความเสี่ยง การบริหารการเปลี่ยนแปลง การบริหารทรัพยากรทั้งหมด ฯลฯ เพ่ือ
สัมฤทธิผลตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้ โดยใช้หลักธรรมาภิบาล (Good Governance) 
 
ตัวบ่งชี้ จ านวน 4  ตัวบ่งชี้ คือ 

ตัวบ่งชี้ที่ 5.1 การจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการกับการท างาน 
ตัวบ่งชี้ที่ 5.2 การบริหารของสถาบันเพ่ือการก ากับติดตามผลลัพธ์ตามพันธกิจ กลุ่มสถาบัน และเอกลักษณ์

ของสถาบัน 
ตัวบ่งชี้ที่ 5.3 ผลการบริหารงานของคณะ 
ตัวบ่งชี้ที่ 5.4 ระบบก ากับการประกันคุณภาพหลักสูตรและคณะ 
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ตัวบ่งชีท้ี ่5.1  การจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการกับการท างาน 
ชนิดของตัวบ่งช้ี  กระบวนการ 
 
ค าอธิบายตัวบ่งช้ี  

มหาวิทยาลัยมีหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ที่เน้นการพัฒนาผู้เรียนแบบบูรณาการกับการท างาน เพ่ือให้มี
คุณลักษณะอันพึงประสงค์  ตอบสนองยุทธศาสตร์ชาติและความต้องการที่หลากหลายของประเทศ  
ทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม  และสิ่งแวดล้อม โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน สังคม สถานประกอบการ ทั้งภาครัฐและ
ภาคเอกชน 
  
เกณฑ์มาตรฐาน 

1. มหาวิทยาลัยมีระบบและกลไกส่งเสริมให้มีการจัดท าแผนจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการกับ  
การท างาน  

2. มีการก ากับ ติดตามให้ทุกคณะด าเนินการเป็นไปตามแผนที่ก าหนด  
3. มีการก ากับ ติดตามให้ทุกคณะประเมินความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผนที่ก าหนด 
4. มีการน าผลไปปรับปรุงระบบและกลไกตามข้อ 1  
5. มีแนวปฏิบัติที่ดีเก่ียวกับระบบและกลไกตามข้อ 1  

 
เกณฑ์การประเมิน 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการด าเนินการ  

1 ข้อ 
มีการด าเนินการ  

2 ข้อ 
มีการด าเนินการ  

3 ข้อ 
มีการด าเนินการ  

4 ข้อ 
มีการด าเนินการ  

5 ข้อ 
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ตัวบ่งช้ีที่ 5.2  การบริหารของสถาบันเพื่อการก ากับติดตามผลลัพธ์ตามพันธกิจ กลุ่มสถาบัน และ
เอกลักษณ์ของสถาบัน 

ชนิดของตัวบ่งช้ี  กระบวนการ 
 

ค าอธิบายตัวบ่งชี้ 
มหาวิทยาลัยมีพันธกิจหลัก คือ การเรียนการสอน การวิจัย การบริการทางวิชาการแก่สั งคม  

และการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม ในการด าเนินพันธกิจหลัก มหาวิทยาลัยจ าเป็นต้องมีการจัดท าแผนเพ่ือ
ก าหนดทิศทางการพัฒนาและการด าเนินงานของคณะให้สอดคล้องกับเป้าหมาย ตลอดจนมีการบริหารทั้งด้าน
บุคลากร การเงิน ความเสี่ยงและการประกันคุณภาพการศึกษา เพ่ือสนับสนุนการด าเนินงานตามพันธกิจหลักให้บรรลุ
ตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้ เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล ค านึงถึงความหลากหลายและความเป็นอิสระทางวิชาการ มี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล ยืดหยุ่น คล่องตัว โปร่งใส และตรวจสอบได้ 
 

เกณฑ์มาตรฐาน 
 1. พัฒนาแผนกลยุทธ์จากผลการวิเ คราะห์ SWOT กับวิสัยทัศน์ของสถาบัน และพัฒนาไปสู่แผน 
กลยุทธ์ทางการเงินและแผนปฏิบัติการประจ าปีตามกรอบเวลาเพ่ือให้บรรลุผลตามตัวบ่งชี้และเป้าหมายของแผนกล
ยุทธ์ 
 2. การก ากับติดตามส่งเสริมสนับสนุนให้ทุกคณะด าเนินการวิเคราะห์ข้อมูลทางการเงินที่ประกอบ 
ไปด้วยต้นทุนต่อหน่วยในแต่ละหลักสูตร สัดส่วนค่าใช้จ่ายเพ่ือพัฒนานักศึกษา อาจารย์ บุคลากร การจัดการเรียนการ
สอนอย่างต่อเนื่อง เพ่ือวิเคราะห์ความคุ้มค่าของการบริหารหลักสูตร ประสิทธิภาพ ประสิทธิผลในการผลิตบัณฑิต 
และโอกาสในการแข่งขัน 
 3. ด าเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ที่ เป็นผลจากการวิเคราะห์และระบุปัจจัยเสี่ยงที่เกิดจากปัจจัย
ภายนอก หรือปัจจัยที่ไม่สามารถควบคุมได้ที่ส่งผลต่อการด าเนินงานตามพันธกิจของสถาบันและให้ระดับความเสี่ยง
ลดลงจากเดิม อย่างน้อย 1 เรื่อง 
 4. บริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาลอย่างครบถ้วนทั้ง 10 ประการที่อธิบายการด าเนินงานอย่างชัดเจน 
 5. การก ากับติดตามส่งเสริมสนับสนุนให้ทุกหน่วยงานในสถาบันมีการด าเนินการจัดการความรู้ตามระบบ 
 6. การก ากับติดตามผลการด าเนินงานตามแผนการบริหารและแผนพัฒนาบุคลากรสายวิชาการและสาย
สนับสนุน 
 7. การก ากับติดตามส่งเสริมสนับสนุนให้ทุกหน่วยงานในสถาบันมีการด าเนินงานด้านการประกันคุณภาพ
ภายในตามระบบและกลไกที่สถาบันก าหนด ประกอบด้วย การควบคุมคุณภาพ การตรวจสอบคุณภาพ และการ
ประเมินคุณภาพ 
 
เกณฑ์การประเมิน 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการด าเนินการ 

1 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

2 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

3 – 4 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

5 – 6 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

7 ข้อ 
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ตัวบ่งชี้ท่ี 5.3  ผลการบริหารงานของคณะ 
ชนิดของตัวบ่งช้ี   ผลลัพธ์ 
 
ค าอธิบายตัวบ่งชี้ 

ผลการด าเนินงานของคณะจะสามารถสะท้อนได้ว่าในแต่ละสถาบันได้มีการก ากับ ติดตามและสนับสนุนการ
จั ด ก า ร เ รี ย นก ารสอน ในแต่ ล ะหลั ก สู ต ร ขอ งแต่ ล ะคณะ ให้ เ ป็ น ไป ต าม เ กณฑ์ ม าต ร ฐ านหลั กสู ต ร  
เกณฑ์มาตรฐานที่เกี่ยวข้องและกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ รวมทั้งมีผลการด าเนินงาน  
ในแต่ละพันธกิจ การบริหารจัดการอยู่ในระดับใด 
 
เกณฑ์การประเมิน 

คะแนนเฉลี่ยของผลการประเมินระดับคณะของทุกคณะ 
 

คะแนนที่ได้ = 
 คะแนนเฉลีย่ของผลการประเมินระดับคณะของทุกคณะ 

 
 จ านวนคณะทั้งหมดในสถาบัน 

 
หมายเหตุ  

คณะที่ได้ด าเนินการตามระบบคุณภาพระบบอื่นๆ ที่คณะกรรมการประกันคุณภาพภายในระดับอุดมศึกษาเห็นชอบ และมี
การประเมินตามระบบดังกล่าว ไม่ต้องน าคะแนนผลการประเมินของคณะนั้นมาค านวณในตัวบ่งช้ีนี้ แต่ต้องรายงานผลในตัวบ่งช้ีนี้ให้
ครบถ้วน 
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ตัวบ่งชี้ที ่5.4  ระบบก ากับการประกันคุณภาพหลักสูตรและคณะ 
ชนิดของตัวบ่งช้ี  กระบวนการ 
 
ค าอธิบายตัวบ่งชี้ 

มหาวิทยาลัยมีหน้าที่ในการก ากับการด าเนินการประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร ระดับคณะ  
และหน่วยงานในสถาบัน โดยมีการด าเนินการตั้งแต่การควบคุมคุณภาพ การติดตามตรวจสอบคุณภาพและ  
การพัฒนาคุณภาพ การพัฒนาตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประเมินจะมุ่งไปที่ระบบการประกันคุณภาพการศึกษามากกว่า
การประเมินคุณภาพเพ่ือให้สามารถส่งเสริม สนับสนุน ก ากับติดตามการด าเนินงานให้ เป็นไปตามที่ก าหนด สะท้อน
การจัดการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ  
 
เกณฑ์มาตรฐาน 
 1. มีระบบและกลไกในการก ากับติดตามการด าเนินการประกันคุณภาพหลักสูตรและคณะให้เป็นไปตาม
องค์ประกอบการประกันคุณภาพหลักสูตรและคณะ 
 2. มีคณะกรรมการก ากับติดตามการด าเนินงานให้เป็นไปตามระบบที่ก าหนดในข้อ 1 และรายงานผลการ
ติดตามให้กรรมการระดับสถาบันเพ่ือพิจารณา 
 3. มีการจัดสรรทรัพยากรเพ่ือสนับสนุนการด าเนินงานของหลักสูตรและคณะ ให้เกิดผลตามองค์ประกอบ
การประกันคุณภาพหลักสูตรและคณะ 
 4. น าผลการประเมินคุณภาพหลักสูตรและคณะที่ผ่านการพิจารณาของกรรมการระดับสถาบันเสนอสภา
มหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา 
 5. น าผลการประเมินและข้อเสนอแนะจากสภามหาวิทยาลัยมาปรับปรุงหลักสูตรและการด าเนินงานของ
คณะให้มีคุณภาพดีข้ึนอย่างต่อเนื่อง 
 6. มีผลการประเมินคุณภาพทุกหลักสูตรผ่านองค์ประกอบที่ 1 การก ากับมาตรฐาน 
 
เกณฑ์การประเมิน 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการด าเนินการ  

1 ข้อ 
มีการด าเนินการ  

2 ข้อ 
มีการด าเนินการ  

3 – 4 ข้อ 
มีการด าเนินการ  

5 ข้อ 
มีการด าเนินการ  

6 ข้อ 

 
 
 
 



 

 

 
มหาวิทยาลัยราชภัฏทุกแห่งต้องวางระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในของตนเองให้ เหมาะสมกับ

บริบทและวิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัย โดยต้องพิจารณาเกณฑ์มาตรฐานอุดมศึกษาที่เก่ียวข้องในระดับชาติด้วย เพ่ือให้
เป็นไปตามเกณฑ์ขั้นต่ าที่ประเทศก าหนดและมุ่งสู่เป้าหมาย จุดเน้น จุดเด่น หรือ เอกลักษณ์ของมหาวิทยาลัย  

การวางระบบการประกันคุณภาพจะต้องประกอบด้วย การควบคุม การตรวจสอบ และ การประเมินผล เพ่ือ
น าข้อมูลไปปรับปรุงพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน ดังนั้น ระบบประกันคุณภาพ การศึกษาภายในดังกล่าว
อย่างน้อยต้องครอบคลุมระดับหลักสูตร ระดับคณะ และระดับสถาบัน โดยมหาวิทยาลัยราชภัฏต้องควบคุมให้มีการ
ด าเนินงานตามระบบคุณภาพที่ก าหนด และมีการตรวจสอบระบบ คุณภาพเป็นระยะๆ โดยที่มีกลไกการด าเนินงาน
อย่างชัดเจน เช่น มีผู้รับผิดชอบ/ผู้บริหาร/ผู้เกี่ยวข้อง/ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย มีส่วนร่วม เมื่อครบหนึ่งปีการศึกษาก็ต้องมี
การประเมินผลการด าเนินงานตามระบบประกัน คุณภาพดังกล่าว เพ่ือน าไปปรับปรุงพัฒนาในปีถัดไป โดยหน่วยงาน
ต้นสังกัดที่รับผิดชอบจะด าเนินการติดตาม ตรวจสอบความก้าวหน้าของการปฏิบัติตามแผนการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาอย่างน้อยหนึ่งครั้งในทุกสามปี และแจ้งผลให้สถานศึกษาทราบ รวมทั้งเปิดเผยผลการติดตามตรวจสอบ
คุณภาพการศึกษาต่อสาธารณชน  

ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในที่คณะกรรมการจัดท ามาตรฐานการศึกษาของเครือข่าย 
มหาวิทยาลัยราชภัฏด้านงานประกันคุณภาพการศึกษาจัดท าขึ้น เป็นไปในทิศทางเดียวกับการประเมินเพ่ือ การ
เผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐานตามที่ประกาศไว้ในกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา แห่งชาติ พ.ศ. 
2552 ทั้งนี้ได้ก าหนดให้รายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ( IQA ระดับหลักสูตร) และ
รายงานผลการด าเนินการของหลักสูตร (มคอ.7)  

ส่วนระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะ และระดับสถาบัน ที่คณะกรรมการจัดท า 
มาตรฐานการศึกษาของเครือข่ายมหาวิทยาลัยราชภัฏด้านงานประกันคุณภาพการศึกษาจัดท าขึ้น สอดคล้องกับการ
ประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตรและเชื่อมโยงกับการประกันคุณภาพภายนอกของ ส านัก งาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา และส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน)  
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การสรุปผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายในแต่ละระดับ มีรายละเอียดดังนี้  
 

  1.1 เกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ตามรูปแบบของส่านักงานคณะกรรมการ 
การอุดมศึกษา (สกอ.) มีองค์ประกอบในการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 6 องค์ประกอบ ได้แก่  

องค์ประกอบที่ 1 การก ากับมาตรฐาน 
องค์ประกอบที่ 2 บัณฑิต 
องค์ประกอบที่ 3 นักศึกษา 
องค์ประกอบที่ 4 อาจารย์ 
องค์ประกอบที่ 5 หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน 
องค์ประกอบที่ 6 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
 

องค์ประกอบที่ 1 การก ากับมาตรฐานเป็นองค์ประกอบที่ต้องด าเนินการให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตร กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ และเกณฑ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง มี 1 ตัวบ่งชี้ จ านวนเกณฑ์
ขึ้นอยู่กับระดับปริญญา หากผลการด าเนินงานไม่เป็นไปตามเกณฑ์ใดเกณฑ์หนึ่ง ถือว่าหลักสูตรนั้น “ไม่ได้มาตรฐาน” 
และมีค่าคะแนนเป็น “ศูนย”์ หากหลักสูตรนั้นมีผลการด าเนินงานผ่านทุกเกณฑ์ถือว่าเป็นไป 

ตามมาตรฐานที่ก าหนด และจะมีการประเมินคะแนนคุณภาพของหลักสูตร  ในองค์ประกอบที่ 2-6  
ดังแสดงตามภาพต่อไปนี้ 

 
 
คะแนนรวมเฉลี่ย =  
 

ผ่านองค์ประกอบท่ี 1 ไม่ผ่านองค์ประกอบท่ี 1 

ผลการประเมิน 

คะแนนประเมินระดับหลักสตูร = 0 ประเมินองค์ประกอบท่ี 2-6 

คะแนนระดับหลักสูตรเป็นคะแนนเฉลี่ย 

ของตัวบ่งช้ีในองค์ประกอบท่ี 2-6 

คะแนนรวมของตัวบ่งชี้ 13 ตัวบ่งชี ้

13 
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ซึ่งการแปลผลจะเป็นการอธิบายว่า 
 
คะแนนระดับหลักสูตร = 0   หมายถึง     หลักสูตรไม่ได้มาตรฐาน 
คะแนนระดับหลักสูตร = 0.01 - 5.00  หมายถึง     หลักสูตรเป็นไปตามมาตรฐาน และมีระดับ 

     คุณภาพตามคะแนนที่ได้ ดังนี้ 
 

คะแนน ระดับคุณภาพ 
0.01-2.00 น้อย 
2.01-3.00 ปานกลาง 
3.01-4.00 ดี 
4.01-5.00 ดีมาก 

 
แม้ว่าหลักสูตรไม่ผ่านองค์ประกอบที่ 1 (การก ากับมาตรฐาน) ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/คณะ/สถาบัน  

ต้องประเมินตัวบ่งชี้ขององค์ประกอบที่ 2 ถึงองค์ประกอบที่ 6 ด้วย เพ่ือให้ทราบระดับการพัฒนาของหลักสูตรตนเอง
โดยการวิเคราะห์ในรายละเอียดของปัจจัยน าเข้า กระบวนการ ผลลัพธ์ และรายองค์ประกอบ โดยไม่ต้องรายงานระดับ
คะแนนเฉลี่ย เพื่อเป็นการวิเคราะห์ในเชิงคุณภาพในองค์ประกอบที่ 2 ถึง องค์ประกอบที่ 6 เกี่ยวกับจุดเด่น และจุดที่
ควรพัฒนา เพ่ือยกระดับคุณภาพของหลักสูตรต่อไป แสดงดังตารางต่อไปนี้ 
 
ตารางที่ 7.1 องค์ประกอบคุณภาพ 6 ด้าน และตัวบ่งชี้ที่ใช้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในตามองค์ประกอบ 

     ระดับหลักสูตร 

องค์ประกอบท่ี 
คะแนน
ผ่าน 

จ านวน
ตัวบ่งชี้ 

คะแนนการประเมินเฉลี่ย ผลการประเมิน 

I P O 
คะแนน
เฉลี่ย 

0.01-2.00 ระดับคุณภาพน้อย 
2.01-3.00 ระดับคุณภาพปานกลาง 
3.01-4.00 ระดับคุณภาพดี 
4.01-5.00 ระดับคุณภาพดีมาก 

1 ผ่าน/ไม่ผ่านมาตรฐาน  
2 

คะ
แน

นเ
ฉล

ี่ยข
อง

ทุก
ตัว

บ่ง
ชี้ใ

น
อง

ค์ป
ระ

กอ
บที่

 2
-6

 

2 - - 2.1,2.2   
3 3 - 3.1,3.2 3.3   

4 3 4.2 4.1 4.3   
5 4 - 5.1,5.2,

5.3 
5.4   

6 1 - 6.1 -   
รวม 13 1 7 5   

ผลการประเมิน      
 

หมายเหตุ : ในประเด็นตัวบ่งช้ีที่ 3.3 และ 4.3 เป็นผลลัพธ์ของกระบวนการย่อย 
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ตัวอย่างรายงานผลการวิเคราะห์จุดเด่นและจุดที่ควรพัฒนา องค์ประกอบท่ี 2 – องค์ประกอบท่ี 6  
 จุดเด่น   

1.  
2.  
 จุดที่ควรพัฒนา   

1.  
2.  

 

ตารางที่ 7.2 มาตรฐานการศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏ 5 ด้าน และตัวบ่งชี้ที่ใช้ประเมินคุณภาพการศึกษา 
    ภายใต้ตามมาตรฐานการศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏ ระดับหลักสูตร 

มาตรฐานที่ 
จ านวน 
ตัวบ่งชี้ 

คะแนนการประเมินเฉลี่ย ผลการประเมิน 

I P O 
คะแนน
เฉลี่ย 

0.01-2.00 ระดับคุณภาพน้อย 
2.01-3.00 ระดับคุณภาพปานกลาง 
3.01-4.00 ระดับคุณภาพดี 
4.01-5.00 ระดับคุณภาพดีมาก 

1 9 - 3.1,3.2,5.1,
5.3,6.1 

2.1,2.2, 
3.3,5.4 

  

2 4 4.2 4.1,5.2 4.3   
3 0 - - -   

4 0 - - -   
5 0 - - -   

รวม 13 1 7 5   
ผลการประเมิน      

 
ตัวอย่างรายงานผลการวิเคราะห์จุดเด่นและจุดที่ควรพัฒนา มาตรฐานที่ 1 – มาตรฐานที่ 5  

 จุดเด่น   

1.  
2.  
 จุดที่ควรพัฒนา   

1.  
2.  

 

1.2 เกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ตามรูปแบบของ AUN – QA  
มีเกณฑ์การพิจารณาจ านวน 11 ข้อ แต่ละข้อจะมีเกณฑ์การวัด 7 ระดับ และก่อนการประเมิน  

ด้วยเกณฑ์ AUN – QA หลักสูตรจะต้องประเมินองค์ประกอบ การก ากับมาตรฐาน ซึ่งเป็นองค์ประกอบที่ต้อง  
ด าเนินการให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ และเกณฑ์ ต่างๆ 
ที่เกี่ยวข้อง มี 1 ตัวบ่งชี้ จ านวนเกณฑ์ขึ้นอยู่กับระดับปริญญา หากผลการด าเนินงานไม่เป็นไปตาม เกณฑ์ใดเกณฑ์
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หนึ่งถือว่าหลักสูตรนั้น “ไม่ได้มาตรฐาน” และมีค่าคะแนน “เป็นศูนย์” หากหลักสูตรนั้นมี ผลการด าเนินงานผ่านทุก
เกณฑ์ถือว่าเป็นไปตามมาตรฐานที่ก าหนด และจะมีการประเมินคะแนนคุณภาพของ หลักสูตรตามเกณฑ์ AUN – QA 
ต่อไป  
 

ตารางที่ 7.3  เกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ตามรูปแบบของ AUN – QA ของมหาวิทยาลัย  
      ราชภัฏ 11 ข้อ  

 
 

ตัวอย่างรายงานผลการวิเคราะห์จุดเด่นและจุดที่ควรพัฒนา เกณฑ์ที่ 1 –เกณฑ์ที่ 11  
 จุดเด่น   
1.  
2.  
 จุดที่ควรพัฒนา   
1.  
2.  
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การประเมินระดับคณะจะสะท้อนผลการด าเนินงานของผู้บริหารคณะใน 4 พันธกิจ รวมทั้งระบบ  
การบริหารจัดการของคณะด้วย โดยแสดงเป็นค่าเฉลี่ยในแต่ละพันธกิจ นอกจากนั้นมีการวิเคราะห์แยกเป็น ปัจจัย
น าเข้า กระบวนการ และผลลัพธ์ด้วย เพ่ือให้ผู้บริหารคณะได้น าไปใช้เป็นข้อมูลในการปรับปรุงพัฒนา ดังตาราง
ต่อไปนี้  
 

ตารางที่ 7.4 องค์ประกอบคุณภาพ 5 ด้าน และตัวบ่งชี้ที่ใช้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในตามองค์ประกอบ  
   ระดับคณะ  

องค์ประกอบท่ี 
จ านวน 
ตัวบ่งชี้ 

คะแนนการประเมินเฉลี่ย ผลการประเมิน 

I P O 
คะแนน
เฉลี่ย 

0.00-1.50 การดาเนินงานต้องปรับปรุงเร่งด่วน 
1.51-2.50 การดาเนินงานต้องปรับปรุง 
2.51-3.50 การดาเนินงานระดับพอใช้ 
3.51-4.50 การดาเนินงานระดับดี 
4.51-5.00 การดาเนินงานระดับดีมาก 

1 8 1.2,1.3 1.4,1.5,1.6,
1.7 

1.1,1.8   

2 4 2.2 2.1 2.3,2.4   
3 2 - 3.1 3.2   

4 1 - 4.1 -   
5 3 - 5.1,5.2,5.3 -   

รวม 18 3 10 5   
ผลการประเมิน      

หมายเหตุ ตัวบ่งช้ีที่ 1.1 เป็นค่าคะแนนเฉลี่ยของผลการประเมินระดับหลักสูตรทุกหลักสูตร  
 

ตัวอย่างรายงานผลการวิเคราะห์จุดเด่นและจุดที่ควรพัฒนา องค์ประกอบท่ี 1 – องค์ประกอบท่ี 5  
 จุดเด่น   

1.  
2.  
 จุดที่ควรพัฒนา   

1.  
2.  
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ตารางที่ 7.5 มาตรฐานการศึกษาของกลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏ 5 ด้าน และตัวบ่งชี้ที่ใช้ประเมินคุณภาพ  
       การศึกษาภายในตามมาตรฐานการศึกษาของกลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏ ระดับคณะ  

มาตรฐานที่ 
จ านวน 
ตัวบ่งชี้ 

คะแนนการประเมินเฉลี่ย ผลการประเมิน 

I P O 
คะแนน
เฉลี่ย 

0.00-1.50 การดาเนินงานต้องปรับปรุงเร่งด่วน 
1.51-2.50 การดาเนินงานต้องปรับปรุง 
2.51-3.50 การดาเนินงานระดับพอใช้ 
3.51-4.50 การดาเนินงานระดับดี 
4.51-5.00 การดาเนินงานระดับดีมาก 

1 8 1.2,1.3 1.4,1.5,1.6,
1.7 

1.1,1.8   

2 4 2.2 2.1 2.3,2.4   
3 2 - 3.1 3.2   

4 1 - 4.1 -   
5 3 - 5.1,5.2,5.3 -   

รวม 18 3 10 5   
ผลการประเมิน      

 

คณะควรวิเคราะห์ในเชิงคุณภาพเกี่ยวกับจุดเด่น และจุดที่ควรพัฒนาในแต่ละ มาตรฐานด้วย ตามตัวอย่าง
ดังต่อไปนี้  
 
ตัวอย่างรายงานผลการวิเคราะห์จุดเด่นและจุดที่ควรพัฒนา มาตรฐานที่ 1 –มาตรฐานที่ 5  

 จุดเด่น   

1.  
2.  
 จุดที่ควรพัฒนา   

1.  
2.  
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การประเมินระดับสถาบันจะสะท้อนผลการด าเนินงานของผู้บริหารสถาบันใน 4 พันธกิจ รวมทั้ง  
ระบบการบริหารจัดการของสถาบันด้วย โดยแสดงเป็นค่าเฉลี่ยในแต่ละพันธกิจ นอกจากนั้นมีการวิเคราะห์  
แยกเป็นปัจจัยน าเข้า กระบวนการ และผลลัพธ์ด้วย เพ่ือให้ผู้บริหารสถาบันได้น าไปใช้เป็นข้อมูลใน การปรับปรุง
พัฒนา ดังตารางต่อไปนี้  
 

ตารางที่ 7.6 องค์ประกอบคุณภาพ 5 ด้าน และตัวบ่งชี้ที่ใช้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในตามองค์ประกอบ  
   ระดับสถาบัน  

องค์ประกอบท่ี 
จ านวน 
ตัวบ่งชี้ 

คะแนนการประเมินเฉลี่ย ผลการประเมิน 

I P O 
คะแนน
เฉลี่ย 

0.00-1.50 การดาเนินงานต้องปรับปรุงเร่งด่วน 
1.51-2.50 การดาเนินงานต้องปรับปรุง 
2.51-3.50 การดาเนินงานระดับพอใช้ 
3.51-4.50 การดาเนินงานระดับดี 
4.51-5.00 การดาเนินงานระดับดีมาก 

1 8 1.2,1.3 1.4,1.5,1.6,
1.7 

1.1,1.8   

2 4 2.2 2.1 2.3,2.4   
3 2 - 3.1 3.2   

4 2 - 4.1 4.2   
5 4 - 5.1,5.2,5.3 5.3   

รวม 20 3 10 7   
ผลการประเมิน      

หมายเหตุ ตัวบ่งช้ีที่ 5.3 เป็นค่าคะแนนเฉลี่ยของผลการประเมินระดับคณะทุกคณะ  

 
ตัวอย่างรายงานผลการวิเคราะห์จุดเด่นและจุดที่ควรพัฒนา องค์ประกอบท่ี 2 – องค์ประกอบท่ี 5  
 จุดเด่น   
1.  
2.  
 จุดที่ควรพัฒนา   
1.  
2.  
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ตารางที่ 7.7 มาตรฐานการศึกษาของกลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏ 5 ด้าน และตัวบ่งชี้ที่ใช้ประเมินคุณภาพ  
       การศึกษาภายในตามมาตรฐานการศึกษาของกลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏ ระดับสถาบัน  

มาตรฐานที่ 
จ านวน 
ตัวบ่งชี้ 

คะแนนการประเมินเฉลี่ย ผลการประเมิน 

I P O 
คะแนน
เฉลี่ย 

0.00-1.50 การดาเนินงานต้องปรับปรุงเร่งด่วน 
1.51-2.50 การดาเนินงานต้องปรับปรุง 
2.51-3.50 การดาเนินงานระดับพอใช้ 
3.51-4.50 การดาเนินงานระดับดี 
4.51-5.00 การดาเนินงานระดับดีมาก 

1 8 1.2,1.3 1.4,1.5,1.6,
1.7 

1.1,1.8   

2 4 2.2 2.1 2.3,2.4   
3 2 - 3.1 3.2   

4 2 - 4.1 4.2   
5 4 - 5.1,5.2,5.3 5.3   

รวม 20 3 10 7   
ผลการประเมิน      

หมายเหตุ ตัวบ่งช้ีที่ 5.3 เป็นค่าคะแนนเฉลี่ยของผลการประเมินระดับคณะทุกคณะ  
 

สถาบันควรวิเคราะห์ในเชิงคุณภาพเกี่ยวกับจุดเด่น และจุดที่ควรพัฒนาในแต่ละ มาตรฐานด้วย 
ตามตัวอย่างดังต่อไปนี้  
 

ตัวอย่างรายงานผลการวิเคราะห์จุดเด่นและจุดที่ควรพัฒนา มาตรฐานที่ 1 –มาตรฐานที่ 5  
 จุดเด่น   

1.  
2.  
 จุดที่ควรพัฒนา   

1.  
2.  
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แนวทางในการประเมินตัวบ่งช้ีที่ 3.1  
การรับนักศึกษา  

1  การก าหนดเป้าหมายจ านวนรับนักศึกษาค านึงความต้องการของตลาดแรงงาน และสภาพความพร้อมของอาจารยป์ระจ าทีม่ี
อยู่ (ควบคุมอัตราส่วนอาจารย์ต่อนักศึกษาให้เป็นไปตามเกณฑ์)  

2  เกณฑ์การรับนักศึกษาที่ประกาศรับสะท้อนคุณภาพของนักศึกษาท่ีเหมาะสมกับหลักสูตรที่เปิดสอน และสอดคล้องกับระดบั 
ของหลักสูตร ประเภทหลักสูตร ปรัชญาวิสัยทัศน์ของสถาบันและหลักสูตร ผลลัพธ์ การเรียนรู้ที่ก าหนดในหลักสูตร (เช่น 
GPA ความรู้พื้นฐานในสาขา ภาษาต่างประเทศ คุณสมบัติเฉพาะอื่น ฯลฯ)  

3  เกณฑ์ที่ ใ ช้ในการคัดเลือกนักศึกษา กระบวนการรับนักศึกษา และเครื่องมือหรือข้อมูลที่ ใ ช้ในการคัดเลื อกม ี
ความเหมาะสม เชื่อถือได้ โปร่งใส เปิดเผย และเป็นธรรมกับนักศึกษาท่ีสมัครเข้าเรียน  

4  นักศึกษาที่รับเข้าเรียนในหลักสูตรมีคุณสมบัติและศักยภาพในการเรียนจนส าเร็จการศึกษาตามระยะเวลาที่หลักสูตร 
มีคุณสมบัติขั้นต้นทั้งความรู้พื้นฐานหรือประสบการณ์ที่จ าเป็นต่อการเรียนในหลักสูตร ใฝ่รู้ ใฝ่เรียน มีความพร้อมด้าน 
สุขภาพกายและจิต มีเวลาเรียนเพียงพอ  

5  ในกรณีที่นักศึกษามีคุณสมบัติไม่ครบถ้วนตามเกณฑ์ที่ก าหนดในประกาศรับ และมีการรับเข้าศึกษาแบบมีเงื่อนไข นักศึกษา 
ได้รับการเตรียมความพร้อมทางการเรียนหรือได้รับการพัฒนาจนมีคุณสมบัติ ครบผ่านเกณฑ์ขั้นต่ า เพื่อให้สามารถเรียนใน 
หลักสูตรได้จนส าเร็จการศึกษา  

6  การก าหนดคุณสมบัติในการรับเข้าของผู้สมัครในหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาให้สูงกว่าคุณสมบัติของการรับเข้าศึกษาใน 
หลักสูตรระดับปริญญาตรี โดยเฉพาะความสามารถด้านภาษาต่างประเทศ และคุณสมบัติพื้นฐานที่น าไปสู่การพัฒนา 
ศักยภาพการวิจัย  

7  กระบวนการคัดเลือกระดับบัณฑิตศึกษามีความเข้มงวดเพื่อให้ได้นักศึกษาที่มีศักยภาพในการเรียนรู้ด้วยตนเอง (พิจารณา 
จากอัตราส่วนนักศึกษาที่รับเข้าต่อผู้สมัคร)  

 

แนวทางในการประเมินตัวบ่งช้ีที่ 3.2  
การควบคุมดูแลการให้ค าปรึกษาวิชาการและแนะแนวแก่นกัศึกษา  

1  การจัดระบบการดูแลนักศึกษาของอาจารย์ที่ปรึกษา มีการควบคุมก ากับให้จ านวนนักศึกษาต่ออาจารย์ที่ปรึกษาเป็นไปตาม
เกณฑ์ที่ก าหนด  

2  อาจารย์ที่ปรึกษาวิชาการมีเวลาให้การดูแลนักศึกษา (ผลประเมินจากนักศึกษา)  
3  การแนะน าการลงทะเบียนเรียนโดยค านึงถึงความต้องการ ความสนใจ และศักยภาพของนักศึกษา  
4  การจัดเก็บข้อมูลเพื่อการรู้จักนักศึกษา การแลกเปลี่ยนข้อมูลนักศึกษาในกลุ่มอาจารย์ผู้สอนเพื่อการพัฒนานักศึกษา (ผล

การเรียน ลักษณะนักศึกษา จุดแข็งจุดอ่อน)  
5  อาจารย์ที่ปรึกษาให้ความช่วยเหลือนักศึกษาที่มีปัญหาทางการเรียนหรือต้องการความช่วยเหลือด้านอ่ืนๆ  
6  การจัดการความเสี่ยงด้านนักศึกษา (มีข้อมูลนักศึกษาที่มีผลการเรียนต่ า มีความเสี่ยงที่จะออกกลางคัน หรือส าเร็จ

การศึกษาช้า ฯลฯ)  
7  ช่องทางการติดต่อสื่อสารระหว่างนักศึกษาและอาจารย์ที่ปรึกษา  
8  บัณฑิตศึกษา การก าหนดเวลาให้ค าปรึกษาการเรียนในวิชาของอาจารย์ผู้สอนและการให้ค าปรึกษาการท าวิทยานิพนธ์ที่

เพียงพอ 
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กิจกรรมการพัฒนาศักยภาพของนักศึกษาและการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21  
9  สถาบันจัดงบประมาณ ทรัพยากรที่เสริมการจดับริการแก่นักศึกษาเพียงพอ และครอบคลมุทุกประเภทกิจกรรม  
10  บุคลากรที่เกีย่วข้องกับการจัดกิจกรรมนักศึกษาต้องมีความรู้ความสามารถในการจดักิจกรรมที่สนองความต้องการของ 

นักศึกษา  
11  การจัดกิจกรรมนักศึกษาต้องส่งผลต่อการพัฒนาคณุลักษณะที่พึงประสงค์ของหลักสูตร  
12  การจัดกิจกรรมการพัฒนานักศึกษาครอบคลมุกิจกรรมการเสริมสร้างความ ยึดมั่นผูกพันกับความเป็นพลเมือง (civic 

engagement) กิจกรรมสันทนาการ ศิลปะและวัฒนธรรม ฯลฯ  
13  การจัดกิจกรรมการพัฒนานักศึกษาต้องช่วยเสรมิสรา้งทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 เช่น ICT literacy, scientific 

literacy, media literacy, health literacy, life skill, career skills  
14  การเปิดโอกาสให้นักศึกษามีอิสระในการจัดกิจกรรมนักศึกษาโดยการสนับสนุนของสถาบัน  
15  การสนับสนุนทุนการศึกษา ช่วยเหลือนักศึกษาที่มีโอกาสทางการศกึษาจ ากัด  
16  หากมีการรับนักศึกษาท่ีมีวัตถุประสงค์พิเศษ เช่น นักกีฬา ต้องมีกลไกการดูแลนักศึกษาไดร้ับการพัฒนาให้ไดส้าระความรู้ 

ทักษะ ท่ีสอดคล้องกับเป้าหมายการเรยีนรู้ที่เป็นมาตรฐานเดยีวกัน  
17  การสร้างเครือข่ายระหว่างสถาบันภายในประเทศและต่างประเทศ มี Visiting Professors ที่มาช่วยสอนหรือให้

ประสบการณ์ แก่นักศึกษา และการส่งนักศึกษาไปแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในต่างประเทศ  
 

แนวทางในการประเมินตัวบ่งช้ีที่ 3.3  
1  อัตราการคงอยู่ของนักศึกษาในหลกัสูตร  
2  อัตราการส าเร็จการศึกษาตามระยะเวลาของหลักสูตร  
3  ความพึงพอใจของนักศึกษาต่อหลักสูตรและการร้องเรยีนของนักศึกษา  
4  บัณฑิตศึกษา นักศึกษามีความรู้ ทักษะการแสวงหาความรู้ การสรา้งความรู้ด้วยตนเอง มีศักยภาพการวิจัยที่แสดงออกถึง 

การผลิตและเผยแพร่ความรู้จากกระบวนการวิจยัของตนเอง  
 

แนวทางในการประเมินตัวบ่งช้ีที่ 4.1  
ระบบการรับอาจารย์ 
1 การวางแผนระยะยาวด้านอัตราก าลังอาจารย์ให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร 
2 การมีระบบการรับอาจารย์ใหม่ที่มีความรู้ความสามารถและความเช่ียวชาญ รวมทั้งมีการพัฒนาอาจารย์ที่มีอยู่เดิมอย่าง

ต่อเนื่อง เพื่อให้หลักสูตรมีความเข้มแข็ง อาจารย์ในหลักสูตรสามารถส่งเสริมการท างานตามความช านาญของแต่ละคนได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 

3 อาจารย์ประจ าหลักสูตรต้องมีวุฒิการศึกษา ต าแหน่งทางวิชาการ และประสบการณ์ ในจ านวนที่ไม่ต่ า กว่าตามเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตรที่ก าหนดโดย สกอ.ระบบการบริหารอาจารย์ 

ระบบการบริหารอาจารย์ 
4 สถาบันต้องมีการจัดสรร หรือจัดหางบประมาณในการพัฒนาอาจารย์ให้มีคุณวุฒิ ต่ าแหน่งทางวิชาการตามเป้าหมายที่

ก าหนด 
5 ผู้บริหารสถาบันหรือหน่วยงานที่ดูแลการบริหารจัดการหลักสูตรต้องมีการวางแผนระยะยาวด้านอัตราก าลังด้านอาจารย์ให้

เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานการอุดมศึกษา ต้องมีแผนการบริหารอาจารย์ประจ าหลักสูตรโดยการมีส่วนร่วมของทีมบริหาร
ระดับคณะ (คณะกรรมการประจ าคณะ) 

6 สถาบันมีระบบและกลไกบริหารก าลังคนที่มีประสิทธิภาพ สามารถรักษาอาจารย์ที่มีศักยภาพให้คงอยู่กับสถาบัน ลดอัตรา
การลาออก หรือการย้ายงานแผนบริหารหลักสูตร ควรประกอบด้วยแผนอัตราก าลังแผนการสรรหาและรับอาจารย์ใหม่ แผน
ธ ารงรักษา แผนการหาต่ าแหน่งทดแทน กรณีลาไปศึกษาต่อ/เกษียณอายุอ่ืนๆตามบริบท 
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7 ในกรณีที่ปริมาณและคุณภาพอาจารย์ยังไม่เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรก าหนด สถาบันต้องมีวิธีการบริหารจัดการ
เพื่อทรัพยากรบุคคลเพื่อทดแทนข้อจ ากัดอย่างเป็นระบบ 

8 มีแผนบริหารความเสี่ยงด้านการบริหาร กรณีมีอาจารย์ส่วนเกิน กรณีมีอาจารย์ขาดแคลน กรณีมีอาจารย์สมดุลกับภาระงาน 
เพื่อให้มีอาจารย์คงอยู่ และมีแผนบริหารความเสี่ยงด้านจรรยาบรรณที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเรียนการสอนและการ
ประเมินผลนักศึกษา 

9 การก าหนดบทบาทหน้าท่ีและความรับผิดชอบของอาจารย์ประจ าหลักสูตรอย่างชัดเจน 
10 การมอบหมายภาระหน้าที่ให้เหมาะสมกับคุณวุฒิ ความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ 
11 ระบบการก าหนดภาระงานและแรงจูงใจในการสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน 
12 ระเบียบทีโ่ปร่งใสชัดเจนในการบรหิารอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
13  ระบบในการเลิกจ้างและการเกษียณอายุอย่างชัดเจน  
14  ระบบการยกย่องและธ ารงรักษาอย่างมีประสิทธิภาพ  
ระบบการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ 
15  สถาบันให้โอกาสอาจารย์ทุกคนไดพ้ัฒนาตนเองให้มีคุณภาพมาตรฐานทางวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง  
16  การจัดสรรงบประมาณในการพัฒนาศักยภาพอาจารย์ให้เป็นไปตามมาตรฐานและมีศักยภาพท่ีสูงขึ้นเพื่อส่งผลต่อคณุภาพ

ของบัณฑิต  
17  การควบคุม ก ากับ ส่งเสรมิให้อาจารย์พัฒนาตนเองในการสร้างผลงานทางวิชาการอย่างต่อเนื่อง  
18  การเสริมสร้างบรรยากาศทางวิชาการระหวา่งอาจารย์ทั้งในและระหว่างหลักสูตร  
19  การส่งเสรมิการท าวิจัยเพื่อพัฒนานกัศึกษาของอาจารย์ (ประเมินจากจ านวนอาจารย์ที่มีการท าวิจัยเพื่อพัฒนาการเรยีน การสอน)  
20  การประเมินการสอนของอาจารย์ และน าผลมาใช้ในการส่งเสริมพัฒนาความสามารถด้านการสอนของอาจารย์  
21  อาจารย์อาวุโส หรืออาจารย์ที่มีเทคนิคการสอนดีเด่น มีการถ่ายทอดประสบการณ์สู่อาจารย์ในสาขา/หลักสูตร  
22  บัณฑิตศึกษา ให้ความส าคัญกับการจัดหาอาจารย์หรือพัฒนาอาจารย์ให้มีคุณสมบัติที่สูงกว่าก าลังคนในหลักสูตรปริญญาตรี 

โดยเฉพาะคุณสมบัติของอาจารย์ที่ต้องเน้นทักษะความสามารถด้านการวิจัยนอกเหนือจากความรู้ความสามารถด้านการสอน  
 

แนวทางในการประเมินตัวบ่งช้ีที่ 4.3  
ผลที่เกิดกับอาจารย์  

1  อัตราการคงอยู่ของอาจารย์ประจ าหลักสตูร  
2  ความพึงพอใจของอาจารย์ประจ าหลักสตูรต่อการบริหารจดัการหลกัสูตร  
3  จ านวนอาจารยเ์พียงพอในการจัดการเรยีนการสอนตามมาตรฐานหลักสูตร  

 

แนวทางในการประเมินตัวบ่งช้ีที่ 5.1  
สาระของรายวิชาในหลักสูตร  

1  หลักสูตรมีการก าหนดสาระวิชาทางทฤษฎี และการปฏิบัติที่ช่วยสร้างโอกาสในการพัฒนาความรู้ ทักษะผ่านการเรียน 
การสอนที่มีประสิทธิภาพ  

2  เนื้อหาของหลักสตูรในแตล่ะรายวชิามีการปรับปรุงให้ทันสมัยตลอดเวลา มีการเปิดวิชาใหม่ให้นักศึกษาได้เรียน  
3  หลักสูตรแสดงผลลัพธ์การเรียนรู้ที่ชัดเจน ทันสมัย สอดคล้องกับความก้าวหน้าทางวิชาการและความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต  
4  ค าอธิบายรายวิชามีเนื้อหาที่เหมาะสมกับช่ือวิชา จ านวนหน่วยกิต และมีเนื้อหาที่ครบคลุมกว้างขวางครบถ้วนในสิ่งที่  

ควรเรียน มีความลึกในวิชาเอกหรือที่เป็นจุดเน้น มีความต่อเนื่องเช่ือมโยง สัมพันธ์กันระหว่างวิชา และมีการสังเคราะห์  
การเรียนรู้  
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5  เนื้อหาท่ีก าหนดในรายวิชาไม่มคีวามซ้ าซ้อน กลุ่มรายวิชามีความต่อเนื่องสัมพันธ์กัน เหมาะสมกับระดบัการศึกษาของ 
หลักสตูร  

6  ผลลัพธ์การเรียนรู้ของผูเ้รียนตรงกบัผลลัพธ์การเรียนรู้ที่ก าหนดในรายวิชาและหลักสูตร  
7  การจัดการเรยีนการสอนครอบคลมุสาระเนื้อหาที่ก าหนดในค าอธิบายรายวิชาครบถ้วน  
8  การเปิดรายวิชามลี าดับก่อนหลังที่เหมาะสม เอื้อให้นักศึกษามีพื้นฐานความรู้ในการเรียนวิชาต่อยอด  
9  การเปิดรายวิชาเป็นไปตามข้อก าหนดของหลักสตูรเพื่อให้นักศึกษาส าเรจ็ได้ทันตามเวลาที่ก าหนดในหลักสตูร  
10  การเปิดรายวิชาเลือกสนองความตอ้งการของนักศึกษา ทันสมัย และเป็นที่ต้องการของตลาดแรงงาน  
11  การจัดรายวิชาในหลักสูตรแก่นักศึกษาที่เรียนในสถาบันหรือนอกสถาบัน การศึกษาปกติ หรือการศึ กษาทางไกล มีการ

ควบคุมให้นักศึกษาได้เนื้อหาสาระ เป้าหมายการเรียนรู้ วิธีการจัดการเรียนการสอนการประเมินที่เป็นมาตรฐาน เดียวกัน  
ปริญญาตรี (ประเด็นเพ่ิมเติม)  

12  การจัดรายวิชาเน้นเนื้อหาความรู้และทฤษฎี การปฏิบัติในเนื้อหาสาระของสาขาวิชาที่เป็นจุดเน้น วิชาการศึกษาทั่วไปท่ี 
สร้างความเป็นมนุษย์ที่เตรียมนักศกึษาออกสู่โลกแห่งการด ารงชีวิต  

13  หากมีการโอนหน่วยกิต ต้องให้ความส าคัญกับการเทียบวิชารับโอนท่ีต้องมีการเรียนในเนื้อหาสาระที่ก าหนดในรายวิชาของ
หลักสูตรอย่างครอบคลุม ครบถ้วน  

บัณฑิตศึกษา (ประเด็นเพ่ิมเติม)  
14  เนื้อหาสาระของรายวิชาเน้นความรู้ ทฤษฎีในสาขาท่ีเกี่ยวข้องที่มีความที่ซับซ้อน มีจุดเน้น  
15  การควบคุมก ากับหัวข้อวิทยานิพนธ์/สาระนิพนธ์ท่ีอนุมัติเป็นประเดน็วิจัยร่วมสมัย/สนองความต้องการของสังคม  
16  หัวข้อวิทยานิพนธ์เป็นประเด็นวิจยัที่เหมาะสมกับปรัชญา วิสยัทัศนข์องหลักสูตร และสอดคล้องกับระดับของหลักสตูร  
17  หัวข้อวิทยานิพนธ์ระดับปรญิญาเอก มีความซับซ้อนและลึกซึ้งและให้องค์ความรู้ใหม่มากกว่าระดับปรญิญาโท  

 

แนวทางในการประเมินตัวบ่งช้ีที่ 5.2  
การวางระบบผู้สอน  

1  ผู้สอนมีคุณสมบัติเหมาะสมกับรายวิชาที่ สอน มีความรู้และความช านาญในเนื้อหาวิชาที่สอน (ค านึงถึงสาขาวิชา 
ประสบการณ์ท างาน ผลงานวิชาการของผู้สอน)  

2  หลักสูตรก าหนดผู้สอนให้นักศึกษาได้เรียนจากผู้สอนที่มีความช านาญหลากหลาย เพื่อให้มีโอกาสได้รับการพัฒนามุมมอง 
หรือความคิดจากผู้สอนหลากหลายความรู้และประสบการณ์ (ในแต่ละหลักสูตร นักศึกษาควรได้เรียนกับอาจารย์ผู้สอนคน 
เดิมไม่เกิน 3 วิชา)  

3  มีการก ากับมาตรฐานการท าประมวลการสอน (มคอ.3 และ มคอ.4) ของอาจารย์ให้ทันสมัยในด้านเนื้อหา กิจกรรม  
การเรียน การวัดและประเมินผลเหมาะสม  

4  การก ากับให้อาจารย์ทุกคนต้องมกีารท าประมวลการสอนรายวิชา (มคอ.3 และ มคอ.4) ทุกรายวิชาแจกนักศึกษา และมีการ
ก ากับใหด้ าเนินการสอนตามประมวลการสอนรายวิชา  

5  นักศึกษาที่เรียนในและนอกสถาบัน หรือระบบปกติ/ระบบทางไกล ต้องได้รับการสอนจากอาจารย์ที่มีคุณสมบัติที่คุณภาพ 
มาตรฐานเดียวกัน มีโอกาสที่จะมีปฏิสัมพันธ์กับอาจารย์ผู้สอน/อาจารย์ที่ปรึกษาเท่าเทียมกัน  

6  หากมีการก าหนดให้มี TA, RA ช่วยสอน ต้องได้รับการฝึกอบรม การให้ค าแนะน า และการปรับปรุงพัฒนาให้มีความสามารถ
ในการปฏิบัติงานช่วยเหลือนักศึกษาอย่างเหมาะสม  
 

บัณฑิตศึกษา (ประเด็นเพิ่มเติม)  
7  หลักสูตรต้องมีอาจารย์เต็มเวลาในปริมาณที่เพียงพอ มีคุณสมบัติด้านความรู้ ประสบการณ์ เวลาในการให้ค าปรึกษาและ 

การพัฒนานักศึกษา  
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8  การแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์/สาระนิพนธ์ ค านึงถึงคุณสมบัติของอาจารย์ที่ปรึกษาที่เหมาะสมกับหัวข้อ
วิทยานิพนธ์ที่อนุมัติ โดยเฉพาะความรู้และความเช่ียวชาญในหัวข้อวิจัยที่จะควบคุมการท าวิทยานิพนธ์ของนักศึกษา และ 
เหมาะสมกับลักษณะของนักศึกษา  

9  มีการควบคุมก ากับจ านวนนักศึกษาต่ออาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ ์เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ สกอ. ก าหนด  
10  มีการก ากับให้อาจารย์พิเศษท่ีมาท าหน้าท่ีอาจารย์ที่ปรึกษามีการผลติผลงานวิชาการอย่างต่อเนื่อง  

กระบวนการเรียนการสอน  
11  การควบคุมการจัดการเรยีนการสอนในวิชาที่มีหลายกลุ่มเรียนใหไ้ดม้าตรฐานเดียวกัน  
12  การส่งเสริมให้อาจารย์ใช้วิธีการสอนใหม่ๆ ที่พัฒนาทักษะการเรยีนรู้ของนักศึกษา  
13  การจัดการเรียนการสอนที่หลากหลาย เน้นทฤษฎีและการปฏิบัติ การเรียนรู้จากผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก/ผู้ประกอบการ 

การศึกษาดูงาน ฯลฯ  
14  การจัดกิจกรรมการเตรียมความพร้อมทางการเรียนแก่นักศึกษา (เช่น ความรู้พื้นฐานที่จ าเป็นต้องมีก่อนเข้าโปรแกรม 

ภาษาอังกฤษ ฯลฯ)  

15  การจัดกิจกรรมการพัฒนาและเพิ่มศักยภาพนักศึกษาระหว่างเรียนเพื่อเพิ่มประสบการณ์การเรียนรู้/การท างาน/  
การประกอบอาชีพ  

16  การส่งเสริมความสามารถพิเศษ คุณลักษณะที่เอื้อต่อการท างาน (ความรับผิดชอบ ทักษะการสื่อสารการพูด ฟัง อ่าน เขียน 
ทักษะ ICT ทักษะการแก้ปัญหา ฯลฯ) ด้วยวิธีการหลายช่องทาง เช่น การส่งเสริมการเรียนรู้ด้วยเทคโนโลยีสือ่สาร (เครือข่าย
ทางสังคม online learning)  

17  การเตรียมความพร้อมด้านการท างาน/การประกอบอาชีพ (กลไกการช่วยเหลือด้านการหางานท า/การเผยแพร่ผลงาน)  
18  การสอนแบบเน้นการปฏิบตัิ การเรียนรู้จากผู้ทรงคณุวุฒิภายนอก/ผูป้ระกอบการ การศึกษาดูงาน  
19  มีการควบคุมมาตรฐานของแหล่งฝึกประสบการณ์วิชาชีพ  
20  การใช้สื่อเทคโนโลยีเพื่อส่งเสริมความรู้และทักษะการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพเช่น online learning  
21  การส่งเสริมการท าวิจัยเพื่อพัฒนานักศึกษาของอาจารย์ (ประเมินจากจ านวนอาจารย์ที่มีการท าวิจัยเพือ่พัฒนาการเรียน 

การสอน)  
22  มีการประเมินการสอนของอาจารย์ และน าผลมาใช้ในการส่งเสริมพฒันาความสามารถดา้นการสอนของอาจารย์  
23  อาจารย์อาวุโส หรืออาจารย์ที่มีเทคนิคการสอนดีเด่น มีการถ่ายทอดประสบการณ์สู่อาจารย์ในสาขา/หลักสูตร  
24  การควบคุมก ากับกระบวนการจัดการเรยีนการสอนและการประเมนินักศึกษา  

ปริญญาตรี (ประเด็นเพ่ิมเติม)  
25  การน ากระบวนการบริการทางวิชาการเข้ามามีส่วนร่วมในการจดัการเรียนการสอนและส่งผลต่อการเรยีนรู้ของนักศึกษา  

26  
การน ากระบวนการวิจัยมาใช้ในการเรยีนการสอนและส่งผลต่อการเรียนรู้ของนักศึกษา การสอดแทรกศิลปะและวัฒนธรรม 
ภูมิปัญญาท้องถิ่น ในกระบวนการเรียนการสอนและส่งผลต่อการเรยีนรู้ของนักศึกษา 

27  การแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาโครงงาน (senior project) เหมาะสมกบัประเด็นที่นักศึกษาสนใจ (ถ้ามี)  
28  ระบบการก ากับติดตามความก้าวหน้าในการท าโครงงาน (senior project) ของอาจารย์ที่ปรึกษา (ถ้ามี)  
29  มีระบบการคัดเลือกสถานประกอบการที่จะให้นักศึกษาเข้าไปปฏิบตัิงานสหกิจศึกษา  
30  มีระบบการตดิตามและการประเมนิผลการปฏิบตัิงานของนักศึกษาสหกิจศึกษา โดยมีส่วนร่วมของสถานศึกษาและสถาน 

ประกอบการ  
บัณฑิตศกึษา (ประเด็นเพ่ิมเติม)  

31  การส่งเสริมให้อาจารย์ใช้วิธีการสอนใหม่ๆ ที่พัฒนาทักษะการเรียนรู้ของนักศึกษา โดยเฉพาะการสอนท่ีเน้นปัญหาเป็นฐาน
การสอนโดยใช้การวิจัยเป็นฐาน  



 

  165 

32  มีระบบก ากับการท างานของอาจารย์ผู้สอนที่เอื้อประโยชน์ต่อนักศึกษาเต็มที่ ให้ความส าคัญกับพฤติกรรมการปฏิบัติงาน 
ของอาจารย์ในการให้ค าปรึกษาแก่นักศึกษาตามจรรยาบรรณของอาจารย์  

33  มีระบบการก ากับติดตามความก้าวหน้าในการท าวิทยานิพนธ์/สาระนิพนธ์ของนักศึกษา เพื่อให้นักศึกษาส าเร็จการศึกษาได้ 
ทันตามระยะเวลาที่ก าหนด  

34  หัวข้องานวิจัยของนักศึกษาสอดคล้องหรือสัมพันธ์กับความเช่ียวชาญของอาจารย์ที่ปรึกษา  
35  มีระบบและมีการติดตามความก้าวหน้าของการท าวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาแต่ละคนอย่างน้อยหนึ่งครั้งต่อภาคการศึกษา  
36  มีฐานข้อมูลงานวิจัยออนไลน์ท่ีเกี่ยวข้องและนักศึกษาสามารถเข้าใช้งานได้อย่างสะดวก  
37  มีการให้ความรู้และระดับช้ันความส าคัญในการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัยในวารสารวิชาการตามฐานข้อมูลที่ สกอ. รับรอง 

และการจดสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตร  
38  มีการให้ความรู้เกี่ยวกับจรรยาบรรณนักวิจัย ปัญหาการคดัลอกผลงานวิจัยและปญัหาของวารสารที่ไมม่ีคุณภาพ  
39  การชี้แนะแหล่งทุนสนับสนุนการท าวิทยานิพนธ์และสง่เสรมิให้นักศึกษาจดัท าข้อเสนอโครงการที่มีโอกาสได้รบัทุน สนับสนนุ  

40  การสร้างเครือข่ายระหว่างสถาบันภายในประเทศและต่างประเทศ มี Visiting Professors ที่มาช่วยสอนหรือให้ 
ประสบการณ์แก่นักศึกษา และการส่งนักศึกษาไปแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในต่างประเทศ  

 

แนวทางในการประเมินตัวบ่งช้ีที่ 5.3  
1  การก าหนดเกณฑ์การประเมินใหน้ักศึกษามีส่วนร่วม  
2  น้ าหนักขององค์ประกอบในการประเมินสอดคล้องกับจุดเน้นของรายวิชา(วิชาทฤษฎี ปฏิบัติ สัมมนา ฯลฯ)  
3  การประเมินผลการเรียนรู้ของโดยใช้การประเมินตามสภาพจริง (เครื่องมือประเมินมีความหลากหลาย เช่น ข้อสอบปรนัย 

อัตนัย การบ้าน รายงานที่มอบหมาย การสอบปากเปล่า การสังเกตพฤติกรรมนักศึกษาการวัดทักษะการปฏิบัติงาน ฯลฯ 
เครื่องมือประเมินสะท้อนสภาพการปฏิบัติงานจริงในการประกอบอาชีพ)  

4  การก ากับให้มีการพัฒนาและตรวจสอบเครื่องมือประเมินนักศึกษาที่เหมาะสมกับวิชาและผลลัพธ์การเรียนรู้  
5  การวิเคราะห์/ตรวจสอบคุณภาพ/ปรับปรุงพัฒนาเครื่องมือที่ใช้ในการประเมินคุณภาพนักศึกษา (มีการวิพากษ์ข้อสอบ 

ปรับปรุงข้อสอบ สร้างข้อสอบใหม่ ๆ เสมอ มีคลังข้อสอบ ข้อสอบหรือเครื่องมือประเมินสามารถวัดความรู้และการคิดขั้น
สูง ได้เครื่องมือประเมินสะท้อนความสามารถในการปฏิบัติงานได้จริงในโลกแห่งการท างาน)  

6  การควบคุมการประเมินผลการเรยีนในรายวิชาที่มีหลายกลุม่เรยีนให้ได้มาตรฐานเดียวกัน  
7  การตัดเกรดและแจ้งให้นักศึกษารับรู้ชัดเจน (ก าหนดเกณฑ์การประเมิน/การตัดเกรดชัดเจน สอดคล้องกับที่เกณฑ์ที่ 

นักศึกษามีส่วนร่วม หรือรับรู้ร่วมกันตั้งแต่แรก มีข้อมูลหลักฐานหรือที่มาของคะแนนที่ใช้ในการตัดเกรดชัดเจน การ
กระจาย ของเกรด สะท้อนความสามารถท่ีแท้จริงของนักศึกษาและลักษณะของรายวิชา)  

8  การส่งเสริมการสอบ exit exam ตามมาตรฐาน TQF  
9  การประเมินการจัดการเรยีนการสอน การประเมินหลักสูตรตามรายละเอียดใน มคอ. 5 มคอ. 6 และมคอ.7  

บัณฑิตศึกษา (ประเด็นเพ่ิมเติม)  
10  การก าหนดเกณฑ์การประเมินชัดเจน มีตัวบ่งช้ีคุณภาพของรายงานวิทยานิพนธ์และการสอบป้องกัน ชัดเจน  
11  ข้อมูลที่รองรับการประเมินท่ีมาโปร่งใส ตรวจสอบ และสะท้อนระดบัคุณภาพของวิทยานิพนธ์ สารนพินธ์ได้  
12  วิทยานิพนธ์ที่มีคุณภาพระดับดีมาก มีประเด็นวิจัยที่สะท้อนความคิดริเริ่ม ร่วมสมัย มีการออกแบบการวิจัยที่เหมาะสม  

เป็นตัวอย่างของผลงานที่มีคุณภาพ มีการเผยแพร่ในรูปแบบ/วารสารซึ่งเป็นที่ยอมรับในสาขาวิชาชีพหรือรับรองโดย สกอ.  
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ค าอธิบายเพ่ิมเติมคู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับอุดมศึกษา 
 

ประเด็น ค าชี้แจง/ค าอธิบายเพ่ิมเติม 

เ พิ่ ม เ ติ ม นิ ย า ม ศั พ ท์ ค า ว่ า 
“แนวโน้ม  (Trends)” โดยใ ช้ 
นิยามกับที่ปรากฏในหนังสือ
เ ก ณ ฑ์ ก า ร พั ฒ น า คุ ณ ภ า พ 
การศึกษาเพื่อการด าเนินงานที่ 
เป็นเลิศ ฉบับปี 2558 – 2561  

“แนวโน้ม (Trends) หมายถึง สารสนเทศที่เป็นตัวเลข ซึ่งแสดงให้เห็นทิศทางและอัตราการ 
เปลี่ยนแปลงของผลลัพธ์ของสถาบัน หรือความคงเส้นคงวาของผลการด าเนินการในแต่ละ
ช่วงเวลา แนวโน้มแสดงผลการด าเนินการของสถาบันตามล าดับเวลา โดยทั่วไป การแสดง
แนวโน้มได้จะต้องมี ข้อมูลในอดีตอย่างน้อยสามจุด (ไม่รวมค่าคาดการณ์) ทั้งนี้ในทางสถิติ อาจ
จ าเป็นต้องแสดงจ านวน ข้อมูลมากกว่านี้เพื่อยืนยันแนวโน้ม ระยะห่าง ระหว่างจุดข้อมูลที่
แสดงแนวโน้มขึ้นกับรอบเวลาของ กระบวนการที่น าเสนอ หากรอบเวลาสั้น ต้องมีการวัดถี่ข้ึน 
ในขณะที่รอบเวลาที่ยาวกว่า อาจต้องใช้ ช่วงเวลานาน จึงจะทราบแนวโน้มที่สื่อความหมายได้
ชัดเจน”  

แนวทางการด าเนินการประกัน 
คุณภาพภายในระดับหลักสูตร 
สถาบันอุดมศึกษาต้องด าเนินการ 
เป็นประจ าทุกปี  

หลักสตูรสามารถแต่งตั้งอาจารย์ประจ าหลักสตูร หรือผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในของ 
สถาบันอุดมศึกษา หรือผู้ทรงคณุวฒุิท่ีขึ้นทะเบียนของมหาวิทยาลัยราชภัฏและเป็นคนก้าวทัน
ความ ทันสมัยของหลักสูตรมาประเมินหลักสตูรได้ และรายงานผ่านระบบ CHE QA Online  

แนวทางการด าเนินการ กรณี 
หลักสตูรที่ขอปิดด าเนินการ 
หรืองดรับนักศึกษา หรือไมม่ี 
นักศึกษามาสมคัรเรียน หรือ 
หลักสตูรที่ผา่นความเห็นชอบ 
จากสภาสถาบันอุดมศึกษาแล้ว 
แต่ สกอ. ยังไม่พิจารณาให้การ 
รับทราบ  

 กรณีหลักสูตรที่สภาสถาบันอุดมศึกษาเห็นชอบ/อนุมัติให้ปิดด าเนินการต้องแจ้งให้
หน่วยงานต้น สังกัด รับทราบ หากหลักสูตรยังมีนักศึกษาคงค้างอยู่ อาจารย์ประจ า
หลักสูตรดังกล่าวยังต้องท าหน้าที่อาจารย์ประจ าหลักสูตรต่อไปและจัดการเรียนการสอน
จนกว่านักศึกษาคนสุดท้ายจะส าเร็จ การศึกษา ดังนั้น สถาบันอุดมศึกษายังต้อง
ด าเนินการประเมินตนเองระดับหลักสูตรเป็นประจ าทุกปี โดยประเมินองค์ประกอบที่ 1 
การก ากับมาตรฐาน และองค์ประกอบท่ีเกี่ยวข้องเฉพาะตัวบ่งช้ีที่ มีการด าเนินการ เพื่อน า
ผลที่ได้มาประกอบการพิจารณาปรับปรุงกระบวนการหรอืพิจารณา ด าเนินการอื่นๆ ต่อไป 
โดยค านึงถึงประโยชน์จากการประเมินเพื่อให้เกิดการพัฒนาคุณภาพและ มาตรฐานของ
หลักสูตรเป็นส าคัญ ทั้งนี้การประเมินตนเองดังกล่าวเป็นการด าเนินการภายในของ 
หลักสูตร คณะหรือสถาบัน โดยรายงานผลการด าเนินงานของหลักสูตรเฉพาะตัวบ่งช้ีที่มี 
การด าเนินงานในการค านวณค่าคะแนนของหลักสูตรให้คิดเฉพาะตัวบ่งช้ีที่มีการประเมิน
เท่านั้น และด าเนินการผ่านระบบ CHE QA Online  

 กรณีหลักสูตรที่ผ่านความเห็นชอบจากสภาสถาบันอุดมศึกษาแล้วและด าเนินการรับ
นักศึกษาแล้ว ต้องประเมินคุณภาพระดับหลักสูตรดว้ย เนื่องจากหลักสูตรดังกล่าวสามารถ
ด าเนินการจัดการ เรียนการสอนได้ตั้งแต่ได้รับความเห็นชอบ/อนุมัติจากสภามหาวิทยาลัย  

การประเมินคุณภาพภายใน 
ระดับหลักสูตรของหมวดวิชา 
ศึกษาทั่วไป  

วิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไปที่ก าหนดให้เรียนในหลักสูตรถือเป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตร  
ดังนั้นจึงไม่ ต้องประเมินคุณภาพภายในหมวดวิชาศึกษาทั่วไปแยกเป็นอีกหนึ่งหลักสูตร  
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หลักในการพิจารณาส าหรับ ตัว
บ่ ง ช้ี  ก า ร ประ เ มิ นคุณภาพ 
ภายในระดับหลักสูตรที่เป็น ตัว
บ่งช้ีกระบวนการ (3.1, 3.2, 4.1, 
5.1, 5.2, 5.3 และ 6.1)  

การพิจารณาตัดสินผลการประเมินตัวบ่งช้ีเชิงคุณภาพในระดับหลักสูตรที่เน้นกระบวนการ  
เพื่อให้ ผู้ประเมินน าไปใช้ในการตัดสินผลการประเมินให้เป็นมาตรฐานเดียวกันให้ยึดหลักการ 
คือ หลักสูตร ควรก าหนดผลลัพธ์ซึ่งแสดงคุณภาพที่ต้องการจากกระบวนการที่ได้ออกแบบ  
โดยอธิบายวิธีการ ด าเนินงานท่ีน าไปสู่ผลลัพธ์ที่ต้องการ มีการทบทวน/ประเมิน/ศึกษาผลการ
ด าเนินงานท่ีเทียบกับ ผลลัพธ์ที่ก าหนด หากหลักสูตรไม่ได้ผลลัพธ์ตามที่ต้องการให้อธิบายว่ามี
การปรับปรุงวิธีการท างาน อย่างไร เพื่อน าไปสู่ผลลัพธ์ที่ต้องการ (หมายเหตุ: ให้พิจารณาผล
การด าเนินงานในภาพรวม ไม่ควร พิจารณาแต่ละประเด็นย่อย และกรณีจะให้คะแนนระดับ 4 
หรือ 5 ต้องมีค าอธิบายที่เห็นเป็น รูปธรรม)  

การประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร  
องค์ประกอบท่ี 1 การก ากับมาตรฐาน  
การนับจ านวนอาจารย์ประจ า  
หลักสูตรตลอดระยะเวลาท่ีจัด 
การศึกษาตามหลักสูตร ค าว่ า 
“ตลอดระยะเวลา”  

คณะกรรมการประกันคุณภาพภายในระดับอุดมศึกษา ในการประชุมครั้งท่ี 11/2558 เมื่อวันท่ี 28 
ธันวาคม 2558 ในประเด็นอาจารย์ประจ าหลักสูตรอยู่ปฏิบัติงานตลอดระยะเวลาน้ัน ควรดู  
เจตนารมณ์ของเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรฯ ในการตีความค าว่า “ต้องมีอาจารย์ประจ าหลักสูตร ตลอด
ระยะเวลาท่ีจัดการศึกษาตามหลักสูตรนั้น” ซ่ึงที่ประชุมได้ให้หลักการว่า การลาศึกษาต่อ/ ลาออกของ
อาจารย์ประจ าหลักสูตรต้องมีการแต่งตั้งอาจารย์ประจ าหลักสูตรคนใหม่มาทดแทน หาก ได้มีการสรร
หาอาจารย์ใหม่มาทดแทน แต่กระบวนการแต่งตั้งให้เป็นอาจารย์ประจ าหลักสูตรยังไม่ ถึงขั้นตอนของ
สภามหาวิทยาลัย โดยอยู่ในขั้นตอนกระบวนการในระดับคณะแล้ว จึงถือได้ว่า มหาวิทยาลัยได้มีการ
ด าเนินการให้มีอาจารย์ประจ าหลักสูตรตลอดระยะเวลาท่ีจัดการศึกษา  

อาจารย์ประจ าหลักสูตรท่ีมีคุณ วุฒิ
ในสาขา ท่ีตรงหรื อ สั มพัน ธ์ กั บ
สาขาวิชาท่ีเปิดสอน  

การพิจารณาว่าคุณวุฒิตรงหรือสัมพันธ์กับสาขาของหลักสูตรน้ันหรือไม่  ให้พิจารณาการ 
แบ่ง สาขาวิชาตาม ISCED2013 ของ UNESCO  

 กรณีต าแหน่งทางวิชาการให้พิจารณาจากผลงานทางวิชาการและประสบการณ์การท า งาน วิจัย
ด้วย  

ภาระงานของอาจารย์ ท่ีปรึกษา 
วิทยานิพนธ์และการค้นคว้า อิสระ
ใน ระดับบัณฑิตศึกษา  

 ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2548 ข้อ 
10.1 ระบุไว้ว่า “อาจารย์ประจ า 1 คน ให้เป็นท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาปริญญาโท 
และปริญญาเอกได้ไม่เกิน 5 คน หากหลักสูตรใดมีอาจารย์ประจ าท่ีมีศักยภาพพร้อมท่ีจะดูแล 
นักศึกษาได้มากกว่า 5 คน ให้อยู่ในดุลยพินิจของสถาบันอุดมศึกษาน้ัน แต่ท้ังน้ีต้องไม่เกิน 10 
คน” ในทางกฎหมาย สภาสถาบันอุดมศึกษาถือเป็นผู้มีอ านาจสูงสุดของสถาบันอุดมศึกษา 
ดังน้ันหากสถาบันอุดมศึกษาเห็นว่าอาจารย์มีศักยภาพพร้อมท่ีจะดูแลนักศึกษาได้มากกว่า 5 คน 
ให้เสนอสภาสถาบันอุดมศึกษาพิจารณาให้ความเห็นชอบเป็นรายไป แต่ท้ังน้ีอาจารย์ประจ า 1 
คน จะดูแลนักศึกษาในฐานะท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์หลักได้ไม่เกิน 10 คน และการขยายจ านวน 
นักศึกษาในกรณีน้ีใช้ได้เฉพาะกรณีวิทยานิพนธ์เท่าน้ัน ไม่นับรวมการค้นคว้าอิสระ  

 การนับภาระงานของอาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์ให้นับเฉพาะภาระงานท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์ 
หลัก โดยมีสัดส่วนอาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก 1 คน ต่อนักศึกษา 5 คน  

 การนับภาระงานของอาจารย์ท่ีปรึกษาการค้นคว้าอิสระ ก าหนดสัดส่วนอาจารย์ท่ีปรึกษา การ
ค้นคว้าอิสระ 1 คน ต่อนักศึกษา 15 คน  

 การนับภาระงานของอาจารย์ให้นับเฉพาะนักศึกษาท่ีลงทะเบียนรายวิชาวิทยานิพนธ์และ การ
ค้นคว้าอิสระรวมท้ังรักษาสถานภาพเท่าน้ัน  
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การด า เ นินง านให้ เป็น ไปตาม  
ตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงานเพื่อ การ
ประกันคุณภาพหลักสูตร และการ
เรียนการสอนตาม กรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิ ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ  

คณะกรรมการประกันคุณภาพภายในระดับอุดมศึกษา ในการประชุมครั้งท่ี 7/2558 เมื่อวันท่ี 24 
สิงหาคม 2558 มีมติเห็นชอบให้งดใช้เกณฑ์ข้อ 12 (การด าเนินงานให้เป็นไปตามตัวบ่งชี้ผล  
การด าเนินงานเพื่อการประกันคุณภาพหลักสูตรและการเรียนการสอนตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ 
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ) ของตัวบ่งชี้ที่ 1.1 ในองค์ประกอบท่ี 1 การก ากับมาตรฐาน มาเป็น เงื่อนไข
ในการตัดสินว่าหลักสูตร “ผ่าน” หรือ “ไม่ผ่าน” การก ากับมาตรฐาน  

 การก าหนดตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิขอให้ยึดตามประกาศ 
คณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง แนวทางการปฏิบัติตามกรอบมาตรฐานคุณวุ ฒิ  
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2558 ข้อ 3 ระบุว่า “ให้ถือว่าตัวบ่งชี้ผลการ
ด าเนินงาน ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ จ านวน 12 ตัวบ่งชี้ เป็นเพียงแนวทางเท่าน้ัน โดย
สถาบันอุดมศึกษา สามารถก าหนดตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิได้เอง 
ซ่ึงแต่ละหลักสูตรมี อิสระในการก าหนดตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงานท่ีใช้ในการติดตาม ประเมิน 
และรายงานคุณภาพ ของหลักสูตรประจ าปีท่ีระบุไว้ในหมวด 1 – 6 ของแต่ละหลักสูตรตาม  

 บริบทและวัตถุประสงค์ใน การผลิตบัณฑิต ทั้งน้ี ต้องได้รับความเห็นชอบหรืออนุมัติจากสภา
สถาบันอุดมศึกษาในระหว่างที่ สถาบันอุดมศึกษายังไม่สามารถเสนอขอปรับตัวบ่งชี้ใหม่ได้แล้ว
เสร็จ ให้ใช้ตัวบ่งชี้เดิมก่อนได้ หรือ หากหลักสูตรใดมีความประสงค์ก าหนดตัวบ่งชี้แบบเดิมก็
สามารถกระท าได้ กรณีหลักสูตรมี การปรับตัวบ่งชี้ใหม่ ให้น าเสนอส านักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษารับทราบในการปรับปรุง หลักสูตรคร้ังต่อไป”  

องค์ประกอบท่ี 2 บัณฑิต  
ตัวบ่งชี้ที่ 2.1 คุณภาพบัณฑิต 
ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ 
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ  

 ในกรณีหลักสูตรปรับปรุงที่ยังไม่ครบรอบ สถาบันอุดมศึกษาต้องประเมินตัวบ่งชี้ที่ 2.1 ด้วย 
แม้ว่า หลักสูตรน้ันจะยังไม่ครบรอบการปรับปรุงก็ตาม โดยน าผลการด าเนินงานของหลักสูตรใน
รอบที่ ผ่านมาใช้ประกอบการประเมิน  

 กรณีบัณฑิตที่มีอาชีพอิสระ ไม่ต้องเอามานับในการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต  

 ในกรณีบัณฑิตหลักสูตรนานาชาติเป็นนักศึกษาต่างชาติประมาณ 90% การประเมินบัณฑิตอาจ
ไม่ ถึงร้อยละ 20 เน่ืองจากเดินทางกลับประเทศไปแล้ว สามารถอนุโลมให้ใช้บัณฑิตที่เป็น
นักศึกษา ชาวไทยเป็นฐานในการคิด เช่น มีนักศึกษาต่างชาติ 90 คน มีนักศึกษาไทย 10 คน ให้
ประเมินโดย คิดจากนักศึกษาไทยจ านวน 10 คนเป็นฐานที่ 100%  

ตัวบ่งชี้ที่  2.2 (ปริญญาโทหรือ 
ป ริ ญ ญ า เ อ ก  )  ผ ล ง า น ข อ ง 
นักศึกษา และผู้ส าเร็จการศึกษา 
ในระดับปริญญาโทหรือปริญญา 
เ อ ก ที่ ไ ด้ รั บ ก า ร ตี พิ ม พ์ ห รื อ 
เผยแพร่  

การนับการตพีิมพ์เผยแพร่ผลงานของนักศึกษาและผู้ส าเร็จการศึกษา นับ ณ วันที่ได้รับการตีพิมพ์ 
ผลงานในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติมิได้นับจากวันทีไ่ด้รับการตอบรับ (Accepted)  

 กรณีวารสารทางวิชาการที่ไม่อยู่ในฐานข้อมูลตามประกาศ ก.พ.อ./ระเบียบคณะกรรมการ  
การอุดมศึกษา ว่าด้วยหลักเกณฑ์การพิจารณาวาสารทางวิชาการส าหรับการเผยแพร่ผลงานทาง 
วิชาการ พ.ศ. 2556 แต่สภาสถาบันอุดมศึกษาได้พิจารณาและให้ความเห็นชอบ แล้ว 
สถาบันอุดมศึกษาต้องแจ้งให้คณะกรรมการการอุดมศึกษารับทราบด้วย จึงจะสามารถนับ
ผลงาน ที่ตีพิมพ์ในวารสารดังกล่าวได้ ทั้งน้ี ประกาศฉบับดังกล่าวสามารถน ามาใช้ได้ถึงวันที่ 20 
ตุลาคม 2559 และใช้ได้เป็นการเฉพาะสถาบันเท่านั้น  

ตัวบ่งชี้ที่ 2.2 ร้อยละของบัณฑิต 
ปริญญาตรทีี่ได้งานท า  

กรณีหลักสูตรใหม่ไม่ต้องประเมินตัวบ่งชี้ที่ 2.1 และ 2.2 เน่ืองจากไม่มีผู้ส าเร็จการศึกษา ส าหรับ 
หลักสูตรปรับปรุงที่มีนักศึกษาเรียนอยู่ต้องประเมินตัวบ่งชี้ที่ 2.1 และ 2.2 ด้วย เน่ืองจากมีผู้ส าเร็จ 
การศึกษาแล้ว  

องค์ประกอบท่ี 3 นักศึกษา  
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ตัวบ่งชี้ที่ 3.1 การรับนักศึกษา  ในการพิจารณาเกี่ยวกับการรับเข้าและการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา ขอให้ดูเจตนารมณ์
ของ หลักสูตรว่าต้องการนักศึกษาที่มีคุณสมบัติอย่างไร และจัดเตรียมความพร้อมให้กับนักศึกษาที่
จะ ศึกษาในหลักสูตร โดยพิจารณาจาก มคอ.2 ที่ได้ระบุถึงปัญหาของนักศึกษาแรกเข้าและ การ
แก้ปัญหา  

ตัวบ่งชี้ที่ 3.3 ผลที่เ กิ ด กั บ 
นักศึกษา  

 “การจัดการข้อร้องเรียน” หมายถึง การอธิบายการจัดการข้อร้องเรียนที่มีนัยส าคัญ ไม่ได้เน้น
ที่ ปริมาณหรือจ านวนข้อร้องเรียน  

 การประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาเป็นการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาต่อ
กระบวนที่ ด าเนินการให้กับนักศึกษาตามกิจกรรมในตัวบ่งชี้ที่ 3.1 และ 3.2  

 อัตราการคงอยู่ของนักศึกษา คิดจากจ านวนนักศึกษาที่เข้าในแต่ละรุ่นลบด้วยจ านวนนักศึกษา
ที่ ออกทุกกรณีนับถึงสิ้นปีการศึกษาที่ประเมิน ยกเว้น การเสียชีวิต การย้ายสถานที่ท างานของ 
นักศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา คิดเป็นร้อยละของจ านวนที่รับเข้าในแต่ละรุ่นที่มีบัณฑิตส าเร็จ 
การศึกษาแล้ว  

 การคิดร้อยละของจ านวนนักศึกษาที่ยังคงอยู่ของแต่ละรุ่น ตัวอย่างการค านวนหลักสูตร 4 ปี  
 

 
ปีการศึกษา จ านวน

รับเขา้ 
จ านวนส าเร็จการศึกษา 

ตามหลักสตูร 
จ านวนที่ลาออกและคัด  
ชื่อออก สะสมจนถึงสิ้นปี 

การศึกษา 2562 2560 2561 2562 
2557  x    
2558   x   
2559    x  

 

      อัตราการส าเร็จการศึกษา =           x 100  
 
      อัตราการคงอยู ่           = (       -       ) x 100  
 
 

องค์ประกอบท่ี 4 อาจารย์  
ตัวบ่ งชี้ ท่ี  4 .1 การบริหารและ 
พัฒนา อาจารย์ –การนับ ผลงาน
ทางวิชาการของอาจารย์ ประจ า
หลักสูตร  

การบริหารและการพัฒนาอาจารย์ ให้หมายถึง อาจารย์ประจ าหลักสูตรเท่าน้ัน  

 กรณีผลงานวิจัยท่ีหน่วยงานหรือองค์กรระดับชาติว่าจ้างให้ด าเนินการให้ดูจากรายชื่อผู้วิจัยท่ี 
ปรากฏในสัญญาว่าจ้าง  

 พิจารณาจากผลงานของอาจารย์ประจ าหลักสูตรท่ีมีรายชื่อ ณ วันสิ้นสุดปีการศึกษาน้ันๆ โดยไม่ 
ต้องน าระยะเวลาในการประจ าหลักสูตรมาพิจารณา  

 กรณีอาจารย์ประจ าหลักสูตรปริญญาโท และปริญญาเอก ท่ีใช้อาจารย์ประจ าหลักสูตรชุดเดียวกัน 
การนับผลงานวิชาการสามารถนับได้ท้ัง 2 หลักสูตร  

 กรณีผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าท่ีอยู่คนละคณะ/สถาบัน ให้พิจารณาดังนี้  
- ในระดับหลักสูตร ให้นับเป็นผลงานของอาจารย์ประจ าหลักสูตรตามท่ีท าหน้าท่ีอาจารย์ 

ประจ าหลักสูตร  
- ในระดับคณะ ให้นับเป็นผลงานของอาจารย์ประจ าสังกัดคณะน้ัน ระดับสถาบันให้นับเป็น 

ผลงานเดียว แต่ถ้าอยู่คนละสถาบันก็นับตามสถาบันท่ีสังกัดของทุกคน  

 1 

 2 

 3 

 2 

 1 

 
3                      

 1  

 1 
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ตัวบ่ง ช้ีท่ี 4.3 ผลท่ีเ กิ ด กั บ 
อาจารย์  

ในการพิจารณาประเด็น ความพึงพอใจของอาจารย์ ให้พิจารณาความพึงพอใจของอาจารย์ประจ า 
หลักสูตรท้ัง 5 คน ท่ีได้ท าหน้าท่ีประจ าหลักสูตร เป็นการประเมินความพึงพอใจของอาจารย์ประจ า 
หลักสูตรต่อกระบวนการท่ีได้ด าเนินการให้กับอาจารย์ตามกิจกรรมต่างๆ ในตัวบ่งชี้ท่ี 4.1 และ 4.2  

 อัตราการคงอยู่ของอาจารย์ให้พิจารณาจากรายชื่ออาจารย์ประจ าหลักสูตรว่ามีการเปลี่ยนแปลง 
ในแต่ละปี ตั้งแต่หลักสูตรใหม่/ปรับปรุง ท่ีได้รับการอนุมัติ/เห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัยให้เปิด 
ด าเนินการ  

องค์ประกอบท่ี 5 หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน  
ตัวบ่งชี้ท่ี 5.1 สาระรายวิชาใน 
หลักสูตร  

การตีความกรณีหลักสูตรมีความทันสมัยและสอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงานหรือไม่ ควร
ดูท่ีเนื้อหาสาระรายวิชาท่ีเปิดสอนว่าทันสมัย เหมาะสมกับความเปลี่ยนแปลงของโลกหรือไม่  

ตัวบ่งชี้ท่ี 5.2 การวางระบบ ผู้สอน 
และกระบวนการจัด การเรียนการ
สอน  

ประเด็นการบูรณาการกับการบริการวิชาการทางสังคมไม่จ าเป็นต้องเป็นโครงการเดียวกับท่ีอยู่ใน 
แผนบริการทางวิชาการของสถาบันอุดมศึกษา แต่ให้ดูเจตนารมณ์ว่าเกิดผลการเรียนรู้ บรรลุตาม 
เป้าหมาย  

ตัวบ่งชี้ ท่ี 5.4 ผลการด าเนินงาน 
หลักสูตรตามกรอบมาตรฐ าน 
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ  

 คณะกรรมการการอุดมศึกษาได้มีประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง แนวทาง การปฏิบัติ
ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2558 ลงวันท่ี 26 พฤศจิกายน 
2558 ได้ก าหนดแนวทางการปฏิบัติตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา แห่งชาติ เพิ่มเติม
ไว้ดังนี้ ข้อ 2 ระบุว่า “กรณีท่ีสถาบันอุดมศึกษาจะจัดท ารายละเอียดของ รายวิชา รายละเอียดของ
ประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) รายงานผลการด าเนินงานของรายวิชา  

 รายงานผลการด าเนินการของประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) และรายงานผลการด าเนินงาน
ของ หลักสูตรในลักษณะอื่น สถาบันอุดมศึกษาสามารถด าเนินการจัดท าระบบเก็บข้อมูล
รายละเอียด ตามแนวทางของ มคอ.3 มคอ.4 มคอ.5 มคอ.6 และมคอ.7 โดยสามารถ
ปรับเปลี่ยนหัวข้อ รายละเอียดให้เหมาะสมกับบริบทเฉพาะของสถาบันอุดมศึกษานั้นๆ ได้ 
ทั้งนี้ ให้ค านึงถึง เจตนารมณ์ของการจัดท า มคอ.3 มคอ.4 มคอ.5 มคอ.6 และมคอ.7” ข้อ 3 
ระบุว่า “ให้ถือว่า ตัวบ่งช้ีผลการด าเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ จ านวน 12 ตัวบ่งช้ี 
เป็นเพียงแนวทาง เท่านั้น โดยสถาบันอุดมศึกษาสามารถก าหนดตัวบ่งช้ีผลการด าเนินงานตาม
กรอบมาตรฐาน คุณวุฒิได้เอง ซึ่งแต่ละหลักสูตรมีอิสระในการก าหนดตัวบ่งช้ีผลการด าเนินงาน
ที่ใช้ในการติดตาม ประเมิน และรายงานคุณภาพของหลักสูตรประจ าปีท่ีระบุไว้ในหมวด 1 – 6 
ของแต่ละหลักสูตร ตามบริบทและวัตถุประสงค์ในการผลิตบัณฑิต ทั้งนี้ ต้องได้รับความ
เห็นชอบหรืออนุมัติจาก สภาสถาบันอุดมศึกษา ในระหว่างที่สถาบันอุดมศึกษายังไม่สามารถ
เสนอขอปรับตัวบ่งช้ีใหม่ได้ แล้วเสร็จ ให้ใช้ตัวบ่งช้ีเดิมก่อนได้ หรือหากหลักสูตรใดมีความ
ประสงค์ก าหนดตัวบ่งช้ีแบบเดิมก็ สามารถกระท าได้ กรณีหลักสูตรมีการปรับตัวบ่งช้ีใหม่ ให้
น าเสนอส านักงานคณะกรรมการ การอุดมศึกษารับทราบ ในการปรับปรุงหลักสูตรครั้งต่อไป”  

 ในประเด็นตัวบ่งช้ีผลการด าเนินงานตาม TQF ข้อ 8 อาจารย์ใหม่ (ถ้ามี) ทุกคนได้รับ การ
ปฐมนิเทศหรือค าแนะน าด้านการจัดการเรียนการสอน ค าว่า “อาจารย์ใหม่” ให้หมายถึง 
อาจารย์ประจ าหลักสูตรที่เพิ่งย้ายเข้ามาอยู่ในหลักสูตรใหม่ แม้ว่าจะเป็นอาจารย์เก่าที่มา
จาก หลักสูตร/ภาควิชาอ่ืนก็ถือว่าเป็นอาจารย์ใหม่  

 ในประเด็นตัวบ่งช้ีผลการด าเนินงานตาม TQF ข้อ 11 ระดับความพึงพอใจของนักศึกษา ปี
สุดท้าย/บัณฑิตใหม่ที่มีต่อคุณภาพหลักสูตร เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0 
กรณี หลักสูตรใหม่ที่ยังไม่มีบัณฑิตไม่ต้องประเมินประเด็นนี้แต่หากเป็นหลักสูตรปรับปรุง
ต้องประเมิน ประเด็นนี้ด้วย  
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องค์ประกอบท่ี 6 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้  
ตัวบ่งช้ีที่ 6.1 สิ่งสนับสนุนการ 
เรียนรู้  

ให้หลักสูตรระบุสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ที่จ าเป็นส าหรับหลักสูตรให้ชัดเจน ไม่ต้องพิจารณา สิ่ง
สนับสนุนท่ัวไป เช่น ห้องเรียน เครื่องฉาย LCD เป็นต้น  

การประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะและสถาบัน  
องค์ประกอบท่ี 1 การผลิตบัณฑติ  
ตัว บ่งชี้ ที่  1 .1  ผลการบริหาร 
จัดการหลักสูตรโดยรวม  

ในการค านวณค่าคะแนน หากหลักสูตรใช้ระบบอื่นที่ไม่ใช่ของ สกอ. ไม่ต้องนามาคานวณ ทั้งตัว 
ตั้งตัวหาร 

 ทุกหลักสูตรที่มีการจัดการเรียนการสอน (แม้ว่าจะเป็นหลักสูตรที่ขอปิดดาเนินการแล้วแต่ยังมี 
นักศึกษาคงค้างอยู่) ให้นามาคานวณด้วยทั้งตัวตั้งและตัวหาร โดยใช้เฉพาะตัวบ่งชี้ที่เกี่ยวข้อง 
เท่านั้น  

องค์ประกอบท่ี 2 การวิจัย  
ตัวบ่งชี้ที่  2.1 ระบบและกลไก 
งานวิ จัย งานสร้างสรรค์ และ 
นวัตกรรม  

ในการประเมินเกณฑ์ ข้อ 5 – 6 ถ้ามีระบบของสถาบันอุดมศึกษาแล้ว คณะก็ไม่ต้องท าอีก แต่ควร 
เขียนว่าคณะท าอะไรบ้างเพื่อให้เป็นไปตามระบบที่สถาบันอุดมศึกษาด าเนินการ  

ตัวบ่งชี้ที่ 2.2 เงินสนับสนุน 
งานวิจัย และงานสร้างสรรค์  

ในการคิดคะแนนระดับคณะ ให้คิดแยกกลุ่มสาขาก่อนแล้วนามาคานวณเป็นคะแนนเฉลี่ย  

 กรณีการคิดคะแนนระดบัสถาบัน ให้รวมคะแนนของทกุคณะหารด้วยจ านวนคณะ  
 
 
 

องค์ประกอบท่ี 3 การบริการวิชาการ  
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ตัวบ่งชี้ที่ 3. 1 การบริการวิชาการ
แก่สังคม  

 ค าว่า “แผนการใช้ประโยชน์” แผนการใช้ประโยชน์อาจจะระบุไว้ในแผนหรือในโครงการก็ได้ 
แต่ ขอให้ดูเจตนารมณ์ว่ามีการต่อยอดการดาเนินงานโดยมีการบูรณาการกับงานอื่นๆ และมี 
การวางแผนหรือมีแนวทางที่จะน าไปใช้ประโยชน์  

องค์ประกอบท่ี 4 ด้านศิลปะและวฒันธรรมและความเปน็ไทย  
ตัวบ่งชี้ที่ 4.1 ระบบและกลไก 
ด้านศิลปวัฒนธรรมและความ 
เป็นไทย  

 การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม หมายถึง ศิลปะและวัฒนธรรมของไทยและท้องถิ่นไทย  

 การประเมินความส าเร็จตามตัวบ่งชี้ที่วัดความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผน ให้ดูตาม 
เจตนารมณ์ของวัตถุประสงค์ของแผนเพื่อให้เกิดการด าเนินกิจกรรมให้มีความเหมาะสม  

 ชิ้นงานที่ได้รับรางวัลระดับชาติไม่ได้หมายความว่าเป็น “การสร้างมาตรฐานด้านศิลปะและ 
วัฒนธรรมซ่ึงเป็นที่ยอมรับในระดับชาติ”  

องค์ประกอบท่ี 5 การบริหารจดัการ  
ตัวบ่งชี้ที่ 5.1 การบริหารของ 
คณะ/สถาบันเพื่อการกากับ 
ติดตาม ผลลัพธ์ตามพันธกิจ กลุ่ม
สถาบัน และเอกลกัษณ์ของ 
คณะ/สถาบัน  

 ค าว่า “การกระท าที่ขาดธรรมาภิบาล” อาจตรวจสอบจากข้อมูลเชิงประจักษ์ ที่สะท้อนจาก 
การฟ้องร้อง ร้องเรียน (ถ้ามี) ที่ได้ข้อสรุปหรือหลักฐานเชิงประจักษ์แล้วว่าได้มีการกระท า
เช่นน้ัน จริง ไม่ใช่เป็นเพียงการรายงานประสิทธิภาพและความโปร่งใสในการบริหารงานของ 
สถาบันอุดมศึกษาเท่านั้น  

 ค าว่า “การบริหารความเสี่ยง” เป็นการระมัดระวังสิ่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคต ให้พิจารณาจาก 
ภาพรวมของความเสี่ยง ไม่ต้องตรวจสอบความเสี่ยงทุกประเภท ซ่ึงเจตนารมณ์ของเกณฑ์ข้อนี้
คือ เพื่อประเมินมาตรการที่ได้ด าเนินการตามแผนการจัดการความเสี่ยงว่ามีผลอย่างไร  
ต่อระดับความ เสี่ยงที่ได้ประเมินไว้แต่แรก  
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ความสัมพันธ์ของเกณฑ์คุณภาพ AUN – QA 
 

AUN-QA Criterion  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1  
1.1 1.2 

1.3 2.1 2.2 3.1 3.2 4.2 4.3 5.1 5.3 6.4 
   10.1 

10.3 
11.5 

2  1.1 1.2 
2.1 2.2 

2.3 
3.1 3.2 

3.3 4.2 
5.1 5.2 

5.3 6.4 
 

8.4 
  

11.5 

3  1.1 1.2 
2.1 2.2 

2.3 
3.1 3.2 

3.3 4.2 4.3 
5.1 5.2 

5.3 6.4 
   10.2 

10.3 

11.5 

4  1.1 1.2 2.1 2.2 3.1 3.2 
4.1 4.2 

4.3 
5.1 6.4 

 

8.5 

9.1 
9.2 
9.3 
9.4 

10.3 11.5 

5  

1.1 1.2 

2.1 2.2 
2.3 

3.1 3.2 

4.1 4.2 5.1 5.2 
5.3 5.4 

5.5 6.4 

 
8.3 
8.4 
8.5 

 

10.3 11.5 

6  
1.1 1.2 

1.3 
2.3 

3.1 3.2 
3.3 

4.1 4.2 
4.3 

5.1 5.2 
5.3 5.4 

6.1 6.2 
6.3 6.4 
6.5 6.6 

6.7 

 

8.3 
8.4 

9.1 
9.2 
9.3 
9.4 

10.1 
10.3 
10.4 
10.6 

11.4 
11.5 

       7.1 

8.5 

9.1   

7  
      7.2 7.3 

7.4 
9.2 
9.3 
9.4 

10.1 
10.5 
10.6 

11.5 

       7.5 9.5   

8  

 

2.3 

 

4.1 4.2 
4.3 

5.2 5.3 
5.4 5.5 

6.4 7.3 7.5 

8.1 
8.2 
8.3 
8.4 
8.5 

9.1 
9.2 
9.3 
9.4 
9.5 

10.1 
10.3 
10.4 
10.5 
10.6 

11.4 
11.6 

9  

   

4.2 4.3 

 

6.7 

7.1 7.2 
7.3 7.4 

7.5 8.5 

9.1 
9.2 
9.3 
9.4 
9.5 

10.5 
10.6 

11.4 
11.5 

10  1.3 

 

3.1 3.2 
3.3 

4.1 4.2 
4.3 

5.1 5.2 
5.3 5.4 

5.5 
6.7 7.3 

8.3 
8.4 
8.5 

9.1 
9.2 
9.3 
9.4 
9.5 

10.1 
10.2 
10.3 
10.4 
10.5 
10.6 

11.5 

11  1.3 2.3 3.3 4.2 4.3 
5.2 5.4 

5.5 

6.1 6.2 
6.3 6.4 
6.5 6.6 

7.2 7.3 
7.4 7.5 

8.3 
8.4 
8.5 

9.1 
9.2 
9.3 
9.4 
9.5 

10.5 
10.6 

11.1 
11.2 
11.3 
11.4 
11.5 



  
 

174   
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กฎกระทรวง การประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.2561
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