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บทที่ 1 

การประกนัคุณภาพการศึกษาภายในระดบัอุดมศึกษา 
             

1.  เหตุผลและความจ าเป็นของการประกนัคุณภาพการศึกษาระดับอดุมศึกษา 
 

 1.1  ความจ าเป็นของการประกนัคุณภาพการศึกษา 

ภารกิจหลกัท่ีสถาบนัอุดมศึกษาจะตอ้งปฏิบติัมี 4 ประการ คือ การผลิตบณัฑิต การวิจยั  การให้บริการ
ทางวิชาการแก่สังคม และการท านุบ ารุงศิลปะและวฒันธรรม การด าเนินการตามภารกิจทั้ ง 4 ประการดงักล่าว         
มีความส าคญัอย่างยิ่งต่อการพฒันาประเทศทั้งระยะสั้นและระยะยาว ปัจจุบนัมีปัจจยัภายใน และภายนอกหลาย
ประการท่ีท าให้การประกันคุณภาพการศึกษาในระดับอุดมศึกษาเป็นส่ิงจ าเป็นท่ีจะต้องเร่งด าเนินการ ปัจจัย           
ดงักล่าวคือ 

1) คุณภาพของสถาบันอุดมศึกษาและบัณฑิตภายในประเทศแนวโน้มแตกต่างกันมากข้ึนซ่ึงจะ
ก่อใหเ้กิดผลเสียแก่สงัคมโดยรวมของประเทศในระยะยาว 

2) ความทา้ทายของโลกาภิวตัน์ต่อการอุดมศึกษา ทั้งในประเดน็การบริการการศึกษาขา้มพรมแดน และ
การเคล่ือนยา้ยนักศึกษาและบัณฑิต การประกอบอาชิพของบัณฑิตในอนาคต  อนัเป็นผลจาก การรวมตวัของ
ประเทศในภูมิภาคอาเซียน ซ่ึงทั้งสองประเดน็ตอ้งการการรับประกนัของคุณภาพการศึกษา 

3) สถาบนัอุดมศึกษามีความจ าเป็นท่ีจะตอ้งสร้างความมัน่ใจแก่สังคมว่าสามารถพฒันาองคค์วามรู้และ
ผลิตบณัฑิต ตอบสนองต่อยทุธศาสตร์ การพฒันาประเทศใหม้ากข้ึน ไม่วา่จะเป็นการสร้างขีด ความสามารถในการ
แข่งขนัระดบัสากล การพฒันาภาคการผลิตจริงทั้งอุตสาหกรรมและบริการ การพฒันา อาชีพ คุณภาพชีวิต ความ
เป็นอยูร่ะดบัทอ้งถ่ินและชุมชน 

4) สถาบันอุดมศึกษาจะตอ้งให้ขอ้มูลสาธารณะ  (public information) ท่ีเป็นประโยชน์ต่อผูมี้ส่วนได้
ส่วนเสีย ทั้งนกัศึกษา ผูจ้า้งงาน ผูป้กครอง รัฐบาล และประชาชนทัว่ไป 

5) สังคมตอ้งการระบบอุดมศึกษาท่ีเปิดโอกาสให้ผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียมีส่วนร่วม (participation) มีความ
โปร่งใส (transparency) และมีความรับผิดชอบซ่ึงตรวจสอบได ้(accountability) ตามหลกัธรรมาภิบาล 

6) พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542  แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี  2) พ.ศ. 2545 ก าหนดให้
สถานศึกษาทุกแห่งจดัใหมี้ระบบการประกนัคุณภาพภายใน รวมถึงให้มีส านกังานรับรองมาตรฐาน และประเมิน
คุณภาพการศึกษาท าหนา้ท่ีประเมินคุณภาพภายนอก โดยการประเมินผลการจดัการศึกษาของสถานศึกษา 

7) คณะกรรมการการอุดมศึกษาได้ประกาศใช้มาตรฐานการอุดมศึกษา  เม่ือวนัท่ี 7 สิงหาคม 2549      
เพ่ือเป็นกลไก ก ากับมาตรฐานระดับกระทรวง ระดับคณะกรรมการการอุดมศึกษา  และระดับหน่วยงาน              
โดยทุกหน่วยงานระดบัอุดมศึกษาจะไดใ้ชเ้ป็นกรอบการด าเนินงานประกนัคุณภาพการศึกษา 



2 
 

คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 
 

8) กระทรวงศึกษาธิการได้มีประกาศกระทรวงศึกษาธิการ  เร่ือง  กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ 
ระดบัอุดมศึกษาแห่งชาติ เม่ือวนัท่ี 2 กรกฎาคม 2552 และคณะกรรมการการอุดมศึกษาไดป้ระกาศแนว ทางการ
ปฏิบติัตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดบัอุดมศึกษาแห่งชาติ เม่ือวนัท่ี 16 กรกฎาคม 2552 เพ่ือให้การจดัการศึกษา
ระดบัอุดมศึกษาเป็นไปตามมาตรฐานการอุดมศึกษาและเพ่ือการประกนัคุณภาพของบณัฑิตในแต่ละระดบัคุณวุฒิ
และสาขาวิชา 

9) กระทรวงศึกษาธิการไดมี้ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ  เร่ืองมาตรฐานสถาบนัอุดมศึกษาเม่ือวนัท่ี 
24 เมษายน 2554 เพ่ือเป็นกลไกส่งเสริมและก ากบัให้สถาบนัอุดมศึกษาจดัการศึกษาให้มีมาตรฐานตามประเภท
หรือกลุ่มสถาบนัอุดมศึกษา 4 กลุ่ม 

 
1.2  วตัถุประสงค์ของการพฒันาระบบประกนัคุณภาพการศึกษา 

สถาบนัอุดมศึกษาร่วมกับต้นสังกดัจ าเป็นตอ้งพฒันาระบบและกลไกการประกนัคุณภาพการศึกษา     
โดยมีวตัถุประสงคด์งัน้ี 

1. เพ่ือให้สถาบนัไดมี้พฒันามุ่งสู่วิสัยทศัน์ และยกระดบัขีดความสามารถในการแข่งขนั โดยระบบ
ดังกล่าวจะต้องเป็นไปตามเจตนารมณ์ของ พ.ร.บ. และเป็นไปตามกรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว มาตรฐาน
ระดบัชาติ และนานาชาติ 

2. เพ่ือตรวจสอบและประเมินผลการด าเนินงานตั้ งแต่ระดับหลกัสูตร คณะวิชา หรือหน่วยงาน
เทียบเท่า และสถาบันอุดมศึกษาในภาพรวม ตามระบบคุณภาพกลไกท่ีสถาบันนั้นๆ ก าหนดข้ึน โดยวิเคราะห์
เปรียบเทียบผลการด าเนินงานตามตวับ่งช้ีในองคป์ระกอบคุณภาพต่างๆ วา่เป็นไปตามเกณฑแ์ละไดม้าตรฐาน 

3. เพ่ือให้หลกัสูตร คณะวิชาหรือหน่วยงานเทียบเท่าและสถาบนัอุดมศึกษาทราบสถานภาพของ
ตนเองอนัจะน าไปสู่การก าหนดแนวทางในการพฒันาคุณภาพไปสู่เป้าหมาย (targets) และเป้าหมายสงค์ (goals) 
ท่ีตั้งไวต้ามจุดเนน้ของตนเอง 

4. เพ่ือให้ได้ข้อมูลท่ีสะท้อนจุดแข็ง จุดท่ีควรปรับปรุง ตลอดจนข้อเสนอแนะในการพัฒนาการ
ด าเนินงานเพ่ือน าไปปรับปรุงผลการด าเนินงานในแต่ละระดบัอย่างต่อเน่ือง เพ่ือยกระดบัขีดความสามารถของ
สถาบนั 

5. เพ่ือให้ขอ้มูลสาธารณะท่ีเป็นประโยชน์ต่อผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย ท าให้มัน่ใจว่าสถาบนัอุดมศึกษา
สามารถสร้างผลผลิตทางการศึกษาท่ีมีคุณภาพและไดม้าตรฐานตามท่ีก าหนด 

6. เพ่ือใหห้น่วยงานตน้สงักดัของสถาบนัอุดมศึกษาและหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง มีขอ้มูลพ้ืนฐานท่ีจ าเป็น
ส าหรับการส่งเสริมสนบัสนุนการจดัการอุดมศึกษาในแนวทางท่ีเหมาะสม 
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2. กฎหมายทีเ่กีย่วข้องกบัการประกนัคุณภาพการศึกษา 
 
2.1 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 ที่ เกี่ยวข้องกับการประกัน
คุณภาพการศึกษาระดบัอุดมศึกษา 

พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  พ .ศ . 2542 แก้ไขเพ่ิมเติม  (ฉบับท่ี  2) พ .ศ . 2545 ได้ก าหนด 
จุดมุ่งหมายและหลกัการของการจดัการศึกษาท่ีมุ่งเนน้คุณภาพและมาตรฐาน โดยก าหนดรายละเอียดไดใ้นหมวด 6 
มาตรฐานและการประกนัคุณภาพการศึกษา ซ่ึงประกอบดว้ย “ระบบการประกนัคุณภาพภายใน” และ “ระบบการ
ประกนัคุณภาพภายนอก ” เพ่ือใชเ้ป็นกลไกในการผดุงรักษาคุณภาพและมาตรฐานของ สถาบนัอุดมศึกษา 

การประกนัคุณภาพภายใน เป็นการสร้างระบบและกลไกในการพฒันา ติดตามตรวจสอบและ ประเมิน
การด าเนินงาน ของสถานศึกษาให้เป็นไปตามนโยบาย เป้าหมายและระดับคุณภาพตามมาตรฐานท่ีก าหนด       
โดยสถานศึกษาและหรือหน่วยงานสังกดั โดยหน่วยงานตน้สังกดัและสถานศึกษาก าหนดใหมี้ระบบการประกนั
คุณภาพภายในสถานศึกษาและใหถื้อวา่การประกนัคุณภาพภายในเป็นส่วนหน่ึงของกระบวนการบริหารการศึกษา
ท่ีต้องด าเนินการอย่างต่อเน่ือง มีการจัดท ารายงานประจ าปีท่ีเป็นรายงานประเมินคุณภาพภายในเสนอต่อ           
สภาสถาบนั หน่วยงานตน้สงักดัและหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งเพ่ือพิจารณาและเปิดเผยต่อ สาธารณชนเพ่ือน าไปสู่การ
พฒันาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาและเพ่ือรองรับการประกนัคุณภาพภายนอก 

การประกันคุณภาพภายนอก เป็นการประเมินคุณภาพการจัดการศึกษาเพ่ือให้มีการติดตาม และ
ตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  โดยค านึงถึงความมุ่งหมาย หลกัการ และแนวการ       
จดัการศึกษาในแต่ละระดบั ซ่ึงประเมินโดย “ส านกังานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องคก์าร
มหาชน) หรือเรียกช่ืออย่างย่อว่า “สมศ.” พระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แกไ้ขเพ่ิมเติม (ฉบบัท่ี2) 
พ.ศ. 2545 ไดก้ าหนดให้สถานศึกษาทุกแห่งตอ้งไดรั้บการประเมินคุณภาพภายนอกอย่างนอ้ย 1 คร้ังในรอบ 5 ปี 
นบัตั้งแต่การประเมินคร้ังสุดทา้ย และเสนอผลการประเมิน ต่อหน่วยงานท่ี เก่ียวขอ้งและสาธารณชน 

 
2.2  กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2551 -2565) และแผนพัฒนาการศึกษา ระดับอุดมศึกษา 
ฉบับที ่11 (พ.ศ. 2555 – 2559) 

กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี ฉบับท่ี 2 (พ.ศ. 2551-2565) ไดก้ าหนดแนวทางการพฒันาและ 
แกปั้ญหาอุดมศึกษาท่ีไร้ทิศทาง ซ ้าซอ้น ขาดคุณภาพ และขาดประสิทธิภาพ โดยใชก้ลไกการประเมิน คุณภาพและ
มาตรฐานการศึกษาเป็นกลไกหลักในการด าเนินการ  กล่าวคือ ให้มีการสร้างกลไก  การประเมิน คุณภาพ
สถาบนัอุดมศึกษาตามพนัธกิจของสถาบนัในแต่ละกลุ่ม ซ่ึงมีพ้ืนท่ีบริการและจุดเน้นระดบัการศึกษาท่ีต่างกนั 
รวมทั้งมีพนัธกิจและบทบาทในการพฒันาสังคมและเศรษฐกิจของประเทศต่างกนัตามความ หลากหลาย ทั้งการ
พฒันาฐานราก สังคม เศรษฐกิจรวมถึงการกระจายอ านาจในระดบัทอ้งถ่ิน การขบัเคล่ือน ภาคการผลิตในชนบท 
ทอ้งถ่ินและระดบัประเทศ จนถึงการแข่งขนัในโลกาภิวตัน์ ซ่ึงระบบอุดมศึกษาแต่ละ กลุ่มเหล่าน้ี จะน าไปสู่การ
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เปล่ียนแปลงอุดมศึกษา และส่งผลกระทบท่ีเป็นประโยชน์ต่อประเทศอย่างมี นยัส าคญั อาทิ สามารถสร้างความ
เป็นเลิศไดต้ามพนัธกิจของตวัเอง สามารถตอบสนองต่อยทุธศาสตร์การ พฒันาประเทศดีข้ึน ส่งผลเชิงบวกต่อการ
ผลิต พฒันาและการท างานของอาจารย์ สามารถปรับจ านวนของ บณัฑิตในสาขาท่ีเป็นความตอ้งการของสังคม     
ลดการว่างงาน โดยท่ีสถาบนัอุดมศึกษาในกลุ่มเหล่าน้ีมีกลไก ร่วมกนัในการประกนัคุณภาพ เพ่ือให้นักศึกษา
สามารถต่อยอด ถ่ายโอนแลกเปล่ียนกนัไดร้ะหว่างกลุ่ม และ  ในระยะยาวการประเมินคุณภาพควรน าไปสู่ระบบ
รับรองวิทยฐานะ (accreditation) ท่ีนักศึกษาและสาธารณะ ให้ความเช่ือถือ  เป็นฐานและเง่ือนไขในการจดัสรร
งบประมาณ ของรัฐ และการสนบัสนุนจากภาคเอกชน รวมทั้งการโอนยา้ยหน่วยกิต 

จากกรอบแผนอุ ดม ศึ กษ าระยะยาว  15  ปี  ดังก ล่ าว  กระทรวงศึกษ าธิการได้ มี ป ระกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ เร่ือง มาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา ในปี 2551 ก าหนดประเภทหรือกลุ่มสถาบันศึกษา         
เป็น 4 กลุ่ม คือ  

กลุ่ ม ก  วิทยาลัยชุมชน   หมายความถึง สถาบันท่ีเน้นการผลิตบัณฑิตระดับต ่ ากว่าปริญญาตรี               
จดัฝึกอบรมสนองตอบความตอ้งการของทอ้งถ่ิน เพ่ือเตรียมก าลงัคนท่ีมีความรู้เขา้สู้ภาคการผลิตจริงในชุมชน 
สถาบนัสนบัสนุนรองรับการเปล่ียนอาชีพพ้ืนฐาน เช่น แรงงานท่ีออกจากภาคเกษตร เป็นแหล่งเรียนรู้ท่ีส่งเสริมให้
ประชาชนไดมี้โอกาสเรียนรู้ตลอดชีวิต อนัจะน าไปสู่ความเขม้แขง็ของชุมชนและการพฒันาท่ีย ัง่ยืน 

กลุ่ม ข  สถาบันที่เน้นระดับปริญญาตรี  หมายความถึง สถาบนัท่ีเนน้การผลิตบณัฑิตระดบั ปริญญาตรี 
เพ่ือให้ไดบ้ณัฑิตท่ีมีความรู้ความสามารถเป็นหลกัในการขบัเคล่ือนการพฒันาและการ เปล่ียนแปลงในระดบั
ภูมิภาค สถาบนัมีบทบาทในการสร้างความเขม้แข็งให้กบัหน่วยงาน ธุรกิจ และบุคคลในภูมิภาค เพ่ือรองรับการ
ด ารงชีพ สถาบนัอาจมีการจดัการเรียนการสอนในระดบับณัฑิตศึกษา โดยเฉพาะระดบัปริญญาโทดว้ยกไ็ด ้

กลุ่ม ค  สถาบันเฉพาะทาง    หมายความถึง สถาบนัท่ีเน้นการผลิตบณัฑิตเฉพาะทางหรือเฉพาะกลุ่ม
สาขาวิชา ทั้งสาขาวิชาทางวิทยาศาสตร์กายภาพ วิทยาศาสตร์ชีวภาพ สงัคมศาสตร์หรือมนุษยศาสตร์ รวมทั้งสาขา
วิชาชีพเฉพาะทาง สถาบันอาจเน้นการท าวิทยานิพนธ์หรือการวิจัย  หรือเน้นการผลิตบัณฑิตท่ีมีความรู้ 
ความสามารถ ทกัษะและสมรรถนะในการประกอบอาชีพระดบัสูง หรือเน้นทั้งสองดา้น รวมทั้งสถาบนัอาจมี
บทบาทในการพฒันาภาคการผลิตจริงทั้งอุตสาหกรรมและบริการ สถาบนัในกลุ่มน้ีอาจจ าแนกไดเ้ป็น 2 ลกัษณะ
คือ ลกัษณะท่ี 1 เป็นสถาบนัท่ีเนน้ระดบับณัฑิตศึกษา และลกัษณะท่ี 2 เป็นสถาบนั ท่ีเนน้ระดบัปริญญาตรี 

กลุ่ม ง สถาบันที่เน้นการวิจัยขั้นสูงและผลิตบัณฑิตระดับบัณฑิตศึกษาโดยเฉพาะระดับปริญญาเอก  
หมายความถึง สถาบนัท่ีเน้นการผลิตบัณฑิตระดบับัณฑิตศึกษาโดยเฉพาะระดบัปริญญาเอก และเน้นการท า
วิทยานิพนธ์และการวิจยัรวมถึงการวิจยัหลงัปริญญาเอก สถาบนัเนน้การผลิตบณัฑิตท่ีเป็นผูน้ าทางความคิดของ
ประเทศ สถาบันมีศกัยภาพในการขบัเคล่ือนอุดมศึกษาไทยให้อยู่ในแนวหน้าระดบัสากล มุ่งสร้างองค์ความรู้
ทฤษฎี และขอ้คน้พบใหม่ทางวิชาการ 

ดงันั้น การประกนัคุณภาพการศึกษาจึงตอ้งสร้างกลไกการประเมินคุณภาพใหส้อดรับกบัการ แบ่งกลุ่ม
สถาบนัอุดมศึกษา 4 กลุ่มดงักล่าว 
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แผนพฒันาการศึกษาระดบัอุดมศึกษา ฉบบัท่ี 11 (พ.ศ. 2555 – 2559) ก าหนดใหอุ้ดมศึกษาไทยในช่วงปี 
2555-2559 ตอ้งมีการพฒันาอย่างกา้วกระโดด เพ่ือเป็นแหล่งความรู้ท่ีตอบสนองการแกไ้ขปัญหาวิกฤตและช้ีน า  
การพฒันาอย่างย ัง่ยืนของชาติ และทอ้งถ่ินโดยเร่งสร้างภูมิคุม้กนัในประเทศให้เขม้แข็งข้ึนภายใตห้ลกัปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง และตอ้งส่งเสริมการพฒันาประเทศให้สามารถแข่งขนัไดใ้นประชาคมอาเซียนและประชาคม
โลก โดยให้ความส าคญักบัการพฒันาคนและสังคมไทยให้มีคุณภาพ ผลิตก าลงัคนท่ีมีศกัยภาพตรงตามความ
ต้องการของตลาดแรงงาน สามารถท างานเพ่ือด ารงชีพตนเอง และเพ่ือช่วยเหลือสังคม มีคุณธรรม มีความ
รับผิดชอบ และมีสุขภาวะทางกายและจิตใจ รวมทั้งพฒันาอาจารยใ์ห้ เป็นมืออาชีพ และผูเ้ช่ียวชาญมืออาชีพให้
เป็นอาจารย ์พฒันาวิชาชีพอาจารยใ์ห้เป็นท่ียอมรับของสังคมมีการจดัการเพ่ือพัฒนาเศรษฐกิจ ของประเทศไทย
โดยใช้ความรู้ เทคโนโลยี และนวตักรรม ความคิด สร้างสรรค์บนพ้ืนฐานการผลิตและการบริโภคท่ีเป็นมิตร                  
ต่อส่ิงแวดลอ้ม ซ่ึงจะน าไปสู่การพฒันาเพ่ือประโยชนสุ์ขท่ีย ัง่ยืนของประเทศไทย ทั้งน้ีโดยอาศยัการบริหารจดัการ
อุดมศึกษาเชิงรุก  และพระราชบัญญัติอุดมศึกษา  เป็นเคร่ืองมือส าคัญในการขับเคล่ือนวิสัยทัศน์  ปี  2559 
“อุดมศึกษาเป็นแหล่งองคค์วามรู้และพฒันาก าลงัคนระดบัสูงท่ีมีคุณภาพเพ่ือการพฒันาชาติอยา่งย ั้งยืน สร้างสงัคม
การเรียนรู้ ตลอดชีวิตตามแผนพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ ฉบบัท่ี 11 (พ.ศ. 2555-2559) บนพ้ืนฐานปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง มีบทบาทสูงในสงัคมประชาคมอาเซียนและมุ่งสู่คุณภาพอุดมศึกษานานาชาติ” 

 
2.3  มาตรฐานการอุดมศึกษา  

ท่ีปรากฏตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ  ลงวนัท่ี 7 สิงหาคม 2549 ประกอบดว้ยมาตรฐาน 3 ดา้น 
ไดแ้ก่  มาตรฐานดา้นคุณภาพบณัฑิต มาตรฐานดา้นการบริหารจดัการการอุดมศึกษา และมาตรฐานดา้นการสร้าง
และพฒันาสงัคมฐานความรู้และสงัคมแห่งการเรียนรู้ มาตรฐานยอ่ยทั้ง 3 ดา้นน้ี อยูใ่นมาตรฐานการศึกษาของชาติ
ท่ีประกอบดว้ยมาตรฐานย่อย 3 มาตรฐานเช่นกนั  คือ มาตรฐานท่ี 1 คุณลกัษณะของคนไทยท่ีพึงประสงค์ ทั้งใน
ฐานะพลเมืองและพลโลก มาตรฐานท่ี 2 แนวการจดัการศึกษา มาตรฐานท่ี 3 แนวการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้/
สังคมแห่งความรู้ แต่ละมาตรฐานย่อยของมาตรฐานการอุดมศึกษาจะมีความสอดคลอ้งและสัมพนัธ์กบัมาตรฐาน
ยอ่ยของมาตรฐานการศึกษาของชาติ เพ่ือใหก้ารพฒันาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาบรรลุตามจุดมุ่งหมายและ
หลกัการของการจดัการศึกษาของชาติ 

นอกเหนือจากมาตรฐานการอุดมศึกษาท่ีเป็นมาตรฐานแม่บทแลว้ คณะกรรมการการอุดมศึกษาไดจ้ดัท า 
มาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา  ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ  พ .ศ . 2551 เพ่ื อน าไป สู่การพัฒนา 
สถาบันอุดมศึกษาตามกลุ่มสถาบันท่ีมีปรัชญา วตัถุประสงค์ และพนัธกิจในการจดัตั้ งท่ีแตกต่างกนัไดอ้ย่างมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล ประกอบดว้ยมาตรฐานหลกั 2 ดา้น คือ มาตรฐานดา้นศกัยภาพและความพร้อมใน
การจัดการศึกษา  และมาตรฐานด้านการด าเนินการตามภารกิจของสถาบันอุดมศึกษา และก าหนดกลุ่ม
สถาบนัอุดมศึกษาเป็น 4 กลุ่ม ไดแ้ก่ กลุ่ม ก วิทยาลยัชุมชน กลุ่ม ข สถาบนัท่ีเนน้ระดบัปริญญาตรี กลุ่ม ค สถาบนั
เฉพาะทาง และกลุ่ม ง สถาบนัท่ีเนน้การวิจยัขั้นสูงและผลิตบณัฑิตระดบับณัฑิตศึกษา โดยเฉพาะระดบัปริญญา
เอก นอกจากนั้น ยงัได้จัดท า กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2552 เพ่ือให้เป็นไปตาม
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มาตรฐานการอุดมศึกษาและเพ่ือเป็นการประกันคุณภาพบัณฑิตในแต่ละระดับ คุณวุฒิและสาขาวิชา โดย
ก าหนดให้คุณภาพของบณัฑิตทุกระดบัคุณวุฒิและสาขาวิชาตอ้งเป็นไปตามมาตรฐานผลการเรียนรู้อย่างนอ้ย 5 
ดา้น คือ ดา้นคุณธรรม จริยธรรม ดา้นความรู้ ดา้นทกัษะทางปัญญา ดา้นทกัษะความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ และดา้นทกัษะการวิเคราะห์เชิงตวัเลข การ ส่ือสาร และการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศ 

 

2.4   กฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลกัเกณฑ์ และวธีิการประกนัคุณภาพการศึกษา 

หลังจากท่ีพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 มีผลบังคับใช้ ส านักงานคณะกรรมการ          
การอุดมศึกษา (ทบวงมหาวิทยาลยัเดิม) ในฐานะหน่วยงานต้นสังกดัท่ีท าหน้าท่ีก ากบัดูแลสถาบันอุดมศึกษา         
ได้เสนอระบบการประกันคุณภาพการศึกษาให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาเพ่ือให้สอดคล้องกับเจตนารมณ์แห่ง 
พระราชบญัญติัฉบบัดงักล่าว ซ่ึงคณะรัฐมนตรีในการประชุมเม่ือวนัท่ี 21 มีนาคม 2543 ไดมี้มติเห็นชอบกบัระบบ
ประกนัคุณภาพการศึกษาของส านกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (ทบวงมหาวิทยาลยัเดิม) ซ่ึงต่อมาไดจ้ดัท า
เป็นประกาศทบวงมหาวิทยาลัย  เร่ือง ระบบ  หลักเกณฑ์และวิธีการประกันคุณภาพ การศึกษาภายใน
ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2545 เพ่ือใช้เป็นแนวปฏิบติั สาระส าคญัของประกาศฉบบัน้ีระบุ ให้ทบวงมหาวิทยาลยั
สนับสนุนและส่งเสริมสถาบนัอุดมศึกษาจดัท าระบบการประกนัคุณภาพการศึกษาภายในตามภารกิจหลกัของ
สถาบนัอุดมศึกษาให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล รวมทั้งให้มีการประเมินผล และติดตามตรวจสอบคุณภาพ
และมาตรฐานการศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาจากภายใน หรือโดยหน่วยงานต้นสังกัดท่ีมีหน้าท่ีก ากับดูแล
สถาบนัการศึกษาเพ่ือเตรียมความพร้อมส าหรับการประเมินคุณภาพจากภายนอก รวมถึงสนบัสนุนใหมี้การแต่งตั้ง
คณะกรรมการประกนัคุณภาพภายในระดบัอุดมศึกษาข้ึนในแต่ละ คณะวิชาหรือสถาบนัอุดมศึกษา เพ่ือก าหนด
นโยบาย หลกัเกณฑ์ แนวทาง วิธีการตรวจสอบและประเมิน ระบบกลไกและประเมินผลการด าเนินงานการ
ประกนัคุณภาพการศึกษาภายในของแต่ละคณะวิชาหรือ สถาบนัอุดมศึกษา 

หลงัจากด าเนินการตามประกาศฉบบัปี พ.ศ. 2545 ไประยะหน่ึง ส านกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
จึงได้จัดท ากฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์  และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา 
ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2546 เพ่ือใหเ้ป็นไปตามพระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แกไ้ขเพ่ิมเติม (ฉบบัท่ี 
2) พ.ศ. 2545 ในมาตรา 5 และมาตรา 47 วรรคสอง  โดยสาระส าคญัเก่ียวกบัระบบและกลไกการประกนัคุณภาพ
การศึกษาภายในของกฎกระทรวงฉบับน้ียงัคงไวต้ามประกาศ ทบวงมหาวิทยาลยัฯ  พ.ศ. 2545 ซ่ึงส านักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษาได้ถือปฏิบัติมาอย่างต่อเน่ือง ต่อมาในปี 2553 กระทรวงศึกษาธิการได้ออก
กฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลกัเกณฑ์ และวธีิการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2553 แทนฉบบัเดิม โดยรวมการ
ประกนัคุณภาพภายในและภายนอกของการศึกษาทุกระดบัไวใ้นฉบบัเดียวกนั โดยมีการปรับให้คณะกรรมการ
ประกนัคุณภาพภายในระดับอุดมศึกษาท าหน้าท่ีหลกั 2 ประการคือ 1) วางระเบียบหรือออกประกาศก าหนด
หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติเก่ียวกับการประกันคุณภาพภายในระดับอุดมศึกษา เพ่ือส่งเสริมสนับสนุนและ
พัฒนาการประกันคุณภาพภายในระดับอุดมศึกษา โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการการอุดมศึกษา              
และ 2)  เสนอแนะแนวทางปรับปรุงและพฒันาคุณภาพ การศึกษาแก่สถานศึกษา โดยน าผลการประเมินคุณภาพ           
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ทั้งภายในและภายนอกไปปรับปรุงคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเน่ือง นอกจากน้ี ยงัมีการปรับเปล่ียนให้ระบบ       
การประกันคุณภาพภายในประกอบดว้ย การประเมินคุณภาพ การติดตามตรวจสอบคุณภาพ  และการพัฒนา
คุณภาพ และก าหนดให้หน่วยงานตน้ สังกดัจดัให้มีการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาอย่างนอ้ยหน่ึงคร้ังใน
ทุกสามปีและแจ้งผลให้สถานศึกษาระดับอุดมศึกษาทราบ  รวมทั้ งเปิดเผยผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพ
การศึกษาต่อสาธารณชน 

 

3.  การประกนัคุณภาพการศึกษาภายใน 
 

ก่อนมีประกาศพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ทบวงมหาวิทยาลัยได้ตระหนักดีถึง
ความส าคญัของการประกนัคุณภาพการศึกษาและไดจ้ดัท าประกาศทบวงมหาวิทยาลยั เร่ือง นโยบายและ แนว
ปฏิบติัในการประกนัคุณภาพการศึกษาระดบัอุดมศึกษามาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2539 เพ่ือเป็นแนวทางในการ ประกัน
คุณภาพการศึกษาของสถาบนัอุดมศึกษาตามหลกัการส าคญั 3 ประการ คือ การให้เสรีภาพทางวิชาการ (academic 
freedom) ความมีอิสระในการด าเนินการของสถาบนั (institutional autonomy) และความพร้อม ของสถาบนัท่ีจะรับ
การตรวจสอบคุณภาพจากภายนอกตามหลกัการของความรับผิดชอบท่ีตรวจสอบได ้(accountability) 

ต่อมาพระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แกไ้ขเพ่ิมเติม (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ. 2545 และ (ฉบบัท่ี 3) 
พ.ศ. 2553 ได้ระบุให้หน่วยงานต้นสังกัดและสถานศึกษาจัดให้มีระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
ประกอบกบัพระราชบญัญติัระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 และกฎกระทรวงแบ่งส่วน
ราชการ ก าหนดให้ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา มีหน้าท่ีพิจารณาเสนอนโยบาย และพัฒนา และ
มาตรฐานการอุดมศึกษาท่ีสอดคลอ้งกบัแผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และแผนการศึกษาแห่งชาติ 
สนบัสนุน ทรัพยากร ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการจดัการศึกษาระดบัอุดมศึกษา โดยค านึงถึงความเป็น
อิสระ และความเป็นเลิศทางวิชาการของสถานศึกษาระดบัปริญญาตามกฎหมายว่าดว้ยการจดัตั้งสถานศึกษาแต่ละ
แห่งและกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง ส านกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษาจึงมีหนา้ท่ีร่วมกบัสถานศึกษาในการจดัให้มี
ระบบ  การประกนัคุณภาพการศึกษาภายใน โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 
 

3.1   แนวทางการพฒันาระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 
 

3.1.1 ระบบการประกันคุณภาพการศึกษา 
ดว้ยกฎกระทรวงว่าดว้ยระบบ หลกัเกณฑ์ และวิธีการประกนัคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2553 ขอ้ 

33 ให้สถาบนัอุดมศึกษาพฒันาระบบประกนัคุณภาพ โดยยึดหลกัเสรีภาพทางวิชาการ และความมีอิสระในการ
ด าเนินการของสถานศึกษา เพ่ือใหมี้ประสิทธิภาพ และประสิทธิผลในการพฒันาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
ของสถานศึกษาระดบัอุดมศึกษาอย่างต่อเน่ือง และเตรียมความพร้อมเพ่ือรองรับการประกนัคุณภาพภายนอก 
สถาบนัจึงมีอิสระในการพฒันาระบบประกนัคุณภาพภายในท่ีเหมาะสมสอดคลอ้งกบัระดบัการพฒันาของสถาบนั 
โดยอาจเป็นระบบประกนัคุณภาพท่ีใชก้นัแพร่หลายในระดบัชาติหรือนานาชาติ หรือเป็น ระบบเฉพาะท่ีสถาบนั
พัฒนาข้ึนเอง แต่ไม่ว่าจะเป็นระบบคุณภาพแบบใดจะต้องมีกระบวนการท างานท่ี เร่ิมต้นจากการวางแผน           
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การด าเนินงานตามแผน การตรวจสอบประเมิน และการปรับปรุงพฒันา ทั้งน้ี เพ่ือให้ การด าเนินภารกิจของ
สถาบนับรรลุเป้าประสงคแ์ละมีพฒันาการอย่างต่อเน่ือง ขณะเดียวกนัก็เป็น หลกัประกนัแก่สาธารณชนให้มัน่ใจ
ว่าสถาบันอุดมศึกษาสามารถสร้างผลผลิตทางการศึกษาท่ีมีคุณภาพ หลกัการท่ีส าคญัในการพฒันาระบบการ
ประกนัคุณภาพและตวับ่งช้ีการประกนัคุณภาพการศึกษาภายในระดบัอุดมศึกษา 

หลกัการส าคญัในการพฒันาระบบประกนัคุณภาพการศึกษามีดงัต่อไปน้ี 
1) ส่งเสริมพนัธกิจหลกัและพนัธกิจสนับสนุนของการอุดมศึกษาภายใตค้วามสอดคลอ้งกบั

หลกัเกณฑท่ี์ก าหนดในกฎกระทรวงวา่ดว้ยระบบ หลกัเกณฑ ์และวิธีการประกนัคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2553 
2) เป็นระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายในท่ีครอบคลุมปัจจยัน าเข้า และกระบวนการ       

ซ่ึงสามารถส่งเสริมและน าไปสู่ผลลพัธ์ของการด าเนินการอยา่งมีประสิทธิภาพ 
3) ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับอุดมศึกษา รอบใหม่ ประกอบด้วย        

การประกนัคุณภาพระดบัหลกัสูตร ระดบัคณะ และระดบัสถาบนั โดยจะเร่ิมใชใ้นปีการศึกษา 2557 
 - ระบบการประกนัคุณภาพการศึกษาระดบัหลกัสูตร มีการด าเนินการตั้งแต่ การควบคุม

คุณภาพ การติดตามตรวจสอบคุณภาพ และการพฒันาคุณภาพ การพฒันาตวับ่งช้ีและเกณฑก์ารประเมินฯ จะมุ่งไป
ท่ีระบบการประกนัคุณภาพการศึกษามากกว่าการประเมินคุณภาพ เพ่ือให้สามารถส่งเสริม สนับสนุน ก ากับ
ติดตาม การด าเนินงานใหเ้ป็นไปตามท่ีก าหนด สะทอ้นการจดัการศึกษาอยา่งมีคุณภาพ 

 - ระบบการประกนัคุณภาพภายในระดบัคณะและระดบัสถาบนั เป็นการด าเนินการประกนั
คุณภาพการศึกษาภายในท่ีคณะและสถาบนัพฒันาระบบประกนัคุณภาพ โดยยึดหลกัเสรีภาพทางวิชาการและความ
มีอิสระในการด าเนินการของสถานศึกษา ซ่ึงจะประเมินตามระบบประกนัคุณภาพการศึกษาภายในท่ีคณะและ
สถาบนัตอ้งการให้คณะและสถาบนัพฒันาตามศกัยภาพและประเภทของกลุ่มสถาบนั ซ่ึงเป็นการประเมินความ
เขม้แขง็ทางวิชาการ 

 4)    ใหอิ้สระกบัสถาบนัอุดมศึกษาในการออกแบบระบบประกนัคุณภาพการศึกษาภายใน 
5)    เช่ือมโยงกบัระบบคุณภาพอ่ืนท่ีก าหนดและเป็นนโยบายของ กกอ. โดยเฉพาะเร่ืองกรอบ

มาตรฐานคุณวฒิุระดบัอุดมศึกษาแห่งชาติ และการเช่ือมโยงกบัการประกนัคุณภาพภายนอกของ สมศ. เพ่ือไม่ให้
เป็นการท างานซ ้าซอ้นเกินความจ าเป็นหรือสร้างภาระการท างานของหน่วยงาน 

 

3.1.2 มาตรฐาน ตัวบ่งชีแ้ละเกณฑ์ประเมินคุณภาพ 
มาตรฐานเป็นกรอบส าคญัในการด าเนินงานของสถาบนัอุดมศึกษา คือ มาตรฐานการอุดมศึกษา 

ในขณะเดียวกนัสถาบนัอุดมศึกษาต่างๆ ตอ้งด าเนินการใหเ้ป็นไปตามมาตรฐานและหลกัเกณฑ ์อ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง
อีกมาก เช่น เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา  กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
มาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา มาตรฐานเพ่ือการประเมินคุณภาพ ภายนอกของ    สมศ. หรือกรอบการปฏิบัติ
ราชการตามมติดา้นต่างๆ ของส านกังานคณะกรรมการพฒันาระบบราชการ (ก.พ.ร.) ในกรณีมหาวิทยาลยัของรัฐ 
เป็นตน้ 
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ก าหนดตวับ่งช้ีเป็น 2 ประเภท คือตวับ่งช้ีเชิงปริมาณ และตวับ่งช้ีเชิงคุณภาพ ดงัน้ี 
1) ตวับ่งช้ีเชิงคุณภาพจะระบุเกณฑม์าตรฐานเป็นขอ้ๆ ก าหนดเกณฑก์ารประเมินตวับ่งช้ีเป็น  

5 ระดบั มีคะแนนตั้งแต่ 1 ถึง 5 การประเมินเชิงคุณภาพน้ีจะมีทั้งการนบัจ านวนขอ้และระบุวา่ผลการด าเนินงานได้
ก่ีขอ้ ไดค้ะแนนเท่าใด กรณีท่ีไม่ด าเนินการใดๆ หรือด าเนินไม่ครบท่ีจะได ้1 คะแนน ให้ถือว่าได ้0 คะแนน และ
การประเมินโดยก าหนดการใหค้ะแนนตามท่ีไดค้ณะหรือสถาบนัด าเนินการ และกรรมการประเมิน (peer review) 
จะพิจารณาผลการด าเนินการนั้นๆ ร่วมกนัก่อนท่ีจะบนัทึกคะแนน โดยมีระดบัคะแนนอยูร่ะหวา่ง 0 – 5 

2) ตวับ่งช้ีเชิงปริมาณอยู่ในรูปของร้อยละหรือค่าเฉล่ีย ก าหนดเกณฑก์ารประเมินเป็นคะแนน
ระหว่าง 1 ถึง 5 โดยเป็นค่าต่อเน่ือง (มีจุดทศนิยม) ส าหรับการแปลงผลการด าเนินงานตามตวับ่งช้ี (ซ่ึงอยู่ในรูป 
ร้อยละหรือค่าเฉล่ีย) เป็นคะแนนท าโดยการเทียบบญัญติัไตรยางศ์ โดยท่ีแต่ละตวับ่งช้ีจะก าหนดค่าร้อยละหรือ
ค่าเฉล่ียท่ีคิดเป็นคะแนนเตม็ 5 ไว ้

คณะกรรมการประกนัคุณภาพภายในระดบัอุดมศึกษา ไดก้ าหนดให้มีระบบประกนัคุณภาพ
การศึกษาระดบัหลกัสูตร คณะ และสถาบนั เพ่ือให้สถาบนัอุดมศึกษาต่างๆ น าไปใชเ้ป็นแนวทาง (Guideline)   
ในการจดัท าระบบการประกนัคุณภาพภายในของแต่ละสถาบนัตามความสมคัรใจภายใตก้ารก ากบัดูแลของสภา
สถาบนั โดยระบบประกนัคุณภาพการศึกษาภายในจะครอบคลุมพนัธกิจหลกั 4 ประการของการอุดมศึกษา และ
พนัธกิจดา้นการบริหารจดัการ ไดแ้ก่ (1)  พนัธกิจดา้นการผลิตบณัฑิต (2) พนัธกิจดา้นการวิจยั (3) พนัธกิจดา้น
การบริการวิชาการ (4) พนัธกิจด้านการท านุบ ารุงศิลปะและวฒันธรรม และ การบริหารจดัการส าหรับการ
ประกนัคุณภาพระดบัหลกัสูตรจะเนน้พนัธกิจในดา้นการผลิตบณัฑิตเป็นส าคญั ส่วนพนัธกิจดา้นอ่ืนๆ จะเป็น
การบูรณาการเข้าไวด้้วยกัน หากเป็นตัวบ่งช้ีในระดับคณะและสถาบัน จะครอบคลุมพนัธกิจหลกัของการ
อุดมศึกษารวมทั้งการบริหารจดัการไดท้ั้ งหมด  ซ่ึงสามารถช้ีวดัคุณลกัษณะท่ีพึงประสงค์ตามมาตรฐานการ
อุดมศึกษา มาตรฐานและหลกัเกณฑอ่ื์น ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัพนัธกิจเหล่านั้นไดท้ั้งหมด ในบทท่ี 4 ถึงบทท่ี 6 ของ
คู่มือฉบบัน้ีจึงไดพ้ฒันาระบบการประกนัคุณภาพการศึกษาภายใน เพ่ือใหส้ถาบนัอุดมศึกษาน าไปเป็นกรอบใน
การด าเนินการประกนัคุณภาพการศึกษาภายในตั้งแต่ระดบัหลกัสูตร ระดบัคณะและระดบั สถาบนั  การพฒันาตวั
บ่งช้ีและเกณฑก์ารประเมินจะมุ่งไปท่ีระบบการประกนัคุณภาพการศึกษามากกว่าการประเมินคุณภาพ เพ่ือให้
สามารถส่งเสริม สนบัสนุน ก ากบัติดตาม การด าเนินงานใหเ้ป็นไป ตามท่ีก าหนด สะทอ้นการจดัการศึกษาอย่าง
มีคุณภาพ และตวับ่งช้ีท่ีพฒันาข้ึนควรเช่ือมโยงหรือเป็นเร่ืองเดียวกนักบัการประเมินคุณภาพภายนอก โดยการ
ประกนัคุณภาพการศึกษาภายในเนน้ท่ีปัจจยัน าเขา้ และ กระบวนการ ซ่ึงภายใตต้วับ่งช้ีท่ีเป็นกระบวนการให้
สามารถสะทอ้นผลลพัธ์ของการด าเนินการตาม กระบวนการดงักล่าวดว้ย 

 

3.1.3 กลไกการประกันคุณภาพ 
ในด้านของกลไกการประกันคุณภาพ ผู ้ท่ี มีความส าคัญส่งผลให้การด าเนินงานประสบ

ความส าเร็จและน าไปสู่การพฒันาคุณภาพอย่างต่อเน่ืองคือ คณะกรรมการระดบันโยบายและผูบ้ริหารสูงสุดของ
สถาบันท่ีจะตอ้งให้ความส าคญัและก าหนดนโยบายการประกนัคุณภาพการศึกษาท่ีชัดเจนและเขา้ใจร่วมกัน        
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ทุกระดบั โดยมอบหมายให้หน่วยงานหรือคณะกรรมการรับผิดชอบในการติดตาม ตรวจสอบ ประเมิน และ
กระตุน้ใหเ้กิดการพฒันาคุณภาพอย่างต่อเน่ือง หนา้ท่ีส าคญัประการหน่ึงของคณะกรรมการหรือ หน่วยงานน้ี คือ 
การจดัระบบประกนัคุณภาพพร้อมทั้งก าหนดตวับ่งช้ีและเกณฑก์ารประเมินคุณภาพท่ีเหมาะสมส าหรับคณะและ
สถาบนั ระบบประกนัคุณภาพท่ีใช้ตอ้งสามารถเช่ือมโยงให้เกิดคุณภาพของการปฏิบติังาน ตั้งแต่ระดบับุคคล 
ระดบัหลกัสูตร ระดบัคณะวิชา ไปจนถึงระดบัสถาบนั โดยอาจจ าเป็นตอ้งจดัท าคู่มือคุณภาพในแต่ละระดบัเพ่ือ
ก ากับการด าเนินงาน แต่ท่ีส าคัญคณะกรรมการหรือหน่วยงานน้ีต้องประสานงาน และผลกัดันให้เกิดระบบ
ฐานขอ้มูลและสารสนเทศท่ีมีประสิทธิภาพซ่ึงสามารถใชง้านร่วมกนัไดใ้นทุกระดบั 

 

3.1.4 ระบบฐานข้อมลูและระบบสารสนเทศ 
การวดัและวิเคราะห์ผลการด าเนินงานเป็นส่ิงจ าเป็นในกระบวนการประกนัคุณภาพ การวดัและ

วิเคราะห์ผลการด าเนินงานจะไม่สามารถท าไดอ้ยา่งถูกตอ้งและมีประสิทธิภาพหากปราศจากฐานขอ้มูลและระบบ
สารสนเทศท่ีเป็นจริง ถูกตอ้งตรงกนัทุกระดบัตั้งแต่ระดบับุคคล ระดบัหลกัสูตร คณะวิชา และสถาบนั ตลอดจน
เป็นขอ้มูลท่ีสามารถเรียกใชไ้ดอ้ยา่งรวดเร็ว ดงันั้น ระบบสารสนเทศท่ีดี มีประสิทธิภาพ จึงเป็นปัจจยัส าคญัยิ่งท่ีจะ
ส่งผลต่อความส าเร็จของการประกนัคุณภาพการศึกษา และส่งผลต่อคุณภาพในทุก ขั้นตอนการด าเนินงานตั้งแต่
การวางแผน การปฏิบติังาน การตรวจสอบประเมิน ตลอดจนถึงการปรับปรุงและพฒันา 

 

4. ความเช่ือมโยงระหว่างมาตรฐานการศึกษากบัการประกนัคุณภาพการศึกษา 
 

พระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แกไ้ขเพ่ิมเติม (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ. 2545 ในหมวด 5 ท่ีว่าดว้ย
การบริหารและการจดัการศึกษา มาตรา 34 ไดก้ าหนดให้ คณะกรรมการการอุดมศึกษามีหน้าท่ี พิจารณาเสนอ
มาตรฐานการอุดมศึกษาท่ีสอดคลอ้งกบัความตอ้งการตามแผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคม แห่งชาติ และสอดคลอ้ง
กบัมาตรฐานการศึกษาของชาติ โดยค านึงถึงความเป็นอิสระและความเป็นเลิศทาง วิชาการของสถาบนัอุดมศึกษา  
คณะกรรมการการอุดมศึกษาจึงได้จัดท ามาตรฐานการอุดมศึกษาเพ่ือใช้เป็น กลไกระดับกระทรวง  ระดับ
คณะกรรมการการอุดมศึกษา และระดบัหน่วยงาน เพ่ือน าไปสู่การก าหนด นโยบายการพฒันาการอุดมศึกษาของ
สถาบันอุดมศึกษาต่อไป มาตรฐานการอุดมศึกษาท่ีจัดท าข้ึนฉบับน้ีได้ใช้ มาตรฐานการศึกษาของชาติ                     
ท่ีเปรียบเสมือนร่มใหญ่เป็นกรอบในการพฒันา โดยมีสาระส าคญัท่ีครอบคลุม เป้าหมายและหลกัการของการจดั
การศึกษาระดับอุดมศึกษาของไทยและเป็นมาตรฐานท่ีค านึงถึงความ หลากหลายของกลุ่มหรือประเภทของ
สถาบนัอุดมศึกษา เพ่ือใหทุ้กสถาบนัสามารถน าไปใชก้ าหนดพนัธกิจและ มาตรฐานของการปฏิบติังานได ้

คณะกรรมการการอุดมศึกษายงัได้ก าหนดเกณฑ์มาตรฐานอ่ืนๆ อาทิ เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร 
ระดับอุดมศึกษา หลักเกณฑ์การขอเปิดและด าเนินการหลักสูตรระดับปริญญาในระบบการศึกษาทางไกล 
หลักเกณฑ์การก าหนดช่ือปริญญา หลกัเกณฑ์และแนวปฏิบัติเก่ียวกับการพิจารณาประเมินคุณภาพการจัด 
การศึกษานอกสถานท่ีตั้งของสถาบันอุดมศึกษา เพ่ือส่งเสริมให้สถาบันอุดมศึกษาไดพ้ฒันาดา้นวิชาการและ 
วิชาชีพ รวมทั้งการพฒันาคุณภาพและยกระดบัมาตรฐานในการจดัการศึกษาระดบัอุดมศึกษาให้มีความ ทดัเทียม
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กนัและพฒันาสู่สากล ซ่ึงท าให้สถาบนัอุดมศึกษาสามารถจดัการศึกษาไดอ้ย่างยืดหยุ่น คล่องตวั และต่อเน่ืองใน  
ทุกระดบัการศึกษา ตลอดจนสะทอ้นใหเ้ห็นถึงมาตรฐานคุณภาพการจดัการศึกษาใน ระดบัอุดมศึกษา 

เพ่ือใหก้ารจดัการศึกษาทุกระดบัและทุกประเภทมีคุณภาพและไดม้าตรฐานตามท่ีก าหนดทั้ง มาตรฐาน
การศึกษาระดบัชาติ มาตรฐานการอุดมศึกษาทั้ ง มาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา และสัมพนัธ์กบัมาตรฐานและ
หลักเกณฑ์ท่ีเก่ียวของกับการจัดการศึกษาอ่ืนๆ  รวมถึงกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ                  
จึงจ าเป็นตอ้งมีระบบประกนัคุณภาพท่ีพฒันาข้ึนตามท่ีก าหนดไวใ้นกฎกระทรวงว่าดว้ยระบบ หลกัเกณฑ ์และ
วิธีการประกนัคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2553 ทั้งน้ี ความเช่ือมโยงระหว่างมาตรฐานการศึกษา หลกัเกณฑเ์ก่ียวขอ้ง 
และการประกนัคุณภาพการศึกษา สามารถแสดงในแผนภาพท่ี 1.1 

 
แผนภาพที ่1.1 ความเช่ือมโยงระหว่างมาตรฐานการศึกษาและการประกนัคุณภาพ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

มาตรฐานการศึกษาของชาต ิ

มาตรฐานที ่1 
คุณลกัษณะของคนไทยท่ีพึง
ประสงคท์ั้งในฐานพลเมือง

และพลโลก 

มาตรฐานที ่2 
แนวทางการจดัการศึกษา 

มาตรฐานที ่3 
แนวการสร้างสงัคมแห่งการ
เรียนรู้/สงัคมแห่งความรู้ 

มาตรฐานการ
อุดมศึกษา 

มาตรฐานด้าน
คุณภาพบัณฑิต 

มาตรฐานด้านการบริหาร
จดัการการอุดมศึกษา 

มาตรฐานด้านการสร้าง
และพฒันาสังคม

ฐานความรู้และสังคม
แห่งการเรียนรู้ 

หลกัเกณฑ์ก ากบัมาตรฐาน 
รวมถึงมาตรฐาน

สถาบันอุดมศึกษาและ
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดบัอุดมศึกษาแห่งชาต ิ

การประกนัคุณภาพภายใน ภายใต้ตวับ่งช้ีตามพนัธกจิของการอุดมศึกษาและ
การบริหาร 

ผลผลติทางการศึกษาทีไ่ด้คุณภาพ 
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5.  ความเช่ือมโยงระหว่างการประกนัคุณภาพภายในและการประเมนิคุณภาพ 
 

การประกันคุณภาพการศึกษาภายในเป็นส่วนหน่ึงของกระบวนการบริหารการศึกษาปกติท่ีต้อง
ด าเนินการอยา่งต่อเน่ือง โดยมีการควบคุมดูแลปัจจยัท่ีเก่ียวกบัคุณภาพ มีการตรวจสอบ ติดตามและประเมินผลการ
ด าเนินงานเพ่ือน าไปสู่การพฒันาปรับปรุงคุณภาพสม ่าเสมอ ดว้ยเหตุน้ีระบบประกนัคุณภาพภายในจึงตอ้งดูแล
ปัจจยัน าเขา้ (input) กระบวนการ (process) และผลผลิต หรือผลลพัธ์ (output/outcome) ซ่ึงต่างจากการประเมิน
คุณภาพภายนอกท่ีเนน้การประเมินผลการจดัการศึกษา ดงันั้น ความเช่ือมโยงระหวา่งการประกนัคุณภาพภายในกบั
การประเมินคุณภาพภายนอกจึงเป็นส่ิงจ าเป็น โดยไดเ้ช่ือมโยงใหเ้ห็นจากแผนภาพท่ี 1.2 

 

แผนภาพที่ 1.2 ความสัมพนัธ์ระหว่างการประกนัคุณภาพการศึกษาภายในกบัการประเมนิคุณภาพภายนอก 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

จากแผนภาพท่ี  1.2  จะเห็นว่า เม่ือสถาบันอุดมศึกษามีการด าเนินการประกันคุณภาพภายในแล้ว 
จ าเป็นตอ้งจดัท ารายงานประจ าปีที่เป็นรายงานประเมินคุณภาพภายใน โดยใชรู้ปแบบการจดัท ารายงานประจ าปีท่ี
เป็นรายงานการประเมินคุณภาพภายในตามท่ีก าหนดในระบบฐานข้อมูลด้านการประกันคุณภาพ (CHE QA 
Online) ซ่ึงเป็นการบนัทึกผลการด าเนินงานประกนัคุณภาพการศึกษาผ่านทางระบบออนไลน์ ตั้งแต่การจดัเก็บ
ขอ้มูลพ้ืนฐาน เอกสารอา้งอิง การประเมินตนเอง การประเมินของคณะกรรมการประเมินคุณภาพ เพ่ือน าเสนอสภา
สถาบัน หน่วยงานต้นสังกดั หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง และเปิดเผยต่อสาธารณชน ซ่ึงข้อมูล ดังกล่าวจะเป็นขอ้มูล
เช่ือมโยงระหว่างการประกันคุณภาพภายในของสถาบัน  การติดตามตรวจสอบของต้นสังกัด  ดังนั้ น 
สถาบนัอุดมศึกษาจ าเป็นตอ้งจดัท ารายงานการประเมินตนเองท่ีมีความลุ่มลึก สะทอ้นภาพท่ีแทจ้ริงของสถาบนัใน
การจดัการศึกษาตั้งแต่ระดบัหลกัสูตร การด าเนินการของคณะและสถาบนัเพ่ือการผลิตบณัฑิตท่ีมีคุณภาพออกไป
รับใชส้งัคม 

 

ติดตามตรวจสอบ
โดยตน้สงักดัทุก   

3 ปี 

การปฏิบติังาน
ของสถาบนั 

การประเมิน
ตนเองของ
สถาบนั 

รายงานประจ าปี การตรวจเยี่ยม 
รายงานผล
การประเมิน 

การติดตามผล 

การประกนัคุณภาพภายใน 

ขอ้มูลป้อนกลบั 

การประเมินคุณภาพภายนอก 

ขอ้มูลป้อนกลบั 



13 
 

คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 
 

6.  บริบทของการประกนัคุณภาพการศึกษาภายในระดับอดุมศึกษารอบใหม่ 
 

6.1  พฒันาการของระบบการประกนัคุณภาพการศึกษาภายใน 

เป็นท่ีทราบกนัดีวา่ระบบการประกนัคุณภาพการศึกษาจ าเป็นตอ้งมีการปรับปรุงอยา่งต่อเน่ืองตามระดบั
การพฒันาของสถาบนัการศึกษา ตามความเจริญกา้วหนา้ทางเทคโนโลยี สภาพสังคม เศรษฐกิจ ความรู้และทกัษะ
ในอนาคตท่ีตลาดงานตอ้งการ และพฤติกรรมการเรียนรู้ของผูเ้รียน ดงันั้น ระบบการประกนัคุณภาพการศึกษา
ภายในและระบบการประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอกจึงมีการปรับปรุงมาโดยตลอด ปัจจุบนัระบบการประกนั
คุณภาพภายในเขา้สู่รอบท่ีสาม (2557 – 2561) และระบบการประเมินคุณภาพภายนอกเขา้สู่รอบท่ีส่ี (2558-2562)  

ระบบการประกนัคุณภาพการศึกษาภายในท่ีพฒันาโดยส านกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษาเร่ิมใชม้า
ตั้งแต่ปีการศึกษา 2550 เป็นระบบแรกท่ีใหส้ถาบนัอุดมศึกษาทุกแห่งไดน้ าไปใชใ้นการประเมินผลการด าเนินงาน
ในทุกปีการศึกษา และสถาบันอุดมศึกษาเพ่ิมเติมประเด็นท่ีสะท้อนเอกลกัษณ์ของแต่ละสถาบนัในรอบแรกน้ี      
ตัวบ่งช้ีประเมินผลการด าเนินงานมีทั้ งตัวบ่งช้ี ท่ี เป็นปัจจัยน าเข้า กระบวนการและผลผลิตหรือผลลัพธ์                 
โดยครอบคลุมองค์ประกอบคุณภาพตามกฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลกัเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายในสถานศึกษา ระดบัอุดมศึกษา พ.ศ. 2546 ตอบสนองเจตนารมณ์แห่งพระราชบญัญติัการศึกษา
แห่งชาติ พ.ศ. 2542 แกไ้ขเพ่ิมเติม (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ. 2545 มาตรฐานการศึกษาของชาติ มาตรฐานการอุดมศึกษา และ
มาตรฐานต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง รวมทั้งสอดคลอ้งไปในทิศทางเดียวกนักบัตวับ่งช้ีการประเมินคุณภาพภายนอกของ
ส านกังานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องคก์ารมหาชน) หรือ สมศ. ภายใตห้ลกัการส าคญัคือ
ไม่เป็นภาระซ ้ าซ้อนในการปฏิบติังานของสถาบนัอุดมศึกษา ตวับ่งช้ีท่ีพฒันาข้ึนสามารถประเมินไดค้รบทุกมิติ
ของระบบการประกนัคุณภาพ คือ ปัจจยัน าเข้า กระบวนการ และผลผลิตหรือผลลพัธ์ อีกทั้ง ยงัมีความสมดุล
ระหว่างมุมมองการบริหารจดัการทั้ง 4 ดา้น คือ ดา้นนักศึกษาและผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย ดา้นกระบวนการภายใน 
ดา้นการเงิน และดา้นบุคลากรการเรียนรู้นวตักรรม ในส่วนของเกณฑก์ารประเมิน มีทั้งเกณฑ์ทัว่ไปท่ีใชก้บัทุก
สถาบนัและท่ีแยกใชเ้ฉพาะกบัสถาบนัท่ีมีจุดเนน้ต่างกนั ไดแ้ก่ สถาบนัท่ีเนน้การผลิตบณัฑิตและการวิจยั สถาบนั
ท่ีเนน้การผลิตบณัฑิตและพฒันาสงัคม สถาบนัท่ีเนน้การผลิตบณัฑิตและพฒันาศิลปวฒันธรรม และสถาบนัท่ีเนน้
การผลิตบณัฑิตเพียงอย่างเดียว เน่ืองจากในระยะแรกน้ีสถาบนัอุดมศึกษาหลายแห่งยงัไม่มีกระบวนการท างานท่ี
เนน้วงจนคุณภาพอยา่งชดัเจน ตวับ่งช้ีส่วนใหญ่จึงเป็นตวับ่งช้ีท่ีเนน้กระบวนการ 

การพฒันาระบบการประกนัคุณภาพภายในรอบท่ีสอง พ.ศ. 2553 ยงัคงยึดหลกัการเดียวกบัรองแรก  
โดยน าแผนพฒันาการศึกษาระดบัอุดมศึกษา ฉบบัท่ี 10 (พ.ศ. 2550 – 2554) กฎกระทรวงวา่ดว้ยระบบ หลกัเกณฑ์
และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2553 มาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดบัอุดมศึกษาแห่งชาติ เกณฑม์าตรฐานหลกัสูตรระดบัอุดมศึกษา มาตรฐานเพ่ือการประเมินคุณภาพภายนอก
ของ สมศ. กรอบการปฏิบติัราชการตามมิติดา้นต่างๆ ของส านกังานคณะกรรมการพฒันาระบบราชการ (ก.พ.ร.) 
ในกรณีมหาวิทยาลยัของรัฐมาเป็นกรอบในการพฒันาระบบการประกนัคุณภาพภายใน อย่างไรก็ตาม การพฒันา
ตวับ่งช้ีและเกณฑก์ารประกนัคุณภาพภายในรอบท่ีสองจะมุ่งเนน้การประเมินเฉพาะปัจจยัน าเขา้และกระบวนการ 
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ส าหรับการวดัผลผลิตหรือผลลพัธ์นั้น ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาไดน้ าตวับ่งช้ีท่ีใชใ้นการประเมิน
คุณภาพภายนอกรอบสามของ สมศ. มาใช ้โดยถือเป็นส่วนหน่ึงของตวับ่งช้ีและเกณฑก์ารประกนัคุณภาพภายในท่ี
สถาบันอุดมศึกษาตอ้งด าเนินการให้ครบถว้นทุกมิติของระบบประกันคุณภาพ คือ ปัจจยัน าเข้า กระบวนการ 
ผลผลิตหรือผลลพัธ์ ทั้งน้ี เกณฑ์ท่ีพฒันาข้ึนในรอบน้ียงัมีความแตกต่างจากรองแรก คือ มีการก าหนดประเภท
เกณฑม์าตรฐานทัว่ไปท่ีใชก้บัทุกกลุ่มสถาบนัอุดมศึกษา และเกณฑม์าตรฐานเพ่ิมเติมเฉพาะกลุ่มสถาบนัอุดมศึกษา 
ไดแ้ก่ กลุ่ม ข สถาบนัท่ีเนน้ระดบัปริญญาตรี กลุ่ม ค1 สถาบนัเฉพาะทางท่ีเนน้ระดบับณัฑิตศึกษา กลุ่ม ค2 สถาบนั
เฉพาะทางท่ีเน้นระดบัปริญญาตรี และกลุ่ม ง สถาบนัท่ีเน้นการวิจยัขั้นสูง และผลิตบณัฑิตระดบับณัฑิตศึกษา 
โดยเฉพาะระดบัปริญญาเอกตามนิยามท่ีก าหนดในประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เร่ืองมาตรฐานสถาบนัอุดมศึกษา 

 
6.2  การประกนัคุณภาพการศึกษาภายในรอบใหม่ (พ.ศ. 2557 – 2561) 

ในปี พ.ศ. 2557 ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาโดยคณะกรรมการประกันคุณภาพภายใน
ระดบัอุดมศึกษา ไดต้ระหนกัถึงความส าคญัของหน่วยย่อยของการอุดมศึกษาท่ีท าหนา้ท่ีผลิตบณัฑิตใหมี้คุณภาพ 
จึงไดก้ าหนดกรอบแนวทางการพฒันาระบบการประกนัคุณภาพการศึกษาใน ระดบัอุดมศึกษา โดยให้พิจารณา
เพ่ิมเติมในสาระท่ีเก่ียวขอ้งในกรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี ฉบับท่ี 2 (พ.ศ. 2551 – 2565) แผนพฒันา
การศึกษาระดบัอุดมศึกษา ฉบบัท่ี 11 (พ.ศ. 2555 – 2559) มาตรฐานการอุดมศึกษา มาตรฐานสถาบนัอุดมศึกษา 
เกณฑม์าตรฐานหลกัสูตรระดบัอุดมศึกษา พ.ศ. 2548 รวมทั้งกรอบมาตรฐานคุณวฒิุระดบัอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 
2552 ทั้งน้ี ไดก้ าหนดใหมี้การประกนัคุณภาพการศึกษาภายใน 3 ระดบั คือ ระดบัหลกัสูตร ระดบัคณะ และระดบั
สถาบนั โดยมีองค์ประกอบการประกนัคุณภาพการศึกษาภายในตามพนัธกิจ 4 ดา้น ของสถาบนัอุดมศึกษา และ
เพ่ิมเติมดา้นอ่ืนๆ ท่ีจ าเป็น ส าหรับการพฒันาตัวบ่งช้ีและเกณฑ์การประกนัคุณภาพการศึกษาภายในทั้งระดับ
หลกัสูตร คณะ และสถาบนั ด าเนินไปพร้อมกนั หากเป็นตวับ่งช้ีท่ีเนน้กระบวนการจะตอ้งมีการประเมินผลลพัธ์
ภายใตก้ารด าเนินการตามตวับ่งช้ีกระบวนการดงักล่าวดว้ย (process performance) ซ่ึงไดก้ าหนดหลกัการพฒันาไว้
ดงัน้ี 

การประกนัคุณภาพการศึกษาภายใน ระดบัหลกัสูตร ประกอบดว้ย 6 องคป์ระกอบ ไดแ้ก่ องคป์ระกอบ
ท่ี 1 การก ากับมาตรฐาน องค์ประกอบท่ี 2 บัณฑิต องค์ประกอบท่ี 3 นักศึกษา องค์ประกอบท่ี 4 อาจารย ์
องค์ประกอบท่ี 5 หลกัสูตรการเรียนการสอน การประเมินผูเ้รียน และองคป์ระกอบท่ี 6 ส่ิงสนบัสนุนการเรียนรู้    
ตวับ่งช้ีและเกณฑก์ารประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดบัหลกัสูตรครอบคลุมเร่ืองการส่งเสริม พฒันานกัศึกษา 
การวางระบบกระบวนการจดัการเรียนการสอน จ านวนอาจารยต่์อนกัศึกษาในระดบับณัฑิตศึกษา (โดยเฉพาะการ
คุมวิทยานิพนธ์ใหเ้ป็นไปตามเกณฑม์าตรฐานหลกัสูตร) ผลงานทางวิชาการ ผลงานวิจยัของคณาจารย ์ส่ืออุปกรณ์
การเรียนการสอน ห้องสมุดและแหล่งการเรียนรู้ต่างๆ การด าเนินการตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดบัอุดมศึกษา
แห่งชาติ รวมทั้งคุณภาพบณัฑิต ซ่ึงจะพิจารณาจากการมีงานท าหรือประกอบอาชีพอิสระ คุณภาพผลงานตีพิมพ์
และเผยแพร่ของนกัศึกษาระดบับณัฑิตศึกษา 
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การประกนัคุณภาพการศึกษาภายใน ระดบัคณะ ประกอบดว้ย 5 องคป์ระกอบ ไดแ้ก่ องคป์ระกอบท่ี 1 
การผลิตบณัฑิต องค์ประกอบท่ี 2 การวิจยั องค์ประกอบท่ี 3 การบริการวิชาการ องค์ประกอบท่ี 4 การท านุบ ารุง
ศิลปะและวฒันธรรม และองค์ประกอบท่ี 5 การบริหารจดัการ ตวับ่งช้ีและเกณฑ์การประกนัคุณภาพการศึกษา
ภายในระดับคณะให้ครอบคลุมการด าเนินงานของคณะ เพ่ือสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนของแต่ละ
หลกัสูตรท่ีคณะดูแล รวมทั้ง กิจกรรมนกัศึกษา การบริการนกัศึกษา การใหบ้ริการทางวิชาการ การวิจยั การบริหาร
จดัการและการประเมินคุณภาพของคณะ 

การประกนัคุณภาพการศึกษาภายใน ระดบัสถาบนั ประกอบดว้ย 5 องคป์ระกอบ ไดแ้ก่ องคป์ระกอบท่ี 
1 การผลิตบณัฑิต องคป์ระกอบท่ี 2 การวิจยั องคป์ระกอบท่ี 3 การบริการวิชาการ องคป์ระกอบท่ี 4 การท านุบ ารุง
ศิลปะและวฒันธรรม องคป์ระกอบท่ี 5 การบริหารจดัการ ตวับ่งช้ีและเกณฑก์ารประกนัคุณภาพการศึกษาภายใน
ระดบัสถาบนั พิจารณาใหเ้ป็นไปตามมาตรฐานสถาบนัอุดมศึกษา ไดแ้ก่ มาตรฐานด้านศักยภาพและความพร้อม
ในการจดัการศึกษา ประกอบดว้ยดา้นกายภาพ ดา้นวิชาการ ดา้นการเงิน ดา้นการบริหารจดัการ มาตรฐานด้านการ
ด าเนินการตามภารกิจของสถาบัน ประกอบดว้ยดา้นการผลิตบณัฑิต ดา้นการวิจยั ดา้นการให้บริการทางวิชาการ
แก่สังคม ดา้นการท านุบ ารุงศิลปะและวฒันธรรม ทั้งน้ี ควรมุ่งเนน้การประกนัคุณภาพการด าเนินการของสถาบนั
เพ่ือสนับสนุนการจดัการเรียนการสอนของแต่ละคณะ โดยครอบคลุมในดา้นกายภาพและภารกิจของสถาบัน 
รวมถึงการประกนัคุณภาพในภาพรวม 

อย่างไรก็ตาม ระบบการประกนัคุณภาพการศึกษาภายในรอบใหม่น้ีจะมุ่งเน้นท่ีการประกนัคุณภาพ
การศึกษาภายในระดบัหลกัสูตรให้มีการด าเนินการตั้งแต่การวางระบบคุณภาพ การควบคุมคุณภาพ การติดตาม
ตรวจสอบคุณภาพ การประเมินคุณภาพและการพฒันาคุณภาพ เพ่ือสร้างความมัน่ใจใหก้บัผูใ้ชบ้ณัฑิตและส่งเสริม 
สนับสนุน ก ากับ ติดตามการด าเนินงานของคณะและสถาบันให้ เป็นไปตามมาตรฐานและวิสัยทัศน ์                         
ท่ีสถาบนัอุดมศึกษาก าหนด โดยให้สะท้อนผลการจดัการศึกษาไดอ้ย่างมีคุณภาพ มีการควบคุมคุณภาพในทุก
ขั้นตอนของการผลิตบัณฑิตในแต่ละปีการศึกษาโดยคณะกรรมการประจ าหลกัสูตร มีการตรวจสอบติดตาม
คุณภาพผลการผลิตบณัฑิตโดยคณะกรรมการประจ าคณะและคณะกรรมการระดบัสถาบนัในทุกปีการศึกษามีความ
เช่ือมโยงกบัระบบการประเมินคุณภาพภายนอกท่ีจะมีการรับรองคุณภาพศึกษาระดบัชาติ รวมทั้งมีการประเมิน
คุณภาพเพ่ือใหไ้ดข้อ้มูลเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพท่ีสะทอ้นผลการผลิตบณัฑิตในแต่ละปีการศึกษา เพ่ือสร้างความ
เช่ือมัน่ในคุณภาพของบณัฑิตท่ีส าเร็จการศึกษาจากสถาบนัอุดมศึกษา 

อน่ึง คณะกรรมการประกนัคุณภาพภายในระดบัอุดมศึกษาไดอ้อกประกาศ เร่ือง หลกัเกณฑ์และแนว
ปฏิบติัเก่ียวกบัการประกนัคุณภาพภายใน ระดบัอุดมศึกษา พ.ศ. 2557 โดยระบุใหส้ถาบนัอุดมศึกษามีอิสระในการ
เลือกพฒันาระบบประกนัคุณภาพการศึกษาภายใน โดยยึดหลกัเสรีภาพทางวิชาการ และความมีอิสระในการ
ด าเนินการของสถานศึกษา เพ่ือใหมี้ประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการพฒันาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
ของสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาอย่างต่อเน่ือง สอดคล้องกับบริบทของสถาบันอุดมศึกษา และเป็นไปตาม
มาตรฐานการอุดมศึกษา เกณฑม์าตรฐานต่างๆ  ท่ีเก่ียวขอ้งและเตรียมความพร้อมเพ่ือรองรับการประกนัคุณภาพ
ภายนอก ทั้งน้ี ระบบการประกนัคุณภาพการศึกษาภายในท่ีสถาบนัอุดมศึกษาเลือกใช ้ตอ้งสนองต่อเจตนารมณ์ของ
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สถาบันอุดมศึกษาและกฎกระทรวงว่าด้วยระบบหลกัเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2553        
อาจเป็นระบบท่ีคณะกรรมการประกนัคุณภาพภายในระดบัอุดมศึกษาพฒันาข้ึน หรือเป็นระบบท่ีเป็นท่ียอมรับใน
ระดบัสากลท่ีสามารถประกนัคุณภาพไดต้ั้งแต่ระดบัหลกัสูตร คณะ และสถาบนั เช่น ระบบ AUN-QA หรือ ระบบ 
EdPEx หรือเป็นระบบท่ีสถาบนัอุดมศึกษาพฒันาข้ึนเอง จะตอ้งไดรั้บความเห็นชอบจากคณะกรรมการประกนั
คุณภาพภายในระดบัอุดมศึกษา และรายงานผลการประเมินคุณภาพภายในต่อตน้สงักดั เพ่ือพิจารณาและเปิดเผยต่อ
สาธารณะ เพ่ือใหเ้ป็นไปตามมาตรา 48 แห่งพระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2558 แกไ้ขเพ่ิมเติม (ฉบบัท่ี 2) 
พ.ศ. 2545 และ (ฉบบัท่ี 3) พ.ศ. 2553 และขอ้ 6 แห่งกฎกระทรวงว่าดว้ยระบบ หลกัเกณฑ์ และวิธีการประกนั
คุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2533 
 

6.3   กระบวนการและวธีิการประกนัคุณภาพการศึกษาภายใน (ปีการศึกษา 2557 – 2561) 

เพ่ือใหก้ารประกนัคุณภาพการศึกษาเกิดประโยชน์ จึงควรมีแนวทางการจดักระบวนการประกนัคุณภาพ
การศึกษาภายในตามวงจรคุณภาพ ประกอบดว้ย 4 ขั้นตอน คือ การวางแผน (Plan) การด าเนินงานและเก็บขอ้มูล 
(Do) การประเมิน คุณภาพ (Check / Study) และการเสนอแนวทางการปรับปรุง (Act) โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 

P  =  เร่ิมกระบวนการวางแผนการประเมินตั้งแต่ตน้ปีการศึกษา โดยน าผลการประเมินปีก่อน
หนา้น้ีมาใชเ้ป็นขอ้มูลในการวางแผนโดยตอ้งเก็บขอ้มูลตั้งแต่มิถุนายน กรณีใชร้ะบบเปิด-ปิดภาคเรียนแบบเดิม 
หรือ ตั้งแต่เดือนสิงหาคม กรณีใชร้ะบบเปิด-ปิดภาคการศึกษาตามอาเซียน 

D  = ด าเนินงานและเก็บข้อมูลบันทึกผลการด าเนินงานตั้ งแต่ต้นปีการศึกษา คือ เดือนท่ี        
1 – เดือนท่ี 12 ของปีการศึกษา (เดือนมิถุนายน – พฤษภาคม ปีถดัไป หรือ เดือนสิงหาคม – กรกฎาคม ปีถดัไป) 

C/S  = ด าเนินการประเมินคุณภาพในระดบัหลกัสูตร คณะ และสถาบนั ระหว่างเดือนมิถุนายน 
– สิงหาคม หรือ เดือนสิงหาคม – ตุลาคม ของปีการศึกษาถดัไป 

A  = วางแผนปรับปรุงและด าเนินการปรับปรุงตามผลการประเมิน โดยคณะกรรมการ
บริหารระดบัหลกัสูตร ระดบัคณะ และระดบัสถาบนั โดยน าขอ้เสนอแนะและผลการประเมินของคณะกรรมการ
ประเมินคุณภาพภายในมาวางแผนปรับปรุงการด าเนินงาน (รวมทั้งขอ้เสนอแนะของสภามหาวิทยาลยั) มาจดัท า
แผนปฏิบติัการประปี และเสนอตั้งงบประมาณปีถดัไป หรือจดัท าโครงการพฒันาและเสนอใชง้บประมาณกลางปี
หรืองบประมาณพิเศษกไ็ด ้

วิธีการประกนัคุณภาพภายใน ก าหนดไวด้งัน้ี 
1) สถาบนัวางแผนการประกนัคุณภาพการศึกษาภายในประจ าปีการศึกษาใหม่ 
2) สถาบนัเก็บขอ้มูลระยะ 12 เดือนตามตวับ่งช้ีท่ีไดป้ระกาศใช้บนระบบ CHE QA Online และ ให้มี

การประเมินคุณภาพการศึกษาภายในเป็นประจ าทุกปีทั้งระดบัหลกัสูตร คณะวิชา และสถาบนั 
3)  หลักสูตรเตรียมการประเมินตนเองระดับหลกัสูตรและจดัท ารายงานการประเมินตนเองระดับ

หลกัสูตรผา่นระบบ CHE QA Online 
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4) คณะหรือหน่วยงานเทียบเท่าน าผลการประเมินระดบัหลกัสูตรมาจดัท ารายงานการประเมินตนเอง
ระดบัคณะ 

5) คณะหรือหน่วยงานเทียบเท่าประเมินตนเองบนระบบ CHE  QA  Online และยืนยนัผลการประเมิน
หลกัสูตรท่ีไดป้ระเมินไปแลว้ 

6) สถาบนัน าผลการประเมินระดบัหลกัสูตร ผลการประเมินระดบัคณะวิชา มาจดัท ารายงานการประเมิน
ตนเองระดบัสถาบนั 

7) สถาบนัประเมินตนเองบนระบบ CHE QA Online และยืนยนัผลการประเมินตนเองระดบั หลกัสูตร 
คณะวิชา พร้อมน าผลการประเมินเสนอสภาสถาบนัเพ่ือพิจารณาวางแผนพฒันาสถาบนัในปี การศึกษาถดัไป 

8) ผูบ้ริหารสถาบนัอุดมศึกษาน าผลการประเมินและขอ้เสนอแนะของคณะกรรมการประเมินคุณภาพ
ภายในท่ีสถาบนัแต่งตั้ง (รวมทั้งขอ้เสนอแนะของสภาสถาบนั) มาวางแผนปรับปรุงการด าเนินงาน แผนปฏิบติัการ
ประจ าปี และแผนกลยทุธ์ 

9) ส่งรายงานประจ าปีท่ีเป็นรายงานการประเมินคุณภาพภายใน ผา่นระบบ CHE QA Online ภายใน 120 
วนันบัจากส้ินปีการศึกษา 

สถาบันอุดมศึกษาต้องมีการประเมินตนเองตามตัวบ่งช้ีและเกณฑ์การประกันคุณภาพภายในทุกปี
การศึกษา ทั้ งระดับหลักสูตร ระดับคณะ และระดับสถาบัน ตามล าดับโดยสถาบันอุดมศึกษาเป็นผูแ้ต่งตั้ ง
คณะกรรมการประเมิน และส่งผลการประเมินใหส้ านกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษาทราบผ่านระบบฐานขอ้มูล
ดา้นการประกนัคุณภาพ )CHE QA Online) ทั้งน้ี คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในระดบัหลกัสูตร 1 ชุด อาจ
ประเมินไดม้ากกว่าหน่ึงหลกัสูตรหากเป็นหลกัสูตรในสาขาวิชาเดียวกนั เช่น หลกัสูตรสาขาวิชาเดียวกนัทั้ง ใน
ระดบัปริญญาตรีและบณัฑิตศึกษา  

ในกรณีท่ีตอ้งการเผยแพร่หลกัสูตรท่ีมีคุณภาพและมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ระดบัอุดมศึกษา
แห่งชาติ พ ..ศ 2552 องค์ประกอบของคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดบัหลกัสูตร ก าหนดไว้
ดงัน้ี 

-  ผูท้รงคุณวฒิุจ านวนอย่างนอ้ย 3 คน โดยเกินกวา่ก่ึงหน่ึงเป็นผูท้รงคุณวฒิุภายนอกสถาบนั และ
อยา่งนอ้ยหน่ึงคนตอ้งมีคุณวฒิุตรงกบัสาขาวิชาท่ีขอรับการประเมิน 

-  ประธานกรรมการเป็นผูท้รงคุณวฒิุภายนอกสถาบนั 
ทั้งน้ี คณะกรรมการทุกคนตอ้งเป็นผูท่ี้ข้ึนทะเบียนผูป้ระเมินคุณภาพภายใน ระดบัหลกัสูตรของ

ส านกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  
คุณสมบติัเฉพาะของคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน ระดบัหลกัสูตร ของแต่ละระดบัการศึกษาเป็น

ดงัน้ี 
-  ระดับปริญญาตรี คณะกรรมการมีคุณวุฒิปริญญาโทข้ึนไปหรือด ารงต าแหน่งทางวิชาการ 

ระดบัผูช่้วยศาสตราจารยข้ึ์นไป  
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-  ระดบัปริญญาโท คณะกรรมการมีคุณวฒิุปริญญาเอกหรือด ารงต าแหน่งทางวิชาการ ระดบัรอง
ศาสตราจารยข้ึ์นไป  

-  ระดบัปริญญาเอก คณะกรรมการมีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือด ารงต าแหน่งทางวิชาการ ระดบั
ศาสตราจารยข้ึ์นไป  

ในกรณีท่ีประสงคน์ าผลการประกนัคุณภาพการศึกษาภายในระดบัอุดมศึกษาในระดบัสถาบนั ไปใชใ้น
การประเมินผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการของสถาบันอุดมศึกษาของส านักงาน
คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ องค์ประกอบของคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
ระดบัอุดมศึกษา ระดบัสถาบนั ก าหนดไวด้งัน้ี  

-  ผูท้รงคุณวฒิุ จ านวนอยา่งนอ้ย 5 คน ทั้งน้ี ข้ึนอยูก่บัขนาดของสถาบนั 
-  ประธานกรรมการประเมินฯ เป็นผูป้ระเมินจากภายนอกสถาบันท่ีข้ึนทะเบียนประธาน 

คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในของส านกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
-  กรรมการ เป็นผูป้ระเมินจากภายนอกสถาบนัท่ีผา่นการฝึกอบรมหลกัสูตรผูป้ระเมินของ สกอ .

อย่างนอ้ยร้อยละ 50 ส่วนผูป้ระเมินจากภายในสถาบนัตอ้งผ่านการฝึกอบรมหลกัสูตรผูป้ระเมินของ สกอ  .หรือท่ี
สถาบนัจดัฝึกอบรมใหโ้ดยใชห้ลกัสูตรของส านกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

คุณสมบติัเฉพาะของคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน ระดบัสถาบนั เป็นดงัน้ี 
1.   ประธานกรรมการ  

-  ผูท่ี้เป็นหรือเคยเป็นผูบ้ริหารระดบัคณบดีหรือเทียบเท่าข้ึนไป และมีประสบการณ์เป็น ผูป้ระเมิน
คุณภาพการศึกษา ระดบัอุดมศึกษา ในระดบัคณะหรือเทียบเท่า หรือ  

-  ผูท่ี้มีต าแหน่งทางวิชาการระดบัผูช่้วยศาสตราจารยข้ึ์นไป และมีประสบการณ์เป็นผูป้ระเมินคุณภาพ
การศึกษา ระดบัอุดมศึกษา ในระดบัคณะหรือเทียบเท่าข้ึนไป หรือ  

-  ผูท่ี้ส านกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษาพิจารณาแลว้วา่มีความเหมาะสม  
2.   กรรมการ  

- กรณีเป็นอาจารย ์ตอ้งท าหนา้ท่ีเป็นอาจารยป์ระจ ามาแลว้ไม่นอ้ยกวา่ 2 ปี 
- กรณีเป็นฝ่ายสนบัสนุน ตอ้งท าหนา้ท่ีในระดบัผูอ้  านวยการหน่วยงานข้ึนไปมาแลว้ ไม่นอ้ยกวา่ 2 ปี  

ส านกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษาจะด าเนินการติดตามตรวจสอบความกา้วหนา้ของการปฏิบติัตาม
แผนการพฒันาคุณภาพการศึกษา อย่างนอ้ยหน่ึงคร้ังในทุกสามปีและแจง้ผลใหส้ถานศึกษาทราบ รวมทั้งเปิดเผยผล
การติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาต่อสาธารณชน เพ่ือให้เป็นไปตามขอ้ 36 แห่งกฎกระทรวงว่าดว้ยระบบ 
หลกัเกณฑ ์และวิธีการประกนัคุณภาพการศึกษา พ..ศ 2553  
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บทที่ 2 

การประกนัคุณภาพการศึกษาภายในมหาวิทยาลยัราชภัฏเชียงราย 
             

  นับตั้ งแต่มหาวิทยาลยัราชภัฏเชียงราย ได้ก่อตั้ งโดยเร่ิมจากโรงเรียนฝึกหัดครูประกาศนียบัตรศึกษา       

เม่ือปี พ.ศ. 2512 ต่อมาไดพ้ฒันาสู่การเป็นวิทยาลยัครูเชียงรายเม่ือปี พ.ศ. 2516 และไดพ้ฒันาการจดัการศึกษามาโดย

ตลอด ในปี พ.ศ. 2535 ได้รับพระราชทาน ช่ือว่า “สถาบันราชภัฏเชียงราย” แทนช่ือวิทยาลยัครูเชียงรายเดิม เพ่ือให้

สอดคลอ้งกบัความหลากหลายในการผลิตบณัฑิต ต่อมาในวนัท่ี  14 มิถุนายน 2547 สถาบนัราชภฏัเชียงรายไดรั้บการ  

ยกฐานะและปรับเปล่ียนสถานภาพเป็น “มหาวิทยาลยัราชภฏัเชียงราย” ตั้งแต่วนัท่ี 15 มิถุนายน 2547 เป็นตน้มา  

 ตลอดระยะเวลาท่ีผ่านมามหาวิทยาลยัมุ่งมั่นท่ีจะพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาควบคู่ไปกับ        

การพฒันาทอ้งถ่ินเพ่ือพฒันาไปสู่การ “เป็นมหาวิทยาลยัตน้แบบดา้นการพฒันาทอ้งถ่ิน ท่ีมีมาตรฐานของไทย 

ภูมิภาค และนานาชาติ”  มหาวิทยาลยัมีหน่วยงานท่ีรับผิดชอบดา้นการจดัการศึกษาจ านวน 15 หน่วยงาน ไดแ้ก่ 

คณะครุศาสตร์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม คณะมนุษยศาสตร์ คณะวิทยาการจดัการ คณะวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยี วิทยาลยัการแพทยพ้ื์นบา้นและการแพทยท์างเลือก ส านกัวิชาสังคมศาสตร์  วิทยาลยันานาชาติภูมิภาค

ลุ่มน ้าโขง ส านกัวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ ส านกัวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ ส านกัวิชานิติศาสตร์ 

ส านกัวิชาบริหารรัฐกิจ ส านกัวิชาบญัชี ส านกัวิชาการท่องเท่ียว และบณัฑิตวิทยาลยั 

  มหาวิทยาลยัราชภฏัเชียงรายมีการก าหนดนโยบายการประกนัคุณภาพการศึกษาโดยไดน้ ามาตรฐาน

และตัวบ่งช้ีคุณภาพของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) เป็นกรอบในการปฏิบัติงานของ

มหาวิทยาลยั และมอบหมายให้คณะ/หน่วยงาน/ศูนย/์ส านัก ด าเนินงานตามกลไกการประกนัคุณภาพ โดยยึด

หลกัการปฏิบติังานตามกระบวนการ PDCA เป็นแนวทางในการด าเนินงานใหมี้ประสิทธิภาพการประกนัคุณภาพ

การศึกษาของมหาวิทยาลยัมีลกัษณะดงัน้ี 

  1.  การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน เป็นการประกนัคุณภาพในระดบั คณะ ศูนย/์ส านกั/กอง และ
หน่วยงานเทียบเท่า เพ่ือให้เกิดการพฒันาคุณภาพอย่างต่อเน่ือง โดยเน้นการพัฒนาคุณภาพเพ่ือเตรียมรับการ
ประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอก 
  2.  การประเมนิคุณภาพการศึกษาภายนอก  เป็นการประเมินในระดบัมหาวิทยาลยั และกลุ่มสาขาวิชา 
(คณะ) จากส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษาเพ่ือรับรองมาตรฐานคุณภาพ  รวมถึงการ
ประเมินผลการปฏิบติัราชการตามค ารับรองการปฏิบติัราชการจากส านกังาน ก.พ.ร  
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1.  นโยบายการประกนัคุณภาพการศึกษา 
 
  เพ่ือใหก้ารด าเนินงานดา้นการประกนัคุณภาพการศึกษาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมหาวิทยาลยัราช
ภฏัเชียงรายไดก้ าหนดนโยบายการประกนัคุณภาพการศึกษาเพ่ือเป็นแนวทางในการด าเนินการ ดงัน้ี 
 1.  ส่งเสริมและสนบัสนุนใหทุ้กหน่วยงานในมหาวิทยาลยัมีระบบการควบคุมคุณภาพการตรวจสอบ
คุณภาพ และการประเมินคุณภาพ โดยเนน้ใหส้อดคลอ้งกบัมาตรฐานและตวับ่งช้ีท่ีมหาวิทยาลยัก าหนด 
  2.  ส่งเสริมและสนบัสนุนใหทุ้กหน่วยงานมีระบบกลไกในการด าเนินงานประกนัคุณภาพการศึกษา 
และให้ถือว่าการประกันคุณภาพเป็นส่วนหน่ึงของกระบวนการบริหารจดัการท่ีตอ้งด าเนินการเพ่ือให้เกิดการ
พฒันาคุณภาพอยา่งต่อเน่ือง 
  3.  เร่งรัดและพฒันาใหเ้กิดระบบฐานขอ้มูลและสารสนเทศท่ีมีประสิทธิภาพสามารถใชง้านร่วมกนั
ไดทุ้กระดบั เพ่ือสนบัสนุนการด าเนินงานติดตามตรวจสอบและประเมินคุณภาพการศึกษา 
   4.   ส่งเสริมและสนบัสนุนให้มีการตรวจสอบ และประเมินผลคุณภาพการศึกษาจากผูท้รงคุณวุฒิทั้ง
ภายในและภายนอกมหาวิทยาลยัอย่างต่อเน่ือง และน าผลการประเมินคุณภาพการศึกษามาใช้ในการก าหนด
นโยบายและแผนงานของหน่วยงานและมหาวิทยาลยั 
   5.  ส่งเสริมและสนบัสนุนให้มีการพฒันาความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลยักบับุคคล องค์กร และ
หน่วยงานทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลยัเก่ียวกบักิจกรรมการประกนัคุณภาพการศึกษา เพ่ือการสร้างเครือข่าย
การประกนัคุณภาพการศึกษา 
   6.  ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการน าข้อมูล ข่าวสาร และผลจากกิจกรรมการประเมินคุณภาพ
การศึกษาของมหาวิทยาลยัเพ่ือเผยแพร่ต่อสาธารณชนและผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียไดรั้บทราบ 
 

2.  แนวทางการประกนัคุณภาพการศึกษา 
 

 เพ่ือให้การด าเนินงานดา้นการประกนัคุณภาพเป็นไปอย่างต่อเน่ือง มหาวิทยาลยัไดก้ าหนด    แนว
ทางการประกนัคุณภาพ ดงัน้ี 
  1.  ก าหนดให้มีองค์กร/หน่วยงานท่ีท าหน้าท่ีดูแลและรับผิดชอบการด าเนินงานด้านการประกัน
คุณภาพทั้งในระดบัมหาวิทยาลยัและระดบัหน่วยงานภายใน 
  2.  ก าหนดใหทุ้กหน่วยงานในมหาวิทยาลยัจดัตั้งระบบและกลไกการประกนัคุณภาพการศึกษาโดย
จดัตั้งคณะกรรมการประกนัคุณภาพการศึกษาในระดบัมหาวิทยาลยั จดัตั้งคณะกรรมการประกนัคุณภาพการศึกษา
ในระดบัคณะ รวมถึงคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในเพ่ือด าเนินการตรวจประเมินคุณภาพ
การศึกษา 
  3.  พฒันามาตรฐาน ตวับ่งช้ี และเกณฑก์ารประเมินคุณภาพให้เหมาะสมกบัมหาวิทยาลยั และพร้อม
รับการประเมินคุณภาพจากภายนอก 
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  4.  พฒันาระบบการวางแผนคุณภาพ การควบคุมคุณภาพ และการปรับปรุงคุณภาพใหส้ามารถน าไป
ปฏิบติัไดจ้ริงกบัทุกหน่วยงานในมหาวิทยาลยั 
   5.  ส่งเสริมและสนับสนุนในการถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการประกันคุณภาพการศึกษาของ
มหาวิทยาลยัให้กบับุคลากร และนักศึกษา เพ่ือให้มีความรู้ ความเขา้ใจ มีทักษะและมีส่วนร่วมในการประกัน
คุณภาพของมหาวิทยาลยั 
  6.  ก าหนดให้มีมีกิจกรรมตรวจสอบคุณภาพและประเมินคุณภาพ โดยจดัให้มีการประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายในทุกหน่วยงานเพ่ือใหท้ราบสถานภาพการด าเนินงาน อนัจะน าไปสู่การก าหนดแนวทางและพฒันา
คุณภาพตามเกณฑม์าตรฐานท่ีก าหนดไวอ้ยา่งต่อเน่ือง 
  7.  เร่งรัดใหทุ้กหน่วยงานเตรียมความพร้อมเพ่ือรับการประเมินจากองคก์รภายนอก 
 8.  สนบัสนุนและส่งเสริมใหทุ้กหน่วยงานมีฐานขอ้มูลการประกนัคุณภาพการศึกษาและใหเ้ผยแพร่
กิจกรรมการประกนัคุณภาพการศึกษาสู่สาธารณชน 
    9.  ส่งเสริมใหมี้เครือข่ายความร่วมมือเก่ียวกบังานประกนัคุณภาพและการประเมินคุณภาพการศึกษา 
เพ่ือพฒันาระบบกลไกการประกนัคุณภาพ รวมถึงการตรวจประเมินคุณภาพโดยผูท้รงคุณวฒิุจากภายนอก 
 

3.  ระบบและกลไกการประกนัคุณภาพการศึกษา 
 

 3.1  ระบบการประกนัคุณภาพการศึกษา 
   มหาวิทยาลยัราชภฏัเชียงรายไดด้ าเนินนโยบายการประกนัคุณภาพการศึกษาภายใตก้รอบมาตรฐาน
คุณภาพระดบัอุดมศึกษา โดยเน้นระบบการควบคุมคุณภาพ การตรวจสอบคุณภาพ  และการประเมินคุณภาพ         
ใหส้อดคลอ้งกบัมาตรฐานและตวับ่งช้ีระดบัอุดมศึกษาท่ีมหาวิทยาลยัก าหนด 

  1)   การควบคมุคณุภาพ  
  การควบคุมคุณภาพ  (Quality Control) เป็นการจัดท ากิจกรรมหรือการปฏิบัติการเพ่ือ

ควบคุมคุณภาพการศึกษาท่ีมีการก าหนดนโยบายและแนวปฏิบติัโดยมีผูบ้ริหารทุกระดบัและบุคลากรท่ีเก่ียวขอ้ง
ร่วมกนัมีหน่วยงานและบุคลากรรับผิดชอบการด าเนินการอย่างต่อเน่ืองมีกลไกการด าเนินงาน มีการก าหนด
มาตรฐานตวับ่งช้ีคุณภาพ มีระบบฐานขอ้มูลและเครือข่ายขอ้มูล มีการตรวจสอบติดตามผลและประเมินคุณภาพ มี
การรายงานผลและน าผลการประเมินไปใชใ้นการพฒันาหน่วยงานอย่างต่อเน่ือง ทั้งในระดบัมหาวิทยาลยั คณะ/
ส านกั/สถาบนัและโปรแกรมวิชา ทั้งน้ีเพ่ือใหก้ารผลิตบณัฑิตท่ีมีคุณภาพ และสอดคลอ้งกบัความตอ้งการของผูใ้ช้
บณัฑิตและความคาดหวงัของสงัคม    
  2)  การตรวจสอบคณุภาพ 

การตรวจสอบคุณภาพ (Quality Audit) เป็นการตรวจสอบการด าเนินงานของระบบกลไก
การควบคุมคุณภาพท่ีมหาวิทยาลยัจดัให้มีข้ึน เพ่ือพิจารณาว่ามหาวิทยาลยัมีระบบการควบคุมคุณภาพ และมีการ
ด าเนินงานท าใหเ้ป็นท่ีเช่ือถือและยอมรับไดว้า่ การจดัการศึกษาเป็นไปอยา่งมีคุณภาพ   
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   3)   การประเมินคณุภาพ 
  การประเมินคุณภาพ (Quality Assessment) เป็นการประเมินผลการด าเนินงานในภาพรวม

ของหน่วยงานหลงัจากท่ีไดรั้บการใชร้ะบบควบคุมคุณภาพแลว้ ท าใหเ้กิดการเปล่ียนแปลงคุณภาพมากนอ้ยเพียงใด 
เพ่ือพฒันาคุณภาพการศึกษาใหมี้มาตรฐานสูงข้ึน    

 
ระบบการประกนัคุณภาพการศึกษามหาวทิยาลยัราชภัฏเชียงราย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

มาตรฐานการศึกษาระดบัชาติ  

 

 

มาตรฐานและแผนการพฒันา

คุณภาพของมหาวทิยาลยั 

 

การควบคุมคุณภาพ 

การตรวจสอบคุณภาพ 

การประเมินคุณภาพ 

รายงานต่อหน่วยงานตน้สังกดั

และสาธารณชนทราบ 

มอบหมายตวับ่งช้ีตามโครงสร้าง 

ให้คณะ/หน่วยงานสนบัสนุนด าเนินการ 

 

คู่มือและแผนปฏิบติัการ 

 

การปฏิบติัตามแผน 

 

ประเมินตนเอง/ 

ตรวจประเมินคุณภาพประจ าปี 

รายงานผลประเมินคุณภาพ 

ต่อมหาวทิยาลยั 

 

ปรับปรุง

คุณภาพ 

คณะกรรมการของหมาวิทยาลยั 

ก าหนดนโยบาย/น าเกณฑ์มาตรฐานสู่การปฏิบติั 

 

ปรับปรุง

อยา่ง

ต่อเน่ือง 
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3.2  กลไกการประกนัคุณภาพการศึกษา 
 มหาวิทยาลยัราชภฏัเชียงรายด าเนินงานตามขอ้ตอนการปฏิบติังานและการขบัเคล่ือนจากหน่วยงาน
ต่างๆ ตามกลไกการประกนัคุณภาพการศึกษา ดงัน้ี 
 1.  แต่งตั้งคณะกรรมการประกนัคุณภาพการศึกษามหาวิทยาลยัราชภฏัเชียงราย เพ่ือด าเนินนโยบาย
ดา้นการประกนัคุณภาพของมหาวิทยาลยั 
  2.  กองมาตรฐานวิชาการและประกนัคุณภาพเป็นหน่วยงานท่ีขบัเคล่ือนภารกิจดา้นการประกนั
คุณภาพตามนโนบายท่ีไดรั้บมอบหมายจากคณะกรรมการประกนัคุณภาพการศึกษา รวมถึงการสนบัสนุนงานดา้น
การประกนัคุณภาพใหก้บัหน่วยงานภายในมหาวิทยาลยั 
   3.  มีการแต่งตั้ งคณะกรรมการประกันคุณภาพในระดับคณะ และแต่งตั้งผูรั้บผิดชอบงานด้าน
ประกนัคุณภาพของหน่วยงาน เพ่ือด าเนินการดา้นการประกนัคุณภาพในระดบัคณะ/หน่วยงานก าหนดมาตรฐาน
และตวัช้ีวดัของมหาวิทยาลยัเพ่ือใชเ้ป็นแนวทางในการด าเนินงานดา้นการประกนัคุณภาพ 
   4.  จดัท าคู่มือการประกนัคุณภาพและเอกสารการจดัการความรู้ ใหก้บัหน่วยงาน 
   5.  แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในเพ่ือติดตามและตรวจสอบการประกนัคุณภาพ
การศึกษาภายใน 
   6.  มีการวิเคราะห์ตนเองของหน่วยงานภายในมหาวิทยาลยั โดยจดัรายท างานการประเมินตนเอง 
(SAR) ทั้งระดบัคณะ และหน่วยงานสายสนบัสนุน 
   7.  มีการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในทุกปีการศึกษา รวมถึงการประเมินผลการปฏิบติัราชการ
ตามค ารับรองการปฏิบติัราชการ 
  8.  การปรับปรุงและการพฒันาผลการด าเนินงานท่ียงัเป็นจุดอ่อน 
  9.  สร้างระบบฐานขอ้มูลและติดตามผลการด าเนินงานดา้นการประกนัคุณภาพการศึกษา 
  10. สร้างระบบติดตามการด าเนินงานตามโครงการท่ีเก่ียวข้องกับการประกันคุณภาพอย่าง
สม ่าเสมอ 
  11. สร้างระบบการส่ือสารข้อมูลในหน่วยงานย่อยของมหาวิทยาลัยให้มีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล 
  12. ถ่ายทอดองค์ความรู้ และน าไปสู่การวดัผลผลิต และผลลัพธ์เพ่ือท าการประกันคุณภาพ
การศึกษาในทุกขั้นตอน ในการมอบหมายความรับผิดชอบ และอ านาจหนา้ท่ีท่ีสอดคลอ้งกบัพนัธกิจมหาวิทยาลยั
รวมถึงการรายงานผลการปฏิบติังานท่ีสามารถตรวจสอบไดโ้ดยตวัช้ีวิดท่ีชดัเจน 
   13.  การสร้างเครือข่ายการพฒันาคุณภาพกบัหน่วยงานภายในและภายนอก 
   14.  การประชาสัมพนัธ์ข่าวสารดา้นการประกนัคุณภาพใหก้บัหน่วยงานภายในมหาวิทยาลยัอย่าง
ต่อเน่ือง 
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คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 
 

โครงสร้างการด าเนินงานด้านการประกนัคุณภาพของมหาวทิยาลยั 
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คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 
 

4.  แนวปฏบัิติในการประกนัคุณภาพการศึกษาภายใน 
 

  1. มหาวิทยาลยัวางแผนงานและเตรียมความพร้อมดา้นการประกันคุณภาพการศึกษาภายในประจ าปี
มหาวิทยาลยั คณะ หลกัสูตร เกบ็รวบรวมขอ้มูลระยะ 12 เดือน ตามตวับ่งช้ีท่ีก าหนด ในระบบ QAS 
  2. มหาวิทยาลยัติดตามผลการด าเนินงานดา้นการประกนัคุณภาพผ่านระบบ QAS เม่ือครบรอบ 6 เดือน 
และ 9 เดือน 
  3. ระดบัหลกัสูตรเตรียมการประเมินตนเองและจดัท ารายงานการประเมินตนเองระดบัหลกัสูตรผา่นระบบ  
CHE QA Online 
  4. ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดบัหลกัสูตร 
  5. คณะจดัท ารายงานการประเมินตนเองระดบัคณะ ผา่นระบบ CHE QA Online  

6. ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดบัคณะ 
  7. มหาวิทยาลยัน าผลการประเมินระดบัหลกัสูตร และระดบัคณะ มาจดัท ารายงานการประเมินตนเอง
ระดบัสถาบนัผา่นระบบ CHE QA Online และยืนยนัผลการประเมินระดบัหลกัสูตรและระดบัคณะ 
  8. ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดบัสถาบนัสถาบนั 
  9. ส่งรายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในผา่นระบบ CHE QA Online ใหก้บั สกอ. 

10. น าผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในของทุกระดบัเสนอต่อสภามหาวิทยาลยั 
11. ผูบ้ริหารน าผลการประเมินและขอ้เสนอแนะของคณะกรรมการประเมิน รวมทั้งขอ้เสนอแนะของสภา

มหาวิทยาลยัไปวางแผนปรับปรุงการด าเนินงานประจ าปี และแผนกลยทุธ์ 
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คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 
 

5.  ตัวบ่งช้ีและค่าเป้าหมายการประกนัคุณภาพการศึกษาภายใน 
 

  มหาวิทยาลยัราชภัฏเชียงรายได้ด าเนินการดา้นการประกนัคุณภาพการศึกษาภายในตามแนวทางการ

ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในของส านกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ตวับ่งช้ีและเกณฑก์ารประเมิน

ของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาแบ่งเป็น 3 ระดับการประเมิน โดยตัวบ่งช้ีทั้ งหมดอยู่ภายใต้

องคป์ระกอบคุณภาพ 5 องคป์ระกอบ ดงัน้ี 
 

ระดับการประเมิน องค์ประกอบ ตัวบ่งช้ี 
ระดับหลักสูตร 
(14 ตัวบ่งชี้) 

1. การก ากับมาตรฐาน 1.1 การบริหารจัดการหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรที่ก าหนดโดย สกอ. 

2. บัณฑิต 2.1 คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา (TQF) 
2.2 การได้งานท าหรือผลงานวิจัยของผู้ส าเร็จการศึกษา 

3. นักศึกษา 
 

3.1 การรับนักศึกษา 
3.2 การส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา 
3.3 ผลที่เกิดกับนักศึกษา 

4. อาจารย์ 4.1 การบริหารและพัฒนาอาจารย์ 
4.2 คุณภาพอาจารย์ 
4.3 ผลที่เกิดกับอาจารย์ 

5. หลักสูตร การเรียนการ
สอน การประเมินผู้เรียน 
 

5.1 สาระของรายวิชาในหลักสูตร 
5.2 การวางระบบผู้สอนและกระบวนการเรียนการสอน 
5.3 การประเมินผู้เรียน 
5.4 ผลการด าเนินงานหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 

6. สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 6.1 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
ระดับคณะวิชา 
(13 ตัวบ่งชี้) 

1. การผลิตบัณฑิต 
 

1.1 การบริหารจัดการหลักสูตรโดยรวม 
1.2 อาจารย์ประจ าคณะที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก 
1.3 อาจารย์ประจ าคณะที่มีต าแหน่งทางวิชาการ 
1.4 จ านวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่าต่อจ านวนอาจารย์ประจ า 
1.5 การบริการนักศึกษาระดับปริญญาตรี 
1.6 กิจกรรมนักศึกษาระดับปริญญาเตรี  

2. การวิจัย 
 

2.1 ระบบและกลไกการบริหารและพัฒนางานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ 
2.2 เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ 
2.3 ผลงานวิชาการของอาจารย์ประจ าและนักวิจัย 

3. การบริการวิชาการ 3.1 การบริการวิชาการแก่สังคม 
4. การท านุบ ารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม 

4.1 ระบบและกลไกการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

5. การบริหารจัดการ 
 

5.1 การบริหารของคณะวิชาเพื่อการก ากับติดตามผลลัพธ์ตามพันธกิจ กลุ่มสถาบัน และอัตลักษณ์ของคณะ 
5.2 ระบบก ากับการประกันคุณภาพหลักสูตร 

ระดับสถาบัน 
(13 ตัวบ่งชี้) 

1. การผลิตบัณฑิต 
 

1.1 การบริหารจัดการหลักสูตรโดยรวม 
1.2 อาจารย์ประจ าสถาบันที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก 
1.3 อาจารย์ประจ าสถาบันที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ 
1.4 การบริการนักศึกษาระดับปริญญาตรี 
1.5 กิจกรรมนักศึกษาระดับปริญญาเตรี  

2. การวิจัย 
 

2.1 ระบบและกลไกการบริหารและพัฒนางานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ 
2.2 เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ต่อจ านวนอาจารย์ประจ าและนักวิจัยประจ า 
2.3 ผลงานวิชาการของอาจารย์ประจ าและนักวิจัย 

3. การบริการวิชาการ 3.1 การบริการวิชาการแก่สังคม 
4. การท านุบ ารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม 

4.1 ระบบและกลไกการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

5. การบริหารจัดการ 
 

5.1 การบริหารของคณะวิชาเพื่อการก ากับติดตามผลลัพธ์ตามพันธกิจ กลุ่มสถาบัน และอัตลักษณ์ของคณะ 
5.2 ผลการบริหารงานของคณะวิชา 
5.3 ระบบก ากับการประกันคุณภาพหลักสูตรและคณะ 
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คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 
 

ค่าเป้าหมายการประกนัคุณภาพการศึกษาภายใน 
 

1.  ระดับหลกัสูตร 
องค์ประกอบ ตัวบ่งช้ี เป้าหมายการด าเนินงาน ผู้รับผดิชอบตัวบ่งช้ี 

1. การก ากบัมาตรฐาน 1.1 การบริหารจดัการหลกัสูตรตามเกณฑม์าตรฐาน
หลกัสูตรท่ีก าหนด โดย สกอ. 

ผา่นมาตรฐาน 1. คณบดี 
2. อาจารยป์ระจ า
หลกัสูตร 2. บณัฑิต 2.1 คุณภาพบณัฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวฒิุ

ระดบัอุดมศึกษาแห่งชาติ 
คะแนนเฉล่ีย 3.51 

2.2 (ระดบัปริญญาตรี) ร้อยละของบณัฑิตปริญญาตรีท่ีได้
งานท าหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี 

ร้อยละ 80 

2.2 (ระดบัปริญญาโท) ผลงานของนกัศึกษาและผูส้ าเร็จ
การศึกษาในระดบัปริญญาโทท่ีไดรั้บการตีพิมพห์รือ
เผยแพร่ 

ร้อยละ 20 

2.2 (ระดบัปริญญาเอก) ผลงานของนกัศึกษาและผูส้ าเร็จ
การศึกษาในระดบัปริญญาเอกท่ีไดรั้บการตีพิมพห์รือ
เผยแพร่ 

ร้อยละ 40 

3. นกัศึกษา 3.1 การรับนกัศึกษา ปฏิบติัไดต้ามเกณฑ ์
 3 คะแนน 

3.2 การส่งเสริมและพฒันานกัศึกษา ปฏิบติัไดต้ามเกณฑ ์
 3 คะแนน 

3.3 ผลท่ีเกิดกบันกัศึกษา ปฏิบติัไดต้ามเกณฑ ์
 3 คะแนน 

4. คุณภาพอาจารย ์ 4.1 การบริหารและพฒันาอาจารย ์ ปฏิบติัไดต้ามเกณฑ ์
 3 คะแนน 

4.2 คุณภาพอาจารย ์ ปฏิบติัไดต้ามเกณฑ ์
 3 คะแนน 

4.3 ผลท่ีเกิดกบัอาจารย ์ ปฏิบติัไดต้ามเกณฑ ์
 3 คะแนน 

5. หลกัสูตร การเรียนการ
สอน การประเมินผูเ้รียน 

5.1 สาระของรายวิชาในหลกัสูตร ปฏิบติัไดต้ามเกณฑ ์
 3 คะแนน 

5.2 การวางระบบผูส้อนและกระบวนการจดัการเรียนการ
สอน 

ปฏิบติัไดต้ามเกณฑ ์
 3 คะแนน 

5.3 การประเมินผูเ้รียน ปฏิบติัไดต้ามเกณฑ ์
 3 คะแนน 

5.4 ผลการด าเนินงานหลกัสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวฒิุ 
ระดบัอุดมศึกษาแห่งชาติ 

ร้อยละ 80 

6. ส่ิงสนบัสนุนการ
เรียนรู้ 

6.1 ส่ิงสนบัสนุนการเรียนรู้ ปฏิบติัไดต้ามเกณฑ ์
 3 คะแนน 
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คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 
 

2.  ระดับคณะ 
องค์ประกอบ ตัวบ่งช้ี เป้าหมายการด าเนินงาน ผู้รับผดิชอบตัวบ่งช้ี 

1 การผลิตบณัฑิต 1.1 ผลการบริหารจดัการหลกัสูตรโดยรวม คะแนนเฉล่ีย 3.51 คณบดี 
 1.2 อาจารยป์ระจ าสถาบนัท่ีมีคุณวฒิุปริญญาเอก ร้อยละ 20 

1.3 อาจารยป์ระจ าสถาบนัท่ีด ารงต าแหน่งทางวิชาการ ร้อยละ 20 
1.4 จ  านวนนกัศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่าต่อจ านวนอาจารย์
ประจ า 

ไม่เกินร้อยละ 20 

1.5 การบริการนกัศึกษาระดบัปริญญาตรี 6 ขอ้ 
1.6 กิจกรรมนกัศึกษาระดบัปริญญาตรี 6 ขอ้ 

2 การวิจยั 2.1 ระบบและกลไกการบริหารและพฒันางานวิจยัหรือ
งานสร้างสรรค ์

6 ขอ้ 

2.2 เงินสนบัสนุนงานวิจยัและงานสร้างสรรค ์ กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ 
และเทคโนโลย ี= 40,000 
กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ 
สุขภาพ  = 30,000 
กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และ
สงัคมศาสตร์ = 20,000 

2.3 ผลงานทางวิชาการของอาจารยป์ระจ าและนกัวิจยั กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์  
= ร้อยละ 15 
กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และ
สงัคมศาสตร์ = ร้อยละ 10 

3 การบริการวิชาการ 3.1 การบริการวิชาการแก่สงัคม 6 ขอ้ 
4 การท านุบ ารุงศิลปะ
และวฒันธรรม 

4.1 ระบบและกลไกการท านุบ ารุงศิลปะและวฒันธรรม 6 ขอ้ 

5 การบริหารจดัการ 5.1 การบริหารของคณะเพ่ือการก ากับติดตามผลลัพธ์
ตามพนัธกิจ กลุ่มสถาบนั และเอกลกัษณ์ของคณะ 

7 ขอ้ 

5.3 ระบบก ากบัการประกนัคุณภาพหลกัสูตร 5 ขอ้ 

 

 

 

 

 

 

 

 



29 
 

คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 
 

3. ระดับสถาบัน 
องค์ประกอบ ตัวบ่งช้ี เป้าหมายการด าเนินงาน หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ 

1 การผลิตบณัฑิต 1.1 ผลการบริหารจดัการหลกัสูตรโดยรวม คะแนนเฉล่ีย 3.51 1. ส านกัส่งเสริมวชิาการและงาน
ทะเบียน 
2. บณัฑิตวทิยาลยั 

1.2 อาจารยป์ระจ าสถาบนัท่ีมีคุณวฒุิปริญญาเอก ร้อยละ 20 กองบริหารงานบุคคล 
1.3 อาจารยป์ระจ าสถาบนัท่ีด ารงต าแหน่งทางวชิาการ ร้อยละ 25 กองบริหารงานบุคคล 
1.5 การบริการนกัศึกษาระดบัปริญญาตรี 6 ขอ้ กองพฒันานกัศึกษา 
1.6 กิจกรรมนกัศึกษาระดบัปริญญาตรี 6 ขอ้ กองพฒันานกัศึกษา 

2 การวิจยั 2.1 ระบบและกลไกการบริหารและพัฒนางานวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค ์

6 ขอ้ สถาบนัวจิยัและพฒันา 

2.2 เงินสนบัสนุนงานวจิยัและงานสร้างสรรค ์ 50,000 บาท  
(ค่าเฉล่ีย 3.00) 

สถาบนัวจิยัและพฒันา 

2.3 ผลงานทางวชิาการของอาจารยป์ระจ าและนกัวจิยั ค่าเฉล่ีย 3.00 สถาบนัวจิยัและพฒันา 
3 การบริการวชิาการ 3.1 การบริการวชิาการแก่สังคม 6 ขอ้ ส านกัการศึกษาต่อเน่ืองและ

บริการวชิาการ 
4 การท านุบ ารุงศิลปะและ
วฒันธรรม 

4.1 ระบบและกลไกการท านุบ ารุงศิลปะและวฒันธรรม 6 ขอ้ ส านกัศิลปะและวฒันธรรม 

5 การบริหารจดัการ 5.1 การบริหารของสถาบนัเพื่อการก ากบัติดตามผลลพัธ์ตาม พนัธ
กิจ กลุ่มสถาบนั และเอกลกัษณ์ของสถาบนั 

7 ขอ้   

1. พฒันาแผนกลยทุธ์จากผลการวเิคราะห์ SWOT โดยเช่ือมโยงกบั
วสิัยทศัน์ของสถาบนั และพฒันาไปสู่แผนกลยทุธ์ทางการเงินและ
แผนปฏิบติัการประจ าปีตามกรอบเวลาเพื่อให้บรรลุผลตามตวับ่งช้ี
และเป้าหมายของแผนกลยทุธ์  

 กองนโยบายและแผน 

2. การก ากบัติดตามส่งเสริมสนบัสนุนให้ทุกคณะด าเนินการ
วเิคราะห์ขอ้มูลทางการเงินท่ีประกอบไปดว้ยตน้ทุนต่อหน่วยในแต่
ละหลกัสูตร สัดส่วนค่าใชจ่้ายเพื่อพฒันานกัศึกษา อาจารย ์
บุคลากร การจดัการเรียนการสอนอยา่งต่อเน่ือง เพื่อวเิคราะห์ความ
คุม้ค่าของการบริหารหลกัสูตร ประสิทธิภาพ ประสิทธิผลในการ
ผลิตบณัฑิต และโอกาสในการแข่งขนั  

 กองนโยบายและแผน 
กองคลงัและพสัดุ 

3. ด าเนินงานตามแผนบริหารความเส่ียงท่ีเป็นผลจากการวิเคราะห์
และระบุปัจจัยเส่ียงท่ี เกิดจากปัจจัยภายนอก  หรือปัจจัยท่ีไม่
สามารถควบคุมได้ ท่ีส่งผลต่อการด าเนินงานตามพันธกิจของ
สถาบนัและให้ระดบัความเส่ียงลดลงจากเดิม 

 กองมาตรฐานวชิาการและประกนั
คุณภาพ 

4. บริหารงานดว้ยหลกัธรรมาภิบาลอยา่งครบถว้นทั้ง 10 ประการท่ี
อธิบายการด าเนินงานอยา่งชดัเจน  

 กองกลาง 
กองบริหารงานบุคคล 

5. การก ากบัติดตามส่งเสริมสนับสนุนให้ทุกหน่วยงานในสถาบนั
มีการด าเนินการจดัการความรู้ตามระบบ 

 กองมาตรฐานวชิาการและประกนั
คุณภาพ 

6. การก ากับติดตามผลการด าเนินงานตามแผนการบริหารและ
แผนพฒันาบุคลากรสายวชิาการและสายสนบัสนุน 

 กองบริหารงานบุคคล 

7. การก ากบัติดตามส่งเสริมสนับสนุนให้ทุกหน่วยงานในสถาบนั
มีการด าเนินงานด้านการประกันคุณภาพภายในตามระบบและ
กลไกท่ีสถาบันก าหนด ประกอบด้วย การควบคุมคุณภาพ  การ
ตรวจสอบคุณภาพ และการประเมินคุณภาพ 

 กองมาตรฐานวชิาการและประกนั
คุณภาพ 

5.2  ผลการบริหารงานของคณะ ค่าเฉล่ีย 3.51 กองมาตรฐานวชิาการฯ 
5.3 ระบบก ากบัการประกนัคุณภาพหลกัสูตร 5 ขอ้ กองมาตรฐานวชิาการฯ 
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แผนการด าเนินงานการประกนัคุณภาพการศึกษาภายในประจ าปีของมหาวิทยาลยัราชภัฏเชียงราย  

กจิกรรม 25… 25… 

ม.ค.-

ส.ค. 

ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. 

1. วางแผนงานและการเตรียมความพร้อมการประกนัคุณภาพ                  

     1.1  จดัท าแบบฟอร์มส าหรับใชใ้นการประเมิน                  

     1.2  ประชุมช้ีแจงแนวทางการด าเนินงาน                  

     1.3  อบรมให้ความรู้เก่ียวกบัการประกนัคุณภาพ                  

2. หลกัสูตรและคณะเก็บขอ้มูลระยะ 12 เดือนผา่นระบบ QAS                  

3.  ติดตามผลการด าเนินงานรอบ 6 และ 9 เดือน                  

4. รวบรวมขอ้มูลพ้ืนฐาน Common Data Set                  

5.  ระดบัหลกัสูตรจดัท า  SAR                  

6.  ตรวจประเมินระดบัหลกัสูตร                  

7.  คณะน าผลการประเมินระดบัหลกัสูตรมาจดัท า  SAR                    

8.  ตรวจประเมินระดบัคณะ                  

9.  มหาวิทยาลยัจดัท า SAR                  

10. ตรวจประเมินระดบัมหาวิทยาลยั                  

11. จดัส่งรายงานผลการประเมินระดบัหลกัสูตร คณะ สถาบนั
ให้กบั สกอ. ผา่นระบบ   CHE QA Online 

                 

12. น าผลการประเมินเขา้สภามหาวิทยาลยั                  

13. น าผลการประเมินและขอ้เสนอแนะไปวางแผนปรับปรุงการ
ด าเนินงาน 
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บทที่ 3 

นิยามศัพท์ 
    

 การจัดการความรู้ (Knowledge Management : KM) หมายถึง การรวบรวมองค์ความรู้ท่ีมีอยู่ใน

องคก์รซ่ึงกระจดักระจายอยู่ในตวับุคคล หรือเอกสาร มาพฒันาให้เป็นระบบ เพ่ือให้ทุกคนในองค์สามารถเขา้ถึง

ความรู้และพัฒนาตนเองให้เป็นผู ้รู้  รวมทั้ งปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ อันจะน าส่งผลให้องค์กร                   

มีความสามารถในเชิงแข่งชนัสูงสุด โดยท่ีความรู้มี 2 ประเภท คือ  

1. ความรู้ท่ีฝังอยูใ่นคน (Tacit Knowledge) เป็น ความรู้ท่ีไดจ้ากประสบการณ์ พรสวรรค ์หรือสัญชาติ
ญาณของแต่ละบุคคลในการท าความเขา้ใจในส่ิงต่างๆ เป็นความรู้ท่ีไม่สามารถถ่ายทอดออกมาเป็นค าพูดหรือ     
ลายลกัษณ์อกัษรไดโ้ดยง่าย เช่น ทกัษะในการท างาน งานฝีมือ หรือการคิดเชิงวิเคราะห์ บางคร้ัง จึงเรียกว่าเป็น
ความรู้แบบนามธรรม 

2. ความรู้ท่ีชดัแจง้ (Explicit Knowledge) เป็น ความรู้ท่ีสามารถรวบรวม ถ่ายทอดได ้โดยผ่านวิธีต่างๆ 
เช่น การบนัทึกเป็นลายลกัษณ์อกัษร ทฤษฎี คู่มือต่างๆ และบางคร้ังเรียกวา่เป็นความรู้แบบรูปธรรม 

นพ.วิจารย ์พานิช ไดใ้ห้ความหมายของค าว่า “การจดัการความรู้” คือ เคร่ืองมือเพ่ือการบรรจุเป้าหมาย
อย่างนอ้ย 4 ประการไปพร้อมๆ กนั ไดแ้ก่ บรรลุเป้าหมายของงาน บรรลุเป้าหมายการพฒันาคน บรรลุเป้าหมาย
การพัฒนาองค์กรไปเป็นองค์กรเรียนรู้ และบรรลุความเป็นชุมชน เป็นหมู่คณะ ความเอ้ืออาทรระหว่างกัน             
ในท่ีท างาน 

การจดัการความรู้เป็นการด าเนินการอยา่งนอ้ย 6 ประการต่อความรู้ ไดแ้ก่ 
(1)  การก าหนดความรู้ท่ีจ าเป็นหรือส าคญัต่องานหรือกิจกรรมของกลุ่มหรือองคก์ร 
(2)  การเสาะหาความรู้ท่ีตอ้งการ 
(3)  การปรับปรุง ดดัแปลง หรือสร้างความรู้บางส่วนใหเ้หมาะต่อการใชง้านของตน 
(4)  การประยกุตใ์ชค้วามรู้ในกิจการงานของตน 
(5)  การน าประสบการณ์จากการท างาน และการประยุกต์ใช้ความรู้มาแลกเปล่ียนเรียนรู้ และสกัด     

“ขมุความรู้” ออกมาบนัทึกไว ้
(6)  การจดับันทึก “ขุมความรู้”  และ “แก่นความรู้” ส าหรับไวใ้ช้งาน และปรับปรุงเป็นชุดความรู้ท่ี

ครบถว้น ลุ่มลึกและเช่ือมโยงมากข้ึน เหมาะต่อการใชง้านมากยิ่งข้ึน 
โดยท่ีการด าเนินการ 6 ประการน้ีบูรณาการเป็นเน้ือเดียวกนั ความรู้ท่ีเก่ียวขอ้งเป็นทั้งความรู้ท่ีชดัแจง้อยู่

ในรูปของตวัหนงัสือหรือรหสัอย่างอ่ืนท่ีเขา้ใจไดท้ัว่ไป (Explicit Knowledge) และความรู้ฝังลึกอยูใ่นสมอง (Tacit 

Knowledge) ท่ีอยู่ในคน ทั้งท่ีอยู่ในใจ (ความเช่ือ ค่านิยม( อยู่ในสมอง (เหตุผล( และอยู่ในมือ และส่วนอ่ืนๆ ของ
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ร่างกาย (ทกัษะในการปฏิบติั( การจดัการความรู้เป็นกิจกรรมท่ีคนจ านวนหน่ึงท าร่วมกนัไม่ใช่กิจกรรมท่ีท าโดยคน

คนเดียว 

การตีพิมพ์ในลักษณะใดลักษณะหน่ึง หมายถึง การตีพิมพผ์ลงานวิชาการฉบบัสมบูรณ์ในลกัษณะของ

รายงานสืบเน่ืองจากการประชุมวิชาการ วารสารวิชาการ หรือส่ิงพิมพท์างวิชาการในระดบัมหาวิทยาลยั หรือระดบั

คณะ และต้องเป็นผลงานท่ีผ่านการกลัน่กรอง (Peer review) โดยมีบุคคลภายนอกสถาบันร่วมเป็นกรรมการ

พิจารณาดว้ย 

การทวนสอบ การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 

การทวนสอบ หมายถึง การด าเนินการหาหลกัฐานท่ีเป็นหารสอบซ ้ าดว้ยวิธีการใดๆ เช่น การสังเกต  

การตรวจสอบ การประเมิน การสัมภาษณ์ ฯลฯ เพ่ือยืนยนัพิสูจน์ว่า ส่ิงท่ีก าหนดข้ึนนั้นไดมี้การด าเนินการและ

บรรลุเป้าหมายตามวตัถุประสงค ์

การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ หมายถึง กระบวนการหาหลกัฐานเพ่ือยืนยนัหรือสนับสนุนว่า 

นกัศึกษาทุกคนมีผลสัมฤทธ์ิการศึกษาตรงตามมาตรฐานผลการเรียนรู้เป็นอย่างน้อย (การทวนสอบผลสัมฤทธ์ิ  

ตามมาตรฐานผลการเรียนรู้( ซ่ึงอาจไดจ้ากผลการประเมินขอ้สอบว่าครอบคลุมมาตรฐานผลการเรียนรู้ การให้

คะแนนตรงตามความจริง (การทวนสอบผลการประเมินการเรียนรู้( การให้ขอ้มูลยอ้นกลบัของผูส้ าเร็จการศึกษา 

การประสบความส าเร็จในการท างานของผูส้ าเร็จการศึกษา การก าหนดมาตรฐานคุณวุฒิตอ้งให้แนวทางในการ

ทวนสอบท่ีสถาบันการศึกษาสามารถเลือกใช้ หรืออาจก าหนดวิธีการทวนสอบร่วมกัน เช่น การสอบออก        

(Exit Exam) โดยใชข้อ้สอบซ่ึงคณาจารยส์ถาบนัต่างๆ ในสาขาร่วมกนัจดัท า 

ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน (Learning Achievement) หมายถึง ผลการวัด  การเป ล่ียนแปลงและ

ประสบการณ์การเรียนรู้ ในเน้ือหาสาระท่ีเรียนมาแลว้ว่าเกิดการเรียนรู้เท่าใดมีความสามารถชนิดใด โดยสามารถ

วดัไดจ้ากแบบทดสอบวดัสัมฤทธ์ิในลกัษณะต่างๆ และการวดัผลตามสภาพจริง เพ่ือบอกถึงคุณภาพการศึกษา

ความหมายของการวดัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน 

สมพร เช้ือพันธ์ (2547( สรุปว่า ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ หมายถึง ความสามารถ 

ความส าเร็จและสมรรถภาพดา้นต่างๆ ของผูเ้รียนท่ีไดจ้ากการเรียนรู้อนัเป็นผลมาจากการเรียนการสอน การฝึกฝน 

หรือประสบการณ์ของแต่ละบุคคลซ่ึงสามารถวดัไดจ้าการทดสอบดว้ยวิธีการต่างๆ  

พิมพนัธ์ เดชะคุปต์ และพเยาว ์ยินดีสุข (2548( กล่าวว่า ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหมายถึงขนาดของ

ความส าเร็จท่ีไดจ้ากกระบวนการเรียนการสอน 

ปราณี กองจินดา (2549( กล่าวว่า ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน หมายถึง ความสามารถหรือผลส าเร็จท่ีไดรั้บ

จากกิจกรรมการเรียนการสอนเป็นการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมและประสบการณ์เรียนรู้ทางดา้นพุทธิพิสัย จิตพิสัย 



33 
 

คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 
 

และทกัษะพิสัย และยงัไดจ้ าแนกผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนไวต้ามลกัษณะของวตัถุประสงคข์องการเรียนการสอนท่ี

แตกต่างกนั 

ดงันั้น จึงสรุปไดว้่าผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน หมายถึง ผลท่ีเกิดจากกระบวนการเรียนการสอนท่ีจะท าให้

นกัเรียนเกิดการเปล่ียนแปลงพฤติกรรม และสามารถวดัไดโ้ดยการแสดงออกมาทั้ง 3 ดา้น คือ ดา้นพุทธิพิสัย ดา้น

จิตพิสยั และดา้นทกัษะพิสยั 

การทวนสอบผลสัมฤทธ์ิตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ หมายถึง การสอบ / ประเมินซ ้ าว่านักศึกษามี

ผลสมัฤทธ์ิตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ 

การทวนสอบผลการประเมนิการเรียนรู้ หมายถึง การสอบ / ประเมินซ ้าวา่ผลการประเมินการเรียนรู้ของ

นักศึกษาเป็นไปตามมาตรฐานทางวิชาการ การประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษาเป็นการวดัผลสัมฤทธ์ิของ

นกัศึกษาว่าไดพ้ฒันาการเรียนรู้ไดใ้นระดบัต่างๆ ท่ีไม่ต ่ากว่ามาตรฐานผลการเรียนรู้ การก าหนดมาตรฐานคุณวุฒิ

จึงตอ้งให้แนวทางในการประเมิน ซ่ึงสอดคลอ้งกบัสภาพการเรียนรู้ตามกลยุทธ์ท่ีใชแ้ละอิงพฒันาการของผูเ้รียน

และแสดงถึงระดบัผลสมัฤทธ์ิของนกัศึกษาแต่ละคนได ้

การทวนสอบกระบวนการประเมินการเรียนรู้ หมายถึง การสอบ / ประเมินซ ้ าว่ากระบวนการประเมิน

การเรียนรู้ของนกัศึกษาเป็นไปตามมาตรฐานทางวิชาการ 

การเทียบเคียงผลการด าเนินงาน (Benchmarking) หมายถึง วิธีการในการวดัและเปรียบเทียบผลผลิต 

บริการและวิธีการปฏิบติักบัองค์กรท่ีสามารถท าไดดี้กว่า เพ่ือน าผลการเปรียบเทียบมาใชใ้นการปรับปรุงองค์กร

ของตนเพ่ือมุ่งสู่ความเป็นเลิศทางธุรกิจ 

การบูรณาการ (Integration) หมายถึง การผสมกลมกลืนของแผน กระบวนการ สารสนเทศ การจดัสรร

ทรัพยากร การปฏิบติัการ ผลลพัธ์ และการวิเคราะห์ เพ่ือสนบัสนุนเป้าประสงคท่ี์ส าคญัของสถาบนั (organization-

wide goal) การบูรณาการท่ีมีประสิทธิผล เป็นมากกว่าความสอดคลอ้งไปในแนวทางเดียวกนั (alignment) ซ่ึงการ

ด าเนินการของแต่ละองค์ประกอบภายใน ระบบการจดัการ ผลการด าเนินการมีความเช่ือมโยงกนัเป็นหน่ึงเดียว

อยา่งสมบูรณ์ 

การเผยแพร่ในระดับความร่วมมือระหว่างประเทศ  หมายถึง โครงการร่วมมือระหว่างประเทศไทยกบั

ประเทศอ่ืน 

การเผยแพร่ในระดับนานาชาติ หมายถึง การเผยแพร่ท่ีเปิดกวา้งส าหรับทุกประเทศ (อย่างน้อย 5 

ประเทศท่ีไม่ไดอ้ยูใ่นกลุ่มอาเซียน(  
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การเผยแพร่ในระดับภูมิภาคอาเซียน หมายถึง การเผยแพร่เฉพาะในกลุ่มอาเซียน 10 ประเทศ (อย่าง

น้อย 5 ประเทศนับรวมประเทศไทยด้วย) และการให้คะแนนตามแหล่งเผยแพร่ ไม่จ าเป็นต้องไปแสดงใน

ต่างประเทศ 

อาเซียน หมายถึง  สมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้ (Association of  South  East  Asian 

Nations) มี 10 ประเทศ ไดแ้ก่ บรูไน กมัพูชา อินโดนีเซีย สปป.ลาว มาเลเซีย พม่า ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ ไทย และ

เวียดนาม 

การเผยแพร่ผลงานในประชุมวิชาการระดับชาต ิหมายถึง การน าเสนอบทความวิจยัในท่ีประชุมวิชาการ

และบทความฉบบัสมบูรณ์ (Full Paper) ไดรั้บการตีพิมพใ์นรายงานสืบเน่ืองจากการประชุม (Proceedings) โดยมี

กองบรรณาธิการจดัท ารายงานการประชุม หรือคณะกรรมการจดัประชุม ประกอบด้วย ศาสตราจารย์ หรือ

ผูท้รงคุณวุฒิระดบัปริญญาเอก หรือผูท้รงคุณวุฒิท่ีมีผลงานเป็นท่ียอมรับในสาขาวิชานั้นๆ จากนอกสถาบัน

เจา้ภาพ อย่างนอ้ยร้อยละ 25  โดยตอ้งมีผูป้ระเมินบทความท่ีเป็นผูเ้ช่ียวชาญในสาขานั้นดว้ย และมีบทความท่ีมา

จากหน่วยงานภายนอกสถาบนัอยา่งนอ้ย 3 หน่วยงาน และรวมกนัแลว้ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 25 

การเผยแพร่ผลงานวิจัยในที่ประชุมวิชาการระดับนานาชาติ หมายถึง การน าเสนอบทความวิจยัในท่ี

ประชุมวิชาการ และบทความฉบับสมบูรณ์ (Full paper) ไดรั้บการตีพิมพ์ในรายงานสืบเน่ืองจากการประชุม 

(Proceedings) โดยมีกองบรรณาธิการจดัท ารายงานฯ หรือคณะกรรมการจดัประชุม ประกอบดว้ยศาสตราจารย ์

หรือผูท้รงคุณวุฒิระดบัปริญญาเอก หรือผูท้รงคุณวุฒิท่ีมีผลงานเป็นท่ียอมรับในสาขาวิชานั้น ๆ จากต่างประเทศ

อย่างนอ้ยร้อยละ 25 และมีผูป้ระเมินบทความท่ีเป็นผูเ้ช่ียวชาญในสาขานั้นๆ จากต่างประเทศอยา่งนอ้ยร้อยละ 25 

และมีผูป้ระเมินบทความท่ีเป็นผูเ้ช่ียวชาญในสาขานั้น และบทความท่ีมาจากต่างประเทศอยา่งนอ้ย 3 ประเทศ และ

รวมกนัแลว้ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 25 

  บทความในการประชุมวิชาการทั้ งระดับชาติและนานาชาติ ท่ีน าเสนอให้กองบรรณาธิการหรือ

คณะกรรมการจัดประชุมพิจารณาคัดเลือก ต้องเป็นฉบับสมบูรณ์  (Full Paper) และได้รับการตีพิมพ์แล้ว              

ซ่ึงสามารถอยูใ่นรูปแบบเอกสารหรือส่ืออิเลก็ทรอนิกส์ได ้

งานวิจัย หมายถึง กระบวนการท่ีมีระเบียบแบบแผนในการค้นหาค าตอบของปัญหา หรือการเสาะ

แสวงหาความรู้ใหม่ ตลอดจนถึงการประดิษฐ์คิดคน้ท่ีผ่านกระบวนการศึกษา คน้ควา้หรือทดลอง วิเคราะห์และ

ตีความขอ้มูล ตลอดจนสรุปผลอยา่งมีระบบ 

งานสร้างสรรค์ หมายถึง ผลงานศิลปะและส่ิงประดิษฐท์างศิลปะประเภทต่างๆ ทีมีความเป็นนวตักรรม 

โดยมีการศึกษาคน้ควา้อย่างเป็นระบบท่ีเหมาะสมตามประเภทของงานศิลปะซ่ึงมีแนวทางการทดลองหรือการ

พฒันาจากแนวคิดสร้างสรรคเ์ดิมเพ่ือเป็นตน้แบบหรือความสามารถในการบุกเบิกศาสตร์อนัก่อใหเ้กิดคุณค่าทาง
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สุนทรียแ์ละคุณประโยชน์ท่ีเป็นท่ียอมรับในวงวิชาชีพตามการจดักลุ่มศิลปะของอาเซียน งานสร้างสรรคท์างศิลปะ 

ไดแ้ก่ (1) ทศันศิลป์ (Visual Art) ประกอบดว้ย ผลงานดา้นจิตรกรรม ประติมากรรม ภาพพิมพ ์ภาพถ่าย ภาพยนตร์ 

ส่ือประสม สถาปัตยกรรมและงานออกแบบประเภทอ่ืนๆ (2) ศิลปะการแสดง (Performance Arts) ประกอบดว้ย    

ดุริยางคศิลป์ นาฏยศิลป์ รวมทั้ งการแสดงรูปแบบต่างๆ และ (3) วรรณศิลป์ (Literature) ซ่ึงประกอบด้วยบท

ประพนัธ์และกวีนิพนธ์รูปแบบต่างๆ 

แนวปฏิบัติที่ดี หมายถึง วิธีปฏิบัติ หรือขั้นตอนการปฏิบัติท่ีท าให้สถาบนัประสบความส าเร็จ หรือ       

สู่ความเป็นเลิศตามเป้าหมาย เป็นท่ียอมรับในวงวิชาการหรือวิชาชีพนั้นๆ มีหลกัฐานของความส าเร็จปรากฏชดัเจน 

โดยมีการสรุปวิธีปฏิบติั หรือขั้นตอนการปฏิบติั ตลอดจนความรู้และประสบการณ์ บนัทึกเป็นเอกสาร เผยแพร่ให้

หน่วยงานภายในหรือภายนอกสามารถน าไปใชป้ระโยชนไ์ด ้

ประสบการณ์ด้านการท าวิจัย  หมายถึง มีประสบการณ์ด้านการท าวิจัยเป็นผลส าเร็จมาแลว้โดยมี

หลกัฐานเป็นผลงานท่ีน าเสนอในท่ีประชุมวิชาการท่ีมีรายงานการประชุม (Proceeding) ท่ีมีกรรมการภายนอก

มาร่วมกลั่นกรอง (Peer Review) หรือตีพิมพ์ในวารสารหรือส่ิงพิมพ์ทางวิชาการท่ีมีกรรมการภายนอกร่วม

กลัน่กรอง (Peer Review) หรือเป็นผลงานท่ีเป็นรูปเล่มซ่ึงน าเสนอแหล่งทุนวิจยัหรือน าเสนอผูว้่าจา้งในการท าวิจยั

นั้นๆ และเป็นผลงานท่ีแหล่งทุนวิจยัหรือผูว้่าจา้งวิจยัไดต้รวจรับงานเรียบร้อยแลว้ ซ่ึงเป็นผลงานท่ีไม่ใช่ส่วนหน่ึง

ของการศึกษาเพ่ือรับปริญญาของอาจารยป์ระจ าหลกัสูตร โดยใหร้ายงานผลงานวิจยัของอาจารยป์ระจ าหลกัสูตร

ทุกคนไว้ในเอกสารหลักสูตร ทั้ งน้ี  การรายงายผลงานวิจัยท่ีตีพิมพ์ให้รายงานในลักษณะของการเขียน

บรรณานุกรม หรือการเขียนเอกสารอา้งอิงทางวิชาการ กล่าวคือ ระบุช่ือเจา้ของผลงาน ช่ือผลงาน ปีท่ีพิมพแ์ละ

แหล่งท่ีพิมพ ์เผยแพร่ผลงาน 

ผลงานที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติ หมายถึง บทความจากผลงานวิจยัหรือบทความ

วิชาการท่ีไดรั้บการตีพิมพใ์นวารสารวิชาการ (Journal) ท่ีมีช่ือปรากฏอยู่ในฐานขอ้มูล Thai-Journal Citation Index 

Centre (TCI) หรือวารสารวิชาการระดบัชาติตามประกาศของ กกอ. 

ผลงานที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ  หมายถึง บทความจากผลงานวิจยัหรือ

บทความวิชาการท่ีไดรั้บการตีพิมพใ์นวารสารวิชาการ (Journal) ท่ีปรากฏในฐานขอ้มูลสากล ไดแ้ก่ฐานขอ้มูลการ

จัดอันดับวารสาร SJR (SCImago Journal Rank : www.scimagojr.com) หรือฐานข้อ มูล  ISI Web of Science 

(Science CitationIndex Expand, Social Sciences Citation Index, Art and Humanities Citation Index) ห รื อ 

ฐานขอ้มูล Scopus หรือวารสารวิชาการระดบันานาชาติตามประกาศของ กกอ. 

 

http://www.scimagojr.com/
http://www.scimagojr.com/
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แผนกลยุทธ์ หมายถึง แผนระยะยาวของสถาบนัโดยทัว่ไปมกัใชเ้วลา 5 ปี เป็นแผนท่ีก าหนดทิศทาง  

การพฒันาของสถาบนั แผนกลยุทธ์ประกอบไปดว้ย วิสยัทศัน ์พนัธกิจ เป้าประสงค ์วตัถุประสงค ์ผลการวิเคราะห์

จุดแขง็ จุดอ่อน โอกาส และภยัคุกคาม กลยทุธ์ต่างๆ ของสถาบนัควรครอบคลุมทุกภารกิจของสถาบนัซ่ึงตอ้งมีการ

ก าหนดตัวบ่งช้ีความส าเร็จของแต่ละกลยุทธ์และค่าเป้าหมายของตัวบ่งช้ีเพ่ือวดัระดับความส าเร็จของการ

ด าเนินงานตามกลยทุธ์ โดยสถาบนัน าแผนกลยทุธ์มาจดัท าแผนด าเนินงานหรือแผนปฏิบติัการประจ าปี 

แผนกลยุทธ์ทางการเงิน หมายถึง แผนระยะยาวท่ีระบุท่ีมาและใช้ไปของทรัพยากรทางการเงินของ

สถาบนัท่ีสามารถผลกัดนัแผนกลยุทธ์ของสถาบนัใหส้ามารถด าเนินการได ้แผนกลยุทธ์ทางการเงินจะสอดรับไป

กบัแผนกลยทุธ์ของสถาบนั สถาบนัควรประเมินความตอ้งการทรัพยากรท่ีตอ้งจดัหาส าหรับการด าเนินงานตามกล

ยทุธ์แต่ละกลยทุธ์และประเมินมูลค่าของทรัพยากรออกมาเป็นเงินทุนท่ีตอ้งการใช ้ซ่ึงจะเป็นความตอ้งการเงินทุน

ในระยะยาวเท่ากบัเวลาท่ีสถาบนัใช้ในการด าเนินการให้กลยุทธ์นั้นบงัเกิดผล จากนั้นจึงจะก าหนดให้เห็นอย่าง

ชดัเจนถึงท่ีมาของเงินทุนท่ีตอ้งการใช้ว่าสามารถจดัหาไดจ้ากแหล่งทุนใด เช่น รายไดค่้าธรรมเนียมการศึกษา 

งบประมาณแผ่นดินหรือเงินอุดหนุนจากรัฐบาล เงินทุนสะสมของหน่วยงาน เงินบริจาคจากหน่วยงานภายนอก 

หรือศิษยเ์ก่า หรือสถาบนัจะตอ้งมีการระดมทุนดว้ยวิธีการอ่ืนๆ อีกเพ่ิมเติม เช่น การแปลงทรัพยสิ์นทางปัญญาเป็น

มูลค่า รวมทั้ งมีการวิเคราะห์ต้นทุนของการด าเนินงานด้วย เช่น ต้นทุนต่อหน่วยในการผลิตบัณฑิตในแต่ละ

หลกัสูตร โดยท่ีระยะเวลาของแผนกลยทุธ์ทางการเงินจะเท่ากบัระยะเวลาของแผนกลยทุธ์ของสถาบนั 

แผนปฏิบัตริาชการประจ าปี หมายถึง แผนระยะสั้นท่ีมีระยะเวลาในการด าเนินงานภายใน 1 ปี เป็นแผน

ท่ีถ่ายทอดแผนกลยุทธ์ลงสู่ภาคปฏิบัติ เพ่ือให้เกิดการด าเนินงานจริงตามกลยุทธ์ ประกอบดว้ย โครงการหรือ

กิจกรรมต่างๆ ท่ีจะต้องด าเนินการในปีนั้นๆ เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายตามแผนกลยุทธ์ ตวับ่งช้ีความส าเร็จของ

โครงการหรือกิจกรรม ค่าเป้าหมายของตวับ่งช้ีเหล่านั้น รวมทั้งมีการระบุผูรั้บผิดชอบหลกัหรือหัวหนา้โครงการ 

งบประมาณในการด าเนินงาน รายละเอียดและทรัพยากรท่ีตอ้งใชใ้นการด าเนินโครงการท่ีชดัเจน 

พหุวทิยาการ หรือ สหวทิยาการ หลกัสูตรพหุวทิยาการ 

พหุวิทยาการ (Multidisciplinary) หรือ สหวิทยาการ (Interdisciplinary) หมายถึง การใช้องค์ความรู้

หลายสาขาวิชา หลายศาสตร์หรือหลายอนุศาสตร์ มาผสมผสานใชใ้นการวิเคราะห์ วิจยัและสงัเคราะห์ข้ึนเป็นองค์

ความรู้ใหม่ และพฒันาเป็นศาสตร์ใหม่ข้ึน 

หลักสูตรพหุวิทยาการ (Multidisciplinary) หมายถึง วิธีการท่ีน าเอาความรู้หลายศาสตร์หรือหลายอนุ

ศาสตร์เขา้มาใชใ้นการเรียนการสอน เพ่ือประโยชน์ในการวิเคราะห์ วิจยั จนกระทั้งผูเ้รียนสามารถพฒันาความรู้ 

องคค์วามรู้เป็นศาสตร์ใหม่ข้ึนหรือเกิดอนุศาสตร์ใหม่ข้ึน 
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• ตวัอย่างหลกัสูตรท่ีเป็นพหุวิทยาการ เช่น วิศวกรรมชีวการแพทย ์(วิศวกรรมศาสตร์+แพทยศ์าสตร์( 

ภูมิศาสตร์สารสนเทศ (ภูมิศาสตร์+เทคโนโลยีสารสนเทศ) วิศวกรรมนาโน (วิศวกรรมศาสตร์+ วิทยาศาสตร์-เคมี) 

• ตวัอยา่งหลกัสูตรท่ีไมใช่พหุวิทยาการ เช่น คอมพิวเตอร์ธุรกิจ การศึกษาเพ่ือการพฒันา 

(ท่ีมา : คณะอนุกรรมการปรับปรุงเกณฑ์มาตรฐานหลกัสูตรระดบัอุดมศึกษา  ในการประชุมคร้ังท่ี 

7/2549 เม่ือวนัท่ี 18 ตุลาคม 2549) 

พิชญพิจารณ์ (Peer Review) หมายถึง การตรวจเยี่ยมโดยผูท้รงคุณวุฒิท่ีมีความรู้ ความสามารถ และ

ประสบการณ์ ซ่ึงสามารถใหข้อ้สังเกตและขอ้เสนอแนะเชิงพฒันาแก่สถาบนัอุดมศึกษาในการพฒันากระบวนการ

จดัการเรียนการสอนอย่างมีคุณภาพและสอดคลอ้งตามเกณฑ์มาตรฐานท่ีก าหนด โดยมีวตัถุประสงค์เพ่ือให้

ขอ้เสนอแนะในเชิงพฒันาแก่สถาบนัอุดมศึกษา 

ระบบและกลไก  

ระบบ หมายถึง ข้ึนตอนการปฏิบัติงานท่ีมีการก าหนดอย่างชัดเจนว่าตอ้งท าอะไรบา้งเพ่ือให้ไดผ้ล

ออกมาตามท่ีตอ้งการ ขั้นตอนการปฏิบติังานจะตอ้งปรากฏให้ทราบโดยทัว่กนัไม่ว่าจะอยู่ในรูปของเอกสารหรือ

ส่ืออิเลก็ทรอนิกส์หรือโดยวิธีการอ่ืนๆ องคป์ระกอบของระบบ ประกอบดว้ย ปัจจยัน าเขา้ กระบวนการ ผลผลิต 

และขอ้มูลป้อนกลบั ซ่ึงมีความสมัพนัธ์เช่ือมโยงกนั 

กลไก หมายถึง ส่ิงท่ีท าใหร้ะบบมีการขบัเคล่ือนหรือด าเนินอยู่ได ้โดยมีการจดัสรรทรัพยากร มีการจดั

องคก์าร หน่วยงาน หรือกลุ่มบุคคลเป็นผูด้  าเนินงาน 

สาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน หมายถึง สาขาวิชาตามคุณวุฒิหรือต าแหน่งทางวิชาการท่ีสัมพนัธ์กบัศาสตร์ท่ี

เปิดสอน มิใช่สัมพนัธ์กบัรายวิชาท่ีเปิดสอนในหลกัสูตร เช่น เป็นศาสตร์ในกลุ่มสาขาวิชา (Field of Education) 

เดียวกัน ตาม ISCED 2013 (กกอ. ในการประชุมคร้ังท่ี 12/2554 เม่ือ 17 พฤศจิกายน 2554 หนังสือเวียนท่ี ศธ 

0506(2)/ว506 ลงวนัท่ี 22 ธนัวาคม 2554( 

หน่วยงานหรือองค์กรระดับชาติ หมายถึง หน่วยงานภายนอกสถาบนัระดบักรมหรือเทียบเท่าข้ึนไป 

(เช่น ระดบัจงัหวดั) หรือรัฐวิสาหกิจ หรือองค์การมหาชน หรือบริษทัมหาชนท่ีจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย ์

หรือองคก์รกลางระดบัชาติทั้งภาครัฐและเอกชน (เช่น สภาอุตสาหกรรม สภาหอการคา้ สภาวิชาชีพ) 

หลักธรรมาภิบาล1 หมายถึง การปกครอง การบริหาร การจดัการ การควบคุม ดูแลกิจการต่างๆ ให้

เป็นไปในครรลองธรรม นอกจากน้ี ยงัหมายถึงการบริหารจดัการท่ีดี ซ่ึงสามารถน าไปใชไ้ดท้ั้งภาครัฐและเอกชน 

ธรรมท่ีใชใ้นการบริหารน้ีมีความหมายอย่างกวา้งขวาง กล่าวคือ หาไดมี้ความหมายเพียงหลกัธรรมทางศาสนา

                                                           
1 ดูเพ่ิมเติม “คู่มือนโยบายก ากบัดูแลองคก์ารท่ีดี” ส านกังานคณะกรรมการพฒันาระบบราชการ (ส านกังาน ก.พ.ร.( 
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เท่านั้น แต่รวมถึงศีลธรรม คุณธรรม จริยธรรม และความถูกต้องชอบธรรมทั้ งปวง ซ่ึงวิญญูชนพึงมีและพึง

ประพฤติปฏิบติั อาทิ ความโปร่งใสตรวจสอบได ้การปราศจาการแทรกแซงจากองคก์ารภายนอก เป็นตน้ 

หลกัธรรมาภิบาลของการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี (Good Governance) ที่เหมาะสมจะน ามาปรับใช้

ในภาครัฐม ี10 องค์ประกอบ ดงันี้2 

1) หลกัประสิทธิภาพ (Effectiveness) คือ ผลการปฏิบติัราชการท่ีบรรลุวตัถุประสงคแ์ละเป้าหมายของ
แผนการปฏิบัติราชการตามท่ีไดรั้บงบประมาณมาด าเนินการ รวมถึงสามารถเทียบเคียงกบัส่วนราชการหรือ
หน่วยงานท่ีมีภารกิจคลา้ยคลึงกนัและมีผลการปฏิบติังานในระดบัชั้นน าของประเทศเพ่ือให้เกิดประโยชน์สุขต่อ
ประชาชนโดยการปฏิบติัราชการจะตอ้งมีทิศทางยุทธศาสตร์ และเป้าประสงค์ท่ีชดัเจน มีกระบวนการปฏิบติังาน
และระบบงานท่ีเป็นมาตรฐาน รวมถึงมีการติดตามประเมินผลและพฒันา ปรับปรุงอยา่งต่อเน่ือง และเป็นระบบ 

2) หลักประสิทธิภาพ (Efficiency) คือ การบริหารราชการตามแนวทางการก ากับดูแลท่ีดีท่ีมีการ
ออกแบบกระบวนการปฏิบติังานโดยใชเ้ทคนิคและเคร่ืองมือการบริหารจดัการท่ีเหมาะสมใหอ้งคก์ารสามารถใช้
ทรัพยากรทั้งดา้นตน้ทุน แรงงานและระยะเวลาใหเ้กิดประโยชนสู์งสุดต่อการพฒันาขีดความสามารถในการปฏิบติั
ราชการตามภารกิจเพ่ือตอบสนองความตอ้งการของประชาชนและผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียทุกกลุ่ม 

3) หลกัการตอบสนอง (Responsiveness) คือ การให้บริการท่ีสามารถด าเนินการไดภ้ายใจระยะเวลาท่ี
ก าหนด และสร้างความเช่ือมัน่ ความไวว้างใจ รวมถึงตอบสนองความคาดหวงัหรือความตอ้งการของประชาชน
ผูรั้บบริการ และผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียท่ีมีความหลากหลายและมีความแตกต่าง 

4) หลักภาระรับผิดชอบ (Accountability) คือ การแสดงความรับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าท่ีและ
ผลงานต่อเป้าหมายท่ีก าหนดไว ้โดยความรับผิดชอบนั้นควรอยู่ในระดบัท่ีสนองต่อความคาดหวงัของสาธารณะ 
รวมทั้งการแสดงถึงความส านึกในการรับผิดชอบต่อปัญหาสาธารณะ 

5) หลกัความโปร่งใส (Transparency) คือ กระบวนการเปิดเผยอย่างตรงไปตรงมา ช้ีแจงไดเ้ม่ือมีขอ้
สงสัยและสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารอนัไม่ต้องห้ามตามกฎหมายได้อย่างเสรี โดยประชาชนสามารถรู้ทุก
ขั้นตอนในการด าเนินกิจกรรมหรือกระบวนการต่างๆ และสามารถตรวจสอบได ้

6) หลกัการมีส่วนร่วม (Participation) คือ กระบวนการท่ีขา้ราชการ ประชาชน และผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย
ทุกกลุ่มมีโอกาสไดเ้ขา้ร่วมในการรับรู้ เรียนรู้ ท าความเขา้ใจ ร่วมแสดงทศันะ ร่วมเสนอปัญหา หรือ ประเด็นท่ี
ส าคญัท่ีเก่ียวขอ้ง ร่วมคิดแนวทาง ร่วมการแกไ้ขปัญหา ร่วมในกระบวนการตดัสินใจ และร่วมกระบวนการพฒันา
ในฐานะหุน้ส่วนการพฒันา 

7) หลกัการกระจายอ านาจ (Decentralization) คือ การถ่ายโอนอ านาจการตัดสินใจ ทรัพยากร และ
ภารกิจจากส่วนราชการส่วนกลางใหแ้ก่หน่วยการปกครองอ่ืนๆ (ราชการบริหารส่วนทอ้งถ่ิน( และภาคประชาชน
ด าเนินการแทนโดยมีอิสระตามสมควร รวมถึงการมอบอ านาจและความรับผิดชอบในการตัดสินใจและการ

                                                           
2 ดูเพ่ิมเติม “คู่มือการจดัระดบัการก ากบัดูแลองคก์ารภาครัฐตามหลกัธรรมาภิบาลของการบริหารกิจการบา้นเมืองท่ีดี (Good Governance 
Rating)” ส านกังานคณะกรรมการพฒันาระบบราชการ (ส านกังาน ก.พ.ร.( 
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ด าเนินการให้แก่บุคลากร โดยมุ่งเนน้การสร้างความพึงพอใจในการใหบ้ริการต่อผูรั้บบริการและผูมี้ส่วนไดส่้วน
เสีย การปรับปรุงกระบวนการ และเพ่ิมผลิตภาพเพ่ือผลการด าเนินงานท่ีดีของส่วนราชการ 

8) หลกันิติธรรม (Rule of Law) คือ การใช้อ  านาจของกฎหมาย กฎระเบียบ ขอ้บงัคบัในการบริหาร
ราชการดว้ยความเป็นธรรม ไม่เลือกปฏิบติั และค านึงถึงสิทธิเสรีภาพของผูมี้ส่วนส่วนเสีย 

9) หลกัความเสมอภาค (Equity) คือ การไดรั้บการปฏิบติัและไดรั้บบริการอย่างเท่าเทียมกนัโดยไม่มี
การแบ่งแยกดา้น ชายหรือหญิง ถ่ินก าเนิด เช้ือชาติ ภาษา เพศ อายุ ความพิการ สภาพทางกายหรือสุขภาพ สถานะ
ของบุคคล ฐานะทางเศรษฐกิจและสงัคม ความเช่ือทางศาสนา การศึกษา การฝึกอบรม และอ่ืนๆ  

10) หลกัมุ่งเนน้ฉันทามติ (Consensus Oriented) คือ การหาขอ้ตกลงทัว่ไปภายในกลุ่มผูมี้ส่วนไดส่้วน
เสียท่ีเก่ียวขอ้ง ซ่ึงเป็นขอ้ตกลงท่ีเกิดจากการใชก้ระบวนการเพ่ือหาขอ้คิดเห็นจากกลุ่มบุคคลท่ีไดรั้บประโยชนแ์ละ
เสียประโยชน์ โดยเฉพาะกลุ่มท่ีไดรั้บผลกระทบโดยตรงซ่ึงตอ้งไม่มีขอ้คดัคา้นท่ียุติไม่ไดใ้นประเดน็ท่ีส าคญั โดย
ฉนัทามติไม่จ าเป็นตอ้งหมายความวา่เป็นความเห็นพอ้งโดยเอกฉนัท ์

อาจารย์ หมายถึง คณาจารย ์ซ่ึงจะมีต าแหน่งทางวิชาการท่ีประกอบดว้ย อาจารย ์ผูช่้วยศาสตราจารย ์

รองศาสตราจารย ์และศาสตราจารย ์

อาจารย์ประจ า หมายถึง บุคลากรในสถาบนัอุดมศึกษาท่ีมีหน้าท่ีหลกัทางดา้นการสอน และการวิจยั 

และปฏิบัติหน้าท่ีเต็มเวลาตามภาระงานท่ีรับผิดชอบในหลกัสูตรท่ีเปิดสอน (มิใช่เต็มเวลาตามเวลาท าการ) 

(ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เร่ือง แนวทางการบริการเกณฑม์าตรฐานหลกัสูตรระดบัอุดมศึกษา พ.ศ. 2548) 

ส าหรับอาจารยท่ี์สถาบนัจา้งเขา้มาเป็นอาจารยป์ระจ าดว้ยเงินรายไดห้น่วยงานจะตอ้งมีสัญญาจา้งท่ีมี

การระบุระยะเวลาการจา้งอยา่งชดัเจนและไม่นอ้ยกวา่ 9 เดือน ในสญัญาจา้งจะตอ้งระบุหนา้ท่ี ภาระงานให ้ชดัเจน

ไม่น้อยกว่าหน้าท่ีของอาจารยป์ระจ าตามท่ีก าหนดตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เร่ือง แนวทางการบริการ

เกณฑม์าตรฐานหลกัสูตรระดบัอุดมศึกษา พ.ศ. 2548 

การนบัจ านวนอาจารยป์ระจ าและนกัวิจยั ใหน้บัระยะเวลาการท างานส าหรับอาจารยท่ี์บรรจุใหม่ในปีท่ี

ประเมิน ดงัน้ี 

9-12 เดือน                                คิดเป็น 1 คน 
6 เดือนข้ึนไปแต่ไมถึง 9 เดือน        คิดเป็น 0.5 คน  

นอ้ยกวา่ 6 เดือน                        ไมสามารถน ามานบัได ้
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อาจารย์ประจ าหลักสูตร  หมายถึง อาจารยป์ระจ าเต็มเวลาท่ีมีภาระหน้าท่ีในการบริหารหลกัสูตรและ

จดัการเรียนการสอน โดยวางแผน ติดตาม ทบทวนการด าเนินงานหลกัสูตร และปฏิบติังานประจ าหลกัสูตรนั้น

ตลอดระยะเวลาท่ีจดัการศึกษาตามหลกัสูตรนั้น มีคุณวุฒิตรงหรือสัมพนัธ์กบัสาขาวิชาท่ีเปิดสอนไม่นอ้ยกวา่ 5 คน 

และทุกคนเป็นอาจารยป์ระจ าเกินกว่า 1 หลกัสูตรในเวลาเดียวกันไม่ได้ ยกเวน้ อาจารยป์ระจ าหลกัสูตรระดับ

ปริญญาโท และเอกในสาขาวิชาเดียวกนัได ้หรือเป็นอาจารยป์ระจ าหลกัสูตรในหลกัสูตรพหุวิทยาการไดอี้ก 1 

หลกัสูตร โดยตอ้งเป็นหลกัสูตรท่ีตรงหรือสัมพนัธ์กบัหลกัสูตรท่ีไดป้ระจ าอยู่แลว้ (กกอ. ในการประชุมคร้ังท่ี 

2/2549 วนัท่ี 2 กุมภาพันธ์  2549) ทั้ งน้ีอาจารย์แต่ละท่านจะเป็นอาจารย์ประจ าหลักสูตรได้มากท่ีสุดเพียง 2 

หลกัสูตร 

หากมีการเปล่ียนแปลงอาจารยป์ระจ าหลกัสูตร  ขอให้เสนอโดยด าเนินการเช่นเดียวกบัการน าเสนอ

หลกัสูตรปรับปรุงเล็กน้อย โดยน าเสนอต่อสภาสถาบนัเพ่ือพิจารณาอนุมติัหรือให้ความเห็นชอบ และเสนอให ้

สกอ.รับทราบตามแบบฟอร์ม สมอ.08 ภายใน 30 วนั 
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บทที่ 4 

ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดบัหลกัสูตร 
             
 

ระบบการประกนัคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลกัสูตร  
 

ในการผลิตบณัฑิตเพ่ือให้บณัฑิตมีคุณลกัษณะพึงประสงค์และเป็นบณัฑิตท่ีมีคุณภาพการด าเนินงาน
และการบริหารงานระดบัหลกัสูตรถือว่าส าคญัท่ีสุด ซ่ึงควรมีระบบการประกนัคุณภาพการศึกษาภายในระดบั
หลกัสูตร ซ่ึงมีหลกัการดงัต่อไปน้ี 

1. การประกนัคุณภาพการศึกษาภายใน ระดบัหลกัสูตร เป็นการประกนัคุณภาพการจดัการศึกษาว่า
หลกัสูตรไดด้ าเนินการเป็นไปตามเกณฑม์าตรฐานหลกัสูตรระดบัอุดมศึกษาและเกณฑม์าตรฐานอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง 
โดยใหพิ้จารณาองคป์ระกอบท่ีส าคญั ไดแ้ก่ การก ากบัมาตรฐาน บณัฑิต นกัศึกษา อาจารย ์หลกัสูตรการเรียนการ
สอนและการประเมินผูเ้รียน และส่ิงสนบัสนุนการเรียนรู้ เพ่ือใหส้ามารถผลิตบณัฑิตใหมี้คุณภาพ 

2. ในการประกนัคุณภาพการศึกษาภายใน ระดบัหลกัสูตร ใหเ้ช่ือมโยงกบัตวับ่งช้ีการด าเนินการตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดบัอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 เพ่ือประโยชน์ในการเผยแพร่หลกัสูตรท่ีมีคุณภาพและ
มาตรฐาน ซ่ึง สกอ. ไดก้ าหนดแนวทางการเผยแพร่หลกัสูตรไวใ้นประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เร่ือง แนว
ทางการปฏิบติัตามกรอบมาตรฐานคุณวฒิุระดบัอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 

3. ตวับ่งช้ีการประกนัคุณภาพการศึกษาภายใน ระดบัหลกัสูตร เป็นขอ้มูลพ้ืนฐานในส่วนท่ีเก่ียวขอ้ง
ตามเกณฑม์าตรฐานหลกัสูตรระดบัอุดมศึกษา และตวับ่งช้ีเชิงปริมาณในส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบัคุณวุฒิ ต าแหน่งทาง
วิชาการ และผลงานทางวิชาการของอาจารย ์ส าหรับตวับ่งช้ีเชิงคุณภาพท่ีเนน้กระบวนการ จะประเมินในลกัษณะ
ของพิชญพิจารย ์(peer review) ซ่ึงจะมีรายละเอียดของค าถามท่ีจะเป็นแนวทางให้แก่ผูป้ระเมินเพ่ือให้สามารถ
น าไปพิจารณาตามบริบทของสถาบันได้ และได้ก าหนดแนวทางในการให้คะแนนในแต่ละระดับส าหรับผู ้
ประเมินและผูรั้บการประเมินไดใ้ชใ้นการพิจารณา  

4. สถาบนัอุดมศึกษาสามารถจดัท าระบบการประกนัคุณภาพการศึกษาภายใน ระดบัหลกัสูตร โดยมี
การด าเนินงานไดต้ามมาตรฐานเทียบเคียงกับมาตรฐานของ สกอ. ทั้ งน้ี ทุกระบบต้องไดรั้บการเห็นชอบจาก
คณะกรรมการการอุดมศึกษา (กกอ.) และให้มีการจดัส่งผลการประเมินพร้อมขอ้มูลพ้ืนฐานให้กบั สกอ. เพ่ือ
เผยแพร่ต่อสาธารณะ ตวัอย่างการประกนัคุณภาพการศึกษาภายในระดบัหลกัสูตรท่ีเทียบเคียงได ้เช่น ผลการ
ประเมินหลกัสูตรของ AUN QA  ผลการประเมินหลกัสูตรวิชาชีพท่ีไดรั้บการรับรองจากองค์การวิชาชีพระดบั
นานาชาติ  เช่น  AACSB (ส าห รับหลักสูตรทางด้านบ ริหารธุรกิจ) ABET (ส าห รับหลักสูตรทางด้าน
วิศวกรรมศาสตร์) และหลกัสูตรท่ีไดรั้บการตรวจประเมินเป็นประจ าและผา่นการรับรองโดยสภาวิชาชีพ    
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กรอบการประกนัคุณภาพการศึกษาภายใน ระดบัหลักสูตร 
องค์ประกอบในการ

ประกนัคุณภาพหลกัสูตร 
ตัวบ่งช้ี 

อธิบายกระบวนการหรือแสดงผลการด าเนินงานใน
ประเดน็ที่เกีย่วข้อง 

1. การก ากบัมาตรฐาน 1.1 การบริหารจัดการหลักสูตรตาม
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรท่ีก าหนด
โดย สกอ. 

-  ผลการบริหารจัดการหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐาน
หลกัสูตร 

ปริญญาตรี   เกณฑ ์3 ขอ้  
บณัฑิตศึกษา เกณฑ ์11 ขอ้  

2. บณัฑิต 2 .1  คุ ณ ภ าพ บัณ ฑิ ต ต าม ก รอ บ 
มาตรฐานคุณวุฒิระดับ อุดมศึกษา
แห่งชาติ   

- ผลประเมินคุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (โดยผูใ้ช้บัณฑิต/ผูมี้ส่วนได้
ส่วนเสีย) 

 2.2 การไดง้านท าหรือผลงานวิจยัของ
ผูส้ าเร็จการศึกษา 

- ผลบณัฑิตปริญญาตรีท่ีไดง้านท าหรือประกอบอาชีพอิสระ 
- ผลงานของนักศึกษาปริญญาโท/เอกท่ีตีพิมพ์และหรือ
เผยแพร่ 

3.  นกัศึกษา 3.1 การรับนกัศึกษา - การรับนกัศึกษา 
- การเตรียมความพร้อมก่อนเขา้ศึกษา 

 3.2 การส่งเสริมและพฒันานกัศึกษา - การควบคุมการดูแลให้ค าปรึกษาวิชาการและแนะแนวแก่
นกัศึกษาในระดบัปริญญาตรี 

- การควบคุมดูแลการให้ค าปรึกษาวิทยานิพนธ์ และการ
คน้ควา้อิสระในระดบับณัฑิตศึกษา 

- การพฒันาศกัยภาพนักศึกษาและการเสริมสร้างทกัษะการ
เรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21  

 3.3 ผลท่ีเกิดกบันกัศึกษา - อตัราการคงอยูข่องนกัศึกษา 
- อตัราการส าเร็จการศึกษา 
- ความพงึพอใจและผลการจดัการขอ้ร้องเรียนของนกัศึกษา 

4. อาจารย ์ 4.1 การบริหารและพฒันาอาจารย ์ - การรับและแต่งตั้งอาจารยป์ระจ าหลกัสูตร 
- การบริหารอาจารย ์
- การส่งเสริมและพฒันาอาจารย ์

4.2 คุณภาพอาจารย ์ - ร้อยละอาจารยท่ี์มีวฒิุปริญญาเอก 
- ร้อยละอาจารยท่ี์มีต าแหน่งทางวชิาการ 
- ผลงานวชิาการของอาจารย ์
- จ านวนบทความของอาจารยป์ระจ าหลกัสูตรปริญญาเอกท่ี
ไดรั้บการอา้งอิงในฐานขอ้มูล TCI และ SCOPUS ต่อ
จ านวนอาจารยป์ระจ าหลกัสูตร 

4.3 ผลท่ีเกิดกบัอาจารย ์ - อตัราการคงอยูข่องอาจารย ์
- ความพงึพอใจของอาจารย ์
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องค์ประกอบในการ
ประกนัคุณภาพหลกัสูตร 

ตัวบ่งช้ี 
อธิบายกระบวนการหรือแสดงผลการด าเนินงานใน

ประเดน็ที่เกีย่วข้อง 
5. หลกัสูตร การเรียน การ
สอน การประเมินผูเ้รียน  

5.1 สาระของรายวชิาในหลกัสูตร -  หลักคิดในการออกแบบหลักสูตร ข้อมูลท่ีใช้ในการ
พฒันาหลกัสูตรและวตัถุประสงคข์องหลกัสูตร 

-  การปรับปรุงหลกัสูตรให้ทนัสมยัตามความก้าวหน้าใน
ศาสตร์สาขาวชิานั้นๆ  

-  การพิจาณาอนุมติัหัวขอ้วิทยานิพนธ์และสารนิพนธ์ใน
ระดบับณัฑิตศึกษา 

5.2 ก า ร ว า ง ร ะ บ บ ผู ้ ส อ น แ ล ะ
กระบวนการจดัการเรียนการสอน 

-  การพิจารณาก าหนดผูส้อน 
-  การก ากบั ติดตาม และตรวจสอบการจดัท า มคอ. 3 และ 
มคอ. 4 

-  การแต่งตั้งอาจารยท่ี์ปรึกษาวิทยานิพนธ์ และการคน้ควา้
อิสระในระดบับณัฑิตศึกษา 

-  การก ากบักระบวนการเรียนการสอน 
-  การจัดการเรียนการสอนท่ีมีการฝึกปฏิบัติในระดับ
ปริญญาตรี 

-  การบูรณาการพันธกิจต่างๆ กับการเรียนการสอน ใน
ระดบัปริญญาตรี 

-  การช่วยเหลือ ก ากบั ติดตาม ในการท าวิทยานิพนธ์และ
การค้นคว้าอิสระ และการตีพิมพ์ผลงานในระดับ
บณัฑิตศึกษา 

5.3 การประเมินผูเ้รียน -  การประเมินผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวฒิุ 
-  การตรวจสอบการประเมินผลการเรียนรู้ของนกัศึกษา 
-  การก ากับการประเมินการจัดการเรียนการสอน และ
ประเมินหลกัสูตร (มคอ. 5 มคอ. 6 และ มคอ. 7)  

-  การประเมินวิทยานิพนธ์และสารนิพนธ์ในระดับ
บณัฑิตศึกษา 

5.4 ผลการด าเนินงานตามกรอบ
มาตรฐานคุณวฒุ 

-  ผลการด าเนินงานตามตวับ่งช้ีตามกรอบมาตรฐาน
คุณวฒิุระดบัอุดมศึกษาแห่งชาติ 

6. ส่ิงสนบัสนุนการเรียนรู้ 6.1 ส่ิงสนบัสนุนการเรียนรู้ -  ระบบการด าเนินงานของภาควิชา/คณะ/สถาบันโดยมี
ส่วนร่วมของอาจารย์ประจ าหลักสูตร เพ่ือให้ มี ส่ิ ง
สนบัสนุนการเรียนรู้ท่ี 

-  จ  านวนส่ิงสนับสนุนการเรียนรู้ท่ีเพียงพอและเหมาะสม
ต่อการจดัการเรียนการสอน 

-  กระบวนการปรับปรุงตามผลการประเมินความพึงพอใจ
ของนกัศึกษาและอาจารยต่์อส่ิงสนบัสนุนการเรียนรู้ 
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องค์ประกอบที ่1  การก ากบัมาตรฐาน 
 
 คณะกรรมการการอุดมศึกษามีหนา้ท่ีหลกัส าคญัประการหน่ึงคือการพิจารณาเสนอนโยบาย แผนพฒันา 
และมาตรฐานการอุดมศึกษาท่ีสอดคลอ้งกบัแผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติและแผนการศึกษาแห่งชาติ 
โดยค านึงถึงความเป็นอิสระและความเป็นเลิศทางวิชาการของสถานศึกษาระดบัอุดมศึกษา โดยได้จดัท ามาตรฐาน
การอุดมศึกษาและเกณฑม์าตรฐานต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง เพ่ือส่งเสริมให้สถาบนัอุดมศึกษาไดพ้ฒันาดา้นวิชาการและ
วิชาชีพ รวมทั้งการพฒันาคุณภาพและยกระดบัมาตรฐานในการจดัการศึกษาระดบัอุดมศึกษาใหมี้ความทดัเทียมกนั  
และได้ประกาศใช้ เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับ ต่างๆ  มาอย่างต่อ เน่ือง ซ่ึ งปัจจุบันได้มีประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ เร่ือง เกณฑม์าตรฐานหลกัสูตรระดบัต่างๆ พ.ศ. 2548  เพ่ือประโยชน์ในการรักษามาตรฐาน
วิชาการและวิชาชีพ เป็นส่วนหน่ึงของเกณฑก์ารรับรองวิทยฐานะและมาตรฐานการศึกษา โดยสถาบนัอุดมศึกษาท่ี
เปิดด าเนินการหลกัสูตรใหม่หรือหลกัสูตรปรับปรุงลว้นใชเ้กณฑม์าตรฐานหลกัสูตร พ.ศ. 2548 เป็นหลกัในการ
พฒันาหลกัสูตรและด าเนินการใหเ้ป็นไปตามเกณฑม์าตรฐานหลกัสูตรดงักล่าว 
 ในการควบคุมก ากบัมาตรฐาน จะพิจารณาจากการบริหารจดัการหลกัสูตรทุกหลกัสูตรให้เป็นไปตาม
เกณฑม์าตรฐานหลกัสูตรท่ีไดป้ระกาศใชเ้ม่ือ พ.ศ. 2548 และกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดบัอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 
2552 ตลอดระยะเวลาท่ีมีการจดัการเรียนการสอนในหลกัสูตรดงักล่าว  โดยหลกัสูตรระดบัปริญญาตรีจะพิจารณา
ตามเกณฑด์งักล่าว 3 ประเด็น และหลกัสูตรระดบับณัฑิตศึกษา จะพิจารณาตามเกณฑด์งักล่าว 11 ประเด็น โดยมี
รายละเอียด ดงัน้ี 
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ตวับ่งช้ีท่ี 1.1 การบริหารจดัการหลกัสูตรตามเกณฑม์าตรฐานหลกัสูตรท่ีก าหนดโดย สกอ. 
เกณฑ์การประเมิน ตรี โท เอก หมายเหตุ 

1. จ าน วน อาจารย์ป ระจ า
หลกัสูตร 

ไม่น้อยกว่า 5 คน และเป็นอาจารย์
ประจ าเกินกว่า 1 หลกัสูตรไม่ได้ และ
ประจ าหลักสูตรตลอดระยะเวลาท่ีจัด
การศึกษาตามหลกัสูตรนั้น 

ไม่น้อยกว่า 5 คนและเป็นอาจารยป์ระจ า
เกินกว่า  1 หลักสูตรไม่ได้ และประจ า
หลักสูตรตลอดระยะเวลาท่ีจัดการศึกษา
ตามหลกัสูตรนั้น 

 

ไม่น้อยกว่า 5 คน และเป็นอาจารยป์ระจ า
เกินกว่า 1 หลักสูตรไม่ได้ และประจ า
หลักสูตรตลอดระยะเวลาท่ีจัดการศึกษา
ตามหลกัสูตรนั้น 

บันทึกข้อความท่ี  ศธ 0506 (2)/ว569 
ลว. 18 เม.ย. 2549 ก าหนดวา่  
 อาจารยป์ระจ าสามารถเป็นอาจารย์

ประหลักสูตรท่ีเป็นหลักสูตรพหุ
วิทยาการ(Multidisciplinary) ได้อีก 
1 หลกัสูตร  โดยตอ้งเป็นหลกัสูตรท่ี
ตรงหรือสัมพันธ์กับหลกัสูตรท่ีได้
ประจ าอยูแ่ลว้ 

 อาจารยป์ระจ าหลักสูตรในระดับ
บณัฑิตศึกษา สามารถเป็นอาจารย์
ประจ าหลักสูตรในระดับปริญญา
เอกหรือปริญญาโทในสาขาวิชา
เดียวกนัไดอี้ก หลกัสูตร 1 

บนัทึกขอ้ความท่ี ศธ 0506(4)/ว254 ลง
วนัท่ี 11 มี.ค. 2557 ก าหนดวา่ 
 กรณีหลกัสูตรปริญญาตรีท่ีมีแขนง

วิชา/กลุ่มวิชาชีพก าหนดให้ต้องมี
อาจารยป์ระจ าหลกัสูตรจ านวนไม่
น้อยกว่า 3 คน ให้ครบทุกแขนง
วิชา /กลุ่มวิชาของหลกัสูตร โดยมี
คุณวุฒิครอบคลุมแขนงวิชา/กลุ่ม
วชิาท่ีเปิดสอน  
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เกณฑ์การประเมิน ตรี โท เอก หมายเหตุ 
2. คุณสมบั ติของอาจารย์
ประจ าหลกัสูตร 

คุณวุฒิระดบัปริญญาโทหรือเทียบเท่า 
หรือด ารงต าแหน่งทางวิชาการไม่ต ่า
กว่าผูช่้วยศาสตราจารยใ์นสาขาท่ีตรง
หรือสัมพันธ์กับสาขาวิชาท่ีเปิดสอน 
อยา่งนอ้ย 2 คน 

มี คุณสมบัติ เป็นอาจารย์ผู ้รับผิดชอบ
ห ลั ก สู ต ร  ห รื อ อ า จ า ร ย์ ท่ี ป รึ ก ษ า
วิ ท ย า นิ พ น ธ์  ห รื อ อ า จ า ร ย์ผู ้ ส อ บ
วทิยานิพนธ์ หรืออาจารยผ์ูส้อน 

มี คุณ สมบั ติ เป็ น อาจารย์ผู ้ รับ ผิดชอบ
หลกัสูตร หรืออาจารยท่ี์ปรึกษาวทิยานิพนธ์ 
หรืออาจารยผ์ูส้อบวิทยานิพนธ์ หรือาจารย์
ผูส้อน 

 

3. คุณสมบั ติของอาจารย์

ผูรั้บผดิชอบหลกัสูตร  

 คุณวุฒิไม่ต ่ากว่าปริญญาเอกหรือเทียบเท่า 
หรือด ารงต าแหน่งรองศาสตราจารยข้ึ์นไป 
ในสาขาวิชานั้น หรือสาขาวิชาท่ีสัมพนัธ์
กนัจ านวนอยา่งนอ้ย 3 คน 

คุณวุฒิไม่ต ่ากว่าปริญญาเอกหรือเทียบเท่า 
หรือด ารงต าแหน่ง ศาสตราจารยข้ึ์นไป ใน
สาขาวิชานั้ น หรือสาขาวิชาที่สัมพนัธ์กัน
จ านวน อยา่งนอ้ย 3 คน 

 

4. คุณสมบั ติของอาจารย์
ผูส้อน 

 1.  อาจารย์ป ระจ าห รือผู ้ท รงคุณ วุ ฒิ
ภายนอกสถาบัน  มีคุณวุฒิปริญญาโท
หรือด ารงต าแหน่งทางวิชาการไม่ต ่ากว่า
ผูช่้วยศาสตราจารย ์ในสาขาวิชานั้ นหรือ
สาขาวชิาท่ีสัมพนัธ์กนั และ 
2. มีประสบการณ์ดา้นการสอน และ 
3. มีประสบการณ์ในการท าวิจัยท่ีไม่ใช่
ส่วนหน่ึงของการศึกษาเพ่ือรับปริญญา 
 

1. อาจารยป์ระจ าหรือผูท้รงคุณวฒิุภายนอก
สถาบัน  มีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือด ารง
ต า แห น่ งท างวิ ช าก าร ไ ม่ ต ่ าก ว่ า ร อ ง
ศาสตราจารยใ์นสาขาวิชานั้นหรือสาขาวิชา
ท่ีสัมพนัธ์กนั และ 
2. มีประสบการณ์ดา้นการสอน และ 
3. มีประสบการณ์ในการท าวิจัยท่ีไม่ใช่
ส่วนหน่ึงของการศึกษาเพ่ือรับปริญญา 

หลัก สูตรป ริญญาโท  ตามบัน ทึ ก
ขอ้ความท่ี ศธ 0504(4)/ว867 ลงวนัท่ี 
18 ก.ค. 2555 ก าหนดวา่ ใหอ้าจารยท่ี์มี
คุณวุฒิระดับปริญญาเอกเป็นอาจารย์
ผูส้อนในหลักสูตรระดับปริญญาโท
ได้ แมจ้ะยงัไม่มีผลงานวิจยั หลงัจาก
ส า เร ็จ ก า ร ศึ ก ษ า  ทั้ ง น้ี  ภ า ย ใ น
ระยะเวลา 2 ปี  นับจากวนัท่ีเร่ิมสอน 
จะตอ้งมีผลงานวิจยัจึงจะสามารถเป็น
อาจารยผ์ู ้สอนในระดับปริญญาเอก 
และเป็นอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
อาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์  และ
อาจารยผ์ูส้อบวิทยานิพนธ์ในระดับ
ปริญญาโทและปริญญาเอกได ้
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คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 
 

เกณฑ์การประเมิน ตรี โท เอก หมายเหตุ 
5. คุณสมบัติของอาจารย์ท่ี
ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลกัและ
อาจารยท่ี์ปรึกษาการค้นควา้
อิสระ 

 1. เป็นอาจารยป์ระจ าท่ีมีคุณวุฒิปริญญา
เอกหรือด ารงต าแหน่งทาง วิชาการไม่ต ่า
กว่ารองศาสตราจารย ์   ในสาขาวิชานั้ น
หรือสาขาวชิาท่ีสัมพนัธ์กนั และ 
2.  มีประสบการณ์ในการท าวิจยัท่ี ไม่ใช่
ส่วนหน่ึงของการศึกษาเพื่อรับ ปริญญา 

1. เป็นอาจารยป์ระจ าท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอก
หรือด ารงต าแหน่งทางวิชาการไม่ต ่ากว่า
รองศาสตราจารย์ ในสาขาวิชานั้ นหรือ
สาขาวชิาท่ีสัมพนัธ์กนั และ 
2. มีประสบการณ์ในการท าวจิยัท่ีไม่ใช่ส่วน
หน่ึงของการศึกษาเพื่อรับ ปริญญา 

- ก า ร พ ิจ า ร ณ า ก ร ณ ีอ า จ า ร ย์
เกษี ยณ อาย ุง านห รือลาออก จาก
ราชการ ดงัน้ี 
1) หลกัสูตรสามารถจา้งอาจารย ์   ท่ีมี
คุณสมบติัตามเกณฑ์ฯ ซ่ึง เกษียณอายุ
งานหรือลาออกจากราชการ กลบัเขา้
มาท างานแบบเต็มเวลาหรือบางเวลา
ได้โดยใช้ระบบการจ้างพนั กงาน
มหาวิทยาลัย คือ มี สัญญาจ้างท่ี ให้
ค่าตอบแทนเป็นรายเดือน และมีการ
ก าหนดภาระงาน ไว้อ ย่ างชั ด เจน 
อาจารยด์ังกล่าวสามารถปฏิบัติหน้าท่ี
เป็นอาจารยป์ระจ าหลกัสูตร อาจารยท่ี์
ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก อาจารย์ท่ี
ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม อาจารยผ์ูส้อบ
วทิยานิพนธ์ และอาจารยผ์ูส้อนได ้
2. “อาจารยเ์กษียณอายุงาน” สามารถ
ป ฏ ิบ ตั ิห น้ า ท่ี อ าจ าร ย์ ท่ี  ป รึกษ า
วิทยานิพนธ์หลักได้ต่อไป จนนิสิต
ส าเร็จการศึกษา หากนักศึกษาได้รับ
อนุมติัโครงร่างวิทยานิพนธ์ก่อนการ
เกษียณอาย ุ
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เกณฑ์การประเมิน ตรี โท เอก หมายเหตุ 
6. คุณสมบัติของอาจารย์ท่ี
ปรึกษาวทิยานิพนธ์ร่วม   
(ถา้มี) 

 1. เป็นอาจารย์ประจ าหรือผู ้ทรงคุณวุฒิ
ภายนอกท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือด ารง
ต าแห น่ งท างวิช าก ารไม่ต ่ าก ว่ ารอ ง
ศ าส ตราจ ารย์ใน ส าข าวิ ช านั้ น ห รือ
สาขาวชิาท่ีสัมพนัธ์กนั และ 
2. มีประสบการณ์ในการท าวิจยัท่ี ไม่ใช่
ส่วนหน่ึงของการศึกษาเพื่อรับ ปริญญา 

1. เป็นอาจารย์ประจ าหรือผู ้ทรงคุณวุฒิ
ภายนอกท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือด ารง
ต าแห น่ งท างวิช าก ารไ ม่ ต ่ า ก ว่ าร อ ง
ศาสตราจารยใ์นสาขาวชิานั้นหรือสาขาวชิา
ท่ี สัมพนัธ์กนั และ 
2.  มีประสบการณ์ในการท าวิจัยท่ี ไมใช่
ส่วนหน่ึงของการศึกษาเพื่อรับปริญญา 

แน วท างบ ริห าร เกณ ฑ์ ม าต รฐาน
หลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2548 
ข้อ  7.6 ผู ้ เช่ี ยวชาญ เฉพาะห มายถึ ง
บุคลากรท่ีมีความรู้ความ เช่ียวชาญใน
สาขาวิชาท่ีเปิดสอน เป็นอย่างดี ซ่ึงอาจ
เป็นบุคลากรท่ีไม่อยูใ่นสายวชิาการหรือ
เป็น ผูท้รงคุณวุฒิภายนอกสถาบนั โดย 
ไ ม่ ต้ อ งพิ จ ารณ าด า้น คุณ วุ ฒิ แ ล ะ 
ต าแห น่ งท างวิชาการ  ผู ้เช่ี ยวชาญ 
เฉพ าะที ่จะ เป็ นอาจารย ที์ ่ป รึกษ า  
วิทยานิพนธ์หลัก  ต้องเป็นบุคลากร 
ป ร ะ จ า ใ น ส ถ าบั น เท่ า นั้ น  ส่ ว น 
ผู ้เช่ียวชาญเฉพาะท่ีจะเป็นอาจารย์ท่ี
ป รึ กษ าวิท ยานิ พน ธ์ ร่ วม  อาจ เป็ น 
บุ คคลากรประจ าในสถาบันห รือ 
ผู ้ท รงคุณ วุฒิ ภายนอกสถาบัน ท่ี มี  
ค ว า ม รู้ ค ว า ม เ ช่ี ย ว ช า ญ แ ล ะ 
ประสบการณ์สูงในสาขาวชิานั้น ๆ  เป็น
ท่ียอมรับในระดบัหน่วยงาน หรือระดบั
กระทรวงหรือวงการวิชาชีพดา้นนั้ น 
เทียบได้ไม่ต ่ากว่า ระดับ 9 ข้ึนไป ตาม
หลักเกณฑ์และ วิ ธีการท่ีส านักงาน
คณะกรรมการ ขา้ราชการพลเรือนและ
หน่วยงานท่ี เก่ียวขอ้งก าหนด 
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เกณฑ์การประเมิน ตรี โท เอก หมายเหตุ 
      ในกรณีหลักสูตรปริญญาเอกไม่มี
อาจารย์ท่ีป รึกษาวิท ยานิพนธ์ ร่วม  
อาจารยผ์ูส้อบวทิยานิพนธ์ หรือ อาจารย์
ผู ้สอน  ท่ี ได้ รับคุณ วุฒิ  ป ริญญาเอก 
หรือไม่เป็นผูด้  ารง ต าแหน่งทางวิชาการ
ตั้ งแ ต่ รอง ศ าสตราจารย์ ขึ ้น ไปใน
สาขาวิชาท่ี เปิดสอน สถาบนัอุดมศึกษา
อาจ แต่งตั้งผูเ้ช่ียวชาญเฉพาะดา้นแทน 
เป็นกรณีๆ ไป โดยความเห็นชอบ ของ
สภาสถาบันอุดมศึกษา และ ต้องแจ้ง
คณ ะกรรมก ารก ารอุ ด ม ศึ กษ าให้
รับทราบการแต่งตั้งนั้นดว้ย 

7. คุณสมบั ติของอาจารย์
ผูส้อบวทิยานิพนธ์ 

 1 . อ าจารย์ป ระจ าและผู ้ท รง คุณ วุ ฒิ
ภายนอกสถาบัน ท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอก
หรือ เทียบเท ่าหรือด ารงต าแหน่งทาง
วิชาการไม่ต ่ ากว่ารองศาสตราจารย์ ใน
สาขาวชิานั้นหรือสาขาวิชาท่ีสัมพนัธ์กนั 
และ 
2. มีประสบการณ์ในการท าวิจัยท่ีไมใช่
ส่วนหน่ึงของการศึกษาเพื่อรับปริญญา 
 
 
 
 

1. อาจารยป์ระจ าและผูท้รงคุณวุฒิภายนอก
สถาบนั ท่ีมีคุณวฒิุปริญญาเอกหรือเทียบเท่า
หรือด ารงต าแหน่งทางวิชาการไม่ต ่ ากว่า
รองศาสตราจารย ์     ในสาขาวิชานั้ นหรือ 
สาขาวชิาท่ีสัมพนัธ์กนั และ 
2. มีประสบการณ์ในการท าวจิยัท่ีไม่ใช่ส่วน
หน่ึงของการศึกษาเพื่อรับปริญญา 
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เกณฑ์การประเมิน ตรี โท เอก หมายเหตุ 
8. การตีพิมพ์เผยแพร่ผลงาน
ของผูส้ าเร็จการศึกษา 

 (เฉพาะแผน ก เท่านั้น)  
ตอ้งเป็นรายงานสืบเน่ืองฉบบัเต็ม ในการ
ประชุมทางวิชาการ (proceedings) หรือ
วารสารหรือ ส่ิงพิมพ์วิชาการซ่ึงอยู่ใน
รูปแบบ เอกสารหรือ ส่ืออิเลก็ทรอนิกส์ 

วารสารหรือส่ิงพิมพว์ิชาการท่ีมีกรรมการ
ภายนอกมารวมกลั่นกรอง (peer review) 
ซ่ึ งอ ยู่ ใน รูป แบบ  เอกส าร  ห รือ  ส่ื อ
อิเลก็ทรอนิกส์ 

วิ ท ย า นิ พ น ธ์ ซ่ึ ง เ ก่ี ย ว ข้ อ ง กั บ
ส่ิงประดิษฐ ์การจดทะเบียน สิทธิบตัร
หรืออนุสิทธิบตัรสามารถ ทดแทนการ
ตีพิมพ์ในวารสาร หรือส่ิงพิมพ์ทาง
วชิาการได ้ โดยพิจารณาจากปีท่ีไดรั้บ
สิทธิบตัร หรืออนุสิทธิบตัร ไมใช่ปีท่ี
ขอจด 

9. ภาระงานอาจารยท่ี์ปรึกษา
วิทยานิพนธ์และ การคน้ควา้
อิสระในระดบับณัฑิตศึกษา 

 วิทยานิพนธ์ 
อาจารย ์1 คน ต่อ นกัศึกษา  5 คน 

 
 
การค้นคว้าอสิระ 
อาจารย ์1 คน ต่อ นกัศึกษา 15 คน 

 
 
หากเป็นท่ีปรึกษาทั้ ง 2 ประเภทให ้
เที ย บ สั ด ส่ ว น นั ก ศึ ก ษ า ท่ี ท า
วิ ท ย า นิ พ น ธ์  1 คน เที ยบ เท่ ากั บ 
นกัศึกษาท่ีคน้ควา้อิสระ 3 คน 

วิทยานิพนธ์ 
อาจารย ์1 คน ต่อ นกัศึกษา 5 คน 

- ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เร่ือง 
เกณฑ์ มาตรฐานหลั ก สู ตรระดับ 
บณัฑิตศึกษา พ.ศ. 2548 ขอ้ 10 ก าหนด
ว่า อาจารยป์ระจ า 1 คนให้ เป็นอาจารย์
ท่ีปรึกษาไดไ้ม่เกิน 5 คน หากหลกัสูตร
ใดมีอาจารยป์ระจ าท่ีมีศกัยภาพพร้อมท่ี
จะดูแลนักศึกษาไดม้ากกว่า 5 คน ให้อยู ่
ในดุลยพินิจของสถาบันอุดมศึกษานั้น 
แ ต่ ทั้ ง น้ี ต้ อ งไ ม่ เกิ น  10 คน  เพื่ อ
สนับสนุนนักวิจัยท่ีมีศักยภาพสูงท่ีมี
ความพ ร้อมทางด้ าน ทุ นวิ จัยและ
เค ร่ื องมื อวิ จั ย  รวมทั้ งผู ้ ท่ี ด  าเนิ น 
โครงการวิจัยขนาดใหญ่อย่าง ต่อเน่ือง 
ในการผลิตผลงาน 
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เกณฑ์การประเมิน ตรี โท เอก หมายเหตุ 
1 0 .  อ า จ า ร ย์ ท่ี ป รึ ก ษ า
วิทยานิพนธ์และการค้นควา้
อิสระในระดบับณัฑิตศึกษา มี
ผลงานวิจยัอย่างต่อเน่ือง และ
สม ่าเสมอ 

 
 

ควรมีอยา่งนอ้ย 1 เร่ืองในรอบ 5 ปี โดยนบั
รวมปีท่ีประเมิน 

ควรมีอยา่งนอ้ย 1 เร่ืองในรอบ 5 ปี โดยนบั
รวมปีท่ีประเมิน 

เป็นเจตนารมย์ท่ีประสงค์ให้ มีการ
พฒันางานวจิยัอยา่สม ่าเสมอ 

11.  การปรับปรุงหลักสูตร
ตามรอบระยะเวลาท่ีก าหนด 

 

ตอ้งไม่เกิน 5 ปี  
(จะต้องปรับปรุงให้เสร็จและ อนุมติั/
ใ ห้ ค ว า ม เ ห็ น ช อ บ โ ด ย ส ภ า
มหาวิทยาลยั/สถาบนัเพื่อให้หลกัสูตร
ใชง้านในปีท่ี 6)  
หมาย เห ตุ  ส าห ร ับ หลัก สู ตร  5 ปี 
ประกาศใช้ในปีท่ี 7 หรือ หลกัสูตร 6 
ปี ประกาศใชใ้นปีท่ี 8) 

ตอ้งไม่เกิน 5 ปี  
(จะต้องปรับปรุงให้เสร็จและอนุมติั/ ให้
ความเห็นชอบโดยสภามหาวิทยาลัย /
สถาบนั เพื่อใหห้ลกัสูตรใชง้านในปีท่ี 6) 

ตอ้งไม่เกิน 5 ปี  
(จะต้องปรับปรุงให้เสร็จและอนุมัติ / ให้
ความ เห็นชอบโดยสภามหาวิทยาลัย /
สถาบนั เพื่อใหห้ลกัสูตรใชง้านในปีท่ี 6) 

 

รวม เกณฑ์ 3 ข้อ เกณฑ์ 11 ข้อ เกณฑ์ 11 ข้อ  
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เกณฑก์ารประเมินดงักล่าวเป็นไปตามเกณฑม์าตรฐานหลกัสูตร พ.ศ. 2548 และกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดบัอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 หากมีการประกาศใชเ้กณฑม์าตรฐานต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งใหม่ เกณฑก์ารประเมิน
ตามตวับ่งช้ีน้ีจะตอ้งเป็นไปตามเกณฑม์าตรฐานใหม่ฉบบัท่ีประกาศใชล่้าสุด 
 

ผลการประเมินตัวบ่งช้ี ที่ 1.1 ก าหนดไวว้่า “ผ่าน”และ “ไม่ผ่าน” หากไม่ผ่านเกณฑข์อ้ใดขอ้หน่ึง ถือว่าหลกัสูตร
ไม่ไดม้าตรฐาน และผลเป็น “ไม่ผา่น” (คะแนนเป็น ศูนย)์ 

 

หลกัฐานเอกสารที่ต้องการนอกเหนือจากเอกสารประกอบแต่ละรายตวับ่งช้ี 
1. เอกสารหลกัสูตรฉบบัท่ี สกอ. ประทบัตรารับทราบ 
2. หนงัสือน าท่ี สกอ. แจง้รับทราบหลกัสูตร (ถามี) 
3. กรณีท่ีหลกัสูตรยงัไมไดแ้จง้การรับทราบ ใหมี้หนงัสือน าส่ง สกอ. หรือหนงัสือส่งคนจาก สกอ. และ
รายงานการประชุมสภาท่ีอนุมติั/ใหค้วามเห็นชอบหลกัสูตร 
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องค์ประกอบที ่2 บัณฑิต 
 
 พนัธกิจท่ีส าคญัท่ีสุดของสถาบนัอุดมศึกษาคือ การผลิตบณัฑิต หรือการจดักิจกรรมการเรียนการสอนให้
ผูเ้รียนมีความรู้ในวิชาการและวิชาชีพ มีคุณลกัษณะตามหลกัสูตรท่ีก าหนด บณัฑิตระดบัอุดมศึกษาจะตอ้งเป็นผูมี้
ความรู้ มีคุณธรรมจริยธรรม มีความสามารถในการเรียนรู้และพฒันาตนเอง สามารถประยุกต์ใชค้วามรู้เพ่ือการ
ด ารงชีวิตในสังคมไดอ้ย่างมีความสุขทั้งทางร่างกายและจิตใจ มีความส านึกและความรับผิดชอบในฐานะพลเมือง
และพลโลก มีคุณลกัษณะตามเอกลกัษณ์และอตัลกัษณ์ของสถาบนัอุดมศึกษา 
  สกอ. ในฐานท่ีเป็นหน่วยงานในการก ากบัและส่งเสริมการด าเนินงานของสถาบนัอุดมศึกษา ไดจ้ดัท า
มาตรฐานต่างๆ ท่ี เก่ียวข้องกับการผลิตบัณฑิต เช่น เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดบัอุดมศึกษาแห่งชาติ เพ่ือมุ่งเน้นเป้าหมายการจดัการศึกษาท่ีผลการเรียนรู้ของนักศึกษา ซ่ึงเป็นการประกนั
คุณภาพบัณฑิตท่ีไดรั้บคุณวุฒิแต่ละคุณวุฒิและส่ือสารให้สังคม ชุมชน รวมทั้ งหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องต่างๆ ได้
เช่ือมัน่ถึงคุณภาพของบณัฑิตท่ีผลิตออกมาเป็นไปตามท่ีก าหนดไวใ้นผลลพัธ์การเรียนรู้ในแต่ละหลกัสูตร 
 คุณภาพบัณฑิตในแต่ละหลักสูตรจะสะท้อนไปท่ีคุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดบัอุดมศึกษาแห่งชาติ โดยพิจารณาจากผลลพัธ์การเรียนรู้ การมีงานท า และคุณภาพผลงานวิจยัของนักศึกษา 
และผูส้ าเร็จการศึกษาระดบับณัฑิตศึกษาในปีการศึกษานั้นๆ คุณภาพบณัฑิตจะพิจารณาไดจ้ากตวับ่งช้ีต่อไปน้ี  
 
 ตวับ่งช้ีท่ี 2.1 คุณภาพบณัฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวฒิุระดบัอุดมศึกษาแห่งชาติ 
 ตวับ่งช้ีท่ี 2.2 การไดง้านท าหรือผลงานวิจยัของผูส้ าเร็จการศึกษา 

- ร้อยละของบณัฑิตปริญญาตรีท่ีไดง้านท าหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี 
- ผลงานของนักศึกษาและผูส้ าเร็จการศึกษาในระดบัปริญญาโทท่ีไดรั้บการตีพิมพ์

หรือเผยแพร่ 
- ผลงานของนักศึกษาและผูส้ าเร็จการศึกษาในระดบัปริญญาเอกท่ีไดรั้บการตีพิมพ์

หรือเผยแพร่ 
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ตวับ่งช้ีที่   2 .1     คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดบัอุดมศึกษาแห่งชาติ 
 
ชนิดของตวับ่งช้ี  ผลลพัธ์   
 
ค าอธิบายตวับ่งช้ี  
 กรอบมาตรฐานคุณวฒิุระดบัอุดมศึกษาแห่งชาติ (Thai Qualifications Framework for Higher Education: 
TQF) ไดมี้การก าหนดคุณลกัษณะบณัฑิตท่ีพึงประสงค์ตามท่ีหลกัสูตรก าหนดไวใ้น มคอ.2 ซ่ึงครอบคลุมผลการ
เรียนรู้อย่างน้อย 5 ด้านคือ 1) ด้านคุณธรรมจริยธรรม  2) ด้านความรู้ 3) ด้านทักษะทางปัญญา 4) ด้านทักษะ
ความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ และ 5) ดา้นทกัษะการวิเคราะห์เชิงตวัเลขการส่ือสารและการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ ตวับ่งช้ีน้ีจะเป็นการประเมินคุณภาพบณัฑิตในมุมมองของผูใ้ชบ้ณัฑิต 

 
เกณฑ์การประเมนิ  
 ใชค่้าเฉล่ียของคะแนนประเมินบณัฑิต (คะแนนเตม็ 5) 
 
สูตรค านวณ 

คะแนนท่ีได ้= 
ผลรวมของค่าคะแนนท่ีไดจ้ากการประเมินบณัฑิต 

จ านวนบณัฑิตท่ีไดรั้บการประเมินทั้งหมด 
 
ข้อมูลประกอบ 
 จ านวนบณัฑิตท่ีรับการประเมินจากผูใ้ชบ้ณัฑิตจะตอ้งไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 20 ของจ านวนบณัฑิตท่ีส าเร็จ
การศึกษา 
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ตวับ่งช้ีที่ 2.2   (ปริญญาตรี)    ร้อยละของบัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งานท าหรือประกอบอาชีพอสิระภายใน 1 ปี  
 
ชนิดของตวับ่งช้ี  ผลลพัธ์ 
 
ค าอธิบายตวับ่งช้ี   

บณัฑิตปริญญาตรีท่ีส าเร็จศึกษาในหลกัสูตรภาคปกติ ภาคพิเศษ และภาคนอกเวลาในสาขานั้นๆท่ีได้
งานท าหรือมีกิจการของตนเองท่ีมีรายไดป้ระจ าภายในระยะเวลา 1 ปีนับจากวนัท่ีส าเร็จการศึกษาเม่ือเทียบกบั
บณัฑิตท่ีส าเร็จการศึกษาในปีการศึกษานั้น การนับการมีงานท านับกรณีการท างานสุจริตทุกประเภทท่ีสามารถ
สร้างรายได้เข้ามาเป็นประจ าเพ่ือเล้ียงชีพตนเองได้ การค านวณร้อยละของผูมี้งานท าของผูส้ าเร็จการศึกษาท่ี
ลงทะเบียนเรียนในภาคพิเศษหรือภาคนอกเวลาใหค้ านวณเฉพาะผูท่ี้เปล่ียนงานใหม่หลงัส าเร็จการศึกษาเท่านั้น 

 
เกณฑ์การประเมนิ   
 โดยการแปลงค่าร้อยละของบัณฑิตปริญญาตรีท่ีไดง้านท าหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปีเป็น
คะแนนระหวา่ง 0 – 5 ก าหนดใหเ้ป็นคะแนนเตม็ 5  = ร้อยละ 100 
 
สูตรการค านวณ 
1. ค านวณร้อยละของบณัฑิตปริญญาตรีท่ีไดง้านท าหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี ตามสูตร 

 
จ านวนบณัฑิตปริญญาตรีท่ีไดง้านท าหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี 

x 100 
จ านวนบณัฑิตท่ีตอบแบบส ารวจทั้งหมด 

  
 การค านวณค่าร้อยละน้ีไม่น าบณัฑิตท่ีศึกษาต่อ เกณฑ์ทหาร อุปสมบท และบณัฑิตท่ีมีงานท าแลว้แต่
ไม่ไดเ้ปล่ียนงาน มาพิจารณา 
 
2. แปลงค่าร้อยละท่ีค านวณไดใ้นขอ้ 1 เทียบกบัคะแนนเต็ม 5 

 
หมายเหตุ :    จ านวนบณัฑิตท่ีตอบแบบส ารวจจะตอ้งไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 70 ของจ านวนบณัฑิตท่ีส าเร็จการศึกษา 

คะแนนท่ีได ้  = 
ค่าร้อยละของบณัฑิตปริญญาตรีท่ีไดง้านท าหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 

ปี x 5 
100 
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ตวับ่งช้ีที่ 2.2  (ปริญญาโท) ผลงานของนักศึกษาและผู้ส าเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโทที่ได้รับการตีพิมพ์

หรือเผยแพร่ 
 
ชนิดของตวับ่งช้ี ผลลพัธ์  
 
ค าอธิบายตวับ่งช้ี   

การศึกษาในระดับปริญญาโทจะต้องมีการค้นควา้ คิดอย่างเป็นระบบ วิจัยเพ่ือหาค าตอบท่ีมีความ
น่าเช่ือถือ ผูส้ าเร็จการศึกษาจะตอ้งประมวลความรู้เพ่ือจดัท าผลงานท่ีแสดงถึงความสามารถในการใชค้วามรู้อย่าง
เป็นระบบและสามารถน าเผยแพร่ใหเ้ป็นประโยชน์ต่อสาธารณะ ตวับ่งช้ีน้ีจะเป็นการประเมินคุณภาพของผลงาน
ของผูส้ าเร็จการศึกษาในระดบัปริญญาโท 
 
เกณฑ์การประเมนิ    
 โดยการแปลงค่าร้อยละของผลรวมถ่วงน ้ าหนักของผลงานท่ีตีพิมพ์เผยแพร่ต่อผูส้ าเร็จการศึกษาเป็น
คะแนนระหวา่ง 0 – 5 ก าหนดใหเ้ป็นคะแนนเตม็ 5  = ร้อยละ 40 ข้ึนไป 

 

สูตรการค านวณ 
1. ค านวณร้อยละของผลรวมถ่วงน ้าหนกัของผลงานท่ีตีพิมพเ์ผยแพร่ต่อผูส้ าเร็จการศึกษา ตามสูตร 

ผลรวมถ่วงน ้าหนกัของผลงานท่ีตีพิมพห์รือเผยแพร่ของนกัศึกษาและผูส้ าเร็จการศึกษาระดบั
ปริญญาโท x 100 

จ านวนผูส้ าเร็จการศึกษาระดบัปริญญาโททั้งหมด 
  
2. แปลงค่าร้อยละท่ีค านวณไดใ้นขอ้ 1 เทียบกบัคะแนนเต็ม 5 

 
 
 
 

คะแนนท่ีได ้  = 
ร้อยละของผลรวมถ่วงน ้าหนกัของผลงานท่ีตีพิมพห์รือเผยแพร่ต่อผูส้ าเร็จ

การศึกษา x 5 
40 
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ก าหนดระดบัคุณภาพผลงานวชิาการ ดงันี ้

ค่าน า้หนัก ระดบัคุณภาพ 

0.10 - บทความฉบบัสมบูรณ์ท่ีตีพิมพใ์นลกัษณะใดลกัษณะหน่ึง 

0.20 - บทความฉบบัสมบูรณ์ท่ีตีพิมพใ์นรายงานสืบเน่ืองจากการประชุมวิชาการระดบัชาติ 
0.40 - บทความฉบบัสมบูรณ์ท่ีตีพิมพใ์นรายงานสืบเน่ืองจากการประชุมวิชาการระดบันานาชาติ 

หรือในวารสารทางวิชาการระดับชาติท่ีไม่อยู่ในฐานข้อมูล ตามประกาศ ก.พ.อ. หรือ
ระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษา ว่าดว้ยหลกัเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการ
ส าหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ. 2556 แต่สถาบนัน าเสนอสภาสถาบนัอนุมติั
และจดัท าเป็นประกาศใหท้ราบเป็นการทัว่ไป และแจง้ให ้กพอ./กกอ. ทราบภายใน 30 วนั 
นบัแต่วนัท่ีออกประกาศ  
- ผลงานท่ีไดรั้บการจดอนุสิทธิบตัร 

ค่าน า้หนัก ระดบัคุณภาพ 

0.60 - บทความท่ีตีพิมพใ์นวารสารวิชาการท่ีปรากฏในฐานขอ้มูล TCI กลุ่มท่ี 2 
0.80 - บทความท่ีตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดบันานาชาติท่ีไม่อยู่ในฐานข้อมูลตามประกาศ 

ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษาว่าดว้ย หลกัเกณฑ์การพิจารณาวารสาร
ทางวิชาการส าหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ. 2556 แต่สถาบันน าเสนอสภา
สถาบนัอนุมติัและจดัท าเป็นประกาศใหท้ราบเป็นการทัว่ไป และแจง้ให ้กพอ./กกอ. ทราบ
ภายใน  30 ว ัน  นับแต่วัน ท่ีออกประกาศ (ซ่ึ งไม่อยู่ใน  Beall’s list) หรือตีพิมพ์ใน
วารสารวิชาการท่ีปรากฏในฐานขอ้มูล TCI      กลุ่มท่ี 1 

1.00 - บทความท่ีตีพิมพใ์นวารสารวิชาการระดบันานาชาติท่ีปรากฏในฐานขอ้มูลระดบันานาชาติ
ตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษา ว่าด้วยหลกัเกณฑ์การ
พิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ. 2556 
- ผลงานท่ีไดรั้บการจดสิทธิบตัร 

 การส่งบทความเพ่ือพิจารณาคดัเลือกให้น าเสนอในการประชุมวิชาการตอ้งส่งเป็นฉบบัสมบูรณ์ (Full 
Paper) และเม่ือไดรั้บการตอบรับและตีพิมพแ์ลว้ การตีพิมพต์อ้งตีพิมพเ์ป็นฉบบัสมบูรณ์ซ่ึงสามารถอยู่ในรูปแบบ
เอกสาร หรือส่ืออิเลก็ทรอนิกส์ได ้
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ก าหนดระดบัคุณภาพงานสร้างสรรค์ ดงันี ้

ค่าน า้หนัก ระดบัคุณภาพ 
0.20 งานสร้างสรรคท่ี์มีการเผยแพร่สู่สาธารณะในลกัษณะใดลกัษณะหน่ึง หรือผา่นส่ือ

อิเลก็ทรอนิกส์ online 
0.40 งานสร้างสรรคท่ี์ไดรั้บการเผยแพร่ในระดบัสถาบนั 
0.60 งานสร้างสรรคท่ี์ไดรั้บการเผยแพร่ในระดบัชาติ 
0.80 งานสร้างสรรคท่ี์ไดรั้บการเผยแพร่ในระดบัความร่วมมือระหวา่งประเทศ 
1.00 งานสร้างสรรคท่ี์ไดรั้บการเผยแพร่ในระดบัภูมิภาคอาเซียน /นานาชาติ  

ผลงานสร้างสรรคทุ์กช้ินตอ้งผา่นการพิจารณาจากคณะกรรมการท่ีมีองคป์ระกอบไม่นอ้ยกวา่ 3 คน โดย
มีบุคคลภายนอกสถาบนัร่วมพิจารณาดว้ย 
 
หมายเหตุ:  

1. ผลงานวิจยัท่ีมีช่ือนักศึกษาและอาจารยร่์วมกนัและนับในตวับ่งช้ีน้ีแลว้ สามารถน าไปนับในตวับ่งช้ี
ผลงานทางวิชาการของอาจารย ์ 

2. ผลงานของนกัศึกษาและผูส้ าเร็จการศึกษาใหน้บัผลงานทุกช้ินท่ีมีการตีพิมพเ์ผยแพร่ในปีการประเมิน
นั้นๆ 

3. ในกรณีท่ีไม่มีผูส้ าเร็จการศึกษาไม่พิจารณาตวับ่งช้ีน้ี 
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ตวับ่งช้ีที่ 2.2  (ปริญญาเอก)   ผลงานของนักศึกษาและผู้ส าเร็จการศึกษาในระดับปริญญาเอกที่ได้รับการตีพิมพ์
หรือเผยแพร่ 

 
ชนิดของตวับ่งช้ี ผลลพัธ์ 
 
ค าอธิบายตวับ่งช้ี  

การศึกษาในระดบัปริญญาเอกเป็นการศึกษาในระดบัสูงจะตอ้งมีการคน้ควา้ คิดอย่างเป็นระบบ วิจยัเพ่ือหา
ประเดน็ความรู้ใหม่ท่ีมีความน่าเช่ือถือ เป็นประโยชน ์ผูส้ าเร็จการศึกษาจะตอ้งประมวลความรู้เพ่ือจดัท าผลงานท่ีแสดง
ถึงความสามารถในการใชค้วามรู้อย่างเป็นระบบและสามารถน าเผยแพร่ให้เป็นประโยชน์ต่อสาธารณะ ตวับ่งช้ีน้ีจะ
เป็นการประเมินคุณภาพของผลงานของผูส้ าเร็จการศึกษาในระดบัปริญญาเอก 
 
เกณฑ์การประเมนิ    
 โดยการแปลงค่าร้อยละของผลรวมถ่วงน ้าหนกัของผลงานท่ีตีพิมพเ์ผยแพร่ต่อผูส้ าเร็จการศึกษาเป็นคะแนน
ระหวา่ง 0 – 5 ก าหนดใหเ้ป็นคะแนนเตม็ 5  = ร้อยละ 80 ข้ึนไป 
 
สูตรการค านวณ 
1. ค านวณร้อยละของผลรวมถ่วงน ้าหนกัของผลงานท่ีตีพิมพเ์ผยแพร่ต่อผูส้ าเร็จการศึกษา ตามสูตร 

ผลรวมถ่วงน ้าหนกัของผลงานท่ีตีพิมพห์รือเผยแพร่ของนกัศึกษาและผูส้ าเร็จการศึกษาระดบั
ปริญญาเอก x 100 

จ านวนผูส้ าเร็จการศึกษาระดบัปริญญาเอกทั้งหมด 
 
2. แปลงค่าร้อยละท่ีค านวณไดใ้นขอ้ 1 เทียบกบัคะแนนเต็ม 5 

 
 
 
 
 

คะแนนท่ีได ้  = 
ร้อยละของผลรวมถ่วงน ้าหนกัของผลงานท่ีตีพิมพห์รือเผยแพร่ต่อผูส้ าเร็จ

การศึกษา x 5 
80 
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ก าหนดระดบัคุณภาพผลงานวชิาการ ดงันี ้

ค่าน า้หนัก ระดบัคุณภาพ 

0.20 - บทความฉบบัสมบูรณ์ท่ีตีพิมพใ์นรายงานสืบเน่ืองจากการประชุมวิชาการระดบัชาติ 
0.40 - บทความฉบบัสมบูรณ์ท่ีตีพิมพใ์นรายงานสืบเน่ืองจากการประชุมวิชาการระดบันานาชาติ 

หรือในวารสารทางวิชาการระดับชาติท่ีไม่อยู่ในฐานข้อมูล ตามประกาศ ก.พ.อ. หรือ
ระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษา ว่าดว้ยหลกัเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการ
ส าหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ. 2556 แต่สถาบนัน าเสนอสภาสถาบนัอนุมติัและ
จดัท าเป็นประกาศให้ทราบเป็นการทัว่ไป และแจง้ให้ กพอ./กกอ. ทราบภายใน 30 วนั นบั
แต่วนัท่ีออกประกาศ  
- ผลงานท่ีไดรั้บการจดอนุสิทธิบตัร 

0.60 - บทความท่ีตีพิมพใ์นวารสารวิชาการท่ีปรากฏในฐานขอ้มูล TCI กลุ่มท่ี 2 
0.80 - บทความท่ีตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติท่ีไม่อยู่ในฐานข้อมูลตามประกาศ 

ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษาวา่ดว้ย หลกัเกณฑก์ารพิจารณาวารสารทาง
วิชาการส าหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ. 2556 แต่สถาบนัน าเสนอสภาสถาบนั
อนุมติัและจดัท าเป็นประกาศให้ทราบเป็นการทัว่ไป และแจง้ให้ กพอ./กกอ. ทราบภายใน 
30 วนั นบัแต่วนัท่ีออกประกาศ (ซ่ึงไม่อยู่ใน Beall’s list) หรือตีพิมพใ์นวารสารวิชาการท่ี
ปรากฏในฐานขอ้มูล TCI กลุ่มท่ี 1 

1.00 - บทความท่ีตีพิมพใ์นวารสารวิชาการระดบันานาชาติท่ีปรากฏในฐานขอ้มูลระดบันานาชาติ
ตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษา ว่าด้วยหลกัเกณฑ์การ
พิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ. 2556 
- ผลงานท่ีไดรั้บการจดสิทธิบตัร 

 การส่งบทความเพ่ือพิจารณาคดัเลือกให้น าเสนอในการประชุมวิชาการตอ้งส่งเป็นฉบบัสมบูรณ์ (Full 
Paper) และเม่ือไดรั้บการตอบรับและตีพิมพแ์ลว้ การตีพิมพต์อ้งตีพิมพเ์ป็นฉบบัสมบูรณ์ซ่ึงสามารถอยู่ในรูปแบบ
เอกสาร หรือส่ืออิเลก็ทรอนิกส์ได ้
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ก าหนดระดบัคุณภาพงานสร้างสรรค์ ดงันี ้
ค่าน า้หนัก ระดบัคุณภาพ 

0.20 งานสร้างสรรค์ท่ี มีการเผยแพร่สู่สาธารณะในลักษณะใดลักษณะหน่ึง หรือผ่าน ส่ือ
อิเลก็ทรอนิกส์ online 

0.40 งานสร้างสรรคท่ี์ไดรั้บการเผยแพร่ในระดบัสถาบนั 
0.60 งานสร้างสรรคท่ี์ไดรั้บการเผยแพร่ในระดบัชาติ 
0.80 งานสร้างสรรคท่ี์ไดรั้บการเผยแพร่ในระดบัความร่วมมือระหวา่งประเทศ 
1.00 งานสร้างสรรคท่ี์ไดรั้บการเผยแพร่ในระดบัภูมิภาคอาเซียน /นานาชาติ  

ผลงานสร้างสรรคทุ์กช้ินตอ้งผา่นการพิจารณาจากคณะกรรมการท่ีมีองคป์ระกอบไม่นอ้ยกวา่ 3 คน  โดย
มีบุคคลภายนอกสถาบนัร่วมพิจารณาดว้ย 
 
หมายเหตุ:  

1. ผลงานวิจยัท่ีมีช่ือนักศึกษาและอาจารยร่์วมกนัและนับในตวับ่งช้ีน้ีแลว้ สามารถน าไปนับในตวับ่งช้ี
ผลงานทางวิชาการของอาจารย ์ 

2. ผลงานของนกัศึกษาและผูส้ าเร็จการศึกษาใหน้บัผลงานทุกช้ินท่ีมีการตีพิมพเ์ผยแพร่ในปีการประเมิน
นั้นๆ 

3. ในกรณีท่ีไม่มีผูส้ าเร็จการศึกษาไม่พิจารณาตวับ่งช้ีน้ี 
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องค์ประกอบที ่3 นักศึกษา 
 

ความส าเร็จของการจดัการศึกษาข้ึนอยู่กบัปัจจยัส าคญัปัจจยัหน่ึง คือ นกัศึกษา  ระบบประกนัคุณภาพ
นกัศึกษา ตอ้งให้ความส าคญักบัการรับหรือคดัเลือกนักศึกษาเขา้ศึกษาในหลกัสูตร  ซ่ึงตอ้งเป็นระบบท่ีสามารถ
คดัเลือกนกัศึกษาท่ีมีคุณสมบติัและความพร้อมในการเรียนในหลกัสูตรจนส าเร็จการศึกษา  และการส่งเสริมพฒันา
นักศึกษาให้มีความพร้อมทางการเรียน และมีกิจกรรมการพัฒนาในรูปแบบต่าง ๆ เพ่ือให้นักศึกษามีความรู้
ความสามารถตามหลกัสูตร มีทกัษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 และส าหรับหลกัสูตรระดบับณัฑิตศึกษามีทกัษะ
การวิจยัท่ีสามารถสร้างองคค์วามรู้ได ้

ทกัษะท่ีจ าเป็นส าหรับการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 ประกอบดว้ย 4 กลุ่มหลกั ไดแ้ก่ กลุ่มวิชาหลกั (core 
subject) (2) กลุ่มทกัษะชีวิตและอาชีพ (life and career skills) (3) กลุ่มทกัษะการเรียนรู้และนวตักรรม (learning and 
innovation skills) และ (4) กลุ่มทกัษะสารสนเทศ ส่ือและเทคโนโลยี ((information, media, and technology skills)    
 ทกัษะส าคญัท่ีคนส่วนใหญ่ใหค้วามส าคญัมาก คือ  

1) กลุ่มทักษะการเรียนรู้และนวตักรรม ได้แก่ (1) การคิดเชิงวิพากษ์และการแก้ปัญหา (critical 
thinking and problem solving) (2) นวตักรรมและการสร้างสรรค์ (creativity and innovation) (3) การส่ือสารและ
ความร่วมมือกนั (communication and collaboration)  

2) ก ลุ่ มทั กษ ะส ารส น เท ศ  ส่ื อ  แล ะ เท ค โน โลยี  ( information, media and technology skills) 
ประกอบดว้ย การรู้สารสนเทศ (information literacy) การรู้ส่ือ (media literacy) และ การรู้ ICT (ICT literacy) และ 

3) กลุ่มทกัษะชีวิตและอาชีพ (life and career skills) ประกอบดว้ยความสามารถในการปรับตวัและ
ยืดหยุ่น (flexibility and adaptability) ความคิดริเร่ิมและการเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง (initiative and self-direction) 
ปฏิสัมพนัธ์ทางสังคมและขา้มวฒันธรรม (social and cross-cultural interaction) ความรับผิดชอบและความสามารถ
ผลิตผลงาน (accountability and productivity) ความเป็นผู ้น าและรับผิดชอบต่อสังคม  (leadership and social 
responsibility 

การประกนัคุณภาพหลกัสูตรในองคป์ระกอบดา้นนกัศึกษา  เร่ิมด าเนินการตั้งแต่ระบบการรับนกัศึกษา 
การส่งเสริมและพฒันานักศึกษา  และผลลพัธ์ท่ีเกิดข้ึนกบันักศึกษา ภายใตก้ระบวนการด าเนินการดงักล่าว จะ
พิจารณาไดจ้ากตวับ่งช้ีดงัต่อไปน้ี 

ตวับ่งช้ีท่ี 3.1  การรับนกัศึกษา 
ตวับ่งช้ีท่ี 3.2  การส่งเสริมและพฒันานกัศึกษา 
ตวับ่งช้ีท่ี 3.3 ผลท่ีเกิดกบันกัศึกษา 
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ตวับ่งช้ีที่  3.1 การรับนักศึกษา 
 
ชนิดของตวับ่งช้ี กระบวนการ 
 
ค าอธิบายตวับ่งช้ี  
 คุณสมบติัของนักศึกษาท่ีรับเขา้ศึกษาในหลกัสูตรเป็นปัจจยัพ้ืนฐานของความส าเร็จ แต่ละหลกัสูตรจะมี
แนวคิดปรัชญาในการออกแบบหลกัสูตร ซ่ึงจ าเป็นตอ้งมีการก าหนดคุณสมบติัของนกัศึกษาท่ีสอดคลอ้งกบัลกัษณะ
ธรรมชาติของหลกัสูตร  การก าหนดเกณฑ์ท่ีใช้ในการคดัเลือกต้องมีความโปร่งใส ชัดเจน และสอดคลอ้งกับ
คุณสมบติัของนกัศึกษาท่ีก าหนดในหลกัสูตร มีเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการคดัเลือก ขอ้มูล หรือวิธีการคดันกัศึกษาให้ได้
นักศึกษาท่ีมีความพร้อมทางปัญญา สุขภาพกายและจิต ความมุ่งมัน่ท่ีจะเรียน และมีเวลาเรียนเพียงพอ เพ่ือให้
สามารถส าเร็จการศึกษาไดต้ามระยะเวลาท่ีหลกัสูตรก าหนด 
 ในการรายงานการด าเนินงานตามตวับ่งช้ีน้ี ให้อธิบายกระบวนการหรือแสดงผลการด าเนินงานอย่าง
นอ้ยใหค้รอบคลุมประเดน็ต่อไปน้ี 

- การรับนกัศึกษา 
- การเตรียมความพร้อมก่อนเขา้ศึกษา 
ในการประเมินเพ่ือให้ทราบว่าอยู่ในระดบัคะแนนใด ให้พิจารณาในภาพรวมของผลการด าเนินงาน

ทั้งหมด ท่ีท าใหไ้ดน้กัศึกษาท่ีมีความพร้อมท่ีจะเรียนในหลกัสูตร 
 
เกณฑ์การประเมนิ    

0 1 2 3 4 5 
 ไม่มีระบบ  
 ไม่มีกลไก 
 ไม่มี
แนวคิดใน
การก ากบั
ติดตาม
และ
ปรับปรุง 

 ไม่มีขอ้มูล
หลกัฐาน 
 

 มีระบบ มี
กลไก 

 ไม่มีการน า
ระบบกลไก
ไปสู่การ
ปฏิบติั/
ด าเนินงาน 
 

 มีระบบ มี
กลไก 

 มีการน าระบบ
กลไกไปสู่การ
ปฏิบติั/
ด าเนินงาน 

 มีการประเมิน
กระบวนการ 

 ไม่มีการ
ปรับปรุง/
พฒันา
กระบวนการ 
 

 มีระบบ มีกลไก 
 มีการน าระบบ
กลไกไปสู่การ
ปฏิบติั/
ด าเนินงาน 

 มีการประเมิน
กระบวนการ 

 มีการปรับปรุง/
พฒันา
กระบวนการ
จากผลการ
ประเมิน 
 

 มีระบบ มีกลไก 
 มีน าระบบกลไกไปสู่การ
ปฏิบติั/ด าเนินงาน 

 มีการประเมิน
กระบวนการ 

 มีการปรับปรุง/พฒันา
กระบวนการจากผลการ
ประเมิน 

 มีผลจากการปรับปรุงเห็น
ชดัเจนเป็นรูปธรรม 

 มีระบบ มีกลไก 
 มีการน าระบบกลไกไปสู่
การปฏิบติั/ด าเนินงาน 

 มีการประเมินกระบวนการ 
 มีการปรับปรุง/พฒันา/
บูรณาการกระบวนการจาก
ผลการประเมิน 

 มีผลจากการปรับปรุงเห็น
ชดัเจนเป็นรูปธรรม 

 มีแนวทางปฏิบติัท่ีดีโดยมี
หลกัฐานเชิงประจกัษย์นืยนั 
และกรรมการผูต้รวจ
ประเมินสามารถให้เหตุผล
อธิบายการเป็นแนวปฏิบติัท่ี
ดีไดช้ดัเจน 
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ตวับ่งช้ีที่  3.2 การส่งเสริมและพฒันานักศึกษา 
 
ชนิดของตวับ่งช้ี กระบวนการ 
 
ค าอธิบายตวับ่งช้ี  
 ในช่วงปีแรกของการศึกษา ตอ้งมีกลไกในการพฒันาความรู้พ้ืนฐานหรือการเตรียมความพร้อมทางการ
เรียนแก่นกัศึกษา เพ่ือใหมี้ความสามารถในการเรียนรู้ระดบัอุดมศึกษาไดอ้ยา่งมีความสุข อตัราการลาออกกลางคนั
น้อย ในระหว่างการศึกษามีการจัดกิจกรรมการพัฒนาความรู้ความสามารถในรูปแบบต่าง ๆ ทั้ งกิจกรรมใน
หอ้งเรียนและนอกหอ้งเรียน  มีกิจกรรมเสริมสร้างความเป็นพลเมืองดีท่ีมีจิตส านึกสาธารณะ  มีการวางระบบการ
ดูแลให้ค าปรึกษาจากอาจารยท่ี์ปรึกษาวิชาการ (ระดบัปริญญาตรี โท และเอก) ระบบการป้องกนัหรือการบริหาร
จดัการความเส่ียงของนักศึกษา เพ่ือให้สามารถส าเร็จการศึกษาไดต้ามระยะเวลาท่ีหลกัสูตรก าหนด รวมทั้งการ
ส่งเสริมการเผยแพร่ผลงานวิชาการของนกัศึกษา การสร้างโอกาสการเรียนรู้ท่ีส่งเสริมการพฒันาศกัยภาพนกัศึกษา
และทกัษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 ใหไ้ดม้าตรฐานสากล  
 ในการรายงานการด าเนินงานตามตวับ่งช้ีน้ี ใหอ้ธิบายกระบวนการหรือแสดงผลการด าเนินงานอยา่งนอ้ย
ใหค้รอบคลุมประเดน็ต่อไปน้ี 

- การควบคุมการดูแลใหค้ าปรึกษาวิชาการและแนะแนวแก่นกัศึกษาปริญญาตรี 
- การควบคุมดูแลการใหค้ าปรึกษาวิทยานิพนธ์ แก่บณัฑิตศึกษา 
- การพฒันาศกัยภาพนกัศึกษาและการเสริมสร้างทกัษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21  
ในการประเมินเพ่ือให้ทราบว่าอยู่ในระดับคะแนนใด ให้พิจารณาในภาพรวมของผลการด าเนินงาน

ทั้งหมด ท่ีท าใหไ้ดน้กัศึกษาเรียนอยา่งมีความสุข และมีทกัษะท่ีจ าเป็นต่อการประกอบอาชีพในอนาคต 
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เกณฑ์การประเมนิ   
0 1 2 3 4 5 

 ไม่มีระบบ  
 ไม่มีกลไก 
 ไม่มีแนวคิด
ในการก ากบั
ติดตามและ
ปรับปรุง 

 ไม่มีขอ้มูล
หลกัฐาน 
 

 มีระบบ มีกลไก 
 ไม่มีการน า
ระบบกลไก
ไปสู่การ
ปฏิบติั/
ด าเนินงาน 
 

 มีระบบ มีกลไก 
 มีการน าระบบ
กลไกไปสู่การ
ปฏิบติั/ด าเนินงาน 

 มีการประเมิน
กระบวนการ 

 ไม่มีการปรับปรุง/
พฒันา
กระบวนการ 
 

 มีระบบ มีกลไก 
 มีการน าระบบกลไก
ไปสู่การปฏิบติั/
ด าเนินงาน 

 มีการประเมิน
กระบวนการ 

 มีการปรับปรุง/
พฒันากระบวนการ
จากผลการประเมิน 
 

 มีระบบ มีกลไก 
 มีน าระบบกลไก
ไปสู่การปฏิบติั/
ด าเนินงาน 

 มีการประเมิน
กระบวนการ 

 มีการปรับปรุง/
พฒันา
กระบวนการจาก
ผลการประเมิน 

 มีผลจากการ
ปรับปรุงเห็น
ชดัเจนเป็น
รูปธรรม 

 มีระบบ มีกลไก 
 มีการน าระบบกลไก
ไปสู่การปฏิบติั/
ด าเนินงาน 

 มีการประเมิน
กระบวนการ 

 มีการปรับปรุง/
พฒันากระบวนการ
จากผลการประเมิน 

 มีผลจากการ
ปรับปรุงเห็นชดัเจน
เป็นรูปธรรม 

 มีแนวทางปฏิบติัท่ีดี
โดยมีหลกัฐานเชิง
ประจกัษย์นืยนั และ
กรรมการผูต้รวจ
ประเมินสามารถให้
เหตุผลอธิบายการ
เป็นแนวปฏิบติัท่ีดีได้
ชดัเจน 
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ตวับ่งช้ีที่ 3.3 ผลที่เกดิกบันักศึกษา 
 
ชนิดของตวับ่งช้ี ผลลพัธ์ 
 
ค าอธิบายตวับ่งช้ี 
 ผลการประกนัคุณภาพควรท าให้นกัศึกษามีความพร้อมทางการเรียน มีอตัราการคงอยู่ของนกัศึกษาใน
หลกัสูตรสูง อตัราการส าเร็จการศึกษาตามหลกัสูตรสูง นกัศึกษามีความพึงพอใจต่อหลกัสูตร และผลการจดัการ  
ขอ้ร้องเรียนของนกัศึกษา 
 ในการรายงานการด าเนินงานตามตวับ่งช้ีน้ี ให้อธิบายกระบวนการหรือแสดงผลการด าเนินงานใน
ประเดน็ต่อไปน้ี 

- การคงอยู ่
- การส าเร็จการศึกษา 
- ความพึงพอใจและผลการจดัการขอ้ร้องเรียนของนกัศึกษา 

 
เกณฑ์การประเมนิ   

0 1 2 3 4 5 
 ไม่มีการ
รายงาน      
ผลการ
ด าเนินงาน 
 

 มีการรายงานผล
การด าเนินงาน
ในบางเร่ือง 
 

 มีการายงานผล
การด าเนินงาน
ครบทุกเร่ืองตาม
ค าอธิบายในตวั
บ่งช้ี 
 

 มีการรายงานผลการ
ด าเนินงานครบทุก
เร่ืองตามค าอธิบาย
ในตวับ่งช้ี 

 มีแนวโนม้ผลการ
ด าเนินงานท่ีดีข้ึนใน
บางเร่ือง 

 มีการรายงานผล
การด าเนินงาน
ครบทุกเร่ืองตาม
ค าอธิบายในตวั
บ่งช้ี 

 มีแนวโนม้ผลการ
ด าเนินงานท่ีดีข้ึน
ในทุกเร่ือง 

 มีการรายงานผลการ
ด าเนินงานครบทุก
เร่ืองตามค าอธิบาย
ในตวับ่งช้ี 

 มีแนวโนม้ผลการ
ด าเนินงานท่ีดีข้ึนใน
ทุกเร่ือง 

 มีผลการด าเนินงานท่ี 
โดดเด่น เทียบเคียง
กบัหลกัสูตรนั้นใน
สถาบนักลุ่มเดียวกนั 
โดยมีหลกัฐานเชิง
ประจกัษย์นืยนั และ
กรรมการผูต้รวจ
ประเมินสามารถให้
เหตุผลอธิบายวา่เป็น
ผลการด าเนินงานท่ี
โดดเด่นอยา่งแทจ้ริง 
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องค์ประกอบที ่4  อาจารย์ 
 

อาจารยเ์ป็นปัจจยัป้อนท่ีส าคญัของการผลิตบณัฑิต  ผูเ้ก่ียวขอ้งตอ้งมีการออกแบบระบบประกนัการ
บริหารและพฒันาอาจารย ์ เพ่ือให้ไดอ้าจารยท่ี์มีคุณภาพเหมาะสม มีคุณสมบติัสอดคลอ้งกบัสภาพบริบท ปรัชญา 
วิสัยทศัน์ของสถาบนั และของหลกัสูตร และมีการส่งเสริมให้อาจารยมี์ความรักในองคก์รและการปฏิบติังานตาม
วิชาชีพ  ผูบ้ริหารตอ้งมีการก าหนดนโยบาย แผนระยะยาว และกิจกรรมการด าเนินงาน ตลอดจนการก ากบัดูแล 
และการพฒันาคุณภาพอาจารย ์ การวางระบบประกนัคุณภาพอาจารย ์เป็นการด าเนินงานเพ่ือให้ไดอ้าจารยท่ี์มี
คุณสมบัติทั้ งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพท่ีเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรท่ีก าหนดโดยส านักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา และมีพฒันาการเพ่ิมยิ่งข้ึนดว้ยการวางแผนและการลงทุนงบประมาณและทรัพยากร
เพ่ือให้อตัราก าลงัอาจารยมี์จ านวนเหมาะสมกบัจ านวนนกัศึกษาท่ีรับเขา้ในหลกัสูตร  มีจ านวนอาจารยท่ี์มีความรู้ 
ความเช่ียวชาญทางสาขาวิชาของหลกัสูตร และมีประสบการณ์ท่ีเหมาะสมกบัการผลิตบณัฑิต อนัสะทอ้นจากวุฒิ
การศึกษา ต าแหน่งทางวิชาการ และความกา้วหนา้ในการผลิตผลงานทางวิชาการอยา่งต่อเน่ือง   
 องคป์ระกอบดา้นอาจารย ์ เร่ิมด าเนินการตั้งแต่การบริหารและพฒันาอาจารย ์คุณภาพอาจารยแ์ละ
ผลลพัธ์ท่ีเกิดกบัอาจารย ์ จะพิจารณาไดจ้ากตวับ่งช้ีดงัต่อไปน้ี 
 ตวับ่งช้ีท่ี 4.1  การบริหารและพฒันาอาจารย ์
 ตวับ่งช้ีท่ี 4.2 คุณภาพอาจารย ์
 ตวับ่งช้ีท่ี 4.3  ผลท่ีเกิดกบัอาจารย ์
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ตวับ่งช้ีที่  .4 1 การบริหารและพฒันาอาจารย์ 
 
ชนิดของตวับ่งช้ี กระบวนการ 
 
ค าอธิบายตวับ่งช้ี  

การบริหารและพฒันาอาจารย ์ เร่ิมตน้ตั้ งแต่ระบบการรับอาจารย์ใหม่ ต้องก าหนดเกณฑ์คุณสมบัติ
อาจารยท่ี์สอดคลอ้งกบัสภาพบริบท ปรัชญา วิสัยทศันข์องสถาบนั และของหลกัสูตร มีกลไกการคดัเลือกอาจารยท่ี์
เหมาะสม โปร่งใส  นอกจากน้ีตอ้งมีระบบการบริหารอาจารย์ โดยการก าหนดนโยบาย แผนระยะยาว เพ่ือให้ได้
อาจารยท่ี์มีคุณสมบติัทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพท่ีเป็นไปตามเกณฑม์าตรฐานหลกัสูตรท่ีก าหนดโดยส านกังาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา และระบบการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์   มีการวางแผนและการลงทุนงบประมาณ
และทรัพยากรและกิจกรรมการด าเนินงาน ตลอดจนการก ากบัดูแล และการพฒันาคุณภาพอาจารย ์  

ในการรายงานการด าเนินงานตามตวับ่งช้ีน้ี ให้อธิบายกระบวนการหรือแสดงผลการด าเนินงานอย่าง
นอ้ยใหค้รอบคลุมประเดน็ต่อไปน้ี 

- ระบบการรับและแต่งตั้งอาจารยป์ระจ าหลกัสูตร 
- ระบบการบริหารอาจารย ์
- ระบบการส่งเสริมและพฒันาอาจารย ์
ในการประเมินเพ่ือให้ทราบว่าอยู่ในระดบัคะแนนใด ให้พิจารณาในภาพรวมของผลการด าเนินงาน

ทั้งหมด ท่ีท าใหห้ลกัสูตรมีอาจารยท่ี์มีคุณสมบติัเหมาะสมทั้งในดา้นวุฒิการศึกษาและต าแหน่งทางวิชาการเป็นไป

ตามเกณฑม์าตรฐานหลกัสูตรอย่างต่อเน่ือง และมีการส่งเสริมใหมี้การเพ่ิมพูนความรู้ความสามารถของอาจารยเ์พ่ือ

สร้างความเขม้แขง็ทางวิชาการของหลกัสูตร 
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เกณฑ์การประเมนิ   
0 1 2 3 4 5 

 ไม่มีระบบ  
 ไม่มีกลไก 
 ไม่มีแนวคิด
ในการก ากบั
ติดตามและ
ปรับปรุง 

 ไม่มีขอ้มูล
หลกัฐาน 
 

 มีระบบ มีกลไก 
 ไม่มีการน า
ระบบกลไก
ไปสู่การ
ปฏิบติั/
ด าเนินงาน 
 

 มีระบบ มีกลไก 
 มีการน าระบบ
กลไกไปสู่การ
ปฏิบติั/ด าเนินงาน 

 มีการประเมิน
กระบวนการ 

 ไม่มีการปรับปรุง/
พฒันา
กระบวนการ 
 

 มีระบบ มีกลไก 
 มีการน าระบบกลไก
ไปสู่การปฏิบติั/
ด าเนินงาน 

 มีการประเมิน
กระบวนการ 

 มีการปรับปรุง/
พฒันากระบวนการ
จากผลการประเมิน 
 

 มีระบบ มีกลไก 
 มีน าระบบกลไก
ไปสู่การปฏิบติั/
ด าเนินงาน 

 มีการประเมิน
กระบวนการ 

 มีการปรับปรุง/
พฒันา
กระบวนการจาก
ผลการประเมิน 

 มีผลจากการ
ปรับปรุงเห็น
ชดัเจนเป็น
รูปธรรม 

 มีระบบ มีกลไก 
 มีการน าระบบกลไก
ไปสู่การปฏิบติั/
ด าเนินงาน 

 มีการประเมิน
กระบวนการ 

 มีการปรับปรุง/
พฒันากระบวนการ
จากผลการประเมิน 

 มีผลจากการ
ปรับปรุงเห็นชดัเจน
เป็นรูปธรรม 

 มีแนวทางปฏิบติัท่ีดี
โดยมีหลกัฐานเชิง
ประจกัษย์นืยนั และ
กรรมการผูต้รวจ
ประเมินสามารถให้
เหตุผลอธิบายการ
เป็นแนวปฏิบติัท่ีดีได้
ชดัเจน 
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ตวับ่งช้ีที่ 4.2 คุณภาพอาจารย์ 
 

ชนิดของตวับ่งช้ี ปัจจยัน าเขา้   
 

ค าอธิบายตวับ่งช้ี   
 การส่งเสริมและพฒันาอาจารยต์อ้งท าใหอ้าจารยใ์นหลกัสูตรมีคุณสมบติัท่ีเหมาะสมและเพียงพอ โดยท า
ใหอ้าจารยมี์ความรู้ ความเช่ียวชาญทางสาขาวิชาท่ีเปิดใหบ้ริการ และมีประสบการณ์ท่ีเหมาะสมกบัการผลิตบณัฑิต 
อนัสะทอ้นจากวฒิุการศึกษา ต าแหน่งทางวิชาการ และความกา้วหนา้ในการผลิตผลงานทางวิชาการอยา่งต่อเน่ือง   
 ประเดน็ในการพิจารณาตวับ่งช้ีน้ีจะประกอบดว้ย 

- ร้อยละของอาจารยป์ระจ าหลกัสูตรท่ีมีคุณวฒิุปริญญาเอก 
- ร้อยละของอาจารยป์ระจ าหลกัสูตรท่ีด ารงต าแหน่งทางวิชาการ 
- ผลงานวิชาการของอาจารยป์ระจ าหลกัสูตร 
- จ านวนบทความของอาจารยป์ระจ าหลกัสูตรปริญญาเอกท่ีไดรั้บการอา้งอิงในวารสาร  

 ระดบัชาติหรือนานาชาติต่อจ านวนอาจารยป์ระจ าหลกัสูตร  
 

1) ร้อยละของอาจารย์ประจ าหลกัสูตรที่มคุีณวุฒิปริญญาเอก 

 การศึกษาระดบัอุดมศึกษาถือเป็นการศึกษาระดบัสูงสุดท่ีตอ้งการบุคลากรท่ีมีความรู้ความสามารถและ
ความลุ่มลึกทางวิชาการ เพ่ือปฏิบัติพันธกิจส าคัญของสถาบันในการผลิตบัณฑิต ศึกษาวิจัยเพ่ือการติดตาม
ความกา้วหนา้ทางวิชาการและการพฒันาองคค์วามรู้ ดงันั้นหลกัสูตรจึงควรมีอาจารยท่ี์มีระดบัคุณวุฒิทางการศึกษา
รับปริญญาเอกท่ีตรงหรือสัมพันธ์กับหลกัสูตรท่ีเปิดสอนในสัดส่วนท่ีเหมาะสมกับพันธกิจหรือจุดเน้นของ
หลกัสูตรนั้นๆ 
 

เกณฑ์การประเมนิ 
 โดยการแปลค่าร้อยละของอาจารยป์ระจ าหลกัสูตรท่ีมีคุณวฒิุปริญญาเอกเป็นคะแนนระหวา่ง 0 – 5 
 

 หลกัสูตรระดบัปริญญาตรี  
 ค่าร้อยละของอาจารยป์ระจ าหลกัสูตรท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอกท่ีก าหนดใหเ้ป็นคะแนนเตม็ 5 = ร้อยละ 20 
ข้ึนไป 
 หลกัสูตรระดบัปริญญาโท  
 ค่าร้อยละของอาจารยป์ระจ าหลกัสูตรท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอกท่ีก าหนดใหเ้ป็นคะแนนเตม็ 5 = ร้อยละ 60 
ข้ึนไป 
 หลกัสูตรระดบัปริญญาเอก  

ค่าร้อยละของอาจารยป์ระจ าหลกัสูตรท่ีมีคุณวฒิุปริญญาเอกท่ีก าหนดใหเ้ป็นคะแนนเตม็ 5 = ร้อยละ 100 
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สูตรการค านวณ   
1. ค านวณค่าร้อยละของอาจารยป์ระจ าหลกัสูตรท่ีมีวฒิุปริญญาเอก ตามสูตร 

จ านวนอาจารยป์ระจ าหลกัสูตรท่ีมีคุณวฒิุปริญญาเอก 
x 100 

จ านวนอาจารยป์ระจ าหลกัสูตรทั้งหมด 
 
2. แปลงค่าร้อยละท่ีค านวณไดใ้นขอ้ 1 เทียบกบัคะแนนเตม็ 5 

 
หมายเหตุ 

คุณวุฒิปริญญาเอกพิจารณาจากระดบัคุณวุฒิท่ีไดรั้บหรือเทียบเท่าตามหลกัเกณฑก์ารพิจารณาคุณวุฒิ
ของกระทรวงศึกษาธิการ กรณีท่ีมีการปรับวุฒิการศึกษาให้มีหลกัฐานการส าเร็จการศึกษาภายในรอบปีการศึกษา
นั้น ทั้งน้ีอาจใชคุ้ณวุฒิอ่ืนเทียบเท่าคุณวฒิุปริญญาเอกไดส้ าหรับกรณีท่ีบางสาขาวิชาชีพมีคุณวุฒิอ่ืนท่ีเหมาะสมกว่า 
ทั้งน้ีตอ้งไดรั้บความเห็นชอบจากคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
 
2)  ร้อยละของอาจารย์ประจ าหลกัสูตรที่ด ารงต าแหน่งทางวชิาการ 
 สถาบนัอุดมศึกษาถือเป็นขุมปัญญาของประเทศ และมีความรับผิดชอบท่ีจะตอ้งส่งเสริมให้อาจารยใ์น
สถาบนัท าการศึกษาวิจยัเพ่ือแสวงหาและพฒันาองคค์วามรู้ในศาสตร์สาขาวิชาต่างๆ อย่างต่อเน่ือง เพ่ือน าไปใชใ้น
การเรียนการสอน รวมทั้งการแกไ้ขปัญหาและพฒันาประเทศ การด ารงต าแหน่งทางวิชาการเป็นส่ิงสะทอ้นการ
ปฏิบติังานดงักล่าวของอาจารยต์ามพนัธกิจของหลกัสูตร 
 
เกณฑ์การประเมนิ 

โดยการแปลงค่าร้อยละของอาจารยป์ระจ าหลกัสูตรท่ีด ารงต าแหน่งทางวิชาการเป็นคะแนนระหวา่ง 0 – 5  
 

 หลกัสูตรระดบัปริญญาตรี  
ค่าร้อยละของอาจารยป์ระจ าหลกัสูตรท่ีด ารงต าแหน่งผูช่้วยศาสตราจารยร์องศาสตราจารยแ์ละศาสตราจารย์

รวมกนัท่ีก าหนดใหเ้ป็นคะแนนเตม็ 5 = ร้อยละ 60 ข้ึนไป 
หลกัสูตรระดบัปริญญาโท  
ค่าร้อยละของอาจารย์ประจ าหลักสูตรท่ีด ารงต าแหน่งผู ้ช่วยศาสตราจารย์์ รองศาสตราจารย์และ

ศาสตราจารยร์วมกนัท่ีก าหนดใหเ้ป็นคะแนนเตม็ 5 = ร้อยละ 80 ข้ึนไป 

คะแนนท่ีได ้  = 
ร้อยละของอาจารยป์ระจ าหลกัสูตรท่ีมีคุณวฒิุปริญญาเอก 

x 5 ร้อยละของอาจารยป์ระจ าหลกัสูตรท่ีมีคุณวฒิุปริญญาเอกท่ีก าหนดใหเ้ป็น
คะแนนเตม็ 5 
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หลกัสูตรระดบัปริญญาเอก  
ค่าร้อยละของอาจารย์ประจ าหลักสูตรท่ีด ารงต าแหน่งผู ้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และ

ศาสตราจารยร์วมกนัท่ีก าหนดใหเ้ป็นคะแนนเตม็ 5 =  ร้อยละ 100  
 
สูตรการค านวณ 
1. ค านวณค่าร้อยละของอาจารยป์ระจ าหลกัสูตรท่ีด ารงต าแหน่งทางวิชาการ ตามสูตร 

จ านวนอาจารยป์ระจ าหลกัสูตรท่ีด ารงต าแหน่งทางวิชาการ 
x 100 

จ านวนอาจารยป์ระจ าหลกัสูตรทั้งหมด 
 
2. แปลงค่าร้อยละท่ีค านวณไดใ้นขอ้ 1 เทียบกบัคะแนนเตม็ 5 

 
3)  ผลงานวชิาการของอาจารย์ประจ าหลกัสูตร 
 ผลงานวิชาการเป็นขอ้มูลท่ีส าคญัในการแสดงให้เห็นว่าอาจารยป์ระจ าหลกัสูตรไดส้ร้างสรรค์ข้ึนเพ่ือ
แสดงให้เห็นถึงความกา้วหนา้ทางวิชาการและการพฒันาองค์ความรู้อย่างต่อเน่ือง เป็นผลงานท่ีมีคุณค่า  สมควร
ส่งเสริมใหมี้การเผยแพร่และน าไปใชป้ระโยชนท์ั้งเชิงวิชาการและการแข่งขนัของประเทศ ผลงานวิชาการอยูใ่นรูป
ของบทความวิจยัหรือบทความวิชาการท่ีตีพิมพใ์นรายงานสืบเน่ืองจากการประชุมวิชาการระดบัชาติ หรือระดบั
นานาชาติ  ตีพิมพใ์นวารสารวิชาการระดบัชาติหรือระดบันานาชาติ ผลงานไดรั้บการจดอนุสิทธิบตัรหรือสิทธิบตัร  
หรือเป็นผลงานวิชาการรับใชส้งัคมท่ีผ่านการประเมินต าแหน่งทางวิชาการแลว้  ผลงานวิจยัท่ีหน่วยงานหรือองคก์ร
ระดบัชาติว่าจา้งใหด้ าเนินการ  ต าราหรือหนงัสือท่ีใชใ้นการขอผลงานทางวิชาการและผ่านการพิจารณาตามเกณฑ์
การขอต าแหน่งทางวิชาการแลว้ รวมทั้งงานสร้างสรรคต่์างๆ  โดยมีวิธีการคิดดงัน้ี 
เกณฑ์การประเมนิ   

หลกัสูตรระดบัปริญญาตรี  
ค่าร้อยละของผลรวมถ่วงน ้ าหนักของผลงานวิชาการของอาจารยป์ระจ าหลกัสูตรท่ีก าหนดให้เป็น

คะแนนเตม็ 5  = ร้อยละ 20 ข้ึนไป 
หลกัสูตรระดบัปริญญาโท  
ค่าร้อยละของผลรวมถ่วงน ้ าหนักของผลงานวิชาการของอาจารยป์ระจ าหลกัสูตรท่ีก าหนดให้เป็น

คะแนนเตม็ 5  = ร้อยละ 40 ข้ึนไป 

คะแนนท่ีได ้  = 
ร้อยละของอาจารยป์ระจ าหลกัสูตรท่ีด ารงต าแหน่งทางวิชาการ 

x 5 ร้อยละของอาจารยป์ระจ าหลกัสูตรท่ีด ารงต าแหน่งทางวิชาการ 
ท่ีก าหนดใหเ้ป็นคะแนนเต็ม 5 



73 
 

คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 
 

หลกัสูตรระดบัปริญญาเอก  
ค่าร้อยละของผลรวมถ่วงน ้ าหนักของผลงานวิชาการของอาจารยป์ระจ าหลกัสูตรท่ีก าหนดให้เป็น

คะแนนเตม็ 5  = ร้อยละ 60 ข้ึนไป 
 
สูตรค านวณ 
1. ค านวณร้อยละของผลรวมถ่วงน ้าหนกัของผลงานวิชาการของอาจารยป์ระจ าหลกัสูตร ตามสูตร 

 
ผลรวมถ่วงน ้าหนกัของผลงานวิชาการของอาจารยป์ระจ าหลกัสูตร 

x 100 
จ านวนอาจารยป์ระจ าหลกัสูตรทั้งหมด 

 
2. แปลงค่าร้อยละท่ีค านวณไดใ้นขอ้ 1 เทียบกบัคะแนนเต็ม 5 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คะแนนท่ีได ้  = 
ร้อยละของผลรวมถ่วงน ้าหนกัของผลงานวิชาการของอาจารยป์ระจ าหลกัสูตร 

x 5 ร้อยละของผลรวมถ่วงน ้าหนกัของผลงานวิชาการของอาจารยป์ระจ าหลกัสูตร 
ท่ีก าหนดใหเ้ป็นคะแนนเต็ม  5 
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ก าหนดระดบัคุณภาพผลงานทางวชิาการ ดงันี ้

ค่าน า้หนัก ระดบัคุณภาพ 

0.20 - บทความวิจยัหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ท่ีตีพิมพ์ในรายงานสืบเน่ืองจากการ
ประชุมวิชาการระดบัชาติ 

0.40 - บทความวิจยัหรือบทความวิชาการฉบบัสมบูรณ์ท่ีตีพิมพใ์นรายงานสืบเน่ืองจากการประชุม
วิชาการระดับนานาชาติ หรือในวารสารทางวิชาการระดับชาติท่ีไม่อยู่ในฐานขอ้มูล ตาม
ประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษาว่าดว้ย หลกัเกณฑ์การพิจารณา
วารสารทางวิชาการส าหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ. 2556 แต่สถาบนัน าเสนอสภา
สถาบนัอนุมติัและจดัท าเป็นประกาศให้ทราบเป็นการทัว่ไป และแจง้ให้ กพอ./กกอ. ทราบ
ภายใน 30 วนันบัแต่วนัท่ีออกประกาศ 

- ผลงานท่ีไดรั้บการจดอนุสิทธิบตัร  
0.60 - บทความวิจยัหรือบทความวิชาการฉบบัสมบูรณ์ท่ีตีพิมพใ์นวารสารวิชาการท่ีปรากฏใน

ฐานขอ้มูล TCI กลุ่มท่ี 2  
0.80 - บทความวิจยัหรือบทความวิชาการท่ีตีพิมพใ์นวารสารวิชาการระดบันานาชาติท่ีไม่อยู่ใน

ฐานข้อมูลตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษาว่าด้วย 
หลกัเกณฑก์ารพิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ. 
2556 แต่สถาบนัน าเสนอสภาสถาบนัอนุมติัและจดัท าเป็นประกาศใหท้ราบเป็นการทัว่ไป 
และแจง้ให ้กพอ./กกอ. ทราบภายใน 30 วนันบัแต่วนัท่ีออกประกาศ (ซ่ึงไม่อยู่ใน Beall’s 
list) หรือตีพิมพใ์นวารสารวิชาการท่ีปรากฏในฐานขอ้มูล TCI กลุ่มท่ี 1 

1.00 - บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ท่ีตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับ
นานาชาติท่ีปรากฏในฐานข้อมูลระดับนานาชาติตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบ
คณะกรรมการการอุดมศึกษาว่าดว้ย หลกัเกณฑก์ารพิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับ
การเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ. 2556  

- ผลงานไดรั้บการจดสิทธิบตัร 
- ผลงานวิชาการรับใชส้งัคมท่ีผา่นการประเมินต าแหน่งทางวิชาการแลว้ 
- ผลงานวิจยัท่ีหน่วยงานหรือองคก์รระดบัชาติวา่จา้งใหด้ าเนินการ 
- ผลงานคน้พบพนัธ์ุพืช พนัธ์ุสตัว ์ท่ีคน้พบใหม่และไดรั้บการจดทะเบียน 
- ต าราหรือหนงัสือหรืองานแปลท่ีไดรั้บการประเมินผ่านเกณฑก์ารขอต าแหน่งทางวิชาการ

แลว้ 
- ต าราหรือหนงัสือหรืองานแปลท่ีผา่นการพิจารณาตามหลกัเกณฑก์ารประเมินต าแหน่งทาง

วิชาการแต่ไม่ไดน้ ามาขอรับการประเมินต าแหน่งทางวิชาการ 
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 การส่งบทความเพ่ือพิจารณาคดัเลือกให้น าเสนอในการประชุมวิชาการตอ้งส่งเป็นฉบบัสมบูรณ์ (Full 
Paper) และเม่ือไดรั้บการตอบรับและตีพิมพแ์ลว้ การตีพิมพต์อ้งตีพิมพเ์ป็นฉบบัสมบูรณ์ซ่ึงสามารถอยู่ในรูปแบบ
เอกสาร หรือส่ืออิเลก็ทรอนิกส์ได ้

 
ก าหนดระดบัคุณภาพงานสร้างสรรค์ ดงันี ้

ค่าน า้หนัก ระดบัคุณภาพ 
0.20 งานสร้างสรรคท่ี์มีการเผยแพร่สู่สาธารณะในลกัษณะใดลกัษณะหน่ึง หรือผา่นส่ือ

อิเลก็ทรอนิกส์ online 
0.40 งานสร้างสรรคท่ี์ไดรั้บการเผยแพร่ในระดบัสถาบนั 
0.60 งานสร้างสรรคท่ี์ไดรั้บการเผยแพร่ในระดบัชาติ 
0.80 งานสร้างสรรคท่ี์ไดรั้บการเผยแพร่ในระดบัความร่วมมือระหวา่งประเทศ 
1.00 งานสร้างสรรคท่ี์ไดรั้บการเผยแพร่ในระดบัภูมิภาคอาเซียน / นานาชาติ 

 ผลงานสร้างสรรคทุ์กช้ินตอ้งผา่นการพิจารณาจากคณะกรรมการท่ีมีองคป์ระกอบไม่นอ้ยกวา่ 3 คน โดย
มีบุคคลภายนอกสถาบนัร่วมพิจารณาดว้ย 
 
4) จ านวนบทความของอาจารย์ประจ าหลกัสูตรปริญญาเอกที่ได้รับการอ้างองิในฐานข้อมูลของ TCI หรือ 

SCOPUS ต่อจ านวนอาจารย์ประจ าหลกัสูตร  
  

หลกัสูตรในระดบัปริญญาเอกถือไดว้่าเป็นหลกัสูตรสูงสุดของสถาบนัการศึกษา เป็นหลกัสูตรท่ีส าคญั
และเนน้การสร้างองค์ความรู้ใหม่เพ่ือเป็นประโยชน์ต่อการพฒันาประเทศ ดงันั้นอาจารยป์ระจ าหลกัสูตรระดบั
ปริญญาเอกจึงมีความส าคญัอยา่งมากต่อหลกัสูตรนั้นๆ    

บทความวิจยัและบทความวิชาการ หรือ Review Article ของอาจารยป์ระจ าหลกัสูตรปริญญาเอกท่ีไดรั้บการ
อา้งอิง ย่อมแสดงให้เห็นว่าอาจารยป์ระจ าหลกัสูตรปริญญาเอกมีความสามารถในการท าวิจยั  มีผลงานท่ีไดรั้บการ
ตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติ และบทความท่ีตีพิมพ์ได้รับการอา้งอิง แสดงให้เห็นว่ามีการน าไปใช้
ประโยชน์และเป็นฐานในการพฒันางานวิจยัใหม่ๆ ให้มีความกา้วหน้ามากข้ึน จ านวนบทความของอาจารยป์ระจ า
หลกัสูตรท่ีไดรั้บการอา้งอิงมากย่อมแสดงใหเ้ห็นว่าอาจารยป์ระจ าหลกัสูตรเป็นผูท่ี้มีผลงานและไดรั้บการยอมรับใน
วงวิชาการนั้นๆ 
 รียบเทียบจ านวนบทความท่ีไดรั้บการอา้งอิง ตั้งแต่การค านวณตวับ่งช้ีน้ี ใหเ้ป หน่ึงคร้ังข้ึนไป รวมทั้งการ
อา้งอิงตนเอง ท่ีเป็นผลงานของอาจารยป์ระจ าหลกัสูตร ท่ีตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการระดบัชาติ หรือระดับ
นานาชาติ ต่ออาจารยป์ระจ าหลกัสูตรปริญญาเอกนั้น โดยน าเสนอในรูปสัดส่วน ทั้งน้ีพิจารณาผลการด าเนินงาน 5 
ปียอ้นหลงัตามปีปฏิทิน ซ่ึงนบัรวมปีท่ีประเมิน 
 



76 
 

คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 
 

เกณฑ์การประเมนิ   
กลุ่มสาขาวชิา  วทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ี

  อตัราส่วน จ านวนบทความท่ีไดรั้บการอา้งอิงต่อจ านวนอาจารยป์ระจ าหลกัสูตรท่ีก าหนดใหเ้ป็นคะแนน
เตม็ 5 = 2.5  ข้ึนไป 
 
  กลุ่มสาขาวชิา  วทิยาศาสตร์สุขภาพ 
 อตัราส่วน จ านวนบทความท่ีไดรั้บการอา้งอิงต่อจ านวนอาจารยป์ระจ าหลกัสูตรท่ีก าหนดใหเ้ป็นคะแนน
เตม็  5 = 3.0 ข้ึนไป 

 
  กลุ่มสาขาวชิา  มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
  อตัราส่วน จ านวนบทความท่ีไดรั้บการอา้งอิงต่อจ านวนอาจารยป์ระจ าหลกัสูตรท่ีก าหนดใหเ้ป็นคะแนน
เตม็ 5 = 0.25 ข้ึนไป 
 
สูตรการค านวณ 
1. อตัราส่วนจ านวนบทความท่ีไดรั้บการอา้งอิงต่ออาจารยป์ระจ าหลกัสูตร ตามสูตร 

อตัราส่วนจ านวนบทความท่ีไดรั้บการอา้งอิง 
ต่ออาจารยป์ระจ าหลกัสูตร  

= 
จ านวนบทความท่ีไดรั้บการอา้งอิง 
จ านวนอาจารยป์ระจ าหลกัสูตร 

 

2. แปลงค่าท่ีค านวณไดใ้นขอ้ 1 เทียบกบัคะแนนเตม็  5 

 
 
 
 
 
 
 

คะแนนท่ีได ้  = 

อตัราส่วนจ านวนบทความท่ีไดรั้บการอา้งอิงต่อจ านวนอาจารยป์ระจ า
หลกัสูตร 

x 5 
อตัราส่วนจ านวนบทความท่ีไดรั้บการอา้งอิงต่อจ านวนอาจารยป์ระจ า

หลกัสูตรท่ีไดค้ะแนนเต็มเท่ากบั  5 
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ตวัอย่างการหาอตัราส่วนจ านวนบทความที่ได้รับการอ้างองิต่อจ านวนอาจารย์ประจ าหลกัสูตร 
 ถา้อาจารยป์ระจ าหลกัสูตรระดับปริญญาเอกของหลกัสูตรหน่ึงในกลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี มีจ านวน 5 คน โดยอาจารยท์ั้ง 5 คนมีผลงานตีพิมพบ์ทความวิจยัหรือ Review article ในฐานขอ้มูล TCI 
และ Scopus ในปี พ.ศ. 2552 – 2556 (ค .ศ.  2009 - 2013) ซ่ึงด าเนินการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ของ
หลกัสูตรใน พ.ศ. 2557 (ประเมินในปี ค.ศ. 2014) เป็นดงัน้ี 

- จ านวนบทความท่ีตีพิมพ์ของอาจารย ์ทั้ ง 5 คน ในฐานข้อมูล Scopus ระหว่าง ค.ศ. 2009 – 2013 
เท่ากบั 15 บทความ และจ านวนบทความท่ีตีพิมพใ์นฐานขอ้มูลของ TCI เท่ากบั 5 บทความ 

- ในจ านวนน้ีมีบทความ  8 บทความในฐานข้อมูล Scopus ท่ีมีการอา้งอิง อย่างน้อย 1 คร้ัง และมี
บทความ 2 บทความท่ีตีพิมพใ์นฐานขอ้มูล TCI ไดรั้บการอา้งอิงอยา่งนอ้ย 1 คร้ัง 

 
ดงันั้น อตัราส่วนจ านวนบทความท่ีไดรั้บการอา้งอิงต่อจ านวนอาจารยป์ระจ าหลกัสูตร =  
 

จ านวนบทความท่ีไดรั้บการอา้งอิงอยา่งนอ้ย 1 คร้ัง 
= 

8+2 
= 

10 
= 2.0 

จ านวนอาจารยป์ระจ าหลกัสูตรทั้งหมด 5 5 
 

น ามาค านวณคะแนน =  5
5.2

0.2
 = 4.0 คะแนน  
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ตวับ่งช้ีที่ 4.3 ผลที่เกดิกบัอาจารย์ 
 
ชนิดของตวับ่งช้ี ผลลพัธ์ 
 
ค าอธิบายตวับ่งช้ี   

ผลการประกนัคุณภาพ ตอ้งน าไปสู่การมีอตัราก าลงัอาจารยใ์หมี้จ านวนเหมาะสมกบัจ านวนนกัศึกษาท่ี
รับเขา้ในหลกัสูตร อตัราคงอยูข่องอาจารยสู์ง และอาจารยมี์ความพึงพอใจต่อการบริหารหลกัสูตร 

ในรายงานการด าเนินงานตามตวับ่งช้ีน้ี ใหอ้ธิบายกระบวนการหรือแสดงผลการด าเนินงานในประเด็น
ต่อไปน้ี 

- การคงอยูข่องอาจารย ์
- ความพึงพอใจของอาจารย ์

 
เกณฑ์การประเมนิ   

0 1 2 3 4 5 
 ไม่มีการ
รายงาน      
ผลการ
ด าเนินงาน 
 

 มีการรายงานผล
การด าเนินงาน
ในบางเร่ือง 
 

 มีการายงานผล
การด าเนินงาน
ครบทุกเร่ืองตาม
ค าอธิบายในตวั
บ่งช้ี 
 

 มีการรายงานผลการ
ด าเนินงานครบทุก
เร่ืองตามค าอธิบาย
ในตวับ่งช้ี 

 มีแนวโนม้ผลการ
ด าเนินงานท่ีดีข้ึนใน
บางเร่ือง 

 มีการรายงานผล
การด าเนินงาน
ครบทุกเร่ืองตาม
ค าอธิบายในตวั
บ่งช้ี 

 มีแนวโนม้ผลการ
ด าเนินงานท่ีดีข้ึน
ในทุกเร่ือง 

 มีการรายงานผลการ
ด าเนินงานครบทุก
เร่ืองตามค าอธิบาย
ในตวับ่งช้ี 

 มีแนวโนม้ผลการ
ด าเนินงานท่ีดีข้ึนใน
ทุกเร่ือง 

 มีผลการด าเนินงานท่ี 
โดดเด่น เทียบเคียง
กบัหลกัสูตรนั้นใน
สถาบนักลุ่มเดียวกนั 
โดยมีหลกัฐานเชิง
ประจกัษย์นืยนั และ
กรรมการผูต้รวจ
ประเมินสามารถให้
เหตุผลอธิบายวา่เป็น
ผลการด าเนินงานท่ี
โดดเด่นอยา่งแทจ้ริง 
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องค์ประกอบที ่5 หลกัสูตร  การเรียนการสอน การประเมนิผู้เรียน 
 

แมทุ้กหลักสูตรท่ีสถาบันการศึกษาเปิดสอนต้องผ่านการรับรองจากส านักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา และมีการปรับปรุงทุก 5 ปี  แต่ผูบ้ริหารตอ้งรับผิดชอบในการควบคุมก ากบัการบริหารจดัการหลกัสูตร
ใหมี้ประสิทธิภาพและประสิทธิผลอยา่งต่อเน่ือง  คณะกรรมการบริหารหลกัสูตรควรมีบทบาทหนา้ท่ีในการบริหาร
จดัการ 3 ดา้นท่ีส าคญั คือ (1) สาระของรายวิชาในหลกัสูตร (2) การวางระบบผูส้อนและกระบวนการเรียนการสอน  
(3) การประเมินผูเ้รียน ระบบประกนัคุณภาพในการด าเนินการหลกัสูตร ประกอบดว้ย หลกัสูตร การเรียนการสอน 
และการประเมินผูเ้รียน เพ่ือใหส้อดคลอ้งกบักรอบมาตรฐานคุณวุฒิตามท่ีส านกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
ก าหนด ตวับ่งช้ีในการประเมินตอ้งใหค้วามส าคญักบัการก าหนดรายวิชาท่ีมีเน้ือหาท่ีทนัสมยั กา้วทนัความกา้วหนา้
ทางวิทยาการท่ีเปล่ียนแปลงตลอดเวลา รวมทั้งการวางระบบผูส้อนและอาจารยท่ี์ปรึกษา ซ่ึงตอ้งเป็นบุคคลท่ีมี
ความรู้ ความเช่ียวชาญ ประสบการณ์ และมีคุณสมบติัเหมาะสมในการพฒันานกัศึกษาใหเ้ตม็ศกัยภาพ  จดักิจกรรม
การเรียนการสอน ท่ีเนน้นกัศึกษาเป็นส าคญั และส่งเสริมทกัษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 

การประกนัคุณภาพหลกัสูตรในองคป์ระกอบน้ีพิจารณาไดจ้ากตวับ่งช้ีดงัต่อไปน้ี 
ตวับ่งช้ีท่ี 5.1  สาระของรายวิชาในหลกัสูตร 
ตวับ่งช้ีท่ี 5.2 การวางระบบผูส้อนและกระบวนการจดัการเรียนการสอน 
ตวับ่งช้ีท่ี 5.3  การประเมินผูเ้รียน 
ตวับ่งช้ีท่ี 5.4  ผลการด าเนินงานหลกัสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวฒิุระดบัอุดมศึกษาแห่งชาติ 
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ตวับ่งช้ีที่ 5.1 สาระของรายวชิาในหลกัสูตร 
 

ชนิดของตวับ่งช้ี กระบวนการ 
 

ค าอธิบายตวับ่งช้ี 
แมทุ้กหลกัสูตรท่ีสถาบนัการศึกษาเปิดให้บริการตอ้งผ่านการรับรองจากส านกังานคณะกรรมการการ

อุดมศึกษา และมีการปรับปรุงทุก 5 ปี แต่ผูบ้ริหารตอ้งรับผิดชอบในการควบคุมก ากบัการจดัท ารายวิชาต่างๆ ให้มี
เน้ือหาท่ีทนัสมยั กา้วทนัความกา้วหนา้ทางวิทยาการท่ีเปล่ียนแปลงตลอดเวลา  มีการบริหารจดัการการเปิดรายวิชา
ต่าง ๆ ทั้ งวิชาบังคับและวิชาเลือก ท่ีเน้นนักศึกษาเป็นส าคัญ  โดยสนองความต้องการของนักศึกษา และ
ตลาดแรงงาน ทั้งนี ้หลกัสูตรระดบับัณฑิตศึกษา  ตอ้งเนน้การพฒันาทกัษะดา้นการวิจยัและการเรียนรู้ดว้ยตนเอง 

ในการรายงานการด าเนินงานตามตัวบ่งช้ีน้ี ให้อธิบายกระบวนการหรือแสดงผลการด าเนินงานอย่าง
นอ้ยใหค้รอบคลุมประเดน็ต่อไปน้ี 

- การออกแบบหลกัสูตร  และสาระรายวิชาในหลกัสูตร 
- การปรับปรุงหลกัสูตรใหท้นัสมยัตามความกา้วหนา้ในศาสตร์สาขานั้นๆ 
ในการประเมินเพ่ือให้ทราบว่าอยู่ในระดับคะแนนใด ให้พิจารณาในภาพรวมของผลการด าเนินงาน

ทั้งหมด ท่ีท าให้หลกัสูตรมีความทนัสมยั สอดคลอ้งกบัความตอ้งการของตลาดแรงงานและความตอ้งการของ
ประเทศ 
 

เกณฑ์การประเมนิ 
0 1 2 3 4 5 

 ไม่มีระบบ  
 ไม่มีกลไก 
 ไม่มีแนวคิด
ในการก ากบั
ติดตามและ
ปรับปรุง 

 ไม่มีขอ้มูล
หลกัฐาน 
 

 มีระบบ มีกลไก 
 ไม่มีการน า
ระบบกลไก
ไปสู่การปฏิบติั/
ด าเนินงาน 
 

 มีระบบ มีกลไก 
 มีการน าระบบ
กลไกไปสู่การ
ปฏิบติั/ด าเนินงาน 

 มีการประเมิน
กระบวนการ 

 ไม่มีการปรับปรุง/
พฒันา
กระบวนการ 
 

 มีระบบ มีกลไก 
 มีการน าระบบกลไก
ไปสู่การปฏิบติั/
ด าเนินงาน 

 มีการประเมิน
กระบวนการ 

 มีการปรับปรุง/พฒันา
กระบวนการจากผล
การประเมิน 
 

 มีระบบ มีกลไก 
 มีน าระบบกลไก
ไปสู่การปฏิบติั/
ด าเนินงาน 

 มีการประเมิน
กระบวนการ 

 มีการปรับปรุง/
พฒันากระบวนการ
จากผลการประเมิน 

 มีผลจากการ
ปรับปรุงเห็น
ชดัเจนเป็นรูปธรรม 

 มีระบบ มีกลไก 
 มีการน าระบบกลไก
ไปสู่การปฏิบติั/
ด าเนินงาน 

 มีการประเมิน
กระบวนการ 

 มีการปรับปรุง/พฒันา
กระบวนการจากผล
การประเมิน 

 มีผลจากการปรับปรุง
เห็นชดัเจนเป็น
รูปธรรม 

 มีแนวทางปฏิบติัท่ีดี
โดยมีหลกัฐานเชิง
ประจกัษย์นืยนั และ
กรรมการผูต้รวจ
ประเมินสามารถให้
เหตุผลอธิบายการเป็น
แนวปฏิบติัท่ีดีได้
ชดัเจน 
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ตวับ่งช้ีที่ 5.2 การวางระบบผู้สอนและกระบวนการจดัการเรียนการสอน 
 
ชนิดของตวับ่งช้ี กระบวนการ 
 
ค าอธิบายตวับ่งช้ี  

หลกัสูตรตอ้งใหค้วามส าคญักบัการวางระบบผูส้อนในแต่ละรายวิชา โดยค านึงถึงความรู้ความสามารถและ
ความเช่ียวชาญในวิชาท่ีสอน และเป็นความรู้ท่ีทันสมยัของอาจารยท่ี์มอบหมายให้สอนในวิชานั้นๆ เพ่ือให้
นักศึกษาได้รับความรู้ประสบการณ์ และได้รับการพัฒนาความสามารถจากผูรู้้จริง  ส าหรับหลักสูตรระดับ
บัณฑิตศึกษา  ตอ้งใหค้วามส าคญักบัการก าหนดหัวขอ้วิทยานิพนธ์ การก าหนดอาจารยท่ี์ปรึกษาวิทยานิพนธ์ การ
คน้ควา้อิสระท่ีเหมาะสมกบัหัวขอ้วิทยานิพนธ์ การคน้ควา้อิสระ และลกัษณะของนักศึกษา ให้นักศึกษาไดรั้บ
โอกาสและการพฒันาตนเองเต็มตามศกัยภาพ อาจารยท่ี์ปรึกษาวิทยานิพนธ์ การคน้ควา้อิสระต้องสามารถให้
ค าปรึกษาวิทยานิพนธ์การคน้ควา้อิสระตั้งแต่กระบวนการพฒันาหวัขอ้จนถึงการท าวิทยานิพนธ์ การคน้ควา้อิสระ 
การสอบป้องกนั และการเผยแพร่ผลงานวิจยัจนส าเร็จการศึกษา 

 กระบวนการเรียนการสอนส าหรับยุคศตวรรษท่ี 21 ต้องเน้นการพัฒนานักศึกษาให้มีความรู้ตาม
โครงสร้างหลกัสูตรท่ีก าหนด และไดรั้บการพฒันาตามกรอบมาตรฐานคุณวฒิุ คุณธรรมจริยธรรม ทกัษะการเรียนรู้
ในศตวรรษท่ี 21 โดยเฉพาะทกัษะการเรียนรู้ดว้ยตนเอง ทักษะทางภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ ทกัษะการ
ท างานแบบมีส่วนร่วม ความสามารถในการใชเ้ทคโนโลยี ความสามารถในการดูแลสุขภาพ ฯลฯ  การเรียนการ
สอนสมยัใหม่ตอ้งใชส่ื้อเทคโนโลยี และท าให้นกัศึกษาเรียนรู้ไดต้ลอดเวลาและในสถานท่ีใดก็ได ้ผูส้อนมีหนา้ท่ี
เป็นผูอ้  านวยความสะดวกใหเ้กิดการเรียนรู้ และสนบัสนุนการเรียนรู้  ส าหรับหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา  เทคนิค
การสอนจะเนน้การวิจยัเป็นฐาน การเรียนแบบใชปั้ญหาเป็นฐาน เป็นตน้ 

ในการรายงานผลการด าเนินงานตามตวับ่งช้ีน้ี ให้อธิบายกระบวนการหรือแสดงผลการด าเนินงานใน
อยา่งนอ้ยใหค้รอบคลุมประเดน็ต่อไปน้ี 

- การก าหนดผูส้อน 
- การก ากบั ติดตาม และตรวจสอบการจดัท าแผนการเรียนรู้ (มคอ.3 และ มคอ.4)  
- จดัการเรียนการสอนในระดบัปริญญาตรีท่ีมีการบูรณาการกบัการวิจยั การบริการวิชาการทางสังคม 

และการท านุบ ารุงศิลปะและวฒันธรรม 
- การควบคุมหวัขอ้วิทยานิพนธ์และการคน้ควา้อิสระในระดบับณัฑิตศึกษา ใหส้อดคลอ้งกบัสาขาวิชา

และความกา้วหนา้ของศาสตร์ 
- การแต่งตั้ งอาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์และการค้นควา้อิสระในระดับบัณฑิตศึกษา ท่ีมีความ

เช่ียวชาญสอดคลอ้งหรือสมัพนัธ์กบัหวัขอ้วิทยานิพนธ์ 
- การช่วยเหลือ ก ากบั ติดตามในการท าวิทยานิพนธ์ และการคน้ควา้อิสระ และการตีพิมพผ์ลงานใน

ระดบับณัฑิตศึกษา 
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ในการประเมินเพ่ือให้ทราบว่าอยู่ในระดับคะแนนใด ให้พิจารณาในภาพรวมของผลการด าเนินงาน
ทั้งหมด ท่ีท าให้กระบวนการจดัการเรียนการสอนตอบสนองความแตกต่างของผูเ้รียน การจดัการเรียนการสอนท่ี
เนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญั ก่อใหเ้กิดผลการเรียนรู้บรรลุตามเป้าหมาย 

 
เกณฑ์การประเมนิ 

0 1 2 3 4 5 
 ไม่มีระบบ  
 ไม่มีกลไก 
 ไม่มีแนวคิด
ในการก ากบั
ติดตามและ
ปรับปรุง 

 ไม่มีขอ้มูล
หลกัฐาน 
 

 มีระบบ มีกลไก 
 ไม่มีการน า
ระบบกลไก
ไปสู่การ
ปฏิบติั/
ด าเนินงาน 
 

 มีระบบ มีกลไก 
 มีการน าระบบ
กลไกไปสู่การ
ปฏิบติั/ด าเนินงาน 

 มีการประเมิน
กระบวนการ 

 ไม่มีการปรับปรุง/
พฒันา
กระบวนการ 
 

 มีระบบ มีกลไก 
 มีการน าระบบกลไก
ไปสู่การปฏิบติั/
ด าเนินงาน 

 มีการประเมิน
กระบวนการ 

 มีการปรับปรุง/
พฒันากระบวนการ
จากผลการประเมิน 
 

 มีระบบ มีกลไก 
 มีน าระบบกลไก
ไปสู่การปฏิบติั/
ด าเนินงาน 

 มีการประเมิน
กระบวนการ 

 มีการปรับปรุง/
พฒันา
กระบวนการจาก
ผลการประเมิน 

 มีผลจากการ
ปรับปรุงเห็น
ชดัเจนเป็น
รูปธรรม 

 มีระบบ มีกลไก 
 มีการน าระบบกลไก
ไปสู่การปฏิบติั/
ด าเนินงาน 

 มีการประเมิน
กระบวนการ 

 มีการปรับปรุง/
พฒันากระบวนการ
จากผลการประเมิน 

 มีผลจากการ
ปรับปรุงเห็นชดัเจน
เป็นรูปธรรม 

 มีแนวทางปฏิบติัท่ีดี
โดยมีหลกัฐานเชิง
ประจกัษย์นืยนั และ
กรรมการผูต้รวจ
ประเมินสามารถให้
เหตุผลอธิบายการ
เป็นแนวปฏิบติัท่ีดีได้
ชดัเจน 
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ตวับ่งช้ีที่ 5.3 การประเมนิผู้เรียน 
 
ชนิดของตวับ่งช้ี กระบวนการ 
 
ค าอธิบายตวับ่งช้ี  

การประเมินนกัศึกษามีจุดมุ่งหมาย 3 ประการ คือ การประเมินผลนกัศึกษาเพ่ือให้ขอ้มูลสารสนเทศท่ี
เป็นประโยชน์ต่อการปรับปรุงการเรียนการสอนของผูส้อน และน าไปสู่การพัฒนาการเรียนรู้ของนักศึกษา 
(assessment for learning) การประเมินท่ีท าใหน้กัศึกษาสามารถประเมินตนเองเป็น และมีการน าผลการประเมินไป
ใช้ในการพฒันาวิธีการเรียนของตนเองใหม่ จนเกิดการเรียนรู้ (assessment as learning) และ การประเมินผลการ
เรียนรู้ของนักศึกษาท่ีแสดงผลลพัธ์การเรียนรู้ท่ีคาดหวงัของหลกัสูตร (assessment of learning) การประเมินส่วน
ใหญ่จะใชเ้พ่ือจุดมุ่งหมายประการหลงั คือ เนน้การไดข้อ้มูลเก่ียวกบัสัมฤทธิผลการเรียนรู้ของนกัศึกษา การจดัการ
เรียนการสอนจึงควรส่งเสริมใหมี้การประเมินเพ่ือจุดมุ่งหมายสองประการแรกดว้ย ทั้งน้ี ความเหมาะสมของระบบ
ประเมินตอ้งให้ความส าคญักบัการก าหนดเกณฑก์ารประเมิน วิธีการประเมิน เคร่ืองมือประเมินท่ีมีคุณภาพ  และ
วิธีการให้เกรดท่ีสะทอ้นผลการเรียนรู้ไดอ้ย่างเหมาะสม มีการก ากบัให้มีการประเมินตามสภาพจริง  (authentic 
assessment) มีการใชว้ิธีการประเมินท่ีหลากหลาย ให้ผลการประเมินท่ีสะทอ้นความสามารถในการปฏิบติังานใน
โลกแห่งความเป็นจริง (real world)  และมีวิธีการให้ขอ้มูลป้อนกลบั (feedback) ท่ีท าให้นักศึกษาสามารถแกไ้ข
จุดอ่อนหรือเสริมจุดแข็งของตนเองได ้ให้ผลการประเมินท่ีสะทอ้นระดบัความสามารถท่ีแทจ้ริงของนักศึกษา 
ส าหรับหลักสูตรระดบับัณฑิตศึกษา ตอ้งใหค้วามส าคญักบัการวางระบบประเมินวิทยานิพนธ์ การคน้ควา้อิสระท่ีมี
คุณภาพดว้ย 

ในรายงานการด าเนินงานตามตวับ่งช้ีน้ี ใหอ้ธิบายกระบวนการหรือแสดงผลการด าเนินงานอย่างนอ้ยให้
ครอบคลุมประเดน็ต่อไปน้ี 

- การประเมินผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวฒิุระดบัอุดมศึกษาแห่งชาติ 
- การตรวจสอบการประเมินผลการเรียนรู้ของนกัศึกษา 
- การก ากบัการประเมินการจดัการเรียนการสอนและประเมินหลกัสูตร (มคอ.5 มคอ.6 และ มคอ.7) 
- การประเมินวิทยานิพนธ์ และการคน้ควา้อิสระในระดบับณัฑิตศึกษา 
ในการประเมินเพ่ือให้ทราบว่าอยู่ในระดบัคะแนนใด ให้พิจารณาในภาพรวมของผลการด าเนินงาน

ทั้งหมดท่ีสะทอ้นสภาพจริงดว้ยวิธีการหรือเคร่ืองมือประเมินท่ีเช่ือถือได ้ให้ขอ้มูลท่ีช่วยให้ผูส้อนและผูเ้รียนมี
แนวทางในการปรับปรุงพฒันาการเรียนการสอนต่อไป 
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เกณฑ์การประเมนิ   
0 1 2 3 4 5 

 ไม่มีระบบ  
 ไม่มีกลไก 
 ไม่มีแนวคิด
ในการก ากบั
ติดตามและ
ปรับปรุง 

 ไม่มีขอ้มูล
หลกัฐาน 
 

 มีระบบ มีกลไก 
 ไม่มีการน า
ระบบกลไก
ไปสู่การ
ปฏิบติั/
ด าเนินงาน 
 

 มีระบบ มีกลไก 
 มีการน าระบบ
กลไกไปสู่การ
ปฏิบติั/ด าเนินงาน 

 มีการประเมิน
กระบวนการ 

 ไม่มีการปรับปรุง/
พฒันา
กระบวนการ 
 

 มีระบบ มีกลไก 
 มีการน าระบบกลไก
ไปสู่การปฏิบติั/
ด าเนินงาน 

 มีการประเมิน
กระบวนการ 

 มีการปรับปรุง/
พฒันากระบวนการ
จากผลการประเมิน 
 

 มีระบบ มีกลไก 
 มีน าระบบกลไก
ไปสู่การปฏิบติั/
ด าเนินงาน 

 มีการประเมิน
กระบวนการ 

 มีการปรับปรุง/
พฒันา
กระบวนการจาก
ผลการประเมิน 

 มีผลจากการ
ปรับปรุงเห็น
ชดัเจนเป็น
รูปธรรม 

 มีระบบ มีกลไก 
 มีการน าระบบกลไก
ไปสู่การปฏิบติั/
ด าเนินงาน 

 มีการประเมิน
กระบวนการ 

 มีการปรับปรุง/
พฒันากระบวนการ
จากผลการประเมิน 

 มีผลจากการ
ปรับปรุงเห็นชดัเจน
เป็นรูปธรรม 

 มีแนวทางปฏิบติัท่ีดี
โดยมีหลกัฐานเชิง
ประจกัษย์นืยนั และ
กรรมการผูต้รวจ
ประเมินสามารถให้
เหตุผลอธิบายการ
เป็นแนวปฏิบติัท่ีดีได้
ชดัเจน 
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ตวับ่งช้ีที่ 5.4 ผลการด าเนินงานหลกัสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดบัอุดมศึกษาแห่งชาต ิ 
 
ชนิดของตวับ่งช้ี ผลลพัธ์ 
 
ค าอธิบายตวับ่งช้ี  

ผลการด าเนินงานหลกัสูตร หมายถึง ร้อยละของผลการด าเนินงานตามตวับ่งช้ีการด าเนินงานตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาท่ีปรากฏในหลกัสูตร (มคอ.2) หมวดท่ี 7 ข้อ 7 ท่ีหลกัสูตรแต่ละหลกัสูตร
ด าเนินงานไดใ้นแต่ละปีการศึกษา  อาจารยป์ระจ าหลกัสูตรจะเป็นผูร้ายงานผลการด าเนินงานประจ าปีในแบบ
รายงานผลการด าเนินการของหลกัสูตร (มคอ. 7) 

 
เกณฑ์การประเมนิ 
 มีการด าเนินงานนอ้ยกวา่ร้อยละ 80 ของตวับ่งช้ีผลการด าเนินงานท่ีระบุไวใ้นแต่ละปี มีค่าคะแนนเท่ากบั 0 
 มีการด าเนินงานร้อยละ 80 ของตวับ่งช้ีผลการด าเนินงานท่ีระบุไวใ้นแต่ละปี มีค่าคะแนนเท่ากบั 3.50 
 มีการด าเนินงานร้อยละ 80.01 - 89.99 ของตวับ่งช้ีผลการด าเนินงานท่ีระบุไวใ้นแต่ละปี มีค่าคะแนนเท่ากบั 4.00 
 มีการด าเนินงานร้อยละ 90.00 – 94.99 ของตวับ่งช้ีผลการด าเนินงานท่ีระบุไวใ้นแต่ละปี มีค่าคะแนนเท่ากบั 
4.50 
 มีการด าเนินงานร้อยละ 95.00 – 99.99 ของตวับ่งช้ีผลการด าเนินงานท่ีระบุไวใ้นแต่ละปี มีค่าคะแนนเท่ากบั 
4.75 
 มีการด าเนินงานร้อยละ 100 ของตวับ่งช้ีผลการด าเนินงานท่ีระบุไวใ้นแต่ละปี มีค่าคะแนนเท่ากบั 5 
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องค์ประกอบที ่6 ส่ิงสนับสนุนการเรียนรู้ 
 

ในการด าเนินการบริหารหลกัสูตร จะตอ้งมีปัจจยัท่ีส าคญัอีกประการหน่ึงคือ ส่ิงสนบัสนุนการเรียนรู้ ซ่ึง
ประกอบดว้ย ความพร้อมทางกายภาพ ความพร้อมดา้นอุปกรณ์ ความพร้อมดา้นเทคโนโลยี ความพร้อมดา้นการ
ให้บริการ เช่น ห้องเรียน ห้องปฏิบติัการ ห้องท าวิจยั อุปกรณ์การเรียนการสอน ห้องสมุด การบริการเทคโนโลยี
สารสนเทศ คอมพิวเตอร์ Wifi และอ่ืนๆ รวมทั้งการบ ารุงรักษาท่ีส่งเสริมสนบัสนุนใหน้กัศึกษาสามารถเรียนรู้ได้
อยา่งมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ท่ีก าหนดตามกรอบมาตรฐานคุณวฒิุระดบัอุดมศึกษา
แห่งชาติ โดยพิจารณาร่วมกบัผลการประเมินความพึงพอใจของนกัศึกษาและอาจารย ์

องคป์ระกอบดา้นส่ิงสนบัสนุนการเรียนรู้ จะพิจารณาไดจ้าก 
ตวับ่งช้ี 6.1 ส่ิงสนบัสนุนการเรียนรู้ 
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ตวับ่งช้ีที่ 6.1 ส่ิงสนับสนุนการเรียนรู้ 
 
ชนิดของตวับ่งช้ี กระบวนการ 
 
ค าอธิบายตวับ่งช้ี  

ความพร้อมของส่ิงสนับสนุนการเรียนการสอนมีหลายประการ ไดแ้ก่ ความพร้อมทางกายภาพ เช่น 
หอ้งเรียน หอ้งปฏิบติัการ ท่ีพกัของนกัศึกษา ฯลฯ และความพร้อมอุปกรณ์ เทคโนโลยี และส่ิงอ านวยความสะดวก
หรือทรัพยากรท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้ เช่น อุปกรณ์การเรียนการสอน ห้องสมุด หนังสือ ต ารา ส่ิงพิมพ์ วารสาร 
ฐานขอ้มูลเพ่ือการสืบคน้ แหล่งเรียนรู้ ส่ืออิเลค็ทรอนิกส์ ฯลฯ  ส่ิงสนบัสนุนเหล่าน้ีตอ้งมีปริมาณเพียงพอ และมี
คุณภาพพร้อมใชง้าน ทนัสมยั โดยพิจารณาการด าเนินการปรับปรุงพฒันาจากผลการประเมินความพึงพอใจของ
นกัศึกษาและอาจารย ์

ในการรายงานการด าเนินงานตามตวับ่งช้ีน้ี ให้อธิบายกระบวนการหรือแสดงผลการด าเนินงานอย่าง
นอ้ยใหค้รอบคลุมประเดน็ต่อไปน้ี  

- ระบบการด าเนินงานของภาควิชา/คณะ/สถาบนัโดยมีส่วนร่วมของอาจารยป์ระจ าหลกัสูตรเพ่ือให้มี

ส่ิงสนบัสนุนการเรียนรู้ 

- จ านวนส่ิงสนบัสนุนการเรียนรู้ท่ีเพียงพอและเหมาะสมต่อการจดัการเรียนการสอน 

- กระบวนการปรับปรุงตามผลการประเมินความพึงพอใจของนกัศึกษาและอาจารยต่์อส่ิงสนบัสนุน

การเรียนรู้ 

ในการประเมินเพ่ือให้ทราบว่าอยู่ในระดบัคะแนนใด ให้พิจารณาในภาพรวมของผลการด าเนินงาน
ทั้งหมดท่ีสะทอ้นการจดัเตรียมส่ิงสนบัสนุนการเรียนรู้ท่ีจ าเป็นต่อการเรียนการสอน และส่งผลใหผู้เ้รียนสามารถ
เรียนรู้ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 
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เกณฑ์การประเมนิ 
0 1 2 3 4 5 

 ไม่มีระบบ  
 ไม่มีกลไก 
 ไม่มีแนวคิด
ในการก ากบั
ติดตามและ
ปรับปรุง 

 ไม่มีขอ้มูล
หลกัฐาน 
 

 มีระบบ มีกลไก 
 ไม่มีการน า
ระบบกลไก
ไปสู่การ
ปฏิบติั/
ด าเนินงาน 
 

 มีระบบ มีกลไก 
 มีการน าระบบ
กลไกไปสู่การ
ปฏิบติั/ด าเนินงาน 

 มีการประเมิน
กระบวนการ 

 ไม่มีการปรับปรุง/
พฒันา
กระบวนการ 
 

 มีระบบ มีกลไก 
 มีการน าระบบกลไก
ไปสู่การปฏิบติั/
ด าเนินงาน 

 มีการประเมิน
กระบวนการ 

 มีการปรับปรุง/
พฒันากระบวนการ
จากผลการประเมิน 
 

 มีระบบ มีกลไก 
 มีน าระบบกลไก
ไปสู่การปฏิบติั/
ด าเนินงาน 

 มีการประเมิน
กระบวนการ 

 มีการปรับปรุง/
พฒันา
กระบวนการจาก
ผลการประเมิน 

 มีผลจากการ
ปรับปรุงเห็น
ชดัเจนเป็น
รูปธรรม 

 มีระบบ มีกลไก 
 มีการน าระบบกลไก
ไปสู่การปฏิบติั/
ด าเนินงาน 

 มีการประเมิน
กระบวนการ 

 มีการปรับปรุง/
พฒันากระบวนการ
จากผลการประเมิน 

 มีผลจากการ
ปรับปรุงเห็นชดัเจน
เป็นรูปธรรม 

 มีแนวทางปฏิบติัท่ีดี
โดยมีหลกัฐานเชิง
ประจกัษย์นืยนั และ
กรรมการผูต้รวจ
ประเมินสามารถให้
เหตุผลอธิบายการ
เป็นแนวปฏิบติัท่ีดีได้
ชดัเจน 
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บทที่ 5 

ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดบัคณะ 
    

  ระดบัคณะ ประกอบดว้ย ผลการด าเนินงานระดบัหลกัสูตร และเพ่ิมเติมตวับ่งช้ีท่ีด าเนินการในระดบัคณะ 
จ านวน 13 ตวับ่งช้ี ดงัน้ี 
 

องค์ประกอบในการ
ประกนัคุณภาพคณะ 

ตวับ่งช้ี เกณฑ์พจิารณา 

1. การผลิตบณัฑิต 1.1 ผลการบริหารจดัการหลกัสูตรโดยรวม ค่ าเฉ ล่ียของระดับ คุณภาพของทุ ก
หลกัสูตรท่ีคณะรับผิดชอบ 

1.2 อาจารยป์ระจ าคณะท่ีมีคุณวฒิุปริญญาเอก ร้อยละของอาจารย์ประจ าคณะท่ี มี
คุณวฒิุปริญญาเอก 

1.3 อาจารยป์ระจ าคณะท่ีด ารงต าแหน่งทางวชิาการ ร้อยละของอาจารยป์ระจ าคณะท่ีด ารง
ต าแหน่งทางวชิาการ 

1.4 จ านวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่าต่อจ านวน
อาจารยป์ระจ า 

สั ด ส่ วน จ าน วนนั ก ศึ กษ าเต็ม เวล า
เทียบเท่าต่อจ านวนอาจารยป์ระจ า 

1.5 การบริการนกัศึกษาระดบัปริญญาตรี เกณฑม์าตรฐาน 6 ขอ้ 
1.6 กิจกรรมนกัศึกษาระดบัปริญญาตรี เกณฑม์าตรฐาน 6 ขอ้ 

2. การวจิยั 2.1 ระบบและกลไกการบริหารและพฒันางานวิจยั
หรืองานสร้างสรรค ์

เกณฑม์าตรฐาน 6 ขอ้ 

2.2 เงินสนบัสนุนงานวจิยัและงานสร้างสรรค ์ เ งิ น ส นั บ ส นุ น ง าน วิ จั ย แ ล ะ ง าน
สร้างสรรค์ทั้ งภายในและภายนอกต่อ
จ านวนอาจารยป์ระจ าและนกัวจิยั 

2.3 ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าและ
นกัวจิยั 

ผลงานทางวิชาการทุกประเภทต่ อ
อาจารยป์ระจ าและนกัวจิยั 

3. การบริการวชิาการ 3.1 การบริการวชิาการแก่สงัคม เกณฑม์าตรฐาน 6 ขอ้ 
4. การท านุบ ารุงศิลปะ
และวฒันธรรม 

4.1 ระบบและกลไกการท านุบ ารุงศิลปะและ
วฒันธรรม 

เกณฑม์าตรฐาน 7 ขอ้ 

5. การบริหารจดัการ 5.1 การบริหารของคณะเพ่ือการก ากับ ติดตาม
ผลลัพธ์ตามพนัธกิจ กลุ่มสถาบัน และเอกลักษณ์
ของคณะ 

เกณฑม์าตรฐาน 7 ขอ้ 

5.2 ระบบก ากบัการประกนัคุณภาพหลกัสูตร เกณฑม์าตรฐาน 6 ขอ้ 
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องค์ประกอบที ่1 การผลติบัณฑิต 
 
 พนัธกิจท่ีส าคญัท่ีสุดของสถาบนัอุดมศึกษา คือ การผลิตบณัฑิต หรือการจดักิจกรรมการเรียนการสอนให้
ผูเ้รียนมีความรู้ในวิชาการและวิชาชีพ มีคุณลกัษณะตามหลกัสูตรท่ีก าหนด การเรียนการสอนในยุคปัจจุบนัใช้
หลกัการของการจดักระบวนการเรียนรู้ท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญั ดงันั้น พนัธกิจดงักล่าวจึงเก่ียวขอ้งกบัการบริหาร 
จดัการหลกัสูตรและการเรียนการสอน เร่ิมตั้งแต่การก าหนดปัจจยัน าเขา้ท่ีไดม้าตรฐานตามท่ีก าหนด ประกอบดว้ย 
การมีอาจารยท่ี์มีปริมาณและคุณภาพตามมาตรฐานหลกัสูตร มีกระบวนการบริหารจดัการการเรียนการสอนท่ีอาศยั 
หลกัการร่วมมือรวมพลงัของทุกฝ่ายท่ีเก่ียวขอ้งทั้งภายในและภายนอกสถาบนั 
 
ตวับ่งช้ี จ านวน 6 ตวับ่งช้ี คือ 
 ตวับ่งช้ีท่ี   1.1 ผลการบริหารจดัการหลกัสูตรโดยรวม 
 ตวับ่งช้ีท่ี   1.2 อาจารยป์ระจ าคณะท่ีมีคุณวฒิุปริญญาเอก 
 ตวับ่งช้ีท่ี   1.3 อาจารยป์ระจ าคณะท่ีด ารงต าแหน่งทางวิชาการ 
 ตวับ่งช้ีท่ี   1.4 จ านวนนกัศึกษาเตม็เวลาเทียบเท่าต่อจ านวนอาจารยป์ระจ า 
 ตวับ่งช้ีท่ี   1.5 การบริการนกัศึกษาระดบัปริญญาตรี 
 ตวับ่งช้ีท่ี   1.6 กิจกรรมนกัศึกษาระดบัปริญญาตรี 
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ตวับ่งช้ีที่   1.1       ผลการบริหารจดัการหลกัสูตรโดยรวม 
 
ชนิดของตวับ่งช้ี ผลลพัธ์ 
 
ค าอธิบายตวับ่งช้ี 
 ผลการด าเนินการของทุกหลกัสูตรในคณะ ซ่ึงสามารถสะทอ้นคุณภาพของบณัฑิตในหลกัสูตรท่ีคณะ
รับผิดชอบ 
 
เกณฑ์การประเมนิ 
 ค่าเฉล่ียของคะแนนประเมินทุกหลกัสูตรท่ีคณะรับผิดชอบ 
 
สูตรการค านวณ 
  

คะแนนท่ีได ้= 
 

 
 
หมายเหตุ หลกัสูตรท่ีไดรั้บการรับรองโดยระบบอ่ืนๆ ตามท่ีคณะกรรมการประกนัคุณภาพภายในระดบัอุดมศึกษา 
เห็นชอบ ไม่ตอ้งน าคะแนนการประเมินของหลกัสูตรนั้นมาค านวณในตวับ่งช้ีน้ี แต่ตอ้งรายงานผลการรับรองตาม 
ระบบนั้นๆ ในตวับ่งช้ีน้ีใหค้รบถว้น 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผลรมของค่าคะแนนประเมินของทุกหลกัสูตร 
 

จ านวนหลกัสูตรทั้งหมดท่ีคณะรับผิดชอบ 
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ตวับ่งช้ีที่ 1.2 อาจารย์ประจ าคณะที่มคุีณวุฒิปริญญาเอก 
 

ชนิดของตวับ่งช้ี ปัจจยัน าเขา้ 
 
ค าอธิบายตวับ่งช้ี 
 การศึกษาระดบัอุดมศึกษาถือเป็นการศึกษาระดบัสูงสุดท่ีตอ้งการบุคลากรท่ีมีความรู้ความสามารถ และ
ความลุ่มลึกทางวิชาการ เพ่ือปฏิบัติพันธกิจส าคัญของสถาบันในการผลิตบัณฑิต ศึกษาวิจัยเพ่ือติดตาม 
ความกา้วหนา้ทางวิชาการและการพฒันาองค์ความรู้ ดงันั้นคณะจึงควรมีอาจารยท่ี์มีระดบัคุณวุฒิทางการศึกษาท่ี
ตรง หรือสมัพนัธ์กบัหลกัสูตรท่ีเปิดสอนในสดัส่วนท่ีเหมาะสมกบัพนัธกิจ หรือจุดเนน้ของหลกัสูตร  

 
เกณฑ์การประเมนิ 
 โดยการแปลงค่าร้อยละของอาจารยป์ระจ าคณะท่ีมีคุณวฒิุปริญญาเอกเป็นคะแนนระหวา่ง 0-5 

1. เกณฑ์เฉพาะสถาบันกลุ่ม ข และ ค2 
 ค่าร้อยละของอาจารยป์ระจ าคณะท่ีมีคุณวฒิุปริญญาเอกท่ีก าหนดใหเ้ป็นคะแนนเตม็ 5 = ร้อยละ 40 ข้ึนไป 
 2. เกณฑ์เฉพาะสถาบันกลุ่ม ค1 และ ง 
 ค่าร้อยละของอาจารยป์ระจ าคณะท่ีมีคุณวฒิุปริญญาเอกท่ีก าหนดใหเ้ป็นคะแนนเตม็ 5 = ร้อยละ 80 ข้ึนไป 
 
สูตรการค านวณ 

1. ค านวณค่าร้อยละของอาจารยป์ระจ าคณะท่ีมีคุณวฒิุปริญญาเอก ตามสูตร 
 
 
 
 

 
2. แปลงค่าร้อยละท่ีค านวณไดใ้นขอ้ 1 เทียบกบัคะแนนเต็ม 5 
 
คะแนนท่ีได ้ =  
 

 
 
 
 

   จ านวนอาจารยป์ระจ าคณะท่ีมีคุณวฒิุปริญญาเอก 
 

          จ านวนอาจารยป์ระจ าคณะทั้งหมด 
X   100 

                          ร้อยละของอาจารยป์ระจ าคณะท่ีมีคุณวฒิุปริญญาเอก 
 

   ร้อยละของอาจารยป์ระจ าคณะท่ีมีคุณวฒิุปริญญาเอกท่ีก าหนดใหเ้ป็นคะแนนเตม็ 5 
X 5 
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หมายเหตุ 
1. คุณวุฒิปริญญาเอกพิจารณาจากระดบัคุณวุฒิท่ีไดรั้บหรือเทียบเท่าตามหลกัเกณฑก์ารพิจารณาคุณวุฒิ

ของกระทรวงศึกษาธิการ กรณีท่ีมีการปรับวุฒิการศึกษาให้มีหลกัฐานการส าเร็จการศึกษาภายในรอบปีการศึกษา
นั้น ทั้งน้ี อาจใชคุ้ณวฒิุอ่ืนเทียบเท่าคุณวฒิุปริญญาเอกไดส้ าหรับกรณีท่ีบางสาขาวิชาชีพมีคุณวฒิุอ่ืนท่ีเหมาะสมกว่า 
ทั้งน้ีตอ้งไดรั้บความเห็นชอบจากคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

2. การนบัจ านวนอาจารยป์ระจ า ใหน้บัตามปีการศึกษาและนบัทั้งท่ีปฏิบติังานจริงและลาศึกษาต่อ ในกรณี
ท่ีมีอาจารยบ์รรจุใหม่ให้ค านวณตามเกณฑ์อาจารยป์ระจ าท่ีระบุในค าช้ีแจงเก่ียวกบัการนบัจ านวนอาจารยป์ระจ า
และ นกัวิจยั 
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ตวับ่งช้ีที่   1.3 อาจารย์ประจ าคณะที่ด ารงต าแหน่งทางวชิาการ 
 
ชนิดของตวับ่งช้ี  ปัจจยัน าเขา้ 
 
ค าอธิบายตวับ่งช้ี 
 สถาบนัอุดมศึกษาถือเป็นขุมปัญญาของประเทศ และมีความรับผิดชอบท่ีจะตอ้งส่งเสริมให้อาจารยใ์น
สถาบนัท าการศึกษาวิจยัเพ่ือแสวงหาและพฒันาองคค์วามรู้ในศาสตร์สาขาวิชาต่างๆ อย่างต่อเน่ือง เพ่ือน าไปใชใ้น 
การเรียนการสอน รวมทั้งการแกไ้ขปัญหาและพฒันาประเทศ การด ารงต าแหน่งทางวิชาการเป็นส่ิงสะทอ้นการ
ปฏิบติังานดงักล่าวของอาจารยต์ามพนัธกิจ  

 
เกณฑ์การประเมนิ 
 โดยการแปลงค่าร้อยละของอาจารยป์ระจ าคณะท่ีด ารงต าแหน่งทางวิชาการเป็นคะแนนระหวา่ง 0-5 

1. เกณฑ์เฉพาะสถาบันกลุ่ม ข และ ค2 
 ค่าร้อยละของอาจารยป์ระจ าคณะท่ีด ารงต าแหน่งผูช่้วยศาสตราจารย ์รองศาสตราจารย ์และศาสตราจารย์
รวมกนั ท่ีก าหนดใหเ้ป็นคะแนนเตม็ 5 = ร้อยละ 60 ข้ึนไป 
 2. เกณฑ์เฉพาะสถาบันกลุ่ม ค1 และ ง 
 ค่าร้อยละของอาจารยป์ระจ าคณะท่ีด ารงต าแหน่งผูช่้วยศาสตราจารย ์รองศาสตราจารย ์และศาสตราจารย์
รวมกนั ท่ีก าหนดใหเ้ป็นคะแนนเตม็ 5 = ร้อยละ 80 ข้ึนไป 
 
สูตรการค านวณ 

1. ค านวณค่าร้อยละของอาจารยป์ระจ าคณะท่ีด ารงต าแหน่งทางวิชาการ ตามสูตร 
 
 
 
 
 
2. แปลงค่าร้อยละท่ีค านวณไดใ้นขอ้ 1 เทียบกบัคะแนนเต็ม 5 
 
คะแนนท่ีได ้=  
 

 
 

   จ านวนอาจารยป์ระจ าคณะท่ีด ารงต าแหน่งทางวชิาการ 
 

                   จ านวนอาจารยป์ระจ าคณะทั้งหมด 
X 100 

                ร้อยละของอาจารยป์ระจ าคณะท่ีด ารงต าแหน่งทางวชิาการ 
 

ร้อยละของอาจารยป์ระจ าคณะท่ีด ารงต าแหน่งทางวชิาการท่ีก าหนดใหเ้ป็นคะแนนเตม็ 5 
X 5 
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ตวับ่งช้ีที่  1.4 จ านวนนักศึกษาเตม็เวลาเทียบเท่าต่อจ านวนอาจารย์ประจ า 
 
ชนิดของตวับ่งช้ี  ปัจจยัน าเขา้ 
 
ค าอธิบายตวับ่งช้ี 
 ปัจจยัส าคญัประการหน่ึงส าหรับการจดัการการศึกษาระดบัอุดมศึกษา คือสดัส่วนของนกัศึกษาต่อ อาจารย ์
ท่ีจะตอ้งสอดคลอ้งกบัศาสตร์ในแต่ละสาขาวิชาและลกัษณะการเรียนการสอน รวมทั้งมีความเช่ือมโยงไปสู่การ
วางแผนต่างๆ เช่น การวางแผนอตัราก าลงั ภาระงานอาจารย ์เป้าหมายการผลิตบณัฑิต ดงันั้น สถาบนัจึงควรมี
จ านวนนกัศึกษาเตม็เวลาเทียบเท่าต่อจ านวนอาจารยป์ระจ าท่ีปฏิบติังานจริงในสดัส่วนท่ีเหมาะสมกบัสาขาวิชา 

 
เกณฑ์การประเมนิ 
 ค านวณหาค่าความแตกต่างระหว่างจ านวนนักศึกษาเต็มเวลาต่ออาจารยป์ระจ ากบัเกณฑ์มาตรฐาน และ
น ามาเทียบกบัค่าความต่างทั้ งดา้นสูงกว่าหรือต ่ากว่าท่ีก าหนดเป็นคะแนน 0 และ 5 คะแนน และใช้การเทียบ 
บญัญติัไตรยางศ ์ดงัน้ี 
 ค่าความแตกต่างทั้งดา้นสูงกวา่หรือต ่ากวา่เกณฑม์าตรฐานไม่เกินร้อยละ 10 ก าหนดเป็นคะแนน 5 
 ค่าความแตกต่างทั้งดา้นสูงกวา่หรือต ่ากวา่เกณฑม์าตรฐานตั้งแต่ร้อยละ 20 ก าหนดเป็นคะแนน 0 
 ค่าความแตกต่างทั้งดา้นสูงกว่าหรือต ่ากว่าเกณฑม์าตรฐานตั้งแต่ร้อยละ 10.01 และไม่เกินร้อยละ 20 ให้
น ามาเทียบบญัญติัไตรยางศต์ามสูตรเพ่ือเป็นคะแนนของหลกัสูตรนั้นๆ 
 
สูตรการค านวณจ านวนนักศึกษาเตม็เวลาเทียบเท่า 
 1. ค านวณค่าหน่วยกิตนกัศึกษา (Student Credit Hours : SCH) ซ่ึงก็คือผลรวมของผลคูณระหว่างจ านวน 
นักศึกษาท่ีลงทะเบียนเรียนกบัจ านวนหน่วยกิตแต่ละรายวิชาท่ีเปิดสอนทุกรายวิชาตลอดปีการศึกษา รวบรวม
หลงัจากนกัศึกษาลงทะเบียนแลว้เสร็จ (หมดก าหนดเวลาการเพ่ิม – ถอน) โดยมีสูตรการค านวณ ดงัน้ี 

SCH = ∑nici  
เม่ือ ni = จ านวนนกัศึกษาท่ีลงทะเบียนในวิชาท่ี i  
ci = จ านวนหน่วยกิตของวิชาท่ี i  

 
 2. ค านวณค่า FTES โดยใชสู้ตรค านวณ ดงัน้ี 
 
  จ านวนนกัศึกษาเตม็เวลาเทียบเท่าต่อปี (FTES) =  
 
 

Student Credit Hours (SCH) ทั้งปี 
 

จ านวนหน่วยกิตต่อปีการศึกษาตามเกณฑม์าตรฐาน 
การลงทะเบียนในระดบัปริญญานั้นๆ 
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การปรับจ านวนในระหว่างปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา ใหมี้การปรับค่าจ านวนนกัศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่าในระดบั
บณัฑิตศึกษาใหเ้ป็นระดบัปริญญาตรี เพ่ือน ามารวมค านวณหาสดัส่วนจ านวนนกัศึกษาเตม็เวลาต่ออาจารยป์ระจ า 
 

นักศึกษาเต็มเวลาในหน่วยนับปริญญาตรี 
1. กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ = FTES ระดบัปริญญาตรี + FTES ระดบับณัฑิตศึกษา 
2. กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ = FTES ระดบัปริญญาตรี + (2 x FTES ระดบับณัฑิตศึกษา) 
3. กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ = FTES ระดบัปริญญาตรี + (1.8 x FTES ระดบับณัฑิตศึกษา) 
 
สัดส่วนจ านวนนักศึกษาเตม็เวลาต่ออาจารย์ประจ าแยกตามกลุ่มสาขา 

กลุ่มสาขา 
สัดส่วนจ านวนนักศึกษา 
เตม็เวลาต่ออาจารย์ประจ า 

1. วิทยาศาสตร์สุขภาพ 
     -  แพทยศ์าสตร์ 
     - พยาบาลศาสตร์  

8 : 1 
4 : 1 
6 : 1 

2. วิทยาศาสตร์กายภาพ 20 : 1 
3. วิศวกรรมศาสตร์ 20 : 1 
4. สถาปัตยกรรมศาสตร์และการผงัเมือง 8 : 1 
5. เกษตร ป่าไมแ้ละประมง 20 : 1 
6. บริหารธุรกิจ พาณิชยศาสตร์ บญัชี การจดัการ การท่องเท่ียว เศรษฐศาสตร์ 25 : 1 
7. นิติศาสตร์ 50 : 1 
8. คุรุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์ 30 : 1 
9. ศิลปกรรมศาสตร์ วิจิตรศิลป์และประยกุตศิ์ลป์ 8 : 1 
10. สงัคมศาสตร์/มนุษยศาสตร์ 25 : 1 
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สูตรการค านวณ 
 1. ค านวณหาค่าความแตกต่างจากเกณฑม์าตรฐานและน ามาคิดเป็นค่าร้อยละ ตามสูตร 
   
 
 
 
 2. น าค่าร้อยละจากขอ้ 1 มาค านวณคะแนนดงัน้ี 
  2.1  ค่าร้อยละนอ้ยกวา่หรือเท่ากบัร้อยละ 0   คิดเป็น 5 คะแนน 
  2.2  ค่าร้อยละมากกวา่หรือเทียบเท่ากบัร้อยละ  20  คิดเป็น 0 คะแนน 
  2.3  ค่าร้อยละมากกวา่ร้อยละ 0 แต่นอ้ยกวา่ร้อยละ 20  ใหน้ ามาคิดคะแนนดงัน้ี 
 
        คะแนนท่ีได ้  =  
 
ตวัอย่างการค านวณ 
 จ านวนนกัศึกษาเตม็เวลาเทียบเท่าต่อปี (FTES) ของหลกัสูตรหน่ึงทางดา้นสงัคมศาสตร์/มนุษยศาสตร์ = 24 
 
 ค่าความแตกต่างจากเกณฑม์าตรฐาน =           =    ร้อยละ -4 ไดค้ะแนน 5 คะแนน 
 
 จ านวนนกัศึกษาเตม็เวลาเทียบเท่าต่อปี (FTES) ของหลกัสูตรหน่ึงทางดา้นสงัคมศาสตร์/มนุษยศาสตร์ = 32 
 
 ค่าความแตกต่างจากเกณฑม์าตรฐาน =             = ร้อยละ 28 ไดค้ะแนน 0 คะแนน 
 
 จ านวนนกัศึกษาเตม็เวลาเทียบเท่าต่อปี (FTES) ของหลกัสูตรหน่ึงทางดา้นสงัคมศาสตร์/มนุษยศาสตร์ = 28 
 
 ค่าความแตกต่างจากเกณฑม์าตรฐาน =             = ร้อยละ 12  
 
 คะแนน เท่ากบั =                       =   5-3  =  2  คะแนน 
 
 
 
 
 

   สดัส่วนจ านวนนกัศึกษาเตม็เวลาต่อจ านวนอาจารยป์ระจ า – สดัส่วนจ านวนนกัศึกษาเตม็เวลาต่อจ านวนอาจารยป์ระจ าตามเกณฑม์าตรฐาน 
 
                                       สดัส่วนจ านวนนกัศึกษาเตม็เวลาต่อจ านวนอาจารยป์ระจ าตามเกณฑม์าตรฐาน 

X 100 

 5  –   (ค่าร้อยละท่ีค านวณไดจ้ากขอ้ 2.3) 
 

                                4 

24 – 25 
   25 

X 100 

5   -  (12)   
          4 

32 – 25 
   25 

X 100 

32 – 25 
   25 

X 100 
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ตวับ่งช้ีที่ 1.5 การบริการนักศึกษาระดบัปริญญาตรี 
 
ชนิดของตวับ่งช้ี  กระบวนการ 
 
ค าอธิบายตวับ่งช้ี 
 คณะควรจดับริการดา้นต่างๆ ให้นักศึกษาและศิษยเ์ก่าในกิจกรรมท่ีเป็นประโยชน์กบันักศึกษาเพ่ือการ
ด ารงชีวิตอย่างมีความสุขและคุม้ค่าในระหว่างการใชชี้วิตในคณะ ตั้งแต่การใหค้ าปรึกษา ทั้งดา้นวิชาการและการ
ใชชี้วิต จดับริการขอ้มูลหน่วยงานท่ีใหบ้ริการ เช่น ทุนกูย้ืมการศึกษา แหล่งทุนการศึกษาต่อ การบริการจดัหางาน 
แหล่งขอ้มูลการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ การเตรียมความพร้อมเพ่ือการท างานเม่ือส าเร็จการศึกษา ขอ้มูลข่าวสาร 
ความเคล่ือนไหวในและนอกสถาบนัท่ีจ าเป็นแก่นกัศึกษาและศิษยเ์ก่า โดยการใหบ้ริการทั้งหมดตอ้งใหค้วามส าคญั
กบั การบริการท่ีมีคุณภาพและเกิดประโยชนแ์ก่ผูรั้บบริการอยา่งแทจ้ริง 
 
เกณฑ์มาตรฐาน 
 1. จดับริการใหค้ าปรึกษาทางวิชาการ และการใชชี้วิตแก่นกัศึกษาในคณะ 

2. มีการให้ขอ้มูลของหน่วยงานท่ีให้บริการ กิจกรรมพิเศษนอกหลกัสูตร แหล่งงานทั้งเต็มเวลาและนอก
เวลาแก่นกัศึกษา 

 3. จดักิจกรรมเตรียมความพร้อมเพ่ือการท างานเม่ือส าเร็จการศึกษาแก่นกัศึกษา 
4. ประเมินคุณภาพของการจัดกิจกรรมและการจัดบริการในข้อ 1-3 ทุกข้อไม่ต ่ ากว่า 3.51 จาก          
คะแนนเตม็ 5 

5. น าผลการประเมินจากขอ้ 4 มาปรับปรุงพฒันาการใหบ้ริการและการใหข้อ้มูล เพ่ือส่งใหผ้ลการประเมิน
สูงข้ึนหรือเป็นไปตามความคาดหวงัของนกัศึกษา 

 6. ใหข้อ้มูลและความรู้ท่ีเป็นประโยชนใ์นการประกอบอาชีพแก่ศิษยเ์ก่า 
 

เกณฑ์การประเมนิ 
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการด าเนินการ 
1 ขอ้ 

มีการด าเนินการ 
2 ขอ้ 

มีการด าเนินการ 
3-4 ขอ้ 

มีการด าเนินการ 
5 ขอ้ 

มีการด าเนินการ 
6 ขอ้ 
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ตวับ่งช้ีที่ 1.6 กจิกรรมนักศึกษาระดบัปริญญาตรี 
 

ชนิดของตวับ่งช้ี  กระบวนการ 
 

ค าอธิบายตวับ่งช้ี 
 คณะตอ้งส่งเสริมให้มีการจดักิจกรรมนักศึกษาต่างๆ อย่างเหมาะสมและครบถว้น กิจกรรมนักศึกษา 
หมายถึงกิจกรรมเสริมหลกัสูตรท่ีด าเนินการทั้งโดยคณะและโดยองค์กรนักศึกษา เป็นกิจกรรมท่ีผูเ้ขา้ร่วมจะมี
โอกาส ไดรั้บการพฒันาสติปัญญา สังคม อารมณ์ ร่างกาย และคุณธรรมจริยธรรม โดยสอดคลอ้งกบัคุณลกัษณะ
บณัฑิตท่ีพึงประสงค์ ท่ีประกอบดว้ยมาตรฐานผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ 5 ประการ ไดแ้ก่              
(1) คุณธรรม จริยธรรม (2) ความรู้ (3) ทักษะทางปัญญา (4) ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ (5) ทกัษะ การวิเคราะห์เชิงตวัเลข การส่ือสารและการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศ และคุณลกัษณะของ
บณัฑิตท่ีพึงประสงค์ ท่ีคณะ สถาบัน และสภา/องค์กรวิชาชีพได้ก าหนดเพ่ิมเติม ตลอดจนสอดคลอ้งกบัความ
ตอ้งการของผูใ้ชบ้ัณฑิต และ น าหลกั PDSA / PDCA (Plan, Do, Study/Check, Act) ไปใช้ในชีวิตประจ าวนัเป็น
การพฒันาคุณภาพนกัศึกษาอยา่งย ัง่ยืน  
 

เกณฑ์มาตรฐาน 
1. จดัท าแผนการจดักิจกรรมพฒันานกัศึกษาในภาพรวมของคณะโดยใหน้กัศึกษามีส่วนร่วมในการจดัท า
แผนและการจดักิจกรรม 

2. ในแผนการจดักิจกรรมพฒันานกัศึกษา ให้ด าเนินกิจกรรมท่ีส่งเสริมคุณลกัษณะบณัฑิตตามมาตรฐาน
ผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวฒิุแห่งชาติ 5 ประการ ใหค้รบถว้น ประกอบดว้ย 

  (1) คุณธรรม จริยธรรม 
  (2) ความรู้ 
  (3) ทกัษะทางปัญญา 
  (4) ทกัษะความสมัพนัธ์ระหวา่งบุคคลและความรับผิดชอบ 
  (5) ทกัษะการวิเคราะห์เชิงตวัเลข การส่ือสารและการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศ 

 3. จดักิจกรรมใหค้วามรู้และทกัษะการประกนัคุณภาพแก่นกัศึกษา 
4. ทุกกิจกรรมท่ีด าเนินการ มีการประเมินผลความส าเร็จตามวตัถุประสงค์ของกิจกรรมและน าผลการ
ประเมินมาปรับปรุงการด าเนินงานคร้ังต่อไป 

5. ประเมินความส าเร็จตามวตัถุประสงคข์องแผนการจดักิจกรรมพฒันานกัศึกษา 
 6. น าผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือปรับปรุงการจดักิจกรรมเพ่ือพฒันานกัศึกษา 

 

เกณฑ์การประเมนิ 
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการด าเนินการ 
1 ขอ้ 

มีการด าเนินการ 
2 ขอ้ 

มีการด าเนินการ 
3-4 ขอ้ 

มีการด าเนินการ 
5 ขอ้ 

มีการด าเนินการ 
6 ขอ้ 
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องค์ประกอบที ่2 การวจิัย 
 
สถาบนัอุดมศึกษาแต่ละแห่งอาจมีจุดเนน้ในเร่ืองการวิจยัท่ีแตกต่างกนัข้ึนกบัสภาพแวดลอ้มและความ

พร้อม ของแต่ละสถาบนั อย่างไรก็ตาม ทุกสถาบันอุดมศึกษาจ าเป็นตอ้งมีพนัธกิจน้ีเป็นส่วนหน่ึงของพนัธกิจ
สถาบนั ดงันั้น จึงตอ้งมีระบบและกลไกควบคุมให้สามารถด าเนินการในพนัธกิจดา้นน้ีอย่างมีประสิทธิภาพและ
คุณภาพตามจุดเนน้ เฉพาะของแต่ละสถาบนั เพ่ือใหไ้ดผ้ลงานวิจยัและงานสร้างสรรคท่ี์เกิดประโยชน ์์การวิจยัจะ
ประสบความส าเร็จและ เกิดประโยชน์จ าเป็นตอ้งมีส่วนประกอบท่ีส าคญั 3 ประการ คือ 1) สถาบนัตอ้งมีแผนการ
วิจยั มีระบบและกลไก ตลอดจนมีการสนบัสนุนทรัพยากรให้สามารถด าเนินการไดต้ามแผน 2) คณาจารยมี์ส่วน
ร่วมในการวิจยัอยา่งเขม้แข็ง โดยบูรณาการงานวิจยักบัการจดัการเรียนการสอน และพนัธกิจดา้นอ่ืนๆ ของสถาบนั 
และ 3) ผลงานวิจยัมีคุณภาพ มีประโยชน ์สนองยทุธศาสตร์ของชาติและมีการเผยแพร่อยา่งกวา้งขวาง 
 
ตวับ่งช้ี  จ านวน 3 ตวับ่งช้ี คือ 
  ตวับ่งช้ีท่ี  2.1 ระบบและกลไกการบริหารและพฒันางานวิจยัหรืองานสร้างสรรค ์
  ตวับ่งช้ีท่ี  2.2 เงินสนบัสนุนงานวิจยัและงานสร้างสรรค ์
  ตวับ่งช้ีท่ี  2.3 ผลงานวิชาการของอาจารยป์ระจ าและนกัวิจยั 
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ตวับ่งช้ีที่ 2.1 ระบบและกลไกการบริหารและพฒันางานวจิยัหรืองานสร้างสรรค์ 
 
ชนิดของตวับ่งช้ี  กระบวนการ 
 
ค าอธิบายตวับ่งช้ี 
 สถาบันอุดมศึกษาตอ้งมีการบริหารจดัการงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ท่ีมีคุณภาพโดยมีแนวทางการ
ด าเนินงานท่ีเป็นระบบและมีกลไกส่งเสริมสนบัสนุนครบถว้นเพ่ือให้สามารถด าเนินการไดต้ามแผนท่ีก าหนดไว ้
ทั้ง การสนบัสนุนดา้นการจดัหาแหล่งทุนวิจยัและการจดัสรรทุนวิจยัจากงบประมาณของสถาบนัให้กบับุคลากร 
ส่งเสริม พฒันาสมรรถนะแก่อาจารยแ์ละนักวิจัย การสนับสนุนทรัพยากรท่ีจ าเป็นซ่ึงรวมถึงทรัพยากรบุคคล 
ทรัพยากรการเงิน เคร่ืองมืออุปกรณ์ท่ีเก่ียวขอ้งต่างๆ ตลอดจนจดัระบบสร้างขวญัและก าลงัใจแก่นักวิจยัอย่าง
เหมาะสม ตลอดจนมีระบบและกลไกเพ่ือช่วยในการคุม้ครองสิทธ์ิของงานวิจยัหรืองานสร้างสรรค์ท่ีน าไปใช้
ประโยชน ์
 
เกณฑ์มาตรฐาน 

1. มีระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารงานวิจยัท่ีสามารถน าไปใชป้ระโยชน์ในการบริหารงานวิจยัหรืองาน
สร้างสรรค ์

2. สนบัสนุนพนัธกิจดา้นการวิจยัหรืองานสร้างสรรคใ์นประเดน็ต่อไปน้ี 
- หอ้งปฏิบติัการหรือหอ้งปฏิบติัการงานสร้างสรรค ์หรือหน่วยวิจยั หรือศูนยเ์คร่ืองมือ หรือศูนย์
ใหค้ าปรึกษา และสนบัสนุนการวิจยัหรืองานสร้างสรรค ์

  - หอ้งสมุดหรือแหล่งคน้ควา้ขอ้มูลสนบัสนุนการวิจยัหรืองานสร้างสรรค ์
- ส่ิงอ านวยความสะดวกหรือการรักษาความปลอดภยัในการวิจยัหรือการผลิตงานสร้างสรรค ์
เช่น ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ระบบรักษาความปลอดภยัในหอ้งปฏิบติัการ 

- กิจกรรมวิชาการท่ีส่งเสริมงานวิจยัหรืองานสร้างสรรค ์เช่น การจดัประชุมวิชาการ การจดัแสดง
งานสร้างสรรค์ การจัดให้มีศาสตราจารย์อาคันตุกะหรือศาสตราจารย์รับเชิญ (Visiting 
Professor) 

 3. จดัสรรงบประมาณ เพ่ือเป็นทุนวิจยัหรืองานสร้างสรรค ์
4. จดัสรรงบประมาณเพ่ือสนบัสนุนการเผยแพร่ผลงานวิจยัหรืองานสร้างสรรคใ์นการประชุมวิชาการหรือ
การตีพิมพใ์นวารสารระดบัชาติหรือนานาชาติ 

5. มีการพฒันาสมรรถนะอาจารยแ์ละนักวิจยั มีการสร้างขวญัและก าลงัใจตลอดจนยกย่องอาจารยแ์ละ
นกัวิจยัท่ีมีผลงานวิจยัหรืองานสร้างสรรคดี์เด่น 

6. มีระบบและกลไกเพ่ือช่วยในการคุม้ครองสิทธ์ของงานวิจยัหรืองานสร้างสรรค์ท่ีน าไปใช้ประโยชน์
และด าเนินการตามระบบท่ีก าหนด 
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เกณฑ์การประเมนิ 

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

1 ขอ้ 
มีการด าเนินการ 

2 ขอ้ 
มีการด าเนินการ 

3-4 ขอ้ 
มีการด าเนินการ 

5 ขอ้ 
มีการด าเนินการ 

6 ขอ้ 
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ตวับ่งช้ีที่ 2.2 เงนิสนับสนุนงานวจิัยและงานสร้างสรรค์ 
 
ชนิดของตวับ่งช้ี  ปัจจยัน าเขา้ 
 
ค าอธิบายตวับ่งช้ี 
 ปัจจยัส าคญัท่ีส่งเสริมสนบัสนุนใหเ้กิดการผลิตงานวิจยัหรืองานสร้างสรรคใ์นสถาบนัอุดมศึกษา คือ เงิน
สนบัสนุนงานวิจยัหรืองานสร้างสรรค์ ดงันั้น สถาบนัอุดมศึกษาจึงตอ้งจดัสรรเงินจากภายในสถาบนัและท่ีไดรั้บ
จากภายนอกสถาบนัเพ่ือสนับสนุนการท าวิจยัหรืองานสร้างสรรค์อย่างมีประสิทธิภาพตามสภาพแวดลอ้มและ
จุดเนน้ ของสถาบนั 
 นอกจากนั้นเงินทุนวิจยัหรืองานสร้างสรรค์ท่ีคณะไดรั้บจากแหล่งทุนภายนอกสถาบนัยงัเป็นตวับ่งช้ีท่ี
ส าคญั ท่ีแสดงถึงศกัยภาพดา้นการวิจยัของคณะ โดยเฉพาะคณะท่ีอยูใ่นกลุ่มท่ีเนน้การวิจยั 
 
เกณฑ์การประเมนิ 
 โดยการแปลงจ านวนเงินต่อจ านวนอาจารยป์ระจ าและนกัวิจยัประจ าเป็นคะแนนระหวา่ง 0-5 
  
 1. เกณฑ์เฉพาะคณะกลุ่ม ข และ ค2 จ าแนกเป็น 3 กลุ่มสาขาวิชา 
  กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี
  จ านวนเงินสนบัสนุนงานวิจยัหรืองานสร้างสรรค์จากภายในและภายนอกสถาบนัท่ีก าหนดให้
เป็นคะแนนเตม็ 5 = 60,000 บาทข้ึนไปต่อคน 
 
  กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 
  จ านวนเงินสนบัสนุนงานวิจยัหรืองานสร้างสรรค์จากภายในและภายนอกสถาบนัท่ีก าหนดให้
เป็นคะแนนเตม็ 5 = 50,000 บาทข้ึนไปต่อคน 
 
  กลุ่มสาขาวิชามนษุยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
  จ านวนเงินสนบัสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากภายในและภายนอกสถาบนัท่ีก าหนดให้
เป็นคะแนนเตม็ 5 = 25,000 บาทข้ึนไปต่อคน 
 
 2. เกณฑ์เฉพาะคณะกลุ่ม ค1 และ ง จ าแนกเป็น 3 กลุ่มสาขาวิชา 
  กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี
  จ านวนเงินสนบัสนุนงานวิจยัหรืองานสร้างสรรค์จากภายในและภายนอกสถาบนัท่ีก าหนดให้
เป็นคะแนนเตม็ 5 = 220,000 บาทข้ึนไปต่อคน 
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  กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 
  จ านวนเงินสนบัสนุนงานวิจยัหรืองานสร้างสรรค์จากภายในและภายนอกสถาบนัท่ีก าหนดให้
เป็นคะแนนเตม็ 5 = 180,000 บาทข้ึนไปต่อคน 
 

  กลุ่มสาขาวิชามนษุยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
  จ านวนเงินสนบัสนุนงานวิจยัหรืองานสร้างสรรค์จากภายในและภายนอกสถาบนัท่ีก าหนดให้
เป็นคะแนนเตม็ 5 = 100,000 บาทข้ึนไปต่อคน 
 
สูตรการค านวณ 

1. ค านวณจ านวนเงินสนับสนุนงานวิจยัหรืองานสร้างสรรค์จากภายในและภายนอกสถาบนัต่อจ านวน
อาจารยป์ระจ าและนกัวิจยั 

 
จ านวนเงินสนบัสนุนงานวิจยัฯ  = 
 

 

2. แปลงค่าร้อยละท่ีค านวณไดใ้นขอ้ 1 เทียบกบัคะแนนเต็ม 5 
 
คะแนนท่ีได ้=  
 

 
สรุปคะแนนที่ได้ในระดบัคณะ 
 คะแนนท่ีไดใ้นระดบัคณะ = ค่าเฉล่ียของคะแนนท่ีไดข้องทุกกลุ่มสาขาวิชาในคณะ 
 
หมายเหตุ 
              1. จ านวนอาจารยแ์ละนกัวิจยัใหน้บัตามปีการศึกษา และนบัเฉพาะท่ีปฏิบติังานจริงไม่นบัรวมผูล้าศึกษาต่อ 
 2. ให้นับจ านวนเงินท่ีมีการลงนามในสัญญารับทุนในปีการศึกษาหรือปีงบประมาณหรืปีปฏิทินนั้นๆ 
ไม่ใช่จ านวนเงินท่ีเบิกจ่ายจริง 
 3. กรณีท่ีมีหลักฐานการแบ่งสัดส่วนเงินสนับสนุนงานวิจัย ซ่ึงอาจเป็นหลักฐานจากแหล่งทุนหรือ
หลกัฐานจากการตกลงร่วมกนัของสถาบนัท่ีร่วมโครงการ ให้แบ่งสัดส่วนเงินตามหลกัฐานท่ีปรากฏ กรณีท่ีไม่มี
หลกัฐาน ใหแ้บ่งเงินตามสดัส่วนผูร่้วมวิจยัของแต่ละคณะ 
 4. การนบัจ านวนเงินสนบัสนุนโครงการวิจยั สามารถนบัเงินโครงการวิจยัสถาบนัท่ีไดล้งนามในสัญญา
รับทุนโดยอาจารยป์ระจ าหรือนกัวิจยั แต่ไม่สามารถนบัเงินโครงการวิจยัสถาบนัท่ีบุคลากรสายสนบัสนุนท่ีไม่ใช่
นกัวิจยั เป็นผูด้  าเนินการ 

จ านวนเงินสนบัสนุนงานวจิยัฯจากภายในและภายนอก 
 

            จ านวนอาจารยป์ระจ าและนกัวจิยั 

  จ านวนเงินสนบัสนุนงานวจิยัฯจากภายในและภายนอก 
 

จ านวนเงินสนบัสนุนงานวจิยัฯท่ีก าหนดใหเ้ป็นคะแนนเตม็ 5 
X 5 
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ตวับ่งช้ีที่  2.3 ผลงานทางวชิาการของอาจารย์ประจ าและนักวจิัย 
 
ชนิดของตวับ่งช้ี  ผลลพัธ์ 
 
ค าอธิบายตวับ่งช้ี 
 ผลงานทางวิชาการเป็นขอ้มูลท่ีส าคญัในการแสดงให้เห็นว่าอาจารยป์ระจ าและนกัวิจยัไดส้ร้างสรรคข้ึ์น
เพ่ือแสดงใหเ้ห็นถึงความกา้วหนา้ทางวิชาการและการพฒันาองคค์วามรู้อยา่งต่อเน่ือง เป็นผลงานท่ีมีคุณค่า สมควร
ส่งเสริมใหมี้การเผยแพร่และน าไปใชป้ระโยชน์ทั้งเชิงวิชาการและการแข่งขนัของประเทศ ผลงานทางวิชาการ อยู่
ในรูปของบทความวิจยัหรือบทความทางวิชาการท่ีตีพิมพใ์นรายงานสืบเน่ืองจากการประชุมวิชาการระดบัชาติหรือ
ระดบันานาชาติ ตีพิมพใ์นวารสารวิชาการท่ีปรากฏในฐานขอ้มูล TCI หรือ Scopus หรือตามประกาศ ก.พ.อ. หรือ 
ระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษา วา่ดว้ยหลกัเกณฑก์ารพิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับการเผยแพร่ผลงาน
ทางวิชาการ พ.ศ. 2556 ผลงานไดรั้บการจดอนุสิทธิบตัรหรือสิทธิบตัร หรือเป็นผลงานทางวิชาการรับใชส้ังคมท่ี
ผ่าน การประเมินต าแหน่งทางวิชาการแลว้ผลงานวิจยัท่ีหน่วยงานหรือองคก์รระดบัชาติว่าจา้งใหด้ าเนินการ ต ารา
หรือ หนงัสือท่ีใชใ้นการขอผลงานทางวิชาการและผา่นการพิจารณาตามเกณฑก์ารขอต าแหน่งทางวิชาการแลว้ โดย
มีวิธีการคิด ดงัน้ี 
 
เกณฑ์การประเมนิ 
 โดยการแปลงค่าร้อยละของผลรวมถ่วงน ้าหนกัของผลงานทางวิชาการของอาจารยป์ระจ าและนกัวิจยัเป็น
คะแนนระหวา่ง 0-5 เกณฑแ์บ่งกลุ่มตามสาขาวิชาดงัน้ี 
  
 1. เกณฑ์เฉพาะคณะกลุ่ม ข และ ค2 
  กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี

  ร้อยละของผลรวมถ่วงน ้าหนกัของผลงานทางวิชาการของอาจารยป์ระจ าและนกัวิจยัท่ีก าหนดไว้
เป็นคะแนนเตม็ 5 = ร้อยละ 30 ข้ึนไป  
 

  กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 
  ร้อยละของผลรวมถ่วงน ้าหนกัของผลงานทางวิชาการของอาจารยป์ระจ าและนกัวิจยัท่ีก าหนดไว้

เป็น คะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 30 ข้ึนไป  
 

  กลุ่มสาขาวิชามนษุยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
  ร้อยละของผลรวมถ่วงน ้าหนกัของผลงานทางวิชาการของอาจารยป์ระจ าและนกัวิจยัท่ีก าหนดไว้
เป็น คะแนนเตม็ 5 = ร้อยละ 20 ข้ึนไป  
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 2. เกณฑ์เฉพาะคณะกลุ่ม ค1 และ ง  
  กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี
  ร้อยละของผลรวมถ่วงน ้าหนกัของผลงานทางวิชาการของอาจารยป์ระจ าและนกัวิจยัท่ีก าหนดไว้
เป็นคะแนนเตม็ 5 = ร้อยละ 60 ข้ึนไป 
 

  กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 
  ร้อยละของผลรวมถ่วงน ้าหนกัของผลงานทางวิชาการของอาจารยป์ระจ าและนกัวิจยัท่ีก าหนดไว้
เป็นคะแนนเตม็ 5 = ร้อยละ 60 ข้ึนไป 
 

  กลุ่มสาขาวิชามนษุยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
  ร้อยละของผลรวมถ่วงน ้าหนกัของผลงานทางวิชาการของอาจารยป์ระจ าและนกัวิจยัท่ีก าหนดไว้
เป็นคะแนนเตม็ 5 = ร้อยละ 40 ข้ึนไป 
 
สูตรการค านวณ 

1. ค านวณค่าร้อยละของผลรวมถ่วงน ้าหนกัของผลงานทางวิชาการของอาจารยป์ระจ าและนกัวิจยัตามสูตร 
 
  
 

 
 
2. แปลงค่าร้อยละท่ีค านวณไดใ้นขอ้ 1 เทียบกบัคะแนนเต็ม 5 
 
คะแนนท่ีได ้=  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

   ผลรวมถ่วงน ้ าหนกัของผลงานทางวชิาการของอาจารยป์ระจ าและนกัวจิยั 
 

                           จ านวนอาจารยป์ระจ าและนกัวจิยัทั้งหมด 

  ร้อยละของผลรวมถ่วงน ้ าหนกัของผลงานทางวิชาการของอาจารยป์ระจ าและนกัวิจยั 

 

ร้อยละของผลรวมถ่วงน ้าหนกัของผลงานทางวิชาการของอาจารยป์ระจ าและนกัวิจยั 
                                  ท่ีก  าหนดให้เป็นคะแนนเตม็ 5 

X 5 

X  100 
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ก าหนดระดบัคุณภาพผลงานทางวชิาการ ดงันี ้
ค่าน า้หนัก ระดบัคุณภาพ 

0.20 - บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ท่ีตีพิมพ์ในรายงานสืบเน่ืองจากการประชุม
วชิาการระดบัชาติ 

0.40 - บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ท่ีตีพิมพ์ในรายงานสืบเน่ืองจากการประชุม
วิชาการระดับนานาชาติ หรือในวารสารทางวิชาการระดบัชาติท่ีไม่อยู่ในฐานขอ้มูล ตามประกาศ 
ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษา วา่ดว้ยหลกัเกณฑก์ารพิจารณาวารสารทางวชิาการ 
ส าหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556 แต่สถาบนัน าเสนอสภาสถาบนัอนุมติัและจดัท า
เป็นประกาศให้ทราบเป็นการทั่วไป และแจง้ให้ กพอ./กกอ. ทราบภายใน 30 วนั นับแต่วนัท่ีออก
ประกาศ 
- ผลงานท่ีไดรั้บการจดอนุสิทธิบตัร 

0.60 - บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ท่ีตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการท่ีปรากฏใน 
ฐานขอ้มูล TCI กลุ่มท่ี 2 

0.80 - บทความวิจยัหรือบทความวิชาการฉบบัสมบูรณ์ท่ีตีพิมพใ์นวารสารทางวิชาการระดบันานาชาติท่ี
ไม่อยูใ่นฐานขอ้มูล ตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษาวา่ดว้ย หลกัเกณฑ์
การพิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556 แต่สถาบัน
น าเสนอสภาสถาบนัอนุมติัและจดัท าเป็นประกาศให้ทราบเป็นการทัว่ไป และแจง้ให้ กพอ./ กกอ.
ทราบภายใน  30 ว ัน  นับแต่ ว ัน ท่ี ออกประกาศ  (ซ่ึ งไม่อยู่ ใน  Beall’s list) ห รือ ตีพิ มพ์ ใน
วารสารวชิาการท่ีปรากฏในฐานขอ้มูล TCI กลุ่มท่ี 1 

1.00 - บทความวิจัยห รือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ ท่ี ตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการระดับ
นานาชาติท  ์ี ์่ปรากฏในฐานข้อมูลระดับนานาชาติตามประกาศ ก.พ.อ. ห รือระเบียบ
คณะกรรมการการ อุดมศึกษา วา่ดว้ยหลกัเกณฑก์ารพิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับการเผยแพร่
ผลงานทาง วชิาการ พ.ศ.2556  
- ผลงานไดรั้บการจดสิทธิบตัร  
- ผลงานวชิาการรับใชส้งัคมท่ีไดรั้บการประเมินผา่นเกณฑก์ารขอต าแหน่งทางวชิาการแลว้  
- ผลงานวจิยัท่ีหน่วยงานหรือองคก์รระดบัชาติวา่จา้งใหด้ าเนินการ  
- ผลงานคน้พบพนัธ์ุพืช พนัธ์ุสตัว ์ท่ีคน้พบใหม่และไดรั้บการจดทะเบียน  
- ต  าราหรือหนงัสือท่ีไดรั้บการประเมินผา่นเกณฑก์ารขอต าแหน่งทางวชิาการแลว้  
- ต  าราหรือหนังสือท่ีผ่านการพิจารณาตามหลกัเกณฑ์การประเมินต าแหน่งทางวิชาการ แต่ไม่ได้
น ามาขอรับการประเมินต าแหน่งทางวชิาการ 

การส่งบทความเพ่ือพิจารณาคัดเลือกให้น าเสนอในการประชุมวิชาการต้องส่งเป็นฉบับสมบูรณ์           
(Full Paper) และ เม่ือไดรั้บการตอบรับและตีพิมพแ์ลว้ การตีพิมพ์ตอ้งตีพิมพ์เป็นฉบบัสมบูรณ์ซ่ึงสามารถอยู่ใน
รูปแบบเอกสาร หรือส่ือ อิเลก็ทรอนิกส์ได ้
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ก าหนดระดบัคุณภาพงานสร้างสรรค์ ดงันี ้
ค่าน า้หนัก ระดบัคุณภาพ 

0.20 งานสร้างสรรคท่ี์มีการเผยแพร่สู่สาธารณะในลกัษณะใดลกัษณะหน่ึง หรือผา่นส่ืออิเลก็ทรอนิกส์ 
online 

0.40 งานสร้างสรรคท่ี์ไดรั้บการเผยแพร่ในระดบัสถาบนั 
0.60 งานสร้างสรรคท่ี์ไดรั้บการเผยแพร่ในระดบัชาติ 
0.80 งานสร้างสรรคท่ี์ไดรั้บการเผยแพร่ในระดบัความร่วมมือระหวา่งประเทศ 
1.00 งานสร้างสรรคท่ี์ไดรั้บการเผยแพร่ในระดบัภูมิภาคอาเซียน/นานาชาติ 

  ผลงานสร้างสรรคทุ์กช้ินตอ้งผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการท่ีมีองคป์ระกอบไม่นอ้ยกว่า 3 คน โดยมี
บุคคลภายนอกสถาบนัร่วมพิจารณาดว้ย 
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องค์ประกอบที ่3 การบริการวชิาการ 
 
การบริการทางวิชาการแก่สังคมเป็นหน่ึงในภารกิจหลกัของสถาบนัอุดมศึกษา สถาบนัพึงให้บริการทาง

วิชาการแก่ชุมชน สังคม และประเทศชาติ ในรูปแบบต่างๆ ตามความถนดัและในดา้นท่ีสถาบนัมีความเช่ียวชาญ 
การใหบ้ริการทางวิชาการอาจใหเ้ปล่าโดยไม่คิดค่าใชจ่้ายหรืออาจคิดค่าใชจ่้ายตามความเหมาะสม โดยใหบ้ริการทั้ง
หน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน หน่วยงานอิสระ หน่วยงานสาธารณ ชุมชน และสังคมโดยกวา้ง รูปแบบการ
ใหบ้ริการทางวิชาการมีความหลากหลาย เช่น การอนุญาตใหใ้ชป้ระโยชน์ทรัพยากรของสถาบนั เป็นแหล่งอา้งอิง
ทางวิชาการ ใหค้ าปรึกษา ให้การอบรม จดัประชุมหรือสัมมนาวิชาการ ท างานวิจยัเพ่ือตอบค าถามต่างๆ หรือเพ่ือ
ช้ีแนะสังคมการใหบ้ริการทางวิชาการ นอกจากเป็นการท าประโยชน์ให้สังคมแลว้ สถาบนัยงัไดรั้บประโยชน์ใน
ดา้นต่างๆ คือ เพ่ิมพูนความรู้และประสบการณ์ของอาจารยอ์นัจะน ามาสู่การพฒันาหลกัสูตร มีการบูรณาการเพ่ือใช้
ประโยชน์ทางดา้นการจดัการเรียนการสอนและการวิจยั พฒันาต าแหน่งทางวิชาการของอาจารย ์สร้างเครือข่ายกบั
หน่วยงานต่างๆ ซ่ึงเป็นแหล่งงานของนกัศึกษาและเป็นการสร้างรายไดข้องสถาบนัจากการใหบ้ริการทางวิชาการ
ดว้ย 
 
ตวับ่งช้ี  จ านวน 1 ตวับ่งช้ี คือ 
  ตวับ่งช้ีท่ี 3.1 การบริการวิชาการแก่สงัคม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



110 
 

คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 
 

ตวับ่งช้ีที่   3.1 การบริการวชิาการแก่สังคม 
 
ชนิดของตวับ่งช้ี  กระบวนการ 
 
ค าอธิบายตวับ่งช้ี 
 การบริการวิชาการเป็นภารกิจหลกัอีกอย่างหน่ึงของสถาบนัอุดมศึกษา คณะควรค านึงถึงกระบวนการใน
การใหบ้ริการวิชาการแก่สังคม โดยศึกษาความตอ้งการของกลุ่มเป้าหมาย น ามาจดัท าแผนบริการวิชาการประจ าปี 
ทั้งการบริการวิชาการท่ีท าใหเ้กิดรายไดแ้ละการบริการวิชาการท่ีคณะจดัท าเพ่ือสร้างประโยชนแ์ก่ชุมชน โดยมีการ
ประเมินความส าเร็จของการบริการวิชาการ และน ามาจดัท าเป็นแผนเพ่ือพฒันาการเรียนการสอนแก่นกัศึกษาให้มี
ประสบการณ์จากสภาพจริงและน ามาใชป้ระโยชน์จนเกิดผลลพัธ์ท่ีสร้างความพึงพอใจต่อชุมชนและสังคมอย่าง
ต่อเน่ืองและยัง่ยืน 
 
เกณฑ์มาตรฐาน 

1. จดัท าแผนการบริการวิชาการประจ าปีท่ีสอดคลอ้งกบัความตอ้งการของสังคมและก าหนดตวับ่งช้ีวดั
ความส าเร็จในระดบัแผนและโครงการบริการวิชาการแก่สังคมและเสนอกรรมการประจ าคณะเพ่ือ
พิจารณาอนุมติั 

2. โครงการบริการวิชาการแก่สังคมตามแผน มีการจดัท าแผนการใชป้ระโยชน์จากการบริการวิชาการ
เพ่ือใหเ้กิดผลต่อการพฒันานกัศึกษา ชุมชน หรือสงัคม 

 3. โครงการบริการวิชาการแก่สงัคมในขอ้ 1 อยา่งนอ้ยตอ้งมีโครงการท่ีบริการแบบใหเ้ปล่า 
4. ประเมินความส าเร็จตามตวับ่งช้ีของแผนและโครงการบริการวิชาการแก่สังคมในขอ้ 1 และน าเสนอ
กรรมการประจ าคณะ เพ่ือพิจารณา 

5. น าผลการประเมินตามขอ้ 4 มาปรับปรุงแผนหรือพฒันาการใหบ้ริการวิชาการสงัคม 
6. คณะมีส่วนร่วมในการบริการวิชาการแก่สงัคมในระดบัสถาบนั 
 

เกณฑ์การประเมนิ 
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการด าเนินการ 
1 ขอ้ 

มีการด าเนินการ 
2 ขอ้ 

มีการด าเนินการ 
3-4 ขอ้ 

มีการด าเนินการ 
5 ขอ้ 

มีการด าเนินการ 
6 ขอ้ 
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องค์ประกอบที ่4 การท านุบ ารุงศิลปะและวฒันธรรม 
 

การท านุบ ารุงศิลปะและวฒันธรรมถือเป็นพนัธกิจส าคัญประการหน่ึงของสถาบันอุดมศึกษา ดังนั้น
สถาบนัอุดมศึกษาจึงตอ้งมีระบบและกลไกการด าเนินงานดา้นน้ีให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและคุณภาพ โดย
อาจมีจุดเนน้เฉพาะท่ีแตกต่างกนัตามปรัชญา และธรรมชาติของแต่ละสถาบนั และมีการบูรณาการเขา้กบัพนัธกิจ
อ่ืนๆ โดยเฉพาะการผลิตบัณฑิต รวมทั้ งมีการจดักิจกรรมท่ีฟ้ืนฟู อนุรักษ์ สืบสาน พัฒนา เผยแพร่ศิลปะและ
วฒันธรรม สร้างสรรค ์ส่งเสริมภูมิปัญญาทอ้งถ่ินใหเ้ป็นรากฐานการพฒันาองคค์วามรู้ท่ีดีข้ึน 
 
ตวับ่งช้ี  จ านวน 1 ตวับ่งช้ี คือ 
  ตวับ่งช้ีท่ี 4.1 ระบบและกลไกการท านุบ ารุงศิลปะและวฒันธรรม 
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ตวับ่งช้ีที่ 4.1 ระบบและกลไกการท านุบ ารุงศิลปะและวฒันธรรม 
 
ชนิดของตวับ่งช้ี  กระบวนการ 
 
ค าอธิบายตวับ่งช้ี 
 สถาบนัอุดมศึกษาตอ้งมีนโยบาย แผนงาน โครงสร้าง และการบริหารจดัการงานท านุบ ารุงศิลปะและ
วฒันธรรม ทั้งการอนุรักษ ์ฟ้ืนฟู สืบสาน เผยแพร่วฒันธรรมไทย ภูมิปัญญาทอ้งถ่ินตามจุดเนน้ของสถาบนัอย่างมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
 
เกณฑ์มาตรฐาน 

1. ก าหนดผูรั้บผิดชอบในการท านุบ ารุงศิลปะและวฒันธรรม 
2. จดัท าแผนดา้นท านุบ ารุงศิลปะและวฒันธรรม และก าหนดตวับ่งช้ีวดัความส าเร็จตามวตัถุประสงคข์อง
แผน รวมทั้งจดัสรรงบประมาณเพ่ือใหส้ามารถด าเนินการไดต้ามแผน 

 3. ก ากบัติดตามใหมี้การด าเนินงานตามแผนดา้นท านุบ ารุงศิลปะและวฒันธรรม 
4. ประเมินความส าเร็จตามตวับ่งช้ีท่ีวดัความส าเร็จตามวตัถุประสงค์ของแผนดา้นท านุบ ารุงศิลปะและ
วฒันธรรม 

5. น าผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือกิจกรรมดา้นท านุบ ารุงศิลปะและวฒันธรรม 
6. เผยแพร่กิจกรรมหรือการบริการดา้นท านุบ ารุงศิลปะและวฒันธรรมต่อสาธารณชน 
7. ก าหนดหรือสร้างมาตรฐานดา้นศิลปะและวฒันธรรมซ่ึงเป็นท่ียอมรับในระดบัชาติ 
 

เกณฑ์การประเมนิ 
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการด าเนินการ 
1 ขอ้ 

มีการด าเนินการ 
2 ขอ้ 

มีการด าเนินการ 
3-4 ขอ้ 

มีการด าเนินการ 
5 ขอ้ 

มีการด าเนินการ 
6-7 ขอ้ 
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องค์ประกอบที ่5 การบริหารจัดการ 
 
สถาบนัอุดมศึกษาตอ้งให้ความส าคญักบัการบริหารจดัการ โดยมีสภามหาวิทยาลยัท าหนา้ท่ีในการก ากบั

ดูแลการท างานของสถาบนัใหมี้ประสิทธิภาพ สถาบนัอุดมศึกษาจะตอ้งบริหารจดัการดา้นต่างๆ ใหมี้คุณภาพ เช่น 
ทรัพยากรบุคคล ระบบฐานขอ้มูล การบริหารความเส่ียง การบริหารการเปล่ียนแปลง การบริหารทรัพยากรทั้งหมด 
ฯลฯ เพ่ือสมัฤทธ์ิผลตามเป้าหมายท่ีก าหนดไว ้โดยใชห้ลกัธรรมาภิบาล (Good Governance) 
 
ตวับ่งช้ี  จ านวน 2 ตวับ่งช้ี คือ 

ตวับ่งช้ีท่ี 5.1 การบริหารของคณะเพ่ือการก ากบัติดตามผลลพัธ์ตามพนัธกิจ กลุ่มสถาบัน 
และเอกลกัษณ์ของคณะ 

ตวับ่งช้ีท่ี 5.2 ระบบก ากบัการประกนัคุณภาพหลกัสูตร 
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ตวับ่งช้ีที่  5.1   การบริหารของคณะเพ่ือการก ากบัตดิตามผลลพัธ์ตามพนัธกจิ กลุ่มสถาบัน และเอกลกัษณ์ของคณะ 
 
ชนิดของตวับ่งช้ี กระบวนการ 
 
ค าอธิบายตวับ่งช้ี 
 สถาบนัอุดมศึกษามีพนัธกิจหลกั คือ การเรียนการสอน การวิจยั การบริการทางวิชาการแก่สังคม และการ
ท านุบ ารุงศิลปะและวฒันธรรม ในการด าเนินพนัธกิจหลกั สถาบนัอุดมศึกษาจ าเป็นตอ้งด าเนินงานผา่นคณะ ดงันั้น 
คณะตอ้งมีการพฒันาแผนเพ่ือก าหนดทิศทางการพฒันาและการด าเนินงานของคณะใหส้อดคลอ้งกบัเป้าหมายและ
กลุ่มสถาบันตลอดจนมีการบริหารทั้งด้านบุคลากร การเงิน ความเส่ียงและการประกนัคุณภาพการศึกษา เพ่ือ
สนบัสนุนการด าเนินงานตามพนัธกิจหลกัใหบ้รรลุตามเป้าหมายท่ีก าหนดไว ้
 
เกณฑ์มาตรฐาน 

1. พฒันาแผนกลยุทธ์จากผลการวิเคราะห์ SWOT โดยเช่ือมโยงกบัวิสัยทศัน์ของคณะและสอดคลอ้งกบั
วิสัยทศัน์ของคณะ สถาบัน รวมทั้งสอดคลอ้งกบักลุ่มสถาบนัและเอกลกัษณ์ของคณะ และพฒันาไปสู่
แผนกลยุทธ์ทางการเงินและแผนปฏิบติัการประจ าปีตามกรอบเวลาเพ่ือให้บรรลุผลตามตวับ่งช้ีและ
เป้าหมายของแผนกลยทุธ์และเสนอผูบ้ริหารระดบัสถาบนัเพ่ือพิจารณาอนุมติั 

2. ด าเนินการวิเคราะห์ขอ้มูลทางการเงินท่ีประกอบไปดว้ยตน้ทุนต่อหน่วยในแต่ละหลกัสูตร สัดส่วน
ค่าใชจ่้ายเพ่ือพฒันานกัศึกษา อาจารย ์บุคลากร การจดัการเรียนการสอน อย่างต่อเน่ือง เพ่ือวิเคราะห์
ความคุม้ค่าของการบริหารหลกัสูตร ประสิทธิภาพ ประสิทธิผลในการผลิตบณัฑิต และโอกาสในการ
แข่งขนั 

3. ด าเนินงานตามแผนบริหารความเส่ียง ท่ีเป็นผลจากการวิเคราะห์และระบุปัจจยัเส่ียงท่ีเกิดจากปัจจยั
ภายนอก หรือปัจจยัท่ีไม่สามารถควบคุมได้ ท่ีส่งผลต่อการด าเนินงานตามพนัธกิจของคณะและให้
ระดบัความเส่ียงลดลงจากเดิม 

4. บริหารงานดว้ยหลกัธรรมาภิบาลอยา่งครบถว้นทั้ง 10 ประการท่ีอธิบายการด าเนินงานอยา่งชดัเจน 
5. คน้หาแนวปฏิบติัท่ีดีจากความรู้ทั้งท่ีมีอยู่ในตวับุคคล ทกัษะของผูมี้ประสบการณ์ตรง และแหล่งเรียนรู้

อ่ืนๆ ตามประเด็นความรู้ อย่างน้อยครอบคลุมพนัธกิจดา้นการผลิตบณัฑิตและดา้นการวิจยั จดัเก็บ
อยา่งเป็นระบบโดยเผยแพร่ออกมาเป็นลายลกัษณ์อกัษรและน ามาปรับใชใ้นการปฏิบติังานจริง 

6. การก ากบัติดตามผลการด าเนินงานตามแผนการบริหารและแผนพฒันาบุคลากรสายวิชาการและสาย
สนบัสนุน 
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7. ด าเนินงานดา้นการประกนัคุณภาพการศึกษาภายในตามระบบและกลไกท่ีเหมาะสมและสอดคลอ้งกบั
พนัธกิจและพฒันาการของคณะท่ีไดป้รับใหก้ารด าเนินงานดา้นการประกนัคุณภาพเป็นส่วนหน่ึงของ
การบริหารงานคณะตามปกติท่ีประกอบดว้ย การควบคุมคุณภาพ การตรวจสอบคุณภาพ และการ
ประเมินคุณภาพ 

 
เกณฑ์การประเมนิ 

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

1 ขอ้ 
มีการด าเนินการ 

2 ขอ้ 
มีการด าเนินการ 

3-4 ขอ้ 
มีการด าเนินการ 

5-6 ขอ้ 
มีการด าเนินการ 

7 ขอ้ 
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ตวับ่งช้ีที่   5.2 ระบบก ากบัการประกนัคุณภาพหลกัสูตร 
 
ชนิดของตวับ่งช้ี  กระบวนการ 
 
ค าอธิบายตวับ่งช้ี 
 บทบาทหนา้ท่ีของคณะในการก ากบัการประกนัคุณภาพการศึกษาระดบัหลกัสูตร มีการด าเนินการตั้งแต่
การควบคุมคุณภาพ การติดตามตรวจสอบคุณภาพ และการพฒันาคุณภาพ การพฒันาตวับ่งช้ีและเกณฑก์ารประเมิน 
จะมุ่งไปท่ีระบบการประกนัคุณภาพการศึกษามากกว่าการประเมินคุณภาพ เพ่ือให้สามารถส่งเสริม สนับสนุน 
ก ากบั ติดตาม การด าเนินงานใหเ้ป็นไปตามท่ีก าหนด สะทอ้นการจดัการศึกษาอยา่งมีคุณภาพ 
 
เกณฑ์มาตรฐาน 

1. มีระบบและกลไกในการก ากบัการด าเนินการประกนัคุณภาพหลกัสูตรใหเ้ป็นไปตามองคป์ระกอบการ
ประกนัคุณภาพหลกัสูตร 

2. มีคณะกรรมการก ากบั ติดตามการด าเนินงานใหเ้ป็นไปตามระบบท่ีก าหนดในขอ้ 1 และรายงานผลการ
ติดตามใหก้รรมการประจ าคณะเพ่ือพิจารณาทุกภาคการศึกษา 

3. มีการจดัสรรทรัพยากรเพ่ือสนับสนุนการด าเนินงานของหลกัสูตรให้เกิดผลตามองค์ประกอบการ
ประกนัคุณภาพหลกัสูตร 

4. มีการประเมินคุณภาพหลกัสูตรตามก าหนดเวลาทุกหลกัสูตร และรายงานผลการประเมินใหก้รรมการ
ประจ าคณะเพ่ือพิจารณา 

5. น าผลการประเมินและขอ้เสนอแนะจากกรรมการประจ าคณะมาปรับปรุงหลกัสูตรให้มีคุณภาพดีข้ึน
อยา่งต่อเน่ือง 

6. มีผลการประเมินคุณภาพทุกหลกัสูตรผา่นองคป์ระกอบท่ี 1 การก ากบัมาตรฐาน 
 

เกณฑ์การประเมนิ 
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการด าเนินการ 
1 ขอ้ 

มีการด าเนินการ 
2 ขอ้ 

มีการด าเนินการ 
3-4 ขอ้ 

มีการด าเนินการ 
5 ขอ้ 

มีการด าเนินการ 
6 ขอ้ 
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บทที่ 6 

ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดบัสถาบัน 

    

 ระดบัสถาบัน ประกอบดว้ย ผลการด าเนินงานระดบัหลกัสูตร ระดบัคณะ และเพ่ิมเติมตวับ่งช้ีท่ีด าเนินการในระดบั
สถาบนั จ านวน 13 ตวับ่งช้ี ดงัน้ี 
องค์ประกอบในการ
ประกนัคุณภาพคณะ 

ตวับ่งช้ี เกณฑ์พจิารณา 

1. การผลิตบณัฑิต 1.1 ผลการบริหารจดัการหลกัสูตรโดยรวม ค่ าเฉ ล่ียของระดับ คุณภาพของทุ ก
หลกัสูตรท่ีสถาบนัรับผิดชอบ 

1.2 อาจารยป์ระจ าสถาบนัท่ีมีคุณวฒิุปริญญาเอก ร้อยละของอาจารย์ประจ าสถาบันท่ีมี
คุณวฒิุปริญญาเอก 

1.3 อาจารย์ประจ าสถาบันท่ีด ารงต าแหน่งทาง
วชิาการ 

ร้อยละของอาจารยป์ระจ าสถาบนัท่ีด ารง
ต าแหน่งทางวชิาการ 

1.4 การบริการนกัศึกษาระดบัปริญญาตรี เกณฑม์าตรฐาน 6 ขอ้ 
1.5 กิจกรรมนกัศึกษาระดบัปริญญาตรี เกณฑม์าตรฐาน 6 ขอ้ 

2. การวจิยั 2.1 ระบบและกลไกการบริหารและพฒันางานวิจยั
หรืองานสร้างสรรค ์

เกณฑม์าตรฐาน 6 ขอ้ 

2.2 เงินสนบัสนุนงานวจิยัและงานสร้างสรรค ์ คะแนนเฉล่ียของคะแนนประเมินระดบั
คณะและหน่วยงานวจิยั 

2.3 ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าและ
นกัวจิยั 

คะแนนเฉล่ียของคะแนนประเมินระดบั
คณะและหน่วยงานวจิยั 

3. การบริการวชิาการ 3.1 การบริการวชิาการแก่สงัคม เกณฑม์าตรฐาน 6 ขอ้ 
4. การท านุบ ารุงศิลปะ
และวฒันธรรม 

4.1 ระบบและกลไกการท านุบ ารุงศิลปะและ
วฒันธรรม 

เกณฑม์าตรฐาน 7 ขอ้ 

5. การบริหารจดัการ 5.1 การบริหารของสถาบันเพ่ือการก ากับติดตาม
ผลลัพธ์ตามพนัธกิจ กลุ่มสถาบัน และเอกลักษณ์
ของคณะ 

เกณฑม์าตรฐาน 7 ขอ้ 

5.2 ผลการบริหารงานของคณะ คะแนนเฉล่ียของผลการประเมินระดับ
คณะทุกคณะ 

5.2 ระบบก ากับการประกันคุณภาพหลกัสูตรและ
คณะ 

เกณฑม์าตรฐาน 6 ขอ้ 
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องค์ประกอบที ่1 การผลติบัณฑิต 
 
 พนัธกิจท่ีส าคญัท่ีสุดของสถาบนัอุดมศึกษา คือ การผลิตบณัฑิต หรือการจดักิจกรรมการเรียนการสอนให้
ผูเ้รียนมีความรู้ในวิชาการและวิชาชีพ มีคุณลกัษณะตามหลกัสูตรท่ีก าหนด การเรียนการสอนในยุคปัจจุบนัใช้
หลกัการของการจดักระบวนการเรียนรู้ท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญั ดงันั้น พนัธกิจดงักล่าวจึงเก่ียวขอ้งกบัการบริหาร 
จดัการหลกัสูตรและการเรียนการสอน เร่ิมตั้งแต่การก าหนดปัจจยัน าเขา้ท่ีไดม้าตรฐานตามท่ีก าหนด ประกอบดว้ย 
การมีอาจารยท่ี์มีปริมาณและคุณภาพตามมาตรฐานหลกัสูตร มีกระบวนการบริหารจดัการการเรียนการสอนท่ีอาศยั 
หลกัการร่วมมือรวมพลงัของทุกฝ่ายท่ีเก่ียวขอ้งทั้งภายในและภายนอกสถาบนั 
 
ตวับ่งช้ี จ านวน 5 ตวับ่งช้ี คือ 
 ตวับ่งช้ีท่ี 1.1 ผลการบริหารจดัการหลกัสูตรโดยรวม 
 ตวับ่งช้ีท่ี 1.2 อาจารยป์ระจ าสถาบนัท่ีมีคุณวฒิุปริญญาเอก 
 ตวับ่งช้ีท่ี 1.3 อาจารยป์ระจ าสถาบนัท่ีด ารงต าแหน่งทางวิชาการ 
 ตวับ่งช้ีท่ี 1.4 การบริการนกัศึกษาระดบัปริญญาตรี 
 ตวับ่งช้ีท่ี 1.5 กิจกรรมนกัศึกษาระดบัปริญญาตรี 
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ตวับ่งช้ีที่  1.1 ผลการบริหารจดัการหลกัสูตรโดยรวม 
 
ชนิดของตวับ่งช้ี  ผลลพัธ์ 
 
ค าอธิบายตวับ่งช้ี 
 ผลการด าเนินการของทุกหลกัสูตรในสถาบัน ซ่ึงสามารถสะท้อนคุณภาพของบัณฑิตในหลกัสูตรท่ี
สถาบนัรับผิดชอบ 
 
เกณฑ์การประเมนิ 
 ค่าเฉล่ียของคะแนนประเมินของทุกหลกัสูตรท่ีสถาบนัรับผิดชอบ 
 
สูตรการค านวณ 
  

คะแนนท่ีได ้= 
 

 
 
หมายเหตุ หลกัสูตรท่ีไดรั้บการรับรองโดยระบบอ่ืนๆ ตามท่ีคณะกรรมการประกนัคุณภาพภายในระดบัอุดมศึกษา 
เห็นชอบ ไม่ตอ้งน าคะแนนการประเมินของหลกัสูตรนั้นมาค านวณในตวับ่งช้ีน้ี แต่ตอ้งรายงานผลการรับรองตาม 
ระบบนั้นๆ ในตวับ่งช้ีน้ีใหค้รบถว้น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ผลรมของค่าคะแนนประเมินของทุกหลกัสูตร 
 

  จ านวนหลกัสูตรทั้งหมดท่ีสถาบนัรับผดิชอบ 
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ตวับ่งช้ีที่ 1.2 อาจารย์ประจ าสถาบันที่มคุีณวุฒิปริญญาเอก 
 
ชนิดของตวับ่งช้ี  ปัจจยัน าเขา้ 
 
ค าอธิบายตวับ่งช้ี 
 การศึกษาระดบัอุดมศึกษาถือเป็นการศึกษาระดบัสูงสุดท่ีตอ้งการบุคลากรท่ีมีความรู้ความสามารถ และ
ความลุ่มลึกทางวิชาการ เพ่ือปฏิบัติพันธกิจส าคัญของสถาบันในการผลิตบัณฑิต ศึกษาวิจัยเพ่ือติดตาม 
ความกา้วหนา้ทางวิชาการและการพฒันาองคค์วามรู้ ดงันั้นสถาบนัจึงควรมีอาจารยท่ี์มีระดบัคุณวฒิุทางการศึกษาท่ี
ตรงหรือสมัพนัธ์กบัหลกัสูตรท่ีเปิดสอนในสดัส่วนท่ีเหมาะสมกบัพนัธกิจ หรือจุดเนน้ของหลกัสูตร  

 
เกณฑ์การประเมนิ 
 โดยการแปลงค่าร้อยละของอาจารยป์ระจ าสถาบนัท่ีมีคุณวฒิุปริญญาเอกเป็นคะแนนระหวา่ง 0-5 

1. เกณฑ์เฉพาะสถาบันกลุ่ม ข และ ค2 
 ค่าร้อยละของอาจารยป์ระจ าสถาบนัท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอกท่ีก าหนดใหเ้ป็นคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 40 ข้ึนไป 
 2. เกณฑ์เฉพาะสถาบันกลุ่ม ค1 และ ง 
 ค่าร้อยละของอาจารยป์ระจ าสถาบนัท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอกท่ีก าหนดใหเ้ป็นคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 80 ข้ึนไป 
 
สูตรการค านวณ 

1.  ค านวณค่าร้อยละของอาจารยป์ระจ าสถาบนัท่ีมีคุณวฒิุปริญญาเอก ตามสูตร 
 
 
 
 
2.  แปลงค่าร้อยละท่ีค านวณไดใ้นขอ้ 1 เทียบกบัคะแนนเต็ม 5 
 
คะแนนท่ีได ้=  
 
 
 
 
 

 

จ านวนอาจารยป์ระจ าสถาบนัท่ีมีคุณวฒิุปริญญาเอก 
 

          จ านวนอาจารยป์ระจ าสถาบนัทั้งหมด 
X 100 

                 ร้อยละของอาจารยป์ระจ าสถาบนัท่ีมีคุณวฒิุปริญญาเอก 
 

ร้อยละของอาจารยป์ระจ าสถาบนัท่ีมีคุณวฒิุปริญญาเอกท่ีก าหนดใหเ้ป็นคะแนนเตม็ 5 
X 5 
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หมายเหตุ 
1. คุณวุฒิปริญญาเอกพิจารณาจากระดบัคุณวุฒิท่ีไดรั้บหรือเทียบเท่าตามหลกัเกณฑก์ารพิจารณาคุณวุฒิ

ของกระทรวงศึกษาธิการ กรณีท่ีมีการปรับวุฒิการศึกษาให้มีหลกัฐานการส าเร็จการศึกษาภายในรอบปีการศึกษา
นั้น ทั้งน้ี อาจใชคุ้ณวฒิุอ่ืนเทียบเท่าคุณวฒิุปริญญาเอกไดส้ าหรับกรณีท่ีบางสาขาวิชาชีพมีคุณวฒิุอ่ืนท่ีเหมาะสมกว่า 
ทั้งน้ีตอ้งไดรั้บความเห็นชอบจากคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

2. การนบัจ านวนอาจารยป์ระจ า ใหน้บัตามปีการศึกษาและนบัทั้งท่ีปฏิบติังานจริงและลาศึกษาต่อ ในกรณี
ท่ีมีอาจารยบ์รรจุใหม่ให้ค านวณตามเกณฑ์อาจารยป์ระจ าท่ีระบุในค าช้ีแจงเก่ียวกบัการนบัจ านวนอาจารยป์ระจ า
และ นกัวิจยั 
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ตวับ่งช้ีที่ 1.3 อาจารย์ประจ าสถาบันที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ 
 
ชนิดของตวับ่งช้ี  ปัจจยัน าเขา้ 
 
ค าอธิบายตวับ่งช้ี 
 สถาบนัอุดมศึกษาถือเป็นขุมปัญญาของประเทศ และมีความรับผิดชอบท่ีจะตอ้งส่งเสริมให้อาจารยใ์น
สถาบนัท าการศึกษาวิจยัเพ่ือแสวงหาและพฒันาองคค์วามรู้ในศาสตร์สาขาวิชาต่างๆ อย่างต่อเน่ือง เพ่ือน าไปใชใ้น 
การเรียนการสอน รวมทั้งการแกไ้ขปัญหาและพฒันาประเทศ การด ารงต าแหน่งทางวิชาการเป็นส่ิงสะทอ้นการ
ปฏิบติังานดงักล่าวของอาจารยต์ามพนัธกิจ  

 
เกณฑ์การประเมนิ 
 โดยการแปลงค่าร้อยละของอาจารยป์ระจ าสถาบนัท่ีด ารงต าแหน่งทางวิชาการเป็นคะแนนระหวา่ง 0-5 

1. เกณฑ์เฉพาะสถาบันกลุ่ม ข และ ค2 
 ค่าร้อยละของอาจารย์ประจ าสถาบันท่ีด ารงต าแหน่งผู ้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และ
ศาสตราจารยร์วมกนั ท่ีก าหนดใหเ้ป็นคะแนนเตม็ 5 = ร้อยละ 60 ข้ึนไป 
 2. เกณฑ์เฉพาะสถาบันกลุ่ม ค1 และ ง 
 ค่าร้อยละของอาจารย์ประจ าสถาบันท่ีด ารงต าแหน่งผู ้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และ
ศาสตราจารยร์วมกนั ท่ีก าหนดใหเ้ป็นคะแนนเตม็ 5 = ร้อยละ 80 ข้ึนไป 
 
สูตรการค านวณ 

1. ค านวณค่าร้อยละของอาจารยป์ระจ าสถาบนัท่ีด ารงต าแหน่งทางวิชาการ ตามสูตร 
 
 
 
 
2. แปลงค่าร้อยละท่ีค านวณไดใ้นขอ้ 1 เทียบกบัคะแนนเต็ม 5 
 
คะแนนท่ีได ้=  
 

 
 
 

   จ านวนอาจารยป์ระจ าสถาบนัท่ีด ารงต าแหน่งทางวชิาการ 
 

                 จ านวนอาจารยป์ระจ าสถาบนัทั้งหมด 
X 100 

                   ร้อยละของอาจารยป์ระจ าสถาบนัท่ีด ารงต าแหน่งทางวชิาการ 
 

ร้อยละของอาจารยป์ระจ าสถาบนัท่ีด ารงต าแหน่งทางวชิาการท่ีก าหนดใหเ้ป็นคะแนนเตม็ 5 
X 5 
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ตวับ่งช้ีที่ 1.4 การบริการนักศึกษาระดบัปริญญาตรี 
 
ชนิดของตวับ่งช้ี  กระบวนการ 
 
ค าอธิบายตวับ่งช้ี 
 สถาบันอุดมศึกษาควรจดับริการด้านต่างๆ ให้นักศึกษาอย่างครบถว้นตั้งแต่การให้ค าปรึกษา ทั้ งดา้น
วิชาการและการใชชี้วิต จดับริการขอ้มูลหน่วยงานท่ีให้บริการ เช่น ทุนกูย้ืมการศึกษา แหล่งทุนการศึกษาต่อ การ
บริการจดัหางาน แหล่งขอ้มูลการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ การเตรียมความพร้อมเพ่ือการท างานเม่ือส าเร็จการศึกษา 
ขอ้มูลข่าวสาร ความเคล่ือนไหวในและนอกสถาบนัท่ีจ าเป็นแก่นกัศึกษาและศิษยเ์ก่า  
 
เกณฑ์มาตรฐาน 
 1. จดับริการใหค้ าปรึกษา แนะแนวดา้นการใชชี้วิต และการเขา้สู่อาชีพแก่นกัศึกษาในสถาบนั 

2. มีการให้ขอ้มูลของหน่วยงานท่ีให้บริการ กิจกรรมพิเศษนอกหลกัสูตร แหล่งงานทั้งเต็มเวลาและนอก
เวลาแก่นกัศึกษา 

 3. จดักิจกรรมเตรียมความพร้อมเพ่ือการท างานเม่ือส าเร็จการศึกษาแก่นกัศึกษา 
4. ประเมินคุณภาพของการจัดกิจกรรมและการจัดบริการในข้อ 1-3 ทุกข้อไม่ต ่ ากว่า 3.51 จาก          
คะแนนเตม็ 5 

5. น าผลการประเมินจากขอ้ 4 มาปรับปรุงพฒันาการใหบ้ริการและการใหข้อ้มูล เพ่ือส่งใหผ้ลการประเมิน
สูงข้ึนหรือเป็นไปตามความคาดหวงัของนกัศึกษา 

 6. ใหข้อ้มูลและความรู้ท่ีเป็นประโยชนแ์ก่ศิษยเ์ก่า 
 

เกณฑ์การประเมนิ 
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการด าเนินการ 
1 ขอ้ 

มีการด าเนินการ 
2 ขอ้ 

มีการด าเนินการ 
3-4 ขอ้ 

มีการด าเนินการ 
5 ขอ้ 

มีการด าเนินการ 
6 ขอ้ 
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ตวับ่งช้ีที่ 1.5 กจิกรรมนักศึกษาระดบัปริญญาตรี 
 
ชนิดของตวับ่งช้ี  กระบวนการ 
 
ค าอธิบายตวับ่งช้ี 
 สถาบนัอุดมศึกษาตอ้งส่งเสริมให้มีการจดักิจกรรมนกัศึกษาต่างๆ อย่างเหมาะสมและครบถว้น กิจกรรม
นักศึกษา หมายถึงกิจกรรมเสริมหลกัสูตรท่ีด าเนินการทั้งโดยสถาบนัและโดยองค์กรนักศึกษา เป็นกิจกรรมท่ี
ผูเ้ขา้ร่วมจะมีโอกาส ไดรั้บการพฒันาสติปัญญา สังคม อารมณ์ ร่างกาย และคุณธรรมจริยธรรม สอดคลอ้งกบั
คุณลกัษณะบณัฑิตท่ีพึงประสงค ์ 
 
เกณฑ์มาตรฐาน 

1. จดัท าแผนการจดักิจกรรมพฒันานักศึกษาในภาพรวมของสถาบนัโดยให้นักศึกษามีส่วนร่วมในการ
จดัท าแผนและการจดักิจกรรม 

2. ในแผนการจดักิจกรรมพฒันานกัศึกษา ใหด้ าเนินกิจกรรมในประเภทต่อไปน้ีใหค้รบถว้น 
  - กิจกรรมส่งเสริมคุณลกัษณะบณัฑิตท่ีพึงประสงคท่ี์ก าหนดโดยสถาบนั 
  - กิจกรรมกีฬา หรือการส่งเสริมสุขภาพ 
  - กิจกรรมบ าเพญ็ประโยชน ์หรือรักษาส่ิงแวดลอ้ม 
  - กิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรม 
  - กิจกรรมส่งเสริมศิลปะและวฒันธรรม 

 3. จดักิจกรรมใหค้วามรู้และทกัษะการประกนัคุณภาพการศึกษาแก่นกัศึกษา 
4. ทุกกิจกรรมท่ีด าเนินการ มีการประเมินผลความส าเร็จตามวตัถุประสงค์ของกิจกรรมและน าผลการ
ประเมินมาปรับปรุงการด าเนินงานคร้ังต่อไป 

5. ประเมินความส าเร็จตามวตัถุประสงคข์องแผนการจดักิจกรรมพฒันานกัศึกษา 
 6. น าผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือปรับปรุงการจดักิจกรรมเพ่ือพฒันานกัศึกษา 

 
เกณฑ์การประเมนิ 

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

1 ขอ้ 
มีการด าเนินการ 

2 ขอ้ 
มีการด าเนินการ 

3-4 ขอ้ 
มีการด าเนินการ 

5 ขอ้ 
มีการด าเนินการ 

6 ขอ้ 
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องค์ประกอบที ่2 การวจิัย 
 

สถาบนัอุดมศึกษาแต่ละแห่งอาจมีจุดเนน้ในเร่ืองการวิจยัท่ีแตกต่างกนัข้ึนกบัสภาพแวดลอ้มและความ
พร้อม ของแต่ละสถาบนั อย่างไรก็ตาม ทุกสถาบันอุดมศึกษาจ าเป็นตอ้งมีพนัธกิจน้ีเป็นส่วนหน่ึงของพนัธกิจ
สถาบนั ดงันั้น จึงตอ้งมีระบบและกลไกควบคุมให้สามารถด าเนินการในพนัธกิจดา้นน้ีอย่างมีประสิทธิภาพและ
คุณภาพตามจุดเนน้ เฉพาะของแต่ละสถาบนั เพ่ือใหไ้ดผ้ลงานวิจยัและงานสร้างสรรคท่ี์เกิดประโยชน ์์การวิจยัจะ
ประสบความส าเร็จและ เกิดประโยชน์จ าเป็นตอ้งมีส่วนประกอบท่ีส าคญั 3 ประการ คือ 1) สถาบนัตอ้งมีแผนการ
วิจยั มีระบบและกลไก ตลอดจนมีการสนบัสนุนทรัพยากรให้สามารถด าเนินการไดต้ามแผน 2) คณาจารยมี์ส่วน
ร่วมในการวิจยัอยา่งเขม้แข็ง โดยบูรณาการงานวิจยักบัการจดัการเรียนการสอน และพนัธกิจดา้นอ่ืนๆ ของสถาบนั 
และ 3) ผลงานวิจยัมีคุณภาพ มีประโยชน ์สนองยุทธศาสตร์ของชาติและมีการเผยแพร่อยา่งกวา้งขวาง 
 
ตวับ่งช้ี  จ านวน 3 ตวับ่งช้ี คือ 
  ตวับ่งช้ีท่ี 2.1 ระบบและกลไกการบริหารและพฒันางานวิจยัหรืองานสร้างสรรค ์
  ตวับ่งช้ีท่ี 2.2 เงินสนบัสนุนงานวิจยัและงานสร้างสรรค ์
  ตวับ่งช้ีท่ี 2.3 ผลงานวิชาการของอาจารยป์ระจ าและนกัวิจยั 
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ตวับ่งช้ีที่ 2.1 ระบบและกลไกการบริหารและพฒันางานวจิยัหรืองานสร้างสรรค์ 
 
ชนิดของตวับ่งช้ี  กระบวนการ 
 

ค าอธิบายตวับ่งช้ี 
 สถาบันอุดมศึกษาตอ้งมีการบริหารจดัการงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ท่ีมีคุณภาพโดยมีแนวทางการ
ด าเนินงานท่ีเป็นระบบและมีกลไกส่งเสริมสนบัสนุนครบถว้นเพ่ือให้สามารถด าเนินการไดต้ามแผนท่ีก าหนดไว ้
ทั้ง การสนบัสนุนดา้นการจดัหาแหล่งทุนวิจยัและการจดัสรรทุนวิจยัจากงบประมาณของสถาบนัให้กบับุคลากร 
ส่งเสริม พฒันาสมรรถนะแก่อาจารยแ์ละนักวิจัย การสนับสนุนทรัพยากรท่ีจ าเป็นซ่ึงรวมถึงทรัพยากรบุคคล 
ทรัพยากรการเงิน เคร่ืองมืออุปกรณ์ท่ีเก่ียวขอ้งต่างๆ ตลอดจนจดัระบบสร้างขวญัและก าลงัใจแก่นักวิจยัอย่าง
เหมาะสม ตลอดจนมีระบบและกลไกเพ่ือช่วยในการคุม้ครองสิทธ์ิของงานวิจยัหรืองานสร้างสรรค์ท่ีน าไปใช้
ประโยชน ์
 

เกณฑ์มาตรฐาน 
1. มีระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารงานวิจยัท่ีสามารถน าไปใชป้ระโยชน์ในการบริหารงานวิจยัหรืองาน
สร้างสรรค ์

2. สนบัสนุนพนัธกิจดา้นการวิจยัหรืองานสร้างสรรคใ์นประเดน็ต่อไปน้ี 
- หอ้งปฏิบติัการวิจยัหรืองานสร้างสรรค ์หรือหน่วยวิจยัหรืองานสร้างสรรค ์หรือศูนยเ์คร่ืองมือ 
หรือศูนยใ์หค้ าปรึกษาและสนบัสนุนการวิจยั 

  - หอ้งสมุดหรือแหล่งคน้ควา้ขอ้มูลสนบัสนุนการวิจยัหรืองานสร้างสรรค ์
- ส่ิงอ านวยความสะดวกหรือการรักษาความปลอดภยัในการวิจยัหรือการผลิตงานสร้างสรรค ์
เช่น ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ระบบรักษาความปลอดภยัในหอ้งปฏิบติัการ 

- กิจกรรมวิชาการท่ีส่งเสริมงานวิจยัหรืองานสร้างสรรค ์เช่น การจดัประชุมวิชาการ การจดัแสดง
งานสร้างสรรค์ การจัดให้มีศาสตราจารย์อาคันตุกะหรือศาสตราจารย์รับเชิญ (Visiting 
Professor) 

 3. จดัสรรงบประมาณของสถาบนั เพ่ือเป็นทุนวิจยัหรืองานสร้างสรรค์ 
4. จดัสรรงบประมาณเพ่ือสนบัสนุนการเผยแพร่ผลงานวิจยัหรืองานสร้างสรรคใ์นการประชุมวิชาการหรือ
การตีพิมพใ์นวารสารระดบัชาติหรือนานาชาติ และมีการเผยแพร่ผลงานวิจยัหรืองานสร้างสรรคใ์นการ
ประชุมวิชาการหรือการตีพิมพใ์นวารสารระดบัชาติหรือนานาชาติ 

5. มีการพฒันาสมรรถนะอาจารยแ์ละนักวิจยั มีการสร้างขวญัและก าลงัใจตลอดจนยกย่องอาจารยแ์ละ
นกัวิจยัท่ีมีผลงานวิจยัหรืองานสร้างสรรคดี์เด่น 

6. มีระบบและกลไกเพ่ือช่วยในการคุม้ครองสิทธ์ของงานวิจยัหรืองานสร้างสรรค์ท่ีน าไปใช้ประโยชน์
และด าเนินการตามระบบท่ีก าหนด 
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เกณฑ์การประเมนิ 
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการด าเนินการ 
1 ขอ้ 

มีการด าเนินการ 
2 ขอ้ 

มีการด าเนินการ 
3-4 ขอ้ 

มีการด าเนินการ 
5 ขอ้ 

มีการด าเนินการ 
6 ขอ้ 
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ตวับ่งช้ีที่ 2.2 เงนิสนับสนุนงานวจิัยและงานสร้างสรรค์ 
 
ชนิดของตวับ่งช้ี ปัจจยัน าเขา้ 
 
ค าอธิบายตวับ่งช้ี 
 ปัจจยัส าคญัท่ีส่งเสริมสนบัสนุนใหเ้กิดการผลิตงานวิจยัหรืองานสร้างสรรคใ์นสถาบนัอุดมศึกษา คือ เงิน
สนบัสนุนงานวิจยัหรืองานสร้างสรรค์ ดงันั้น สถาบนัอุดมศึกษาจึงตอ้งจดัสรรเงินจากภายในสถาบนัและท่ีไดรั้บ
จากภายนอกสถาบนัเพ่ือสนับสนุนการท าวิจยัหรืองานสร้างสรรค์อย่างมีประสิทธิภาพตามสภาพแวดลอ้มและ
จุดเนน้ ของสถาบนั 
 นอกจากนั้นเงินทุนวิจยัหรืองานสร้างสรรคท่ี์สถาบนัไดรั้บจากแหล่งทุนภายนอกสถาบนัยงัเป็นตวับ่งช้ีท่ี
ส าคญั ท่ีแสดงถึงศกัยภาพดา้นการวิจยัของสถาบนั โดยเฉพาะคณะท่ีอยูใ่นกลุ่มท่ีเนน้การวิจยั 
 
เกณฑ์การประเมนิ 
 คะแนนท่ีไดใ้นระดบัสถาบนั เป็นค่าเฉล่ียของคะแนนผลการประเมิน (เงินสนับสนุนงานวิจยัหรืองาน
สร้างสรรคจ์ากภายในและภายนอกสถาบนั) ของทุกคณะและหน่วยงานวิจยัในสถาบนั 
  
สูตรการค านวณ 

 
คะแนนท่ีได ้= 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     ผลรวมของผลการประเมินเงินสนบัสนุนงานวจิยัของทุกคณะและหน่วยงานวจิยั 
 

                             จ านวนคณะและหน่วยงานวจิยัทั้งหมดของสถาบนั 
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ตวับ่งช้ีที่ 2.3 ผลงานทางวชิาการของอาจารย์ประจ าและนักวจิัย 
 
ชนิดของตวับ่งช้ี ผลลพัธ์ 
 
ค าอธิบายตวับ่งช้ี 
 ผลงานทางวิชาการเป็นขอ้มูลท่ีส าคญัในการแสดงให้เห็นว่าอาจารยป์ระจ าและนกัวิจยัไดส้ร้างสรรคข้ึ์น
เพ่ือแสดงใหเ้ห็นถึงความกา้วหนา้ทางวิชาการและการพฒันาองคค์วามรู้อยา่งต่อเน่ือง เป็นผลงานท่ีมีคุณค่า สมควร
ส่งเสริมใหมี้การเผยแพร่และน าไปใชป้ระโยชน์ทั้งเชิงวิชาการและการแข่งขนัของประเทศ ผลงานทางวิชาการ อยู่
ในรูปของบทความวิจยัหรือบทความทางวิชาการท่ีตีพิมพใ์นรายงานสืบเน่ืองจากการประชุมวิชาการระดบัชาติหรือ
ระดบันานาชาติ ตีพิมพใ์นวารสารวิชาการท่ีปรากฏในฐานขอ้มูล TCI หรือ Scopus หรือตามประกาศ ก.พ.อ. หรือ 
ระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษา วา่ดว้ยหลกัเกณฑก์ารพิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับการเผยแพร่ผลงาน
ทางวิชาการ พ.ศ. 2556 ผลงานไดรั้บการจดอนุสิทธิบตัรหรือสิทธิบตัร หรือเป็นผลงานทางวิชาการรับใชส้ังคมท่ี
ผา่น การประเมินต าแหน่งทางวิชาการแลว้ ผลงานท่ีท าร่วมกบัอุตสาหกรรมท่ีผ่านการประเมินต าแหน่งทางวิชาการ
แลว้ ต าราหรือหนังสือท่ีใช้ในการขอผลงานทางวิชาการและผ่านการพิจารณาตามเกณฑ์การขอต าแหน่งทาง
วิชาการแลว้ โดยมีวิธีการคิด ดงัน้ี 
 
เกณฑ์การประเมนิ 
 คะแนนท่ีไดใ้นระดบัสถาบันเป็นค่าเฉล่ียของคะแนนผลการประเมินผลงานทางวิชาการของอาจารย์
ประจ าและนกัวิจยัของทุกคณะและหน่วยงานวิจยัในสถาบนั 
 
สูตรการค านวณ 

 
คะแนนท่ีได ้= 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

   ผลรวมของคะแนนผลการประเมินผลงานทางวชิาการของทุกคณะและหน่วยงานวจิยั 
 

                       จ  านวนคณะและหน่วยงานวจิยัทั้งหมดในสถาบนั 
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องค์ประกอบที ่3 การบริการวชิาการ 
 
การบริการทางวิชาการแก่สังคมเป็นหน่ึงในภารกิจหลกัของสถาบนัอุดมศึกษา สถาบนัพึงให้บริการทาง

วิชาการแก่ชุมชน สังคม และประเทศชาติ ในรูปแบบต่างๆ ตามความถนดัและในดา้นท่ีสถาบนัมีความเช่ียวชาญ 
การให้บริการทางวิชาการอาจให้เปล่าโดยไม่คิดค่าใชจ่้ายหรืออาจคิดค่าใชจ่้ายตามความเหมาะสม โดยใหบ้ริการ  
ทั้งหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน หน่วยงานอิสระ หน่วยงานสาธารณ ชุมชน และสังคมโดยกวา้ง รูปแบบ     
การให้บริการทางวิชาการมีความหลากหลาย เช่น การอนุญาตให้ใชป้ระโยชน์ทรัพยากรของสถาบนั เป็นแหล่ง
อา้งอิงทางวิชาการ ใหค้ าปรึกษา ใหก้ารอบรม จดัประชุมหรือสมัมนาวิชาการ ท างานวิจยัเพ่ือตอบค าถามต่างๆ หรือ
เพ่ือช้ีแนะสังคมการใหบ้ริการทางวิชาการ นอกจากเป็นการท าประโยชน์ใหส้ังคมแลว้ สถาบนัยงัไดรั้บประโยชน์
ในดา้นต่างๆ คือ เพ่ิมพูนความรู้และประสบการณ์ของอาจารยอ์นัจะน ามาสู่การพฒันาหลกัสูตร มีการบูรณาการ  
เพ่ือใช้ประโยชน์ทางดา้นการจดัการเรียนการสอนและการวิจยั พฒันาต าแหน่งทางวิชาการของอาจารย ์สร้าง
เครือข่ายกบัหน่วยงานต่างๆ ซ่ึงเป็นแหล่งงานของนกัศึกษาและเป็นการสร้างรายไดข้องสถาบนัจากการให้บริการ   
ทางวิชาการดว้ย 
 
ตวับ่งช้ี  จ านวน 1 ตวับ่งช้ี คือ 
  ตวับ่งช้ีท่ี 3.1 การบริการวิชาการแก่สงัคม 
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ตวับ่งช้ีที่   3.1 การบริการวชิาการแก่สังคม 
 
ชนิดของตวับ่งช้ี  กระบวนการ 
 
ค าอธิบายตวับ่งช้ี 
 การบริการวิชาการเป็นภารกิจหลกัอีกอย่างหน่ึงของสถาบนัอุดมศึกษา สถาบนัควรค านึงถึงกระบวนการ
ในการให้บริการวิชาการแก่สังคม โดยศึกษาความตอ้งการของกลุ่มเป้าหมาย น ามาจดัท าแผนบริการวิชาการ
ประจ าปี ทั้งการบริการวิชาการท่ีท าให้เกิดรายไดแ้ละการบริการวิชาการท่ีสถาบนัจดัท าเพ่ือสร้างประโยชน์แก่
ชุมชน โดยมีการประเมินความส าเร็จของการบริการวิชาการ และน ามาจดัท าเป็นแผนการใช้ประโยชน์จนเกิด
ผลลพัธ์ท่ีสร้างความพึงพอใจต่อชุมชนและสงัคมอยา่งต่อเน่ืองและยัง่ยืน 
 
เกณฑ์มาตรฐาน 

1. ก าหนดชุมชนหรือองคก์ารเป้าหมายของการใหบ้ริการทางวิชาการแก่สังคมโดยมีความร่วมมือระหว่าง
คณะหรือหน่วยงานเทียบเท่า 

2. จดัท าแผนบริการวิชาการโดยมีส่วนร่วมจากชุมชุนหรือองคก์ารเป้าหมายท่ีก าหนดในขอ้ 1 
 3. ชุมชนหรือองคก์ารเป้าหมายไดรั้บการพฒันาและมีความเขม้แขง็ท่ีมีหลกัฐานท่ีปรากฏชดัเจน 

4. ชุมชนหรือองคก์ารเป้าหมายด าเนินการพฒันาตนเองอยา่งต่อเน่ือง 
5. สถาบนัสามารถสร้างเครือข่ายความร่วมมือกบัหน่วยงานภายนอกในการพฒันาชุมชนหรือองค์การ

เป้าหมาย 
6. ทุกคณะมีส่วนร่วมในการด าเนินการตามแผนบริการทางวิชาการแก่สังคมของสถาบนัตามขอ้ 2 โดยมี

จ านวนอาจารยเ์ขา้ร่วมไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 5 ของอาจารยท์ั้งหมดของสถาบนั ทั้งน้ีตอ้งมีอาจารยม์าจาก
ทุกคณะ 

 
เกณฑ์การประเมนิ 

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

1 ขอ้ 
มีการด าเนินการ 

2 ขอ้ 
มีการด าเนินการ 

3-4 ขอ้ 
มีการด าเนินการ 

5 ขอ้ 
มีการด าเนินการ 

6 ขอ้ 
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องค์ประกอบที ่4 การท านุบ ารุงศิลปะและวฒันธรรม 
 

การท านุบ ารุงศิลปะและวฒันธรรมถือเป็นพนัธกิจส าคัญประการหน่ึงของสถาบันอุดมศึกษา ดังนั้น
สถาบนัอุดมศึกษาจึงตอ้งมีระบบและกลไกการด าเนินงานดา้นน้ีให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและคุณภาพ โดย
อาจมีจุดเนน้เฉพาะท่ีแตกต่างกนัตามปรัชญา และธรรมชาติของแต่ละสถาบนั และมีการบูรณาการเขา้กบัพนัธกิจ
อ่ืนๆ โดยเฉพาะการผลิตบัณฑิต รวมทั้ งมีการจดักิจกรรมท่ีฟ้ืนฟู อนุรักษ์ สืบสาน พัฒนา เผยแพร่ศิลปะและ
วฒันธรรม สร้างสรรค ์ส่งเสริมภูมิปัญญาทอ้งถ่ินใหเ้ป็นรากฐานการพฒันาองคค์วามรู้ท่ีดีข้ึน 
 
ตวับ่งช้ี  จ านวน 1 ตวับ่งช้ี คือ 
  ตวับ่งช้ีท่ี 4.1 ระบบและกลไกการท านุบ ารุงศิลปะและวฒันธรรม 
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ตวับ่งช้ีที่   4.1 ระบบและกลไกการท านุบ ารุงศิลปะและวฒันธรรม 
 
ชนิดของตวับ่งช้ี  กระบวนการ 
 
ค าอธิบายตวับ่งช้ี 
 สถาบนัอุดมศึกษาตอ้งมีนโยบาย แผนงาน โครงสร้าง และการบริหารจดัการงานท านุบ ารุงศิลปะและ
วฒันธรรม ทั้งการอนุรักษ ์ฟ้ืนฟู สืบสาน เผยแพร่วฒันธรรมไทย ภูมิปัญญาทอ้งถ่ินตามจุดเนน้ของสถาบนัอย่างมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
 
เกณฑ์มาตรฐาน 

1. ก าหนดผูรั้บผิดชอบในการท านุบ ารุงศิลปะและวฒันธรรม 
2. จดัท าแผนดา้นท านุบ ารุงศิลปะและวฒันธรรม และก าหนดตวับ่งช้ีวดัความส าเร็จตามวตัถุประสงคข์อง
แผน รวมทั้งจดัสรรงบประมาณเพ่ือใหส้ามารถด าเนินการไดต้ามแผน 

 3. ก ากบัติดตามใหมี้การด าเนินงานตามแผนดา้นท านุบ ารุงศิลปะและวฒันธรรม 
4. ประเมินความส าเร็จตามตวับ่งช้ีท่ีวดัความส าเร็จตามวตัถุประสงค์ของแผนดา้นท านุบ ารุงศิลปะและ
วฒันธรรม 

5. น าผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือกิจกรรมดา้นท านุบ ารุงศิลปะและวฒันธรรม 
6. เผยแพร่กิจกรรมหรือการบริการดา้นท านุบ ารุงศิลปะและวฒันธรรมต่อสาธารณชน 
7. ก าหนดหรือสร้างมาตรฐานดา้นศิลปะและวฒันธรรมซ่ึงเป็นท่ียอมรับในระดบัชาติ 
 

เกณฑ์การประเมนิ 
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการด าเนินการ 
1 ขอ้ 

มีการด าเนินการ 
2 ขอ้ 

มีการด าเนินการ 
3-4 ขอ้ 

มีการด าเนินการ 
5 ขอ้ 

มีการด าเนินการ 
6-7 ขอ้ 
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องค์ประกอบที ่5 การบริหารจัดการ 
 
สถาบนัอุดมศึกษาตอ้งให้ความส าคญักบัการบริหารจดัการ โดยมีสภามหาวิทยาลยัท าหนา้ท่ีในการก ากบั

ดูแลการท างานของสถาบนัใหมี้ประสิทธิภาพ สถาบนัอุดมศึกษาจะตอ้งบริหารจดัการดา้นต่างๆ ใหมี้คุณภาพ เช่น 
ทรัพยากรบุคคล ระบบฐานขอ้มูล การบริหารความเส่ียง การบริหารการเปล่ียนแปลง การบริหารทรัพยากรทั้งหมด 
ฯลฯ เพ่ือสมัฤทธ์ิผลตามเป้าหมายท่ีก าหนดไว ้โดยใชห้ลกัธรรมาภิบาล (Good Governance) 
 
ตวับ่งช้ี  จ านวน 2 ตวับ่งช้ี คือ 

ตวับ่งช้ีท่ี 5.1 การบริหารของสถาบนัเพ่ือการก ากบัติดตามผลลพัธ์ตามพนัธกิจ กลุ่มสถาบนั 
และเอกลกัษณ์ของสถาบนั 

ตวับ่งช้ีท่ี 5.2 ผลการบริหารงานของคณะ 
ตวับ่งช้ีท่ี 5.3 ระบบก ากบัการประกนัคุณภาพหลกัสูตรและคณะ 
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ตวับ่งช้ีที่   5.1 การบริหารของคณะเพ่ือการก ากับติดตามผลลัพธ์ตามพันธกิจ กลุ่มสถาบันและเอกลักษณ์      
ของสถาบัน 

 
ชนิดของตวับ่งช้ี  กระบวนการ 
 
ค าอธิบายตวับ่งช้ี 
 สถาบนัอุดมศึกษามีพนัธกิจหลกั คือ การเรียนการสอน การวิจยั การบริการทางวิชาการแก่สังคม และการ
ท านุบ ารุงศิลปะและวฒันธรรม ในการด าเนินพนัธกิจหลกั สถาบันอุดมศึกษาจ าเป็นตอ้งมีการจดัท าแผนเพ่ือ
ก าหนดทิศทางการพฒันาและการด าเนินงานของสถาบนัใหส้อดคลอ้งกบัเป้าหมายและกลุ่มสถาบนัตลอดจนมีการ
บริหารทั้งดา้นบุคลากร การเงิน ความเส่ียงและการประกนัคุณภาพการศึกษา เพ่ือสนบัสนุนการด าเนินงานตามพนัธ
กิจหลกัใหบ้รรลุตามเป้าหมายท่ีก าหนดไว ้
 
เกณฑ์มาตรฐาน 

1. พฒันาแผนกลยุทธ์จากผลการวิเคราะห์ SWOT กบัวิสัยทศัน์ของสถาบนั และพฒันาไปสู่แผนกลยุทธ์
ทางการเงินและแผนปฏิบติัการประจ าปีตามกรอบเวลาเพ่ือให้บรรลุผลตามตวับ่งช้ีและเป้าหมายของ
แผนกลยทุธ์ 

2. การก ากบัติดตามส่งเสริมสนบัสนุนใหทุ้กคณะด าเนินการวิเคราะห์ขอ้มูลทางการเงินท่ีประกอบไปดว้ย
ตน้ทุนต่อหน่วยในแต่ละหลกัสูตร สัดส่วนค่าใชจ่้ายเพ่ือพฒันานกัศึกษา อาจารย ์บุคลากร การจดัการ
เรียนการสอนอย่างต่อเน่ือง เพ่ือวิเคราะห์ความคุ้มค่าของการบริหารหลักสูตร ประสิทธิภาพ 
ประสิทธิผลในการผลิตบณัฑิต และโอกาสในการแข่งขนั 

3. ด าเนินงานตามแผนบริหารความเส่ียง ท่ีเป็นผลจากการวิเคราะห์และระบุปัจจยัเส่ียงท่ีเกิดจากปัจจยั
ภายนอก หรือปัจจยัท่ีไม่สามารถควบคุมได ้ท่ีส่งผลต่อการด าเนินงานตามพนัธกิจของสถาบนัและให้
ระดบัความเส่ียงลดลงจากเดิม 

4. บริหารงานดว้ยหลกัธรรมาภิบาลอยา่งครบถว้นทั้ง 10 ประการท่ีอธิบายการด าเนินงานอยา่งชดัเจน 
5. การก ากบัติดตามส่งเสริมสนบัสนุนใหทุ้กหน่วยงานในสถาบนัมีการด าเนินการจดัการความรู้ตามระบบ 
6. การก ากบัติดตามผลการด าเนินงานตามแผนการบริหารและแผนพฒันาบุคลากรสายวิชาการและสาย

สนบัสนุน 
7. การก ากบัติดตามส่งเสริมสนบัสนุนใหทุ้กหน่วยงานในสถาบนัมีการด าเนินงานดา้นการประกนัคุณภาพ

ภายในตามระบบและกลไกท่ีสถาบนัก าหนด ประกอบดว้ย การควบคุมคุณภาพ การตรวจสอบคุณภาพ 
และการประเมินคุณภาพ 

 
 



136 
 

คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 
 

เกณฑ์การประเมนิ 
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการด าเนินการ 
1 ขอ้ 

มีการด าเนินการ 
2 ขอ้ 

มีการด าเนินการ 
3-4 ขอ้ 

มีการด าเนินการ 
5-6 ขอ้ 

มีการด าเนินการ 
7 ขอ้ 
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ตวับ่งช้ีที่ 5.2 ผลการบริหารงานของคณะ 
 
ชนิดของตวับ่งช้ี  กระบวนการ 
 
ค าอธิบายตวับ่งช้ี 
 ผลการด าเนินงานของคณะจะสามารถสะทอ้นไดว้า่ในแต่ละสถาบนัไดมี้การก ากบั ติดตามและสนบัสนุน
การจดัการเรียนการสอนในแต่ละหลกัสูตรของแต่ละคณะใหเ้ป็นไปตามเกณฑม์าตรฐานหลกัสูตร เกณฑม์าตรฐาน
ท่ีเก่ียวขอ้งและกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดบัอุดมศึกษาแห่งชาติ รวมทั้งมีผลการด าเนินงานในแต่ละพนัธกิจ การ
บริหารจดัการอยูใ่นระดบัใด 
 
เกณฑ์การประเมนิ 
 คะแนนเฉล่ียของผลการประเมินระดบัคุณะของทุกคณะ 
 
สูตรการค านวณ 

 
คะแนนท่ีได ้= 

 
 
หมายเหตุ  : คณะท่ีได้ด าเนินการตามระบบคุณภาพระบบอ่ืนๆ ท่ีคณะกรรมการประกันคุณภาพภายใน
ระดบัอุดมศึกษาเห็นชอบ และมีการประเมินตามระบบดงักล่าว ไม่ตอ้งน าคะแนนผลการประเมินของคณะนั้นมา
ค านวณในตวับ่งช้ีน้ี แต่ตอ้งรายงานผลในตวับ่งช้ีน้ีใหค้รบถว้น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   คะแนนเฉล่ียของผลการประเมินระดบัคณะของทุกคณะ 
                          จ านวนคณะทั้งหมดในสถาบนั 
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ตวับ่งช้ีที่ 5.3 ระบบก ากบัการประกนัคุณภาพหลกัสูตรและคณะ 
 
ชนิดของตวับ่งช้ี กระบวนการ 
 
ค าอธิบายตวับ่งช้ี 
 สถาบันมีหน้าท่ีก ากับการด าเนินการประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลกัสูตรและคณะ โดยมีการ
ด าเนินการตั้งแต่การควบคุมคุณภาพ การติดตามตรวจสอบคุณภาพ และการพฒันาคุณภาพ การพฒันาตวับ่งช้ีและ
เกณฑ์การประเมินจะมุ่งไปท่ีระบบการประกนัคุณภาพการศึกษามากกว่าการประเมินคุณภาพ เพ่ือให้สามารถ
ส่งเสริม สนบัสนุน ก ากบัติดตามการด าเนินงานใหเ้ป็นไปตามท่ีก าหนด สะทอ้นการจดัการศึกษาอยา่งมีคุณภาพ 
 
เกณฑ์มาตรฐาน 

1. มีระบบและกลไกในการก ากับการด าเนินการประกันคุณภาพหลักสูตรและคณะ ให้เป็นไปตาม
องคป์ระกอบการประกนัคุณภาพหลกัสูตร 

2. มีคณะกรรมการก ากบัติดตามการด าเนินงานใหเ้ป็นไปตามระบบท่ีก าหนดในขอ้ 1 และรายงานผลการ
ติดตามใหก้รรมการระดบัสถาบนัเพ่ือพิจารณา 

3. มีการจดัสรรทรัพยากรเพ่ือสนบัสนุนการด าเนินงานของหลกัสูตรและคณะ ใหเ้กิดผลตามองคป์ระกอบ
การประกนัคุณภาพหลกัสูตรและคณะ 

4. น าผลการประเมินคุณภาพหลกัสูตรและคณะท่ีผ่านการพิจารณาของกรรมการระดบัสถาบนัเสนอสภา
สถาบนัเพ่ือพิจารณา  

5. น าผลการประเมินและขอ้เสนอแนะจากสภาสถาบนัมาปรับปรุงหลกัสูตรและการด าเนินงานของคณะ 
ใหมี้คุณภาพดีข้ึนอยา่งต่อเน่ือง 

6. มีผลการประเมินคุณภาพของทุกหลกัสูตรผา่นองคป์ระกอบท่ี 1 การก ากบัมาตรฐาน 
 

เกณฑ์การประเมนิ 
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการด าเนินการ 
1 ขอ้ 

มีการด าเนินการ 
2 ขอ้ 

มีการด าเนินการ 
3-4 ขอ้ 

มีการด าเนินการ 
5 ขอ้ 

มีการด าเนินการ 
6 ขอ้ 
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บทที่ 7 

แนวทางการวเิคราะห์และสรุปผลการประกนัคุณภาพการศึกษาภายใน 

    

สถาบนัการศึกษาทุกสถาบนัตอ้งวางระบบการประกนัคุณภาพการศึกษาภายในของตนเองให้เหมาะสม 
กบับริบทและวิสัยทัศน์ของสถาบัน โดยต้องพิจารณาเกณฑ์มาตรฐานอุดมศึกษาท่ีเก่ียวข้องในระดับชาติดว้ย 
เพ่ือใหเ้ป็นไปตามเกณฑข์ั้นต ่าท่ีประเทศก าหนดและมุ่งสู่เป้าหมาย จุดเนน้ จุดเด่น หรือเอกลกัษณ์ของสถาบนั 

การวางระบบการประกนัคุณภาพจะตอ้งประกอบดว้ย การควบคุม การตรวจสอบ และการประเมินผล  
เพ่ือน าขอ้มูลไปปรับปรุงพฒันาคุณภาพอย่างต่อเน่ืองและยัง่ยืน ดงันั้น ระบบประกนัคุณภาพการศึกษาภายใน
ดงักล่าว อย่างนอ้ยตอ้งครอบคลุมระดบัหลกัสูตร ระดบัคณะ และระดบัสถาบนั โดยสถาบนัตอ้งควบคุมให้มีการ
ด าเนินงานตามระบบคุณภาพท่ีก าหนด และมีการตรวจสอบระบบคุณภาพเป็นระยะๆ โดยท่ีมีกลไกการด าเนินงาน
อยา่งชดัเจน เช่น มีผูรั้บผิดชอบ / ผูบ้ริหาร / ผูเ้ก่ียวขอ้ง / ผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย มีส่วนร่วม เม่ือครบหน่ึงปีการศึกษา ก็
ตอ้งมีการประเมินผลการด าเนินงานตามระบบประกนัคุณภาพดงักล่าว เพ่ือน าไปปรับปรุงพฒันาในปีถดัไป โดย
ส านกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษาจะด าเนินการติดตามตรวจสอบความกา้วหนา้ของการปฏิบติัตามแผนการ
พฒันาคุณภาพการศึกษาอย่างน้อยหน่ึงคร้ังในทุกสามปี และแจง้ผลให้สถานศึกษาทราบรวมทั้งเปิดเผยผลการ
ติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาต่อสาธารณชน 

ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตรท่ีคณะกรรมการประกันคุณภาพภายใน 
ระดบัอุดมศึกษาจดัท าข้ึน เป็นไปในทิศทางเดียวกบัการประเมินเพ่ือการเผยแพร่หลกัสูตรท่ีมีคุณภาพและมาตรฐาน 
ตามท่ีประกาศไวใ้นกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดบัอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 ทั้งน้ีไดก้ าหนดให้รายงานการ
ประเมิน คุณภาพการศึกษาภายในระดับหลกัสูตร (IQA ระดับหลักสูตร) และรายงานผลการด าเนินการของ
หลักสูตร (มคอ.7) เป็นรายงานฉบับเดียวกันเพ่ือลดความซ ้ าซ้อนของการจัดท ารายงานของสถานศึกษา
ระดบัอุดมศึกษาและสามารถรายงานผา่นระบบอิเลก็ทรอนิกส์ 

ระบบการประกนัคุณภาพการศึกษาภายในระดบัคณะ และระดบัสถาบนั ท่ีคณะกรรมการการประกนั 
คุณภาพภายในระดบัอุดมศึกษาจดัท าข้ึน สอดคลอ้งกบัการประกนัคุณภาพการศึกษาภายในระดบัหลกัสูตรและ 
เช่ือมโยงกบัการประกนัคุณภาพภายนอกของส านกังานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องคก์าร
มหาชน) และส านกังานคณะกรรมการพฒันาระบบราชการ  
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การสรุปผลการประกนัคุณภาพการศึกษาภายใน แต่ละระดบัมีรายละเอียดดงัน้ี 
 

1. ระดับหลกัสูตร  
 

มีองคป์ระกอบในการประกนัคุณภาพการศึกษาภายใน 6 องคป์ระกอบ ไดแ้ก่ 
องคป์ระกอบท่ี 1 การก ากบัมาตรฐาน  
องคป์ระกอบท่ี 2 บณัฑิต  
องคป์ระกอบท่ี 3 นกัศึกษา  
องคป์ระกอบท่ี 4 อาจารย ์
องคป์ระกอบท่ี 5 หลกัสูตร การเรียนการสอน การประเมินผูเ้รียน  
องคป์ระกอบท่ี 6 ส่ิงสนบัสนุนการเรียนรู้  

 
องค์ประกอบท่ี 1 การก ากบัมาตรฐาน การก ากบัมาตรฐานเป็นองค์ประกอบท่ีตอ้งด าเนินการให้เป็นไป

ตาม เกณฑ์มาตรฐานหลกัสูตรกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ และเกณฑ์ต่าง ๆ ท่ีเก่ียวข้อง            
มี 1 ตวับ่งช้ี จ านวนเกณฑข้ึ์นอยู่กบัระดบัปริญญา หากผลการด าเนินงานไม่เป็นไปตามเกณฑใ์ดเกณฑห์น่ึงถือว่า
หลกัสูตรนั้น “ไม่ไดม้าตรฐาน” และมีค่าคะแนนเป็น“ศูนย”์ หากหลกัสูตรนั้นมีผลการด าเนินงานผ่านทุกเกณฑ ์  
ถือว่าเป็นไปตาม มาตรฐานท่ีก าหนด และจะมีการประเมินคะแนนคุณภาพของหลกัสูตรในองค์ประกอบท่ี 2 – 6  
ดงัแสดงตามภาพ ต่อไปน้ี 
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ซ่ึงการแปลผลจะเป็นการอธิบายวา่ 
คะแนนระดบัหลกัสูตร = 0         หมายถึง     หลกัสูตรไม่ไดม้าตรฐาน 
คะแนนระดบัหลกัสูตร = 0.01-5.00       หมายถึง     หลกัสูตรเป็นไปตามมาตรฐาน และมีระดบัคุณภาพ 
                                                                                   ตามคะแนนท่ีได ้ ดงัน้ี 
 

คะแนน ระดบัคุณภาพ 
0.01 – 2.00 นอ้ย 
2.01 – 3.00 ปานกลาง 
3.01 – 4.00 ดี 
4.01 – 5.00 ดีมาก 

 
 แมว้่าหลกัสูตรไม่ผ่านองค์ประกอบท่ี 1 (การก ากับมาตรฐาน) ผูรั้บผิดชอบหลักสูตร/คณะ/สถาบัน       
ตอ้งประเมินตวับ่งช้ีขององค์ประกอบท่ี 2 ถึงองค์ประกอบท่ี 6 ดว้ย เพ่ือให้ทราบระดบัการพฒันาของหลกัสูตร
ตนเอง โดยการวิเคราะห์ในรายละเอียดของปัจจยัน าเขา้ กระบวนการ ผลลพัธ์ และรายองคป์ระกอบ โดยไม่ตอ้ง
รายงานระดบัคะแนนเฉล่ีย เพ่ือเป็นการวิเคราะห์ในเชิงคุณภาพในองค์ประกอบท่ี 2 ถึงองค์ประกอบท่ี 6 เก่ียวกบั
จุดเด่นและโอกาสในการพฒันา เพ่ือยกระดบัคุณภาพของหลกัสูตรต่อไป แสดงดงัตารางต่อไปน้ี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
คะแนนรวมเฉล่ีย  =  

คะแนนรวมของตวับ่งช้ี 13 ตวับ่งช้ี 
 

13 



142 
 

คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 
 

ตารางการวเิคราะห์คุณภาพการศึกษาภายในระดบัหลกัสูตร 
องค์ประกอบ คะแนน

ผ่าน 
จ านวน 
ตัวบ่งช้ี 

I P O คะแนน
เฉลีย่ 

ผลการประเมิน 
0.01 – 2.00 ระดบัคุณภาพน้อย 
2.01 – 3.00 ระดบัคุณภาพปานกลาง 
3.01 – 4.00 ระดบัคุณภาพด ี
4.01 – 5.00 ระดบัคุณภาพดมีาก 

1 ไม่ผา่นการประเมิน หลกัสูตรไม่ไดม้าตรฐาน 
2 

คะ
แน

นเ
ฉลี่

ยข
อท

ุกต
วับ

่ งชี้
ใน

อง
คป์

ระ
กอ

บที่
 2 

- 6
 2 - - 2.1,2.2   

3 3 3.1,3.2,3.3 - -   
4 3 4.1,4.2,4.3 - -   
5 4 5.1 5.2,5.3,5.4 -   
6 1 - 6.1 -   

รวม 13 7 4 2   
ผลการประเมิน      

 
ตวัอย่างรายงานผลการวเิคราะห์จุดเด่นและโอกาสในการพฒันา องค์ประกอบที่ 2 - 6 
จุดเด่น 
1. 
2. 
โอกาสในการพฒันา 
1. 
2. 
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2.  ระดับคณะ 
 

การประเมินระดบัคณะจะสะทอ้นผลการด าเนินงานของผูบ้ริหารคณะใน 4 พนัธกิจ รวมทั้งระบบ การ
บริหารจดัการของคณะดว้ย โดยแสดงเป็นค่าเฉล่ียในแต่ละพนัธกิจ นอกจากนั้นมีการวิเคราะห์แยกเป็นปัจจยัน าเขา้ 
กระบวนการ และผลลพัธ์ดว้ย เพ่ือใหผู้บ้ริหารคณะไดน้ าไปใชเ้ป็นขอ้มูลในการปรับปรุงพฒันา ดงัตารางต่อไปน้ี 
ตารางวเิคราะห์ผลการประเมนิระดบัคณะ 
องค์ประกอบ คะแนนการประเมินเฉลีย่ ผลการประเมิน 

0.00 – 1.50 การด าเนินงานต้องปรับปรุงเร่งด่วน 
1.51 – 2.50 การด าเนินงานต้องปรับปรุง 
2.51 – 3.50 การด าเนินงานระดบัพอใช้ 
3.51 – 4.50 การด าเนินงานระดบัดี 
4.51 – 5.00 การด าเนินงานระดบัดมีาก 

จ านวน 
ตัวบ่งช้ี 

I P O คะแนนเฉลีย่ 

1 6 1.2,1.3,1.4 1.5,1.6 1.1   
2 3 2.2 2.1 2.3   
3 1 - 3.1 -   
4 1 - 4.1 -   
5 2 - 5.1,5.2 -   

รวม 13 4 7 2   
ผลการประเมิน      

*ตวับ่งช้ีท่ี 1.1 เป็นค่าเฉล่ียของผลการประเมินระดบัหลกัสูตรทุกหลกัสูตร 
 
คณะควรวิเคราะห์ในเชิงคุณภาพเก่ียวกับจุดเด่นและจุดท่ีควรพฒันาในแต่ละองค์ประกอบดว้ย ตาม

ตวัอยา่งดงัต่อไปน้ี 
 

ตวัอย่างรายงานผลการวเิคราะห์จุดเด่นและจุดที่ควรพฒันา องค์ประกอบที่ 1 - 6 
จุดเด่น 
1. 
2. 
จุดทีค่วรพฒันา 
1. 
2. 
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3.  ระดับสถาบัน 
 

การประเมินระดบัสถาบนัจะสะทอ้นผลการด าเนินงานของผูบ้ริหารสถาบนัใน 4 พนัธกิจ รวมทั้ง ระบบ
การบริหารจดัการของสถาบนัดว้ย โดยแสดงเป็นค่าเฉล่ียในแต่ละพนัธกิจ นอกจากนั้นมีการวิเคราะห์แยกเป็นปัจจยั
น าเขา้ กระบวนการและผลลพัธ์ดว้ย เพ่ือให้ผูบ้ริหารสถาบนัไดน้ าไปใช้เป็นขอ้มูลในการปรับปรุงพฒันา ตาม
ตารางต่อไปน้ี 
 
ตารางวเิคราะห์ผลการประเมนิระดบัสถาบัน 
องค์ประกอบ คะแนนการประเมินเฉลีย่ ผลการประเมิน 

0.00 – 1.50 การด าเนินงานต้องปรับปรุงเร่งด่วน 
1.51 – 2.50 การด าเนินงานต้องปรับปรุง 
2.51 – 3.50 การด าเนินงานระดบัพอใช้ 
3.51 – 4.50 การด าเนินงานระดบัดี 
4.51 – 5.00 การด าเนินงานระดบัดมีาก 

จ านวน 
ตัวบ่งช้ี 

I P O คะแนนเฉลีย่ 

1 5 1.2,1.3 1.4,1.5 1.1   
2 3 2.2 2.1 2.3   
3 1 - 3.1 -   
4 1 - 4.1 -   
5 3 - 5.1,5.3 5.2   

รวม 13 3 7 3   
ผลการประเมิน      

*ตวับ่งช้ีท่ี 1.1 เป็นค่าเฉล่ียของผลการประเมินระดบัหลกัสูตรทุกหลกัสูตร 
*ตวับ่งช้ีท่ี 5.2 เป็นค่าคะแนนเฉล่ียของผลการประเมินระดบัคณะทุกคณะ 

 
สถาบันควรวิเคราะห์ในเชิงคุณภาพเก่ียวกับจุดเด่น และจุดท่ีควรพัฒนาในแต่ละองค์ประกอบด้วย        

ตามตวัอยา่งดงัต่อไปน้ี 
 
ตวัอย่างรายงานผลการวเิคราะห์จุดเด่นและจุดที่ควรพฒันา องค์ประกอบที่ 1 - 6 
จุดเด่น 
1. 
2. 
จุดทีค่วรพฒันา 
1. 
2. 
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ภาคผนวก 
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ภาคผนวก 

 
แนวทางในการประเมินตวับ่งช้ีท่ี 3.1 

การรับนกัศึกษา 
1 การก าหนดเป้าหมายจ านวนรับนกัศึกษาค านึงความตอ้งการของตลาดแรงงาน และสภาพความพร้อมของอาจารย์

ประจ าท่ีมีอยู ่ (ควบคุมอตัราส่วนอาจารยต์่อนกัศึกษาใหเ้ป็นไปตามเกณฑ์)  
2 เกณฑ์การรับนักศึกษาท่ีประกาศรับสะท้อนคุณภาพของนักศึกษาท่ีเหมาะสมกับหลักสูตรท่ีเปิดสอนและ

สอดคลอ้งกับระดับของหลกัสูตร ประเภทหลกัสูตร ปรัชญาวิสัยทศัน์ของสถาบันและหลกัสูตร ผลลพัธ์การ
เรียนรู้ท่ีก าหนดในหลกัสูตร เช่น GPA ความรู้พ้ืนฐานในสาขาภาษาต่างประเทศ  คุณสมบติัเฉพาะอ่ืน ฯลฯ(  

3 เกณฑท่ี์ใชใ้นการคดัเลือกนกัศึกษา กระบวนการรับนกัศึกษา และเคร่ืองมือหรือขอ้มูลท่ีใชใ้นการคดัเลือกมีความ
เหมาะสม เช่ือถือได ้โปร่งใส เปิดเผย และเป็นธรรมกบันกัศึกษาท่ีสมคัรเขา้เรียน  

4 นักศึกษาท่ีรับเขา้เรียนในหลกัสูตรมีคุณสมบัติและศักยภาพในการเรียนจนส าเร็จการศึกษาตามระยะเวลาท่ี
หลกัสูตร  มีคุณสมบติัขั้นตน้ทั้งความรู้พ้ืนฐานหรือประสบการณ์ท่ีจ าเป็นต่อการเรียนในหลกัสูตร  ใฝ่รู้ ใฝ่เรียน  
มีความพร้อมดา้นสุขภาพกายและจิต มีเวลาเรียนเพียงพอ 

5 ในกรณีท่ีนักศึกษามีคุณสมบัติไม่ครบถว้นตามเกณฑ์ท่ีก าหนดในประกาศรับ และมีการรับเขา้ศึกษาแบบมี
เง่ือนไข นักศึกษาไดรั้บการเตรียมความพร้อมทางการเรียนหรือไดรั้บการพฒันาจนมีคุณสมบติัครบผ่านเกณฑ์
ขั้นต ่า เพ่ือใหส้ามารถเรียนในหลกัสูตรไดจ้นส าเร็จการศึกษา 

6 การก าหนดคุณสมบติัในการรับเขา้ของผูส้มคัรในหลกัสูตรระดบับณัฑิตศึกษาใหสู้งกวา่คุณสมบติัของการรับเขา้
ศึกษาในหลกัสูตรระดบัปริญญาตรี โดยเฉพาะความสามารถดา้นภาษาต่างประเทศ และคุณสมบัติพ้ืนฐานท่ี
น าไปสู่การพฒันาศกัยภาพการวจิยั  

7 กระบวนการคดัเลือกระดบับณัฑิตศึกษามีความเขม้งวดเพื่อให้ไดน้กัศึกษาท่ีมีศกัยภาพในการเรียนรู้ดว้ยตนเอง 
)พิจารณาจากอตัราส่วนนกัศึกษาท่ีรับเขา้ต่อผูส้มคัร( 
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แนวทางในการประเมินในตวับ่งช้ีท่ี 3.2 

การควบคุมดูแลการให้ค าปรึกษาวชิาการและแนะแนวแก่นักศึกษา 
1 การจดัระบบการดูแลนกัศึกษาของอาจารยท่ี์ปรึกษา มีการควบคุมก ากบัให้จ านวนนกัศึกษาต่ออาจารยท่ี์ปรึกษา

เป็นไปตามเกณฑท่ี์ก าหนด  
2 อาจารยท่ี์ปรึกษาวชิาการมีเวลาใหก้ารดูแลนกัศึกษา )ผลประเมินจากนกัศึกษา( 
3 การแนะน าการลงทะเบียนเรียนโดยค านึงถึงความตอ้งการ ความสนใจ และศกัยภาพของนกัศึกษา 
4 การจัดเก็บขอ้มูลเพ่ือการรู้จักนักศึกษา การแลกเปล่ียนข้อมูลนักศึกษาในกลุ่มอาจารยผ์ูส้อนเพ่ือการพฒันา

นกัศึกษา )ผลการเรียน ลกัษณะนกัศึกษา จุดแขง็จุดอ่อน( 
5 อาจารยท่ี์ปรึกษาใหค้วามช่วยเหลือนกัศึกษาท่ีมีปัญหาทางการเรียนหรือตอ้งการความช่วยเหลือดา้นอ่ืนๆ 
6 การจดัการความเส่ียงดา้นนกัศึกษา (มีขอ้มูลนกัศึกษาท่ีมีผลการเรียนต ่า มีความเส่ียงท่ีจะออกกลางคนั หรือส าเร็จ

การศึกษาชา้ ฯลฯ) 
7 ช่องทางการติดต่อส่ือสารระหวา่งนกัศึกษาและอาจารยท่ี์ปรึกษา 
8 บัณฑิตศึกษา การก าหนดเวลาให้ค  าปรึกษาการเรียนในวิชาของอาจารยผ์ูส้อนและการให้ค  าปรึกษาการท า

วทิยานิพนธ์ท่ีเพียงพอ  
กจิกรรมการพฒันาศักยภาพของนักศึกษาและการเสริมสร้างทกัษะการเรียนรู้ในศตวรรษที ่21 
9 สถาบนัจดังบประมาณ ทรัพยากรท่ีเสริมการจดับริการแก่นกัศึกษาเพียงพอ และครอบคลุมทุกประเภทกิจกรรม 
10 บุคลากรท่ีเก่ียวขอ้งกับการจัดกิจกรรมนักศึกษาต้องมีความรู้ความสามารถในการจัดกิจกรรมท่ีสนองความ

ตอ้งการของนกัศึกษา 
11 การจดักิจกรรมนกัศึกษาตอ้งส่งผลต่อการพฒันาคุณลกัษณะท่ีพึงประสงคข์องหลกัสูตร 
12 การจดักิจกรรมการพฒันานักศึกษาครอบคลุมกิจกรรมการเสริมสร้างความยึดมัน่ผูกพนักบัความเป็นพลเมือง 

(civic engagement)  กิจกรรมสนัทนาการ ศิลปะและวฒันธรรม ฯลฯ 
13 การจัดกิจกรรมการพฒันานักศึกษาตอ้งช่วยเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 เช่น ICT literacy, 

scientific literacy, media literacy, health literacy, life skill, career skills  
14 การเปิดโอกาสใหน้กัศึกษามีอิสระในการจดักิจกรรมนกัศึกษาโดยการสนบัสนุนของสถาบนั 
15 การสนบัสนุนทุนการศึกษา ช่วยเหลือนกัศึกษาท่ีมีโอกาสทางการศึกษาจ ากดั 
16 หากมีการรับนักศึกษาท่ีมีวตัถุประสงคพิ์เศษ เช่น นักกีฬา ตอ้งมีกลไกการดูแลนักศึกษาไดรั้บการพฒันาให้ได้

สาระความรู้ ทกัษะ ท่ีสอดคลอ้งกบัเป้าหมายการเรียนรู้ท่ีเป็นมาตรฐานเดียวกนั 
17 การสร้างเครือข่ายระหวา่งสถาบนัภายในประเทศและต่างประเทศ  มี Visiting Professors ท่ีมาช่วยสอนหรือให้

ประสบการณ์แก่นกัศึกษา และการส่งนกัศึกษาไปแลกเปล่ียนเรียนรู้ในต่างประเทศ 
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แนวทางในการประเมินในตวับ่งช้ีท่ี 3.3 

1 อตัราการคงอยูข่องนกัศึกษาในหลกัสูตร 
2 อตัราการส าเร็จการศึกษาตามระยะเวลาของหลกัสูตร 
3 ความพึงพอใจของนกัศึกษาต่อหลกัสูตรและการร้องเรียนของนกัศึกษา 
4 บัณฑิตศึกษา นักศึกษามีความรู้ ทักษะการแสวงหาความรู้ การสร้างความรู้ด้วยตนเอง มีศักยภาพการวิจัยท่ี

แสดงออกถึงการผลิตและเผยแพร่ความรู้จากกระบวนการวจิยัของตนเอง 
 

แนวทางในการประเมินในตวับ่งช้ีท่ี 4.1 

ระบบการรับอาจารย์ใหม่ 
1 การวางแผนระยะยาวดา้นอตัราก าลงัอาจารยใ์หเ้ป็นไปตามเกณฑม์าตรฐานหลกัสูตร 
2 การมีระบบการรับอาจารยใ์หม่ท่ีมีความรู้ความสามารถและความเช่ียวชาญ รวมทั้งมีการพฒันาอาจารยท่ี์มีอยูเ่ดิม

อยา่งต่อเน่ือง เพ่ือให้หลกัสูตรมีความเขม้แข็ง อาจารยใ์นหลกัสูตรสามารถส่งเสริมการท างานตามความช านาญ
ของแต่ละคนไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

3 อาจารยป์ระจ าหลกัสูตรตอ้งมีวฒิุการศึกษา ต าแหน่งทางวิชาการ และประสบการณ์ ในจ านวนท่ีไม่ต ่ากวา่ตาม
เกณฑม์าตรฐานหลกัสูตรท่ีก าหนดโดย สกอ. 

ระบบการบริหารอาจารย์ 
4 สถาบันตอ้งมีการจัดสรร หรือจดัหางบประมาณในการพฒันาอาจารยใ์ห้มีคุณวุฒิ ต าแหน่งทางวิชาการ ตาม

เป้าหมายท่ีก าหนด 
5 ผูบ้ริหารสถาบนัหรือหน่วยงานท่ีดูแลการบริหารจดัการหลกัสูตรตอ้งมีการวางแผนระยะยาวดา้นอตัราก าลงัดา้น

อาจารยใ์ห้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานการอุดมศึกษา ตอ้งมีแผนการบริหารอาจารยป์ระจ าหลกัสูตร  โดยการมี
ส่วนร่วมของทีมบริหารระดบัคณะ )คณะกรรมการประจ าคณะ(   

6 สถาบนัมีระบบและกลไกบริหารก าลงัคนท่ีมีประสิทธิภาพ สามารถรักษาอาจารยท่ี์มีศกัยภาพใหค้งอยูก่บัสถาบนั  
ลดอตัราการลาออก  หรือการยา้ยงาน แผนบริหารหลกัสูตรควรประกอบด้วย          แผนอตัราก าลงั  แผนการสรร
หาและรับอาจารยใ์หม่ แผนธ ารงรักษา แผนการหาต าแหน่งทดแทนกรณีลาไปศึกษาต่อ/เกษียณอายุ อ่ืนๆ ตาม
บริบท 

7 ในกรณีท่ีปริมาณและคุณภาพอาจารยย์งัไม่เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลกัสูตรก าหนด  สถาบนัตอ้งมีวิธีการ
บริหารจดัการเพื่อทรัพยากรบุคคลเพ่ือทดแทนขอ้จ ากดัอยา่งเป็นระบบ  

8 มีแผนบริหารความเส่ียงดา้นการบริหาร กรณีมีอาจารยส่์วนเกิน  กรณีมีอาจารยข์าดแคลน  กรณีมีอาจารยส์มดุล
กบัภาระงาน เพ่ือให้มีอาจารยค์งอยู ่และมีแผนบริหารความเส่ียง ดา้นจรรยาบรรณท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจดัการเรียน
การสอนและการประเมินผลนกัศึกษา 

9 การก าหนดบทบาทหนา้ท่ีและความรับผิดชอบของอาจารยป์ระจ าหลกัสูตรอยา่งชดัเจน  

10 การมอบหมายภาระหนา้ท่ีใหเ้หมาะสมกบัคุณวฒิุ ความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์  
11 ระบบการก าหนดภาระงานและแรงจูงใจในการสนบัสนุนการจดัการเรียนการสอน 
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ระบบการบริหารอาจารย์ 
12 ระเบียบท่ีโปร่งใสชดัเจนในการบริหารอาจารยป์ระจ าหลกัสูตร 
13 ระบบในการเลิกจา้งและการเกษียณอายอุยา่งชดัเจน 
14 ระบบการยกยอ่งและธ ารงรักษาอยา่งมีประสิทธิภาพ 
ระบบการส่งเสริมและพฒันาอาจารย์ 
15 สถาบนัใหโ้อกาสอาจารยทุ์กคนไดพ้ฒันาตนเองใหมี้คุณภาพมาตรฐานทางวชิาชีพอยา่งต่อเน่ือง 
16 การจดัสรรงบประมาณในการพฒันาศกัยภาพอาจารยใ์หเ้ป็นไปตามมาตรฐานและมีศกัยภาพท่ีสูงข้ึนเพ่ือส่งผลต่อ

คุณภาพของบณัฑิต 
17 การควบคุม ก ากบั ส่งเสริมใหอ้าจารยพ์ฒันาตนเองในการสร้างผลงานทางวชิาการอยา่งต่อเน่ือง 
18 การเสริมสร้างบรรยากาศทางวชิาการระหวา่งอาจารยท์ั้งในและระหวา่งหลกัสูตร 
19 การส่งเสริมการท าวจิยัเพ่ือพฒันานกัศึกษาของอาจารย ์)ประเมินจากจ านวนอาจารยท่ี์มีการท าวจิยัเพื่อพฒันาการ

เรียนการสอน( 
20 การประเมินการสอนของอาจารย ์และน าผลมาใชใ้นการส่งเสริมพฒันาความสามารถดา้นการสอนของอาจารย ์
21 อาจารยอ์าวโุส หรืออาจารยท่ี์มีเทคนิคการสอนดีเด่น มีการถ่ายทอดประสบการณ์สู่อาจารยใ์นสาขา/หลกัสูตร 
22 บณัฑิตศึกษา  ใหค้วามส าคญักบัการจดัหาอาจารยห์รือพฒันาอาจารยใ์หมี้คุณสมบติัท่ีสูงกวา่ก าลงัคนในหลกัสูตร

ปริญญาตรี โดยเฉพาะคุณสมบติัของอาจารยท่ี์ตอ้งเน้นทักษะความสามารถดา้นการวิจยันอกเหนือจากความรู้
ความสามารถดา้นการสอน  

 
แนวทางในการประเมินในตวับ่งช้ีท่ี 4.3 

ผลทีเ่กดิกบัอาจารย์ 
1 อตัราการคงอยูข่องอาจารยป์ระจ าหลกัสูตร  
2 ความพึงพอใจของอาจารยป์ระจ าหลกัสูตรต่อการบริหารจดัการหลกัสูตร 
3 จ านวนอาจารยเ์พียงพอในการจดัการเรียนการสอนตามมาตรฐานหลกัสูตร  
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แนวทางในการประเมินในตวับ่งช้ีท่ี 5.1 

สาระของรายวชิาในหลกัสูตร 
1 หลกัสูตรมีการก าหนดสาระวชิาทางทฤษฎี และการปฏิบติัท่ีช่วยสร้างโอกาสในการพฒันาความรู้ ทกัษะผ่านการ

เรียนการสอนท่ีมีประสิทธิภาพ 
2 เน้ือหาของหลกัสูตรในแต่ละรายวชิามีการปรับปรุงใหท้นัสมยัตลอดเวลา  มีการเปิดวชิาใหม่ใหน้กัศึกษาไดเ้รียน 
3 หลกัสูตรแสดงผลลพัธ์การเรียนรู้ท่ีชดัเจน ทนัสมยั สอดคลอ้งกบัความกา้วหนา้ทางวชิาการและความตอ้งการของ

ผูใ้ชบ้ณัฑิต 
4 ค าอธิบายรายวิชามีเน้ือหาท่ีเหมาะสมกบัช่ือวิชา จ านวนหน่วยกิต และมีเน้ือหาท่ีครบคลุมกวา้งขวางครบถว้นใน

ส่ิงท่ีควรเรียน มีความลึกในวชิาเอกหรือท่ีเป็นจุดเนน้ มีความต่อเน่ืองเช่ือมโยง สัมพนัธ์กนัระหวา่งวชิา และมีการ
สงัเคราะห์การเรียนรู้  

5 เน้ือหาท่ีก าหนดในรายวิชาไม่มีความซ ้ าซ้อน กลุ่มรายวิชามีความต่อเน่ืองสัมพันธ์กัน เหมาะสมกับระดับ
การศึกษาของหลกัสูตร 

6 ผลลพัธ์การเรียนรู้ของผูเ้รียนตรงกบัผลลพัธ์การเรียนรู้ท่ีก าหนดในรายวชิาและหลกัสูตร 
7 การจดัการเรียนการสอนครอบคลุมสาระเน้ือหาท่ีก าหนดในค าอธิบายรายวชิาครบถว้น 
8 การเปิดรายวชิามีล าดบัก่อนหลงัท่ีเหมาะสม เอ้ือใหน้กัศึกษามีพ้ืนฐานความรู้ในการเรียนวชิาต่อยอด 
9 การเปิดรายวชิาเป็นไปตามขอ้ก าหนดของหลกัสูตรเพ่ือใหน้กัศึกษาส าเร็จไดท้นัตามเวลาท่ีก าหนดในหลกัสูตร 
10 การเปิดรายวชิาเลือกสนองความตอ้งการของนกัศึกษา ทนัสมยั และเป็นท่ีตอ้งการของตลาดแรงงาน 
11 การจดัรายวิชาในหลกัสูตรแก่นกัศึกษาท่ีเรียนในสถาบนัหรือนอกสถาบนั การศึกษาปกติ หรือการศึกษาทางไกล 

มีการควบคุมให้นักศึกษาได้เน้ือหาสาระ เป้าหมายการเรียนรู้ วิธีการจัดการเรียนการสอน การประเมินท่ีเป็น
มาตรฐานเดียวกนั  

ปริญญาตรี (ะเดน็เพิม่เตมิปร)  
12 การจดัรายวิชาเนน้เน้ือหาความรู้และทฤษฎี การปฏิบติัในเน้ือหาสาระของสาขาวิชาท่ีเป็นจุดเนน้ วิชาการศึกษา

ทัว่ไปท่ีสร้างความเป็นมนุษยท่ี์เตรียมนกัศึกษาออกสู่โลกแห่งการด ารงชีวติ 
13 หากมีการโอนหน่วยกิต ตอ้งให้ความส าคญักบัการเทียบวชิารับโอนท่ีตอ้งมีการเรียนในเน้ือหาสาระท่ีก าหนดใน

รายวชิาของหลกัสูตรอยา่งครอบคลุม ครบถว้น  
บัณฑิตศึกษา (ประเดน็เพิม่เตมิ)  
14 เน้ือหาสาระของรายวชิาเนน้ความรู้ ทฤษฎีในสาขาท่ีเก่ียวขอ้งท่ีมีความท่ีซบัซอ้น มีจุดเนน้  
15 การควบคุมก ากบัหวัขอ้วทิยานิพนธ์/สาระนิพนธ์ท่ีอนุมติัเป็นประเด็นวจิยัร่วมสมยั/สนองความตอ้งการของสงัคม 
16 หัวขอ้วิทยานิพนธ์เป็นประเด็นวิจยัท่ีเหมาะสมกบัปรัชญา วิสัยทศัน์ของหลกัสูตร และสอดคลอ้งกบัระดบัของ

หลกัสูตร 
17 หวัขอ้วทิยานิพนธ์ระดบัปริญญาเอก มีความซบัซอ้นและลึกซ้ึงและใหอ้งคค์วามรู้ใหม่มากกวา่ระดบัปริญญาโท  
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แนวทางในการประเมินในตวับ่งช้ีท่ี 5.2 

การวางระบบผู้สอน 
1 ผูส้อนมีคุณสมบติัเหมาะสมกบัรายวชิาท่ีสอน มีความรู้และความช านาญในเน้ือหาวิชาท่ีสอน )ค านึงถึงสาขาวิชา 

ประสบการณ์ท างาน ผลงานวชิาการของผูส้อน( 
2 หลกัสูตรก าหนดผูส้อนให้นักศึกษาไดเ้รียนจากผูส้อนท่ีมีความช านาญหลากหลาย เพ่ือให้มีโอกาสไดรั้บการ

พฒันามุมมองหรือความคิดจากผูส้อนหลากหลายความรู้และประสบการณ์ )ในแต่ละหลกัสูตร นกัศึกษาควรได้
เรียนกบัอาจารยผ์ูส้อนคนเดิมไม่เกิน 3 วชิา( 

3 มีการก ากับมาตรฐานการท าประมวลการสอน (มคอ.3 และ มคอ.4) ของอาจารยใ์ห้ทันสมัยในด้านเน้ือหา 
กิจกรรมการเรียน การวดัและประเมินผลเหมาะสม 

4 การก ากบัให้อาจารยทุ์กคนตอ้งมีการท าประมวลการสอนรายวชิา (มคอ.3 และ มคอ.4) ทุกรายวชิาแจกนกัศึกษา 
และมีการก ากบัใหด้ าเนินการสอนตามประมวลการสอนรายวชิา 

5 นกัศึกษาท่ีเรียนในและนอกสถาบนั หรือระบบปกติ/ระบบทางไกล ตอ้งไดรั้บการสอนจากอาจารยท่ี์มีคุณสมบติั
ท่ีคุณภาพมาตรฐานเดียวกนั มีโอกาสท่ีจะมีปฏิสมัพนัธ์กบัอาจารยผ์ูส้อน/อาจารยท่ี์ปรึกษาเท่าเทียมกนั 

6 หากมีการก าหนดให้มี TA, RA ช่วยสอน ตอ้งไดรั้บการฝึกอบรม การให้ค  าแนะน า และการปรับปรุงพฒันาให้มี
ความสามารถในการปฏิบติังานช่วยเหลือนกัศึกษาอยา่งเหมาะสม 

บัณฑิตศึกษา (ประเดน็เพิม่เตมิ)  
7 หลักสูตรต้องมีอาจารยเ์ต็มเวลาในปริมาณท่ีเพียงพอ มีคุณสมบัติด้านความรู้ ประสบการณ์ เวลาในการให้

ค  าปรึกษาและการพฒันานกัศึกษา 
8 การแต่งตั้งอาจารยท่ี์ปรึกษาวิทยานิพนธ์/สาระนิพนธ์ ค านึงถึงคุณสมบัติของอาจารยท่ี์ปรึกษาท่ีเหมาะสมกับ

หวัขอ้วทิยานิพนธ์ท่ีอนุมติั โดยเฉพาะความรู้และความเช่ียวชาญในหัวขอ้วจิยัท่ีจะควบคุมการท าวทิยานิพนธ์ของ
นกัศึกษา และเหมาะสมกบัลกัษณะของนกัศึกษา 

9 มีการควบคุมก ากบัจ านวนนกัศึกษาต่ออาจารยท่ี์ปรึกษาวทิยานิพนธ์ เป็นไปตามหลกัเกณฑท่ี์ สกอ.ก าหนด 
10 มีการก ากบัใหอ้าจารยพิ์เศษท่ีมาท าหนา้ท่ีอาจารยท่ี์ปรึกษามีการผลิตผลงานวชิาการอยา่งต่อเน่ือง 
กระบวนการเรียนการสอน 
11 การควบคุมการจดัการเรียนการสอนในวชิาท่ีมีหลายกลุ่มเรียนใหไ้ดม้าตรฐานเดียวกนั 
12 การส่งเสริมใหอ้าจารยใ์ชว้ธีิการสอนใหม่ๆ ท่ีพฒันาทกัษะการเรียนรู้ของนกัศึกษา  
13 การจัดการเรียนการสอนท่ีหลากหลาย เน้นทฤษฎีและการปฏิบัติ  การเรียนรู้จากผู ้ทรงคุณวุฒิภายนอก /

ผูป้ระกอบการ การศึกษาดูงาน ฯลฯ 
14 การจัดกิจกรรมการเตรียมความพร้อมทางการเรียนแก่นักศึกษา  (เช่น ความรู้พ้ืนฐานท่ีจ าเป็นตอ้งมีก่อนเข้า

โปรแกรม ภาษาองักฤษ ฯลฯ( 
15 การจดักิจกรรมการพฒันาและเพ่ิมศกัยภาพนักศึกษาระหว่างเรียนเพ่ือเพ่ิมประสบการณ์การเรียนรู้/การท างาน/

การประกอบอาชีพ  
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กระบวนการเรียนการสอน 
16 การส่งเสริมความสามารถพิเศษ คุณลกัษณะท่ีเอ้ือต่อการท างาน )ความรับผิดชอบ ทกัษะการส่ือสารการพูด ฟัง 

อ่าน เขียน ทักษะ ICT ทักษะการแก้ปัญหา ฯลฯ( ด้วยวิธีการหลายช่องทาง เช่น การส่งเสริมการเรียนรู้ด้วย
เทคโนโลยส่ืีอสาร )เครือข่ายทางสงัคม online learning) 

17 การเตรียมความพร้อมดา้นการท างาน/การประกอบอาชีพ )กลไกการช่วยเหลือดา้นการหางานท า/การเผยแพร่
ผลงาน( 

18 การสอนแบบเนน้การปฏิบติั การเรียนรู้จากผูท้รงคุณวฒิุภายนอก/ผูป้ระกอบการ  การศึกษาดูงาน 
19 มีการควบคุมมาตรฐานของแหล่งฝึกประสบการณ์วชิาชีพ 
20 การใชส่ื้อเทคโนโลยเีพ่ือส่งเสริมความรู้และทกัษะการเรียนรู้ท่ีมีประสิทธิภาพเช่น online learning    
21 การส่งเสริมการท าวจิยัเพ่ือพฒันานกัศึกษาของอาจารย ์)ประเมินจากจ านวนอาจารยท่ี์มีการท าวจิยัเพ่ือพฒันาการ

เรียนการสอน( 
22 มีการประเมินการสอนของอาจารย ์และน าผลมาใชใ้นการส่งเสริมพฒันาความสามารถดา้นการสอนของอาจารย ์
23 อาจารยอ์าวโุส หรืออาจารยท่ี์มีเทคนิคการสอนดีเด่น มีการถ่ายทอดประสบการณ์สู่อาจารยใ์นสาขา/หลกัสูตร 
24 การควบคุมก ากบักระบวนการจดัการเรียนการสอนและการประเมินนกัศึกษา 
ปริญญาตรี (ประเดน็เพิม่เตมิ)  
25 การน ากระบวนการบริการทางวิชาการเขา้มามีส่วนร่วมในการจดัการเรียนการสอนและส่งผลต่อการเรียนรู้ของ

นกัศึกษา 
26 การน ากระบวนการวจิยัมาใชใ้นการเรียนการสอนและส่งผลต่อการเรียนรู้ของนกัศึกษา  

 การสอดแทรกศิลปะและวฒันธรรม ภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน ในกระบวนการเรียนการสอนและส่งผลต่อการเรียนรู้ของ
นกัศึกษา 

27 การแต่งตั้งอาจารยท่ี์ปรึกษาโครงงาน (senior project) เหมาะสมกบัประเด็นท่ีนกัศึกษาสนใน )ถา้มี( 
28 ระบบการก ากบัติดตามความกา้วหนา้ในการท าโครงงาน (senior project) ของอาจารยท่ี์ปรึกษา   )ถา้มี( 
29 มีระบบการคดัเลือกสถานประกอบการท่ีจะใหน้กัศึกษาเขา้ไปปฏิบติังานสหกิจศึกษา 
30 มีระบบการติดตามและการประเมินผลการปฏิบติังานของนกัศึกษาสหกิจศึกษา โดยมีส่วนร่วมของสถานศึกษา

และสถานประกอบการ 
บัณฑิตศึกษา (ประเดน็เพิม่เตมิ)  
31 การส่งเสริมให้อาจารยใ์ชว้ิธีการสอนใหม่ ๆ ท่ีพฒันาทกัษะการเรียนรู้ของนักศึกษา โดยเฉพาะการสอนท่ีเน้น

ปัญหาเป็นฐาน การสอนโดยใชก้ารวจิยัเป็นฐาน  
32 มีระบบก ากบัการท างานของอาจารยผ์ูส้อนท่ีเอ้ือประโยชน์ต่อนักศึกษาเต็มท่ี ให้ความส าคญักบัพฤติกรรมการ

ปฏิบติังานของอาจารยใ์นการใหค้  าปรึกษาแก่นกัศึกษาตามจรรยาบรรณของอาจารย ์
33 มีระบบการก ากบัติดตามความกา้วหน้าในการท าวิทยานิพนธ์/สาระนิพนธ์ของนักศึกษา เพื่อให้นักศึกษาส าเร็จ

การศึกษาไดท้นัตามระยะเวลาท่ีก าหนด 
34 หวัขอ้งานวจิยัของนกัศึกษาสอดคลอ้งหรือสมัพนัธ์กบัความเช่ียวชาญของอาจารยท่ี์ปรึกษา 
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บัณฑิตศึกษา (ประเดน็เพิม่เตมิ)  

35 มีระบบและมีการติดตามความกา้วหนา้ของการท าวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาแต่ละคนอยา่งน้อยหน่ึงคร้ังต่อภาค
การศึกษา 

36 มีฐานขอ้มูลงานวจิยัออนไลน์ท่ีเก่ียวขอ้งและนกัศึกษาสามารถเขา้ใชง้านไดอ้ยา่งสะดวก 
37 มีการให้ความรู้และระดับชั้นความส าคญัในการตีพิมพเ์ผยแพร่ผลงานวิจยัในวารสารวิชาการตามฐานขอ้มูลท่ี 

สกอ. รับรอง และการจดสิทธิบตัรหรืออนุสิทธิบตัร 
38 มีการใหค้วามรู้เก่ียวกบัจรรยาบรรณนกัวจิยั ปัญหาการคดัลอกผลงานวจิยั และปัญหาของวารสารท่ีไม่มีคุณภาพ 
39 การช้ีแนะแหล่งทุนสนบัสนุนการท าวทิยานิพนธ์และส่งเสริมใหน้กัศึกษาจดัท าขอ้เสนอโครงการท่ีมีโอกาสไดรั้บ

ทุนสนบัสนุน 
40 การสร้างเครือข่ายระหว่างสถาบนัภายในประเทศและต่างประเทศ  มี Visiting Professors ท่ีมาช่วยสอนหรือให้

ประสบการณ์แก่นกัศึกษา และการส่งนกัศึกษาไปแลกเปล่ียนเรียนรู้ในต่างประเทศ 
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แนวทางในการประเมินในตวับ่งช้ีท่ี 5.3 

1 การก าหนดเกณฑก์ารประเมินใหน้กัศึกษามีส่วนร่วม  
2 น ้าหนกัขององคป์ระกอบในการประเมินสอดคลอ้งกบัจุดเนน้ของรายวชิา )วชิาทฤษฎี ปฏิบติั สมัมนา ฯลฯ( 
3 การประเมินผลการเรียนรู้ของโดยใชก้ารประเมินตาสภาพจริง )เคร่ืองมือประเมินมีความหลากหลาย เช่น ขอ้สอบ

ปรนยั อตันยั การบา้น  รายงานท่ีมอบหมาย การสอบปากเปล่า การสังเกตพฤติกรรมนักศึกษา การวดัทกัษะการ
ปฏิบติังาน ฯลฯ เคร่ืองมือประเมินสะทอ้นสภาพการปฏิบติังานจริงในการประกอบอาชีพ 

4 การก ากบัใหมี้การพฒันาและตรวจสอบเคร่ืองมือประเมินนกัศึกษาท่ีเหมาะสมกบัวชิาและผลลพัธ์การเรียนรู้ 
5 การวิเคราะห์/ตรวจสอบคุณภาพ/ปรับปรุงพฒันาเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการประเมินคุณภาพนกัศึกษา (มีการวิพากษข์อ้สอบ 

ปรับปรุงขอ้สอบ  สร้างขอ้สอบใหม่ๆ เสมอ  มีคลงัขอ้สอบ ขอ้สอบหรือเคร่ืองมือประเมินสามารถวดัความรู้และการ
คิดขั้นสูงได ้เคร่ืองมือประเมินสะทอ้นความสามารถในการปฏิบติังานไดจ้ริงในโลกแห่งการท างาน( 

6 การควบคุมการประเมินผลการเรียนในรายวชิาท่ีมีหลายกลุ่มเรียนใหไ้ดม้าตรฐานเดียวกนั 
7 การตดัเกรดและแจง้ใหน้กัศึกษารับรู้ชดัเจน )ก าหนดเกณฑก์ารประเมิน/การตดัเกรดชดัเจน สอดคลอ้งกบัท่ีเกณฑ์

ท่ีนกัศึกษามีส่วนร่วม หรือรับรู้ร่วมกนัตั้งแต่แรก  มีขอ้มูลหลกัฐานหรือท่ีมาของคะแนนท่ีใชใ้นการการตดัเกรด
ชดัเจน  การกระจายของเกรด สะทอ้นความสามารถท่ีแทจ้ริงของนกัศึกษาและลกัษณะของรายวชิา( 

8 การส่งเสริมการสอบ exit  exam ตามมาตรฐาน TQF 
9 การประเมินการจดัการเรียนการสอน การประเมินหลกัสูตรตามรายละเอียดใน มคอ.6  มคอ.6 และมคอ.7 

บัณฑิตศึกษา (ประเดน็เพิม่เตมิ)  
10 การก าหนดเกณฑก์ารประเมินชดัเจน มีตวับ่งช้ีคุณภาพของรายงานวทิยานิพนธ์และการสอบป้องกนั ชดัเจน 
11 ขอ้มูลท่ีรองรับการประเมินท่ีมาโปร่งใส ตรวจสอบ และสะทอ้นระดบัคุณภาพของวทิยานิพนธ์ สารนิพนธ์ได ้
12 วิทยานิพนธ์ท่ีมีคุณภาพระดบัดีมาก มีประเด็นวิจยัท่ีสะท้อนความคิดริเร่ิม ร่วมสมยั มีการออกแบบการวิจัยท่ี

เหมาะสม เป็นตวัอยา่งของผลงานท่ีมีคุณภาพ มีการเผยแพร่ในรูปแบบ/วารสารซ่ึงเป็นท่ียอมรับในสาขาวชิาชีพ
หรือรับรองโดย สกอ. 
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แนวทางในการประเมินในตวับ่งช้ีท่ี 6.1 

ความเหมาะสมและเพยีงพอของส่ิงสนับสนุนทางกายภาพและทรัพยากรการเรียนรู้ 
1 การเตรียมความพร้อมทางกายภาพ (หอ้งเรียนหอ้งปฏิบติัการสภาพแวดลอ้มดา้นการเรียนรู้)  
2 การจดัส่ิงอ านวยความสะดวก และส่ิงสนับสนุนทางการศึกษา เช่น ห้องสมุด ฐานขอ้มูลทรัพยากรการเรียนรู้ 

วารสารวชิาการเพื่อการสืบคน้ ฯลฯ เพียงพอ ทนัสมยั  
3 การจดัพ้ืนท่ี/สถานท่ีส าหรับนกัศึกษาและอาจารยไ์ดพ้บปะ สงัสรรค ์แลกเปล่ียนสนทนาหรือท างานร่วมกนั 
4 มีบริการคอมพิวเตอร์ อินเทอร์เน็ตความเร็วสูง 
5 ส าหรับการเรียนการสอนทางไกล ระบบการเรียนรู้แบบทางไกลมีประสิทธิภาพ อาจารยแ์ละนักศึกษาสามารถ

ติดต่อส่ือสารไดใ้กลชิ้ด 
บัณฑิตศึกษา (ประเดน็เพิม่เตมิ)  
6 การเปิดสอนหลกัสูตรบณัฑิตศึกษาควรด าเนินการต่อเม่ือสถาบนัมีความพร้อมและก าหนดความคาดหวงัสูงกวา่

ขอ้ก าหนดในหลกัสูตรปริญญาตรีท่ีเป็นสาขาเดียวกัน ทรัพยากรการเรียนรู้และส่ิงอ านวยความสะดวกต่าง ๆ 
โดยเฉพาะแหล่งขอ้มูลสารสนเทศเพ่ือการสืบคน้และการเรียนรู้ตอ้งมีมากกว่าขอ้ก าหนดท่ีพึงมีของหลกัสูตร
ปริญญาตรี 

7 มีการจดัสรรงบประมาณใหน้กัศึกษาเพื่อท าวจิยั 
8 มีหอ้งท างานวจิยั )ซ่ึงไม่ใช่หอ้งเรียน( เพ่ือใหน้กัศึกษาเขา้ใชไ้ดส้ะดวกในการท าวจิยั 
9 มีอุปกรณ์และเคร่ืองมือพ้ืนฐานท่ีจ าเป็นและเหมาะสมในการท าวจิยั  

ความพงึพอใจของอาจารย์และนักศึกษาต่อส่ิงสนับสนุนการเรียนรู้ 
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ระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
วา่ดว้ยหลกัเกณฑก์ารพิจารณาวารสารทางวชิาการ ส าหรับการเผยแพร่ผลงานทางวชิาการ 

พ.ศ.๒๕๕๖ 
-------------------------------- 

  ดว้ยระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษา วา่ดว้ย มาตรฐานหลกัเกณฑแ์ละวิธีการแต่งตั้งคณาจารยใ์น
สถาบนัอุดมศึกษาเอกชนให้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ )ฉบบัท่ี ๓( พ.ศ.๒๕๕๐ คณะกรรมการการอุดมศึกษา )กกอ.( ได้
ก าหนดหลกัเกณฑ์ของผลงานทางวิชาการท่ีใชป้ระกอบในการพิจารณาแต่งตั้งคณาจารยใ์ห้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ ว่า
จะตอ้งมีคุณภาพอยูใ่นเกณฑ์ท่ี กกอ. ก าหนด ส าหรับต าแหน่งท่ีเสนอขอ และจะตอ้งไดรั้บการเผยแพร่ตามหลกัเกณฑ์ท่ี 
กกอ. ก าหนด 
  อาศยัอ านาจตามความในมาตรา ๒๔ )๔( และมาตรา ๔๘ แห่งพระราชบญัญติัสถาบนัอุดมศึกษาเอกชน 
พ.ศ.๒๕๕๖ ซ่ึงแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญติัสถาบันอุดมศึกษาเอกชน )ฉบับท่ี ๒( พ.ศ.๒๕๕๐ กกอ. จึงก าหนด
หลกัเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการทั้งท่ีเป็นรูปเล่มส่ิงพิมพห์รือเป็นวารสารออนไลน์ ส าหรับการเผยแพร่ผลงาน
ทางวชิาการ เพ่ือใหส้ถาบนัอุดมศึกษาเอกชนถือปฏิบติัเป็นมาตรฐานเดียวกนั ไวด้งัต่อไปน้ี 
  ขอ้ ๑ ใหใ้ชร้ะเบียบน้ีนบัตั้งแต่วนัถดัจากวนัประกาศเป็นตน้ไป 
  ขอ้ ๒ การเผยแพร่ผลงานทางวิชาการตามระเบียบน้ี ให้สภาสถาบนัอุดมศึกษาเอกชนใชว้ารสารทาง
วชิาการท่ีมีรายช่ืออยูใ่นฐานขอ้มูลท่ีเป็นท่ียอมรับในระดบัชาติและระดบันานาชาติ ตามเอกสารแนบทา้ยระเบียบน้ี 
  ขอ้ ๓ ในกรณีวารสารทางวิชาการท่ีไม่อยูใ่นฐานขอ้มูลตามีขอ้ ๒ ใหส้ภาสถาบนัอุดมศึกษาเอกชน อาจ
พิจารณายอมรับวารสารทางวชิาการ ส าหรับการเผยแพร่ผลงานทางวชิาการ ตามหลกัเกณฑด์งัน้ี 

)๑( มีก าหนดการเผยแพร่ท่ีแน่นอนชดัเจน และสม ่าเสมอ อยา่งนอ้ยปีละ ๒ ฉบบั 
)๒( มีการระบุส านกัพิมพห์รือหน่วยงานท่ีตีพิมพ ์วตัถุประสงค ์ขอบเขตของวารสารและสาขาวิชาของ

บทความท่ีจะรับตีพิมพ ์
)๓( มีคณะบรรณาธิการเป็นผูท้รงคุณวฒิุท่ีมาจากหลากหลายหน่วยงาน 
)๔( มีหลกัฐานท่ีตรวจสอบไดว้า่ วารสารมีการแต่งตั้งผูท้รงคุณวฒิุ (peer reviewer( ท่ีพิจารณาคุณภาพ

บทความท่ีครอบคลุมสาขาวิชาหรือกลุ่มสาขาวิชาตามวตัถุประสงคแ์ละขอบเขตของวารสาร โดยมีผูท้รงคุณวฒิุภายนอก
หน่วยงานท่ีจดัท าวารสารอยูใ่นรายช่ือดว้ย 

)๕( บทความทุกบทความมีการควบคุมคุณภาพโดยผูท้รงคุณวุฒิ (peer reviewer( ท่ีตรงหรือเก่ียวเน่ือง
กบัสาขาของบทความ และไม่เป็นผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียกบัผูนิ้พนธ์ 
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)๖( วารสารทุกฉบบัมีการเผยแพร่บทความท่ีมีผูนิ้พนธ์จากหลากหลายหน่วยงานทั้งภายในและภายนอก 
กรณีท่ีบทความมีผูนิ้พนธ์ร่วมท่ีเป็นบุคคลจากหน่วยงานภายในและหน่วยงานภายนอก ใหถื้อวา่เป็นบทความจากหน่วยงาน
ภายนอก 

)๗( มีบทคดัยอ่ของบทความท่ีเป็นทั้งภาษาไทยและภาษาองักฤษทุกบทความ กรณีท่ีบทความตีพิมพ์
เป็นภาษาต่างประเทศอ่ืนๆ จะตอ้งมีบทคดัยอ่ท่ีเป็นภาษาองักฤษดว้ย 

)๘( มีการตีพิมพ์บทความท่ีมีรูปแบบการตีพิมพ์ท่ีได้มาตรฐาน เป็นรูปแบบเดียวกันในทุกบทความ 
ไดแ้ก่ ช่ือและท่ีอยูผู่นิ้พนธ์ บทคดัยอ่ ตวับทความและเอกสารอา้งอิง 

ขอ้ ๔ เม่ือสภาสถาบนัอุดมศึกษาเอกชนพิจารณายอมรับวารสารทางวิชาการตามหลกัเกณฑ ์ขอ้ ๓ แลว้ 
ใหจ้ดัท าเป็นประกาศใหท้ราบเป็นการทัว่ไป และแจง้ให ้กกอ. ทราบ ภายใน ๓๐ วนั นบัแต่วนัท่ีออกประกาศ 

ขอ้ ๕ เพื่อให้วารสารทางวชิาการตามขอ้ ๓ ไดมี้การพฒันาข้ึนไปเป็นท่ียอมรับตามขอ้ ๒ จึงก าหนดให้
หลกัเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการตามข้อ ๓ มีผลบงัคบัใชเ้ป็นเวลา ๓ ปี นับตั้งแต่วนัท่ีระเบียบน้ีมีผลบงัคบัใช ้
หากพน้ระยะเวลาดงักล่าว กกอ. จะไม่รับรองวารสารตามขอ้ ๓ 

 
  ประกาศ ณ วนัท่ี ๒๑ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๕๖ 
 
 
   
          )รองศาสตราจารย ์คุณหญิงสุมณฑา พรหมบุญ( 
      ประธานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
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เอกสารแนบท้ายระเบียบ 
 

 วารสารทางวชิาการท่ีเป็นไปตามหลกัเกณฑท่ี์ กกอ.ก าหนด ไดแ้ก่ วารสารท่ีมีช่ืออยูใ่นฐา้นขอ้มูลท่ีเป็นท่ียอมรับ
ในระดบัชาติและระดบันานาชาติ ดงัต่อไปน้ี 
 ๑. ฐานขอ้มูลระดบันานาชาติ 
  - Academic Search Premier (http://www.ebsco.com/home)     

(select ebscohost and then academic search premier) 
  - Agricola (http://agricola.nal.usda.gov) 
  - BIOSIS  (http://www.biosis.org) 
  - CINAHL (http://www.ebscohost.com/academic/cinahl-plus-with-full-text) 
  - EiCOMPENDEX (http://www.ei.org) 
  - ERIC (http://www.eric.ed.gov/) 
  - H.W.Wilson (http://www.ebscohost.com)     

(select ebscohost and then H.W.Wilson( 
  - Infotrieve  (http://www.infotrieve.com) 
  - Ingenta Connect  (http://www.ingentaconnect.com) 
  - INSPEC (http://www.theiet.org/publishing/inspec) 
  - MathSciNet (http://www.ams.org/mathscinet) 
  - MEDLINE/Pubmed  (http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/) 
  - PsycINFO (http://www.apa.org/pubs/databases/psycinfo/index.aspx)  
  - Pubmed  (http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/) 
  - ScienceDirect (http://www.sciencedirect.com) 
  - SciFinder (https://scifinder.cas.org/)  
  - Scopus (http://www.info.scopus.com) 
  - Social Science Research Network    

(http://papers.ssrn.com/sol3/DisplayAbstractSearch.cfm) 
  - Web of Knowledge (http://wokinfo.com) 
 

 ๒. ฐานข้อมูลระดับชาติ ได้แก่ ศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย )Thai Journal Citation Index – TCI( เฉพาะ
วารสารท่ีมีช่ืออยูใ่นกลุ่มท่ี ๑ และกลุ่มท่ี ๒ )http://www.kmutt.ac.th/jif/public_html/list%20journal.php) 
 

หมายเหต ุ กรณีท่ีมีการเปล่ียนแปลงช่ือฐานขอ้มูล กกอ. จะไดมี้การประกาศเพ่ิมเติมต่อไป 
 
 
 

http://agricola.nal.usda.gov/
http://www.biosis.org/
http://www.ebscohost.com/academic/cinahl-plus-with-full-text
http://www.ei.org/
http://www.eric.ed.gov/
http://www.infotrieve.com/
http://www.ingentaconnect.com/
http://www.theiet.org/publishing/inspec
http://www.ams.org/mathscinet
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/
http://www.sciencedirect.com/
http://www.info.scopus.com/
http://papers.ssrn.com/sol3/DisplayAbstractSearch.cfm
http://www.kmutt.ac.th/jif/public_html/list%20journal.php
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เอกสารแนบท้ายประกาศ 
 

 วารสารทางวชิาการท่ีเป็นไปตามหลกัเกณฑท่ี์ กกอ.ก าหนด ไดแ้ก่ วารสารท่ีมีช่ืออยูใ่นฐา้นขอ้มูลท่ีเป็นท่ียอมรับ
ในระดบัชาติและระดบันานาชาติ ดงัต่อไปน้ี 
 ๑. ฐานขอ้มูลระดบันานาชาติ 
  - Academic Search Premier (http://www.ebsco.com/home)     

(select ebscohost and then academic search premier) 
  - Agricola (http://agricola.nal.usda.gov) 
  - BIOSIS  (http://www.biosis.org) 
  - CINAHL (http://www.ebscohost.com/academic/cinahl-plus-with-full-text) 
  - EiCOMPENDEX (http://www.ei.org) 
  - ERIC (http://www.eric.ed.gov/) 
  - H.W.Wilson (http://www.ebscohost.com)     

(select ebscohost and then H.W.Wilson( 
  - Infotrieve  (http://www.infotrieve.com) 
  - Ingenta Connect  (http://www.ingentaconnect.com) 
  - INSPEC (http://www.theiet.org/publishing/inspec) 
  - MathSciNet (http://www.ams.org/mathscinet) 
  - MEDLINE/Pubmed  (http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/) 
  - PsycINFO (http://www.apa.org/pubs/databases/psycinfo/index.aspx)  
  - Pubmed  (http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/) 
  - ScienceDirect (http://www.sciencedirect.com) 
  - SciFinder (https://scifinder.cas.org/)  
  - Scopus (http://www.info.scopus.com) 
  - Social Science Research Network    

(http://papers.ssrn.com/sol3/DisplayAbstractSearch.cfm) 
  - Web of Knowledge (http://wokinfo.com) 
 

 ๒. ฐานข้อมูลระดับชาติ ได้แก่ ศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย )Thai Journal Citation Index – TCI( เฉพาะ
วารสารท่ีมีช่ืออยูใ่นกลุ่มท่ี ๑ และกลุ่มท่ี ๒ )http://www.kmutt.ac.th/jif/public_html/list%20journal.php) 
 

หมายเหต ุ กรณีท่ีมีการเปล่ียนแปลงช่ือฐานขอ้มูล กกอ. จะไดมี้การประกาศเพ่ิมเติมต่อไป 
 
 

 

http://agricola.nal.usda.gov/
http://www.biosis.org/
http://www.ebscohost.com/academic/cinahl-plus-with-full-text
http://www.ei.org/
http://www.eric.ed.gov/
http://www.infotrieve.com/
http://www.ingentaconnect.com/
http://www.theiet.org/publishing/inspec
http://www.ams.org/mathscinet
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/
http://www.sciencedirect.com/
http://www.info.scopus.com/
http://papers.ssrn.com/sol3/DisplayAbstractSearch.cfm
http://www.kmutt.ac.th/jif/public_html/list%20journal.php



