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มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ  ใหความสําคัญกับการประกันคุณภาพการศึกษา  โดยเฉพาะการประกัน
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ระบบการประกันคุณภาพการศึกษา มีการกําหนดนโยบาย พรอมท้ังพัฒนาระบบกลไก การประกันคุณภาพ
การศึกษาอยางตอเนื่อง โดยยึดตัวบงชี้ของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  

รายละเอียดในการดําเนินงานตามเกณฑมาตรฐานของตัวบงชี้ตาง ๆ ในการประกันคุณภาพการศึกษา
ผูบริหาร บุคลากรและผูปฏิบัติงานตองทําความเขาใจตั้งแตการวางแผน การดําเนินงานตามแผน การตรวจ
ประเมินและการปรับปรุงพัฒนา รวมท้ังการรวบรวมและจัดเก็บหลักฐาน เพ่ือใหการดําเนินงานการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายในของหนวยงานและมหาวิทยาลัยเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด 

รายละเอียดตามองคประกอบและตัวบงชี้ตาง ๆ ท่ีไดกําหนดไวในคูมือการประกันคุณภาพการศึกษา
เลมนี้ เปนแนวทางท่ีสามารถสรางความชัดเจนในการปฏิบัติงานใหผูเก่ียวของไดเปนอยางดี จะสงผลทําใหการ
จัดการศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณมีคุณภาพตอไป 
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บทที่  1 
บริบทของมหาวทิยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ 

 

ประวัติความเปนมาของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ                    
เม่ือป  พ.ศ. 2514  นายจํารูญ  ปยัมปุตระ  ผูวาราชการจังหวัดเพชรบูรณ  รวมกับพอคาประชาชน

และสมาชิกสภาผูแทนราษฎรจังหวัดเพชรบูรณ ไดทําหนังสือถึงรัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ  ขอจัดตั้ง
วิทยาลัยครูข้ึนโดยอางเหตุผล  ดังนี้ 

 1. จังหวัดเพชรบูรณกําลังเรงรัดพัฒนาทุกดาน โดยเฉพาะดานการศึกษานั้นยังขาดแคลนครู 
 2. จังหวัดเพชรบูรณตั้งอยูในใจกลางของประเทศ และมีจังหวัดอ่ืน ๆ ลอมรอบถึง 7 จังหวัด คือ พิจิตร 
พิษณุโลก ลพบุรี นครสวรรค ชัยภูมิ ขอนแกน และเลย ซ่ึงหากไดจัดตั้งสถาบันการศึกษาข้ันสูงข้ึนแลวนักเรียน
จากจังหวัดใกลเคียงจะเดินทางมาศึกษาไดอยางสะดวกสบาย  

3. จังหวัดมีท่ีดินจะมอบใหหลายรอยไร เปนท่ีดินในเขตผังเมือง ตามพระราชกฤษฎีกา พ.ศ. 2484
ออกในสมัย จอมพล ป.พิบูลสงคราม เปนนายกรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการจึงไดสงใหกรมการฝกหัดครูมา
สํารวจทําแผนผังท่ีดิน ซ่ึงติดถนนสายสระบุรี-หลมสัก หางจากตัวเมืองไปทางทิศเหนือประมาณ 3 กิโลเมตร 
เนื้อท่ี 856 ไร 3 งาน 57 ตารางวา 
 กระทรวงศึกษาธิการพิจารณาแลวอนุมัติใหสรางวิทยาลัยครูข้ึนท่ีจังหวัดเพชรบูรณโดยประกาศเม่ือ
วันที่ 29 กันยายน 2516 และไดแตงตั้งให นายนอย สีปอ อาจารยเอกจากวิทยาลัยครูพิบูลสงคราม
พิษณุโลกมารักษาราชการในตําแหนงอาจารยใหญ วิทยาลัยครูเพชรบูรณ ต้ังแตวันท่ี 1 ตุลาคม 2516 โดย
รับผิดชอบการศึกษาในเขตจังหวัดเพชรบูรณและจังหวัดพิจิตร และไดรับนักศึกษารุนแรกในปการศึกษา
2519  
 วันที่ 19 สิงหาคม 2518 มีการประกาศใช “พระราชบัญญัติวิทยาลัยครู พุทธศักราช 2518”
วิทยาลัยครูจึงไดรับการยกฐานะเปนสถาบันอุดมศึกษาสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ 
 พ.ศ. 2527 มีประกาศใช “พระราชบัญญัติวิทยาลัยครู (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2527” มีผลใหวิทยาลัยครู
สามารถผลิตบัณฑิตสาขาวิชาชีพอ่ืนท่ีไมใชวิชาชีพครูได 
 พ.ศ. 2528 สภาการฝกหัดครูไดกําหนดขอบังคับวาดวยกลุมวิทยาลัยครูใหเรียก กลุมวิทยาลัยครู
ซ่ึงประกอบดวยวิทยาลัยครูเพชรบูรณ  วิทยาลัยครูพิบูลสงคราม  วิทยาลัยครูนครสวรรค  และวิทยาลัยครู
กําแพงเพชรวา  สหวิทยาลัยพุทธชินราช สํานักงานวิทยาลัยตั้งอยูท่ีวิทยาลัยครูพิบูลสงคราม  
 พ.ศ. 2535 โดยกรมการฝกหัดครู กระทรวงศึกษาธิการไดนําความกราบบังคับทูล ขอพระราชทาน
นามจาก พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิพลอดุลยเดชฯ และ พระองคทรง พระราชทานนาม วา  “สถาบัน
ราชภัฏ” แกวิทยาลัยครู 36 แหง วิทยาลัยครูเพชรบูรณจึงมีชื่อใหมวา “สถาบันราชภัฏเพชรบูรณ”  ซ่ึงแนวโนม
จะตองปรับเปลี่ยน สภาพใหเปนไปตามพระราชบัญญัติสถาบันราชภัฏ มาตรา 7 คือ ใหสถาบันราชภัฏเปน 
นิติบุคคล  มีฐานะเปนกรมในกระทรวงศึกษาธิการและเปนสถาบันการศึกษาและวิจัยเพ่ือพัฒนาทองถ่ิน              
มีวัตถุประสงคใหการศึกษา ทางวิชาการและวิชาชีพชั้นสูง ทําการวิจัย ใหการบริการทางวิชาการแกสังคม ทํานุ     
บํารุงศิลปวัฒนธรรมผลิตครู สงเสริมวิทยฐานะครู และบุคลากรประจําการ 

 สถาบันราชภัฏเพชรบูรณเปดสอนระดับปริญญาตรี สาขาวิชาการศึกษา สาขาวิชาวิทยาศาสตรและ
สาขาศิลปศาสตร ใหกับนักศึกษาท้ังภาคปกติ และ นักศึกษาบุคลากรประจําการ (กศ.บป.) ระดับอนุปริญญา
ปริญญาตรี 2 ป (หลังอนุปริญญา) และปริญญาตรี 4 ป 
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 พ.ศ. 2538 พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิพลอดุลยเดชฯ  ไดลงพระปรมาภิไธยประกาศในราชกิจจา
นุเบกษาเริ่มใชพระราชบัญญัติสถาบันราชภัฏ เม่ือวันท่ี 25 มกราคม 2538 
 พ.ศ. 2540 สถาบันราชภัฏเพชรบูรณ ทูลเกลาฯ ถวายปริญญาวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
สาขาวิชาวิทยาศาสตร โปรแกรมวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร แดพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
 พ.ศ. 2541 สถาบันราชภัฏเพชรบูรณ ทูลเกลา ฯ ถวายปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ แดพระบรม
ราชวงศ 4 พระองค  ดังนี้ 

 1.  ทูลเกลาฯ ถวายปริญญาศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักด์ิ สาขาวิชาศิลปะศาสตร สายศิลปกรรม
และศิลปประยุกต โปรแกรมวิชาศิลปกรรม แดสมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ 
 2.  ทูลเกลาฯ ถวายปริญญาครุศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์  สาขาวิชาการศึกษา สายเทคนิคการศึกษา
โปรแกรมวิชาการบริหารการศึกษา  แดสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯ สยามมกุฎราชกุมาร 
 3.  ทูลเกลาฯ ถวายปริญญาครุศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการศึกษา สายเทคนิคการศึกษา 
โปรแกรมวิชาการศึกษานอกระบบ แดสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
 4.  ทูลเกลาฯ ถวายปริญญาวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร สายวิทยาศาสตร
และวิทยาศาสตรประยุกต โปรแกรมวิชาเคมี แดสมเด็จพระเจาลูกเธอ เจาฟาจุฬาภรณวลัยลักษณ อัครราชกุมารี
 พ.ศ. 2542 สถาบันราชภัฏเพชรบูรณ ทูลเกลา ฯ ถวายประกาศสดุดีเฉลิมพระเกียรติคุณ แดสมเด็จ
พระเจาพ่ีนางเธอเจาฟากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาส ราชนครินทร และ ทูลเกลาฯ ถวายปริญญา วิทยา
ศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ แดพระเจาวรวงศเธอ พระองคเจาโสมสวลี พระวรราชา ทินัดดามาตุ 
 ตอมาพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระราชโองการโปรดเกลา ฯ ใหประกาศ
วา “โดยที่เปนการสมควรจัดตั้งมหาวิทยาลัยราชภัฏ ข้ึนแทนสถาบันราชภัฏ” ใหไว ณ วันท่ี 10 มิถุนายน
พ.ศ. 2547 เปนปที่ 59 ในรัชกาลปจจุบัน ตราเปนพระราชบัญญัติเรียกวา “พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย
ราชภัฏ พ.ศ. 2547” ดวยพระมหากรุณาธิคุณแหงองคพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ทําให “สถาบันราชภัฏ
เพชรบูรณ” ยกฐานะเปน “มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ” นับตั้งแตบัดนั้นเปนตนมา 

 
สถานท่ีตั้ง  

83 หมู 11 ถนนสระบุรี – หลมสัก ตําบลสะเดียง อําเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ  67000 โทรศัพท         
0-5671-7100  โทรสาร 0-5671-7110 อินเตอรเน็ต  http://www.pcru.ac.th ตั้งอยูริมถนนสายสระบุรี - 
หลมสัก ทางดานทิศตะวันตก  หางจากตัวเมืองไปทางทิศเหนือ 3 กิโลเมตร  มีพ้ืนท่ีท้ังหมด 856  ไร 3 งาน  
57  ตารางวา 

 
 

 สัญลักษณของมหาวิทยาลัย     
 
สีประจํามหาวิทยาลัย    สีมวง    
 
ดอกไมประจํามหาวิทยาลัย    ดอกอินทนิล 

 
 
 
 

http://www.pcru.ac.th/
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ปรัชญา  ปณิธาน  วิสัยทัศน   
 ปรัชญา      “ปฺญา  เสฏฐา  ปญญาเปนสิ่งประเสริฐสุด” 
 ปณิธาน      “ประทีปธรรมของทองถ่ิน ประเทืองคาประชาชน” 
 วิสัยทัศน     “แหลงองคความรูตามศาสตรพระราชาเพ่ือการพัฒนาทองถ่ินอยางยั่งยืน” 
 
อัตลักษณและเอกลักษณของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ 
 
 อัตลักษณของมหาวิทยาลัย “บัณฑิตท่ีมีคุณธรรม มีความรู สูงาน” 

เอกลักษณของมหาวิทยาลัย     “เปนแหลงองคความรูเพ่ือพัฒนาทองถ่ิน” 
 

กลุมสถาบันอุดมศึกษา 
 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ เปนมหาวิทยาลัยกลุม ข สถาบันท่ีเนนระดับปริญญาตรี หมายถึง
สถาบันท่ีเนนการผลิตบัณฑิตระดับปริญญาตรีเพ่ือใหไดบัณฑิตท่ีมีความรูความสามารถเปนหลักในการขับเคลื่อน
การพัฒนาและการเปลี่ยนแปลงในระดับภูมิภาค สถาบันมีบทบาทในการสรางความเขมแข็งใหกับหนวยงาน 
ธุรกิจและบุคคลในภูมิภาค เพ่ือรองรับการดํารงชีพ  สถาบันอาจมีการจัดการเรียนการสอนในระดับบัณฑิตศึกษา 
โดยเฉพาะระดับปริญญาโทดวยก็ได 

 
การดําเนินการตามโครงสรางของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ 

1. สภามหาวิทยาลัย  ประกอบดวย 
 (1)  นายกสภามหาวิทยาลัย   
 (2) กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตําแหนง ไดแก อธิการบดี ประธานสภาคณาจารย และขาราชการ 

และประธานกรรมการสงเสริมกิจการมหาวิทยาลัย   
 (3)  กรรมการสภามหาวิทยาลัยจํานวน  4 คน ซ่ึงเลือกจากผูดํารงตําแหนงรองอธิการบดี คณบดี  

ผูอํานวยการสถาบัน  ผูอํานวยการสํานัก  หัวหนาสวนราชการหรือหัวหนาหนวยงานท่ีเรียกชื่ออยางอ่ืนท่ี     
มีฐานะเทียบเทาคณะ 

 (4)  กรรมการสภามหาวิทยาลัยจํานวน  4 คน  ซ่ึงเลือกจากคณาจารยประจําของมหาวิทยาลัยและ
มิใชผูดํารงตําแหนงตาม (3)  

 (5)  กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิจํานวน 11 คน  ซ่ึงทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ  แตงตั้ง
จากบุคคลภายนอกมหาวิทยาลัย  โดยคําแนะนําของนายกสภามหาวิทยาลัย  และกรรมการสภามหาวิทยาลัย
ตาม (2) (3) และ (4)  

 ใหสภามหาวิทยาลัยแตงตั้งรองอธิการบดีคนหนึ่ง  ซ่ึงมิใชกรรมการสภามหาวิทยาลัยตาม (3) 
เปนเลขานุการสภามหาวิทยาลัย โดยคําแนะนําของอธิการบดี   

 
2. คณะกรรมการสภาวิชาการ   ประกอบดวย 
 (1)   ประธานสภาวิชาการ  ไดแก  อธิการบดี   
 (2) กรรมการสภาวิชาการท่ีคณาจารยประจําเลือกจากผูบริหารหรือคณาจารยประจําคณะ  

คณะละ 1 คน   
 (3)  กรรมการสภาวิชาการซ่ึงแตงตั้งจากผูทรงคุณวุฒิจากบุคคลภายนอกมีจํานวนเทากับบุคคล

ตาม (2)   
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 (4)   กรรมการและเลขานุการ 1 คน และมีผูชวยเลขานุการอีก 2 คน 
 
3.  คณะกรรมการสภาคณาจารยและขาราชการ  ประกอบดวย ประธานสภาและกรรมการสภาซ่ึงเลือก

จากคณาจารยประจําและขาราชการของมหาวิทยาลัย จํานวนท้ังหมด 21 คน   
 
4.  คณะกรรมการสงเสริมกิจการมหาวิทยาลัย  ประกอบดวย ประธานกรรมการ ประธานสภา

นักศึกษา นายกองคการนักศึกษา และกรรมการผูทรงคุณวุฒิ จํานวนท้ังหมด 9 คน   
 
5.  คณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจํามหาวิทยาลัย จํานวนทั้งหมด 11 คน ประกอบดวย

ผูทรงคุณวุฒิท้ังภายในและภายนอก 
 
6.  คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ประกอบดวย อธิการบดี รองอธิการบดี ผูชวยอธิการบดี 

คณบดีคณะ ผูอํานวยการสํานัก /สถาบัน จํานวนท้ังหมด 19 คน   
 

การแบงสวนราชการภายในของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณนั้น  ไดมีการดําเนินการตาม
กฎกระทรวงจัดตั้งสวนราชการในมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ  กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2548  และ
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การแบงสวนราชการในมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ พ.ศ. 2549 ดังนี้   

1. สํานักงานอธิการบดี  ไดแก กองกลาง กองนโยบายและแผน และกองพัฒนานักศึกษา 
2. คณะครุศาสตร ไดแก  สํานักงานคณบดี 
3. คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  ไดแก  สํานักงานคณบดี 
4. คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  ไดแก  สํานักงานคณบดี 

 5. คณะวิทยาการจัดการ  ไดแก  สํานักงานคณบดี 
6. คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ไดแก  สํานักงานคณบดี  
7. สถาบันวิจัยและพัฒนา  ไดแก  สํานักงานผูอํานวยการ 
8. สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  ไดแก  สํานักงานผูอํานวยการ 
9. สํานักศิลปะและวัฒนธรรม ไดแก  สํานักงานผูอํานวยการ 
10. สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน ไดแก  สํานักงานผูอํานวยการ 
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โครงสรางการบริหาร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ภาพท่ี 1.1  โครงสรางการบริหาร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ 
 
 

สภามหาวิทยาลัย 
(1) 

 

คณะกรรมการสภาวิชาการ 
(2) 

 

คณะกรรมการสภาคณาจารย 
และขาราชการ 

(3) 

 

คณะกรรมการสงเสริมกิจการ
มหาวิทยาลัย 

(4) 
 

อธิการบด ี

 

คณะกรรมการ 
บริหารมหาวิทยาลัย 

(6) 

 

คณะกรรมการบริหารงานบุคคล
ประจํามหาวิทยาลัย 

(ก.บ.ม.) (5) 

 

 
 

รองอธิการบดี 

 

 
 

ผูชวยอธิการบดี 

 

 
 

คณบดี 

 

 
 

สํานักงานคณบดี 

 

 
 

ผูอํานวยการสํานัก / สถาบัน 

 

 
 

กอง / สนง.  ผูอํานวยการ 

 



 

 

 

 

 

 

 

บทที ่2 

   ระบบการประกนัคุณภาพการศกึษาภายใน 

มหาวทิยาลัยราชภัฏเพชรบรูณ 
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บทที่  2 
ระบบการประกันคณุภาพการศึกษาภายใน   
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ 
 
1. นโยบายการประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ ประจาํปการศึกษา 2561 

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ  ตระหนักถึงความสําคัญและจําเปนของการประกันคุณภาพ
การศึกษา  ตามกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561 กําหนดการประกันคุณภาพการศึกษา 
เปนการประเมินผลและการติดตามตรวจสอบ คุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาแตละระดับ
และประเภทการศึกษา โดยมีกลไกในการควบคุม ตรวจสอบระบบการบริหารคุณภาพการศึกษาท่ีสถานศึกษา
จัดข้ึน  และสอดคลองกับประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานการอุดมศึกษา พ.ศ. 2561 เพ่ือการ
ดําเนินงานดานการประกันคุณภาพการศึกษาภายในของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณเปนไปอยางมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล อันจะทําใหเกิดคุณภาพแกผลลัพธผูเรียน การวิจัยและนวัตกรรม การบริการ
วิชาการ ศิลปวัฒนธรรมและความเปนไทย ตลอดจนการบริหารจัดการใหสอดคลองกันท้ังในดานปจจัยนําเขา 
กระบวนการ และผลลัพธ 

ท้ังนี้ เพ่ือใหการดําเนินงานดานการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน เปนไปในทิศทางเดียวท้ัง
มหาวิทยาลัย และอาศัยอํานาจตามความในมาตรา 31 (1) (2) (3) และ (9) แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย
ราชภัฏ พ.ศ. 2547 จึงกําหนดนโยบายการประกันคุณภาพการศึกษา ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ 
ประจําปการศึกษา 2561 ดังตอไปนี้ 

1. ใหหนวยงานในระดับหลักสูตร คณะ สํานัก สถาบันและมหาวิทยาลัย จัดใหมีคณะกรรมการท่ี
รับผิดชอบการดําเนินการดานการประกันคุณภาพการศึกษาข้ึน โดยมีหนาท่ีพัฒนาระบบและกลไกการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายใน ใหสอดคลองกับนโยบาย หลักเกณฑและแนวปฏิบัติตาง ๆ ตลอดจนสรางความ
เขาใจในการกํากับ ติดตาม ประสานและเตรียมการตรวจประเมิน เพ่ือใหเกิดความม่ันใจวาการจัดการศึกษา
จะเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ 

2. ใหหนวยงานในระดับหลักสูตร คณะ สํานัก สถาบันและมหาวิทยาลัย ยึดถือและใชระบบประกัน
คุณภาพการศึกษาของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ในการกํากับ ติดตาม ตรวจสอบและประเมิน
คุณภาพการศึกษาภายใน ใหมีประสิทธิภาพภายใตกรอบนโยบาย และหลักการท่ีสํานักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษากําหนด 

3. ใหหนวยงานในระดับหลักสูตร คณะ สํานัก สถาบันและมหาวิทยาลัย ใชผลการดําเนินงานดานการ
ประกันคุณภาพการศึกษา เปนขอมูลสําคัญในการประเมินผลและเปนผลสัมฤทธิ์ในการปฏิบัติงานของ
บุคลากรของทุกหนวยงาน 

4. ใหหนวยงานในระดับหลักสูตร คณะ สํานัก สถาบันและมหาวิทยาลัย สรางเครือขายความรวมมือ
กับหนวยงานภายในหรือภายนอกมหาวิทยาลัย  เพ่ือยกระดับคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัย 
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2. ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ ประจําปการศึกษา 2561 
เพ่ือใหการดําเนินงานดานการประกันคุณภาพการศึกษาภายในของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ  

เปนไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานการอุดมศึกษา พ.ศ. 2561 ตามมาตรฐาน ๕ ดาน  
ไดแก  ดานผลลัพธผูเรียน  ดานการวิจัยและนวัตกรรม  ดานการบริการวิชาการ  ดานศิลปวัฒนธรรมและ
ความเปนไทย  และดานบริหารจัดการ ใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 31 (1) (2) (3) และ (9) แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ 
พ.ศ. 2547  จึงกําหนดแนวทางการปฏิบัติประจําปการศึกษา 2561 ดังนี้  
 1. การควบคุมคุณภาพ    
  1.1 กําหนดใหหนวยงานในระดับหลักสูตร คณะ และมหาวิทยาลัย นําคูมือการประกันคุณภาพ 
การศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2557 ของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา มาใชในการ
ดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ระดับคณะ ระดับมหาวิทยาลัย  ท้ังนี้ในระดับ
คณะและระดับมหาวิทยาลัย ใหดําเนินการเพ่ิมตัวบงชี้และคาเปาหมายท่ีสอดคลองกับบริบทของมหาวิทยาลัย
และกําหนดใหสํานัก สถาบัน นําคูมือการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับสํานัก สถาบัน มาใชในการ
ดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสํานัก สถาบัน 
  1.2 ใหหนวยงานในระดับหลักสูตร คณะ สํานัก สถาบันและมหาวิทยาลัย จัดทําแผนงาน 
ดานการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ท่ีครอบคลุมตัวบงชี้และเกณฑมาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษา 
พรอมท้ังกําหนดตัวชี้วัดและคาเปาหมายความสําเร็จไวใหชัดเจน 
  1.3 มหาวิทยาลัยใหการสนับสนุนทรัพยากรตาง ๆ เชน บุคลากร งบประมาณ สถานท่ีเพ่ือใหการ
ดําเนินงานเปนไปตามตัวบงชี้และเกณฑมาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษาอยางมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล 
  1.4 มหาวิทยาลัยจัดใหมีคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน เพื่อสนับสนุน 
กํากับ ติดตามการดําเนินงานใหเปนไปตามตัวบงชี้และเกณฑมาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษาภายในท่ี
กําหนดไว  
  1.5 มหาวิทยาลัยจัดทําคํารับรองการปฏิบัติราชการเพ่ือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน  
ระหวางมหาวิทยาลัยกับคณะ สํานัก สถาบัน 
 2. การตรวจสอบคุณภาพ   
  2.1 มหาวิทยาลัยแตงตั้งคณะกรรมการเพ่ือตรวจสอบผลการดําเนินงานการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ระดับคณะ ระดับสํานัก สถาบัน และระดับมหาวิทยาลัย ประจําปการศึกษา 
2561 
  2.2 มหาวิทยาลัยติดตามประเมินผลการดําเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับ
หลักสูตร ระดับคณะ ระดับสํานัก สถาบัน และระดับมหาวิทยาลัย และรายงานผลการดําเนินงานใหผูบริหาร
และผูเก่ียวของทราบเปนระยะ   
  2.3 มหาวิทยาลัยนําผลการประเมินผลการดําเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 
ระดับหลักสูตร ระดับคณะ ระดับสํานัก สถาบัน และระดับมหาวิทยาลัย ไปใชในการพัฒนาปรับปรุงการ
ดําเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน อยางตอเนื่อง 
 3. การประเมินคุณภาพ   
  3.1 ใหหนวยงานในระดับหลักสูตร คณะ สํานัก สถาบันและมหาวิทยาลัย จัดทํารายงานผล
การประเมินตนเอง (Self-assessment report: SAR) ครอบคลุมตัวบงชี้การประกันคุณภาพการศึกษา ท่ี
มีความพรอมตอการตรวจประเมิน 
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 3.2 เสนอใหมหาวิทยาลัย แตงตั้งคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา ในระดับหลักสูตร 
ระดับคณะ ระดับสํานัก สถาบัน และระดับมหาวิทยาลัย ตามเกณฑการประกันคุณภาพการศึกษาภายในของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ 
 3.3 ใหหนวยงานในระดับหลักสูตร คณะ สํานัก สถาบันและมหาวิทยาลัย ดําเนินการประเมิน
คุณภาพการศึกษาภายในตามระยะเวลาท่ีกําหนด 
 3.4 ใหหนวยงานในระดับหลักสูตร คณะ สํานัก สถาบันและมหาวิทยาลัย จัดทําเอกสารสรุปผลการ
ตรวจประเมินของคณะกรรมการ และรายงานใหผูบริหาร มหาวิทยาลัย และสภามหาวิทยาลัยพิจารณาให
ขอเสนอแนะและนําผลการตรวจประเมิน ไปใชในการวางแผนในการปฏิบัติงานในปตอไป 

 
3. เหตุผลและความจําเปนของการประกันคุณภาพการศึกษา ระดับอุดมศึกษา 

3.1 ความจําเปนของการประกันคุณภาพการศึกษา 
“การประกันคุณภาพการศึกษา” หมายความวา การประเมินผลและการติดตามตรวจสอบ คุณภาพ

ตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาแตละระดับและประเภทการศึกษา โดยมีกลไกในการควบคุม 
ตรวจสอบระบบการบริหารคุณภาพการศึกษาท่ีสถานศึกษาจัดข้ึน เพ่ือใหเกิดการพัฒนาและสรางความเชื่อม่ัน 
ใหแกผูมีสวนเก่ียวของและสาธารณชนวาสถานศึกษานั้นสามารถจัดการศึกษาไดอยางมีคุณภาพ ตาม
มาตรฐานการศึกษา และบรรลุเปาประสงคของหนวยงานตนสังกัดหรือหนวยงานท่ีกํากับดูแล  

ใหสถานศึกษาแตละแหงจัดใหมีระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา โดยการ
กําหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาใหเปนไปตามมาตรฐานการศึกษาแตละระดับและ ประเภท
การศึกษาท่ีรัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการประกาศกําหนด พรอมท้ังจัดทําแผนพัฒนา การจัดการศึกษา
ของสถานศึกษาท่ีมุงคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาและดําเนินการตามแผนท่ีกําหนดไว จัดใหมีการ
ประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ติดตามผลการดําเนินการ เพ่ือพัฒนา
สถานศึกษาใหมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา และจัดสงรายงานผลการประเมินตนเอง ใหแกหนวยงานตน
สังกัดหรือหนวยงานท่ีกํากับดูแลสถานศึกษาเปนประจําทุกป  

เพ่ือใหการดําเนินการประกันคุณภาพการศึกษาตามวรรคหนึ่งเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ ให
หนวยงานตนสังกัดหรือหนวยงานท่ีกํากับดูแลสถานศึกษามีหนาท่ีในการใหคําปรึกษา ชวยเหลือ และแนะนํา
สถานศึกษา เพ่ือใหการประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาพัฒนาอยางตอเนื่อง  

เม่ือไดรับรายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษาตามขอ 3 แลว ใหหนวยงานตนสังกัดหรือ
หนวยงานท่ีกํากับดูแลสถานศึกษาจัดสงรายงานดังกลาวพรอมกับประเด็นตาง ๆ ท่ีตองการใหมีการ
ประเมินผลและการติดตามตรวจสอบซ่ึงรวบรวมไดจากหนวยงานท่ีเก่ียวของหรือจากผูมีสวนไดสวนเสียกับ
สถานศึกษาแหงนั้นใหแกสํานักงานเพ่ือใชเปนขอมูลและแนวทางในการประเมินคุณภาพภายนอก  

ใหสํานักงานดําเนินการประเมินผลและติดตามตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของ 
สถานศึกษา และจัดสงรายงานผลการประเมินและการติดตามตรวจสอบดังกลาว พรอมขอเสนอแนะ ใหแก
สถานศึกษาและหนวยงานตนสังกัดหรือหนวยงานท่ีกํากับดูแลสถานศึกษานั้น ๆ เพ่ือให สถานศึกษาใชเปน
แนวทางในการปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพการศึกษาตอไป  

ในการดําเนินการตามวรรคสอง สํานักงานอาจจัดใหบุคคลหรือหนวยงานท่ีไดรับการรับรองจาก 
สํานักงานดําเนินการประเมินผลและติดตามตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาได  

ใหหนวยงานตนสังกัดหรือหนวยงานท่ีกํากับดูแลสถานศึกษานั้นติดตามผลการดําเนินการปรับปรุง
และพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาตามวรรคสอง เพ่ือนําไปสูการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษา  (ราชกิจจานุเบกษา, กฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561) 
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4. กฎหมายท่ีเกี่ยวของกับการประกันคุณภาพการศึกษา 
 4.1 พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542 แกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2545 ท่ีเกี่ยวของกับ
การประกันคุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษา 
 พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542 แกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2545 ไดกําหนด
จุดมุงหมายและหลักการของการจัดการศึกษาท่ีมุงเนนคุณภาพและมาตรฐาน โดยกําหนดรายละเอียดไวใน
หมวด 6 มาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษา ซ่ึงประกอบดวย “ระบบการประกันคุณภาพภายใน”
และ “ระบบการประกันคุณภาพภายนอก” เพ่ือใชเปนกลไกในการผดุงรักษาคุณภาพและมาตรฐานของ
สถาบันอุดมศึกษา 
 การประกันคุณภาพภายใน เปนการสรางระบบและกลไกในการพัฒนา ติดตามตรวจสอบและ
ประเมินการดําเนินงานของสถานศึกษาใหเปนไปตามนโยบาย เปาหมายและระดับคุณภาพตามมาตรฐานท่ี
กําหนดโดยสถานศึกษาและหรือหนวยงานตนสังกัด  โดยหนวยงานตนสังกัดและสถานศึกษากําหนดใหมี
ระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาและใหถือวาการประกันคุณภาพภายในเปนสวนหนึ่งของ
กระบวนการบริหารการศึกษาท่ีตองดําเนินการอยางตอเนื่องมีการจัดทํารายงานประจําปท่ีเปนรายงาน
ประเมินคุณภาพภายในเสนอตอสภาสถาบัน หนวยงานตนสังกัด และหนวยงานท่ีเก่ียวของเพ่ือพิจารณาและ
เปดเผยตอสาธารณชนเพ่ือนําไปสูการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาและเพ่ือรองรับการประกัน
คุณภาพภายนอก 
 การประกันคุณภาพภายนอก เปนการประเมินคุณภาพการจัดการศึกษาเพ่ือใหมีการติดตาม และ
ตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา โดยคํานึงถึงความมุงหมาย หลักการ และแนวการ
จัดการศึกษาในแตละระดับ ซ่ึงประเมินโดย“สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา 
(องคการมหาชน) หรือเรียกชื่อยอวา “สมศ.”พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 แกไขเพ่ิมเติม 
(ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2545 ไดกําหนดใหสถานศึกษาทุกแหงตองไดรับการประเมินคุณภาพภายนอกอยางนอย 1 
ครั้งในทุกรอบ 5 ป นับต้ังแตการประเมินครั้งสุดทายและเสนอผลการประเมินตอหนวยงานท่ีเก่ียวของและ
สาธารณชน  
 4.2 ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ  เรื่อง มาตรฐานการอุดมศึกษาพ.ศ. 2561 
  ดวยรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ 
พ.ศ. 2542 แกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2545 ยุทธศาสตรชาติ ระยะ 20 ป แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แหงชาติ ฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2560 – 2564) แผนการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2560 – 2579 และมาตรฐาน
การศึกษาของชาติ พ.ศ. 2561  มุงเนนการพัฒนาคนและสังคมไทยใหเปนรากฐานท่ีแข็งแกรงของประเทศ มี
ความพรอมทางกาย ใจ สติปญญา และทักษะศตวรรษท่ี 21 มีคุณธรรมจริยธรรม เคารพกฎหมาย มีภาวะผูนํา    
รูรักษคุณคาความเปนไทยและรูบริบทสากล โดยมุงหวังใหการจัดการศึกษาเปนการศึกษาตลอดชีวิต สรางวิถี
การเรียนรูของคนไทย ใหเปนสังคมแหงการเรียนรูสูการรวมกันสรางสรรคนวัตกรรม เพ่ือการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตและสังคม คณะกรรมการการอุดมศึกษาจึงเห็นสมควรปรับปรุงมาตรฐานการอุดมศึกษาใหสอดคลองตาม
มาตรฐานการศึกษาของชาติ เพ่ือใชเปนกลไกระดับกระทรวง ระดับคณะกรรมการการอุดมศึกษา และระดับ
หนวยงาน  ในการสงเสริมการประกันคุณภาพการศึกษาใหเปนไปตามหลักการขางตน โดยมีการกํากับติดตาม 
ตรวจสอบ ประเมินและพัฒนาอยางตอเนื่อง  มาตรฐานการอุดมศึกษา จะครอบคลุมดานผลลัพธผูเรียน การ
วิจัยและนวัตกรรม การบริการวิชาการแกสังคม  ศิลปวัฒนธรรมและความเปนไทย และการบริหารจัดการ 
ตามศักยภาพและอัตลักษณของประเภทสถาบัน  โดยเนนความรับผิดชอบตอสังคมและสามารถตรวจสอบได 
ท้ังนี้  เพ่ือใหบรรลุเปาหมายสําคัญ คือ การจัดการศึกษาเพ่ือใหผูสําเร็จการศึกษาระดับอุดมศึกษามี
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คุณลกัษณะของคนไทยท่ีสอดคลองกับยุทธศาสตรชาติ และเปนกําลังสําคัญในการพัฒนาประเทศไทยสูความ
ม่ันคง ม่ังค่ัง และยั่งยืน  

มาตรฐานการอุดมศึกษา ประกอบดวย มาตรฐาน 5 ดาน ดังนี้  
(1) มาตรฐานท่ี 1 ดานผลลัพธผูเรียน  
 (1.1) เปนบุคคลท่ีมีความรูความสามารถ และความรอบรูดานตางๆ ในการสรางสัมมาอาชีพ 

ความม่ันคงและคุณภาพชีวิตของตนเอง ครอบครัว ชุมชน และสังคม มีทักษะการเรียนรูตลอดชีวิต โดยเปนผู
มีคุณธรรม ความเพียร มุงม่ัน มานะ บากบั่น และยึดม่ันในจรรยาบรรณวิชาชีพ  

 (1.2) เปนผูรวมสรางสรรคนวัตกรรม มีทักษะศตวรรษท่ี 21 มีความสามารถในการ บูรณาการ
ศาสตรตาง ๆ เพ่ือพัฒนาหรือแกไขปญหาสังคม มีคุณลักษณะความเปนผูประกอบการ รูเทาทันการ
เปลี่ยนแปลงของสังคมและของโลก สามารถสรางโอกาสและเพ่ิมมูลคาใหกับตนเอง ชุมชน สังคม และ
ประเทศ  

 (1.3) เปนพลเมืองท่ีเขมแข็ง มีความกลาหาญทางจริยธรรม ยึดม่ันในความถูกตอง รูคุณคาและ
รักษความเปนไทย รวมมือรวมพลังเพ่ือสรางสรรคการพัฒนาและเสริมสรางสันติสุข อยางยั่งยืนท้ังในระดับ
ครอบครัว ชุมชน สังคม และประชาคมโลก  

(2) มาตรฐานท่ี 2 ดานการวิจัยและนวัตกรรม สถาบันอุดมศึกษามีผลงานวิจัยท่ีเปนการสรางและ
ประยุกตใชองคความรูใหม สรางสรรค นวัตกรรมหรือทรัพยสินทางปญญา ท่ีเชื่อมโยงกับสภาพเศรษฐกิจ 
สังคม ศิลปวัฒนธรรม หรือสิ่งแวดลอม ตามศักยภาพและอัตลักษณของประเภทสถาบัน มีเครือขายความ
รวมมือระหวาง สถาบันอุดมศึกษา องคกรภาครัฐและเอกชนท้ังในและตางประเทศ ผลงานวิจัยและนวัตกรรม
ตอบสนอง ยุทธศาสตรชาติ ความตองการจําเปนของสังคม ชุมชน ภาครัฐและเอกชน และประเทศ ผลลัพธ
ของ การวิจัยและนวัตกรรมมีผลกระทบสูงตอการพัฒนาผูเรียน การสรางคุณภาพชีวิต หรือการสรางโอกาส 
มูลคาเพ่ิม และขีดความสามารถของประเทศในการแขงขันระดับนานาชาติ  

(3) มาตรฐานท่ี 3 ดานการบริการวิชาการ สถาบันอุดมศึกษาใหบริการวิชาการเหมาะสม สอดคลอง
กับบริบทและตอบสนองความตองการ ของทองถ่ิน ชุมชน และสังคม ตามระดับความเชี่ยวชาญและอัตลักษณ
ของประเภทสถาบัน โดยมี การบริหารจัดการท่ีประสานความรวมมือระหวางสถาบันอุดมศึกษา ภาครัฐและ
ภาคเอกชน ท้ังในและ ตางประเทศ และมีความโปรงใส ชัดเจน และตรวจสอบได ผลลัพธของการบริการ
วิชาการนําไปสู การเสริมสรางความเขมแข็งและความยั่งยืนของผูเรียน ครอบครัว ชุมชน สังคม และ
ประเทศชาติ  

(4) มาตรฐานท่ี 4 ดานศิลปวัฒนธรรมและความเปนไทย สถาบันอุดมศึกษามีการจัดการเรียนรู การ
วิจัย หรือการบริการวิชาการซ่ึงนําไปสูการสืบสาน การสรางความรู ความเขาใจในศิลปวัฒนธรรม การปรับ
และประยุกตใชศิลปวัฒนธรรมท้ังของไทย และตางประเทศอยางเหมาะสม ตามศักยภาพและอัตลักษณของ
ประเภทสถาบัน ผลลัพธของการจัดการดานศิลปวัฒนธรรมทําใหเกิดความภาคภูมิใจในความเปนไทย หรือ
การสรางโอกาสและมูลคาเพ่ิมใหกับผูเรียน ชุมชน สังคม และประเทศชาติ  

(5) มาตรฐานท่ี 5 ดานการบริหารจัดการ  
 (5.1) สถาบันอุดมศึกษามีหลักสูตรและการจัดการเรียนรูท่ีเนนการพัฒนาผูเรียน แบบบูรณาการ

เพ่ือใหมีคุณลักษณะอันพึงประสงค ตอบสนองยุทธศาสตรชาติและความตองการ ท่ีหลากหลายของประเทศ 
ท้ังในดานเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดลอม โดยการมีสวนรวมของชุมชน สังคม สถานประกอบการ ท้ังภาครัฐ
และภาคเอกชน  

 (5.2) สถาบันอุดมศึกษามีการบริหารงานตามพันธกิจและวิสัยทัศนของสถาบันอุดมศึกษา 
ตลอดจนมีการบริหารจัดการบุคลากรและทรัพยากรการเรียนรูเปนไปตามหลักธรรมาภิบาล คํานึงถึง ความ
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หลากหลายและความเปนอิสระทางวิชาการ มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ยืดหยุนคลองตัว โปรงใสและ
ตรวจสอบได  

 (5.3) สถาบันอุดมศึกษามีระบบประกันคุณภาพ มีการติดตาม ตรวจสอบ ประเมิน และพัฒนาการ
จัดการศึกษาระดับหลักสูตร คณะ และสถาบันท่ีมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล มีการกํากับใหการจัด
การศึกษาและการดําเนินงานตามพันธกิจเปนไปตามกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษาอยางตอเนื่อง 
สอดคลองตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ 
และมาตรฐานอ่ืน ๆ ท่ีกระทรวงศึกษาธิการกําหนด  
 
5. การประกันคุณภาพการศึกษา 

กอนมีประกาศพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 ทบวงมหาวิทยาลัยไดตระหนักดีถึง
ความสําคัญของการประกันคุณภาพการศึกษาและไดจัดทําประกาศทบวงมหาวิทยาลัยเรื่องนโยบายและแนว
ปฏิบัติในการประกันคุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษามาตั้งแตป พ.ศ. 2539 เพ่ือเปนแนวทางในการประกัน
คุณภาพการศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาตามหลักการสําคัญ 3 ประการคือการใหเสรีภาพทางวิชาการ 
(academic freedom) ความมีอิสระในการดําเนินการของสถาบัน (institutional autonomy) และความ
พรอมของสถาบันท่ีจะรับการตรวจสอบคุณภาพจากภายนอกตามหลักการของความรับผิดชอบท่ีตรวจสอบได 
(accountability) ตอมาพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 แก)ไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2545 
และ (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2553 ไดระบุใหหนวยงานตนสังกัดและสถานศึกษาจัดใหมีระบบประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษา ประกอบกับพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 และ
กฎกระทรวงแบงสวนราชการ กําหนดใหสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษามีหนาท่ีพิจารณาเสนอ
นโยบาย แผนพัฒนา และมาตรฐานการอุดมศึกษาท่ีสอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ และ
แผนการศึกษาแหงชาติ สนับสนุนทรัพยากร ติดตามตรวจสอบ และประเมินผลการจัดการศึกษา  ระดับ 
อุดมศึกษา โดยคํานึงถึงความเปนอิสระและความเปนเลิศทางวิชาการของสถานศึกษาระดับปริญญาตาม
กฎหมายวาดวยการจัดตั้งสถานศึกษาแตละแหงและกฎหมายท่ีเก่ียวของสํานักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษาจึงมีหนาท่ีรวมกับสถานศึกษาในการจัดใหมีระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน โดยมี
รายละเอียดดังนี้ 
 5.1 แนวทางการพัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 
 5.1.1 ระบบการประกันคุณภาพการศึกษา 
  ดวยกฎกระทรวงวาดวยระบบ หลักเกณฑ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2553 
ขอ 33 ใหสถาบันอุดมศึกษาพัฒนาระบบประกันคุณภาพ โดยยึดหลักเสรีภาพทางวิชาการและความมีอิสระใน
การดําเนินการของสถานศึกษา เพ่ือใหมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาอยางตอเนื่องและเตรียมความพรอมเพ่ือรองรับการประกันคุณภาพ
ภายนอก สถาบันจึงมีอิสระในการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในท่ีเหมาะสมสอดคลองกับระดับการ
พัฒนาของสถาบัน โดยอาจเปนระบบประกันคุณภาพท่ีใชกันแพรหลายในระดับชาติหรือนานาชาติหรือเปน
ระบบเฉพาะท่ีสถาบันพัฒนาข้ึนเองแตไมวาจะเปนระบบคุณภาพแบบใดจะตองมีกระบวนการทํางานท่ีเริ่มตน
จากการวางแผน การดําเนินงานตามแผนการตรวจสอบประเมินและการปรับปรุงพัฒนา ท้ังนี้เพ่ือใหการ
ดําเนินภารกิจของสถาบันบรรลุเปาประสงคและมีพัฒนาการอยางตอเนื่อง  ขณะเดียวกันก็เปนหลักประกันแก
สาธารณชนใหม่ันใจวาสถาบันอุดมศึกษาสามารถสรางผลผลิตทางการศึกษาท่ีมีคุณภาพหลักการท่ีสําคัญในการ
พัฒนาระบบการประกันคุณภาพและตัวบงชี้การประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับอุดมศึกษา 
หลักการสําคัญในการพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษามีดังตอไปนี้ 
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1)  สงเสริมพันธกิจหลักและพันธกิจสนับสนุนของการอุดมศึกษาภายใตความสอดคลองกับ 
หลักเกณฑ ท่ีกําหนดในกฎกระทรวงวาดวยระบบ หลักเกณฑ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา         
พ.ศ. 2553 

 2)  เปนระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายในท่ีครอบคลุมปจจัยนําเขา และกระบวนการ 
ซ่ึงสามารถสงเสริมและนําไปสูผลลัพธของการดําเนินการอยางมีประสิทธิภาพ 
 3)  ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับอุดมศึกษา รอบใหมประกอบดวยการ
ประกันคุณภาพระดับหลักสูตร ระดับคณะ และระดับสถาบัน โดยจะเริ่มใชในปการศึกษา 2557 
  - ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร มีการดําเนินการต้ังแตการควบคุม
คุณภาพ การติดตามตรวจสอบคุณภาพ และการพัฒนาคุณภาพ การพัฒนาตัวบงชี้และเกณฑการประเมินฯ 
จะมุงไปท่ีระบบการประกันคุณภาพการศึกษามากกวาการประเมินคุณภาพ เพ่ือใหสามารถสงเสริม สนับสนุน
กํากับติดตามการดําเนินงานใหเปนไปตามท่ีกําหนด สะทอนการจัดการศึกษาอยางมีคุณภาพ 
  - ระบบการประกันคุณภาพภายในระดับคณะและระดับสถาบัน เปนการดําเนินการ
ประกันคุณภาพการศึกษาภายในท่ีคณะและสถาบันพัฒนาระบบประกันคุณภาพ โดยยึดหลักเสรีภาพทาง
วิชาการและความมีอิสระในการดําเนินการของสถานศึกษา ซ่ึงจะประเมินตามระบบประกันคุณภาพการศึกษา
ภายในท่ีคณะและสถาบันตองการใหคณะและสถาบันพัฒนาตามศักยภาพและประเภทของกลุมสถาบัน      
ซ่ึงเปนการประเมินความเขมแข็งทางวิชาการ 
 4)  ใหอิสระกับสถาบันอุดมศึกษาในการออกแบบระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 
 5)  เชื่อมโยงกับระบบคุณภาพอ่ืนท่ีกําหนดและเปนนโยบายของ  กกอ. โดยเฉพาะเรื่อง
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ และการเชื่อมโยงกับการประกันคุณภาพภายนอกของ สมศ. 
เพ่ือไมใหเปนการทํางานซํ้าซอนเกินความจําเปนหรือสรางภาระการทํางานของหนวยงาน 

5.1.2 มาตรฐาน ตัวบงช้ีและเกณฑประเมินคุณภาพ 
 มาตรฐานท่ีเปนกรอบสําคัญในการดําเนินงานของสถาบันอุดมศึกษา คือ มาตรฐานการ
อุดมศึกษา  ในขณะเดียวกันสถาบันอุดมศึกษาตางๆ ตองดําเนินการใหเปนไปตามมาตรฐานและหลักเกณฑ
อ่ืนๆ ท่ี เก่ียวของอีกมาก*เชน เกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับ อุดมศึกษากรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแหงชาติ  มาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา มาตรฐานเพ่ือการประเมินคุณภาพภายนอกของ สมศ.
หรือกรอบการปฏิบัติราชการตามมิติดานตาง ๆ ของสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) 
ในกรณีมหาวิทยาลัยของรัฐ เปนตน 
 กําหนดตัวบงชี้เปน 2 ประเภท คือตัวบงชี้เชิงปริมาณและตัวบงชี้เชิงคุณภาพ ดังนี้ 
 1)  ตัวบงชี้เชิงคุณภาพจะระบุเกณฑมาตรฐานเปนขอๆ กําหนดเกณฑการประเมินตัวบงชี้
เปน 5 ระดับ มีคะแนนตั้งแต 1 ถึง 5 การประเมินเชิงคุณภาพนี้จะมีท้ังการนับจํานวนขอและระบุวาผลการ
ดําเนินงานไดก่ีขอ ไดคะแนนเทาใดกรณีท่ีไมดําเนินการใด ๆ หรือดําเนินการไมครบท่ีจะได 1 คะแนน ใหถือ
วาได 0 คะแนน และการประเมินโดยกําหนดการใหคะแนนตามท่ีไดคณะหรือสถาบันดําเนินการ และ
กรรมการประเมิน (peer review) จะพิจารณาผลการดําเนินการนั้นๆ รวมกันกอนท่ีจะบันทึกคะแนน  โดยมี
ระดับคะแนนอยูระหวาง 0 - 5 
 2)  ตัวบงชี้เชิงปริมาณอยูในรูปของรอยละหรือคาเฉลี่ย กําหนดเกณฑการประเมินเปน
คะแนนระหวาง 1 ถึง 5 โดยเปนคาตอเนื่อง (มีจุดทศนิยม) สําหรับการแปลงผลการดําเนินงานตามตัวบงชี้ 
(ซ่ึงอยูในรูปรอยละหรือคาเฉลี่ย) เปนคะแนนทําโดยการเทียบบัญญัติไตรยางศ โดยท่ีแตละตัวบงชี้จะ
กําหนดคารอยละหรือคาเฉลี่ยท่ีคิดเปนคะแนนเต็ม 5 ไว 
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คณะกรรมการประกันคุณภาพภายในระดับอุดมศึกษา ไดกําหนดใหมีระบบประกันคุณภาพ
การศึกษาระดับหลักสูตร คณะ และสถาบัน เพ่ือใหสถาบันอุดมศึกษาตางๆ นําไปใชเปนแนวทาง (Guideline) 
ในการจัดทําระบบการประกันคุณภาพภายในของแตละสถาบันตามความสมัครใจภายใตการกํากับดูแลของ
สภาสถาบันอุดมศึกษา โดยระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายในจะครอบคลุมพันธกิจหลัก 4 ประการของ
การอุดมศึกษาและพันธกิจดานการบริหารจัดการ ไดแก (1) พันธกิจดานการผลิตบัณฑิต (2) พันธกิจดานการ
วิจัย (3) พันธกิจดานการบริการวิชาการ (4) พันธกิจดานการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม และการบริหาร
จัดการ สําหรับการประกันคุณภาพระดับหลักสูตรจะเนนพันธกิจในดานการผลิตบัณฑิตเปนสําคัญ สวนพันธกิจ
ดานอ่ืนๆ จะเปนการบูรณาการเขาไวดวยกัน หากเปนตัวบงชี้ในระดับคณะและสถาบันจะครอบคลุมพันธกิจ
หลักของการอุดมศึกษารวมท้ังการบริหารจัดการไดท้ังหมด ซ่ึงสามารถชี้วัดคุณลักษณะท่ีพึงประสงคตาม
มาตรฐานการอุดมศึกษา มาตรฐานและหลักเกณฑอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวของกับพันธกิจเหลานั้นไดท้ังหมด ในบทท่ี 4 
ถึงบทท่ี 6 ของคูมือฉบับนี้จึงไดพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน  เพ่ือใหสถาบันอุดมศึกษา
นําไปเปนกรอบในการดําเนินการประกันคุณภาพการศึกษาภายในตั้งแตระดับหลักสูตร  ระดับคณะและระดับ
สถาบัน  การพัฒนาตัวบงชี้และเกณฑการประเมินจะมุงไปท่ีระบบการประกันคุณภาพการศึกษามากกวาการ
ประเมินคุณภาพ เพ่ือใหสามารถสงเสริม สนับสนุน กํากับติดตาม การดําเนินงานใหเปนไปตามท่ีกําหนด 
สะทอนการจัดการศึกษาอยางมีคุณภาพ และตัวบงชี้ท่ีพัฒนาข้ึนควรเชื่อมโยงหรือเปนเรื่องเดียวกันกับการ
ประเมินคุณภาพภายนอก  โดยการประกันคุณภาพการศึกษาภายในเนนท่ีปจจัยนําเขา และกระบวนการ    
ซ่ึงภายใตตัวบงชี้ท่ีเปนกระบวนการใหสามารถสะทอนผลลัพธของการดําเนินการตามกระบวนการดังกลาว
ดวย 
 5.1.3 กลไกการประกันคุณภาพ 
 ในดานของกลไกการประกันคุณภาพ ผู ท่ี มีความสําคัญสงผลใหการดําเนินงานประสบ
ความสําเร็จและนําไปสูการพัฒนาคุณภาพอยางตอเนื่อง คือ คณะกรรมการระดับนโยบายและผูบริหารสูงสุด
ของสถาบันท่ีจะตองใหความสําคัญและกําหนดนโยบายการประกันคุณภาพการศึกษาท่ีชัดเจนและเขาใจ
รวมกันทุกระดับโดยมอบหมายใหหนวยงานหรือคณะกรรมการรับผิดชอบในการติดตาม ตรวจสอบ ประเมิน 
และกระตุนใหเกิดการพัฒนาคุณภาพอยางตอเนื่อ หนาท่ีสําคัญประการหนึ่งของคณะกรรมการหรือหนวยงาน
นี้ คือ การจัดระบบประกันคุณภาพพรอมท้ังกําหนดตัวบงชี้และเกณฑการประเมินคุณภาพท่ีเหมาะสมสําหรับ
คณะและสถาบัน ระบบประกันคุณภาพท่ีใชตองสามารถเชื่อมโยงใหเกิดคุณภาพของการปฏิบัติงาน ตั้งแต
ระดับบุคคลระดับหลักสูตร  ระดับคณะวิชาไปจนถึงระดับสถาบัน  โดยอาจจําเปนตองจัดทําคูมือคุณภาพใน
แตละระดับเพ่ือกํากับการดําเนินงาน*แตท่ีสําคัญคณะกรรมการหรือหนวยงานนี้ตองประสานงานและผลักดัน
ใหเกิดระบบฐานขอมูลและสารสนเทศท่ีมีประสิทธิภาพซ่ึงสามารถใชงานรวมกันไดในทุกระดับ 
 5.1.4  ระบบฐานขอมูลและระบบสารสนเทศ 

 การวัดและวิเคราะหผลการดําเนินงานเปนสิ่งจําเปนในกระบวนการประกันคุณภาพ     
การวัดและวิเคราะหผลการดําเนินงานจะไมสามารถทําไดอยางถูกตองและมีประสิทธิภาพหากปราศจาก
ฐานขอมูลและระบบสารสนเทศท่ีเปนจริงถูกตองตรงกันทุกระดับ ตั้งแตระดับบุคคล ระดับหลักสูตร คณะวิชา 
และสถาบัน  ตลอดจนเปนขอมูลท่ีสามารถเรียกใชไดอยางรวดเร็ว ดังนั้น ระบบสารสนเทศท่ีดี มีประสิทธิภาพ
จึงเปนปจจัยสําคัญยิ่งท่ีจะสงผลตอความสําเร็จของการประกันคุณภาพการศึกษา และสงผลตอคุณภาพในทุก
ข้ันตอนการดําเนินงานตั้งแตการวางแผนการปฏิบัติงาน การตรวจสอบประเมิน ตลอดจนถึงการปรับปรุงและ
พัฒนา 
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6.  ความเช่ือมโยงระหวางมาตรฐานการศึกษากับการประกันคุณภาพการศึกษา 
พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 แกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2545 ในหมวด 5*ท่ีวา

ดวยการบริหารและการจัดการศึกษา มาตรา 34 ไดกําหนดใหคณะกรรมการการอุดมศึกษามีหนาท่ีพิจารณา
เสนอมาตรฐานการอุดมศึกษาท่ีสอดคลองกับความตองการตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ   
และสอดคลองกับมาตรฐานการศึกษาของชาติ โดยคํานึงถึงความเปนอิสระและความเปนเลิศทางวิชาการของ
สถาบันอุดมศึกษา คณะกรรมการการอุดมศึกษาจึงไดจัดทํามาตรฐานการอุดมศึกษาเพ่ือใชเปนกลไกระดับ
กระทรวง ระดับคณะกรรมการการอุดมศึกษาและระดับหนวยงาน เพ่ือนําไปสูการกําหนดนโยบายการ
พัฒนาการอุดมศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาตอไป*มาตรฐานการอุดมศึกษาท่ีจัดทําข้ึนฉบับนี้ไดใชมาตรฐาน
การศึกษาของชาติท่ีเปรียบเสมือนรมใหญเปนกรอบในการพัฒนา โดยมีสาระสําคัญท่ีครอบคลุมเปาหมายและ
หลักการของการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาของไทยและเปนมาตรฐานท่ีคํานึงถึงความหลากหลายของกลุม
หรือประเภทของสถาบันอุดมศึกษา เพ่ือใหทุกสถาบันสามารถนําไปใชกําหนดพันธกิจและมาตรฐานของการ
ปฏิบัติงานได 

คณะกรรมการการอุดมศึกษายังไดกําหนดเกณฑมาตรฐานอ่ืนๆ อาทิ เกณฑมาตรฐานหลักสูตร
ระดับอุดมศึกษา หลักเกณฑการขอเปดและดําเนินการหลักสูตรระดับปริญญาในระบบการศึกษาทางไกล 
หลักเกณฑการกําหนดชื่อปริญญา หลักเกณฑและแนวปฏิบัติเก่ียวกับการพิจารณาประเมินคุณภาพการจัด
การศึกษานอกสถานท่ีตั้งของสถาบันอุดมศึกษา เพ่ือสงเสริมใหสถาบันอุดมศึกษาไดพัฒนาดานวิชาการ    
และวิชาชีพ รวมท้ังการพัฒนาคุณภาพและยกระดับมาตรฐานในการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาใหมีความ
ทัดเทียมกันและพัฒนาสูสากล ซ่ึงทําใหสถาบันอุดมศึกษาสามารถจัดการศึกษาไดอยางยืดหยุน คลองตัว   
และตอเนื่องในทุกระดับการศึกษา*ตลอดจนสะทอนให เห็นถึงมาตรฐานคุณภาพการจัดการศึกษา             
ในระดับอุดมศึกษา 
 เพ่ือใหการจัดการศึกษาทุกระดับและทุกประเภทมีคุณภาพและไดมาตรฐานตามท่ีกําหนดท้ังมาตรฐาน
การศึกษาระดับชาติ มาตรฐานการอุดมศึกษา มาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา และสัมพันธกับมาตรฐานและ
หลักเกณฑท่ีเก่ียวของกับการจัดการศึกษาอ่ืน ๆ รวมถึงกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ     
จึงจําเปนตองมีระบบประกันคุณภาพท่ีพัฒนาข้ึนตามท่ีกําหนดไวในกฎกระทรวงวาดวยระบบ หลักเกณฑ  
และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา  พ.ศ. 2553 ท้ังนี้  ความเชื่อมโยงระหวางมาตรฐานการศึกษา 
หลักเกณฑท่ีเก่ียวของ และการประกันคุณภาพการศึกษาสามารถแสดงในแผนภาพท่ี 1.1 
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มาตรฐานท่ี 1 
คุณลักษณะของคนไทยท่ีพึง
ประสงคท้ังในฐานะพลเมือง 

และพลโลก 
 

 
มาตรฐานท่ี 2 

แนวทางการจัดการศึกษา 

มาตรฐาน 
การสถาบันอุดม 

 

หลักเกณฑกํากับ 
มาตรฐาน รวมถึง 

มาตรฐานสถาบันอุดม 
ศึกษาและกรอบ 

มาตรฐานคุณวุฒิระดบั 
อุดมศึกษาแหงชาต ิ

มาตรฐาน 
ดานคุณภาพบัณฑิต 
 

การประกันคุณภาพภายใน ภายใตตัวบงชี้ตามพนัธกิจของการอุดมศึกษาและบริหารจัดการ 

มาตรฐานดานการบริหาร
จัดการการอุดมศึกษา 

ผลผลติทางการศึกษาทีไ่ดคุณภาพ 
 

มาตรฐานดานการสรางและพัฒนา
สังคมฐานความรู 

และสังคมแหงการเรียนรู 

มาตรฐานท่ี 3 
แนวการสรางสังคมแหง 

การเรียนรู/สังคมแหงความรู 
 

มาตรฐานการศึกษาของชาติ 

แผนภาพท่ี 1.1 ความเช่ือมโยงระหวางมาตรฐานการศึกษาและการประกันคุณภาพ 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

7.  การเช่ือมโยงระหวางการประกันคุณภาพภายในและการประเมินคุณภาพ 
 การประกันคุณภาพการศึกษาภายในเปนสวนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษาปกติท่ีตอง
ดําเนินการอยางตอเนื่อง โดยมีการควบคุมดูแลปจจัยท่ีเก่ียวของกับคุณภาพมีการตรวจสอบ ติดตามและ
ประเมินผลการดําเนินงานเพ่ือนําไปสูการพัฒนาปรับปรุงคุณภาพอยางสมํ่าเสมอ ดวยเหตุนี้ระบบประกัน
คุณภาพภายในจึงตองดูแลทั้งปจจัยนําเขา (input) กระบวนการ (process) และผลผลิตหรือผลลัพธ 
(output/outcome) ซ่ึงตางจากการประเมินคุณภาพภายนอกท่ีเนนการประเมินผลการจัดการศึกษา ดังนั้น  
ความเชื่อมโยงระหวางการประกันคุณภาพภายในกับการประเมินคุณภาพภายนอกจึงเปนสิ่งจําเปน โดยได
เชื่อมโยงใหเห็นจากแผนภาพท่ี 1.2 
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การปฏิบัติงาน
ของสถาบัน 

การประเมิน
ตนเองของ
สถาบัน 

ติดตามตรวจสอบโดย
ตนสังกัดทกุ 3 ป 

การติดตาม
ผล 

การตรวจเยีย่ม   
รายงานผล 
การประเมิน รายงานประจําป 

 

ขอมูลปอนกลับ    

การประเมินคุณภาพภายนอก

 

การประกันคุณภาพภายใน 

ขอมูลปอนกลับ    

แผนภาพท่ี 1.2 ความสัมพันธระหวางการประกันคุณภาพการศึกษาภายในกับการประเมินคุณภาพ
ภายนอก 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 จากแผนภาพท่ี 1.2 จะเห็นวา เม่ือสถาบันอุดมศึกษามีการดําเนินการประกันคุณภาพภายในแลว
จําเปนตองจัดทํารายงานประจําปท่ีเปนรายงานประเมินคุณภาพภายในโดยใชรูปแบบการจัดทํารายงาน
ประจําปท่ีเปนรายงานการประเมินคุณภาพภายในตามท่ีกําหนดในระบบฐานขอมูลดานการประกันคุณภาพ 
(CHE QA Online) ซ่ึงเปนการบันทึกผลการดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาผานทางระบบออนไลน 
ตั้งแตการจัดเก็บขอมูลพ้ืนฐานเอกสารอางอิง การประเมินตนเอง การประเมินของคณะกรรมการประเมิน
คุณภาพ เพ่ือนําเสนอสภาสถาบันหนวยงานตนสังกัด หนวยงานท่ีเก่ียวของ และเปดเผยตอสาธารณชน      
ซ่ึงขอมูลดังกลาวจะเปนขอมูลเชื่อมโยงระหวางการประกันคุณภาพภายในของสถาบัน การติดตามตรวจสอบ
ของตนสังกัด ดังนั้น สถาบันอุดมศึกษาจําเปนตองจัดทํารายงานการประเมินตนเองท่ีมีความลุมลึก สะทอน
ภาพท่ีแทจริงของสถาบันในการจัดการศึกษาต้ังแตระดับหลักสูตรการดําเนินการของคณะและสถาบัน เพ่ือ
การผลิตบัณฑิตท่ีมีคุณภาพออกไปรับใชสังคม 

 
8. การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 
 8.1  พัฒนาการของระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 
  เปนท่ีทราบกันดีวาระบบการประกันคุณภาพการศึกษาจําเปนตองมีการปรับปรุงอยางตอเนื่องตาม
ระดับการพัฒนาของสถาบันการศึกษา ตามความเจริญกาวหนาทางเทคโนโลยี สภาพสังคม  เศรษฐกิจ ความรู
และทักษะในอนาคตท่ีตลาดงานตองการ และพฤติกรรมการเรียนรูของผูเรียน ดังนั้น ระบบการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายในและระบบการประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอกจึงมีการปรับปรุงมาโดยตลอด 
ปจจุบันระบบการประกันคุณภาพภายในเขาสูรอบท่ีสาม (2557 - 2561) และระบบการประเมินคุณภาพ
ภายนอกเขาสูรอบท่ีสี่ (2558 - 2562)   
  ระบบการประกันคุณภาพภายในท่ีพัฒนาโดยสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เริ่มใชมา
ตั้งแตปการศึกษา 2550 เปนระบบแรกท่ีใหสถาบันอุดมศึกษาทุกแหงไดนําไปใชในการประเมินผลการ
ดําเนินงานในทุกปการศึกษา และใหสถาบันอุดมศึกษาเพ่ิมเติมประเด็นการประเมินท่ีสะทอนเอกลักษณของ
แตละสถาบัน ในรอบแรกนี้ตัวบงชี้ประเมินผลการดําเนินงานมีท้ังตัวบงชี้ท่ีเปนปจจัยนําเขา กระบวนการและ
ผลผลิตหรือผลลัพธ  โดยครอบคลุมองคประกอบคุณภาพตามกฎกระทรวงวาดวยระบบ หลักเกณฑ และ
วิธีการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2546 ตอบสนองเจตนารมณแหง
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พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542  แกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2545 มาตรฐานการศึกษาของ
ชาติ มาตรฐานการอุดมศึกษา และมาตรฐานตางๆ ท่ีเก่ียวของ รวมท้ังสอดคลองไปในทิศทางเดียวกันกับตัว
บงชี้การประเมินคุณภาพภายนอกของสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องคการ
มหาชน) หรือ สมศ. ภายใตหลักการสําคัญคือไมเปนภาระซํ้าซอนในการปฏิบัติงานของสถาบันอุดมศึกษา ตัว
บงชี้ท่ีพัฒนาข้ึนสามารถประเมินไดครบทุกมิติของระบบการประกันคุณภาพ คือ ปจจัยนําเขา กระบวนการ 
และผลผลิตหรือผลลัพธ อีกท้ัง ยังมีความสมดุลระหวางมุมมองการบริหารจัดการท้ัง 4 ดาน คือ ดานนักศึกษา
และผูมีสวนไดสวนเสีย ดานกระบวนการภายใน ดานการเงิน และดานบุคลากรการเรียนรูและนวัตกรรม ใน
สวนของเกณฑการประเมิน มีท้ังเกณฑท่ัวไปท่ีใชกับทุกสถาบันและท่ีแยกใชเฉพาะกับสถาบันท่ีมีจุดเนน
ตางกัน ไดแก สถานท่ีเนนการผลิตบัณฑิตและการวิจัย สถาบันท่ีเนนการผลิตบัณฑิตและพัฒนาสังคม สถาบัน
ท่ีเนนการผลิตบัณฑิตและพัฒนาศิลปวัฒนธรรม และสถาบันท่ีเนนการผลิตบัณฑิตเพียงอยางเดียวเนื่องจากใน
ระยะแรกนี้สถาบันอุดมศึกษาหลายแหงยังไมมีกระบวนการทํางานท่ีเนนวงจรคุณภาพอยางชัดเจนตัวบงชี้สวน
ใหญจึงเปนตัวบงชี้ท่ีเนนกระบวนการ 
 การพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในรอบท่ีสอง พ.ศ. 2553 ยังคงยึดหลักการเดียวกับรอบ
แรกโดยนําแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับท่ี 10 (พ.ศ. 2550 - 2554) กฎกระทรวงวาดวยระบบ 
หลักเกณฑและวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2553 มาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา กรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ เกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา มาตรฐานเพ่ือการประเมิน
คุณภาพภายนอกของ สมศ. กรอบการปฏิบัติราชการตามมิติดานตาง ๆ ของสํานักงานคณะกรรมการพัฒนา
ระบบราชการ (ก.พ.ร.) ในกรณีมหาวิทยาลัยของรัฐมาเปนกรอบในการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพ
ภายใน อยางไรก็ตาม การพัฒนาตัวบงชี้และเกณฑการประกันคุณภาพภายในรอบท่ีสองจะมุงเนนการ
ประเมินเฉพาะปจจัยนําเขาและกระบวนการ สําหรับการวัดผลผลิตหรือผลลัพธนั้น สํานักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษาไดนําตัวบงชี้ท่ีใชในการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสามของ สมศ. มาใชโดยถือเปนสวนหนึ่ง
ของตัวบงชี้และเกณฑการประกันคุณภาพภายในท่ีสถาบันอุดมศึกษาตองดําเนินการใหครบถวนทุกมิติของ
ระบบประกันคุณภาพ คือ ปจจัยนําเขา กระบวนการ ผลผลิตหรือผลลัพธ ท้ังนี้ เกณฑท่ีพัฒนาข้ึนในรอบนี้ยัง
มีความแตกตางจากรอบแรกคือ มีการกําหนดประเภทเกณฑมาตรฐานท่ัวไปท่ีใชกับทุกกลุมสถาบันอุดมศึกษา
และเกณฑมาตรฐานเพ่ิมเติมเฉพาะกลุมสถาบันอุดมศึกษา ไดแก กลุม ข สถาบันท่ีเนนระดับปริญญาตรีกลุม 
ค 1 สถาบันเฉพาะทางท่ีเนนระดับบัณฑิตศึกษา กลุม ค 2 สถาบันเฉพาะทางท่ีเนนระดับปริญญาตรี และกลุม 
ง สถาบันท่ีเนนการวิจัยข้ันสูงและผลิตบัณฑิตระดับบัณฑิตศึกษา โดยเฉพาะระดับปริญญาเอกตามนิยามท่ี
กําหนดในประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องมาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา 
 8.2  การประกันคุณภาพการศึกษาภายในรอบใหม  (พ.ศ. 2557 – 2561) 
 ในป พ.ศ. 2557 สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาโดยคณะกรรมการประกันคุณภาพภายใน 
ระดับอุดมศึกษา ไดตระหนักถึงความสําคัญของหนวยยอยของการอุดมศึกษาท่ีทําหนาท่ีผลิตบัณฑิตใหมี
คุณภาพ จึงไดกําหนดกรอบแนวทางการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษา 
โดยใหพิจารณาเพ่ิมเติมในสาระท่ีเก่ียวของในกรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ป ฉบับท่ี 2 (พ.ศ. 2551 - 
2565) แผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับท่ี 11 (พ.ศ. 2555 - 2559) มาตรฐานการอุดมศึกษา 
มาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา เกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2548 รวมท้ังกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2552 ท้ังนี้ ไดกําหนดใหมีการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 3 
ระดับ คือ ระดับหลักสูตร ระดับคณะ และระดับสถาบัน โดยมีองคประกอบการประกันคุณภาพการศึกษา
ภายในตามพันธกิจ 4 ดานของสถาบันอุดมศึกษา และเพ่ิมเติมดานอ่ืนๆ ท่ีจําเปนสําหรับการพัฒนาตัวบงชี้
และเกณฑการประกันคุณภาพการศึกษาภายในท้ังระดับหลักสูตร คณะ และสถาบันดําเนินการไปพรอมกัน 
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หากเปนตัวบงชี้ท่ีเนนกระบวนการจะตองมีการประเมินผลลัพธภายใตการดําเนินการตามตัวบงชี้กระบวนการ
ดังกลาวดวย (process performance) ซ่ึงไดกําหนดหลักการพัฒนาไวดังนี้  

การประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ประกอบดวย 6 องคประกอบไดแก 
องคประกอบท่ี 1 การกํากับมาตรฐาน องคประกอบท่ี 2 บัณฑิต องคประกอบท่ี 3 นักศึกษา องคประกอบท่ี 
4 อาจารย  องคประกอบท่ี 5 หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผูเรียน และองคประกอบท่ี 6 สิ่ง
สนับสนุนการเรียนรู  ตัวบงชี้และเกณฑการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตรครอบคลุมเรื่อง
การสงเสริม พัฒนานักศึกษาการวางระบบกระบวนการจัดการเรียนการสอน จํานวนอาจารยตอนักศึกษาใน
ระดับบัณฑิตศึกษา (โดยเฉพาะการคุมวิทยานิพนธใหเปนไปตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตร) ผลงานทาง
วิชาการ ผลงานวิจัยของคณาจารย สื่ออุปกรณการเรียนการสอน หองสมุดและแหลงการเรียนรูตาง ๆ การ
ดําเนินการตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ รวมท้ังคุณภาพบัณฑิต ซ่ึงจะพิจารณาจาก
การมีงานทําหรือประกอบอาชีพอิสระ คุณภาพผลงานตีพิมพและเผยแพรของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 
 การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ ประกอบดวย 5 องคประกอบไดแก องคประกอบ
ท่ี1 การผลิตบัณฑิต  องคประกอบท่ี 2 การวิจัย องคประกอบท่ี 3 การบริการวิชาการ องคประกอบท่ี 4 การ
ทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม และองคประกอบท่ี 5 การบริหารจัดการ ตัวบงชี้และเกณฑการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะ ใหครอบคลุมการดําเนินงานของคณะ เพ่ือสนับสนุนการจัดการเรียนการ
สอนของแตละหลักสูตรท่ีคณะดูแลรวมท้ัง กิจกรรมนักศึกษา การบริการนักศึกษา การใหบริการทางวิชาการ 
การวิจัย การบริหารจัดการและการประกันคุณภาพของคณะ 
 การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบัน ประกอบดวย 5 องคประกอบไดแก 
องคประกอบท่ี 1 การผลิตบัณฑิต องคประกอบท่ี 2 การวิจัย องคประกอบท่ี 3 การบริการวิชาการ 
องคประกอบท่ี 4 การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม และองคประกอบท่ี 5 การบริหารจัดการ ตัวบงชี้และ
เกณฑการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับสถาบัน พิจารณาใหเปนไปตามมาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา 
ไดแก มาตรฐานดานศักยภาพและความพรอมในการจัดการศึกษา ประกอบดวย ดานกายภาพ ดานวิชาการ 
ดานการเงิน ดานการบริหารจัดการมาตรฐาน*ดานการดําเนินการตามภารกิจของสถาบันอุดมศึกษา 
ประกอบดวย ดานการผลิตบัณฑิต ดานการวิจัย ดานการใหบริการทางวิชาการแกสังคม ดานการทํานุบํารุง
ศิลปะและวัฒนธรรม ท้ังนี้ ควรมุงเนนการประกันคุณภาพการดําเนินการของสถาบันเพ่ือสนับสนุนการจัดการ
เรียนการสอนของแตละคณะ โดยครอบคลุมในดานกายภาพและภารกิจของสถาบันรวมถึงการประกัน
คุณภาพในภาพรวม จุดมุงหมายของการประกันคุณภาพการศึกษาภายในแตละระดับ เพ่ือการควบคุม
คุณภาพ การติดตามตรวจสอบคุณภาพและการพัฒนาคุณภาพ การจัดการศึกษาในระดับหลักสูตร ระดับคณะ
และระดับสถาบันใหไดขอมูลท่ีชี้ผลการบริหารจัดการหลักสูตรท่ีไดคุณภาพตามมาตรฐานการอุดมศึกษาของ
แตละคณะ และภาพรวมของสถาบันอันจะนําไปสูการกําหนดแนวทางและพัฒนาคุณภาพตามเกณฑและ
มาตรฐานท่ีตั้งไวอยางตอเนื่อง เพ่ือจัดทํารายงานประจําปท่ีเปนรายงานประเมินคุณภาพภายในเสนอตอ
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ทุกปการศึกษาตลอดจนเพ่ือรองรับการติดตามตรวจสอบอยางนอย
หนึ่งครั้งในทุกสามปตามกฎกระทรวงฯ รวมท้ังการสรางความม่ันใจ ตอสังคมในเรื่องคุณภาพบัณฑิตโดย
ผูเรียนมีงานทํา ผูเรียนมีคุณภาพตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ  และเพ่ือประกอบการ
พิจารณาข้ึนทะเบียนหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2552 อยางไรก็ตาม 
ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในรอบใหมนี้จะมุงเนนท่ีการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับ
หลักสูตร  ใหมีการดําเนินการตั้งแต  การวางระบบคุณภาพ  การควบคุมคุณภาพ  การติดตามตรวจสอบ
คุณภาพ  การประเมินคุณภาพและการพัฒนาคุณภาพ เพ่ือสรางความม่ันใจใหกับผูใชบัณฑิตและสงเสริม
สนับสนุน กํากับติดตามการดําเนินงานของคณะและสถาบันใหเปนไปตามมาตรฐานและวิสัยทัศน ท่ี
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สถาบันอุดมศึกษากําหนด  โดยใหสะทอนผลการจัดการศึกษาไดอยางมีคุณภาพ มีการควบคุมคุณภาพในทุก
ข้ันตอนของการผลิตบัณฑิตในแตละปการศึกษาโดยคณะกรรมการประจําหลักสูตร มีการตรวจสอบติดตาม
คุณภาพผลการผลิตบัณฑิตโดยคณะกรรมการประจําคณะและคณะกรรมการระดับสถาบันในทุกปการศึกษา  
มีความเชื่อมโยงกับระบบการประเมินคุณภาพภายนอกท่ีจะมีการรับรองคุณภาพการศึกษาระดับชาติ รวมท้ัง
มีการประเมินคุณภาพเพ่ือใหไดขอมูลเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพท่ีสะทอนผลของการผลิตบัณฑิตในแตละป
การศึกษา  เพ่ือสรางความเชื่อม่ันในคุณภาพของบัณฑิตท่ีสําเร็จการศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษา 

อนึ่ง คณะกรรมการประกันคุณภาพภายในระดับอุดมศึกษาไดออกประกาศ เรื่อง หลักเกณฑและ
แนวปฏิบัติเก่ียวกับการประกันคุณภาพภายใน ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2557 โดยระบุใหสถาบันอุดมศึกษามี
อิสระในการเลือกพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายใน โดยยึดหลักเสรีภาพทางวิชาการและความมี
อิสระในการดําเนินการของสถานศึกษา เพ่ือใหมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการพัฒนาคุณภาพและ
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาอยางตอเนื่อง  สอดคลองกับบริบทของสถาบันอุดมศึกษา
และเปนไปตามมาตรฐานการอุดมศึกษาเกณฑมาตรฐานตางๆ ท่ีเก่ียวของและเตรียมความพรอมเพ่ือรองรับ
การประกันคุณภาพภายนอก ท้ังนี้ ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในท่ีสถาบันอุดมศึกษาเลือกใช 
ตองสนองตอเจตนารมณของสถาบันอุดมศึกษาและกฎกระทรวงวาดวยระบบหลักเกณฑ และวิธีการประกัน
คุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2553 อาจเปนระบบท่ีคณะกรรมการประกันคุณภาพภายในระดับอุดมศึกษา
พัฒนาข้ึน หรือเปนระบบท่ีเปนท่ียอมรับในระดับสากลท่ีสามารถประกันคุณภาพไดตั้งแตระดับหลักสูตร คณะ 
และสถาบัน  เชน ระบบ AUN - QA หรือ ระบบ EdPEx หรือเปนระบบท่ีสถาบันอุดมศึกษาพัฒนาข้ึนเอง 
ท้ังนี้   โดยผานการพิจารณาจากสภาสถาบันและเสนอคณะกรรมการประกันคุณภายในระดับอุดมศึกษา
พิจารณาใหความเห็นชอบ  ซ่ึงสถาบันอุดมศึกษาตองรายงานผลการประเมินคุณภาพภายในตอตนสังกัด   
เพ่ือพิจารณาและเปดเผยตอสาธารณะ เพ่ือใหเปนไปตามมาตรา 48 แหงพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ 
พ.ศ. 2542 แกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2545 และ (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2553 และขอ 6 แหงกฎกระทรวงวา
ดวยระบบ หลักเกณฑ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2553 
 8.3 กระบวนการและวิธีการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน (ปการศึกษา 2557 – 2561) 

 เพ่ือใหการประกันคุณภาพการศึกษาเกิดประโยชน จึงควรมีแนวทางการจัดกระบวนการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายในตามวงจรคุณภาพ ประกอบดวย 4 ข้ันตอน คือ การวางแผน (Plan) การดําเนินงาน
และเก็บขอมูล (Do) การประเมินคุณภาพ (Check / Study) และการเสนอแนวทางการปรับปรุง (Act) โดยมี
รายละเอียดดังนี้ 
 P**=**เริ่มกระบวนการวางแผนการประเมินตั้งแตตนปการศึกษา โดยนําผลการประเมินปกอนหนา
นี้มาใชเปนขอมูลในการวางแผนโดยตองเก็บขอมูลตั้งแตเดือนมิถุนายน กรณีใชระบบเปด-ปดภาคการศึกษา
แบบเดิมหรือตั้งแตเดือนสิงหาคม กรณีใชระบบเปด-ปดภาคการศึกษาตามอาเซียน 
 D**=**ดําเนินงานและเก็บขอมูลบันทึกผลการดําเนินงานตั้งแตตนปการศึกษา คือเดือนท่ี          
1–เดือนท่ี 12 ของปการศึกษา (เดือนมิถุนายน –พฤษภาคม ปถัดไป หรือเดือนสิงหาคม – กรกฎาคม ปถัดไป) 
 C/S  =  ดําเนินการประเมินคุณภาพในระดับหลักสูตร คณะ และสถาบัน ระหวางเดือนมิถุนายน – 
สิงหาคม หรือเดือนสิงหาคม – ตุลาคม ของปการศึกษาถัดไป 

 A**=**วางแผนปรับปรุงและดําเนินการปรับปรุงตามผลการประเมิน โดยคณะกรรมการบริหาร
ระดับหลักสูตร ระดับคณะ และระดับสถาบัน โดยนําขอเสนอแนะและผลการประเมินของคณะกรรมการ
ประเมินคุณภาพภายในมาวางแผนปรับปรุงการดําเนินงาน (รวมท้ังขอเสนอแนะของสภามหาวิทยาลัย)      
มาจัดทําแผนปฏิบัติการประจําปและเสนอตั้งงบประมาณปถัดไป หรือจัดทําโครงการพัฒนาและเสนอใช
งบประมาณกลางปหรืองบประมาณพิเศษก็ได 
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 วิธีการประกันคุณภาพภายใน กําหนดไวดังนี้ 
 1. สถาบันวางแผนการประกันคุณภาพการศึกษาภายในประจําปการศึกษาใหม 
 2. สถาบันเก็บขอมูลระยะ 12 เดือนตามตัวบงชี้ท่ีไดประกาศใชบนระบบ CHE QA Online และ 
ใหมีการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในเปนประจําทุกปท้ังระดับหลักสูตร คณะวิชา และสถาบัน 
 3. หลักสูตรเตรียมการประเมินตนเองระดับหลักสูตรและจัดทํารายงานการประเมินตนเองระดับ
หลักสูตรผานระบบ CHE QA Online 
 4. คณะหรือหนวยงานเทียบเทานําผลการประเมินระดับหลักสูตรมาจัดทํารายงานการประเมิน
ตนเองระดับคณะ 
 5. คณะหรือหนวยงานเทียบเทาประเมินตนเองบนระบบ CHE QA Online และยืนยันผลการประเมิน
หลักสูตรท่ีไดประเมินไปแลว 
 6. สถาบันนําผลการประเมินระดับหลักสูตร ผลการประเมินระดับคณะวิชา มาจัดทํารายงานการ
ประเมินตนเองระดับสถาบัน 
 7. สถาบันประเมินตนเองบนระบบ CHE QA Online และยืนยันผลการประเมินตนเองระดับหลักสูตร 
คณะวิชา พรอมนําผลการประเมินเสนอสภาสถาบันเพ่ือพิจารณาวางแผนพัฒนาสถาบันในปการศึกษาถัดไป
 8. ผูบริหารสถาบันอุดมศึกษานําผลการประเมินและขอเสนอแนะของคณะกรรมการประเมินคุณภาพ
ภายในท่ีสถาบันแตงตั้ง (รวมท้ังขอเสนอแนะของสภาสถาบัน) มาวางแผนปรับปรุงการดําเนินงาน แผนปฏิบัติ
การประจําปและแผนกลยทุธ 
 9. สงรายงานประจําปท่ีเปนรายงานการประเมินคุณภาพภายใน ผานระบบ CHE QA Online
ภายใน 120 วันนับจากสิ้นปการศึกษา   
 สถาบันอุดมศึกษาตองมีการประเมินตนเองตามตัวบงชี้และเกณฑการประกันคุณภาพภายในทุกป
การศึกษา ท้ังระดับหลักสูตร ระดับคณะ และระดับสถาบัน ตามลําดับโดยสถาบันอุดมศึกษาเปนผูแตงตั้ง
คณะกรรมการประเมิน และสงผลการประเมินใหสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาทราบผานระบบ
ฐานขอมูลดานการประกันคุณภาพ (CHE QA Online) ท้ังนี้ คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในระดับ
หลักสูตร 1 ชุด*อาจประเมินไดมากกวาหนึ่งหลักสูตรหากเปนหลักสูตรในสาขาวิชาเดียวกัน เชน หลักสูตร
สาขาวิชาเดียวกันท้ังในระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา 
 สําหรับแนวทางการดําเนินการประกันคุณภาพภายในระดับหลักสูตรท่ีสถาบันอุดมศึกษาตอง
ดําเนินการเปนประจําทุกป คือ หลักสูตรสามารถแตงตั้งอาจารยประจําหลักสูตร หรือผูประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายในของสถาบันอุดมศึกษา หรือผูทรงคุณวุฒิท่ีข้ึนทะเบียนของ สกอ. และเปนคนกาวทันความ
ทันสมัยของหลักสูตรมาประเมินหลักสูตร และรายงานผานระบบ CHE QA Online 

 ในกรณี ท่ีตองการเผยแพรหลักสูตรท่ีมีคุณภาพและมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ 
ระดับอุดมศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2552 องคประกอบของคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 
ระดับหลักสูตร  กําหนดไวดังนี้ 
  - ผูประเมินคุณภาพในจํานวนอยางนอย 3 คน ซ่ึงมีคุณวุฒิตรงหรือสัมพันธกับสาขาวิชาท่ี
ขอรับการประเมิน โดยเกินกวาก่ึงหนึ่งเปนผูทรงคุณวุฒิภายนอกสถาบัน และอยางนอยหนึ่งคนของ
ผูทรงคุณวุฒิภายนอกนั้นตองมีคุณวุฒิตรงกับสาขาวิชาท่ีขอรับการประเมิน ท้ังนี้ประธานกรรมการตองเปน
ผูทรงคุณวุฒิจากภายนอกสถาบัน 
  - คณะกรรมการทุกคนตองเปนผูท่ีข้ึนทะเบียนผูประเมินคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตรของ
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
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 คุณสมบัติเฉพาะของคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตร ของแตละระดับการศึกษา
เปนดังนี้ 

- ระดับปริญญาตรี คณะกรรมการมีคุณวุฒิปริญญาโทขึ้นไปหรือดํารงตําแหนงทางวิชาการ
ระดับผูชวยศาสตราจารยข้ึนไป 
 - ระดับปริญญาโท คณะกรรมการมีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือดํารงตําแหนงทางวิชาการระดับ
รองศาสตราจารยข้ึนไป 
 - ระดับปริญญาเอก คณะกรรมการมีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือดํารงตําแหนงทางวิชาการ
ระดับศาสตราจารยข้ึนไป 
 ในกรณีท่ีประสงคนําผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับอุดมศึกษาในระดับสถาบัน ไปใช
ในการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของสถาบันอุดมศึกษาของสํานักงาน
คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ  องคประกอบของคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
ระดับอุดมศึกษาระดับสถาบัน กําหนดไวดังนี้ 
 - ผูทรงคุณวุฒิ จํานวนอยางนอย 5 คน ท้ังนี้ ข้ึนอยูกับขนาดของสถาบัน 
 - ประธานกรรมการประเมินฯ เปนผูประเมินจากภายนอกสถาบันท่ีข้ึนทะเบียนประธาน
คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
 - กรรมการประเมินฯ  เปนผูประเมินจากภายนอกสถาบันท่ีผานการฝกอบรมหลักสูตรผูประเมิน
ของ สกอ. อยางนอยรอยละ 50 สวนผูประเมินจากภายในสถาบันตองผานการฝกอบรมหลักสูตรผูประเมิน
ของ สกอ. หรือท่ีสถาบันจัดฝกอบรมใหโดยใชหลักสูตรของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
 คุณสมบัติเฉพาะของคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน ระดับสถาบัน เปนดังนี้ 
 1. ประธานกรรมการ 
  - ผูท่ีเปนหรือเคยเปนผูบริหารระดับคณบดีหรือเทียบเทาข้ึนไป และมีประสบการณเปน   
ผูประเมินคุณภาพการศึกษา ระดับอุดมศึกษา ในระดับคณะหรือเทียบเทา หรือ 
  - ผูท่ีมีตําแหนงทางวิชาการระดับผูชวยศาสตราจารยข้ึนไป และมีประสบการณเปน        
ผูประเมินคุณภาพการศึกษา ระดับอุดมศึกษา ในระดับคณะหรือเทียบเทาข้ึนไป หรือ 
  - ผูท่ีสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาพิจารณาแลววามีความเหมาะสม 
 2. กรรมการ 
  - กรณีเปนอาจารย  ตองทําหนาท่ีเปนอาจารยประจํามาแลวไมนอยกวา 2 ป 
  - กรณีเปนฝายสนับสนุน ตองทําหนาท่ีในระดับผูอํานวยการหนวยงานข้ึนไปมาแลวไมนอย
กวา 2 ป 
 สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาจะดําเนินการติดตามตรวจสอบความกาวหนาของ        
การปฏิบัติตามแผนการพัฒนาคุณภาพการศึกษา อยางนอยหนึ่งครั้งในทุกสามป และแจงผลใหสถานศึกษา
ทราบ รวมท้ังเปดเผยผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาตอสาธารณชน เพ่ือใหเปนไปตามขอ 36 
แหงกฎกระทรวงวาดวยระบบหลักเกณฑ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2553 
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หมายเหตุ : 
1. แนวทางการดําเนินการสําหรับหลักสูตรท่ีขอปดดําเนินการ หรืองดรับนักศึกษา หรือไมมีนักศึกษา

มาสมัครเรียนท่ีกําหนดไว คือ กรณีหลักสูตรท่ีสภาสถาบันอุดมศึกษาเห็นชอบ/อนุมัติใหปดดําเนินการตองแจง
ให สกอ. รับทราบ หากหลักสูตรยังมีนักศึกษาคงคางอยู อาจารยประจําหลักสูตรดังกลาวยังตองทําหนาท่ี
อาจารยประจําหลักสูตรตอไปและจัดการเรียนการสอนจนกวานักศึกษาคนสุดทายจะสําเร็จการศึกษา ท้ังนี้ 
สถาบันอุดมศึกษายังตองดําเนินการประเมินตนเองระดับหลักสูตรเปนประจําทุกป โดยประเมินองคประกอบ
ท่ี 1 การกํากับมาตรฐาน และองคประกอบท่ีเก่ียวของ เฉพาะตัวบงชี้ท่ีมีการดําเนินการ เพ่ือนําผลท่ีไดมา
ประกอบการพิจารณาปรับปรุงกระบวนการหรือพิจารณาดําเนินการอ่ืนๆ ตอไป โดยคํานึงถึงประโยชนจาก
การประเมิน เพ่ือใหเกิดการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานของหลักสูตรเปนสําคัญ อนึ่งการประเมินตนเอง
ดังกลาวเปนการดําเนินการภายในของหลักสูตร คณะ หรือสถาบัน โดยรายงานผลการดําเนินงานของ
หลักสูตร เฉพาะตัวบงชี้ท่ีมีการดําเนินงาน ในการคํานวณคาคะแนนของหลักสูตรใหคิดเฉพาะตัวบงชี้ท่ีมีการ
ประเมินเทานั้น และดําเนินการผานระบบ CHE QA Online 

2. หลักในการพิจารณาสําหรับตัวบงชี้การประเมินคุณภาพภายในระดับหลักสูตรท่ีเปนตัวบงชี้
กระบวนการ (3.1, 3.2, 4.1, 5.1, 5.2, 5.3 และ 6.1) การพิจารณาตัดสินผลการประเมินตัวบงชี้เชิงคุณภาพ
ในระดับหลักสูตรท่ีเนนกระบวนการ เพ่ือใหผูประเมินนําไปใชในการตัดสินผลการประเมินใหเปนมาตรฐาน
เดียวกัน ใหยึดหลักการ คือ หลักสูตรควรกําหนดผลลัพธซ่ึงแสดงคุณภาพท่ีตองการจากกระบวนการท่ีได
ออกแบบ โดยอธิบายวิธีการดําเนินงานท่ีนําไปสูผลลัพธท่ีตองการ มีการทบทวน/ประเมิน/ศึกษา ผลการ
ดําเนินงานท่ีเทียบกับผลลัพธท่ีกําหนดหากหลักสูตรไมไดผลลัพธตามท่ีตองการ ใหอธิบายวามีการปรับปรุง
วิธีการทํางานอยางไร เพ่ือนําไปสูผลลัพธท่ีตองการ (หมายเหตุ : ใหพิจารณาผลการดําเนินงานในภาพรวม   
ไมควรพิจารณาแตละประเด็นยอย และกรณีจะใหคะแนนระดับ 4 หรือ 5 ตองมีคําอธิบายท่ีเห็นเปนรูปธรรม) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

บทที ่3 

   นยิามศัพท 
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บทที่  3 
นิยามศัพท 
 
การจัดการความรู (Knowledge Management : KM) หมายถึง การรวบรวมองคความรูท่ีมีอยูในองคกร
ซ่ึงกระจัดกระจายอยูในตัวบุคคล หรือเอกสารมาพัฒนาใหเปนระบบ เพ่ือใหทุกคนในองคกรสามารถเขาถึง
ความรู และพัฒนาตนเองใหเปนผูรู  รวมท้ังปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพ อันจะสงผลใหองคกรมี
ความสามารถในเชิงแขงขันสูงสุด โดยท่ีความรูมี  2 ประเภท คือ 

1. ความรูท่ีฝงอยูในคน (Tacit Knowledge) เปนความรูท่ีไดจากประสบการณ พรสวรรคหรือ
สัญชาติญาณของแตละบุคคลในการทําความเขาใจในสิ่งตาง ๆ เปนความรูท่ีไมสามารถถายทอดออกมาเปน
คําพูดหรือลายลักษณอักษรไดโดยงาย เชน ทักษะในการทํางาน งานฝมือ หรือการคิดเชิงวิเคราะห บางครั้ง 
จึงเรียกวาเปนความรูแบบนามธรรม 

2. ความรูท่ีชัดแจง (Explicit Knowledge) เปนความรูท่ีสามารถรวบรวม ถายทอดไดโดยผานวิธี 
ตางๆ เชน การบันทึกเปนลายลักษณอักษร ทฤษฎี คูมือตาง ๆ และบางครั้งเรียกวาเปนความรูแบบรูปธรรม 

นพ.วิจารณ พานิช ไดใหความหมายของคําวา “การจัดการความรู” คือ เครื่องมือเพ่ือการบรรลุ
เปาหมายอยางนอย 4 ประการไปพรอมๆ กัน ไดแก บรรลุเปาหมายของงาน บรรลุเปาหมายการพัฒนาคน 
บรรลุเปาหมายการพัฒนาองคกรไปเปนองคกรเรียนรู  และบรรลุความเปนชุมชน เปนหมูคณะ ความเอ้ือ
อาทรระหวางกันในท่ีทํางาน 

การจัดการความรูเปนการดําเนินการอยางนอย 6 ประการตอความรู  ไดแก 
(1) การกําหนดความรูหลักท่ีจําเปนหรือสําคัญตองานหรือกิจกรรมของกลุมหรือองคกร 
(2) การเสาะหาความรูท่ีตองการ 
(3) การปรับปรุง ดัดแปลง หรือสรางความรูบางสวนใหเหมาะตอการใชงานของตน 
(4) การประยุกตใชความรูในกิจการงานของตน 
(5) การนําประสบการณ#จากการทํางาน และการประยุกตใชความรูมาแลกเปลี่ยนเรียนรูและสกัด 

“ขุมความรู” ออกมาบันทึกไว 
(6) การจดบันทึก “ขุมความรู” และ “แกนความรู” สําหรับไวใชงาน และปรับปรุงเปนชุดความรูท่ี

ครบถวน ลุมลึกและเชื่อมโยงมากข้ึน เหมาะตอการใชงานมากยิ่งข้ึน 
โดยท่ีการดําเนินการ 6 ประการนี้บูรณาการเปนเนื้อเดียวกัน ความรูท่ีเก่ียวของเปนท้ังความรูท่ีชัด

แจงอยูในรูปของตัวหนังสือหรือรหัสอยางอ่ืนท่ีเขาใจไดท่ัวไป (Explicit Knowledge) และความรูฝงลึกอยูใน
สมอง (Tacit Knowledge) ท่ีอยูในคน  ท้ังท่ีอยูในใจ (ความเชื่อ คานิยม) อยูในสมอง (เหตุผล) และอยูในมือ 
และสวนอ่ืนๆ ของรางกาย (ทักษะในการปฏิบัติ) การจัดการความรูเปนกิจกรรมท่ีคนจํานวนหนึ่งทํารวมกัน
ไมใชกิจกรรมท่ีทําโดยคนคนเดียว 
 

การตีพิมพในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง หมายถึง การตีพิมพผลงานวิชาการฉบับสมบูรณในลักษณะของ
รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ วารสารวิชาการ หรือสิ่งพิมพทางวิชาการในระดับมหาวิทยาลัย หรือ
ระดับคณะ และตองเปนผลงานท่ีผานการกลั่นกรอง (Peer review) โดยมีบุคคลภายนอกสถาบันรวมเปน
กรรมการพิจารณาดวย 
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การเทียบเคียงผลการดําเนินงาน (Benchmarking) หมายถึง วิธีการในการวัดและเปรียบเทียบผลผลิต 
บริการ และวิธีการปฏิบัติกับองคกรท่ีสามารถทําไดดีกวา เพ่ือนําผลการเปรียบเทียบมาใชในการปรับปรุง
องคกรของตนเพ่ือมุงความเปนเลิศทางธุรกิจ 
 
การบูรณาการ (Integration) หมายถึง การผสมกลมกลืนของแผน กระบวนการ สารสนเทศ การจัดสรร 
ทรัพยากรการปฏิบั ติการ ผลลัพธ และการวิเคราะห เพ่ือสนับสนุนเปาประสงค ท่ีสําคัญของสถาบัน 
(Organization-wide goal)  การบูรณาการท่ีมีประสิทธิผล เปนมากกวาความสอดคลองไปในแนวทาง
เดียวกัน (Alignment) ซ่ึงการดําเนินการของแตละองคประกอบภายใน ระบบการจัดการ ผลการดําเนินการมี
ความเชื่อมโยงกันเปนหนึ่งเดียวอยางสมบูรณ 
 
การเผยแพรงานสรางสรรคในระดับความรวมมือระหวางประเทศ หมายถึง โครงการรวมมือระหวาง
ประเทศไทยกับประเทศอ่ืน 
 
การเผยแพรงานสรางสรรคในระดับนานาชาติ หมายถึง การเผยแพรท่ีเปดกวางสําหรับทุกประเทศ     
(อยางนอย 5 ประเทศท่ีไมไดอยูในกลุมอาเซียน) 
 
การเผยแพรงานสรางสรรคในระดับภูมิภาคอาเซียน หมายถึง การเผยแพรเฉพาะในกลุมอาเซียน 10 
ประเทศ (อยางนอย 5 ประเทศนับรวมประเทศไทยดวย) และการใหคะแนนตามแหลงเผยแพร ไมจําเปนตอง
ไปแสดงในตางประเทศ 
 
อาเซียน หมายถึง สมาคมประชาชาติแหงเอเชียตะวันออกเฉียงใต (Association of South East Asian 
Nations)  มี 10 ประเทศ ไดแก บรูไน กัมพูชา อินโดนีเซีย สปป.ลาว มาเลเซีย พมา ฟลิปปนส สิงคโปร  ไทย 
และเวียดนาม 
 
การเผยแพรผลงานวิจัยในท่ีประชุมวิชาการระดับชาติ หมายถึง การนําเสนอบทความวิจัยในท่ีประชุม
วิชาการ และบทความฉบับสมบูรณ (Full paper) ไดรับการตีพิมพในรายงานสืบเนื่องจากการประชุม 
(Proceedings) โดยมีกองบรรณาธิการจัดทํารายงานการประชุม หรือคณะกรรมการจัดประชุม ประกอบดวย 
ศาสตราจารย หรือผูทรงคุณวุฒิระดับปริญญาเอก หรือผูทรงคุณวุฒิท่ีมีผลงานเปนท่ียอมรับในสาขาวิชานั้นๆ 
จากนอกสถาบันเจาภาพ อยางนอยรอยละ 25 โดยตองมีผูประเมินบทความท่ีเปนผูเชี่ยวชาญในสาขานั้นดวย 
และมีบทความท่ีมาจากหนวยงานภายนอกสถาบันอยางนอย 3 หนวยงาน และรวมกันแลวไมนอยกวารอยละ 
25 
 

การเผยแพรผลงานวิจัยในท่ีประชุมวิชาการระดับนานาชาติ  หมายถึง การนําเสนอบทความวิจัยในท่ี
ประชุมวิชาการและบทความฉบับสมบูรณ (Full paper) ไดรับการตีพิมพในรายงานสืบเนื่องจากการประชุม
(Proceedings) โดยมีกองบรรณาธิการจัดทํารายงานฯ หรือคณะกรรมการจัดประชุม ประกอบดวย 
ศาสตราจารย หรือผูทรงคุณวุฒิระดับปริญญาเอก หรือผูทรงคุณวุฒิท่ีมีผลงานเปนท่ียอมรับในสาขาวิชานั้นๆ 
จากตางประเทศอยางนอยรอยละ 25 และมีผูประเมินบทความท่ีเปนผูเชี่ยวชาญในสาขานั้น และบทความ
ท่ีมาจากตางประเทศ อยางนอย 3 ประเทศ และรวมกันแลวไมนอยกวารอยละ 25 
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** บทความในการประชุมวิชาการท้ังระดับชาติและนานาชาติ ท่ีนําเสนอใหกองบรรณาธิการหรือ
คณะกรรมการจัดประชุมพิจารณาคัดเลือก ตองเปนฉบับสมบูรณ (Full Paper) และไดรับการตีพิมพ    
ซ่ึงสามารถอยูในรูปแบบเอกสารหรือสื่ออิเล็กทรอนิกสได 
 
งานวิจัย หมายถึง กระบวนการท่ีมีระเบียบแบบแผนในการคนหาคําตอบของปญหา หรือการเสาะแสวงหา
ความรูใหม ตลอดจนถึงการประดิษฐคิดคนท่ีผานกระบวนการศึกษา คนควาหรือทดลอง วิเคราะหและตีความ
ขอมูลตลอดจนสรุปผลอยางเปนระบบ 
 
งานสรางสรรค  หมายถึง ผลงานศิลปะและสิ่งประดิษฐทางศิลปะประเภทตางๆ ท่ีมีความเปนนวัตกรรม โดย
มีการศึกษาคนควาอยางเปนระบบท่ีเหมาะสมตามประเภทของงานศิลปะซ่ึงมีแนวทางการทดลองหรือการ
พัฒนาจากแนวคิดสรางสรรคเดิมเพ่ือเปนตนแบบหรือความสามารถในการบุกเบิกศาสตรอันกอใหเกิดคุณคา
ทางสุนทรียและคุณประโยชนท่ีเปนท่ียอมรับในวงวิชาชีพตามการจัดกลุมศิลปะของอาเซียน งานสรางสรรค
ทางศิลปะ ไดแก  (1) ทัศนศิลป (Visual Art) ประกอบดวย ผลงานดานจิตรกรรม ประติมากรรม ภาพพิมพ 
ภาพถาย ภาพยนตร สื่อประสม สถาปตยกรรมและงานออกแบบประเภทอ่ืนๆ (2) ศิลปะการแสดง 
(Performance Arts) ประกอบดวย ดุริยางคศิลป นาฏยศิลป รวมท้ังการแสดงรูปแบบตางๆ และ (3) 
วรรณศิลป (Literature) ซ่ึงประกอบดวยบทประพันธและกวีนิพนธรูปแบบตางๆ 
 
แนวโนม (Trends) หมายถึง สารสนเทศท่ีเปนตัวเลข ซ่ึงแสดงใหเห็นทิศทางและอัตราการเปลี่ยนแปลงของ
ผลลัพธของสถาบัน หรือความคงเสนคงวาของผลการดําเนินการในแตละชวงเวลา แนวโนมแสดงผลการ
ดําเนินการของสถาบันตามลําดับเวลา โดยท่ัวไปการแสดงแนวโนมไดจะตองมีขอมูลในอดีตอยางนอยสามจุด
(ไมรวมคาคาดการณ) ท้ังนี้ ในทางสถิติ อาจจําเปนตองแสดงจํานวนขอมูลมากกวานี้เพ่ือยืนยันแนวโนม
ระยะหาง ระหวางจุดขอมูลท่ีแสดงแนวโนมข้ึนกับรอบเวลาของกระบวนการท่ีนําเสนอ หากรอบเวลาสั้นตองมี
การวัดถ่ีข้ึน ในขณะท่ีรอบเวลาท่ียาวกวา อาจตองใชชวงเวลานาน จึงจะทราบแนวโนมท่ีสื่อความหมาย      
ไดชัดเจน 
 
แนวปฏิบัติท่ีด ีหมายถึง วิธีปฏิบัติ หรือข้ันตอนการปฏิบัติท่ีทําใหสถาบันประสบความสําเร็จ หรือสูความเปน
เลิศตามเปาหมาย เปนท่ียอมรับในวงวิชาการหรือวิชาชีพนั้นๆ มีหลักฐานของความสําเร็จปรากฏชัดเจน โดยมี
การสรุปวิธีปฏิบัติ หรือข้ันตอนการปฏิบัติ ตลอดจนความรูและประสบการณ บันทึกเปนเอกสาร เผยแพรให
หนวยงานภายในหรือภายนอกสามารถนําไปใชประโยชนได 
 
ประสบการณดานการทําวิจัย  หมายถึง มีประสบการณดานการทําวิจัยเปนผลสําเร็จมาแลวโดยมีหลักฐาน
เปนผลงานท่ีนําเสนอในท่ีประชุมวิชาการท่ีมีรายงานการประชุม (Proceeding)  ท่ีมีกรรมการภายนอกมารวม
กลั่นกรอง (Peer  Review) หรือตีพิมพในวารสารหรือสิ่งพิมพทางวิชาการท่ีมีกรรมการภายนอกมารวม
กลั่นกรอง  (Peer  Review) หรือเปนผลงานท่ีเปนรูปเลมซ่ึงนําเสนอแหลงทุนวิจัยหรือนําเสนอผูวาจางในการ
ทําวิจัยนั้นๆ  และเปนผลงานท่ีแหลงทุนวิจัยหรือผูวาจางวิจัยไดตรวจรับงานเรียบรอยแลว  ซ่ึงเปนผลงานวิจัย
ท่ีไมใชสวนหนึ่งของการศึกษาเพ่ือรับปริญญาของอาจารยประจําหลักสูตร  โดยใชรายงานผลงานวิจัยของ
อาจารยประจําหลักสูตรทุกคนไวในเอกสารหลักสูตร  ท้ังนี้  การรายงานผลงานวิจัยท่ีตีพิมพใหรายงานใน
ลักษณะของการเขียนบรรณานุกรม หรือการเขียนเอกสารอางอิงทางวิชาการ กลาวคือ ระบุชื่อเจาของผลงาน  
ชื่อผลงาน ปท่ีพิมพและแหลงตีพิมพเผยแพรผลงาน   
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ผลงานท่ีไดรับการตีพิมพในวารสารวิชาการระดับชาติ หมายถึง บทความจากผลงานวิจัยหรือบทความ
วิชาการท่ีไดรับการตีพิมพในวารสารวิชาการ (Journal) ท่ีมีชื่อปรากฏอยูในฐานขอมูล Thai-Journal 
Citation Index Centre (TCI) หรือวารสารวิชาการระดับชาติตามประกาศของคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
 
ผลงานท่ีไดรับการตีพิมพในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ หมายถึง บทความจากผลงานวิจัยหรือ
บทความวิชาการ ท่ีไดรับการตีพิมพในวารสารวิชาการ (Journal) ท่ีปรากฏในฐานขอมูลสากล ไดแก 
ฐานขอมูลการจัดอันดับวารสาร SJR (SCImago Journal Rank : www.scimagojr.com) หรือฐานขอมูล ISI 
Web of Science ( Science CitationIndex Expand, Social Sciences Citation Index, Art and 
Humanities Citation Index) หรือฐานขอมูล Scopus หรือวารสารวิชาการระดับนานาชาติตามประกาศ
ของคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
 
แผนกลยุทธ หมายถึง แผนระยะยาวของสถาบันโดยท่ัวไปมักใชเวลา 5 ป เปนแผนท่ีกําหนดทิศทางการ
พัฒนาของสถาบัน แผนกลยุทธประกอบไปดวยวิสัยทัศน พันธกิจ เปาประสงค วัตถุประสงค ผลการวิเคราะห
จุดแข็ง จุดออน โอกาสและภัยคุกคาม กลยุทธตาง ๆ ของสถาบันควรคลอบคลุมทุกภารกิจของสถาบันซ่ึงตอง 
มีการกําหนดตัวบงชี้ความสําเร็จของแตละกลยุทธและคาเปาหมายของตัวบงชี้เพ่ือวัดระดับความสําเร็จของ
การดําเนินงานตามกลยุทธโดยสถาบันนําแผนกลยุทธมาจัดทําแผนดําเนินงานหรือแผนปฏิบัติการประจําป 
 
แผนกลยุทธทางการเงิน หมายถึง แผนระยะยาวท่ีระบุท่ีมาและใชไปของทรัพยากรทางการเงินของสถาบันท่ี
สามารถผลักดันแผนกลยุทธของสถาบันใหสามารถดําเนินการได แผนกลยุทธทางการเงินจะสอดรับไปกับแผน
กลยุทธของสถาบัน สถาบันควรประเมินความตองการทรัพยากรท่ีตองจัดหาสําหรับการดําเนินงานตามกล
ยุทธแตละกลยุทธและประเมินมูลคาของทรัพยากรออกมาเปนเงินทุนท่ีตองการใช ซ่ึงจะเปนความตองการ
เงินทุนในระยะยาวเทากับเวลาท่ีสถาบันใชในการดําเนินการใหกลยุทธนั้นบังเกิดผล จากนั้นจึงจะกําหนดให
เห็นอยางชัดเจนถึงท่ีมาของเงินทุนท่ีตองการใชวาสามารถจัดหาไดจากแหลงเงินทุนใด เชน รายได
คาธรรมเนียมการศึกษา งบประมาณแผนดินหรือเงินอุดหนุนจากรัฐบาล เงินทุนสะสมของหนวยงาน        
เงินบริจาคจากหนวยงานภายนอกหรือศิษยเกา หรือสถาบันจะตองมีการระดมทุนดวยวิธีการอ่ืนๆ อีกเพ่ิมเติม 
เชน การแปลงทรัพยสินทางปญญาเปนมูลคา รวมท้ังมีการวิเคราะหตนทุนของการดําเนินงานดวย เชน ตนทุน
ตอหนวยในการผลิตบัณฑิตในแตละหลักสูตร โดยท่ีระยะเวลาของแผนกลยุทธทางการเงินจะเทากับ
ระยะเวลาของแผนกลยุทธของสถาบัน 
 
แผนปฏิบัติการประจําป หมายถึง แผนระยะสั้นท่ีมีระยะเวลาในการดําเนินงานภายใน 1 ป เปนแผนท่ี
ถายทอดแผนกลยุทธลงสูภาคปฏิบัติ เพ่ือใหเกิดการดําเนินงานจริงตามกลยุทธ ประกอบดวย โครงการหรือ
กิจกรรมตาง ๆ ท่ีจะตองดําเนินการในปนั้นๆ เพ่ือใหบรรลุเปาหมายตามแผนกลยุทธ ตัวบงชี้ความสําเร็จของ
โครงการหรือกิจกรรม คาเปาหมายของตัวบงชี้เหลานั้น รวมท้ังมีการระบุผูรับผิดชอบหลักหรือหัวหนา
โครงการ งบประมาณในการดําเนินการรายละเอียดและทรัพยากรท่ีตองใชในการดําเนินโครงการท่ีชัดเจน 
 
พหุวิทยาการ หรือ สหวิทยาการ หลักสูตรพหุวิทยาการ 
พหุวิทยาการ (Multidisciplinary) หรือ สหวิทยาการ (Interdisciplinary) หมายถึง การใชองคความรู
หลายสาขาวิชา หลายศาสตรหรือหลายอนุศาสตร มาผสมผสานใชในการวิเคราะห วิจัยและสังเคราะหข้ึนเปน
องคความรูใหมและพัฒนาเปนศาสตรใหมข้ึน 
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หลักสูตรพหุวิทยาการ (Multidisciplinary) หมายถึง หลักสูตรท่ีนําเอาความรูหลายศาสตรหรือหลายอนุ
ศาสตรเขามาใชในการเรียนการสอน เพ่ือประโยชนในการวิเคราะห วิจัย จนกระท่ังผูเรียนสามารถพัฒนา
ความรู องคความรูเปนศาสตรใหมข้ึนหรือเกิดอนุศาสตรใหมข้ึน 

ตัวอยางหลักสูตรท่ีเปน พหุวิทยาการ เชน วิศวกรรมชีวการแพทย (วิศวกรรมศาสตร+แพทยศาสตร) 
ภูมิศาสตรสารสนเทศ (ภูมิศาสตร + เทคโนโลยีสารสนเทศ) วิศวกรรมนาโน (วิศวกรรมศาสตร+วิทยาศาสตร-
เคมี) 

ตัวอยางหลักสูตรท่ีไมใชพหุวิทยาการ เชน คอมพิวเตอรธุรกิจ การศึกษาเพ่ือการพัฒนา (ท่ีมา : 
คณะอนุกรรมการปรับปรุงเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา ในการประชุมครั้งท่ี 7/2549 เม่ือวันท่ี 
18 ตุลาคม 2549) 

 
พิชญพิจารณ (Peer review) หมายถึง การตรวจเยี่ยมโดยผูทรงคุณวุฒิท่ีมีความรู ความสามารถ และ
ประสบการณ ซ่ึงสามารถใหขอสังเกตและขอเสนอแนะเชิงพัฒนาแกสถาบันอุดมศึกษาในการพัฒนา
กระบวนการจัดการเรียนการสอนอยางมีคุณภาพและสอดคลองตามเกณฑมาตรฐานท่ีกําหนดโดยมี
วัตถุประสงค เพ่ือใหขอเสนอแนะในเชิงพัฒนาแกสถาบันอุดมศึกษา 
 
ระบบและกลไก 
ระบบ หมายถึง ข้ันตอนการปฏิบัติงานท่ีมีการกําหนดอยางชัดเจนวาตองทําอะไรบางเพ่ือใหไดผลออกมา
ตามท่ีตองการ ข้ันตอนการปฏิบัติงานจะตองปรากฏใหทราบโดยท่ัวกันไมวาจะอยูในรูปของเอกสารหรือสื่อ
อิเล็กทรอนิกสหรือโดยวิธีการอ่ืน ๆ องคประกอบของระบบ ประกอบดวย ปจจัยนําเขา กระบวนการ ผลผลิต 
และขอมูลปอนกลับซ่ึงมีความสัมพันธเชื่อมโยงกัน 
 
กลไก หมายถึง สิ่งท่ีทําใหระบบมีการขับเคลื่อนหรือดําเนินอยูได โดยมีการจัดสรรทรัพยากร มีการจัดองคการ 
หนวยงาน หรือกลุมบุคคลเปนผูดําเนินงาน 
 
สาขาวิชาท่ีสัมพันธกัน หมายถึง สาขาวิชาตามคุณวุฒิหรือตําแหนงทางวิชาการท่ีสัมพันธกับศาสตรท่ีเปด
สอนมิใชสัมพันธกับรายวิชาท่ีเปดสอนในหลักสูตร เชน เปนศาสตรในกลุมสาขาวิชา (Field of Education) 
เดียวกันตาม ISCED 2013 (คณะกรรมการการอุดมศึกษาในการประชุมครั้งท่ี 12/2554 เม่ือ 17 พฤศจิกายน 
2554 หนังสือเวียนท่ี ศธ 0506(2)/ว506 ลงวันท่ี 22 ธันวาคม 2554) 
 
หนวยงานหรือองคการระดับชาติ หมายถึง หนวยงานภายนอกสถาบันระดับกรมหรือเทียบเทาข้ึนไป (เชน 
ระดับจังหวัด) หรือรัฐวิสาหกิจ หรือองคการมหาชน หรือบริษัทมหาชนท่ีจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย หรือ
องคการกลางระดับชาติท้ังภาครัฐและเอกชน (เชน สภาอุตสาหกรรม สภาหอการคา สภาวิชาชีพ) 
 
หลักธรรมาภิบาล หมายถึง การปกครอง การบริหาร การจัดการ การควบคุม ดูแลกิจการตาง ๆ ใหเปนไปใน
ครรลองธรรม นอกจากนี้ ยังหมายถึงการบริหารจัดการท่ีดี ซ่ึงสามารถนําไปใชไดท้ังภาครัฐและเอกชน ธรรม
ท่ีใชในการบริหารงานนี้มีความหมายอยางกวางขวาง กลาวคือ หาไดมีความหมายเพียงหลักธรรมทางศาสนา
เทานั้น แตรวมถึง ศีลธรรม คุณธรรม จริยธรรมและความถูกตอง ชอบธรรมท้ังปวง ซ่ึงวิญูชนพึงมีและพึง
ประพฤติปฏิบัติ อาทิ ความโปรงใสตรวจสอบได การปราศจากการแทรกแซงจากองคการภายนอก เปนตน 
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หลักธรรมาภิบาลของการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี (Good Governance) ท่ีเหมาะสมจะนํามา
ปรับใชในภาครัฐมี 10 องคประกอบ ดังนี้ 2 

1) หลักประสิทธิผล (Effectiveness) คือ ผลการปฏิบัติราชการท่ีบรรลุวัตถุประสงคและเปาหมาย
ของแผนการปฏิบัติราชการตามท่ีไดรับงบประมาณมาดําเนินการ รวมถึงสามารถเทียบเคียงกับสวนราชการ
หรือหนวยงานท่ีมีภารกิจคลายคลึงกันและมีผลการปฏิบัติงานในระดับชั้นนําของประเทศเพ่ือใหเกิดประโยชน
สุขตอประชาชนโดยการปฏิบัติราชการจะตองมีทิศทางยุทธศาสตร และเปาประสงคท่ีชัดเจน มีกระบวนการ
ปฏิบัติงานและระบบงานท่ีเปนมาตรฐาน รวมถึงมีการติดตามประเมินผลและพัฒนา ปรับปรุงอยางตอเนื่อง
และเปนระบบ 

2) หลักประสิทธิภาพ (Efficiency) คือ การบริหารราชการตามแนวทางการกํากับดูแลท่ีดีท่ีมีการ
ออกแบบกระบวนการปฏิบัติงานโดยใชเทคนิคและเครื่องมือการบริหารจัดการท่ีเหมาะสมใหองคการสามารถ
ใชทรัพยากรท้ังดานตนทุน แรงงานและระยะเวลาใหเกิดประโยชนสูงสุดตอการพัฒนาขีดความสามารถในการ
ปฏิบัติราชการตามภารกิจเพ่ือตอบสนองความตองการของประชาชนและผูมีสวนไดสวนเสียทุกกลุม 

3) หลักการตอบสนอง (Responsiveness) คือ การใหบริการท่ีสามารถดําเนินการไดภายใน
ระยะเวลาท่ีกําหนด และสรางความเชื่อม่ัน ความไววางใจ รวมถึงตอบสนองความคาดหวังหรือความตองการ
ของประชาชนผูรับบริการ และผูมีสวนไดสวนเสียท่ีมีความหลากหลายและมีความแตกตาง 

4) หลักภาระรับผิดชอบ (Accountability) คือ การแสดงความรับผิดชอบในการปฏิบัติหนาท่ีและ 
ผลงานตอเปาหมายท่ีกําหนดไว โดยความรับผิดชอบนั้นควรอยูในระดับท่ีสนองตอความคาดหวังของ
สาธารณะ รวมท้ังการแสดงถึงความสํานึกในการรับผิดชอบตอปญหาสาธารณะ 

5) หลักความโปรงใส (Transparency) คือ กระบวนการเปดเผยอยางตรงไปตรงมา ชี้แจงไดเม่ือมีขอ 
สงสัยและสามารถเขาถึงขอมูลขาวสารอันไมตองหามตามกฎหมายไดอยางเสรี โดยประชาชนสามารถรูทุก
ข้ันตอนในการดําเนินกิจกรรมหรือกระบวนการตางๆ และสามารถตรวจสอบได 

6) หลักการมีสวนรวม (Participation) คือ กระบวนการท่ีขาราชการ ประชาชนและผูมีสวนไดสวน
เสียทุกกลุมมีโอกาสไดเขารวมในการรับรู เรียนรู ทําความเขาใจ รวมแสดงทัศนะ รวมเสนอปญหาหรือ 
ประเด็นท่ีสําคัญท่ีเก่ียวของ รวมคิดแนวทาง รวมการแกไขปญหา รวมในกระบวนการตัดสินใจ และรวม
กระบวนการพัฒนาในฐานะหุนสวนการพัฒนา 

7) หลักการกระจายอํานาจ (Decentralization) คือ การถายโอนอํานาจการตัดสินใจ ทรัพยากร 
และภารกิจจากสวนราชการสวนกลางใหแกหนวยการปกครองอ่ืน ๆ (ราชการบริหารสวนทองถ่ิน) และภาค
ประชาชนดําเนินการแทนโดยมีอิสระตามสมควร รวมถึงการมอบอํานาจและความรับผิดชอบในการตัดสินใจ
และการดําเนินการใหแกบุคลากร โดยมุงเนนการสรางความพึงพอใจในการใหบริการตอผูรับบริการและผูมี
สวนไดสวนเสีย การปรับปรุงกระบวนการ และเพ่ิมผลิตภาพเพ่ือผลการดําเนินงานท่ีดีของสวนราชการ 

8) หลักนิติธรรม (Rule of Law) คือ การใชอํานาจของกฎหมาย กฎระเบียบ ขอบังคับในการบริหาร 
ราชการดวยความเปนธรรม ไมเลือกปฏิบัติ และคํานึงถึงสิทธิเสรีภาพของผูมีสวนไดสวนเสีย 

9) หลักความเสมอภาค (Equity) คือ การไดรับการปฏิบัติและไดรับบริการอยางเทาเทียมกันโดยไมมี 
การแบงแยกดาน ชายหรือหญิง ถ่ินกําเนิด เชื้อชาติ ภาษา เพศ อายุ ความพิการ สภาพทางกายหรือสุขภาพ 
สถานะของบุคคล ฐานะทางเศรษฐกิจและสังคม ความเชื่อทางศาสนา การศึกษา การฝกอบรม และอ่ืนๆ 

10) หลักมุงเนนฉันทามติ (Consensus Oriented) คือ การหาขอตกลงท่ัวไปภายในกลุมผูมีสวนได
สวนเสียท่ีเก่ียวของ ซ่ึงเปนขอตกลงท่ีเกิดจากการใชกระบวนการเพ่ือหาขอคิดเห็นจากกลุมบุคคลท่ีไดรับ
ประโยชนและเสียประโยชน โดยเฉพาะกลุมท่ีไดรับผลกระทบโดยตรงซ่ึงตองไมมีขอคัดคานท่ียุติไมไดใน
ประเด็นท่ีสําคัญ โดยฉันทามติไมจําเปนตองหมายความวาเปนความเห็นพองโดยเอกฉันท 
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อาจารย หมายถึง คณาจารย ซ่ึงจะมีตําแหนงทางวิชาการท่ีประกอบดวย  อาจารย ผูชวยศาสตราจารย    
รองศาสตราจารย และศาสตราจารย 
 
อาจารยประจํา หมายถึง บุคลากรในสถาบันอุดมศึกษาท่ีมีหนาท่ีหลักทางดานการสอนและการวิจัย และ
ปฏิบัติหนาท่ีเต็มเวลาตามภาระงานท่ีรับผิดชอบในหลักสูตรท่ีเปดสอน (มิใชเต็มเวลาตามเวลาทําการ) 
(ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง แนวทางการบริหารเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 
2548) 

สําหรับอาจารยท่ีสถาบันจางเขามาเปนอาจารยประจําดวยเงินรายไดหนวยงานจะตองมีสัญญาจางท่ี
มีการระบุระยะเวลาการจางอยางชัดเจนและไมนอยกวา 9 เดือน ในสัญญาจางจะตองระบุหนาท่ี ภาระงานให
ชัดเจนไมนอยกวาหนาท่ีของอาจารยประจําตามท่ีกําหนดตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง แนว
ทางการบริหารเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2548   

การนับจํานวนอาจารยประจําและนักวิจัย ใหนับระยะเวลาการทํางานสําหรับอาจารยท่ีบรรจุใหมใน
ปท่ีประเมิน ดังนี้ 

9-12 เดือน     คิดเปน 1 คน 
6 เดือนข้ึนไปแตไมถึง 9 เดือน   คิดเปน 0.5 คน 
นอยกวา 6 เดือน    ไมสามารถนํามานับได 

 
อาจารยประจําหลักสูตร หมายถึง อาจารยประจําเต็มเวลาท่ีมีภาระหนาท่ีในการบริหารหลักสูตรและจัดการ
เรียนการสอน โดยวางแผน ติดตาม ทบทวนการดําเนินงานหลักสูตร และปฏิบัติงานประจําหลักสูตรนั้นตลอด
ระยะเวลาท่ีจัดการศึกษาตามหลักสูตรนั้น มีคุณวุฒิตรงหรือสัมพันธกับสาขาวิชาท่ีเปดสอนไมนอยกวา 5 คน
และทุกคนเปนอาจารยประจําเกินกวา 1 หลักสูตรในเวลาเดียวกันไมได ยกเวนอาจารยประจําหลักสูตรระดับ
ปริญญาโทและปริญญาเอกในสาขาวิชาเดียวกันได หรือเปนอาจารยประจําหลักสูตรในหลักสูตรพหุวิทยาการ
ไดอีก 1 หลักสูตรโดยตองเปนหลักสูตรท่ีตรงหรือสัมพันธกับหลักสูตรท่ีไดประจําอยูแลว (คณะกรรมการการ
อุดมศึกษาในการประชุมครั้งท่ี 2/2549 วันท่ี 2 กุมภาพันธ 2549) ท้ังนี้ กรณีบัณฑิตศึกษาอนุโลมใหเปน
อาจารยประจําหลักสูตรไดมากท่ีสุดเพียง 2 หลักสูตรเทานั้น 

หากมีการเปลี่ยนแปลงอาจารยประจําหลักสูตร ขอใหนําเสนอโดยดําเนินเชนเดียวกับการนําเสนอ
หลักสูตรปรับปรุงเล็กนอย โดยนําเสนอตอสภาสถาบันเพ่ือพิจารณาอนุมัติหรือใหความเห็นชอบ และเสนอให 
คณะกรรมการการอุดมศึกษารับทราบตามแบบฟอรม สมอ.08 ภายใน 30 วัน 
 ท้ังนี้ อาจารยประจําหลักสูตรท่ีมีคุณวุฒิในสาขาท่ีตรงหรือสัมพันธกับสาขาวิชาท่ีเปดสอน ให
พิจารณาวา 
 

- คุณวุฒิตรงหรือสัมพันธกับสาขาของหลักสูตรนั้นหรือไม ตามการแบงสาขาวิชาของ ISCED2013 
  (UNESCO) 
- กรณีมีตําแหนงทางวิชาการใหพิจารณาจากผลงานทางวิชาการและประสบการณการทํางานวิจัย   

ดวย 
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นิยามตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตร ฉบับ พ.ศ.2558 
 
อาจารยประจํา หมายถึง บุคคลทีดํารงตําแหนงอาจารย ศาสตราจารย รองศาสตราจารย และศาสตราจารย
ในสถาบันอุดมศึกษาท่ีเปดสอนหลักสูตรนั้น ท่ีมีหนาท่ีรับผิดชอบตามพันธกิจของการอุดมศึกษาและปฏิบัติ
หนาท่ีเต็มเวลา 
 
อาจารยประจําหลักสูตร หมายถึง อาจารยประจําท่ีมีคุณวุฒิตรงหรือสัมพันธกับสาขาวิชาของหลักสูตรท่ีเปด
สอน ซ่ึงมีหนาท่ีสอนและคนควาวิจัยในสาขาวิชาดังกลาว ท้ังนี้ สามารถเปนอาจารยประจําหลักสูตร หลาย
หลักสูตรไดในเวลาเดียวกัน แตตองเปนหลักสูตรท่ีอาจารยผูนั้นมีคุณวุฒิตรงหรือสัมพันธกับสาขาวิชา 
ของหลักสูตร 
 

อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร หมายถึง อาจารยประจําหลักสูตรท่ีมีภาระหนาท่ีในการบริหารและพัฒนา
หลักสูตรและการเรียนการสอน ตั้งแตการวางแผน การควบคุมคุณภาพ การติดตามประเมินผล และการ
พัฒนาหลักสูตร อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรตองอยูประจําหลักสูตรนั้นตลอดระยะเวลาท่ีจัดการศึกษาโดย
จะเปนอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรเกินกวา 1 หลักสูตรในเวลาเดียวกันไมได ยกเวน พหุวิทยาการหรือสห
วิทยาการใหเปนอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรไดอีกหนึ่งหลักสูตร และเปนอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร 
สามารถซํ้าไดเกิน 2 คน 
 
อาจารยพิเศษ หมายถึง ผูสอนท่ีไมใชอาจารยประจํา 
 

ท้ังนี้ หากหลักสูตรใดใชคําพิจารณาตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑมาตรฐานหลักสูตร
ระดับปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2558 นิยามอาจารยประจําหลักสูตรในตัวบงชี้การประกัน
คุณภาพภายในระดับ หลักสูตรจะหมายถึงอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรตามความหมายท่ีปรากฏในประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 

 
 
 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

บทที ่4 

   ระบบการประกนัคุณภาพการศกึษาภายใน 

ระดับหลักสูตร 
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บทที่  4   
ระบบการประกันคณุภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสตูร  

 

ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร 
ในการผลิตบัณฑิตเพ่ือใหบัณฑิตมีคุณลักษณะพึงประสงคและเปนบัณฑิตท่ีมีคุณภาพ การดําเนินงาน 

และการบริหารงานระดับหลักสูตรถือวาสําคัญท่ีสุด ซ่ึงควรมีระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับ 
หลักสูตร ซ่ึงมีหลักการดังตอไปนี้ 

1. การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร เปนการประกันคุณภาพการจัดการศึกษาวา
หลักสูตรไดดําเนินการเปนไปตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษาและเกณฑมาตรฐานอ่ืนๆ ท่ี
เก่ียวของโดยใหพิจารณาองคประกอบท่ีสําคัญ ไดแก การกํากับมาตรฐาน บัณฑิต นักศึกษา อาจารย 
หลักสูตรการเรียนการสอน การประเมินผูเรียน และสิ่งสนับสนุนการเรียนรู เพ่ือใหสามารถผลิตบัณฑิตใหมี
คุณภาพ 

2. ในการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ใหเชื่อมโยงกับตัวบงชี้การดําเนินการตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2552 เพ่ือประโยชนในการเผยแพรหลักสูตรท่ีมี
คุณภาพและมาตรฐาน ซ่ึง สกอ. ไดกําหนดแนวทางการเผยแพรหลักสูตรไวในประกาศคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา เรื่อง  แนวทางการปฏิบัติตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2552 

3. ตัวบงชี้การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร เปนขอมูลพ้ืนฐานในสวนท่ีเก่ียวของ
ตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา และตัวบงชี้เชิงปริมาณในสวนท่ีเก่ียวของกับคุณวุฒิตําแหนง
ทางวิชาการ และผลงานทางวิชาการของอาจารย สําหรับตัวบงชี้เชิงคุณภาพท่ีเนนกระบวนการ จะประเมินใน 
ลักษณะของพิชญพิจารณ (Peer review) ซ่ึงจะมีรายละเอียดของคําถามท่ีจะเปนแนวทางใหแกผูประเมิน
เพ่ือใหสามารถนําไปพิจารณาตามบริบทของสถาบันได และไดกําหนดแนวทางในการใหคะแนนในแตละระดับ
สําหรับผูประเมินและผูรับการประเมินไดใชในการพิจารณา 

4. สถาบันอุดมศึกษาสามารถจัดทําระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตรโดยมี
การดําเนินงานไดตามมาตรฐานเทียบเคียงกับมาตรฐานของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ท้ังนี้    
ทุกระบบตองไดรับการเห็นชอบจากสภาสถาบันและเสนอคณะกรรมการประกันคุณภาพภายใน
ระดับอุดมศึกษา พิจารณาใหความเห็นชอบ และใหมีการจัดสงผลการประเมินพรอมขอมูลพ้ืนฐานใหกับ
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาเพ่ือเผยแพรตอสาธารณะ ตัวอยางการประกันคุณภาพการศึกษา
ภายใน ระดับหลักสูตร ท่ีเทียบเคียงได เชน  ผลการประเมินหลักสูตรของ AUN QA ผลการประเมินหลักสูตร
วิชาชีพท่ีไดรับการรับรองจากองคการวิชาชีพระดับนานาชาติ เชน AACSB (สําหรับหลักสูตรทางดาน
บริหารธุรกิจ) ABET (สําหรับหลักสูตรทางดานวิศวกรรมศาสตร) และหลักสูตรท่ีไดรับการตรวจประเมินเปน
ประจําและผานการรับรองโดยสภาวิชาชีพ 
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กรอบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร 
องคประกอบในการ

ประกันคุณภาพ 
หลักสูตร 

ตัวบงชี ้
อธิบายกระบวนการหรือแสดงผลการดําเนินงานในประเด็น 

ท่ีเกี่ยวของ 

1. การกํากับมาตรฐาน 1.1 การบริหารจัดการ
หลักสตูรตาม 
เกณฑมาตรฐานหลักสูตร
ท่ีกําหนด  โดย สกอ. 

- ผลการบริหารจัดการหลักสูตรตามเกณฑมาตรฐานหลักสตูร 
ฉบับ พ.ศ. 2548 

  ปริญญาตร ี     เกณฑ 3 ขอ   
  บัณฑิตศึกษา    เกณฑ 11 ขอ 
 
- ผลการบริหารจัดการหลักสูตรตามเกณฑมาตรฐาน 
  หลักสูตร ฉบับ พ.ศ. 2558 
  ปริญญาตร ี    เกณฑ 5 ขอ 
  บัณฑิตศึกษา   เกณฑ 10 ขอ 
 

2. การผลิตบัณฑิต 2.1 คุณภาพบัณฑิตตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแหงชาต ิ

 

-   ผลประเมินคณุภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคณุวุฒิ  
ระดับอุดมศึกษาแหงชาติ (โดยผูใชบัณฑิต/ผูมสีวนไดสวนเสีย) 

2.2 การไดงานทําหรือ
ผลงานวิจัยของผูสําเร็จ
การศึกษา 
 

- ผลบัณฑิตปริญญาตรีท่ีไดงานทําหรือประกอบอาชีพอิสระ 
- ผลงานของนักศึกษาปริญญาโท/เอกท่ีตีพิมพหรือเผยแพร 

3. นักศึกษา 3.1 การรับนักศึกษา - การับนักศึกษา   
- การเตรียมความพรอมกอนเขาศึกษา  

 3.2 การสงเสรมิและพัฒนา
นักศึกษา 

- การควบคุมการดูแลการใหคําปรึกษาวิชาการและแนะแนวแก
นักศึกษาปริญญาตร ี

- การควบคุมดูแลการใหคําปรึกษาวิทยานิพนธ และการคนควา
อิสระในระดับบัณฑิตศึกษา 

- การพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและการเสริมสรางทักษะการ
เรียนรูในศตวรรษท่ี 21  

3.3 ผลท่ีเกิดกับนักศึกษา - อัตราการคงอยูของนักศึกษา 
- อัตราการสําเร็จการศึกษา 
- ความพึงพอใจและผลการจดัการขอรองเรียนของนักศึกษา 

4. อาจารย 4.1 การบริหารและการพัฒนา
อาจารย 

- การรับและแตงตั้งอาจารยประจําหลักสตูร 
- การบริหารอาจารย 
- การสงเสริมและพัฒนาอาจารย 

4.2 คุณภาพอาจารย - รอยละอาจารยท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอก 
- รอยละอาจารยท่ีมีตําแหนงทางวิชาการ 
- ผลงานทางวิชาการของอาจารย 
- จํานวนบทความของอาจารยประจําหลักสูตรปริญญาเอกท่ี

ไดรับการอางอิงในฐานขอมูล TCI และ Scopus  ตอจาํนวน
อาจารยประจําหลักสตูร 

4.3 ผลท่ีเกิดกับอาจารย - การคงอยูของอาจารย 
- ความพึงพอใจของอาจารย   
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องคประกอบในการ
ประกันคุณภาพ 

หลักสูตร 
ตัวบงชี ้

อธิบายกระบวนการหรือแสดงผลการดําเนินงานในประเด็น 
ท่ีเกี่ยวของ 

5. หลักสตูร การเรียน
การสอน การ
ประเมินผูเรียน 

5.1 สาระของรายวิชาใน
หลักสตูร 

- หลักคิดในการออกแบบหลักสูตร ขอมูลท่ีใชในการพัฒนา
หลักสตูรและวัตถุประสงคของหลกัสูตร 

- การปรับปรุงหลักสูตรใหทันสมัยตามความกาวหนาในศาสตร
สาขาน้ันๆ 

- การพิจารณาอนุมัตหิัวขอวิทยานิพนธและการคนควาอิสระใน
ระดับบัณฑติศึกษา 

5.2 การวางระบบผูสอนและ
กระบวนการจดัการเรียน
การสอน 

- การพิจารณากําหนดผูสอน 
- การกํากับ ติดตาม และตรวจสอบการจัด มคอ.3 และ มคอ.4 
- การแตงตั้งอาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ และการคนควา

อิสระในระดับบัณฑิตศึกษา 
- การกํากับกระบวนการเรียนการสอน 
- การจัดการเรยีนการสอนท่ีมีการฝกปฏบัิติในระดับปรญิญาตร ี
- การบูรณาการพันธกิจตางๆ กับการเรียนการสอนในระดับ

ปริญญาตร ี
- การชวยเหลือ  กํากับ  ติดตามในการทําวิทยานิพนธและการ

คนควาอิสระ  และการตีพิมพผลงานในระดับบัณฑิตศึกษา  
5.3 การประเมินผูเรียน - การประเมินผลการเรยีนรูตามกรอบมาตรฐานคณุวุฒิ 

- การตรวจสอบการประเมินผลการเรียนรูของนักศึกษา 
- การกํากับการประเมินการจดัการเรียนการสอนและประเมิน

หลักสตูร ( มคอ.5  มคอ.6  และ มคอ.7) 
- การประเมินวิทยานิพนธและการคนควาอิสระในระดับ

บัณฑิตศึกษา 
5.4 ผลการดาํเนินงาน

หลักสตูรตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแหงชาต ิ

-    ผลการดําเนินงานตามตัวบงช้ีการดําเนินงานหลักสตูร  
     ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาต ิ
 

6 สิ่งสนับสนุนการ
เรียนรู 

6.1 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู - ระบบการดําเนินงานของภาควิชา/คณะ/สถาบัน โดยมีสวน
รวมของอาจารยประจําหลักสตูรเพ่ือใหมีสิ่งสนับสนุนการ
เรียนรู 

- จํานวนสิ่งสนับสนุนการเรียนรูท่ีเพียงพอและเหมาะสมตอการ
จัดการเรียนการสอน 

- กระบวนการปรับปรุงตามผลการประเมินความพึงพอใจของ
นักศึกษาและอาจารยตอสิ่งสนับสนุนการเรยีนรู 
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องคประกอบท่ี 1 การกํากับมาตรฐาน 

คณะกรรมการการอุดมศึกษามีหนาท่ีหลักสําคัญประการหนึ่งคือการพิจารณาเสนอนโยบาย 
แผนพัฒนา และมาตรฐานการอุดมศึกษาท่ีสอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติและแผนการ
ศึกษาแหงชาติ โดยคํานึงถึงความเปนอิสระและความเปนเลิศทางวิชาการของสถานศึกษา ระดับอุดมศึกษา 
โดย ไดจัดทํามาตรฐานการอุดมศึกษาและเกณฑมาตรฐานตางๆ ท่ีเก่ียวของ เพ่ือสงเสริมใหสถาบันอุดมศึกษา 
ไดพัฒนาดานวิชาการและวิชาชีพ รวมท้ังการพัฒนาคุณภาพและยกระดับมาตรฐานในการจัดการศึกษา 
ระดับอุดมศึกษาใหมีความทัดเทียมกันและไดประกาศใชเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับตางๆ มาอยาง 
ตอเนื่อง ซ่ึงปจจุบันไดมีประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับตางๆ พ.ศ. 2548 
และ พ.ศ. 2558 เพ่ือประโยชนในการรักษามาตรฐานวิชาการและวิชาชีพ เปนสวนหนึ่งของเกณฑการรับรอง 
วิทยฐานะและมาตรฐานการศึกษา โดยสถาบันอุดมศึกษาท่ีเปดดําเนินการหลักสูตรใหมหรือหลักสูตรปรับปรุง 
ตองใชเกณฑมาตรฐานหลักสูตร พ.ศ. 2548 และ พ.ศ.2558 เปนหลักในการพัฒนาหลักสูตรและดําเนินการ 
ใหเปนไปตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรดังกลาว ในการควบคุมกํากับมาตรฐานจะพิจารณาจากการบริหาร
จัดการหลักสูตรทุกหลักสูตรใหเปนไปตาม ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับ
ปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2548 และ 2558 ตามท่ีไดประกาศใชในขณะนั้น เกณฑมาตรฐานหลักสูตร
ท่ีไดประกาศใชเม่ือ พ.ศ. 2548 และ พ.ศ. 2558 รวมท้ังกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 
2552 ตลอดระยะเวลาท่ีมีการ จัดการเรียนการสอนในหลักสูตรดังกลาว โดยหลักสูตรท่ีเปนไปตามเกณฑ
มาตรฐานหลักสูตรท่ีไดประกาศใช เม่ือ พ.ศ. 2548 ในระดับปริญญาตรีจะพิจารณาตามเกณฑ 3 ขอ และ
ระดับบัณฑิตศึกษาจะพิจารณา ตามเกณฑ 11 ขอ สําหรับหลักสูตรท่ีเปนไปเกณฑมาตรฐานหลักสูตรท่ีได
ประกาศใชเม่ือ พ.ศ. 2558 นั้น ในระดับปริญญาตรีจะพิจารณาตามเกณฑ 5 ขอ และหลักสูตรระดับ
บัณฑิตศึกษาจะพิจารณาตามเกณฑ 10 ขอ โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



 

 

ตัวบงช้ีท่ี 1.1 การบริหารจัดการหลักสูตรตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี และบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2548 
 
เกณฑการประเมิน ตรี โท เอก หมายเหตุ 
1. จํานวนอาจารย
ประจําหลักสตูร 

ไมนอยกวา 5 คนและเปน
อาจารยประจําเกินกวา 1 
หลักสตูรไมไดและประจํา
หลักสตูรตลอดระยะเวลาท่ี
จัดการศึกษาตามหลักสตูร
น้ัน 
 

ไมนอยกวา 5 คนและเปน
อาจารยประจําเกินกวา 1 
หลักสตูรไมได และประจํา
หลักสตูรตลอดระยะเวลาท่ี
จัดการศึกษาตามหลักสตูร
น้ัน 
 

ไมนอยกวา 5 คนและเปน
อาจารยประจําเกินกวา 1 
หลักสตูรไมได และประจํา
หลักสตูรตลอดระยะเวลาท่ี
จัดการศึกษาตามหลักสตูร
น้ัน 
 

บันทึกขอความท่ี ศธ 0506(2)/ว 569 ลว. 18 เม.ย. 2549 
กําหนดวา 

• อาจารยประจําสามารถเปนอาจารยประจําหลักสตูรท่ี
เปนหลักสูตรพหุวิทยาการ(Multidisciplinary) ไดอีก 1
หลักสตูรโดยตองเปนหลักสูตรท่ีตรงหรือสัมพันธกับ
หลักสตูรท่ีไดประจําอยูแลว 

• อาจารยประจําหลักสูตรในระดับบัณฑิตศึกษา สามารถ
เปนอาจารยประจาํหลักสูตรในระดับปริญญาเอกหรือ
ปริญญาโทในสาขาวิชาเดียวกันไดอีก 1 หลักสูตร 

บันทึกขอความท่ี ศธ 0506(4)/ว254 ลงวันท่ี 11 มี.ค. 2557 
กําหนดวา 

• กรณีหลักสูตรปรญิญาตรีท่ีมีแขนงวิชา/กลุมวิชาชีพ 
กําหนดใหตองมีอาจารยประจําหลกัสูตรจํานวนไมนอย
กวา 3 คน ใหครบทุกแขนงวิชา/กลุมวิชาของหลักสตูร 
โดยมีคณุวุฒิครอบคลุมแขนงวิชา/กลุมวิชาท่ีเปดสอน 

2. คุณสมบัติของ
อาจารยประจํา
หลักสตูร 

คุณวุฒิระดับปรญิญาโทหรือ
เทียบเทา หรือดาํรงตําแหนง
ทางวิชาการไมต่ํากวาผู'ชวย
ศาสตราจารย ในสาขาท่ีตรง
หรือสัมพันธกับสาขาวิชาท่ี
เปดสอนอยางนอย 2 คน 

มีคุณสมบัตเิปนอาจารย
ผูรับผิดชอบหลักสูตร หรือ
อาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ 
หรืออาจารยผูสอบ
วิทยานิพนธ หรืออาจารย
ผูสอน 

มีคุณสมบัตเิปนอาจารย
ผูรับผิดชอบหลักสูตร หรือ
อาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ 
หรืออาจารยผูสอบ
วิทยานิพนธ หรืออาจารย
ผูสอน 

 

3. คุณสมบัติของ
อาจารย 
ผูรับผิดชอบ
หลักสตูร 

 คุณวุฒิไมต่ํากวาปริญญาเอก
หรือเทียบเทา หรือดํารง
ตําแหนงรองศาสตราจารย
ข้ึนไป ในสาขาวิชาน้ันหรือ
สาขาวิชาท่ีสัมพันธกัน
จํานวนอยางนอย 3 คน 

คุณวุฒิไมต่ํากวาปริญญาเอก
หรือเทียบเทา หรือดํารง
ตําแหนงศาสตราจารยข้ึนไป 
ในสาขาวิชาน้ันหรือสาขาวิชา
ท่ีสัมพันธกันจํานวนอยาง
นอย 3 คน 
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4. คุณสมบัติของ
อาจารย 
ผูสอน 

 1. อาจารยประจําหรือ
ผูทรงคุณวุฒิภายนอกสถาบัน 
มีคุณวุฒิปรญิญาโทหรือดํารง
ตําแหนงทางวิชาการไมต่ํา
กวาผูชวยศาสตราจารย ใน
สาขาวิชา 
น้ันหรือสาขาวิชาท่ีสมัพันธ
กัน และ 
2. มีประสบการณดานการ
สอน และ 
3. มีประสบการณในการทํา
วิจัยท่ีไมใชสวนหน่ึงของ
การศึกษาเพ่ือรับปริญญา 

1. อาจารยประจําหรือ
ผูทรงคุณวุฒิภายนอกสถาบัน 
มีคุณวุฒิปรญิญาโท 
หรือดํารงตาํแหนงทาง
วิชาการไมต่าํกวาผูชวย
ศาสตราจารย ในสาขาวิชา 
น้ันหรือสาขาวิชาท่ีสมัพันธ
กัน และ 
2. มีประสบการณดานการ
สอน และ 
3. มีประสบการณในการทํา
วิจัยท่ีไมใชสวนหน่ึงของ
การศึกษาเพ่ือรับปริญญา 

หลักสตูรปริญญาโท ตามบันทึกขอความท่ี ศธ 0506(4)/ว
867 ลงวันท่ี 18 ก.ค. 2555 กําหนดวาใหอาจารยท่ีมีคุณวุฒิ
ระดับปริญญาเอกเปนอาจารยผูสอนในหลักสูตรระดับ
ปริญญาโทได แมจะยังไมมผีลงานวิจัยหลังจากสําเรจ็
การศึกษา ท้ังน้ี ภายในระยะเวลา 2 ป นับจากวันท่ีเริ่มสอน
จะตองมีผลงานวิจัยจึงจะสามารถเปนอาจารย 
ผูสอนในระดับปรญิญาเอกและเปนอาจารยประจําหลักสตูร
อาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธและอาจารยผูสอบวิทยานิพนธ
ในระดับปรญิญาโทและปรญิญาเอกได 

5. คุณสมบัต ิ
ของอาจารยท่ี 
ปรึกษาวิทยานิพนธ
หลักและอาจารยท่ี
ปรึกษาการ 
คนควาอิสระ 

 1. เปนอาจารยประจําท่ีมี
คุณวุฒิ 
ปริญญาเอกหรือดาํรง
ตําแหนงทางวิชาการไมต่ํา
กวารองศาสตราจารย 
ในสาขาวิชาน้ันหรือสาขาวิชา
ท่ี 
สัมพันธกัน และ 
2. มีประสบการณในการทํา
วิจัยท่ีไมใชสวนหน่ึงของ
การศึกษาเพ่ือรับปริญญา 

1. เปนอาจารยประจําท่ีมี
คุณวุฒิ 
ปริญญาเอกหรือดาํรง
ตําแหนงทางวิชาการไมต่ํา
กวารองศาสตราจารย 
ในสาขาวิชาน้ันหรือสาขาวิชา
ท่ี 
สัมพันธกัน และ 
2. มีประสบการณในการทํา
วิจัยท่ีไมใชสวนหน่ึงของ
การศึกษาเพ่ือรับปริญญา 

การพิจารณากรณีอาจารยเกษียณอายุงานหรือลาออกจาก
ราชการ ดังน้ี 

1) หลักสูตรสามารถจางอาจารยท่ีมีคุณสมบัตติามเกณฑ
มาตรฐานหลักสูตร ซึ่งเกษียณอายงุานหรือลาออก
จากราชการ กลับเขามาทํางานแบบเต็มเวลาหรือบาง
เวลาไดโดยใชระบบการจางพนักงานมหาวิทยาลยั คือ
มีสัญญาจางท่ีใหคาตอบแทนเปนรายเดือนและมีการ
กําหนดภาระงานไวอยางชัดเจนอาจารยดังกลาว
สามารถปฏิบัตหินาท่ีเปนอาจารยประจําหลักสตูร 
อาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธหลัก อาจารยท่ีปรึกษา
วิทยานิพนธรวม อาจารยผูสอบวิทยานิพนธ และ
อาจารยผูสอนได 

2) “อาจารยเกษียณอายุงาน”สามารถปฏิบัตหินาท่ี
อาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธหลักไดตอไปจน
นักศึกษาสําเร็จการศึกษาหากนักศึกษาไดรบัอนุมัติ
โครงรางวิทยานิพนธกอนการเกษียณอาย ุ
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6. คุณสมบัติของ
อาจารยท่ี 
ปรึกษาวิทยานิพนธ
รวม 
(ถามี) 

 1. เปนอาจารยประจําหรือ 
ผูทรงคุณวุฒิภายนอกท่ีมี
คุณวุฒิ 
ปริญญาเอกหรือดาํรง
ตําแหนงทางวิชาการไมต่ํา
กวารองศาสตราจารยใน
สาขาวิชาน้ันหรือสาขาวิชาท่ี
สัมพันธกันและ 
2. มีประสบการณในการทํา
วิจัยท่ีไมใชสวนหน่ึงของ
การศึกษาเพ่ือรับปริญญา 

1. เปนอาจารยประจําหรือ 
ผูทรงคุณวุฒิภายนอกท่ีมี
คุณวุฒิ 
ปริญญาเอกหรือดาํรง
ตําแหนงทางวิชาการไมต่ํา
กวารองศาสตราจารยใน
สาขาวิชาน้ันหรือสาขาวิชาท่ี
สัมพันธกันและ 
2. มีประสบการณในการทํา
วิจัยท่ีไมใชสวนหน่ึงของ
การศึกษาเพ่ือรับปริญญา 

แ น ว ท า งบ ริ ห า ร เก ณ ฑ ม า ต ร ฐ า น ห ลั ก สู ต ร
ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2548 ขอ 7.6 ผูเช่ียวชาญเฉพาะ 
หมายถึงบุคลากรท่ีมีความรู ความเช่ียวชาญในสาขาวิชาท่ี
เปดสอนเปนอยางดี ซึ่งอาจเปนบุคลากรท่ีไมอยูในสาย
วิชาการ หรือเปนผูทรงคุณวุฒิภายนอกสถาบัน โดยไมตอง
พิจารณาดานคุณวุฒิและตําแหนงทางวิชาการผูเช่ียวชาญ
เฉพาะท่ีจะเปนอาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธหลัก ตองเปน
บุคลากรประจําในสถาบันเทาน้ัน สวนผูเช่ียวชาญเฉพาะท่ี
จะเปนอาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธรวมอาจเปนบุคคลากร
ประจําในสถาบันหรือผูทรงคุณวุฒิภายนอกสถาบันท่ีมี
ความรู ความเช่ียวชาญและประสบการณสูงในสาขาวิชา
น้ันๆเปนท่ียอมรับในระดับหนวยงานหรือระดับกระทรวง
หรือวงการวิชาชีพดานน้ัน เทียบไดไมต่ํากวาระดับ 9 ข้ึนไป 
ตามหลักเกณฑและวิธีการท่ีสํานักงานคณะกรรมการ
ขาราชการพลเรือนและหนวยงานท่ีเก่ียวของกําหนด 

ในกรณีหลักสูตรปริญญาเอกไมมีอาจารยท่ีปรึกษา
วิทยานิพนธรวมอาจารยผูสอบวิทยานิพนธ หรืออาจารย
ผูสอน ท่ีไดรับคุณ วุฒิปริญญาเอก หรือไม เปนผูดํารง
ตําแหนงทางวิชาการตั้ งแตรองศาสตราจารย ข้ึนไปใน
สาขาวิชาท่ีเปดสอนสถาบันอุดมศึกษาอาจแตงตั้งผูเช่ียวชาญ
เฉพาะดานแทนเปนกรณีๆ ไปโดยความเห็นชอบของสภา
สถาบัน อุดมศึกษา และตองแจงคณ ะกรรมการการ
อุดมศึกษาใหรับทราบการแตงตั้งน้ันดวย 

 
 
 
 
 
 



  

 

เกณฑการประเมิน ตรี โท เอก หมายเหตุ 
7. คุณสมบัติของ
อาจารยผูสอบ
วิทยานิพนธ 

 1. อาจารยประจําและ
ผูทรงคุณวุฒิภายนอกสถาบัน 
ท่ีมีคุณวุฒิปรญิญาเอกหรือ
เทียบเทาหรือดํารงตําแหนง
ทางวิชาการไมต่ํากวารอง
ศาสตราจารย ในสาขาวิชา
น้ันหรือสาขาวิชาท่ีสมัพันธ
กันและ 
2. มีประสบการณในการทํา
วิจัยท่ีไมใชสวนหน่ึงของ
การศึกษาเพ่ือรับปริญญา 

1. อาจารยประจําและ
ผูทรงคุณวุฒิภายนอกสถาบัน 
ท่ีมีคุณวุฒิปรญิญาเอกหรือ
เทียบเทาหรือดํารงตําแหนง
ทางวิชาการไมต่ํากวารอง
ศาสตราจารย ในสาขาวิชา
น้ันหรือสาขาวิชาท่ีสมัพันธ
กันและ 
2. มีประสบการณในการทํา
วิจัยท่ีไมใชสวนหน่ึงของ
การศึกษาเพ่ือรับปริญญา 

 
 
 
 
 
 
 

8. การตีพิมพ
เผยแพรผลงาน 
ของผูสําเรจ็
การศึกษา 

 (เฉพาะแผน ก เทาน้ัน) 
ตองเปนรายงานสบืเน่ือง
ฉบับเต็มในการประชุมทาง
วิชาการ(proceedings) หรอื
วารสารหรือสิ่งพิมพวิชาการ
ซึ่งอยูในรูปแบบเอกสารหรือ 
สื่ออิเล็กทรอนิกส 

วารสารหรือสิ่งพิมพวิชาการ
ท่ีมีกรรมการภายนอกมารวม
กลั่นกรอง(peer review) ซึ่ง
อยูในรูปแบบเอกสาร หรอื 
สื่ออิเล็กทรอนิกส 

วิทยานิพนธซึ่งเก่ียวของกับสิ่งประดิษฐ การจดทะเบียน
สิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตรสามารถทดแทนการตีพิมพใน
วารสารหรือสิ่งพิมพทาง 
วิชาการได โดยพิจารณาจากปท่ีไดรับสิทธิบัตร หรืออนุ
สิทธิบัตร ไมใชปท่ีขอจด 

9. ภาระงาน
อาจารยท่ีปรึกษา 
วิทยานิพนธและ
การคนควา 
อิสระในระดับ
บัณฑิตศึกษา 

 วิทยานิพนธ  
อาจารย 1 คน ตอ นักศึกษา 
5 คน 
 
การคนควาอิสระ 
อาจารย 1 คน ตอ นักศึกษา 
15 คน  หากเปนท่ีปรึกษาท้ัง 
2 ประเภทใหเทียบสัดสวน
นักศึกษาท่ีทําวิทยานิพนธ 1 
คนเทียบเทากับนักศึกษาท่ี
คนควาอิสระ 3 คน 

วิทยานิพนธ  
อาจารย 1 คน ตอ นักศึกษา 
5 คน 

- ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรือ่งเกณฑมาตรฐาน
หลักสตูรระดับบัณฑติศึกษา พ.ศ. 2548 ขอ 10กําหนดวา 
อาจารยประจํา 1 คนใหเปนอาจารยท่ีปรึกษาไดไมเกิน 5 
คน  หากหลักสตูรใดมีอาจารยประจําท่ีมีศักยภาพ พรอมท่ี
จะดูแลนักศึกษาไดมากกวา 5 คน ใหอยูในดุลยพินิจของ
สถาบันอุดมศึกษาน้ัน แตท้ังน้ีตองไมเกิน 10 คน เพ่ือ
สนับสนุนนักวิจัยท่ีมีศักยภาพ สูงท่ีมีความพรอมทางดานทุน
วิจัยและเครื่องมือวิจัย รวมท้ังผูดําเนินโครงการวิจัยขนาด
ใหญอยางตอเน่ืองในการผลิตผลงาน 



 

 

 

 
เกณฑการประเมินดังกลาวเปนไปตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตร พ.ศ.2548 และกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2552  
หากมีการประกาศใชเกณฑมาตรฐานตาง ๆ ท่ีเก่ียวของใหม เกณฑการประเมินตามตัวบงชี้นี้จะตองเปนไปตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรฉบับท่ีประกาศใชลาสุด 
 
 
 
 
 
 

เกณฑการประเมิน ตรี โท เอก หมายเหตุ 
10. อาจารยท่ี
ปรึกษาวิทยานิพนธ
และการคนควา
อิสระในระดับ
บัณฑิตศึกษา       
มีผลงานวิจยัอยาง
ตอเน่ืองและ
สม่ําเสมอ 

 ควรมีอยางนอย 1 เรื่องใน
รอบ 5 ป โดยนับรวมปท่ี
ประเมิน 

ควรมีอยางนอย 1 เรื่องใน
รอบ 5 ป โดยนับรวมปท่ี
ประเมิน 

เปนเจตนารมยท่ีประสงคใหมีการพัฒนางานวิจัยอยาง
สม่ําเสมอ 

11. การปรับปรุง
หลักสตูรตามรอบ
ระยะเวลาท่ีกําหนด 

ตองไมเกิน 5 ป 
(จะตองปรับปรุงใหเสร็จและ
อนุมัติ/ใหความเห็นชอบโดย
สภามหาวิทยาลยั/สถาบัน 
เพ่ือใหหลักสตูรใชงานในปท่ี 
6) 
หมายเหตุ สําหรับหลักสูตร 
5 ป ประกาศใชในปท่ี 7 หรือ
หลักสตูร  6 ป ประกาศใชใน
ปท่ี 8) 

ตองไมเกิน 5 ป 
(จะตองปรับปรุงใหเสร็จและ
อนุมัติ/ใหความเห็นชอบโดย
สภามหาวิทยาลยั/สถาบัน 
เพ่ือใหหลักสตูรใชงานในปท่ี 
6) 

ตองไมเกิน 5 ป 
(จะตองปรับปรุงใหเสร็จและ
อนุมัติ/ 
ใหความเห็นชอบโดยสภา
มหาวิทยาลยั/สถาบัน เพ่ือให
หลักสตูรใชงานในปท่ี 6) 
 

 

รวม เกณฑ 3 ขอ เกณฑ 11 ขอ เกณฑ 11 ขอ  



  

 

 
ตัวบ่งที่ 1.1 การบริหารจัดการหลักสูตรตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี และบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2558 
 

1) หลักสูตรปริญญาตรี 

เกณฑ์การประเมิน 
คุณลักษณะหลกัสูตร 

ประเภทวิชาการ ประเภทวิชาชีพ/ปฏิบัติการ 
1. จ านวนอาจารย ์
ผู้รับผิดชอบ 
หลักสตูร 

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

2. คุณสมบตัิอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

- คุณวุฒิระดับปริญญาโทหรือเทียบเท่า หรือด ารงต าแหน่ง 
ทางวิชาการไม่ต่ ากว่าผู้ช่วยศาสตราจารย์ ในสาขาที่ตรงหรือสัมพันธ์กับ 
สาขาวิชาที่เปิดสอน 

- มีผลงานทางวิชาการอย่างน้อย 1 รายการในรอบ 5 ปีย้อนหลัง 

- คุณวุฒิระดับปริญญาโทหรือเทียบเท่า หรือด ารงต าแหน่งทางวิชาการไม่ต่ ากว่า 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ในสาขาที่ตรงหรือสัมพันธ์กับสาขาวิชาที่เปิดสอน 

- มีผลงานทางวิชาการอย่างน้อย 1 รายการในรอบ 5 ปีย้อนหลัง 
- อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร จ านวน 2 ใน 5 คน ต้องมีประสบการณ์ ในด้านการ 

ปฏิบัติการ 
3. คุณสมบตัิอาจารย์
ประจ าหลักสตูร 

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

4. คุณสมบตัิอาจารย์
ผู้สอน 

• อาจารย์ประจ า 
- คุณวุฒิระดับปริญญาโทหรือเทียบเท่า หรือด ารงต าแหน่งทางวิชาการไม่ต่ ากว่าผู้ช่วยศาสตราจารย์ ในสาขาวิชานั้น หรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กันหรือสาขาวิชาของ 

รายวิชาที่สอน 
- หากเป็นอาจารย์ผู้สอนก่อนเกณฑ์นี้ประกาศใช้ อนุโลมคุณวุฒิระดับปริญญาตรีได้ 
• อาจารย์พิเศษ 
- คุณวุฒิระดับปริญญาโท หรือคุณวุฒิปริญญาตรีหรือเทียบเท่า และ 
- มีประสบการณ์ท างานท่ีเกี่ยวข้องกับวิชาที่สอนไม่น้อยกว่า 6 ปี 
- ทั้งนี้ มีชั่วโมงสอนไม่เกินร้อยละ 50 ของรายวิชา โดยมีอาจารย์ประจ าเป็นผู้รับผิดชอบรายวิชานั้น 

10 . ก า รป รั บ ป รุ ง
ห ลั ก สู ต รต าม รอบ
ระยะเวลาที่ก าหนด 

- ต้องไม่เกิน 5 ปี ตามรอบระยะเวลาของหลักสูตร หรืออย่างน้อยทุกๆ 5 ปี 

รวม เกณฑ์ 5 ข้อ เกณฑ์ 5 ข้อ 



 

 

 
2) หลักสูตรปริญญาโทและเอก 

เกณฑการประเมิน 
คุณลักษณะหลกัสูตร 

ปริญญาโท ปริญญาเอก 
1. จํานวนอาจารย 
ผูรับผิดชอบหลักสูตร 

- ไมนอยกวา 3 คน และ 
- เปนอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรเกินกวา 1 หลักสตูรไมได และ 
- ประจําหลักสูตรตลอดระยะเวลาท่ีจัดการศึกษาตามหลักสตูรน้ัน 

2. คุณสมบัติอาจารย 
ผูรับผิดชอบหลักสูตร 

- คุณวุฒิระดับปรญิญาเอกหรือเทียบเทา หรือข้ันต่ําปริญญาโทหรือ
เทียบเทาท่ีมีตําแหนงรองศาสตราจารยข้ึนไป 

- มีผลงานทางวิชาการอยางนอย 3 รายการในรอบ 5 ปยอนหลังโดยอยาง
นอย 1 รายการตองเปนผลงานวิจยั 

- คุณวุฒิระดับปรญิญาเอกหรือเทียบเทา หรือข้ันต่ําปริญญาโทหรือเทียบเทาท่ีม ี
ตําแหนงศาสตราจารยข้ึนไป 

- มีผลงานทางวิชาการอยางนอย 3 รายการในรอบ 5 ปยอนหลังโดยอยางนอย 1 
รายการตองเปนผลงานวิจัย 

3. คุณสมบัติอาจารย 
ประจําหลักสตูร 

- คุณวุฒิข้ันต่ําปริญญาโทหรือเทียบเทา 
 
- มีผลงานทางวิชาการอยางนอย 3 รายการในรอบ 5 ปยอนหลังโดยอยาง

นอย 1 รายการตองเปนผลงานวิจยั 

- คุณวุฒิข้ันต่ําปริญญาเอกหรือเทียบเทา หรือข้ันต่ําปริญญาโทหรือเทียบเทาท่ีมี
ตําแหนงรองศาสตราจารยข้ึนไป 

- มีผลงานทางวิชาการอยางนอย 3 รายการในรอบ 5 ปยอนหลังโดยอยางนอย 1 
รายการตองเปนผลงานวิจัย 

4. คุณสมบัต ิ
อาจารยผูสอน 

อาจารยประจํา 
- คุณวุฒิระดับปริญญาโทหรือเทียบเทา ในสาขาวิชาน้ันหรือสาขาวิชาท่ี
สัมพันธกัน หรือสาขาวิชาของรายวิชาท่ีสอน 
 
- ตองมีประสบการณดานการสอนและมผีลงานทางวิชาการอยางนอย 1 
รายการในรอบ 5 ปยอนหลัง 

• อาจารยประจํา 
- คุณวุฒิระดับปริญญาเอกหรือเทียบเทา หรือข้ันต่ําปริญญาโทหรือเทียบเทาท่ีมี
ตําแหนงรองศาสตราจารยในสาขาวิชาน้ันหรือสาขาวิชาท่ีสัมพันธกัน หรือสาขาวิชา
ของรายวิชาท่ีสอน 
- ตองมีประสบการณดานการสอนและมผีลงานทางวิชาการอยางนอย 1 รายการใน
รอบ 5 ปยอนหลัง 

• อาจารยพิเศษ 
- คุณวุฒิระดับปริญญาโทหรือเทียบเทาในสาขาวิชาน้ัน หรือสาขาวิชา 
ท่ีสัมพันธกัน หรือสาขาวิชาของรายวิชาท่ีสอน 
- มีประสบการณทํางานท่ีเก่ียวของกับวิชาท่ีสอนและมีผลงานทางวิชาการ 
อยางนอย 1 รายการในรอบ 5 ปยอนหลัง 
- ท้ังน้ี มีช่ัวโมงสอนไมเกินรอยละ 50 ของรายวิชา โดยมีอาจารยประจํา 
เปนผูรับผิดชอบรายวิชาน้ัน 

• อาจารยพิเศษ 
- คุณวุฒิระดับปริญญาเอกหรือเทียบเทา หรือข้ันต่ําปริญญาโทหรือเทียบเทา 
- มีประสบการณทํางานท่ีเก่ียวของกับวิชาท่ีสอนและมีผลงานทางวิชาการอยางนอย 
1 รายการในรอบ 5 ปยอนหลัง 
- ท้ังน้ี มีช่ัวโมงสอนไมเกินรอยละ 50 ของรายวิชา โดยมีอาจารยประจําเปน
ผูรับผิดชอบรายวิชาน้ัน 

5. คุณสมบัติของ 
อาจารยท่ีปรึกษา 

- เปนอาจารยประจําหลักสตูรท่ีมคีุณวุฒิปรญิญาเอกหรือเทียบเทา หรือ 
ข้ันต่ําปริญญาโทหรือเทียบเทาและดํารงตาํแหนงทางวิชาการไมต่ํากวา 

- เปนอาจารยประจําหลักสูตรท่ีมคีุณวุฒิปรญิญาเอกหรือเทียบเทาหรือข้ันต่ํา
ปริญญาโท หรือเทียบเทาและดํารงตําแหนงทางวิชาการไมต่ํากวารองศาสตราจารย



  

 

เกณฑการประเมิน 
คุณลักษณะหลกัสูตร 

ปริญญาโท ปริญญาเอก 
วิทยานิพนธหลัก 
และอาจารยท่ีปรึกษา 
การคนควาอิสระ 

รองศาสตราจารยในสาขาวิชาน้ัน หรือสาขาวิชาท่ีสมัพันธกัน และ 
- มีผลงานทางวิชาการอยางนอย 3 รายการในรอบ 5 ปยอนหลัง 
โดยอยางนอย 1 รายการตองเปนผลงานวิจัย 

ในสาขาวิชาน้ัน หรือสาขาวิชาท่ีสมัพันธกัน 
- มีผลงานทางวิชาการอยางนอย 3 รายการในรอบ 5 ปยอนหลังโดยอยางนอย 1 
รายการตองเปนผลงานวิจัย 

6. คุณสมบัติของ 
อาจารยท่ีปรึกษา 
วิทยานิพนธรวม 
(ถามี) 

• อาจารยประจํา 
- คุณวุฒิระดับปริญญาเอกหรือเทียบเทา หรือข้ันต่ําปริญญาโท หรือเทียบเทาและดํารงตําแหนงทางวิชาการไมต่ํากวารองศาสตราจารยในสาขาวิชาน้ัน หรือ
สาขาวิชาท่ีสัมพันธกัน 
- มีผลงานทางวิชาการอยางนอย 3 รายการในรอบ 5 ปยอนหลัง โดยอยางนอย 1 รายการตองเปนผลงานวิจัย 

• ผูทรงคุณวุฒิภายนอก 
- คุณวุฒิระดับปริญญาเอกหรือเทียบเทา 
- มีผลงานทางวิชาการท่ีไดรับการตีพิมพเผยแพรในระดับชาติ ซึ่งตรงหรือ 
สัมพันธกับหัวขอวิทยานิพนธหรือการคนควาอิสระไมนอยกวา 10 เรื่อง 
- หากไมมีคณุวุฒิหรือประสบการณตามท่ีกําหนดจะตองมีความรู 
ความเช่ียวชาญและประสบการณสูงเปนท่ียอมรับ ซึ่งตรงหรือสัมพันธ 
กับหัวขอวิทยานิพนธหรือการคนควาอิสระ โดยผานความเห็นชอบ 
ของสภาสถาบันและแจง กกอ. ทราบ 

• ผูทรงคุณวุฒิภายนอก 
- คุณวุฒิระดับปริญญาเอกหรือเทียบเทา 
- มีผลงานทางวิชาการท่ีไดรับการตีพิมพเผยแพรในระดับนานาชาตซิึ่งตรงหรือ
สัมพันธกับหัวขอวิทยานิพนธหรือการคนควาอิสระไมนอยกวา 5 เรือ่ง 
- หากไมมีคณุวุฒิหรือประสบการณตามท่ีกําหนดจะตองมีความรูความเช่ียวชาญและ
ประสบการณสูงเปนท่ียอมรับ ซึ่งตรงหรือสัมพันธกับหัวขอวิทยานิพนธหรือการ
คนควาอิสระโดยผานความเห็นชอบของสภาสถาบันและแจง กกอ. ทราบ 

7. คุณสมบัติของ 
อาจารยผูสอบ 
วิทยานิพนธ 

• อาจารยผูสอบวิทยานิพนธ ประกอบดวย อาจารยประจําหลักสูตร 
และผูทรงคุณวุฒิจากภายนอกไมนอยกวา 3 คน ประธานผูสอวิทยานิพนธ
ตองไมเปนท่ีปรึกษาวิทยานิพนธหลักหรือท่ีปรึกษาวิทยานิพนธรวม 

• อาจารยผูสอบวิทยานิพนธ ประกอบดวย อาจารยประจําหลักสูตรและผูทรงคุณวุฒิ
จากภายนอกไมนอยกวา 5 คน ประธานผูสอบวิทยานิพนธตองเปนผูทรงคุณวุฒิจาก
ภายนอก 

• อาจารยประจําหลักสูตร 
- คุณวุฒิระดับปริญญาเอกหรือเทียบเทา หรือข้ันต่ําปริญญาโท 
หรือเทียบเทาและดาํรงตําแหนงทางวิชาการไมต่ํากวารองศาสตราจารย 
ในสาขาวิชาน้ัน หรือสาขาวิชาท่ีสมัพันธกัน 
- มีผลงานทางวิชาการอยางนอย 3 รายการในรอบ 5 ปยอนหลัง 
โดยอยางนอย 1 รายการตองเปนผลงานวิจัย 

• อาจารยประจําหลักสูตร 
- คุณวุฒิระดับปริญญาเอกหรือเทียบเทา หรือข้ันต่ําปริญญาโท 
หรือเทียบเทาและดาํรงตําแหนงทางวิชาการไมต่ํากวา 
รองศาสตราจารยในสาขาวิชาน้ัน หรือสาขาวิชาท่ีสมัพันธกัน 
- มีผลงานทางวิชาการอยางนอย 3 รายการในรอบ 5 ปยอนหลัง 
โดยอยางนอย 1 รายการตองเปนผลงานวิจัย 

 • ผูทรงคุณวุฒิภายนอก 
  - คุณวุฒิระดับปริญญาเอกหรือเทียบเทา 
  - มีผลงานทางวิชาการท่ีไดรับการตีพิมพเผยแพรในระดับชาติ ซึ่งตรง 
    หรือสัมพันธกับหัวขอวิทยานิพนธหรือการคนควาอิสระไมนอยกวา  

• ผูทรงคุณวุฒิภายนอก 
- คุณวุฒิระดับปริญญาเอกหรือเทียบเทา 
- มีผลงานทางวิชาการท่ีไดรับการตีพิมพเผยแพรในระดับนานาชาติ ซึ่งตรงหรือ
สัมพันธกับหัวขอวิทยานิพนธหรือการคนควาอิสระไมนอยกวา 5 เรือ่ง 



 

 

เกณฑการประเมิน 
คุณลักษณะหลกัสูตร 

ปริญญาโท ปริญญาเอก 
    10 เรื่อง 
  - หากไมมีคุณวุฒิหรือประสบการณตามท่ีกําหนดจะตองมีความรูความ   
    เช่ียวชาญและประสบการณสูง เปนท่ียอมรับ ซึ่งตรงหรือสัมพันธกับ 
    หัวขอวิทยานิพนธหรือการคนควาอิสระโดยผานความเห็นชอบของสภา   
    สถาบันและแจง กกอ. ทราบ 

- หากไมมีคณุวุฒิหรือประสบการณตามท่ีกําหนดจะตองมีความรูความเช่ียวชาญและ
ประสบการณสูง เปนท่ียอมรับ ซึ่งตรงหรือสัมพันธกับหัวขอวิทยานิพนธหรือการ
คนควาอิสระโดยผานความเห็นชอบของสภาสถาบันและแจง กกอ. ทราบ 

8. การตีพิมพเผยแพร 
ผลงานของผูสาํเรจ็ 
การศึกษา 

• แผน ก1 
- ตองไดรับการยอมรับใหตีพิมพในวารสารระดับชาติหรือนานาชาตท่ีิมี 
คุณภาพตามประกาศของ กกอ. 

• แบบ 1 
- ตองไดรับการยอมรับใหตีพิมพในวารสารระดับชาติหรือนานาชาตท่ีิมีคุณภาพตาม
ประกาศของ กกอ. อยางนอย 2 เรื่อง 

 • แผน ก2 
- ตองไดรับการยอมรับใหตีพิมพในวารสารระดับชาติหรือนานาชาตท่ีิมี 
คุณภาพตามประกาศของ กกอ. หรือนําเสนอตอท่ีประชุมวิชาการ 
โดยบทความท่ีนําเสนอไดรับการตพิีมพในรายงานสืบเน่ืองจาก 
การประชุมทางวิชาการ (Proceeding) 

• แบบ 2 
- ตองไดรับการยอมรับใหตีพิมพในวารสารระดับชาติหรือนานาชาตท่ีิมีคุณภาพ 
ตามประกาศของ กกอ. 

 • แผน ข 
- รายงานการคนควาหรือสวนหน่ึงของการคนควาอิสระตองไดรับการ
เผยแพรในลักษณะใดลักษณะหน่ึงท่ีสืบคนได 

 

9. ภาระงานอาจารย
ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ
และการคนควาอิสระ
ในระดับบัณฑิตศึกษา 

• วิทยานิพนธ        - อาจารยคุณวุฒิปริญญาเอก 1 คนตอนักศึกษา 5 คน 
• การคนควาอิสระ  - อาจารยคุณวุฒิปริญญาเอก 1 คนตอนักศึกษา 15 คน 
                        - หากอาจารยคุณวุฒิปรญิญาเอกและมีตําแหนงทางวิชาการ หรือปริญญาโทและมีตําแหนงทางวิชาการระดับรองศาสตราจารยข้ึนไป 1 คนตอ               
                           นักศึกษา 10 คน 
                         - หากเปนท่ีปรึกษาท้ัง 2 ประเภทใหเทียบสัดสวนนักศึกษาท่ีทําวิทยานิพนธ 1 คนเทียบเทากับนักศึกษาท่ีคนควาอิสระ 3 คน 

10. การปรับปรุง 
หลักสตูรตามรอบ 
ระยะเวลาท่ีกําหนด 

- ตองไมเกิน 5 ป ตามรอบระยะเวลาของหลักสตูร หรืออยางนอยทุกๆ 5 ป 

รวม เกณฑ 10 ขอ เกณฑ 10 ขอ 
 
 
 



  

 

3) หลักสูตรระดับประกาศนียบัตร และประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง 

เกณฑการประเมิน 
คุณลักษณะหลกัสูตร 

ประกาศนียบัตรบัณฑิต ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง 
1. จํานวนอาจารย 
ผูรับผิดชอบหลักสูตร 

- ไมนอยกวา 5 คน และ 
- เปนอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรเกินกวา 1 หลักสตูรไมได และ 
- ประจําหลักสูตรตลอดระยะเวลาท่ีจัดการศึกษาตามหลักสตูรน้ัน 

- ไมนอยกวา 5 คน และ 
- เปนอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรเกินกวา 1 หลักสตูรไมได และ 
- ประจําหลักสูตรตลอดระยะเวลาท่ีจัดการศึกษาตามหลักสตูรน้ัน 

2. คุณสมบัติอาจารย 
ผูรับผิดชอบหลักสูตร 

- คุณวุฒิระดับปริญญาเอกหรือเทียบเทา หรือข้ันต่ําปริญญาโท 
หรือเทียบเทาท่ีมตีําแหนงรองศาสตราจารยข้ึนไป 
- มีผลงานทางวิชาการอยางนอย 3 รายการในรอบ 5 ปยอนหลัง 
โดยอยางนอย 1 รายการตองเปนผลงานวิจัย 

- คุณวุฒิระดับปริญญาเอกหรือเทียบเทา หรือข้ันต่ําปริญญาโท 
หรือเทียบเทาท่ีมตีําแหนงศาสตราจารยข้ึนไป 
- มีผลงานทางวิชาการอยางนอย 3 รายการในรอบ 5 ปยอนหลัง 
โดยอยางนอย 1 รายการตองเปนผลงานวิจัย 

3. คุณสมบัติอาจารย 
ประจําหลักสตูร 

- คุณวุฒิข้ันต่ําปรญิญาโทหรือเทียบเทา 
 
- มีผลงานทางวิชาการอยางนอย 3 รายการในรอบ 5 ปยอนหลัง 
โดยอยางนอย 1 รายการตองเปนผลงานวิจัย 

- คุณวุฒิข้ันต่ําปรญิญาเอกหรือเทียบเทา หรือข้ันต่ําปริญญาโทหรือเทียบเทาท่ีมี
ตําแหนงรองศาสตราจารยข้ึนไป 
- มีผลงานทางวิชาการอยางนอย 3 รายการในรอบ 5 ปยอนหลังโดยอยางนอย 1 
รายการตองเปนผลงานวิจัย 

4. คุณสมบัติอาจารย 
ผูสอน 

• อาจารยประจํา 
- คุณวุฒิระดับปริญญาโทหรือเทียบเทาในสาขาวิชาน้ันหรือสาขาวิชาท่ี
สัมพันธกัน หรือสาขาวิชาของรายวิชาท่ีสอน 
- ตองมีประสบการณดานการสอนและมผีลงานทางวิชาการอยางนอย 
1 รายการในรอบ 5 ปยอนหลัง 

• อาจารยประจํา 
- คุณวุฒิระดับปริญญาเอกหรือเทียบเทา หรือข้ันต่ําปริญญาโทหรือเทียบเทาท่ีมี
ตําแหนงรองศาสตราจารยในสาขาวิชาน้ันหรือสาขาวิชาท่ีสัมพันธกัน หรือสาขาวิชา
ของรายวิชาท่ีสอน 
- ตองมีประสบการณดานการสอนและมผีลงานทางวิชาการอยางนอย1 รายการใน
รอบ 5 ปยอนหลัง 

• อาจารยพิเศษ 
- คุณวุฒิระดับปริญญาโทหรือเทียบเทาในสาขาวิชาน้ัน 
หรือสาขาวิชาท่ีสมัพันธกัน หรือสาขาวิชาของรายวิชาท่ีสอน 
- มีประสบการณทํางานท่ีเก่ียวของกับวิชาท่ีสอนไมนอยกวา 6 ป 
- ท้ังน้ี มีช่ัวโมงสอนไมเกินรอยละ 50 ของรายวิชา โดยมีอาจารยประจํา 
เปนผูรับผิดชอบรายวิชาน้ัน 

• อาจารยพิเศษ 
- คุณวุฒิระดับปริญญาเอกหรือเทียบเทา หรือข้ันต่ําปริญญาโทหรือเทียบเทา 
- มีประสบการณทํางานท่ีเก่ียวของกับวิชาท่ีสอน ไมนอยกวา 4 ป 
- ท้ังน้ี มีช่ัวโมงสอนไมเกินรอยละ 50 ของรายวิชา โดยมีอาจารยประจํา 
เปนผูรับผิดชอบรายวิชาน้ัน 

10. การปรับปรุง 
หลักสตูรตามรอบ 
ระยะเวลาท่ีกําหนด 

- ตองไมเกิน 5 ป ตามรอบระยะเวลาของหลักสตูร หรืออยางนอยทุกๆ 5 ป 

รวม เกณฑ 5 ขอ เกณฑ 5 ขอ 



 

 

 

เกณฑการประเมินดังกลาวเปนไปตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตร พ.ศ. 2558 และกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2552 
  
ผลการประเมินตัวบงช้ีท่ี 1.1 : กําหนดไวเปน “ผาน” และ “ไมผาน” หากไมผานเกณฑขอใดขอหนึ่ง ถือวาหลักสูตรไมไดมาตรฐาน  และผลเปน “ไมผาน” (คะแนนเปน ศูนย) 
 
หลักฐานเอกสารท่ีตองการนอกเหนือจากเอกสารประกอบแตละรายตัวบงช้ี  

1. เอกสารหลักสูตรฉบับท่ี สกอ. ประทับตรารับทราบ 
2. หนังสือนําท่ี สกอ. แจงรับทราบหลักสูตร (ถามี) 

 3. กรณีหลักสูตรยังไมไดแจงการรับทราบ ใหมีหนังสือนําสง สกอ. หรือหนังสือสงคืนจาก สกอ. และรายงานการประชุมสภาท่ีอนุมัติ/ ใหความเห็นชอบหลักสูตร 
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องคประกอบท่ี 2  การผลิตบัณฑิต 
 

พันธกิจท่ีสําคัญท่ีสุดของสถาบันอุดมศึกษาคือ  การผลิตบัณฑิต  หรือการจัดกิจกรรมการเรียนการ
สอนใหผูเรียนมีความรูในวิชาการและวิชาชีพ มีคุณลักษณะตามหลักสูตรท่ีกําหนด บัณฑิตระดับอุดมศึกษา
จะตองเปนผู มีความรู มีคุณธรรมจริยธรรม มีความสามารถในการเรียนรูและพัฒนาตนเอง สามารถ
ประยุกตใชความรูเพ่ือการดํารงชีวิตในสังคมไดอยางมีความสุขท้ังทางรางกายและจิตใจ มีความสํานึกและ
ความรับผิดชอบในฐานะพลเมืองและพลโลก มีคุณลักษณะตามอัตลักษณของสถาบันอุดมศึกษา 

สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาในฐานะท่ีเปนหนวยงานในการกํากับและสงเสริมการ
ดําเนินงานของสถาบันอุดมศึกษา ไดจัดทํามาตรฐานตางๆ ท่ีเก่ียวของกับการผลิตบัณฑิต เชน เกณฑ
มาตรฐานหลักสูตร กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ เพ่ือมุงเนนเปาหมายการจัดการศึกษาท่ี
ผลการเรียนรูของนักศึกษา ซ่ึงเปนการประกันคุณภาพบัณฑิตท่ีไดรับคุณวุฒิแตละคุณวุฒิและสื่อสารใหสังคม 
ชุมชน รวมท้ังหนวยงานท่ีเก่ียวของตางๆ ไดเชื่อม่ันถึงคุณภาพของบัณฑิตท่ีผลิตออกมาเปนไปตามท่ีกําหนดไว
ในผลลัพธการเรียนรูในแตละหลักสูตร 

คุณภาพบัณฑิตในแตละหลักสูตรจะสะทอนไปท่ีคุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแหงชาติ โดยพิจารณาจากผลลัพธการเรียนรู การมีงานทํา และคุณภาพผลงานวิจัยของ
นักศึกษาและผูสําเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาในปการศึกษานั้นๆ คุณภาพบัณฑิตจะพิจารณาไดจาก     
ตัวบงชี้ดังตอไปนี้ 

 
ตัวบงชี้ท่ี  2.1  คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ 
ตัวบงชี้ท่ี  2.2  การไดงานทําหรือผลงานวิจัยของผูสําเร็จการศึกษา 

- รอยละของบัณฑิตปริญญาตรีท่ีไดงานทําหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ป 
- ผลงานของนักศึกษาและผูสําเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโทท่ีไดรับการ 
  ตีพิมพหรือเผยแพร 
- ผลงานของนักศึกษาและผูสําเร็จการศึกษาในระดับปริญญาเอกท่ีไดรับการ 
  ตีพิมพหรือเผยแพร 
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ตัวบงช้ีท่ี  2.1  คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ 
 
ชนิดตัวบงช้ี  ผลลัพธ 
 
คําอธิบายตัวบงช้ี 

กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ (Thai Qualifications Framework for Higher 
Education: TQF) ไดมีการกําหนดคุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงคตามท่ีหลักสูตรกําหนดไวใน มคอ.2 ซ่ึง
ครอบคลุมผลการเรียนรูอยางนอย 5 ดานคือ 1) ดานคุณธรรมจริยธรรม 2) ดานความรู 3) ดานทักษะทาง
ปญญา 4) ดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบและ 5) ดานทักษะการวิเคราะหเชิง
ตัวเลข การสื่อสารและการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ ตัวบงชี้นี้จะเปนการประเมินคุณภาพบัณฑิตในมุมมองของ
ผูใชบัณฑิต 
 
เกณฑการประเมิน 
  ใชคาเฉลี่ยของคะแนนประเมินบัณฑิต (คะแนนเต็ม 5) 
 
สูตรการคํานวณ 
   
คะแนนท่ีได =  
 
 
ขอมูลประกอบ  
 จํานวนบัณฑิตท่ีไดรับการประเมินจากผูใชบัณฑิตจะตองไมนอยกวารอยละ 20 ของจํานวนบัณฑิตท่ี
สําเร็จการศึกษา 

 
 

หมายเหตุ : 
- ในกรณีหลักสูตรปรับปรุงท่ียังไมครบรอบ สถาบันอุดมศึกษาตองประเมินตัวบงชี้ 2.1 ดวย แมวา

หลักสูตรนั้นจะยังไมครบรอบการปรับปรุงก็ตาม โดยนําผลการดําเนินงานของหลักสูตรในรอบ     
ท่ีผานมาใชประกอบการประเมิน 

- กรณีบัณฑิตท่ีมีอาชีพอิสระ ไมตองเอามานับในการประเมินความพึงพอใจของผูใชบัณฑิต 
- ในกรณีบัณฑิตหลักสูตรนานาชาติ เปนนักศึกษาตางชาติประมาณ 90% การประเมินบัณฑิตอาจไม

ถึงรอยละ 20 เนื่องจากเดินทางกลับประเทศไปแลว สามารถอนุโลมใหใชบัณฑิตท่ีเปนนักศึกษาชาว
ไทยเปนฐานในการคิด เชน มีนักศึกษาตางชาติ 90 คน มีนักศึกษาไทย 10 คนใหประเมินโดยคิด
จากนักศึกษาไทยจํานวน 10 คนเปนฐานท่ี 100 % 

 
 
 
 

 

 
ผลรวมของคาคะแนนท่ีไดจากการประเมินบัณฑติ 

 
จํานวนบัณฑติท่ีไดรับการประเมินท้ังหมด 
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ตัวบงช้ีท่ี  2.2   (ปริญญาตรี)รอยละของบัณฑิตปริญญาตรีท่ีไดทํางานหรือประกอบอาชีพอิสระ
ภายใน 1 ป 

 
ชนิดตัวบงช้ี  ผลลัพธ 
 
คําอธิบายตัวบงช้ี 

บัณฑิตปริญญาตรีท่ีสําเร็จศึกษาในหลักสูตรภาคปกติ ภาคพิเศษ และภาคนอกเวลาในสาขานั้นๆท่ีได
งานทําหรือมีกิจการของตนเองท่ีมีรายไดประจําภายในระยะเวลา 1 ปนับจากวันท่ีสําเร็จการศึกษาเม่ือเทียบ
กับบัณฑิตท่ีสําเร็จการศึกษาในปการศึกษานั้น การนับการมีงานทํานับกรณีการทํางานสุจริตทุกประเภทท่ี
สามารถสรางรายไดเขามาเปนประจําเพ่ือเลี้ยงชีพตนเองได การคํานวณรอยละของผูมีงานทําของผูสําเร็จ
การศึกษาท่ีลงทะเบียนเรียนในภาคพิเศษหรือภาคนอกเวลาใหคํานวณเฉพาะผูท่ีเปลี่ยนงานใหมหลังสําเร็จ
การศึกษาเทานั้น 
 
เกณฑการประเมิน 
 โดยการแปลงคารอยละของบัณฑิตปริญญาตรีท่ีไดงานทําหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปเปน
คะแนนระหวาง 0 – 5 กําหนดใหเปนคะแนนเต็ม 5 = รอยละ 100 
 
สูตรการคํานวณ 

1.  คํานวณคารอยละของบัณฑิตปริญญาตรีท่ีไดงานทําหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1ป ตามสูตร 
 

 
 
การคํานวณคารอยละนี้ไมนําบัณฑิตท่ีศึกษาตอ เกณฑทหาร อุปสมบท และบัณฑิตท่ีมีงานทําแลวแตไมได
เปลี่ยนงาน มาพิจารณา 

 
 
2.  แปลงคารอยละท่ีคํานวณไดในขอ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 
  

คะแนนท่ีได   =  
 
 
 

หมายเหตุ :  
- จํานวนบัณฑิตท่ีตอบแบบสํารวจจะตองไมนอยกวารอยละ 70 ของจํานวนบัณฑิตท่ีสําเร็จการศึกษา 
- กรณีหลักสูตรใหม ไมตองประเมินตัวบงชี้ท่ี 2.1 และ 2.2 เนื่องจากไมมีผูสําเร็จการศึกษา สําหรับ
หลักสูตรปรับปรุงท่ีมีนักศึกษาเรียนอยู ตองประเมินตัวบงชี้ท่ี 2.1 และ 2.2 ดวย เนื่องจากมีผูสําเร็จ
การศึกษาแลว 

 
 

 
จํานวนบัณฑติปริญญาตรีท่ีไดงานทําหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ป 

X 100 
จํานวนบัณฑติท่ีตอบแบบสํารวจท้ังหมด 

 
คารอยละของบัณฑิตปริญญาตรีท่ีไดงานทําหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ป 

X 5 
100 
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ตัวบงช้ีท่ี 2.2   (ปริญญาโท) ผลงานของนักศึกษาและผูสําเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโทท่ี 
ไดรับการตีพิมพหรือเผยแพร 

 
ชนิดของตัวบงช้ี  ผลลัพธ 
 
คําอธิบายตัวบงช้ี 

การศึกษาในระดับปริญญาโทจะตองมีการคนควา คิดอยางเปนระบบ วิจัยเพ่ือหาคําตอบท่ีมีความ
นาเชื่อถือ ผูสําเร็จการศึกษาจะตองประมวลความรูเพ่ือจัดทําผลงานท่ีแสดงถึงความสามารถในการใชความรู
อยางเปนระบบและสามารถนําเผยแพรใหเปนประโยชนตอสาธารณะ ตัวบงชี้นี้จะเปนการประเมินคุณภาพ
ของผลงานของผูสําเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโท 
 
เกณฑการประเมิน 
  โดยการแปลงคารอยละของผลรวมถวงน้ําหนักของผลงานท่ีตีพิมพหรือเผยแพรตอผูสําเร็จ
การศึกษาเปนคะแนนระหวาง 0 – 5 กําหนดใหเปนคะแนนเต็ม 5 = รอยละ 40 ข้ึนไป 
 
สูตรการคํานวณ 

1.  คํานวณคารอยละของผลรวมถวงน้ําหนักของผลงานท่ีตีพิมพหรือเผยแพรตอผูสําเร็จการศึกษา 
ตามสูตร 

 
2.  แปลงคารอยละท่ีคํานวณไดในขอ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 
  

คะแนนท่ีได   =  
 

หมายเหตุ : 
- การนับการตีพิมพเผยแพรผลงานของนักศึกษาและผูสําเร็จการศึกษา นับ ณ วันท่ีไดรับการตีพิมพ 
ผลงานในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติมิไดนับจากวันท่ีไดรับการตอบรับ (Accepted) 
 

กําหนดระดับคุณภาพผลงานทางวิชาการ ดังนี้ 
คา

น้ําห
นัก 

ระดับคุณภาพ 

0.10 - บทความฉบับสมบูรณท่ีตีพิมพในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง 
0.20 - บทความฉบับสมบูรณท่ีตีพิมพในรายงานสืบเนื่องจาการประชุมวิชาการระดับชาติ 
0.40 - บทความฉบับสมบูรณท่ีตีพิมพในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับนานาชาติหรือใน

วารสารทางวิชาการระดับชาติท่ีไมอยูในฐานขอมูล ตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบ
คณะกรรมการการอุดมศึกษาวาดวย หลักเกณฑการพิจารณาวารสารทางวิชาการสําหรับการ

 
ผลรวมถวงนํ้าหนักของผลงานท่ีตพิีมพหรือเผยแพรของผูสาํเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท 

X 100 
จํานวนผูสําเร็จการศึกษาระดับปรญิญาโทท้ังหมด 

 
รอยละผลรวมถวงนํ้าหนักของผลงานท่ีตีพิมพหรือเผยแพรตอผูสําเรจ็การศึกษา 

X 5 
40 
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คา
น้ําห
นัก 

ระดับคุณภาพ 

เผยแพรผลงานทางวิชาการ พ.ศ. 2556 แตสถาบันนําเสนอสภาสถาบันอนุมัติและจัดทําเปน
ประกาศใหทราบเปนการท่ัวไป และแจงให ก.พ.อ./กกอ.ทราบภายใน 30 วัน นับแตวันท่ีออก
ประกาศ 

- ผลงานท่ีไดรับการจดอนุสิทธิบัตร 
0.60 - บทความท่ีตีพิมพในวารสารวิชาการท่ีปรากฏในฐานขอมูล TCI กลุมท่ี 2 
0.80 - บทความท่ีตีพิมพในวารสารวิชาการระดับนานาชาติท่ีไมอยูในฐานขอมูล ตามประกาศ ก.พ.อ. 

หรือ ระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษาวาดวย หลักเกณฑการพิจารณาวารสารทางวิชาการ
สําหรับการเผยแพรผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556 แตสถาบันนําเสนอสภาสถาบันอนุมัติและ
จัดทําเปนประกาศใหทราบเปนการท่ัวไป และแจงให ก.พ.อ./กกอ. ทราบภายใน 30 วัน นับแต
วันท่ีออกประกาศ (ซ่ึงไมอยูใน Beall’s list) หรือตีพิมพในวารสารวิชาการท่ีปรากฏใน
ฐานขอมูล TCI กลุมท่ี 1 

1.00 - บทความท่ีตีพิมพในวารสารวิชาการระดับนานาชาติท่ีปรากฏในฐานขอมูลระดับนานาชาติตาม
ประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษา วาดวย หลักเกณฑการพิจารณา
วารสารทางวิชาการสําหรับการเผยแพรผลงานทางวิชาการ พ.ศ. 2556 

- ผลงานท่ีไดรับการจดสิทธิบัตร 
 การสงบทความเพ่ือพิจารณาคัดเลือกใหนําเสนอในการประชุมวิชาการตองสงเปนฉบับสมบูรณ 
(Full Paper) และเม่ือไดรับการตอบรับและตีพิมพแลว การตีพิมพตองตีพิมพเปนฉบับสมบูรณซ่ึงสามารถอยู
ในรูปแบบเอกสาร หรือสื่ออิเล็กทรอนิกสได 
 
กําหนดระดับคุณภาพงานสรางสรรค ดังนี้ 
คาน้ําหนัก ระดับคุณภาพ 

0.20 งานสรางสรรคท่ีมีการเผยแพรสูสาธารณะในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง หรือผานสื่อ
อิเล็กทรอนิกส online 

0.40 งานสรางสรรคท่ีไดรับการเผยแพรในระดับสถาบัน 
0.60 งานสรางสรรคท่ีไดรับการเผยแพรในระดับชาติ 
0.80 งานสรางสรรคท่ีไดรับการเผยแพรในระดับความรวมมือระหวางประเทศ 
1.00 งานสรางสรรคท่ีไดรับการเผยแพรในระดับภูมิภาคอาเซียน/นานาชาต ิ

 ผลงานสรางสรรคทุกชิ้นตองผานการพิจารณาจากคณะกรรมการท่ีมีองคประกอบไมนอยกวา 3 
คน โดยมีบุคคลภายนอกสถาบันรวมพิจารณาดวย 
หมายเหตุ 

1. ผลงานวิจัยท่ีมีชื่อนักศึกษาและอาจารยรวมกันและนับในตัวบงชี้นี้แลว สามารถนําไปนับในตัว 
     บงชี้ผลงานทางวิชาการของอาจารย 
2. ผลงานของนักศึกษาและผูสําเร็จการศึกษาใหนับผลงานทุกชิ้นท่ีมีการตีพิมพเผยแพรในปการ 
     ประเมินนั้น ๆ   
3.  ในกรณีท่ีไมมีผูสําเร็จการศึกษาไมพิจารณาตัวบงชี้ 
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ตัวบงช้ีท่ี 2.2    (ปริญญาเอก) ผลงานของนักศึกษาและผูสําเร็จการศึกษาในระดับปริญญาเอกท่ี
ไดรับการตีพิมพหรือเผยแพร 

 
ชนิดตัวบงช้ี  ผลลัพธ 
 
คําอธิบายตัวบงช้ี 

การศึกษาในระดับปริญญาเอกเปนการศึกษาในระดับสูงจะตองมีการคนควา คิดอยางเปนระบบ วิจัย
เพ่ือหาประเด็นความรูใหมท่ีมีความนาเชื่อถือ เปนประโยชน ผูสําเร็จการศึกษาจะตองประมวลความรูเพ่ือ
จัดทําผลงานท่ีแสดงถึงความสามารถในการใชความรูอยางเปนระบบและสามารถนําเผยแพรใหเปนประโยชน
ตอสาธารณะ ตัวบงชี้นี้จะเปนการประเมินคุณภาพของผลงานของผูสําเร็จการศึกษาในระดับปริญญาเอก 
 
เกณฑการประเมิน 
  โดยการแปลงคารอยละของผลรวมถวงน้ําหนักของผลงานท่ีตีพิมพหรือเผยแพรตอผูสําเร็จ
การศึกษาเปนคะแนนระหวาง 0- 5 กําหนดใหเปนคะแนนเต็ม 5 = รอยละ 80 ข้ึนไป 

 
สูตรการคํานวณ 

1.  คํานวณคารอยละของผลรวมถวงน้ําหนักของผลงานท่ีตีพิมพหรือเผยแพรตอผูสําเร็จการศึกษา 
ตามสูตร 

 
2.  แปลงคารอยละท่ีคํานวณไดในขอ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 
  

คะแนนท่ีได   =  
 

หมายเหตุ : 
- การนับการตีพิมพเผยแพรผลงานของนักศึกษาและผูสําเร็จการศึกษา นับ ณ วันท่ีไดรับการตีพิมพ

ผลงานในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติมิไดนับจากวันท่ีไดรับการตอบรับ (Accepted) 
 

กําหนดระดับคุณภาพผลงานทางวิชาการ ดังนี้ 
คาน้ําหนัก ระดับคุณภาพ 

0.20 - บทความฉบับสมบูรณท่ีตีพิมพในรายงานสืบเนื่องจาการประชุมวิชาการระดับชาติ 
0.40 - บทความฉบับสมบูรณท่ีตีพิมพในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับ

นานาชาติหรือในวารสารทางวิชาการระดับชาติท่ีไมอยูในฐานขอมูล ตามประกาศ 
ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษาวาดวย หลักเกณฑการพิจารณา
วารสารทางวิชาการสําหรับการเผยแพรผลงานทางวิชาการ พ.ศ. 2556 แตสถาบัน
นําเสนอสภาสถาบันอนุมัติและจัดทําเปนประกาศใหทราบเปนการท่ัวไป และแจง
ให ก.พ.อ./กกอ.ทราบภายใน 30 วัน นับแตวันท่ีออกประกาศ 

 
ผลรวมถวงนํ้าหนักของผลงานท่ีตพิีมพหรือเผยแพรของผูสาํเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก 

X 100 
จํานวนผูสําเร็จการศึกษาระดับปรญิญาเอกท้ังหมด 

 
รอยละผลรวมถวงนํ้าหนักของผลงานท่ีตีพิมพหรือเผยแพรตอผูสําเรจ็การศึกษา 

X 5 
80 
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คาน้ําหนัก ระดับคุณภาพ 
- ผลงานท่ีไดรับการจดอนุสิทธิบัตร 

0.60 - บทความท่ีตีพิมพในวารสารวิชาการท่ีปรากฏในฐานขอมูล TCI กลุมท่ี 2 
0.80 - บทความท่ีตีพิมพในวารสารวิชาการระดับนานาชาติท่ีไมอยูในฐานขอมูล ตาม

ประกาศ ก.พ.อ. หรือ ระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษาวาดวย หลักเกณฑการ
พิจารณาวารสารทางวิชาการสําหรับการเผยแพรผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556 แต
สถาบันนําเสนอสภาสถาบันอนุมัติและจัดทําเปนประกาศใหทราบเปนการท่ัวไป 
และแจงให ก.พ.อ./กกอ. ทราบภายใน 30 วัน นับแตวันท่ีออกประกาศ (ซ่ึงไมอยูใน 
Beall’s list) หรือตีพิมพในวารสารวิชาการท่ีปรากฏในฐานขอมูล TCI กลุมท่ี 1 

1.00 - บทความท่ีตีพิมพในวารสารวิชาการระดับนานาชาติท่ีปรากฏในฐานขอมูลระดับ
นานาชาติตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษา วาดวย 
หลักเกณฑการพิจารณาวารสารทางวิชาการสําหรับการเผยแพรผลงานทางวิชาการ 
พ.ศ. 2556 

- ผลงานท่ีไดรับการจดสิทธบิัตร 
 การสงบทความเพ่ือพิจารณาคัดเลือกใหนําเสนอในการประชุมวิชาการตองสงเปนฉบับสมบูรณ 
(Full Paper) และเม่ือไดรับการตอบรับและตีพิมพแลว การตีพิมพตองตีพิมพเปนฉบับสมบูรณซ่ึงสามารถอยู
ในรูปเอกสาร หรือสื่ออิเล็กทรอนิกสได 
 
กําหนดระดับคุณภาพงานสรางสรรค ดังนี้ 
คาน้ําหนัก ระดับคุณภาพ 

0.20 งานสรางสรรคท่ีมีการเผยแพรสูสาธารณะในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง หรือผานสื่อ
อิเล็กทรอนิกส online 

0.40 งานสรางสรรคท่ีไดรับการเผยแพรในระดับสถาบัน 
0.60 งานสรางสรรคท่ีไดรับการเผยแพรในระดับชาติ 
0.80 งานสรางสรรคท่ีไดรับการเผยแพรในระดับความรวมมือระหวางประเทศ 
1.00 งานสรางสรรคท่ีไดรับการเผยแพรในระดับภูมิภาคอาเซียน/นานาชาต ิ

 ผลงานสรางสรรคทุกชิ้นตองผานการพิจารณาจากคณะกรรมการท่ีมีองคประกอบไมนอยกวา 3 
คน โดยมีบุคคลภายนอกสถาบันรวมพิจารณาดวย 
 
หมายเหตุ 
 1. ผลงานวิจัยท่ีมีชื่อนักศึกษาและอาจารยรวมกันและนับในตัวบงชี้นี้แลว สามารถนําไปนับในตัวบงชี้
ผลงานทางวิชาการของอาจารย 
 2. ผลงานของนักศึกษาและผูสําเร็จการศึกษาใหนับผลงานทุกชิ้นท่ีมีการตีพิมพเผยแพรในปการ
ประเมินนั้น ๆ   
 3. ในกรณีท่ีไมมีผูสําเร็จการศึกษาไมพิจารณาตัวบงชี้ 
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องคประกอบท่ี  3  นักศึกษา 
 

ความสําเร็จของการจัดการศึกษาข้ึนอยูกับปจจัยสําคัญปจจัยหนึ่ง คือ นักศึกษา ระบบประกัน
คุณภาพนักศึกษา ตองใหความสําคัญกับการรับหรือคัดเลือกนักศึกษาเขาศึกษาในหลักสูตร ซ่ึงตองเปนระบบ
ท่ีสามารถคัดเลือกนักศึกษาท่ีมีคุณสมบัติและความพรอมในการเรียนในหลักสูตรจนสําเร็จการศึกษา และการ
สงเสริมพัฒนานักศึกษาใหมีความพรอมทางการเรียน และมีกิจกรรมการพัฒนาในรูปแบบตาง ๆ เพ่ือให
นักศึกษามีความรูความสามารถตามหลักสูตร มีทักษะการเรียนรูในศตวรรษท่ี 21 และสําหรับหลักสูตรระดับ
บัณฑิตศึกษามีทักษะการวิจัยท่ีสามารถสรางองคความรูได 

ทักษะท่ีจําเปนสําหรับการเรียนรูในศตวรรษท่ี 21 ประกอบดวย 4 กลุมหลัก ไดแก (1) กลุมวิชาหลัก 
(Core subjects) (2) กลุมทักษะชีวิตและอาชีพ (Life and career skills) (3) กลุมทักษะการเรียนรูและ
นวัตกรรม  (Learning and innovation skills) และ (4) กลุม ทักษะสารสนเทศ สื่อและเทคโนโลยี 
(Information, Media and Technology skills)  

ทักษะสําคัญท่ีคนสวนใหญใหความสําคัญมาก คือ 
1) กลุมทักษะการเรียนรูและนวัตกรรม ไดแก (1) การคิดเชิงวิพากษและการแกปญหา (Critical 

thinking and Problem solving) (2) นวัตกรรมและการสรางสรรค (Innovation and Creativity) (3) การ
สื่อสารและความรวมมือกัน (Communication and Collaboration) 

2) กลุมทักษะสารสนเทศ สื่อ และเทคโนโลยี (Information, Media and Technology skills)
ประกอบดวย การรูสารสนเทศ (Information literacy) การรูสื่อ (Media literacy) และ การรู ICT (ICT 
Literacy) 

3) กลุมทักษะชีวิตและอาชีพ (Life and Career skills) ประกอบดวยความสามารถในการปรับตัว 
และยืดหยุน (Adaptability and Flexibility) ความคิดริเริ่มและการเรียนรูไดดวยตนเอง (Initiative and 
Selfdirection) ปฏิสัมพันธทางสังคมและขามวัฒนธรรม (Social and Cross-cultural interaction) ความ
รับผิดชอบและความสามารถผลิตผลงาน (Accountability and Productivity) ความเปนผูนํ าและ
รับผิดชอบตอสั งคม** (Leadership and Social responsibility)  การประกัน คุณภาพหลักสูตรใน
องคประกอบดานนักศึกษา เริ่มดําเนินการตั้งแตระบบการรับนักศึกษา การสงเสริมและพัฒนานักศึกษา และ
ผลลัพธท่ีเกิดข้ึนกับนักศึกษา ภายใตการดําเนินการดังกลาวให พิจารณาจากตัวบงชี้ดังตอไปนี้ 

ตัวบงชี้ท่ี  3.1  การรับนักศึกษา 
ตัวบงชี้ท่ี  3.2  การสงเสริมและพัฒนานักศึกษา 
ตัวบงชี้ท่ี  3.3  ผลท่ีเกิดกับนักศึกษา 
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ตัวบงช้ีท่ี  3.1  การรับนักศึกษา 
 
ชนิดตัวบงช้ี  กระบวนการ 
 
คําอธิบายตัวบงช้ี 

คุณสมบัติของนักศึกษาท่ีรับเขาศึกษาในหลักสูตรเปนปจจัยพ้ืนฐานของความสําเร็จ แตละหลักสูตร 
จะมีแนวคิดปรัชญาในการออกแบบหลักสูตร ซ่ึงจําเปนตองมีการกําหนดคุณสมบัติของนักศึกษาท่ีสอดคลอง
กับลักษณะธรรมชาติของหลักสูตร การกําหนดเกณฑท่ีใชในการคัดเลือกตองมีความโปรงใส ชัดเจน และ
สอดคลองกับคุณสมบัติของนักศึกษาท่ีกําหนดในหลักสูตร มีเครื่องมือท่ีใชในการคัดเลือก ขอมูล หรือวิธีการ
คัดนักศึกษาใหไดนักศึกษาท่ีมีความพรอมทางปญญา สุขภาพกายและจิต ความมุงม่ันท่ีจะเรียน และมีเวลา
เรียนเพียงพอ เพ่ือใหสามารถสําเร็จการศึกษาไดตามระยะเวลาท่ีหลักสูตรกําหนด 

ในการรายงานการดําเนินงานตามตัวบงชี้นี้ ใหอธิบายกระบวนการหรือแสดงผลการดําเนินงานใน
ประเด็นท่ีเก่ียวของอยางนอยดังตอไปนี้ 

- การรับนักศึกษา 
- การเตรียมความพรอมกอนเขาศึกษา 

 ในการประเมินเพ่ือใหทราบวาอยูในระดับคะแนนใด  ใหพิจารณาในภาพรวมของผลการดําเนินงาน
ท้ังหมด  ท่ีทําใหไดนักศึกษาท่ีมีความพรอมท่ีจะเรียนในหลักสูตร 

 
เกณฑการประเมิน 

0 1 2 3 4 5 

• ไมมีระบบ 

• ไมมีกลไก 

• ไมมีแนวคิดใน
การกํากับ
ติดตามและ
ปรับปรุง 

• ไมมีขอมูล
หลักฐาน 

• มีระบบ มีกลไก 

• ไมมีการนํา
ระบบกลไกไปสู
การปฏิบัติ/
ดําเนินงาน 

 

• มีระบบ มีกลไก 

• มีการนําระบบ
กลไกไปสูการ
ปฏิบัติ/
ดําเนินงาน 

• มีการประเมิน
กระบวนการ 

• ไมมีการ
ปรับปรุง/พัฒนา
กระบวนการ 

• มีระบบ มีกลไก 

• มีการนําระบบ
กลไกไปสูการ
ปฏิบัติ/
ดําเนินงาน 

• มีการประเมิน
กระบวนการ 

• มีการปรับปรุง/
พัฒนา
กระบวนการ
จากผลการ
ประเมิน 

• มีระบบ มีกลไก 

• มีการนําระบบกลไกไปสู
การปฏิบัติ/ดําเนินงาน 

• มีการประเมิน
กระบวนการ 

• มีการปรับปรุง/พัฒนา
กระบวนการจากผลการ
ประเมิน 

• มีผลจากการปรับปรุง
เห็นชัดเจนเปนรูปธรรม 

• มีระบบ มีกลไก 

• มีการนําระบบกลไก
ไปสูการปฏิบัติ/
ดําเนินงาน 

• มีการประเมิน
กระบวนการ 

• มีการปรับปรุง/พัฒนา
กระบวนการจากผล
การประเมิน 

• มีผลจากการปรับปรุง
เห็นชัดเจนเปนรูปธรรม 

• มีแนวทางปฏบิัติที่ดี
โดยมีหลักฐานเชิง
ประจักษยืนยัน และ
กรรมการผูตรวจ
ประเมินสามารถให
เหตุผลอธิบายการเปน
แนวปฏบิัติที่ดีไดชัดเจน 
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ตัวบงช้ีท่ี  3.2   การสงเสริมและพัฒนานักศึกษา 
 
ชนิดของตัวบงช้ี  กระบวนการ 
 
คําอธิบายตัวบงช้ี 

ในชวงปแรกของการศึกษา ตองมีกลไกในการพัฒนาความรูพ้ืนฐานหรือการเตรียมความพรอม
ทางการเรียนแกนักศึกษา เพ่ือใหมีความสามารถในการเรียนรูระดับอุดมศึกษาไดอยางมีความสุข อัตราการ
ลาออกกลางคันนอย ในระหวางการศึกษามีการจัดกิจกรรมการพัฒนาความรูความสามารถในรูปแบบตาง ๆ 
ท้ังกิจกรรมในหองเรียนและนอกหองเรียน มีกิจกรรมเสริมสรางความเปนพลเมืองดีท่ีมีจิตสํานึกสาธารณะ มี
การวางระบบการดูแลใหคําปรึกษาจากอาจารยท่ีปรึกษาวิชาการ (ระดับปริญญาตรี โท เอก) ระบบการ
ปองกันหรือการบริหารจัดการความเสี่ยงของนักศึกษา เพ่ือใหสามารถสําเร็จการศึกษาไดตามระยะเวลาท่ี
หลักสูตรกําหนด รวมท้ังการสงเสริมการเผยแพรผลงานวิชาการของนักศึกษา การสรางโอกาสการเรียนรูท่ี
สงเสริมการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและทักษะการเรียนรูในศตวรรษท่ี 21 ใหไดมาตรฐานสากล 

ในการรายงานการดําเนินงานตามตัวบงชี้นี้ ใหอธิบายกระบวนการหรือแสดงผลการดําเนินงานใน
ประเด็นท่ีเก่ียวของอยางนอยดังตอไปนี้ 

- การควบคุมการดูแลการใหคําปรึกษาวิชาการและแนะแนวแกนักศึกษาปริญญาตรี 
- การควบคุมดูแลการใหคําปรึกษาวิทยานิพนธ แกบัณฑิตศึกษา 
- การพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและการเสริมสรางทักษะการเรียนรูในศตวรรษท่ี 21 

 ในการประเมินเพ่ือใหทราบวาอยูในระดับคะแนนใด  ใหพิจารณาในภาพรวมของผลการดําเนินงาน
ท้ังหมด  ท่ีทําใหนักศึกษาเรียนอยางมีความสุขและมีทักษะท่ีจําเปนตอการประกอบอาชีพในอนาคต 
 
เกณฑการประเมิน 

0 1 2 3 4 5 

• ไมมีระบบ 

• ไมมีกลไก 

• ไมมีแนวคิดใน
การกํากับ
ติดตามและ
ปรับปรุง 

• ไมมีขอมูล
หลักฐาน 

• มีระบบ มีกลไก 

• ไมมีการนํา
ระบบกลไกไปสู
การปฏิบัติ/
ดําเนินงาน 

 

• มีระบบ มีกลไก 

• มีการนําระบบ
กลไกไปสูการ
ปฏิบัติ/
ดําเนินงาน 

• มีการประเมิน
กระบวนการ 

• ไมมีการ
ปรับปรุง/พัฒนา
กระบวนการ 

• มีระบบ มีกลไก 

• มีการนําระบบ
กลไกไปสูการ
ปฏิบัติ/
ดําเนินงาน 

• มีการประเมิน
กระบวนการ 

• มีการปรับปรุง/
พัฒนา
กระบวนการ
จากผลการ
ประเมิน 

• มีระบบ มีกลไก 

• มีการนําระบบกลไกไปสู
การปฏิบัติ/ดําเนินงาน 

• มีการประเมิน
กระบวนการ 

• มีการปรับปรุง/พัฒนา
กระบวนการจากผลการ
ประเมิน 

• มีผลจากการปรับปรุง
เห็นชัดเจนเปนรูปธรรม 

• มีระบบ มีกลไก 

• มีการนําระบบกลไก
ไปสูการปฏิบัติ/
ดําเนินงาน 

• มีการประเมิน
กระบวนการ 

• มีการปรับปรุง/พัฒนา
กระบวนการจากผล
การประเมิน 

• มีผลจากการปรับปรุง
เห็นชัดเจนเปนรูปธรรม 

• มีแนวทางปฏบิัติที่ดี
โดยมีหลักฐานเชิง
ประจักษยืนยัน และ
กรรมการผูตรวจ
ประเมินสามารถให
เหตุผลอธิบายการเปน
แนวปฏบิัติที่ดีไดชัดเจน 
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ตัวบงช้ีท่ี 3.3    ผลท่ีเกิดกับนักศึกษา 
 
ชนิดของตัวบงช้ี  ผลลัพธ 
 
คําอธิบายตัวบงช้ี 

ผลการประกันคุณภาพควรทําใหนักศึกษามีความพรอมทางการเรียน มีอัตราการคงอยูของนักศึกษา
ในหลักสูตรสูง อัตราการสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรสูง นักศึกษามีความพึงพอใจตอหลักสูตร และผลการ
จัดการขอรองเรียนของนักศึกษา 
 ในการรายงานการดําเนินงานตามตัวบงชี้นี้ ใหอธิบายกระบวนการหรือแสดงผลการดําเนินงานใน
ประเด็นท่ีเก่ียวของอยางนอยดังตอไปนี้ 

- การคงอยู 
- การสําเร็จการศึกษา 
- ความพึงพอใจและผลการจัดการขอรองเรียนของนักศึกษา 

หมายเหตุ : 
- การประเมินความพึงพอใจของนักศึกษา เปนการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาตอกระบวน 

ท่ีดําเนินการใหกับนักศึกษาตามกิจกรรมในตัวบงชี้ 3.1 และ 3.2 
- อัตราการคงอยูของนักศึกษา คิดจากจํานวนนักศึกษาท่ีเขาในแตละรุน ลบดวยจํานวนนักศึกษาท่ี

ออกทุกกรณีนับถึงสิ้นปการศึกษาท่ีประเมิน ยกเวน การเสียชีวิต การยายสถานท่ีทํางานของ
นักศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา คิดเปนรอยละของจํานวนท่ีรับเขาในแตละรุนท่ีมีบัณฑิตสําเร็จ
การศึกษาแลว 

- การคิดรอยละของจํานวนนักศึกษาท่ียังคงอยูของแตละรุน 
 
ตัวอยางการคํานวณหลักสูตร 4 ป 
ปการศึกษา จํานวนรับเขา 

 
จํานวนสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร จํานวนท่ีลาออก 

และคัดชื่อออกสะสมจนถึง 
สิ้นปการศึกษา 2558 

2556 2557 2558 

2553      
2554      
2555      

 
 

 
 
 

 
 
 
 

อัตราการสําเร็จการศึกษา      = 
 

X 100  

อัตราการคงอยู                 = 
 -  

X 100 
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เกณฑการประเมิน 
0 1 2 3 4 5 

• ไมมีการรายงาน
ผลการ
ดําเนินงาน 

• มีการรายงาน
ผลการ
ดําเนินงานใน
บางเร่ือง 

 

• มีการรายงาน
ผลการ
ดําเนินงานครบ
ทุกเร่ืองตาม
คําอธิบายในตัว
บงชี้ 

• มีการรายงาน
ผลการ
ดําเนินงานครบ
ทุกเร่ืองตาม
คําอธิบายในตัว
บงชี้ 

• มีแนวโนมผล
การดําเนินงาน
ที่ดีขึ้นในบาง
เร่ือง 

• มีการรายงานผลการ
ดําเนินงานครบทุกเร่ือง
ตามคําอธิบายในตัวบงชี้ 

• มีแนวโนมผลการ
ดําเนินงานที่ดีขึ้นในทุก
เร่ือง 

• มีรายงานผลการ
ดําเนินงานครบทุกเร่ือง
ตามคําอธิบายในตัว
บงชี้ 

• มีแนวโนมผลการ
ดําเนินงานที่ดีขึ้นในทุก
เร่ือง 

• มีผลการดําเนินงานที่
โดดเดน  เทียบเคียงกับ
หลักสูตรนั้นในสถาบัน
กลุมเดียวกัน โดยมี
หลักฐานเชิงประจักษ
ยืนยัน  และกรรมการ
ผูตรวจประเมินสามารถ
ใหเหตุผลอธิลายวาเปน
ผลการดําเนินงานที่โดด
เดนอยางแทจริง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



เกณฑการประกนัคุณภาพ   ระดับหลักสูตร 

 
72   

  

 

 

องคประกอบท่ี  4  อาจารย  
 

อาจารยเปนปจจัยปอนท่ีสําคัญของการผลิตบัณฑิต ผูเก่ียวของตองมีการออกแบบระบบประกันการ
บริหารและพัฒนาอาจารย เพ่ือใหไดอาจารยท่ีมีคุณภาพเหมาะสม มีคุณสมบัติสอดคลองกับสภาพบริบท
ปรัชญา วิสัยทัศนของสถาบัน และของหลักสูตร และมีการสงเสริมใหอาจารยมีความรักในองคกรและการ
ปฎิบัติงานตามวิชาชีพ ผูบริหารตองมีการกําหนดนโยบาย แผนระยะยาว และกิจกรรมการดําเนินงาน 
ตลอดจนการกํากับดูแลและการพัฒนาคุณภาพอาจารย การวางระบบประกันคุณภาพอาจารย เปนการ
ดําเนินงานเพ่ือใหไดอาจารยท่ีมีคุณสมบัติท้ังเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพท่ีเปนไปตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตร
ท่ีกําหนดโดยสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา และมีพัฒนาการเพ่ิมยิ่งข้ึนดวยการวางแผนและการ
ลงทุนงบประมาณและทรัพยากรเพ่ือใหอัตรากําลังอาจารยมีจํานวนเหมาะสมกับจํานวนนักศึกษาท่ีรับเขาใน
หลักสูตร มีจํานวนอาจารยท่ีมีความรู ความเชี่ยวชาญทางสาขาวิชาของหลักสูตร และมีประสบการณท่ี
เหมาะสมกับการผลิตบัณฑิต อันสะทอนจากวุฒิการศึกษาตําแหนงทางวิชาการ และความกาวหนาในการผลิต
ผลงานทางวิชาการอยางตอเนื่อง 

องคประกอบดานอาจารย เริ่มดําเนินการตั้งแตการบริหารและพัฒนาอาจารย คุณภาพอาจารย 
และผลลัพธท่ีเกิดกับอาจารย ใหพิจารณาจากตัวบงชี้ดังตอไปนี้ 

ตัวบงชี้ท่ี  4.1  การบริหารและพัฒนาอาจารย 
ตัวบงชี้ท่ี  4.2  คุณภาพอาจารย 
ตัวบงชี้ท่ี  4.3  ผลท่ีเกิดกับอาจารย 
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ตัวบงช้ีท่ี  4.1   การบริหารและพัฒนาอาจารย 
 
ชนิดของตัวบงช้ี  กระบวนการ 
 
คําอธิบายตัวบงช้ี 

การบริหารและพัฒนาอาจารย  เริ่มตนตั้งแตระบบการรับอาจารยใหม ตองกําหนดเกณฑคุณสมบัติ
อาจารยท่ีสอดคลองกับสภาพบริบท ปรัชญา วิสัยทัศนของสถาบัน และของหลักสูตร มีกลไกการคัดเลือก
อาจารยท่ีเหมาะสม โปรงใส นอกจากนี้ตองมีระบบการบริหารอาจารย โดยการกําหนดนโยบาย แผนระยะ
ยาวเพ่ือใหไดอาจารยท่ีมีคุณสมบัติท้ังเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพท่ีเปนไปตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรท่ี
กําหนด  โดยสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา และระบบการสงเสริมและพัฒนาอาจารย  มีการ
วางแผนและการลงทุน  งบประมาณและทรัพยากรและกิจกรรมการดําเนินงาน ตลอดจนการกํากับดูแล และ
การพัฒนาคุณภาพอาจารย 

ในการรายงานการดําเนินงานตามตัวบงชี้นี้  ใหอธิบายกระบวนการหรือแสดงผลการดําเนินงานใน
ประเด็นท่ีเก่ียวของอยางนอยดังตอไปนี้ 

-  ระบบการรับและแตงตั้งอาจารยประจําหลักสูตร 
-  ระบบการบริหารอาจารย 
-  ระบบการสงเสริมและพัฒนาอาจารย 

 ในการประเมินเพ่ือใหทราบวาอยูในระดับคะแนนใด  ใหพิจารณาในภาพรวมของผลการดําเนินงาน
ท้ังหมด  ท่ีทําใหหลักสูตรมีอาจารยท่ีมีคุณสมบัติเหมาะสมท้ังในดานวุฒิการศึกษาและตําแหนงทางวิชาการ
เปนไปตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรอยางตอเนื่อง  และมีการสงเสริมใหมีการเพ่ิมพูนความรูความสามารถ
ของอาจารยเพ่ือสรางความเขมแข็งทางวิชาการของหลักสูตร 
 
เกณฑการประเมิน 

0 1 2 3 4 5 

• ไมมีระบบ 

• ไมมีกลไก 

• ไมมีแนวคิดใน
การกํากับ
ติดตามและ
ปรับปรุง 

• ไมมีขอมูล
หลักฐาน 

• มีระบบ มีกลไก 

• ไมมีการนํา
ระบบกลไกไปสู
การปฏิบัติ/
ดําเนินงาน 

 

• มีระบบ มีกลไก 

• มีการนําระบบ
กลไกไปสูการ
ปฏิบัติ/
ดําเนินงาน 

• มีการประเมิน
กระบวนการ 

• ไมมีการ
ปรับปรุง/พัฒนา
กระบวนการ 

• มีระบบ มีกลไก 

• มีการนําระบบ
กลไกไปสูการ
ปฏิบัติ/
ดําเนินงาน 

• มีการประเมิน
กระบวนการ 

• มีการปรับปรุง/
พัฒนา
กระบวนการ
จากผลการ
ประเมิน 

• มีระบบ มีกลไก 

• มีการนําระบบกลไกไปสู
การปฏิบัติ/ดําเนินงาน 

• มีการประเมิน
กระบวนการ 

• มีการปรับปรุง/พัฒนา
กระบวนการจากผลการ
ประเมิน 

• มีผลจากการปรับปรุง
เห็นชัดเจนเปนรูปธรรม 

• มีระบบ มีกลไก 

• มีการนําระบบกลไก
ไปสูการปฏิบัติ/
ดําเนินงาน 

• มีการประเมิน
กระบวนการ 

• มีการปรับปรุง/พัฒนา
กระบวนการจากผล
การประเมิน 

• มีผลจากการปรับปรุง
เห็นชัดเจนเปนรูปธรรม 

• มีแนวทางปฏบิัติที่ดี
โดยมีหลักฐานเชิง
ประจักษยืนยัน และ
กรรมการผูตรวจ
ประเมินสามารถให
เหตุผลอธิบายการเปน
แนวปฏบิัติที่ดีไดชัดเจน 
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ตัวบงช้ีท่ี  4.2  คุณภาพอาจารย  
 
ชนิดของตัวบงช้ี  ปจจัยนําเขา 
 
คําอธิบายตัวบงช้ี 
 การสงเสริมและพัฒนาอาจารยตองทําใหอาจารยในหลักสูตรมีคุณสมบัติท่ีเหมาะสมและเพียงพอโดย
ทําใหอาจารยมีความรู ความเชี่ยวชาญทางสาขาวิชาท่ีเปดใหบริการ และมีประสบการณท่ีเหมาะสมกับการ
ผลิตบัณฑิตอันสะทอนจากวุฒิการศึกษา ตําแหนงทางวิชาการ และความกาวหนาในการผลิตผลงานทาง
วิชาการอยางตอเนื่อง 

ประเด็นในการพิจารณาตัวบงชี้นี้จะประกอบดวย 
- รอยละของอาจารยประจําหลักสูตรท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอก 
- รอยละของอาจารยประจําหลักสูตรท่ีดํารงตําแหนงทางวิชาการ 
- ผลงานทางวิชาการของอาจารยประจําหลักสูตร 
- จํานวนบทความของอาจารยประจําหลักสูตรปริญญาเอกท่ีไดรับการอางอิงในฐานขอมูล TCI 

และ Scopus  ตอจํานวนอาจารยประจําหลักสูตร 
 
รอยละของอาจารยประจําหลักสูตรท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอก 

การศึกษาระดับอุดมศึกษาถือเปนการศึกษาระดับสูงสุดท่ีตองการบุคลากรท่ีมีความรูความสามารถ
และความลุมลึกทางวิชาการ เพ่ือปฏิบัติพันธกิจสําคัญของสถาบันในการผลิตบัณฑิต ศึกษาวิจัยเพ่ือการ
ติดตามความกาวหนาทางวิชาการและการพัฒนาองคความรู  ดังนั้นหลักสูตรจึงควรมีอาจารยท่ีมีคุณวุฒิทาง
การศึกษาระดับปริญญาเอกท่ีตรงหรือสัมพันธกับหลักสูตรท่ีเปดสอนในสัดสวนท่ีเหมาะสมกับพันธกิจหรือ
จุดเนนของหลักสูตรนั้นๆ 
 
เกณฑการประเมิน 
 โดยการแปลงคารอยละของอาจารยประจําหลักสูตรท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอกเปนคะแนนระหวาง 0 – 5 
  
 หลักสูตรระดับปริญญาตรี 
  คารอยละของอาจารยประจําหลักสูตรท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอก 

ท่ีกําหนดใหเปนคะแนนเต็ม 5 = รอยละ 20 ข้ึนไป 
 

หลักสูตรระดับปริญญาโท 
  คารอยละของอาจารยประจําหลักสูตรท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอก 

ท่ีกําหนดใหเปนคะแนนเต็ม 5 = รอยละ 60 ข้ึนไป 
 

หลักสูตรระดับปริญญาเอก 
  คารอยละของอาจารยประจําหลักสูตรท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอก 

ท่ีกําหนดใหเปนคะแนนเต็ม 5 = รอยละ 100  
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สูตรการคํานวณ  
1. คํานวณคารอยละของอาจารยประจําหลักสูตรท่ีมีวุฒิปริญญาเอก ตามสูตร 

 

 
จํานวนอาจารยประจําหลักสูตรท่ีมีคุณวุฒิปรญิญาเอก 

X 100 
จํานวนอาจารยประจําหลักสูตรท้ังหมด 

 
2. แปลงคารอยละท่ีคํานวณไดในขอ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5   

 
คะแนนท่ีได =   

 
หมายเหตุ 

คุณวุฒิปริญญาเอก พิจารณาจากระดับคุณวุฒิท่ีไดรับหรือเทียบเทาตามหลักเกณฑการพิจารณา
คุณวุฒิของกระทรวงศึกษาธิการ กรณีท่ีมีการปรับวุฒิการศึกษาใหมีหลักฐานการสําเร็จการศึกษาภายในรอบป
การศึกษานั้น ท้ังนี้อาจใชคุณวุฒิอ่ืนเทียบเทาคุณวุฒิปริญญาเอกไดสําหรับกรณีท่ีบางสาขาวิชาชีพมีคุณวุฒิอ่ืน
ท่ีเหมาะสมกวา ท้ังนี้ตองไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
 
 
รอยละของอาจารยประจําหลักสูตรท่ีดํารงตําแหนงทางวิชาการ 

สถาบันอุดมศึกษาถือเปนขุมปญญาของประเทศ และมีความรับผิดชอบท่ีจะตองสงเสริมใหอาจารยใน
สถาบันทําการศึกษาวิจัยเพ่ือแสวงหาและพัฒนาองคความรูในศาสตรสาขาวิชาตางๆ อยางตอเนื่องเพ่ือ
นําไปใชในการเรียนการสอน รวมท้ังการแกไขปญหาและพัฒนาประเทศ การดํารงตําแหนงทางวิชาการเปนสิ่ง
สะทอนการปฏิบัติงานดังกลาวของอาจารยตามพันธกิจของหลักสูตร 
 
เกณฑการประเมิน 
 โดยการแปลงคารอยละของอาจารยประจําหลักสูตรท่ีดํารงตําแหนงทางวิชาการเปนคะแนนระหวาง  
0 – 5 
  
 หลักสูตรระดับปริญญาตรี 
  คารอยละของอาจารยประจําหลกัสูตรท่ีดํารงตําแหนงผูชวยศาสตราจารย  รองศาสตราจารย
และศาสตราจารยรวมกันท่ีกําหนดใหเปนคะแนนเต็ม 5 = รอยละ 60 ข้ึนไป 

 
หลักสูตรระดับปริญญาโท 

  คารอยละของอาจารยประจําหลกัสูตรท่ีดํารงตําแหนงผูชวยศาสตราจารย  รองศาสตราจารย
และศาสตราจารยรวมกันท่ีกําหนดใหเปนคะแนนเต็ม 5 = รอยละ 80 ข้ึนไป 

 
หลักสูตรระดับปริญญาเอก 

  คารอยละของอาจารยประจําหลักสูตรท่ีดํารงตําแหนงผูชวยศาสตราจารย  รองศาสตราจารย
และศาสตราจารยรวมกันท่ีกําหนดใหเปนคะแนนเต็ม 5 = รอยละ 100  

 
รอยละของอาจารยประจําหลักสตูรท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอก 

X  5 
รอยละของอาจารยประจําหลักสตูรท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอกท่ีกําหนดใหเปนคะแนนเต็ม 5 
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สูตรการคํานวณ  
1. **คํานวณคารอยละของอาจารยประจําหลักสูตรท่ีดํารงตําแหนงทางวิชาการ ตามสูตร 

 

 
จํานวนอาจารยประจําหลักสูตรท่ีดํารงตําแหนงทางวิชาการ 

X 100 
จํานวนอาจารยประจําหลักสูตรท้ังหมด 

 
2. **แปลงคารอยละท่ีคํานวณไดในขอ 1 เทียบกับคะแนนเตม็ 5   

คะแนนท่ีได =   
 

 
ผลงานทางวิชาการของอาจารยประจําหลักสูตร 

ผลงานทางวิชาการเปนขอมูลท่ีสําคัญในการแสดงใหเห็นวาอาจารยประจําไดสรางสรรคข้ึนเพ่ือแสดง
ใหเห็นถึงความกาวหนาทางวิชาการและการพัฒนาองคความรูอยางตอเนื่อง เปนผลงานท่ีมีคุณคา สมควร
สงเสริมใหมีการเผยแพรและนําไปใชประโยชนท้ังเชิงวิชาการและการแขงขันของประเทศ ผลงานทางวิชาการ
อยูในรูปของบทความวิจัยหรือบทความวิชาการท่ีตีพิมพในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ 
หรือระดับนานาชาติ ตีพิมพในวารสารวิชาการระดับชาติหรือระดับนานาชาติ ผลงานไดรับการจดอนุสิทธิบัตร
หรือสิทธิบัตรหรือเปนผลงานวิชาการรับใชสังคมท่ีผานการประเมินตําแหนงทางวิชาการแลว ผลงานวิจัยท่ี
หนวยงานหรือองคการระดับชาติวาจางใหดําเนินการ ตําราหรือหนังสือท่ีใช'ในการขอผลงานทางวิชาการและ
ผานการพิจารณาตามเกณฑการขอตําแหนงทางวิชาการแลว รวมท้ังงานสรางสรรคตางๆ โดยมีวิธีการคิดดังนี้ 
 
เกณฑการประเมิน 

หลักสูตรระดับปริญญาตรี 
  คารอยละของผลรวมถวงน้ําหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารยประจําหลักสูตรท่ี
กําหนดใหเปนคะแนนเต็ม 5 = รอยละ 20  ข้ึนไป 
 

หลักสูตรระดับปริญญาโท 
  คารอยละของผลรวมถวงน้ําหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารยประจําหลักสูตรท่ี
กําหนดใหเปนคะแนนเต็ม 5 = รอยละ 40  ข้ึนไป 

 
หลักสูตรระดับปริญญาเอก 

  คารอยละของผลรวมถวงน้ําหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารยประจําหลักสูตรท่ี
กําหนดใหเปนคะแนนเต็ม 5 = รอยละ 60  ข้ึนไป 
สูตรการคํานวณ  

1. คํานวณคารอยละผลรวมถวงน้ําหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารยประจําหลักสูตร ตาม
สูตร 

 

 
ผลรวมถวงนํ้าหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารยประจําหลักสตูร 

X 100 
จํานวนอาจารยประจําหลักสูตรท้ังหมด 

 
รอยละของอาจารยประจาํหลักสูตรที่ดํารงตําแหนงทางวิชาการ 

X  5 
รอยละของอาจารยประจาํประจาํหลักสูตรที่ดํารงตําแหนงทางวิชาการที่กําหนดใหเปนคะแนนเต็ม 5 
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2. แปลงคารอยละท่ีคํานวณไดในขอ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5   

คะแนนที่ได =   

 
 
กําหนดระดับคุณภาพผลงานทางวิชาการดังนี้ 
คาน้ําหนัก ระดับคุณภาพงานวิจัย 

0.20 - บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณท่ีตีพิมพในรายงานสืบเนื่องจากการประชุม
วิชาการระดับชาติ  

0.40 - บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณท่ีตีพิมพในรายงานสืบเนื่องจากการประชุม
วิชาการระดับชาติ  หรือในวารสารทางวิชาการระดับชาติท่ีไมอยูในฐานขอมูลตามประกาศ 
ก.พ.อ.  หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษาวาดวย  หลักเกณฑการพิจารณาวารสารทาง
วิชาการสําหรับการเผยแพรผลงานทางวิชาการ พ.ศ. 2556 แตสถาบันนําเสนอสภาสถาบัน
อนุมัติและจัดทําเปนประกาศใหทราบเปนการท่ัวไป  และแจงให กพอ./กกอ. ทราบภายใน 30 
วันนับแตวันท่ีออกประกาศ 

- ผลงานท่ีไดรับการจดอนุสิทธิบัตร 
0.60 - บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณท่ีตีพิมพในวารสารทางวิชาการท่ีปรากฏใน

ฐานขอมูล TCI กลุมท่ี 2 
0.80 - บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณท่ีตีพิมพในวารสารทางวิชาการระดับนานาชาติ

ท่ีไมอยูในฐานขอมูล ตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษาวาดวย
หลักเกณฑการพิจารณาวารสารทางวิชาการสําหรับการเผยแพรผลงานทางวิชาการ พ.ศ. 2556  
แตสถาบันนําเสนอสภาสถาบันอนุมัติและจัดทําเปนประกาศใหทราบเปนการท่ัวไป  และแจงให 
กพอ./กกอ. ทราบภายใน 30 วันนับแตวันท่ีออกประกาศ (ซ่ึงไมอยูใน Beall’s list) หรือตีพิมพ
ในวารสารวิชาการท่ีปรากฏในฐานขอมูล TCI กลุมท่ี 1 

1.00 - บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณท่ีตีพิมพในวารสารทางวิชาการระดับนานาชาติ
ท่ีปรากฏในฐานขอมูลระดับนานาชาติตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการ
อุดมศึกษา วาดวยหลักเกณฑการพิจารณาวารสารทางวิชาการสําหรับการเผยแพรผลงานทาง
วิชาการ พ.ศ. 2556 

- ผลงานไดรับการจดสิทธิบัตร 
- ผลงานวิชาการรับใชสังคมท่ีไดรับการประเมินผานเกณฑการขอตําแหนงทางวิชาการแลว 
- ผลงานวิจัยท่ีหนวยงานหรือองคกรระดับชาติวาจางใหดําเนินการ 
- ผลงานคนพบพันธุพืช พันธุสัตว ท่ีคนพบใหมและไดรับการจดทะเบียน 
- ตําราหรือหนังสือหรืองานแปลท่ีไดรับการประเมินผานเกณฑการขอตําแหนงทางวิชาการแลว 
- ตําราหรือหนังสือหรืองานแปลท่ีผานการพิจารณาตามหลักเกณฑการประเมินตําแหนงทาง

วิชาการแตไมไดนํามาขอรับการประเมินตําแหนงทางวิชาการ 
 การสงบทความเพ่ือพิจารณาคัดเลือกใหนําเสนอในการประชุมวิชาการตองสงเปนฉบับสมบูรณ (Full 
Paper)  และเม่ือไดรับการตอบรับและตีพิมพแลว  การตีพิมพตองตีพิมพเปนฉบับสมบูรณซ่ึงสามารถอยูในรูป
แบบเอกสาร หรือสื่ออิเล็กทรอนิกสได 
 

 
รอยละของผลรวมถวงน้ําหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารยประจําหลักสูตร 

X  5 
รอยละของผลรวมถวงน้ําหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารยประจําหลักสูตรที่กําหนดใหเปนคะแนนเต็ม 5 
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กําหนดระดับคุณภาพงานสรางสรรค ดังนี้ 
คาน้ําหนัก ระดับคุณภาพงานสรางสรรค 

0.20 งานสรางสรรคท่ีมีการเผยแพรสูสาธารณะในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง  หรือผานสื่อ
อิเล็กทรอนิกส Online  

0.40 งานสรางสรรคท่ีไดรับการเผยแพรในระดับสถาบัน 
0.60 งานสรางสรรคท่ีไดรับการเผยแพรในระดับชาติ 
0.80 งานสรางสรรคท่ีไดรับการเผยแพรในระดับความรวมมือระหวางประเทศ 
1.00 งานสรางสรรคท่ีไดรับการเผยแพรในระดับภูมิภาคอาเซียน/นานาชาต ิ

 
 
จํานวนบทความของอาจารยประจําหลักสูตรปริญญาเอกท่ีไดรับการอางอิงในฐานขอมูล TCI และ 
Scopus  ตอจํานวนอาจารยประจําหลักสูตร 
 หลักสูตรในระดับปริญญาเอกถือไดวาเปนหลักสูตรสูงสุดของสถาบันการศึกษา เปนหลักสูตรท่ีสําคัญ
และเนนการสรางองคความรูใหมเพ่ือเปนประโยชนตอการพัฒนาประเทศ ดังนั้น อาจารยประจําหลักสูตร
ระดับปริญญาเอกจึงมีความสําคัญอยางมากตอหลักสูตรนั้นๆ 

บทความวิจัยและบทความทางวิชาการหรือ Review Article ของอาจารยประจําหลักสูตรปริญญา
เอกท่ีไดรับการอางอิง ยอมแสดงใหเห็นวาอาจารยประจําหลักสูตรปริญญาเอกมีความสามารถในการทําวิจัย        
มีผลงานท่ีไดรับการตีพิมพในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติในฐานขอมูล TCI และ Scopus และบทความท่ี
ตีพิมพไดรับการอางอิง แสดงใหเห็นวามีการนําไปใชประโยชนและเปนฐานในการพัฒนางานวิจัยใหมๆใหมี
ความกาวหนามากข้ึน  จํานวนบทความของอาจารยประจําหลักสูตรท่ีไดรับการอางอิงมากยอมแสดงใหเห็นวา
อาจารยประจําหลักสูตรเปนผูท่ีมีผลงานและไดรับการยอมรับในวงวิชาการนั้นๆ 

การคํานวณตัวบงชี้นี้ ใหเปรียบเทียบจํานวนบทความท่ีไดรับการอางอิง ตั้งแตหนึ่งครั้งข้ึนไป  รวมท้ัง
การอางอิงตนเอง ท่ีเปนผลงานของอาจารยประจําหลักสูตร ท่ีตีพิมพในวารสารวิชาการระดับชาติ หรือระดับ 
นานาชาติ ตออาจารยประจําหลักสูตรปริญญาเอกนั้น โดยนําเสนอในรูปสัดสวน ท้ังนี้ พิจารณาผลการ
ดําเนินงาน 5 ป  ยอนหลังตามปปฏิทิน ซ่ึงนับรวมปท่ีประเมิน 
 
เกณฑการประเมิน 
  กลุมสาขาวิชา  วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
  อัตราสวน  จํานวนบทความท่ีไดรับการอางอิงตอจํานวนอาจารยประจําหลักสูตร 

ท่ีกําหนดใหเปนคะแนนเต็ม 5 = 2.5  ข้ึนไป 
 

  กลุมสาขาวิชา  วิทยาศาสตรสุขภาพ 
  อัตราสวน  จํานวนบทความท่ีไดรับการอางอิงตอจํานวนอาจารยประจําหลักสูตร 

ท่ีกําหนดใหเปนคะแนนเต็ม 5 = 3.0  ข้ึนไป 
 
  กลุมสาขาวิชา  มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 
  อัตราสวน  จํานวนบทความท่ีไดรับการอางอิงตอจํานวนอาจารยประจําหลักสูตร 

ท่ีกําหนดใหเปนคะแนนเต็ม 5 = 0.25  ข้ึนไป 
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สูตรการคํานวณ 
1. อัตราสวนจํานวนบทความท่ีไดรับการอางอิงตอจํานวนอาจารยประจําหลักสูตร  =  

 
 
 

2. แปลงคาท่ีคํานวณไดในขอ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 
 

คะแนนที่ได   = 

 
 
 
ตัวอยางการหาอัตราสวนจํานวนบทความท่ีไดรับการอางอิงตอจํานวนอาจารยประจําหลักสูตร 

ถาอาจารยประจําหลักสูตรระดับปริญญาเอกของหลักสูตรหนึ่งในกลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรและ 
เทคโนโลยีมีจํานวน 5 คน โดยอาจารยท้ัง 5 คน  มีผลงานตีพิมพ บทความวิจัยหรือ Review article ใน
ฐานขอมูล TCI และ Scopus ในป พ.ศ. 2553-2557 (ค.ศ. 2010-2014) ซ่ึงดําเนินการประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายใน ของหลักสูตรใน พ.ศ. 2557 (ประเมินในป ค.ศ. 2014) เปนดังนี้ 

-    จํานวนบทความท่ีตีพิมพของอาจารย ท้ัง 5 คนในฐานขอมูล Scopus ระหวาง ค.ศ. 2010- 
2014   เทากับ 15 บทความ และจํานวนบทความท่ีตีพิมพในฐานขอมูลของ TCI เทากับ 5 
บทความ 

-   ในจํานวนนี้มีบทความ 8 บทความในฐานขอมูล Scopus ท่ีไดรับการอางอิง อยางนอย 1 ครั้ง 
     และมีบทความ 2 บทความท่ีตีพิมพในฐานขอมูล TCI ไดรับการอางอิงอยางนอย 1 ครั้ง 
 

ดังนั้น อัตราสวนจํานวนบทความท่ีไดรับการอางอิงตอจํานวนอาจารยประจําหลักสูตร = 
 
 
 

 
นํามาคํานวณคะแนน  = 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
จํานวนบทความท่ีไดรับการอางอิง 

 
จํานวนอาจารยประจําหลักสูตร 

 
อัตราสวนจํานวนบทความที่ไดรับการอางอิงตอจํานวนอาจารยประจําหลักสูตร   

X  5 
อัตราสวนจํานวนบทความที่ไดรับการอางอิงตอจํานวนอาจารยประจําหลักสูตรที่กําหนดใหเปนคะแนนเต็ม 5 

 
จํานวนบทความที่ไดรับการอางอิงอยางนอย 1 คร้ัง   

= 
8+2 

= 
10 

= 2.00 
จํานวนอาจารยประจาํหลักสูตรทั้งหมด 5 5 

 2.0 
x 5 = 4.0 

 2.5 
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ตัวบงช้ีท่ี  4.3  ผลท่ีเกิดกับอาจารย 
 
ชนิดของตัวบงช้ี  ผลลัพธ 
 
คําอธิบายตัวบงช้ี 
 ผลการประกันคุณภาพ ตองนําไปสูการมีอัตรากําลังอาจารยท่ีมีจํานวนเหมาะสมกับจํานวนนักศึกษา 
ท่ีรับเขาในหลักสูตร อัตราคงอยูของอาจารยสูง และอาจารยมีความพึงพอใจตอการบริหารหลักสูตร 

ในการรายงานการดําเนินงานตามตัวบงชี้นี้  ใหอธิบายกระบวนการหรือแสดงผลการดําเนินงาน
ในประเด็นท่ีเก่ียวของอยางนอยดังตอไปนี้ 

- การคงอยูของอาจารย 
- ความพึงพอใจของอาจารย 

 
เกณฑการประเมิน 

0 1 2 3 4 5 

• ไมมีการรายงาน
ผลการ
ดําเนินงาน 

• มีการรายงาน
ผลการ
ดําเนินงานใน
บางเร่ือง 

 

• มีการรายงาน
ผลการ
ดําเนินงานครบ
ทุกเร่ืองตาม
คําอธิบายใน 
ตัวบงชี้ 

• มีการรายงาน
ผลการ
ดําเนินงานครบ
ทุกเร่ืองตาม
คําอธิบายใน 
ตัวบงชี้ 

• มีแนวโนมผล
การดําเนินงาน
ที่ดีขึ้นในบาง
เร่ือง 

• มีการรายงานผลการ
ดําเนินงานครบทุกเร่ือง
ตามคําอธิบายในตัวบงชี้ 

• มีแนวโนมผลการ
ดําเนินงานที่ดีขึ้นในทุก
เร่ือง 

• มีรายงานผลการ
ดําเนินงานครบทุกเร่ือง
ตามคําอธิบายในตัว
บงชี้ 

• มีแนวโนมผลการ
ดําเนินงานที่ดีขึ้นใน 
ทุกเร่ือง 

• มีผลการดําเนินงานที่
โดดเดน  เทียบเคียงกับ
หลักสูตรนั้นในสถาบัน
กลุมเดียวกัน โดยมี
หลักฐานเชิงประจักษ
ยืนยัน  และกรรมการ
ผูตรวจประเมินสามารถ
ใหเหตุผลอธิลายวาเปน
ผลการดําเนินงานที่โดด
เดนอยางแทจริง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



คูมือการประกนัคุณภาพการศึกษาภายใน  ประจําปการศึกษา  2561 
PHETCHABUN RAJABHAT UNIVERSITY 

81 
 

 

 

องคประกอบท่ี  5   หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผูเรียน 
 

แมทุกหลักสูตรท่ีสถาบันการศึกษาเปดสอนตองผานการรับรองจากสํานักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา และมีการปรับปรุงทุก 5 ป แตผูบริหารตองรับผิดชอบในการควบคุมกํากับการบริหารจัดการ
หลักสูตรใหมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลอยางตอเนื่อง คณะกรรมการบริหารหลักสูตรควรมีบทบาทหนาท่ี
ในการบริหารจัดการ 3 ดานท่ีสําคัญ คือ (1) สาระของรายวิชาในหลักสูตร (2) การวางระบบผูสอนและ
กระบวนการเรียนการสอน (3) การประเมินผูเรียน ระบบประกันคุณภาพในการดําเนินการหลักสูตร
ประกอบดวย หลักสูตรการเรียนการสอน และการประเมินผูเรียน เพ่ือใหสอดคลองกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ตามท่ีสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษากําหนด ตัวบงชี้ในการประเมินตองใหความสําคัญกับการกําหนด
รายวิชาท่ีมีเนื้อหาท่ีทันสมัย กาวทันความกาวหนาทางวิทยาการท่ีเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา รวมท้ังการวาง
ระบบผูสอนและอาจารยท่ีปรึกษา ซ่ึงตองเปนบุคคลท่ีมีความรู ความเชี่ยวชาญ ประสบการณ และมีคุณสมบัติ
เหมาะสมในการพัฒนานักศึกษาใหเต็มศักยภาพจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ท่ีเนนนักศึกษาเปนสําคัญ และ
สงเสริมทักษะการเรียนรูในศตวรรษท่ี 21 

การประกันคุณภาพหลักสูตรในองคประกอบนี้พิจารณาไดจากตัวบงชี้ดังตอไปนี้ 
ตัวบงชี้ท่ี  5.1  สาระของรายวิชาในหลักสูตร 
ตัวบงชี้ท่ี  5.2  การวางระบบผูสอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน 
ตัวบงชี้ท่ี  5.3  การประเมินผูเรียน 
ตัวบงชี้ท่ี  5.4  ผลการดําเนินงานหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ 
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ตัวบงช้ีท่ี  5.1   สาระของรายวิชาในหลักสูตร 
 
ชนิดของตัวบงช้ี  กระบวนการ 
 
คําอธิบายตัวบงช้ี 

แมทุกหลักสูตรท่ีสถาบันการศึกษาเปดใหบริการตองผานการรับทราบจากสํานักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา และมีการปรับปรุงทุก 5 ป แตผูรับผิดชอบหลักสูตรตองมีการออกแบบหลักสูตร  ควบคุม
กํากับการจัดทํารายวิชาตางๆ ใหมีเนื้อหาท่ีทันสมัย  กาวทันความกาวหนาทางวิทยาการท่ีเปลี่ยนแปลง
ตลอดเวลา  มีการบริหารจัดการการเปดรายวิชาตางๆ ท้ังวิชาบังคับและวิชาเลือกท่ีเนนนักศึกษาเปนสําคัญ  
โดยสนองความตองการของนักศึกษา และตลาดแรงงาน  สําหรับหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาตองเนนการ
พัฒนาทักษะดานการวิจัยและการเรียนรูดวยตนเอง 
 ในการรายงานการดําเนินงานตามตัวบงชี้นี้ ใหอธิบายกระบวนการหรือแสดงผลการดําเนินงานใน
ประเด็นท่ีเก่ียวของอยางนอยดังตอไปนี้ 

- การออกแบบหลักสูตรและสาระรายวิชาในหลักสูตร 
- การปรับปรุงหลกัสตูรใหทันสมัยตามความกาวหนาในศาสตรสาขานั้นๆ 

 
 ในการประเมินเพ่ือใหทราบวาอยูในระดับคะแนนใด  ใหพิจารณาในภาพรวมของผลการดําเนินงาน
ท้ังหมด  ท่ีทําใหหลักสูตรมีความทันสมัย  สอดคลองกับความตองการของตลาดแรงงานและความตองการ
ของประเทศ 
 
เกณฑการประเมิน 

0 1 2 3 4 5 

• ไมมีระบบ 

• ไมมีกลไก 

• ไมมีแนวคิดใน
การกํากับ
ติดตามและ
ปรับปรุง 

• ไมมีขอมูล
หลักฐาน 

• มีระบบ มีกลไก 

• ไมมีการนํา
ระบบกลไกไปสู
การปฏิบัติ/
ดําเนินงาน 

 

• มีระบบ มีกลไก 

• มีการนําระบบ
กลไกไปสูการ
ปฏิบัติ/
ดําเนินงาน 

• มีการประเมิน
กระบวนการ 

• ไมมีการ
ปรับปรุง/พัฒนา
กระบวนการ 

• มีระบบ มีกลไก 

• มีการนําระบบ
กลไกไปสูการ
ปฏิบัติ/
ดําเนินงาน 

• มีการประเมิน
กระบวนการ 

• มีการปรับปรุง/
พัฒนา
กระบวนการ
จากผลการ
ประเมิน 

• มีระบบ มีกลไก 

• มีการนําระบบกลไกไปสู
การปฏิบัติ/ดําเนินงาน 

• มีการประเมิน
กระบวนการ 

• มีการปรับปรุง/พัฒนา
กระบวนการจากผลการ
ประเมิน 

• มีผลจากการปรับปรุง
เห็นชัดเจนเปนรูปธรรม 

• มีระบบ มีกลไก 

• มีการนําระบบกลไก
ไปสูการปฏิบัติ/
ดําเนินงาน 

• มีการประเมิน
กระบวนการ 

• มีการปรับปรุง/พัฒนา
กระบวนการจากผล
การประเมิน 

• มีผลจากการปรับปรุง
เห็นชัดเจนเปนรูปธรรม 

• มีแนวทางปฏบิัติที่ดี
โดยมีหลักฐานเชิง
ประจักษยืนยัน และ
กรรมการผูตรวจ
ประเมินสามารถให
เหตุผลอธิบายการเปน
แนวปฏบิัติที่ดีไดชัดเจน 
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ตัวบงช้ีท่ี  5.2   การวางระบบผูสอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน 
 
ชนิดของตัวบงช้ี  กระบวนการ 
 
คําอธิบายตัวบงช้ี 

หลักสูตรตองใหความสําคัญกับการวางระบบผูสอนในแตละรายวิชา โดยคํานึงถึงความรู
ความสามารถและความเชี่ยวชาญในวิชาท่ีสอน และเปนความรูท่ีทันสมัยของอาจารยท่ีมอบหมายใหสอนใน
วิชานั้น ๆ  เพ่ือใหนักศึกษาไดรับความรูประสบการณ และไดรับการพัฒนาความสามารถจากผูรูจริง ท้ังนี้ 
หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ตองใหความสําคัญกับการกําหนดอาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ การคนควาอิสระ
ท่ีเหมาะสมกับหัวขอวิทยานิพนธ การคนควาอิสระ และลักษณะของนักศึกษา ใหนักศึกษาไดรับโอกาสและ
การพัฒนาตนเองเต็มตามศักยภาพ อาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ การคนควาอิสระตองสามารถใหคําปรึกษา
วิทยานิพนธการคนควาอิสระตั้งแตกระบวนการพัฒนาหัวขอจนถึงการทําวิทยานิพนธ การคนควาอิสระการ
สอบปองกัน และการเผยแพรผลงานวิจัยจนสําเร็จการศึกษา 

กระบวนการเรียนการสอนสําหรับยุคศตวรรษท่ี 21 ตองเนนการพัฒนานักศึกษาใหมีความรูตาม
โครงสรางหลักสูตรท่ีกําหนด และไดรับการพัฒนาตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ คุณธรรมจริยธรรม ทักษะการ
เรียนรูในศตวรรษท่ี 21 โดยเฉพาะทักษะการเรียนรูดวยตนเอง ทักษะทางภาษาไทยและภาษาตางประเทศ 
ทักษะการทํางานแบบมีสวนรวม ความสามารถในการใชเทคโนโลยี ความสามารถในการดูแลสุขภาพ ฯลฯ  
การเรียนการสอนสมัยใหมตองใชสื่อเทคโนโลยี และทําใหนักศึกษาเรียนรูไดตลอดเวลาและในสถานท่ีใดก็ได 
ผูสอนมีหนาท่ีเปนผูอํานวยความสะดวกใหเกิดการเรียนรู และสนับสนุนการเรียนรู ท้ังนี้ สําหรับหลักสูตร
ระดับบัณฑิตศึกษา เทคนิคการสอนจะเนนการวิจัยเปนฐาน การเรียนแบบใชปญหาเปนฐาน เปนตน 
 ในการรายงานการดําเนินงานตามตัวบงชี้นี้ ใหอธิบายกระบวนการหรือแสดงผลการดําเนินงานใน
ประเด็นท่ีเก่ียวของอยางนอยดังตอไปนี้ 

- การกําหนดผูสอน 
- การกํากับ  ติดตาม  และตรวจสอบการจัดทําแผนการเรียนรู (มคอ.3 และ มคอ.4) การจัดการ

เรียนการสอน 
- การจัดการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีท่ีมีการบูรณาการกับการวิจัย  การบริการวิชาการ

ทางสังคม  และการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
- การควบคุมหัวขอวิทยานิพนธและการคนควาอิสระในระดับบัณฑิตศึกษา  ใหสอดคลองกับ

สาขาวิชาและความกาวหนาของศาสตร 
- การแตงตั้งอาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธและการคนควาอิสระในระดับบัณฑิตศึกษา  ท่ีมีความ

เชี่ยวชาญสอดคลองหรือสัมพันธกับหัวขอวิทยานิพนธ 
- การชวยเหลือ  กํากับ  ติดตามในการทําวิทยานิพนธและการคนควาอิสระ  และการตีพิมพผลงาน

ในระดับบัณฑิตศึกษา  
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 ในการประเมินเพ่ือใหทราบวาอยูในระดับคะแนนใด  ใหพิจารณาในภาพรวมของผลการ
ดําเนินงานท้ังหมด  ท่ีทําใหกระบวนการจัดการเรียนการสอนตอบสนองความแตกตางของผูเรียน  การจัดการ
เรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ  กอใหเกิดผลการเรียนรูบรรลุตามเปาหมาย 
 
เกณฑการประเมิน 

0 1 2 3 4 5 

• ไมมีระบบ 

• ไมมีกลไก 

• ไมมีแนวคิดใน
การกํากับ
ติดตามและ
ปรับปรุง 

• ไมมีขอมูล
หลักฐาน 

• มีระบบ มีกลไก 

• ไมมีการนํา
ระบบกลไกไปสู
การปฏิบัติ/
ดําเนินงาน 

 

• มีระบบ มีกลไก 

• มีการนําระบบ
กลไกไปสูการ
ปฏิบัติ/
ดําเนินงาน 

• มีการประเมิน
กระบวนการ 

• ไมมีการ
ปรับปรุง/พัฒนา
กระบวนการ 

• มีระบบ มีกลไก 

• มีการนําระบบ
กลไกไปสูการ
ปฏิบัติ/
ดําเนินงาน 

• มีการประเมิน
กระบวนการ 

• มีการปรับปรุง/
พัฒนา
กระบวนการ
จากผลการ
ประเมิน 

• มีระบบ มีกลไก 

• มีการนําระบบกลไกไปสู
การปฏิบัติ/ดําเนินงาน 

• มีการประเมิน
กระบวนการ 

• มีการปรับปรุง/พัฒนา
กระบวนการจากผลการ
ประเมิน 

• มีผลจากการปรับปรุง
เห็นชัดเจนเปนรูปธรรม 

• มีระบบ มีกลไก 

• มีการนําระบบกลไก
ไปสูการปฏิบัติ/
ดําเนินงาน 

• มีการประเมิน
กระบวนการ 

• มีการปรับปรุง/พัฒนา
กระบวนการจากผล
การประเมิน 

• มีผลจากการปรับปรุง
เห็นชัดเจนเปนรูปธรรม 

• มีแนวทางปฏบิัติที่ดี
โดยมีหลักฐานเชิง
ประจักษยืนยัน และ
กรรมการผูตรวจ
ประเมินสามารถให
เหตุผลอธิบายการเปน
แนวปฏบิัติที่ดีไดชัดเจน 
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ตัวบงช้ีท่ี 5.3   การประเมินผูเรียน 
 
ชนิดของตัวบงช้ี  กระบวนการ 
 
คําอธิบายตัวบงช้ี 

การประเมินนักศึกษามีจุดมุงหมาย 3 ประการ คือ การประเมินผลนักศึกษาเพ่ือใหขอมูลสารสนเทศ
ท่ีเปนประโยชนตอการปรับปรุงการเรียนการสอนของผูสอน และนําไปสูการพัฒนาการเรียนรูของนักศึกษา 
(Assessment for learning) การประเมินท่ีทําใหนักศึกษาสามารถประเมินตนเองเปน และมีการนําผลการ
ประเมินไปใชในการพัฒนาวิธีการเรียนของตนเองใหม จนเกิดการเรียนรู (Assessment as learning) และ
การประเมินผลการเรียนรูของนักศึกษาท่ีแสดงผลลัพธการเรียนรูท่ีคาดหวังของหลักสูตร (Assessment of 
learning) การประเมินสวนใหญจะใชเพ่ือจุดมุงหมายประการหลัง คือ เนนการไดขอมูลเก่ียวกับสัมฤทธิผล
การเรียนรูของนักศึกษา การจัดการเรียนการสอนจึงควรสงเสริมใหมีการประเมินเพ่ือจุดมุงหมายสองประการ
แรกดวย  ท้ังนี้ ความเหมาะสมของระบบประเมินตองใหความสําคัญกับการกําหนดเกณฑการประเมิน วิธีการ
ประเมินเครื่องมือประเมินท่ีมีคุณภาพ และวิธีการใหเกรดท่ีสะทอนผลการเรียนรูไดอยางเหมาะสม มีการ
กํากับใหมีการประเมินตามสภาพจริง (Authentic assessment) มีการใชวิธีการประเมินท่ีหลากหลาย ใหผล
การประเมินท่ีสะทอนความสามารถในการปฏิบัติงานในโลกแหงความเปนจริง (Real World) และมีวิธีการให
ขอมูลปอนกลับ (Feedback) ท่ีทําใหนักศึกษาสามารถแกไขจุดออนหรือเสริมจุดแข็งของตนเองได ใหผลการ
ประเมินท่ีสะทอนระดับความสามารถท่ีแทจริงของนักศึกษา สําหรับหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ตองให
ความสําคัญกับการวางระบบประเมินวิทยานิพนธ การคนควาอิสระท่ีมีคุณภาพดวย 

ในการรายงานการดําเนินงานตามตัวบงชี้นี้ ใหอธิบายกระบวนการหรือแสดงผลการดําเนินงานใน
ประเด็นท่ีเก่ียวของอยางนอยดังตอไปนี้ 

- การประเมินผลการเรียนรูตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ 
- การตรวจสอบการประเมินผลการเรียนรูของนักศึกษา 
- การกํากับการประเมินการจัดการเรียนการสอนและประเมินหลักสูตร (มคอ.5 มคอ.6 และมคอ.7)  
- การประเมินวิทยานิพนธและการคนควาอิสระในระดับบัณฑิตศึกษา 
 
ในการประเมินเพ่ือใหทราบวาอยูในระดับคะแนนใด  ใหพิจารณาในภาพรวมของผลการดําเนินงาน

ท้ังหมดท่ีสะทอนสภาพจริงดวยวิธีการหรือเครื่องมือประเมินท่ีเชื่อถือได  ใหขอมูลท่ีชวยใหผูสอนและผูเรียนมี
แนวทางในการปรับปรุงพัฒนาการเรียนการสอนตอไป 
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เกณฑการประเมิน 
0 1 2 3 4 5 

• ไมมีระบบ 

• ไมมีกลไก 

• ไมมีแนวคิดใน
การกํากับ
ติดตามและ
ปรับปรุง 

• ไมมีขอมูล
หลักฐาน 

• มีระบบ มีกลไก 

• ไมมีการนํา
ระบบกลไกไปสู
การปฏิบัติ/
ดําเนินงาน 

 

• มีระบบ มีกลไก 

• มีการนําระบบ
กลไกไปสูการ
ปฏิบัติ/
ดําเนินงาน 

• มีการประเมิน
กระบวนการ 

• ไมมีการ
ปรับปรุง/พัฒนา
กระบวนการ 

• มีระบบ มีกลไก 

• มีการนําระบบ
กลไกไปสูการ
ปฏิบัติ/
ดําเนินงาน 

• มีการประเมิน
กระบวนการ 

• มีการปรับปรุง/
พัฒนา
กระบวนการ
จากผลการ
ประเมิน 

• มีระบบ มีกลไก 

• มีการนําระบบกลไกไปสู
การปฏิบัติ/ดําเนินงาน 

• มีการประเมิน
กระบวนการ 

• มีการปรับปรุง/พัฒนา
กระบวนการจากผลการ
ประเมิน 

• มีผลจากการปรับปรุง
เห็นชัดเจนเปนรูปธรรม 

• มีระบบ มีกลไก 

• มีการนําระบบกลไก
ไปสูการปฏิบัติ/
ดําเนินงาน 

• มีการประเมิน
กระบวนการ 

• มีการปรับปรุง/พัฒนา
กระบวนการจากผล
การประเมิน 

• มีผลจากการปรับปรุง
เห็นชัดเจนเปนรูปธรรม 

• มีแนวทางปฏบิัติที่ดี
โดยมีหลักฐานเชิง
ประจักษยืนยัน และ
กรรมการผูตรวจ
ประเมินสามารถให
เหตุผลอธิบายการเปน
แนวปฏบิัติที่ดีไดชัดเจน 
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ตัวบงช้ีท่ี 5.4  ผลการดําเนินงานหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ 
 

ชนิดของตัวบงช้ี  ผลลัพธ 
 
คําอธิบายตัวบงช้ี 

ผลการดําเนินงานของหลักสูตร หมายถึง รอยละของผลการดําเนินงานตามตัวบงชี้การดําเนินงาน
ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาท่ีปรากฎในหลักสูตร (มคอ.2) หมวดท่ี 7 ขอ 7 ท่ีหลักสูตรแตละ
หลักสูตรดําเนินงานไดในแตละปการศึกษา อาจารยประจําหลักสูตรจะเปนผูรายงานผลการดําเนินงาน
ประจําปในแบบรายงานผลการดําเนินการของหลักสูตร (มคอ.7) 
 
เกณฑการประเมิน 

มีการดําเนินงานนอยกวารอยละ 80  ของตัวบงชี้ผลการดําเนินงานท่ีระบุไวในแตละป  มีคาคะแนน
เทากับ 0 

มีการดําเนินงานรอยละ 80  ของตัวบงชี้ผลการดําเนินงานท่ีระบุไวในแตละป  มีคาคะแนนเทากับ 
3.50 

18มีการดําเนินงานรอยละ 80.01-89.99 ของตัวบงชี้ผลการดําเนินงานท่ีระบุไวในแตละป มีคาคะแนน
เทากับ 4.00 

18มีการดําเนินงานรอยละ 90.00-94.99 ของตัวบงชี้ผลการดําเนินงานท่ีระบุไวในแตละป มีคาคะแนน
เทากับ 4.50 

18มีการดําเนินงานรอยละ 95.00-99.99 ของตัวบงชี้ผลการดําเนินงานท่ีระบุไวในแตละป มีคาคะแนน
เทากับ 4.75 

18มีการดําเนินงานรอยละ 100 ของตัวบงชี้ผลการดําเนินงานท่ีระบุไวในแตละป  มีคาคะแนนเทากับ 
5.00 
 
สูตรการคํานวณ 

1)  คํานวณคารอยละผลการดําเนินงานตามตัวบงชี้การดําเนินงานหลักสูตรตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา ตามสูตร 

 
หมายเหตุ : 

คณะกรรมการการอุดมศึกษาไดมีประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง แนวทางการปฏิบัติ 
ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ (ฉบับท่ี 3) พ.ศ.2558 ลงวันท่ี 26 พฤศจิกายน 2558 
ไดกําหนดแนวทางการปฏิบัติตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติเพ่ิมเติมไว ดังนี้ 

ขอ 2 ระบุวา “กรณีท่ีสถาบันอุดมศึกษาจะจัดทํารายละเอียดของรายวิชา รายละเอียดของ
ประสบการณภาคสนาม (ถามี) รายงานผลการดําเนินงานของรายวิชา รายงานผลการดําเนินการของ
ประสบการณภาคสนาม (ถามี) และรายงานผลการดําเนินงานของหลักสูตรในลักษณะอ่ืน สถาบันอุดมศึกษา
สามารถดําเนินการจัดทําระบบเก็บขอมูลรายละเอียดตามแนวทางของ มคอ.3 มคอ.4 มคอ.5 มคอ.6 และ 

 
จํานวนตัวบงชี้ผลการดําเนินงานหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอดุมศึกษาแหงชาติที่ดําเนินการไดจริง   

X  100 
จํานวนตัวบงชี้ผลการดําเนินงานหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติที่ดําเนินงานในปการศึกษานั้น 
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มคอ.7 โดยสามารถปรับเปลี่ยนหัวขอรายละเอียดใหเหมาะสมกับบริบทเฉพาะของสถาบันอุดมศึกษานั้นๆ ได 
ท้ังนี้ ใหคํานึงถึงเจตนารมณของการจัดทํา มคอ.3 มคอ.4 มคอ.5 มคอ.6 และ มคอ.7” 

ขอ 3 ระบุวา “ใหถือวา ตัวบงชี้ผลการดําเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ จํานวน 12 ตัวบงชี้ 
เปนเพียงแนวทางเทานั้น โดยสถาบันอุดมศึกษาสามารถกําหนดตัวบงชี้ผลการดําเนินงานตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิไดเอง ซ่ึงแตละหลักสูตรมีอิสระในการกําหนดตัวบงชี้ผลการดําเนินงานท่ีใชในการติดตาม ประเมิน 
และรายงานคุณภาพของหลักสูตรประจําปท่ีระบุไวในหมวด 1-6 ของแตละหลักสูตร ตามบริบทและ
วัตถุประสงคในการผลิตบัณฑิต ท้ังนี้ ตองไดรับความเห็นชอบหรืออนุมัติจากสภาสถาบันอุดมศึกษา ใน
ระหวางท่ีสถาบันอุดมศึกษายังไมสามารถเสนอขอปรับตัวบงชี้ใหมไดแลวเสร็จ ใหใชตัวบงชี้เดิมกอนได หรือ
หากหลักสูตรใดมีความประสงคกําหนดตัวบงชี้แบบเดิมก็สามารถกระทําได กรณีหลักสูตรมีการปรับตัวบงชี้
ใหม ใหนําเสนอสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษารับทราบในการปรับปรุงหลักสูตรครั้งตอไป” 
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องคประกอบท่ี  6  ส่ิงสนับสนุนการเรียนรู 
 

ในการดําเนินการบริหารหลักสูตร จะตองมีปจจัยท่ีสําคัญอีกประการหนึ่งคือ สิ่งสนับสนุนการเรียนรู 
ซ่ึงประกอบดวย ความพรอมทางกายภาพ ความพรอมดานอุปกรณ ความพรอมดานเทคโนโลยี ความพรอม
ดานการใหบริการ เชน หองเรียน หองปฏิบัติการ หองทําวิจัย อุปกรณการเรียนการสอน หองสมุด การบริการ
เทคโนโลยีสารสนเทศ คอมพิวเตอร Wifi และอ่ืนๆ รวมท้ังการบํารุงรักษาท่ีสงเสริมสนับสนุนใหนักศึกษา
สามารถเรียนรูไดอยางมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ตามมาตรฐานผลการเรียนรูท่ีกําหนดตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ โดยพิจารณารวมกับผลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาและอาจารย 

องคประกอบดานสิ่งสนับสนุนการเรียนรูจะพิจารณาไดจาก 
ตัวบงชี้ท่ี   6.1  สิง่สนับสนุนการเรียนรู 
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ตัวบงช้ีท่ี   6.1  ส่ิงสนับสนุนการเรียนรู 
 
ชนิดของตัวบงช้ี  กระบวนการ 
 
คําอธิบายตัวบงช้ี 

ความพรอมของสิ่งสนับสนุนการเรียนการสอนมีหลายประการ ไดแก ความพรอมทางกายภาพ เชน 
หองเรียน หองปฏิบัติการ ท่ีพักของนักศึกษา ฯลฯ และความพรอมของอุปกรณ  เทคโนโลยี และสิ่งอํานวย
ความสะดวกหรือทรัพยากรท่ีเอ้ือตอการเรียนรู เชน อุปกรณการเรียนการสอน ห'องสมุด หนังสือ ตํารา 
สิ่งพิมพ  วารสาร ฐานขอมูลเพ่ือการสืบคน แหลงเรียนรู สื่ออิเล็คทรอนิกส ฯลฯ สิ่งสนับสนุนเหลานี้ตองมี
ปริมาณเพียงพอและมีคุณภาพพรอมใชงาน ทันสมัยโดยพิจารณาการดําเนินการปรับปรุงพัฒนาจากผลการ
ประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาและอาจารย 

ในการรายงานการดําเนินงานตามตัวบงชี้นี้  ใหอธิบายกระบวนการหรือแสดงผลการดําเนินงานใน
ประเด็นท่ีเก่ียวของอยางนอยดังตอไปนี้ 

- ระบบการดําเนินงานของภาควิชา/คณะ/สถาบันโดยมีสวนรวมของอาจารยประจําหลักสูตรเพ่ือให
มีสิ่งสนับสนุนการเรียนรู 

- จํานวนสิ่งสนับสนุนการเรียนรูท่ีเพียงพอและเหมาะสมตอการจัดการเรียนการสอน 
- กระบวนการปรับปรุงตามผลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาและอาจารยตอสิ่งสนับสนุน

การเรียนรู 
 ในการประเมินเพ่ือใหทราบวาอยูในระดับคะแนนใด  ใหพิจารณาในภาพรวมของผลการดําเนินงาน
ท้ังหมดท่ีสะทอนการจัดเตรียมสิ่งสนับสนุนการเรียนรูท่ีจําเปนตอการเรียนการสอน  และสงผลใหผูเรียน
สามารถเรียนรูไดอยางมีประสิทธิผล 
 

 

เกณฑการประเมิน 
0 1 2 3 4 5 

• ไมมีระบบ 

• ไมมีกลไก 

• ไมมีแนวคิดใน
การกํากับ
ติดตามและ
ปรับปรุง 

• ไมมีขอมูล
หลักฐาน 

• มีระบบ มีกลไก 

• ไมมีการนํา
ระบบกลไกไปสู
การปฏิบัติ/
ดําเนินงาน 

 

• มีระบบ มีกลไก 

• มีการนําระบบ
กลไกไปสูการ
ปฏิบัติ/
ดําเนินงาน 

• มีการประเมิน
กระบวนการ 

• ไมมีการ
ปรับปรุง/พัฒนา
กระบวนการ 

• มีระบบ มีกลไก 

• มีการนําระบบ
กลไกไปสูการ
ปฏิบัติ/
ดําเนินงาน 

• มีการประเมิน
กระบวนการ 

• มีการปรับปรุง/
พัฒนา
กระบวนการ
จากผลการ
ประเมิน 

• มีระบบ มีกลไก 

• มีการนําระบบกลไกไปสู
การปฏิบัติ/ดําเนินงาน 

• มีการประเมิน
กระบวนการ 

• มีการปรับปรุง/พัฒนา
กระบวนการจากผลการ
ประเมิน 

• มีผลจากการปรับปรุง
เห็นชัดเจนเปนรูปธรรม 

• มีระบบ มีกลไก 

• มีการนําระบบกลไก
ไปสูการปฏิบัติ/
ดําเนินงาน 

• มีการประเมิน
กระบวนการ 

• มีการปรับปรุง/พัฒนา
กระบวนการจากผล
การประเมิน 

• มีผลจากการปรับปรุง
เห็นชัดเจนเปนรูปธรรม 

• มีแนวทางปฏบิัติที่ดี
โดยมีหลักฐานเชิง
ประจักษยืนยัน และ
กรรมการผูตรวจ
ประเมินสามารถให
เหตุผลอธิบายการเปน
แนวปฏบิัติที่ดีไดชัดเจน 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

บทที ่5 
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บทที่ 5 
ระบบการประกันคณุภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ 
  
ระดับคณะ 
 ประกอบดวยผลการดําเนินงานระดับหลักสูตร และเพ่ิมเติมตัวบงชี้ท่ีดําเนินการในระดับคณะ 
จํานวน 5 องคประกอบ  13 ตัวบงช้ี  ดังนี้ 
 
องคประกอบในการ
ประกันคุณภาพคณะ 

ตัวบงช้ี เกณฑพิจารณา 

1. การผลิตบัณฑิต 1.1 ผลการบริหารจัดการหลักสูตร
โดยรวม 

คาเฉลี่ยของระดับคุณภาพของหลักสูตรท่ี
คณะรับผิดชอบ 

1.2 อาจารยประจําคณะท่ีมีคุณวุฒิ
ปริญญาเอก 

รอยละของอาจารยประจําคณะท่ีมีคุณวุฒิ
ปริญญาเอก 

1.3 อาจารยประจําคณะท่ีดํารงตําแหนง
ทางวิชาการ 

รอยละของอาจารยประจําคณะท่ีดํารง
ตําแหนงทางวิชาการ 

1.4 จํานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเทาตอ
จํานวนอาจารยประจํา 

สัดสวนจํานวนนักศึกษาเต็มเวลาตอ
อาจารยประจํา 

1.5 การบริการนักศึกษาระดับปริญญาตรี มีเกณฑมาตรฐาน  6  ขอ 
1.6 กิจกรรมนักศึกษาระดับปริญญาตรี มีเกณฑมาตรฐาน  6  ขอ 

2. การวิจัย 2.1 ระบบและกลไกการบริหารและ
พัฒนางานวิจัยหรืองานสรางสรรค 

มีเกณฑมาตรฐาน  6  ขอ 

2.2 เงินสนับสนุนงานวิจัยและงาน
สรางสรรค 

เงินสนับสนุนงานวจิัยและงานสรางสรรค
ท้ังภายในและภายนอกตอจํานวนอาจารย
ประจาํและนักวิจัย 

2.3 ผลงานทางวิชาการของอาจารย
ประจาํและนักวิจัย 

ผลงานทางวิชาการทุกประเภทตอของ
อาจารยประจําและนักวิจัย 

3. การบริการวิชาการ 3.1 การบริการวิชาการแกสังคม มีเกณฑมาตรฐาน  6  ขอ 
3.2 ระบบและกลไกการพัฒนาทองถ่ิน มีเกณฑมาตรฐาน  5  ขอ 

3.3 จํานวนโครงการบริการวิชาการเพ่ือ
พัฒนาทองถ่ินภายใตศาสตร
พระราชาในการพัฒนาทองถ่ิน ท่ี
เขมแข็งและยั่งยืน 

 

รอยละของโครงการบริการวิชาการเพ่ือ
พัฒนาทองถ่ินภายใตศาสตรพระราชาใน
การพัฒนาทองถ่ิน ท่ีเขมแข็งและยั่งยืน 

4. การทํานุบํารุงศิลปะ
และวัฒนธรรม 

4.1 ระบบและกลไกการทํานุบํารุงศิลปะ
และวัฒนธรรม 

มีเกณฑมาตรฐาน  7  ขอ 
 

4.2 การอนุรักษ ฟนฟู สืบทอด และ
เผยแพรวัฒนธรรม/ภูมิปญญาทองถ่ิน 

มีเกณฑมาตรฐาน  5  ขอ 
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องคประกอบในการ
ประกันคุณภาพคณะ 

ตัวบงช้ี เกณฑพิจารณา 

5. การบริหารจัดการ 5.1 การบริหารของคณะเพ่ือการกํากับ
ติดตามผลลัพธตามพันธกิจ กลุม
สถาบนั และเอกลักษณของคณะ 

มีเกณฑมาตรฐาน  7  ขอ 
 

5.2 ระบบกํากับการประกันคุณภาพ
หลักสูตร 

มีเกณฑมาตรฐาน  5  ขอ 
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องคประกอบท่ี  1  การผลิตบัณฑิต 
 

พันธกิจท่ีสําคัญท่ีสุดของสถาบันอุดมศึกษา คือ การผลิตบัณฑิต หรือการจัดกิจกรรมการเรียน     
การสอนใหผูเรียนมีความรูในวิชาการและวิชาชีพ มีคุณลักษณะตามหลักสูตรท่ีกําหนด การเรียนการสอนใน
ยุคปจจุบันใชหลักการของการจัดกระบวนการเรียนรูท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ*ดังนั้น*พันธกิจดังกลาวจึง
เก่ียวของกับการบริหารจัดการหลักสูตรและการเรียนการสอน*เริ่มตั้งแตการกําหนดปจจัยนําเขาท่ีได
มาตรฐานตามท่ีกําหนด ประกอบดวยการมีอาจารยท่ีมีปริมาณและคุณภาพตามมาตรฐานหลักสูตร            
มีกระบวนการบริหารจัดการการเรียนการสอนท่ีอาศัยหลักการรวมมือรวมพลังของทุกฝายท่ีเก่ียวของท้ัง
ภายในและภายนอกสถาบัน 
 
 ตัวบงชี้ จํานวน  6  ตัวบงชี้  คือ 
  ตัวบงชี้ท่ี  1.1  ผลการบริหารจัดการหลักสูตรโดยรวม 
  ตัวบงชี้ท่ี  1.2 อาจารยประจําคณะท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอก 
  ตัวบงชี้ท่ี  1.3 อาจารยประจําคณะท่ีดํารงตําแหนงทางวิชาการ 
  ตัวบงชี้ท่ี  1.4 จํานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเทาตอจํานวนอาจารยประจํา 
  ตัวบงชี้ท่ี  1.5 การบริการนักศึกษาระดับปริญญาตรี 
  ตัวบงชี้ท่ี  1.6 กิจกรรมนักศึกษาระดับปริญญาตรี 
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ตัวบงช้ีท่ี  1.1  ผลการบริหารจัดการหลักสูตรโดยรวม 
 
ชนิดตัวบงช้ี  ผลลัพธ 
 
คําอธิบายตัวบงช้ี 

ผลการดําเนินการของทุกหลักสูตรในคณะ ซ่ึงสามารถสะทอนคุณภาพของบัณฑิตในหลักสูตรท่ี 
คณะรับผิดชอบ 
 
เกณฑการประเมิน 
 คาเฉลี่ยของระดับคุณภาพของหลักสูตรท่ีคณะรับผิดชอบ 
 
สูตรการคํานวณ   
 

คะแนนท่ีได  =    
 
 
หมายเหตุ :  

- หลักสูตรท่ีไดรับการรับรองโดยระบบอ่ืนๆ ตามท่ีคณะกรรมการประกันคุณภาพภายใน
ระดับอุดมศึกษาเห็นชอบ ไมตองนําคะแนนการประเมินของหลักสูตรนั้นมาคํานวณในตัวบงชี้นี้   
แตตองรายงานผลการรับรองตามระบบนั้นๆ ในตัวบงชี้นี้ใหครบถวน 

- ในการคํานวณคาคะแนน หากหลักสูตรใชระบบอ่ืนท่ีไมใชของ สกอ. ไมตองนํามาคํานวณท้ังตัวตั้ง
ตัวหาร 

- ทุกหลักสูตรท่ีมีการจัดการเรียนการสอน (แมวาจะเปนหลักสูตรท่ีขอปดดําเนินการแลวแตยังมี
นักศึกษาคงคางอยู) ใหนํามาคํานวณดวยท้ังตัวตั้งและตัวหาร โดยใชเฉพาะตัวบงชี้ท่ีเก่ียวของ
เทานั้น 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
ผลรวมของคาคะแนนประเมินของทุกหลักสูตร 

 
จํานวนหลักสตูรท้ังหมดท่ีคณะรับผิดชอบ 
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ตัวบงช้ีท่ี  1.2  อาจารยประจําคณะท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอก 
 
ชนิดตัวบงช้ี  ปจจัยนําเขา 
 
คําอธิบายตัวบงช้ี 

การศึกษาระดับอุดมศึกษาถือเปนการศึกษาระดับสูงสุดท่ีตองการบุคลากรท่ีมีความรูความสามารถ 
และความลุมลึกทางวิชาการ เพ่ือปฏิบัติพันธกิจสําคัญของสถาบันในการผลิตบัณฑิต ศึกษาวิจัยเพ่ือติดตาม
ความกาวหนาทางวิชาการและการพัฒนาองคความรู ดังนั้นคณะจึงควรมีอาจารยท่ีมีระดับคุณวุฒิทาง
การศึกษาท่ีตรงหรือสัมพันธกับหลักสูตรท่ีเปดสอนในสัดสวนท่ีเหมาะสมกับพันธกิจ หรือจุดเนนของหลักสูตร 

 
เกณฑการประเมิน 
 โดยการแปลงคารอยละของอาจารยประจําคณะท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอกเปนคะแนนระหวาง  0 - 5  
 

1. เกณฑเฉพาะสถาบันกลุม ข และ ค2 
คารอยละของอาจารยประจําคณะท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอกท่ีกําหนดใหเปนคะแนนเต็ม 5 = 

รอยละ 40  ข้ึนไป 
 
สูตรการคํานวณ  

1. คํานวณคารอยละของอาจารยประจําคณะท่ีมีวุฒิปริญญาเอก ตามสูตร 
 

 
จํานวนอาจารยประจําคณะท่ีมีคณุวุฒิปริญญาเอก 

X 100 
จํานวนอาจารยประจําคณะท้ังหมด 

 
2. แปลงคารอยละท่ีคํานวณไดในขอ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5   

 
คะแนนท่ีได    =   

 
หมายเหตุ : 

1. คุณวุฒิปริญญาเอกพิจารณาจากระดับคุณวุฒิท่ีไดรับหรือเทียบเทา  ตามหลักเกณฑการพิจารณา
คุณวุฒิของกระทรวงศึกษาธิการ  กรณีท่ีมีการปรับวุฒิการศึกษาใหมีหลักฐานการสําเร็จการศึกษาภายใน  
รอบปการศึกษานั้น  ท้ังนี้ อาจใชคุณวุฒิอ่ืนเทียบเทาคุณวุฒิปริญญาเอกไดสําหรับกรณีท่ีบางสาขาวิชาชีพมี
คุณวุฒิอ่ืนท่ีเหมาะสมกวา ท้ังนี้ตองไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

2. การนับจํานวนอาจารยประจํา ใหนับตามปการศึกษาและนับท้ังท่ีปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาตอ 
ในกรณี ท่ีมีอาจารยบรรจุใหมใหคํานวณตามเกณฑอาจารยประจําท่ีระบุในคําชี้แจงเก่ียวกับการนับจํานวน
อาจารยประจําและนักวิจัย 

 
 

 
 

 
รอยละของอาจารยประจําคณะท่ีมีคุณวุฒิปรญิญาเอก 

X  5 
รอยละของอาจารยประจําคณะท่ีมีคุณวุฒิปรญิญาเอกท่ีกําหนดใหเปนคะแนนเตม็ 5 
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ตัวบงช้ีท่ี  1.3  อาจารยประจําคณะท่ีดํารงตําแหนงทางวิชาการ 
 
ชนิดตัวบงช้ี  ปจจัยนําเขา 
 
คําอธิบายตัวบงช้ี 

สถาบันอุดมศึกษาถือเปนขุมปญญาของประเทศ และมีความรับผิดชอบท่ีจะตองสงเสริมใหอาจารยใน
สถาบันทําการศึกษาวิจัยเพ่ือแสวงหาและพัฒนาองคความรูในศาสตรสาขาวิชาตางๆ อยางตอเนื่อง เพ่ือ
นําไปใชในการเรียนการสอน  รวมท้ังการแกไขปญหาและพัฒนาประเทศ การดํารงตําแหนงทางวิชาการเปน
สิ่งสะทอนการปฏิบัติงานดังกลาวของอาจารยตามพันธกิจ 
 
เกณฑการประเมิน 
 โดยการแปลงคารอยละของอาจารยประจําคณะท่ีดํารงตําแหนงทางวิชาการเปนคะแนนระหวาง  0 - 5  
 

1. เกณฑเฉพาะสถาบันกลุม ข และ ค2 
คารอยละของอาจารยประจําคณะท่ีดํารงตําแหนงผูชวยศาสตราจารย รองศาสตราจารยและ

ศาสตราจารยรวมกัน ท่ีกําหนดใหเปนคะแนนเต็ม 5 = รอยละ 60  ข้ึนไป 
 
สูตรการคํานวณ  

1. คํานวณคารอยละของอาจารยประจําคณะท่ีดํารงตําแหนงทางวิชาการ ตามสูตร 
 

 
จํานวนอาจารยประจําคณะท่ีดํารงตําแหนงทางวิชาการ 

X 100 
จํานวนอาจารยประจําคณะท้ังหมด 

 
2. แปลงคารอยละท่ีคํานวณไดในขอ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5   

 
คะแนนท่ีได =   

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
รอยละของอาจารยประจําคณะท่ีดํารงตําแหนงทางวิชาการ 

X  5 
รอยละของอาจารยประจําคณะท่ีดํารงตําแหนงทางวิชาการท่ีกําหนดใหเปนคะแนนเต็ม 5 
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ตัวบงช้ีท่ี  1.4  จํานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเทาตอจํานวนอาจารยประจํา 
 
ชนิดตัวบงช้ี  ปจจัยนําเขา 
 
คําอธิบายตัวบงช้ี 

ปจจัยสําคัญประการหนึ่งสําหรับการจัดการการศึกษาระดับอุดมศึกษา คือสัดสวนของนักศึกษาตอ
อาจารย ท่ีจะตองสอดคลองกับศาสตรในแตละสาขาวิชาและลักษณะการเรียนการสอน รวมท้ังมีความ
เชื่อมโยงไปสูการวางแผนตางๆ เชน การวางแผนอัตรากําลัง ภาระงานอาจารย เปาหมายการผลิตบัณฑิต 
ดังนั้น คณะจึงควรมีจํานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเทาตอจํานวนอาจารยประจําท่ีปฏิบัติงานจริงไมเกิน
จํานวนเหมาะสม 

 
เกณฑการประเมิน 
 ในกรณีท่ีจํานวนนักศึกษาเต็มเวลาตออาจารยประจํานอยกวาหรือเทากับเกณฑมาตรฐานกําหนด  
เปนคะแนน 5  
 ในกรณีท่ีจํานวนนักศึกษาเต็มเวลาตออาจารยประจํามากกวาเกณฑมาตรฐาน ใหคํานวณหาคาความ
แตกตางระหวางจํานวนนักศึกษาเต็มเวลาตออาจารยประจํากับเกณฑมาตรฐาน และนําคาความแตกตางมา
พิจารณาดังนี้  
 คาความแตกตางของจํานวนนักศึกษาเต็มเวลาตออาจารยประจําท่ีสูงกวาเกณฑมาตรฐานตั้งแต   
รอยละ 20 กําหนดเปนคะแนน 0 
 คาความแตกตางของจํานวนนักศึกษาเต็มเวลาตออาจารยประจําท่ีสูงกวาเกณฑมาตรฐานตั้งแต   
รอยละ 0.01 และไมเกินรอยละ 20 กําหนดเปนคะแนน 0 ใหนํามาเทียบบัญญัติไตรยางศตามสูตรเพ่ือเปน
คะแนนของหลักสูตรนั้นๆ  
 
สูตรการคํานวณจํานวนนักศกึษาเต็มเวลาเทียบเทา 

1. คํานวณคาหนวยกิตนักศึกษา (Student Credit Hours : SCH) ซ่ึงก็คือ ผลรวมของผลคูณ
ระหวางจํานวนนักศึกษาท่ีลงทะเบียนเรียนกับจํานวนหนวยกิตแตละรายวิชาท่ีเปดสอนทุก
รายวิชาตลอดปการศึกษา รวบรวมหลังจากนักศึกษาลงทะเบียนแลวเสร็จ (หมดกําหนดเวลาการ
เพ่ิม-ถอน) โดยมีสูตรการคํานวณดังนี้ 

   SCH      =    ∑ ni ci   
    เม่ือ ni     =    จํานวนนักศึกษาท่ีลงทะเบียนในวิชาท่ี i 
             Ci     =    จํานวนหนวยกิตของวิชาท่ี i 
 

2. คํานวณคา FTES โดยใชสูตรคํานวณดังนี้ 
 
 
จํานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเทาตอป (FTES)  =

                                                             
 

 

Student Credit Hours  (SCH)  ท้ังป 
 จํานวนหนวยกิตตอปการศึกษาตามเกณฑมาตรฐานการลงทะเบียนใน

ระดับปริญญาน้ัน ๆ 
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การปรับจํานวนในระหวางปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาใหมีการปรับคาจํานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเทา
ในระดับบัณฑิตศึกษาใหเปนระดับปริญญาตรี  เพ่ือนํามารวมคํานวณหาสัดสวนจํานวนนักศึกษาเต็มเวลาตอ
อาจารยประจํา 
 

นักศึกษาเต็มเวลาในหนวยนับปริญญาตรี 
1. กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ 
2. กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรกายภาพ 
3. กลุมสาขาวิชามนุษยศาสตรและสงัคมศาสตร 

=  FTES  ระดับปริญญาตรี + FTES  ระดับบัณฑิตศึกษา 
=  FTES  ระดับปริญญาตรี + (2 x FTES  ระดับบัณฑติศึกษา) 
=  FTES  ระดับปริญญาตรี + (1.8 x FTES  ระดับบัณฑิตศึกษา) 

 
สัดสวนจํานวนนักศึกษาเต็มเวลาตออาจารยประจําแยกตามกลุมสาขา 

กลุมสาขา สัดสวนจํานวนนกัศึกษาเต็ม
เวลาตออาจารยประจํา 

1. วิทยาศาสตรสุขภาพ 
- แพทยศาสตร 
- พยาบาลศาสตร 

8 : 1 
4 : 1 
6 : 1 

2. วิทยาศาสตรกายภาพ 20 : 1 
3. วิศวกรรมศาสตร 20 : 1 
4. สถาปตยกรรมศาสตรและการผังเมือง 8 : 1 
5. เกษตร ปาไมและประมง 20 : 1 
6. บริหารธุรกิจ  พาณิชยศาสตร บัญชี การจัดการ การทองเท่ียว เศรษฐศาสตร 25 : 1 
7. นิติศาสตร 50 : 1 
8. ครุศาสตร/ศึกษาศาสตร 30 : 1 
9. ศิลปกรรมศาสตร วิจิตรศลิปและประยุกตศิลป 8 : 1 
10. สังคมศาสตร/มนุษยศาสตร 25 : 1 

 
สูตรการคํานวณ 

1) คํานวณหาคาความแตกตางจากเกณฑมาตรฐานและนํามาคิดเปนคารอยละ ตามสูตร 
 

2) นําคารอยละจากขอ 1 มาคํานวณคะแนนดังนี ้
2.1) คารอยละท่ีนอยกวาหรือเทากับรอยละ 0  คิดเปน 5 คะแนน 
2.2) คารอยละท่ีมากกวาหรือเทากับรอยละ 20  คิดเปน 0 คะแนน 
2.3) คารอยละท่ีมากกวารอยละ  0  แตนอยกวารอยละ 20  ใหนํามาคิดคะแนนดังนี้   
 
คะแนนท่ีได  = 
 
 
 
 
 

 
สัดสวนจํานวนนกัศึกษาเต็มเวลาตอจํานวนอาจารยประจําที่ทีเ่ปนจริง -  สัดสวนจํานวนนกัศึกษาเต็มตอจํานวนอาจารยประจําเวลาตามเกณฑมาตรฐาน 

X 100 
สัดสวนจํานวนนกัศึกษาเต็มเวลาตอจํานวนอาจารยประจําตามเกณฑมาตรฐาน 

       5  - (คารอยละท่ีคํานวณไดจาก 2.3) 
 

4 
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ตัวอยางการคํานวณ 
 จํานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเทาตอปการศึกษา (FTES) ของหลักสูตรหนึ่งทางดานสังคมศาสตร/
มนุษยศาสตร = 24 
คาความแตกตางจากเกณฑมาตรฐาน =                              = รอยละ -4 ไดคะแนน 5 คะแนน 

 
 

จํานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเทาตอปการศึกษา (FTES) ของหลักสูตรหนึ่งทางดานสังคมศาสตร/
มนุษยศาสตร = 32 
คาความแตกตางจากเกณฑมาตรฐาน =     = รอยละ 28 ไดคะแนน 0 คะแนน 

 
 

จํานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเทาตอปการศึกษา (FTES) ของหลักสูตรหนึ่งทางดานสังคมศาสตร/
มนุษยศาสตร = 28 
คาความแตกตางจากเกณฑมาตรฐาน =     = รอยละ 12  
 
 
     คะแนน   = 
 
 

 
หมายเหตุ : 

- การคิดคา FTES กรณีหลักสูตรท่ีสภาวิชาชีพกําหนดสัดสวนจํานวนนักศึกษาตออาจารยประจําไม
ตรงกับสัดสวนท่ีกําหนดไวในคูมือการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับอุดมศึกษา พ.ศ.2557
ใหสถาบันอุดมศึกษายึดตามสัดสวนท่ีสภาวิชาชีพกําหนด 

- กรณีท่ีคณะมีหลายกลุมสาขา ตองแยกอาจารยประจําวาอยูกลุมสาขาใดกอนนํามาหาคาคะแนน
ของแตละกลุม แลวนํามาคิดคะแนนเฉลี่ยเปนของคณะ 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
24 – 25 

X 100 
25 

 
32 – 25 

X 100 
25 

 
28 – 25 

X 100 
25 

5 - (12) =   5 - 3  = 2 คะแนน 
4 
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ตัวบงช้ีท่ี  1.5  การบริการนักศึกษาระดับปริญญาตรี 
 
ชนิดตัวบงช้ี  กระบวนการ 
 
คําอธิบายตัวบงช้ี 

คณะควรจัดบริการดานตางๆ ใหนักศึกษาและศิษยเกาในกิจกรรมท่ีเปนประโยชน7กับนักศึกษาเพ่ือ
การดํารงชีวิตอยางมีความสุขและคุมคาในระหวางการใชชีวิตในคณะ ตั้งแตการใหคําปรึกษา ท้ังดานวิชาการ
และการใชชีวิต จัดบริการขอมูลหนวยงานท่ีใหบริการ เชน ทุนกูยืมการศึกษา แหลงทุนการศึกษาตอ       
การบริการจัดหางานแหลงขอมูลการฝกประสบการณวิชาชีพ การเตรียมความพรอมเพ่ือการทํางานเม่ือสําเร็จ
การศึกษา ขอมูลขาวสารความเคลื่อนไหวในและนอกสถาบันท่ีจําเปนแกนักศึกษาและศิษยเกา โดยการ
ใหบริการท้ังหมดตองใหความสําคัญกับการบริการท่ีมีคุณภาพและเกิดประโยชนแกผูรับบริการอยางแทจริง 
 
เกณฑมาตรฐาน 
 1. จัดบริการใหคําปรึกษาทางวิชาการ และการใชชีวิตแกนักศึกษาในคณะ 
 2. มีการใหขอมูลของหนวยงานท่ีใหบริการ  กิจกรรมพิเศษนอกหลักสูตร  แหลงงานท้ังเต็มเวลาและ
นอกเวลาแกนักศึกษา 
 3. จัดกิจกรรมเตรียมความพรอมเพ่ือการทํางานเม่ือสําเร็จการศึกษาแกนักศึกษา 
 4. ประเมินคุณภาพของการจัดกิจกรรมและการจัดการบริการในขอ 1-3 ทุกขอไมต่ํากวา 3.51  จาก
คะแนนเต็ม 5 
 5. นําผลการประเมินจากขอ 4 มาปรับปรุงพัฒนาการใหบริการและการใหขอมูล  เพ่ือสงใหผลการ
ประเมินสูงข้ึนหรือเปนไปตามความคาดหวังของนักศึกษา 
 6. ใหขอมูลและความรูท่ีเปนประโยชนในการประกอบชีพแกศิษยเกา 

 
เกณฑการประเมิน 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการดําเนินการ 
1 ขอ 

มีการดําเนินการ 
2 ขอ 

มีการดําเนินการ 
3-4 ขอ 

มีการดําเนินการ 
5 ขอ 

มีการดําเนินการ 
6 ขอ 
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ตัวบงช้ีท่ี  1.6  กิจกรรมนักศึกษาระดับปริญญาตรี 
 
ชนิดตัวบงช้ี  กระบวนการ 
 
คําอธิบายตัวบงช้ี 

คณะตองสงเสริมใหมีการจัดกิจกรรมนักศึกษาตางๆ อยางเหมาะสมและครบถวน กิจกรรมนักศึกษา 
หมายถึงกิจกรรมเสริมหลักสูตรท่ีดําเนินการท้ังโดยคณะและโดยองคกรนักศึกษา เปนกิจกรรมท่ีผูเขารวมจะมี
โอกาสไดรับการพัฒนาสติปญญา สังคม อารมณ รางกาย และคุณธรรมจริยธรรม โดยสอดคลองกับ
คุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงค ท่ีประกอบดวยมาตรฐานผลการเรียนรูตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแหงชาต ิ 
5 ประการ ไดแก (1) คุณธรรม จริยธรรม (2) ความรู (3) ทักษะทางปญญา (4) ทักษะความสัมพันธระหวาง
บุคคลและความรับผิดชอบ (5) ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสารและการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 
และคุณลักษณะของบัณฑิตท่ีพึงประสงคท่ี คณะ สถาบัน และสภา/องคกรวิชาชีพไดกําหนดเพ่ิมเติม 
ตลอดจนสอดคลองกับความตองการของผูใชบัณฑิต และนําหลัก PDSA / PDCA (Plan, Do, Study/Check, 
Act) ไปใชในชีวิตประจําวันเปนการพัฒนาคุณภาพนักศึกษาอยางยั่งยืน 
 
เกณฑมาตรฐาน 
 1. จัดทําแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาในภาพรวมของคณะโดยใหนักศึกษามีสวนรวมในการ
จัดทําแผนและการจัดกิจกรรม 
 2. ในแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา  ใหดําเนินกิจกรรมท่ีสงเสริมคุณลักษณะบัณฑิตตาม
มาตรฐานผลการเรียนรูตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแหงชาติ 5 ประการ  ใหครบถวนประกอบดวย 
  (1) คุณธรรม จริยธรรม 
  (2) ความรู 
  (3) ทักษะทางปญญา 
  (4) ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ 
  (5) ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข  การสื่อสารและการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 3. จัดกิจกรรมใหความรูและทักษะการประกันคุณภาพแกนักศึกษา 
 4. ทุกกิจกรรมท่ีดําเนินการ  มีการประเมินผลความสําเร็จตามวัตถุประสงคของกิจกรรมและนําผล
การประเมินมาปรับปรุงการดําเนินงานครั้งตอไป 
 5. ประเมินความสําเร็จตามวัตถุประสงคของแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา 
 6. นําผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือปรบัปรุงการจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนานักศึกษา 
 
เกณฑการประเมิน 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการดําเนินการ 
1 ขอ 

มีการดําเนินการ 
2 ขอ 

มีการดําเนินการ 
3-4 ขอ 

มีการดําเนินการ 
5 ขอ 

มีการดําเนินการ 
6 ขอ 
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องคประกอบท่ี  2  การวิจัย 
 

สถาบันอุดมศึกษาแตละแหงอาจมีจุดเนนในเรื่องการวิจัยท่ีแตกตางกันข้ึนกับสภาพแวดลอมและ
ความพรอมของแตละสถาบัน อยางไรก็ตาม ทุกสถาบันอุดมศึกษาจําเปนตองมีพันธกิจนี้เปนสวนหนึ่งของ  
พันธกิจสถาบัน ดังนั้น จึงตองมีระบบและกลไกควบคุมใหสามารถดําเนินการในพันธกิจดานนี้อยางมี
ประสิทธิภาพและคุณภาพตามจุดเนนเฉพาะของแตละสถาบัน เพ่ือใหไดผลงานวิจัยและงานสรางสรรคท่ีเกิด
ประโยชน  การวิจัยจะประสบความสําเร็จและเกิดประโยชนจําเปนตองมีสวนประกอบท่ีสําคัญ 3 ประการ คือ 
1) สถาบันตองมีแผนการวิจัย มีระบบและกลไก ตลอดจนมีการสนับสนุนทรัพยากรใหสามารถดําเนินการได
ตามแผน 2) คณาจารยมีสวนรวมในการวิจัยอยางเขมแข็ง   โดยบูรณาการงานวิจัยกับการจัดการเรียน   การ
สอน และพันธกิจดานอ่ืนๆ ของสถาบัน และ 3) ผลงานวิจัยมีคุณภาพมีประโยชน สนองยุทธศาสตรของชาติ
และมีการเผยแพรอยางกวางขวาง 

 
ตัวบงชี้  จํานวน  3  ตัวบงชี้  คือ 
 ตัวบงชี้ท่ี  2.1  ระบบและกลไกการบริหารและพัฒนางานวิจัยหรอืงานสรางสรรค 
 ตัวบงชี้ท่ี  2.2  เงินสนับสนุนงานวจิัยและงานสรางสรรค 
 ตัวบงชี้ท่ี  2.3  ผลงานวิชาการของอาจารยประจําและนักวิจัย 
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ตัวบงช้ีท่ี  2.1  ระบบและกลไกการบริหารและพัฒนางานวิจัยหรืองานสรางสรรค 
 
ชนิดตัวบงช้ี  กระบวนการ 
 
คําอธิบายตัวบงช้ี 

สถาบันอุดมศึกษาตองมีการบริหารจัดการงานวิจัยและงานสรางสรรคท่ีมีคุณภาพโดยมีแนวทางการ
ดําเนินงานท่ีเปนระบบและมีกลไกสงเสริมสนับสนุนครบถวนเพ่ือใหสามารถดําเนินการไดตามแผนท่ีกําหนดไว 
ท้ังการสนับสนุนดานการจัดหาแหลงทุนวิจัยและการจัดสรรทุนวิจัยจากงบประมาณของสถาบันใหกับบุคลากร 
สงเสริมพัฒนาสมรรถนะแกอาจารยและนักวิจัย การสนับสนุนทรัพยากรท่ีจําเปนซ่ึงรวมถึงทรัพยากรบุคคล 
ทรัพยากรการเงินเครื่องมืออุปกรณท่ีเก่ียวของตางๆ  ตลอดจนจัดระบบสรางขวัญและกําลังใจแกนักวิจัยอยาง
เหมาะสม  ตลอดจนมีระบบและกลไกเพ่ือชวยในการคุมครองสิทธิ์ของงานวิจัยหรืองานสรางสรรคท่ีนําไปใช
ประโยชน 

 
เกณฑมาตรฐาน 
 1. มีระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารงานวิจัยท่ีสามารถนําไปใชประโยชนในการบริหารงานวิจัยหรือ
งานสรางสรรค 
 2. สนับสนุนพันธกิจดานการวิจัยหรืองานสรางสรรคในประเด็นตอไปนี้ 
  -  หองปฏิบัติการหรือหองปฏิบัติงานสรางสรรค  หรือหนวยวิจัย หรือศูนยเครื่องมือหรือ
ศูนยใหคําปรึกษาและสนับสนุนการวิจัยหรืองานสรางสรรค   
  -  หองสมุดหรือแหลงคนควาขอมูลสนับสนุนการวิจัยหรืองานสรางสรรค 
  -  สิ่งอํานวยความสะดวกหรือการรักษาความปลอดภัยในการวิจัยหรือการผลิตงาน
สรางสรรค  เชน  ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ  ระบบรักษาความปลอดภัยในหองปฏิบัติการ 
  -  กิจกรรมวิชาการท่ีสงเสริมงานวิจัยหรืองานสรางสรรค เชน การจัดประชุมวิชาการ     
การจัดแสดงานสรางสรรค  การจัดใหมีศาสตราจารยอาคันตุกะหรือศาสตราจารยรับเชิญ (Visiting Professor) 
 3. จัดสรรงบประมาณ  เพ่ือเปนทุนวิจัยหรืองานสรางสรรค 
 4. จัดสรรงบประมาณเพ่ือสนับสนุนการเผยแพรผลงานวิจัยหรืองานสรางสรรคในการประชุมวิชาการ
หรือการตีพิมพในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติ 
 5. มีการพัฒนาสมรรถนะอาจารยและนักวิจัย มีการสรางขวัญและกําลังใจตลอดจนยกยองอาจารย
และนักวิจัยท่ีมีผลงานวิจัยหรืองานสรางสรรคดีเดน 
 6. มีระบบและกลไกเพ่ือชวยในการคุมครองสิทธิ์ของงานวิจัยหรืองานสรางสรรคท่ีนําไปใชประโยชน
และดําเนินการตามระบบท่ีกําหนด 
 
เกณฑการประเมิน 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการดําเนินการ 
1 ขอ 

มีการดําเนินการ 
2 ขอ 

มีการดําเนินการ 
3-4 ขอ 

มีการดําเนินการ 
5 ขอ 

มีการดําเนินการ 
6 ขอ 
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ตัวบงช้ีท่ี  2.2  เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสรางสรรค 
 
ชนิดตัวบงช้ี  ปจจัยนําเขา 
 
คําอธิบายตัวบงช้ี 

ปจจัยสําคัญท่ีสงเสริมสนับสนุนใหเกิดการผลิตงานวิจัยหรืองานสรางสรรคในสถาบันอุดมศึกษา คือ
เงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสรางสรรค ดังนั้น สถาบันอุดมศึกษาจึงตองจัดสรรเงินจากภายในสถาบันและท่ี
ไดรับจากภายนอกสถาบันเพ่ือสนับสนุนการทําวิจัยหรืองานสรางสรรคอยางมีประสิทธิภาพตามสภาพแวดลอม
และจุดเนนของสถาบัน 

นอกจากนั้นเงินทุนวิจัยหรืองานสรางสรรคท่ีคณะไดรับจากแหลงทุนภายนอกสถาบันยังเปนตัวบงชี้ท่ี
สําคัญ ท่ีแสดงถึงศักยภาพดานการวิจัยของคณะ โดยเฉพาะคณะท่ีอยูในกลุมท่ีเนนการวิจัย 
 
เกณฑการประเมิน   

โดยการแปลงจํานวนเงินตอจํานวนอาจารยประจําและนักวิจัยประจําเปนคะแนนระหวาง 0 - 5 
 
 เกณฑเฉพาะสถาบันกลุม ข และ ค 2   จําแนกเปน 3 กลุมสาขาวิชา 

กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสรางสรรคจากภายในและภายนอกสถาบันท่ีกําหนดให 

เปนคะแนนเต็ม 5 = 60,000 บาทข้ึนไปตอคน 
 

กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ 
จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสรางสรรคจากภายในและภายนอกสถาบันท่ีกําหนดให 

เปนคะแนนเต็ม 5 = 50,000 บาทข้ึนไปตอคน 
 

กลุมสาขาวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 
จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสรางสรรคจากภายในและภายนอกสถาบันท่ีกําหนดให 

เปนคะแนนเต็ม 5 = 25,000 บาทข้ึนไปตอคน 
 
สูตรการคํานวณ  

1. คํานวณจํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสรางสรรคจากภายในและภายนอกสถาบันตอ
จํานวนอาจารยประจําและนักวิจัยประจํา 
 
จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยฯ   =   
 
 

2. แปลงจํานวนเงินท่ีคํานวณไดในขอ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 
 
คะแนนท่ีได     =   
 

 
จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจยัฯจากภายในและภายนอก 

 
จํานวนอาจารยประจําและนักวิจยัประจํา 

 
จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจยัฯจากภายในและภายนอก 

X  5 
จํานวนอาจารยประจําและนักวิจยัประจํา 
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สรุปคะแนนท่ีไดในระดับคณะ 
คะแนนท่ีไดในระดับคณะ = คาเฉลี่ยของคะแนนท่ีไดของทุกกลุมสาขาวิชาในคณะ 
 

หมายเหตุ 
1. จํานวนอาจารยและนักวิจัยใหนับตามปการศึกษา*และนับเฉพาะท่ีปฏิบัติงานจริงไมนับรวม       

ผูลาศึกษาตอ 
2. ใหนับจํานวนเงินท่ีมีการลงนามในสัญญารับทุนในปการศึกษาหรือปงบประมาณหรือปปฏิทินนั้นๆ 

ไมใชจํานวนเงินท่ีเบิกจายจริง 
3. กรณีท่ีมีหลักฐานการแบงสัดสวนเงินสนับสนุนงานวิจัย ซ่ึงอาจเปนหลักฐานจากแหลงทุนหรือ

หลักฐานจากการตกลงรวมกันของสถาบันท่ีรวมโครงการ ใหแบงสัดสวนเงินตามหลักฐานท่ีปรากฏ กรณีท่ีไมมี
หลักฐาน ใหแบงเงินตามสัดสวนผูรวมวิจัยของแตละคณะ 

4. การนับจํานวนเงินสนับสนุนโครงการวิจัย สามารถนับเงินโครงการวิจัยสถาบันท่ีไดลงนามใน
สัญญารับทุนโดยอาจารยประจําหรือนักวิจัย*แตไมสามารถนับเงินโครงการวิจัยสถาบันท่ีบุคลากรสาย
สนับสนุนท่ีไมใชนักวิจัยเปนผูดําเนินการ 
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ตัวบงช้ีท่ี  2.3  ผลงานทางวิชาการของอาจารยประจําและนักวิจัย 
 
ชนิดตัวบงช้ี  ผลลัพธ 
 
คําอธิบายตัวบงช้ี 

ผลงานทางวิชาการเปนขอมูลท่ีสําคัญในการแสดงใหเห็นวาอาจารยประจําและนักวิจัยไดสรางสรรค
ข้ึนเพ่ือแสดงใหเห็นถึงความกาวหนาทางวิชาการและการพัฒนาองคความรูอยางตอเนื่อง เปนผลงานท่ีมี
คุณคา  สมควรสงเสริมใหมีการเผยแพรและนําไปใชประโยชนท้ังเชิงวิชาการและการแขงขันของประเทศ 
ผลงานทางวิชาการอยูในรูปของบทความวิจัยหรือบทความทางวิชาการท่ีตีพิมพในรายงานสืบเนื่องจากการ
ประชุมวิชาการระดับชาติ หรือระดับนานาชาติ ตีพิมพในวารสารวิชาการท่ีปรากฏในฐานขอมูล TCI หรือ 
Scopus หรือตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษาวาดวย หลักเกณฑการพิจารณา
วารสารทางวิชาการสําหรับการเผยแพรผลงานทางวิชาการ พ.ศ. 2556 ผลงานไดรับการจดอนุสิทธิบัตรหรือ
สิทธิบัตร หรือเปนผลงานทางวิชาการรับใชสังคมท่ีผานการประเมินตําแหนงทางวิชาการแลวผลงานวิจัยท่ี
หนวยงานหรือองคกรระดับชาติวาจางใหดําเนินการ ตําราหรือหนังสือท่ีใชในการขอผลงานทางวิชาการและ
ผานการพิจารณาตามเกณฑการขอตําแหนงทางวิชาการแลว โดยมีวิธีการคิดดังนี้ 
 
เกณฑการประเมิน   

โดยการแปลงคารอยละของผลรวมถวงน้ําหนักของผลงานวิชาการของอาจารยประจําและนักวิจัย
เปนคะแนนระหวาง 0 – 5 เกณฑแบงกลุมตามสาขาวิชาดังนี้ 
 
 เกณฑเฉพาะสถาบันกลุม ข และ ค 2   จําแนกเปน 3 กลุมสาขาวิชา 

กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
รอยละของผลรวมถวงน้ําหนักของผลงานวิชาการของอาจารยประจําและนักวิจัยท่ี 

กําหนดใหเปน  คะแนนเต็ม 5 = รอยละ 30 ข้ึนไป 
 

กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ 
รอยละของผลรวมถวงน้ําหนักของผลงานวิชาการของอาจารยประจําและนักวิจัยท่ี 

กําหนดใหเปน  คะแนนเต็ม 5 = รอยละ 30 ข้ึนไป 
 

กลุมสาขาวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 
รอยละของผลรวมถวงน้ําหนักของผลงานวิชาการของอาจารยประจําและนักวิจัยท่ี 

กําหนดใหเปน  คะแนนเต็ม 5 = รอยละ 20 ข้ึนไป 
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สูตรการคํานวณ  
1. คํานวณคารอยละของผลรวมถวงน้ําหนักของผลงานวิชาการของอาจารยประจําและนักวิจัย 

จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัย ตามสูตร   
 
 
 

2. แปลงคารอยละท่ีคํานวณไดในขอ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 
 

คะแนนท่ีได = 

 
 
กําหนดระดับคุณภาพผลงานทางวิชาการดังนี้ 

คา
น้ําหนัก 

ระดับคุณภาพงานวิจัย 

0.20 - บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณท่ีตีพิมพในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ
ระดับชาติ  

0.40 - บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณท่ีตีพิมพในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ
ระดับชาติ   หรือในวารสารทางวิชาการระดับชาติท่ีไมอยูในฐานขอมูล  ตามประกาศ ก.พ.อ.  หรือ
ระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษาวาดวย  หลักเกณฑการพิจารณาวารสารทางวิชาการสําหรับ
การเผยแพรผลงานทางวิชาการ พ.ศ. 2556 แตสถาบันนําเสนอสภาสถาบันอนุมัติและจัดทําเปน
ประกาศใหทราบเปนการท่ัวไป  และแจงให กพอ./กกอ. ทราบภายใน 30 วันนับแตวันท่ีออก
ประกาศ 

- ผลงานท่ีไดรับการจดอนุสิทธิบัตร 
0.60 - บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ ท่ีตีพิมพในวารสารทางวิชาการท่ีปรากฏใน

ฐานขอมูล TCI กลุมท่ี 2 
0.80 - บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณท่ีตีพิมพในวารสารทางวิชาการระดับนานาชาติท่ีไม

อยูในฐานขอมูล ตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษาวาดวยหลักเกณฑ
การพิจารณาวารสารทางวิชาการสําหรับการเผยแพรผลงานทางวิชาการ พ.ศ. 2556  แตสถาบัน
นําเสนอสภาสถาบันอนุมัติและจัดทําเปนประกาศใหทราบเปนการท่ัวไป  และแจงให กพอ./กกอ. 
ทราบภายใน 30 วันนับแตวันท่ีออกประกาศ (ซ่ึงไมอยูใน Beall’s list) หรือตีพิมพใน
วารสารวิชาการท่ีปรากฏในฐานขอมูล TCI กลุมท่ี 1 

1.00 - บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณท่ีตีพิมพในวารสารทางวิชาการระดับนานาชาติท่ี
ปรากฏในฐานขอมูลระดับนานาชาติตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการอุดมศึกษา วา
ดวยหลักเกณฑการพิจารณาวารสารทางวิชาการสําหรับการเผยแพรผลงานทางวิชาการ พ.ศ. 2556 

- ผลงานไดรับการจดสิทธิบัตร 
- ผลงานวิชาการรับใชสังคมท่ีไดรับการประเมินผานเกณฑการขอตําแหนงทางวิชาการแลว 

 
ผลรวมถวงนํ้าหนักของผลงานวิชาการของอาจารยประจําและนักวิจยั 

X 100 
จํานวนอาจารยประจําและนักวิจยัท้ังหมด 

 
รอยละผลรวมถวงนํ้าหนักของผลงานวิชาการของอาจารยประจําและนักวิจัย 

X 5 
รอยละผลรวมถวงนํ้าหนักของผลงานวิชาการของอาจารยประจําและนักวิจัยท่ีกําหนดใหเปนคะแนนเต็ม 5 
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คา
น้ําหนัก 

ระดับคุณภาพงานวิจัย 

- ผลงานวิจัยท่ีหนวยงานหรือองคกรระดับชาติวาจางใหดําเนินการ 
- ผลงานคนพบพันธุพืช พันธสัตว ท่ีคนพบใหมและไดรับการจดทะเบียน 
- ตําราหรือหนังสือหรืองานแปลท่ีไดรับการประเมินผานเกณฑการขอตําแหนงทางวิชาการแลว 
- ตําราหรือหนังสือหรืองานแปลท่ีผานการพิจารณาตามหลักเกณฑการประเมินตําแหนงทางวิชาการ

แตไมไดนํามาขอรับการประเมินตําแหนงทางวิชาการ 
 การสงบทความเพ่ือพิจารณาคัดเลือกใหนําเสนอในการประชุมวิชาการตองสงเปนฉบับสมบูรณ (Full 
Paper)  และเม่ือไดรับการตอบรับและตีพิมพแลว  การตีพิมพตองตีพิมพเปนฉบับสมบูรณซ่ึงสามารถอยูใน
รูปแบบเอกสาร หรือสื่ออิเล็กทรอนิกสได 
 
กําหนดระดับคุณภาพงานสรางสรรค ดังนี้ 
คาน้ําหนัก ระดับคุณภาพงานวิจัย 

0.20 งานสรางสรรคท่ีมีการเผยแพรสูสาธารณะในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง  หรือผานสื่อ
อิเล็กทรอนิกส Online  

0.40 งานสรางสรรคท่ีไดรับการเผยแพรในระดับสถาบัน 
0.60 งานสรางสรรคท่ีไดรับการเผยแพรในระดับชาติ 
0.80 งานสรางสรรคท่ีไดรับการเผยแพรในระดับความรวมมือระหวางประเทศ 
1.00 งานสรางสรรคท่ีไดรับการเผยแพรในระดับภูมิภาคอาเซียน/นานาชาต ิ

 
ผลงานสรางสรรคทุกชิ้นตองผานการพิจารณาจากคณะกรรมการท่ีมีองคประกอบไมนอยกวา 3 คน

โดยมีบุคคลภายนอกสถาบันรวมพิจารณาดวย 
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องคประกอบท่ี  3  การบริการวิชาการ 
 

การบริการทางวิชาการแกสังคมเปนหนึ่งในภารกิจหลักของสถาบันอุดมศึกษา สถาบันพึงใหบริการ
ทางวิชาการแกชุมชน สังคม และประเทศชาติ ในรูปแบบตางๆ ตามความถนัดและในดานท่ีสถาบันมีความ
เชี่ยวชาญการใหบริการทางวิชาการอาจใหเปลาโดยไมคิดคาใชจายหรืออาจคิดคาใชจายตามความเหมาะสม 
โดยใหบริการท้ังหนวยงานภาครัฐและเอกชน หนวยงานอิสระ หนวยงานสาธารณะ ชุมชน และสังคมโดย
กวาง รูปแบบการใหบริการทางวิชาการมีความหลากหลาย เชน การอนุญาตใหใชประโยชนทรัพยากรของ
สถาบัน เปนแหลงอางอิงทางวิชาการใหคําปรึกษา ใหการอบรม จัดประชุมหรือสัมมนาวิชาการ ทํางานวิจัย
เพ่ือตอบคําถามตางๆ หรือเพ่ือชี้แนะสังคมการใหบริการทางวิชาการนอกจากเปนการทําประโยชนใหสังคม
แลวสถาบันยังไดรับประโยชนในดานตางๆ คือ เพ่ิมพูนความรูและประสบการณของอาจารยอันจะนํามาสูการ
พัฒนาหลักสูตร มีการบูรณาการเพ่ือใชประโยชนทางดานการจัดการเรียนการสอนและการวิจัย พัฒนา
ตําแหนงทางวิชาการของอาจารย สรางเครือขายกับหนวยงานตางๆ  ซ่ึงเปนแหลงงานของนักศึกษาและเปน
การสรางรายไดของสถาบันจากการใหบริการทางวิชาการดวย 

 
ตัวบงชี้ จํานวน 3 ตัวบงชี้   คือ 

ตัวบงชี้ท่ี   3.1  การบริการวิชาการแกสังคม 
  ตัวบงชี้ท่ี   3.2   ระบบและกลไกการพัฒนาทองถ่ิน 
 ตัวบงชี้ท่ี   3.3   จํานวนโครงการบริการวิชาการเพ่ือพัฒนาทองถ่ินภายใตศาสตรพระราชา 

ในการพัฒนาทองถ่ิน ท่ีเขมแข็งและยั่งยืน  
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ตัวบ่งชี้ท่ี  3.1  การบริการวิชาการแก่สังคม 
 
ชนิดตัวบ่งชี้  กระบวนการ 
 
ค าอธิบายตัวบ่งช้ี 

การบริการวิชาการเป็นภารกิจหลักอีกอย่างหนึ่ งของสถาบันอุดมศึกษา *คณะควรค านึงถึง
กระบวนการในการให้บริการวิชาการแก่สังคม โดยศึกษาความต้องการของกลุ่มเป้าหมายน ามาจัดท าแผน
บริการวิชาการประจ าปีทั้งการบริการวิชาการที่ท าให้เกิดรายได้และการบริการวิชาการที่คณะจัดท าเพ่ือสร้าง
ประโยชน์แก่ชุมชน โดยมีการประเมินความส าเร็จของการบริการวิชาการ และน ามาจัดท าเป็นแผนเพ่ือ
พัฒนาการเรียนการสอนแก่นักศึกษาให้มีประสบการณ์จากสภาพจริงและน ามาใช้ประโยชน์จนเกิดผลลัพธ์ที่
สร้างความพึงพอใจต่อชุมชนและสังคมอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน 

 
เกณฑ์มาตรฐาน 
 1. จัดท าแผนการบริการวิชาการประจ าปีที่สอดคล้องกับความต้องการของสังคมและก าหนดตัวบ่งชี้
วัดความส าเร็จในระดับแผนและโครงการบริการวิชาการแก่สังคมและเสนอกรรมการประจ าคณะ เพ่ือ
พิจารณาอนุมัต ิ
 2. โครงการบริการวิชาการแก่สังคมตามแผน  มีการจัดท าแผนการใช้ประโยชน์จากการบริการ
วิชาการเพ่ือให้เกิดผลต่อการพัฒนานักศึกษา ชุมชน หรือสังคม 
 3. โครงการบริการวิชาการแก่สังคมในข้อ 1  อย่างน้อยต้องมีโครงการท่ีบริการแบบให้เปล่า 
 4. ประเมินความส าเร็จตามตัวบ่งชี้ของแผนและโครงการบริการวิชาการแก่สังคมในข้อ 1 และ
น าเสนอกรรมการประจ าคณะ  เพื่อพิจารณา 
 5. น าผลการประเมินตามข้อ 4 มาปรับปรุงแผนหรือพัฒนาการให้บริการวิชาการสังคม 
 6. คณะมีส่วนร่วมในการบริการวิชาการแก่สังคมในระดับสถาบัน 

 
เกณฑ์การประเมิน 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการด าเนินการ 
1 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
2 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
3-4 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
5 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
6 ข้อ 
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ตัวบงช้ีท่ี  3.2  ระบบและกลไกการพัฒนาทองถิ่น 
 
ชนิดตัวบงช้ี  กระบวนการ 
 
คําอธิบายตัวบงช้ี 

มหาวิทยาลัยราชภัฏเปนสถาบันอุดมศึกษาเพ่ือการพัฒนาทองถ่ิน  เสริมสรางความรูความเขาใจ
พัฒนาคนในชุมชนใหมีจิตสํานึกในการพัฒนาทองถ่ินเพ่ือใหเกิดการพัฒนาอยางยั่งยืน  ตามพระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547  มาตรา 7 กําหนดให  “มหาวิทยาลัยเปนสถาบันอุดมศึกษาเพ่ือพัฒนา
ทองถ่ินท่ีเสริมสรางพลังปญญาของแผนดิน  ฟนฟูพลังการเรียนรู   เชิดชูภูมิปญญาทองถ่ิน  สรางสรรค
ศิลปวิทยา  เพ่ือความเจริญกาวหนาอยางม่ันคงและยั่งยืนของปวงชน  มีสวนรวมในการจัดการ  การ
บํารุงรักษา  การใชประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางสมดุลและยั่งยืน”  ประกอบกับ
ยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยราชภัฏเพ่ือพัฒนาทองถ่ิน  ระยะ 20 ป (พ.ศ.2560 – 2579)  ในยุทธศาสตรท่ี 1  
มุงเนนการพัฒนาทองถ่ิน  โดยบูรณาการพันธกิจสัมพันธเพ่ือยกระดับเศรษฐกิจของทองถ่ินตามบริบทและ
ความตองการของชุมชนทองถ่ิน สงเสริมการพัฒนาชุมชนทองถ่ินดานศาสนา ดานศิลปะและวัฒนธรรม ดาน
ภูมิปญญาทองถ่ิน  ดานกีฬา  ดานสุขภาพ ดานดารพัฒนาทรัพยากรมนุษย และดานสิ่งแวดลอม  เพ่ือให
ชุมชนทองถ่ินไดรับการพัฒนาและสามารถพ่ึงพาตนเองไดอยางตอเนื่องและยั่งยืน 
 
เกณฑมาตรฐาน 
 1. มีสวนรวมในการกําหนดทองถ่ินหรือองคการเปาหมายของการใหบริการทางวิชาการเพ่ือพัฒนา
ทองถ่ิน  ภายใตศาสตรพระราชากับสถาบัน 
 2. จัดทําแผนบริการวิชาการเพ่ือการพัฒนาทองถ่ิน ภายใตศาสตรพระราชาและแผนการนําไปใช
ประโยชน 
 3. ดําเนินการตามแผนการบริการทางวิชาการเพ่ือการพัฒนาทองถ่ิน  ภายใตศาสตรพระราชาท่ี
กําหนดไวตามขอ2 
 4. ประเมินความสําเร็จตามตัวบงชี้ของแผนและโครงการบริการวิชาการเพ่ือการพัฒนาทองถ่ินภายใต
ศาตรพระราชาตามขอ 2 และนําเสนอคณะกรรมการประจําคณะเพ่ือพิจารณา 
 5. นําผลการประเมินตามขอ 4 ไปปรับปรุงในปตอไป    
หมายเหตุ  โครงการท่ีใชในการประเมินในตัวบงชี้ท่ี 3.1  ไมสามารถนํามาตอบซํ้าในตัวบงชี้ท่ี 3.2 ได 
 
เกณฑการประเมิน 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการดําเนินการ 
1 ขอ 

มีการดําเนินการ 
2 ขอ 

มีการดําเนินการ 
3 ขอ 

มีการดําเนินการ 
4 ขอ 

มีการดําเนินการ 
5 ขอ 

 
 
 
 
 



เกณฑการประกันคุณภาพ   ระดับคณะ 

 
114   

  

 

ตัวบงช้ีท่ี  3.3  จํานวนโครงการบริการวิชาการเพ่ือพัฒนาทองถิ่นภายใตศาสตรพระราชา 
ในการพัฒนาทองถิ่น ท่ีเขมแข็งและย่ังยืน 

 
ชนิดตัวบงช้ี  ผลลัพธ 
 
คําอธิบายตัวบงช้ี 

มหาวิทยาลัยราชภัฏเปนหนวยงานในการสงเสริม สนับสุนนการพัฒนาทองถ่ินโดยพระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ มาตรา 7 กลาววา ใหมหาวิทยาลัยเปนสถาบันอุดมศึกษาเพ่ือพัฒนาทองถ่ินท่ีเสริมสราง
พลังปญญาของแผนดิน  ฟนฟูพลังการเรียนรู   เชิดชูภฒิปญญาทองถ่ิน  สรางสรรคศิลปวิทยา  เพ่ือความ
เจริญกาวหนาอยางม่ันคงและยั่งยืนของปวงชน  มีสวนรวมในการจัดการ  การบํารุงรักษา  การใชประโยชน
จากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางสมดุลและยั่งยืน  โดยมีวัตถุประสงคในการศึกษา สงเสริม
วิชาการและวิชาชีพชั้นสูง  ทําการสอน วิจัย ใหบริการทางวิชาการแกสังคม  ปรับปรุง ถายทอด และพัฒนา
เทคโนโลยี ทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม  ผลิตครูและสงเสริมวิทยฐานะครู  และดําเนินการตามมาตรา 8  
เพ่ือ ใหบรรลุวัตุถุประสงคตามมาตรา 7  โดยใหกําหนดภาระหนาท่ีของมหาวิทยาลัย ในดานการแสวงหา
ความจริงเพ่ือสูความเปนเลิศทางวิชาการ  บนพ้ืนฐานของภูมิปญญาทองถ่ิน  ภูมิปญญาไทย  และภูมิปญญา
สากล และศึกษาและแสวงหาแนวทางพัฒนาเทคโนโลยีพ้ืนบานและเทคโนโลยีสมัยใหม ใหเหมาะสมกับการ
ดํารงชีวิตและการประกอบอาชีพของคนในทองถ่ิน  รวมถึงแสวงหาแนวทาง  เพ่ือสงเสริมใหเกืดการจัดการ  
การบํารุงรักษา และการใชประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางสมดุลและยั่งยืน  เพ่ือ
ยกระดับเศรษฐกิจ  สังคม และสิ่งแวดลอมของทองถ่ิน  ตามบริบทและความตองการของทองถ่ิน  สงเสริม
พัฒนาทองถ่ินอยางเขมแข็งและยั่งยืน 

 
เกณฑการประเมิน 
 โดยการแปลงคารอยละของโครงการบริการวิชาการเพ่ือพัฒนาทองถ่ินภายใตศาสตรพระราชาในการ
พัฒนาทองถ่ินท่ีเขมแข็งและยั่งยืน  ท่ีกําหนดใหเปนคะแนนเต็ม 5 = รอยละ 20 ข้ึนไป  
 
สูตรการคํานวณ 
 1. คํานวณคารอยละของโครงการบริการวิชาการเพ่ือพัฒนาทองถิ่นภายใตศาสตรพระราชาใน
การพัฒนาทองถิ่นท่ีเขมแข็งและย่ังยืน ตามสูตร 
 

 
จํานวนโครงการบริการวิชาการเพ่ือพัฒนาทองถ่ินภายใตศาสตรพระราชา

ในการพัฒนาทองถ่ินท่ีเขมแข็งและยั่งยืน X 100 
จํานวนโครงการภายใตศาสตรพระราชาท่ีดําเนินการท้ังหมด 

 

2. แปลงคารอยละท่ีคํานวณไดในขอ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5   

 

คะแนนท่ีได =   
 
 

 

รอยละของโครงการบริการวิชาการเพ่ือพัฒนาทองถ่ินภายใตศาสตรพระราชา
ในการพัฒนาทองถ่ินท่ีเขมแข็งและยั่งยืน 

X  5 
รอยละของโครงการบริการวิชาการเพ่ือพัฒนาทองถ่ินภายใตศาสตรพระราชา

ในการพัฒนาทองถ่ินท่ีเขมแข็งและยั่งยืนท่ีกําหนดใหเปนคะแนนเตม็ 5 
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องคประกอบท่ี  4  การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
 

การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมถือเปนพันธกิจสําคัญประการหนึ่งของสถาบันอุดมศึกษา ดังนั้น
สถาบันอุดมศึกษาจึงตองมีระบบและกลไกการดําเนินงานดานนี้ใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและคุณภาพ 
โดยอาจมีจุดเนนเฉพาะท่ีแตกตางกันตามปรัชญา และธรรมชาติของแตละสถาบัน และมีการบูรณาการเขากับ
พันธกิจอ่ืนๆ  โดยเฉพาะการผลิตบัณฑิต รวมท้ังมีการจัดกิจกรรมท่ีฟนฟู อนุรักษ สืบสาน พัฒนา เผยแพร
ศิลปะและวัฒนธรรม  สรางสรรค สงเสริมภูมิปญญาทองถ่ินใหเปนรากฐานการพัฒนาองคความรูท่ีดีข้ึน 

 
ตัวบงชี้  จํานวน 2 ตัวบงชี้ คือ 

ตัวบงชี้ท่ี 4.1 ระบบและกลไกการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
ตัวบงชี้ท่ี 4.2  การอนุรักษ  ฟนฟู สืบทอด และเผยแพรวัฒนธรรม/ภูมิปญญาทองถ่ิน 
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ตัวบงช้ีท่ี  4.1  ระบบและกลไกการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
 
ชนิดตัวบงช้ี  กระบวนการ 
 
คําอธิบายตัวบงช้ี 

สถาบันอุดมศึกษาตองมีนโยบาย แผนงาน โครงสราง และการบริหารจัดการงานทํานุบํารุงศิลปะและ
วัฒนธรรมท้ังการอนุรักษ ฟนฟู สืบสาน เผยแพรวัฒนธรรมไทย ภูมิปญญาทองถ่ินตามจุดเนนของสถาบัน
อยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

 
เกณฑมาตรฐาน 
 1. กําหนดผูรับผิดชอบในการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
 2. จัดทําแผนดานทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมและกําหนดตัวบงชี้วัดความสําเร็จตามวัตถุประสงค 
ของแผน  รวมท้ังจัดสรรงบประมาณเพ่ือใหสามารถดําเนินการไดตามแผน 
 3. กํากับติดตามใหมีการดําเนินงานตามแผนดานทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
 4. ประเมินความสําเร็จตามตัวบงชี้ท่ีวัดความสําเร็จตามวัตถุประสงคของแผนดานทํานุบํารุงศิลปะ
และวัฒนธรรม 
 5. นําผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือกิจกรรมดานทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
 6. เผยแพรกิจกรรมหรือการบริการดานทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมตอสาธารณชน 
 7. กําหนดหรือสรางมาตรฐานดานศิลปะและวัฒนธรรมซ่ึงเปนท่ียอมรับในระดับชาติ 

 
เกณฑการประเมิน 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการดําเนินการ 
1 ขอ 

มีการดําเนินการ 
2 ขอ 

มีการดําเนินการ 
3-4 ขอ 

มีการดําเนินการ 
5 ขอ 

มีการดําเนินการ 
6-7 ขอ 
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ตัวบงช้ีท่ี  4.2  การอนุรักษ ฟนฟู สืบทอด และเผยแพรวัฒนธรรม/ภูมิปญญาทองถิ่น 
 
ชนิดตัวบงช้ี  กระบวนการและผลลัพธ 
 
คําอธิบายตัวบงช้ี 

จาก พรบ.ราชภัฏ มาตรา 8 (1) ท่ีกําหนดให คณะแสวงหาความจริง  เพ่ือสูความเปนเลิศทาง
วิชาการบนพ้ืนฐานของภูมิปญญาทองถ่ิน ภูมิปญญาไทย  และภูมิปญญาสากล  จึงใหมีกระบวนการในการ
อนุรักษ ฟนฟู สืบทอด และเผยแพรวัฒนธรรม/ภูมิปญญาทองถ่ิน สูนักศึกษา ประชาชนและอาจเผยแพรสู
สากล รวมถึงการรวมกันกําหนดเปนอัตลักษณของชุมชนสังคม  จากวัฒนธรรม/ภูมิปญญาทองถ่ินใหเดนชัด 
และไดรับการยอมรับ   มีการบูรณาการเขากับการเรียนการสอน  และประยุกตใชในการดํารงชีวิตในสังคม
ปจจุบันท่ีมีลักษณะสังคมพหุวัฒนธรรมไดอยางกลมกลืน  โดยรักษาอัตลักษณของทองถ่ินและความเปนไทย  
ไดอยางเดนชัด และสามารถนําไปสรางประโยชนทางเศรษฐกิจ ท้ังนี้ภายใตการกําหนดกลยุทธ แผนงาน 
วิธีการท่ีดีและมีประสิทธิภาพ 

 
เกณฑมาตรฐาน 
 1. มีแผนการอนุรักษ ฟนฟู สืบทอด และเผยแพร วัฒนธรรม/ภูมิปญญาทองถ่ิน และแผนงานในการ
กําหนดอัตลักษณของชุมชนสังคม จากวัฒนธรรม/ภูมิปญญาทองถ่ินใหเดนชัด  สูนักศึกษา ประชาชน ท่ี
สามารถนําไปประยุกตใชในสังคมพหุวัฒนธรรมไดอยางกลมกลืน  โดยมีความรวมมือระหวางคณะ หรือ
หนวยงานเทียบเทา และสถาบันกับชุมชนภายนอก 
 2. กํากับติดตามใหมีการดําเนินงานตามแผนฯ จากขอ 1 
 3. มีการบูรณาการแผนฯ จากขอ 1 กับการเรียนการสอนในคณะหรือหนวยงานเทียบเทา 
 4. มีการประเมินผลการดําเนินการตามแผนฯ จากขอ 1 และนําผลการประเมินไปปรับปรุงแผนในป
ตอไป 
 5. เผยแพรกิจกรรมหรือการบริการตามแผนฯ จากขอ 1 ตอสาธารณชน 

 
เกณฑการประเมิน 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการดําเนินการ 
1 ขอ 

มีการดําเนินการ 
2 ขอ 

มีการดําเนินการ 
3 ขอ 

มีการดําเนินการ 
 ขอ 

มีการดําเนินการ 
5 ขอ 
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องคประกอบท่ี  5  การบริหารจัดการ 
 

สถาบันอุดมศึกษาตองใหความสําคัญกับการบริหารจัดการ โดยมีสภามหาวิทยาลัยทําหนาท่ีในการกํากับ
ดูแลการทํางานของสถาบันใหมีประสิทธิภาพ สถาบันอุดมศึกษาจะตองบริหารจัดการดานตางๆ ใหมีคุณภาพ   
เชน  ทรัพยากรบุคคล ระบบฐานขอมูล การบริหารความเสี่ยง การบริหารการเปลี่ยนแปลง การบริหารทรัพยากร
ท้ังหมดฯลฯ  เพ่ือสัมฤทธิผลตามเปาหมายท่ีกําหนดไว โดยใชหลักธรรมาภิบาล (Good Governance) 

 
ตัวบงชี้  จํานวน 2 ตัวบงชี้ คือ 

ตัวบงชี้ท่ี 5.1  การบริหารของคณะเพ่ือการกํากับติดตามผลลัพธตามพันธกิจ กลุมสถาบัน  
    และเอกลักษณของคณะ 

ตัวบงชี้ท่ี 5.2  ระบบกํากับการประกันคุณภาพหลักสูตร 
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ตัวบงช้ีท่ี 5.1   การบริหารของคณะเพ่ือการกํากับติดตามผลลัพธตามพันธกิจ กลุมสถาบัน  
และเอกลักษณของคณะ 

 

ชนิดของตัวบงช้ี  กระบวนการ 
 

คําอธิบายตัวบงช้ี 
สถาบันอุดมศึกษามีพันธกิจหลัก คือ การเรียนการสอน การวิจัย การบริการทางวิชาการแกสังคมและ

การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม ในการดําเนินพันธกิจหลัก สถาบันอุดมศึกษาจําเปนตองดําเนินงาน     
ผานคณะ ดังนั้น คณะตองมีการพัฒนาแผนเพ่ือกําหนดทิศทางการพัฒนาและการดําเนินงานของคณะ            
ใหสอดคลองกับเปาหมายและกลุมสถาบันตลอดจนมีการบริหารท้ังดานบุคลากร การเงิน ความเสี่ยงและการ
ประกันคุณภาพการศึกษาเพ่ือสนับสนุนการดําเนินงานตามพันธกิจหลักใหบรรลุตามเปาหมายท่ีกําหนดไว 

 

เกณฑมาตรฐาน 
 1. พัฒนาแผนกลยุทธจากผลการวิเคราะห SWOT โดยเชื่อมโยงกับวิสัยทัศนของคณะและสอดคลอง
กับวิสัยทัศนของคณะ  สถาบัน รวมท้ังสอดคลองกับกลุมสถาบันและเอกลักษณของคณะและพัฒนาไปสู  
แผนกลยุทธทางการเงินและแผนปฏิบัติการประจําปตามกรอบเวลาเพ่ือใหบรรลุผลตามตัวบงชี้และเปาหมาย
ของแผนกลยุทธและเสนอผูบริหารระดับสถาบันเพ่ือพิจารณาอนุมัติ 
 2. ดําเนินการวิเคราะหขอมูลทางการเงินท่ีประกอบไปดวยตนทุนตอหนวยในแตละหลักสูตร  สัดสวน
คาใชจายเพ่ือพัฒนานักศึกษา อาจารย บุคลากร  การจัดการเรียนการสอนอยางตอเนื่อง เพ่ือวิเคราะหความ
คุมคาของการบริหารหลักสูตร ประสิทธิภาพ ประสิทธิผลในการผลิตบัณฑิต และโอกาสในการแขงขัน 
 3. ดําเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง  ท่ีเปนผลจาการวิเคราะหและระบุปจจัยเสี่ยงท่ีเกิดจาก
ปจจัยภายนอก หรือปจจัยท่ีไมสามารถควบคุมไดท่ีสงผลตอการดําเนินงานตามพันธกิจของคณะและใหระดับ
ความเสี่ยงลดลงจากเดิม 
 4. บริหารงานดวยหลักธรรมาภิบาลอยางครบถวนท้ัง 10 ประการท่ีอธิบายการดําเนินงาน        
อยางชัดเจน 
 5. คนหาแนวปฏิบัติท่ีดีจากความรูท้ังท่ีมีอยูในตัวบุคคล  ทักษะของผูมีประสบการณตรง และแหลง
เรียนรูอ่ืนๆ ตามประเด็นความรู อยางนอยครอบคลุมพันธกิจดานการผลิตบัณฑิตและดานการวิจัย จัดเก็บ
อยางเปนระบบโดยเผยแพรออกมาเปนลายลักษณอักษรและนํามาปรับใชในการปฏิบัติงานจริง 
 6. การกํากับติดตามผลการดําเนินงานตามแผนการบริหารและแผนพัฒนาบุคลากรสายวิชาการและ
สายสนับสนุน 
 7. ดําเนินงานดานการประกันคุณภาพการศึกษาภายในตามระบบและกลไกท่ีเหมาะสมและ
สอดคลองกับพันธกิจและพัฒนาการของคณะท่ีไดปรับใหการดําเนินงานดานการประกันคุณภาพเปนสวนหนึ่ง
ของการบริหารงานคณะตามปกติ ท่ีประกอบดวย  การควบคุมคุณภาพ การตรวจสอบคุณภาพและ          
การประเมินคุณภาพ 
 

เกณฑการประเมิน 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการดําเนินการ 
1 ขอ 

มีการดําเนินการ 
2 ขอ 

มีการดําเนินการ 
3-4 ขอ 

มีการดําเนินการ 
5-6 ขอ 

มีการดําเนินการ 
7 ขอ 
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ตัวบงช้ีท่ี  5.2    ระบบกํากับการประกันคุณภาพหลักสูตร 
 

ชนิดของตัวบงช้ี  กระบวนการ 
 
คําอธิบายตัวบงช้ี 

บทบาทหนาท่ีของคณะในการกํากับการประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร มีการดําเนินการ
ตั้งแตการควบคุมคุณภาพ การติดตามตรวจสอบคุณภาพ และการพัฒนาคุณภาพ การพัฒนาตัวบงชี้และ
เกณฑการประเมินจะมุงไปท่ีระบบการประกันคุณภาพการศึกษามากกวาการประเมินคุณภาพ เพ่ือใหสามารถ
สงเสริม สนับสนุน กํากับ  ติดตาม การดําเนินงานใหเปนไปตามท่ีกําหนด สะทอนการจัดการศึกษาอยางมี
คุณภาพ 

 
เกณฑมาตรฐาน 
 1. มีระบบและกลไกในการกํากับการดําเนินการประกันคุณภาพหลักสูตรใหเปนไปตามองคประกอบการ
ประกันคุณภาพหลักสูตร 
 2. มีคณะกรรมการกํากับ  ติดตามการดําเนินงานใหเปนไปตามระบบท่ีกําหนดในขอ 1 และรายงานผล
การติดตามใหกรรมการประจําคณะเพ่ือพิจารณาทุกภาคการศึกษา 
 3. มีการจัดสรรทรัพยากรเพ่ือสนับสนุนการดําเนินงานของหลักสูตรใหเกิดผลตามองคประกอบการ
ประกันคุณภาพหลักสูตร 
 4. มีการประเมินคุณภาพหลักสูตรตามกําหนดเวลาทุกหลักสูตร  และรายงานผลการประเมินให
กรรมการประจําคณะเพ่ือพิจารณา 
 5. นําผลการประเมินและขอเสนอแนะจากกรรมการประจําคณะมาปรับปรุงหลักสูตรใหมีคุณภาพดีข้ึน
อยางตอเนื่อง 
 6. มีผลการประเมินคุณภาพทุกหลักสูตรผานองคประกอบท่ี 1 การกํากับมาตรฐาน 
 
เกณฑการประเมิน 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการดําเนินการ 
1 ขอ 

มีการดําเนินการ 
2 ขอ 

มีการดําเนินการ 
3 - 4 ขอ 

มีการดําเนินการ 
5 ขอ 

มีการดําเนินการ 
6 ขอ 

 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

บทที ่6 

   ระบบการประกนัคุณภาพการศกึษาภายใน 

ระดับสถาบัน 
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บทที่ 6 
ระบบการประกันคณุภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบัน 
 
ระดับสถาบัน 
 ประกอบดวยผลการดําเนินงานระดับหลักสูตร  ระดับคณะ และเพ่ิมเติมตัวบงชี้ท่ีดําเนินการในระดับ
มหาวิทยาลัย จํานวน 5 องคประกอบ 16 ตัวบงช้ี  ดังนี้ 
องคประกอบใน

การประกัน
คุณภาพสถาบัน 

ตัวบงช้ี เกณฑพิจารณา 

1. การผลิตบัณฑิต 1.1 ผลการบริหารจัดการหลักสูตรโดยรวม คาเฉลี่ยของระดับคุณภาพของ
หลักสูตรท่ีสถาบันรับผิดชอบ 

1.2 อาจารยประจําสถาบันท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอก รอยละของอาจารยประจํา
สถาบันท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอก 

1.3 อาจารยประจําสถาบันท่ีดํารงตําแหนงทางวิชาการ รอยละของอาจารยประจํา
สถาบันท่ีดํารงตําแหนงทาง
วิชาการ 

1.4 การบริการนักศึกษาระดับปริญญาตรี มีเกณฑมาตรฐาน  6  ขอ 
1.5 กิจกรรมนักศึกษาระดับปริญญาตรี มีเกณฑมาตรฐาน  6  ขอ 

2.  การวิจัย 2.1 ระบบและกลไกการบริหารและพัฒนางานวิจัย
หรืองานสรางสรรค 

มีเกณฑมาตรฐาน  6  ขอ 
 

2.2 เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสรางสรรค คะแนนเฉลี่ยของคะแนนประเมิน
ระดับคณะและหนวยงานวิจัย 

2.3 ผลงานทางวิชาการของอาจารยประจําและนักวิจัย คะแนนเฉลี่ยของคะแนนประเมิน
ระดับคณะและหนวยงานวิจัย 

3. การบริการ
วิชาการ 

3.1 การบริการวิชาการแกสังคม มีเกณฑมาตรฐาน  6  ขอ 
3.2 ระดับความสําเร็จในการบรรลุเปาหมาย การ

สงเสริมการพัฒนาศักยภาพครูละบุคลากรทาง
การศึกษา 

รอยละความสําเร็จในการบรรลุ
เปาหมาย การสงเสริมการพัฒนา
ศักยภาพครูละบุคลากรทาง
การศึกษา 

3.3 การสงเสริมการพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากร
ทางการศึกษา 

มีเกณฑมาตรฐาน  6  ขอ 

4. การทํานุบํารุง
ศิลปะและ
วัฒนธรรม 

4.1 ระบบและกลไกการทํานุบํารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม 

มีเกณฑมาตรฐาน  7  ขอ 
 

4.2 การอนุรักษ ฟนฟู สืบทอด และเผยแพร
วัฒนธรรม/ภูมิปญญาทองถ่ิน 

 

มีเกณฑมาตรฐาน  5  ขอ 
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องคประกอบใน
การประกัน

คุณภาพสถาบัน 
ตัวบงช้ี เกณฑพิจารณา 

5. การบริหาร
จัดการ 

5.1 การบริหารของสถาบันเพ่ือการกํากับติดตาม
ผลลัพธตามพันธกิจ กลุมสถาบัน และเอกลักษณ
ของสถาบัน 

มีเกณฑมาตรฐาน  7  ขอ 
 

5.2 ผลการบริหารงานคณะ คะแนนเฉลี่ยของผลการประเมิน
ระดับคณะทุกคณะ 

5.3 ระบบกํากับการประกันคุณภาพหลักสูตรและคณะ มีเกณฑมาตรฐาน  5  ขอ 
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องคประกอบท่ี  1  การผลิตบัณฑิต 
 

พันธกิจท่ีสําคัญท่ีสุดของสถาบันอุดมศึกษา*คือ การผลิตบัณฑิต*หรือการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
ใหผูเรียนมีความรูในวิชาการและวิชาชีพ มีคุณลักษณะตามหลักสูตรท่ีกําหนด การเรียนการสอนในยุคปจจุบัน
ใชหลักการของการจัดกระบวนการเรียนรูท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ*ดังนั้น*พันธกิจดังกลาวจึงเก่ียวของกับ   
การบริหารจัดการหลักสูตรและการเรียนการสอน*เริ่มตั้งแตการกําหนดปจจัยนําเขาท่ีไดมาตรฐานตามท่ีกําหนด
ประกอบดวย  การมีอาจารยท่ีมีปริมาณและคุณภาพตามมาตรฐานหลักสูตร  มีกระบวนการบริหารจัดการ
การเรียนการสอนท่ีอาศัยหลักการรวมมือรวมพลังของทุกฝายท่ีเก่ียวของท้ังภายในและภายนอกสถาบัน 
 
 ตัวบงชี้ จํานวน  5   ตัวบงชี้   คือ 
  ตัวบงชี้ท่ี  1.1  ผลการบริหารจัดการหลักสูตรโดยรวม 
  ตัวบงชี้ท่ี  1.2 อาจารยประจําสถาบันท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอก 
  ตัวบงชี้ท่ี  1.3 อาจารยประจําสถาบันท่ีดํารงตําแหนงทางวิชาการ 
  ตัวบงชี้ท่ี  1.4 การบริการนักศึกษาระดับปริญญาตรี 
  ตัวบงชี้ท่ี  1.5 กิจกรรมนักศึกษาระดับปริญญาตรี 
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ตัวบงช้ีท่ี  1.1  ผลการบริหารจัดการหลักสูตรโดยรวม 
 
ชนิดตัวบงช้ี  ผลลัพธ 
 
คําอธิบายตัวบงช้ี 

ผลการดําเนินการของแตละหลักสูตรในสถาบัน ซ่ึงสามารถสะทอนคุณภาพของบัณฑิตในหลักสูตรท่ี 
สถาบันรับผิดชอบ 
 
เกณฑการประเมิน 
 คาเฉลี่ยของระดับคุณภาพของหลักสูตรท่ีสถาบันรับผิดชอบ 
 
สูตรการคํานวณ   
 

คะแนนท่ีได  =    
 
 
หมายเหตุ :  

หลักสูตรท่ี ไดรับการรับรองโดยระบบอ่ืนๆ*ตามท่ีคณะกรรมการประกันคุณภาพภายใน
ระดับอุดมศึกษาเห็นชอบ*ไมตองนําคะแนนการประเมินของหลักสูตรนั้นมาคํานวณในตัวบงชี้นี้*แตตอง
รายงานผลการรับรองตามระบบนั้นๆ ในตัวบงชี้นี้ใหครบถวน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ผลรวมของคาคะแนนประเมินของทุกหลักสูตร 

 
จํานวนหลักสตูรท้ังหมดท่ีสถาบันรบัผิดชอบ 
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ตัวบงช้ีท่ี  1.2  อาจารยประจําสถาบันท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอก 
 
ชนิดตัวบงช้ี  ปจจัยนําเขา 
 
คําอธิบายตัวบงช้ี 

การศึกษาระดับอุดมศึกษาถือเปนการศึกษาระดับสูงสุดท่ีตองการบุคลากรท่ีมีความรูความสามารถ 
และความลุมลึกทางวิชาการ เพ่ือปฏิบัติพันธกิจสําคัญของสถาบันในการผลิตบัณฑิต*ศึกษาวิจัยเพ่ือติดตาม
ความกาวหนาทางวิชาการและการพัฒนาองคความรู*ดังนั้นคณะจึงควรมีอาจารยท่ีมีระดับคุณวุฒิทาง
การศึกษาท่ีตรงหรือสัมพันธกับหลักสูตรท่ีเปดสอนในสัดสวนท่ีเหมาะสมกับพันธกิจ หรือจุดเนนของหลักสูตร 
 
เกณฑการประเมิน 
 โดยการแปลงคารอยละของอาจารยประจําสถาบันท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอกเปนคะแนนระหวาง  0 - 5  
 
1. เกณฑเฉพาะสถาบันกลุม ข และ ค2 

คารอยละของอาจารยประจําคณะท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอกท่ีกําหนดใหเปนคะแนนเต็ม 5 =  
รอยละ 40  ข้ึนไป 
 
 
สูตรการคํานวณ  

1. คํานวณคารอยละของอาจารยประจําสถาบันท่ีมีวุฒิปริญญาเอก ตามสูตร 
 

 
จํานวนอาจารยประจําสถาบันท่ีมคีุณวุฒิปรญิญาเอก 

X 100 
จํานวนอาจารยประจําสถาบันท้ังหมด 

 
2. แปลงคารอยละท่ีคํานวณไดในขอ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5   

 
คะแนนท่ีได =   
 
 
หมายเหตุ : 

1. คุณวุฒิปริญญาเอกพิจารณาจากระดับคุณวุฒิท่ีไดรับหรือเทียบเทา ตามหลักเกณฑการพิจารณา
คุณวุฒิของกระทรวงศึกษาธิการ*กรณีท่ีมีการปรับวุฒิการศึกษาใหมีหลักฐานการสําเร็จการศึกษาภายใน  
รอบปการศึกษานั้น*ท้ังนี้*อาจใชคุณวุฒิอ่ืนเทียบเทาคุณวุฒิปริญญาเอกไดสําหรับกรณีท่ีบางสาขาวิชาชีพมี
คุณวุฒิอ่ืนท่ีเหมาะสมกวา*ท้ังนี้ตองไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

2. การนับจํานวนอาจารยประจํา ใหนับตามปการศึกษาและนับท้ังท่ีปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาตอ 
ในกรณี ท่ีมีอาจารยบรรจุใหมใหคํานวณตามเกณฑอาจารยประจําท่ีระบุในคําชี้แจงเก่ียวกับการนับจํานวน
อาจารยประจําและนักวิจัย 
 
 

 
รอยละของอาจารยประจําสถาบันท่ีมีคุณวุฒิปรญิญาเอก 

X  5 
รอยละของอาจารยประจําสถาบันท่ีมีคุณวุฒิปรญิญาเอกท่ีกําหนดใหเปนคะแนนเต็ม 5 
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ตัวบงช้ีท่ี  1.3  อาจารยประจําคณะท่ีดํารงตําแหนงทางวิชาการ 
 
ชนิดตัวบงช้ี  ปจจัยนําเขา 
 
คําอธิบายตัวบงช้ี 

สถาบันอุดมศึกษาถือเปนขุมปญญาของประเทศ และมีความรับผิดชอบท่ีจะตองสงเสริมใหอาจารยใน
สถาบันทําการศึกษาวิจัยเพ่ือแสวงหาและพัฒนาองคความรูในศาสตรสาขาวิชาตางๆ อยางตอเนื่องเพ่ือ
นําไปใชในการเรียนการสอน  รวมท้ังการแกไขปญหาและพัฒนาประเทศ การดํารงตําแหนงทางวิชาการเปน
สิ่งสะทอนการปฏิบัติงานดังกลาวของอาจารยตามพันธกิจ 
 
เกณฑการประเมิน 
 โดยการแปลงคารอยละของอาจารยประจําสถาบันท่ีดํารงตําแหนงทางวิชาการเปนคะแนนระหวาง  
0 - 5  
 

1. เกณฑเฉพาะสถาบันกลุม ข และ ค2 
คารอยละของอาจารยประจําสถาบันท่ีดํารงตําแหนงผูชวยศาสตราจารย รองศาสตราจารยและ 

ศาสตราจารยรวมกัน ท่ีกําหนดใหเปนคะแนนเต็ม 5 = รอยละ 60  ข้ึนไป 
 
สูตรการคํานวณ  

1. คํานวณคารอยละของอาจารยประจําสถาบันท่ีดํารงตําแหนงทางวิชาการ ตามสูตร 
 

 
จํานวนอาจารยประจําสถาบันท่ีดาํรงตําแหนงทางวิชาการ 

X 100 
จํานวนอาจารยประจําสถาบันท้ังหมด 

 
2. แปลงคารอยละท่ีคํานวณไดในขอ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5   

คะแนนท่ีได =   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
รอยละของอาจารยประจําสถาบันท่ีดํารงตําแหนงทางวิชาการ 

X  5 
รอยละของอาจารยประจําสถาบันท่ีดํารงตําแหนงทางวิชาการท่ีกําหนดใหเปนคะแนนเต็ม 5 
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ตัวบงช้ีท่ี 1.4   การบริการนักศึกษาระดับปริญญาตรี 
 
ชนิดตัวบงช้ี   กระบวนการ 
 
คําอธิบายตัวบงช้ี 

สถาบันอุดมศึกษาควรจัดบริการดานตางๆ ใหนักศึกษาอยางครบถวนตั้งแตการใหคําปรึกษาท้ัง   
ดานวิชาการและการใชชีวิต จัดบริการขอมูลหนวยงานท่ีใหบริการ เชน ทุนกูยืมการศึกษา แหลงทุนการศึกษาตอ 
การบริการจัดหางาน แหลงขอมูลการฝกประสบการณวิชาชีพ การเตรียมความพรอมเพ่ือการทํางานเม่ือ
สําเร็จการศึกษา ขอมูลขาวสารความเคลื่อนไหวในและนอกสถาบันท่ีจําเปนแกนักศึกษาและศิษยเกา 
 
เกณฑมาตรฐาน 
 1. จัดบริการใหคําปรึกษา แนะแนวดานการใชชีวิต และการเขาสูอาชีพแกนักศึกษาในสถาบัน 
 2. มีการใหขอมูลของหนวยงานท่ีใหบริการกิจกรรมพิเศษนอกหลักสูตร แหลงงานท้ังเต็มเวลาและ 
นอกเวลาแกนักศึกษา 
 3. จัดกิจกรรมเตรียมความพรอมเพ่ือการทํางานเม่ือสําเร็จการศึกษาแกนักศึกษา 
 4. ประเมินคุณภาพของการจัดกิจกรรมและการจัดบริการในขอ 1 - 3 ทุกขอไมต่ํากวา 3.51 จาก 
คะแนนเต็ม 5 
 5. นําผลการประเมินจากขอ 4 มาปรับปรุงพัฒนาการใหบริการและการใหขอมูล เพ่ือสงใหผลการ
ประเมินสูงข้ึนหรือเปนไปตามความคาดหวังของนักศึกษา 
 6. ใหขอมูลและความรูท่ีเปนประโยชนแกศิษยเกา 
  
เกณฑการประเมิน  : 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการดําเนินการ 

1 ขอ 

มีการดําเนินการ 

2 ขอ 

มีการดําเนินการ 

3 – 4 ขอ 

มีการดําเนินการ 

5 
  

มีการดําเนินการ 

6 ขอ 
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ตัวบงช้ีท่ี 1.5   กิจกรรมนักศึกษาระดับปริญญาตรี 
  
ชนิดตัวบงช้ี  กระบวนการ 
 
คําอธิบายตัวบงช้ี 
 สถาบันอุดมศึกษาตองสงเสริมใหมีการจัดกิจกรรมนักศึกษาตาง ๆ อยางเหมาะสมและครบถวน 
กิจกรรมนักศึกษาหมายถึง กิจกรรมเสริมหลักสูตรท่ีดําเนินการท้ังโดยสถาบันและโดยองคกรนักศึกษา      
เปนกิจกรรมท่ีผูเขารวมจะมีโอกาสไดรับการพัฒนาสติปญญา สังคม อารมณ รางกาย และคุณธรรมจริยธรรม
สอดคลองกับคุณลักษณะของบัณฑิตท่ีพึงประสงค 
 
เกณฑมาตรฐาน 
 1. จัดทําแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาในภาพรวมของสถาบันโดยใหนักศึกษามีสวนรวมในการ
จัดทําแผนและการจัดกิจกรรม 
 2. ในแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาใหดําเนินกิจกรรมในประเภทตอไปนี้ใหครบถวน 
  - กิจกรรมสงเสริมคุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงคท่ีกําหนดโดยสถาบัน 
  - กิจกรรมกีฬา หรือการสงเสริมสุขภาพ 
  - กิจกรรมบําเพ็ญประโยชน หรือรักษาสิ่งแวดลอม 
  - กิจกรรมเสริมสรางคุณธรรมและจริยธรรม 
  - กิจกรรมสงเสริมศิลปะและวัฒนธรรม 
 3. จัดกิจกรรมใหความรูและทักษะการประกันคุณภาพการศึกษาแกนักศึกษา 
 4. ทุกกิจกรรมท่ีดําเนินการ มีการประเมินผลความสําเร็จตามวัตถุประสงคของกิจกรรม และนําผล
การประเมินมาปรบัปรุงการดําเนินงานครั้งตอไป 
 5. ประเมินความสําเร็จตามวัตถุประสงคของแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา 
 6. นําผลการประเมินไปปรับปรงุแผนหรือปรับปรุงการจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนานักศึกษา 
  
เกณฑการประเมิน 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการดําเนินการ 

1 ขอ 

มีการดําเนินการ 

2 ขอ 

มีการดําเนินการ 

3 – 4 ขอ 

มีการดําเนินการ 

5 
  

มีการดําเนินการ 

6 ขอ 
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องคประกอบท่ี  2  การวิจัย 
 
 สถาบันอุดมศึกษาแตละแหงอาจมีจุดเนนในเรื่องการวิจัยท่ีแตกตางกันข้ึนกับสภาพแวดลอมและ 
ความพรอมของแตละสถาบัน อยางไรก็ตาม ทุกสถาบันอุดมศึกษาจําเปนตองมีพันธกิจนี้เปนสวนหนึ่งของ 
พันธกิจสถาบัน ดังนั้น จึงตองมีระบบและกลไกควบคุมใหสามารถดําเนินการในพันธกิจดานนี้อยางมี
ประสิทธิภาพและคุณภาพตามจุดเนนเฉพาะของแตละสถาบัน เพ่ือใหไดผลงานวิจัยและงานสรางสรรคท่ีเกิด
ประโยชน การวิจัยจะประสบความสําเร็จและเกิดประโยชนจําเปนตองมีสวนประกอบท่ีสําคัญ 3 ประการ คือ          
1) สถาบันตองมีแผนการวิจัย มีระบบและกลไก ตลอดจนมีการสนับสนุนทรัพยากรใหสามารถดําเนินการได
ตามแผน 2) คณาจารยมีสวนรวม ในการวิจัยอยางเขมแข็ง โดยบูรณาการงานวิจัยกับการจัดการเรียน      
การสอน และพันธกิจดานอ่ืนๆ ของสถาบัน และ 3) ผลงานวิจัยมีคุณภาพ มีประโยชน สนองยุทธศาสตร  
ของชาติและมีการเผยแพรอยางกวางขวาง  
 
 ตัวบงชี้ จํานวน 3 ตัวบงชี้ คือ 
  ตัวบงชี้ท่ี  2.1  ระบบและกลไกการบริหารและพัฒนางานวิจัยหรืองานสรางสรรค 
  ตัวบงชี้ท่ี  2.2  เงินสนับสนุนงานวจิยัและงานสรางสรรค 
  ตัวบงชี้ท่ี  2.3  ผลงานทางวิชาการของอาจารยประจําและนักวิจัย 
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ตัวบงช้ีท่ี 2.1  ระบบและกลไกการบริหารและพัฒนางานวิจัยหรืองานสรางสรรค  
 
ชนิดตัวบงช้ี  กระบวนการ 
 
คําอธิบายตัวบงช้ี 
 สถาบันอุดมศึกษาตองมีการบริหารจัดการงานวิจัยและงานสรางสรรคท่ีมีคุณภาพโดยมีแนวทาง   
การดําเนินงานท่ีเปนระบบและมีกลไกสงเสริมสนับสนุนครบถวนเพ่ือใหสามารถดําเนินการไดตามแผน        
ท่ีกําหนดไว ท้ังการสนับสนุนดานการจัดหาแหลงทุนวิจัยและการจัดสรรทุนวิจัยจากงบประมาณของสถาบัน
ใหกับบุคลากร สงเสริมพัฒนาสมรรถนะแกอาจารยและนักวิจัย การสนับสนุนทรัพยากรท่ีจําเปนซ่ึงรวมถึง
ทรัพยากรบุคคล ทรัพยากร การเงิน เครื่องมืออุปกรณท่ีเก่ียวของตางๆ ตลอดจนจัดระบบสรางขวัญและ
กําลังใจแกนักวิจัยอยางเหมาะสม ตลอดจนมีระบบและกลไกเพ่ือชวยในการคุมครองสิทธิ์ของงานวิจัยหรืองาน
สรางสรรคท่ีนําไปใชประโยชน 
 
เกณฑมาตรฐาน 
 1. มีระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารงานวิจัยท่ีสามารถนําไปใชประโยชนในการบริหารงานวิจัยและ 
งานสรางสรรค 
 2. สนับสนุนพันธกิจดานการวิจัยหรืองานสรางสรรคอยางนอยในประเด็นตอไปนี้ 
  - หองปฏิบัติการวิจัยหรืองานสรางสรรค หรือหนวยวิจัยหรืองานสรางสรรค หรือศูนยเครื่องมือ 
หรือศูนยใหคําปรึกษาและสนับสนุนการวิจยั 
  - หองสมุดหรือแหลงคนควาขอมูลสนับสนุนการวิจัยหรืองานสรางสรรค 
  - สิ่งอํานวยความสะดวกหรือการรักษาความปลอดภัยในการวิจัยหรืองานสรางสรรค เชน ระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ ระบบรักษาความปลอดภัยในหองปฏิบัติการวิจัย 
  - กิจกรรมวิชาการท่ีสงเสริมงานวิจัยหรืองานสรางสรรค เชน การจัดประชุมวิชาการ การจัดแสดง
งานสรางสรรค การจัดใหมีศาสตราจารยอาคันตุกะหรือศาสตราจารยรับเชิญ  (Visiting Professor) 
 3. จัดสรรงบประมาณของสถาบัน เพ่ือเปนทุนวิจัยหรืองานสรางสรรค 
 4. จัดสรรงบประมาณเพ่ือสนับสนุนการเผยแพรผลงานวิจัยหรืองานสรางสรรคในการประชุม 
วิชาการหรือการตีพิมพในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติ และมีการเผยแพรผลงานวิจัยหรืองานสรางสรรค
ในการประชุมวิชาการหรือการตีพิมพในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติ 
 5. มีการพัฒนาสมรรถนะอาจารยและนักวิจัย มีการสรางขวัญและกําลังใจตลอดจนยกยองอาจารย 
และนักวิจัยท่ีมีผลงานวิจัยและงานสรางสรรคดีเดน 
 6. มีระบบและกลไกเพ่ือชวยในการคุมครองสิทธิ์ของงานวิจัยหรืองานสรางสรรคท่ีนําไปใชประโยชน
และดําเนินการตามระบบท่ีกําหนด 
 
เกณฑการประเมิน 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการดําเนินการ 

1 
  

มีการดําเนินการ 

2 ขอ 

มีการดําเนินการ 

3 - 4 ขอ 

มีการดําเนินการ 

5 ขอ 

มีการดําเนินการ 

6 ขอ 
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ตัวบงช้ีท่ี 2.2  เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสรางสรรค  
 
ชนิดตัวบงช้ี  ปจจัยนําเขา 
 
คําอธิบายตัวบงช้ี 
 ปจจัยสําคัญท่ีสงเสริมสนับสนุนใหเกิดการผลิตงานวิจัยหรืองานสรางสรรคในสถาบันอุดมศึกษา    
คือ เงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสรางสรรค ดังนั้น สถาบันอุดมศึกษาจึงตองจัดสรรเงินจากภายในสถาบัน
และท่ีไดรับ จากภายนอกสถาบันเพ่ือสนับสนุนการทําวิจัยหรืองานสรางสรรคอยางมีประสิทธิภาพตาม
สภาพแวดลอมและจุดเนนของสถาบันนอกจากนั้นเงินทุนวิจัยหรืองานสรางสรรคท่ีสถาบันไดรับจากแหลงทุน
ภายนอกยังเปนตัวบงชี้ท่ีสําคัญท่ีแสดงถึงศักยภาพดานการวิจัยของสถาบัน โดยเฉพาะสถาบันท่ีอยูในกลุมท่ี
เนนการวิจัย 
 
เกณฑการประเมิน 
 คะแนนท่ีไดในระดับสถาบัน เปนคาเฉลี่ยของคะแนนผลการประเมิน (เงินสนับสนุนงานวิจัยหรือ  
งานสรางสรรคจากภายในและภายนอกสถาบัน) ของทุกคณะและหนวยงานวิจัยในสถาบัน 
 
สูตรการคํานวณ 
 
 คะแนนท่ีได =    
  

 
ผลรวมของผลการประเมินเง ินสน ับสน ุนงานวิจัยของทุกคณะและหนวยงานวิจัย  

จํานวนคณะและหนวยงานวิจัยทั้งหมดของสถาบน ั  
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ตัวบงช้ีท่ี 2.3  ผลงานทางวิชาการของอาจารยประจําและนักวิจัย  

ชนิดตัวบงช้ี  ผลลัพธ 

คําอธิบายตัวบงช้ี 

 ผลงานทางวิชาการเปนขอมูลท่ีสําคัญในการแสดงใหเห็นวาอาจารยประจําและนักวิจัยไดสรางสรรคข้ึน
เพ่ือแสดงใหเห็นถึงความกาวหนาทางวิชาการและการพัฒนาองคความรูอยางตอเนื่อง เปนผลงานท่ีมีคุณคา 
สมควร สงเสริมใหมีการเผยแพรและนําไปใชประโยชนท้ังเชิงวิชาการและการแขงขันของประเทศ ผลงานทาง
วิชาการอยูในรูปของบทความวิจัยหรือบทความวิชาการท่ีตีพิมพในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ
ระดับชาติหรือระดับนานาชาติตีพิมพในวารสารวิชาการท่ีปรากฏในฐานขอมูล TCI หรือ Scopus หรือตาม
ประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษาวาดวย หลักเกณฑการพิจารณาวารสารทาง
วิชาการสําหรับการเผยแพรผลงานทาง วิชาการ พ.ศ.2556 ผลงานไดรับการจดอนุสิทธิบัตรหรือสิทธิบัตร 
หรือเปนผลงานทางวิชาการรับใชสังคมท่ีผานการ ประเมินตําแหนงทางวิชาการแลว ผลงานท่ีทํารวมกับ
อุตสาหกรรมท่ีผานการประเมินตําแหนงทางวิชาการแลว ตํารา หรือหนังสือท่ีใชในการขอผลงานทางวิชาการ
และผานการพิจารณาตามเกณฑการขอตําแหนงทางวิชาการแลว โดยมี วิธีการคิดดังนี้ 
 
เกณฑการประเมิน 
 คะแนนท่ีไดในระดับสถาบันเปนคาเฉลี่ยของคะแนนผลการประเมินผลงานทางวิชาการของอาจารย 
ประจําและนักวิจัยของทุกคณะและหนวยงานวิจัยในสถาบัน 
 
สูตรการคํานวณ 

คะแนนท่ีได =   

 

 

 

  

 
ผลรวมของคะแนนผลการประเมินผลงานทางวิชาการของทุกคณะและหนวยงานวิจัย  

จํานวนคณะและหนวยงานวิจัยทั้งหมดของสถาบน ัน  
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องค์ประกอบที่  3  การบริการวิชาการ 

 การบริการทางวิชาการแก่สังคมเป็นหนึ่งในภารกิจหลักของสถาบันอุดมศึกษา*สถาบันพึงให้บริการ 
ทางวิชาการแก่ชุมชน*สังคม*และประเทศชาติ*ในรูปแบบต่าง*ๆ*ตามความถนัดและในด้านที่สถาบันมีความ
เชี่ยวชาญ*การให้บริการทางวิชาการอาจให้เปล่าโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายหรืออาจคิดค่าใช้จ่ายตามความเหมาะสม 
โดยให้บริการทั้งหน่วยงานภาครัฐและเอกชน*หน่วยงานอิสระ*หน่วยงานสาธารณะ*ชุมชน*และสังคมโดยกว้าง 
รูปแบบการให้บริการทางวิชาการมีความหลากหลาย เช่น การอนุญาตให้ใช้ประโยชน์ทรัพยากรของสถาบัน 
เป็นแหล่งอ้างอิงทางวิชาการ ให้ค าปรึกษา*ให้การอบรม*จัดประชุมหรือสัมมนาวิชาการ*ท างานวิจัยเพ่ือตอบ
ค าถามต่าง ๆ หรือเพ่ือชี้แนะสังคม การให้บริการทางวิชาการ นอกจากเป็นการท าประโยชน์ให้สังคมแล้ว 
สถาบันยังได้รับประโยชน์ในด้านต่าง*ๆ*คือ*เพ่ิมพูนความรู้และประสบการณ์ของอาจารย์อันจะน ามาสู่การ
พัฒนาหลักสูตร มีการบูรณาการเพ่ือใช้ประโยชน์ ทางด้านการจัดการเรียนการสอนและการวิจัย พัฒนา
ต าแหน่งทางวิชาการของอาจารย์ สร้างเครือข่ายกับหน่วยงานต่าง*ๆ*ซึ่งเป็นแหล่งงานของนักศึกษาและเป็น 
การสร้างรายได้ของสถาบันจากการให้บริการทางวิชาการด้วย 
 
 ตัวบ่งชี้ จ านวน 3 ตัวบ่งชี้ คือ 
  ตัวบ่งชี้ที่  3.1  การบริการวิชาการแก่สังคม 

ตัวบ่งชี้ที่  3.2  ระดับความส าเร็จในการบรรลุเป้าหมาย การส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพครู 
                   และบุคลากรทางการศึกษา 

 ตัวบ่งชี้ที่  3.3  การส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา   
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ตัวบงช้ีท่ี 3.1  การบริการวิชาการแกสังคม  

ชนิดตัวบงช้ี  กระบวนการ 

คําอธิบายตัวบงช้ี 

 การบริการวิชาการเปนภารกิจหลักอีกอยางหนึ่งของสถาบันอุดมศึกษา สถาบันควรคํานึงถึง 
กระบวนการในการใหบริการวิชาการแกสังคม  โดยการศึกษาความตองการของกลุมเปาหมายนํามาจัดทํา
แผนบริการวิชาการ ท้ังการบริการวิชาการท่ีทําใหเกิดรายไดและการบริการวิชาการท่ีสถาบันจัดทําเพ่ือสราง
ประโยชนแกชุมชน หรือสังคมโดยมีการประเมินความสําเร็จของการบริการวิชาการ และนํามาจัดทําเปน
แผนการใชประโยชนจนเกิดผลลัพธท่ีสรางความพึงพอใจตอชุมชนและสังคมอยางตอเนื่องและยั่งยืน 
 
เกณฑมาตรฐาน 
 1. กําหนดชุมชนหรือองคการเปาหมายของการใหบริการทางวิชาการแกสังคมโดยมีความรวมมือ 
ระหวางคณะหรือหนวยงานเทียบเทา 
 2. จัดทําแผนบริการวิชาการโดยมีสวนรวมจากชุมชนหรือองคการเปาหมายท่ีกําหนดในขอ 1 
 3. ชุมชนหรือองคการเปาหมายไดรับการพัฒนาและมีความเขมแข็งท่ีมีหลักฐานท่ีปรากฏชัดเจน 
 4. ชุมชนหรือองคการเปาหมายดําเนินการพัฒนาตนเองอยางตอเนื่อง 
 5. สถาบันสามารถสรางเครือขายความรวมมือกับหนวยงานภายนอกในการพัฒนาชุมชนหรือ 
องคการเปาหมาย 
 6. ทุกคณะมีสวนรวมในการดําเนินการตามแผนบริการทางวิชาการแกสังคมของสถาบันตามขอ 2 
โดยมีจํานวนอาจารยเขารวมไมนอยกวารอยละ 5 ของอาจารยท้ังหมดของสถาบัน ท้ังนี้ตองมีอาจารยมาจาก
ทุกคณะ 
 
เกณฑการประเมิน 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการดําเนินการ 

1 
  

มีการดําเนินการ 

2 ขอ 

มีการดําเนินการ 

3 - 4 ขอ 

มีการดําเนินการ 

5 ขอ 

มีการดําเนินการ 

6 ขอ 
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ตัวบงช้ีท่ี  3.2  ระดับความสําเร็จในการบรรลุเปาหมาย การสงเสริมการพัฒนาศักยภาพครูและ 
บุคลากรทางการศึกษา 

 
ชนิดตัวบงช้ี  ผลลัพธ 
 
คําอธิบายตัวบงช้ี 

สถาบันอุดมศึกษาจําเปนตองมีการกําหนดทิศทางการสงเสริมการพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากร
ทางการศึกษาท่ีสามารถถายทอดลงสูแผนปฏิบัติงานประจําปท่ีสงผลตอการบรรลุเปาหมายอยางชัดเจนการ
ประเมินความสําเร็จของการบรรลุเปาหมายตามตัวบงชี้ท่ีกําหนดจึงเปนสิ่งจําเปนเพ่ือใหมหาวิทยาลัยราชภัฏ
สามารถวิเคราะหอุปสรรคและสภาพปญหาในการพัฒนาการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏใหมีคุณภาพ
และมีความกาวหนาอยางยั่งยืน 

 
เกณฑการประเมิน 
 รอยละของความสําเร็จในการบรรลุเปาหมายตามตัวบงชี้การสงเสริมการพัฒนาศักยภาพครูและ
บุคลากรทางการศึกษา โดยแปลงคารอยละของความสําเร็จในการบรรลุเปาหมายตามตัวบงชี้ในแผนเปน
คะแนนระหวาง 0 – 5 โดยกําหนดใหคะแนนเต็ม 5 = รอยละ 80 
 
สูตรการคํานวณ 
 1. คํานวณรอยละของความสําเร็จในการบรรลุเปาหมายตามตัวบงช้ีการสงเสริมการพัฒนา
ศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา  
 

 

จํานวนตัวบงช้ีท่ีกําหนดในแผนการสงเสริมการพัฒนาศักยภาพครูและ
บุคลากรทางการศึกษาท่ีบรรลุเปาหมาย 

X 100 
จํานวนตัวบงช้ีท่ีกําหนดในแผนการสงเสริมการพัฒนาศักยภาพครูและ

บุคลากรทางการศึกษาท้ังหมด 

 

2. แปลงคารอยละท่ีคํานวณไดในขอ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5   

 

คะแนนท่ีได =   
 
 

 

  

 
รอยละของความสําเร็จในการบรรลุเปาหมายตามตัวบงช้ีในแผนการสงเสริม

การพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา X  5 
รอยละของความสําเร็จในการบรรลุเปาหมายท่ีไดคะแนนเต็ม 5 
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ตัวบงช้ีท่ี 3.3  การสงเสริมการพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา  

ชนิดตัวบงช้ี  กระบวนการ 

คําอธิบายตัวบงช้ี 

 มหาวิทยาลัยราชภัฏมียุทธศาสตร เพ่ือการสงเสริมการพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา  
โดยมีการจัดทําแผนเพ่ือพัฒนาการสงเสริมการพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษานําไปสุการ
พัฒนางานวิจัย 
 
เกณฑมาตรฐาน 
 1. จัดทําแผนการสงเสริมการพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา ท่ีมีความสอดคลองกับ
มาตรฐานวิชาชีพ 
 2. มีการดําเนินงานตามแผนการสงเสริมการพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 3. มีการกํากับ ติดตามผลการดําเนินงานตามแผนการสงเสริมการพัฒนาศักยภาพคณุและบุคลากร
ทางการศึกษา 
 4. มีการประเมินผลการดําเนินงานตามตัวบงชี้ของแผนการสงเสริมการพัฒนาครูและบุคลากร
ทางการศึกษาและรายานผลการดําเนินงานตอกรรมการบริหารหนวยงานเพ่ือพิจารณา 
 5. มีการนําผลการพิจารณา ขอคิดเห็นและขอเสนอแนะของกรรมการบริหารหนวยงานไปปรับปรุง
การสงเสริมการพัฒนาศักยภาพคณุและบุคลากรทางการศึกษาในปถัด 
 6. มีการเผยแพรการการสงเสริมการพัฒนาศักยภาพคณุและบุคลากรทางการศึกษาและมีแนวปฏิบัติ
ท่ีดีท่ีสามารถเทียบเคียงกับสถาบันอ่ืน 
 
เกณฑการประเมิน 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการดําเนินการ 

1 
 

มีการดําเนินการ 

2 ขอ 

มีการดําเนินการ 

3 ขอ 

มีการดําเนินการ 

4 ขอ 

มีการดําเนินการ 

5-6 ขอ 
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องคประกอบท่ี  4  การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

 การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมถือเปนพันธกิจสําคัญประการหนึ่งของสถาบันอุดมศึกษา ดังนั้น 
สถาบันอุดมศึกษาจึงตองมีระบบและกลไกการดําเนินงานดานนี้ใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและคุณภาพ 
โดยอาจมีจุดเนนเฉพาะท่ีแตกตางกันตามปรัชญา และธรรมชาติของแตละสถาบัน และมีการบูรณาการเขากับ
พันธกิจอ่ืนๆ โดยเฉพาะการผลิตบัณฑิต รวมท้ังมีการจัดกิจกรรมท่ีฟนฟู อนุรักษ สืบสาน พัฒนา เผยแพร
ศิลปะและวัฒนธรรมสงเสริมภูมิปญญาทองถ่ินใหเปนรากฐานการพัฒนาองคความรูท่ีดีข้ึน 
 
 ตัวบงชี้ จํานวน 2 ตัวบงชี้ คือ 
  ตัวบงชี้ท่ี  4.1  ระบบและกลไกการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

ตัวบงชี้ท่ี  4.2  การอนุรักษ  ฟนฟู สืบทอด และเผยแพรวัฒนธรรม/ภูมิปญญาทองถ่ิน 
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ตัวบงช้ีท่ี 4.1  ระบบและกลไกการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม  
 
ชนิดตัวบงช้ี  กระบวนการ 
 
คําอธิบายตัวบงช้ี 
 สถาบันอุดมศึกษาตองมีนโยบาย แผนงาน โครงสราง และการบริหารจัดการงานทํานุบํารุงศิลปะ 
และวัฒนธรรมท้ังการอนุรักษ ฟนฟู สืบสาน เผยแพรวัฒนธรรมไทย ภูมิปญญาทองถ่ินตามจุดเนนของสถาบัน
อยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
 
เกณฑมาตรฐาน 
 1. *กําหนดผูรับผิดชอบในการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
 2. *จัดทําแผนดานทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม และกําหนดตัวบงชี้วัดความสําเร็จตาม
วัตถุประสงคของแผน รวมท้ังจัดสรรงบประมาณเพ่ือใหสามารถดําเนินการไดตามแผน 
 3. *กํากับติดตามใหมีการดําเนินงานตามแผนดานทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
 4. *ประเมินความสําเร็จตามตัวบงชี้ท่ีวัดความสําเร็จตามวัตถุประสงคของแผนดานทํานุบํารุง ศิลปะ
และวัฒนธรรม 
 5. *นําผลการประเมินไปปรบัปรุงแผนหรือกิจกรรมดานทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
 6. *เผยแพรกิจกรรมหรือการบริการดานทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมตอสาธารณชน 
 7. *กําหนดหรือสรางมาตรฐานดานศิลปะและวัฒนธรรมซ่ึงเปนท่ียอมรับในระดับชาติ 
 
เกณฑการประเมิน 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการดําเนินการ 

1 ขอ 

มีการดําเนินการ 

2 ขอ 

มีการดําเนินการ 

3 – 4 ขอ 

มีการดําเนินการ 

5 
  

มีการดําเนินการ 

6 -7 ขอ 
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ตัวบงช้ีท่ี 4.2  การอนุรักษ ฟนฟู สืบทอด และเผยแพรวัฒนธรรม/ภูมิปญญาทองถิ่น 
 
ชนิดตัวบงช้ี  กระบวนการและผลลัพธ 
 
คําอธิบายตัวบงช้ี 

จาก พรบ.ราชภัฏ มาตรา 8 (1) ท่ีกําหนดให คณะแสวงหาความจริง  เพ่ือสูความเปนเลิศทาง

วิชาการบนพ้ืนฐานของภูมิปญญาทองถ่ิน ภูมิปญญาไทย  และภูมิปญญาสากล  จึงใหมีกระบวนการในการ

อนุรักษ ฟนฟู สืบทอด และเผยแพรวัฒนธรรม/ภูมิปญญาทองถ่ิน สูนักศึกษา ประชาชนและอาจเผยแพรสู

สากล รวมถึงการรวมกันกําหนดเปนอัตลักษณของชุมชนสังคม  จากวัฒนธรรม/ภูมิปญญาทองถ่ินใหเดนชัด 

และไดรับการยอมรับ   มีการบูรณาการเขากับการเรียนการสอน  และประยุกตใชในการดํารงชีวิตในสังคม

ปจจุบันท่ีมีลักษณะสังคมพหุวัฒนธรรมไดอยางกลมกลืน  โดยรักษาอัตลักษณของทองถ่ินและความเปนไทย  

ไดอยางเดนชัด และสามารถนําไปสรางประโยชนทางเศรษฐกิจ ท้ังนี้ภายใตการกําหนดกลยุทธ แผนงาน 

วิธีการ ท่ีดีและมีประสิทธิภาพ 

เกณฑมาตรฐาน 
 1. มีแผนการอนุรักษ ฟนฟู สืบทอด และเผยแพร วัฒนธรรม/ภูมิปญญาทองถ่ิน และแผนงานในการ
กําหนดอัตลักษณของชุมชนสังคม จากวัฒนธรรม/ภูมิปญญาทองถ่ินใหเดนชัด  สูนักศึกษา ประชาชน ท่ี
สามารถนําไปประยุกตใชในสังคมพหุวัฒนธรรมไดอยางกลมกลืน  โดยมีความรวมมือระหวางคณะ หรือ
หนวยงานเทียบเทากับชุมชนภายนอก 
 2. มีการบูรณาการแผนฯ จากขอ 1 กับการเรียนการสอนในทุกคณะ 
 3. อยางนอย 1 ชุมชน  เกิดอัตลักษณของชุมชนสังคม  จากวัฒนธรรม/ภูมิปญญาทองถ่ินท่ีเดนชัด 
และไดรับการยอมรับหรือ อยางนอย 1 ชุมชน มีการนําวัฒนธรรม/ภูมิปญญาทองถ่ิน/อัตลักษณของชุมชนไป
ประยุกตใชในการดํารงชีวิตในสังคมปจจุบันไดอยางกลมกลืน  โดยรักษาอัตลักษณของทองถ่ินและความ
จําเปนไทย ไดอยางชัดเจน 
 4. อยางนอย 1 ชุมชน  มีการนําศิลปวัฒนธรรม/ภูมิปญญาทองถ่ินไปสรางประโยชนทางเศรษฐกิจ
ตามแผนขอ 1 และนําไปใชประโยชนอยางตอเนื่องและยั่งยืน 
 5. มีการประเมินผลการดําเนินการตามแผนและนําผลการประเมินไปปรับปรุงแผนในปตอไป 
 
เกณฑการประเมิน 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการดําเนินการ 
1 ขอ 

มีการดําเนินการ 
2 ขอ 

มีการดําเนินการ 
3 ขอ 

มีการดําเนินการ 
 ขอ 

มีการดําเนินการ 
5 ขอ 

 

 

 



เกณฑการประกันคุณภาพการศกึษา   ระดับสถาบัน 

 
142   

  

 

องคประกอบท่ี  5  การบริหารจัดการ 
 
 สถาบันอุดมศึกษาตองใหความสําคัญกับการบริหารจัดการ โดยมีสภามหาวิทยาลัยทําหนาท่ีในการ
กํากับ ดูแลการทํางานของสถาบันใหมีประสิทธิภาพ สถาบันอุดมศึกษาจะตองบริหารจัดการดานตางๆ ใหมี
คุณภาพ เชน ทรัพยากรบุคคล ระบบฐานขอมูล การบริหารความเสี่ยง การบริหารการเปลี่ยนแปลง        
การบริหารทรัพยากรท้ังหมด ฯลฯ เพ่ือสัมฤทธิผลตามเปาหมายท่ีกําหนดไว โดยใชหลักธรรมาภิบาล     
(Good Governance) 
 
 ตัวบงชี้ จํานวน 3 ตัวบงชี้ คือ 
  ตัวบงชี้ท่ี  5.1  การบริหารของสถาบันเพ่ือการกํากับติดตามผลลัพธตามพันธกิจ            
                                        กลุมสถาบัน และเอกลักษณของสถาบัน 
  ตัวบงชี้ท่ี  5.2  ผลการบริหารงานของคณะ 
  ตัวบงชี้ท่ี  5.3  ระบบกํากับการประกันคุณภาพหลักสูตรและคณะ 
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ตัวบงช้ีท่ี 5.1  การบริหารของสถาบันเพ่ือการกํากับติดตามผลลัพธตามพันธกิจ กลุมสถาบัน  
   และเอกลักษณของสถาบัน 
 

ชนิดตัวบงช้ี  กระบวนการ 
 

คําอธิบายตัวบงช้ี 

 สถาบันอุดมศึกษามีพันธกิจหลัก คือ การเรียนการสอน การวิจัย การบริการทางวิชาการแกสังคม 

และการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม ในการดําเนินพันธกิจหลัก สถาบันอุดมศึกษาจําเปนตองมีการจัดทําแผน

เพ่ือกําหนดทิศทางการพัฒนาและการดําเนินงานของสถาบันใหสอดคลองกับเปาหมายและกลุมสถาบัน

ตลอดจนมีการบริหารท้ัง ดานบุคลากร การเงิน ความเสี่ยงและการประกันคุณภาพการศึกษา เพ่ือสนับสนุน

การดําเนินงานตามพันธกิจหลักใหบรรลุตามเปาหมายท่ีกําหนดไว 
 

เกณฑมาตรฐาน 

 1. *พัฒนาแผนกลยุทธจากผลการวิเคราะห SWOT กับวิสัยทัศนของสถาบัน และพัฒนาไปสูแผนกล

ยุทธทางการเงินและแผนปฏิบัติการประจําปตามกรอบเวลาเพ่ือใหบรรลุผลตามตัวบงชี้และเปาหมาย       

ของแผนกลยุทธ 

 2. *การกํากับติดตามสงเสริมสนับสนุนใหทุกคณะดําเนินการวิเคราะหขอมูลทางการเงินท่ีประกอบ 

ไปดวยตนทุนตอหนวยในแตละหลักสูตร สัดสวนคาใชจายเพ่ือพัฒนานักศึกษา อาจารย บุคลากร การจัดการ

เรียนการสอนอยางตอเนื่อง เพ่ือวิเคราะหความคุมคาของการบริหาร หลักสูตร ประสิทธิภาพ ประสิทธิผลใน

การผลิตบัณฑิต และโอกาสในการแขงขัน 

 3. *ดําเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ท่ีเปนผลจากการวิเคราะหและระบุปจจัยเสี่ยงท่ีเกิดจาก 
ปจจัยภายนอก หรือปจจัยท่ีไมสามารถควบคุมไดท่ีสงผลตอการดําเนินงานตามพันธกิจของสถาบันและให
ระดับความเสี่ยงลดลงจากเดิม 
 4. *บริหารงานดวยหลักธรรมาภิบาลอยางครบถวนท้ัง 10 ประการท่ีอธิบายการดําเนินงานอยาง
ชัดเจน 
 5. *การกํากับติดตามสงเสริมสนับสนุนใหทุกหนวยงานในสถาบันมีการดําเนินการจัดการความรูตาม
ระบบ 
 6. *การกํากับติดตามผลการดําเนินงานตามแผนการบริหารและแผนพัฒนาบุคลากรสายวิชาการ  
และสายสนับสนุน 
 7. *การกํากับติดตามสงเสริมสนับสนุนใหทุกหนวยงานในสถาบันมีการดําเนินงานดานการประกัน 
คุณภาพภายในตามระบบและกลไกท่ีสถาบันกําหนด ประกอบดวย การควบคุมคุณภาพ การตรวจสอบ
คุณภาพ และการประเมินคุณภาพ 
  
เกณฑการประเมิน 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการดําเนินการ 

1 ขอ 

มีการดําเนินการ 

2 ขอ 

มีการดําเนินการ 

3 – 4 ขอ 

มีการดําเนินการ 

5-6 
  

มีการดําเนินการ 

7 ขอ 
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ตัวบงช้ีท่ี 5.2  ผลการบริหารงานของคณะ 
 
ชนิดตัวบงช้ี  ผลลัพธ 
 
คําอธิบายตัวบงช้ี 
 ผลการดําเนินงานของคณะจะสามารถสะทอนไดวาในแตละสถาบันไดมีการกํากับ ติดตาม         
และสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนในแตละหลักสูตรของแตละคณะใหเปนไปตามเกณฑมาตรฐาน
หลักสูตร เกณฑมาตรฐานท่ีเก่ียวของและกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ รวมท้ังมีผลการ
ดําเนินงานในแตละ พันธกิจ การบริหารจัดการอยูในระดับใด 
 
เกณฑการประเมิน 
 คะแนนเฉลี่ยของผลการประเมินระดับคณะของทุกคณะ 
 
คะแนนท่ีได =  
 
                                     
หมายเหตุ :   

คณะท่ีไดดําเนินการตามระบบคุณภาพระบบอ่ืน ๆ ท่ีคณะกรรมการประกันคุณภาพภายใน
ระดับอุดมศึกษาเห็นชอบ และมีการประเมินตามระบบดังกลาว ไมตองนําคะแนนผลการประเมินของคณะนั้น
มาคํานวณในตัวบงชี้นี้ แตตองรายงานผลในตัวบงชี้นี้ใหครบถวน 
  

 
คะแนนเฉลี่ยของผลการประเมินระดับคณะของทุกคณะ  

จํานวนคณะท้ังหมดในสถาบัน  
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ตัวบงช้ีท่ี 5.3  ระบบกํากับการประกันคุณภาพหลักสูตรและคณะ 
 
ชนิดตัวบงช้ี  กระบวนการ 
 
คําอธิบายตัวบงช้ี 
 สถาบันมีหนาท่ีกํากับการดําเนินการประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตรและคณะ โดยมี      
การดําเนินการตั้งแต การควบคุมคุณภาพ การติดตามตรวจสอบคุณภาพ และการพัฒนาคุณภาพ การพัฒนา
ตัวบงชี้ และเกณฑการประเมินจะมุงไปท่ีระบบการประกันคุณภาพการศึกษามากกวาการประเมินคุณภาพ 
เพ่ือใหสามารถ สงเสริม สนับสนุน กํากับติดตามการดําเนินงานใหเปนไปตามท่ีกําหนด สะทอนการจัด
การศึกษาอยางมีคุณภาพ 
 
เกณฑมาตรฐาน 
 1. มีระบบและกลไกในการกํากับติดตามการดําเนินการประกันคุณภาพหลักสูตรและคณะ ใหเปนไป
ตามองคประกอบการประกันคุณภาพหลักสูตรและคณะ 
 2. มีคณะกรรมการกํากับติดตามการดําเนินงานใหเปนไปตามระบบท่ีกําหนดในขอ 1 และรายงานผล
การติดตามใหกรรมการระดับสถาบันเพ่ือพิจารณา 
 3. มีการจัดสรรทรัพยากรเพ่ือสนับสนุนการดําเนินงานของหลักสูตรและคณะ ใหเกิดผลตาม
องคประกอบการประกันคุณภาพหลักสูตรและคณะ 
 4. นําผลการประเมินคุณภาพทุกหลักสูตรและทุกคณะท่ีผานการพิจารณาของกรรมการระดับสถาบัน  
เสนอสภาสถาบันเพ่ือพิจารณา 
 5. นําผลการประเมินและขอเสนอแนะจากสภาสถาบันมาปรับปรุงหลักสูตรและการดําเนินงาน   
ของคณะใหมีคุณภาพดีข้ึนอยางตอเนื่อง 
 6. มีผลการประเมินคุณภาพทุกหลักสูตรผานองคประกอบท่ี 1 การกํากับมาตรฐาน 
 
เกณฑการประเมิน  

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการดําเนินการ 

1 ขอ 

มีการดําเนินการ 

2 ขอ 

มีการดําเนินการ 

3 - 4 ขอ 

มีการดําเนินการ 

5 ขอ 

มีการดําเนินการ 

6 ขอ 

 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

บทที ่7 

   แนวทางการวเิคราะหและสรปุผล 

การประกนัคุณภาพการศกึษาภายใน 
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บทที่ 7 
แนวทางการวเิคราะหและสรุปผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 
 
 สถาบันการศึกษาทุกสถาบันตองวางระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในองตนเองใหเหมาะสม
กับบริบทและวิสัยทัศนของสถาบัน  โดยตองพิจารณาเกณฑมาตรฐานอุดมศึกษาท่ีเก่ียวของในระดับชาติดวย  
เพ่ือใหเปนไปตามเกณฑข้ันต่ําท่ีประเทศกําหนดและมุงสูเปาหมาย จุดเนน จุดเดน หรือเอกลักษณของสถาบัน 
 การวางระบบการประกันคุณภาพจะตองประกอบดวย การควบคุม การตรวจสอบ และการ
ประเมินผล  เพ่ือนําขอมูลไปปรับปรุงพัฒนาคุณภาพอยางตอเนื่องและยั่งยืน  ดังนั้น  ระบบประกันคุณภาพ
การศึกษาภายในดังงกลาวอยางนอยตองครอบคลุมระดับหลักสูตร ระดับคณะ และระดับสถาบัน  โดยสถาบัน
ตองควบคุมใหมีการดําเนินงานตามระบบคุณภาพท่ีกําหนด  และมีการตรวจสอบระบบคุณภาพเปนระยะ ๆ 
โดยท่ีมีกลไกการดําเนินงานอยางชัดเจน  เชน  มีผูรับผิดชอบ/ผูบริหาร/ผูเก่ียวของ/ผูมีสวนไดสวนเสีย มีสวนรวม
เม่ือครบหนึ่งปการศึกษา  ก็ตองมีการประเมินผลการดําเนินงานตามระบบประกันคุณภาพดังกลาว  เพ่ือนําไป
ปรับปรุงพัฒนาในปถัดไป  โดยสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาจะดําเนินการติดตามตรวจสอบ
ความกาวหนาของการปฏิบัติตามแผนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอยางนอยหนึ่งครั้งใน ทุกสามป  และแจงผล
ใหสถานศึกษาทราบรวมท้ังเปดเผยผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาตอสาธารณชน 
 ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร  ท่ีคณะกรรมการประกันคุณภาพภายใน
ระดับอุดมศึกษาจัดทําข้ึน  เปนไปในทิศทางเดียวกับการประเมินเพ่ือการเผยแพรหลักสูตรท่ีมีคุณภาพ
มาตรฐานตามท่ีประกาศไวในกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2552 ท้ังนี้ไดกําหนดให
รายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร (IQA ระดับหลักสูตร) และรายงานผล         
การดําเนินการของหลักสูตร (มคอ.7) เปนรายงานฉบับเดียวกันเพ่ือลดความซํ้าซอนของการจัดทํารายงานของ
สถานศึกษาระดับอุดมศึกษาและสามารถรายงานผานระบบอิเล็กทรอนิกส 
 ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะ และระดับสถาบัน ท่ีคณะกรรมการ         
การประกันคุณภาพภายในระดับอุดมศึกษาจัดทําข้ึน  สอดคลองกับการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
ระดับหลักสูตรและเชื่อมโยงกับการประกันคุณภาพภายนอกของสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมิน
คุณภาพการศึกษา (องคการมหาชน) และสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ 
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การสรุปผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน  แตละระดับมีรายละเอียดดังนี้ 
1. ระดับหลักสูตร  มีองคประกอบในการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 6 องคประกอบ  ไดแก 

องคประกอบท่ี 1 การกํากับมาตรฐาน 
องคประกอบท่ี 2 บัณฑิต 
องคประกอบท่ี 3 นักศึกษา 
องคประกอบท่ี 4 อาจารย 
องคประกอบท่ี 5 หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผูเรียน 
องคประกอบท่ี 6 สิง่สนับสนุนการเรียนรู 
 

องคประกอบท่ี 1 การกํากับมาตรฐานเปนองคประกอบท่ีตองดําเนินการใหเปนไปตามเกณฑ
มาตรฐานหลักสูตรกรอบมาตรฐานคุณวุฒิอุดมศึกษาแหงชาติ และเกณฑตาง ๆ ท่ีเก่ียวของ มี 1 ตัวบงชี้  
จํานวนเกณฑข้ึนอยูกับระดับปริญญา  หากผลการดําเนินงานไมเปนไปตามเกณฑใดเกณฑหนึ่งถือวาหลักสูตร
นั้น “ไมไดมาตรฐาน” และมีคาคะแนนเปน “ศูนย” หากหลักสูตรนั้นมีผลการดําเนินงานผานทุกเกณฑถือวา
เปนไปตามมาตรฐานท่ีกําหนด  และจะมีการประเมินคะแนนคุณภาพของทุกหลักสูตรในองคประกอบท่ี 2-6 
ดังแสดงตามภาพตอไปนี้ 

 
 
 

 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ผลการประเมิน 

ผานองคประกอบท่ี 1 ไมผานองคประกอบท่ี 1 

คะแนนระดับหลักสูตร = 0 

ประเมินองคประกอบท่ี 2-6 

คะแนนระดับหลักสูตรเปนคะแนนเฉลี่ยของ 
ตัวบงช้ีในองคประกอบท่ี 2-6 
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คะแนนรวมเฉลี่ย = 
คะแนนรวมของตัวบงช้ี 13 ตัวบงช้ี  

13 
 
 

ซ่ึงการแปลผลจะเปนการอธิบายวา 
คะแนนระดับหลักสูตร  =  0   หมายถึง  หลักสูตรไมไดมาตรฐาน 
คะแนนระดับหลักสูตร  =  0.01 – 5.00  หมายถึง  หลักสูตรเปนไปตามมาตรฐาน และมีระดับ 

  คุณภาพตามคะแนนท่ีได ดังนี้ 
 

 
 
 
 
 
 

  
แมวาหลักสูตรไมผานองคประกอบท่ี 1 (การกํากับมาตรฐาน) ผูรับผิดชอบหลักสูตร/คณะ/สถาบัน 

ตองประเมินตัวบงชี้ขององคประกอบท่ี 2 ถึงองคประกอบท่ี 6 ดวย เพ่ือใหทราบระดับการพัฒนาของหลักสูตร
ตนเอง  โดยการวิเคราะหในรายละเอียดของปจจัยนําเขา กระบวนการ ผลลัพธ และ รายองคประกอบ โดย   
ไมตองรายงานระดับคะแนนเฉลี่ย  เพ่ือเปนการวิเคราะหในเชิงคุณภาพในองคประกอบท่ี 2 ถึง องคประกอบ
ท่ี 6 เก่ียวกับจุดเดน และโอกาสในการพัฒนา  เพ่ือยกระดับคุณภาพของหลักสูตรตอไป แสดงดังตาราง
ตอไปนี้ 
 
ตารางการวิเคราะหคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร 

องค 
ประกอบ 

ที่ 

คะแนน
ผาน 

จํานวน
ตัวบงชี ้

I P O 
คะแนน
เฉลี่ย 

ผลการประเมิน 
0.01 – 2.00 ระดบัคุณภาพนอย 
2.01 – 3.00 ระดบัคุณภาพปานกลาง 
3.01 – 4.00 ระดบัคุณภาพด ี
4.01 – 5.00 ระดบัคุณภาพดีมาก 

1 ไมผานการประเมนิ หลักสูตรไมไดมาตรฐาน 
2 

คะ
แน

นเ
ฉล

ี่ยข
อง

ทุก
ตัว

บง
ชี้ใ

น

อง
คป

ระ
กอ

บท
ี่ 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      

หมายเหตุ : ในประเด็นตัวบงชี้ท่ี 3.3 และ 4.3 เปนผลลัพธของกระบวนการยอย 
  
 

คะแนน ระดับคุณภาพ 
0.01 – 2.00 นอย 
2.01 – 3.00 ปานกลาง 
3.01 – 4.00 ด ี
4.01 – 5.00 ดีมาก 
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ตัวอยางรายงานผลการวิเคราะหจุดเดนและโอกาสในการพัฒนา  องคประกอบท่ี 2 – องคประกอบท่ี 6 
จุดเดน 
1. 
2. 
โอกาสในการพัฒนา 
1. 
2. 
 

2. ระดับคณะ 
การประเมินระดับคณะจะสะทอนผลการดําเนินงานของผูบริหารคณะใน 4 พันธกิจ  รวมท้ังระบบ

การบริหารจัดการของคณะดวย  โดยแสดงเปนคาเฉลี่ยในแตละพันธกิจ  นอกจากนั้นมีการวิเคราะหแยกเปน
ปจจัยนําเขา กระบวนการ และผลลัพธดวย เพ่ือใหผูบริหารคณะไดนําไปใชเปนขอมูลในการปรับปรุงพัฒนา  
ดังตารางตอไปนี้ 
 

ตารางการวิเคราะหผลการประเมินระดับคณะ 

องคประกอบ
คุณภาพ 

คะแนนการประเมินเฉลี่ย ผลการประเมิน 

ตัวบงชี ้ I P O 
คะแนน
เฉลี่ย 

0.00 – 1.50   การดาํเนินงานตองปรบัปรุงเรงดวน 
1.51 – 2.50   การดาํเนินงานตองปรบัปรุง 
2.51 – 3.50   การดาํเนินงานระดบัพอใช 
3.51 – 4.50   การดาํเนินงานระดบัด ี
4.51 – 5.00   การดาํเนินงานระดบัดมีาก 

1 6 1.2,1.3,1.4 1.5,1.6 1.1   
2 3 2.2 2.1 2.3   
3 3 - 3.1,3.2 3.3   
4 2 - 4.1,4.2 -   
5 2 - 5.1,5.2 -   

รวม 16 4 9 3   
ผลการประเมิน      

*ตัวบงช้ีท่ี 1.1 เปนคาคะแนนเฉลีย่ของผลการประเมินระดับหลักสตูรทุกหลักสูตร 

 คณะควรวิเคราะหในเชิงคุณภาพเก่ียวกับจุดเดน และจุดท่ีควรพัฒนาในแตละองคประกอบดวยตาม
ตัวอยางดังตอไปนี้ 
 
ตัวอยางรายงานผลการวิเคราะหจุดเดนและจุดท่ีควรพัฒนา  องคประกอบท่ี 1 – องคประกอบท่ี 5 
จุดเดน 
1. 
2. 
จุดท่ีควรพัฒนา 
1. 
2. 
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3. ระดับสถาบัน 
การประเมินระดับสถาบันจะสะทอนผลการดําเนินงานของผูบริหารสถาบันใน 4 พันธกิจ รวมท้ัง

ระบบการบริหารจัดการของสถาบันดวย  โดยแสดงเปนคาเฉลี่ยในแตละพันธกิจ  นอกจากนั้นมีการวิเคราะห
แยกเปนปจจัยนําเขา กระบวนการ และผลลัพธดวย เพ่ือใหผูบริหารสถาบันไดนําไปใชเปนขอมูลในการ
ปรับปรุงพัฒนา  ตามตารางตอไปนี้ 
 

ตารางการวิเคราะหผลการประเมินระดับสถาบัน 
องคประกอบ

คุณภาพ 
คะแนนการประเมินเฉลี่ย ผลการประเมิน 

 ตัวบงชี ้ I P O 
คะแนน
เฉลี่ย 

0.00 – 1.50   การดาํเนินงานตองปรบัปรุงเรงดวน 
1.51 – 2.50   การดาํเนินงานตองปรบัปรุง 
2.51 – 3.50   การดาํเนินงานระดบัพอใช 
3.51 – 4.50   การดาํเนินงานระดบัด ี
4.51 – 5.00   การดาํเนินงานระดบัดมีาก 

1 5 1.2,1.3 1.4,1.5 1.1   
2 3 2.2 2.1 2.3   
3 3 - 3.1,3.3 3.2   
4 2 - 4.1,4.2 -   
5 3 - 5.1,5.3 5.2   

รวม 16 3 9 4   
ผลการประเมิน      

  
ตัวบงช้ีท่ี 1.1 เปนคาคะแนนเฉลี่ยของผลการประเมินระดับหลักสูตรทุกหลักสูตรของทุกหลักสตูร 

 ตัวบงช้ีท่ี 5.2 เปนคาคะแนนเฉลี่ยของผลการประเมินระดับคณะทุกคณะ 

สถาบันควรวิเคราะหในเชิงคุณภาพเก่ียวกับจุดเดน และจุดท่ีควรพัฒนาในแตละองคประกอบดวย
ตามตัวอยางดังตอไปนี้ 

 
ตัวอยางรายงานผลการวิเคราะหจุดเดนและจุดท่ีควรพัฒนา  องคประกอบท่ี 1 – องคประกอบท่ี 5 
จุดเดน 
1. 
2. 
จุดท่ีควรพัฒนา 
1. 
2. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก 
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ภาคผนวก 
 
แนวทางในการประเมินตัวบงช้ีท่ี 3.1 
การรับนักศึกษา 
1 การกําหนดเปาหมายจํานวนรับนักศึกษาคํานึงความตองการของตลาดแรงงาน  และสภาพความพรอม

ของอาจารยประจําท่ีมีอยู (ควบคุมอัตราสวนอาจารยตอนักศึกษาใหเปนไปตามเกณฑ) 
2 เกณฑการรับนักศึกษาท่ีประกาศรับสะทอนคุณภาพของนักศึกษาท่ีเหมาะสมกับหลักสูตรท่ีเปดสอน

และสอดคลองกับระดับของหลักสูตร ประเภทหลักสูตร ปรัชญาวิสัยทัศนของสถาบันและหลักสูตร
ผลลัพธ การเรียนรูท่ีกําหนดในหลักสูตร (เชน GPA ความรูพ้ืนฐานในสาขา ภาษาตางประเทศ
คุณสมบัติเฉพาะอ่ืน ฯลฯ) 

3 เกณฑท่ีใชในการคัดเลือกนักศึกษา  กระบวนการรับนักศึกษา และเครื่องมือหรือขอมูลท่ีใชในการ
คัดเลือกมีความเหมาะสม เชื่อถือได  โปรงใส เปดเผย และเปนธรรมกับนักศึกษาท่ีสมัครเขาเรียน 

4 นักศึกษาท่ีรับเขาเรียนในหลักสูตรมีคุณสมบัติและศักยภาพในการเรียนจนสําเร็จการศึกษาตาม
ระยะเวลาท่ีหลักสูตร  มีคุณสมบัติข้ันตนท้ังความรูพ้ืนฐานหรือประสบการณท่ีจําเปนตอการเรียนใน
หลักสูตร ใฝรู ใฝเรียนมีความพรอมดานสุขภาพและจิต มีเวลาเรียนเพียงพอ 

5 ในกรณีท่ีนักศึกษามีคุณสมบัติไมครบถวนตามเกณฑท่ีกําหนดในประกาศรับ และมีการรับเขาศึกษา
แบบมีเง่ือนไข นักศึกษาจําเปนตองไดรับการเตรียมความพรอมทางการเรียนหรือไดรับการพัฒนาจนมี
คุณสมบัติครบผานเกณฑข้ันต่ํา เพ่ือใหสามารถเรียนในหลักสูตรไดจนสําเร็จการศึกษา 

6 การกําหนดคุณสมบัติในการรับเขาของผูสมัครในหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาตองสูงกวาคุณสมบัติของ
การรับเขาศึกษาในหลักสูตรระดับปริญญาตรี โดยเฉพาะความสามารถดานภาษาตางประเทศ และ
คุณสมบัติพ้ืนฐานท่ีนําไปสูการพัฒนาศักยภาพการวิจัย 

7 กระบวนการคัดเลือกมีความเขมงวดเพ่ือใหไดนักศึกษาท่ีมีศักยภาพในการเรียนรูดวยตนเอง (พิจารณา
จากอัตราสวนนักศึกษาท่ีรับเขาตอผูสมัคร) 

 
 

แนวทางในการประเมินตัวบงช้ีท่ี 3.2 
การควบคุมดูแลการใหคําปรึกษาวิชาการและแนะแนวแกนักศึกษา 
1 การจัดระบบการดูแลนักศึกษาของอาจารยท่ีปรึกษา มีการควบคุมกํากับใหจํานวนนักศึกษาตออาจารย

ท่ีปรึกษาเปนไปตามเกณฑท่ีกําหนด 
2 อาจารยท่ีปรึกษาวิชาการมีเวลาใหการดูแลนักศึกษา (ประเมินผลจากนักศึกษา) 
3 การแนะนําการลงทะเบียนเรียนโดยคํานึงถึงความตองการ/ความสนใจ/และศักยภาพของนักศึกษา 
4 การจัดเก็บขอมูลเพ่ือการรูจักนักศึกษา การแลกเปลี่ยนขอมูลนักศึกษาในกลุมผูสอนเพ่ือการพัฒนา

นักศึกษา (ผลการเรียน ลักษณะนักศึกษา 
จุดแข็งจุดออน) 

5 อาจารยท่ีปรึกษาใหความชวยเหลือนักศึกษาท่ีมีปญหาทางการเรียนหรือตองการความชวยเหลือดาน
อ่ืนๆ 

6 การจัดการความเสี่ยงดานนักศึกษา (มีขอมูลนักศึกษาท่ีมีผลการเรียนต่ํา มีความเสี่ยงท่ีจะออกกลางคัน 
หรือสําเร็จการศึกษาชา ฯลฯ) 
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การควบคุมดูแลการใหคําปรึกษาวิชาการและแนะแนวแกนักศึกษา 
7 ชองทางการติดตอสื่อสารระหวางผูเรียนและอาจารยท่ีปรึกษา 
8 บัณฑิตศึกษา การกําหนดเวลาใหคําปรึกษาการเรียนในวิชาของอาจารยผูสอนและการใหคําปรึกษาการ

ทําวิทยานิพนธท่ีเพียงพอ  
กิจกรรมการพัฒนาศักยภาพของนักศึกษาและการเสริมสรางทักษะการเรียนรูในศตวรรษท่ี 21 
9 สถาบันจัดงบประมาณ ทรัพยากรท่ีเสริมการจัดบริการแกนักศึกษาเพียงพอ และครอบคลุมทุกประเภท

กิจกรรม 
10 บุคลากรท่ีเก่ียวของกับการจัดกิจกรรมนักศึกษาตองมีความรูความสามารถในการจัดกิจกรรมท่ีสนอง

ความตองการของนักศึกษา 
11 การจัดกิจกรรมนักศึกษาตองสงผลตอการพัฒนาคุณลักษณะท่ีพึงประสงคของหลักสูตร 
12 การจัดกิจกรรมการพัฒนานักศึกษาครอบคลุมกิจกรรมการเสริมสรางความยึดม่ันผูกพันกับความเปน

พลเมือง (Civic Engagement)  กิจกรรมสันทนาการ ศิลปะและวัฒนธรรม ฯลฯ 
13 การจัดกิจกรรมการพัฒนานักศึกษาตองชวยเสริมสรางทักษะการเรียนรูในศตวรรษท่ี 21 เชน ICT 

Literacy, Scientific Literacy, Media Literacy, Health Literacy, Life skill, Career Skills  
14 การเปดโอกาสใหนักศึกษามีอิสระในการจัดกิจกรรมนักศึกษาโดยการสนับสนุนของสถาบัน 
15 การสนับสนุนทุนการศึกษา ชวยเหลือนักศึกษาท่ีมีโอกาสทางการศึกษาจํากัด 
16 หากมีการรับนักศึกษาท่ีมีวัตถุประสงคพิเศษ เชน นักกีฬา ตองมีกลไกการดูแลนักศึกษาไดรับการ

พัฒนาใหไดสาระความรู ทักษะ ท่ีสอดคลองกับเปาหมายการเรียนรูท่ีเปนมาตรฐานเดียวกัน 
17 การสรางเครือขายระหวางสถาบันภายในประเทศและตางประเทศ  มี Visiting Professors ท่ีมาชวย

สอนหรือใหประสบการณแกนักศึกษา และการสงนักศึกษาไปแลกเปลี่ยนเรียนรูในตางประเทศ 
 

แนวทางในการประเมินตัวบงช้ีท่ี 3.3 
1 อัตราการคงอยูของนักศึกษาในหลักสูตร 
2 อัตราการสําเร็จการศึกษาตามระยะเวลาของหลักสูตร 
3 ความพึงพอใจของนักศึกษาตอหลักสูตรและการรองเรียนของนักศึกษา   
4 บัณฑิตศึกษา นักศึกษามีความรู ทักษะการแสวงหาความรู การสรางความรูดวยตนเอง มีศักยภาพการ

วิจัยท่ีแสดงออกถึงการผลิตและเผยแพรความรูจากกระบวนการวิจัยของตนเอง 
 

แนวทางในการประเมินตัวบงช้ีท่ี 4.1 
ระบบการรับอาจารย 
1 การวางแผนระยะยาวดานอัตรากําลังอาจารยใหเปนไปตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตร  

2 การมีระบบการรับอาจารยใหมท่ีมีความรูความสามารถและความเชี่ยวชาญ รวมท้ังมีการพัฒนา
อาจารยท่ีมีอยูเดิมอยางตอเนื่อง เพ่ือใหหลักสูตรมีความเขมแข็ง อาจารยในหลักสูตรสามารถสงเสริม
การทํางานตามความชํานาญของแตละคนไดอยางมีประสิทธิภาพ 

3 อาจารยประจําหลักสูตรตองมีวุฒิการศึกษา ตําแหนงทางวิชาการ และประสบการณ ในจํานวนท่ีไมต่ํา
กวาตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรท่ีกําหนดโดย สกอ. 
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ระบบการบริหารอาจารย 
4 สถาบันตองมีการจัดสรร หรือจัดหางบประมาณในการพัฒนาอาจารยใหมีคุณวุฒิ ตําแหนงทางวิชาการ 

ตามเปาหมายท่ีกําหนด 
5 ผูบริหารสถาบันหรือหนวยงานท่ีดูแลการบริหารจัดการหลักสูตรตองมีการวางแผนระยะยาวดาน

อัตรากําลังดานอาจารยใหเปนไปตามเกณฑมาตรฐานการอุดมศึกษา ตองมีแผนการบริหารอาจารย
ประจําหลักสูตร  โดยการมีสวนรวมของทีมบริหารระดับคณะ (คณะกรรมการประจําคณะ) 

6 สถาบันมีระบบและกลไกบริหารกําลังคนท่ีมีประสิทธิภาพ สามารถรักษาอาจารยท่ีมีศักยภาพใหคงอยู
กับสถาบัน  ลดอัตราการลาออก  หรือการยายงาน แผนบริหารหลักสูตรควรประกอบดวย  แผน
อัตรากําลัง  แผนการสรรหาและรับอาจารยใหม แผนธํารงรักษา แผนการหาตําแหนงทดแทนกรณีลา
ไปศึกษาตอ/เกษียณอายุ  อ่ืน ๆ ตามบริบท 

7 ในกรณีท่ีปริมาณและคุณภาพอาจารยยังไมเปนไปตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรกําหนด  สถาบันตองมี
วิธีการบริหารจัดการเพ่ือทรัพยากรบุคคลเพ่ือทดแทนขอจํากัดอยางเปนระบบ  

8 มีแผนบริหารความเสี่ยงดานการบริหาร กรณีมีอาจารยสวนเกิน  กรณีมีอาจารยขาดแคลน  กรณีมี
อาจารยสมดุลกับภาระงาน เพ่ือใหมีอาจารยคงอยู และมีแผนบริหารความเสี่ยง ดานจรรยาบรรณท่ี
เก่ียวของกับการจัดการเรียนการสอนและการประเมินผลนักศึกษา 

9 การกําหนดบทบาทหนาท่ีและความรับผิดชอบของอาจารยประจําหลักสูตรอยางชัดเจน  
10 การมอบหมายภาระหนาท่ีใหเหมาะสมกับคุณวุฒิ ความรู ความสามารถ และประสบการณ  
11 ระบบการกําหนดภาระงานและแรงจูงใจในการสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน 
12 ระเบียบท่ีโปรงใสชัดเจนในการบรหิารอาจารยประจําหลักสูตร 
13 ระบบในการเลิกจางและการเกษียณอายุอยางชัดเจน 
14 ระบบการยกยองและธํารงรักษาอยางมีประสิทธิภาพ 
ระบบการสงเสริมและพัฒนาอาจารย 
15 สถาบันใหโอกาสอาจารยทุกคนไดพัฒนาตนเองใหมีคุณภาพมาตรฐานทางวิชาชีพอยางตอเนื่อง 

16 การจัดสรรงบประมาณในการพัฒนาศักยภาพอาจารยใหเปนไปตามมาตรฐานและมีศักยภาพท่ีสูงข้ึน
เพ่ือสงผลตอคุณภาพของบัณฑิต 

17 การควบคุม กํากับ สงเสริมใหอาจารยพัฒนาตนเองในการสรางผลงานทางวิชาการอยางตอเนื่อง 

18 การเสริมสรางบรรยากาศทางวิชาการระหวางอาจารยท้ังในและระหวางหลักสูตร 

19 การสงเสริมการทําวิจัยเพ่ือพัฒนานักศึกษาของอาจารย (ประเมินจากจํานวนอาจารยท่ีมีการทําวิจัย
เพ่ือพัฒนาการเรียนการสอน) 

20 การประเมินการสอนของอาจารย และนําผลมาใชในการสงเสริมพัฒนาความสามารถดานการสอนของ
อาจารย 

21 อาจารยอาวุโส หรืออาจารยท่ีมีเทคนิคการสอนดีเดน มีการถายทอดประสบการณสูอาจารยในสาขา/
หลักสูตร 

22 บัณฑิตศึกษา  ใหความสําคัญกับการจัดหาอาจารยหรือพัฒนาอาจารยใหมีคุณสมบัติท่ีสูงกวากําลังคน
ในหลักสูตรปริญญาตรี โดยเฉพาะคุณสมบัติของอาจารยท่ีตองเนนทักษะความสามารถดานการวิจัย
นอกเหนือจากความรูความสามารถดานการสอน  
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แนวทางในการประเมินตัวบงช้ีท่ี 4.3 
ผลท่ีเกิดกับอาจารย 
1 อัตราการคงอยูของอาจารยประจําหลักสูตร  
2 ความพึงพอใจของอาจารยประจําหลักสูตรตอการบริหารจัดการหลักสูตร 
3 จํานวนอาจารยเพียงพอในการจัดการเรียนการสอนตามมาตรฐานหลักสูตร  

 
 

แนวทางในการประเมินตัวบงช้ีท่ี 5.1 
สาระของรายวิชาในหลักสูตร 
1 หลักสูตรมีการกําหนดสาระวิชาทางทฤษฎี และการปฏิบัติท่ีชวยสรางโอกาสในการพัฒนาความรู 

ทักษะผานการเรียนการสอนท่ีมีประสิทธิภาพ 
2 เนื้อหาของหลักสูตรในแตละรายวิชามีการปรับปรุงใหทันสมัยตลอดเวลา  มีการเปดวิชาใหมให

นักศึกษาไดเรียน 
3 หลักสูตรแสดงผลลัพธการเรียนรูท่ีชัดเจน ทันสมัย สอดคลองกับความกาวหนาทางวิชาการและความ

ตองการของผูใชบัณฑิต 
4 คําอธิบายรายวิชามีเนื้อหาท่ีเหมาะสมกับชื่อวิชา จํานวนหนวยกิต และมีเนื้อหาท่ีครบคลุมกวางขวาง

ครบถวนในสิ่งท่ีควรเรียน  มีความลึกในวิชาเอกหรือท่ีเปนจุดเนน มีความตอเนื่องเชื่อมโยง สัมพันธกัน
ระหวางวิชา และมีการสังเคราะหการเรียนรู  

5 เนื้อหาท่ีกําหนดในรายวิชาไมมีความซํ้าซอน กลุมรายวิชามีความตอเนื่องสัมพันธกัน เหมาะสมกับ
ระดับการศึกษาของหลักสูตร 

6 ผลลัพธการเรียนรูของผูเรียนตรงกับผลลัพธการเรียนรูท่ีกําหนดในรายวิชาและหลักสูตร  

7 การจัดการเรียนการสอนครอบคลุมสาระเนื้อหาท่ีกําหนดในคําอธิบายรายวิชาครบถวน 

8 การเปดรายวิชามีลําดับกอนหลังท่ีเหมาะสม เอ้ือใหนักศึกษามีพ้ืนฐานความรูในการเรียนวิชาตอยอด 

9 การเปดรายวิชาเปนไปตามขอกําหนดของหลักสูตรเพ่ือใหนักศึกษาสําเร็จไดทันตามเวลาท่ีกําหนดใน
หลักสูตร   

10 การเปดรายวิชาเลือกสนองความตองการของนักศึกษา ทันสมัย และเปนท่ีตองการของตลาดแรงงาน 

11 การจัดรายวิชาในหลักสูตรแกนักศึกษาท่ีเรียนในสถาบันหรือนอกสถาบัน การศึกษาปกติ หรือ
การศึกษาทางไกล มีการควบคุมใหนักศึกษาไดเนื้อหาสาระ เปาหมายการเรียนรู วิธีการจัดการเรียน
การสอน การประเมินท่ีเปนมาตรฐานเดียวกัน  

ปริญญาตรี (ประเด็นเพ่ิมเติม) 
12 การจัดรายวิชาเนนเนื้อหาความรูและทฤษฎี การปฏิบัติในเนื้อหาสาระของสาขาวิชาท่ีเปนจุดเนน วิชา

การศึกษาท่ัวไปท่ีสรางความเปนมนุษยท่ีเตรียมนักศึกษาออกสูโลกแหงการดํารงชีวิต 
13 หากมีการโอนหนวยกิต ตองใหความสําคัญกับการเทียบวิชารับโอนท่ีตองมีการเรียนในเนื้อหาสาระท่ี

กําหนดในรายวิชาของหลักสูตรอยางครอบคลุม ครบถวน  
บัณฑิตศึกษา (ประเด็นเพ่ิมเติม) 
14 เนื้อหาสาระของรายวิชาเนนความรู ทฤษฎีในสาขาท่ีเก่ียวของท่ีมีความท่ีซับซอน มีจุดเนน  

15 การควบคุมกํากับหัวขอวิทยานิพนธ/สาระนิพนธท่ีอนุมัติเปนประเด็นวิจัยรวมสมัย/สนองความตองการ
ของสังคม 

16 หัวขอวิทยานิพนธเปนประเด็นวิจัยท่ีเหมาะสมกับปรัชญา วิสัยทัศนของหลักสูตร และสอดคลองกับ
ระดับของหลักสูตร 
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บัณฑิตศึกษา (ประเด็นเพ่ิมเติม) 
17 หัวขอวิทยานิพนธระดับปริญญาเอก มีความซับซอนและลึกซ้ึงและใหองคความรูใหมมากกวาระดับ

ปริญญาโท  
 

แนวทางในการประเมินตัวบงช้ีท่ี 5.2 
การวางระบบผูสอน 
1 ผูสอนมีคุณสมบัติเหมาะสมกับรายวิชาท่ีสอน มีความรูและความชํานาญในเนื้อหาวิชาท่ีสอน(คํานึงถึง

สาขาวิชา ประสบการณทํางาน ผลงานวิชาการของผูสอน) 
2 หลักสูตรกําหนดผูสอนใหนักศึกษาไดเรียนจากผูสอนท่ีมีความชํานาญหลากหลาย เพ่ือใหมีโอกาสไดรับ

การพัฒนามุมมองหรือความคิดจากผูสอนหลากหลายความรูและประสบการณ (ในแตละหลักสูตร 
นักศึกษาควรไดเรียนกับอาจารยผูสอนคนเดิมไมเกิน 3 วิชา) 

3 มีการกํากับมาตรฐานการทําประมวลการสอน (มคอ.3 และ มคอ.4) ของอาจารยใหทันสมัยในดาน
เนื้อหา กิจกรรมการเรียน การวัดและประเมินผลเหมาะสม 

4 การกํากับใหอาจารยทุกคนตองมีการทําประมวลการสอนรายวิชา (มคอ.3 และ มคอ.4) ทุกรายวิชา
แจกนักศึกษา และมีการกํากับใหดําเนินการสอนตามประมวลการสอนรายวิชา  

5 นักศึกษาท่ีเรียนในและนอกสถาบัน หรือระบบปกติ/ระบบทางไกล ตองไดรับการสอนจากอาจารยท่ีมี
คุณสมบัติท่ีคุณภาพมาตรฐานเดียวกัน มีโอกาสท่ีจะมีปฏิสัมพันธกับอาจารยผูสอน/อาจารยท่ีปรึกษา
เทาเทียมกัน 

6 หากมีการกําหนดใหมี TA, RA ชวยสอน ตองไดรับการฝกอบรม การใหคําแนะนํา และการปรบัปรุง
พัฒนาใหมีความสามารถในการปฏิบัติงานชวยเหลือนักศึกษาอยางเหมาะสม 

บัณฑิตศึกษา (ประเด็นเพ่ิมเติม) 
7 หลักสูตรตองมีอาจารยเต็มเวลาในปริมาณท่ีเพียงพอ มีคุณสมบัติดานความรู ประสบการณ เวลาในการ

ใหคําปรึกษาและการพัฒนานักศึกษา 
8 การแตงตั้งอาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ/สาระนิพนธ คํานึงถึงคุณสมบัติของอาจารยท่ีปรึกษาท่ี

เหมาะสมกับหัวขอวิทยานิพนธท่ีอนุมัติ โดยเฉพาะความรูและความเชี่ยวชาญในหัวขอวิจัยท่ีจะควบคุม
การทําวิทยานิพนธของนักศึกษา และเหมาะสมกับลักษณะของนักศึกษา 

9 มีการควบคุมกํากับจํานวนนักศึกษาตออาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ เปนไปตามหลักเกณฑท่ี สกอ. 
กําหนด 

10 มีการกํากับใหอาจารยพิเศษท่ีมาทําหนาท่ีอาจารยท่ีปรึกษามีการผลิตผลงานวิชาการอยางตอเนื่อง 

กระบวนการเรียนการสอน 
11 การควบคุมการจัดการเรียนการสอนในวิชาท่ีมีหลายกลุมเรียนใหไดมาตรฐานเดียวกัน 

12 การสงเสริมใหอาจารยใชวิธีการสอนใหม ๆ ท่ีพัฒนาทักษะการเรียนรูของนักศึกษา  

13 การจัดการเรียนการสอนท่ีหลากหลาย เนนทฤษฎีและการปฏิบัติ  การเรียนรูจากผูทรงคุณวุฒิ
ภายนอก/ผูประกอบการ  การศึกษาดูงาน ฯลฯ 

14 การจัดกิจกรรมการเตรียมความพรอมทางการเรียนแกนักศึกษา  (เชน ความรูพ้ืนฐานท่ีจําเปนตองมี
กอนเขาโปรแกรม ภาษาอังกฤษ ฯลฯ) 

15 การจัดกิจกรรมการพัฒนาและเพ่ิมศักยภาพนักศึกษาระหวางเรียนเพ่ือเพ่ิมประสบการณการเรียนรู/
การทํางาน/การประกอบอาชีพ  
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กระบวนการเรียนการสอน 
16 การสงเสริมความสามารถพิเศษ  คุณลักษณะท่ีเอ้ือตอการทํางาน (ความรับผิดชอบ ทักษะการสื่อสาร

การพูด ฟง อาน เขียน   ทักษะ ICT  ทักษะการแกปญหา ฯลฯ) ดวยวิธีการหลายชองทาง เชน      
การสงเสริมการเรียนรูดวยเทคโนโลยีสื่อสาร (เครือขายทางสังคม Online Learning) 

17 การเตรียมความพรอมดานการทํางาน/การประกอบอาชีพ (กลไกการชวยเหลือดานการหางานทํา/การ
เผยแพรผลงาน) 

18 การสอนแบบเนนการปฏิบัติ การเรียนรูจากผูทรงคุณวุฒิภายนอก/ผูประกอบการ  การศึกษาดูงาน 

19 มีการควบคุมมาตรฐานของแหลงฝกประสบการณวิชาชีพ 

20 การใชสื่อเทคโนโลยีเพ่ือสงเสริมความรูและทักษะการเรียนรูท่ีมีประสิทธิภาพเชน Online Learning    

21 การสงเสริมการทําวิจัยเพ่ือพัฒนานักศึกษาของอาจารย (ประเมินจากจํานวนอาจารยท่ีมีการทําวิจัย
เพ่ือพัฒนาการเรียนการสอน) 

22 มีการประเมินการสอนของอาจารย และนําผลมาใชในการสงเสริมพัฒนาความสามารถดานการสอน
ของอาจารย 

23 อาจารยอาวุโส หรืออาจารยท่ีมีเทคนิคการสอนดีเดน มีการถายทอดประสบการณสูอาจารยในสาขา/
หลักสูตร 

24 การควบคุมกํากับกระบวนการจัดการเรียนการสอนและการประเมินนักศึกษา 

ปริญญาตรี (ประเด็นเพ่ิมเติม) 
25 การนํากระบวนการบริการทางวิชาการเขามามีสวนรวมในการจัดการเรียนการสอนและสงผลตอการ

เรียนรูของนักศึกษา 
26 การนํากระบวนการวิจัยมาใชในการเรียนการสอนและสงผลตอการเรียนรูของนักศึกษา  

 การสอดแทรกศิลปะและวัฒนธรรม ภูมิปญญาทองถ่ิน ในกระบวนการเรียนการสอนและสงผลตอการ
เรียนรูของนักศึกษา 

27 การแตงตั้งอาจารยท่ีปรึกษาโครงงาน (Senior Project) เหมาะสมกับประเด็นท่ีนักศึกษาสนใจ (ถามี) 
28 ระบบการกํากับติดตามความกาวหนาในการทําโครงงาน (Senior Project) ของอาจารยท่ีปรึกษา  

(ถามี) 
29 มีระบบการคัดเลือกสถานประกอบการท่ีจะใหนักศึกษาเขาไปปฏิบัติงานสหกิจศึกษา 
30 มีระบบการติดตามและการประเมินผลการปฏิบัติงานของนักศึกษาสหกิจศึกษา โดยมีสวนรวมของ

สถานศึกษาและสถานประกอบการ 
บัณฑิตศึกษา (ประเด็นเพ่ิมเติม) 
31 การสงเสริมใหอาจารยใชวิธีการสอนใหม ๆ ท่ีพัฒนาทักษะการเรียนรูของนักศึกษา โดยเฉพาะการสอน

ท่ีเนนปญหาเปนฐาน การสอนโดยใชการวิจัยเปนฐาน  
32 มีระบบกํากับการทํางานของอาจารยผูสอนท่ีเอ้ือประโยชนตอนักศึกษาเต็มท่ี ใหความสําคัญกับ

พฤติกรรมการปฏิบัติงานของอาจารยในการใหคําปรึกษาแกนักศึกษาตามจรรยาบรรณของอาจารย 
33 มีระบบการกํากับติดตามความกาวหนาในการทําวิทยานิพนธ/สาระนิพนธของนักศึกษา เพ่ือให

นักศึกษาสําเร็จการศึกษาไดทันตามระยะเวลาท่ีกําหนด 
34 หัวของานวิจัยของนักศึกษาสอดคลองหรือสัมพันธกับความเชี่ยวชาญของอาจารยท่ีปรึกษา 

35 มีระบบและมีการติดตามความกาวหนาของการทําวิทยานิพนธของนักศึกษาแตละคนอยางนอยหนึ่ง
ครั้งตอภาคการศึกษา 

36 มีฐานขอมูลงานวิจัยออนไลนท่ีเก่ียวของและนักศึกษาสามารถเขาใชงานไดอยางสะดวก 
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37 มีการใหความรูและระดับชั้นความสําคัญในการตีพิมพเผยแพรผลงานวิจัยในวารสารวิชาการตาม

ฐานขอมูลท่ี สกอ. รับรอง และการจดสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตร 
38 มีการใหความรูเก่ียวกับจรรยาบรรณนักวิจัย ปญหาการคัดลอกผลงานวิจัย และปญหาของวารสารท่ีไม

มีคุณภาพ 
39 การชี้แนะแหลงทุนสนับสนุนการทําวิทยานิพนธและสงเสริมใหนักศึกษาจัดทําขอเสนอโครงการท่ีมี

โอกาสไดรับทุนสนับสนุน 
40 การสรางเครือขายระหวางสถาบันภายในประเทศและตางประเทศ  มี Visiting Professors ท่ีมาชวย

สอนหรือใหประสบการณแกนักศึกษา และการสงนักศึกษาไปแลกเปลี่ยนเรียนรูในตางประเทศ 
 

แนวทางในการประเมินตัวบงช้ีท่ี 5.3 
1 การกําหนดเกณฑการประเมินใหนักศึกษามีสวนรวม  
2  น้ําหนักขององคประกอบในการประเมินสอดคลองกับจุดเนนของรายวิชา (วิชาทฤษฎี ปฏิบัติ สัมมนา 

ฯลฯ) 
3 การประเมินผลการเรียนรูของโดยใชการประเมินตามสภาพจริง (เครื่องมือประเมินมีความหลากหลาย 

เชน ขอสอบปรนัย  อัตนัย   การบาน  รายงานท่ีมอบหมาย การสอบปากเปลา การสงัเกตพฤติกรรม
นักศึกษา การวัดทักษะการปฏิบัติงาน ฯลฯ เครื่องมือประเมินสะทอนสภาพการปฏิบัติงานจริงในการ
ประกอบอาชีพ) 

4 การกํากับใหมีการพัฒนาและตรวจสอบเครื่องมือประเมินนักศึกษาท่ีเหมาะสมกับวิชาและผลลัพธการ
เรียนรู 

5 การวิเคราะห/ตรวจสอบคุณภาพ/ปรับปรุงพัฒนาเครื่องมือท่ีใชในการประเมินคุณภาพนักศึกษา       
(มีการวิพากษขอสอบ ปรับปรุงขอสอบ  สรางขอสอบใหม ๆ เสมอ  มีคลังขอสอบ ขอสอบหรือ
เครื่องมือประเมินสามารถวัดความรูและการคิดข้ันสูงได เครื่องมือประเมินสะทอนความสามารถในการ
ปฏิบัติงานไดจริงในโลกแหงการทํางาน) 

6 การควบคุมการประเมินผลการเรียนในรายวิชาท่ีมีหลายกลุมเรียนใหไดมาตรฐานเดียวกัน 
7 การตัดเกรดและแจงใหนักศึกษารับรูชัดเจน (กําหนดเกณฑการประเมิน/การตัดเกรดชัดเจน สอดคลอง

กับท่ีเกณฑท่ีนักศึกษามีสวนรวม หรือรับรูรวมกันตั้งแตแรก  มีขอมูลหลักฐานหรือท่ีมาของคะแนนท่ีใช
ในการการตัดเกรดชัดเจน  การกระจายของเกรด สะทอนความสามารถท่ีแทจริงของนักศึกษาและ
ลักษณะของรายวิชา) 

8 การสงเสริมการสอบ Exit  Exam ตามมาตรฐาน TQF 

9 การประเมินการจัดการเรียนการสอน การประเมินหลักสูตรตามรายละเอียดใน มคอ. 5 มคอ. 6  และ
มคอ.7 

บัณฑิตศึกษา (ประเด็นเพ่ิมเติม) 
10 การกําหนดเกณฑการประเมินชัดเจน มีตัวบงชี้คุณภาพของรายงานวิทยานิพนธและการสอบปองกัน 

ชัดเจน 
11 ขอมูลท่ีรองรับการประเมินท่ีมาโปรงใส ตรวจสอบ และสะทอนระดับคุณภาพของวิทยานิพนธ       

สารนิพนธได 
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12 วิทยานิพนธท่ีมีคุณภาพระดับดีมาก มีประเด็นวิจัยท่ีสะทอนความคิดริเริ่ม รวมสมัย มีการออกแบบการ

วิจัยท่ีเหมาะสม เปนตัวอยางของผลงานท่ีมีคุณภาพ มีการเผยแพรในรูปแบบ/วารสารซ่ึงเปนท่ียอมรับ
ในสาขาวิชาชีพหรือรับรองโดย สกอ. 

 

แนวทางในการประเมินตัวบงช้ีท่ี 6.1 
ความเหมาะสมและเพียงพอของส่ิงสนับสนุนทางกายภาพและทรัพยากรการเรียนรู 
1 การเตรียมความพรอมทางกายภาพ (หองเรียน หองปฏิบัติการ สภาพแวดลอมดานการเรียนรู) 

2 การจัดสิ่งอํานวยความสะดวก และสิ่งสนับสนุนทางการศึกษา เชน หองสมุด ฐานขอมูลทรัพยากรการ
เรียนรู  วารสารวิชาการเพ่ือการสืบคน ฯลฯ เพียงพอ ทันสมัย  

3 การจัดพ้ืนท่ี/สถานท่ีสําหรับนักศึกษาและอาจารยไดพบปะ สังสรรค แลกเปลี่ยนสนทนา หรือทํางาน
รวมกัน 

4 มีบริการคอมพิวเตอร อินเทอรเน็ตความเร็วสูง 

5 สําหรับการเรียนการสอนทางไกล ระบบการเรียนรูแบบทางไกลมีประสิทธิภาพ อาจารยและนักศึกษา
สามารถติดตอสื่อสารไดใกลชิด 

บัณฑิตศึกษา (ประเด็นเพ่ิมเติม) 
6 การเปดสอนหลักสูตรบัณฑิตศึกษาควรดําเนินการตอเม่ือสถาบันมีความพรอมและกําหนดความ

คาดหวังสูงกวาขอกําหนดในหลักสูตรปริญญาตรีท่ีเปนสาขาเดียวกัน ทรัพยากรการเรียนรูและสิ่ง
อํานวยความสะดวกตาง ๆ โดยเฉพาะแหลงขอมูลสารสนเทศเพ่ือการสืบคนและการเรียนรูตองมี
มากกวาขอกําหนดท่ีพึงมีของหลักสูตรปริญญาตรี 

7 มีการจัดสรรงบประมาณใหนักศึกษาเพ่ือทําวิจัย 
8 มีหองทํางานวิจัย (ซ่ึงไมใชหองเรียน)  เพ่ือใหนักศึกษาเขาใชไดสะดวกในการทําวิจัย  
9 มีอุปกรณและเครื่องมือพ้ืนฐานท่ีจําเปนและเหมาะสมในการทําวิจัย  

ความพึงพอใจของอาจารยและนักศึกษาตอสิ่งสนับสนุนการเรียนรู 
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คณะผูจัดทํา 
 
คณะท่ีปรึกษา 
 อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ    
 รองอธิการบดีฝายบริหาร 
 รองอธิการบดีฝายวางแผนและพัฒนา      
 รองอธิการบดีฝายวิชาการ     
 รองอธิการบดีฝายวิจัยและบริการวิชาการ  
 รองอธิการบดีฝายกิจการนักศึกษา    
 ผูชวยอธิการบดีฝายภูมิทัศน 
 ผูชวยอธิการบดีฝายประกันคุณภาพการศึกษา   
 ผูชวยอธิการบดีฝายทรัพยสินและจัดหารายได            
 คณบดีคณะครุศาสตร  
 คณบดีคณะวิทยาการจัดการ    
 คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตรและคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  
 คณบดีคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี   
 คณบดีคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร   
ฝายวิเคราะห จัดพิมพ  และตรวจสอบขอมูล 
 รองอธิการบดีฝายวิชาการ 
 ผูชวยอธิการบดีฝายประกันคุณภาพการศึกษา 
 นางสาวสุจิตรา  จุยวอน    
 นางอาทิตยา  ฉิมมา  
 นางสาวอารีรัตน  ใจหนัก 
 นางสาวเนตรนพิศ  ศรีบุปผา  
 
ฝายออกแบบปก 
  นางสาวอารีรัตน  ใจหนัก  
 
 
 
 
 



งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
83 หมู่ 11 ถนนสระบุรี - หล่มสัก ตำบลสะเดียง

อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์  67000
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