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บทที่ 1 
การประกันคุณภาพการศึกษา ระดับอุดมศึกษา 

 
1. เหตุผลและความจำเปนของการประกันคุณภาพการศึกษา ระดับอุดมศึกษา 
 1.1  ความจำเปนของการประกันคุณภาพการศึกษา 
   ภารกิจหลักท่ีมหาวิทยาลัยจะตองปฏิบัติ มี 4 ประการ คือ การผลิตบัณฑิต การวิจัย การใหบริการทาง
วิชาการแกสังคม และการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม การดําเนินการตามภารกิจ ทั้ง 4 ประการดังกลาว   
มีความสําคัญอยางยิ่งตอการพัฒนาประเทศ ทั้งระยะสั้นและระยะยาว ปจจุบันมีปจจัยภายในและภายนอก 
หลายประการที่ทําใหการประกันคุณภาพการศึกษาในระดับอุดมศึกษาเปนสิ่งจําเปนที่จะตองเรงดําเนินการ 
ปจจัยดังกลาว คือ 
    1) คุณภาพของมหาวิทยาลัยและบัณฑิตภายในประเทศที่มีแนวโนมแตกตางกันมากขึ้น ซึ่งจะ 
กอใหเกิดผลเสียแกสังคมโดยรวมของประเทศในระยะยาว 
    2) ความทาทายของโลกาภิวัตนตอการอุดมศึกษา ทั้งในประเด็นการบริการศึกษาขามพรมแดนและ 
การเคลื่อนยายนักศึกษาและบัณฑิต การประกอบอาชีพของบัณฑิตในอนาคต อันเปนผลจากการรวมตัวของ 
ประเทศในภูมิภาคอาเซียน ซ่ึงท้ังสองประเด็นตองการการรับประกันของคุณภาพการศึกษา 
    3) มหาวิทยาลัยมีความจําเปนที่จะตองสรางความมั่นใจแกสังคมวาสามารถพัฒนาองคความรูและ 
ผลิตบัณฑิต ตอบสนองตอยุทธศาสตรการพัฒนาประเทศใหมากขึ้น ไมวาจะเปนการสรางขีดความสามารถใน 
การแขงขันระดับสากล การพัฒนาภาคการผลิตจริงท้ังอุตสาหกรรมและบริการ การพัฒนาอาชีพ คุณภาพชีวิต 
ความเปนอยูระดับทองถ่ินและชุมชน 
    4) มหาวิทยาลัยจะตองใหขอมูลสาธารณะ (Public Information) ที่เปนประโยชนตอผูมีสวนได 
สวนเสีย ท้ังนักศึกษา ผูจางงาน ผูปกครอง รัฐบาล และประชาชนท่ัวไป 
    5) สังคมตองการระบบอุดมศึกษาที่เปดโอกาสใหผูมีสวนไดสวนเสียมีสวนรวม (Participation)          
มีความโปรงใส (Transparency) และมีความรับผิดชอบซึ่งตรวจสอบได (Accountability) ตามหลัก
ธรรมาภิบาล 
    6) พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 แกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2545 กําหนดให 
มหาวิทยาลัยทุกแหงจัดใหมีระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน รวมถึงใหมีสํานักงานรับรองมาตรฐาน 
และประเมินคุณภาพการศึกษา ทําหนาที่ประเมินคุณภาพภายนอก โดยการประเมินผลการจัดการศึกษาของ 
สถานศึกษา 
    7) กระทรวงศึกษาธิการ ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา 
แหงชาติ เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2552 และคณะกรรมการการอุดมศึกษาไดประกาศ แนวทางการปฏิบัติตาม 
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ เมื ่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2552 เพื่อใหการจัดการศึกษา 
ระดับอุดมศึกษา เปนไปตามมาตรฐานการอุดมศึกษาและเพื่อการประกันคุณภาพของบัณฑิตในแตละระดับ 
คุณวุฒิและสาขาวิชา 
    8) กระทรวงศึกษาธิการ ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา เม่ือวันท่ี 
24 กุมภาพันธ 2554 เพื่อเปนกลไกสงเสริมและกํากับใหสถาบันอุดมศึกษาจัดการศึกษาใหมีมาตรฐานตาม 
ประเภทหรือกลุมสถาบันอุดมศึกษา 4 กลุม 
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    9) กระทรวงศึกษาธิการ ประกาศเกณฑมาตรฐานหลักสูตร พ.ศ. 2558 ระดับปริญญาตรี ระดับ 
บัณฑิตศึกษา และแนวทางการบริหารเกณฑเพื่อใหสอดคลองกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา 
แหงชาติ ตลาดแรงงาน และความกาวหนาของศาสตรและเทคโนโลยี รวมท้ังบริบททางสังคมท่ีเปลี่ยนไป 
    10 กระทรวงศึกษาธิการ ประกาศกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561 เม่ือ
วันท่ี 20 กุมภาพันธ 2561 เพ่ือใหสถานศึกษาแตละแหงสามารถจัดระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
สถานศึกษา โดยกําหนดมาตรฐานการศึกษาของมหาวิทยาลัยใหเปนไปตามกรอบมาตรฐานการศึกษา แตละ 
ระดับและประกาศกระทรวงศึกษาธิการกําหนด 
    11 กระทรวงศึกษาธิการ ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานการอุดมศึกษา พ.ศ. 2561
เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2561 โดยใหยกเลิก ประกาศกฎกระทรวงศึกษาธิการฉบับเดิม ลงวันท่ี 7 สิงหาคม 
2549 เพื่อเปนกลไกกํากับมาตรฐานระดับกระทรวง ระดับคณะกรรมการการอุดมศึกษา และระดับหนวยงาน
โดยทุกหนวยงานระดับอุดมศึกษาจะไดใชเปนกรอบการดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา  
 
 1.2 วัตถุประสงคของการพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา 
   มหาวิทยาลัยราชภัฏรวมกับตนสังกัดจําเปนตองพัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษา 
โดยมีวัตถุประสงค ดังนี้ 
    1) เพื่อใหมหาวิทยาลัยราชภัฏไดมีการพัฒนามุงสูวิสัยทัศนและยกระดับขีดความสามารถในการ
แขงขัน โดยระบบดังกลาวจะตองเปนไปตามเจตนารมณของ พรบ. การศึกษาแหงชาติ และเปนไปตามกรอบ
แผนอุดมศึกษาระยะยาว มาตรฐานระดับชาติและนานาชาติ 
    2) เพื่อตรวจสอบและประเมินผลการดําเนินงานตั้งแตระดับคณะหรือหนวยงานเทียบเทาและ 
ระดับสถาบันในภาพรวมตามระบบคุณภาพและกลไกที่มหาวิทยาลัยราชภัฏนั้นๆ กําหนดขึ้น โดยวิเคราะห 
เปรียบเทียบผลการดําเนินงานตามตัวบงชี้ในองคประกอบคุณภาพตางๆ วาเปนไปตามเกณฑ และไดมาตรฐาน
    3) เพื่อใหคณะหรือหนวยงานเทียบเทา และมหาวิทยาลัยราชภัฏทราบสถานภาพของตนเอง อันจะ 
นําไปสูการกําหนดแนวทางในการพัฒนาคุณภาพไปสูเปาหมาย (Targets) และเปาประสงค (Goals) ที่ตั้งไว 
ตามจุดเนนของตนเอง 
    4) เพื่อใหไดขอมูลที่สะทอนจุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา ตลอดจนขอเสนอแนะในการพัฒนาการ
ดําเนินงาน เพ่ือนําไปปรับปรุงผลการดําเนินการในแตละระดับอยางตอเนื่อง เพ่ือยกระดับขีดความสามารถ ของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ 
    5) เพื่อใหขอมูลสาธารณะที่เปนประโยชนตอผูมีสวนไดสวนเสีย ทําใหมั่นใจวามหาวิทยาลัยสามารถ 
สรางผลผลิตทางการศึกษาท่ีมีคุณภาพและไดมาตรฐานตามท่ีกําหนด 
    6) เพ่ือใหหนวยงานตนสังกัดของมหาวิทยาลัยราชภัฏ และหนวยงานท่ีเก่ียวของ มีขอมูลพ้ืนฐานท่ี
จําเปนสําหรับการสงเสริมสนับสนุนการจัดการอุดมศึกษาในแนวทางท่ีเหมาะสม 
 
2. กฎหมายท่ีเกี่ยวของกับการประกันคุณภาพการศึกษา 
 2.1  พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 ที่เกี่ยวของ 
กับการประกันคุณภาพการศึกษา ระดับอุดมศึกษา 
   พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 แกไขเพิ ่มเติม (ฉบับที ่ 2) พ.ศ. 2545 ไดกําหนด 
จุดมุงหมายและหลักการของการจัดการศึกษาที่มุงเนนคุณภาพและมาตรฐาน โดยกําหนดรายละเอียดไวใน 
หมวด 6 มาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษา ซึ่งประกอบดวย “ระบบการประกันคุณภาพภายใน” 
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และ “ระบบการประเมินคุณภาพภายนอก” เพื่อใชเปนกลไกในการผดุงรักษาคุณภาพและมาตรฐานของ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏ 
   การประกันคุณภาพภายใน เปนการสรางระบบและกลไกในการพัฒนา ติดตามตรวจสอบและประเมิน
การดําเนินงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏใหเปนไปตามนโยบาย เปาหมายและระดับคุณภาพตามมาตรฐานท่ี 
กําหนดโดยมหาวิทยาลยัราชภัฏและหรือหนวยงานตนสังกัด  โดยหนวยงานตนสังกัดและมหาวิทยาลัยราชภัฏ
กำหนดใหมีระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน  และใหถือวาการประกันคุณภาพภายในเปนสวนหนึง่
ของกระบวนการบริหารการศึกษาที่ตองดำเนินการอยางตอเนื่อง มีการจัดทำรายงานประจำป ที่เปนรายงาน
ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในเสนอตอสภามหาวิทยาลัย หนวยงานตนสังกัด และหนวยงานท่ีเก่ียวของเพ่ือ
พิจารณาและเปดเผยตอสาธารณชนเพื่อนำไปสูการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาและเพื่อรองรับการ
ประกันคุณภาพภายนอก 
 การประกันคุณภาพภายนอก เปนการประเมินคุณภาพการจัดการศึกษาเพื่อใหมีการติดตาม และ

ตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏ โดยคำนึงถึงความมุงหมาย หลักการ และ

แนวการจัดการศึกษาในแตละระดับ 

 2.2 พระราชบัญญัติการอุดมศึกษา พ.ศ. 2562 
  พระราชบัญญัติการอุดมศึกษา พ.ศ. 2562 มาตรา 64 กําหนดให การประเมินคุณภาพภายนอก  อาจ
ประเมินโดยหนวยงานตางประเทศที่ไดรับการยอมรับอยางกวางขวาง หรืออาจประเมินโดยหนวยงาน ของรัฐ 
หนวยงานภาคเอกชน หรือหนวยงานในตางประเทศท่ีคณะกรรมการมาตรฐานการอุดมศึกษาประกาศ กําหนด
ก็ได 
  มหาวิทยาลัยราชภัฏอาจเสนอใหคณะกรรมการมาตรฐานการอุดมศึกษา ใหความเห็นชอบให 
หนวยงานอ่ืนนอกจากท่ีกําหนดไวตามวรรคหนึ่งทําหนาท่ีประเมินคุณภาพภายนอกก็ได 
 
 2.3 กฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561 
  ตามกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561 ลงวันท่ี 20 กุมภาพันธ พ.ศ. 2561 ระบุวา 
“การประกันคุณภาพการศึกษา” หมายความวา การประเมินผลและการติดตามตรวจสอบคุณภาพ มาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษาแตละระดับและประเภทการศึกษา โดยมีกลไกในการควบคุมตรวจสอบ ระบบการ
บริหารคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาจัดขึ้นเพื่อใหเกิดการพัฒนาและสรางความเชื่อมั่นใหแกผู มีสวน
เกี่ยวของและสาธารณชนวาสถานศึกษานั้นสามารถจัดการศึกษาไดอยางมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา 
และบรรลุเปาประสงคของหนวยงานตนสังกัดหรือหนวยงานที่กํากับดูแล รวมถึงใหสถานศึกษา  แตละแหงจัด
ใหมีระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา โดยการกําหนดมาตรฐานการศึกษา ของ
สถานศึกษาใหเปนไปตามมาตรฐานการศึกษาแตละระดับและประเภทการศึกษาที ่ร ัฐมนตรีว าการ
กระทรวงศึกษาธิการประกาศกําหนด พรอมทั ้งจัดทําแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาที่มุง 
คุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาและดําเนินภารตามแผนที่กําหนดไว จัดใหมีการประเมินผลและตรวจสอบ 
คุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ติดตามผลการดําเนินการเพื่อพัฒนาสถานศึกษาใหมีคุณภาพตาม 
มาตรฐานการศึกษา และจัดสงรายงานการประเมินตนเองใหแกหนวยงานตนสังกัดหรือหนวยงานที่กํากับดูแล 
สถานศึกษาเปนประจําทุกปและใหหนวยงานตนสังกัดหรือหนวยงานที่กํากับดูแลสถานศึกษาจัดสงรายงาน 
ดังกลาวพรอมกับประเด็นตางๆ ที่ตองการใหมีการประเมินผลและการติดตามตรวจสอบ ซึ่งรวบรวมไดจาก 
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หนวยงานที่เกี่ยวของหรือจากผูมีสวนไดสวนเสียกับสถานศึกษาแหงนั้น ใหแกสํานักงานเพื่อใชเปนขอมูลและ 
แนวทางในการปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพการศึกษาตอไป 
 
 2.4 ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานการศึกษาของชาติ พ.ศ. 2561 
  มาตรฐานการศึกษาของชาติ มีจุดมุงหมายเพื่อใหมหาวิทยาลัยทุกแหงยึดเปนแนวทางสําหรับการ
พัฒนาผูเรียนไปสูผลลัพธที่พึงประสงคของการศึกษา และใหหนวยงานตนสังกัดใชเปนเปาหมายในการจัด 
การศึกษา โดยการกําหนดผลลัพธที่พึงประสงคของผูเรียนที่เหมาะสมตามชวงวัยในแตละระดับและประเภท
การศึกษา และใชเปนเปาหมายในการสนับสนุนมหาวิทยาลัยใหสามารภดำเนินการตางๆ ไดอยางสะดวก  
เพ่ือใหเกิดผลลัพธดังกลาว  นอกจากนี้  ยังมีจุดหมายเพ่ือใหทุกหนวยงานท่ีเก่ียวของในการจัดการศึกษาใชเปน
แนวทางในการสงเสริม  การกำกับดูแล  การตรวจสอบ  กาประเมินผล  และการประกันคุณภาพการศึกษา
  เปาหมายสําคัญของมาตรฐานการศึกษาของชาติในรูปแบบของผลลัพธที่พึงประสงคของการศึกษา คือ 
การใหอิสระมหาวิทยาลัย ในการจัดการศึกษาใหสอดคลองกับบริบทของมหาวิทยาลัยและตามความถนัดของ 
ผูเรียน ท่ีสอดรับกับกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561 ซ่ึงกําหนดวา สถานศึกษาเปนผูจัด 
ใหมีระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน (การประเมินตนเอง โดยการกําหนดมาตรฐานการศึกษาของ 
มหาวิทยาลัยใหเปนไปตามมาตรฐานการศึกษาของแตละระดับและประเภทการศึกษา พรอมทั ้งจัดทํา 
แผนพัฒนามหาวิทยาลัยเพื่อนําไปสูกรอบผลลัพธที่พึงประสงค ตามบริบทระดับและประเภทการศึกษาของ 
มหาวิทยาลัย และใหสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องคการมหาชน ทําหนาท่ี 
ประเมินภายนอกตามรายงานผลการประเมินตนเองของมหาวิทยาลัยและประเด็นอื่นๆ ผานหนวยงาน
ตนสังกัด โดยมุงหมายใหเปนการประเมินเพ่ือพัฒนา 

การจัดการศึกษาของชาติจะตองทําใหเกิดผลลัพธที่พึงประสงคซึ่งเปนคุณลักษณะของผูเรียนอันเปนผล 
ที่เกิดจากการจัดการศึกษาตั้งแตระดับการศึกษาปฐมวัย การศึกษาขั้นพื้นฐาน การอาชีวศึกษา จนถึง
การอุดมศึกษา ทั้งนี้มหาวิทยาลัยมีอิสระในการกําหนดแนวคิด ปรัชญา และวิสัยทัศนของการจัดการศึกษาให 
เปนอัตลักษณและสอดคลองกับบริบทของมหาวิทยาลัยและตามความถนัดของผูเรียน หนวยงานตนสังกัดและ 
หนวยงานที่เกี่ยวของ ตองมีการสนับสนุน กํากับ ติดตาม ประเมินและพัฒนาคุณภาพของการจัดการศึกษา 
โดยมุงเนนความรับผิดชอบที่ตรวจสอบได (Accountability) มีระบบการบริหารจัดการทั้งดานผูบริหาร ครู 
คณาจารยและบุคลากร หลักสูตรการเรียนการสอน สื่อ เทคโนโลยีดิจิทัล ทรัพยากร สิ่งสนับสนุนการศึกษา 
และการประเมิน ตลอดจนระบบและกลไกการพัฒนาคุณภาพอยางตอเนื่องที่ทําใหเกิดผลลัพธที่พึงประสงค   
ที่เหมาะสมตามแตละระดับและประเภทการศึกษา และผลลัพธสะสมที่ครอบคลุมระดับและประเภทการศึกษา 
ที่ตอเนื ่องกัน นอกจากนี้สถาบันผลิตและพัฒนาครูในฐานะกลไกสําคัญในการพัฒนาครูประจําการใหมี 
สมรรถนะทางวิชาชีพท่ีสอดคลองกับการจัดการเรียนรูยุคใหม เพ่ือผลลัพธท่ีพึงประสงคของการศึกษา 

ผลลัพธที่พึงประสงคของการศึกษา (Desired Outcomes of Education, DOE Thailand) หมายถึง 
คุณลักษณะของคนไทย 4.0 ที่ตอบสนองวิสัยทัศนการพัฒนาประเทศสูความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน โดยคนไทย 
4.0 จะตองธำรงความเปนไทยและแขงขันไดในเวทีโลก นั่นคือ เปนคนดี มีคุณธรรม ยึดคานิยมของ สังคมเปน
ฐานในการพัฒนาตนใหเปนบุคคลท่ีมีคุณลักษณะ 3 ดาน โดยเปนคุณลักษณะข้ันต่ำดังตอไปนี้ 

 
 1.  ผูเรียนรู 
  เปนผูมีความเพียร ใฝเรียนรู และมีทักษะการเรียนรูตลอดชีวิตเพื่อกาวทันโลกยุคดิจิทัลและโลก    
ในอนาคต และมีสมรรถนะ (Competency) ที่เกิดจากความรู ความรอบรูดานตางๆ มีสุนทรียะ รักษและ 
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ประยุกตใชภูมิปญญาไทย มีทักษะชีวิต เพ่ือสรางงานหรือสัมมาอาชีพ บนพ้ืนฐานของความพอเพียง ความม่ันคง
ในชีวิต และคุณภาพชีวิตท่ีดี ตอตนเอง ครอบครัว และสังคม 
 2.  ผูรวมสรางสรรคนวัตกรรม 
  เปนผูมีทักษะทางปญญา ทักษะในศตวรรษที่ 21 ความฉลาดดิจิทัล (Digital Intelligence) ทักษะ
การคิดสรางสรรค ทักษะขามวัฒนธรรม สมรรถนะการบูรณาการขามศาสตร และมีคุณลักษณะของความเปน
ผูประกอบการ เพื่อรวมสรางสรรคและพัฒนานวัตกรรมทางเทคโนโลยีหรือสังคม เพิ่มโอกาสและ มูลคาใหกับ
ตนเอง และสังคม 
 3. พลเมืองท่ีเขมแข็ง 
   เปนผูมีความรักชาติ รักทองถ่ิน รูถูกผิด มีจิตสํานึกเปนพลเมืองไทยและพลโลก มีจิตอาสามีอุดมการณ
และมีสวนรวมในการพัฒนาซาติ บนหลักการประชาธิปไตย ความยุติธรรม ความเทาเทียม  เสมอภาค 
เพื่อการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมที่ยั่งยืน และการอยูรวมกันในสังคมไทยและ ประชาคมโลก
อยางสันติ 
 
 2.5 ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานการอุดมศึกษา พ.ศ. 2561 
   ประกาศกฎกระทรวง เรื่อง มาตรฐานการอุดมศึกษา พ.ศ. 2561 ลงวันที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 
ประกอบดวย มาตรฐาน 5 ดาน ดังนี้ 
    1)  มาตรฐานท่ี 1 ดานผลลัพธผูเรียน 
     1.1) เปนบุคคลที่มีความรูความสามารถ และความรอบรูดานตางๆ ในการสรางสัมมาอาชีพ 
ความม่ันคงและคุณภาพชีวิตของตนเอง ครอบครัว ชุมชน และสังคม มีทักษะการเรียนรูตลอดชีวิต โดยเปนผูมี 
คุณธรรม ความเพียร มุงม่ัน มานะ บากบัน และยึดม่ันในจรรยาบรรณวิชาชีพ 
     1.2) เปนผูรวมสรางสรรคนวัตกรรม มีทักษะศตวรรษที่ 21 มีความสามารถในการบูรณาการ 
ศาสตรตางๆ เพื่อพัฒนาหรือแกไขปญหาสังคม มีคุณลักษณะความเปนผูประกอบการรูเทาทันการเปลี่ยนแปลง 
ของสังคมและของโลก สามารถสรางโอกาสและเพ่ิมมูลคาใหกับตนเอง ชุมชน สังคม และประเทศ 
     1.3) เปนพลเมืองที่เขมแข็ง มีความกลาหาญทางจริยธรรม ยึดมั่นในความถูกตองรูคุณคา 
และรักษความเปนไทย รวมมือรวมพลังเพ่ือสรางสรรคการพัฒนาและเสริมสรางสันติสุขอยางยั่งยืนท้ังในระดับ 
ครอบครัว ชุมชน สังคม และประชาคมโลก 
    2)  มาตรฐานท่ี 2 ดานการวิจัยและนวัตกรรม 
     มหาวิทยาลัยมีผลงานวิจัยที ่เปนการสรางและประยุกตใชองคความรู ใหม สรางสรรค 
นวัตกรรมหรือทรัพยสินทางปญญาที่เชื ่อมโยงกับสภาพเศรษฐกิจ สังคม ศิลปวัฒนธรรมหรือสิ่งแวดลอม     
ตามศักยภาพและอัตลักษณของประเภทสถาบัน มีเครือขายความรวมมือระหวางสถาบันอุดมศึกษา องคกร 
ภาครัฐและเอกชนทั้งในและตางประเทศ ผลงานวิจัยและนวัตกรรมตอบสนองยุทธศาสตรชาติ ความตองการ 
จําเปนของสังคม ชุมชน ภาครัฐและเอกชน และประเทศ ผลลัพธของการวิจัยและนวัตกรรมมีผลกระทบสูงตอ 
การพัฒนาผูเรียน การสรางคุณภาพชีวิต หรือการสรางโอกาสมูลคาเพิ่ม และขีดความสามารถของประเทศใน 
การแขงขันระดับนานาชาติ 
    3)  มาตรฐานท่ี 3 ดานการบริการวิชาการ 
     มหาวิทยาลัยใหบริการวิชาการเหมาะสม สอดคลองกับบริบทและตอบสนองความตองการ 
ของทองถิ่น ชุมชน และสังคม ตามระดับความเชี่ยวชาญและอัตลักษณของประเภทสถาบัน โดยมีการบริหาร 
จัดการที ่ประสานความรวมมือระหวางมหาวิทยาลัย ภาครัฐและภาคเอกชน ทั ้งในและตางประเทศ            
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และมีความโปรงใส ชัดเจน และตรวจสอบได ผลลัพธของการบริการวิชาการนําไปสูการเสริมสรางความ
เขมแข็งและ ความยั่งยืนของผูเรียน ครอบครัว ชุมชน สังคม และประเทศชาติ 
    4)  มาตรฐานท่ี 4 ดานศิลปวัฒนธรรมและความเปนไทย 
     มหาวิทยาลัยมีการจัดการเรียนรู การวิจัย หรือการบริการวิชาการ ซึ่งนําไปสูการสืบสาน  
การสรางความรู ความเขาใจในศิลปวัฒนธรรม การปรับและประยุกตใชศิลปวัฒนธรรมทั้งของไทย และ 
ตางประเทศอยางเหมาะสม ตามศักยภาพและอัตลักษณของประเภทสถาบัน ผลลัพธของการจัดการ    
ดานศิลปวัฒนธรรมทําใหเกิดความภาคภูมิใจในความเปนไทย หรือการสรางโอกาสและมูลคาเพ่ิม ชุมชน สังคม 
และประเทศชาติ 
 5)  มาตรฐานท่ี 5 ดานการบริหารจัดการ  
  5.1) มหาวิทยาลัยมีหลักสูตรและการจัดการเรียนรูที่เนนการพัฒนาผูเรียนแบบบูรณาการ 
เพื่อใหมีคุณลักษณะอันพึงประสงค ตอบสนองยุทธศาสตรชาติและความตองการที่หลากหลายของประเทศ  
ทั้งในดานเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดลอม โดยการมีสวนรวมของชุมชน สังคม สถานประกอบการทั้งภาครัฐ 
และภาคเอกชน 
  5.2) มหาวิทยาลัยมีการบริหารงานตามพันธกิจและวิสัยทัศนของมหาวิทยาลัย ตลอดจนมี
การบริหารจัดการบุคลากรและทรัพยากรการเรียนรูเปนไปตามหลักธรรมาภิบาล คํานึงถึงความหลากหลาย
และความเปนอิสระทางวิชาการ มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ยืดหยุน คลองตัว โปรงใสและตรวจสอบได 
  5.3) มหาวิทยาลัยมีระบบประกันคุณภาพ มีการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินและพัฒนาการ 
จัดการศึกษาระดับหลักสูตร ระดับคณะ และระดับสถาบันที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล มีการกํากับให 
การจัดการศึกษาและการดําเนินงานตามพันธกิจเปนไปตามกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษาอยาง 
ตอเนื่อง สอดคลองตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา 
แหงชาติ และมาตรฐานอ่ืนๆ ท่ีกระทรวงศึกษาธิการกําหนด 
 
 2.6 กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ป ฉบับท่ี 2 (พ.ศ. 2551 - 2565) 
  กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ป ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2551 - 2565) ไดกําหนดแนวทางการพัฒนา 
และแกไขปญหาอุดมศึกษาที่ไรทิศทาง ซําซอน ขาดคุณภาพ และขาดประสิทธิภาพ โดยใชกลไกการประเมิน 
คุณภาพและมาตรฐานการศึกษาเปนกลไกหลักในการดําเนินการ กลาวคือ ใหมีการสรางกลไกการประเมิน 
คุณภาพสถาบันอุดมศึกษาตามพันธกิจของสถาบันในแตละกลุม ซ่ึงมีพ้ืนท่ีบริการและจุดเนนระดับการศึกษาท่ี 
ตางกัน รวมทั ้งมีพันธกิจและบทบาทในการพัฒนาสังคมและเศรษฐกิจของประเทศตางกัน ตามความ 
หลากหลาย ท้ังการพัฒนาฐานราก สังคม เศรษฐกิจ รวมถึงการกระจายอํานาจในระดับทองถ่ิน การขับเคลื่อน 
ภาคการผลิตในชนบท ทองถิ่นและระดับประเทศ จนถึงการแขงขันในโลกาภิวัตน ซึ่งระบบอุดมศึกษา  แตละ
กลุ มเหลานี้จะนําไปสู การเปลี ่ยนแปลงอุดมศึกษา และสงผลกระทบที่เปนประโยชนตอประเทศอยางมี 
นัยสําคัญ อาทิ สามารถสรางความเปนเลิศไดตามพันธกิจของตัวเอง สามารถตอบสนองตอยุทธศาสตร        
การพัฒนาประเทศดีขึ้น สงผลเชิงบวกตอการผลิต พัฒนาและการทํางานของอาจารย สามารถปรับจํานวนของ
บัณฑิตในสาขาที่เปนความตองการของสังคม ลดการวางงาน โดยที่สถาบันอุดมศึกษาในกลุมเหลานี้มีกลไก 
รวมกันในการประกันคุณภาพ เพื่อใหนักศึกษาสามารถตอยอด ถายโอนแลกเปลี่ยนกันไดระหวางกลุมและใน 
ระยะยาวการประกันคุณภาพควรนําไปสูระบบรับรองวิทยฐานะ (Accreditation) ที่นักศึกษาและสาธารณะให 
ความเชื่อถือ เปนฐานและเงื่อนไขในการจัดสรรงบประมาณของรัฐ และการสนับสนุนจากภาคเอกชน รวมท้ัง 
การโอนยายหนวยกิต 
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3. การประกันคุณภาพการศึกษา 
 กอนประกาศพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 ทบวงมหาวิทยาลัยไดตระหนักถึงความสำคัญ 
ของการประกันคุณภาพการศึกษาและไดจัดทําประกาศทบวงมหาวิทยาลัยเรื่องนโยบายและแนวปฏิบัติ 
ในการประกันคุณภาพการศึกษา ระดับอุดมศึกษา มาตั้งแตป พ.ศ. 2539 เพื่อเปนแนวทางในการประกัน    
คุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏตามหลักการสําคัญ 3 ประการ คือ การใหเสรีภาพทางวิชาการ
(Academic Freedom) ความมีอิสระในการดําเนินการ (Institutional Autonomy) และความพรอมที่จะรับ 
การตรวจสอบคุณภาพจากภายนอกตามหลักการของความรับผิดชอบท่ีตรวจสอบได (Accountability) ตอมา 
พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 และ (ฉบับที่ 3)  
พ.ศ. 2553 ไดระบุใหหนวยงานตนสังกัดและสถานศึกษาจัดใหมีระบบประกันคุณภาพภายใน ประกอบกับ 
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 และกฎกระทรวงแบงสวนราชการ
กำหนดใหหนวยงานตนสังกัดมีหนาที่พิจารณาเสนอนโยบาย แผนพัฒนา และมาตรฐานการอุดมศึกษาท่ี 
สอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติและแผนการศึกษาแหงชาติสนับสนุนทรัพยากร ติดตาม 
ตรวจสอบ และประเมินผลการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา โดยคํานึงถึงความเปนอิสระและความเปนเลิศ 
ทางวิชาการของสถานศึกษาระดับปริญญา ตามกฎหมายวาดวยการจัดตั้งสถานศึกษาแตละแหงและกฎหมายท่ี 
เกี่ยวของ หนวยงานตนสังกัดจึงมีหนาที่รวมกับสถานศึกษาในการจัดใหมีระบบการประกันคุณภาพการศึกษา 
ภายใน โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
 
 3.1 แนวทางการพัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน  
  3.1.1 ระบบการประกันคุณภาพการศึกษา 
   ตามกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา ขอ 3 กําหนดใหสถานศึกษาแตละแหง   
จัดใหมีระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา โดยการกําหนดมาตรฐานการศึกษาของ 
สถานศึกษาให เปน ไปตามมาตรฐานการศึกษาแตละระดับและประเภทการศึกษาที ่ ร ั ฐมนตรี         
วาการกระทรวงศึกษาธิการประกาศกําหนด พรอมทั้งจัดทําแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาที่มุง 
คุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาและดําเนินการตามแผนที่กําหนดไวจัดใหมีการประเมินผลและตรวจสอบ 
คุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ติดตามผลการดําเนินการเพื่อพัฒนาสถานศึกษาใหมีคุณภาพตาม 
มาตรฐานการศึกษา และจัดสงรายงานผลการประเมินตนเองใหแกหนวยงานตนสังกัดหรือหนวยงานที่กํากับ 
ดูแลสถานศึกษาเปนประจําทุกป 
   เพื ่อใหการดําเนินการประกันคุณภาพการศึกษาดังกลาวเปนไปอยางมีประสิทธิภาพให 
หนวยงานตนสังกัดหรือหนวยงานที่กํากับดูแลสถานศึกษา มีหนาที่ในการใหคําปรึกษา ชวยเหลือ และแนะนํา 
สถานศึกษา เพื่อใหการประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาพัฒนาอยางตอเนื่อง ดังนั้นระบบการประกัน 
คุณภาพการศึกษาภายในระดับอุดมศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏ จึงประกอบดวย การประกันคุณภาพระดับ 
หลักสูตร ระดับคณะ และระดับสถาบัน 
   ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร มีการดําเนินการตั้งแตการควบคุม
คุณภาพ การติดตามตรวจสอบคุณภาพ และการพัฒนาคุณภาพ การพัฒนาตัวบงชี้และเกณฑ การประเมิน
คุณภาพการศึกษา จะมุงไปท่ีระบบการประกันคุณภาพการศึกษามากกวาการประเมินคุณภาพ เพ่ือใหสามารถ
สงเสริมสนับสนุน กํากับติดตามการดําเนินงานใหเปนไปตามท่ีกําหนด สะทอนการจัดการศึกษาอยางมีคุณภาพ 
   ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ และระดับสถาบัน เปนการดําเนินการ
ประกันคุณภาพการศึกษาภายในที่คณะและมหาวิทยาลัยพัฒนาระบบประกันคุณภาพ โดยยึด หลักเสรีภาพ
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ทางวิชาการและความมีอิสระในการดําเนินการของมหาวิทยาลัยราชภัฏ ซึ่งจะประเมินตามระบบ ประกัน
คุณภาพการศึกษาภายในท่ีตองการใหคณะและมหาวิทยาลัยพัฒนาตามศักยภาพและประเภทของกลุมสถาบัน 
ซ่ึงเปนการประเมินความเขมแข็งทางวิชาการ 
 
  3.1.2 มาตรฐาน ตัวบงช้ี และเกณฑการประเมินคุณภาพ 
    มาตรฐานที่เปนกรอบสําคัญในการดําเนินงานของมหาวิทยาลัย คือ มาตรฐานการอุดมศึกษา 
ในขณะเดียวกันมหาวิทยาลัยราชภัฏตองดําเนินการใหเปนไปตามมาตรฐานและหลักเกณฑอื่น ๆ  ที่เกี่ยวของ
อีกมากมาย เชน เกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศีกษาแหงชาติ 
มาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา มาตรฐานเพ่ือการประเมินคุณภาพภายนอก หรือกรอบการปฏิบัติราชการตามมิติ
ดานตางๆ 
    กําหนดตัวบงชี้เปน 2 ประเภท คือ ตัวบงชี้เชิงคุณภาพและตัวบงชี้เชิงปริมาณ ดังนี้ 
    1) ตัวบงชี้เชิงคุณภาพจะระบุเกณฑมาตรฐานเปนขอๆ กําหนดเกณฑการประเมินตัวบงชี้เปน  
5 ระดับ มีคะแนนตั ้งแต 1 ถึง 5 การประเมินเชิงคุณภาพนี้ จะมีทั้งการนับจํานวนขอและระบุว า        
ผลการดําเนินงานไดกี่ขอ ไดคะแนนเทาใด กรณีไมดําเนินการใดๆ หรือดําเนินการไมครบที่จะได 1 คะแนน   
ใหถือวาได 0 คะแนน และการประเมินโดยกําหนดการใหคะแนนตามที่คณะหรือมหาวิทยาลัยไดดําเนินการ 
และกรรมการประเมิน (Peer Review) จะพิจารณาผลการดําเนินการนั้นๆ รวมกันกอนที่จะบันทึกคะแนน 
โดยมีระดับคะแนนอยูระหวาง 0 - 5 
    2) ตัวบงชี ้เช ิงปริมาณอยู ในรูปของรอยละหรือคาเฉลี ่ย กําหนดเกณฑการประเมินเปน     
คะแนนระหวาง 1 ถึง 5 โดยเปนคาตอเนื่อง (มีจุดทศนิยม สําหรับการแปลงผลการดําเนินงานตามตัวบงชี้   
(ซึ่งอยูในรูปของรอยละหรือคาเฉลี่ย เปนคะแนน ทําโดยการเทียบบัญญัติไตรยางศ โดยที่แตละตัวบงชี้   
จะกําหนดคารอยละหรือคาเฉลี่ยท่ีคิดเปนคะแนนเต็ม 5 ไว 
  มหาวิทยาลัยราชภัฏไดกําหนดใหมีระบบประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร ระดับคณะ และ
ระดับสถาบันเพื่อใหมหาวิทยาลัยราชภัฏนําไปใชเปนแนวทาง (Guideline) ในการจัดทําระบบการประกัน
คุณภาพภายในของแตละมหาวิทยาลัยตามความสมัครใจภายใตการกํากับ ดูแลของสภามหาวิทยาลัย  
โดยระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายในจะครอบคลุมพันธกิจหลัก 4 ประการ ของการอุดมศึกษาและ   
พันธกิจดานการบริหารจัดการ ไดแก (1) พันธกิจดานการผลิตบัณฑิต (2) พันธกิจดานการวิจัย (3) พันธกิจ 
ดานการบริการวิชาการ (4) พันธกิจดานการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมและการบริหารจัดการ สําหรับ  
การประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตรจะเนนพันธกิจในดานการผลิตบัณฑิตเปนสําคัญ สวนพันธกิจ  
ดานอื่นๆ จะเปนการบูรณาการเขาไวดวยกัน หากเปนตัวบงชี้ในระดับคณะและสถาบันจะครอบคลุมพันธกิจ 
หลักของการอุดมศึกษา รวมทั้งการบริหารจัดการไดทั ้งหมดซึ่งสามารถชี้วัดคุณลักษณะที่พึงประสงคตาม 
มาตรฐานการอุดมศึกษา มาตรฐานและหลักเกณฑอื่นๆ ที่เกี่ยวของกับพันธกิจเหลานั้นไดทั้งหมด ในบทที่ 4  
ถึงบทที่ 6 ของคูมือฉบับนี้ จึงพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในเพื่อใหมหาวิทยาลัยราชภัฏนําไปเปน 
กรอบในการดําเนินการประกันคุณภาพการศึกษาภายในตั้งแตระดับหลักสูตร ระดับคณะ และระดับสถาบัน 
การพัฒนาตัวบงชี้และเกณฑการประเมินจะมุงไปที่ระบบการประกันคุณภาพการศึกษามากกวาการประเมิน 
คุณภาพ เพื่อใหสามารถสงเสริม สนับสนุน กํากับ ติดตามการดําเนินงานใหเปนไปตามที่กําหนด สะทอน    
การจัดการศึกษาอยางมีคุณภาพและตัวบงชี้ที่พัฒนาขึ้นควรเชื่อมโยงหรือเปนเรื่องเดียวกันกับการประเมิน 
คุณภาพภายนอก โดยการประกันคุณภาพการศึกษาภายในเนนที่ปจจัยนําเขา และกระบวนการ ซึ่งภายใน   
ตัวบงชี้ท่ีเปนกระบวนการใหสามารถสะทอนผลลัพธของการดําเนินการตามกระบวนการดังกลาวดวย 
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  3.1.3  กลไกการประกันคุณภาพ 
    ปจจัยสําคัญที่สงผลใหการประกันคุณภาพการศึกษาประสบความสําเร็จและพัฒนาคุณภาพ
อยางตอเนื่อง คือ คณะกรรมการระดับนโยบายและผูบริหารสูงสุดของมหาวิทยาลัยที่จะตองให ความสําคัญ
และกําหนดนโยบายการประกันคุณภาพการศึกษาที่ชัดเจนและเขาใจรวมกันทุกระดับ โดยมอบหมายให
หนวยงานหรือคณะกรรมการรับผิดชอบในการติดตาม ตรวจสอบ ประเมิน และกระตุนใหเกิด การพัฒนา
คุณภาพอยางตอเนื่อง หนาที่สําคัญประการหนึ่งของคณะกรรมการหรือหนวยงานนี้ คือ การจัดระบบ
ประกันคุณภาพพรอมทั้งกําหนดตัวบงชี้และเกณฑการประเมินคุณภาพที่เหมาะสมสําหรับคณะ และสถาบัน 
ระบบประกันคุณภาพที่ใชตองสามารถเชื่อมโยงใหเกิดคุณภาพของการปฏิบัติงาน ตั้งแตระดับ บุคคล ระดับ
หลักสูตร ระดับคณะ ไปจนถึงระดับสถาบัน โดยอาจจําเปนตองจัดทําคูมือคุณภาพในแตละระดับ เพื่อกํากับ
การดําเนินงาน แตท่ีสําคัญคณะกรรมการหรือหนวยงาน ตองประสานงานและผลักดันใหเกิดระบบ ฐานขอมูล
และสารสนเทศท่ีมีประสิทธิภาพซ่ึงสามารถใชงานรวมกันไดในทุกระดับ 
 
  3.1.4  ระบบฐานขอมูลและระบบสารสนเทศ 
    การวัดและวิเคราะหผลการดําเนินงานเปนสิ่งจําเปนในกระบวนการประกันคุณภาพ  การวัด
และวิเคราะหผลการดําเนินงานจะไมสามารถทําไดอยางถูกตองและมีประสิทธิภาพหากปราศจาก ฐานขอมูล
และระบบสารสนเทศที่เปนจริง ถูกตองตรงกันทุกระดับตั้งแตระดับบุคคล ระดับหลักสูตร  ระดับคณะ และ
ระดับสถาบัน ตลอดจนเปนขอมูลที่สามารถเรียกใชไดอยางรวดเร็ว ดังนั้น ระบบสารสนเทศที่ดี มีประสิทธิภาพ 
จึงเปนปจจัยสําคัญยิ่งที่จะสงผลตอความสําเร็จของการประกันคุณภาพการศึกษา และสงผลตอ คุณภาพในทุก
ข้ันตอนการดําเนินงานตั้งแตการวางแผน การปฏิบัติงาน การตรวจสอบประเมิน ตลอดจนถึง การปรับปรุงและ
พัฒนา 
 

 
 

 



 

 

บทที่ 2 
การประกันคุณภาพการศึกษา ระดับอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏ 

 
1. บริบทของมหาวิทยาลัยราชภัฏ  
 1.1  ขอมูลเบ้ืองตนของมหาวิทยาลัยราชภัฏ 
  เม่ือวันท่ี 12 ตุลาคม พ.ศ. 2435 พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว รัชกาลท่ี 5 ไดโปรดเกลา 
แตงตั้ง สถาบันการฝกหัดครูข้ึนในนามของ “โรงเรียนฝกหัดอาจารย" โดยโรงเรียนฝกหัดอาจารยแหงแรกนั้น 
ตั้งอยูบริเวณโรงเลี้ยงเด็ก ตําบลสวนมะลิ ถนนบํารุงเมือง จังหวัดพระนคร สังกัดกรมศึกษาธิการ กระทรวง 
ธรรมการ ซึ่งปจจุบันคือ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร โดยมีบทบาทหนาที่ผลิตครู เพื่อรองรับการขยายตัวของ
ระบบราชการแบบใหม 
  พ.ศ. 2461 โรงเรียนฝกหัดอาจารยไดเปลี่ยนชื่อเปน “โรงเรียนฝกหัดครู” ทําการเปดสอนหลักสูตร 
ประโยคครูประถม (ป.ป หลักสูตร 2 ป โดยรับนักเรียนท่ีจบการศึกษา ม.6 และประกาศนียบัตรครูมูล 
  พ.ศ. 2509 กระทรวงศึกษาธิการไดยกฐานะโรงเรียนฝกหัดครูขึ้นเปน “วิทยาลัยครู” ทําใหสถาบัน 
สามารถเปดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาการศึกษาชั้นสูง (ป.กศ. ชั้นสูง  
  พ.ศ. 2518 ไดมีการประกาศใชพระราชบัญญัติวิทยาลัยครู จึงมีผลทําใหวิทยาลัยครูสามารถเปดสอน 
ไดถึงระดับปริญญาตรี 
  พ.ศ. 2538 วิทยาลัยครูไดเปลี่ยนสถานะเปน “สถาบันราชภัฏ” ตามพระราชบัญญัติสถาบันราชภัฏ 
พ.ศ. 2538 เมื ่อวันที ่  25 มกราคม พ.ศ. 2538 โดยพระบาทสมเด็จพระเจาอยู หัวภูมิพลอดุลยเดช       
ทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ พระราชทานตราพระราชลัญจกร เปนตราประจําพระองคมาเปนตราสัญลักษณ      
ประจําสถาบัน โดยมีหนาท่ีในการพัฒนาทองถ่ิน ใหการศึกษาวิชาการและวิชาชีพชั้นสูง ทําการวิจัย ใหบริการ 
ทางวิชาการแกสังคม ปรับปรุง ถายทอดเทคโนโลยี ทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม ผลิตครูและสงเสริม      
วิทยฐานะครู 
  ตอมาในป พ.ศ. 2545 ไดมีการพระราชทานชื่อ “มหาวิทยาลัยราชภัฏ” และในป พ.ศ. 2547     
ไดเปลี่ยนชื่อเปน “มหาวิทยาลัยราชภัฏ” อยางเปนทางการตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ 
พ.ศ. 2547 โดยมีหนาท่ีสําคัญ ดังนี้ 
  “...เปนสถาบันอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาทองถิ่น โดยมีวัตถุประสงคและภาระหนาที่ในการสงเสริม 
การเปนสถาบันอุดมศึกษาท่ีมุงสูความเปนเลิศทางวิชาการบนพ้ืนฐานของภูมิปญญาทองถ่ิน ภูมิปญญาไทยและ 
ภูมิปญญาสากล เพื่อสรางและพัฒนาองคความรู สรางบัณฑิตที่มีความรูคูความดี สรางสํานึกในคุณคาของ 
วัฒนธรรมทองถิ ่นและของชาติ เสริมสรางความเขมแข็งของวิชาชีพครู ประสานความรวมมือระหวาง 
มหาวิทยาลัย ชุมชนและองคกรอ่ืนเพ่ือการพัฒนาทองถ่ิน ศึกษาแสวงหาแนวทางพัฒนาเทคโนโลยีพ้ืนบานและ 
เทคโนโลยีสมัยใหมใหเหมาะสมกับการดํารงชีวิตและประกอบอาชีพของคนในทองถิ่น ทั้งนี้โดยคํานึงถึงการมี 
สวนรวมของประชาชนในทองถ่ินและสังคม...” 
  มหาวิทยาลัยราชภัฏจึงมีความผูกพันกับทองถิ่นเปนสําคัญ โดยมีพันธกิจสําคัญคือ “การพัฒนา 
ทองถิ่น" โดยมีภาระหนาที่ในการสงเสริมการเปนสถาบันอุดมศึกษาที่มุงสูความเปนเลิศทางวิทยาการบน 
พื้นฐานของภูมิปญญาทองถิ่น ภูมิปญญาไทยและภูมิปญญาสากล โดยในปจจุบันมีมหาวิทยาลัยราชภัฏ   
38 แหง ไดแก 
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มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมภาคเหนือ 8 แหง 
  มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร    มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 
  มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม    มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค 
  มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม    มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ 
  มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง   มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ 
 
มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 11 แหง 
  มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ    มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย 
  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา    มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 
  มหาวิทยาลัยราชภัฏรอยเอ็ด    มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย  
  มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ    มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร  
  มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร    มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี 
  มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี 
 
มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมภาคกลาง 5 แหง 
  มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี    มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
  มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร    มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  
  มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ 
 
มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมภาคตะวันตก 4 แหง 
 มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี    มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 
 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม     มหาวิทยาลัยราชภัฏหมูบานจอมบึง 
 
มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมภาคใต 5 แหง 
  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช   มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต 
  มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา    มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎธานี 
  มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 
 
มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมรัตนโกสินทร 5 แหง 
  มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม    มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี  
  มหาวิทยาลัยราชภัฏบานสมเด็จเจาพระยา   มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร  
  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
 
 1.2  ยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยราชภัฏ เพ่ือการพัฒนาทองถิ่น ระยะ 20 ป (พ.ศ. 2560 – 2579  
  มหาวิทยาลัยราชภัฏนอมนําพระราโชบายดานการศึกษาในการเปนมหาวิทยาลัยเพ่ือการพัฒนาทองถ่ิน 
โดยจัดทํายุทธศาสตรมหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาทองถิ่น ระยะ 20 ป (พ.ศ. 2560 – 2579 ขึ้นมา
ตอมาไดมีการทบทวนยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยราชภัฏเพ่ือการพัฒนาทองถ่ิน ระยะ 20 ป (พ.ศ. 2560 - 2579) 
เมื ่อวันที่ 11 ตุลาคม 2561 โดยการมีสวนรวมของมหาวิทยาลัยราชภัฎท้ัง 38 แหง เพื่อใหการขับเคลื่อน
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ยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยราชภัฏเพ่ือการพัฒนาทองถ่ิน อยูบนฐานความรู ความเขาใจรวมกันประชุมอธิการบดี
มหาวิทยาลัยราชภัฏ (ทปอ.มรภ. จึงจัดทํายุทธศาสตรมหาวิทยาลัยราชภัฏ เพื ่อให การดําเนินการของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏตรงตามเจตนารมณของแผนยุทธศาสตรบนพื ้นฐานศักยภาพและบริบท ของแตละ
มหาวิทยาลัยราชภัฏนําไปสูผลสัมฤทธิ์ตามเปาหมายของยุทธศาสตร ประกอบดวย 4 ประเด็น 
  ประเด็นยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาทองถิ่น โดยการเนนใหชุมชนทองถิ่นไดรับการพัฒนา ใน 4 ดาน 
คือ ดานเศรษฐกิจ ดานสังคม ดานสิ่งแวดลอม และดานการศึกษา  
  ประเด็นยุทธศาสตรที่ 2 การผลิตและพัฒนาครู มีเปาหมาย 3 ประการ คือ การผลิตบัณฑิตครู  
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏใหมีอัตลักษณและสมรรถนะเปนเลิศ เปนท่ีตองการของผูใชบัณฑิต การผลิตบัณฑิตครู 
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสมบูรณดวยคุณลักษณะ 4 ประการ และถายทอด/บมเพาะใหศิษยแตละชวงวัยได 
และการผลิตบัณฑิตครูของมหาวิทยาลัยราชภัฏที่ เขาสูวิชาชีพไดรับการเสริมสมรรถนะเพื่อรองรับ      
การเปลี่ยนแปลง 
  ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 3 การยกระดับคุณภาพการศึกษา มีเปาหมาย 3 ประการ คือ  มหาวิทยาลัย
ราชภัฏมีความเปนเลิศในการสรางความมั่นคงใหกับประเทศดวยการบูรณาการองคความรูสู  นวัตกรรม      
เพื ่อการพัฒนาเชิงพื ้นที ่ การยกระดับคุณภาพบัณฑิตใหเปนที ่ต องการของผู ใชบัณฑิตดวยอัตลักษณ          
ดานสมรรถนะและคุณลักษณะ 4 ประการ พรอมรองรับบริบทที่เปลี่ยนแปลง และอาจารยและบุคลากร
ทางการศึกษาทุกสาขาวิชาเปนมืออาชีพ มีสมรรถนะเปนท่ียอมรับในระดับชาติและนานาชาติ 
  ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 4 การพัฒนาระบบบริหารจัดการ มีเปาหมาย 2 ประการ คือ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏไดรับการยอมรับระดับชาติและนานาชาติดานการเปนสถาบันการศึกษาเพื่อทองถิ่นที่สราง     
ความมั่นคงใหกับประเทศ และมหาวิทยาลัยราชภัฏมีระบบบริหารที่มีประสิทธิภาพและคลองตัว มุงเนน      
การสรางธรรมาภิบาล ความพรอมและความสามารถปรับตัวอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลกับสถานะ 
มหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ 
 1.3 มาตรฐานการศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏ 
  จากการประชุมคณะกรรมการจัดทํามาตรฐานการศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏ เมื่อวันจันทรที่ 14 
มกราคม 2562 ที่ผานมา มีวัตถุประสงคในการรวมกันจัดทํามาตรฐานการศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏ     
ซึ่งสอดคลองกับประกาศกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561 ที่กําหนดใหมหาวิทยาลัย 
สามารถจัดทํามาตรฐานการศึกษา และระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในของมหาวิทยาลัยนั้น      
โดยมาตรฐานการศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏ ประกอบดวย 5 มาตรฐาน ซ่ึงมีรายละเอียดดังนี้ 
  มาตรฐานท่ี 1 ดานผลลัพธผูเรียน ประกอบไปดวยเกณฑมาตรฐาน 3 ขอ รายละเอียดดังนี้ 
   1.1 บัณฑิตที่สําเร็จการศึกษาจากหลักสูตรเปนผูสะทอนคุณภาพของหลักสูตร และยึดมั่นใน 
จรรยาบรรณวิชาชีพ ผูเรียนเกิดการเรียนรู มีทักษะการเรียนรูตลอดชีวิต และสามารถประยุกตใชความรูใน 
การสรางสัมมาอาชีพ 
   1.2 ผูเรียนเปนผูรวมสรางสรรคนวัตกรรม มีทักษะในศตวรรษที่ 21 มีคุณลักษณะความเปน 
ผูประกอบการ และมีความสามารถในการบูรณาการศาสตรตางๆ เพ่ือพัฒนาหรือแกไขปญหาสังคม 
   1.3 ผูเรียนเปนพลเมืองที่เขมแข็ง มีความกลาหาญทางจริยธรรม ยึดมั่นในความถูกตอง รูคุณคา
และรักษความเปนไทย มีจิตอาสา มีทัศนคติท่ีดีตอบานเมือง และมีความจงรักภักดีตอสถาบันหลักของชาติ 
  มาตรฐานท่ี 2 ดานการวิจัยและนวัตกรรม รายละเอียดดังนี้ 
   สถาบันมีผลงานวิจัย/นวัตกรรม ที่สรางองคความรูใหมหรือประยุกตใชองคความรูใหมเพ่ือ
สรางสรรคนวัตกรรมหรือทรัพยสินทางปญญา ซึ่งเชื ่อมโยงกับสภาพเศรษฐกิจ สังคม ศิลปวัฒนธรรมหรือ 
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สิ่งแวดลอม โดยการมีสวนรวมของชุมชนหรือเครือขายภายในประเทศหรือตางประเทศ ในการพัฒนางานวิจัย/ 
นวัตกรรม ตามศักยภาพและอัตลักษณของสถาบัน มีการตีพิมพเผยแพรผลงานวิจัย/นวัตกรรม ในระดับชาติ 
และนานาชาติ มีผลงานวิจัย/นวัตกรรมที่นําไปใชในการพัฒนาผูเรียน ชุมชนนําผลงานวิจัย/นวัตกรรม ไปใช 
ประโยชนพัฒนาตนเองได 
  มาตรฐานท่ี 3 ดานการบริการวิชาการ รายละเอียดดังนี้ 
   สถาบันใหบริการวิชาการที่เหมาะสม สอดคลองกับบริบท ปญหาและความตองการของทองถ่ิน 
ชุมชน และสังคม ตามระดับความเชี่ยวชาญและอัตลักษณของสถาบัน สรางเครือขายความรวมมือ ทั้งภายใน
และภายนอกในการทํางาน รวมทั้งบูรณาการกับพันธกิจอื่นๆ ดวยความโปรงใส ชัดเจน และ ตรวจสอบได 
เพื่อใหชุมชนนําไปใชประโยชนไดอยางเปนรูปธรรม เปนผลกระทบเชิงบวก สรางคุณคา สามารถนําไป
ประยุกตใชเพ่ือพัฒนาผูเรียน ครอบครัว ทองถ่ิน ชุมชน สังคม และประเทศชาติไดอยางเขมแข็งยั่งยืน  
  มาตรฐานท่ี 4 ดานศิลปวัฒนธรรมและความเปนไทย รายละเอียดดังนี้ 
   สถาบันมีการดําเนินงานดานศิลปวัฒนธรรมและความเปนไทย โดยมีการบูรณาการกับการเรียน
การสอน การวิจัย และการบริการวิชาการ ซึ ่งนําไปสู การสืบสานการสรางองคความรู  ความเขาใจใน 
ศิลปวัฒนธรรม ทั้งของไทยและตางประเทศ ตามศักยภาพและอัตลักษณของสถาบัน ผลลัพธของการจัดการ 
ดานศิลปวัฒนธรรมทําใหเกิดความภาคภูมิใจในความเปนไทยหรือสรางโอกาสและมูลคาเพิ่มใหกับผูเรียน 
ครอบครัว ทองถ่ิน ชุมชน สังคม และประเทศชาติ 
  มาตรฐานท่ี 5 ดานการบริหารจัดการ ประกอบไปดวยเกณฑมาตรฐาน 3 ขอ รายละเอียดดังนี้ 
   5.1 สถาบันมีหลักสูตรและการจัดการเรียนรูที ่เนนการพัฒนาผูเรียนแบบบูรณาการเพื่อใหมี 
คุณลักษณะอันพึงประสงค ตอบสนองยุทธศาสตรชาติ ยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยราชภัฏ และความตองการท่ี 
หลากหลายของประเทศ ทั้งในดานเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดลอม โดยการมีสวนรวมของชุมชน สังคม  
สถานประกอบการ ท้ังภาครัฐและภาคเอกชน 
   5.2 สถาบันมีการบริหารงานตามพันธกิจและวิสัยทัศนของสถาบัน ตลอดจนการบริหาร 
จัดการบุคลากรและทรัพยากรการเรียนรูเปนไปตามหลักธรรมาภิบาล  คํานึงถึงความหลากหลายและความเปน
อิสระทางวิชาการ มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ยืดหยุน คลองตัว โปรงใสและตรวจสอบได 
   5.3 สถาบันมีระบบประกันคุณภาพ มีการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินและพัฒนาการจัด 
การศึกษาระดับหลักสูตร ระดับคณะ และระดับสถาบันท่ีมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล มีการกํากับใหการจัด
การศึกษาและการดําเนินงานตามพันธกิจเปนไปตามกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษาอยางตอเนื่อง 
สอดคลองตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ และ
มาตรฐานอ่ืนๆ ท่ีหนวยงานตนสังกัดหรือกระทรวงศึกษาธิการกําหนด 
 
2. การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ของมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2562 
  ในป พ.ศ. 2561 ที่ประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ โดยอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ   
ท่ัวประเทศ ไดตระหนักและเล็งเห็นถึงความสําคัญของการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษา 
ของกลุมมหาวิทยาลัยราชภัฏ ซึ่งมีหนาที่ในการผลิตบัณฑิตใหมีคุณภาพและสนองตอพระบรมราโชบาย 
พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกลาเจาอยูหัว (รัชกาลที่ 10)    
ท่ีกําหนดใหมหาวิทยาลัยราชภัฏเปนมหาวิทยาลัยเพ่ือการพัฒนาทองถ่ิน จึงเสนอใหมีการพัฒนาระบบประกัน 
คุณภาพการศึกษาภายในของกลุมมหาวิทยาลัยราชภัฏที่สงเสริมตอการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏ 
และจากประกาศกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561 ไดยกเลิกกฎกระทรวงวาดวยระบบ 
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หลักเกณฑ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2553 และใหมหาวิทยาลัยราชภัฏแตละแหงจัดใหมี 
ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน โดยการกําหนดมาตรฐานการศึกษาของมหาวิทยาลัยใหเปนไปตาม 
มาตรฐานการศึกษาแตละระดับและประเภทการศึกษาที่รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการประกาศกําหนด 
พรอมทั ้งจัดทําแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัยที ่มุ งคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาและ 
ดําเนินการตามแผนที่กําหนดไว จัดใหมีการประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพการศึกษาภายในมหาวิทยาลัย 
ติดตามผลการดําเนินการ เพื่อพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏใหมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา และจัดสง 
รายงานผลการประเมินตนเองใหแกหนวยงานตนสังกัดหรือหนวยงานที่กํากับดูแลมหาวิทยาลัยราชภัฏ      
เปนประจําทุกป 
  จากกฎกระทรวงดังกลาว มหาวิทยาลัยราชภัฏไดรวมกันพัฒนามาตรฐานการศึกษาของมหาวิทยาลัย 
ราชภัฏ และพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ระดับคณะ และระดับสถาบันข้ึน 
โดยมีมหาวิทยาลัยราชภัฏเขารวมพัฒนา และไดเริ่มใชระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ตั้งแต      
ปการศึกษา 2562 เปนตนไป 
  องค ประกอบและต ัวบ งช ี ้ท ี ่มหาว ิทยาล ัยราชภ ัฏพ ัฒนาข ึ ้น ครอบคล ุมพ ันธก ิจหล ักของ 
สถาบันอุดมศึกษาทั้ง 4 ดาน ซึ่งทําการเพิ่มเติมตัวบงชี้ที่สอดคลองกับบริบทการดําเนินงานของมหาวิทยาลัย 
ราชภัฏ โดยกําหนดองคประกอบดังนี้ 
  การประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ประกอบดวย 6 องคประกอบ ได แก 
องคประกอบที่ 1 การกํากับมาตรฐาน องคประกอบที่ 2 บัณฑิต องคประกอบที่ 3 นักศึกษา องคประกอบที่ 4 
อาจารย องคประกอบที่ 5 หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผูเรียน และองคประกอบที่ 6 สิ่งสนับสนุน 
การเรียนรู ตัวบงชี้และเกณฑการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ครอบคลุมเรื่องการสงเสริม 
พัฒนานักศึกษา การวางระบบกระบวนการจัดการเรียนการสอน จํานวนอาจารยตอนักศึกษาในระดับ 
บัณฑิตศึกษา (โดยเฉพาะการคุมวิทยานิพนธใหเปนไปตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตร ผลงานทางวิชาการ 
ผลงานวิจัยของคณาจารย สื่ออุปกรณการเรียนการสอน หองสมุด และแหลงการเรียนรูตางๆ การดําเนินการ 
ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ รวมทั้งคุณภาพบัณฑิต ซึ่งจะพิจารณาจากการมีงานทํา 
หรือประกอบอาชีพอิสระ คุณภาพผลงานตีพิมพและเผยแพรของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา นอกจากนี้     
ยังเพิ่มตัวบงชี้ที่ใชวัดคุณภาพของการจัดการศึกษาใหแกบัณฑิตโดยอางอิงจากตัวบงชี้ของการประเมินของ 
เครือขายการประกันคุณภาพมหาวิทยาลัยอาเซียน (AUN - QA) เพื่อเปนการยกระดับคุณภาพการศึกษาให 
สามารถทัดเทียมกับสากลได 
  การประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะ ประกอบดวย 5 องคประกอบ ไดแก องคประกอบ  
ที่ 1 การผลิตบัณฑิต องคประกอบที่ 2 การวิจัย องคประกอบท่ี 3 การบริการวิชาการ องคประกอบที่ 4      
ดานศิลปวัฒธรรมและความเปนไทย และองคประกอบที่ 5 การบริหารจัดการ ตัวบงชี้และเกณฑการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะ ครอบคลุมการดําเนินงานของคณะเพื่อสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน
ของแตละหลักสูตร รวมทั้งกิจกรรมนักศึกษา การบริการนักศึกษา การใหบริการทางวิชาการ การวิจัย 
การบริหารจัดการและการประกันคุณภาพของคณะ โดยเพิ่มตัวบงชี้ที่สะทอนการดําเนินงานของมหาวิทยาลัย 
ราชภัฏท่ีเปนมหาวิทยาลัยเพ่ือการพัฒนาทองถ่ินในองคประกอบท่ี 3 และองคประกอบท่ี 4 

การประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับสถาบัน ประกอบดวย 5 องคประกอบ ไดแก องคประกอบ 
ที่ 1 การผลิตบัณฑิต องคประกอบที่ 2 การวิจัย องคประกอบที่ 3 การบริการวิชาการ องคประกอบที่ 4    
ดานศิลปวัฒธรรมและความเปนไทย และองคประกอบที่ 5 การบริหารจัดการ ตัวบงชี้และเกณฑการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายในระดับสถาบัน พิจารณาใหเปนไปตามมาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา ไดแก มาตรฐาน
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ดานศักยภาพและความพรอมในการจัดการศึกษา ประกอบดวย ดานกายภาพ ดานวิชาการ ดานการเงิน    
ดานการบริหารจัดการมาตรฐาน ดานการดําเนินการตามภารกิจของมหาวิทยาลยั ประกอบดวย ดานการผลิต 
บัณฑิต ดานการวิจัย ดานการใหบริการทางวิชาการแกสังคม ดานการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม โดยเพ่ิม 
ตัวบงชี ้ที ่สะทอนการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏที ่เปนมหาวิทยาลัยเพื ่อการพัฒนาทองถ่ิน              
ในองคประกอบที ่ 3 และองคประกอบที ่ 4 ทั ้งนี ้ ควรมุ งเนนการประกันคุณภาพการดําเนินการของ 
มหาวิทยาลัย เพ่ือสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนของแตละคณะ โดยครอบคลุมในดานกายภาพและภารกิจ 
ของมหาวิทยาลัย รวมถึงการประกันคุณภาพในภาพรวม จุดมุงหมายของการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
แตละระดับ เพ่ือการควบคุมคุณภาพ การติดตามตรวจสอบคุณภาพและการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาใน 
ระดับหลักสูตร ระดับคณะ และระดับสถาบัน ใหไดขอมูลที่ชี้ผลการบริหารจัดการหลักสูตรที่ไดคุณภาพตาม
มาตรฐานการอุดมศึกษาของแตละคณะ และภาพรวมของมหาวิทยาลัยราชภัฏ อันจะนําไปสูการกําหนด
แนวทางและพัฒนาคุณภาพตามเกณฑและมาตรฐานที่ตั้งไวอยางตอเนื่อง เพื่อจัดทํารายงานประจําปที่เปน
รายงานประเมินคุณภาพภายใน เสนอตอหนวยงานตนสังกัดทุกปการศึกษา ตลอดจนเพื่อรองรับการติดตาม 
ตรวจสอบของหนวยงานที่เกี่ยวของ รวมทั้งการสรางความมั่นใจตอสังคมในเรื่องคุณภาพบัณฑิต โดยผูเรียน   
มีงานทํา ผูเรียนมีคุณภาพตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ และเพ่ือประกอบการพิจารณา 
ขึ้นทะเบียนหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2552 อยางไรก็ตามระบบ   
การประกันคุณภาพการศึกษาภายในจะมุงเนนที่การประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตรใหมี     
การดําเนินการตั้งแตการวางระบบคุณภาพ การควบคุมคุณภาพ การติดตาม ตรวจสอบคุณภาพ การประเมิน 
คุณภาพและการพัฒนาคุณภาพ เพื่อสรางความมั่นใจใหกับผูใชบัณฑิตและสงเสริมสนับสนุนกํากับติดตาม  
การดําเนินงานของคณะและมหาวิทยาลัยใหเปนไปตามมาตรฐาน และวิสัยทัศนท่ีมหาวิทยาลัยราชภัฏกําหนด 
โดยใหสะทอนผลการจัดการศึกษาไดอยางมีคุณภาพ มีการควบคุมคุณภาพในทุกข้ันตอนของการผลิตบัณฑิตใน
แตละปการศึกษา โดยคณะกรรมการประจําหลักสูตร มีการตรวจสอบติดตามคุณภาพผลการผลิตบัณฑิตโดย
คณะกรรมการประจําคณะและคณะกรรมการระดับสถาบันในทุกปการศึกษา มีความเชื่อมโยงกับระบบ     
การประเมินคุณภาพภายนอก ที่จะมีการรับรองคุณภาพการศึกษาระดับชาติ รวมทั้งมีการประเมินคุณภาพ
เพื่อใหไดขอมูลเชิงปริมาณ และเชิงคุณภาพที่สะทอนผลของการผลิตบัณฑิตในแตละปการศึกษา เพื่อสราง
ความเชื่อม่ันในคุณภาพของบัณฑิตท่ีสําเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏ 
 
3. กระบวนการและวิธีการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 
  เพื่อใหการประกันคุณภาพการศึกษาเกิดประโยชนจึงควรมีแนวทางการจัดกระบวนการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายในตามวงจรคุณภาพ ประกอบดวย 4 ขั้นตอน คือ การวางแผน (Plan) การดําเนินงาน 
และเก็บขอมูล (Do) การประเมินคุณภาพ (Check/Study) และการเสนอแนวทางการปรับปรุง (Act) โดยมี 
รายละเอียด ดังนี้ 
  P = เริ่มกระบวนการวางแผนการประเมินตั้งแตตนปการศึกษา โดยนําผลการประเมินปกอนหนานี้ 
เมาใชเปนขอมูลในการวางแผน โดยตองเก็บขอมูลตั้งแตตนปการศึกษา 
  D = ดําเนินงานและเก็บขอมูลบันทึกผลการดําเนินงานตั้งแตตนปการศึกษา คือ เดือนแรกจนถึงเดือน 
สุดทายของปการศึกษา 
  C/S = ดําเนินการประเมินคุณภาพในระดับหลักสูตร ระดับคณะ และระดับสถาบัน เปนระยะอยาง
ตอเนื่อง 
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  A = วางแผนปรับปรุงและดําเนินการปรับปรุงตามผลการประเมิน โดยคณะกรรมการบริหารระดับ 
หลักสูตร ระดับคณะ และระดับสถาบัน โดยนําขอเสนอแนะและผลการประเมินของคณะกรรมการประเมิน 
คุณภาพภายในมาวางแผนปรับปรุงการดําเนินงาน (รวมทั้งขอเสนอแนะของสภามหาวิทยาลัย มาจัดทํา 
แผนปฏิบัติการประจําปและเสนอตั้งงบประมาณปถัดไป หรือจัดทําโครงการพัฒนาและเสนอใชงบประมาณ 
กลางปหรืองบประมาณพิเศษก็ได 
  วิธีการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน กําหนดไว ดังนี้  
  1. มหาวิทยาลัยวางแผนการประกันคุณภาพการศึกษาภายในประจําปการศึกษาใหม 
  2. มหาวิทยาลัยเก็บขอมูลระยะ 12 เดือน ตามตัวบงชี้ที ่ไดประกาศใชบนระบบ CHE QA Online 
และใหมีการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในเปนประจําทุกป ทั้งระดับหลักสูตร ระดับคณะ และระดับ 
สถาบัน 
  3. หลักสูตรเตรียมการประเมินตนเองระดับหลักสูตรและจัดทํารายงานการประเมินตนเองระดับ 
หลักสูตรผานระบบ CHE QA Online 
  4. คณะหรือหนวยงานเทียบเทานําผลการประเมินระดับหลักสูตรมาจัดทํารายงานการประเมินตนเอง 
ระดับคณะ 
  5. คณะหรือหนวยงานเทียบเทาประเมินตนเองบนระบบ CHE QA Online และยืนยนัผลการประเมิน 
หลักสูตรท่ีไดรับการประเมินแลว 
  6. มหาวิทยาลัยนําผลการประเมินระดับหลักสูตร ผลการประเมินระดับคณะมาจัดทํารายงาน       
การประเมินตนเองระดับสถาบัน 
  7. มหาวิทยาลัยประเมินตนเองบนระบบ CHE QA Online และยืนยันผลการประเมินตนเองระดับ 
หลักสูตร ระดับคณะ พรอมนําผลการประเมินเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาวางแผนพัฒนามหาวิทยาลัย 
ในปการศึกษาถัดไป 
  8. ผูบริหารของมหาวิทยาลัยนําผลการประเมินและขอเสนอแนะของคณะกรรมการประเมินคุณภาพ 
ภายในที่มหาวิทยาลัยแตงตั้ง (รวมทั้งขอเสนอแนะของสภามหาวิทยาลัย มาวางแผนปรับปรุงการดําเนินงาน 
แผนปฏิบัติการประจําป และแผนกลยุทธ 
  9. สงรายงานประจําปที่เปนรายงานการประเมินคุณภาพภายใน ผานระบบ CHE QA Online ภายใน 
120 วัน นับจากสิ้นปการศึกษา 

มหาวิทยาลัยราชภัฏตองมีการประเมินตนเองตามตัวบงชี้และเกณฑการประกันคุณภาพภายใน      
ทุกปการศึกษา ทั้งระดับหลักสูตร ระดับคณะ และระดับสถาบัน ตามลําดับ โดยมหาวิทยาลัยราชภัฏเปน       
ผูแตงตั้งคณะกรรมการประเมิน และสงผลการประเมินใหหนวยงานตนสังกัดทราบผานระบบฐานขอมูล     
ดานการประกันคุณภาพ (CHE QA Online) ท้ังนี้ คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในระดับหลักสูตร 1 ชุด 
อาจประเมินไดมากกวาหนึ่งหลักสูตรหากเปนหลักสูตรในสาขาวิชาเดียวกัน เชน หลักสูตรสาขาวิชาเดียวกันท้ัง
ในระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา 

สําหรับแนวทางการดําเนินการประกันคุณภาพภายในระดับหลักสูตร มหาวิทยาลัยราชภัฏ       
ตองดําเนินการเปนประจําทุกป โดยหลักสูตรสามารถแตงตั้งอาจารยประจําหลักสูตร หรือผูประเมินคุณภาพ 
การศึกษาภายในของมหาวิทยาลัย หรือผูทรงคุณวุฒิท่ีข้ึนทะเบียนของมหาวิทยาลัยราชภัฏ และเปนคนกาวทัน
ความทันสมัยของหลักสูตรมาประเมินหลักสูตร และรายงานผานระบบ CHE QA Online 
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ในกรณีท ี ่ต องการเผยแพรหลักสูตรที ่ม ีค ุณภาพและมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ 
ระดับอุดมศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2552 องคประกอบของคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับ
หลักสูตร ใหดําเนินการตามหลักเกณฑท่ีคณะกรรมการมาตรฐานการอุดมศึกษา กําหนดไวดังนี้ 

- ผูประเมินคุณภาพภายในจํานวนอยางนอย 3 คน ซึ่งมีคุณวุฒิตรงหรือสัมพันธกับสาขาวิชาที่ขอรับ 
การประเมิน โดยเกินกวากึ ่งหนึ ่งเปนผู ทรงคุณวุฒิภายนอกมหาวิทยาลัย และอยางนอยหนึ ่งคนของ 
ผูทรงคุณวุฒิภายนอกนั้นตองมีคุณวุฒิตรงกับสาขาวิชาที่ขอรับการประเมิน ทั้งนี้ประธานกรรมการตองเปน 
ผูทรงคุณวุฒิจากภายนอกมหาวิทยาลัย 

- คณะกรรมการทุกคนตองเปนผูที่ขึ้นทะเบยีนผูประเมินคุณภาพภายในระดับหลักสูตรของสํานักงาน 
คณะกรรมการการอุดมศึกษา 
 

คุณสมบัติเฉพาะของคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตรของแตละระดับการศึกษา 
เปนดังนี้ 

- ระดับปริญญาตรี คณะกรรมการมีคุณวุฒิปริญญาโทขึ้นไปหรือดํารงตําแหนงทางวิชาการระดับ 
ผูชวยศาสตราจารยข้ึนไป 

- ระดับปริญญาโท คณะกรรมการมีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือดํารงตําแหนงทางวิชาการระดับ     
รองศาสตราจารยข้ึนไป 

- ระดับปริญญาเอก คณะกรรมการมีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือดํารงตําแหนงทางวิชาการระดับ 
ศาสตราจารยข้ึนไป 
 

ในกรณีที่ประสงคนําผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษาในระดับสถาบันไปใช 
ในการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของมหาวิทยาลัยของสํานักงาน 
คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ องคประกอบของคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 
ระดับอุดมศึกษา ระดับสถาบัน กําหนดไวดังนี้ 

- ผูทรงคุณวุฒิ จํานวนอยางนอย 5 คน ท้ังนี้ ข้ึนอยูกับขนาดของมหาวิทยาลัย 
- ประธานกรรมการประเมินฯ เปนผู ประเมินจากภายนอกมหาวิทยาลัยที ่ขึ ้นทะเบียนประธาน 

คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
- กรรมการประเมินฯ เปนผูประเมินจากภายนอกมหาวิทยาลัยที่ผานการฝกอบรมหลักสูตรผูประเมิน 

ของ สกอ. อยางนอยรอยละ 50 สวนผูประเมินจากภายในมหาวิทยาลัยตองผานการฝกอบรมหลักสูตร   
ผูประเมินของ สกอ. หรือที่สถาบันจัดฝกอบรมใหโดยใชหลักสูตรของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
คุณสมบัติเฉพาะของคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน ระดับสถาบัน เปนดังนี้  

1) ประธานกรรมการ 
- ผูท่ีเปนหรือเคยเปนผูบริหารระดับคณบดีหรือเทียบเทาข้ึนไปและมีประสบการณเปน  

ผูประเมินคุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษา ในระดับคณะหรือเทียบเทา หรือ 
- ผูท่ีมีตําแหนงทางวิชาการระดับผูชวยศาสตราจารยข้ึนไป และมีประสบการณเปนผูประเมิน  

คุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษา ในระดับคณะหรือเทียบเทาข้ึนไป หรือ 
- ผูท่ีสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาพิจารณาแลววามีความเหมาะสม  
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2) กรรมการ 
- กรณีเปนอาจารย ตองทําหนาท่ีเปนอาจารยประจํามาแลวไมนอยกวา 2 ป  
- กรณีเปนฝายสนับสนุน ตองทําหนาท่ีในระดับผูอํานวยการหนวยงานข้ึนไปมาแลวไมนอย 

กวา 2 ป 
 
หมายเหตุ 

1. แนวทางการดําเนินงานสําหรับหลักสูตรที่ขอปดดําเนินการ หรืองดรับนักศึกษา หรือไมมีนักศึกษา 
มาสมัครเรียนที่กําหนดไว คือ กรณีหลักสูตรที่สภามหาวิทยาลัยเห็นชอบ/อนุมัติใหปดดําเนินการตองแจงให 
สกอ. รับทราบ หากหลักสูตรยังมีนักศึกษาคงคางอยู อาจารยประจําหลักสูตรดังกลาวยังตองทําหนาท่ีอาจารย 
ประจําหลักสูตรตอไปและจัดการเรียนการสอนจนกวานักศึกษาคนสุดทายจะสําเร็จการศึกษา ทั ้งนี้ 
สถาบันอุดมศึกษายังตองดําเนินการประเมินตนเองระดับหลักสูตรเปนประจําทุกป โดยประเมินองคประกอบ ท่ี 
1 การกํากับมาตรฐาน และองคประกอบที่เกี ่ยวของ เฉพาะตัวบงชี ้ที ่มีการดําเนินการ เพื่อนําผลที่ไดมา 
ประกอบการพิจารณาปรับปรุงกระบวนการหรือพิจารณาดําเนินการอื่นๆ ตอไป โดยคํานึงถึงประโยชนจาก 
การประเมิน เพื่อใหเกิดการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานของหลักสูตรเปนสําคัญ อนึ่งการประเมินตนเอง 
ดังกลาวเปนการดําเนินการภายในของหลักสูตร คณะ หรือสถาบัน โดยรายงานผลการดําเนินงานของหลักสูตร 
เฉพาะตัวบงชี้ที่มีการดําเนินงานในการคํานวณคาคะแนนของหลักสูตรใหคิดเฉพาะตัวบงชี้ที่มีการประเมิน 
เทานั้น และดําเนินการผานระบบ CHE QA Online | 

2. หลักในการพิจารณาสําหรับตัวบงชี้การประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตรที่เปน    
ตัวบงชี้กระบวนการ (3.1, 32, 4.1, 5.1, 5.2, 5.3 และ 6.1) 

การพิจารณาตัดสินผลการประเมินตัวบงชี้เชิงคุณภาพในระดับหลักสูตรที่เนนกระบวนการ เพื่อให    
ผูประเมินนําไปใชในการตัดสินผลการประเมินใหเปนมาตรฐานเดียวกัน ใหยึดหลักการ คือ หลักสูตรควร 
กําหนดผลลัพธซึ่งแสดงคุณภาพที่ตองการจากกระบวนการที่ไดออกแบบ โดยอธิบายวิธีการดําเนินงานที่นําไปสู 
ผลลัพธที่ตองการ มีการทบทวน/ประเมิน/ศึกษา ผลการดําเนินงานที่เทียบกับผลลัพธที่กําหนด หากหลักสูตร 
ไมไดผลลัพธตามที่ตองการ ใหอธิบายวามีการปรับปรุงวิธีการทํางานอยางไร เพื่อนําไปสูผลลัพธที่ตองการ 
(หมายเหตุ : ใหพิจารณาผลการดําเนินงานในภาพรวม ไมควรพิจารณาแตละประเด็นยอย และกรณีจะให 
คะแนนระดับ 4 หรือ 5 ตองมีคําอธิบายท่ีเห็นเปนรูปธรรม  
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



20   คูมือการประกันคณุภาพการศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษา มหาวิทยาลยัราชภฏั พ.ศ. 2562  

4. ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ 
เพื่อใหการดำเนินงานดานการประกันคุณภาพการศึกษาภายในของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ  

เปนไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานการอุดมศึกษา พ.ศ. 2561 ตามมาตรฐาน ๕ ดาน  

ไดแก ดานผลลัพธผูเรียน ดานการวิจัยและนวัตกรรม ดานการบริการวิชาการ ดานศิลปวัฒนธรรมและความ

เปนไทย และดานบริหารจัดการ และประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ เรื่อง มาตรฐานการศึกษาของ

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ พ.ศ. 2562 ตามมาตรฐาน 6 ดานไดแก ดานผลลัพธผูเรียน ดานการวิจัยและ

นวัตกรรม ดานการบริการวิชาการ ดานศิลปวัฒนธรรมและความเปนไทย ดานบริหารจัดการ และดานอัตลักษณ

ของมหาวิทยาลัย ใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 31 (1 (2 

(3 และ (9 แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547  จึ งกำหนดแนวทางการปฏิบัติประจำป

การศึกษา 2562 ดังนี้  

1. การควบคุมคุณภาพ    
  1.1  กำหนดใหหนวยงานในระดับหลักสูตร คณะ และมหาวิทยาลัย นำคูมือการประกันคุณภาพ

การศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2562 มาใชในการดำเนินงานประกันคุณภาพ

การศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ระดับคณะ ระดับมหาวิทยาลัย  ทั้งนี้ในระดับคณะและระดับมหาวิทยาลัย 

ใหดำเนินการเพิ่มตัวบงชี้และคาเปาหมายที่สอดคลองกับบริบทของมหาวิทยาลัยและกำหนดใหสำนัก สถาบัน 

นำคูมือการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับสำนัก สถาบัน  พ.ศ. 2562 มาใชในการดำเนินงานประกัน

คุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสำนัก สถาบัน 

  1.2   ใหหนวยงานในระดับหลักสูตร คณะ สำนัก สถาบันและมหาวิทยาลัย จัดทำ

แผนงานดานการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ที่ครอบคลุมตัวบงชี้และเกณฑมาตรฐานการประกันคุณภาพ

การศึกษา พรอมท้ังกำหนดตัวชี้วัดและคาเปาหมายความสำเร็จไวใหชัดเจน 

  1.3  มหาวิทยาลัยใหการสนับสนุนทรัพยากรตาง ๆ เชน บุคลากร งบประมาณ สถานท่ี

เพื่อใหการดำเนินงานเปนไปตามตัวบงชี้และเกณฑมาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษาอยางมีประสิทธิภาพ

และประสิทธิผล 

  1.4  มหาวิทยาลัยจัดใหมีคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน เพ่ือสนับสนุน 

กำกับ ติดตามการดำเนินงานใหเปนไปตามตัวบงชี้และเกณฑมาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษาภายในท่ี

กำหนดไว  

2. การตรวจสอบคุณภาพ   

  2.1  มหาวิทยาลัยแตงตั ้งคณะกรรมการเพื ่อตรวจสอบผลการดำเนินงานการประกัน

คุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ระดับคณะ ระดับสำนัก สถาบัน และระดับมหาวิทยาลัย ประจำป

การศึกษา 2562 

  2.2  มหาวิทยาลัยติดตามประเมินผลการดำเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 

ระดับหลักสูตร ระดับคณะ ระดับสำนัก สถาบัน และระดับมหาวิทยาลัย และรายงานผลการดำเนินงานให

ผูบริหารและผูเก่ียวของทราบเปนระยะ   
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3. การประเมินคุณภาพ   

  3.1  ใหหนวยงานในระดับหลักสูตร คณะ สำนัก สถาบันและมหาวิทยาลัย จัดทำ

รายงานผลการประเมินตนเอง (Self-assessment report: SAR) ครอบคลุมตัวบงชี้การประกันคุณภาพ

การศึกษาท่ีมีความพรอมตอการตรวจประเมิน 

  3.2  เสนอใหมหาวิทยาลัย แตงตั้งคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา ในระดับ

หลักสูตร ระดับคณะ ระดับสำนัก สถาบัน และระดับมหาวิทยาลัย ตามเกณฑการประกันคุณภาพการศึกษา

ภายในของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ 

   3.3  ใหหนวยงานในระดับหลักสูตร  คณะ  สำนัก  สถาบันและมหาวิทยาลัย  ดำเนิน     

การประเมินคุณภาพการศึกษาภายในตามระยะเวลาท่ีกำหนด 

  3.4  ใหหนวยงานในระดับหลักสูตร คณะ สำนัก สถาบันและมหาวิทยาลัย จัดทำเอกสาร

สรุปผลการตรวจประเมินของคณะกรรมการ และรายงานใหผูบริหาร มหาวิทยาลัย และสภามหาวิทยาลัย

พิจารณาใหขอเสนอแนะและนำผลการตรวจประเมิน ไปใชในการวางแผนในการปฏิบัติงานในปตอไป 

4. การพัฒนา 

  4.1  ใหหนวยงานในระดับหลักสูตร คณะ สำนัก สถาบันและมหาวิทยาลัย จัดทำ

แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาภายในของหนวยงาน จากผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในและตาม

ขอเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา 

  4.2  ใหหนวยงานในระดับหลักสูตร คณะ สำนัก สถาบันและมหาวิทยาลัยไดดำเนินงาน

การวางแผนการปฏิบัติงาน  การตรวจสอบประเมิน ตลอดจนการปรับปรุงและพัฒนาในแผนการพัฒนา

คุณภาพการศึกษาภายในของหนวยงาน 



 

 

บทที่ 3 
นิยามศัพท 

 
กรณีศึกษา หมายถึง งานเขียนที่เกิดจากการศึกษาบุคคลหรือมหาวิทยาลัย (หนวยงานภาครัฐ ภาคเอกชน       
รัฐบาล ฯลฯ ศึกษาเหตุการณ การบริหารจัดการ คดี หรือกรณีท่ีเกิดข้ึนจริงมาจัดทําเปนกรณีศึกษา เพ่ือใชใน 
การสอน (Teaching Case Study) ทั้งนี้ โดยเปนการรวบรวมขอมูลและวิเคราะหตามหลักวิชาการถึงสาเหตุ 
ของปญหา และปจจัยอื่นๆ นํามาประกอบการตัดสินใจ และกําหนดทางเลือกในการแกปญหาตามหลักวิชา 
หรือทําขอเสนอในการพัฒนาองคกร หรือเพื่อใหเกิดความเขาใจในพฤติกรรมของบุคคลหรือพฤติกรรมของ 
องคกรเพื่อกระตุนใหผู เรียน คิดวิเคราะห หาเหตุผล และแนวทางในการตัดสินใจตามหลักวิชาการ หรือ     
เพ่ือวิเคราะหขอเท็จจริง และการใชดุจพินิจตัดสินในคดีนั้นๆ 
  จำนวนกรณีศึกษาท่ีจะนำมาแทนผลงานทางวิชาการในลักษณะอ่ืนใหเปนไปตามท่ี ก.พ.อ. กำหนด 
 
กรอบอางอิงความสามารถทางภาษาอังกฤษที่เปนสากล (The Common European Framework of 
Reference for Languages : CEFR) หมายถึง ระดับความสามารถทางภาษาอังกฤษที่เปนสากลที่มุงเนนใน
การพัฒนา “ทักษะการใช ภาษา (English Proficiency) ตามประกาศกระทรวงศึกษาธ ิการ” ได แบง 
ความสามารถทางภาษาอังกฤษออกเปน 6 ระดับ ดังนี้ 
 

ระดับ คําอธิบาย 
A1 ผูเรียนสามารถใชและเขาใจประโยคงายๆ ในชีวิตประจําวัน สามารถแนะนําตัวเอง ผู อื ่น ทั ้งยังสามารถ          

ตั้งคําถามเกี่ยวกับบุคคลอื่นได เชน เขาอยูไหน รู จักใครบาง มีอะไรบางและตอบคําถามเหลานี ้ได ทั ้งยัง  
สามารถเขาใจบทสนทนาเมื่อคูสนทนาพูดชาชัดเจน 

A2 ผูเรียนสามารถใชและเขาใจประโยคในชีวิตประจําวันในระดับกลาง เชน ขอมูลเกี่ยวกับครอบครัว การจับจาย 
ใชสอย สถานที่ ภูมิศาสตร การทํางาน และสามารถสื่อสารในประโยคในการแลกเปลี่ยนขอมูลทั่วไป และ     
การใชชีวิตประจําวัน สามารถบรรยายความฝน ความคาดหวัง ประวัติ สิ่งแวดลอม และสิ่งอ่ืนๆ ท่ีจําเปนตองใช 

B1 ผูเรียนสามารถพูด เขียน และจับใจความสําคัญของขอความทั่วๆ ไปได เมื่อเปนหัวขอที่คุนเคย หรือสนใจ เชน 
การทํางาน โรงเรียน เวลาวาง ฯลฯ สามารถจัดการกับสถานการณตางๆ ที่เกิดขึ ้นระหวางการเดินทางใน
ประเทศท่ีใชภาษาได สามารถบรรยายประสบการณ เหตุการณ ความฝน ความหวัง พรอมใหเหตุผลสั้นๆ ได 

B2 ผูเรียนมีความสามารถในการใชภาษาในระดับดี สามารถใชภาษา พูดและเขียนไดแทบทุกเรื่อง อยางถูกตอง 
คลองแคลวข้ึน รวมท้ังสามารถจะอานและทําความเขาใจบทความท่ีมีเน้ือหาข้ึนได 

C1 ผูเรียนสามารถเขาใจขอความยาวๆ ที่ซับซอนในหัวขอที่หลากหลาย และเขาใจความแฝงได สามารถแสดง  
ความคิด ความรูสึกของตนไดอยางเปนธรรมชาติ โดยไมตองหยุดคิดหาคําศัพท สามารถใชภาษาท้ังในดานสังคม
การทํางานหรือดานการศึกษาไดอยางมีประสิทธิภาพ สามารถพูดและเขียนขอความที่ซับซอนได อยางชัดเจน
และถูกตองตามโครงสรางไวยากรณ พรอมท้ังสามารถใชคําเช่ือมประโยคไดอยางถูกตอง 

C2 ผูเรียนมีความสามารถในการใชภาษาไดอยางดีเยี่ยมใกลเคียงเจาของภาษา สามารถใชภาษามาตรฐานไดอยาง 
สละสลวย ถูกตองตามจุดประสงคที่จะสื่อสารไดดี สามารถอานบทความที่เปนภาษาตนฉบับ (โดยเฉพาะอยาง 
ยิ่งดานวรรณกรรม ไดเขาใจ สามารถและเลือกใชภาษาสําหรับพูดและเขียนไดอยางเหมาะสม  

  

  ทั้งนี้  สามารถสรุปเปนตารางเปรียบเทียบกรอบความสามารถทางภาษาอังกฤษที่เปนสากล 
( The Common European Framework of Reference for Languages: CEFR) ตามประกา ศ ข อ ง 
กระทรวงศึกษาธิการ ตามระดับการศึกษา ดังนี้ 
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CEFR level TOEIC TOEFL Paper TOEFL CBT TOEFL IBT IELTS CU-TEP 
A1 0-110 0-310 0-30 0-8 0-1 n/a 
A2 110-250 310-343 33-60 9-18 1-1.5 n/a 

ป.ตร ี
B1 

380 
255-400 

347-393 
397-433 

63-90 
93-120 

19-29 
30-40 

2-2.5 
3-3.5 

n/a 

ป.โท 
B2 

450 
405-600 

437-473 
477-510 

123-150 
153-180 

41-52 
53-64 

4 
4.5-5 

n/a 
ประมาณ 60 

ป.เอก 
C1 

520* 
605-780 

513-547 
550-587 

183-210 
213-240 

65-78 
79-95 

5.5-6 
6.5-7 

ประมาณ 75 
ประมาณ 90 

C2 785-990 590-677 243-300 96-120 7.5-9 ประมาณ 120 
 Top Score Top Score Top Score Top Score Top Score Top Score 
 990 677 300 120 9 120 

 
กลุมเปาหมาย หมายถึง ชุมชนหรือหนวยงานหรือมหาวิทยาลัยภายนอกมหาวิทยาลัย ที่เปนเปาหมายหลักใน    
การใหบริการวิชาการของมหาวิทยาลัย เพื่อใหหนวยงานดังกลาวเกิดการพัฒนาขึ้น อันเปนผลจาก
การใหบริการวิชาการของมหาวิทยาลัย 
 
การจัดการความรู (Knowledge Management : KM) หมายถึง การรวบรวมองคความรูที่มีอยูในองคกร 
ซึ่งกระจัดกระจายอยูในตัวบุคคลหรือเอกสารมาพัฒนาใหเปนระบบ เพื่อใหทุกคนในองคกรสามารถเขาถึง 
ความรู และพัฒนาตนเองใหเปนผู ร ู  รวมทั ้งปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพ อันจะสงผลใหองคกรมี 
ความสามารถในเชิงแขงขันสูงสุดโดยท่ีความรูมี 2 ประเภทคือ 
  1. ความรูที ่ฝงอยูในคน (Tacit Knowledge) เปนความรูที ่ไดจากประสบการณ พรสวรรคหรือ 
สัญชาตญาณของแตละบุคคลในการทําความเขาใจในสิ่งตางๆ เปนความรูที่ไมสามารถถายทอดออกมาเปน 
คําพูดหรือลายลักษณอักษรไดโดยงาย เชน ทักษะในการทํางาน งานฝมือ หรือการคิดเชิงวิเคราะห บางครั้งจึง 
เรียกวาเปนความรูแบบนามธรรม 
  2. ความรูที่ชัดแจง (Explicit Knowledge) เปนความรูที่สามารถรวบรวมถายทอดไดโดยผานวิธีตางๆ 
เชน การบันทึกเปนลายลักษณอักษร ทฤษฎีคูมือตางๆ และบางครั้งเรียกวาเปนความรูแบบรูปธรรม 
  นพ.วิจารณ พานิช ไดใหความหมายของคําวา “การจัดการความรู” คือ เครื่องมือเพื่อการบรรลุเปาหมาย 
อยางนอย 4 ประการไปพรอมๆ กัน ไดแก บรรลุเปาหมายของงาน บรรลุเปาหมายการพัฒนาคน บรรลุเปาหมาย 
การพัฒนาองคกรไปเปนองคกรเรียนรู และบรรลุความเปนชุมชน เปนหมูคณะ ความเอื้ออาทรระหวางกันใน  
ท่ีทํางาน  
  การจัดการความรูเปนการดําเนินการอยางนอย 6 ประการตอความรู ไดแก 
   (1) การกําหนดความรูหลักท่ีจําเปนหรือสําคัญตองานหรือกิจกรรมของกลุมหรือองคกร  
   (2) การเสาะหาความรูท่ีตองการ  
   (3) การปรับปรุงดัดแปลงหรือสรางความรูบางสวนใหเหมาะตอการใชงานของตน  
   (4) การประยุกตใชความรูในกิจการงานของตน 
   (5) การนําประสบการณจากการทํางานและการประยุกตใชความรูมาแลกเปลี่ยนเรียนรูและ  
สกัด “ขุมความรู” ออกมาบันทึกไว 
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   (6) การจดบันทึก “ขุมความรู” และ “แกนความรู” สําหรับไวใชงานและปรับปรุงเปนชุดความรู
ท่ีครบถวนลุมลึกและเชื่อมโยงมากข้ึนเหมาะตอการใชงานมากยิ่งข้ึน 
   โดยที่การดำเนินการ 6 ประการนี้บูรณาการเปนเนื้อเดียวกัน ความรูที่เกี่ยวของเปนทั้งความรูท่ี
ชัดแจงอยูในรูปของตัวหนังสือหรือรหัสอยางอื่นที่เขาใจไดทั่วไป (Explicit Knowledge และความรูฝงลึกอยู
ในสมอง (Tacit Knowledge ที่อยูในคน  ทั้งท่ี อยูในใจ (ความเชื่อ คานิยม อยูในสมอง (เหตุผล และอยูในมือ  
และสวนอื่นๆ ของรางกาย (ทักษะในการปฏิบัติ การจัดการความรูเปนกิจกรรมที่คนจำนวนหนึ่งทำรวมกัน
ไมใชกิจกรรมท่ีทำโดยคนคนเดียว 
 
การจัดกิจกรรมนักศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาของชาติ  หมายถึง การจัดกิจกรรมเพื่อใหนักศึกษามีผลลัพธ
การเรียนรูตามมาตรฐานการศึกษาของชาติ ท้ัง 3 ดาน ไดแก ผูเรียนรู ผูรวมสรางสรรคนวัตกรรมและพลเมือง
ท่ีเขมแข็ง 
 

การตีพิมพในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง หมายถึง การตีพิมพผลงานวิชาการฉบับสมบูรณในลักษณะของรายงาน
สืบเนื ่องจากการประชุมวิชาการ วารสารวิชาการ หรือสิ ่งพิมพทางวิชาการในระดับมหาวิทยาลัยหรือ       
ระดับคณะและตองเปนผลงานท่ีผานการกลั่นกรอง (Peer review โดยมีบุคคลภายนอก มหาวิทยาลัยรวมเปน
กรรมการพิจารณาดวย 
 
การเทียบเคียงผลการดำเนินงาน (Benchmarking หมายถึง วิธีการในการวัดและเปรียบเทียบผลผลิต 
บริการ และวิธีการปฏิบัติกับองคกรที่สามารถทำไดดีกวา เพื่อนำผลการเปรียบเทียบมาใชในการปรับปรุง
องคกรของตนเพ่ือมุงความเปนเลิศทางวิชาการ 
 
การบูรณาการ (Integration หมายถึง การผสมกลมกลืนของแผน กระบวนการ สารสนเทศ การจัดสรร 
ทรัพยากร การปฏิบัติการ ผลลัพธ และการวิเคราะห เพื่อสนับสนุนเปาประสงคที่สำคัญของมหาวิทยาลัย 
(Organization-wide goal  การบูรณาการท่ีมีประสิทธิผลเปนมากกวาความสอดคลองไปในแนวทางเดียวกัน 
(Alignment ซึ ่งการดำเนินการของแตละองคประกอบภายในระบบการจัดการ ผลการดำเนินการ            
มีความเชื่อมโยงกันเปนหนึ่งเดียวอยางสมบูรณ 
 
การเผยแพรงานสรางสรรคในระดับความรวมมือระหวางประเทศ หมายถึง โครงการรวมมือระหวางประเทศ
ไทยกับประเทศอ่ืน 
 
การเผยแพรงานสรางสรรคในระดับนานาชาติ หมายถึง การเผยแพรที ่เปดกวางสำหรับทุกประเทศ        
(อยางนอย 5 ประเทศท่ีไมไดอยูในกลุมอาเซียน  
 
การเผยแพรงานสรางสรรคในระดับภูมิภาคอาเซียน หมายถึง การเผยแพรเฉพาะในกลุมอาเซียน  
10 ประเทศ (อยางนอย 5 ประเทศนับรวมประเทศไทยดวย และการใหคะแนนตามแหลงเผยแพร  
ไมจำเปนตองไปแสดงในตางประเทศ 
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การเผยแพรผลงานวิจัยในที่ประชุมวิชาการระดับชาติ หมายถึง การนำเสนอบทความวิจัยในที่ประชุม
วิชาการ และบทความฉบับสมบูรณ (Full paper ไดรับการตีพิมพในรายงานสืบเนื ่องจากการประชุม 
(Proceedings โดยมีกองบรรณาธิการจัดทำรายงานการประชุม หรือคณะกรรมการจัดประชุม ประกอบดวย 
ศาสตราจารย หรือผูทรงคุณวุฒิระดับปริญญาเอก หรือผูทรงคุณวุฒิที่มีผลงานเปนที่ยอมรับในสาขาวิชานั้นๆ 
จากนอกมหาวิทยาลัยเจาภาพอยางนอยรอยละ 25 โดยตองมีผูประเมินบทความที่เปนผูเชี่ยวชาญในสาขา   
นั้นดวยและมีบทความที่มาจากหนวยงานภายนอกมหาวิทยาลัยอยางนอย 3 หนวยงาน และรวมกันแลว      
ไมนอยกวารอยละ 25 
 

การเผยแพรผลงานวิจัยในท่ีประชุมวิชาการระดับนานาชาติ  หมายถึง การนำเสนอบทความวิจัยในท่ีประชุม
วิชาการและบทความฉบับสมบูรณ (Full paper ไดร ับการตีพิมพในรายงานสืบเนื ่องจากการประชุม
(Proceedings โดยมีกองบรรณาธิการจัดทำรายงานฯ หรือคณะกรรมการจัดประชุม ประกอบดวย 
ศาสตราจารย หรือผูทรงคุณวุฒิระดับปริญญาเอก หรือผูทรงคุณวุฒิที่มีผลงานเปนที่ยอมรับในสาขาวิชานั้นๆ 
จากตางประเทศอยางนอยรอยละ 25 และมีผูประเมินบทความท่ีเปนผูเชี่ยวชาญในสาขานั้น และบทความท่ีมา
จากตางประเทศ อยางนอย 3 ประเทศ และรวมกันแลวไมนอยกวารอยละ 25 
 
การสรางคุณคาทางศิลปวัฒนธรรมและความเปนไทย  หมายถึง  กระบวนการสำคัญที่สรางประโยชนใหแก
ผูรับบริการ  ผูมีสวนไดสวนเสีย หรือสงผลตอการบรรลุพันธกิจหลักของสวนราชการ 
 
งานวิจัย หมายถึง กระบวนการที่มีระเบียบแบบแผนในการคนหาคำตอบของปญหา หรือการเสาะแสวงหา
ความรูใหม ตลอดจนถึงการประดิษฐคิดคนท่ีผานกระบวนการศึกษา คนควาหรือทดลอง วิเคราะหและตีความ
ขอมูล  ตลอดจนสรุปผลอยางเปนระบบ 
 
งานวิจัย งานสรางสรรค หรือนวัตกรรมท่ีนําไปใชประโยชน หมายถึง งานวิจัย งานสรางสรรค หรือนวัตกรรม 
ที่ไดนําไปใชประโยชนตามวัตถุประสงคที่ระบุไวในโครงการ โครงการวิจัย และรายงานการวิจัยอยางถูกตอง 
สามารถนําไปสู การแกไขปญหาไดอยางเปนรูปธรรม มีความคิดริเริ ่มสรางสรรคในการประยุกตใชกับ 
กลุมเปาหมาย โดยมีหลักฐานเชิงประจักษถึงการนําไปใชจนกอใหเกิดประโยชนไดจริงอยางชัดเจน     
ตามวัตถุประสงค ตองไดการรับรองการใชประโยชนจากหนวยงานที่เกี ่ยวของ หรือการรับรอง/การตรวจ     
รับงานจากหนวยงานท่ีวาจางภายนอกมหาวิทยาลัย 

ประเภทของการใชประโยชนจากงานวิจัย งานสรางสรรค หรือนวัตกรรมที่สามารถนําไปสูการแกไข 
ปญหาไดอยางเปนรูปธรรม ไดแก การใชประโยชนในเชิงสาธารณะ การใชประโยชนในเชิงนโยบาย การใช 
ประโยชนในเชิงพาณิชย การใชประโยชนทางออมของงานวิจัย งานสรางสรรค หรือนวัตกรรม และการใช 
ประโยชนเพ่ือพัฒนาทองถ่ิน 
 
งานสรางสรรค  หมายถึง ผลงานศิลปะและสิ่งประดิษฐทางศิลปะประเภทตางๆ ที่มีความเปนนวัตกรรม โดยมี
การศึกษาคนควาอยางเปนระบบที่เหมาะสมตามประเภทของงานศิลปะ  ซึ ่งมีแนวทางการทดลองหรือ       
การพัฒนาจากแนวคิดสรางสรรคเดิม  เพื่อเปนตนแบบหรือความสามารถในการบุกเบิกศาสตรอันกอใหเกิด
คุณคาทางสุนทรียและคุณประโยชนที ่เปนที ่ยอมรับในวงวิชาชีพตามการจัดกลุ มศิลปะของอาเซียน            
งานสรางสรรคทางศิลปะ ไดแก  (1 ทัศนศิลป ( Visual Art ประกอบดวย ผลงานดานจิตรกรรม ประติมากรรม  
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ภาพพิมพ ภาพถาย ภาพยนตร สื่อประสม สถาปตยกรรมและงานออกแบบประเภทอื่นๆ (2 ศิลปะการแสดง 
(Performance Arts ประกอบดวย ด ุร ิยางคศิลป นาฏยศิลป รวมทั ้งการแสดงร ูปแบบตางๆ และ               
(3 วรรณศิลป ( Literature ซ่ึงประกอบดวยบทประพันธและกวีนิพนธรูปแบบตางๆ  
นวัตกรรม  หมายถึง  ผลิตภัณฑ  สิ่งประดิษฐ  บริการ กรรมวิธีที่เกี่ยวกับการผลิต การจัดโครงสรางองคกร 
ระบบบริหารจัดการ การบริหารการเงิน ธุรกิจ  การตลาดหรือในการอ่ืนใด ท้ังนี้ ซ่ึงเปนสิ่งใหมหรือพัฒนาใหดี
ข้ึนกวาเดิมอยางมีนัยสำคัญ และนำไปใชประโยชนไดในวงกวาง ท้ังในเชิงพาณิชยและสาธารณะ 
 
แนวโนม (Trends  หมายถึง สารสนเทศที่เปนตัวเลข ซึ่งแสดงใหเห็นทิศทางและอัตราการเปลี่ยนแปลงของ
ผลลัพธของมหาวิทยาลัย หรือความคงเสนคงวาของผลการดำเนินการในแตละชวงเวลา แนวโนมแสดงผล          
การดำเนินการของมหาวิทยาลัยตามลำดับเวลา โดยท่ัวไปการแสดงแนวโนมไดจะตองมีขอมูลในอดีตอยางนอย   
สามจุด (ไมรวมคาคาดการณ ท้ังนี้ ในทางสถิติ อาจจำเปนตองแสดงจำนวนขอมูลมากกวานี้เพ่ือยืนยันแนวโนม
ระยะหาง ระหวางจุดขอมูลท่ีแสดงแนวโนมข้ึนกับรอบเวลาของกระบวนการท่ีนำเสนอ หากรอบเวลาสั้นตองมี
การวัดถี่ขึ้น ในขณะที่รอบเวลาที่ยาวกวา อาจตองใชชวงเวลานาน จึงจะทราบแนวโนมที่สื่อความหมายได
ชัดเจน 
 
แนวปฏิบัติที่ดี หมายถึง วิธีปฏิบัติ หรือขั้นตอนการปฏิบัติที ่ทำใหมหาวิทยาลัยประสบความสำเร็จหรือสู  
ความเปนเลิศตามเปาหมาย เปนที่ยอมรับในวงวิชาการหรือวิชาชีพนั้นๆ มีหลักฐานของความสำเร็จปรากฏ
ชัดเจน โดยมีการสรุปวิธีปฏิบัติ หรือขั้นตอนการปฏิบัติ ตลอดจนความรูและประสบการณ บันทึกเปนเอกสาร 
เผยแพรใหหนวยงานภายในหรือภายนอกสามารถนำไปใชประโยชนได 
 
ประสบการณดานการทำวิจัย  หมายถึง มีประสบการณดานการทำวิจัยเปนผลสำเร็จมาแลวโดยมีหลักฐาน
เปนผลงานท่ีนำเสนอในท่ีประชุมวิชาการท่ีมีรายงานการประชุม (Proceeding  ท่ีมีกรรมการภายนอกมารวม
กลั่นกรอง (Peer  Review หรือตีพิมพในวารส ารหรือสิ่งพิมพทางวิชาการที่มีกรรมการภายนอกมารวม
กลั่นกรอง  (Peer  Review หรือเปนผลงานที่เปนรูปเลมซึ่งนำเสนอแหลงทุนวิจัยหรือนำเสนอผูวาจางในการ
ทำวิจัยนั้นๆ  และเปนผลงานที่แหลงทุนวิจัยหรือผูวาจางวิจัยไดตรวจรับงานเรียบรอยแลว ซึ่งเปนผลงานวิจัย 
ที่ไมใชสวนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญาของอาจารยประจำหลักสูตร  โดยใชรายงานผลงานวิจัยของ
อาจารยประจำหลักสูตรทุกคนไวในเอกสารหลักสูตร  ทั้งนี้การรายงานผลงานวิจัยที่ตีพิมพใหรายงานใน
ลักษณะของการเขียนบรรณานุกรม หรือการเขียนเอกสารอางอิงทางวิชาการ กลาวคือ ระบุชื่อเจาของผลงาน  
ชื่อผลงาน ปท่ีพิมพและแหลงตีพิมพเผยแพรผลงาน   
 
ผลงานที่ไดรับการตีพิมพในวารสารวิชาการระดับชาติ หมายถึง บทความจากผลงานวิจัยหรือบทความ

วิชาการที่ไดรับการตีพิมพในวารสารวิชาการ (Journal ที่มีชื่อปรากฏอยูในฐานขอมูล ศูนยดัชนีการอางอิง

วารสารไทย Thai-Journal Citation Index Centre (TCI เฉพาะวารสารที่มีชื่ออยูในกลุมที่ 1 และกลุมที่ 2

หรือวารสารวิชาการระดับชาติตามประกาศของหนวยงานตนสังกัด 
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ผลงานท่ีไดรับการตีพิมพในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ หมายถึง บทความจากผลงานวิจัยหรือบทความ 
วิชาการที่ไดรับการตีพิมพในวารสารวิชาการ (Journal) ที่ปรากบในฐานขอมูลสากล ไดแก ฐานขอมูลระดับ 
นานาชาติ ไดแก EHIC, Mathscill (st, Pubrnal, Scopus, Web of Science (เฉพาะในฐานขอมูล SCIE, 
SSCI Mar AHCI wdhu), JSTOR way Project Muse 
 
ผลงานสรางสรรคดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี หมายถึง ผลงานวิชาการที่เปนการประดิษฐคิดคน 
เครื่องมือ เครื่องทุนแรง ผลงานการสรางสรรค พืชหรือสัตวพันธุใหม หรือจุลีนทรียท่ีมีคุณสมบัติสำหรับการใช
ประโยชนเฉพาะดาน วัคซีน ผลิตภัณฑหรือสิ่งประดิษฐอื่นๆ ที่เปนประโยชนตอเศรษฐกิจและสังคม   
ซึ่งพัฒนาขึ้นจากการประยุกตใชองคความรูทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี โดยวิธีวิทยาที่เปนที่ยอมรับใน 
สาขาวิชานั้นๆ 
 
แผนกลยุทธ หมายถึง แผนระยะยาวของมหาวิทยาลัยโดยทั่วไปมักใชเวลา 5 ป เปนแผนที่กำหนดทิศทาง  

การพัฒนาของมหาวิทยาลัย แผนกลยุทธประกอบไปดวยวิสัยทัศน พันธกิจ เปาประสงค วัตถุประสงค            

ผลการวิเคราะหจุดแข็ง จุดออน โอกาสและภัยคุกคาม กลยุทธตาง ๆ ของมหาวิทยาลัยควรคลอบคลุมทุก

ภารกิจของมหาวิทยาลัย ซึ่งตองมีการกำหนดตัวบงชี้ความสำเร็จของแตละกลยุทธและคาเปาหมายของตัวบงชี้

เพื ่อวัดระดับความสำเร็จของการดำเนินงานตามกลยุทธ  โดยมหาวิทยาลัยนำแผนกลยุทธมาจัดทำแผน

ดำเนินงานหรือแผนปฏิบัติการประจำป 

แผนกลยุทธทางการเงิน หมายถึง แผนระยะยาวที ่ระบุที ่มาและใชไปของทรัพยากรทางการเงินของ

มหาวิทยาลัยท่ีสามารถผลักดันแผนกลยุทธของมหาวิทยาลัยใหสามารถดำเนินการได แผนกลยุทธทางการเงินจะ

สอดรับไปกับแผนกลยุทธของมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยควรประเมินความตองการทรัพยากรที่ตองจัดหา

สำหรับการดำเนินงานตามกลยุทธแตละกลยุทธและประเมินมูลคาของทรัพยากรออกมาเปนเงินทุนท่ีตองการใช 

ซึ่งจะเปนความตองการเงินทุนในระยะยาวเทากับเวลาท่ีมหาวิทยาลัยใชในการดำเนินการใหกลยุทธนั้นบังเกดิผล 

จากนั้นจึงจะกำหนดใหเห็นอยางชัดเจนถึงที่มาของเงินทุนที่ตองการใชวาสามารถจัดหาไดจากแหลงเงินทุนใด 

เชน รายไดคาธรรมเนียมการศึกษา งบประมาณแผนดินหรือเงินอุดหนุนจากรัฐบาล เงินทุนสะสมของ

หนวยงาน  เงินบริจาคจากหนวยงานภายนอกหรือศิษยเกา หรือมหาวิทยาลัยจะตองมีการระดมทุนดวยวิธีการ

อ่ืนๆ อีกเพ่ิมเติม เชน การแปลงทรัพยสินทางปญญาเปนมูลคา รวมท้ังมีการวิเคราะหตนทุนของการดำเนินงาน

ดวย เชน ตนทุนตอหนวยในการผลิตบัณฑิตในแตละหลักสูตร โดยที่ระยะเวลาของแผนกลยุทธทางการเงินจะ

เทากับระยะเวลาของแผนกลยุทธของมหาวิทยาลัย 

แผนจัดการเรียนรูแบบบูรณาการกับการทํางาน 
  แผนจัดการเรียนรูแบบบูรณาการกับการทํางาน หมายถึง แผนบริหารจัดการเพื่อขับเคลื่อนให 
หลักสูตร มีการจัดการเรียนรูแบบบูรณาการกับการทํางาน ดังรูปแบบตอไปนี้ 
   1. การกําหนดประสบการณกอนการศึกษา (Pre – Course Experience)  
   2. การเรียนสลับการทํางาน (Sandwich Course)  
   3. สหกิจศึกษา (Co - Operative Education) 
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   4. การฝกงานที่เนนการเรียนรู หรือการติดตามพฤติกรรมการทํางาน (Cognitive Apprenticeship 
or Job Shadowing) 
   5. หลักสูตรรวมมหาวิทยาลัยและอุตสาหกรรม (Joint Industry University Course  
   6. พนังงานฝกหัดใหม หรือพนักงานฝกงาน (Traineeship or Apprenticeship  
   7. การบรรจุใหทํางาน หรือการฝกเฉพาะตําแหนง (Placement or Practicum   
   8. ปฏิบัติการภาคสนาม (Fieldwork) 
   9. การฝกปฏิบัติจริงภายหลังสําเร็จการเรียนทฤษฎี (Post - Couse Internship  
 
แผนปฏิบัติการประจำป หมายถึง แผนระยะสั้นที่มีระยะเวลาในการดำเนินงานภายใน 1 ป เปนแผนท่ี
ถายทอดแผนกลยุทธลงสูภาคปฏิบัติ เพื่อใหเกิดการดำเนินงานจริงตามกลยุทธ ประกอบดวย โครงการหรือ
กิจกรรมตาง ๆ ที่จะตองดำเนินการในปนั้นๆ เพื่อใหบรรลุเปาหมายตามแผนกลยุทธ ตัวบงชี้ความสำเร็จของ
โครงการหรือกิจกรรม คาเปาหมายของตัวบงชี้เหลานั้น รวมท้ังมีการระบุผูรับผิดชอบหลักหรือหัวหนาโครงการ 
งบประมาณในการดำเนินการรายละเอียดและทรัพยากรท่ีตองใชในการดำเนินโครงการท่ีชัดเจน 
 
แผนเสริมสรางความสัมพันธกับชุมชน  หมายถึง แผนบริการวิชาการที่เนนการสรางความสัมพันธกับชุมชน 
ผลระดับคุณภาพชีวิตของชุมชนทองถิ่นตามยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาทองถิ่น ไดแก 
เศรษฐกิจ ดานสังคม ดานสิ่งแวดลอม ดานการศึกษา รวมถึงดานอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวของ 
 
พหุวิทยาการ หรือ สหวิทยาการ หลักสูตรพหุวิทยาการ 
พหุวิทยาการ (Multidisciplinary หรือ สหวิทยาการ ( Interdisciplinary  หมายถึง การใชองคความรู
หลายสาขาวิชา หลายศาสตรหรือหลายอนุศาสตร มาผสมผสานใชในการวิเคราะห วิจัยและสังเคราะหข้ึนเปน
องคความรูใหมและพัฒนาเปนศาสตรใหมข้ึน 
หลักสูตรพหุวิทยาการ (Multidisciplinary  หมายถึง หลักสูตรที่นำเอาความรูหลายศาสตรหรือหลาย     
อนุศาสตรเขามาใชในการเรียนการสอน เพื่อประโยชนในการวิเคราะห วิจัย จนกระทั่งผูเรียนสามารถพัฒนา
ความรู องคความรูเปนศาสตรใหมข้ึนหรือเกิดอนุศาสตรใหมข้ึน 
 
พิชญพิจารณ (Peer review  หมายถึง การตรวจเยี่ยมโดยผูทรงคุณวุฒิที่มีความรู ความสามารถ และ
ประสบการณ ซึ่งสามารถใหขอสังเกตและขอเสนอแนะเชิงพัฒนาแกมหาวิทยาลัยอุดมศึกษาในการพัฒนา
กระบวนการจัดการเรียนการสอนอยางมีคุณภาพและสอดคลองตามเกณฑมาตรฐานที ่กำหนด โดยมี
วัตถุประสงค เพ่ือใหขอเสนอแนะในเชิงพัฒนาแกมหาวิทยาลัย 
 
ภูมิปญญาทองถิ ่น หรือ ภูมิปญญาชาวบาน หมายถึง ความรู ของชาวบานในทองถิ ่น ซึ ่งไดมาจาก 
ประสบการณ และความเฉลียวฉลาดของชาวบาน รวมทั้งความรูที ่สั ่งสมมาแตบรรพบุรุษ สืบทอดจากคน     
รุนหนึ่งไปสูคนอีกรุนหนึ่ง ระหวางการสืบทอดมีการปรับ ประยุกตและเปลี่ยนแปลง จนอาจเกิดเปนความรูใหม 
ตามสภาพการณทางสังคม วัฒนธรรม และสิ่งแวดลอม 
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ระบบและกลไก 
ระบบ หมายถึง ขั้นตอนการปฏิบัติงานที่มีการกำหนดอยางชัดเจนวาตองทำอะไรบางเพื่อใหไดผลออกมา  
ตามที่ตองการ ขั้นตอนการปฏิบัติงานจะตองปรากฏใหทราบโดยทั่วกันไมวาจะอยูในรูปของเอกสารหรือ       
สื่ออิเล็กทรอนิกสหรือโดยวิธีการอื่น ๆ องคประกอบของระบบ ประกอบดวย ปจจัยนำเขา กระบวนการ 
ผลผลิต และขอมูลปอนกลับซ่ึงมีความสัมพันธเชื่อมโยงกัน 
กลไก หมายถึง สิ่งท่ีทำใหระบบมีการขับเคลื่อนหรือดำเนินอยูได โดยมีการจัดสรรทรัพยากร มีการจัดองคการ 
หนวยงาน หรือกลุมบุคคลเปนผูดำเนินงาน 
 
วัฒนธรรม หมายถึง รูปแบบของกิจกรรมท่ีมีความเดนชัดและมีความสาคัญ วิถีการดำเนินชีวิต วัฒนธรรม
สามารถแสดงออกทางดนตรี วรรณกรรม จิตรกรรม ประติมากรรม การละครและภาพยนต บางครั้งอาจวา
ดวยการบริโภค ความสัมพันธทางสังคม แนวทางการปฏิบัติ การหลอมรวมอยูดวยกัน 
 
ศิลปะ หมายถึง ความงาม คุณคาของความงามคือการสรางสรรค เปนสุนทรียภาพ หรือการสรางอารมณตาง ๆ 
โดยศิลปะจะรวมไปถึงงานในรูปแบบตางๆ ไมวาจะเปน งานเขียน บทกวี การเตนรำ การแสดง ดนตรี         
งานประติมากรรม ภาพวาด - ภาพเขียน ท่ีนับเปนศาสตรท่ีมีประวัติมาอยางยาวนาน ตั้งแตมนุษยเกิดข้ึน 
 
สมรรถนะและทักษะดานดิจิทัล หมายถึง ทักษะในการนําเครื่องมือ อุปกรณ และเทคโนโลยีดิจิทัลที่มีอยูใน  
ปจจุบัน อาทิ คอมพิวเตอร โทรศัพท แท็ปเล็ต โปรแกรมคอมพิวเตอร และสื่อออนไลนมาใชใหเกิดประโยชน
สูงสุดในการสื่อสาร  การปฏิบัติงาน และการทำงานรวมกัน  หรือใชเพื่อพัฒนากระบวนการทำงานใหมี    
ความทันสมัย และมีประสิทธิภาพ ทักษะดังกลาวครอบคลุมความสามารถ การสงเสริมใหนักศึกษามี
ความสามารถสำหรับการเรียนรูดิจิทัล  แบงออกเปน 4 สวน  ไดแก  ใช (Use หมายถึง  ความคลองแคลวทาง
เทคนิคท่ีจำเปนในการใชคอมพิวเตอรอินเทอรเน็ต เขาใจ (Understand คือ ความสามารถท่ีจะเขาใจบริบทท่ี
เกี่ยวของกับการประเมินสื่อดิจิทัล  สราง (Create คือ ความสามารถในการสรางเนื้อหาที่มีประสิทธิภาพ   
การเขาถึง (Access คือ การเขาถึงเทคโนโลยีดิจิทัลไดอยางมีประสิทธิภาพ  
  
สาขาวิชาที่สัมพันธกัน หมายถึง สาขาวิชาตามคุณวุฒิหรือตำแหนงทางวิชาการที่สัมพันธกับศาสตรที่เปดสอน
มิใชสัมพันธกับรายวิชาท่ีเปดสอนในหลักสูตร เชน เปนศาสตรในกลุมสาขาวิชาเดียวกัย (Field of Education 
ตาม ISCED 2013 (คณะกรรมการการอุดมศึกษาในการประชุมครั้งท่ี 12/2554 เมื่อ 17 พฤศจิกายน 2554 
หนังสือเวียนท่ี ศธ 0506(2/ว 506 ลงวันท่ี 22 ธันวาคม 2554  
 
หนวยงานหรือองคการระดับชาติ หมายถึง หนวยงานภายนอกมหาวิทยาลัยระดับกรมหรือเทียบเทาข้ึนไป 
(เชน ระดับจังหวัด หรือรัฐวิสาหกิจ หรือองคการมหาชน หรือบริษัทมหาชนที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรพัย 
หรือองคการกลางระดับชาติท้ังภาครัฐและเอกชน (เชน สภาอุตสาหกรรม สภาหอการคา สภาวิชาชีพ  
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หลักธรรมาภิบาล¹ หมายถึง การปกครอง การบริหาร การจัดการ การควบคุม ดูแลกิจการตาง ๆ ใหเปนไปใน
ครรลองธรรม นอกจากนี้ ยังหมายถึงการบริหารจัดการท่ีดี ซ่ึงสามารถนำไปใชไดท้ังภาครัฐและเอกชน ธรรมท่ี
ใชในการบริหารงานนี้มีความหมายอยางกวางขวาง กลาวคือ หาไดมีความหมายเพียงหลักธรรมทางศาสนา
เทานั้น แตรวมถึง ศีลธรรม คุณธรรม จริยธรรมและความถูกตอง ชอบธรรมทั้งปวง ซึ่งวิญูชนพึงมีและ      
พึงประพฤติปฏิบัติ อาทิ ความโปรงใสตรวจสอบได การปราศจากการแทรกแซงจากองคการภายนอก เปนตน 
 หลักธรรมาภิบาลของการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี (Good Governance ท่ีเหมาะสมจะนำมาปรับ
ใชในภาครัฐมี 10 องคประกอบ ดังนี้² 
 1 หลักประสิทธิผล ( Effectiveness คือ ผลการปฏิบัติราชการท่ีบรรลุวัตถุประสงคและเปาหมายของ
แผนการปฏิบัติราชการตามที่ไดรับงบประมาณมาดำเนินการ รวมถึงสามารถเทียบเคียงกับสวนราชการหรือ
หนวยงานท่ีมีภารกิจคลายคลึงกันและมีผลการปฏิบัติงานในระดับชั้นนำของประเทศเพ่ือใหเกิดประโยชนสุขตอ
ประชาชนโดยการปฏิบัติราชการจะตองมีทิศทางยุทธศาสตร และเปาประสงคท่ีชัดเจน มีกระบวนการปฏิบัติงาน
และระบบงานท่ีเปนมาตรฐาน รวมถึงมีการติดตามประเมินผลและพัฒนา ปรับปรุงอยางตอเนื่องและเปนระบบ 
 2 หลักประสิทธิภาพ ( Efficiency คือ การบริหารราชการตามแนวทางการกำกับดูแลที ่ดีที ่มี         
การออกแบบกระบวนการปฏิบัติงานโดยใชเทคนิคและเครื่องมือการบริหารจัดการท่ีเหมาะสมใหองคกรสามารถ
ใชทรัพยากรทั้งดานตนทุน แรงงานและระยะเวลาใหเกิดประโยชนสูงสุดตอการพัฒนาขีดความสามารถใน  
การปฏิบัติราชการตามภารกิจเพ่ือตอบสนองความตองการของประชาชนและผูมีสวนไดสวนเสียทุกกลุม 
 3 หลักการตอบสนอง ( Responsiveness คือ การใหบริการท่ีสามารถดำเนินการไดภายในระยะเวลา
ที่กำหนด และสรางความเชื ่อมั ่น ความไววางใจ รวมถึงตอบสนองความคาดหวังหรือความตองการของ
ประชาชนผูรับบริการ และผูมีสวนไดสวนเสียท่ีมีความหลากหลายและมีความแตกตาง 
 4 หลักภาระรับผิดชอบ ( Accountability คือ การแสดงความรับผิดชอบในการปฏิบัติหนาที่และ
ผลงานตอเปาหมายท่ีกำหนดไว โดยความรับผิดชอบนั้นควรอยูในระดับท่ีสนองตอความคาดหวังของสาธารณะ 
รวมท้ังการแสดงถึงความสำนึกในการรับผิดชอบตอปญหาสาธารณะ 
 5 หลักค วามโปรงใส (Transparency คือ กระบวนการเปดเผยอยางตรงไปตรงมา ชี้แจงไดเมื ่อมี    
ขอสงสัยและสามารถเขาถึงขอมูลขาวสารอันไมตองหามตามกฎหมายไดอยางเสรี โดยประชาชนสามารถรู   
ทุกข้ันตอนในการดำเนินกิจกรรมหรือกระบวนการตางๆ และสามารถตรวจสอบได 
 6 หลักการมี สวนรวม (Participation คือ กระบวนการท่ีขาราชการ ประชาชนและผูมีสวนไดสวนเสีย
ทุกกลุมมีโอกาสไดเขารวมในการรับรู เรียนรู ทำความเขาใจ รวมแสดงทัศนะ รวมเสนอปญหาหรือประเด็นท่ี
สำคัญท่ีเก่ียวของ รวมคิดแนวทาง รวมการแกไขปญหา รวมในกระบวนการตัดสินใจ และรวมกระบวนการพัฒนา
ในฐานะหุนสวนการพัฒนา 
 7 หลักการกระจายอำนาจ ( Decentralization คือ การถายโอนอำนาจการตัดสินใจ ทรัพยากรและ
ภารกิจจากสวนราชการสวนกลางใหแกหนวยการปกครองอื ่น ๆ (ราชการบริหารสวนทองถิ ่น และ            
ภาคประชาชนดำเนินการแทนโดยมีอิสระตามสมควร รวมถึงการมอบอำนาจและความรับผิดชอบใน         
การตัดสินใจและการดำเนินการใหแกบุคลากร โดยมุ งเนนการสรางความพึงพอใจในการใหบริการตอ
ผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย การปรับปรุงกระบวนการ และเพิ่มผลิตภาพเพื่อผลการดำเนินงานที่ดีของ
สวนราชการ 
 
1 ดูเพ่ิมเตมิ “คูมอืนโยบายการกํากับดูแลองคการที่ดี” สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (สํานกังาน ก.พ.ร.  
2 ดูเพ่ิม “คูมือการจัดระดับการกํากับดูแลองคการภาครัฐตามหลักธรรมาภิบาลของการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี (Good Governance Rating”  สานักงาน
คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (สํานักงาน ก.พ.ร.  
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 8 หลักนิติธรรม ( Rule of Law คือ การใชอำนาจของกฎหมาย กฎระเบียบ ขอบังคับในการบริหาร
ราชการดวยความเปนธรรม ไมเลือกปฏิบัติ และคำนึงถึงสิทธิเสรีภาพของผูมีสวนไดสวนเสีย 
 9 หลักความเสมอภาค (Equity คือ การไดรับการปฏิบัติและไดรับบริการอยางเทาเทียมกันโดยไมมี
การแบงแยกดาน ชายหรือหญิง ถิ่นกำเนิด เชื้อชาติ ภาษา เพศ อายุ ความพิการ สภาพทางกายหรือสุขภาพ 
สถานะของบุคคล ฐานะทางเศรษฐกิจและสังคม ความเชื่อทางศาสนา การศึกษา การฝกอบรม และอ่ืนๆ 
 10 ห ลักมุงเนนฉันทามติ (Consensus Oriented คือ การหาขอตกลงทั่วไปภายในกลุมผูมีสวนได
สวนเสียที่เกี ่ยวของซึ่งเปนขอตกลงที่เกิดจากการใชกระบวนการเพื่อหาขอคิดเห็นจากกลุมบุคคลที่ไดรับ
ประโยชนและเสียประโยชน โดยเฉพาะกลุมท่ีไดรับผลกระทบโดยตรงซ่ึงตองไมมีขอคัดคานท่ียุติไมไดในประเด็น
ท่ีสำคัญ โดยฉันทามติไมจำเปนตองหมายความวาเปนความเห็นพองโดยเอกฉันท 
 
แหลงเรียนรูทางศิลปวัฒนธรรมและความเปนไทย หมายถึง สถานท่ีหรือศูนยรวมความรู บุคคล สิ่งมีชีวิตและ
ไมมีชีวิต ที ่ใหเขาไปศึกษาหาความรู  ความเขาใจ ดานศิลปวัฒนธรรมและความเปนไทย แหลงเรียนรู        
อาจจะอยูในหองเรียนหรือนอกหองเรียน 
 
องคความรู  หมายถึง ความรูที่เกิดขึ้นตอเรื่องใดเรื่องหนึ่ง ซึ่งอาจเกิดขึ้นจากการถายทอดจากประสบการณ 
หรือจากการวิเคราะหและสังเคราะหขอมูล โดยความรูที ่เกิดขึ้นนั้นผูรับสามารถนําไปใชไดโดยตรงหรือ 
สามารถนํามาปรับใชได เพื่อใหเหมาะกับสถานการณหรืองานที่กระทําอยู และสามารถนําไปใชในลักษณะ 
ตางๆ ได 
 
อาจารย หมายถึง คณาจารย ซึ ่งจะมีตำแหนงทางวิชาการที่ประกอบดวย  อาจารย ผู ชวยศาสตราจารย     
รองศาสตราจารย และศาสตราจารย 
 
อาจารยประจำ หมายถึง บุคลากรในมหาวิทยาลัยอุดมศึกษาท่ีมีหนาท่ีหลักทางดานการสอนและการวิจัย และ
ปฏิบัติหนาที ่เต็มเวลาตามภาระงานที ่รับผิดชอบในหลักสูตรที่เปดสอน (มิใชเต็มเวลาตามเวลาทำการ 
(ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง แนวทางการบริหารเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2548  
 สำหรับอาจารยท่ีมหาวิทยาลัยจางเขามาเปนอาจารยประจำดวยเงินรายได มหาวิทยาลัยจะตองมี
สัญญาจางที่มีการระบุระยะเวลาการจางอยางชัดเจนและไมนอยกวา 9 เดือน ในสัญญาจางจะตองระบุหนาท่ี 
ภาระงานใหชัดเจนไมนอยกวาหนาที่ของอาจารยประจำตามที่กำหนดตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง 
แนวทางการบริหารเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2548   
 การนับจำนวนอาจารยประจำและนักวิจัย ใหนับระยะเวลาการทำงานสำหรับอาจารยที่บรรจุใหม    
ในปท่ีประเมิน ดังนี้ 
 9-12 เดือน     คิดเปน 1 คน 
 6 เดือนข้ึนไปแตไมถึง 9 เดือน   คิดเปน 0.5 คน 
 นอยกวา 6 เดือน    ไมสามารถนำมานับได 
 
อาจารยประจำหลักสูตร หมายถึง อาจารยประจำเต็มเวลาที่มีภาระหนาที่ในการบริหารหลักสูตร และจัด  
การเรียนการสอน โดยวางแผน ติดตาม ทบทวนการดำเนินงานหลักสูตร และปฏิบัติงานประจำหลักสูตรนั้น
ตลอดระยะเวลาที่จัดการศึกษาตามหลักสูตรนั้น มีคุณวุฒิตรงหรือสัมพันธกับสาขาวิชาที่เปดสอนไมนอยกวา  
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5 คนและทุกคนเปนอาจารยประจำเกินกวา 1 หลักสูตรในเวลาเดียวกันไมได ยกเวนอาจารยประจำหลักสูตร
ระดับปริญญาโทและปริญญาเอกในสาขาวิชาเดียวกันได หรือเปนอาจารยประจำหลักสูตรในหลักสูตรพหุ
ว ิทยาการไดอีก 1 หลักสูตรโดยตองเปนหลักสูตรที ่ตรงหรือสัมพันธ ก ับหลักสูตรที ่ได ประจำอยู แลว 
(คณะกรรมการการอุดมศึกษาในการประชุมครั้งท่ี 2/2549 วันท่ี 2 กุมภาพันธ 2549 ท้ังนี้ กรณีบัณฑิตศึกษา
อนุโลมใหเปนอาจารยประจำหลักสูตรไดมากท่ีสุดเพียง 2 หลักสูตรเทานั้น 
 หากมีการเปลี่ยนแปลงอาจารยประจำหลักสูตร ขอใหนำเสนอโดยดำเนินเชนเดียวกับการนำเสนอ
หลักสูตรปรับปรุงเล็กนอย โดยนำเสนอตอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอนุมัติหรือใหความเห็นชอบ และ
เสนอใหคณะกรรมการการอุดมศึกษารับทราบตามแบบฟอรม สมอ.08 ภายใน 30 วัน 
 ท้ังนี้ อาจารยประจำหลักสูตรท่ีมีคุณวุฒิในสาขาท่ีตรงหรือสัมพันธกับสาขาวิชาท่ีเปดสอนใหพิจารณาวา 
 - คุณวุฒิตรงหรือสัมพันธกับสาขาของหลักสูตรนั้นหรือไม ตามการแบงสาขาวิชาของ ISCED 2013 
     (UNESCO  
 - กรณีมีตำแหนงทางวิชาการใหพิจารณาจากผลงานทางวิชาการและประสบการณการทำงานวจิัยดวย 
 
นิยามตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตร ฉบับ พ.ศ.2558 
อาจารยประจำ หมายถึง บุคคลทีดำรงตำแหนงอาจารย ศาสตราจารย รองศาสตราจารย และศาสตราจารย 
ในมหาวิทยาลัยอุดมศึกษาที่เปดสอนหลักสูตรนั้น ที่มีหนาที่รับผิดชอบตามพันธกิจของการอุดมศึกษาและ
ปฏิบัติหนาท่ีเต็มเวลา 
 
อาจารยประจำหลักสูตร หมายถึง อาจารยประจำที่มีคุณวุฒิตรงหรือสัมพันธกับสาขาวิชาของหลักสูตรท่ี   
เปดสอน ซ่ึงมีหนาท่ีสอนและคนควาวิจัยในสาขาวิชาดังกลาว ท้ังนี้ สามารถเปนอาจารยประจำหลักสูตรหลาย
หลักสูตรไดในเวลาเดียวกัน แตตองเปนหลักสูตรที่อาจารยผูนั้นมีคุณวุฒิตรงหรือสัมพันธกับสาขาวิชาของ
หลักสูตร 
 
อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร หมายถึง อาจารยประจำหลักสูตรที่มีภาระหนาที่ในการบริหารและพัฒนา
หลักสูตรและการเรียนการสอน ตั้งแตการวางแผน การควบคุมคุณภาพ การติดตามประเมินผล และการพัฒนา
หลักสูตร อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรตองอยูประจำหลักสูตรนั้นตลอดระยะเวลาที่จัดการศึกษาโดยจะเปน
อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรเกินกวา 1 หลักสูตรในเวลาเดียวกันไมได ยกเวน พหุวิทยาการหรือสหวิทยาการ
ใหเปนอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรไดอีกหนึ่งหลักสูตร และเปนอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรสามารถซ้ำได
เกิน 2 คน 
 
อาจารยพิเศษ หมายถึง ผูสอนท่ีไมใชอาจารยประจำ 
 
 ท้ังนี้ หากหลักสูตรใดใชคำพิจารณาตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑมาตรฐานหลักสูตร
ระดับปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2558 นิยามอาจารยประจำหลักสูตรในตัวบงชี้การประกัน
คุณภาพภายในระดับ หลักสูตรจะหมายถึงอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรตามความหมายที่ปรากฏในประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 
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อาเซียน หมายถึง สมาคมประชาชาติแหงเอเชียตะวันออกเฉียงใต (Association of South East Asian 
Nations) มี 10 ประเทศ ไดแก บรูไน กัมพูชา อินโดนีเซีย สปป.ลาว มาเลเซีย พมา ฟลิปปนส สิงคโปร ไทย 
และเวียดนาม 
 
IC3 (Digital Literacy Certificate) หมายถึง การประเมินทักษะดานการใช Digital Literacy โดยใช 
มาตรฐานระดับสากลที่รับรองความรูความสามารถในการใชงานทักษะดานฮารดแวร ซอฟตแวร โปรแกรม 
สําเร็จรูป อินเทอรเน็ต และการจัดการระบบโครงขายระดับพ้ืนฐาน 
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ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร 
 

การผลิตบัณฑิตเพื่อใหบัณฑิตมีคุณลักษณะพึงประสงคและเปนบัณฑิตที่มีคุณภาพ การดำเนินงาน
และการบริหารงานระดับหลักสูตรถือวาสำคัญที่สุด จึงควรมีระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน  
ระดับหลักสูตร ซ่ึงมีหลักการดังตอไปนี้ 

1. การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร เปนการประกันคุณภาพการจัดการศึกษาวา
หลักสูตรไดดำเนินการเปนไปตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษาและเกณฑมาตรฐานอื ่นๆ 
ที่เกี ่ยวของ โดยใหพิจารณาองคประกอบที่สำคัญ ไดแก การกำกับมาตรฐาน บัณฑิต นักศึกษา อาจารย 
หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผูเรียน และสิ่งสนับสนุนการเรียนรู เพื่อใหสามารถผลิตบัณฑิตใหมี
คุณภาพ 

2. การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ใหเชื่อมโยงกับตัวบงชี้การดำเนินการตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2552 เพื่อประโยชนในการเผยแพรหลักสูตรที ่มี
คุณภาพและมาตรฐาน ซึ ่ง หนวยงานตนสังกัด ไดกำหนดแนวทางการเผยแพรหลักสูตรไวในประกาศ
คณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง แนวทางการปฏิบัติตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ 
พ.ศ. 2552 

3. ตัวบงชี้การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร จะตองรายงานขอมูลพื้นฐานในสวนท่ี
เกี่ยวของตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา และตัวบงชี้เชิงปริมาณในสวนที่เกี่ยวของกับคุณวุฒิ 
ตำแหนงทางวิชาการ และผลงานทางวิชาการของอาจารย สำหรับตัวบงชี ้เชิงคุณภาพที่เนนกระบวนการ  
จะประเมินในลักษณะของพิชญพิจารณ (Peer Review ซึ่งจะมีรายละเอียดของคำถามที่จะเปนแนวทาง
ใหแกผู ประเมินเพื่อใหสามารถนำไปพิจารณาตามบริบทของสถาบันได และไดกำหนดแนวทางในการให
คะแนนในแตละระดับสำหรับผูประเมินและผูรับการประเมินไดใชในการพิจารณา  

4. สถาบันอุดมศึกษาสามารถจัดทำระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร  
โดยมีการดำเนินงานไดตามมาตรฐานเทียบเคียงกับมาตรฐานของหนวยงานตนสังกัด ทั้งนี้ ทุกระบบตองไดรับ
การเห็นชอบจากหนวยงานตนสังกัดและใหมีการจัดสงผลการประเมินพรอมขอมูลพื้นฐานใหกับหนวยงาน   
ตนสังกัดเพื่อเผยแพรตอสาธารณะ ตัวอยางการประกันคณุภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ที่เทียบเคียง
ได เชน ผลการประเมินหลักสูตรตามเกณฑ AUN – QA ผลการประเมินหลักสูตรวิชาชีพท่ีไดรับการรับรองจาก
องคการวิชาชีพระดับนานาชาติ เชน AACSB (สำหรับหลักสูตรทางดานบริหารธุรกิจ ABET (สำหรับหลักสูตร
ทางดานวิศวกรรมศาสตร และหลักสูตรที่ไดรับการตรวจประเมินเปนประจำและผานการรับรองโดยสภา
วิชาชีพ 

 
มหาวิทยาลัยราชภัฏ ไดกำหนดเกณฑการประกันคุณภาพไว 2 รูปแบบ ไดแก เกณฑการประเมิน

คุณภาพการศึกษาภายใน ตามรูปแบบของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ. พ.ศ. 2557 และ
เกณฑการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ตามรูปแบบของ AUN – QA โดยการเลือกระบบการประกัน
คุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตร ใหอยูในดุลพินิจของแตละมหาวิทยาลัย ทั้งนี้ไมวามหาวิทยาลัยจะเลือก
รูปแบบใดก็ตาม  จะตองผานองคประกอบท่ี 1 การกำกับมาตรฐาน 
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1. เกณฑการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ตามรูปแบบของสำนักงานคณะกรรมการ 
การอุดมศึกษา (สกอ.  พ.ศ. 2557 

 
ตารางท่ี 4.1 กรอบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตรตามมาตรฐาน สกอ. 

องคประกอบ 
ในการประกัน

คุณภาพหลักสูตร 
ตัวบงชี ้

อธิบายกระบวนการหรือแสดง 
ผลการดำเนินงานในประเด็นท่ีเกี่ยวของ 

1. การกำกับ
มาตรฐาน 

1.1 การบริหารจดัการหลักสูตรตาม
เกณฑมาตรฐานหลักสูตรท่ี
กำหนดโดย สกอ. 

ผลการบริหารจัดการหลักสตูรตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตร  
ฉบับ พ.ศ. 2548 
ปริญญาตรี เกณฑ 3 ขอ 
บัณฑิตศึกษา เกณฑ 11 ขอ 

 ผลการบริหารจัดการหลักสตูรตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตร  
ฉบับ พ.ศ. 2558 
ปริญญาตรี เกณฑ 5 ขอ 
บัณฑิตศึกษา เกณฑ 10 ขอ 

2. บัณฑิต 2.1 คุณภาพบัณฑิตตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แหงชาติ 

ผลประเมินคุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแหงชาติ  
(โดยผูใชบัณฑิต/ผูมสีวนไดสวนเสยี  

2.2 การไดงานทำหรือผลงานวิจัยของ
ผูสำเร็จการศึกษา 

- ผลบัณฑิตปริญญาตรีท่ีไดงานทำหรือประกอบอาชีพอิสระ  
- ผลงานของนักศึกษาปริญญาโท/เอกท่ีตีพิมพหรือเผยแพร 

3. นักศึกษา 3.1 การรับนักศึกษา  - การรับนักศึกษา 
- การเตรียมความพรอมกอนเขาศึกษา 

3.2 การสงเสรมิและพัฒนานักศึกษา - การควบคุมการดูแลการใหคำปรึกษาวิชาการและแนะแนว
แกนักศึกษาในระดับปริญญาตร ี

- การควบคุมระบบการดูแลการใหคำปรึกษาวิทยานิพนธ 
และการคนควาอิสระในระดับบัณฑิตศึกษา 

- การพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและการเสริมสรางทักษะ 
การเรียนรูในศตวรรษท่ี 21 

3.3 ผลท่ีเกิดกับนักศึกษา - อัตราการคงอยูของนักศึกษา  
- อัตราการสำเร็จการศึกษา 
- ความพึงพอใจและผลการจดัการขอรองเรียนของนักศึกษา 

4. อาจารย 
 

4.1 การบริหารและพัฒนาอาจารย - การรับและแตงตั้งอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร 
- การบริหารอาจารย 
- การสงเสริมและพัฒนาอาจารย 

4.2 คุณภาพอาจารย - รอยละอาจารยผูรับผิดชอบหลักสตูรท่ีมีคณุวุฒิปรญิญาเอก 
- รอยละอาจารยผูรับผิดชอบหลักสตูรท่ีมีตำแหนงทาง

วิชาการ 
- ผลงานทางวิชาการของอาจารย 
- จำนวนบทความของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรปริญญา

เอกที่ไดรับการอางอิงในฐานขอมูล TCI และ Scopus ตอ
จำนวนอาจารยประจำหลักสูตร 

4.3 ผลท่ีเกิดกับอาจารย - อัตราการคงอยูของอาจารย 
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ระ
ดับ

หลั
กสู

ตร
 องคประกอบ 

ในการประกัน
คุณภาพหลักสูตร 

ตัวบงชี ้
อธิบายกระบวนการหรือแสดง 

ผลการดำเนินงานในประเด็นท่ีเกี่ยวของ 

- ความพึงพอใจของอาจารย 
5. หลักสูตร 
การเรยีนการสอน  
การประเมินผูเรยีน 

5.1 สาระของรายวิชาในหลักสูตร - หลักคิดในการออกแบบหลักสูตร ขอมูลที่ใชในการพัฒนา
หลักสูตรและวัตถุประสงคของหลักสูตร 

- การปรับปรุงหลักสูตรใหทันสมัยตามความกาวหนาใน
ศาสตรสาขาน้ันๆ 

- การพิจารณาอนุมัติหัวขอวิทยานิพนธและการคนควาอิสระ
ในระดับบัณฑิตศึกษา 

5.2 การวางระบบผูสอนและ
กระบวนการจดัการเรียนการสอน 

- การพิจารณากำหนดผูสอน 
- การกำกับ ติดตาม และตรวจสอบการจัดทำ มคอ.3 และ 

มอค.4 
- การแตงตั้งอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธและการคนควา

อิสระในระดับบัณฑิตศึกษา 
- การกำกับกระบวนการเรียนการสอน 
- การจ ัดการเร ียนการสอนที ่ม ีการฝกปฏิบ ัต ิในระดับ 

ปริญญาตรี 
- การบูรณาการพันธกิจตางๆ กับการเรียนการสอนในระดับ

ปริญญาตรี 
- การชวยเหลือ กำกับ ติดตามในการทำวิทยานิพนธและ 

การค นคว  าอ ิสระและการต ีพ ิมพ ผลงานในระดับ
บัณฑิตศึกษา 

5.3 การประเมินผูเรียน - การประเมินผลการเรยีนรูตามกรอบมาตรฐานคณุวุฒิ 
- การตรวจสอบการประเมินผลการเรียนรูของนักศึกษา 
- การกำกับการประเมินการจัดกระบวนการเรียนการสอน

และการประเมินหลักสูตร (มคอ.5 มคอ.6 และ มคอ.7  
- การประเมินวิทยานิพนธและการคนควาอิสระในระดับ

บัณฑิตศึกษา 
5.4 ผลการดำเนินงานหลักสูตรตาม

กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ระดับ 
อุดมศึกษาแหงชาติ 

- ผลการดำเนินงานตามตัวบงชี้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ 
ระดับอุดมศึกษาแหงชาติ 

6. สิ ่งสนับสนุนการ
เรียนรู 

6.1 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู - ระบบการดำเนินงานของภาควิชา/คณะ/สถาบัน โดยมี
สวนรวมของอาจารยประจำหลักสูตรเพื่อใหมีสิ่งสนับสนุน 
การเรียนรู 

- จำนวนสิ่งสนับสนุนการเรียนรูที่เพียงพอและเหมาะสมตอ
การจัดการเรียนการสอน 

- กระบวนการปรับปรุงตามผลการประเมินความพึงพอใจ
ของนักศึกษาและอาจารยตอสิ่งสนับสนุนการเรียนรู 
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องคประกอบที่ 1   การกำกับมาตรฐาน 
คณะกรรมการการอุดมศึกษามีหนาที ่หลักสำคัญประการหนึ ่งคือการพิจารณาเสนอนโยบาย 

แผนพัฒนา และมาตรฐานการอุดมศึกษาที ่สอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติและ 
แผนการศึกษาแหงชาติ โดยคำนึงถึงความเปนอิสระและความเปนเลิศทางวิชาการของสถานศึกษา 
ระดับอุดมศึกษา โดยไดจัดทำมาตรฐานการอุดมศึกษาและเกณฑมาตรฐานตางๆ ที่เกี่ยวของ เพื่อสงเสริมให
สถาบันอุดมศึกษาไดพัฒนาดานวิชาการและวิชาชีพ รวมทั้งการพัฒนาคุณภาพและยกระดับมาตรฐานใน 
การจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาใหมีความทัดเทียมกัน และไดประกาศใชเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับตางๆ 
มาอยางตอเนื่อง ซึ่งปจจุบันไดมีประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับตางๆ  
พ.ศ. 2548 และ พ.ศ. 2558 เพื่อประโยชนในการรักษามาตรฐานวิชาการและวิชาชีพ เปนสวนหนึ่งของเกณฑ
การรับรองวิทยฐานะและมาตรฐานการศึกษา โดยสถาบันอุดมศึกษาที่เปดดำเนินการหลักสูตรใหมหรือ
หลักสูตรปรับปรุงลวนใชเกณฑมาตรฐานหลักสูตร พ.ศ. 2548 และ พ.ศ. 2558 เปนหลักในการพัฒนาหลักสูตร
และดำเนินการใหเปนไปตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรดังกลาว 

ในการควบคุมกำกับมาตรฐาน จะพิจารณาจากการบริหารจัดการหลักสูตรทุกหลักสูตรใหเปนไปตาม
เกณฑมาตรฐานหลักสูตรที่ไดประกาศใชเมื่อ พ.ศ. 2548 และ พ.ศ. 2558 ตามที่ไดประกาศใชในขณะนั้น 
เกณฑมาตรฐานหลักสูตรที่ไดประกาศใชเมื ่อ พ.ศ. 2548 และ พ.ศ. 2558 รวมทั้งกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2552 ตลอดระยะเวลาที่มีการจัดการเรียนการสอนในหลักสูตรดังกลาว  
โดยหลักสูตรท่ีเปนไปตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรท่ีไดประกาศใชตามเกณฑ 11 ขอ สำหรับหลักสูตรท่ีเปนไป
ตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรที่ไดประกาศใชเมื่อ พ.ศ. 2558 นั้น ในระดับปริญญาตรีจะพิจารณาตามเกณฑ 
5 ขอ และหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาจะพิจารณาตามเกณฑดังกลาว 10 ขอ โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
 
 



  
 

 

ระดับหลักสูตร 

ตัวบงช้ีท่ี 1.1 การบริหารจัดการหลักสูตรตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี และบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 
1) หลักสูตรระดับปริญญาตรี 

เกณฑการประเมิน 
คุณลักษณะหลกัสูตร 

ประเภทวิชาการ ประเภทวิชาชีพ/ปฏิบัติการ 
1. จำนวนอาจารย ผ ู  ร ับผ ิดชอบ
หลักสูตร 

- ไมนอยกวา 5 คน และ 
- เปนอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรเกินกวา 1 หลักสูตรไมได และ 
- ประจำหลักสูตรตลอดระยะเวลาท่ีจัดการศึกษาตามหลักสูตรน้ัน 

2. คุณสมบัติอาจารยผู รับผิดชอบ
หลักสูตร 

- คุณวุฒิระดับปริญญาโทหรือเทียบเทา หรือดำรงตำแหนงทาง
วิชาการไมต่ำกวาผูชวยศาสตราจารย ในสาขาที่ตรงหรือสัมพันธ
กับสาขาวิชาท่ีเปดสอน 
- มีผลงานทางวิชาการอยางนอย 1 รายการในรอบ 5 ปยอนหลัง 
ตามเกณฑประกาศของ ก.พ.อ. 

- คุณวุฒิระดับปริญญาโทหรือเทียบเทา หรือดำรงตำแหนงทางวิชาการไมต่ำกวา
ผูชวยศาสตราจารย ในสาขาท่ีตรงหรือสัมพันธกับสาขาวิชาท่ีเปดสอน 
- มีผลงานทางวิชาการอยางนอย 1 รายการในรอบ 5 ปยอนหลัง 
- อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร จำนวน 2 ใน 5 คน ตองมีประสบการณ ในดาน
การปฏิบัติการ 

3 .  ค ุณสมบ ั ต ิ อ าจารย  ประจำ
หลักสูตร 

- คุณวุฒิระดับปริญญาโทหรือเทียบเทา หรือดำรงตำแหนงทางวิชาการไมต่ำกวาผูชวยศาสตราจารย ในสาขาท่ีตรงหรือสัมพันธกับสาขาวิชาท่ีเปดสอน 
- มีผลงานทางวิชาการอยางนอย 1 รายการในรอบ 5 ปยอนหลัง 
- ไมจำกัดจำนวนและประจำไดมากกวาหน่ึงหลักสูตร 

4. คุณสมบัติอาจารยผูสอน อาจารยประจำ 
- คุณวุฒิระดับปริญญาโทหรือเทียบเทา หรือดำรงตำแหนงทางวิชาการไมต่ำกวาผูชวยศาสตราจารย ในสาขาวิชานั้น หรือสาขาวิชาที่สัมพันธกันหรือ
สาขาวิชาของรายวิชาท่ีเปดสอน 
- หากเปนอาจารยผูสอนกอนเกณฑน้ีประกาศใช อนุโลมคุณวุฒิระดับปริญญาตรีได 
อาจารยพิเศษ 
- คุณวุฒิระดับปริญญาโท หรือคุณวุฒิปริญญาตรีหรือเทียบเทา และ 
- มีประสบการณทำงานท่ีเก่ียวของกับวิชาท่ีสอนไมนอยกวา 6 ป 
- ท้ังน้ี มีช่ัวโมงสอนไมเกินรอยละ 50 ของรายวิชา โดยมีอาจารยประจำเปนผูรับผิดชอบรายวิชาน้ัน 
 

10. การปรับปรุงหลักสูตรตามรอบ
ระยะเวลาท่ีกำหนด 

- ตองไมเกิน 5 ป ตามรอบระยะเวลาของหลักสูตร หรืออยางนอยทุกๆ 5 ป 

รวม เกณฑ 5 ขอ เกณฑ 5 ขอ 

คูมือการประกันคุณ
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2) หลักสูตรระดับปริญญาโทและเอก 

เกณฑการประเมิน 
หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา 

ปริญญาโท ปริญญาเอก 
1. จำนวนอาจารย ผ ู  ร ับผ ิดชอบ
หลักสูตร 

- ไมนอยกวา 3 คน และ 
- เปนอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรเกินกวา 1 หลักสูตรไมได และ 
- ประจำหลักสูตรตลอดระยะเวลาท่ีจัดการศึกษาตามหลักสูตรน้ัน 

2. คุณสมบัติอาจารยผู รับผิดชอบ
หลักสูตร 

- คุณวุฒิระดับปริญญาเอกหรือเทียบเทา หรือขั้นต่ำปริญญาโท
หรือเทียบเทา ท่ีมีตำแหนงรองศาสตราจารยข้ึนไป 
- มีผลงานทางวิชาการอยางนอย 3 รายการในรอบ 5 ปยอนหลัง 
โดยอยางนอย 1 รายการตองเปนผลงานวิจัย 

- คุณวุฒิระดับปริญญาเอกหรือเทียบเทา หรือขั้นต่ำปริญญาโทหรือเทียบเทาที่มี
ตำแหนงศาสตราจารยข้ึนไป 
- มีผลงานทางวิชาการอยางนอย 3 รายการในรอบ 5 ปยอนหลัง โดยอยางนอย  
1 รายการตองเปนผลงานวิจัย 

3 .  ค ุณสมบ ั ต ิ อ าจารย  ประจำ
หลักสูตร 

- คุณวุฒิข้ันต่ำปริญญาโทหรือเทียบเทา 
- มีผลงานทางวิชาการอยางนอย 3 รายการในรอบ 5 ปยอนหลัง 
โดยอยางนอย 1 รายการตองเปนผลงานวิจัย 

- คุณวุฒิขั้นต่ำปริญญาเอกหรือเทียบเทา หรือขั้นต่ำปริญญาโท หรือเทียบเทาที่มี
ตำแหนงรองศาสตราจารยข้ึนไป 
- มีผลงานทางวิชาการอยางนอย 3 รายการในรอบ 5 ปยอนหลัง โดยอยางนอย  
1 รายการตองเปนผลงานวิจัย 

4. คุณสมบัติอาจารยผูสอน อาจารยประจำ 
- คุณวุฒิระดับปริญญาโทหรือเทียบเทา ในสาขาวิชานั้น หรือ
สาขาวิชาท่ีสัมพันธกัน หรือสาขาวิชาของรายวิชาท่ีสอน 
- ตองมีประสบการณดานการสอนและมีผลงานทางวิชาการ 
อยางนอย 1 รายการในรอบ 5 ปยอนหลัง 
อาจารยพิเศษ 
- คุณวุฒิระดับปริญญาโท หรือเทียบเทาในสาขาวิชานั้น หรือ
สาขาวิชาท่ีสัมพันธกัน หรือสาขาวิชาของรายวิชาท่ีสอน 
- มีประสบการณทำงานที่เกี่ยวของกับวิชาที่สอนและมผีลงานทาง
วิชาการอยางนอย 1 รายการในรอบ 5 ปยอนหลัง 
- ทั้งนี้ มีชั่วโมงสอนไมเกินรอยละ 50 ของรายวิชา โดยมีอาจารย
ประจำเปนผูรับผิดชอบรายวิชาน้ัน 
 
 

อาจารยประจำ 
- คุณวุฒิระดับปริญญาเอกหรือเทียบเทา หรือขั้นต่ำปริญญาโทหรือเทียบเทาที่มี
ตำแหนงรองศาสตราจารยในสาขาวิชานั้น หรือสาขาวิชาที ่สัมพันธกัน หรือ
สาขาวิชาของรายวิชาท่ีสอน 
- ตองมีประสบการณดานการสอนและมีผลงานทางวิชาการอยางนอย 1 รายการ
ในรอบ 5 ปยอนหลัง 
อาจารยพิเศษ 
- คุณวุฒิระดับปริญญาเอกหรือเทียบเทา หรือข้ันต่ำปริญญาโทหรือเทียบเทา 
- มีประสบการณทำงานที ่เกี ่ยวของกับวิชาที ่สอนและมีผลงานทางวิชาการ 
อยางนอย 1 รายการในรอบ 5 ปยอนหลัง 
- ทั ้งนี ้ มีชั ่วโมงสอนไมเกินรอยละ 50 ของรายวิชา โดยมีอาจารยประจำเปน
ผูรับผิดชอบรายวิชาน้ัน 
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ระดับหลักสูตร 

เกณฑการประเมิน 
หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา 

ปริญญาโท ปริญญาเอก 
5. คุณสมบัติของอาจารยที่ปรึกษา
วิทยานิพนธหล ักและอาจารย  ท่ี
ปรึกษาการคนควาอิสระ 

- เปนอาจารยประจำหลักสูตรท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเทา 
หรือขั้นต่ำปริญญาโทหรือเทียบเทาและดำรงตำแหนงทางวิชาการ
ไมต่ำกวารองศาสตราจารยในสาขาวิชานั ้น หรือสาขาวิชาท่ี 
สัมพันธกัน และ 
- มีผลงานทางวิชาการอยางนอย 3 รายการในรอบ 5 ปยอนหลัง 
โดยอยางนอย 1 รายการตองเปนผลงานวิจัย 

- เปนอาจารยประจำหลักสูตรที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเทา หรือขั้นต่ำ
ปร ิญญาโท หร ือ เท ียบเท  าและดำรงตำแหน  งทางว ิ ชาการไม ต ่ ำกว า 
รองศาสตราจารยในสาขาวิชาน้ัน หรือสาขาวิชาท่ีสัมพันธกัน 
- มีผลงานทางวิชาการอยางนอย 3 รายการในรอบ 5 ปยอนหลัง โดยอยางนอย  
1 รายการตองเปนผลงานวิจัย 

6. คุณสมบัติของอาจารยที่ปรึกษา
วิทยานิพนธรวม (ถามี  

อาจารยประจำ 
- คุณวุฒิระดับปริญญาเอกหรือเทียบเทา หรือข้ันต่ำปริญญาโท หรือเทียบเทาและดำรงตำแหนงทางวิชาการไมต่ำกวารองศาสตราจารยในสาขาวิชาน้ัน 
หรือสาขาวิชาท่ีสัมพันธกัน 
- มีผลงานทางวิชาการอยางนอย 3 รายการในรอบ 5 ปยอนหลัง โดยอยางนอย 1 รายการตองเปนผลงานวิจัย 

ผูทรงคุณวุฒิภายนอก 
- คุณวุฒิระดับปริญญาเอกหรือเทียบเทา 
- มีผลงานทางวิชาการที่ไดรับการตีพิมพเผยแพรในระดับชาติ  
ซึ ่งตรงหรือสัมพันธกับหัวขอวิทยานิพนธหรือการคนควาอิสระ 
ไมนอยกวา 10 เรื่อง 
- หากไมมีคุณวุฒิหรือประสบการณตามที่กำหนดจะตองมีความรู 
ความเชี่ยวชาญและประสบการณสูง เปนที่ยอมรับ ซึ่งตรงหรือ
สัมพันธกับหัวขอวิทยานิพนธหรือการคนควาอิสระ โดยผาน 
ความเห็นชอบของสภาสถาบันและแจง กกอ. ทราบ 

ผูทรงคุณวุฒิภายนอก 
- คุณวุฒิระดับปริญญาเอกหรือเทียบเทา 
- มีผลงานทางวิชาการที่ไดรับการตีพิมพเผยแพรในระดับนานาชาติ ซึ่งตรงหรือ
สัมพันธกับหัวขอวิทยานิพนธหรือการคนควาอิสระไมนอยกวา 5 เรื่อง 
- หากไมมีคุณวุฒิหรือประสบการณตามที่กำหนดจะตองมีความรู ความเชี่ยวชาญ
และประสบการณสูง เปนที่ยอมรับ ซึ่งตรงหรือสัมพันธกับหัวขอวิทยานิพนธหรือ
การคนควาอิสระ โดยผานความเห็นชอบของสภาสถาบันและแจง กกอ. ทราบ 

7.  ค ุณสมบ ัต ิของอาจารย สอบ
วิทยานิพนธ 

อาจารยผู สอบวิทยานิพนธ ประกอบดวย อาจารยประจำ
หลักสูตร และผู ทรงคุณวุฒิจากภายนอกไมนอยกวา 3 คน 
ประธานผูสอบวิทยานิพนธตองไมเปนที่ปรึกษาวิทยานิพนธหลัก
หรือท่ีปรึกษาวิทยานิพนธรวม 
 
 

อาจารยผู สอบวิทยานิพนธ ประกอบดวย อาจารยประจำหลักสูตร และ
ผูทรงคุณวุฒิจากภายนอกไมนอยกวา 5 คน ประธานผูสอบวิทยานิพนธตองเปน
ผูทรงคุณวุฒิจากภายนอก 
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เกณฑการประเมิน 
หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา 

ปริญญาโท ปริญญาเอก 
 อาจารยประจำหลักสูตร 

- คุณวุฒิระดับปริญญาเอกหรือเทียบเทา หรือขั้นต่ำปริญญาโท
หร ือ เท ียบเท าและดำรงตำแหน งทางว ิชาการไม ต ่ำกวา 
รองศาสตราจารยในสาขาวิชาน้ัน หรือสาขาวิชาท่ีสัมพันธกัน 
- มีผลงานทางวิชาการอยางนอย 3 รายการในรอบ 5 ปยอนหลัง 
โดยอยางนอย 1 รายการตองเปนผลงานวิจัย 

อาจารยประจำหลักสูตร 
- คุณวุฒิระดับปริญญาเอกหรือเทียบเทา หรือขั้นต่ำปริญญาโทหรือเทียบเทาและ
ดำรงตำแหนงทางวิชาการไมต่ำกวารองศาสตราจารยในสาขาวิชานั ้น หรือ
สาขาวิชาท่ีสัมพันธกัน 
- มีผลงานทางวิชาการอยางนอย 3 รายการในรอบ 5 ปยอนหลัง โดยอยางนอย  
1 รายการตองเปนผลงานวิจัย 

ผูทรงคุณวุฒิภายนอก 
- คุณวุฒิระดับปริญญาเอกหรือเทียบเทา 
- มีผลงานทางวิชาการที่ไดรับการตีพิมพเผยแพรในระดับชาติ  
ซึ ่งตรงหรือสัมพันธกับหัวขอวิทยานิพนธหรือการคนควาอิสระ 
ไมนอยกวา 10 เรื่อง 
- หากไมมีคุณวุฒิหรือประสบการณตามที่กำหนดจะตองมีความรู 
ความเชี่ยวชาญและประสบการณสูง เปนที่ยอมรับ ซึ่งตรงหรือ
สัมพันธกับหัวขอวิทยานิพนธหรือการคนควาอิสระ โดยผาน 
การเห็นชอบของสภาสถาบันและแจง กกอ. ทราบ 

ผูทรงคุณวุฒิภายนอก 
- คุณวุฒิระดับปริญญาเอกหรือเทียบเทา 
- มีผลงานทางวิชาการที่ไดรับการตีพิมพเผยแพรในระดับนานาชาติ ซึ่งตรงหรือ
สัมพันธกับหัวขอวิทยานิพนธหรือการคนควาอิสระไมนอยกวา 5 เรื่อง 
- หากไมมีคุณวุฒิหรือประสบการณตามที่กำหนดจะตองมีความรู ความเชี่ยวชาญ
และประสบการณสูง เปนที่ยอมรับ ซึ่งตรงหรือสัมพันธกับหัวขอวิทยานิพนธหรือ
การคนควาอิสระ โดยผานการเห็นชอบของสภาสถาบันและแจง กกอ. ทราบ 

8. การตีพิมพเผยแพรผลงานของ
ผูสำเร็จการศึกษา 

แผน ก1 
ตองไดรับการยอมรับใหตีพิมพในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติ
ท่ีมีคุณภาพตามประกาศ กกอ. 

แบบ 1  
ตองไดรับการยอมรับใหตีพิมพในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติท่ีมีคุณภาพตาม
ประกาศของ กกอ. อยางนอย 2 เรื่อง 

แผน ก2 
ตองไดรับการยอมรับใหตีพิมพในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติ
ที ่ม ีคุณภาพตามประกาศของ กกอ. หรือนำเสนอตอที ่ประชุม
วิชาการ โดยบทความที ่นำเสนอไดรับการตีพิมพในรายงาน
สืบเน่ืองจากการประชุมวิชาการ (Proceeding  

แบบ 2  
ตองไดรับการยอมรับใหตีพิมพในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติท่ีมีคุณภาพตาม
ประกาศของ กกอ. 

แผน ข 
รายงานการคนควาอิสระหรือสวนหนึ่งของการคนควาอิสระตอง
ไดรับการเผยแพรในลักษณะใดลักษณะหน่ึงท่ีสืบคนได 
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ระดับหลักสูตร 

เกณฑการประเมิน 
หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา 

ปริญญาโท ปริญญาเอก 
9.  ภาระงานอาจารย ท ี ่ปร ึกษา
วิทยานิพนธและการคนควาอสิระใน
ระดับบัณฑิตศึกษา 

วิทยานิพนธ - อาจารยคุณวุฒิปริญญาเอก 1 คนตอนักศึกษา 5 คน 
การคนควาอิสระ - อาจารยคุณวุฒิปริญญาเอก 1 คนตอนักศึกษา 15 คน 
 - หากอาจารยคุณวุฒิปริญญาเอกและมีตำแหนงทางวิชาการ หรือปริญญาโทและมีตำแหนงทางวิชาการระดับรองศาสตราจารย

ข้ึนไป 1 คนตอนักศึกษา 10 คน 
 - หากเปนที่ปรึกษาทั้ง 2 ประเภทใหเทียบสัดสวนนักศึกษาที่ทำวิทยานิพนธ 1 คนเทียบเทากับนักศึกษาที่คนควาอิสระ  

3 คน 
10. การปรับปรุงหลักสูตรตามรอบ
ระยะเวลาท่ีกำหนด 

- ตองไมเกิน 5 ป ตามรอบระยะเวลาของหลักสูตร หรืออยางนอยทุกๆ 5 ป 

รวม เกณฑ 10 ขอ เกณฑ 5 ขอ 

 
3) หลักสูตรระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต และประกาศนียบัตรบัณฑิตข้ันสูง 

เกณฑการประเมิน 
หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา 

ประเภทวิชาการ ประเภทวิชาชีพ/ปฏิบัติการ 
1. จำนวนอาจารย ผ ู  ร ับผ ิดชอบ
หลักสูตร 

- ไมนอยกวา 5 คน และ 
- เปนอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรเกินกวา 1 หลักสูตรไมได และ 
- ประจำหลักสูตรตลอดระยะเวลาท่ีจัดการศึกษาตามหลักสูตรน้ัน 

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

2. คุณสมบัติอาจารยผู รับผิดชอบ
หลักสูตร 

- คุณวุฒิระดับปริญญาเอกหรือเทียบเทา หรือขั้นต่ำปริญญาโทหรือ
เทียบเทาท่ีมีตำแหนงรองศาสตราจารยข้ึนไป 
- มีผลงานทางวิชาการอยางนอย 3 รายการในรอบ 5 ปยอนหลัง  
โดยอยางนอย 1 รายการตองเปนผลงานวิจัย 

- คุณวุฒิระดับปริญญาเอกหรือเทียบเทา หรือข้ันต่ำปริญญาโทหรือเทียบเทาท่ี
มีตำแหนงศาสตราจารยข้ึนไป 
-  ม ีผลงานทางว ิชาการอย างน อย 3 รายการในรอบ 5 ป ย อนหลัง  
โดยอยางนอย 1 รายการตองเปนผลงานวิจัย 

3 .  ค ุณสมบ ั ต ิ อ าจารย  ประจำ
หลักสูตร 

- คุณวุฒิระดับปริญญาโทหรือเทียบเทา  
- มีผลงานทางวิชาการอยางนอย 3 รายการในรอบ 5 ปยอนหลัง  
โดยอยางนอย 1 รายการตองเปนผลงานวิจัย 

- คุณวุฒิข้ันต่ำปริญญาเอกหรือเทียบเทา หรือข้ันต่ำปริญญาโท หรือเทียบเทา
ท่ีมีตำแหนงรองศาสตราจารยข้ึนไป 
-  ม ีผลงานทางว ิชาการอย างน อย 3 รายการในรอบ 5 ป ย อนหลัง  
โดยอยางนอย 1 รายการตองเปนผลงานวิจัย 
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เกณฑการประเมิน 
หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา 

ประเภทวิชาการ ประเภทวิชาชีพ/ปฏิบัติการ 
4. คุณสมบัติอาจารยผูสอน 
 

 

 

 

 

อาจารยประจำ 
- คุณวุฒิระดับปริญญาโทหรือเทียบเทา หรือดำรงตำแหนงทาง
วิชาการไมต่ำกวาผูชวยศาสตราจารย ในสาขาวิชาน้ัน หรือสาขาวิชาท่ี
สัมพันธกันหรือสาขาวิชาของรายวิชาท่ีเปดสอน 
- หากเปนอาจารยผูสอนกอนเกณฑนี้ประกาศใช อนุโลมคุณวฒิุระดับ
ปริญญาตรีได 
อาจารยพิเศษ 
- คุณวุฒิระดับปริญญาโท หรือคุณวุฒิปริญญาตรีหรือเทียบเทา และ 
- มีประสบการณทำงานท่ีเก่ียวของกับวิชาท่ีสอนไมนอยกวา 6 ป 
- ทั ้งนี ้ มีชั ่วโมงสอนไมเกินรอยละ 50 ของรายวิชา โดยมีอาจารย
ประจำเปนผูรับผิดชอบรายวิชาน้ัน 

อาจารยประจำ 
- คุณวุฒิระดับปริญญาเอกหรือเทียบเทา หรือข้ันต่ำปริญญาโทหรือเทียบเทาท่ี
มีตำแหนงรองศาสตราจารยในสาขาวิชานั้น หรือสาขาวิชาที่สัมพันธกันหรือ
สาขาวิชาของรายวิชาท่ีเปดสอน 
- ตองมีประสบการณดานการสอนและมีผลงานทางวิชาการอยางนอย  
1 รายการในรอบ 5 ปยอนหลัง 
อาจารยพิเศษ 
- คุณสมบัติระดับปริญญาเอกหรือเทียบเทา หรือขั ้นต่ำปริญญาโท หรือ
เทียบเทา 
- มีประสบการณทำงานท่ีเก่ียวของกับวิชาท่ีสอน ไมนอยกวา 4 ป 
- ทั้งนี้ มีชั่วโมงสอนไมเกินรอยละ 50 ของรายวิชา โดยมีอาจารยประจำเปน
ผูรับผิดชอบรายวิชาน้ัน 

10. การปรับปรุงหลักสูตรตามรอบ
ระยะเวลาท่ีกำหนด 

- ตองไมเกิน 5 ป ตามรอบระยะเวลาของหลักสูตร หรืออยางนอยทุกๆ 5 ป 

รวม เกณฑ 5 ขอ เกณฑ 5 ขอ 

 
เกณฑการประเมินดังกลาวเปนไปตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตร พ.ศ. 2558 และกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2552 
ผลการประเมินตัวบงชี้ที่ 1.1 กำหนดไวเปน “ผาน” และ “ไมผาน” หากไมผานเกณฑขอใดขอหนึ่ง ถือวา หลักสูตรไมไดมาตรฐาน และผลเปน “ไมผาน” 

(คะแนนเปน ศูนย  
หลักฐานเอกสารท่ีตองการนอกเหนือจากเอกสารประกอบแตละรายตัวบงช้ี 
1. เอกสารหลักสูตรฉบับท่ี หนวยงานตนสังกัด ประทับตรารับทราบ 
2. หนังสือนำท่ี หนวยงานตนสังกัด แจงรับทราบหลักสูตร (ถามี  
3. กรณีหลักสูตรยังไมไดแจงการรับทราบ ใหมีหนังสือนำสง หนวยงานตนสังกัด หรือหนังสือสงคืนจาก หนวยงานตนสังกัด และรายงานการประชุมสภาท่ีอนุมัติ/

ใหความเห็นชอบหลักสูตร 

44   คูมือการประกันคณุ
ภาพการศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ

 พ.ศ. 2562   
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กสู

ตร
 องคประกอบที่ 2   บัณฑิต 

 
พันธกิจท่ีสำคัญท่ีสุดของสถาบันอุดมศึกษา คือ การผลิตบัณฑิต หรือการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน

ใหผูเรียนมีความรูในวิชาการและวิชาชีพ มีคุณลักษณะตามหลักสูตรที่กำหนด บัณฑิตระดับอุดมศึกษาจะตอง
เปนผูมีความรู มีคุณธรรมจริยธรรม มีความสามารถในการเรียนรูและพัฒนาตนเอง สามารถประยุกตใชความรู
เพื ่อการดำรงชีวิตในสังคมไดอยางมีความสุขทั้งทางรางกายและจิตใจ มีความสำนึกและความรับผิดชอบ 
ในฐานะพลเมืองและพลโลก มีคุณลักษณะตามเอกลักษณและอัตลักษณของสถาบันอุดมศึกษา สำนักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษาในฐานะที ่เป นหนวยงานในการกำกับและสงเสริมการดำเนินงานของ
สถาบันอุดมศึกษา ไดจัดทำมาตรฐานตางๆ ที่เกี่ยวของกับการผลิตบัณฑิต เชน เกณฑมาตรฐานหลักสูตร 
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ เพื่อมุงเนนเปาหมายการจัดการศึกษาที่ผลการเรียนรูของ
นักศึกษา ซึ่งเปนการประกันคุณภาพบัณฑิตที่ไดรับคุณวุฒิแตละคุณวุฒิและสื่อสารใหสังคม ชุมชน รวมท้ัง
หนวยงานที่เกี่ยวของตางๆ ไดเชื่อมั่นถึงคุณภาพของบัณฑิตที่ผลิตออกมาเปนไปตามที่กำหนดไวในผลลัพธ 
การเร ียนรู ในแตละหลักสูตร คุณภาพบัณฑิตในแตละหลักสูตรจะสะทอนไปที ่ค ุณภาพบัณฑิตตาม 
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ โดยพิจารณาจากผลลัพธการเรียนรู การมีงานทำ และ
คุณภาพผลงานวิจัยของนักศึกษาและผูสำเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาในปการศึกษานั้นๆ คุณภาพบัณฑิต 
จะพิจารณาไดจากตัวบงชี้ ดังตอไปนี้ 

 
ตัวบงชี้ท่ี  2.1 คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ 
ตัวบงชี้ท่ี  2.2 การไดงานทำหรือผลงานวิจัยของผูสำเร็จการศึกษา 
 - รอยละของบัณฑิตปริญญาตรีท่ีไดงานทำหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ป 
 - ผลงานของน ักศ ึกษาและผ ู สำเร ็จการศ ึกษาในระด ับปร ิญญาโทที ่ ได รับ 

   การตีพิมพหรือเผยแพร 
 - ผลงานของนักศึกษาและผู สำเร ็จการศึกษาในระดับปร ิญญาเอกที ่ ได รับ 
   การตีพิมพหรือเผยแพร 
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ตัวบงช้ีท่ี 2.1 คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ 
ชนิดของตัวบงช้ี ผลลัพธ 
 
คำอธิบายตัวบงช้ี 

กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ (Thai Qualifications Framework for Higher 
Education: TQF ไดมีการกำหนดคุณลักษณะบัณฑิตที ่พึงประสงคตามที ่หลักสูตรกำหนดไวใน มคอ. 2  
ซึ่งครอบคลุมผลการเรียนรูอยางนอย 5 ดาน คือ 1 ดานคุณธรรมจริยธรรม  2 ดานความรู  3 ดานทักษะทาง
ปญญา 4 ดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ และ  5 ดานทักษะการวิเคราะห  
เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ ตัวบงชี้นี้จะเปนการประเมินคุณภาพบัณฑิตในมุมมอง
ของผูใชบัณฑิต 
 
เกณฑการประเมิน 

ใชคาเฉลี่ยของคะแนนประเมินบัณฑิต (คะแนนเต็ม 5  
 
สูตรการคำนวณ 
 

คะแนนท่ีได = 
ผลรวมของคาคะแนนท่ีไดจากการประเมินบัณฑติ 

จำนวนบัณฑติท่ีไดรับการประเมินท้ังหมด 

 
ขอมูลประกอบ 
 จำนวนบัณฑิตที่รับการประเมินจากผูใชบัณฑิตจะตองไมนอยกวารอยละ 20 ของจำนวนบัณฑิต 
ท่ีสำเร็จการศึกษา 
 
หมายเหตุ: 

- ในกรณีหลักสูตรปรับปรุงท่ียังไมครบรอบ สถาบันอุดมศึกษาตองประเมินตัวบงช้ีท่ี 2.1 ดวย แมวาหลักสูตรน้ันจะยัง
ไมครบรอบการปรับปรุงก็ตาม โดยนำผลการดำเนินงานของหลักสูตรในรอบท่ีผานมาใชประกอบการประเมิน 

- กรณีบัณฑิตท่ีมีอาชีพอิสระ ไมตองเอามานับในการประเมินความพึงพอใจของผูใชบัณฑิต 
- ในกรณีบัณฑิตหลักสูตรนานาชาติ เปนนักศึกษาตางชาติประมาณ 90% การประเมินบัณฑิตอาจไมถึงรอยละ 20 

เนื่องจากเดินทางกลับประเทศไปแลว สามารถอนุโลมใหใชบัณฑิตที่เปนนักศึกษาชาวไทยเปนฐานในการคิด เชน  
มีนักศึกษาตางชาติ 90 คน มีนักศึกษาไทย 10 คน ใหประเมินโดยคิดจากนักศึกษาไทยจำนวน 10 คน เปนฐานท่ี 
100% 
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 ตัวบงช้ีท่ี 2.2 (ปริญญาตรี  รอยละของบัณฑิตปริญญาตรีท่ีไดงานทำหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ป 

ชนิดของตัวบงช้ี ผลลัพธ 
 
คำอธิบายตัวบงช้ี 

บัณฑิตปริญญาตรีท่ีสำเร็จการศึกษาในหลักสูตรภาคปกติ ภาคพิเศษ และภาคนอกเวลา ในสาขานั้นๆ 
ที่ไดงานทำหรือมีกิจการของตนเองที่มีรายไดประจำภายในระยะเวลา 1 ปนับจากวันที่สำเร็จการศึกษา  
เมื ่อเทียบกับบัณฑิตที ่สำเร็จการศึกษาในปการศึกษานั ้น การนับการมีงานทำนับกรณีการทำงานสุจริต 
ทุกประเภทท่ีสามารถสรางรายไดเขามาเปนประจำเพ่ือเลี้ยงชีพตนเองได การคำนวณรอยละของผูมีงานทำของ
ผูสำเร็จการศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนในภาคพิเศษหรือภาคนอกเวลา ใหคำนวณเฉพาะผูที่เปลี่ยนงานใหมหลัง
สำเร็จการศึกษาเทานั้น 
 
เกณฑการประเมิน 
 โดยการแปลงคารอยละของบัณฑิตปริญญาตรีที ่ไดงานทำหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ป 
เปนคะแนนระหวาง 0 - 5 กำหนดใหเปนคะแนนเต็ม 5 = รอยละ 100 
 
สูตรการคำนวณ 
1. คำนวณรอยละของบัณฑิตปริญญาตรีท่ีไดงานทำหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ป ตามสูตร 
 

จำนวนบัณฑติปริญญาตรีท่ีไดงานทำหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ป 
X 100 

จำนวนบัณฑติท่ีตอบแบบสำรวจท้ังหมด 

 
การคำนวณคารอยละนี้ไมนำบัณฑิตที่ศึกษาตอ เกณฑทหาร อุปสมบท และบัณฑิตที่มีงานทำแลวแตไมได
เปลี่ยนงาน มาพิจารณา 
 
2. แปลงคารอยละท่ีคำนวณไดในขอ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 
 

คะแนนท่ีได = 
คารอยละของบัณฑิตปริญญาตรีท่ีไดงานทำหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ป 

X 5 
100 

 
หมายเหตุ : 

- จำนวนบัณฑิตท่ีตอบแบบสำรวจจะตองไมนอยกวารอยละ 70 ของจำนวนบัณฑิตท่ีสำเร็จการศึกษา 
- กรณีหลักสูตรใหมไมตองประเมินตัวบงช้ีท่ี 2.1 และ 2.2 เน่ืองจากไมมีผูสำเร็จการศึกษา สำหรับหลักสูตรปรับปรุงท่ี

มีนักศึกษาเรียนอยู ตองประเมินตัวบงช้ีท่ี 2.1 และ 2.2 ดวย เน่ืองจากมีผูสำเร็จการศึกษาแลว 
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ตัวบงช้ีท่ี 2.2 (ปริญญาโท  ผลงานของนักศึกษาและผู สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโทที ่ไดรับ 
การตีพิมพหรือเผยแพร 

ชนิดของตัวบงช้ี ผลลัพธ 
 
คำอธิบายตัวบงช้ี 

การศึกษาในระดับปริญญาโทจะตองมีการคนควา คิดอยางเปนระบบ วิจัยเพื ่อหาคำตอบที ่มี 
ความนาเชื่อถือ ผูสำเร็จการศึกษาจะตองประมวลความรูเพื่อจัดทำผลงานที่แสดงถึงความสามารถในการใช
ความรูอยางเปนระบบและสามารถนำไปเผยแพรใหเปนประโยชนตอสาธารณะ ตัวบงชี้นี้จะเปนการประเมิน
คุณภาพของผลงานของผูสำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโท 
 
เกณฑการประเมิน 

โดยการแปลงคารอยละของผลรวมถวงน้ำหนักของผลงานที่ตีพิมพเผยแพรตอผูสำเร็จการศึกษาเปน
คะแนนระหวาง 0 - 5 กำหนดใหเปนคะแนนเต็ม 5 = รอยละ 40 ข้ึนไป 
 
สูตรการคำนวณ 
1. คำนวณรอยละของผลรวมถวงน้ำหนักของผลงานท่ีตีพิมพเผยแพรตอผูสำเร็จการศึกษา ตามสูตร 
 

ผลรวมถวงน้ำหนักของผลงานท่ีตพิีมพหรือเผยแพรของนักศึกษาและผูสำเรจ็การศึกษาระดับปริญญาโท 
X 100 

จำนวนผูสำเร็จการศึกษาระดับปรญิญาโทท้ังหมด 

 
2. แปลงคารอยละท่ีคำนวณไดในขอ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 
 

คะแนนท่ีได = 
รอยละของผลรวมถวงน้ำหนักของผลงานท่ีตีพิมพหรือเผยแพรตอผูสำเร็จการศึกษา 

X 5 
40 

 
หมายเหตุ : 

- การนับการตีพิมพเผยแพรผลงานของนักศึกษาและผูสำเร็จการศึกษา นับ ณ วันท่ีไดรับการตีพิมพผลงานในวารสาร
ระดับชาติหรือนานาชาติ มิไดนับจากวันท่ีไดรับการตอบรับ (Accepted  
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ระ
ดับ

หลั
กสู

ตร
 กำหนดระดับคุณภาพผลงานทางวิชาการ ดังนี้ 

คาน้ำหนัก ระดับคุณภาพ 
0.10 - บทความฉบับสมบูรณท่ีตีพิมพในลกัษณะใดลักษณะหน่ึง 

0.20 - บทความฉบับสมบูรณท่ีตีพิมพในรายงานสืบเน่ืองจากการประชุมวิชาการระดับชาต ิ

0.40 - บทความฉบับสมบูรณท่ีตีพิมพในรายงานสืบเน่ืองจากการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ 
 - ผลงานท่ีไดรับการจดอนุสิทธิบัตร 

0.60 - บทความท่ีตีพิมพในวารสารวิชาการท่ีปรากฏในฐานขอมลู TCI กลุมท่ี 2 

0.80 - บทความที่ตีพิมพในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ไมอยูในฐานขอมูล ตามประกาศ ก.พ.อ. หรือตีพิมพ
ในวารสารวิชาการท่ีปรากฏในฐานขอมูล TCI กลุมท่ี 1 

1.00 - บทความที่ตีพิมพในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ปรากฏในฐานขอมูลระดับนานาชาติตามประกาศ 
ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษา วาดวย หลักเกณฑการพิจารณาวารสารทางวิชาการ
สำหรับการเผยแพรผลงานทางวิชาการ พ.ศ. 2562 

- ผลงานท่ีไดรับการจดสิทธิบัตร 

 
การสงบทความเพื่อพิจารณาคัดเลือกใหนำเสนอในการประชุมวิชาการตองสงเปนฉบับสมบูรณ  

(Full Paper และเมื่อไดรับการตอบรับและตีพิมพแลว การตีพิมพตองตีพิมพเปนฉบับสมบูรณ ซึ่งสามารถอยู
ในรูปแบบเอกสาร หรือสื่ออิเล็กทรอนิกสได 
 

กำหนดระดับคุณภาพงานสรางสรรคดังนี้ 
คาน้ำหนัก ระดับคุณภาพ 

0.20 งานสรางสรรคท่ีมีการเผยแพรสูสาธารณะในลักษณะใดลักษณะหน่ึง หรือผานสื่ออิเล็กทรอนิกส online 
0.40 งานสรางสรรคท่ีไดรับการเผยแพรในระดับสถาบัน 
0.60 งานสรางสรรคท่ีไดรับการเผยแพรในระดับชาต ิ
0.80 งานสรางสรรคท่ีไดรับการเผยแพรในระดับความรวมมือระหวางประเทศ 
1.00 งานสรางสรรคท่ีไดรับการเผยแพรในระดับภมูิภาคอาเซียน/นานาชาติ 

ผลงานสรางสรรคทุกชิ้นตองผานการพิจารณาจากคณะกรรมการที่มีองคประกอบไมนอยกวา 3 คน 
โดยมีบุคคลภายนอกสถาบันรวมพิจารณาดวย 

 
หมายเหตุ 

1. ผลงานวิจัยที่มีชื่อนักศึกษาและอาจารยรวมกันและนับในตัวบงชี้นี้แลว สามารถนำไปนับในตัวบงชี้ผลงานทาง
วิชาการของอาจารย 

2. ผลงานของนักศึกษาและผูสำเร็จการศึกษาใหนับผลงานทุกช้ินท่ีมีการตีพิมพเผยแพรในปการประเมินน้ันๆ 
3. ในกรณีท่ีไมมีผูสำเร็จการศึกษาไมพิจารณาตัวบงช้ีน้ี 
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ตัวบงช้ีท่ี 2.2 (ปริญญาเอก  ผลงานของนักศึกษาและผู สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาเอกที่ไดรับ 
การตีพิมพหรือเผยแพร 

ชนิดของตัวบงช้ี ผลลัพธ 
 
คำอธิบายตัวบงช้ี 

การศึกษาในระดับปริญญาเอกเปนการศึกษาในระดับสูงจะตองมีการคนควา คิดอยางเปนระบบ วิจัย
เพ่ือหาประเด็นความรูใหมท่ีมีความนาเชื่อถือ เปนประโยชน ผูสำเร็จการศึกษาจะตองประมวลความรูเพ่ือจัดทำ
ผลงานที่แสดงถึงความสามารถในการใชความรูอยางเปนระบบและสามารถนำไปเผยแพรใหเปนประโยชนตอ
สาธารณะ ตัวบงชี้นี้จะเปนการประเมินคุณภาพของผลงานของผูสำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาเอก 
 
เกณฑการประเมิน 

โดยการแปลงคารอยละของผลรวมถวงน้ำหนักของผลงานที่ตีพิมพเผยแพรตอผูสำเร็จการศึกษาเปน
คะแนนระหวาง 0 - 5 กำหนดใหเปนคะแนนเต็ม 5 = รอยละ 80 ข้ึนไป 
 
สูตรการคำนวณ 
1. คำนวณรอยละของผลรวมถวงน้ำหนักของผลงานท่ีตีพิมพเผยแพรตอผูสำเร็จการศึกษา ตามสูตร 
 

ผลรวมถวงน้ำหนักของผลงานท่ีตพิีมพหรือเผยแพรของนักศึกษาและผูสำเรจ็การศึกษาระดับปริญญาเอก 
X 100 

จำนวนผูสำเร็จการศึกษาระดับปรญิญาเอกท้ังหมด 

 
2. แปลงคารอยละท่ีคำนวณไดในขอ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 
 

คะแนนท่ีได = 
รอยละของผลรวมถวงน้ำหนักของผลงานท่ีตีพิมพหรือเผยแพรตอผูสำเร็จการศึกษา 

X 5 
80 

 
หมายเหตุ : 

- การนับการตีพิมพเผยแพรผลงานของนักศึกษาและผูสำเร็จการศึกษา นับ ณ วันท่ีไดรับการตีพิมพผลงานในวารสาร
ระดับชาติหรือนานาชาติ มิไดนับจากวันท่ีไดรับการตอบรับ (Accepted  
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ระ
ดับ

หลั
กสู

ตร
 กำหนดระดับคุณภาพผลงานทางวิชาการ ดังนี้ 

คาน้ำหนัก ระดับคุณภาพ 
0.20 - บทความฉบับสมบูรณท่ีตีพิมพในรายงานสืบเน่ืองจากการประชุมวิชาการระดับชาต ิ

0.40 - บทความฉบับสมบูรณท่ีตีพิมพในรายงานสืบเน่ืองจากการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ  
- ผลงานท่ีไดรับการจดอนุสิทธิบัตร 

0.60 - บทความท่ีตีพิมพในวารสารวิชาการท่ีปรากฏในฐานขอมลู TCIกลุมท่ี 2 

0.80 - บทความท่ีตีพิมพในวารสารวิชาการระดับนานาชาติท่ีอยูในฐานขอมูล ตามประกาศ ก.พ.อ. หรือตีพิมพใน
วารสารวิชาการท่ีปรากฏในฐานขอมูล TCI กลุมท่ี 1 

1.00 - บทความท่ีตีพิมพในวารสารวิชาการระดับนานาชาติท่ีปรากฏในฐานขอมูลระดับนานาชาตติามประกาศ 
ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษาวาดวย หลักเกณฑการพิจารณาวารสารทางวิชาการ
สำหรับการเผยแพรผลงานทางวิชาการ พ.ศ. 2562 

- ผลงานท่ีไดรับการจดสิทธิบัตร 

 
การสงบทความเพื่อพิจารณาคัดเลือกใหนำเสนอในการประชุมวิชาการตองสงเปนฉบับสมบูรณ  

(Full Paper และเมื่อไดรับการตอบรับและตีพิมพแลว การตีพิมพตองตีพิมพเปนฉบับสมบูรณซึ่งสามารถอยู
ในรูปแบบเอกสาร หรือสื่ออิเล็กทรอนิกสได 
 

กำหนดระดับคุณภาพงานสรางสรรค ดังนี้ 
คาน้ำหนัก ระดับคุณภาพ 

0.20 งานสรางสรรคท่ีมีการเผยแพรสูสาธารณะในลักษณะใดลักษณะหน่ึง หรือผานสื่ออิเล็กทรอนิกส online 
0.40 งานสรางสรรคท่ีไดรับการเผยแพรในระดับสถาบัน 
0.60 งานสรางสรรคท่ีไดรับการเผยแพรในระดับชาติ 
0.80 งานสรางสรรคท่ีไดรับการเผยแพรในระดับความรวมมือระหวางประเทศ 
1.00 งานสรางสรรคท่ีไดรับการเผยแพรในระดับภูมิภาคอาเซียน/นานาชาติ 

ผลงานสรางสรรคทุกชิ้นตองผานการพิจารณาจากคณะกรรมการที่มีองคประกอบไมนอยกวา 3 คน  
โดยมีบุคคลภายนอกสถาบันรวมพิจารณาดวย 
 
หมายเหตุ 

1. ผลงานวิจัยที่มีชื่อนักศึกษาและอาจารยรวมกันและนับในตัวบงชี้นี้แลว สามารถนำไปนับในตัวบงชี้ผลงานทาง
วิชาการของอาจารย 

2. ผลงานของนักศึกษาและผูสำเร็จการศึกษาใหนับผลงานทุกช้ินท่ีมีการตีพิมพเผยแพรในปการประเมินน้ันๆ 
3. ในกรณีท่ีไมมีผูสำเร็จการศึกษาไมพิจารณาตัวบงช้ีน้ี 
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องคประกอบที่ 3   นักศึกษา 
 

ความสำเร็จของการจัดการศึกษาข้ึนอยูกับปจจัยสำคัญปจจัยหนึ่ง คือ นักศึกษา ระบบประกันคุณภาพ
นักศึกษา ตองใหความสำคัญกับการรับหรือคัดเลือกนักศึกษาเขาศึกษาในหลักสูตร ซ่ึงตองเปนระบบท่ีสามารถ
คัดเล ือกนักศึกษาที ่ม ีค ุณสมบัต ิและความพรอมในการเร ียนในหลักส ูตรจนสำเร ็จการศึกษา และ 
การสงเสริมพัฒนานักศึกษาใหมีความพรอมทางการเรียน และมีกิจกรรมการพัฒนาในรูปแบบตางๆ เพื่อให
นักศึกษามีความรูความสามารถตามหลักสูตร มีทักษะการเรียนรูในศตวรรษที่ 21 และสำหรับหลักสูตรระดับ
บัณฑิตศึกษามีทักษะการวิจัยท่ีสามารถสรางองคความรูได 

ทักษะที่จำเปนสำหรับการเรียนรูในศตวรรษที่ 21 ประกอบดวย 4 กลุมหลัก ไดแก (1 กลุมวิชาหลัก 
(Core Subjects (2 กลุมทักษะชีวิตและอาชีพ ( Life and Career Skills (3 กลุมทักษะการเรียนรูและ
นว ัตกรรม (Learning and Innovation Skills และ (4 กล ุ มท ักษะสารสนเทศ ส ื ่อและเทคโนโลยี  
(Information, Media, and Technology Skills  

ทักษะสำคัญท่ีคนสวนใหญใหความสำคัญมาก คือ 
1 กลุมทักษะการเรียนรูและนวัตกรรม ไดแก ( 1 การคิดเชิงวิพากษและการแกปญหา ( Critical 

Thinking and Problem Solving ( 2 นว ัตกรรมและการสร  างสรรค   ( Creativity and Innovation  
(3 การสื่อสารและความรวมมือกัน ( Communication and Collaboration  

2 กลุ มทักษะสารสนเทศ สื ่อ และเทคโนโลยี (Information, Media and Technology Skills 
ประกอบดวย การรูสารสนเทศ (Information Literacy การรูสื ่อ ( Media Literacy และการรู ICT (ICT 
Literacy  

3 กลุมทักษะชีวิตและอาชีพ ( Life and Career Skills ประกอบดวยความสามารถในการปรับตัว
และยืดหยุน (Flexibility and Adaptability ความคิดริเริ ่มและการเรียนรู ไดดวยตนเอง ( Initiative and 
Self-Direction ปฏิสัมพันธทางสังคมและขามวัฒนธรรม ( Social and Cross – Cultural Interaction  
ความรับผิดชอบและความสามารถผลิตผลงาน (Accountability and Productivity ความเปนผู นำและ
รับผิดชอบตอสังคม (Leadership and Social Responsibility  

 
การประกันคุณภาพหลักสูตรในองคประกอบดานนักศึกษา เริ่มดำเนินการตั้งแตระบบการรับนักศึกษา 

การสงเสริมและพัฒนานักศึกษา และผลลัพธที่เกิดขึ้นกับนักศึกษาภายใตกระบวนการดำเนินการดังกลาว  
ใหพิจารณาจากตัวบงชี้ ดังตอไปนี้ 

ตัวบงชี้ท่ี  3.1 การรับนักศึกษา 
ตัวบงชี้ท่ี  3.2 การสงเสริมและพัฒนานักศึกษา 
ตัวบงชี้ท่ี  3.3 ผลท่ีเกิดกับนักศึกษา 
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ระ
ดับ

หลั
กสู

ตร
 ตัวบงช้ีท่ี 3.1 การรับนักศึกษา 

ชนิดของตัวบงช้ี กระบวนการ 
 
คำอธิบายตัวบงช้ี 

คุณสมบัติของนักศึกษาที่รับเขาศึกษาในหลักสูตรเปนปจจัยพื้นฐานของความสำเร็จ แตละหลักสูตร 
จะมีแนวคิดปรัชญาในการออกแบบหลักสูตร ซ่ึงจำเปนตองมีการกำหนดคุณสมบัติของนักศึกษาท่ีสอดคลองกับ
ลักษณะธรรมชาติของหลักสูตร การกำหนดเกณฑที ่ใชในการคัดเลือกตองมีความโปรงใส ชัดเจน และ
สอดคลองกับคุณสมบัติของนักศึกษาท่ีกำหนดในหลักสูตร มีเครื่องมือท่ีใชในการคัดเลือก ขอมูล หรือวิธีการคัด
นักศึกษาใหไดนักศึกษาที่มีความพรอมทางปญญา สุขภาพกายและจิต ความมุงมั่นที่จะเรียน และมีเวลาเรียน
เพียงพอ เพ่ือใหสามารถสำเร็จการศึกษาไดตามระยะเวลาท่ีหลักสูตรกำหนด 

ในการรายงานการดำเนินงานตามตัวบงชี้นี ้ ใหอธิบายกระบวนการหรือแสดงผลการดำเนินงาน 
อยางนอยใหครอบคลุมประเด็นตอไปนี้ 

- การรับนักศึกษา 
- การเตรียมความพรอมกอนเขาศึกษา 
 
ในการประเม ิน เ พ่ือให ทราบว าอย ู  ในระด ับคะแนนใด ให พ ิจารณาในภาพรวมของ 

ผลการดำเนินงานท้ังหมด ท่ีทำใหไดนักศึกษาท่ีมีความพรอมท่ีจะเรียนในหลักสูตร 
 

เกณฑการประเมิน 
0 1 2 3 4 5 

 ไมมีระบบ 
 ไมมีกลไก 
 ไมมีแนวคิดใน

การกำกับ
ติดตามและ
ปรับปรุง 

 ไมมีขอมูล
หลักฐาน 

 มีระบบ มีกลไก 
 ไมมีการนำ

ระบบ กลไกไปสู
การปฏิบัติ/
ดำเนินงาน 

 มีระบบ มีกลไก 
 มีการนำระบบ 

กลไกไปสูการ
ปฏิบัติ/
ดำเนินงาน 

 มีการประเมิน
กระบวนการ 

 ไมมีการ
ปรับปรุง/พัฒนา
กระบวนการ 

 มีระบบ มีกลไก 
 มีการนำระบบ 

กลไกไปสูการ
ปฏิบัติ/ดำเนินงาน 

 มีการประเมิน
กระบวนการ 

 มีการปรับปรุง/
พัฒนา
กระบวนการจาก
ผลการประเมิน 

 มีระบบ มีกลไก 
 มีการนำระบบ กลไกไปสู

การปฏิบัติ/ดำเนินงาน 
 มีการประเมิน

กระบวนการ 
 มีการปรับปรุง/พัฒนา

กระบวนการจากผล 
การประเมิน 

 มีผลจากการปรับปรุง
เห็นชัดเจนเปนรูปธรรม 

 มีระบบ มีกลไก 
 มีการนำระบบกลไกไปสู

การปฏิบัติ/ดำเนินงาน 
 มีการประเมินกระบวนการ 
 มีการปรับปรุง/พัฒนา

กระบวนการจากผลการ
ประเมิน 

 มีผลจากการปรับปรุงเห็น
ชัดเจนเปนรูปธรรม 

 มีแนวทางปฏิบัติที่ดี โดยมี
หลักฐานเชิงประจักษยืนยัน 
และกรรมการผูตรวจ
ประเมินสามารถใหเหตุผล
อธิบายการเปนแนวปฏิบัติ
ที่ดีไดชัดเจน 
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ตัวบงช้ีท่ี 3.2 การสงเสริมและพัฒนานักศึกษา 
ชนิดของตัวบงช้ี กระบวนการ 
 
คำอธิบายตัวบงช้ี 

ในชวงปแรกของการศึกษา ตองมีกลไกในการพัฒนาความรูพื้นฐานหรือการเตรียมความพรอมทาง 
การเรียนแกนักศึกษา เพ่ือใหมีความสามารถในการเรียนรูระดับอุดมศึกษาไดอยางมีความสุข อัตราการลาออก
กลางคันนอย ในระหวางการศึกษามีการจัดกิจกรรมการพัฒนาความรูความสามารถในรูปแบบตางๆ ท้ัง
กิจกรรมในหองเรียนและนอกหองเรียน มีกิจกรรมเสริมสรางความเปนพลเมืองดีที ่มีจิตสำนึกสาธารณะ  
มีการวางระบบการดูแลใหคำปรึกษาจากอาจารยที ่ปรึกษาวิชาการ (ระดับปริญญาตรี โท เอก ระบบ  
การปองกันหรือการบริหารจัดการความเสี่ยงของนักศึกษา เพื่อใหสามารถสำเร็จการศึกษาไดตามระยะเวลาท่ี
หลักสูตรกำหนด รวมทั้งการสงเสริมการเผยแพรผลงานวิชาการของนักศึกษา การสรางโอกาสการเรียนรูท่ี
สงเสริมการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและทักษะการเรียนรูในศตวรรษท่ี 21 ใหไดมาตรฐานสากล 

ในการรายงานการดำเนินงานตามตัวบงชี้นี ้ ใหอธิบายกระบวนการหรือแสดงผลการดำเนินงาน 
อยางนอยใหครอบคลุมประเด็นตอไปนี้ 

- การควบคุมการดูแลการใหคำปรึกษาวิชาการและแนะแนวแกนักศึกษาปริญญาตรี 
- การควบคุมการดูแลการใหคำปรึกษาวิทยานิพนธ แกบัณฑิตศึกษา 
- การพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและการเสริมสรางทักษะการเรียนรูในศตวรรษท่ี 21 
 
ในการประเม ิน เพ ื ่ อให ทราบว าอย ู  ในระด ับคะแนนใด ให พ ิจารณาในภาพรวมของ 

ผลการดำเนินงานท้ังหมด ท่ีทำใหนักศึกษาเรียนอยางมีความสุขและมีทักษะท่ีจำเปนตอการประกอบอาชีพ
ในอนาคต 

 

เกณฑการประเมิน 
0 1 2 3 4 5 

 ไมมีระบบ 
 ไมมีกลไก 
 ไมมีแนวคิด

ในการกำกับ
ติดตามและ
ปรับปรุง 

 ไมมีขอมูล
หลักฐาน 

 มีระบบ มีกลไก 
 ไมมีการนำ

ระบบ กลไก
ไปสูการปฏิบัติ/
ดำเนินงาน 

 มีระบบ มีกลไก 
 มีการนำระบบ 

กลไกไปสูการ
ปฏิบัติ/
ดำเนินงาน 

 มีการประเมิน
กระบวนการ 

 ไมมีการปรับปรุง/
พัฒนา
กระบวนการ 

 มีระบบ มีกลไก 
 มีการนำระบบ 

กลไกไปสูการ
ปฏิบัติ/
ดำเนินงาน 

 มีการประเมิน
กระบวนการ 

 มีการปรับปรุง/
พัฒนา
กระบวนการจาก
ผลการประเมิน 

 มีระบบ มีกลไก 
 มีการนำระบบ กลไกไปสู

การปฏิบัติ/ดำเนินงาน 
 มีการประเมิน

กระบวนการ 
 มีการปรับปรุง/พัฒนา

กระบวนการจากผลการ
ประเมิน 

 มีผลจากการปรับปรุง
เห็นชัดเจนเปนรูปธรรม 

 มีระบบ มีกลไก 
 มีการนำระบบกลไกไปสู

การปฏิบัติ/ดำเนินงาน 
 มีการประเมินกระบวนการ 
 มีการปรับปรุง/พัฒนา

กระบวนการจากผลการ
ประเมิน 

 มีผลจากการปรับปรุงเห็น
ชัดเจนเปนรูปธรรม 

 มีแนวทางปฏิบัติที่ดี โดยมี
หลักฐานเชิงประจักษยืนยัน 
และกรรมการผูตรวจ
ประเมินสามารถใหเหตุผล
อธิบายการเปนแนวปฏิบัติ
ที่ดีไดชัดเจน 
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ระ
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หลั
กสู
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 ตัวบงช้ีท่ี 3.3  ผลท่ีเกิดกับนักศึกษา 

ชนิดของตัวบงช้ี ผลลัพธ 
 
คำอธิบายตัวบงช้ี 

ผลการประกันคุณภาพควรทำใหนักศึกษามีความพรอมทางการเรียน มีอัตราการคงอยูของนักศึกษาใน
หลักสูตรสูง อัตราการสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรสูง นักศึกษามีความพึงพอใจตอหลักสูตร และผล 
การจัดการขอรองเรียนของนักศึกษา 

ในการรายงานการดำเนินงานตามตัวบงชี้นี้ ใหอธิบายกระบวนการหรือแสดงผลการดำเนินงานใน
ประเด็นตอไปนี้ 

- การคงอยู 
- การสำเร็จการศึกษา 
- ความพึงพอใจและผลการจัดการขอรองเรียนของนักศึกษา 

 
หมายเหตุ : 

- การประเมินความพึงพอใจของนักศึกษา เปนการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาตอกระบวนท่ีดำเนินการใหกับ
นักศึกษาตามกิจกรรมในตัวบงช้ีท่ี 3.1 และ 3.2 

- อัตราการคงอยูของนักศึกษา คิดจากนักศึกษาที่เขาในแตละรุน ลบดวยจำนวนนักศึกษาที่ออกทุกกรณีนับถึงสิ้นป
การศึกษาที่ประเมิน ยกเวน การเสยีชีวิต การยายสถานที่ทำงานของนักศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา คิดเปนรอยละ
ของจำนวนท่ีรับเขาในแตละรุนท่ีมีบัณฑิตสำเร็จการศึกษาแลว 

- การคิดรอยละของจำนวนนักศึกษาท่ียังคงอยูของแตละรุน 

 
ตัวอยางการคำนวณหลักสูตร 4 ป 

ปการศึกษา 
จำนวนรับเขา 
 

จำนวนสำเร็จการศึกษาตามหลักสตูร  จำนวนที่ลาออกและคัดชื่อออก
สะสมจนถึงสิ้นปการศึกษา 2562 

 
2560 2561 2562 

2557  X    
2558   X   
2559    X  

 

  อัตราการสำเร็จการศึกษา  =



x100 

  อัตราการคงอยู= 
 - 


 x 100 
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เกณฑการประเมิน 
0 1 2 3 4 5 

 ไมมีการ
รายงานผลการ
ดำเนินงาน 

 มีการรายงาน
ผลการ
ดำเนินงานใน
บางเร่ือง 

 มีการรายงานผล
การดำเนินงาน
ครบทุกเร่ืองตาม
คำอธิบายใน 
ตัวบงชี้ 

 มีการรายงานผลการ
ดำเนินงานครบทุก
เร่ืองตามคำอธิบาย
ในตัวบงชี้ 

 มีแนวโนมผลการ
ดำเนินงานที่ดีขึ้นใน
บางเร่ือง 

 มีการรายงานผลการ
ดำเนินงานครบทุก
เร่ืองตามคำอธิบาย
ในตัวบงชี้ 

 มีแนวโนมผลการ
ดำเนินงานที่ดีขึ้นใน
ทุกเร่ือง 

 มีการรายงานผลการ
ดำเนินงานครบทุกเร่ือง
ตามคำอธิบายในตัวบงชี้ 

 มีแนวโนมผลการ
ดำเนินงานที่ดีขึ้นในทุก
เร่ือง 

 มีผลการดำเนินงานที่โดด
เดน เทียบเคียงกับ
หลักสูตรนั้นในสถาบันกลุม
เดียวกันโดยมีหลักฐานเชิง
ประจักษยืนยัน และ
กรรมการผูตรวจประเมิน
สามารถใหเหตุผลอธิบาย
วาเปนผลการดำเนินงานที่
โดดเดนอยางแทจริง 
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ระ
ดับ

หลั
กสู

ตร
 องคประกอบที่ 4   อาจารย 

 
อาจารยเปนปจจัยปอนที่สำคัญของการผลิตบัณฑิต ผูเกี ่ยวของตองมีการออกแบบระบบประกัน 

การบริหารและพัฒนาอาจารย เพื่อใหไดอาจารยที่มีคุณภาพเหมาะสม มีคุณสมบัติสอดคลองกับสภาพบริบท 
ปรัชญา วิสัยทัศนของสถาบัน และของหลักสูตร และมีการสงเสริมใหอาจารยมีความรักในองคกรและ 
การปฏิบัติงานตามวิชาชีพ ผูบริหารตองมีการกำหนดนโยบาย แผนระยะยาว และกิจกรรมการดำเนินงาน 
ตลอดจนการกำกับดูแล และการพัฒนาคุณภาพอาจารย การวางระบบประกันคุณภาพอาจารย เปน 
การดำเนินงานเพื่อใหไดอาจารยที่มีคุณสมบัติทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพที่เปนไปตามเกณฑมาตรฐาน
หลักสูตรท่ีกำหนดโดยสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา และมีพัฒนาการเพ่ิมยิ่งข้ึนดวยการวางแผนและ
การลงทุนงบประมาณและทรัพยากร เพ่ือใหอัตรากำลังอาจารยมีจำนวนเหมาะสมกับจำนวนนักศึกษาท่ีรับเขา
ในหลักสูตร มีจำนวนอาจารยที่มีความรู ความเชี่ยวชาญทางสาขาวิชาของหลักสูตร และมีประสบการณท่ี
เหมาะสมกับการผลิตบัณฑิต อันสะทอนจากวุฒิการศึกษา ตำแหนงทางวิชาการ และความกาวหนาในการผลิต
ผลงานทางวิชาการอยางตอเนื่อง 

 
องคประกอบดานอาจารย เริ่มดำเนินการตั้งแตการบริหารและพัฒนาอาจารย คุณภาพอาจารยและ

ผลลัพธท่ีเกิดกับอาจารย ใหพิจารณาจากตัวบงชี้ ดังตอไปนี้ 
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

อาจารยที่สอดคลองกับสภาพบริบท ปรัชญา วิสัยทัศนของสถาบัน และของหลักสูตร มีกลไกการคัดเลือก
อาจารยท่ีเหมาะสม โปรงใส นอกจากนี้ตองมีระบบการบริหารอาจารย โดยการกำหนดนโยบาย แผนระยะยาว 
เพื่อใหไดอาจารยที่มีคุณสมบัติทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพที่เปนไปตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรที่กำหนด
โดยสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา และระบบการสงเสริมและพัฒนาอาจารย มีการวางแผนและ 
การลงทุนงบประมาณและทรัพยากรและกิจกรรมการดำเนินงาน ตลอดจนการกำกับดูแล และการพัฒนา
คุณภาพอาจารย 

ในการรายงานการดำเนินงานตามตัวบงชี้นี้ ใหอธิบายกระบวนการหรือแสดงผลการดำเนินงานอยาง
นอยใหครอบคลุมประเด็นตอไปนี้ 

-  ระบบการรับและแตงตั้งอาจารยประจำหลักสูตร 
-  ระบบการบริหารอาจารย 
-  ระบบการสงเสริมและพัฒนาอาจารย 
 

ในการประเม ินเพ ื ่อให ทราบวาอย ู  ในระด ับคะแนนใด ให พ ิจารณาในภาพรวมของผล 
การดำเนินงานทั้งหมดที่ทำใหหลักสูตรมีอาจารยที่มีคุณสมบัติเหมาะสมทั้งในดานวุฒิการศึกษาและ
ตำแหนงทางวิชาการเปนไปตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรอยางตอเนื่อง และมีการสงเสริมใหมีการเพ่ิมพูน
ความรูความสามารถของอาจารยเพ่ือสรางความเขมแข็งทางวิชาการของหลักสูตร 

 

เกณฑการประเมิน 
0 1 2 3 4 5 

 ไมมีระบบ 
 ไมมีกลไก 
 ไมมีแนวคิดใน

การกำกับ
ติดตามและ
ปรับปรุง 

 ไมมีขอมูล
หลักฐาน 

 มีระบบ มีกลไก 
 ไมมีการนำ

ระบบ กลไก
ไปสูการปฏิบัติ/
ดำเนินงาน 

 มีระบบ มีกลไก 
 มีการนำระบบ 

กลไกไปสูการ
ปฏิบัติ/ดำเนินงาน 

 มีการประเมิน
กระบวนการ 

 ไมมีการปรับปรุง/
พัฒนากระบวนการ 

 มีระบบ มีกลไก 
 มีการนำระบบ 

กลไกไปสูการ
ปฏิบัติ/ดำเนินงาน 

 มีการประเมิน
กระบวนการ 

 มีการปรับปรุง/
พัฒนา
กระบวนการจาก
ผลการประเมิน 

 มีระบบ มีกลไก 
 มีการนำระบบ กลไก

ไปสูการปฏิบัติ/
ดำเนินงาน 

 มีการประเมิน
กระบวนการ 

 มีการปรับปรุง/พัฒนา
กระบวนการจากผล
การประเมิน 

 มีผลจากการปรับปรุง
เห็นชัดเจนเปน
รูปธรรม 

 มีระบบ มีกลไก 
 มีการนำระบบกลไกไปสู

การปฏิบัติ/ดำเนินงาน 
 มีการประเมินกระบวนการ 
 มีการปรับปรุง/พัฒนา

กระบวนการจากผลการ
ประเมิน 

 มีผลจากการปรับปรุงเห็น
ชัดเจนเปนรูปธรรม 

 มีแนวทางปฏิบัติที่ดี โดยมี
หลักฐานเชิงประจักษยืนยัน 
และกรรมการผูตรวจ
ประเมินสามารถใหเหตุผล
อธิบายการเปนแนวปฏิบัติ
ที่ดีไดชัดเจน 
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ระ
ดับ

หลั
กสู

ตร
 ตัวบงช้ีท่ี 4.2 คุณภาพอาจารย 

ชนิดของตัวบงช้ี ปจจัยนำเขา 
 
คำอธิบายตัวบงช้ี 

การสงเสริมและพัฒนาอาจารยตองทำใหอาจารยในหลักสูตรมีคุณสมบัติที่เหมาะสมและเพียงพอ  
โดยทำใหอาจารยมีความรู ความเชี่ยวชาญทางสาขาวิชาที่เปดใหบริการ และมีประสบการณที่เหมาะสมกับ 
การผลิตบัณฑิต อันสะทอนจากวุฒิการศึกษา ตำแหนงทางวิชาการ และความกาวหนาในการผลิตผลงาน 
ทางวิชาการอยางตอเนื่อง 

ประเด็นในการพิจารณาตัวบงชี้นี้จะประกอบดวย 
- รอยละของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอก 
- รอยละของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรท่ีดำรงตำแหนงทางวิชาการ 
- ผลงานทางวิชาการของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร 
- จำนวนบทความของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรปริญญาเอกที่ไดรับการอางอิงในฐานขอมูล TCI 
และ Scopus ตอจำนวนอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร 

 
รอยละของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอก 

การศึกษาระดับอุดมศึกษาถือเปนการศึกษาระดับสูงสุดที่ตองการบุคลากรที่มีความรูความสามารถ
และความลุมลึกทางวิชาการ เพ่ือปฏิบัติพันธกิจสำคัญของสถาบันในการผลิตบัณฑิต ศึกษาวิจัยเพ่ือการติดตาม
ความกาวหนาทางวิชาการและการพัฒนาองคความรู  ดังนั ้นหลักสูตรจึงควรมีอาจารยที ่มีระดับคุณวุฒิ 
ทางการศึกษาที่ตรงหรือสัมพันธกับหลักสูตรท่ีเปดสอนในสัดสวนที่เหมาะสมกับพันธกิจหรือจุดเนนของ
หลักสูตรนั้นๆ 
 
เกณฑการประเมิน 

โดยการแปลงคารอยละของอาจารยผู ร ับผิดชอบหลักสูตรที ่มีคุณวุฒิปริญญาเอกเปนคะแนน 
ระหวาง 0 – 5 

หลักสูตรระดับปริญญาตรี 
คารอยละของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอก 
ท่ีกำหนดใหเปนคะแนนเต็ม 5 = รอยละ 20 ข้ึนไป 
หลักสูตรระดับปริญญาโท 
คารอยละของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอก 
ท่ีกำหนดใหเปนคะแนนเต็ม 5 = รอยละ 60 ข้ึนไป 
หลักสูตรระดับปริญญาเอก 
คารอยละของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอก 
ท่ีกำหนดใหเปนคะแนนเต็ม 5 = รอยละ 100 
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สูตรการคำนวณ 
1. คำนวณคารอยละของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรท่ีมีวุฒิปริญญาเอก ตามสูตร 
 

จำนวนอาจารยผูรับผิดชอบหลักสตูรท่ีมีคณุวุฒิปรญิญาเอก 
X 100 

จำนวนอาจารยผูรับผิดชอบหลักสตูรท้ังหมด 

2. แปลงคารอยละท่ีคำนวณไดในขอ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 
 

คะแนนท่ีได  = 
รอยละของอาจารยผูรับผดิชอบหลักสูตรท่ีมีคณุวุฒิปรญิญาเอก 

X 5 
รอยละของอาจารยผูรับผดิชอบหลักสูตรท่ีมีคณุวุฒิปรญิญาเอกท่ีไดคะแนนเตม็ 5 

 
หมายเหตุ 

คุณวุฒิปริญญาเอก พิจารณาจากระดับคุณวุฒิที่ไดรับหรือเทียบเทาตามหลักเกณฑการพิจารณาคุณวุฒิของ
กระทรวงศึกษาธิการ กรณีที่มีการปรับวุฒิการศึกษาใหมีหลักฐานการสำเร็จการศึกษาภายในรอบปการศึกษานั้น ทั้งนี้อาจใช
คุณวุฒิอื ่นเทียบเทาคุณวุฒิปริญญาเอกไดสำหรับกรณีที ่บางสาขาวิชาชีพมีคุณวุฒิอื ่นที ่เหมาะสมกวา ทั ้งนี ้ตองไดรับ 
ความเห็นชอบจากคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

 
รอยละของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรท่ีดำรงตำแหนงทางวิชาการ 

สถาบันอุดมศึกษาถือเปนขุมปญญาของประเทศ และมีความรับผิดชอบท่ีจะตองสงเสริมใหอาจารยใน
สถาบันทำการศึกษาวิจัยเพื ่อแสวงหาและพัฒนาองคความรู ในศาสตรสาขาวิชาตางๆ อยางตอเนื ่อง  
เพื่อนำไปใชในการเรียนการสอน รวมทั้งการแกไขปญหาและพัฒนาประเทศ การดำรงตำแหนงทางวิชาการ
เปนสิ่งสะทอนการปฏิบัติงานดังกลาวของอาจารยตามพันธกิจของหลักสูตร 
 
เกณฑการประเมิน 

โดยการแปลงคารอยละของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรที่ดำรงตำแหนงทางวิชาการเปนคะแนน
ระหวาง 0 – 5 

หลักสูตรระดับปริญญาตรี 
คารอยละของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรท่ีดำรงตำแหนงผูชวยศาสตราจารย รองศาสตราจารยและ
ศาสตราจารย รวมกันท่ีกำหนดใหเปนคะแนนเต็ม 5 = รอยละ 60 ข้ึนไป 
หลักสูตรระดับปริญญาโท 
คารอยละของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรท่ีดำรงตำแหนงผูชวยศาสตราจารย รองศาสตราจารยและ
ศาสตราจารย รวมกันท่ีกำหนดใหเปนคะแนนเต็ม 5 = รอยละ 80 ข้ึนไป 
หลักสูตรระดับปริญญาเอก 
คารอยละของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรท่ีดำรงตำแหนงผูชวยศาสตราจารย รองศาสตราจารยและ
ศาสตราจารย รวมกันท่ีกำหนดใหเปนคะแนนเต็ม 5 = รอยละ 100 
 

สูตรการคำนวณ 
1. คำนวณคารอยละของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรท่ีดำรงตำแหนงทางวิชาการ ตามสูตร 
 

จำนวนอาจารยผูรับผิดชอบหลักสตูรท่ีดำรงตำแหนงทางวิชาการ 
X 100 

จำนวนอาจารยผูรับผิดชอบหลักสตูรท้ังหมด 
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 2. แปลงคารอยละท่ีคำนวณไดในขอ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 

 

คะแนนท่ีได = 
รอยละของอาจารยผูรับผดิชอบหลักสูตรท่ีดำรงตำแหนงทางวิชาการ 

X 5 รอยละของอาจารยผูรับผดิชอบหลักสูตรท่ีดำรงตำแหนงทางวิชาการท่ีกำหนดใหเปนคะแนนเตม็ 5 

 
ผลงานทางวิชาการของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร 

ผลงานวิชาการเปนขอมูลที่สำคัญในการแสดงใหเห็นวาอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรไดสรางสรรคข้ึน
เพื่อแสดงใหเห็นถึงความกาวหนาทางวิชาการและการพัฒนาองคความรูอยางตอเนื่อง เปนผลงานที่มีคุณคา 
สมควรสงเสริมใหมีการเผยแพรและนำไปใชประโยชนทั้งเชิงวิชาการและการแขงขันของประเทศ ผลงาน
วิชาการอยูในรูปของบทความวิจัยหรือบทความวิชาการที่ตีพิมพในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ
ระดับชาติ หรือระดับนานาชาติ ตีพิมพในวารสารวิชาการระดับชาติหรือระดับนานาชาติ ผลงานไดรับ 
การจดอนุสิทธิบัตรหรือสิทธิบัตร หรือเปนผลงานวิชาการรับใชสังคมที่ผานการประเมินตำแหนงทางวิชาการ
แลว ผลงานวิจัยที่หนวยงานหรือองคกรระดับชาติวาจางใหดำเนินการ ตำราหรือหนังสือที่ใชในการขอผลงาน
ทางวิชาการและผานการพิจารณาตามเกณฑการขอตำแหนงทางวิชาการแลว รวมทั้งงานสรางสรรคตางๆ  
โดยมีวิธีการคิดดังนี้ 

 
เกณฑการประเมิน 

หลักสูตรระดับปริญญาตรี 
คารอยละของผลรวมถวงน้ำหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร 
ท่ีกำหนดใหเปนคะแนนเต็ม 5 = รอยละ 20 ข้ึนไป 
หลักสูตรระดับปริญญาโท 
คารอยละของผลรวมถวงน้ำหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร 
ท่ีกำหนดใหเปนคะแนนเต็ม 5 = รอยละ 40 ข้ึนไป 
หลักสูตรระดับปริญญาเอก 
คารอยละของผลรวมถวงน้ำหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร 
ท่ีกำหนดใหเปนคะแนนเต็ม 5 = รอยละ 60 ข้ึนไป 

 
สูตรการคำนวณ 
1. คำนวณคารอยละของผลรวมถวงน้ำหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรตามสูตร 
 

ผลรวมถวงน้ำหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารยผูรับผดิชอบหลักสูตร 
X 100 

จำนวนอาจารยผูรับผิดชอบหลักสตูรท้ังหมด 

 
2. แปลงคารอยละท่ีคำนวณไดในขอ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 
 

คะแนนท่ีได = 
รอยละของผลรวมถวงน้ำหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารยผูรบัผิดชอบหลักสูตร 

X 5 รอยละของผลรวมถวงน้ำหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารยผูรบัผิดชอบหลักสูตร 
ท่ีกำหนดใหเปนคะแนนเต็ม 5 
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กำหนดระดับคุณภาพผลงานทางวิชาการ ดังนี้ 

คาน้ำหนัก ระดับคุณภาพ 

0.20 - บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณท่ีตีพิมพในรายงานสืบเน่ืองจากการประชุม
วิชาการระดับชาต ิ

- มีการยื่นจดอนุสิทธิบัตร 
0.40 - บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณท่ีตีพิมพในรายงานสืบเน่ืองจากการประชุม 

วิชาการระดับนานาชาต ิ
- มีการยื่นจดสิทธิบัตร 

0.60 - บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณท่ีตีพิมพในรายงานสืบเน่ืองจาก 
การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ท่ีไดตีพิมพเผยแพรในฐานขอมูลระดับนานาชาต ิ
ตามประกาศ ก.พ.อ. 

- บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณท่ีตีพิมพในวารสารทางวิชาการ 
ท่ีปรากฏในฐานขอมูล TCI กลุมท่ี 2 

- มีการจดแจงลิขสิทธ์ิ 
0.80 - ผลงานท่ีไดรับการจดอนุสิทธิบัตร 

- บทความวิจัยหรือบทความวิชาการท่ีตีพิมพในวารสารทางวิชาการระดับนานาชาติท่ีไมอยูใน
ฐานขอมูลตามประกาศ ก.พ.อ. หรือตีพิมพในวารสารวิชาการท่ีปรากฏในฐานขอมูล TCI กลุมท่ี 1 

1.00 - บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณท่ีตีพิมพในวารสารทางวิชาการ 
ระดับนานาชาติท่ีปรากฏในฐานขอมูลระดับนานาชาตติามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบ
คณะกรรมการการอุดมศึกษา วาดวยหลักเกณฑการพิจารณาวารสาร 
ทางวิชาการสำหรับการเผยแพรผลงานทางวิชาการ พ.ศ. 2562  

- ผลงานวิจัยท่ีหนวยงานหรือองคกรระดับชาติวาจางใหดำเนินการ 
- ผลงานคนพบพันธุพืช พันธุสัตว ท่ีคนพบใหมและไดรับการจดทะเบียน 
- ตำราหรือหนังสือหรืองานแปลท่ีผานการพิจารณาตามหลักเกณฑการประเมินตำแหนงทางวิชาการ

แตไมไดนำมาขอรับการประเมินตำแหนงทางวิชาการ 
- ผลงานท่ีไดรับการจดสิทธิบัตร 
- ผลงานทางวิชาการในลักษณะอ่ืนท่ีไดรับการประเมินผานเกณฑการขอตำแหนงทางวิชาการแลว 

ไดแก 
ผลงานวิชาการเพ่ือพัฒนาอุตสาหกรรม 
ผลงานวิชาการเพ่ือพัฒนาการเรยีนการสอนและการเรียนรู 
ผลงานวิชาการเพ่ือพัฒนานโยบายสาธารณะ 
ผลงานวิชาการรับใชสังคม 
กรณีศึกษา 
ตำราหรือหนังสือหรืองานแปล 
ซอฟตแวร 
พจนานุกรม สารานุกรม นามานุกรม และงานวิชาการในลักษณะเดยีวกัน 

 
หมายเหตุ 

1. การสงบทความเพ่ือพิจารณาคัดเลือกใหนำเสนอในการประชุมวิชาการตองสงเปนฉบับสมบูรณ (Full Paper และ 
เมื ่อไดร ับการตอบรับและตีพิมพแลว การตีพิมพตองตีพิมพเปนฉบับสมบูรณซึ ่งสามารถอยู ในรูปแบบเอกสาร หรือ 
สื่อ อิเล็กทรอนิกสได 

2. ผลงานทางวิชาการทั้งหมดจะตองไดรับการเผยแพรตามประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการพิจารณา
แตงตั้งบุคคลใหดำรงตำแหนงผูชวยศาสตราจารย รองศาสตราจารย และศาสตราจารย พ.ศ. 2560 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม 
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 กำหนดระด ับค ุณภาพผลงานสร างสรรค ด านส ุนทร ียะ ศ ิลปะ หร ือ ผลงานสร างสรรค 

ดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ดังนี้ 
คาน้ำหนัก ระดับคุณภาพ 

0.20 
ผลงานสรางสรรคท่ีมีการเผยแพรสูสาธารณะในลักษณะใดลักษณะหน่ึง หรือผานสื่อ
อิเล็กทรอนิกส online 

0.40 ผลงานสรางสรรคไดรับการเผยแพรในระดับสถาบัน 
0.60 ผลงานสรางสรรคท่ีไดรบัการเผยแพรในระดับชาต ิ
0.80 ผลงานสรางสรรคท่ีไดรบัการเผยแพรในระดับความรวมมือระหวางประเทศ 
1.00 ผลงานสรางสรรคท่ีไดรบัการเผยแพรในระดับภูมิภาคอาเซียน/นานาชาติ 
ผลงานสรางสรรคทุกชิ้นตองผานการพิจารณาจากคณะกรรมการที่มีองคประกอบไมนอยกวา 3 คน 

โดยมีบุคคลภายนอกสถาบันรวมพิจารณาดวย 
 
จำนวนบทความของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรปริญญาเอกที่ไดรับการอางอิงในฐานขอมูล TCI และ 
Scopus ตอจำนวนอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร 

หลักสูตรในระดับปริญญาเอกถือไดวาเปนหลักสูตรสูงสุดของสถาบันการศึกษา เปนหลักสูตรที่สำคัญ
และเนนการสรางองคความรูใหมเพ่ือเปนประโยชนตอการพัฒนาประเทศ ดังนั้น อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร
ระดับปริญญาเอกจึงมีความสำคัญอยางมากตอหลักสูตรนั้นๆ 

บทความวิจัยและบทความทางวิชาการ หรือ Review Article ของอาจารยผู รับผิดชอบหลักสูตร
ปริญญาเอกท่ีไดรับการอางอิง ยอมแสดงใหเห็นวาอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรปริญญาเอกมีความสามารถใน
การทำวิจัย มีผลงานท่ีไดรับการตีพิมพในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติในฐานขอมูล TCI และ Scopus และ
บทความที่ตีพิมพไดรับการอางอิง แสดงใหเห็นวามีการนำไปใชประโยชนและเปนฐานในการพัฒนางานวิจัย
ใหมๆ ใหมีความกาวหนามากขึ้น จำนวนบทความของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรท่ีไดรับการอางอิงมาก 
ยอมแสดงใหเห็นวาอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรเปนผูท่ีมีผลงานและไดรับการยอมรับในวงวิชาการนั้นๆ 

การคำนวณตัวบงชี้นี้ ใหเปรียบเทียบจำนวนบทความที่ไดรับการอางอิง ตั้งแตหนึ่งครั้งขึ้นไป รวมท้ัง
การอางอิงตนเอง ที่เปนผลงานของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร ที่ตีพิมพในวารสารวิชาการระดับชาติ หรือ
ระดับนานาชาติ ตออาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรปริญญาเอกนั้น โดยนำเสนอในรูปสัดสวน ทั้งนี้พิจารณาผล
การดำเนินงาน 5 ปยอนหลังตามปปฏิทิน ซ่ึงนับรวมปท่ีประเมิน 
 
เกณฑการประเมิน 

กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
อัตราสวน จำนวนบทความท่ีไดรับการอางอิงตอจำนวนอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร 
ท่ีกำหนดใหเปน คะแนนเต็ม 5 = 2.5 ข้ึนไป 
กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ 
อัตราสวน จำนวนบทความท่ีไดรับการอางอิงตอจำนวนอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร 
ท่ีกำหนดใหเปนคะแนนเต็ม 5 = 3.0 ข้ึนไป 
กลุมสาขาวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 
อัตราสวน จำนวนบทความท่ีไดรับการอางอิงตอจำนวนอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร 
ท่ีกำหนดใหเปนคะแนนเต็ม 5 = 0.25 ข้ึนไป  
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สูตรการคำนวณ 
1. อัตราสวนจำนวนบทความท่ีไดรับการอางอิงตอจำนวนอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร = 
 
 
 
2. แปลงคาท่ีคำนวณไดในขอ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 
 

คะแนนท่ีได = 
อัตราสวนจำนวนบทความท่ีไดรับการอางอิงตอจำนวนอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร 

X 5 อัตราสวนจำนวนบทความท่ีไดรับการอางอิงตอจำนวนอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร 
ท่ีกำหนดใหเปนคะแนนเต็ม 5 

 

ตัวอยางการหาอัตราสวน จำนวนบทความท่ีไดรับการอางอิงตอจำนวนอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร 
ถาอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรระดับปริญญาเอกของหลักสูตรหนึ่งในกลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยีมีจำนวน 5 คน โดยอาจารยทั ้ง 5 คนมีผลงานตีพิมพบทความวิจัยหรือ Review Article  
ในฐานขอมูล TCI และ Scopus ในป พ.ศ. 2553 – 2557 (ค.ศ. 2010 – 2014 ซ่ึงดำเนินการประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายใน ของหลักสูตรใน พ.ศ. 2557 (ประเมินในป ค.ศ. 2014 เปนดังนี้  

- จำนวนบทความที่ตีพิมพของอาจารย ทั้ง 5 คน ในฐานขอมูล Scopus ระหวาง ค.ศ. 2010 – 
2014 เทากับ 15 บทความ และจำนวนบทความท่ีตีพิมพในฐานขอมูลของ TCI เทากับ 5 บทความ 

- ในจำนวนนี้มีบทความ 8 บทความ ในฐานขอมูล Scopus ที่มีการอางอิง อยางนอย 1 ครั้ง และมี
บทความ 2 บทความ ท่ีตีพิมพในฐานขอมูล TCI ไดรับการอางอิงอยางนอย 1 ครั้ง 

 
ดังนั้น อัตราสวนจำนวนบทความท่ีไดรับการอางอิงตอจำนวนอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร = 

จำนวนบทความท่ีไดรับการอางอิงอยางนอย 1 ครั้ง 
= 

8+2 
= 

10 
= 2.0 

จำนวนอาจารยผูรับผิดชอบหลักสตูรท้ังหมด 5 5 
 

 
  นำมาคำนวณคะแนน = 

2.0 
X 5 = 4.0 คะแนน 

2.5 

จำนวนบทความท่ีไดรับการอางอิง 
จำนวนอาจารยผูรับผิดชอบหลักสตูร 
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ระ
ดับ

หลั
กสู

ตร
 ตัวบงช้ีท่ี 4.3  ผลท่ีเกิดกับอาจารย 

ชนิดของตัวบงช้ี ผลลัพธ 
 
คำอธิบายตัวบงช้ี 

ผลการประกันคุณภาพ ตองนำไปสูการมีอัตรากำลังอาจารยท่ีมีจำนวนเหมาะสมกับจำนวนนักศึกษา 
ท่ีรับเขาในหลักสูตร อัตราคงอยูของอาจารยสูง และอาจารยมีความพึงพอใจตอการบริหารหลักสูตร 

ในการรายงานการดำเนินงานตามตัวบงชี้นี้ ใหอธิบายกระบวนการหรือแสดงผลการดำเนินงานใน
ประเด็นตอไปนี้ 

- การคงอยูของอาจารย 
- ความพึงพอใจของอาจารย 

 
เกณฑการประเมิน 

0 1 2 3 4 5 
 ไมมีการรายงาน

ผลการดำเนินงาน 
 มีการรายงานผลการ

ดำเนินงานในบาง
เร่ือง 

 มีการรายงานผลการ
ดำเนินงานครบทุก
เร่ืองตามคำอธิบาย
ในตัวบงชี้ 

 มีการรายงานผลการ
ดำเนินงานครบทุก
เร่ืองตามคำอธิบาย
ในตัวบงชี้ 

 มีแนวโนมผลการ
ดำเนินงานที่ดีขึ้นใน
บางเร่ือง 

 มีการรายงานผลการ
ดำเนินงานครบทุก
เร่ืองตามคำอธิบาย
ในตัวบงชี้ 

 มีแนวโนมผลการ
ดำเนินงานที่ดีขึ้นใน
ทุกเร่ือง 

 มีการรายงานผลการ
ดำเนินงานครบทุกเร่ือง
ตามคำอธิบายในตัวบงชี้ 

 มีแนวโนมผลการ
ดำเนินงานที่ดีขึ้นในทุก
เร่ือง 

 มีผลการดำเนินงานที่โดด
เดน เทียบเคียงกับ
หลักสูตรนั้นในสถาบันกลุม
เดียวกันโดยมีหลักฐานเชิง
ประจักษยืนยัน และ
กรรมการผูตรวจประเมิน
สามารถใหเหตุผลอธิบาย
วาเปนผลการดำเนินงานที่
โดดเดนอยางแทจริง 
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องคประกอบที่ 5   หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผูเรียน 
 

แมทุกหลักสูตรที ่สถาบันการศึกษาเปดสอนตองผานการรับรองจากสำนักงานคณะกรรมการ 
การอุดมศึกษา และมีการปรับปรุงทุก 5 ป แตผูบริหารตองรับผิดชอบในการควบคุมกำกับการบริหารจัดการ
หลักสูตรใหมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลอยางตอเนื่อง คณะกรรมการบริหารหลักสูตรควรมีบทบาทหนาท่ีใน
การบริหารจัดการ 3 ดานที ่สำคัญ คือ (1 สาระของรายวิชาในหลักสูตร ( 2 การวางระบบผู สอนและ
กระบวนการเรียนการสอน (3 การประเมินผู เร ียน ระบบประกันคุณภาพในการดำเนินการหลักสูตร 
ประกอบดวย หลักสูตร การเรียนการสอน และการประเมินผูเรียนเพื่อใหสอดคลองกับกรอบมาตรฐานคณุวุฒิ
ตามท่ีสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษากำหนด ตัวบงชี้ในการประเมินตองใหความสำคัญกับการกำหนด
รายวิชาที่มีเนื้อหาที่ทันสมัย กาวทันความกาวหนาทางวิทยาการที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา รวมทั้งการวาง
ระบบผูสอนและอาจารยท่ีปรึกษา ซ่ึงตองเปนบุคคลท่ีมีความรู ความเชี่ยวชาญ ประสบการณ และมีคุณสมบัติ
เหมาะสมในการพัฒนานักศึกษาใหเต็มศักยภาพ จัดกิจกรรมการเรียนการสอน 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 

แมทุกหลักสูตรที่สถาบันการศึกษาเปดใหบริการตองผานการรับรองจากสำนักงานคณะกรรมการ 
การอุดมศึกษา และมีการปรับปรุงทุก 5 ป แตผูบริหารตองรับผิดชอบในการควบคุมกำกับการจัดทำรายวิชา
ตางๆ ใหมีเนื้อหาท่ีทันสมัย กาวทันความกาวหนาทางวิทยาการท่ีเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา มีการบริหารจัดการ
การเปดรายวิชาตางๆ ทั้งวิชาบังคับและวิชาเลือก ที่เนนนักศึกษาเปนสำคัญ โดยสนองความตองการของ
นักศึกษา และตลาดแรงงาน สำหรับหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ตองเนนการพัฒนาทักษะดานการวิจัยและ
การเรียนรูดวยตนเอง 

ในการรายงานการดำเนินงานตามตัวบงชี้นี ้ ใหอธิบายกระบวนการหรือแสดงผลการดำเนินงาน 
อยางนอยใหครอบคลุมประเด็นตอไปนี้ 

- การออกแบบหลักสูตรและสาระรายวิชาในหลักสูตร 
- การปรับปรุงหลักสูตรใหทันสมัยตามความกาวหนาในศาสตรสาขานั้นๆ 
 
ในการประเม ินเพ ื ่อให ทราบวาอย ู  ในระด ับคะแนนใด ให พ ิจารณาในภาพรวมของผล 

การดำเนินงานทั้งหมดที่ทำใหหลักสูตรมีความทันสมัย สอดคลองกับความตองการของตลาดแรงงานและ
ความตองการของประเทศ 
 
เกณฑการประเมิน 

0 1 2 3 4 5 
 ไมมีระบบ 
 ไมมีกลไก 
 ไมมีแนวคิด

ในการกำกับ
ติดตามและ
ปรับปรุง 

 ไมมีขอมูล
หลักฐาน 

 มีระบบ มีกลไก 
 ไมมีการนำ

ระบบ กลไก
ไปสูการปฏิบัติ/
ดำเนินงาน 

 มีระบบ มีกลไก 
 มีการนำระบบ 

กลไกไปสูการ
ปฏิบัติ/
ดำเนินงาน 

 มีการประเมิน
กระบวนการ 

 ไมมีการปรับปรุง/
พัฒนา
กระบวนการ 

 มีระบบ มีกลไก 
 มีการนำระบบ กลไก

ไปสูการปฏิบัติ/
ดำเนินงาน 

 มีการประเมิน
กระบวนการ 

 มีการปรับปรุง/
พัฒนากระบวนการ
จากผลการประเมิน 

 มีระบบ มีกลไก 
 มีการนำระบบ กลไกไปสู

การปฏิบัติ/ดำเนินงาน 
 มีการประเมินกระบวนการ 
 มีการปรับปรุง/พัฒนา

กระบวนการจากผลการ
ประเมิน 

 มีผลจากการปรับปรุงเห็น
ชัดเจนเปนรูปธรรม 

 มีระบบ มีกลไก 
 มีการนำระบบกลไกไปสูการ

ปฏิบัติ/ดำเนินงาน 
 มีการประเมินกระบวนการ 
 มีการปรับปรุง/พัฒนา

กระบวนการจากผลการ
ประเมิน 

 มีผลจากการปรับปรุงเห็น
ชัดเจนเปนรูปธรรม 

 มีแนวทางปฏิบัติที่ดี โดยมี
หลักฐานเชิงประจักษยืนยัน 
และกรรมการผูตรวจประเมิน
สามารถใหเหตุผลอธิบายการ
เปนแนวปฏบิัติที่ดีไดชัดเจน 
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ตัวบงช้ีท่ี 5.2 การวางระบบผูสอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน 
ชนิดของตัวบงช้ี กระบวนการ 
 
คำอธิบายตัวบงช้ี 

หลักสูตรตองใหความสำคัญกับการวางระบบผูสอนในแตละรายวิชา โดยคำนึงถึงความรูความสามารถ
และความเชี่ยวชาญในวิชาท่ีสอน และเปนความรูท่ีทันสมัยของอาจารยท่ีมอบหมายใหสอนในวิชานั้นๆ เพ่ือให
นักศึกษาไดรับความรูประสบการณ และไดรับการพัฒนาความสามารถจากผูรูจริง สำหรับหลักสูตรระดับ
บัณฑิตศึกษา ตองใหความสำคัญกับการกำหนดหัวขอวิทยานิพนธ การกำหนดอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ/
สารนิพนธที ่เหมาะสมกับหัวขอวิทยานิพนธ และลักษณะของนักศึกษา ใหนักศึกษาไดร ับโอกาสและ 
การพัฒนาตนเองเต็มตามศักยภาพ อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธตองสามารถใหคำปรึกษาวิทยานิพนธตั้งแต
กระบวนการพัฒนาหัวขอจนถึงการทำวิทยานิพนธ การคนควาอิสระ การสอบปองกัน และการเผยแพร
ผลงานวิจัยจนสำเร็จการศึกษา 

กระบวนการเรียนการสอนสำหรับยุคศตวรรษที่ 21 ตองเนนการพัฒนานักศึกษาใหมีความรูตาม
โครงสรางหลักสูตรที่กำหนด และไดรับการพัฒนาตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ คุณธรรมจริยธรรม ทักษะ 
การเรียนรูในศตวรรษท่ี 21 โดยเฉพาะทักษะการเรียนรูดวยตนเอง ทักษะทางภาษาไทยและภาษาตางประเทศ 
ทักษะการทำงานแบบมีสวนรวม ความสามารถในการใชเทคโนโลยี ความสามารถในการดูแลสุขภาพฯลฯ  
การเรียนการสอนสมัยใหมตองใชสื่อเทคโนโลยี และทำใหนักศึกษาเรียนรูไดตลอดเวลาและในสถานที่ใดก็ได 
ผูสอนมีหนาที่เปนผูอำนวยความสะดวกใหเกิดการเรียนรู และสนับสนุนการเรียนรู สำหรับหลักสูตรระดับ
บัณฑิตศึกษา เทคนิคการสอนจะเนนการวิจัยเปนฐาน การเรียนแบบใชปญหาเปนฐาน เปนตน 

ในการรายงานการดำเนินงานตามตัวบงชี้นี ้ ใหอธิบายกระบวนการหรือแสดงผลการดำเนินงาน 
อยางนอยใหครอบคลุมประเด็นตอไปนี้ 

- การกำหนดผูสอน 
- การกำกับ ติดตาม และตรวจสอบการจัดทำแผนการเรียนรู (มคอ.3 และ มคอ.4 และการจัด 

การเรียนการสอน 
- การจัดการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีที่มีการบูรณาการกับการวิจัย การบริการวิชาการ 

ทางสังคม และการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม 
- การควบคุมหัวขอวิทยานิพนธและการคนควาอิสระในระดับบัณฑิตศึกษา ใหสอดคลองกับสาขาวิชา

และความกาวหนาของศาสตร 
- การแตงตั ้งอาจารยท่ีปร ึกษาวิทยานิพนธและการคนควาอิสระในระดับบัณฑิตศึกษาที ่ มี 

ความเชี่ยวชาญสอดคลองหรือสัมพันธกับหัวขอวิทยานิพนธ 
- การชวยเหลือ กำกับ ติดตาม ในการทำวิทยานิพนธและการคนควาอิสระและการตีพิมพผลงานใน

ระดับบัณฑิตศึกษา 
 
ในการประเม ิน เพ ื ่ อให ทราบว าอย ู  ในระด ับคะแนนใด ให พ ิจารณาในภาพรวมของ 

ผลการดำเนินงานทั้งหมด ที่ทำใหกระบวนการจัดการเรียนการสอนตอบสนองความแตกตางของผูเรียน  
การจัดการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสำคัญ กอใหเกิดผลการเรียนรูบรรลุตามเปาหมาย 
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ระ
ดับ

หลั
กสู

ตร
 เกณฑการประเมิน 

0 1 2 3 4 5 
 ไมมีระบบ 
 ไมมีกลไก 
 ไมมีแนวคิดใน

การกำกับ
ติดตามและ
ปรับปรุง 

 ไมมีขอมูล
หลักฐาน 

 มีระบบ มีกลไก 
 ไมมีการนำระบบ 

กลไกไปสูการ
ปฏิบัติ/
ดำเนินงาน 

 มีระบบ มีกลไก 
 มีการนำระบบ กลไก

ไปสูการปฏิบัติ/
ดำเนินงาน 

 มีการประเมิน
กระบวนการ 

 ไมมีการปรับปรุง/
พัฒนากระบวนการ 

 มีระบบ มีกลไก 
 มีการนำระบบ กลไก

ไปสูการปฏิบัติ/
ดำเนินงาน 

 มีการประเมิน
กระบวนการ 

 มีการปรับปรุง/พัฒนา
กระบวนการจากผล
การประเมิน 

 มีระบบ มีกลไก 
 มีการนำระบบ กลไก

ไปสูการปฏิบัติ/
ดำเนินงาน 

 มีการประเมิน
กระบวนการ 

 มีการปรับปรุง/พัฒนา
กระบวนการจากผล
การประเมิน 

 มีผลจากการปรับปรุง
เห็นชัดเจนเปน
รูปธรรม 

 มีระบบ มีกลไก 
 มีการนำระบบกลไกไปสูการ

ปฏิบัติ/ดำเนินงาน 
 มีการประเมินกระบวนการ 
 มีการปรับปรุง/พัฒนา

กระบวนการจากผลการ
ประเมิน 

 มีผลจากการปรับปรุงเห็น
ชัดเจนเปนรูปธรรม 

 มีแนวทางปฏิบัติที่ดี โดยมี
หลักฐานเชิงประจักษยืนยัน 
และกรรมการผูตรวจประเมิน
สามารถใหเหตุผลอธิบายการ
เปนแนวปฏบิัติที่ดีไดชัดเจน 
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ตัวบงช้ีท่ี 5.3 การประเมินผูเรียน 
ชนิดของตัวบงช้ี กระบวนการ 
 
คำอธิบายตัวบงช้ี 

การประเมินนักศึกษามีจุดมุงหมาย 3 ประการ คือ การประเมินผลนักศึกษาเพ่ือใหขอมูลสารสนเทศท่ี
เปนประโยชนตอการปรับปรุงการเรียนการสอนของผูสอน และนำไปสูการพัฒนาการเรียนรูของนักศึกษา 
(Assessment for Learning การประเมินที ่ทำใหนักศึกษาสามารถประเมินตนเองเปน และมีการนำผล  
การประเมินไปใชในการพัฒนาวิธีการเรียนของตนเองใหม จนเกิดการเรียนรู (Assessment as Learning 
และการประเมินผลการเรียนรูของนักศึกษาท่ีแสดงผลลัพธการเรียนรูท่ีคาดหวังของหลักสูตร (Assessment of 
Learning การประเมินสวนใหญจะใชเพื่อจุดมุงหมายประการหลัง คือ เนนการไดขอมูลเกี่ยวกับสัมฤทธิ์  
ผลการเรียนรูของนักศึกษา การจัดการเรียนการสอนจึงควรสงเสริมใหมีการประเมินเพื่อจุดมุงหมายสอง
ประการแรกดวย ทั้งนี้ ความเหมาะสมของระบบประเมินตองใหความสำคัญกับการกำหนดเกณฑการประเมิน 
วิธีการประเมิน เครื่องมือประเมินที่มีคุณภาพ และวิธีการใหเกรดที่สะทอนผลการเรียนรูไดอยางเหมาะสม  
มีการกำกับใหมีการประเมินตามสภาพจริง (Authentic Assessment มีการใชวิธีการประเมินที่หลากหลาย 
ใหผลการประเมินที่สะทอนความสามารถในการปฏิบัติงานในโลกแหงความเปนจริง (Real World และมี
วิธีการใหขอมูลปอนกลับ (Feedback ที่ทำใหนักศึกษาสามารถแกไขจุดออนหรือเสริมจุดแข็งของตนเองได
ใหผลการประเมินที่สะทอนระดับความสามารถที่แทจริงของนักศึกษา สำหรับหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา  
ตองใหความสำคัญกับการวางระบบประเมินวิทยานิพนธ การคนควาอิสระท่ีมีคุณภาพดวย 

ในการรายงานการดำเนินงานตามตัวบงชี้นี ้ ใหอธิบายกระบวนการหรือแสดงผลการดำเนินงาน 
อยางนอยใหครอบคลุมประเด็นตอไปนี้ 

- การประเมินผลการเรียนรูตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ 
- การตรวจสอบการประเมินผลการเรียนรูของนักศึกษา 
- การกำกับการประเมินการจัดการเรียนการสอนและประเมินหลักสูตร (มคอ.5 มคอ.6 และ มคอ.7  
- การประเมินวิทยานิพนธและการคนควาอิสระในระดับบัณฑิตศึกษา 
 
ในการประเม ิน เพ ื ่ อให ทราบว าอย ู  ในระด ับคะแนนใด ให พ ิจารณาในภาพรวมของ 

ผลการดำเนินงานทั้งหมดที่สะทอนสภาพจริงดวยวิธีการหรือเครื่องมือประเมินที่เชื่อถือได ใหขอมูลที่ชวย
ใหผูสอนและผูเรียนมีแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนาการเรียนการสอนตอไป 
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ระ
ดับ

หลั
กสู

ตร
 เกณฑการประเมิน 

0 1 2 3 4 5 
 ไมมีระบบ 
 ไมมีกลไก 
 ไมมีแนวคิดใน

การกำกับ
ติดตามและ
ปรับปรุง 

 ไมมีขอมูล
หลักฐาน 

 มีระบบ มีกลไก 
 ไมมีการนำระบบ 

กลไกไปสูการ
ปฏิบัติ/
ดำเนินงาน 

 มีระบบ มีกลไก 
 มีการนำระบบ กลไก

ไปสูการปฏิบัติ/
ดำเนินงาน 

 มีการประเมิน
กระบวนการ 

 ไมมีการปรับปรุง/
พัฒนากระบวนการ 

 มีระบบ มีกลไก 
 มีการนำระบบ กลไก

ไปสูการปฏิบัติ/
ดำเนินงาน 

 มีการประเมิน
กระบวนการ 

 มีการปรับปรุง/พัฒนา
กระบวนการจากผล
การประเมิน 

 มีระบบ มีกลไก 
 มีการนำระบบ กลไก

ไปสูการปฏิบัติ/
ดำเนินงาน 

 มีการประเมิน
กระบวนการ 

 มีการปรับปรุง/พัฒนา
กระบวนการจากผล
การประเมิน 

 มีผลจากการปรับปรุง
เห็นชัดเจนเปน
รูปธรรม 

 มีระบบ มีกลไก 
 มีการนำระบบกลไกไปสูการ

ปฏิบัติ/ดำเนินงาน 
 มีการประเมินกระบวนการ 
 มีการปรับปรุง/พัฒนา

กระบวนการจากผลการ
ประเมิน 

 มีผลจากการปรับปรุงเห็น
ชัดเจนเปนรูปธรรม 

 มีแนวทางปฏิบัติที่ดี โดยมี
หลักฐานเชิงประจักษยืนยัน 
และกรรมการผูตรวจประเมิน
สามารถใหเหตุผลอธิบายการ
เปนแนวปฏบิัติที่ดีไดชัดเจน 
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ตัวบงช้ีท่ี 5.4 ผลการดำเนินงานหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ 
ชนิดของตัวบงช้ี ผลลัพธ 
 
คำอธิบายตัวบงช้ี 

ผลการดำเนินงานของหลักสูตร หมายถึง รอยละของผลการดำเนินงานตามตัวบงชี้การดำเนินงานตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาที่ปรากฏในหลักสูตร (มคอ.2 หมวดที่ 7 ขอ 7 ที่หลักสูตรแตละ
หลักสูตรดำเนินการไดในแตละปการศึกษา อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรจะเปนผูรายงานผลการดำเนินงาน
ประจำป ในแบบรายงานผลการดำเนินการของหลักสูตร (มคอ.7  
 
เกณฑการประเมิน 
มีการดำเนินงานนอยกวารอยละ 80 ของตัวบงชี้ผลการดำเนินงานท่ีระบุไวในแตละป     มีคาคะแนนเทากับ 0 
มีการดำเนินงานรอยละ 80 ของตัวบงชี้ผลการดำเนินงานท่ีระบุไวในแตละป     มีคาคะแนนเทากับ 3.50 
มีการดำเนินงานรอยละ 80.01-89.99 ของตัวบงชี้ผลการดำเนินงานท่ีระบุไวในแตละป     มีคาคะแนนเทากับ 4.00 
มีการดำเนินงานรอยละ 90.00-94.99 ของตัวบงชี้ผลการดำเนินงานท่ีระบุไวในแตละป     มีคาคะแนนเทากับ 4.50 
มีการดำเนินงานรอยละ 95.00-99.99 ของตัวบงชี้ผลการดำเนินงานท่ีระบุไวในแตละป     มีคาคะแนนเทากับ 4.75 
มีการดำเนินงานรอยละ 100 ของตัวบงชี้ผลการดำเนินงานท่ีระบุไวในแตละป     มีคาคะแนนเทากับ 5 
 
หมายเหตุ : 
 คณะกรรมการการอุดมศึกษาไดมีประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื ่อง แนวทางการปฏิบัติตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ (ฉบับท่ี 3 พ.ศ.  2558 ลงวันท่ี 26 พฤศจิกายน 2558 ไดกำหนดแนวทางการปฏิบัติ
ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติเพ่ิมเติมไว ดังน้ี 
 ขอ 2 ระบุวา “กรณีที่สถาบันอุดมศึกษาจะจัดทำรายละเอียดของรายวิชา รายละเอียดของประสบการณภาคสนาม 
(ถามี รายงานผลการดำเนินงานของรายวิชา รายงานผลการดำเนินการของประสบการณภาคสนาม (ถามี และรายงานผล  
การดำเนินงานของหลักสูตรในลักษณะอื่น สถาบันอุดมศึกษาสามารถดำเนินการจัดทำระบบจัดเก็บขอมูลรายละเอียดตาม
แนวทางของ มคอ.3 มคอ.4 มคอ.5 มคอ.6 และ มคอ.7 โดยสามารถปรับเปลี่ยนหัวขอรายละเอียดใหเหมาะสมกับบริบทของ
สถาบันอุดมศึกษาน้ันๆ ได ท้ังน้ีใหคำนึงถึงเจตนารมณของการจัดทำ มคอ.3 มคอ.4 มคอ.5 มคอ.6 และ มคอ.7” 
 ขอ 3 ระบุวา “ใหถือวา ตัวบงช้ีผลการดำเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ จำนวน 12 ตัวบงช้ี เปนเพียงแนวทาง
เทานั้น โดยสถาบันอุดมศึกษาสามารถกำหนดตัวบงชี้ผลการดำเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิไดเอง ซึ่งแตละหลักสูตรมี
อิสระในการกำหนดตัวบงชี้ผลการดำเนินงานที่ใชในการตดิตาม ประเมิน และรายงานคุณภาพของหลักสูตรประจำปที่ระบไุว
ในหมวด 1-6 ของแตละหลักสูตร ตามบริบทและวัตถุประสงคในการผลิตบัณฑิต ท้ังน้ี ตองไดรับความเหน็ชอบหรืออนุมัติจาก
สภาสถาบันอุดมศึกษา ในระหวางที่สถาบันอุดมศึกษายังไมสามารถเสนอขอปรับตัวบงชี้ใหมไดแลวเสร็จ ใหใชตัวบงชี้เดิม 
กอนได หรือหากหลักสูตรใดมีความประสงคกำหนดตัวบงชี้แบบเดิมก็สามารถกระทำได กรณีหลักสูตรมีการปรับปรุงตัวบงช้ี
ใหม ใหนำเสนอสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษารับทราบในการปรับปรุงหลักสูตรครั้งตอไป”  
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 องคประกอบที่ 6   สิง่สนบัสนุนการเรียนรู 

 
ในการดำเนินการบริหารหลักสูตร จะตองมีปจจัยที่สำคัญอีกประการหนึ่ง คือ สิ่งสนับสนุนการเรียนรู 

ซึ่งประกอบดวย ความพรอมทางกายภาพ ความพรอมดานอุปกรณ ความพรอมดานเทคโนโลยี ความพรอม
ดานการใหบริการ เชน หองเรียน หองปฏิบัติการ หองทำวิจัย อุปกรณการเรียนการสอน หองสมุด การบริการ
เทคโนโลยีสารสนเทศ คอมพิวเตอร Wifi และอื่นๆ รวมทั้งการบำรุงรักษาที่สงเสริมสนับสนุนใหนักศึกษา
สามารถเรียนรูไดอยางมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ตามมาตรฐานผลการเรียนรูที่กำหนดตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ โดยพิจารณารวมกับผลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาและอาจารย 

 
องคประกอบดานสิ่งสนับสนุนการเรียนรู จะพิจารณาไดจาก 
ตัวบงชี้ท่ี 6.1   สิ่งสนับสนุนการเรียนรู 
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ตัวบงช้ีท่ี 6.1 ส่ิงสนับสนุนการเรียนรู 
ชนิดของตัวบงช้ี กระบวนการ 
 
คำอธิบายตัวบงช้ี 

ความพรอมของสิ่งสนับสนุนการเรียนการสอนมีหลายประการ ไดแก ความพรอมทางกายภาพ เชน 
หองเรียน หองปฏิบัติการ ที่พักของนักศึกษา ฯลฯ และความพรอมของอุปกรณ เทคโนโลยี และสิ่งอำนวย
ความสะดวก หรือทรัพยากรที่เอื ้อตอการเรียนรู เชน อุปกรณการเรียนการสอน หองสมุด หนังสือ ตำรา 
สิ่งพิมพ วารสาร ฐานขอมูลเพื่อการสืบคน แหลงเรียนรู สื่ออิเล็กทรอนิกส ฯลฯ สิ่งสนับสนุนเหลานี้ตองมี
ปริมาณเพียงพอ และมีคุณภาพพรอมใชงาน ทันสมัย โดยพิจารณาการดำเนินการปรับปรุงพัฒนาจากผล 
การประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาและอาจารย 

ในการรายงานการดำเนินงานตามตัวบงชี้นี ้ ใหอธิบายกระบวนการหรือแสดงผลการดำเนินงาน 
อยางนอยใหครอบคลุมประเด็นตอไปนี้ 

-  ระบบการดำเนินงานของภาควิชา/คณะ/สถาบัน โดยมีสวนรวมของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร
เพ่ือใหมีสิ่งสนับสนุนการเรยีนรู 

-  จำนวนสิ่งสนับสนุนการเรียนรูท่ีเพียงพอและเหมาะสมตอการจัดการเรียนการสอน 
-  กระบวนการปรับปรุงตามผลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาและอาจารยตอสิ่งสนับสนุน

การเรียนรู 
 
ในการประเม ินเพ ื ่อให ทราบวาอย ู  ในระด ับคะแนนใด ให พ ิจารณาในภาพรวมของผล 

การดำเนินงานทั้งหมดที่สะทอนการจัดเตรียมสิ่งสนับสนุนการเรียนรูที่จำเปนตอการเรียนการสอน และ
สงผลใหผูเรียนสามารถเรียนรูไดอยางมีประสิทธิผล 

 
เกณฑการประเมิน 

0 1 2 3 4 5 
 ไมมีระบบ 
 ไมมีกลไก 
 ไมมีแนวคิดใน

การกำกับ
ติดตามและ
ปรับปรุง 

 ไมมีขอมูล
หลักฐาน 

 มีระบบ มีกลไก 
 ไมมีการนำ

ระบบ กลไก
ไปสูการปฏิบัติ/
ดำเนินงาน 

 มีระบบ มีกลไก 
 มีการนำระบบ 

กลไกไปสูการ
ปฏิบัติ/
ดำเนินงาน 

 มีการประเมิน
กระบวนการ 

 ไมมีการปรับปรุง/
พัฒนา
กระบวนการ 

 มีระบบ มีกลไก 
 มีการนำระบบ 

กลไกไปสูการ
ปฏิบัติ/ดำเนินงาน 

 มีการประเมิน
กระบวนการ 

 มีการปรับปรุง/
พัฒนากระบวนการ
จากผลการประเมิน 

 มีระบบ มีกลไก 
 มีการนำระบบ กลไกไปสู

การปฏิบัติ/ดำเนินงาน 
 มีการประเมิน

กระบวนการ 
 มีการปรับปรุง/พัฒนา

กระบวนการจากผลการ
ประเมิน 

 มีผลจากการปรับปรุงเห็น
ชัดเจนเปนรูปธรรม 

 มีระบบ มีกลไก 
 มีการนำระบบกลไกไปสู

การปฏิบัติ/ดำเนินงาน 
 มีการประเมินกระบวนการ 
 มีการปรับปรุง/พัฒนา

กระบวนการจากผลการ
ประเมิน 

 มีผลจากการปรับปรุงเห็น
ชัดเจนเปนรูปธรรม 

 มีแนวทางปฏิบัติที่ดี โดยมี
หลักฐานเชิงประจักษยืนยัน 
และกรรมการผูตรวจ
ประเมินสามารถใหเหตุผล
อธิบายการเปนแนวปฏิบัติ
ที่ดีไดชัดเจน 
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 2. เกณฑการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ตามรูปแบบของ AUN – QA 

รูปแบบของ AUN – QA ในฉบับท่ี 3 ในระดับหลักสูตรมุงเนนไปท่ีคุณภาพของกิจกรรมทางการศึกษา
ตามมิติ 3 มิติ คือ คุณภาพของปจจัยนำเขา คุณภาพของกระบวนการ และคุณภาพของผลผลิต โดยประกอบ
ไปดวยเกณฑ 11 ขอ ดังตอไปนี้ 

1. ผลการเรียนรูท่ีคาดหวัง 
2. ขอกำหนดของหลักสูตร 
3. โครงสรางและเนื้อหาของหลักสูตร 
4. กลยุทธในการเรยีนการสอน 
5. การประเมินผูเรียน 
6. คุณภาพของบุคลากรสายวิชาการ 
7. คุณภาพของบุคลากรสายสนับสนุน 
8. คุณภาพและการใหการสนับสนุนผูเรียน 
9. โครงสรางพ้ืนฐานและสิ่งอำนวยความสะดวก 
10. การเพ่ิมประสิทธิภาพของคุณภาพ 
11. ผลผลิต 

 

 

1.
 ผ

ลก
าร

เร
ียน

รูที่
คา

ดห
วัง

 

2. ขอกำหนด
ของหลักสูตร 

3. โครงสราง
และเน้ือหาของ

หลักสตูร 

4. กลยุทธในการ
เรียนการสอน 

5. การประเมิน
ผูเรยีน 

ผลสัมฤทธิ์ 

6. คุณภาพ
ของบุคลากร
สายวิชาการ 

7. คุณภาพของ
บุคลากรสาย
สนับสนุน 

8. คุณภาพและ
การใหการ

สนับสนุนผูเรยีน 

9. โครงสราง
พ้ืนฐานและสิ่ง
อำนวยความ

สะดวก 

10. การเพ่ิมประสิทธิภาพของคุณภาพ 

11. ผลผลิต 

 
 

ภาพท่ี 4.1 รูปแบบของ AUN – QA ฉบับท่ี 3 
 
ขอกำหนดของเกณฑ AUN – QA ในแตละขอนั้นจะแสดงอยูในตาราง เพื่อความสะดวกในการนำไป

ปฏิบัติและการประเมิน มีการแตกรายละเอียดของเกณฑตางๆ เปนเกณฑยอยตัวเลขในวงเล็บ [ ] ในเกณฑ
ยอยบอกถึงขอความที่ตรงกับในตาราง มีคำอธิบายคำสำคัญที่สามารถนำไปใชได สำหรับแนวทางการประเมิน
ตามรูปแบบของ AUN – QA ระดับหลักสูตร จะตองผานองคประกอบท่ี 1 การกำกับมาตรฐานกอน 
  

การประกันคณุภาพและเกณฑมาตรฐานระดับ (นานา ชาติ    

ความตองการของผูมสีวนไดสวนเสีย 
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2.1 ผลการเรียนรูท่ีคาดหวัง (Expected Learning Outcomes  

เกณฑคุณภาพท่ี 1 

1. การกำหนดผลการเรียนรู ที ่คาดหวังตองสะทอนถึงวิส ัยทัศนและพันธกิจของมหาวิทยาลัย 
ซ่ึงนักศึกษาและบุคลากรจะตองทราบถึงวิสัยทัศนและพันธกิจของมหาวิทยาลัยดวย 

2. หลักสูตรแสดงผลการเรียนรูที่คาดหวังจากบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษา โดยทุกรายวิชาในหลักสูตร
ควรออกแบบมาใหตอบสนองตอผลการเรียนรูที่คาดหวัง และตองสอดคลองกับผลการเรียนรูที่คาดหวังของ
หลักสูตร 

3. หลักสูตรมีผลการเรียนรูท่ีคาดหวังครอบคลุมท้ังความรูและทักษะเฉพาะทาง (ท่ีเก่ียวของกับความรู
ในสาขาวิชา รวมถึงความรูและทักษะทั่วไป (บางครั้งเรีย กวาทักษะที่จำเปนตอการทำงาน ที่เกี่ยวของกับ
สาขาวิชาอ่ืนๆ เชน การเขียน การพูด การแกปญหา เทคโนโลยีสารสนเทศ ทักษะการทำงานเปนทีม เปนตน 

4. หลักสูตรกำหนดผลการเรียนรูท่ีคาดหวังไวอยางชัดเจน และสะทอนถึงความตองการของผูมีสวนได
สวนเสีย 

 

เกณฑคุณภาพท่ี 1 – เกณฑยอย 

1 ผลการเรียนรูท่ีคาดหวัง 1 2 3 4 5 6 7 
1.1 การกำหนดผลการเรียนรูท่ีคาดหวังมีความชัดเจนและสอดคลองกับวิสัยทัศน

และพันธกิจของมหาวิทยาลัย [1,2] 
       

1.2 ผลการเรียนรูที่คาดหวังครอบคลุมทั้งความรูและทักษะทั่วไป รวมถึงความรู
และทักษะเฉพาะทาง [3] 

       

1.3 ผลการเรียนรูท่ีคาดหวังสะทอนถึงความตองการของผูมีสวนไดสวนเสียอยาง
ชัดเจน [4] 

       

ระดับคะแนนในภาพรวม (Overall opinion         
 

คำอธิบาย 

การศึกษาที่มุงผลลัพธ (Outcomes – Based Education – OBE หมายถึง การออกแบบหลักสูตร
บนพื้นฐานของผลการเรียนรูที่คาดหวัง และจะบรรลุผลเมื่อผูเรียนสำเร็จหลักสูตรการศึกษาที่มุงผลลัพธนี้ 
จะมุงเนนที่ผลลัพธของการเรียนเปนสำคัญ โดยมีความรู ทักษะ เจตคติ และอุปนิสัยในการคิด สิ่งที่ผูเรียน 
ถูกคาดหวังใหเรียนจะมีการระบุไวอยางชัดเจนและแสดงออกมาในรูปของผลการเรียนรูท่ีคาดหวัง 

ผลการเรียนรูที่คาดหวังนั้นเกิดจากความตองการของผูมีสวนไดสวนเสียซึ่งนำไปสูการสรางหลักสูตร 
ท้ังนี้ ผลการเรียนรูท่ีคาดหวังจะยึดผลสำเร็จของผูเรียนเปนหลัก มากกวาจุดมุงหมายของผูสอนท่ีมักจะเขียนใน
รูปของเปาหมาย เปาประสงคหรือวัตถุประสงคของหลักสูตร นอกจากนี้ ผลการเรียนรูควรจะเขียนในสิ่งท่ี
กระบวนการเรียนการสอนจะสามารถทำใหเกิดผลลัพธท่ีสังเกตุและวัดประเมินได 
 

2.2 ขอกำหนดของหลักสูตร 

เกณฑคุณภาพท่ี 2 

1. มหาวิทยาลัยควรมีการสื่อสาร เผยแพรขอกำหนดของหลักสูตรและรายละเอียดของวิชา รวมถึง
ขอมูลตางๆ ท่ีเก่ียวของกับหลักสูตรทุกหลักสูตร เพ่ือใหผูมีสวนไดสวนเสียไดรับรู 

2. ขอกำหนดของหลักสูตรและรายละเอียดของวิชาตองแสดงถึงผลการเรียนรูที่คาดหวัง ซึ่งประกอบ
ไปดวย ความรู ทักษะ และเจตคติ ซึ่งชวยใหผูเรียนเขาใจถึงกระบวนการการเรียนการสอนที่ทำใหบรรลุผล 
การเรียนรู วิธีการวัดประเมินผลที่แสดงถึงการบรรลุผล รวมไปถึงความสัมพันธของหลักสูตรและองคประกอบ
ในการเรียน 
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 เกณฑคุณภาพท่ี 2 – เกณฑยอย 

2 ขอกำหนดของหลักสูตร 1 2 3 4 5 6 7 
2.1 ขอกำหนดของหลักสูตรมีความครอบคลุมและทันสมัย [1, 2]        
2.2 รายละเอียดของวิชามีความครอบคลุมและทันสมัย [1, 2]        
2.3 ผู มีสวนไดสวนเสียสามารถเขาถึงและรับรู ขอกำหนดของหลักสูตรและ

รายละเอียดของวิชา [1, 2] 
       

ระดับคะแนนในภาพรวม (Overall opinion         

 
คำอธิบาย 

ขอกำหนดของหลักสูตร หมายถึง ชุดเอกสารท่ีแสดงถึงหลักสูตรของมหาวิทยาลัย ซ่ึงประกอบไปดวย 

• วัตถุประสงคของหลักสูตรโดยสรุปและผลลัพธท่ีคาดหวัง 

• โครงสรางรายวิชา 

• เมทริกซท่ีแสดงวิธีการท่ีทำใหผลการเรียนรูของหลักสูตรบรรลุเปาหมายโดยผานรายวิชา และ 

• รายละเอียดของรายวิชาตางๆ 
ขอกำหนดของหลักสูตร มีหนาท่ีดังตอไปนี้ 

• เปนแหลงขอมูลใหผูเรียนในปจจุบันรวมถึงผูที่คาดวาจะรับเขาศึกษาไดทำความเขาใจเกี่ยวกับ
หลักสูตร 

• เปนแหลงขอมูลใหผู ใชบัณฑิต เกี ่ยวกับความรู และทักษะที ่จำเปนตอการทำงานที ่หลักสูตร
พัฒนาข้ึน 

• ชวยหนวยงานรัฐบาลและองคกรวิชาชีพในการรับรองคุณภาพของหลักสูตรท่ีสามารถนำไปสูเนื้อหา
ที่เกี่ยวของวิชาชีพ ดังนั้น ขอกำหนดของหลักสูตรจึงควรระบุถึงองคประกอบตางๆ ที่หลักสูตรกำหนดข้ึน
เพ่ือใหบรรลุขอกำหนดของหนวยงานตางๆ ท่ีเก่ียวของ 

• ใหมหาวิทยาลัยและคณาจารยผูสอนใชเปนแนวทางในการแลกเปลี่ยนความเห็นและผลสะทอน 
เก่ียวกับหลักสูตรใหมและหลักสูตรปจจุบัน นอกจากนี้ ยังเปนการรับรองวาทุกคนมีความเขาใจตรงกันเก่ียวกับ
ผลการเรียนรู ที ่คาดหวังของหลักสูตร มหาวิทยาลัยสามารถใชขอกำหนดของหลักสูตรเปนสิ ่งยืนยันวา
ผูออกแบบหลักสูตรทุกคนเขาใจเกี่ยวกับผลการเรียนรูที ่คาดหวังอยางชัดเจนและรูวาจะทำใหบรรลุผลได
อยางไร รวมท้ังยังสามารถใชเปนแหลงอางอิงสำหรับการตรวจสอบภายใน รวมถึงการติดตามผลการดำเนินงาน
ของหลักสูตรอีกดวย 

• เปนแหลงขอมูลเพื่อใหผูที่มีความรูความเชี่ยวชาญในสาขาวิชานั้นๆ และกรรมการผูทรงคุณวุฒิ
ภายนอกไดเขาใจถึงวัตถุประสงคและผลลัพธท่ีคาดหวังของหลักสูตรและ 

• เปนพื้นฐานในการรับขอมูลปอนกลับจากผูเรียนหรือบัณฑิตที่เพิ่งสำเร็จการศึกษาเกี่ยวกับเนื้อหา
ของหลักสูตรวาผูเรียนและบัณฑิตรับรูถึงโอกาสในการบรรลุผลลัพธการเรียนรูที่ตองการ ไดมากนอยเพียงใด
ขอกำหนดของหลักสูตรประกอบไปดวยรายละเอียด ดังตอไปนี้ 

• สถาบันท่ีอนุมัติ 

• สถาบันท่ีทำการสอน (หากแตกตางจากสถาบันท่ีอนุมัติ  

• รายละเอียดการรับรองคุณภาพโดยหนวยงานภายนอก หรือ องคกรวิชาชีพ 

• ชื่อคุณวุฒิ 

• ชื่อหลักสูตร 
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• ผลการเรียนรูท่ีคาดหวังของหลักสูตร 

• เกณฑการรับเขาหรือความตองการของหลักสูตร 

• การกำหนดกรอบมาตรฐานคุณวุฒิของสาขาวิชาท่ีเก่ียวของและแหลงอางอิงท้ังภายในและภายนอก
เพ่ือใชในการใหขอมูลดานผลการเรียนรูของหลักสูตร 

• โครงสรางหลักสูตรและขอกำหนดตางๆ เชน ระดับการศึกษา รายวิชา และหนวยกิต เปนตน 

• วันท่ีเขียนหรือปรับปรุงขอกำหนดของหลักสูตร รายละเอียดของวิชา ประกอบไปดวย 

• ชื่อรายวิชา 

• ขอบังคับรายวิชา เชน รายวิชาบังคับกอนและจำนวนหนวยกิต เปนตน 

• ผลการเรียนรูท่ีคาดหวังของรายวิชา ในแงของความรู ทักษะ และเจตคติ 

• กลยุทธการเรียนการสอนและการวัดประเมินผลท่ีทำใหบรรลุผลการเรียนรูท่ีคาดหวัง 

• คำอธิบายรายวิชาและประมวลรายวิชา 

• การวัดประเมินผลนักศึกษา 

• วันท่ีเขียนหรือปรับปรุงรายละเอียดของวิชา 
 
2.3 โครงสรางและเนื้อหาของหลักสูตร 
เกณฑคุณภาพท่ี 3 

1. หลักสูตร กระบวนการจัดเรียนการสอนและวิธีการวัดประเมินผลนักศึกษามีความเชื่อมโยงและ 
เอ้ือประโยชนใหแกกัน เพ่ือนำไปสูผลการเรียนรูท่ีคาดหวัง 

2. หลักสูตรถูกออกแบบมาใหตรงกับผลการเรียนรูท่ีคาดหวัง โดยแตละรายวิชาในหลักสูตรมีสวนชวย
ใหหลักสูตรบรรลุผลการเรียนรูท่ีคาดหวัง 

3. หลักสูตรมีการจัดเรียงรายวิชาอยางเปนระบบ เปนลำดับและมีการบูรณาการ (ซ่ึงกันและกัน  
4. หลักสูตรแสดงใหเห็นถึงความสัมพันธและความกาวหนาของรายวิชาอยางชัดเจน ตั้งแตรายวิชา

พ้ืนฐาน รายวิชาระดับกลาง ไปจนถึงรายวิชาเฉพาะทาง 
5. โครงสรางของหลักสูตรมีความยืดหยุนเพื่อใหผูเรียนสามารถเลือกเรียนในสาขาเฉพาะทาง รวมถึง 

มีการนำเอาสถานการณการพัฒนาและการเปลี่ยนแปลงในปจจุบันท่ีเก่ียวของกับสาขามาปรับเขากับหลักสูตร 
6. มีการทบทวนหลักสูตรเปนระยะเพื ่อใหแนใจวาหลักสูตรมีความสัมพันธกันและทันสมัยอยู

ตลอดเวลา 
 

เกณฑคุณภาพท่ี 3 – เกณฑยอย 
3 โครงสรางและเนื้อหาของหลักสตูร 1 2 3 4 5 6 7 

3.1 การออกแบบหลักสูตรมีความสอดคลองกับผลการเรียนรูท่ีคาดหวัง [1]        
3.2 มีการกำหนดสัดสวนที่เหมาะสม ระหวางรายวิชาตางๆ ในหลักสูตรฺเพื่อให

บรรลุผลการเรียนรูท่ีคาดหวัง [2] 
       

3.3 หลักสูตรมีการจัดเรียงรายวิชาอยางเปนระบบ มีการบูรณาการและทันตอ 
ยุคสมัย [3, 4, 5, 6] 

       

ระดับคะแนนในภาพรวม (Overall opinion         
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การออกแบบหลักสตูรควรคำนึงถึงกระบวนการจดัการเรียนการสอนและการประเมินผลนักศึกษาท่ีจะ
ชวยใหผูเรียนบรรลุผลการเรียนรูที่คาดหวัง Biggs (2003 เรียกกระบวนการดังกลาววา “ความสอดคลอง  
เชิงโครงสราง” (Constructive Alignment คำวา  “เชิงโครงสราง” (Constructive หมายถึง  แนวคิดที่วา
ผู เรียนจะเกิดการเรียนรูและสรางความหมายไดโดยผานกิจกรรมการเรียนรู ที ่เกี ่ยวของกัน สวน “ความ
สอดคลอง” หมายถึง สถานการณที่มีการจัดกระบวนการเรียนการสอนและการประเมินผลที่สอดคลองกัน
เพ่ือใหบรรลุผลการเรียนรูท่ีคาดหวัง ความสอดคลองเชิงโครงสรางในรายวิชาตางๆ หมายรวมถึง 

• การระบุถึงผลการเรียนรูท่ีคาดหวังท่ีสามารถวัดผลได 

• การเลือกใชกระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีนำไปสูการบรรลุผลการเรียนรูท่ีคาดหวัง 

• การประเมินวานักศึกษาสามารถบรรลุผลการเรียนรูท่ีคาดหวังไดดีเพียงใด 
 

2.4. การเรียนรูท่ีมีคุณภาพ 
เกณฑคุณภาพท่ี 4 

1. กลยุทธการเรียนและการสอนเปนไปตามปรัชญาการศึกษาของมหาวิทยาลัย ซ่ึงปรัชญาการศึกษานี้
หมายถึง แนวความคิดในการกำหนดแนวทางการจัดการเรียนการสอนวา ผูเรียนควรตองเรียนรูอะไรบางและ
เรียนรูอยางไร นอกจากนี้ปรัชญาการศึกษายังบอกถึงวัตถุประสงคของการศึกษา บทบาทหนาที่ของผูสอน 
ผูเรียน รวมท้ังเนื้อหาและกลยุทธในการสอนดวย 

2. ทั้งผูเรียนและผูสอนเขาใจวาการเรียนรูอยางมีคุณภาพ (Quality Learning ถือเปนกลยุทธใน  
การเรียน ซ่ึงจะชวยใหผูเรียนเขาใจและบรรลุผลการเรียนรู 

3. คุณภาพของการเรียนรูขึ้นอยูกับวิธีการเรียน แนวคิดที่ผูเรียนมีตอการเรียน กลยุทธการเรียนท่ี
ผูเรียนเลือกใช รวมถึงความเขาใจเก่ียวกับการเรียนรูของตนเอง 

4. การเรียนรูที่มีคุณภาพใหความสำคัญตอหลักการเรียนรู กลาวคือ ผูเรียนจะสามารถเรียนรูไดดีเม่ือ
รูสึกผอนคลาย อยูในสภาพแวดลอมท่ีเอ้ือตอการเรียนรู และมีการจัดการเรียนรูแบบรวมมือรวมคิด 

5. ผูสอนควรสงเสริมใหผูเรียนสำนึกถึงความรับผิดชอบตอการเรียน โดย ก. สรางสภาพแวดลอมใน
การเรียนการสอนที่เอื้อใหผูเรียนแตละคนมีสวนรวมตอกระบวนการเรียนรู และ ข. มีหลักสูตรที่ยืดหยุนและ
เอื้อใหผูเรียนสามารถเลือกเนื้อหารายวิชา แผนการศึกษา กลวิธีในการประเมินผล รูปแบบและระยะเวลาใน
การเรียนได 

6. กลยุทธการเรียนการสอนควรมีสวนชวยสนับสนุนใหผูเรียนเกิดการเรียนรู รูจักวิธีแสวงหาความรู
และปลูกฝงใหผูเรียนเกิดการเรียนรูตลอดชีวิต (เชน การตั้งคำถามอยางสรางสรรค มีทักษะในการรับและ 
ใชขอมูล การนำเสนอแนวความคิดใหมๆ และลงมือปฏิบัติ เปนตน  
 
เกณฑคุณภาพท่ี 4 – เกณฑยอย 

4 กลยุทธการเรียนและการสอน 1 2 3 4 5 6 7 
4.1 ปรัชญาการศึกษามีความชัดเจนและมีการเผยแพรใหผูมีสวนไดเสียสามารถ

ไดรับรู [1] 
       

4.2 กิจกรรมการเรียนการสอนมีความสอดคลองกับการบรรลุผลสำเร็จตามผล
การเรียนรูท่ีคาดหวัง [2, 3, 4, 5] 

       

4.3 กิจกรรมการเรียนการสอนกระตุนใหเกิดการเรียนรูตลอดชีวิต [6]        
ระดับคะแนนในภาพรวม (Overall opinion         
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คำอธิบาย 
เพื่อใหเปนไปตามวัตถุประสงคของการศึกษาในระดับอุดมศึกษา ทักษะที่จำเปนตอการเรียนรูที ่มี

คุณภาพ ไดแก 
- ความสามารถในการคนควาหาความรู ดวยตัวเอง โดยผู เรียนตองมีทักษะดานการทำงานวิจัย

ความสามารถในการวิเคราะหและสังเคราะหขอมูลท่ีคนความาได นอกจากนี้ ผูเรียนตองรูและสามารถเลือกใช
กลยุทธในการเรียนไดอยางเหมาะสม 

- ความสามารถในการคงความรูไวใชในระยะยาว มีกลยุทธในการเรียนที่เนนการสรางความหมาย
มากกวาการทองจำ 

- ความสามารถในการเชื่อมโยงความสัมพันธระหวางความรูเกาและความรูใหมเขาดวยกันการเรียนรูท่ี
หมายถึง ความสามารถในการรวบรวมขอมูลจากแหลงตางๆ เขาดวยกันได 

- ความสามารถในการสรางองคความรูใหม ผู เรียนที่มีคุณภาพจะตองรูเทาทันผูอื ่นและสามารถ
เชื่อมโยงความรูและประสบการณของตนอันจะนำไปสูการสรางองคความรูใหม 

- ความสามารถในการประยุกตใชความรูเพ่ือแกปญหาตางๆ 
- ความสามารถในการถายทอดความรู ใหแกผู อื ่น ผู เรียนที ่มีคุณภาพสามารถสรางและพิสูจน

แนวความคิดและการกระทำของตนดวยวิธีการท่ีชัดเจน 
- ความกระตือรือรนในการหาความรูเพิ ่มเติม ผูเรียนที่มีคุณภาพเปนผูใฝรู ตลอดชีวิต (Lifelong 

Learners ปจจัยสำคัญในการสรางผูเรียนท่ีมีคุณภาพ  
- การเรียนรูที่มีคุณภาพจะเกิดไดเมื่อผูเรียนมีความพรอม ทั้งดานสติปญญาและอารมณเพื่อใหบรรลุ

วัตถุประสงคของการเรียน 
- การเรียนรูท่ีมีคุณภาพจะเกิดไดเม่ือผูเรียนมีจุดมุงหมายในการเรียน 
- การเรียนรูท่ีมีคุณภาพจะเกิดไดเม่ือผูเรียนสามารถประสานความรูเกาและใหมเขาดวยกัน 
- การเรียนรูท่ีมีคุณภาพจะเกิดไดเม่ือผูเรียนเรียนรูอยางกระตือรือรน 
- การเรียนรูที่มีคุณภาพจะเกิดไดเมื่อผูเรียนอยูในสภาพแวดลอมที่เอื้อตอการเรียนรู การเลือกใช 

กลยุทธในการเรียนและการสอนขึ้นอยูกับสถานการณ หลักสูตรควรพิจารณาเลือกใชกลยุทธการเรียนและ 
การสอนท่ีเหมาะสม 
 
2.5 การประเมินผูเรียน 
เกณฑคุณภาพท่ี 5 

1. การประเมินครอบคลมุถึง 

• การรับเขานักศึกษาใหม 

• การประเมินผูเรียนอยางตอเนื่องระหวางการศึกษา 

• การสอบกอนสำเร็จการศึกษา 
2. ในการสนับสนุนใหเกิดความสอดคลองเชิงโครงสราง ควรใชวิธีการประเมินผลที่หลากหลายท่ี

สอดคลองกับผลการเรียนรูที่คาดหวัง การประเมินควรวัดผลสัมฤทธิ์ของผลการเรียนรูทั้งหมดที่ปรากฏอยูใน 
ผลการเรียนที่คาดหวังของหลักสูตรและรายวิชา วิธีการและเกณฑที่ใชในการประเมินควรมีการกำหนด
ลวงหนา เพ่ือวัตถุประสงคในการประเมินผลวินิจฉัย การประเมินผลระหวางเรียน และการประเมินผลสรุป 
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ตร
 3. การประเมินผู เรียน รวมถึงชวงเวลาการประเมิน วิธีการประเมิน การกำหนดเกณฑประเมิน  

การกระจายน้ำหนักการประเมิน ไปจนถึงเกณฑการใหคะแนนและการตัดเกรด ควรทำใหชัดเจนและสื่อความ
ท่ีเก่ียวของได 

4. กำหนดมาตรฐานท่ีใชในแผนการประเมินอยางชัดเจนและสอดคลองกับหลักสูตร 
5. นำกระบวนการและวิธีการประเมินมาใชเพ่ือเปนการยืนยัน การประเมินผูเรียนมีความสมเหตุสมผล 

นาเชื่อถือ และดำเนินการโดยเท่ียงธรรม 
6. ควรระบุความเชื่อมั่นและความเที่ยงตรงของวิธีการประเมิน ระบุเปนลายลักษณอักษรและมี 

การตรวจสอบอยางสม่ำเสมอ และนำไปใชทดสอบและพัฒนาแนวทางประเมินใหมๆ ได รวมทั้งมีการพัฒนา
วิธีการประเมินผลแบบใหมๆ และนำไปใชในการทดสอบ เปดเผยใหผูเรียนรับรูถึงสิทธิ์เกี่ยวกับกระบวนการ 
อุทธรณ 

7. ความเที่ยงตรง  และความเชื่อมั่นของวิธีการประเมินควรมีเอกสาร และมีการประเมินอยาง
สม่ำเสมอ และมีวิธีการประเมินใหม ๆ เพ่ือการพัฒนาและทดสอบ 

8. ผูเรียนมีความพรอมในการเขาถึงกระบวนการอุทธรณท่ีสมเหตุสมผล 
 
เกณฑคุณภาพท่ี 5 – เกณฑยอย 

5 การประเมินผูเรียน 1 2 3 4 5 6 7 
5.1 การประเมินผูเรียนมีความสอดคลองโครงสรางกับผลสัมฤทธิ์ของผลการ

เรียนรูท่ีคาดหวัง [1, 2] 
       

5.2 การประเม ินผ ู  เร ียน รวมถ ึงช วงเวลาการประเม ิน ว ิธ ีการประเมิน  
การกำหนดเกณฑประเมิน การกระจายน้ำหนักการประเมิน ไปจนถึงเกณฑ
การใหคะแนนและการตัดเกรด มีความชัดเจนและสื่อสารใหผูเรียนรับทราบ 
[4, 5] 

       

5.3 เกณฑการใหคะแนนและแผนการใหคะแนนถูกใชในการประเมินเพื่อยืนยัน
ความเท่ียงตรง ความเช่ือมั่นและความโปรงใสในการประเมินผูเรียน [6, 7] 

       

5.4 มีการใหขอมูลปอนกลับเกี่ยวกับการประเมินผูเรียนที่เหมาะสมแกเวลาและ
ชวยพัฒนาการเรียนรู [3] 

       

5.5 ผูเรียนรับรูถึงสิทธ์ิเก่ียวกับกระบวนการอุทธรณ [8]        
ระดับคะแนนในภาพรวม (Overall opinion         

 
คำอธิบาย 

การประเมินผูเรียนถือเปนองคประกอบท่ีสำคัญท่ีสุดอันหนึ่งของการศึกษาในระดับอุดมศึกษา ผลของ
การประเมินสงผลโดยตรงตออาชีพในอนาคตของผูเรียน ดังนั้น จึงตองดำเนินการอยางเชี่ยวชาญและคำนึงถึง
องคความรูทั้งหลายที่มีอยูในขั้นตอนการทดสอบ การประเมินยังใหขอมูลท่ีเปนประโยชนแกสถาบันทั ้งใน 
ดานประสิทธิภาพการสอนและการสนับสนุนผูเรียน การประเมินผูเรียนควรจะตอง 

• ไดรับการออกแบบใหวัดความสำเร็จตามผลการเรียนรูท่ีคาดหวัง 

• สอดคลองกับว ัตถ ุประสงคในการประเมินผลว ิน ิจฉัย การประเมินผลระหวางเร ียนและ 
การประเมินผลสรุป รวมท้ังมีเกณฑในการตัดเกรดและใหคะแนนท่ีชัดเจนเปนลายลักษณอักษร 
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• ดำเนินการโดยบุคคลที่เขาใจบทบาทของการประเมินความกาวหนาของผูเรียนที่มีตอสัมฤทธิ์ผล
ทางดานความรูและทักษะที่เกี่ยวของกับคุณสมบัติที่กำหนดไว ถาเปนไปไดการประเมินไมควรประเมินโดย 
ผูประเมินเพียงคนเดียว 

• พิจารณาถึงผลลัพธตางๆ ท่ีเปนไปไดจากเกณฑการสอบ 

• กำหนดกฎเกณฑท่ีชัดเจน ครอบคลุมถึงการขาดเรียน การปวย และเหตุท่ีสมควรลดหยอนผอนโทษ
ของผูเรียน 

• ยืนยันวาการประเมินมีการจัดการอยางรอบคอบและรัดกุมตามข้ันตอนท่ีสถาบันกำหนด 

• อยูภายใตการบริหารตรวจสอบเพ่ือยืนยันประสิทธิภาพของข้ันตอน 

• แจงขอมูลแกผูเรียนถึงการประเมินที่ใชในหลักสูตรของตน วามีการทดสอบอะไรหรืออยูภายใต
เง่ือนไขการประเมินแบบใด การประเมินคาดหวังอะไร รวมถึงเกณฑท่ีใชในการประเมินสมรรถนะของผูเรียน 
 
2.6 คุณภาพบุคลากรสายวิชาการ 
เกณฑคุณภาพท่ี 6 

1. มีการวางแผนทั้งในระยะสั้นและระยะยาวในการบริหารจัดการบุคลากรสายวิชาการ รวมถึง  
การสืบทอดตำแหนง การเลื่อนตำแหนง การจัดสรรบุคลากร การสิ้นสุดตำแหนง และแผนการเกษียณเพื่อให
แนใจวาคุณภาพและปริมาณของบุคลากรสายวิชาการตอบสนองตอความตองการดานการศึกษา วิจัย และ
บริการวิชาการ 

2. มีการตรวจสอบและติดตามอัตราสวนบุคลากรสายวิชาการตอจำนวนนักศึกษาและภาระงานท่ี
ไดรับเพ่ือพัฒนาคุณภาพดานการศึกษา วิจัย และบริการวิชาการ 

3. มีการระบุและประเมินความสามารถของบุคลากรสายวิชาการ บุคลากรที่มีความสามารถจะตองมี
คุณสมบัติดังนี้ 

• ออกแบบและจัดกระบวนการเรียนการสอนท่ีสอดคลองกับหลักสูตร 

• นำกระบวนการเรียนการสอนที่หลากหลายมาใช และเลือกวิธีการประเมินที่เหมาะสมให
บรรลุผลการเรียนรูท่ีคาดหวัง 

• พัฒนาและใชสื่อประกอบการเรียนการสอนไดหลากหลาย 

• ตรวจสอบและประเมินความกาวหนาดานการสอนและรายวิชาท่ีตนเองสอนได 

• มีการใหขอมูลปอนกลับเก่ียวกับการสอนของตนเอง 

• มีการทำวิจัยและจัดหาบริการท่ีเปนประโยชนแกผูมีสวนไดเสีย 
4. การสรรหาและการเลื่อนตำแหนงบุคลากรสายวิชาการยึดตามระบบคุณธรรม โดยพิจารณาจาก 

การสอน การทำวิจัย และการบริการวิชาการ 
5. การกำหนดบทบาทและความสัมพันธของบุคลากรสายวิชาการชัดเจนและเปนท่ีเขาใจตรงกัน 
6. มีการมอบหมายงานท่ีเหมาะสมกับความรูความสามารถ ประสบการณและความเชี่ยวชาญ 
7. บุคลากรสายวิชาการทุกคนตองรับผิดชอบตอมหาวิทยาลัยและผู มีส วนไดเสียขององคกร  

โดยคำนึงถึงเสรีภาพทางวิชาการและจรรยาบรรณดานวิชาชีพ 

8. มีการวินิจฉัยความตองการในการฝกอบรมและพัฒนาของบุคลากรสายวิชาการอยางเปนระบบ 
และนำไปจัดการฝกอบรมที่เหมาะสมรวมถึงกิจกรรมที่พัฒนาตนเองเพื่อตอบสนองตอความตองการของ
บุคลากร 
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 9. มีการนำการบริหารผลการปฏิบัติงานรวมถึงการใหรางวัลและการยอมรับมาใชเพื่อกระตุนและ

สนับสนุนการเรียนการสอน การวิจัยและการบริการวิชาการ 
10. มีการตรวจสอบ ประเมินและเปรียบเทียบประเภทและจำนวนงานวิจัยกับเกณฑมาตรฐานท่ีไดรับ

การยอมรับเพ่ือการพัฒนา 
เกณฑคุณภาพท่ี 6 – เกณฑยอย 

6 คุณภาพบุคลากรสายวิชาการ 1 2 3 4 5 6 7 
6.1 การบริหารจัดการบุคลากรสายวิชาการ (การสืบทอดตำแหนง เลื่อนตำแหนง 

การปรับวิธีการจัดสรรบุคลากรเขาสู ตำแหนง การสิ้นสุดตำแหนง และ
แผนการเกษียณ  ตอบสนองตอความตองการดานการศึกษา การวิจัย และ
การบริการวิชาการ [1] 

       

6.2 มีการเปรียบเทียบอัตราสวนบุคลากรสายวิชาการตอจำนวนนักศึกษาและ
ภาระงานกับเกณฑมาตรฐาน และติดตามตรวจสอบขอมูลเพื ่อพัฒนา
คุณภาพดานการศึกษา การวิจัยและการบริการวิชาการ [2] 

       

6.3 เกณฑในการสรรหาและการคัดเลือกบุคลากรสายวิชาการซึ่งประกอบดวย
จรรยาบรรณ ความรับผิดชอบตอเสรีภาพทางวิชาการ การจัดสรรบุคลากร
เขาสูตำแหนง การเลื่อนตำแหนง บุคลากรถูกกำหนดและประกาศใหทราบ
ท่ัวกัน [4, 5, 6, 7] 

       

6.4 มีการวินิจฉัยและประเมินความสามารถของบุคลากรสายวิชาการ [3]        
6.5 ความตองการในการฝกอบรมและพัฒนาตนเองของบุคลากรสายวิชาการถูก

วินิจฉัยและนำไปจัดกิจกรรมเพื่อตอบสนองตอความตองการของบุคลากร 
[8] 

       

6.6 การบริหารผลการปฏิบัติงานรวมถึงการใหรางวัลและการยอมรับถูกนำมาใช
เพ่ือกระตุนและสนับสนุนการเรียนการสอน การวิจัยและการบริการวิชาการ 
[9] 

       

6.7 มีการตรวจสอบ ประเมินและเปรียบเทียบประเภทและจำนวนงานวิจัยกับ
เกณฑมาตรฐานท่ีไดรับการยอมรับเพ่ือการพัฒนา [10] 

       

ระดับคะแนนในภาพรวม (Overall opinion         

 

คำอธิบาย 
บุคลากรสายวิชาการถือวาเปนทรัพยากรการศึกษาที่สำคัญที่สุดสำหรับผูเรียน บุคคลเหลานี้ตองมี

ความรู ความเขาใจในศาสตรท่ีตนเองสอน มีทักษะและประสบการณท่ีจะถายทอดความรูแกผูเรียนในขอบเขต
บริบทการสอนของตนไดอยางมีประสิทธิภาพ และสามารถนำผลการประเมินการสอนมาปรับปรุงพัฒนา 
การสอนไดอยางตอเนื่อง คุณภาพของสถาบันไมเพียงแตข้ึนอยูกับคุณภาพของหลักสูตรเทานั้น แตยังข้ึนอยูกับ
คุณภาพบุคลากรสายวิชาการอีกดวย คุณภาพบุคลากรสายวิชาการขึ้นอยูกับคุณวุฒิการศึกษา ความเขาใจ 
ความชำนาญ ความเชี่ยวชาญในศาสตรท่ีสอน ประสบการณ ทักษะการสอน รวมถึงจรรยาบรรณท่ีมีตอวิชาชีพ 
บุคลากรสายวิชาการครอบคลุมถึงอาจารยท่ีสอนเต็มเวลาและนอกเวลา และผูบรรยายพิเศษ นอกจากคุณภาพ
ของบุคลากรสายวิชาการแลวสถาบันตองกำหนดปริมาณบุคลากรสายวิชาการใหเหมาะสมกับความตองการ
ของผูเรียนและสถาบัน โดยกำหนดขนาดของบุคลากรสายวิชาการใชคาหนวยนับภาระงาน (Full – Time 
Equivalent (FTE  และอัตราสวนบุคลากรสายวิชาการตอจำนวนนักศึกษา 
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หนวยนับภาระงาน (Full – Time Equivalent (FTE  
ในการคำนวณ หนวยนับภาระงานบุคลากรสายวิชาการ (FTE สถาบันควรกำหนดภาระการเรียน

นักศึกษาเต็มเวลา และภาระการสอนของบุคลากรคณะที่รวมถึง ภาระการเรียนนักศึกษานอกเวลา และภาระ
การสอนบุคลากรของคณะตอนักศึกษานอกเวลาเปนจำนวนรอยละของภาระการสอนเต็มเวลาของบุคลากร
สายวิชาการ มีหลายวิธีในการคำนวณคา FTE (หนวยนับภาระงาน และสถาบันควรกำหนดวิธีการ  ตัวแปร 
และขอสมมติฐานที่จะใช วิธีหนึ่งในการคำนวณคา FTE (หนวยนับภาระงาน คือ ยึดตนทุนดานเวลา เชน  
ถา 1 FTE เทากับ 40 ชั่วโมงตอสัปดาห (จางงานเต็มเวลา ดังนั้น FTE ของบุคลากรสายวิชาการที่มีภาระงาน
สอน 8 ชั่วโมงตอสัปดาหจะเปน 0.2 (8 หารดวย 40 วิธีการที่ยึดหลักการตนทุนดานเวลา สามารถนำมาใช
คำนวณคา FTE (หนวยนับภาระการเรียน ของนักศึกษาไดอีกดวย เชน ถา 1 FTE ท่ีนักศึกษาตองเขาชั้นเรียน
เทากับ 20 ชั่วโมงตอสัปดาห ดังนั้น คาหนวยนับภาระการเรียน FTE ของนักศึกษาภาคสมทบ 10 ชั ่วโมง 
ในชั้นเรียนตอสัปดาหจะเปน 0.5 (10 หารดวย 20  วิธีการอ่ืนในการคำนวณคา FTE คือ ยึดภาระงานสอน เชน  
ถาภาระการสอนภาคปกติเต็มเวลาของบุคลากรสายวิชาการ คือ 4 วิชาตอภาคการศึกษา ดังนั้น แตละวิชามี 
คา 0.25 FTE (หนวยนับภาระงาน ถาบุคลากรสายวิชาการไดรับมอบหมาย 2 วิชาตอภาคการศึกษา ดังนั้น 
คา FTE (หนวยนับภาระงาน จะเปน 0.5 (2 คูณ 0.25 FTE ในทำนองเดียวกันภาระการเรียนของนักศึกษา
สามารถใชการคำนวนคา FTE (หนวยนับภาระการเรียน ของนักศึกษาได เชน ถา  1 FTE (หนวยนับภาระ 
การเรียน ที่นักศึกษาตองเรียน คือ 24 หนวยกิตตอภาคการศึกษา ดังนั้น คา FTE (หนวยนับภาระการเรียน
ของนักศึกษาท่ีเรียน 18 หนวยกิตตอภาคการศึกษา จะเปน 0.75 (18 หารดวย 24  

 
ตารางท่ี 4.2 ระบุตัวเลขบุคลากรสายวิชาการและคา FTE (หนวยนับภาระงาน ใน 5 ปการศึกษาท่ีผานมา 

ประเภท ชาย หญิง รวม จำนวนรอยละ 
ของปริญญาเอก จำนวนพนกังาน คา FTE 

ศาสตราจารย      
รอง/ผูชวยศาสตราจารย      
อาจารยประจำ      
อาจารยพิเศษ      
ผูบรรยายพิเศษ/อาจารยพิเศษ      

รวม      

 
อัตราสวนบุคลากรตอจำนวนนักศึกษา 

ตัวบงชี้นี้คือ อัตราสวน 1 FTE (หนวยนับภาระงาน ของการจางบุคลากรสายวิชาการตอตัวเลขคา 
FTE (หนวยนับภาระการเร ียน น ักศ ึกษาที ่ลงทะเบ ียน จ ุดม ุ งหมายเพื ่อใช ค ิดจำนวนเวลาที ่ ใช ใน  
การติดตอและสนับสนุนดานวิชาการแกนักศึกษาที่สถาบันคาดวาควรไดรับระบุอัตราสวนบุคลากรตอจำนวน
นักศึกษาใน 5 ปการศึกษาท่ีผานมา ตามตารางท่ี 4.3 
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 ตารางท่ี 4.3 อัตราสวนบุคลากรตอจำนวนนักศึกษา (ระบุวิธีการท่ีใชคำนวณคา FTE- หนวยนับภาระการเรียน

ของนักศึกษา  

ปการศึกษา 
รวมคา FTE (หนวยนับ
ภาระงาน ของบุคลากร

สายวิชาการ 

รวมคา FTE (หนวยนับ
ภาระการเรียน ของ

นักศึกษา 

อัตราสวนบุคลากรตอ 
จำนวนนักศึกษา 

    
    
    
    

 
ผลงานวิจัย 

การวิจัย คือ ผลผลิตสำคัญจากบุคลากรสายวิชาการ ประเภทตางๆ ของงานวิจัย (เชน ผลงานตีพิมพ 
งานที่ปรึกษา โครงงาน เงินสนับสนุน เปนตน ที่ลุลวงโดยบุคลากรสายวิชาการควรตอบสนองความตองการ
ของผู มีสวนไดเสีย บอกขอมูลประเภทและจำนวนของการเผยแพรงานวิจัยใน 5 ปการศึกษาที ่ผานมา 
ตามตารางท่ี 4.4 

 
ตารางท่ี 4.4 ประเภทและจำนวนของการเผยแพรงานวิจัย 

ปการศึกษา 
ประเภทผลงานตีพิมพ 

รวม 
ตัวเลขผลงาน

ตีพิมพตอบุคลากร
สายวิชาการ 

ในสถาบัน ระดับชาติ ระดับภูมิภาค 
ระดับ 

นานาชาติ 

       
       
       
       
       

 
2.7 คุณภาพบุคลากรสายสนับสนุน 
เกณฑคุณภาพท่ี 7 

1. มีการดำเนินการวางแผนระยะสั ้นและระยะยาวในการแตงตั ้งบุคลากรสายสนับสนุนหรือ 
การวางแผนความตองการหองสมุด หองปฏิบัติการ สิ่งอำนวยความสะดวกดานเทคโนโลยีสารสนเทศ และงาน
บริการนักศึกษาเพ่ือสรางความม่ันใจวาคุณภาพและจำนวนบุคลากรสายสนับสนุนบรรลุตามความตองการทาง
วิชาการ งานวิจัย และการบริการวิชาการ 

2. มีการกำหนดและการแจงขอมูลการสรรหาบุคลากร และเกณฑการคัดเลือกในการแตงตั้ง  
การมอบหมายงาน และการเลื่อนข้ันบุคลากรสายสนับสนุน โดยกำหนดบทบาทหนาท่ีไวชัดเจน และแบงหนาท่ี
ความรับผิดชอบตามความเหมาะสม คุณสมบัติ และประสบการณ 

3. มีการวินิจฉัยและการประเมินความสามารถของบุคลากรสายสนับสนุนเพื่อสรางความมั่นใจวา
ความสามารถของบุคลากรเหลานั้นเปนไปตามขอกำหนด และการใหบริการนั้นตอบสนองความตองการของ 
ผูมีสวนไดสวนเสีย 
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4. มีการวินิจฉัยความตองการในการฝกอบรมและพัฒนาอยางมีระบบใหแกบุคลากรสายสนับสนุน 
และมีการดำเนินกิจกรรมการฝกอบรมและกิจกรรมเพ่ือการพัฒนาท่ีตอบสนองความจำเปน 

5. มีการบริหารผลการปฏิบัติงานรวมถึงการตอบแทนและการยอมรับ เพื่อผลักดันและสนับสนุน  
การเรียนการสอน การวิจัย และการบริการวิชาการ 

 
เกณฑคุณภาพท่ี 7 – เกณฑยอย 

7 คุณภาพบุคลากรสายสนับสนนุ 1 2 3 4 5 6 7 
7.1 ม ีการดำเน ินการวางแผนแตงต ั ้ งบ ุคลากรสายสนับสน ุน ห องสมุด 

หองปฏิบัติการ สิ่งอำนวยความสะดวกดานเทคโนโลยีสารสนเทศและงาน
บริการนักศึกษาเพื่อตอบสนองความตองการทางการศึกษา งานวิจัย และ
การบริการวิชาการ [1] 

       

7.2 มีการกำหนดและการแจงขอมูลการสรรหาบุคลากร และเกณฑการคัดเลือก
ในการแตงตั้ง การมอบหมายงาน และการเลื่อนขั้นบุคลากรสายสนับสนุน 
[2] 

       

7.3 มีการวินิจฉัยและประเมินความสามารถของบุคลากรสายสนับสนุน [3]        
7.4 มีการวินิจฉัยความตองการการฝกอบรมและพัฒนาตนเองของบุคลากร 

สายสนับสนุน และดำเนินกิจกรรมเพ่ือตอบสนองความตองการน้ัน [4] 
       

7.5 มีการบริหารผลการปฏิบัติงานรวมถึงการตอบแทนและการเห็นคุณคา  
การยอมรับ เพื ่อกระตุนและสนับสนุนการเรียนการสอน การวิจัย และ 
การบริการวิชาการ [5] 

       

ระดับคะแนนในภาพรวม (Overall opinion         

 
คำอธิบาย 

คุณภาพหลักสูตรสวนใหญขึ้นอยูกับปฏิสัมพันธระหวางบุคลากรและนักศึกษา อยางไรก็ตามบุคลากร
สายวิชาการไมสามารถปฏิบัติงานไดดีหากปราศจากคุณภาพการใหบริการที่จัดสรรโดยบุคลากรสายสนับสนุน 
ซ่ึงบุคลากรสายสนับสนุนเหลานี้ คือ บุคลากรท่ีบริหารจัดการหองสมุด หองปฏิบัติการ ทรัพยากรคอมพิวเตอร 
และงานบริการนักศึกษา ใชตารางที่ 4.5 เพื่อกำหนดจำนวนบุคลากรสายสนับสนุนที่มีในระยะ 5 ปการศึกษา
ลาสุด 
 
ตารางท่ี 4.5 จำนวนบุคลากรสายสนับสนุน (ระบุวันท่ีอางอิง  

บุคลากรสายสนบัสนนุ 

ระดับการศึกษาสูงสุดท่ีสำเร็จ 
จำนวนท้ังหมด มัธยมศึกษา

ตอนปลาย 
ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก 

บุคลากรหองสมุด      
บุคลากรหองปฏิบัติการ      
บ ุคลากรด านเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

     

บุคลากรดานงานบริหารงาน
บุคคล 
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บุคลากรสายสนบัสนนุ 

ระดับการศึกษาสูงสุดท่ีสำเร็จ 
จำนวนท้ังหมด มัธยมศึกษา

ตอนปลาย 
ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก 

บุคลากรด านงานบร ิการ
นักศึกษา (ระบุประเภทงาน
บริการ  

     

จำนวนท้ังหมด      

 
2.8 คุณภาพผูเรียน (Student Quality  
เกณฑคุณภาพท่ี 8 

1. มีการกำหนด การสื่อสาร และการประกาศนโยบายการรับนักศึกษาเขาเรียนและเกณฑการรับ
นักศึกษาเขาศึกษาในหลักสูตรอยางชัดเจนและเปนปจจุบัน 

2. มีการกำหนดและการประเมินกระบวนการและเกณฑการคัดเลือกนักศึกษา 
3. มีระบบติดตามความกาวหนา ผลการศึกษา และภาระการเรียนของนักศึกษาที่เพียงพอ โดยมี 

การบันทึก การติดตามความกาวหนา ผลการศึกษา และภาระการเรียนของนักศึกษาไวอยางเปนระบบ โดยมี
การใหขอมูลปอนกลับแกนักศึกษาและดำเนินการแกไขขอบกพรองหากจำเปน 

4. มีการจัดการใหคำแนะนำทางวิชาการ กิจกรรมเสริมหลักสูตร การแขงขันของนักศึกษา และ 
การบริการสนับสนุนนักศึกษาดานตางๆ เพื่อปรับปรุงการเรียนและความรู  ทักษะและความสามารถใน 
การทำงาน 

5. การสรางสภาพแวดลอมการเรียนรูเพื่อสนับสนุนผลสำเร็จของคุณภาพการเรียนรูของนักศึกษานั้น 
ทางสถาบันควรจัดเตรียมสภาพแวดลอมทางกายภาพ สังคม และจิตใจ ท่ีสามารถสรางเสริมการเรียนการสอน 
การวิจัย รวมถึงสุขสภาวะสวนบุคคลดวย 
 
เกณฑคุณภาพท่ี 8 – เกณฑยอย 

8 คุณภาพนักศึกษา และการสนับสนุน 1 2 3 4 5 6 7 
8.1 มีการกำหนด การสื ่อสาร และการประกาศนโยบายการรับนักศึกษา 

เขาเรียนและเกณฑการรับนักศึกษาเขาศึกษาในหลักสูตรอยางชัดเจนและ
เปนปจจุบัน [1] 

       

8.2 มีการกำหนดและการประเมินกระบวนการและเกณฑในการคัดเลือก
นักศึกษา [2] 

       

8.3 มีระบบในการติดตามความกาวหนา ผลการศึกษาและภาระการเรียนของ
นักศึกษาท่ีเพียงพอ [3] 

       

8.4 มีการจัดใหคำแนะนำทางวิชาการ กิจกรรมเสริมหลักสูตร การแขงขันของ
นักศึกษา และบริการสนับสนุนนักศึกษาดานตางๆ เพื่อปรับปรุงการเรียน
และความรู ทักษะและความสามารถในการทำงาน [4] 

       

8.5 มีสภาพแวดลอมทางกายภาพ สังคมและจิตใจท่ีสรางเสริมการเรียนการสอน 
และการวิจัย รวมถึงสุขภาวะสวนบุคคล [5] 

       

ระดับคะแนนในภาพรวม (Overall opinion         
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คำอธิบาย 
คุณภาพของบัณฑิตข้ึนอยูกับคุณภาพของนักศึกษาท่ีรับเขาเรียน นั่นหมายความวาคุณภาพนักศึกษาท่ี

รับเขามานั้นเปนสิ่งสำคัญการรับนักศึกษา 
- สรุปรายละเอียดนักศึกษาชั้นปท่ี 1 ท่ีรับเขาในตารางท่ี 4.6 
- สรุปจำนวนนักศึกษาท่ีลงทะเบียนเรียนในหลักสูตรท้ังหมด ตามตารางท่ี 4.7 

 
ตารางท่ี 4.6 การรับนักศึกษาชั้นปท่ี 1 (5 ปการศึกษาลาสุด  

ปการศึกษา 
ผูสมัคร 

จำนวนท่ีสมัครเรียน จำนวนท่ีประกาศรับ 
จำนวนท่ีรับเขา/จำนวนท่ี

ลงทะเบียน 

    
    
    

 

ตารางท่ี 4.7 จำนวนนักศึกษาท้ังหมด (5 ปการศึกษาลาสุด  

ปการศึกษา 
นักศึกษา 

ชั้นปท่ี 1 ชั้นปท่ี 2 ชั้นปท่ี 3 ชั้นปท่ี 4 >ชั้นปท่ี 4 รวม 

       
       
       
       
       

 
2.9 ส่ิงอำนวยความสะดวกตางๆ และโครงสรางพ้ืนฐาน 
เกณฑคุณภาพท่ี 9 

1. มีทรัพยากรกายภาพท่ีใชดำเนินการหลักสูตร รวมท้ังเครื่องมือ วัสดุและเทคโนโลยีสารสนเทศตางๆ 
เพียงพอ 

2. มีเครื่องมือทันสมัย พรอมใชและมีประสิทธิภาพในการใชประโยชน 
3. มีการคัดสรร กลั ่นกรอง และใชทรัพยากรการเรียนกับวัตถุประสงคของหลักสูตรที ่ศึกษาได

เหมาะสม 
4. มีการติดตั้งหองสมุดดิจิตอลเพ่ือปรับขอมูลและเทคโนโลยีสารสนเทศใหทันสมัยกาวหนา 
5. มีการติดตั้งระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือตอบสนองความตองการของบุคลากรและนักศึกษา 
6. สถาบันจัดเตรียมเครื ่องคอมพิวเตอรและโครงสรางเครือขายที ่สามารถเขาถึงไดในพื ้นที ่ใน

มหาวิทยาลัย โดยสามารถใชประโยชนทางเทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับการเรียนการสอน การทำวิจัย  
การบริการวิชาการ และการบริหารงานได 

7. มีการกำหนดและดำเนินการมาตราฐานดานสิ่งแวดลอม สุขภาพ และความปลอดภัย รวมถึง 
การไดรับสิทธิ์หรือโอกาสในการเขาถึงใหแกผูท่ีมีความจำเปนพิเศษ 
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 เกณฑคุณภาพท่ี 9 – เกณฑยอย 

9 สิ่งอำนวยความสะดวก และโครงสรางพ้ืนฐาน 1 2 3 4 5 6 7 
9.1 มีสิ่งอำนวยความสะดวกท่ีใชในการเรียนการสอนและอุปกรณ (หองบรรยาย 

หองเร ียน หองทำโครงการ ฯลฯ  เพียงพอ และทันสมัยเพื ่อส งเสริม
การศึกษาและการทำวิจัย [1] 

       

9.2 มีทรัพยากรตางๆ ท่ีใชในหองสมุดเพียงพอและทันสมัยเพ่ือสงเสริมการเรียน 
การสอน และการวิจัย [3, 4] 

       

9.3 มีหองปฏิบัติการและอุปกรณเพียงพอและทันสมัยเพื ่อสงเสริมการเรียน 
การสอน และการวิจัย [1, 2] 

       

9.4 สิ่งอำนวยความสะดวกทางเทคโนโลยีสารสนเทศรวมถึงโครงสรางพื้นฐาน
การเรียนรูผานสื่ออิเล็กทรอนิกสเพียงพอและทันสมัยเพื่อสงเสริมการเรียน
การสอน และการวิจัย [1, 5, 6] 

       

9.5 มีการกำหนดและดำเนินการตามมาตรฐานดานสิ่งแวดลอม สุขภาพและ
ความปลอดภัยและการไดรับสิทธิ์หรือโอกาสในการเขาถึงใหแกผูที่มีความ
จำเปนพิเศษ [7] 

       

ระดับคะแนนในภาพรวม (Overall opinion         

 
คำอธิบาย 

ขอกำหนดเรื่องสิ่งอำนวยความสะดวกและโครงสรางพื้นฐานนั้น ควรสอดคลองกับวัตถุประสงคของ
หลักสูตร นอกจากนี้สิ่งอำนวยความสะดวกตางๆ ควรเชื่อมโยงกับกระบวนการเรียนการสอน เชน การเรียน
การสอนควรจัดใหอยู ในกรอบของความยืดหยุ น หากจัดการเรียนการสอนสำหรับกลุ มเล็ก ควรจัดสรร
ทรัพยากรการเรียน เชน เครื ่องคอมพิวเตอรชองทางการเขาถึงระบบการเรียนผานสื ่ออิเล็กทรอนิกส 
ทรัพยากรหองสมุด ฯลฯ ใหเพียงพอเพ่ือตอบสนองความตองการของผูเรียนและบุคลากร 

 
2.10 การสงเสริมคุณภาพการศึกษา 
เกณฑคุณภาพท่ี 10 

1. หลักสูตรไดรับการพัฒนาจากคำแนะนำและขอมูลปอนกลับจากบุคลากรสายวิชาการ นักศึกษา 
ศิษยเกา และผูมีสวนไดสวนเสียจากภาคอุตสาหกรรม รัฐบาลและองคกรวิชาชีพตางๆ 

2. มีกระบวนการออกแบบและกระบวนการพัฒนาหลักสูตร รวมถึงทบทวนและประเมินหลักสูตรเปน
ระยะๆ เพ่ือปรับปรุงประสิทธิภาพและประสิทธิผลใหดีข้ึน 

3. มีการทบทวนและประเมินกระบวนการเรียนการสอนและการวัดผล ประเมินผลนักศึกษาอยาง
ตอเนื่อง เพ่ือสรางความม่ันใจวากระบวนการเหลานั้นสอดคลองและเปนไปตามผลการเรียนรูท่ีคาดหวัง 

4. ใชผลผลิตท่ีไดจากงานวิจัยมาสงเสริมการเรียนการสอน 
5. มีการประเมินและการปรับปรุงคุณภาพงานบริการ สนับสนุนและสิ่งอำนวยความสะดวกตางๆ 

(หองสมุด หองปฏิบัติการ สิ่งอำนวยความสะดวกดานสารสนเทศและงานบริการนักศึกษา  
6. มีระบบและกลไกในการรวบรวมขอมูลตางๆ ท่ีไดรับ รวมถึงขอมูลปอนกลับจากบุคลากร นักศึกษา 

ศิษยเกา และผูใชบัณฑิต เพ่ือนำมาประเมินและปรับปรุงคุณภาพงาน 
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เกณฑคุณภาพท่ี 10 – เกณฑยอย 
10 การยกระดับคุณภาพ 1 2 3 4 5 6 7 

10.1 ใชความตองการและขอมูลปอนกลับจากผูมีสวนไดสวนเสียเปนขอมูลใน 
การออกแบบและการพัฒนาหลักสูตร [1] 

       

10.2 สรางกระบวนการออกแบบและพัฒนาหลักสูตร และดำเนินการประเมิน
และปรับปรุงใหดีข้ึน [2] 

       

10.3 มีการทบทวน ประเมินกระบวนการเรียนการสอนและการวัดผล ประเมินผล
นักศึกษาอยางตอเนื่องเพื่อยืนยันความสอดคลองและความเหมาะสมตามท่ี
กำหนดไว [3] 

       

10.4 ใชผลผลิตท่ีไดจากงานวิจัยมาปรับปรุงการเรียนและการสอนใหดีข้ึน [4]        
10.5 ม ีการประเม ินและการปร ับปร ุงค ุณภาพงานบริการและสิ ่ งอำนวย 

ความสะดวกตางๆ (หองสมุด หองปฏิบัติการ สิ ่งอำนวยความสะดวก 
ดานสารสนเทศ และงานบริการนักศึกษา [ 5] 

       

10.6 มีการประเมินและปรับปรุงระบบและกลไกการรับขอมูลปอนกลับเพ่ือ
รวบรวมขอมูลที่ไดรับและขอมูลปอนกลับจากบุคลากร นักศึกษา ศิษยเกา 
และผูใชบัณฑิตอยางเปนระบบ [6] 

       

ระดับคะแนนในภาพรวม (Overall opinion         

 
คำอธิบาย 

การสงเสริมคุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษา หมายถึง การปรับปรุง 

• ความรู ทักษะ และทัศนคติหรือสมรรถนะของนักศึกษา 

• สภาพแวดลอมทางการเรียนและโอกาสของนักศึกษา รวมท้ัง 

• คุณภาพของสถาบันหรือหลักสูตร 
การสงเสริมคุณภาพถือเปนการเริ ่มตนวางแผนการดำเนินงานโดยมีวัตถุประสงคเพื่อการประกัน

คุณภาพและการปรับปรุง ซ่ึงมีการแสวงหาวิธีการปรับปรุงและหาวิธีปฏิบัติท่ีเปนเลิศ 
มีการสรางและการรักษาความมั ่นใจและความเชื ่อถือแกนักศึกษาและผู มีส วนไดสวนเสียใน

ระดับอุดมศึกษาผานการประกันคุณภาพที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลและกิจกรรมเสริมที่ทำใหมั่นใจวา
หลักสูตรนั ้นได ร ับการออกแบบที ่ด ี ม ีการกำกับดูแลและการตรวจสอบเปนประจำเพื ่อร ับประกัน 
ความสอดคลองและคุณภาพท่ีใช 

การประกันคุณภาพและการปรับปรุงหลักสูตรตามความคาดหวัง รวมถึง 
- การกำหนดผลการเรียนรูท่ีคาดหวัง 
- การออกแบบและกระบวนการพัฒนาหลักสูตร 
- กระบวนการเรียนการสอนและการวัดผลประเมินผลนักศึกษา 
- ทรัพยากรสนับสนุน สิ่งอำนวยความสะดวก และบริการตางๆ 
- การประยุกตใชงานวิจัย และ 
- กลไกการรับขอมูลปอนกลับจากผูมีสวนไดสวนเสีย 
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หลั
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ตร
 2.11 ผลผลิต 

เกณฑคุณภาพท่ี 11 
1. มีการกำหนด ติดตามและเทียบเคียงคุณภาพของผูสำเร็จการศึกษา (เชน อัตราการสำเร็จการศึกษา 

อัตราของการออกกลางคัน ระยะเวลาโดยเฉลี่ยในการเรียนจบการศึกษา การมีงานทำ ฯลฯ นอกจากนั้น
หลักสูตรควรบรรลุตามผลการเรียนรูที ่คาดหวัง (expected learning outcomes ที่ตั ้งไว และสนองตอ  
ความพึงพอใจของผูมีสวนไดสวนเสีย (stakeholders  

2. มีการกำหนด ติดตามและเทียบเคียงสมรรถนะในการทำงานวิจัยของนักศึกษาและงานวิจัยเหลานั้น
ตองตรงตามความตองการของผูมีสวนไดสวนเสีย 

3. มีการกำหนด ติดตามและเทียบเคียงระดับความพึงพอใจของบุคลากร นักศึกษา ศิษยเกา  
นายจาง ฯลฯ ที่มีตอคุณภาพของหลักสูตรและบัณฑิต และกลุมคนเหลานี้มีความพึงพอใจตอคุณภาพของ
หลักสูตรและบัณฑิต 

 
เกณฑคุณภาพท่ี 11 – เกณฑยอย 

11 ผลผลิต 1 2 3 4 5 6 7 
11.1 มีการกำหนด ติดตามและเทียบเคียงอัตราการสำเร็จการศึกษาและอัตรา

ของการออกกลางคันเพ่ือใชในการปรับปรุง [1] 
       

11.2 มีการกำหนด ติดตามและเทียบเคียงระยะเวลาโดยเฉลี่ยในการเรียนจบ
การศึกษาเพ่ือใชในการปรับปรุง [1] 

       

11.3 การกำหนด ติดตามและเทียบเคียงการไดงานทำของบัณฑิตเพื่อใชใน 
การปรับปรุง [1] 

       

11.4 การกำหนด ติดตามและเทียบเคียงประเภทและปริมาณของการทำวิจัยของ
นักศึกษาเพ่ือใชในการปรับปรุง [2] 

       

11.5 การกำหนด ติดตามและเทียบเคียงระดับความพึงพอใจของผูมีสวนได 
สวนเสียเพ่ือใชในการปรับปรุง [3] 

       

ระดับคะแนนในภาพรวม (Overall opinion         

 
คำอธิบาย 

ในการประเมินระบบการประกันคุณภาพนั้น สถาบันการศึกษาไมเพียงแตประเมินคุณภาพของ
กระบวนการเทานั้น ตองประเมินคุณภาพของผลผลิตและคุณภาพของบัณฑิตดวย ในการประเมินคุณภาพของ
บัณฑิตนั้น สถาบันการศึกษาควรติดตามผลสัมฤทธิ์ของผลการเรียนรูท่ีคาดหวัง อัตราการสำเร็จการศึกษาและ
อัตราของการออกกลางคัน ระยะเวลาโดยเฉลี่ยในการเรียนจบการศึกษา และการไดงานทำของบัณฑิต ทั้งนี้
งานวิจัยก็ถือไดวาเปนผลผลิตที่สำคัญของกระบวนการดังกลาว นอกจากนี้ ประเภทงานวิจัยของนักศึกษา 
ควรเปนงานวิจัยท่ีตอบโจทยความตองการของผูมีสวนไดสวนเสีย 

หลังจากวิเคราะหปจจัยนำเขา กระบวนการและผลผลิตแลว สถาบันการศึกษาควรวิเคราะห 
ความพึงพอใจของผูมีสวนไดสวนเสีย ซึ่งควรจะมีระบบเพื่อเก็บรวบรวมและประเมินระดับความพึงพอใจของ 
ผูมีสวนไดสวนเสีย ขอมูลที่รวบรวมไดควรนำมาวิเคราะหและเทียบเคียงเพื่อนำไปปรับปรุงพัฒนาหลักสูตร 
คุณภาพของการปฏิบัติงานรวมถึงคุณภาพของระบบประกันคุณภาพ 
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อัตราการสำเร็จการศึกษาและอัตราของการออกกลางคัน  
ตารางท่ี 4.8 เปนตารางขอมูลเกี่ยวกับอัตราการสำเร็จการศึกษาและอัตราของการออกกลางคันของ

นักศึกษา 5 ชั้นปลาสุด ดังนี้ 
 

ตารางท่ี 4.8 อัตราการสำเร็จการศึกษาและอัตราการออกกลางคัน (5 ชั้นปลาสุด  

ปการศึกษา 
 

(ชัน้ป  
 

เปอรเซ็นตของนักศึกษาท่ีจบ 
ปริญญาภายใน 

เปอรเซ็นตของนักศึกษาท่ีออกกลางคันระหวาง 
การศึกษา 

3 ป 4 ป มากกวา 4 ป ชั้นปท่ี 1 ชั้นปท่ี 2 ชั้นปท่ี 3 ชั้นปท่ี 4ขึน้ไป 
         
         
         

 

การประเมินคุณภาพตามเกณฑ AUN – QA จะมีเกณฑการวัด 7 ระดับ เพื่อใหมหาวิทยาลัยและ 
ผูประเมินใชเปนเครื่องมือในการตรวจสอบวัดระดับคุณภาพวามีความกาวหนามากนอยถึงระดับใด โดยใช
เกณฑ 7 ระดับ ตามรายละเอียดตอไปนี้ 

 

คะแนน คำอธิบาย 

1 คุณภาพไมเพียงพออยางชัดเจน 
ไมปรากฏผลการดำเนินการ ไมมีเอกสาร ไมมีแผน หรือไมมีหลักฐานที่สนับสนุนการดำเนินงาน 
คุณภาพไมเพียงพออยางชัดเจน จำเปนตองปรับปรุง แกไข หรือพัฒนาอยางเรงดวน 

2 คุณภาพไมเพียงพอ จำเปนตองมีการปรับปรุง 
มีการวางแผนแตยังไมไดเริ่มดำเนินการ เนื่องจากมีขอมูล เอกสาร และหลักฐานไมเพียงพอใน 
การดำเนินการ จึงจำเปนตองมีการปรับปรุง แกไข หรือพัฒนา 

3 คุณภาพไมเพียงพอ แตมีการปรับปรุง แกไข หรือพัฒนาเพียงเล็กนอยสามารถทำใหมีคุณภาพ
เพียงพอได 
มีเอกสารแตยังไมเชื ่อมโยงตอการปฏิบัติ หรือมีการดำเนินการตามเกณฑประกันคุณภาพ  
พบแนวทางการพัฒนาบาง มีหลักฐาน เอกสารบาง แตขาดความชัดเจน ผลการดำเนินงานยังไม
สมบูรณในบางผลลัพธ 

4 มีคุณภาพของการดำเนินการของหลักสูตรตามเกณฑ 
มีเอกสาร และหลักฐานการดำเนินการตามเกณฑ ผลลัพธเกิดข้ึนตามท่ีคาดหวัง 

5 มีคุณภาพของการดำเนินการของหลักสูตรดีกวาเกณฑ 
มีเอกสารและหลักฐานชัดเจนที่แสดงถึงการดำเนินการที่มีประสิทธิภาพดีกวาเกณฑสงผลให
เกิดผลดีในการพัฒนาระบบ 

6 เปนตัวอยางของแนวปฏิบัติท่ีดี 
มีเอกสาร หลักฐานสนับสนุนท่ีดีตามเกณฑอยางมีประสิทธิภาพ มีผลลัพธการดำเนินการท่ีดี และ
มีแนวโนมผลการดำเนินการในเชิงบวก 

7 ระดับดีเยี่ยมเปนแนวปฏิบัติในระดับโลกหรือแนวปฏิบัติชั้นนำ 
มีการดำเนินการตามเกณฑอยางมีนวัตกรรม มีผลลัพธที่โดดเดนในระดับโลก มีแนวโนมเชิงบวก
ใหเห็นอยางชัดเจน ซ่ึงผลงานการดำเนินงานสามารถนำไปเปนแนวปฏิบัติชั้นนำได 
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บทที่ 5 
ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ 

 
ระดับคณะ ประกอบดวย ผลการดำเนินงานระดับหลักสูตร และเพิ่มเติมตัวบงชี้ที่ดำเนินการ ในระดับคณะ 
จำนวน 18 ตัวบงชี้ ดังนี้ 
 

ตารางท่ี 5.1  เกณฑการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ 
องคประกอบ ตัวบงชี ้ ประเภทตัวบงชี ้ เกณฑพิจารณา 

1. การผลติ
บัณฑิต 

1.1 ผลการบริหารจัดการหลักสูตรโดยรวม ผลลัพธ คาเฉลี่ยผลประเมิน ระดับหลักสตูร 
1.2 อาจารยประจำคณะท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอก ปจจัยนำเขา รอยละของอาจารยตามเกณฑ สกอ. 

 1.3 อาจารยประจำคณะที ่ดำรงตำแหนงทาง
วิชาการ 

ปจจัยนำเขา รอยละของอาจารยตามเกณฑ สกอ. 

 1.4 การบริการนักศึกษาระดับปริญญาตรี กระบวนการ เกณฑมาตรฐาน 6 ขอ 
 1.5 กิจกรรมนักศึกษาระดับปริญญาตรี กระบวนการ เกณฑมาตรฐาน 6 ขอ 

1.6 การส งเสร ิมสมรรถนะและทักษะการใช
ภาษาอังกฤษ 

กระบวนการ เกณฑมาตรฐาน 5 ขอ 

1.7 การสงเสริมสมรรถนะและทักษะดานดิจิทัล กระบวนการ เกณฑมาตรฐาน 5 ขอ 
 1.8 รอยละของหลักสูตรที่นักศึกษามีสวนรวมใน

การสรางสรรคนวัตกรรม 
ผลลัพธ คาคะแนนรอยละของหลักสูตรท่ีมี

นักศึกษามีสวนรวม/สรางสรรค
นวัตกรรมท่ีรอยละ 100  

2. การวิจัย 2.1 ระบบและกลไกงานวิจัย งานสรางสรรค และ
นวัตกรรม 

กระบวนการ เกณฑมาตรฐาน 7 ขอ 

2.2 เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสรางสรรค ปจจัยนำเขา จำนวนเงินทุนตออาจารยประจำ  
2.3 ผลงานทางวิชาการของอาจารยประจำและ

นักวิจัย 
ผลลัพธ รอยละของผลรวมคาน้ำหนักผลงานทาง

วิชาการ  
2.4 งานวิจัย งานสรางสรรค หรือนวัตกรรมท่ี

นำไปใชประโยชนตอชุมชน 
ผลลัพธ คาคะแนนรอยละของจำนวน

ผลงานวิจัยหรืองานสรางสรรคท่ี
นำไปใชประโยชนตอชุมชนของจำนวน
งานวิจัยและงานสรางสรรค หรือ
นวัตกรรมท้ังหมด ท่ีรอยละ 30  

3. การบริการ
วิชาการ 

3.1 ระบบและกลไกการบริการวิชาการเพื่อการ
พัฒนาทองถ่ิน ชุมชน หรือสังคม 

กระบวนการ เกณฑมาตรฐาน 5 ขอ 

3.2 จำนวนชุมชนเปาหมายที ่ไดร ับการพัฒนา
อ ย  า ง ต  อ เ น ื ่ อ ง ต า ม แ ผ น เ ส ร ิ ม ส ร  า ง
ความสัมพันธกับชุมชน 

ผลลัพธ คาคะแนนรอยละของจำนวนชุมชน
เปาหมายท่ีไดรับการพัฒนาอยาง
ตอเน่ืองตามแผนเสริมสราง
ความสัมพันธกับชุมชนกำหนดใหเปน
คะแนนเตม็ 5 เทากับรอยละ 20 

4. ดานศิลป 
วัฒนธรรมและ
ความเปนไทย 
 

4.1 ระบบและกลไกดานศิลปวัฒนธรรมและความ
เปนไทย 

กระบวนการ เกณฑมาตรฐาน 5 ขอ 
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องคประกอบ ตัวบงชี ้ ประเภทตัวบงชี ้ เกณฑพิจารณา 
5. การบริหาร
จัดการ 

5.1 การจัดการเร ียนรู แบบบูรณาการกับการ
ทำงาน 

กระบวนการ เกณฑมาตรฐาน 5 ขอ 

5.2 การบริหารของคณะเพื่อการกำกับติดตาม
ผลล ัพธ ตามพ ันธก ิจ กล ุ มสถาบ ัน และ
เอกลักษณของคณะ 

กระบวนการ เกณฑมาตรฐาน 7 ขอ 

5.3 ระบบกํากับการประกันคณุภาพหลักสูตร กระบวนการ เกณฑมาตรฐาน 6 ขอ 
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องคประกอบที่ 1   การผลิตบัณฑิต 
 

พันธกิจท่ีสำคัญท่ีสุดของสถาบันอุดมศึกษา คือ การผลิตบัณฑิตหรือการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
ใหผูเรียนมีความรูในวิชาการและวิชาชีพ มีคุณลักษณะตามหลักสูตรที่กำหนด การเรียนการสอนในยุคปจจุบัน
ใชหลักการของการจัดกระบวนการเรียนรูที ่เนนผูเรียนเปนสำคัญ ดังนั้นพันธกิจดังกลาวจึงเกี ่ยวของกับ 
การบริหารจัดการหลักสูตรและการเรียนการสอน เริ ่มตั้งแตการกำหนดปจจัยนำเขาที่ไดมาตรฐานตามท่ี
กำหนดประกอบดวย การมีอาจารยที่มีปริมาณและคุณภาพตามมาตรฐานหลักสูตร มีกระบวนการบริหาร
จัดการการเรียนการสอนที่อาศัยหลักการรวมมือรวมพลังของทุกฝายที่เกี ่ยวของ ทั้งภายในและภายนอก
สถาบัน ตลอดจนการสงเสริมมรรถนะ และทักษะดานภาษาอังกฤษ ดานดิจิทัล และการมีสวนรวมในการสราง
นวัตกรรม 
 
ตัวบงชี้ จำนวน 8 ตัวบงชี้ คือ 

ตัวบงชี้ท่ี 1.1 ผลการบริหารจัดการหลักสูตรโดยรวม 
ตัวบงชี้ท่ี 1.2 อาจารยประจำคณะท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอก 
ตัวบงชี้ท่ี 1.3 อาจารยประจำคณะท่ีดำรงตำแหนงทางวิชาการ 
ตัวบงชี้ท่ี 1.4 การบริการนักศึกษาระดับปริญญาตรี 
ตัวบงชี้ท่ี 1.5 กิจกรรมนักศึกษาระดับปริญญาตรี 
ตัวบงชี้ท่ี 1.6 การสงเสริมสมรรถนะและทักษะการใชภาษาอังกฤษ 
ตัวบงชี้ท่ี 1.7 การสงเสริมสมรรถนะและทักษะดานดิจิทัล 
ตัวบงชี้ท่ี 1.8 รอยละของหลักสูตรท่ีนักศึกษามีสวนรวมในการสรางนวัตกรรม 
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ตัวบงช้ีท่ี 1.1  ผลการบริหารจัดการหลักสูตรโดยรวม 
ชนิดของตัวบงช้ี  ผลลัพธ 
 
คำอธิบายตัวบงช้ี 

ผลการดำเนินการของทุกหลักสูตรในคณะซึ่งสามารถสะทอนคุณภาพของบัณฑิตในหลักสูตรที่คณะ
รับผิดชอบ 
 
เกณฑการประเมิน 

คาเฉลี่ยของคะแนนประเมินทุกหลักสูตรท่ีคณะรับผิดชอบ 
 
สูตรการคำนวณ 
 
คะแนนท่ีได = 

 
 
หมายเหตุ  

หลักสูตรที่ไดรับการรับรองโดยระบบอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการประกันคุณภาพภายในระดับอุดมศึกษาเห็นชอบ 
ไมตองนำคะแนนการประเมินของหลักสูตรน้ันมาคำนวณในตัวบงช้ีน้ี แตตองรายงานผลการรับรองตามระบบน้ันๆ ในตัวบงช้ีน้ี
ใหครบถวน 
 
  

ผลรวมของคาคะแนนประเมินของทุกหลักสูตร 

จำนวนหลักสตูรท้ังหมดท่ีคณะรับผิดชอบ 
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ตัวบงช้ีท่ี 1.2  อาจารยประจำคณะท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอก 
ชนิดของตัวบงช้ี  ปจจัยนำเขา 
 
คำอธิบายตัวบงช้ี 

การศึกษาระดับอุดมศึกษาถือเปนการศึกษาระดับสูงสุดที่ตองการบุคลากรที่มีความรูความสามารถ 
และความลุมลึกทางวิชาการ เพื่อปฏิบัติพันธกิจสำคัญของสถาบันในการผลิตบัณฑิต ศึกษาวิจัยเพื่อติดตาม
ความกาวหนาทางวิชาการและการพัฒนาองคความรู  ดังนั ้นคณะจึงควรมีอาจารยท่ีมีระดับคุณวุฒิทาง
การศึกษาท่ีตรงหรือสัมพันธกับหลักสูตรท่ีเปดสอนในสัดสวนท่ีเหมาะสมกับพันธกิจ หรือจุดเนนของหลักสูตร 
 
เกณฑการประเมิน 

โดยการแปลงคารอยละของอาจารยประจำคณะท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอก เปนคะแนนระหวาง 0 – 5 
 

เกณฑเฉพาะสถาบันกลุมมหาวิทยาลัยราชภัฏ 
คาร อยละของอาจารยประจำคณะที ่ม ีค ุณวุฒิปริญญาเอกที ่กำหนดใหเปนคะแนนเต็ม 5 =  

รอยละ 40 ข้ึนไป 
 

สูตรการคำนวณ 
1. คำนวณคารอยละของอาจารยประจำคณะท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอก ตามสูตร 

 จำนวนอาจารยประจำคณะท่ีมีคณุวุฒิปริญญาเอก 
x 100 

จำนวนอาจารยประจำคณะท้ังหมด 

 
2. แปลงคารอยละท่ีคำนวณไดในขอ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 

คะแนนท่ีได =  
รอยละของอาจารยประจำคณะท่ีมีคุณวุฒิปรญิญาเอก 

x 5 
รอยละของอาจารยประจำคณะท่ีมีคุณวุฒิปรญิญาเอกท่ีกำหนดใหเปนคะแนนเตม็ 5 

 
หมายเหตุ  

1. คุณวุฒิปริญญาเอกพิจารณาจากระดับคุณวุฒิที่ไดรับหรือเทียบเทาตามหลักเกณฑการพิจารณาคุณวุฒิของ
กระทรวงศึกษาธิการ กรณีที่มีการปรับวุฒิการศึกษาใหมีหลักฐานการสำเร็จการศึกษาภายในรอบปการศึกษานั้น ทั้งนี้ อาจใช
คุณวุฒิอื ่นเทียบเทาคุณวุฒิปริญญาเอกไดสำหรับกรณีท่ีบางสาขาวิชาชีพมีคุณวุฒิอื ่นที ่เหมาะสมกวา ทั ้งนี ้ตองไดรับ 
ความเห็นชอบจากคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

2. การนับจำนวนอาจารยประจำ ใหนับตามปการศึกษาและนับทั้งที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาตอ ในกรณีที่มี
อาจารยบรรจุใหมใหคำนวณตามเกณฑอาจารยประจำที่ระบุในคำชี้แจงเกี่ยวกับการนับจำนวนอาจารยประจำและนักวิจัย  
(นับตามเกณฑ สกอ.  
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ตัวบงช้ีท่ี 1.3  อาจารยประจำคณะท่ีดำรงตำแหนงทางวิชาการ 
ชนิดของตัวบงช้ี  ปจจัยนำเขา 
 
คำอธิบายตัวบงช้ี 

มหาวิทยาลัยถือเปนขุมปญญาของประเทศ และมีความรับผิดชอบที่จะตองสงเสริมใหอาจารย 
ในมหาวิทยาลัยทำการศึกษาวิจัยเพื่อแสวงหาและพัฒนาองคความรูในศาสตรสาขาวิชาตางๆ อยางตอเนื่อง  
เพื่อนำไปใชในการเรียนการสอน รวมทั้งการแกไขปญหาและพัฒนาประเทศ การดำรงตำแหนงทางวิชาการ
เปนสิ่งสะทอนการปฏิบัติงานดังกลาวของอาจารยตามพันธกิจ 
 
เกณฑการประเมิน 

โดยการแปลงคารอยละของอาจารยประจำคณะท่ีดำรงตำแหนงทางวิชาการ เปนคะแนนระหวาง 0 – 5  
 

เกณฑเฉพาะสถาบันกลุมมหาวิทยาลัยราชภัฏ 
คารอยละของอาจารยประจำคณะที่ดำรงตำแหนงผู ชวยศาสตราจารย รองศาสตราจารย และ

ศาสตราจารยรวมกัน ท่ีกำหนดใหเปนคะแนนเต็ม 5 = รอยละ 60 ข้ึนไป 
 
สูตรการคำนวณ 
1. คำนวณคารอยละของอาจารยประจำคณะท่ีดำรงตำแหนงทางวิชาการ ตามสูตร 

 
จำนวนอาจารยประจำคณะท่ีดำรงตำแหนงทางวิชาการ 

x 100 
จำนวนอาจารยประจำคณะท้ังหมด 

 
2. แปลงคารอยละท่ีคำนวณไดในขอ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 

คะแนนท่ีได =  

รอยละของอาจารยประจำคณะท่ีดำรงตำแหนงทางวิชาการ 

x 5 รอยละของอาจารยประจำคณะท่ีดำรงตำแหนงทางวิชาการ 
ท่ีกำหนดใหเปนคะแนนเต็ม 5 
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ตัวบงช้ีท่ี 1.4  การบริการนักศึกษาระดับปริญญาตรี 
ชนิดของตัวบงช้ี  กระบวนการ 
 
คำอธิบายตัวบงช้ี 
 มหาว ิทยาล ัยควรจ ัดบร ิการด านตางๆ ให น ักศ ึกษาอยางครบถวนตั ้งแต การให คำปร ึกษา  
ทั้งดานวิชาการและการใชชีว ิต จัดบริการขอมูลหนวยงานที ่ใหบริการ เชน ทุนกูยืมการศึกษา แหลง
ทุนการศึกษาตอ การบริการจัดหางาน แหลงขอมูลการฝกประสบการณวิชาชีพ การเตรียมความพรอมเพ่ือ 
การทำงานเมื่อสำเร็จการศึกษา ขอมูลขาวสาร ความเคลื่อนไหวในและนอกสถาบันที่จำเปนแกนักศึกษาและ
ศิษยเกา  
 
เกณฑมาตรฐาน 

1. จัดบริการใหคำปรึกษาทางวิชาการ และการใชชีวิตแกนักศึกษาในคณะ 
2. มีการใหขอมูลของหนวยงานที่ใหบริการ กิจกรรมพิเศษนอกหลักสูตร แหลงงานทั้งเต็มเวลาและ

นอกเวลาแกนักศึกษา 
3. จัดกิจกรรมเตรียมความพรอมเพ่ือการทำงานเม่ือสำเร็จการศึกษาแกนักศึกษา 
4. ประเมินคุณภาพของการจัดกิจกรรมและการจัดบริการในขอ 1 – 3 ทุกขอไมต่ำกวา 3.51 จาก

คะแนนเต็ม 5 
5. นำผลการประเมินจากขอ 4 มาปรับปรุงพัฒนาการใหบริการและการใหขอมูล เพื ่อสงใหผล 

การประเมินสูงข้ึนหรือเปนไปตามความคาดหวังของนักศึกษา 
6. ใหขอมูลและความรูท่ีเปนประโยชนในการประกอบอาชีพแกศิษยเกา 
 

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 1.5  กิจกรรมนักศึกษาระดับปริญญาตรี 
ชนิดของตัวบงช้ี  กระบวนการ 
 
คำอธิบายตัวบงช้ี 
 มหาวิทยาลัยตองสงเสริมใหมีการจัดกิจกรรมนักศึกษาตางๆ อยางเหมาะสมและครบถวน กิจกรรม
นักศึกษา หมายถึง กิจกรรมเสร ิมหลักส ูตรที ่ดำเน ินการทั ้ งโดยสถาบันและโดยองคกรนักศ ึกษา  
เปนกิจกรรมท่ีผูเขารวมจะมีโอกาส ไดรับการพัฒนาสติปญญา สังคม อารมณ รางกาย และคุณธรรมจริยธรรม 
สอดคลองกับคุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงค  
 
เกณฑมาตรฐาน 

1. จัดทำแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาในภาพรวมของคณะโดยใหนักศึกษามีสวนรวมใน 
การจัดทำแผนและการจัดกิจกรรม 

2. ในแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา ใหดำเนินกิจกรรมที ่ส งเสร ิมคุณลักษณะบัณฑิต 
ตามมาตรฐานผลการเรียนรู ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแหงชาติ 5 ประการ ใหครบถวนและครอบคลุม
มาตรฐานการศึกษา ประกอบดวย 

(1 คุณธรรม จริยธรรม   
(2 ความรู   
(3 ทักษะทางปญญา   
(4 ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ   
(5  ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสารและการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ  

3. จัดกิจกรรมใหความรูและทักษะการประกันคุณภาพแกนักศึกษา 
4. ทุกกิจกรรมท่ีดำเนินการ มีการประเมินผลความสำเร็จตามวัตถุประสงคของกิจกรรมและนำผล 

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 ขอ 

มีการดำเนินการ 
6 ขอ 
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ตัวบงช้ีท่ี 1.6  การสงเสริมสมรรถนะและทักษะการใชภาษาอังกฤษ 
ชนิดของตัวบงช้ี  กระบวนการ 
 
คำอธิบายตัวบงช้ี 

กระทรวงศึกษาธิการมีนโยบายเรงปฏิรูปการเรียนรูทั้งระบบใหสัมพันธเชื่อมโยงกัน เพื่อยกระดับ
คุณภาพการศึกษาและพัฒนาศักยภาพผูเรียน โดยเฉพาะอยางยิ่งการสรางเสริมสมรรถนะและทักษะการใช
ภาษาอังกฤษ ใหผูเรียนสามารถใชภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและใชในการแสวงหาองคความรูเพื่อพัฒนา
ตนเอง กระทรวงศึกษาธิการจึงไดออกประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื ่อง การปฏิรูปการเรียนการสอน
ภาษาอังกฤษ นโยบายหนึ่งที่สำคัญ คือ การสงเสริมการยกระดับความสามารถในการใชภาษาอังกฤษดวย
โครงการพิเศษดานการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ สถาบันอุดมศึกษาจึงตองพัฒนาศักยภาพของบัณฑิต
ใหเปนไปตามนโยบาย ซ่ึงจะนำไปสูการเพ่ิมขีดความสามารถในการแขงขันของประเทศได 

 
เกณฑมาตรฐาน 
 1. มีระบบและกลไกในการสงเสริม สนับสนุน ใหมีการพัฒนานักศึกษาดานภาษาอังกฤษ 
 2. มีการจัดทำแผนพัฒนานักศึกษาดานภาษาอังกฤษ จากการมีสวนรวมของหลักสูตร โดยผาน 
ความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจำคณะ 
 3. มีการจัดสรรงบประมาณ และสิ่งสนับสนนุการดำเนินการตามแผนพัฒนานักศึกษาดานภาษาอังกฤษ 
 4. มีการประเมินความสำเร็จตามวัตถุประสงคของแผนฯ และมีการนำผลจากการประเมินมาปรับปรุงใน
ปถัดไป 
 5. มีนักศึกษาระดับปริญญาตรีปสุดทายที่ผานเกณฑการวัดผล CEFR (B1  ไมนอยกวารอยละ 50 ของ
นักศึกษาชั้นปสุดทายท่ีเขาสอบ 
 
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 

 
หมายเหตุ  
 ขอ 5 นักศึกษาท่ีเขาสอบตองไมนอยกวารอยละ 20 ของนักศึกษาช้ันปสุดทายท้ังหมด ในปท่ีประเมิน  
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ตัวบงช้ีท่ี 1.7  การสงเสริมสมรรถนะและทักษะดานดิจิทัล 
ชนิดของตัวบงช้ี  กระบวนการ 
 
คำอธิบายตัวบงช้ี  

ความสามารถดานดิจิทัลเปนสิ่งที่สะทอนความสามารถของบัณฑิตที่มีความรู  และทักษะในการนำ
เครื่องมือ อุปกรณ และเทคโนโลยีในปจจุบันมาใชใหเกิดประโยชนสูงสุดในการเรียนรู  การแกไขปญหา การ
สื่อสาร ตลอดจนความสามารถในการคิดอยางมีวิจารณญาณ  เพ่ือรูเทาทันการใชงานและการเปลี่ยนแปลงของ
เทคโนโลยีอยางมีประสิทธิภาพ  เพ่ือเพ่ิมโอกาสในการประกอบอาชีพ การสรางนวัตกรรม และการเรียนรูอยาง
ตอเนื่อง ตัวบงชี้นี้ประเด็ฯการพิจารณาประกอบดวยระดับความสามารถดานดิจิทัลของนักศึกษาชั้นปสุดทาย
ระดับปริญญาตรีท่ีสอบผานตามท่ีมหาวิทยาลัยกำหนด 
 
เกณฑมาตรฐาน 
 1. มีระบบและกลไกในการสงเสริม สนับสนุน ใหมีการพัฒนานักศึกษาใหมีความสามารถดานดิจิทัล 
 2. มีการจัดทำแผนพัฒนานักศึกษาใหมีความสามารถดานดิจิทัล จากการมีสวนรวมของหลักสูตร  
โดยผานความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจำคณะ 
 3. มีการจัดสรรงบประมาณ และสิ่งสนับสนุนการดำเนินการตามแผนพัฒนานักศึกษาใหมีความสามารถ
ดานดิจิทัล 
 4. มีการประเมินความสำเร็จตามวัตถุประสงคของแผนฯ และมีการนำผลจากการประเมินมาปรับปรุงใน
ปถัดไป 
 5. มีนักศึกษาระดับปริญญาตรีปสุดทายท่ีผานเกณฑ IC3 หรือเทียบเทา หรือตามท่ีมหาวิทยาลัยกำหนด  
ไมนอยกวารอยละ 50 
 
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 

 
หมายเหตุ  
 ขอ 5 นักศึกษาท่ีเขาสอบตองไมนอยกวารอยละ 50 ของนักศึกษาช้ันปสุดทาย ในปท่ีประเมิน  
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ตัวบงช้ีท่ี 1.8  หลักสูตรท่ีนักศึกษามีสวนรวมในการสรางนวัตกรรม 
ชนิดของตัวบงช้ี  ผลลัพธ 
 
คำอธิบายตัวบงช้ี 

ผลลัพธที ่พึงประสงคตามมาตรฐานการศึกษาชาติที่กำหนดใหนักศึกษาเปนผูรวมสรางนวัตกรรม 
หลักสูตรจึงควรผลักดันใหนักศึกษามีสวนรวมในการสรางผลงานนวัตกรรมโครงงานหรืองานวิจัยหรือบูรณาการ
ศาสตรตางๆ ท่ีเปนงานพัฒนาท่ีสามารถแกไขปญหาใหชุมชนหรือทองถ่ิน 
  
เกณฑการประเมิน  

โดยการแปลงคารอยละของหลักสูตรที่นักศึกษามีสวนรวมในการสรางนวัตกรรม ท่ีกำหนดใหคะแนน
เต็ม 5 = รอยละ 100 
 
สูตรการคำนวณ 
1. คำนวณคารอยละของหลักสูตรท่ีนักศึกษามีสวนรวมในการสรางนวัตกรรม 

 
จำนวนหลักสตูรท่ีนักศึกษามีสวนรวมในการสรางนวัตกรรม 

x 100 
จำนวนหลักสตูรท้ังหมดในคณะ 

 
2. แปลงคารอยละท่ีคำนวณไดในขอ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 

คะแนนท่ีได =  
รอยละของหลักสูตรท่ีนักศึกษามสีวนรวมในการสรางนวัตกรรม 

x 5 รอยละของหลักสูตรท่ีนักศึกษามสีวนรวมในการสรางนวัตกรรม 
ท่ีกำหนดใหเปนคะแนนเต็ม 5 

 
หมายเหตุ 

1. นวัตกรรมท่ีชุมชนยอมรบัโดยมหีลักฐานการใชประโยชนจากชุมชน 
2. ความหมายของการมสีวนรวม หมายถึง นักศึกษามีการวางแผน การดำเนินงาน และการประเมินผล 
3. นวัตกรรมดังกลาวอาจเกิดข้ึนในชุมชน เพ่ือสงเสริมคณุภาพชีวิตและเสรมิสรางความเขมแข็งของชุมชน 
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องคประกอบที่ 2   การวจิัย 
 

มหาวิทยาลัยแตละแหงอาจมีจุดเนนในเรื่องการวิจัยที่แตกตางกัน ขึ้นอยูกับสภาพแวดลอมและ
ความพรอมของแตละมหาวิทยาลัย อยางไรก็ตามทุกสถาบันจำเปนตองมีพันธกิจนี้เปนสวนหนึ่งของพันธกิจ
มหาวิทยาลัย ดังนั ้น สถาบันจึงตองมีผลงานวิจัย/นวัตกรรม ที ่สรางองคความรู ใหมหรือประยุกตใช 
องคความรูใหม เพื่อสรางสรรคนวัตกรรมหรือทรัพยสินทางปญญา ซึ่งเชื่อมโยงกับสภาพเศรษฐกิจ สังคม 
ศิลปวัฒนธรรมหรือสิ่งแวดลอม โดยการมีสวนรวมของชุมชนหรือเครือขายภายในประเทศหรือตางประเทศใน
การพัฒนางานวิจัย/นวัตกรรม ตามศักยภาพและอัตลักษณของมหาวิทยาลัย มีการตีพิมพเผยแพรผลงานวิจัย/
นวัตกรรมในระดับชาติและนานาชาติ มีผลงานวิจัย/นวัตกรรมที ่นำไปใชในการพัฒนาผูเรียน ชุมชนนำ
ผลงานวิจัย/นวัตกรรม ไปใชประโยชนพัฒนาตนเองได 
 
ตัวบงชี้ จำนวน 4 ตัวบงชี้ คือ 

ตัวบงชี้ท่ี 2.1 ระบบและกลไกงานวิจัย งานสรางสรรค หรือนวัตกรรม 
ตัวบงชี้ท่ี 2.2 เงินสนับสนุนงานวจิัยและงานสรางสรรค 
ตัวบงชี้ท่ี 2.3 ผลงานทางวิชาการของอาจารยประจำและนักวิจัย 
ตัวบงชี้ท่ี 2.4 ผลงานวิจัยหรืองานสรางสรรคท่ีนำไปใชประโยชนตอชุมชน 
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ตัวบงช้ีท่ี 2.1  ระบบและกลไกงานวิจัย งานสรางสรรค หรือนวัตกรรม 
ชนิดของตัวบงช้ี  กระบวนการ 
 
คำอธิบายตัวบงช้ี 

มหาวิทยาลัยตองมีการบริหารจัดการงานวิจัยและงานสรางสรรคที ่มีคุณภาพ โดยมีแนวทาง 
การดำเนินงานที่เปนระบบและมีกลไกสงเสริมสนับสนุนครบถวน เพื่อใหสามารถดำเนินการไดตามแผนท่ี
กำหนดไวทั้งการสนับสนุนดานการจัดหาแหลงทุนวิจัยและการจัดสรรทุนวิจัยจากงบประมาณของสถาบัน
ใหกับบุคลากรสงเสริมพัฒนาสมรรถนะแกอาจารยและนักวิจัย การสนับสนุนทรัพยากรที่จำเปนซึ่งรวมถึง
ทรัพยากรบุคคล ทรัพยากรการเงิน เครื่องมืออุปกรณที่เกี่ยวของตางๆ สงเสริมใหเกิดเครือขายความรวมมือ
ดานการวิจัยหรืองานสรางสรรคหรือนวัตกรรม นำผลงานวิจัยหรืองานสรางสรรคหรือนวัตกรรมไปใชประโยชน
ในการพัฒนาผูเรียนหรือชุมชน ตลอดจนจัดระบบสรางขวัญและกำลังใจแกนักวิจัยอยางเหมาะสมตลอดจนมี
ระบบและกลไกเพ่ือชวยในการคุมครองสิทธิ์ของงานวิจัยหรืองานสรางสรรคท่ีนำไปใชประโยชน  
 
เกณฑมาตรฐาน  
 1. มีระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารงานวิจัยที่สามารถนําไปใชประโยชนในการบริหารงานวิจัยและ
งานสรางสรรค 
 2. สนับสนุนพันธกิจดานการวิจัยหรืองานสรางสรรคอยางนอยในประเด็นตอไปนี้ 
 - หองปฏิบัติการวิจัยหรืองานสรางสรรค หรือหนวยวิจัยหรืองานสรางสรรค หรือศูนยเครื่องมือ
   หรือศูนยใหคําปรึกษาและสนับสนุนการวิจัย 
 - หองสมุดหรือแหลงคนควาขอมูลสนับสนุนการวิจัยหรืองานสรางสรรค 
 - สิ ่งอํานวยความสะดวกหรือการรักษาความปลอดภัยในการวิจัยหรืองานสรางสรรค เชน  

  ระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ ระบบรักษาความปลอดภัยในหองปฏิบัติการวิจัย 
- กิจกรรมวิชาการท่ีสงเสริมงานวิจัยหรืองานสรางสรรค เชน การจัดประชุมวิชาการ การจัดแสดง 

งานสรางสรรค การจัดใหมีศาสตราจารยอาคันตุกะหรือศาสตราจารยร ับเชิญ (Visiting   
Professor  

 3. จัดสรรงบประมาณเพ่ือเปนทุนวิจัยหรืองานสรางสรรค และสนับสนุนการเผยแพรผลงานวิจัย หรือ
งานสรางสรรคในการประชุมวิชาการ หรือการตีพิมพในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติ 
 4. มีการพัฒนาสมรรถนะอาจารยและนักวิจัย มีการสรางขวัญและกําลังใจตลอดจนยกยองอาจารย
และนักวิจัยท่ีมีผลงานวิจัยและงานสรางสรรคดีเดน 
 5. มีการดำเนินงานกับเครือขายความรวมมือดานวิจัยหรืองานสรางสรรคหรือนวัตกรรมระหวาง
สถาบันอุดมศึกษา องคกรภาครัฐหรือเอกชน ท้ังในประเทศหรือตางประเทศ 
 6. มีระบบและกลไกการนำผลงานวิจัยหรืองานสรางสรรคหรือนวัตกรรมไปใชประโยชนในการพัฒนา
ผูเรียนหรือชุมชนและดำเนินการตามระบบท่ีกําหนด 
 7. มีระบบและกลไกการคุ มครองสิทธิ ์ของงานวิจัยหรืองานสรางสรรคที ่นําไปใชประโยชนและ
ดําเนินการตามระบบท่ีกําหนด 
 

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 2.2  เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสรางสรรค 
ชนิดของตัวบงช้ี ปจจัยนำเขา 
 
คำอธิบายตัวบงช้ี 

ปจจัยสำคัญที่สงเสริมสนับสนุนใหเกิดการผลิตงานวิจัยหรืองานสรางสรรคในสถาบันอุดมศึกษา คือ
เงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสรางสรรค ดังนั้น สถาบันอุดมศึกษาจึงตองจัดสรรเงินจากภายในสถาบันและท่ี
ไดรับจากภายนอกสถาบันเพ่ือสนับสนุนการทำวิจัยหรืองานสรางสรรคอยางมีประสิทธิภาพตามสภาพแวดลอม
และจุดเนนของสถาบัน 

นอกจากนั้นเงินทุนวิจัยหรืองานสรางสรรคที่คณะไดรับจากแหลงทุนภายนอกสถาบันยังเปนตัวบงชี้ท่ี
สำคัญท่ีแสดงถึงศักยภาพดานการวิจัยของคณะ โดยเฉพาะคณะท่ีอยูในกลุมท่ีเนนการวิจัย 
 
เกณฑการประเมิน 

โดยการแปลงจำนวนเงินตอจำนวนอาจารยประจำและนักวิจัยประจำเปนคะแนนระหวาง 0 – 5 
 
เกณฑเฉพาะคณะกลุมมหาวิทยาลัยราชภัฏ จำแนกเปน 3 กลุมสาขาวิชา 

กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
จำนวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสรางสรรคจากภายในและภายนอกสถาบันที่กำหนดใหเปน
คะแนนเต็ม 5 = 60,000 บาทข้ึนไปตอคน 
กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ 
จำนวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสรางสรรคจากภายในและภายนอกสถาบันที่กำหนดใหเปน
คะแนนเต็ม 5 = 50,000 บาทข้ึนไปตอคน 
กลุมสาขาวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 
จำนวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสรางสรรคจากภายในและภายนอกสถาบันที่กำหนดใหเปน
คะแนนเต็ม 5 = 25,000 บาทข้ึนไปตอคน 

 
สูตรการคำนวณ 
1. คำนวณจำนวนเงินสนับสนนุงานวิจัยหรืองานสรางสรรคจากภายในและภายนอกสถาบันตอจำนวนอาจารย

ประจำและนกัวิจัย 

จำนวนเงินสนับสนุนงานวิจยัฯ = 
 จำนวนเงินสนับสนุนงานวิจยัฯ จากภายในและภายนอก 

 
 จำนวนอาจารยประจำและนักวิจยั 

 
2. แปลงจำนวนเงินท่ีคำนวณไดในขอ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 
 

คะแนนท่ีได = 
 จำนวนเงินสนับสนุนงานวิจยัฯ จากภายในและภายนอก 

x 5 
 จำนวนเงินสนับสนุนงานวิจยัฯ ท่ีกำหนดใหเปนคะแนนเตม็ 5 

 
สรุปคะแนนท่ีไดในระดับคณะ 
 คะแนนท่ีไดในระดับคณะ = คาเฉลี่ยคะแนนท่ีไดของทุกกลุมสาขาวิชาในคณะ 
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หมายเหตุ 
1. จำนวนอาจารยและนักวิจัยใหนับตามปการศึกษา และนับเฉพาะท่ีปฏิบัติงานจริงไมนับรวมผูลาศึกษาตอ 
2. ใหนับจำนวนเงินที่มีการลงนามในสัญญารับทุนในปการศึกษาหรือปงบประมาณหรือปปฏิทินนั้นๆ ไมใชจำนวน

เงินท่ีเบิกจายจริง 
3. กรณีที่มีหลักฐานการแบงสัดสวนเงินสนับสนุนงานวิจัย ซึ่งอาจเปนหลักฐานจากแหลงทุนหรือหลักฐานจาก 

การตกลงรวมกันของสถาบันที่รวมโครงการ ใหแบงสัดสวนเงินตามหลักฐานที่ปรากฏ กรณีที่ไมมีหลักฐาน ใหแบงเงินตาม
สัดสวนผูรวมวิจัยของแตละคณะ 

4. การนับจำนวนเงินสนับสนุนโครงการวิจัย สามารถนับเงินโครงการวิจัยสถาบันที่ไดลงนามในสัญญารับทุน 
โดยอาจารยประจำหรือนักวิจัย แตไมสามารถนับเงินโครงการวิจัยสถาบันที่บุคลากรสายสนับสนุนที่ไมใชนักวิจัยเปน
ผูดำเนินการ 
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ตัวบงช้ีท่ี 2.3  ผลงานทางวิชาการของอาจารยประจำและนักวิจัย  
ชนิดของตัวบงช้ี  ผลลัพธ 
 
คำอธิบายตัวบงช้ี 

ผลงานทางวิชาการเปนขอมูลท่ีสำคัญในการแสดงใหเห็นวาอาจารยประจำและนักวิจัยไดสรางสรรคข้ึน
เพื่อแสดงใหเห็นถึงความกาวหนาทางวิชาการและการพัฒนาองคความรูอยางตอเนื่อง เปนผลงานที่มีคุณคา 
สมควรสงเสริมใหมีการเผยแพรและนำไปใชประโยชนทั้งเชิงวิชาการและการแขงขันของประเทศ ผลงานทาง
วิชาการ อยูในรูปของบทความวิจัยหรือบทความทางวิชาการท่ีตีพิมพในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ
ระดับชาติหรือระดับนานาชาติ ตีพิมพในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานขอมูล TCI หรือ Scopus หรือตาม
ประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษาวาดวย หลักเกณฑการพิจารณาวารสารทางวิชาการ
สำหรับการเผยแพรผลงานทางวิชาการ พ.ศ. 2562 ผลงานไดรับการจดอนุสิทธิบัตรหรือสิทธิบัตร หรือเปน
ผลงานทางวิชาการรับใชสังคมที่ผานการประเมินตำแหนงทางวิชาการแลว ผลงานวิจัยที่หนวยงานหรือองคกร
ระดับชาติวาจางใหดำเนินการ ตำราหรือหนังสือที่ใชในการขอผลงานทางวิชาการและผานการพิจารณาตาม
เกณฑการขอตำแหนงทางวิชาการแลว โดยมีวิธีการคิด ดังนี้ 

 

เกณฑการประเมิน 
โดยการแปลงคารอยละของผลรวมถวงน้ำหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารยประจำและนักวิจัย

เปนคะแนนระหวาง 0 – 5 เกณฑแบงกลุมตามสาขาวิชาดังนี้ 
 กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
 รอยละของผลรวมถวงน้ำหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารยประจำและนักวิจัยที่กำหนดใหเปน

คะแนนเต็ม 5 = รอยละ 30 ข้ึนไป  
 กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ 
 รอยละของผลรวมถวงน้ำหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารยประจำและนักวิจัยท่ีกำหนดใหเปน 

คะแนนเต็ม 5 = รอยละ 30 ข้ึนไป  
 กลุมสาขาวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 
 รอยละของผลรวมถวงน้ำหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารยประจำและนักวิจัยที่กำหนดใหเปน 

คะแนนเต็ม 5 = รอยละ 20 ข้ึนไป  
 

สูตรการคำนวณ 
1. คำนวณคารอยละของผลรวมถวงน้ำหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารยประจำและนักวิจัย 

 ผลรวมถวงนำ้หนักของผลงานทางวิชาการของอาจารยประจำและนักวิจัย 
 x 100 

 จำนวนอาจารยประจำและนักวจิัยทั้งหมด 
 

2. แปลงคารอยละท่ีคำนวณไดในขอ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 

คะแนนท่ีได =  

รอยละของผลรวมถวงนำ้หนักของผลงานทางวิชาการของอาจารยประจำและนักวิจัย 

x 5 รอยละของผลรวมถวงนำ้หนักของผลงานทางวิชาการของอาจารยประจำและนักวิจัย 
ที่กำหนดใหเปนคะแนนเต็ม 5 

 

สรุปคะแนนท่ีไดในระดับคณะ 
 คะแนนท่ีไดในระดับคณะ = คาเฉลี่ยคะแนนท่ีไดของทุกกลุมสาขาวิชาในคณะ 
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กำหนดระดับคุณภาพผลงานทางวิชาการ ดังนี้ 

คาน้ำหนัก ระดับคุณภาพ 

0.20 - บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณท่ีตีพิมพในรายงานสืบเน่ืองจากการประชุม
วิชาการระดับชาต ิ

- มีการยื่นจดอนุสิทธิบัตร 
0.40 - บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณท่ีตีพิมพในรายงานสืบเน่ืองจากการประชุม

วิชาการระดับนานาชาต ิ
- มีการยื่นจดสิทธิบัตร 

0.60 - บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณท่ีตีพิมพในรายงานสืบเน่ืองจาก 
การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ท่ีไดตีพิมพเผยแพรในฐานขอมูลระดับนานาชาต ิ
ตามประกาศ ก.พ.อ. 

- บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณท่ีตีพิมพในวารสารทางวิชาการ 
ท่ีปรากฏในฐานขอมูล TCI กลุมท่ี 2 

- มีการจดแจงลิขสิทธ์ิ 
0.80 - ผลงานท่ีไดรับการจดอนุสิทธิบัตร 

- บทความวิจัยหรือบทความวิชาการท่ีตีพิมพในวารสารทางวิชาการระดับนานาชาติท่ีไมอยูใน
ฐานขอมูลตามประกาศ ก.พ.อ. หรือตีพิมพในวารสารวิชาการท่ีปรากฏในฐานขอมูล TCI กลุมท่ี 1 

1.00 - บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณท่ีตีพิมพในวารสารทางวิชาการ 
ระดับนานาชาติท่ีปรากฏในฐานขอมูลระดับนานาชาตติามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบ
คณะกรรมการการอุดมศึกษา วาดวยหลักเกณฑการพิจารณาวารสาร 
ทางวิชาการสำหรับการเผยแพรผลงานทางวิชาการ พ.ศ. 2562  

- ผลงานวิจัยท่ีหนวยงานหรือองคกรระดับชาติวาจางใหดำเนินการ 
- ผลงานคนพบพันธุพืช พันธุสัตว ท่ีคนพบใหมและไดรับการจดทะเบียน 
- ตำราหรือหนังสือหรืองานแปลท่ีผานการพิจารณาตามหลักเกณฑการประเมินตำแหนงทาง

วิชาการแตไมไดนำมาขอรับการประเมินตำแหนงทางวิชาการ 
- ผลงานท่ีไดรับการจดสิทธิบัตร 
- ผลงานทางวิชาการในลักษณะอ่ืนท่ีไดรับการประเมินผานเกณฑการขอตำแหนงทางวิชาการแลว 

ไดแก 
  ผลงานวิชาการเพ่ือพัฒนาอุตสาหกรรม 
  ผลงานวิชาการเพ่ือพัฒนาการเรยีนการสอนและการเรียนรู 
  ผลงานวิชาการเพ่ือพัฒนานโยบายสาธารณะ 
  ผลงานวิชาการรับใชสังคม 
  กรณีศึกษา 
   ตำราหรือหนังสือหรืองานแปล 
  ซอฟตแวร 
  พจนานุกรม สารานุกรม นามานุกรม และงานวิชาการในลักษณะเดยีวกัน 
 

 
หมายเหตุ 

1. การสงบทความเพ่ือพิจารณาคัดเลือกใหนำเสนอในการประชุมวิชาการตองสงเปนฉบับสมบูรณ (Full Paper และ 
เมื ่อไดร ับการตอบรับและตีพิมพแลว การตีพิมพตองตีพิมพเปนฉบับสมบูรณซึ ่งสามารถอยู ในรูปแบบเอกสาร หรือ 
สื่ออิเล็กทรอนิกสได 

2. ผลงานทางวิชาการทั้งหมดจะตองไดรับการเผยแพรตามประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการพิจารณา
แตงตั้งบุคคลใหดำรงตำแหนงผูชวยศาสตราจารย รองศาสตราจารย และศาสตราจารย พ.ศ. 2560 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม 
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กำหนดระดับคุณภาพผลงานสรางสรรคด านสุนทรียะ ศิลปะ หรือ ผลงานสรางสรรคดาน
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ดังนี้ 

คาน้ำหนัก ระดับคุณภาพ 

0.20 
ผลงานสรางสรรคท่ีมีการเผยแพรสูสาธารณะในลักษณะใดลักษณะหน่ึง หรือผานสื่อ
อิเล็กทรอนิกส online 

0.40 ผลงานสรางสรรคไดรับการเผยแพรในระดับสถาบัน 
0.60 ผลงานสรางสรรคท่ีไดรบัการเผยแพรในระดับชาต ิ
0.80 ผลงานสรางสรรคท่ีไดรบัการเผยแพรในระดับความรวมมือระหวางประเทศ 
1.00 ผลงานสรางสรรคท่ีไดรบัการเผยแพรในระดับภูมิภาคอาเซียน/นานาชาติ 
ผลงานสรางสรรคทุกชิ้นตองผานการพิจารณาจากคณะกรรมการที่มีองคประกอบไมนอยกวา 3 คน 

โดยมีบุคคลภายนอกสถาบันรวมพิจารณาดวย 
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ตัวบงช้ีท่ี 2.4  งานวิจัย งานสรางสรรค หรือนวัตกรรมท่ีนำไปใชประโยชนตอชุมชน 
ชนิดของตัวบงช้ี  ผลลัพธ 
 
คำอธิบายตัวบงช้ี 
 การวิจัยเปนพันธกิจหนึ่งที่สำคัญของมหาวิทยาลัย การดำเนินการตามพันธกิจอยางมีประสิทธิภาพ
และประสบความสำเร็จนั้น สามารถพิจารณาไดจากผลงานวิจัย งานสรางสรรค หรือนวัตกรรมท่ีมีคุณภาพและ
มีประโยชนสูการนำไปใช จากการเปรียบเทียบจำนวนงานวิจัย หรืองานสรางสรรค หรือนวตักรรมของอาจารย
ประจำที่นำไปใชประโยชนในการแกไขปญหาตามวัตถุประสงคที่ระบุไวในโครงการวิจัยและรายงานการวิจัย 
โดยไดรับการรับรองการใชประโยชนจากหนวยงานท่ีเก่ียวของ 
 
เกณฑการประเมิน 

การแปลงคาคะแนนรอยละของจำนวนงานวิจัย งานสรางสรรค หรือนวัตกรรมตอจำนวนงานวิจัย งาน
สรางสรรค หรือนวัตกรรมท้ังหมดของคณะคิดคะแนนเตม็ 5 = รอยละ 30 
 
สูตรการคำนวณ 
1. คำนวณคารอยละของจำนวนชิ้นงานวิจัย งานสรางสรรค หรือนวัตกรรมท่ีนำไปใชประโยชนตอชุมชน 

 ผลรวมของงานวิจัย งานสรางสรรค หรือนวัตกรรมท่ีนำไปใชประโยชน 
 x 100 

 จำนวนงานวิจัย งานสรางสรรค หรือนวัตกรรมท้ังหมดในปท่ีประเมินฯ 

 
2. แปลงคารอยละท่ีคำนวณไดในขอ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 

คะแนนท่ีได =  

รอยละของจำนวนชิ้นงานวิจัย งานสรางสรรค หรือนวัตกรรม 
ท่ีนำไปใชประโยชนตอชุมชม 

x 5 
งานวิจัย งานสรางสรรค หรือนวัตกรรมท่ีนำไปใชประโยชนของคณะ 

ท่ีกำหนดใหเปนคะแนนเต็ม 5 
 

หมายเหตุ 
1. นับจำนวนช้ินงานของงานวิจัย งานสรางสรรค หรือนวัตกรรมท่ีนำไปใชประโยชนในปท่ีประเมิน 
2. งานวิจัย งานสรางสรรค หรือนวัตกรรมที่นำไปใชประโยชนตอชุมชน อาจนับคะแนนซ้ำไดในกรณีตางชุมชนในปท่ี

รับการประเมิน กรณีท่ีมีการนำไปใชประโยชนแตละชุมชน ตองมีหลักฐานการพัฒนาชุมชนอยางเปนรูปธรรม 
3. สำหรับงานวิจัย งานสรางสรรค หรือนวัตกรรมท่ีเคยถูกนำไปใชประโยชน สามารถนำไปใชในการประเมินในปถัดไป

ได โดยงานวิจัยดังกลาวตองแสดงใหเห็นถึงการพัฒนาตอยอดอยางเปนรูปธรรม 
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องคประกอบที่ 3   การบริการวิชาการ 
 

มหาวิทยาลัยใหบริการวิชาการที่เหมาะสม สอดคลองกับบริบท ปญหาและความตองการของทองถ่ิน 
ชุมชน และสังคมตามระดับความเชี่ยวชาญและอัตลักษณของสถาบัน สรางเครือขายความรวมมือทั้งภายใน
และภายนอกในการทำงาน รวมทั้งบูรณาการกับพันธกิจอื่นๆ ดวยความโปรงใส ชัดเจน และตรวจสอบได 
เพ่ือใหชุมชนนำไปใชประโยชนไดอยางเปนรูปธรรม เปนผลกระทบเชิงบวก สรางคุณคา สามารถนำไป
ประยุกตใชเพ่ือพัฒนาผูเรียน ครอบครัว ทองถ่ิน ชุมชน สังคม และประเทศชาติไดอยางเขมแข็งยั่งยืน  

 
ตัวบงชี้ จำนวน 2 ตัวบงชี้ คือ 

ตัวบงชี้ท่ี 3.1 ระบบและกลไกการบริการวิชาการเพ่ือการพัฒนาทองถ่ิน ชุมชน หรือสังคม 
ตัวบงชี้ท่ี 3.2 จำนวนชุมชนเปาหมายที ่ ได ร ับการพัฒนาอยางต อเน ื ่องตามแผนเสร ิมสราง

 ความสัมพันธกับชุมชน 
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ตัวบงช้ีท่ี 3.1  ระบบและกลไกการบริการวิชาการเพ่ือการพัฒนาทองถิ่น ชุมชน หรือสังคม 
ชนิดของตัวบงช้ี  กระบวนการ 
 
คำอธิบายตัวบงช้ี 
 การบริการวิชาการแกทองถ่ิน ชุมชน และสังคมเปนภารกิจหลักประการหนึ่งของมหาวิทยาลัย ซ่ึงพึงมี
ระบบและกลไกในการบริการทางวิชาการแกสังคมที่เปนรูปธรรม กำหนดเปาหมายในการใหบริการวิชาการท่ี
ชัดเจนเพื่อเปนกรอบในการจัดทำแผนดำเนินงานในการใหบริการวิชาการแกสังคม มีคณะกรรมการติดตาม 
กำกับ สนับสนุน การปฏิบัติงานตามภารกิจดานบริการทางวิชาการแกสังคมของสถาบันใหสอดคลองกับ
เปาหมาย เพ่ือพัฒนาความเขมแข็งของทองถ่ิน ชุมชน หรือสังคม 
 
เกณฑมาตรฐาน  
 1. มีสวนรวมกับสถาบันและชุมชนในการกำหนดพื้นที่เปาหมายในการพัฒนาทองถิ่นที่สอดคลองกับ
บริบท ปญหา และความตองการของทองถิ่น ชุมชน หรือสังคมตามจุดเนน จุดเดนของสถาบัน ตามศาสตร
พระราชา หรือตามแนวพระราชดำริ 
 2. จัดทำแผนบริการวิชาการเพื่อการพัฒนาทองถิ่น ชุมชน หรือสังคมตามจุดเนน จุดเดนของสถาบัน 
ตามศาสตรพระราชา หรือตามแนวพระราชดำริและแผนการนำไปใชประโยชน ที่มีการกำหนดตัวบงชี้
ความสำเร็จในระดับแผนและโครงการบริการวิชาการ และเสนอคณะกรรมการประจำคณะเพ่ือพิจารณา 
 3. ดำเนินการตามแผนการบริการทางวิชาการเพื่อการพัฒนาทองถิ่น ชุมชน หรือสังคมที่กำหนดไว
ตามขอ 2 โดยรวมมือกับหนวยงานภายในหรือภายนอกสถาบัน อยางนอย 1 โครงการ 
 4. ประเมินความสำเร็จตามตัวบงชี้ของแผนและโครงการบริการวิชาการเพ่ือการพัฒนาทองถ่ิน ชุมชน 
หรือสังคมตามขอ 2 และนำเสนอคณะกรรมการประจำคณะเพ่ือพิจารณา 
 5. นำผลการประเมินตามขอ 4 ไปปรับปรุงแผนบริการวิชาการในปตอไป 
 
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 
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ตัวบงช้ีท่ี 3.2   จำนวนชุมชนเปาหมายที่ไดรับการพัฒนาอยางตอเนื ่องตามแผนเสริมสราง
 ความสัมพันธกับชุมชน 

ชนิดของตัวบงช้ี   ผลลัพธ 
 
คำอธิบายตัวบงช้ี 

  มหาวิทยาลัยราชภัฏไดมีการกำหนดพื้นที ่ร ับผิดชอบในการพัฒนา และมีการกำหนดเปาหมาย 
การพัฒนาไวในแผนยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยราชภัฏ การจัดทำแผนเสริมสรางความสัมพันธกับชุมชนจึงตอง
ศึกษาความตองการของกลุมเปาหมายและมีการพัฒนาอยางตอเนื่องใหบรรลุตามแผน 
 
เกณฑการประเมิน 

โดยการแปลงคารอยละจำนวนกลุมเปาหมายที่ไดรับการพัฒนาอยางตอเนื่องตามแผนเสริมสราง
ความสัมพันธกับชุมชนท่ีกำหนดใหเปนคะแนนเต็ม 5 = รอยละ 20 
 
สูตรการคำนวณ 
1. คำนวณคารอยละของชุมชนเปาหมายที่ไดรับการพัฒนาอยางตอเนื่องตามแผนเสริมสรางความสัมพันธกับ
ชุมชน 

 
จำนวนชุมชนเปาหมายท่ีไดรับการพัฒนาอยางตอเนื่อง 

ตามแผนเสริมสรางความสัมพันธกับชุมชน  x 100 
 จำนวนชุมชนเปาหมายท้ังหมด 

 
2. แปลงคารอยละท่ีคำนวณไดในขอ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 

คะแนนท่ีได =  

รอยละของชุมชนเปาหมายทีไ่ดรับการพัฒนาอยางตอเนื่อง 

ตามแผนเสริมสรางความสัมพันธกับชุมชน 
x 5 

รอยละจำนวนกลุมเปาหมายทีไ่ดรับการพัฒนาอยางตอเนื่องตามแผนเสริมสราง
ความสัมพันธกับชุมชนที่กำหนดใหเปนคะแนนเต็ม 5 
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องคประกอบที่ 4   ดานศิลปวัฒนธรรม และความเปนไทย 
 

การทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมถือเปนพันธกิจสำคัญประการหนึ ่งของมหาวิทยาลัย ดังนั้น
มหาวิทยาลัยจึงตองมีระบบกลไกการดำเนินงานดานนี้ใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและคุณภาพ โดยมีจุดเนน
เฉพาะที่แตกตางกันตามศักยภาพและอัตลักษณของมหาวิทยาลัย มีการดำเนินงานดานศิลปวัฒนธรรมและ
ความเปนไทย โดยมีการบูรณาการกับการเรียนการสอน หรือการวิจัย หรือการบริการวิชาการ ซึ่งนำไปสู 
การสืบสานการสรางความรู ความเขาใจในศิลปวัฒนธรรม การปรับและประยุกตใชศิลปวัฒนธรรมทั้งของไทย
และตางประเทศ กอใหเกิดผลลัพธของการจัดการดานศิลปวัฒนธรรม ทำใหเกิดความภาคภูมิใจในความเปน
ไทยหรือสรางโอกาส และมูลคาเพ่ิมใหกับผูเรียน ครอบครัว ทองถ่ิน ชุมชน สังคม และประเทศชาต ิ
 
ตัวบงชี้ จำนวน 1 ตัวบงชี้ คือ 
 ตัวบงชี้ท่ี 4.1 ระบบและกลไกดานศิลปวัฒนธรรมและความเปนไทย  
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ตัวบงช้ีท่ี 4.1  ระบบและกลไกดานศิลปวัฒนธรรมและความเปนไทย 
ชนิดของตัวบงช้ี  กระบวนการ 
 
คำอธิบายตัวบงช้ี 
 สถาบันอุดมศึกษามีนโยบาย แผนงาน โครงสราง และการบริหารจัดการดานการทำนุบำรุง
ศิลปวัฒนธรรมและความเปนไทย ทั้งการอนุรักษ สืบสาน พัฒนา เผยแพร ถายทอดวัฒนธรรมไทย ภูมิปญญา
ทองถิ่นตามจุดเนนของมหาวิทยาลัย เพื่อใหเกิดความภาคภูมิใจในความเปนไทย หรือการสรางโอกาสและ
มูลคาเพ่ิมใหกับผูเรียน ชุมชน สังคม และประเทศชาติอยางยั่งยืน 
 
เกณฑมาตรฐาน 

1. กำหนดนโยบายและทิศทางการสงเสริมศิลปวัฒนธรรมและความเปนไทยเพ่ือการพัฒนาตอยอด
และสรางคุณคา ตามจุดเนนของสถาบัน 

2. จัดทำแผนดานศิลปวัฒนธรรมและความเปนไทย และกำหนดตัวบงชี ้ว ัดความสำเร็จตาม
วัตถุประสงคของแผน รวมท้ังจัดสรรงบประมาณเพ่ือใหสามารถดำเนินการไดตามแผน 

3. มีการสงเสริม สนับสนุนการบูรณาการงานดานศิลปวัฒนธรรมกับการเรียนการสอน หรือการวิจัย 
หรือการบริการวิชาการ ซึ่งนำไปสูการสืบสานการสรางความรู ความเขาใจในศิลปวัฒนธรรม การปรับและ
ประยุกตใชศิลปวัฒนธรรม 

4. มีการกำกับติดตามใหหนวยงานมีการดำเนินงาน และประเมินความสำเร็จตามตัวบงชี้ของแผน
ดานศิลปวัฒนธรรมและความเปนไทย และรายงานผลการดำเนินงานตอผูบริหารคณะ 

5. นำผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือกิจกรรมดานศิลปวัฒนธรรมและความเปนไทย 
 

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 
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องคประกอบที่ 5   การบริหารจัดการ  
 

มหาวิทยาลัยตองใหความสำคัญกับการบริหารจัดการ โดยมีสภามหาวิทยาลัยทำหนาที่ในการกำกับ
ดูแลการทำงานของมหาวิทยาลัยใหมีประสิทธิภาพ มหาวิทยาลัยจะตองบริหารจัดการดานตางๆ ใหมีคุณภาพ 
เชน ทรัพยากรบุคคล ระบบฐานขอมูล การบริหารความเสี ่ยง การบริหารการเปลี ่ยนแปลง การบริหาร
ทรัพยากรท้ังหมด ฯลฯ เพ่ือสัมฤทธิ์ผลตามเปาหมายท่ีกำหนดไว โดยใชหลักธรรมาภิบาล (Good Governance  
 
ตัวบงชี้ จำนวน 3 ตัวบงชี้ คือ 

ตัวบงชี้ท่ี 5.1 การจัดการเรียนรูแบบบูรณาการกับการทำงาน 
ตัวบงชี้ท่ี 5.2 การบริหารของคณะเพื ่อการกำกับติดตามผลลัพธตามพันธกิจ กลุ มสถาบัน และ

เอกลักษณของคณะ 
ตัวบงชี้ท่ี 5.3 ระบบกํากับการประกันคุณภาพหลักสูตร 
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ตัวบงช้ีท่ี 5.1  การจัดการเรียนรูแบบบูรณาการกับการทำงาน 
ชนิดของตัวบงช้ี  กระบวนการ 
 
คำอธิบายตัวบงช้ี  

คณะมีหลักสูตรและการจัดการเรียนรูที่เนนการพัฒนาผูเรียนแบบบูรณาการกับการทำงาน เพื่อใหมี
คุณลักษณะอันพึงประสงค ตอบสนองยุทธศาสตรชาติและความตองการที่หลากหลายของประเทศ ทั้งในดาน
เศรษฐกิจ สังคม  และสิ่งแวดลอม โดยการมีสวนรวมของชุมชน สังคม สถานประกอบการ ทั้งภาครัฐและ
ภาคเอกชน 
  
เกณฑมาตรฐาน 
 1. มีระบบและกลไกใหหลักสูตรจัดทำแผนจัดการเรียนรูแบบบูรณาการกับการทำงาน 

2. มีการกำกับ ติดตามใหหลักสูตรดำเนินการตามแผนการจัดการเรียนรูแบบบูรณาการกับการทำงาน
ตามท่ีกำหนด  

3. มีการกำกับ ติดตามใหหลักสูตรประเมินความสำเร็จตามวัตถุประสงคของแผนท่ีกำหนด 
4. มีการนำผลไปปรับปรุงแผนจัดการหลักสูตรและการจัดการเรียนรูอยางตอเนื่อง 
5. มีแนวปฏิบัติท่ีดีเก่ียวกับการจัดการเรียนรูแบบบูรณาการกับการทำงาน 

 
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 
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ตัวบงช้ีท่ี 5.2  การบริหารของคณะเพื่อการกำกับติดตามผลลัพธตามพันธกิจ กลุมสถาบันและ
เอกลักษณของคณะ 

ชนิดของตัวบงช้ี  กระบวนการ 
 

คำอธิบายตัวบงช้ี 
คณะมีพันธกิจหลัก คือ การเรียนการสอน การวิจัย การบริการทางวิชาการ และการทำนุบำรุงศิลปะ

และวัฒนธรรม ในการดำเนินพันธงานตามกิจหลัก แตละคณะจำเปนตองมีการจัดทำแผนเพื ่อกำหนด 
ทิศทางการพัฒนาและการดำเนินงานของคณะใหสอดคลองกับเปาหมาย ตลอดจนมีการบริหารท้ัง 
ดานบุคลากร การเงิน ความเสี่ยงและการประกันคุณภาพการศึกษา เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานตามพันธกิจ
หลักใหบรรลุตามเปาหมายที่กำหนดไว เปนไปตามหลักธรรมาภิบาล คำนึงถึงความหลากหลายและความเปน
อิสระทางวิชาการ มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ยืดหยุน คลองตัว โปรงใสและตรวจสอบได 
 
เกณฑมาตรฐาน 
 1. พัฒนาแผนกลยุทธจากผลการวิเคราะห SWOT โดยเชื่อมโยงกับวิสัยทัศนของคณะและสอดคลอง
กับวิสัยทัศนของคณะ สถาบัน รวมทั้งสอดคลองกับกลุมสถาบันและเอกลักษณของคณะและและพัฒนาไปสู
แผนกลยุทธทางการเงินและแผนปฏิบัติการประจําปตามกรอบเวลาเพื่อใหบรรลุผลตามตัวบงชี้และเปาหมาย
ของแผนกลยุทธและเสนอผูบริหารระดับสถาบันเพ่ือพิจารณาอนุมัติ 

2. ดำเนินการวิเคราะหขอมูลทางการเงินที่ประกอบไปดวยตนทุนตอหนวยในแตละหลักสูตร สัดสวน
คาใชจายเพื ่อพัฒนานักศึกษา อาจารย บุคลากร การจัดการเรียนการสอนอยางตอเนื่อง เพ่ือวิเคราะห 
ความคุมคาของการบริหารหลักสูตร ประสิทธิภาพ ประสิทธิผลในการผลิตบัณฑิต และโอกาสในการแขงขัน 

3. ดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ที่เปนผลจากการวิเคราะหและระบุปจจัยเสี่ยงที่เกิดจาก
ปจจัยภายนอก หรือปจจัยที่ไมสามารถควบคุมไดที่สงผลตอการดำเนินงานตามพันธกิจของคณะและใหระดับ
ความเสี่ยงลดลงจากเดิมอยางนอย 1 เรื่อง 

4. บริหารงานดวยหลักธรรมาภิบาลอยางครบถวนท้ัง 10 ประการท่ีอธิบายการดำเนินงานอยางชัดเจน 
5. คนหาแนวปฏิบัติที่ดีจากความรูทั้งที่มีอยูในตัวบุคคล ทักษะของผูมีประสบการณตรง และแหลง

เรียนรูอื่นๆ ตามประเด็นความรู อยางนอยครอบคลุมพันธกิจดานการผลิตบัณฑิตและดานการวิจัย จัดเก็บ
อยางเปนระบบโดยเผยแพรออกมาเปนลายลักษณอักษรและนำมาปรับใชในการปฏิบัติงานจริง 

6. การกำกับติดตามผลการดำเนินงานตามแผนการบริหารและแผนพัฒนาบุคลากรสายวิชาการและ
สายสนับสนุน 

7. ดำเนินงานดานการประกันคุณภาพการศึกษาภายในตามระบบและกลไกท่ีเหมาะสมและสอดคลอง
กับพันธกิจและพัฒนาการของคณะที่ไดปรับใหการดำเนินงานดานการประกันคุณภาพเปนสวนหนึ่งของ 
การบริหารงานคณะตามปกติที่ประกอบดวย การควบคุมคุณภาพ การตรวจสอบคุณภาพ และการประเมิน
คุณภาพ 
 
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 

 



120   คูมือการประกันคณุภาพการศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ พ.ศ. 2562  

ตัวบงช้ีท่ี 5.3  ระบบกำกับการประกันคุณภาพหลักสูตร 
ชนิดของตัวบงช้ี  กระบวนการ 
 
คำอธิบายตัวบงช้ี 

บทบาทหนาที่ของคณะในการกำกับการประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร มีการดำเนินการ
ตั้งแตการควบคุมคุณภาพ การติดตามตรวจสอบคุณภาพ และการพัฒนาคุณภาพ การพัฒนาตัวบงชี้และเกณฑ
การประเมินจะมุงไปที่ระบบการประกันคุณภาพการศึกษามากกวาการประเมินคุณภาพ เพื่อใหสามารถ
สงเสริม สนับสนุน กำกับติดตามการดำเนินงานใหเปนไปตามที่กำหนด สะทอนการจัดการศึกษาอยางมี
คุณภาพ 
 
เกณฑมาตรฐาน 

1. มีระบบและกลไกในการกำกับการดำเนินการประกันคุณภาพหลักสูตรใหเปนไปตามองคประกอบ
การประกันคุณภาพหลักสูตร 

2. มีคณะกรรมการกำกับ ติดตามการดำเนินงานใหเปนไปตามระบบท่ีกำหนดในขอ 1 และรายงานผล
การติดตามใหกรรมการประจำคณะเพ่ือพิจารณาทุกภาคการศึกษา 

3. มีการจัดสรรทรัพยากรเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของหลักสูตรใหเกิดผลตามองคประกอบ 
การประกันคุณภาพหลักสูตร 

4. มีการประเมินคุณภาพหลักสูตรตามกำหนดเวลาทุกหลักสูตร และรายงานผลการประเมิน 
ใหกรรมการประจำคณะเพ่ือพิจารณา 

5. นำผลการประเมินและขอเสนอแนะจากกรรมการประจำคณะมาปรับปรุงหลักสูตรใหมีคุณภาพ 
ดีข้ึนอยางตอเนื่อง 

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 
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บทที่ 6 
ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบัน 

 
ระดับสถาบัน ประกอบดวย ผลการดำเนินงานระดับหลักสูตร ระดับคณะ และเพ่ิมเติมตัวบงชี้ท่ีดำเนินการใน
ระดับสถาบัน จำนวน 20 ตัวบงชี้ ดังนี้ 

 
ตารางท่ี 6.1 จำแนกตัวบงชี้และแนวทางการประเมินตามองคประกอบ ระดับสถาบัน 

องคประกอบ ตัวบงชี ้
ประเภทตัว

บงชี ้
เกณฑพิจารณา 

1. การผลติ
บัณฑิต 

1.1 ผลการบริหารจัดการหลักสูตรโดยรวม ผลลัพธ คาเฉลี่ยผลประเมิน ระดับหลักสูตร 

1.2 อาจารยประจำสถาบันท่ีมีคุณวุฒิปริญญา
เอก 

ปจจัยนำเขา รอยละของอาจารยตามเกณฑ สกอ. 

1.3 อาจารยประจำสถาบันท่ีดำรงตำแหนงทาง
วิชาการ 

ปจจัยนำเขา รอยละของอาจารยตามเกณฑ สกอ. 

 1.4 การบริการนักศึกษาระดับปริญญาตรี กระบวนการ เกณฑมาตรฐาน 6 ขอ 
 1.5 กิจกรรมนักศึกษาระดับปริญญาตรี กระบวนการ เกณฑมาตรฐาน 6 ขอ 

1.6 การสงเสรมิสมรรถนะและทักษะการใช
ภาษาอังกฤษ 

กระบวนการ เกณฑมาตรฐาน 5 ขอ 

1.7 การสงเสรมิสมรรถนะและทักษะดานดิจิทัล กระบวนการ เกณฑมาตรฐาน 5 ขอ 
1.8 หลักสูตรท่ีนักศึกษามีสวนรวมในการสราง

นวัตกรรม 
ผลลัพธ ผลรวมของผลการประเมินรอยละของ

ห ลั ก สู ต ร ท่ี นั ก ศึ ก ษ ามี ส ว น ร ว ม /
สรางสรรคนวัตกรรมของทุกคณะ 

2. การวิจัย 2.1 ระบบและกลไกงานวิจัย งานสรางสรรค 
หรือนวัตกรรม 

กระบวนการ เกณฑมาตรฐาน 7 ขอ 

2.2 เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสรางสรรค ปจจัยนำเขา จำนวนเงินทุนตออาจารยประจำ  
2.3 ผลงานทางวิชาการของอาจารยประจำและ

นักวิจัย 
ผลลัพธ รอยละของผลรวมคาน้ำหนักผลงานทาง

วิชาการ  
2.4 ผลงานวิจัย งานสรางสรรค หรือนวัตกรรม

ท่ีนำไปใชประโยชนตอชุมชน 
ผลลัพธ ค า ค ะ แ น น ร อ ย ล ะ ข อ ง จ ำ น ว น 

ผลงานวิจัยหรืองานสรางสรรคต อ
อาจารยประจำหรือนักวิจัยของสถาบัน
ท่ีรอยละ 30 

3. การบริการ
วิชาการ 

3.1 ระบบและกลไกการพัฒนาเสริมสราง
ความสัมพันธกับชุมชน 

กระบวนการ เกณฑมาตรฐาน 6 ขอ 

3.2 ชุมชนเปาหมายท่ีไดรับการพัฒนาอยาง
ตอเน่ืองตามแผนเสริมสรางความสัมพันธ
กับชุมชน 

ผลลัพธ ผลรวมของผลการประเมินรอยละของ
จำนวนชุมชนเปาหมายท่ีไดรบัการ
พัฒนาอยางตอเน่ืองตามแผนเสริมสราง
ความสัมพันธกับชุมชนของทุกคณะ 

4. ดาน
ศิลปวัฒนธรรม
และความเปน
ไทย 

4.1 ระบบและกลไกดานศิลปวัฒนธรรม และ
ความเปนไทย 

กระบวนการ เกณฑมาตรฐาน 8 ขอ 

4.2 ผลลัพธดานศิลปะและวัฒนธรรมไทย ผลลัพธ ผลรวมของผลการประเมินผลลัพธ  
ดานศิลปะและวัฒนธรรมไทยของทุก
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องคประกอบ ตัวบงชี ้
ประเภทตัว

บงชี ้
เกณฑพิจารณา 

คณะ 
5. การบริหาร
จัดการ 

5.1 การจัดการเรียนรูแบบบูรณาการกับการ
ทำงาน 

กระบวนการ เกณฑมาตรฐาน 5 ขอ 

5.2 การบริหารของสถาบันเพ่ือการกำกับ
ติดตามผลลัพธตามพันธกิจ กลุมสถาบัน
และเอกลักษณของสถาบัน 

กระบวนการ เกณฑมาตรฐาน 7 ขอ 

5.3 ผลการบริหารงานของคณะ ผลลัพธ คะแนนเฉลี่ยของผลการประเมินระดับ
คณะทุกคณะ 

5.4 ระบบกํากับการประกันคุณภาพหลักสูตร
และคณะ 

กระบวนการ เกณฑมาตรฐาน 6 ขอ 
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องคประกอบที่ 1   การผลิตบัณฑิต 
 

พันธกิจท่ีสำคัญท่ีสุดของสถาบันอุดมศึกษา คือ การผลิตบัณฑิต หรือการจัดกิจกรรมการเรียน 
การสอนใหผูเรียนมีความรูในวิชาการและวิชาชีพ มีคุณลักษณะตามหลักสูตรท่ีกำหนด การเรียนการสอนในยุค
ปจจุบันใชหลักการของการจัดกระบวนการเรียนรูท่ีเนนผูเรียนเปนสำคัญ ดังนั้น พันธกิจดังกลาวจึงเก่ียวของ
กับการบริหารจัดการหลักสูตรและการเรียนการสอน เริ่มตั้งแตการกำหนดปจจัยนำเขาท่ีไดมาตรฐานตามท่ี
กำหนด ประกอบดวย การมีอาจารยท่ีมีปริมาณและคุณภาพตามมาตรฐานหลักสูตร มีกระบวนการบริหาร
จัดการการเรียนการสอนท่ีอาศัยหลักการรวมมือรวมพลังของทุกฝายท่ีเก่ียวของท้ังภายในและภายนอก
มหาวิทยาลัย 
 
ตัวบงชี้ จำนวน 8 ตัวบงชี้ คือ 

ตัวบงชี้ท่ี 1.1 ผลการบริหารจัดการหลักสูตรโดยรวม 
ตัวบงชี้ท่ี 1.2 อาจารยประจำสถาบันท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอก 
ตัวบงชี้ท่ี 1.3 อาจารยประจำสถาบันท่ีดำรงตำแหนงทางวิชาการ 
ตัวบงชี้ท่ี 1.4 การบริการนักศึกษาระดับปริญญาตรี 
ตัวบงชี้ท่ี 1.5 กิจกรรมนักศึกษาระดับปริญญาตรี 
ตัวบงชี้ท่ี 1.6 การสงเสริมสมรรถนะและทักษะการใชภาษาอังกฤษ 
ตัวบงชี้ท่ี 1.7 การสงเสริมสมรรถนะและทักษะดานดิจิทัล 
ตัวบงชี้ท่ี 1.8 รอยละของหลักสูตรท่ีนักศึกษามีสวนรวมในการสรางสรรคนวัตกรรม 
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ตัวบงช้ีท่ี 1.1 ผลการบริหารจัดการหลักสูตรโดยรวม 
ชนิดของตัวบงช้ี ผลลัพธ 
 
คำอธิบายตัวบงช้ี 

ผลการดำเนินการของแตละหลักสูตรในสถาบัน ซ่ึงสามารถสะทอนคุณภาพของบัณฑิตในหลักสูตร  
ท่ีสถาบันรับผิดชอบ  
 
เกณฑการประเมิน 

คาเฉลี่ยของคะแนนประเมินทุกหลักสูตรท่ีคณะรับผิดชอบ 
 
สูตรการคำนวณ 

 
 
 

 
หมายเหตุ 

หลักสูตรท่ีไดรับการรับรองโดยระบบอ่ืนๆ ตามท่ีคณะกรรมการประกันคุณภาพภายในระดับอุดมศึกษาเห็นชอบ  
ไมตองนำคะแนนการประเมินของหลักสูตรน้ันมาคำนวณในตัวบงช้ีน้ี แตตองรายงานผลการรับรองตามระบบน้ันๆ ในตัวบงช้ีน้ี
ใหครบถวน 

 
  

คะแนนท่ีได = 
 ผลรวมของคาคะแนนประเมินของทุกหลักสูตร 

 
 จำนวนหลักสตูรท้ังหมดท่ีสถาบันรบัผิดชอบ 
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ตัวบงช้ีท่ี 1.2  อาจารยประจำสถาบันท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอก 
ชนิดของตัวบงช้ี  ปจจัยนำเขา 
 
คำอธิบายตัวบงช้ี 

การศึกษาระดับอุดมศึกษาถือเปนการศึกษาระดับสูงสุดท่ีตองการบุคลากรท่ีมีความรูความสามารถ 
และความลุมลึกทางวิชาการ เพ่ือปฏิบัติพันธกิจสำคัญของสถาบันในการผลิตบัณฑิต ศึกษาวิจัยเพ่ือติดตาม
ความกาวหนาทางวิชาการและการพัฒนาองคความรู ดังนั้น สถาบันจึงควรมีอาจารยท่ีมีระดับคุณวุฒิทาง
การศึกษาท่ีตรงหรือสัมพันธกับหลักสูตรท่ีเปดสอนในสัดสวนท่ีเหมาะสมกับพันธกิจ หรือจุดเนนของหลักสูตร 
 
เกณฑการประเมิน 

โดยการแปลงคารอยละของอาจารยประจำสถาบันท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอกเปนคะแนนระหวาง 0 – 5 
 
เกณฑเฉพาะสถาบันกลุมมหาวิทยาลัยราชภัฏ 

คารอยละของอาจารยประจำสถาบันท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอกท่ีกำหนดใหเปนคะแนนเต็ม 5 =  
รอยละ 40 ข้ึนไป 

 
สูตรการคำนวณ 
1. คำนวณคารอยละของอาจารยประจำสถาบันท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอกตามสูตร 

 จำนวนอาจารยประจำสถาบันท่ีมคีุณวุฒิปรญิญาเอก 
x 100 

จำนวนอาจารยประจำสถาบันท้ังหมด 

 
2. แปลงคารอยละท่ีคำนวณไดในขอ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 

คะแนนท่ีได =  
รอยละของอาจารยประจำสถาบันท่ีมีคุณวุฒิปรญิญาเอก 

x 5 
รอยละของอาจารยประจำสถาบันท่ีมีคุณวุฒิปรญิญาเอกท่ีกำหนดใหเปนคะแนนเต็ม 5 

 
หมายเหตุ 

1. คุณวุฒิปริญญาเอกพิจารณาจากระดับคุณวุฒิท่ีไดรับหรือเทียบเทาตามหลักเกณฑการพิจารณาคุณวุฒิของ
กระทรวงศึกษาธิการ กรณีท่ีมีการปรับวุฒิการศึกษาใหมีหลักฐานการสำเร็จการศึกษาภายในรอบปการศึกษาน้ัน ท้ังน้ี อาจใช
คุณวุฒิอ่ืนเทียบเทาคุณวุฒิปริญญาเอกไดสำหรับกรณี ท่ีบางสาขาวิชาชีพมีคุณวุฒิอ่ืนท่ีเหมาะสมกวา ท้ังน้ีตองไดรับ 
ความเห็นชอบจากคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

2. การนับจำนวนอาจารยประจำ ใหนับตามปการศึกษาและนับท้ังท่ีปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาตอ ในกรณีท่ีมี
อาจารยบรรจุใหมใหคำนวณตามเกณฑอาจารยประจำท่ีระบุในคำช้ีแจงเก่ียวกับการนับจำนวนอาจารยประจำและนักวิจัย 
(นับตามเกณฑ สกอ.  
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ตัวบงช้ีท่ี 1.3  อาจารยประจำสถาบันท่ีดำรงตำแหนงทางวิชาการ 
ชนิดของตัวบงช้ี  ปจจัยนำเขา 
 
คำอธิบายตัวบงช้ี 

มหาวิทยาลัยถือเปนขุมปญญาของประเทศ และมีความรับผิดชอบท่ีจะตองสงเสริมใหอาจารย 
ในสถาบันทำการศึกษาวิจัยเพ่ือแสวงหาและพัฒนาองคความรูในศาสตรสาขาวิชาตางๆ อยางตอเนื่อง 
เพ่ือนำไปใชในการเรียนการสอน รวมท้ังการแกไขปญหาและพัฒนาประเทศ การดำรงตำแหนงทางวิชาการ
เปนสิ่งสะทอนการปฏิบัติงานดังกลาวของอาจารยตามพันธกิจ 
 
เกณฑการประเมิน 

โดยการแปลงคารอยละของอาจารยประจำสถาบันท่ีดำรงตำแหนงทางวิชาการเปนคะแนนระหวาง 0 – 5 
 

เกณฑเฉพาะสถาบันกลุมมหาวิทยาลัยราชภัฏ 
คารอยละของอาจารยประจำสถาบันท่ีดำรงตำแหนงผูชวยศาสตราจารย รองศาสตราจารย และ

ศาสตราจารยรวมกัน ท่ีกำหนดใหเปนคะแนนเต็ม 5 = รอยละ 60 ข้ึนไป 
 
สูตรการคำนวณ 
1. คำนวณคารอยละของอาจารยประจำสถาบันท่ีดำรงตำแหนงทางวิชาการ ตามสูตร 

 
จำนวนอาจารยประจำสถาบันท่ีดำรงตำแหนงทางวิชาการ 

x 100 
จำนวนอาจารยประจำสถาบันท้ังหมด 

 
2. แปลงคารอยละท่ีคำนวณไดในขอ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 

คะแนนท่ีได =  

รอยละของอาจารยประจำสถาบันท่ีดำรงตำแหนงทางวิชาการ 

x 5 รอยละของอาจารยประจำสถาบันท่ีดำรงตำแหนงทางวิชาการ 
ท่ีกำหนดใหเปนคะแนนเต็ม 5 
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ตัวบงช้ีท่ี 1.4  การบริการนักศึกษาระดับปริญญาตรี 
ชนิดของตัวบงช้ี  กระบวนการ 
 
คำอธิบายตัวบงช้ี 
 มหาวิทยาลัยควรจัดบริการดานตางๆ ใหนักศึกษาอยางครบถวนตั้งแตการใหคำปรึกษา ท้ังดาน
วิชาการและการใชชีวิต จัดบริการขอมูลหนวยงานท่ีใหบริการ เชน ทุนกูยืมการศึกษา แหลงทุนการศึกษาตอ
การบ ริก ารจั ดห างาน  แหล งข อ มู ลการฝ กป ระสบการณ วิ ช าชี พ  การ เต รี ยมความพ รอม เพ่ื อ 
การทำงานเม่ือสำเร็จการศึกษา ขอมูลขาวสาร ความเคลื่อนไหวในและนอกมหาวิทยาลัยท่ีจำเปนแกนักศึกษา
และศิษยเกา  
 
เกณฑมาตรฐาน 
 1. จัดบริการใหคำปรึกษา แนะแนวดานการใชชีวิต และการเขาสูอาชีพแกนักศึกษาในสถาบัน 

2. มีการใหขอมูลของหนวยงานท่ีใหบริการ กิจกรรมพิเศษนอกหลักสูตร แหลงงานท้ังเต็มเวลาและ
นอกเวลาแกนักศึกษา 
 3. จัดกิจกรรมเตรียมความพรอมเพ่ือการทำงานเม่ือสำเร็จการศึกษาแกนักศึกษา 

4. ประเมินคุณภาพของการจัดกิจกรรมและการจัดบริการในขอ 1 – 3 ทุกขอไมต่ำกวา 3.51 จาก
คะแนนเต็ม 5 

5. นำผลการประเมินจากขอ 4 มาปรับปรุงพัฒนาการใหบริการและการใหขอมูล เพ่ือสงใหผล 
การประเมินสูงข้ึนหรือเปนไปตามความคาดหวังของนักศึกษา 
 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 ขอ 
มีการดำเนินการ 

6 ขอ 
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ตัวบงช้ีท่ี 1.5  กิจกรรมนักศึกษาระดับปริญญาตรี 
ชนิดของตัวบงช้ี  กระบวนการ 
 
คำอธิบายตัวบงช้ี 
 มหาวิทยาลัยตองสงเสริมใหมีการจัดกิจกรรมนักศึกษาตางๆ อยางเหมาะสมและครบถวน กิจกรรม
นักศึกษา หมายถึง กิจกรรมเสริมหลักสูตรท่ีดำเนินการท้ั งโดยสถาบันและโดยองคกรนัก ศึกษา  
เปนกิจกรรมท่ีผูเขารวมจะมีโอกาสไดรับการพัฒนาสติปญญา สังคม อารมณ รางกาย และคุณธรรมจริยธรรม 
สอดคลองกับคุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงค  
 
เกณฑมาตรฐาน 

1. จัดทำแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาในภาพรวมของสถาบันโดยใหนักศึกษามีสวนรวมใน 
การจัดทำแผนและการจัดกิจกรรม 

2. ในแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา ใหดำเนินกิจกรรมในประเภทตอไปนี้ใหครบถวน 
- กิจกรรมสงเสริมคุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงคและอัตลักษณท่ีกำหนดโดยสถาบัน 

  - กิจกรรมกีฬา หรือการสงเสริมสุขภาพ  
  - กิจกรรมจิตอาสา หรือรักษาสิ่งแวดลอม  
  - กิจกรรมเสริมสรางคุณธรรมและจริยธรรม  
  - กิจกรรมสงเสริมศิลปะและวฒันธรรม  
3. จัดกิจกรรมใหความรูและทักษะการประกันคุณภาพการศึกษาแกนักศึกษา 
4. ทุกกิจกรรมท่ีดำเนินการ มีการประเมินผลความสำเร็จตามวัตถุประสงคของกิจกรรมและนำผล 

การประเมินมาปรับปรุงการดำเนินงานครั้งตอไป 
5. ประเมินความสำเร็จตามวัตถุประสงคของแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา 
6. นำผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือปรับปรุงการจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนานักศึกษา 
 

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  การสงเสริมสมรรถนะและทักษะการใชภาษาอังกฤษ 
ชนิดของตัวบงช้ี  กระบวนการ 
 
คำอธิบายตัวบงช้ี 

กระทรวงศึกษาธิการมีนโยบายเรงปฏิรูปการเรียนรูท้ังระบบใหสัมพันธเชื่อมโยงกัน เพ่ือยกระดับ
คุณภาพการศึกษาและพัฒนาศักยภาพผูเรียน โดยเฉพาะอยางยิ่งการสรางเสริมสมรรถนะและทักษะการใช
ภาษาอังกฤษ ใหผูเรียนสามารถใชภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารและใชในการแสวงหาองคความรูเพ่ือพัฒนา
ตนเอง กระทรวงศึกษาธิการจึงไดออกประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การปฏิรูปการเรียนการสอน
ภาษาอังกฤษ นโยบายหนึ่งท่ีสำคัญ คือ การสงเสริมการยกระดับความสามารถในการใชภาษาอังกฤษ 
ดวยโครงการพิเศษดานการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยจึงตองพัฒนาศักยภาพของบัณฑิต
ใหเปนไปตามนโยบายซ่ึงจะนำไปสูการเพ่ิมขีดความสามารถในการแขงขันของประเทศได 
 
เกณฑมาตรฐาน 
 1. มีการกำหนดนโยบาย และสรางระบบและกลไกการพัฒนานักศึกษาดานภาษาอังกฤษ 
 2. จัดทำแผนพัฒนานักศึกษาดานภาษาอังกฤษ จากการมีสวนรวมของคณะและหนวยงานท่ีเก่ียวของ  
 3. จัดสรรงบประมาณ และสิ่งสนับสนุนการดำเนินการตามแผนพัฒนานักศึกษาดานภาษาอังกฤษ 
 4. มีการประเมินความสำเร็จตามวัตถุประสงคของแผนฯ และมีการนำผลจากการประเมินมาปรับปรุง 
ในปถัดไป 
 5. มีนักศึกษาระดับปริญญาตรีปสุดทายท่ีผานเกณฑการวัดผล CEFR (B1  ไมนอยกวารอยละ 50  
 
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 

 
หมายเหตุ  
 ขอ 5 นักศึกษาท่ีเขาสอบตองไมนอยกวารอยละ 20 ของนักศึกษาช้ันปสุดทายท้ังสถาบัน ในปท่ีประเมิน 
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ตัวบงช้ีท่ี 1.7  การสงเสริมสมรรถนะและทักษะดานดิจิทัล 
ชนิดของตัวบงช้ี  กระบวนการ 
 
คำอธิบายตัวบงช้ี  

ความสามารถดานดิจิทัลเปนสิ่งท่ีสะทอนความสามารถของบัณฑิตท่ีมีความรู และทักษะในการนำ
เครื่องมือ อุปกรณ และเทคโนโลยีในปจจุบันมาใชใหเกิดประโยชนสูงสุดในการเรียนรู การแกไขปญหา การ
สื่อสาร ตลอดจนความสามารถในการคิดอยางมีวิจารณญาณ เพ่ือรูเทาทันการใชงานและการเปลี่ยนแปลงของ
เทคโนโลยีอยางมีประสิทธิภาพ เพ่ือเพ่ิมโอกาสในการประกอบอาชีพ การสรางนวัตกรรม และการเรียนรูอยาง
ตอเนื่อง ตัวบงชี้นี้ประเด็นการพิจารณาประกอบดวยระดับความสามารถดานดิจิทัลของนักศึกษาชั้นปสุดทาย
ระดับปริญญาตรีท่ีสอบผานตามท่ีมหาวิทยาลัยกำหนด 

 
เกณฑมาตรฐาน 
 1. มีการกำหนดนโยบาย และสรางระบบและกลไกการพัฒนานักศึกษาดานดิจิทัล 
 2. จัดทำแผนพัฒนานักศึกษาดานดิจิทัล จากการมีสวนรวมของคณะและหนวยงานท่ีเก่ียวของ  
 3. จัดสรรงบประมาณ และสิ่งสนับสนุนการดำเนินการตามแผนพัฒนานักศึกษาดานดิจิทัล 
 4. มีการประเมินความสำเร็จตามวัตถุประสงคของแผนฯ และมีการนำผลจากการประเมินมาปรับปรุง 
ในปถัดไป 
 5. มีนักศึกษาระดับปริญญาตรีปสุดทายท่ีผานเกณฑIC3 หรือเทียบเทา หรือตามท่ีมหาวิทยาลัยกำหนด
ไมนอยกวารอยละ 50  
 
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 

 
หมายเหตุ  

ขอ 5 นักศึกษาท่ีเขาสอบตองไมนอยกวารอยละ 50 ของนักศึกษาช้ันปสุดทายท้ังสถาบัน ในปท่ีประเมิน 
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ตัวบงช้ีท่ี 1.8  หลักสูตรท่ีนักศึกษามีสวนรวมในการสรางนวัตกรรม 
ชนิดของตัวบงช้ี  ผลลัพธ 
 
คำอธิบายตัวบงช้ี 

ตามกรอบผลลัพธมาตรฐานการศึกษาชาติท่ีกำหนดใหนักศึกษาเปนผูรวมสรางนวัตกรรม หลักสูตร 
จึงควรผลักดันใหนักศึกษามีสวนรวมในการสรางสรรคผลงานนวัตกรรม โครงงาน หรืองานวิจัย หรือบูรณาการ
ศาสตรตางๆ ท่ีเปนงานท่ีสามารถแกไขปญหาใหชุมชนหรือทองถ่ิน 

 
เกณฑการประเมิน 

คะแนนท่ีไดในระดับสถาบัน เทากับ คาเฉลี่ยของคะแนนผลการประเมินรอยละของหลักสูตรท่ี
นักศึกษามีสวนรวมในการสรางสรรคนวัตกรรมของทุกคณะ 
 
สูตรการคำนวณ 

คะแนนท่ีได = 
 ผลรวมคะแนนประเมินในระดับคณะ** 

 
 จำนวนคณะท้ังหมดในมหาวิทยาลยั 

 
หมายเหตุ 

เปนผลรวมคะแนนประเมินในตัวบงช้ีท่ี 1.8 ระดับคณะ  



132   คูมือการประกันคณุภาพการศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2562   

องคประกอบที่ 2   การวจิัย 
 

มหาวิทยาลัยแตละแหงอาจมีจุดเนนในเรื่องการวิจัยท่ีแตกตางกัน ข้ึนอยูกับสภาพแวดลอมและ
ความพรอมของแตละมหาวิทยาลัย อยางไรก็ตามทุกสถาบันจำเปนตองมีพันธกิจนี้เปนสวนหนึ่งของพันธกิจ
มหาวิทยาลัย ดังนั้นมหาวิทยาลัยจึงตองมีผลงานวิจัย/นวัตกรรม ท่ีสรางองคความรูใหมหรือประยุกตใช     
องคความรูใหม เพ่ือสรางสรรคนวัตกรรมหรือทรัพยสินทางปญญา ซ่ึงเชื่อมโยงกับสภาพเศรษฐกิจ สังคม 
ศิลปวัฒนธรรมหรือสิ่งแวดลอม โดยการมีสวนรวมของชุมชนหรือเครือขายภายในประเทศหรือตางประเทศใน
การพัฒนางานวิจัย/นวัตกรรม ตามศักยภาพและอัตลักษณของมหาวิทยาลัย มีการตีพิมพเผยแพรผลงานวิจัย/
นวัตกรรมในระดับชาติและนานาชาติมีผลงานวิจัย/นวัตกรรมท่ีนำไปใชในการพัฒนาผูเรียน ชุมชนนำ
ผลงานวิจัย/นวัตกรรม ไปใชประโยชนพัฒนาตนเองได 
 
ตัวบงชี้ จำนวน 4 ตัวบงชี้ คือ 

ตัวบงชี้ท่ี 2.1 ระบบและกลไกงานวิจัย งานสรางสรรค หรือนวัตกรรม 
ตัวบงชี้ท่ี 2.2 เงินสนับสนุนงานวจิัยและงานสรางสรรค 
ตัวบงชี้ท่ี 2.3 ผลงานทางวิชาการของอาจารยประจำและนักวิจัย 
ตัวบงชี้ท่ี 2.4 ผลงานวิจัย งานสรางสรรค หรือนวัตกรรมท่ีนำไปใชประโยชนตอชุมชน 
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ตัวบงช้ีท่ี 2.1  ระบบและกลไกงานวิจัย งานสรางสรรค หรือนวัตกรรม 
ชนิดของตัวบงช้ี  กระบวนการ 
 
คำอธิบายตัวบงช้ี 

มหาวิทยาลัยตองมีการบริหารจัดการงานวิจัยและงานสรางสรรคท่ีมีคุณภาพ โดยมีแนวทาง 
การดำเนินงานท่ีเปนระบบและมีกลไกสงเสริมสนับสนุนครบถวน เพ่ือใหสามารถดำเนินการไดตามแผนท่ี
กำหนดไวท้ังการสนับสนุนดานการจัดหาแหลงทุนวิจัยและการจัดสรรทุนวิจัยจากงบประมาณของสถาบัน
ใหกับบุคลากรสงเสริมพัฒนาสมรรถนะแกอาจารยและนักวิจัย การสนับสนุนทรัพยากรท่ีจำเปนซ่ึงรวมถึง
ทรัพยากรบุคคล ทรัพยากรการเงิน เครื่องมืออุปกรณท่ีเก่ียวของตางๆ สงเสริมใหเกิดเครือขายความรวมมือ
ดานการวิจัยหรืองานสรางสรรคหรือนวัตกรรม นำผลงานวิจัยหรืองานสรางสรรคหรือนวัตกรรมไปใชประโยชน
ในการพัฒนาผูเรียนหรือชุมชน ตลอดจนจัดระบบสรางขวัญและกำลังใจแกนักวิจัยอยางเหมาะสม ตลอดจนมี
ระบบและกลไกเพ่ือชวยในการคุมครองสิทธิ์ของงานวิจัยหรืองานสรางสรรคท่ีนำไปใชประโยชน  
 
เกณฑมาตรฐาน  
 1. มีระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารงานวิจัยท่ีสามารถนําไปใชประโยชนในการบริหารงานวิจัยและ
งานสรางสรรค 
 2. สนับสนุนพันธกิจดานการวิจัยหรืองานสรางสรรคอยางนอยในประเด็นตอไปนี้ 
 - หองปฏิบตัิการวิจัยหรืองานสรางสรรคหรือหนวยวิจยัหรืองานสรางสรรคหรือศูนยเครือ่งมือ

หรือศูนยใหคําปรึกษาและสนับสนุนการวิจัย 
 - หองสมุดหรือแหลงคนควาขอมูลสนับสนุนการวิจัยหรืองานสรางสรรค 
 - สิ่งอํานวยความสะดวกหรือการรักษาความปลอดภัยในการวิจัยหรืองานสรางสรรค เชน

ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ระบบรักษาความปลอดภัยในหองปฏิบัติการวิจัย 
 - กิจกรรมวิชาการท่ีสงเสริมงานวิจัยหรืองานสรางสรรค เชน การจัดประชุมวิชาการ การจัด

แสดงงานสรางสรรค การจัดใหมีศาสตราจารยอาคันตุกะหรือศาสตราจารยรับเชิญ (Visiting 
Professor  

 3. จัดสรรงบประมาณเพ่ือเปนทุนวิจัยหรืองานสรางสรรค และสนับสนุนการเผยแพรผลงานวิจัย หรือ
งานสรางสรรคในการประชุมวิชาการ หรือการตีพิมพในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติ 
 4. มีการพัฒนาสมรรถนะอาจารยและนักวิจัย มีการสรางขวัญและกําลังใจตลอดจนยกยองอาจารย
และนักวิจัยท่ีมีผลงานวิจัยและงานสรางสรรคดีเดน 
 5. มีการดำเนินงานกับเครือขายความรวมมือดานวิจัยหรืองานสรางสรรคหรือนวัตกรรมระหวาง
สถาบันอุดมศึกษา องคกรภาครัฐหรือเอกชน ท้ังในประเทศหรือตางประเทศ 
 6. มีระบบและกลไกการนำผลงานวิจัยหรืองานสรางสรรคหรือนวัตกรรมไปใชประโยชนในการพัฒนา
ผูเรียนหรือชุมชนและดำเนินการตามระบบท่ีกําหนด 
 7. มีระบบและกลไกการคุมครองสิทธิ์ของงานวิจัยหรืองานสรางสรรคท่ีนําไปใชประโยชนและ
ดําเนินการตามระบบท่ีกําหนด 
 

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 2.2  เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสรางสรรค 
ชนิดของตัวบงช้ี ปจจัยนำเขา 
 
คำอธิบายตัวบงช้ี 

ปจจัยสำคัญท่ีสงเสริมสนับสนุนให เกิดการผลิตงานวิจัยหรืองานสรางสรรคในมหาวิทยาลัย 
คือ เงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสรางสรรค ดังนั้น มหาวิทยาลัยจึงตองจัดสรรเงินจากภายในสถาบันและท่ี
ไดรับจากภายนอกมหาวิทยาลัยเพ่ือสนับสนุนการทำวิจัยหรืองานสรางสรรคอยางมีประสิทธิภาพตาม
สภาพแวดลอมและจุดเนนของสถาบัน 

นอกจากนั้นเงินทุนวิจัยหรืองานสรางสรรคท่ีสถาบันไดรับจากแหลงทุนภายนอกมหาวิทยาลัยยังเปน
ตัวบงชี้ท่ีสำคัญท่ีแสดงถึงศักยภาพดานการวิจัยของสถาบัน โดยเฉพาะมหาวิทยาลัยท่ีอยูในกลุมท่ีเนนการวิจัย 
 
เกณฑการประเมิน 

โดยการแปลงจำนวนเงินตอจำนวนอาจารยประจำและนักวิจัยประจำเปนคะแนนระหวาง 0 – 5 
 
เกณฑเฉพาะสถาบันกลุมมหาวิทยาลัยราชภัฏ จำแนกเปน 3 กลุมสาขาวิชา 

กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
จำนวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสรางสรรคจากภายในและภายนอกสถาบันท่ีกำหนดใหเปน
คะแนนเต็ม 5 = 60,000 บาทข้ึนไปตอคน 
กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ 
จำนวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสรางสรรคจากภายในและภายนอกสถาบันท่ีกำหนดใหเปน
คะแนนเต็ม 5 = 50,000 บาทข้ึนไปตอคน 
กลุมสาขาวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 
จำนวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสรางสรรคจากภายในและภายนอกสถาบันท่ีกำหนดใหเปน
คะแนนเต็ม 5 = 25,000 บาทข้ึนไปตอคน 

 
สูตรการคำนวณ 
1. คำนวณจำนวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสรางสรรคจากภายในและภายนอกสถาบันตอจำนวนอาจารย

ประจำและนกัวิจัย 

จำนวนเงินสนับสนุนงานวิจยัฯ = 
 จำนวนเงินสนับสนุนงานวิจยัฯ จากภายในและภายนอก 

 
 จำนวนอาจารยประจำและนักวิจยัภายในสถาบันท้ังหมด 

 
2. แปลงจำนวนเงินท่ีคำนวณไดในขอ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 

คะแนนท่ีได = 
 จำนวนเงินสนับสนุนงานวิจยัฯ  

x 5 
 จำนวนเงินสนับสนุนงานวิจยัฯ ท่ีกำหนดใหเปนคะแนนเตม็ 5 

 
สรุปคะแนนท่ีไดในระดับสถาบัน 
 คะแนนท่ีไดในระดับสถาบัน = คาเฉลี่ยคะแนนท่ีไดของทุกกลุมสาขาวิชาในสถาบัน 
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หมายเหตุ 
1. จำนวนอาจารยและนักวิจัยใหนับตามปการศึกษา และนับเฉพาะท่ีปฏิบัติงานจริงไมนับรวมผูลาศึกษาตอ 
2. ใหนับจำนวนเงินท่ีมีการลงนามในสัญญารับทุนในปการศึกษาหรือปงบประมาณหรือปปฏิทินน้ันๆ ไมใชจำนวน

เงินท่ีเบิกจายจริง 
3. กรณีท่ีมีหลักฐานการแบงสัดสวนเงินสนับสนุนงานวิจัย ซึ่งอาจเปนหลักฐานจากแหลงทุนหรือหลักฐานจากการ 

ตกลงรวมกันของสถาบันท่ีรวมโครงการ ใหแบงสัดสวนเงินตามหลักฐานท่ีปรากฏ กรณีท่ีไมมีหลักฐาน ใหแบงเงินตามสัดสวน 
ผูรวมวิจัยของแตละคณะ 

4. การนับจำนวนเงินสนับสนุนโครงการวิจัย สามารถนับเงินโครงการวิจัยสถาบันท่ีไดลงนามในสัญญารับทุนโดย
อาจารยประจำหรือนักวิจัย แตไมสามารถนับเงินโครงการวิจัยสถาบันท่ีบุคลากรสายสนับสนุนท่ีไมใชนักวิจัยเปนผูดำเนินการ 
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ตัวบงช้ีท่ี 2.3  ผลงานทางวิชาการของอาจารยประจำและนักวิจัย  
ชนิดของตัวบงช้ี  ผลลัพธ 
 

คำอธิบายตัวบงช้ี 
ผลงานทางวิชาการเปนขอมูลท่ีสำคัญในการแสดงใหเห็นวาอาจารยประจำและนักวิจัยไดสรางสรรคข้ึน

เพ่ือแสดงใหเห็นถึงความกาวหนาทางวิชาการและการพัฒนาองคความรูอยางตอเนื่อง เปนผลงานท่ีมีคุณคา 
สมควรสงเสริมใหมีการเผยแพรและนำไปใชประโยชนท้ังเชิงวิชาการและการแขงขันของประเทศ ผลงานทาง
วิชาการ อยูในรูปของบทความวิจัยหรือบทความทางวิชาการท่ีตีพิมพในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ
ระดับชาติหรือระดับนานาชาติ ตีพิมพในวารสารวิชาการท่ีปรากฏในฐานขอมูล TCI หรือ Scopus หรือตาม
ประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษาวาดวยหลักเกณฑการพิจารณาวารสารทางวิชาการ
สำหรับการเผยแพรผลงานทางวิชาการ พ.ศ. 2556 ผลงานไดรับการจดอนุสิทธิบัตรหรือสิทธิบัตร หรือเปน
ผลงานทางวิชาการรับใชสังคมท่ีผานการประเมินตำแหนงทางวิชาการแลว ผลงานวิจัยท่ีหนวยงานหรือองคกร
ระดับชาติวาจางใหดำเนินการ ตำราหรือหนังสือท่ีใชในการขอผลงานทางวิชาการและผานการพิจารณาตาม
เกณฑการขอตำแหนงทางวิชาการแลว โดยมีวิธีการคิด ดังนี้ 

 

เกณฑการประเมิน 
โดยการแปลงคารอยละของผลรวมถวงน้ำหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารยประจำและนักวิจัย

เปนคะแนนระหวาง 0 – 5 เกณฑแบงกลุมตามสาขาวิชาดังนี้ 
 กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

รอยละของผลรวมถวงน้ำหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารยประจำและนักวจิัยท่ีกำหนดใหเปน
คะแนนเต็ม 5 = รอยละ 30 ข้ึนไป  

 กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ 
รอยละของผลรวมถวงน้ำหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารยประจำและนักวิจัยท่ีกำหนดใหเปน 
คะแนนเต็ม 5 = รอยละ 30 ข้ึนไป  

 กลุมสาขาวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 
รอยละของผลรวมถวงน้ำหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารยประจำและนักวจิัยท่ีกำหนดใหเปน 
คะแนนเต็ม 5 = รอยละ 20 ข้ึนไป  

 

สูตรการคำนวณ 
1. คำนวณคารอยละของผลรวมถวงน้ำหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารยประจำและนักวิจัย 

 ผลรวมถวงน้ำหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารยประจำและนักวิจัย 
 x 100 

 จำนวนอาจารยประจำและนักวิจยัภายในสถาบันท้ังหมด 
 

2. แปลงคารอยละท่ีคำนวณไดในขอ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 

คะแนนท่ีได =  

รอยละของผลรวมถวงน้ำหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารยประจำและนักวิจัย 

x 5 รอยละของผลรวมถวงน้ำหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารยประจำและนักวิจัย 
ท่ีกำหนดใหเปนคะแนนเต็ม 5 

 

สรุปคะแนนท่ีไดในระดับสถาบัน 
 คะแนนท่ีไดในระดับสถาบัน = คาเฉลี่ยคะแนนท่ีไดของทุกกลุมสาขาวิชาในสถาบัน 
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กำหนดระดับคุณภาพผลงานทางวิชาการ ดังนี้ 

คาน้ำหนัก ระดับคุณภาพ 

0.20 - บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณท่ีตีพิมพในรายงานสืบเน่ืองจากการประชุมวิชาการ
ระดับชาต ิ

- มีการยื่นจดอนุสิทธิบัตร 
0.40 - บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณท่ีตีพิมพในรายงานสืบเน่ืองจากการประชุมวิชาการ

ระดับนานาชาต ิ
- มีการยื่นจดสิทธิบัตร 

0.60 - บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณท่ีตีพิมพในรายงานสืบเน่ืองจาก 
การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ท่ีไดตีพิมพเผยแพรในฐานขอมูลระดับนานาชาต ิ
ตามประกาศ ก.พ.อ. 

- บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณท่ีตีพิมพในวารสารทางวิชาการ 
ท่ีปรากฏในฐานขอมูล TCI กลุมท่ี 2 

- มีการจดแจงลิขสิทธ์ิ 
0.80 - ผลงานท่ีไดรับการจดอนุสิทธิบัตร 

- บทความวิจัยหรือบทความวิชาการท่ีตีพิมพในวารสารทางวิชาการระดับนานาชาติท่ีไมอยูใน
ฐานขอมูลตามประกาศ ก.พ.อ. หรือตีพิมพในวารสารวิชาการท่ีปรากฏในฐานขอมูล TCI กลุมท่ี 1 

1.00 - บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณท่ีตีพิมพในวารสารทางวิชาการ 
ระดับนานาชาติท่ีปรากฏในฐานขอมูลระดับนานาชาตติามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบ
คณะกรรมการการอุดมศึกษา วาดวยหลักเกณฑการพิจารณาวารสาร 
ทางวิชาการสำหรับการเผยแพรผลงานทางวิชาการ พ.ศ. 2562  

- ผลงานวิจัยท่ีหนวยงานหรือองคกรระดับชาติวาจางใหดำเนินการ 
- ผลงานคนพบพันธุพืช พันธุสัตว ท่ีคนพบใหมและไดรับการจดทะเบียน 
- ตำราหรือหนังสือหรืองานแปลท่ีผานการพิจารณาตามหลักเกณฑการประเมินตำแหนงทางวิชาการ

แตไมไดนำมาขอรับการประเมินตำแหนงทางวิชาการ 
- ผลงานท่ีไดรับการจดสิทธิบัตร 
- ผลงานทางวิชาการในลักษณะอ่ืนท่ีไดรับการประเมินผานเกณฑการขอตำแหนงทางวิชาการแลว 

ไดแก 
  ผลงานวิชาการเพ่ือพัฒนาอุตสาหกรรม 
  ผลงานวิชาการเพ่ือพัฒนาการเรยีนการสอนและการเรียนรู 
  ผลงานวิชาการเพ่ือพัฒนานโยบายสาธารณะ 
  ผลงานวิชาการรับใชสังคม 
  กรณีศึกษา 
   ตำราหรือหนังสือหรืองานแปล 
  ซอฟตแวร 
  พจนานุกรม สารานุกรม นามานุกรม และงานวิชาการในลักษณะเดยีวกัน 
 

 
หมายเหตุ 

1. การสงบทความเพ่ือพิจารณาคัดเลือกใหนำเสนอในการประชุมวิชาการตองสงเปนฉบับสมบูรณ (Full Paper และ 
เมื่อไดรับการตอบรับและตีพิมพแลว การตีพิมพตองตีพิมพเปนฉบับสมบูรณซึ่งสามารถอยูในรูปแบบเอกสาร หรือ 
สื่ออิเล็กทรอนิกสได 

2. ผลงานทางวิชาการท้ังหมดจะตองไดรับการเผยแพรตามประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการพิจารณา
แตงตั้งบุคคลใหดำรงตำแหนงผูชวยศาสตราจารย รองศาสตราจารย และศาสตราจารย พ.ศ. 2560 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม 
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กำหนดระดับคุณภาพผลงานสรางสรรคดานสุนทรียะ ศิลปะ หรือ ผลงานสรางสรรคดาน
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ดังนี้ 

คาน้ำหนัก ระดับคุณภาพ 

0.20 
ผลงานสรางสรรคท่ีมีการเผยแพรสูสาธารณะในลักษณะใดลักษณะหน่ึง หรือผานสื่ออิเล็กทรอนิกส 
online 

0.40 ผลงานสรางสรรคไดรับการเผยแพรในระดับสถาบัน 
0.60 ผลงานสรางสรรคท่ีไดรบัการเผยแพรในระดับชาต ิ
0.80 ผลงานสรางสรรคท่ีไดรบัการเผยแพรในระดับความรวมมือระหวางประเทศ 
1.00 ผลงานสรางสรรคท่ีไดรบัการเผยแพรในระดับภูมิภาคอาเซียน/นานาชาติ 
ผลงานสรางสรรคทุกชิ้นตองผานการพิจารณาจากคณะกรรมการท่ีมีองคประกอบไมนอยกวา 3 คน 

โดยมีบุคคลภายนอกสถาบันรวมพิจารณาดวย 
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ตัวบงช้ีท่ี 2.4  ผลงานวิจัย งานสรางสรรค หรือนวัตกรรมท่ีนำไปใชประโยชนตอชุมชน 
ชนิดของตัวบงช้ี  ผลลัพธ 
 
คำอธิบายตัวบงช้ี 
 การวิจัยเปนพันธกิจหนึ่งท่ีสำคัญของมหาวิทยาลัย การดำเนินการตามพันธกิจอยางมีประสิทธิภาพ
และประสบความสำเร็จนั้น สามารถพิจารณาไดจากผลงานวิจัย งานสรางสรรค และนวัตกรรมท่ีมีคุณภาพและ
มีประโยชนสูการนำไปใช จากการเปรียบเทียบจำนวนงานวิจัย หรืองานสรางสรรค หรือนวัตกรรมของอาจารย
ประจำท่ีนำไปใชประโยชนในการแกไขปญหาตามวัตถุประสงคท่ีระบุไวในโครงการวิจัยและรายงานการวิจัย 
โดยไดรับการรับรองการใชประโยชนจากหนวยงานท่ีเก่ียวของกับจำนวนอาจารยประจำ 
 
เกณฑการประเมิน 

โดยการแปลงคาคะแนนรอยละของจำนวน (ชิน้ ผลงานวิจัย  งานสรางสรรค หรือนวัตกรรมท่ีนำไปใช
ประโยชนตอชุมชนท้ังหมดในปท่ีประเมินท่ีกำหนดใหเปนคะแนนเต็ม 5 = รอยละ 30 
 
สูตรการคำนวณ 
1. คำนวณคารอยละของจำนวนชิ้นงานวิจัยหรืองานสรางสรรคหรือนวัตกรรมท่ีนำไปใชประโยชน 

 ผลรวมของงานวิจัยหรืองานสรางสรรคหรือนวัตกรรมท่ีนำไปใชประโยชนตอชุมชน 
 x 100 

 จำนวนงานวิจัย งานสรางสรรค หรือนวัตกรรมท้ังหมดในปท่ีประเมนิ 

 
2. แปลงคารอยละท่ีคำนวณไดในขอ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 

คะแนนท่ีได =  

รอยละของจำนวนช้ินงานวิจัยหรอืงานสรางสรรคหรือนวัตกรรม 
ท่ีนำไปใชประโยชนตอชุมชน 

x 5 
ผลงานวิจัยหรืองานสรางสรรคหรอืนวัตกรรมท่ีนำไปใชประโยชนของสถาบัน 

ท่ีกำหนดใหเปนคะแนนเต็ม 5 

 
หมายเหตุ 

ผลงานวิจัย หรืองานสรางสรรคใหเปนไปตามประกาศ ก.พ.อ. 
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องคประกอบที่ 3   การบริการวิชาการ 
 

มหาวิทยาลัยใหบริการวิชาการท่ีเหมาะสม สอดคลองกับบริบท ปญหาและความตองการของทองถ่ิน 
ชุมชน และสังคมตามระดับความเชี่ยวชาญและอัตลักษณของมหาวิทยาลัย สรางเครือขายความรวมมือท้ัง
ภายในและภายนอกในการทำงาน รวมท้ังบูรณาการกับพันธกิจอ่ืนๆ ดวยความโปรงใส ชัดเจน และตรวจสอบ
ได เพ่ือใหชุมชนนำไปใชประโยชนไดอยางเปนรูปธรรม เปนผลกระทบเชิงบวก สรางคุณคา สามารถนำไป
ประยุกตใชเพ่ือพัฒนาผูเรียน ครอบครัว ทองถ่ิน ชุมชน สังคม และประเทศชาติไดอยางเขมแข็งยั่งยืน  

 
ตัวบงชี้ จำนวน 2 ตัวบงชี้ คือ 

ตัวบงชี้ท่ี 3.1 ระบบและกลไกการพัฒนาเสริมสรางความสัมพันธกับชุมชน 
ตัวบงชี้ท่ี 3.2 ชุมชนเปาหมายท่ีไดรับการพัฒนาอยางตอเนื่องตามแผนเสริมสรางความสัมพันธกับ

ชุมชน  
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ตัวบงช้ีท่ี 3.1  ระบบและกลไกการพัฒนาเสริมสรางความสัมพันธกับชุมชน 
ชนิดของตัวบงช้ี  กระบวนการ 
 
คำอธิบายตัวบงช้ี 
 การพัฒนาเสริมสรางความสัมพันธกับชุมชนเปนการบริการวิชาการเพ่ือสรางความสัมพันธกับชุมชน 
ในการยกระดับคุณภาพชีวิตของชุมชนทองถ่ินตามยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยราชภัฏเพ่ือการพัฒนาทองถ่ิน 
ไดแก ดานเศรษฐกิจ ดานสังคม ดานสิ่งแวดลอม ดานการศึกษา รวมถึงดานอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวของ  
 
เกณฑมาตรฐาน  
 1. ทุกคณะมีสวนรวมกับมหาวิทยาลัยและชุมชนในการกำหนดพ้ืนท่ีเปาหมายในการพัฒนาทองถ่ิน 
ท่ีสอดคลองกับบริบท ปญหา และความตองการของทองถ่ิน ชุมชน หรือสังคม ตามจุดเนน จุดเดนของ
มหาวิทยาลัยตามศาสตรพระราชา หรือตามแนวพระราชดำริ 
 2. มีการดําเนินงานตามวงจรคุณภาพ PDCA โดยรวมมือกับหนวยงานภายในหรือภายนอก
มหาวิทยาลัย 
 3. ชุมชนหรือองคกรมีผูนําหรือสมาชิกท่ีมีการเรียนรูและดําเนินกิจกรรมอยางตอเนื่อง 
 4. ชุมชนหรือองคกรสรางกลไกท่ีมีการพัฒนาตนเอง โดยคงอัตลักษณของคนในชุมชนและเอกลักษณ
ของทองถ่ินอยางตอเนื่องหรือยั่งยืน 
 5. มีผลกระทบท่ีเกิดประโยชนสรางคุณคาตอสังคม หรือชุมชน/องคกรอยางเขมแข็ง 
 6. เกิดชุมชนตนแบบดานการพ่ึงพาตนเองอยางยั่งยืน ท่ีมีคณะและมหาวิทยาลัย เปนผูรับผิดชอบ 
รวมในการพัฒนาอยางนอย 1 ชุมชน  
หมายเหตุ 

1. ตอเน่ือง หมายถึง การดําเนินงานตั้งแต 3 ปข้ึนไป 
2. ยั่งยืน หมายถึง การดําเนินงานตั้งแต 5 ปข้ึนไป 
3. เขมแข็ง หมายถึง สามารถพ่ึงตนเองได 

 
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 – 6 ขอ 
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ตัวบงช้ีท่ี 3.2  ชุมชนเปาหมายท่ีไดรับการพัฒนาอยางตอเนื่องตามแผนเสริมสรางความสัมพันธ
กับชุมชน 

ชนิดของตัวบงช้ี   ผลลัพธ 
 
คำอธิบายตัวบงช้ี 

  สถาบันไดมีการกำหนดพ้ืนท่ีรับผิดชอบในการพัฒนา และมีการกำหนดชุมชนเปาหมายการพัฒนาไว
ในแผน การจัดทำแผนเสริมสรางความสัมพันธกับชุมชนจึงตองศึกษาความตองการของชุมชนเปาหมายและมี
การพัฒนาอยางตอเนื่องใหบรรลุตามแผน 
 
เกณฑการประเมิน 

โดยการแปลงคารอยละจำนวนชุมชนเปาหมายท่ีไดรับการพัฒนาอยางตอเนื่องตามแผนเสริมสราง
ความสัมพันธกับชุมชนท่ีกำหนดใหเปนคะแนนเต็ม 5 = รอยละ 20 

 
สูตรการคำนวณ 
1. คำนวณคารอยละของชุมชนเปาหมายท่ีไดรับการพัฒนาอยางตอเนื่องตามแผนเสริมสรางความสัมพันธกับ
ชุมชน 

 
จำนวนชุมชนเปาหมายท่ีไดรับการพัฒนาอยางตอเนื่อง 

ตามแผนเสริมสรางความสัมพันธกับชุมชน  x 100 
 จำนวนชุมชนเปาหมายท้ังหมด 

 
2. แปลงคารอยละท่ีคำนวณไดในขอ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 

คะแนนท่ีได =  

รอยละของชุมชนเปาหมายทีไ่ดรับการพัฒนาอยางตอเนื่อง 

ตามแผนเสริมสรางความสัมพันธกับชุมชน 
x 5 

รอยละจำนวนชุมชนเปาหมายที่ไดรับการพฒันาอยางตอเนื่องตามแผนเสริมสราง
ความสัมพันธกับชุมชนที่กำหนดใหเปนคะแนนเต็ม 5 
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องคประกอบที่ 4   ดานศิลปวัฒนธรรม และความเปนไทย 
 

การทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมถือเปนพันธกิจสำคัญประการหนึ่งของมหาวิทยาลัย ดังนั้น
มหาวิทยาลัยจึงตองมีระบบกลไกการดำเนินงานดานนี้ใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและคุณภาพ โดยมีจุดเนน
เฉพาะท่ีแตกตางกันตามศักยภาพและอัตลักษณของมหาวิทยาลัย มีการดำเนินงานดานศิลปวัฒนธรรมและ
ความเปนไทย โดยมีการบูรณาการกับการเรียนการสอน หรือการวิจัย หรือการบริการวิชาการ ซ่ึงนำไปสู 
การสืบสานการสรางความรู ความเขาใจในศิลปวัฒนธรรม การปรับและประยุกตใชศิลปวัฒนธรรมท้ังของไทย
และตางประเทศ กอใหเกิดผลลัพธของการจัดการดานศิลปวัฒนธรรม ทำใหเกิดความภาคภูมิใจในความเปน
ไทยหรือสรางโอกาส และมูลคาเพ่ิมใหกับผูเรียน ครอบครัว ทองถ่ิน ชุมชน สังคม และประเทศชาต ิ
 
ตัวบงชี้ จำนวน 2 ตัวบงชี้ คือ 
 ตัวบงชี้ท่ี 4.1 ระบบและกลไกดานศิลปวัฒนธรรม และความเปนไทย  
 ตัวบงชี้ท่ี 4.2  ผลลัพธดานศิลปะและวฒันธรรมไทย 
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ตัวบงช้ีท่ี 4.1  ระบบและกลไกดานศิลปวัฒนธรรมและความเปนไทย 
ชนิดของตัวบงช้ี  กระบวนการ 
 
คำอธิบายตัวบงช้ี 
 สถาบันอุดมศึกษามีนโยบาย แผนงาน โครงสราง และการบริหารจัดการดานการทำนุบำรุง
ศิลปวัฒนธรรมและความเปนไทย ท้ังการอนุรักษ สืบสาน พัฒนา เผยแพร ถายทอดวัฒนธรรมไทย ภูมิปญญา
ทองถ่ินตามจุดเนนของสถาบัน เพ่ือใหเกิดความภาคภูมิใจในความเปนไทย หรือการสรางโอกาสและมูลคาเพ่ิม
ใหกับผูเรียน ชุมชน สังคม และประเทศชาติอยางยั่งยืน 
 
เกณฑมาตรฐาน  

1. กำหนดนโยบายและทิศทางการสงเสริมศิลปวัฒนธรรมและความเปนไทยเพ่ือการพัฒนาตอยอด
และสรางคุณคา ตามจุดเนนของสถาบัน 

2. จัดทำแผนดานศิลปวัฒนธรรมและความเปนไทย และกำหนดตัวบงชี้วัดความสำเร็จตาม
วัตถุประสงคของแผน รวมท้ังจัดสรรงบประมาณเพ่ือใหสามารถดำเนินการไดตามแผน 

3. มีการบูรณาการงานดานศิลปวัฒนธรรม กับการเรียนการสอน หรือการวิจัย หรือการบริการ
วิชาการ ซ่ึงนำไปสูการสืบสานการสรางความรู ความเขาใจในศิลปวัฒนธรรม การปรับและประยุกตใช
ศิลปวัฒนธรรม 

4 . กำกับติ ดตาม ให มี ก ารดำ เนิ น งาน  และประ เมินความสำเร็จต ามตั วบ งชี้ ของแผน 
ดานศิลปวัฒนธรรมและความเปนไทย และรายงานตอผูบริหารสถาบัน 

5. นำผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือกิจกรรมดานศิลปวัฒนธรรมและความเปนไทย 
6. เผยแพรกิจกรรมหรือการบริการดานศิลปวัฒนธรรมและความเปนไทยตอสาธารณชน 
7. มี ผลงานการสร างแหล ง เรียนรูห รือชุมชนตนแบบ  หรือองค ความรูห รือนวัตกรรม 

ดานศิลปวัฒนธรรมและความเปนไทยใหสอดรับกับสังคมสมัยใหม  
8. กำหนดหรือสรางมาตรฐานดานศิลปวัฒนธรรมและความเปนไทยซ่ึงเปนท่ียอมรับในระดับชาติ 

 
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 – 8 ขอ 



 

คูมือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2562   145 

ระ
ดับ

สถ
าบั

น 

ตัวบงช้ีท่ี 4.2  ผลลัพธดานศิลปะและวัฒนธรรมไทย 
ชนิดของตัวบงช้ี  ผลลัพธ 
 
คำอธิบายตัวบงช้ี 
 ผลลัพธของการจัดการดานศิลปวัฒนธรรมทำใหเกิดความภาคภูมิใจในความเปนไทยหรือสรางโอกาส
และมูลคาเพ่ิมใหกับชุมชน สังคม และประเทศชาติ 
 
เกณฑมาตรฐาน  
 จำนวนองคความรูดานศิลปวัฒนธรรมท่ีทำใหเกิดความภาคภูมิใจในความเปนไทย หรือสรางโอกาส
และมูลคาเพ่ิม หรือนำไปใชประโยชนใหกับผูเรียน ครอบครัว ทองถ่ิน ชุมชน สังคม และประเทศชาติ  
มีการจัดทำฐานขอมูลทางดานศิลปวัฒนธรรมท่ีกำหนดใหเปนคะแนนเต็ม 5 เทากับ 6 เรื่อง 
 
เกณฑการประเมิน 
 มีการจัดการดานศิลปวัฒนธรรมทำใหเกิดความภาคภูมิใจในความเปนไทยหรือสรางโอกาสและ
มูลคาเพ่ิมใหกับผูเรียน ครอบครัว ทองถ่ิน ชุมชน สังคม และประเทศชาติ 

 
หมายเหตุ 
 ตองมีเอกสารทางวิชาการท่ีแสดงถึงการไดมา การคนควาประวัติของภูมิปญญาทองถ่ินน้ันอยางเปนระบบ 

- เอกสารดานศิลปะและวัฒนธรรม 
- งานสรางสรรคดานศิลปะและวัฒนธรรม 

 
 

 

 
  

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

จำนวนองคความรู 
2 เรื่อง 

จำนวนองคความรู  
3 เรื่อง 

จำนวนองคความรู  
4 เรื่อง 

จำนวนองคความรู  
5 เรื่อง 

จำนวนองคความรู  
6 เรื่อง 
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องคประกอบที่ 5   การบริหารจัดการ  
 

มหาวิทยาลัยตองใหความสำคัญกับการบริหารจัดการ โดยมีสภามหาวิทยาลัยทำหนาท่ีในการกำกับ
ดูแลการทำงานของสถาบันใหมีประสิทธิภาพ สถาบันจะตองบริหารจัดการดานตางๆ ใหมีคุณภาพ เชน 
ทรัพยากรบุคคล ระบบฐานขอมูล การบริหารความเสี่ยง การบริหารการเปลี่ยนแปลง การบริหารทรัพยากร
ท้ังหมด ฯลฯ เพ่ือสัมฤทธิผลตามเปาหมายท่ีกำหนดไว โดยใชหลักธรรมาภิบาล (Good Governance  
 
ตัวบงชี้ จำนวน 4  ตัวบงชี้ คือ 

ตัวบงชี้ท่ี 5.1 การจัดการเรียนรูแบบบูรณาการกับการทำงาน 
ตัวบงชี้ท่ี 5.2 การบริหารของสถาบันเพ่ือการกำกับติดตามผลลัพธตามพันธกิจ กลุมสถาบัน และ

เอกลักษณของสถาบัน 
ตัวบงชี้ท่ี 5.3 ผลการบริหารงานของคณะ 
ตัวบงชี้ท่ี 5.4 ระบบกํากับการประกันคุณภาพหลักสูตรและคณะ 
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ตัวบงช้ีท่ี 5.1  การจัดการเรียนรูแบบบูรณาการกับการทำงาน 
ชนิดของตัวบงช้ี  กระบวนการ 
 
คำอธิบายตัวบงช้ี  

มหาวิทยาลัยมีหลักสูตรและการจัดการเรียนรูท่ีเนนการพัฒนาผูเรียนแบบบูรณาการกับการทำงาน 
เพ่ือใหมีคุณลักษณะอันพึงประสงค ตอบสนองยุทธศาสตรชาติและความตองการท่ีหลากหลายของประเทศ  
ท้ังในดานเศรษฐกิจ สังคม  และสิ่งแวดลอม โดยการมีสวนรวมของชุมชน สังคม สถานประกอบการ ท้ังภาครัฐ
และภาคเอกชน 
  
เกณฑมาตรฐาน 

1. มหาวิทยาลัยมีระบบและกลไกสงเสริมใหมีการจัดทำแผนจัดการเรียนรูแบบบูรณาการกับ 
การทำงาน  

2. มีการกำกับ ติดตามใหทุกคณะดำเนินการเปนไปตามแผนท่ีกำหนด  
3. มีการกำกับ ติดตามใหทุกคณะประเมินความสำเร็จตามวัตถุประสงคของแผนท่ีกำหนด 
4. มีการนำผลไปปรับปรุงระบบและกลไกตามขอ 1  
5. มีแนวปฏิบัติท่ีดีเก่ียวกับระบบและกลไกตามขอ 1  

 
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 
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ตัวบงช้ีท่ี 5.2  การบริหารของสถาบันเพ่ือการกำกับติดตามผลลัพธตามพันธกิจ กลุมสถาบัน 
และเอกลักษณของสถาบัน 

ชนิดของตัวบงช้ี  กระบวนการ 
 

คำอธิบายตัวบงช้ี 
มหาวิทยาลัยมีพันธกิจหลัก คือ การเรียนการสอน การวิจัย การบริการทางวิชาการแกสังคม  

และการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม ในการดำเนินพันธกิจหลัก มหาวิทยาลัยจำเปนตองมีการจัดทำ
แผนเพื่อกำหนดทิศทางการพัฒนาและการดำเนินงานของคณะใหสอดคลองกับเปาหมาย ตลอดจนมี 
การบริหารท้ังดานบุคลากร การเงิน ความเสี่ยงและการประกันคุณภาพการศึกษา เพ่ือสนับสนุน 
การดำเนินงานตามพันธกิจหลักใหบรรลุตามเปาหมายท่ีกำหนดไว เปนไปตามหลักธรรมาภิบาล คำนึงถึง 
ความหลากหลายและความเปนอิสระทางวิชาการ มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ยืดหยุน คลองตัว โปรงใส 
และตรวจสอบได 
 

เกณฑมาตรฐาน 
 1. พัฒนาแผนกลยุทธจากผลการวิเคราะห SWOT กับวิสัยทัศนของสถาบัน และพัฒนาไปสูแผน 
กลยุทธทางการเงินและแผนปฏิบัติการประจําปตามกรอบเวลาเพ่ือใหบรรลุผลตามตัวบงชี้และเปาหมายของ
แผนกลยุทธ 
 2. การกํากับติดตามสงเสริมสนับสนุนใหทุกคณะดําเนินการวิเคราะหขอมูลทางการเงินท่ีประกอบ 
ไปดวยตนทุนตอหนวยในแตละหลักสูตร สัดสวนคาใชจายเพ่ือพัฒนานักศึกษา อาจารย บุคลากร การจัดการ
เรียนการสอนอยางตอเนื่อง เพ่ือวิเคราะหความคุมคาของการบริหารหลักสูตร ประสิทธิภาพ ประสิทธิผลใน
การผลิตบัณฑิต และโอกาสในการแขงขัน 
 3. ดําเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ท่ีเปนผลจากการวิเคราะหและระบุปจจัยเสี่ยงท่ีเกิดจาก
ปจจัยภายนอก หรือปจจัยท่ีไมสามารถควบคุมไดท่ีสงผลตอการดําเนินงานตามพันธกิจของสถาบันและให
ระดับความเสี่ยงลดลงจากเดิม อยางนอย 1 เรื่อง 
 4. บริหารงานดวยหลักธรรมาภิบาลอยางครบถวนท้ัง 10 ประการท่ีอธิบายการดําเนินงานอยางชัดเจน 
 5. การกํากับติดตามสงเสริมสนับสนุนใหทุกหนวยงานในสถาบันมีการดําเนินการจัดการความรูตาม
ระบบ 
 6. การกํากับติดตามผลการดําเนินงานตามแผนการบริหารและแผนพัฒนาบุคลากรสายวิชาการและ
สายสนับสนุน 
 7. การกํากับติดตามสงเสริมสนับสนุนใหทุกหนวยงานในสถาบันมีการดําเนินงานดานการประกัน
คุณภาพภายในตามระบบและกลไกท่ีสถาบันกําหนด ประกอบดวย การควบคุมคุณภาพ การตรวจสอบคุณภาพ 
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 ขอ 
มีการดำเนินการ 

7 ขอ 
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ตัวบงช้ีท่ี 5.3  ผลการบริหารงานของคณะ 
ชนิดของตัวบงช้ี   ผลลัพธ 
 
คำอธิบายตัวบงช้ี 

ผลการดำเนินงานของคณะจะสามารถสะทอนไดวาในแตละสถาบันไดมีการกำกับ ติดตามและ
สนับสนุนการจัดการเรียนการสอนในแตละหลักสูตรของแตละคณะใหเปนไปตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตร  
เกณฑมาตรฐานท่ีเก่ียวของและกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ รวมท้ังมีผลการดำเนินงาน 
ในแตละพันธกิจ การบริหารจัดการอยูในระดับใด 
 
เกณฑการประเมิน 

คะแนนเฉลี่ยของผลการประเมินระดับคณะของทุกคณะ 
 

คะแนนท่ีได = 
 คะแนนเฉลีย่ของผลการประเมินระดับคณะของทุกคณะ 

 
 จำนวนคณะท้ังหมดในสถาบัน 

 
หมายเหตุ  

คณะท่ีไดดำเนินการตามระบบคุณภาพระบบอ่ืนๆ ท่ีคณะกรรมการประกันคุณภาพภายในระดับอุดมศึกษาเห็นชอบ 
และมีการประเมินตามระบบดังกลาว ไมตองนำคะแนนผลการประเมินของคณะน้ันมาคำนวณในตัวบงช้ีน้ี แตตองรายงานผลใน
ตัวบงช้ีน้ีใหครบถวน 
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ตัวบงช้ีท่ี 5.4  ระบบกํากับการประกันคุณภาพหลักสูตรและคณะ 
ชนิดของตัวบงช้ี  กระบวนการ 
 
คำอธิบายตัวบงช้ี 

มหาวิทยาลัยมีหนาท่ีในการกำกับการดำเนินการประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร ระดับคณะ 
และหนวยงานในสถาบัน โดยมีการดำเนินการตั้งแตการควบคุมคุณภาพ การติดตามตรวจสอบคุณภาพและ 
การพัฒนาคุณภาพ การพัฒนาตัวบงชี้และเกณฑการประเมินจะมุงไปท่ีระบบการประกันคุณภาพการศึกษา
มากกวาการประเมินคุณภาพเพ่ือใหสามารถสงเสริม สนับสนุน กำกับติดตามการดำเนินงานใหเปนไปตามท่ี
กำหนด สะทอนการจัดการศึกษาอยางมีประสิทธิภาพ  
 
เกณฑมาตรฐาน 
 1. มีระบบและกลไกในการกํากับติดตามการดําเนินการประกันคุณภาพหลักสูตรและคณะใหเปนไป
ตามองคประกอบการประกันคุณภาพหลักสูตรและคณะ 
 2. มีคณะกรรมการกํากับติดตามการดําเนินงานใหเปนไปตามระบบท่ีกําหนดในขอ 1 และรายงานผล
การติดตามใหกรรมการระดับสถาบันเพ่ือพิจารณา 
 3. มีการจัดสรรทรัพยากรเพ่ือสนับสนุนการดําเนินงานของหลักสูตรและคณะ ใหเกิดผลตาม
องคประกอบการประกันคุณภาพหลักสูตรและคณะ 
 4. นําผลการประเมินคุณภาพหลักสูตรและคณะท่ีผานการพิจารณาของกรรมการระดับสถาบันเสนอ
สภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา 
 5. นําผลการประเมินและขอเสนอแนะจากสภามหาวิทยาลัยมาปรับปรุงหลักสูตรและการดําเนินงาน
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 

 
 
 



บทที่ 7 
แนวทางการวิเคราะหและสรุปผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 

 
มหาวิทยาลัยราชภัฏทุกแหงตองวางระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในของตนเองให

เหมาะสมกับบริบทและวิสัยทัศนของมหาวิทยาลัย โดยตองพิจารณาเกณฑมาตรฐานอุดมศึกษาที่เกี่ยวของใน
ระดับชาติดวย เพื่อใหเปนไปตามเกณฑขั ้นต่ำที่ประเทศกำหนดและมุงสู เปาหมาย จุดเนน จุดเดน หรือ
เอกลักษณของสถาบัน 
 การวางระบบการประกันคุณภาพจะตองประกอบดวย การควบคุม การตรวจสอบ และ      
การประเมินผล  เพ่ือนำขอมูลไปปรับปรุงพัฒนาคุณภาพอยางตอเนื่องและยั่งยืน  ดังนั้น  ระบบประกันคุณภาพ
การศึกษาภายในดังงกล าวอยางนอยตองครอบคลุมระดับหลักสูตร ระดับคณะ และระดับสถาบัน               
โดยมหาวิทยาลัยราชภัฏตองควบคุมใหมีการดำเนินงานตามระบบคุณภาพท่ีกำหนด  และมีการตรวจสอบระบบ
คุณภาพเปนระยะ ๆ โดยที่มีกลไกการดำเนินงานอยางชัดเจน  เชน  มีผู รับผิดชอบ/ผูบริหาร/ผู เกี ่ยวของ/            
ผูมีสวนไดสวนเสีย มีสวนรวม  เม่ือครบหนึ่งปการศึกษาก็ตองมีการประเมินผลการดำเนินงานตามระบบประกัน
คุณภาพดังกลาว  เพ่ือนำไปปรับปรุงพัฒนาในปถัดไป  โดยหนวยงานตนสังกัดท่ีรับผิดชอบจะดำเนินการติดตาม
ตรวจสอบความกาวหนาของการปฏิบัต ิตามแผนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอยางนอยหนึ ่งคร ั ้งใน              
ทุกสามป  และแจงผลใหสถานศึกษาทราบรวมทั้งเปดเผยผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาตอ
สาธารณชน 
 ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ที่คณะกรรมการจัดทำมาตรฐานการศึกษา
ของเครือขายมหาวิทยาลัยราชภัฏดานงานประกันคุณภาพศึกษาจัดทำข้ึน  เปนไปในทิศทางเดียวกับการประเมิน
เพื่อการเผยแพรหลักสูตรที่มีคุณภาพมาตรฐานตามที่ประกาศไวในกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แหงชาติ พ.ศ. 2552 ทั้งนี้ไดกำหนดใหรายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร (IQA 
ระดับหลักสูตร และรายงานผลการดำเนินการของหลักสูตร (มคอ. 7  
 สวนระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะ และระดับสถาบัน ที่คณะกรรมการจัดทำ
มาตรฐานการศึกษาของเครือขายมหาวิทยาลัยราชภัฏดานงานประกันคุณภาพศึกษาจัดทำขึ้น  สอดคลองกับ
การประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตรและเชื ่อมโยงกับการประกันคุณภาพภายนอกของ
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา และสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา 
(องคการมหาชน   
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การสรุปผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน  แตละระดับมีรายละเอียดดังนี้ 
 1. ระดับหลักสูตร   
  1.1  เกณฑการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน  ตามรูปแบบของสำนักงานคณะกรรมการ          
การอุดมศึกษา (สกอ. 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 การกำกับมาตรฐานเปนองคประกอบท่ีตองดำเนินการใหเปนไปตามเกณฑมาตรฐาน
หลักสูตรกรอบมาตรฐานคุณวุฒิอุดมศึกษาแหงชาติ และเกณฑตาง ๆ ที่เกี ่ยวของ มี 1 ตัวบงชี ้  จำนวน     
เกณฑขึ้นอยูกับระดับปริญญา  หากผลการดำเนินงานไมเปนไปตามเกณฑใดเกณฑหนึ่งถือวาหลักสูตรนั้น 
“ไมไดมาตรฐาน” และมีคาคะแนนเปน “ศูนย” หากหลักสูตรนั้นมีผลการดำเนินงานผานทุกเกณฑถือวาเปนไป
ตามมาตรฐานที่กำหนด  และจะมีการประเมินคะแนนคุณภาพของทุกหลักสูตรในองคประกอบที่ 2 – 6          
ดังแสดงตามภาพตอไปนี้ 

 
 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

คะแนนรวมเฉลี่ย = 
คะแนนรวมของตัวบงชี้ 13 ตัวบงชี ้  

13 

 

ผลการประเมิน 

ผานองคประกอบท่ี 1 

คะแนนระดับหลักสูตร = 0 

ไมผานองคประกอบท่ี 1 

ประเมินองคประกอบท่ี 2 – 6 

คะแนนระดับหลักสูตรเปนคะแนนเฉลี่ยของ 
ตัวบงช้ีในองคประกอบท่ี 2 – 6 
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ซ่ึงการแปลผลจะเปนการอธิบายวา 
คะแนนระดับหลักสูตร  =  0  หมายถึง  หลักสูตรไมไดมาตรฐาน 
คะแนนระดับหลักสูตร  =  0.01 – 5.00 หมายถึง  หลักสูตรเปนไปตามมาตรฐาน และมีระดับคุณภาพตาม 

  คะแนนท่ีได ดังนี้ 
 

 

 

 

 

แมวาหลักสูตรไมผานองคประกอบที่ 1 (การกำกับมาตรฐาน ผูรับผิดชอบหลักสูตร/คณะ/สถาบัน    

ตองประเมินตัวบงชี้ขององคประกอบที่ 2 ถึงองคประกอบที่ 6 ดวย เพื่อใหทราบระดับการพัฒนาของหลักสูตร

ตนเอง  โดยการวิเคราะหในรายละเอียดของปจจัยนำเขา กระบวนการ ผลลัพธ และรายองคประกอบ          

โดยไมต องรายงานระดับคะแนนเฉล ี ่ย  เพื ่อเป นการวิเคราะหในเช ิงค ุณภาพในองคประกอบที ่  2                    

ถึงองคประกอบที ่ 6 เกี ่ยวกับจุดเดน และจุดที ่ควรพัฒนา  เพื ่อยกระดับคุณภาพของหลักสูตรตอไป          

แสดงดังตารางตอไปนี้ 

ตารางท่ี 7.1 องคประกอบคุณภาพ 6 ดาน และตัวบงชี้ท่ีใชประเมินคุณภาพการศึกษาภายในตามองคประกอบ 
     ระดับหลักสูตร 

องคประกอบที่ 
คะแนน
ผาน 

จำนวน
ตัวบงชี ้

คะแนนการประเมินเฉลี่ย ผลการประเมิน 

I P O 
คะแนน
เฉลี่ย 

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

1 ผาน/ไมผานมาตรฐาน  
2 

คะ
แน

นเ
ฉลี่

ยข
อง

ทุก
ตวั

บง
ชี้

ใน
อง

คป
ระ

กอ
บท

ี่ 2
-6

 2 - - 2.1,2.2   
3 3 - 3.1,3.2 3.3   
4 3 4.2 4.1 4.3   
5 4 - 5.1,5.2,5.3 5.4   
6 1 - 6.1 -   

รวม 13 1 7 5   
ผลการประเมิน      

หมายเหตุ  ตัวบงชี้ท่ี 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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ตัวอยางรายงานผลการวิเคราะหจุดเดนและจุดท่ีควรพัฒนา  องคประกอบท่ี 2 – องคประกอบท่ี 6 
จุดเดน 
1. 
2. 
จุดท่ีควรพัฒนา 
1. 
2. 

 
ตารางท่ี 7.2 มาตรฐานการศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏ 5 ดาน และตัวบงชี้ท่ีใชประเมินคุณภาพการศึกษา
ภายในตามมาตรฐานการศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏ ระดับหลักสูตร 

มาตรฐานที ่
จำนวน
ตัวบงชี ้

คะแนนการประเมินเฉลี่ย ผลการประเมิน 

I P O 
คะแนน
เฉลี่ย 

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

1 9 - 3.1,3.2 
5.1,5.3 

6.1 

2.1,2.2 
3.3,5.4 

  

2 4 4.2 4.1,5.2 4.3   
3 0 - - -   
4 0 - - -   
5 0 - - -   

รวม 13 1 7 5   
ผลการประเมิน      

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

 
   1.2 เกณฑการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน  ตามรูปแบบของ AUN – QA 
    มีเกณฑการพิจารณาจำนวน  11 ขอ  แตละขอจะมีเกณฑการวัด 7 ระดับ  และกอนการประเมิน
ดวยเกณฑ  AUN – QA หลักสูตรจะตองประเมินองคประกอบ  การกำกับมาตรฐาน  ซึ่งเปนองคประกอบท่ี
ตองดำเนินการใหเปนไปตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตร  กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ  และ
เกณฑตาง ๆ ท่ีเก่ียวของ  มี 1 ตัวบงชี้  จำนวนเกณฑข้ึนอยูกับระดับปริญญา  หากผลการดำเนินงานไมเปนไป
ตามเกณฑใดเกณฑหนึ่งถือวาหลักสูตรนั้น  “ไมไดมาตรฐาน”  และมีคาคะแนน “เปนศูนย”  หากหลักสูตรนั้น
มีผลการดำเนินงานผานทุกเกณฑถือวาเปนไปตามมาตรฐานที่กำหนด  และจะมีการประเมินคะแนนคุณภาพ
ของหลักสูตรตามเกณฑ  AUN – QA ตอไป 
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ตารางท่ี 7.3  เกณฑการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน  ตามรูปแบบของ  AUN – QA ของมหาวิทยาลัย 
   ราชภัฏ 11 ขอ  

เกณฑที่ 
จำนวน
ตัวบงชี ้

คะแนนการประเมินเฉลี่ย ผลการประเมิน 

I P O รวม 

1 ไมเพียงพอตองปรับปรุงเรงดวน 
2 ไมเพียงพอจำเปนตองปรบัปรงุ 
3 ไมเพียงพอตองปรับปรุง 
4 เพียงพอตามความคาดหมาย 
5 ดีกวาความคาดหมาย 
6 ดีมากเปนแนวปฏบิัตทิี่ดีได 
7 ดีเยี่ยมเทียบเทาระดบัสากล 

1 3 - 1.1,1.2,1.3 -   
2 3 - 2.1,2.2,2.3 -   
3 3 - 3.1,3.2,3.3 -   
4 3 - 4.1,4.2,4.3 -   
5 5 - 5.1,5.2,5.3 

5.4,5.5 
-   

6 7 6.1,6.2,6.3 
6.4,6.5,6.6 

6.7 

- -   

7 5 7.1,7.2,7.3,
7.4,7.5 

- -   

8 5 8.1,8.2,8.3 
8.4,8.5 

- -   

9 5 9.1,9.2,9.3 
9.4,9.5 

- -   

10 6 - 10.1,10.2 
10.3,10.4 
10.5,10.6 

-   

11 5 - - 11.1,11.2,11.3 
11.4,11.5 

  

รวม 50 22 23 5   
ผลการประเมิน      

 
 
ตัวอยางรายงานผลการวิเคราะหจุดเดนและจุดท่ีควรพัฒนา  เกณฑท่ี 1 – เกณฑท่ี 11 
จุดเดน 
1. 
2. 
จุดท่ีควรพัฒนา 
1. 
2. 
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 2. ระดับคณะ 
  การประเมินระดับคณะจะสะทอนผลการดำเนินงานของผู บริหารคณะใน 4 พันธกิจ รวมทั ้งระบบ       
การบริหารจัดการของคณะดวย โดยแสดงเปนคาเฉลี่ยในแตละพันธกิจ  นอกจากนั้นมีการวิเคราะหแยกเปน
ปจจัยนำเขา กระบวนการ และผลลัพธดวย เพื่อใหผูบริหารคณะไดนำไปใชเปนขอมูลในการปรับปรุงพัฒนา  
ดังตารางตอไปนี้ 
 
ตารางท่ี 7.4 องคประกอบคุณภาพ 5 ดาน และตัวบงชี้ท่ีใชประเมินคุณภาพการศึกษาภายในตามองคประกอบ 

     ระดับคณะ 

องคประกอบที่ 

คะแนนการประเมินเฉลี่ย ผลการประเมิน 

จำนวน
ตัวบงชี ้

I P O 
คะแนน
เฉลี่ย 

0.00 – 1.50   การดำเนินงานตองปรับปรุงเรงดวน 
1.51 – 2.50   การดำเนินงานตองปรับปรุง 
2.51 – 3.50   การดำเนินงานระดับพอใช 
3.51 – 4.50   การดำเนินงานระดับดี 
4.51 – 5.00   การดำเนินงานระดับดีมาก 

1 8 1.2,1.3 1.4,1.5 
1.6,1.7 

1.1,1.8   

2 4 2.2 2.1 2.3,2.4   
3 2 - 3.1 3.2   
4 1 - 4.1 -   
5 3 - 5.1,5.2,5.3 -   

รวม 18 3 10 5   
ผลการประเมิน      

หมายเหตุ  ตัวบงชี้ท่ี 1.1 เปนคาคะแนนเฉลี่ยของผลการประเมินระดับหลักสูตรทุกหลักสูตร 
  
ตัวอยางรายงานผลการวิเคราะหจุดเดนและจุดท่ีควรพัฒนา  องคประกอบท่ี 1 – องคประกอบท่ี 5 
จุดเดน 
1. 
2. 
จุดท่ีควรพัฒนา 
1. 
2. 
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ตารางท่ี 7.5 มาตรฐานการศึกษาของกลุมมหาวิทยาลัยราชภัฏ 5 ดาน และตัวบงชี้ท่ีใชประเมินคุณภาพ 
                 การศึกษาภายในตามมาตรฐานการศึกษาของกลุมมหาวิทยาลัยราชภัฏ ระดับคณะ 

มาตรฐานที ่

คะแนนการประเมินเฉลี่ย ผลการประเมิน 

จำนวน
ตัวบงชี ้

I P O 
คะแนน
เฉลี่ย 

0.00 – 1.50   การดำเนินงานตองปรับปรุงเรงดวน 
1.51 – 2.50   การดำเนินงานตองปรับปรุง 
2.51 – 3.50   การดำเนินงานระดับพอใช 
3.51 – 4.50   การดำเนินงานระดับดี 
4.51 – 5.00   การดำเนินงานระดับดีมาก 

1 8 1.2,1.3 1.4,1.5 
1.6,1.7 

1.1,1.8   

2 4 2.2 2.1 2.3,2.4   
3 2 - 3.1 3.2   
4 1 - 4.1 -   
5 3 - 5.1,5.2,5.3 -   

รวม 18 3 10 5   
ผลการประเมิน      

 
 คณะควรวิเคราะหในเชิงคุณภาพเกี่ยวกับจุดเดน และจุดที่ควรพัฒนาในแตละมาตรฐานดวยตาม
ตัวอยางดังตอไปนี้ 
  
ตัวอยางรายงานผลการวิเคราะหจุดเดนและจุดท่ีควรพัฒนา  มาตรฐานท่ี 1 – มาตรฐานท่ี 5 
จุดเดน 
1. 
2. 
จุดท่ีควรพัฒนา 
1. 
2. 
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 3. ระดับสถาบัน 
  การประเมินระดับสถาบันจะสะทอนผลการดำเนินงานของผู บริหารสถาบันใน 4 พันธกิจ รวมท้ัง      
ระบบการบริหารจัดการของสถาบันดวย  โดยแสดงเปนคาเฉลี่ยในแตละพันธกิจ  นอกจากนั้นมีการวิเคราะห
แยกเปนปจจัยนำเขา กระบวนการ และผลลัพธดวย เพื่อใหผูบริหารสถาบันไดนำไปใชเปนขอมูลใน           
การปรับปรุงพัฒนา  ตามตารางตอไปนี้ 
 
ตารางท่ี 7.6 องคประกอบคุณภาพ 5 ดาน และตัวบงชี้ท่ีใชประเมินคุณภาพการศึกษาภายในตามองคประกอบ 

     ระดับสถาบัน 

องคประกอบที่ 

คะแนนการประเมินเฉลี่ย ผลการประเมิน 

จำนวน
ตัวบงชี ้

I P O 
คะแนน
เฉลี่ย 

0.00 – 1.50   การดำเนินงานตองปรับปรุงเรงดวน 
1.51 – 2.50   การดำเนินงานตองปรับปรุง 
2.51 – 3.50   การดำเนินงานระดับพอใช 
3.51 – 4.50   การดำเนินงานระดับดี 
4.51 – 5.00   การดำเนินงานระดับดีมาก 

1 8 1.2,1.3 1.4,1.5 
1.6,1.7 

1.1,1.8   

2 4 2.2 2.1 2.3,2.4   
3 2 - 3.1 3.2   
4 2 - 4.1 4.2   
5 4 - 5.1,5.2,5.4 5.3   

รวม 20 3 10 7   
ผลการประเมิน      

หมายเหตุ  ตัวบงชี้ท่ี 5.3 เปนคาคะแนนเฉลี่ยของผลการประเมินระดับคณะทุกคณะ 
  
ตัวอยางรายงานผลการวิเคราะหจุดเดนและจุดท่ีควรพัฒนา  องคประกอบท่ี 1 – องคประกอบท่ี 5 
จุดเดน 
1. 
2. 
จุดท่ีควรพัฒนา 
1. 
2. 
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ตารางท่ี 7.7 มาตรฐานการศึกษาของกลุมมหาวิทยาลัยราชภัฏ 5 ดาน และตัวบงชี้ท่ีใชประเมินคุณภาพ 
                 การศึกษาภายในตามมาตรฐานการศึกษาของกลุมมหาวิทยาลัยราชภัฏ ระดับสถาบัน 

มาตรฐานที ่

คะแนนการประเมินเฉลี่ย ผลการประเมิน 

จำนวน
ตัวบงชี ้

I P O 
คะแนน
เฉลี่ย 

0.00 – 1.50   การดำเนินงานตองปรับปรุงเรงดวน 
1.51 – 2.50   การดำเนินงานตองปรับปรุง 
2.51 – 3.50   การดำเนินงานระดับพอใช 
3.51 – 4.50   การดำเนินงานระดับดี 
4.51 – 5.00   การดำเนินงานระดับดีมาก 

1 8 1.2,1.3 1.4,1.5 
1.6,1.7 

1.1,1.8   

2 4 2.2 2.1 2.3,2.4   
3 2 - 3.1 3.2   
4 2 - 4.1 4.2   
5 4 - 5.1,5.2,5.4 5.3   

รวม 20 3 10 7   
ผลการประเมิน      

 
 สถาบันควรวิเคราะหในเชิงคุณภาพเกี่ยวกับจุดเดน และจุดที่ควรพัฒนาในแตละมาตรฐานดวย     
ตามตัวอยางดังตอไปนี้ 
  
ตัวอยางรายงานผลการวิเคราะหจุดเดนและจุดท่ีควรพัฒนา  มาตรฐานท่ี 1 – มาตรฐานท่ี 5 
จุดเดน 
1. 
2. 
จุดท่ีควรพัฒนา 
1. 
2. 
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ภาคผนวก ก 
 
แนวทางในการประเมินตัวบงชี้ท่ี 3.1 
การรับนักศึกษา 
1 การกำหนดเปาหมายจำนวนรับนักศึกษาคำนึงความตองการของตลาดแรงงาน  และสภาพความพรอมของอาจารย

ประจำท่ีมีอยู (ควบคมุอัตราสวนอาจารยตอนักศึกษาใหเปนไปตามเกณฑ  
2 เกณฑการรับนักศึกษาท่ีประกาศรบัสะทอนคุณภาพของนักศึกษาท่ีเหมาะสมกับหลักสตูรท่ีเปดสอนและสอดคลอง

กับระดับของหลักสูตร ประเภทหลักสูตร ปรัชญาวิสัยทัศนของสถาบันและหลักสตูรผลลัพธ การเรยีนรูท่ีกำหนดใน
หลักสตูร (เชน GPA ความรูพ้ืนฐานในสาขา ภาษาตางประเทศคณุสมบัติเฉพาะอ่ืน ฯลฯ  

3 เกณฑท่ีใชในการคัดเลือกนักศึกษา  กระบวนการรับนักศึกษา และเครื่องมือหรือขอมูลท่ีใชในการคัดเลือกมีความ
เหมาะสม เช่ือถือได  โปรงใส เปดเผย และเปนธรรมกับนักศึกษาท่ีสมัครเขาเรียน 

4 นักศึกษาท่ีรับเขาเรียนในหลักสูตรมีคุณสมบัติและศักยภาพในการเรยีนจนสำเร็จการศึกษาตามระยะเวลาท่ี
หลักสตูร  มีคณุสมบัติข้ันตนท้ังความรูพ้ืนฐานหรือประสบการณท่ีจำเปนตอการเรียนในหลักสตูร ใฝรู ใฝเรยีนมี
ความพรอมดานสุขภาพและจติ มีเวลาเรยีนเพียงพอ 

5 ในกรณีท่ีนักศึกษามีคณุสมบัตไิมครบถวนตามเกณฑท่ีกำหนดในประกาศรับ และมีการรับเขาศึกษาแบบมีเง่ือนไข 
นักศึกษาจำเปนตองไดรับการเตรยีมความพรอมทางการเรยีนหรือไดรับการพัฒนาจนมีคณุสมบัติครบผานเกณฑข้ัน
ต่ำ เพ่ือใหสามารถเรยีนในหลักสูตรไดจนสำเร็จการศึกษา 

6 การกำหนดคณุสมบัติในการรับเขาของผูสมัครในหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาตองสูงกวาคณุสมบัติของการรับเขา
ศึกษาในหลักสตูรระดับปริญญาตรี โดยเฉพาะความสามารถดานภาษาตางประเทศ และคณุสมบัติพ้ืนฐานท่ีนำไปสู
การพัฒนาศักยภาพการวิจัย 

7 กระบวนการคดัเลือกมีความเขมงวดเพ่ือใหไดนักศึกษาท่ีมศีักยภาพในการเรียนรูดวยตนเอง (พิจารณาจาก
อัตราสวนนักศึกษาท่ีรับเขาตอผูสมัคร  

 
แนวทางในการประเมินตัวบงชี้ท่ี 3.2 
การควบคุมดูแลการใหคำปรึกษาวิชาการและแนะแนวแกนกัศึกษา 

1 การจัดระบบการดูแลนักศึกษาของอาจารยท่ีปรึกษา มีการควบคุมกำกับใหจำนวนนักศึกษาตออาจารยท่ีปรึกษา
เปนไปตามเกณฑท่ีกำหนด 

2 อาจารยท่ีปรึกษาวิชาการมีเวลาใหการดูแลนักศึกษา (ประเมินผลจากนักศึกษา  
3 การแนะนำการลงทะเบียนเรยีนโดยคำนึงถึงความตองการ/ความสนใจ/และศักยภาพของนักศึกษา 
4 การจัดเก็บขอมูลเพ่ือการรูจักนักศกึษา การแลกเปลี่ยนขอมลูนักศึกษาในกลุมผูสอนเพ่ือการพัฒนานักศึกษา (ผลการ

เรียน ลักษณะนักศึกษา 
จุดแข็งจุดออน  

5 อาจารยท่ีปรึกษาใหความชวยเหลอืนักศึกษาท่ีมีปญหาทางการเรียนหรือตองการความชวยเหลือดานอ่ืนๆ 
6 การจัดการความเสี่ยงดานนักศึกษา (มีขอมูลนักศึกษาท่ีมผีลการเรยีนต่ำ มีความเสี่ยงท่ีจะออกกลางคัน หรือสำเร็จ

การศึกษาชา ฯลฯ  
การควบคุมดูแลการใหคำปรึกษาวิชาการและแนะแนวแกนกัศึกษา 

7 ชองทางการติดตอสื่อสารระหวางผูเรยีนและอาจารยท่ีปรึกษา 
8 บัณฑิตศึกษา การกำหนดเวลาใหคำปรึกษาการเรียนในวิชาของอาจารยผูสอนและการใหคำปรึกษาการทำ

วิทยานิพนธท่ีเพียงพอ  
กิจกรรมการพัฒนาศักยภาพของนักศึกษาและการเสริมสรางทักษะการเรียนรูในศตวรรษท่ี 21 

9 สถาบันจัดงบประมาณ ทรัพยากรท่ีเสริมการจดับริการแกนักศึกษาเพียงพอ และครอบคลมุทุกประเภทกิจกรรม 
10 บุคลากรท่ีเก่ียวของกับการจัดกิจกรรมนักศึกษาตองมีความรูความสามารถในการจดักิจกรรมท่ีสนองความตองการ

ของนักศึกษา 



166   คูมือการประกันคณุภาพการศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ พ.ศ. 2562   

11 การจัดกิจกรรมนักศึกษาตองสงผลตอการพัฒนาคณุลักษณะท่ีพึงประสงคของหลักสูตร 
12 การจัดกิจกรรมการพัฒนานักศึกษาครอบคลมุกิจกรรมการเสริมสรางความยึดมั่นผูกพันกับความเปนพลเมือง (Civic 

Engagement  กิจกรรมสันทนาการ ศิลปะแล ะวัฒนธรรม ฯลฯ 
13 การจัดกิจกรรมการพัฒนานักศึกษาตองชวยเสรมิสรางทักษะการเรียนรูในศตวรรษท่ี 21 เชน ICT Literacy, 

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

ความรู ทักษะ ท่ีสอดคลองกับเปาหมายการเรียนรูท่ีเปนมาตรฐานเดยีวกัน 
17 การสรางเครือขายระหวางสถาบันภายในประเทศและตางประเทศ  มี Visiting Professors ท่ีมาชวยสอนหรือให

ประสบการณแกนักศึกษา และการสงนักศึกษาไปแลกเปลี่ยนเรียนรูในตางประเทศ 
 
แนวทางในการประเมินตัวบงชี้ท่ี 3.3 

1 อัตราการคงอยูของนักศึกษาในหลกัสูตร 
2 อัตราการสำเร็จการศึกษาตามระยะเวลาของหลักสูตร 
3 ความพึงพอใจของนักศึกษาตอหลักสูตรและการรองเรยีนของนักศึกษา   
4 บัณฑิตศึกษา นักศึกษามีความรู ทักษะการแสวงหาความรู การสรางความรูดวยตนเอง มีศักยภาพการวิจัยท่ี

แสดงออกถึงการผลิตและเผยแพรความรูจากกระบวนการวิจัยของตนเอง 
 
แนวทางในการประเมินตัวบงชี้ท่ี 4.1 
ระบบการรับอาจารย 
1 การวางแผนระยะยาวดานอัตรากำลังอาจารยใหเปนไปตามเกณฑมาตรฐานหลักสตูร  
2 การมีระบบการรับอาจารยใหมท่ีมคีวามรูความสามารถและความเช่ียวชาญ รวมท้ังมีการพัฒนาอาจารยท่ีมีอยูเดมิ

อยางตอเน่ือง เพ่ือใหหลักสูตรมีความเขมแข็ง อาจารยในหลักสตูรสามารถสงเสรมิการทำงานตามความชำนาญของ
แตละคนไดอยางมีประสิทธิภาพ 

3 อาจารยประจำหลักสตูรตองมีวุฒิการศึกษา ตำแหนงทางวิชาการ และประสบการณ ในจำนวนท่ีไมตำ่กวาตาม
เกณฑมาตรฐานหลักสูตรท่ีกำหนดโดย สกอ. 

ระบบการบริหารอาจารย 
4 สถาบันตองมีการจัดสรร หรือจัดหางบประมาณในการพัฒนาอาจารยใหมีคุณวุฒิ ตำแหนงทางวิชาการ ตาม

เปาหมายท่ีกำหนด 
5 ผูบริหารสถาบันหรือหนวยงานท่ีดแูลการบริหารจัดการหลักสูตรตองมีการวางแผนระยะยาวดานอัตรากำลังดาน

อาจารยใหเปนไปตามเกณฑมาตรฐานการอุดมศึกษา ตองมีแผนการบริหารอาจารยประจำหลักสูตร  โดยการมสีวน
รวมของทีมบริหารระดับคณะ (คณะกรรมการประจำคณะ  

6 สถาบันมีระบบและกลไกบริหารกำลังคนท่ีมีประสิทธิภาพ สามารถรกัษาอาจารยท่ีมีศักยภาพใหคงอยูกับสถาบัน  
ลดอัตราการลาออก  หรือการยายงาน แผนบริหารหลักสูตรควรประกอบดวย  แผนอัตรากำลัง  แผนการสรรหาและ
รับอาจารยใหม แผนธำรงรักษา แผนการหาตำแหนงทดแทนกรณีลาไปศึกษาตอ/เกษียณอายุ  อ่ืน ๆ ตามบริบท 

7 ในกรณีท่ีปริมาณและคณุภาพอาจารยยังไมเปนไปตามเกณฑมาตรฐานหลักสตูรกำหนด  สถาบันตองมีวิธีการบริหาร
จัดการเพ่ือทรัพยากรบุคคลเพ่ือทดแทนขอจำกัดอยางเปนระบบ  

8 มีแผนบรหิารความเสี่ยงดานการบริหาร กรณีมีอาจารยสวนเกิน  กรณีมีอาจารยขาดแคลน  กรณีมีอาจารยสมดลุกับ
ภาระงาน เพ่ือใหมีอาจารยคงอยู และมีแผนบริหารความเสีย่ง ดานจรรยาบรรณท่ีเก่ียวของกับการจดัการเรยีนการ
สอนและการประเมินผลนักศึกษา 

9 การกำหนดบทบาทหนาท่ีและความรับผดิชอบของอาจารยประจำหลักสูตรอยางชัดเจน  
10 การมอบหมายภาระหนาท่ีใหเหมาะสมกับคุณวุฒิ ความรู ความสามารถ และประสบการณ  
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11 ระบบการกำหนดภาระงานและแรงจูงใจในการสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน 
12 ระเบียบท่ีโปรงใสชัดเจนในการบรหิารอาจารยประจำหลักสูตร 
13 ระบบในการเลิกจางและการเกษียณอายุอยางชัดเจน 
14 ระบบการยกยองและธำรงรักษาอยางมีประสิทธิภาพ 
ระบบการสงเสริมและพัฒนาอาจารย 
15 สถาบันใหโอกาสอาจารยทุกคนไดพัฒนาตนเองใหมีคุณภาพมาตรฐานทางวิชาชีพอยางตอเน่ือง 
16 การจัดสรรงบประมาณในการพัฒนาศักยภาพอาจารยใหเปนไปตามมาตรฐานและมีศักยภาพท่ีสูงข้ึนเพ่ือสงผลตอ

คุณภาพของบัณฑิต 
17 การควบคุม กำกับ สงเสรมิใหอาจารยพัฒนาตนเองในการสรางผลงานทางวิชาการอยางตอเน่ือง 
18 การเสริมสรางบรรยากาศทางวิชาการระหวางอาจารยท้ังในและระหวางหลักสูตร 
19 การสงเสริมการทำวิจัยเพ่ือพัฒนานักศึกษาของอาจารย (ประเมินจากจำนวนอาจารยท่ีมีการทำวิจัยเพ่ือพัฒนาการ

เรียนการสอน  
20 การประเมินการสอนของอาจารย และนำผลมาใชในการสงเสริมพัฒนาความสามารถดานการสอนของอาจารย 
21 อาจารยอาวุโส หรืออาจารยท่ีมีเทคนิคการสอนดีเดน มีการถายทอดประสบการณสูอาจารยในสาขา/หลักสูตร 
22 บัณฑิตศึกษา  ใหความสำคญักับการจัดหาอาจารยหรือพัฒนาอาจารยใหมีคณุสมบัติท่ีสูงกวากำลังคนในหลักสูตร

ปริญญาตรี โดยเฉพาะคณุสมบัติของอาจารยท่ีตองเนนทักษะความสามารถดานการวิจัยนอกเหนือจากความรู
ความสามารถดานการสอน  

 
แนวทางในการประเมินตัวบงชี้ท่ี 4.3 
ผลท่ีเกิดกับอาจารย 
1 อัตราการคงอยูของอาจารยประจำหลักสตูร  
2 ความพึงพอใจของอาจารยประจำหลักสตูรตอการบริหารจดัการหลกัสูตร 
3 จำนวนอาจารยเพียงพอในการจัดการเรยีนการสอนตามมาตรฐานหลักสูตร  

 
แนวทางในการประเมินตัวบงชี้ท่ี 5.1 
สาระของรายวิชาในหลักสูตร 
1 หลักสตูรมีการกำหนดสาระวิชาทางทฤษฎี และการปฏิบัติท่ีชวยสรางโอกาสในการพัฒนาความรู ทักษะผานการ

เรียนการสอนท่ีมีประสิทธิภาพ 
2 เน้ือหาของหลักสตูรในแตละรายวิชามีการปรับปรุงใหทันสมัยตลอดเวลา  มีการเปดวิชาใหมใหนักศึกษาไดเรียน 
3 หลักสตูรแสดงผลลัพธการเรยีนรูท่ีชัดเจน ทันสมัย สอดคลองกับความกาวหนาทางวิชาการและความตองการของ

ผูใชบัณฑิต 
4 คำอธิบายรายวิชามเีน้ือหาท่ีเหมาะสมกับช่ือวิชา จำนวนหนวยกิต และมเีน้ือหาท่ีครบคลุมกวางขวางครบถวนในสิ่ง

ท่ีควรเรียน  มีความลึกในวิชาเอกหรือท่ีเปนจุดเนน มีความตอเน่ืองเช่ือมโยง สัมพันธกันระหวางวิชา และมีการ
สังเคราะหการเรียนรู  

5 เน้ือหาท่ีกำหนดในรายวิชาไมมคีวามซ้ำซอน กลุมรายวิชามีความตอเน่ืองสัมพันธกัน เหมาะสมกับระดบัการศึกษา
ของหลักสูตร 

6 ผลลัพธการเรียนรูของผูเรียนตรงกับผลลัพธการเรียนรูท่ีกำหนดในรายวิชาและหลักสูตร  
7 การจัดการเรยีนการสอนครอบคลมุสาระเน้ือหาท่ีกำหนดในคำอธิบายรายวิชาครบถวน 
8 การเปดรายวิชามลีำดับกอนหลังท่ีเหมาะสม เอ้ือใหนักศึกษามีพ้ืนฐานความรูในการเรียนวิชาตอยอด 
9 การเปดรายวิชาเปนไปตามขอกำหนดของหลักสตูรเพ่ือใหนักศึกษาสำเรจ็ไดทันตามเวลาท่ีกำหนดในหลักสตูร   
10 การเปดรายวิชาเลือกสนองความตองการของนักศึกษา ทันสมัย และเปนท่ีตองการของตลาดแรงงาน 
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11 การจัดรายวิชาในหลักสูตรแกนักศกึษาท่ีเรียนในสถาบันหรือนอกสถาบัน การศึกษาปกติ หรือการศึกษาทางไกล มี
การควบคุมใหนักศึกษาไดเน้ือหาสาระ เปาหมายการเรยีนรู วิธีการจดัการเรียนการสอน การประเมินท่ีเปน
มาตรฐานเดียวกัน  

ปริญญาตรี (ประเด็นเพ่ิมเติม  
12 การจัดรายวิชาเนนเน้ือหาความรูและทฤษฎี การปฏิบัติในเน้ือหาสาระของสาขาวิชาท่ีเปนจุดเนน วิชาการศึกษา

ท่ัวไปท่ีสรางความเปนมนุษยท่ีเตรยีมนักศึกษาออกสูโลกแหงการดำรงชีวิต 
13 หากมีการโอนหนวยกิต ตองใหความสำคญักับการเทียบวิชารับโอนท่ีตองมีการเรยีนในเน้ือหาสาระท่ีกำหนดใน

รายวิชาของหลักสตูรอยางครอบคลุม ครบถวน  
บัณฑิตศึกษา (ประเด็นเพ่ิมเติม  
14 เน้ือหาสาระของรายวิชาเนนความรู ทฤษฎีในสาขาท่ีเก่ียวของท่ีมีความท่ีซับซอน มีจุดเนน  
15 การควบคุมกำกับหัวขอวิทยานิพนธ/สาระนิพนธท่ีอนุมัติเปนประเดน็วิจัยรวมสมัย/สนองความตองการของสังคม 
16 หัวขอวิทยานิพนธเปนประเด็นวิจยัท่ีเหมาะสมกับปรัชญา วิสยัทัศนของหลักสูตร และสอดคลองกับระดับของ

หลักสตูร 
บัณฑิตศึกษา (ประเด็นเพ่ิมเติม  
17 หัวขอวิทยานิพนธระดับปรญิญาเอก มีความซับซอนและลึกซึ้งและใหองคความรูใหมมากกวาระดับปรญิญาโท  

 
แนวทางในการประเมินตัวบงชี้ท่ี 5.2 
การวางระบบผูสอน 
1 ผูสอนมีคณุสมบัตเิหมาะสมกับรายวิชาท่ีสอน มีความรูและความชำนาญในเน้ือหาวิชาท่ีสอน(คำนึงถึงสาขาวิชา 

ประสบการณทำงาน ผลงานวิชาการของผูสอน  
2 หลักสตูรกำหนดผูสอนใหนักศึกษาไดเรียนจากผูสอนท่ีมคีวามชำนาญหลากหลาย เพ่ือใหมโีอกาสไดรบัการพัฒนา

มุมมองหรือความคิดจากผูสอนหลากหลายความรูและประสบการณ (ในแตละหลักสูตร นักศึกษาควรไดเรียนกับ
อาจารยผูสอนคนเดิมไมเกิน 3 วิชา  

3 มีการกำกับมาตรฐานการทำประมวลการสอน (มคอ.3 และ มคอ.4 ของอาจารยใหทันสมัยในดานเน้ือหา กิจกรรม
การเรยีน การวัดและประเมินผลเหมาะสม 

4 การกำกับใหอาจารยทุกคนตองมกีารทำประมวลการสอนรายวิชา (มคอ.3 และ มคอ.4 ทุกรายวิชาแจกนักศึกษา 
และมีการกำกับใหดำเนินการสอนตามประมวลการสอนรายวิชา  

5 นักศึกษาท่ีเรียนในและนอกสถาบัน หรือระบบปกติ/ระบบทางไกล ตองไดรับการสอนจากอาจารยท่ีมคีุณสมบัติท่ี
คุณภาพมาตรฐานเดยีวกัน มีโอกาสท่ีจะมีปฏิสมัพันธกับอาจารยผูสอน/อาจารยท่ีปรึกษาเทาเทียมกัน 

6 หากมีการกำหนดใหมี TA, RA ชวยสอน ตองไดรับการฝกอบรม การใหคำแนะนำ และการปรับปรุงพัฒนาใหมี
ความสามารถในการปฏิบัติงานชวยเหลือนักศึกษาอยางเหมาะสม 

บัณฑิตศึกษา (ประเด็นเพ่ิมเติม  
7 หลักสตูรตองมีอาจารยเต็มเวลาในปริมาณท่ีเพียงพอ มีคุณสมบัตดิานความรู ประสบการณ เวลาในการให

คำปรึกษาและการพัฒนานักศึกษา 
8 การแตงตั้งอาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ/สาระนิพนธ คำนึงถึงคุณสมบัติของอาจารยท่ีปรึกษาท่ีเหมาะสมกับหัวขอ

วิทยานิพนธท่ีอนุมัติ โดยเฉพาะความรูและความเช่ียวชาญในหัวขอวิจัยท่ีจะควบคุมการทำวิทยานิพนธของ
นักศึกษา และเหมาะสมกับลักษณะของนักศึกษา 

9 มีการควบคุมกำกับจำนวนนักศึกษาตออาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ เปนไปตามหลักเกณฑท่ี สกอ. กำหนด 
10 มีการกำกับใหอาจารยพิเศษท่ีมาทำหนาท่ีอาจารยท่ีปรึกษามีการผลติผลงานวิชาการอยางตอเน่ือง 

กระบวนการเรียนการสอน 
11 การควบคุมการจัดการเรยีนการสอนในวิชาท่ีมีหลายกลุมเรียนใหไดมาตรฐานเดียวกัน 
12 การสงเสริมใหอาจารยใชวิธีการสอนใหม ๆ ท่ีพัฒนาทักษะการเรียนรูของนักศึกษา  
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13 การจัดการเรยีนการสอนท่ีหลากหลาย เนนทฤษฎีและการปฏิบัติ  การเรยีนรูจากผูทรงคณุวุฒิภายนอก/
ผูประกอบการ  การศึกษาดูงาน ฯลฯ 

14 การจัดกิจกรรมการเตรียมความพรอมทางการเรียนแกนักศึกษา  (เชน ความรูพ้ืนฐานท่ีจำเปนตองมีกอนเขา
โปรแกรม ภาษาอังกฤษ ฯลฯ  

15 การจัดกิจกรรมการพัฒนาและเพ่ิมศักยภาพนักศึกษาระหวางเรียนเพ่ือเพ่ิมประสบการณการเรียนรู/การทำงาน/
การประกอบอาชีพ  

16 การสงเสริมความสามารถพิเศษ  คุณลักษณะท่ีเอ้ือตอการทำงาน (ความรับผิดชอบ ทักษะการสื่อสารการพูด ฟง 
อาน เขียน   ทักษะ ICT  ทักษะการแกปญหา ฯลฯ ดวยวิธีการหลายชองทาง เชน      การสงเสริมการเรยีนรูดวย
เทคโนโลยีสื่อสาร (เครือขายทางสงัคม Online Learning  

17 การเตรียมความพรอมดานการทำงาน/การประกอบอาชีพ (กลไกการชวยเหลือดานการหางานทำ/การเผยแพร
ผลงาน  

18 การสอนแบบเนนการปฏิบัติ การเรียนรูจากผูทรงคณุวุฒิภายนอก/ผูประกอบการ  การศึกษาดูงาน 
19 มีการควบคุมมาตรฐานของแหลงฝกประสบการณวิชาชีพ 
20 การใชสื่อเทคโนโลยีเพ่ือสงเสริมความรูและทักษะการเรียนรูท่ีมีประสิทธิภาพเชน Online Learning    
21 การสงเสริมการทำวิจัยเพ่ือพัฒนานักศึกษาของอาจารย (ประเมินจากจำนวนอาจารยท่ีมีการทำวิจัยเพ่ือพัฒนาการ

เรียนการสอน  
22 มีการประเมินการสอนของอาจารย และนำผลมาใชในการสงเสริมพัฒนาความสามารถดานการสอนของอาจารย 
23 อาจารยอาวุโส หรืออาจารยท่ีมีเทคนิคการสอนดีเดน มีการถายทอดประสบการณสูอาจารยในสาขา/หลักสูตร 
24 การควบคุมกำกับกระบวนการจัดการเรยีนการสอนและการประเมนินักศึกษา 

ปริญญาตรี (ประเด็นเพ่ิมเติม  
25 การนำกระบวนการบริการทางวิชาการเขามามีสวนรวมในการจดัการเรียนการสอนและสงผลตอการเรยีนรูของ

นักศึกษา 
26 การนำกระบวนการวิจัยมาใชในการเรยีนการสอนและสงผลตอการเรียนรูของนักศึกษา  
 การสอดแทรกศิลปะและวัฒนธรรม ภูมิปญญาทองถ่ิน ในกระบวนการเรยีนการสอนและสงผลตอการเรียนรูของ

นักศึกษา 
27 การแตงตั้งอาจารยท่ีปรึกษาโครงงาน (Senior Project เหมาะสมกับประเด็นท่ีนั กศึกษาสนใจ (ถามี  
28 ระบบการกำกับติดตามความกาวหนาในการทำโครงงาน (Senior Project ของอาจารยท่ีปรึกษา  

(ถามี  
29 มีระบบการคัดเลือกสถานประกอบการท่ีจะใหนักศึกษาเขาไปปฏิบัติงานสหกิจศึกษา 
30 มีระบบการตดิตามและการประเมนิผลการปฏิบัติงานของนักศึกษาสหกิจศึกษา โดยมีสวนรวมของสถานศึกษาและ

สถานประกอบการ 
บัณฑิตศึกษา (ประเด็นเพ่ิมเติม  
31 การสงเสริมใหอาจารยใชวิธีการสอนใหม ๆ ท่ีพัฒนาทักษะการเรียนรูของนักศึกษา โดยเฉพาะการสอนท่ีเนนปญหา

เปนฐาน การสอนโดยใชการวิจัยเปนฐาน  
32 มีระบบกำกับการทำงานของอาจารยผูสอนท่ีเอ้ือประโยชนตอนักศึกษาเต็มท่ี ใหความสำคัญกับพฤติกรรมการ

ปฏิบัติงานของอาจารยในการใหคำปรึกษาแกนักศึกษาตามจรรยาบรรณของอาจารย 
33 มีระบบการกำกับตดิตามความกาวหนาในการทำวิทยานิพนธ/สาระนิพนธของนักศึกษา เพ่ือใหนักศึกษาสำเรจ็

การศึกษาไดทันตามระยะเวลาท่ีกำหนด 
34 หัวของานวิจัยของนักศึกษาสอดคลองหรือสัมพันธกับความเช่ียวชาญของอาจารยท่ีปรึกษา 
35 มีระบบและมีการตดิตามความกาวหนาของการทำวิทยานิพนธของนักศึกษาแตละคนอยางนอยหน่ึงครั้งตอภาค

การศึกษา 
36 มีฐานขอมูลงานวิจัยออนไลนท่ีเก่ียวของและนักศึกษาสามารถเขาใชงานไดอยางสะดวก 
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บัณฑิตศึกษา (ประเด็นเพ่ิมเติม  
37 มีการใหความรูและระดับช้ันความสำคัญในการตีพิมพเผยแพรผลงานวิจัยในวารสารวิชาการตามฐานขอมูลท่ี สกอ. 

รับรอง และการจดสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตร 
38 มีการใหความรูเก่ียวกับจรรยาบรรณนักวิจัย ปญหาการคดัลอกผลงานวิจัย และปญหาของวารสารท่ีไมมีคุณภาพ 
39 การช้ีแนะแหลงทุนสนับสนุนการทำวิทยานิพนธและสงเสรมิใหนักศึกษาจัดทำขอเสนอโครงการท่ีมโีอกาสไดรับทุน

สนับสนุน 
40 การสรางเครือขายระหวางสถาบันภายในประเทศและตางประเทศ  มี Visiting Professors ท่ีมาชวยสอนหรือให

ประสบการณแกนักศึกษา และการสงนักศึกษาไปแลกเปลี่ยนเรียนรูในตางประเทศ 
 
แนวทางในการประเมินตัวบงชี้ท่ี 5.3 

1 การกำหนดเกณฑการประเมินใหนักศึกษามีสวนรวม  
2  น้ำหนักขององคประกอบในการประเมินสอดคลองกับจุดเนนของรายวิชา (วิชาทฤษฎี ปฏิบัติ สัมมนา ฯลฯ  
3 การประเมินผลการเรยีนรูของโดยใชการประเมินตามสภาพจริง (เครือ่งมือประเมินมีความหลากหลาย เชน ขอสอบ

ปรนัย  อัตนัย   การบาน  รายงานท่ีมอบหมาย การสอบปากเปลา การสังเกตพฤติกรรมนักศึกษา การวัดทักษะการ
ปฏิบัติงาน ฯลฯ เครื่องมือประเมนิสะทอนสภาพการปฏิบัติงานจริงในการประกอบอาชีพ  

4 การกำกับใหมีการพัฒนาและตรวจสอบเครื่องมือประเมินนักศึกษาท่ีเหมาะสมกับวิชาและผลลัพธการเรียนรู 
5 การวิเคราะห/ตรวจสอบคณุภาพ/ปรับปรุงพัฒนาเครื่องมือท่ีใชในการประเมินคณุภาพนักศึกษา       (มีการวิพากษ

ขอสอบ ปรับปรงุขอสอบ  สรางขอสอบใหม ๆ เสมอ  มีคลังขอสอบ ขอสอบหรอืเครื่องมือประเมินสามารถวัด
ความรูและการคิดข้ันสูงได เครื่องมือประเมินสะทอนความสามารถในการปฏิบัติงานไดจริงในโลกแหงการทำงาน  

6 การควบคุมการประเมินผลการเรยีนในรายวิชาท่ีมีหลายกลุมเรยีนใหไดมาตรฐานเดียวกัน 
7 การตัดเกรดและแจงใหนักศึกษารบัรูชัดเจน (กำหนดเกณฑการประเมิน/การตัดเกรดชัดเจน สอดคลองกับท่ีเกณฑท่ี

นักศึกษามีสวนรวม หรือรับรูรวมกันตั้งแตแรก  มีขอมูลหลักฐานหรอืท่ีมาของคะแนนท่ีใชในการการตดัเกรดชัดเจน  
การกระจายของเกรด สะทอนความสามารถท่ีแทจริงของนักศึกษาและลักษณะของรายวิชา  

8 การสงเสริมการสอบ Exit  Exam ตามมาตรฐาน TQF 
9 การประเมินการจัดการเรยีนการสอน การประเมินหลักสูตรตามรายละเอียดใน มคอ. 5 มคอ. 6  และมคอ.7 

บัณฑิตศึกษา (ประเด็นเพ่ิมเติม  
10 การกำหนดเกณฑการประเมินชัดเจน มีตัวบงช้ีคุณภาพของรายงานวิทยานิพนธและการสอบปองกัน ชัดเจน 
11 ขอมูลท่ีรองรับการประเมินท่ีมาโปรงใส ตรวจสอบ และสะทอนระดบัคุณภาพของวิทยานิพนธ       สารนิพนธได 

บัณฑิตศึกษา (ประเด็นเพ่ิมเติม  
12 วิทยานิพนธท่ีมีคุณภาพระดับดีมาก มีประเด็นวิจัยท่ีสะทอนความคดิริเริ่ม รวมสมัย มีการออกแบบการวิจัยท่ี

เหมาะสม เปนตัวอยางของผลงานท่ีมีคุณภาพ มีการเผยแพรในรูปแบบ/วารสารซึ่งเปนท่ียอมรับในสาขาวิชาชีพหรือ
รับรองโดย สกอ. 

 
แนวทางในการประเมินตัวบงชี้ท่ี 6.1 
ความเหมาะสมและเพียงพอของสิ่งสนับสนนุทางกายภาพและทรัพยากรการเรียนรู 
1 การเตรียมความพรอมทางกายภาพ (หองเรียน หองปฏิบัติการ สภาพแวดลอมดานการเรียนรู  
2 การจัดสิ่งอำนวยความสะดวก และสิ่งสนับสนุนทางการศึกษา เชน หองสมุด ฐานขอมลูทรัพยากรการเรียนรู  

วารสารวิชาการเพ่ือการสืบคน ฯลฯ เพียงพอ ทันสมัย  
3 การจัดพ้ืนท่ี/สถานท่ีสำหรับนักศึกษาและอาจารยไดพบปะ สังสรรค แลกเปลีย่นสนทนา หรือทำงานรวมกัน 
4 มีบริการคอมพิวเตอร อินเทอรเน็ตความเร็วสูง 
5 สำหรับการเรียนการสอนทางไกล ระบบการเรียนรูแบบทางไกลมีประสิทธิภาพ อาจารยและนักศึกษาสามารถ

ติดตอสื่อสารไดใกลชิด 
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บัณฑิตศึกษา (ประเด็นเพ่ิมเติม  
6 การเปดสอนหลักสูตรบัณฑิตศึกษาควรดำเนินการตอเมื่อสถาบันมีความพรอมและกำหนดความคาดหวังสูงกวา

ขอกำหนดในหลักสตูรปริญญาตรท่ีีเปนสาขาเดียวกัน ทรัพยากรการเรียนรูและสิ่งอำนวยความสะดวกตาง ๆ 
โดยเฉพาะแหลงขอมลูสารสนเทศเพ่ือการสืบคนและการเรยีนรูตองมีมากกวาขอกำหนดท่ีพึงมีของหลกัสูตรปริญญา
ตร ี

7 มีการจัดสรรงบประมาณใหนักศึกษาเพ่ือทำวิจัย 
8 มีหองทำงานวิจัย (ซึ่งไมใชหองเรียน  เพ่ือใหนักศึกษาเขาใชไดสะดวกในการทำวิจัย  
9 มีอุปกรณและเครื่องมือพ้ืนฐานท่ีจำเปนและเหมาะสมในการทำวิจัย  

ความพึงพอใจของอาจารยและนกัศึกษาตอสิ่งสนับสนุนการเรียนรู 
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ภาคผนวก ข 
 
คำอธบิายเพ่ิมเติมคูมือการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับอุดมศึกษา 

ประเด็น คำชี้แจง/คำอธิบายเพ่ิมเติม 
เพิ ่มเติมนิยามศัพท คำ
วา“แนวโนม (Trends)” 
โ ด ย ใ ช  น ิ ย า ม ก ั บ ท่ี
ปรากฏในหนังสือเกณฑ
ก า ร พ ั ฒ น า ค ุ ณ ภาพ
ก า ร ศ ึ ก ษ า เ พ ื ่ อ ก า ร
ดำเน ินงานที ่ เป นเลิศ 
ฉบับป 2558 – 2561 

“แนวโนม (Trends) หมายถึง สารสนเทศท่ีเปนตัวเลข ซึ่งแสดงใหเห็นทิศทางและอัตราการ 
เปลี่ยนแปลงของผลลัพธของสถาบัน หรือความคงเสนคงวาของผลการดำเนินการในแตละ 
ชวงเวลาแนวโนมแสดงผลการดำเนินการของสถาบันตามลำดับเวลา โดยทั่วไป การแสดง
แนวโนมไดจะตองมีขอมูลในอดีตอยางนอยสามจุด (ไมรวมคาคาดการณ  ทั้งนี้ในทางสถิติ 
อาจจำเปนตองแสดงจำนวนขอมูลมากกวาน้ีเพ่ือยืนยันแนวโนม ระยะหาง ระหวางจุดขอมูล
ท่ีแสดงแนวโนมข้ึนกับรอบเวลาของกระบวนการท่ีนำเสนอ หากรอบเวลาสั้น ตองมีการวัดถ่ี
ขึ ้น ในขณะที ่รอบเวลาที ่ยาวกวา อาจตองใชชวงเวลานาน จึงจะทราบแนวโนมที่สื่อ
ความหมายไดชัดเจน” 

แนวทางการดำเนินการ
ประกันคุณภาพภายใน
ร ะ ด ั บ ห ล ั ก สู ต ร
สถาบันอุดมศึกษาตอง
ดำเนินการ เปนประจำ
ทุกป 

หลักสูตรสามารถแตงตั้งอาจารยประจ าหลักสูตร หรือผูประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
ของ สถาบันอุดมศึกษา หรือผูทรงคุณวุฒิที่ขึ้นทะเบียนของ สกอ. และเปนคนกาวทันความ
ทันสมัย ของหลักสูตรมาประเมินหลักสูตรได และรายงานผานระบบ CHE QA ONLINE 

แนวทางการดำเนินการ 
กรณีหลักสูตรท่ีขอปด
ดำเน ินการหรืองดรับ
น ักศ ึกษา หร ือ  ไม มี
นักศึกษา มาสมัครเรียน 
หร ือ หล ักส ูตรท ี ่ผ าน
ความเห็นชอบจากสภา 
สถาบันอุดมศึกษาแลว 
แต สกอ. ยังไมพิจารณา
ใหการรับทราบ 

• กรณีหลักสูตรที่สภาสถาบันอุดมศึกษาเห็นชอบ/อนุมัติใหปดดำเนินการตองแจงให
หนวยงานตนสังกัด รับทราบ หากหลักสูตรยังมีนักศึกษาคงคางอยู อาจารยประจำ
หลักสูตรดังกลาวยังตองทำหนาที่อาจารยประจำหลักสูตรตอไปและจัดการเรียนการสอน
จนกวานักศึกษาคนสุดทายจะสำเร็จการศึกษา ดังน้ัน สถาบันอุดมศึกษายังตองดำเนินการ
ประเมินตนเองระดับหลักสูตร เปนประจำทุกป โดยประเมินองคประกอบที่ 1 การกำกับ
มาตรฐาน และองคประกอบที่เกี่ยวของเฉพาะตัวบงชี้ที่มีการดำเนินการ เพื่อนำาผลท่ี
ไดมาประกอบการพิจารณาปรับปรุงกระบวนการหรือพิจารณาดำเนินการอ่ืนๆ ตอไป โดย
คำนึงถึงประโยชนจากการประเมินเพื่อใหเกิดการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานของ
หลักสูตรเปนสำคัญ ทั้งนี ้การประเมินตนเองดังกลาวเปนการดำเนินการภายในของ
หลักสูตร คณะ หรือสถาบัน โดยรายงานผลการดำเนินงานของหลักสูตรเฉพาะตัวบงช้ีท่ีมี
การดำเนินงาน ในการคำนวณคาคะแนนของหลักสูตรใหคิดเฉพาะตัวบงช้ีท่ีมีการประเมิน
เทาน้ัน และดำเนินการผานระบบ CHE QA ONLINE  

• กรณีหลักสูตรที่ผานความเห็นชอบจากสภาสถาบันอุดมศึกษาแลวและดำเนินการรับ
นักศึกษาแลว ตองประเมินคุณภาพระดับหลักสูตรดวย เนื ่องจากหลักสูตรดังกลาว
สามารถดำเนินการจัดการเรียนการสอนไดตั ้งแตไดรับความเห็นชอบ/อนุมัติจากสภา
มหาวิทยาลัย 

การประเมินคณุภาพ
ภายในระดับหลักสูตร
ของหมวดวิชาศึกษา
ท่ัวไป 

วิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไปที่กำหนดใหเรียนในหลักสูตรถือเปนสวนหน่ึงของหลักสูตร  
ดังน้ันจึงไมตองประเมินคุณภาพภายในหมวดวิชาศึกษาท่ัวไปแยกเปนอีกหน่ึงหลักสูตร 

หลักในการพิจารณา
สำหรับตัวบงช้ี  
การประเมินคณุภาพ
ภายในระดับหลักสูตรท่ี 

การพิจารณาตัดสินผลกำรประเมินตัวบงชี้เชิงคุณภำพในระดับหลักสูตรที่เนนกระบวนการ 
เพื ่อใหผู ประเมินนำไปใชในกำรตัดสินผลการประเมินใหเปนมาตรฐานเดียวกัน ใหยึด
หลักการ คือ หลักสูตรควรกำหนดผลลัพธซึ่งแสดงคุณภาพที่ตองการจากกระบวนการที่ได 
ออกแบบ โดยอธิบายวิธีการดำเนินงานท่ีนำไปสูผลลัพธท่ีตองการ มีการทบทวน/ประเมิน/  
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ประเด็น คำชี้แจง/คำอธิบายเพ่ิมเติม 
เปนตัวบงช้ีกระบวนการ 
(3.1, 3.2, 4.1, 5.1, 5.2, 
5.3 และ 6.1) 

ศึกษา ผลการดำเนินงานที่เทียบกับผลลัพธที ่กำหนด หากหลักสูตรไมไดผลลัพธตามท่ี
ตองการใหอธิบายวามีการปรับปรุงวิธีการทำางานอยางไร เพื่อนำไปสูผลลัพธที่ตองการ 
(หมายเหตุ : ใหพิจารณาผลการดำเนินงานในภาพรวม ไมควรพิจารณาแตละประเด็นยอย 
และกรณีจะใหคะแนนระดับ 4 หรือ 5 ตองมีคำอธิบายท่ีเห็นเปนรูปธรรม  

การประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร 
องคประกอบท่ี 1 การกำกับมาตรฐาน 
การนับจำนวนอาจารย
ประจำหลักสตูรตลอด
ระยะเวลาท่ีจดั 
การศึกษาตามหลักสูตร 
คำวา “ตลอด
ระยะเวลา” 

คณะกรรมการประกันคุณภาพภายในระดับอุดมศึกษา ในการประชุมครั้งท่ี 11/2558 เมื่อ 
วันท่ี 28 ธันวาคม 2558 ในประเด็นอาจารยประจำหลักสูตรอยูปฏบัิติงานตลอดระยะเวลา 
น้ัน ควรดูเจตนารมณของเกณฑมาตรฐานหลักสตูรฯ ในการตีความคำวา “ตองมีอาจารย 
ประจำหลักสตูรตลอดระยะเวลาท่ีจัดการศึกษาตามหลักสตูรน้ัน” ซึง่ท่ีประชุมไดให 
หลักการวา การลาศึกษาตอ/ลาออกของอาจารยประจำหลักสูตรตองมีการแตงตั้งอาจารย 
ประจำหลักสตูรคนใหมมาทดแทน หากไดมีการสรรหาอาจารยใหมมาทดแทน แต 
กระบวนการแตงตั้งใหเปนอาจารยประจำหลักสูตรยังไมถึงข้ันตอนของสภามหาวิทยาลัย 
โดยอยูในข้ันตอนกระบวนการในระดับคณะแลว จึงถือไดวามหาวิทยาลัยไดมีการดำเนินการ
ใหมีอาจารยประจำหลักสูตรตลอดระยะเวลาท่ีจัดการศึกษา 

อาจารยประจำหลักสตูร
ท่ีมีคุณวุฒิ ในสาขาท่ี
ตรงหรือสัมพันธกับ 
สาขาวิชาท่ีเปดสอน 

• การพิจารณาวาคณุวุฒิตรงหรือสัมพันธกับสาขาของหลักสูตรน้ันหรือไมใหพิจารณาการ 
แบงสาขาวิชาตาม ISCED2013 ของ UNESCO  

• กรณตีำแหนงทางวิชาการใหพิจารณาจากผลงานทางวิชาการและประสบการณการ
ทำงาน วิจัยดวย 

ภาระงานของอาจารยท่ี
ปรึกษาวิทยานิพนธและ
การคนควาอิสระใน
ระดับบัณฑติศึกษา 

• ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดบับัณฑิตศึกษา พ.ศ.
2548 ขอ 10.1 ระบุไววา “อาจารยประจำ 1 คนใหเปนท่ีปรึกษาวิทยานิพนธของ
นักศึกษา ปริญญาโทและปริญญาเอกไดไมเกิน 5 คน หากหลักสูตรใดมีอาจารยประจำท่ีมี
ศักยภาพพรอมท่ีจะดูแลนักศึกษาไดมากกวา 5 คน ใหอยูในดุลยพินิจของ
สถาบันอุดมศึกษาน้ัน แต ท้ังน้ีตองไมเกิน 10 คน” ในทางกฎหมายสภาสถาบันอุดมศึกษา
ถือเปนผูมีอำนาจสูงสุดของสถาบันอุดมศึกษา ดังน้ัน หากสถาบันอุดมศึกษาเห็นวา
อาจารยมีศักยภาพพรอมท่ีจะดูแล นักศึกษาไดมากกวา 5คน ใหเสนอสภา
สถาบันอุดมศึกษาพิจารณาใหความเห็นชอบเปนรายไป แตท้ังน้ีอาจารยประจำ 1 คนจะ
ดูแลนักศึกษาในฐานะท่ีปรึกษาวิทยานิพนธหลักได ไมเกิน 10 คน และการขยายจำนวน
นักศึกษาในกรณีน้ีใชไดเฉพาะกรณีวิทยานิพนธเทาน้ัน ไมนับรวมการคนควาอิสระ  

• การนับภาระงานของอาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธใหนับเฉพาะภาระงานท่ีปรึกษา 
วิทยานิพนธหลัก โดยมีสดัสวนอาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธหลัก 1คน ตอนักศึกษา 5 คน  

• การนับภาระงานของอาจารยท่ีปรึกษาการคนควาอิสระ กำหนดสดัสวนอาจารยท่ีปรึกษา 
การคนควาอิสระ 1 คน ตอนักศึกษา 15 คน  

• การนับภาระงานของอาจารยใหนับเฉพาะนักศึกษาท่ีลงทะเบียนรายวิชาวิทยานิพนธและ 
การคนควาอิสระรวมท้ังรักษาสถานภาพเทาน้ัน 

การดำเนินงานใหเปนไป
ต า ม ต ั ว บ  ง ช ี ้ ผ ล ก า ร
ด ำ เ น ิ น ง า น เพ ื ่ อ ก า ร 
ประกันคุณภาพหลักสูตร
และการเร ียนการสอน
ตามกรอบมาตรฐาน 

• คณะกรรมการประกันคุณภาพภายในระดับอุดมศึกษา ในการประชุมครั้งที่ 7/2558 เมื่อ 
วันท่ี 24 สิงหาคม 2558 มีมติเห็นชอบใหงดใชเกณฑขอ 12 (การดำเนินงานใหเปนไปตาม 
ตัวบงชี้ผลการดำเนินงานเพื่อการประกันคุณภาพ หลักสูตรและการเรียนการสอนตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ ของตัวบงชี้ที่ 1.1 ในองคประกอบที่ 1 
การ กำกับมาตรฐานมาเปนเงื่อนไขในการตัดสินวาหลักสูตร “ผาน” หรือ “ไมผาน” การ
กำกับมาตรฐาน  
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ประเด็น คำชี้แจง/คำอธิบายเพ่ิมเติม 
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แหงชาติ 

• การกำหนดตัวบงชี้ผลการดำเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ขอใหยึดตามประกาศ 
คณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื ่อง แนวทางการปฏิบัติตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ 
ระดับอุดมศึกษาแหงชาติ (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2558 ขอ 3 ระบุวา “ใหถือวาตัวบงชี้ผลการ
ดำเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ จำนวน 12 ตัวบงชี้ เปนเพียงแนวทางเทานั้น โดย 
สถาบันอุดมศึกษาสามารถกำหนดตัวบงช้ีผลการดำเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิได 
เอง ซึ่งแตละหลักสูตรมีอิสระในการกำหนดตัวบงชี้ผลการดำเนินงานที่ใชในการติดตาม 
ประเมิน และรายงานคุณภาพของหลักสูตรประจำปที่ระบุไวในหมวด 1 – 6 ของแตละ 
หลักสูตร ตามบริบทและวัตถุประสงคในการผลิตบัณฑิต ทั้งนี้ ตองไดรับความเห็นชอบ
หรืออนุมัติจากสภาสถาบันอุดมศึกษา ในระหวางที่สถาบันอุดมศึกษายังไมสามารถเสนอ
ขอปรับตัวบงชี ้ใหมไดแลวเสร็จ ใหใชตัวบงชี ้เดิมกอนไดหรือหากหลักสูตรใดมีความ
ประสงคกำหนดตัวบงชี้แบบเดิมก็สามารถกระทำได กรณีหลักสูตรมีการปรับตัวบงชี้ใหม 
ใหนำเสนอ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษารับทราบในการปรับปรุงหลักสูตรครั้ง
ตอไป” 

องคประกอบท่ี 2 บัณฑิต 
ตัวบงชี ้ที ่ 2.1 คุณภาพ
บ ั ณ ฑ ิ ต ต า ม ก ร อ บ
ม า ต ร ฐ า น ค ุ ณ ว ุ ฒิ  
ร ะ ด ั บ อ ุ ด ม ศ ึ ก ษ า
แหงชาติ 

• ในกรณีหลักสูตรปรับปรุงท่ียังไมครบรอบ สถาบันอุดมศึกษาตองประเมินตัวบงช้ี 2.1 ดวย 
แมวาหลักสูตรนั้นจะยังไมครบรอบการปรับปรุงก็ตาม โดยนำผลการดำเนินงานของ 
หลักสูตรในรอบท่ีผานมาใชประกอบการประเมิน  

• กรณีบัณฑิตท่ีมีอาชีพอิสระ ไมตองเอามานับในการประเมินความพึงพอใจของผูใชบัณฑิต 

• ในกรณีบัณฑิตหลักสูตรนานาชาติเปนนักศึกษาตางชาติประมาณ 90% การประเมิน
บัณฑิตอาจไมถึงรอยละ 20 เนื่องจากเดินทางกลับประเทศไปแลว สามารถอนุโลมใหใช
บัณฑิตที่เปนนักศึกษาชาวไทยเปนฐานในการคิด เชน มีนักศึกษาตางชาติ 90 คน มี
นักศึกษาไทย 10 คน ใหประเมินโดยคิดจากนักศึกษาไทยจำนวน 10 คนเปนฐานท่ี 100% 

ตัวบงชี ้ที ่ 2.2 (ปริญญา
โทหร ื อปร ิญญาเอก 
ผลงานของน ักศ ึกษา 
และผู สำเร็จการศึกษา
ในระดับปริญญาโทหรือ
ปริญญาเอกที่ไดรับการ
ตีพิมพหรือเผยแพร 

• การนับการตีพิมพเผยแพรผลงานของนักศึกษาและผูสำเร็จการศึกษา นับ ณ วันที่ไดรับ
การตีพิมพผลงานในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติมิไดนับจากวันที่ไดรับการตอบรับ 
(Accepted)  

• กรณีวารสารทางวิชาการท่ีไมอยูในฐานขอมูลตามประกาศ ก.พ.อ./ระเบียบคณะกรรมการ 
การอุดมศึกษา วาดวย หลักเกณฑการพิจารณาวาสารทางวิชาการสำหรับการเผยแพร 
ผลงานทางวิชาการ พ.ศ. 2556 แตสภาสถาบันอุดมศึกษาไดพิจารณาและใหความ
เห็นชอบ แลวสถาบันอุดมศึกษาตองแจงใหคณะกรรมการการอุดมศึกษารับทราบดวย   
จึงจะสามารถนับผลงานท่ีตีพิมพในวารสารดังกลาวได ท้ังน้ี ประกาศฉบับดังกลาวสามารถ
นำมาใชไดถึง วันท่ี 20 ตุลาคม 2559 และใชไดเปนการเฉพาะสถาบันเทาน้ัน 

ตัวบงชี้ 2.2 รอยละของ
บัณฑิตปริญญาตรีที ่ได
งานทำ 

• กรณีหลักสูตรใหมไมตองประเมินตัวบงช้ีท่ี 2.1 และ 2.2 เน่ืองจากไมมีผูสำเร็จการศึกษา 
สำหรับหลักสูตรปรับปรุงที ่มีนักศึกษาเรียนอยู ตองประเมินตัวบงชี ้ที ่ 2.1 และ 2.2       
ดวยเน่ืองจากมีผูสำเร็จการศึกษาแลว 

องคประกอบท่ี 3 นักศึกษา 
ตัวบงช้ี 3.1 การรับ
นักศึกษา 

ในการพิจารณาเกี ่ยวกับการรับเขาและการเตรียมความพรอมกอนเขาศึกษา ขอใหดู 
เจตนารมณของหลักสูตรวาตองการนักศึกษาที่มีคุณสมบัติอยางไร และจัดเตรียมความ 
พรอมใหกับนักศึกษาท่ีจะศึกษาในหลักสูตร โดยพิจารณาจาก มคอ.2 ท่ีไดระบุถึงปญหาของ 
นักศึกษาแรกเขาและการแกปญหา 

ตัวบงช้ี 3.3 ผลท่ีเกิดกับ
นักศึกษา 

• “การจัดการขอรองเรียน” หมายถึง การอธิบายการจัดการขอรองเรียนท่ีมีนัยสำคัญไมได   
   เนนท่ีปริมาณหรือจำนวนขอรองเรียน  
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 • การประเมินความพึงพอใจของนักศึกษา เปนการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาตอ 

กระบวนท่ีดำเนินการใหกับนักศึกษาตามกิจกรรมในตัวบงท่ี 3.1 และ 3.2  

• อัตราการคงอยูของนักศึกษา คิดจากจำนวนนักศึกษาที่เขาในแตละรุนลบดวยจำนวน 
นักศึกษาที่ออกทุกกรณีนับถึงสิ้นปการศึกษาที่ประเมิน ยกเวน การเสียชีวิต การยาย
สถานท่ีทำงานของนักศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา คิดเปนรอยละของจำนวนที่รับเขาใน
แตละรุนท่ีมีบัณฑิตสำเร็จการศึกษาแลว  

• การคิดรอยละของจำนวนนักศึกษาท่ียังคงอยูของแตละรุน ตัวอยางการคำนวนหลักสูตร 
4 ป 

 

ปการศึกษา 
จำนวน
รับเขา 
 

จำนวนสำเร็จการศึกษา 
ตามหลักสูตร  

จำนวนท่ีลาออกและคัด 
ช่ือออกสะสมจนถึงส้ินป
การศึกษา 2562  2560 2561 2562 

2557  X    
2558   X   

2559    X  

 

          อัตราการสำเร็จการศึกษา     =     



x100 

 อัตราการคงอยู                 =    ( - 


 x 100 

 
องคประกอบท่ี 4 อาจารย 
ตัวบงชี้ 4.1 การบริหาร
และพัฒนา อาจารย  
- การน ับผลงานทาง

วิชาการของอาจารย
ประจำหลักสูตร 

การบริหารและการพัฒนาอาจารยใหหมายถึง อาจารยประจำหลักสูตรเทาน้ัน  

• กรณีผลงานวิจัยที่หนวยงานหรือองคกรระดับชาติวาจางใหดำเนินการใหดูจากรายช่ือ 
ผูวิจัยท่ีปรากฏในสัญญาวาจาง  

• พิจารณาจากผลงานของอาจารยประจำหลักสูตรท่ีมีรายช่ือ ณ วันสิ้นสุดปการศึกษาน้ันๆ 
โดยไมตองนำระยะเวลาในการประจำหลักสูตรมาพิจารณา  

• กรณีอาจารยประจำหลักสูตรปรญิญาโท และปริญญาเอก ท่ีใชอาจารยประจำหลักสูตรชุด 
เดียวกัน การนับผลงานวิชาการสามารถนับไดท้ัง 2 หลักสูตร  

• กรณีผลงานทางวิชาการของอาจารยประจำท่ีอยูคนละคณะ/สถาบัน ใหพิจารณาดังน้ี  
- ในระดับหลักสูตรใหนับเปนผลงานของอาจารยประจำหลักสูตรตามที่ทำหนาท่ี

อาจารยประจำหลักสูตร  
- ในระดับคณะ ใหนับเปนผลงานของอาจารยประจำสังกัดคณะนั้นระดับสถาบัน ให

นับเปนผลงานเดียว แตถาอยูคนละสถาบันก็นับตามสถาบันท่ีสังกัดของทุกคน 
 

ตัวบงชี้ 4.3 ผลที่เกิดกับ
อาจารย 

• ในการพิจารณาประเด็น ความพึงพอใจของอาจารย ใหพิจารณาความพึงพอใจของ
อาจารยประจำหลักสูตรท้ัง 5 คนท่ีไดทำหนาท่ีประจำหลักสูตร เปนการประเมินความพึง
พอใจของอาจารยประจำหลักสูตรตอกระบวนการที่ไดดำเนินการใหกับอาจารยตาม
กิจกรรมตางๆ ใน ตัวบงช้ีท่ี 4.1  

• อัตราการคงอยูของอาจารยใหพิจารณาจากรายชื่ออาจารยประจำหลักสูตรวามีการ 
เปลี่ยนแปลงในแตละป ตั้งแตหลักสูตรใหม/ปรับปรุง ท่ีไดรับการอนุมัติ/เห็นชอบจากสภา 
มหาวิทยาลัยใหเปดดำเนินการ 
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ประเด็น คำชี้แจง/คำอธิบายเพ่ิมเติม 
องคประกอบท่ี 5 หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผูเรียน 
ตัวบงช้ี 5.1 สาระ
รายวิชาในหลักสูตร 

การตีความกรณหีลักสูตรมีความทันสมัยและสอดคลองกับความตองการของตลาดแรงงาน 
หรือไมควรดูท่ีเน้ือหาสาระรายวิชาท่ีเปดสอนวาทันสมัย เหมาะสมกับความเปลี่ยนแปลง 
ของโลกหรือไม 

ตัวบงช้ี 5.2 การวางระบบ
ผูสอน และกระบวนการ
จัดการเรียนการสอน 

ประเด็นการบูรณาการกับการบริการวิชาการทางสังคมไมจำเปนตองเปนโครงการเดียวกับท่ี 
อยูในแผนบริการทางวิชาการของสถาบันอุดมศึกษา แตใหดูเจตนารมณวาเกิดผลการเรียนรู 
บรรลุตามเปาหมาย 

ตัวบงช้ี 5.4 ผลการ
ดำเนินงานหลักสูตรตาม
กรอบมาตรฐานคณุวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแหงชาต ิ

• คณะกรรมการการอุดมศึกษาไดมีประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื ่อง แนว
ทางการปฏิบัติตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 
2558 ลงวันท่ี 26 พฤศจิกายน 2558 ไดกำหนดแนวทางการปฏิบัติตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ เพ่ิมเติมไวดังน้ี  

ขอ 2 ระบุวา “กรณีท่ีสถาบันอุดมศึกษาจะจัดทำรายละเอียดของรายวิชา รายละเอียด
ของประสบการณภาคสนาม (ถามี รายงานผลการด ำเนินงานของรายวิชา รายงานผลการ
ดำเนินการของประสบการณภาคสนาม (ถามี และรายงานผลการด ำเนินงานของ
หลักสูตรในลักษณะอื่น สถาบันอุดมศึกษาสามารถดำเนินการจัดทำระบบเก็บขอมูล
รายละเอียดตามแนวทางของ มคอ.3 มคอ.4 มคอ.5 มคอ.6 และ มคอ.7  โดยสามารถ
ปรับเปลี่ยนหัวขอรายละเอียดใหเหมาะสมกับบรบิทเฉพาะของสถาบันอุดมศึกษา น้ันๆ ได
ท้ังน้ี ใหคำนึงถึงเจตนารมณของการจัดทำ มคอ.3 มคอ.4 มคอ.5 มคอ.6 และ มคอ.7” 

ขอ 3 ระบุวา “ใหถือวา ตัวบงช้ีผลการดำเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ จำนวน 
12 ตัวบงช้ี เปนเพียงแนวทางเทาน้ัน โดยสถาบันอุดมศึกษาสามารถกำหนดตัวบงช้ีผลการ 
ดำเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิไดเอง ซึ่งแตละหลักสูตรมีอิสระในการกำหนดตัว
บงชี้ผลการดำเนินงานที่ใชในการติดตาม ประเมิน และรายงานคุณภาพของหลักสูตร
ประจำปท่ี ระบุไวในหมวด 1 – 6 ของแตละหลักสูตร ตามบริบทและวัตถปุระสงคในการ
ผลิตบัณฑิต ทั ้งนี ้ ตองไดร ับความเห็นชอบหรืออนุมัต ิจากสภาสถาบันอุดมศึกษา            
ในระหวางท่ีสถาบันอุดมศึกษายังไมสามารถเสนอขอปรับตัวบงช้ีใหมไดแลวเสร็จ ใหใชตัว
บงชี้เดิมกอน ได หรือหากหลักสูตรใดมีความประสงคกำหนดตัวบงชี้แบบเดิมก็สามารถ
กระทำได กรณีหลักสูตรมีการปรับตัวบงชี้ใหม ใหนำเสนอสำานักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษารับทราบ ในการปรับปรุงหลักสูตรครั้งตอไป”  

• ในประเด็นตัวบงช้ีผลการด าเนินงานตาม TQF ขอ 8 อาจารยใหม (ถามี ทุกคนไดรับการ  
ปฐมนิเทศหรือคำแนะนำดานการจัดการเรียนการสอน คำวา “อาจารยใหม” ใหหมายถึง 
อาจารยประจำหลักสูตรท่ีเพ่ิงยายเขามาอยูในหลักสูตรใหม แมวาจะเปนอาจารยเกาท่ีมา 
จากหลักสูตร / ภาควิชาอ่ืนก็ถือวาเปนอาจารยใหม  

• ในประเด็นตัวบงช้ีผลการดำเนินงานตาม TQF ขอ 11 ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาป 
สุดทาย / บัณฑิตใหมที่มีตอคุณภาพหลักสูตร เฉลี่ยไมนอยกวา 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0 
กรณีหลักสูตรใหมที่ยังไมมีบัณฑิตไมตองประเมินประเด็นนี้แตหากเปนหลักสูตรปรับปรุง 
ตองประเมินประเด็นน้ีดวย 

องคประกอบท่ี 6 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู 
ตัวบงชี 6.1 สิ่งสนับสนุน
การเรียนร 

ใหหลักสูตรระบุสิ่งสนับสนุนการเรียนรูที่จำเปนสำหรับหลักสูตรใหชัดเจน ไมตองพิจารณา 
สิ่งสนับสนุนท่ัวไป เชน หองเรียน เครื่องฉาย LCD เปนตน 
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ประเด็น คำชี้แจง/คำอธิบายเพ่ิมเติม 
การประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะและสถาบัน 
องคประกอบท่ี 1 การผลิตบัณฑิต 
ต ั วบ  งช ี ้  1.1 ผลการ
บริหารจัดการหลักสูตร
โดยรวม 

• ในการคำนวณคาคะแนน หากหลักสูตรใชระบบอ่ืนท่ีไมใชของ สกอ. ไมตองนำมาคำนวณ 
ท้ังตัวตั้งตัวหาร  

• ทุกหลักสูตรท่ีมีการจัดการเรียนการสอน (แมวาจะเปนหลักสูตรท่ีขอปดดำเนินการแลวแต 
ยังมีนักศึกษาคงคางอยู ใหน ำมาคำนวณดวยทั้งตัวตั้งและตัวหาร โดยใชเฉพาะตัวบงชี้ท่ี 
เก่ียวของเทาน้ัน 

องคประกอบท่ี 2 การวิจัย 
ตัวบงช้ี 2.1 ระบบและ
กลไกงานวิจัย งาน
สรางสรรค และ
นวัตกรรม 

 ในการประเมินเกณฑขอ 5-6 ถามีระบบของสถาบันอุดมศึกษาแลว คณะก็ไมตองทำอีก แต 
ควรเขียนวาคณะทำอะไรบางเพ่ือใหเปนไปตามระบบท่ีสถาบันอุดมศกึษาดำเนินการ 

ตัวบงช้ี 2.2 เงิน
สนับสนุนงานวิจัย และ
งานสรางสรรค 

• ในการคิดคะแนนระดับคณะ ใหคิดแยกกลุมสาขากอนแลวนำมาคำนวณเปนคะแนนเฉลี่ย  

• กรณีการคิดคะแนนระดับสถาบัน ใหรวมคะแนนของทุกคณะหารดวยจำนวนคณะ 

องคประกอบท่ี 3 การบริการวิชาการ 
ตัวบงช้ี 3.1 การบริการ
วิชาการแกสังคม 

คำวา “แผนการใชประโยชน” แผนการใชประโยชนอาจจะระบุไวในแผนหรือในโครงการก็ 
ได แตขอใหดูเจตนารมณวามีการตอยอดการดำเนินงานโดยมีการบูรณาการกับงานอ่ืนๆ 
และมีการวางแผนหรือมีแนวทางท่ีจะนำไปใชประโยชน 

องคประกอบท่ี 4 การทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม 
ตัวบงช้ี 4.1 การทำนุ
บำรุงศิลปะและ
วัฒนธรรม 

• การทำนุบำรุงศลิปะและวัฒนธรรม หมายถึง ศิลปะและวัฒนธรรมของไทยและทองถ่ิน
ไทย  

• การประเมินความสำเร็จตามตัวบงช้ีท่ีวัดความสำเร็จตามวัตถุประสงคของแผน ใหดูตาม 
เจตนารมณของวัตถุประสงคของแผนเพ่ือใหเกิดการดำเนินกิจกรรมใหมีความเหมาะสม  

• ช้ินงานท่ีไดรับรางวัลระดับชาตไิมไดหมายความวาเปน “การสรางมาตรฐานดานศิลปะ 
   และวัฒนธรรมซึ่งเปนท่ียอมรับในระดับชาติ” 

องคประกอบท่ี 5 การบริหารจัดการ 
ตัวบงช้ี 5.1 การบริหาร
ของคณะ/สถาบันเพ่ือ
การกำกับติดตาม 
ผลลัพธตามพันธกิจ 
กลุมสถาบัน และ
เอกลักษณของคณะ/
สถาบัน 

• คำวา “การกระทำท่ีขาดธรรมาภิบาล” อาจตรวจสอบจากขอมูลเชิงประจักษ ท่ีสะทอน
จากการฟองรอง รองเรียน (ถามี ท่ีไดขอสรปุหรือหลักฐานเชิงประจกัษแลววาไดมีก าร
กระทำเชนน้ันจริง ไมใชเปนเพียงการรายงานประสิทธิภาพและความโปรงใสในการ
บริหารงานของสถาบันอุดมศึกษาเทาน้ัน  

• คำวา “การบริหารความเสี่ยง” เปนการระมัดระวังสิ่งท่ีจะเกิดข้ึนในอนาคต ใหพิจารณา
จากภาพรวมของความเสี่ยง ไมตองตรวจสอบความเสีย่งทุกประเภท ซึ่งเจตนารมณของ
เกณฑขอน้ีคือ เพ่ือประเมินมาตรการท่ีไดดำเนินการตามแผนการจัดการความเสี่ยงวามผีล
อยางไร ตอระดับความเสี่ยงท่ีไดประเมินไวแตแรก 
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ภาคผนวก ค 
ความสัมพันธของเกณฑคุณภาพ AUN – QA  

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

1 
1.1 
1.2 
1.3 

2.1 
2.2 

3.1 
3.2 

4.2 
4.3 

5.1 
5.3 

6.4    
10.1 
10.3 

11.5 

2 
1.1 
1.2 

2.1 
2.2 
2.3 

3.1 
3.2 
3.3 

4.2 
5.1 
5.2 
5.3 

6.4  8.4   11.5 

3 
1.1 
1.2 

2.1 
2.2 
2.3 

3.1 
3.2 
3.3 

4.2 
4.3 

5.1 
5.2 
5.3 

6.4    
10.2 
10.3 

11.5 

4 
1.1 
1.2 

2.1 
2.2 

3.1 
3.2 

4.1 
4.2 
4.3 

5.1 6.4  8.5 

9.1 
9.2 
9.3 
9.4 

10.3 11.5 

5 
1.1 
1.2 

2.1 
2.2 
2.3 

3.1 
3.2 

4.1 
4.2 

5.1 
5.2 
5.3 
5.4 
5.5 

6.4  
8.3 
8.4 
8.5 

 10.3 11.5 

6 
1.1 
1.2 
1.3 

2.3 
3.1 
3.2 
3.3 

4.1 
4.2 
4.3 

5.1 
5.2 
5.3 
5.4 

6.1 
6.2 
6.3 
6.4 
6.5 
6.6 
6.7 

 
8.3 
8.4 

9.1 
9.2 
9.3 
9.4 

10.1 
10.3 
10.4 
10.6 

11.4 
11.5 

7       

7.1 
7.2 
7.3 
7.4 
7.5 

8.5 

9.1 
9.2 
9.3 
9.4 
9.5 

10.1 
10.5 
10.6 

11.5 

8  2.3  
4.1 
4.2 
4.3 

5.2 
5.3 
5.4 
5.5 

6.4 
7.3 
7.5 

8.1 
8.2 
8.3 
8.4 
8.5 

9.1 
9.2 
9.3 
9.4 
9.5 

10.1 
 

10.3 
10.4 
10.5 
10.6 

11.4 
11.6 

9    
4.2 
4.3 

 6.7 

7.1 
7.2 
7.3 
7.4 
7.5 

8.5 

9.1 
9.2 
9.3 
9.4 
9.5 

10.5 
10.6 

11.4 
11.5 

10 1.3  
3.1 
3.2 
3.3 

4.1 
4.2 
4.3 

5.1 
5.2 
5.3 
5.4 
5.5 

6.7 
 

7.3 
8.3 
8.4 
8.5 

9.1 
9.2 
9.3 
9.4 
9.5 

10.1 
10.2 
10.3 
10.4 
10.5 
10.6 

11.5 

11 1.3 2.3 3.3 
4.2 
4.3 

5.2 
5.4 
5.5 

6.1 
6.2 
6.3 
6.4 
6.5 
6.6 

7.2 
7.3 
7.4 
7.5 

8.3 
8.4 
8.5 

9.1 
9.2 
9.3 
9.4 
9.5 

10.5 
10.6 

 

11.1 
11.2 
11.3 
11.4 
11.5 
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ภาคผนวก ง 
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ภาคผนวก ฉ 
ประกาศ ก.พ.อ. 
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ภาคผนวก ช 
มาตรฐานการศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2562 

 

มาตรฐานท่ี 1 ดานผลลัพธผูเรียน  ประกอบไปดวยเกณฑมาตรฐาน 3 ขอ รายละเอียดดังนี้ 
 1.1 บัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาจากหลักสูตรเปนผูสะทอนคุณภาพของหลักสูตร และยึดมั่นใน
จรรยาบรรณวิชาชีพ ผูเรียนเกิดการเรียนรู มีทักษะการเรียนรูตลอดชีวิต และสามารถประยุกตใชความรูใน 
การสรางสัมมาอาชีพ 
 1.2 ผูเรียนเปนผูร วมสรางสรรคนวัตกรรม มีทักษะในศตวรรษที่ 21 มีคุณลักษณะความเปน
ผูประกอบการ และมีความสามารถในการบูรณาการศาสตรตางๆ เพ่ือพัฒนาหรือแกไขปญหาสังคม  
 1.3 ผูเรียนเปนพลเมืองที่เขมแข็ง มีความกลาหาญทางจริยธรรม ยึดมั่นในความถูกตอง รูคุณคา
และรักษความเปนไทย มีจิตอาสา มีทัศนคติท่ีดีตอบานเมือง และมีความจงรักภักดีตอสถาบันหลักของชาติ 
 
มาตรฐานท่ี 2 ดานการวิจัยและนวัตกรรม  รายละเอียดดังนี้ 
 สถาบันมีผลงานวิจัย/นวัตกรรม ที ่สรางองคความรู ใหมหรือประยุกตใชองคความรู ใหมเพ่ือ
สรางสรรคนวัตกรรมหรือทรัพยสินทางปญญา  ซึ่งเชื่อมโยงกับสภาพเศรษฐกิจ สังคม ศิลปวัฒนธรรมหรือ
สิ่งแวดลอม โดยการมีสวนรวมของชุมชนหรือเครือขายภายในประเทศหรือตางประเทศในการพัฒนางานวิจัย/
นวัตกรรม ตามศักยภาพและอัตลักษณของสถาบัน มีการตีพิมพเผยแพรผลงานวิจัย/นวัตกรรม  ในระดับชาติ
และนานาชาติ มีผลงานวิจัย/นวัตกรรมที่นำไปใชในการพัฒนาผูเรียน ชุมชนนำผลงานวิจัย/นวัตกรรม ไปใช
ประโยชนพัฒนาตนเองได 
 
มาตรฐานท่ี 3 ดานการบริการวิชาการ  รายละเอียดดังนี้ 
 สถาบันใหบริการวิชาการที่เหมาะสม  สอดคลองกับบริบท  ปญหาและความตองการของทองถ่ิน 
ชุมชน และสังคมตามระดับความเชี่ยวชาญและอัตลักษณของสถาบัน สรางเครือขายความรวมมือทั้งภายใน
และภายนอกในการทำงาน รวมทั้งบูรณาการกับพันธกิจอื่นๆ ดวยความโปรงใส ชัดเจน และตรวจสอบได 
เพื ่อใหชุมชนนำไปใชประโยชนไดอยางเปนรูปธรรม เปนผลกระทบเชิงบวก สรางคุณคา สามารถนำไป
ประยุกตใชเพ่ือพัฒนาผูเรียน ครอบครัว ทองถ่ิน ชุมชน สังคม และประเทศชาติไดอยางเขมแข็งยั่งยืน 
 
มาตรฐานท่ี 4 ดานศิลปวัฒนธรรมและความเปนไทย รายละเอียดดังนี้ 
               สถาบันมีการดำเนินงานดานศิลปวัฒนธรรมและความเปนไทย โดยมีการบูรณาการกับการเรียน
การสอน การวิจัย และการบริการวิชาการ ซึ ่งนำไปสู การสืบสานการสรางองคความรู  ความเขาใจใน
ศิลปวัฒนธรรม ทั้งของไทยและตางประเทศ ตามศักยภาพและอัตลักษณของสถาบัน ผลลัพธของการจัดการ
ดานศิลปวัฒนธรรมทำใหเกิดความภาคภูมิใจในความเปนไทยหรือสรางโอกาสและมูลคาเพิ่มใหกับผูเรียน 
ครอบครัว ทองถ่ิน ชุมชน สังคม และประเทศชาติ 
 
มาตรฐานท่ี 5 ดานการบริหารจัดการ ประกอบไปดวยเกณฑมาตรฐาน 3 ขอ รายละเอียดดังนี้ 
 5.1 สถาบันมีหลักสูตรและการจัดการเรียนรูที่เนนการพัฒนาผูเรียน แบบบูรณาการเพื่อใหมี
คุณลักษณะอันพึงประสงค ตอบสนองยุทธศาสตรชาติ ยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยราชภัฏ และความตองการท่ี
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หลากหลายของประเทศ ท้ังในดานเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดลอม โดยการมีสวนรวมของชุมชนสังคม สถาน
ประกอบการ ท้ังภาครัฐและภาคเอกชน 
 5.2 สถาบันมีการบริหารงานตามพันธกิจและวิสัยทัศนของสถาบัน ตลอดจนการบริหารจัดการ
บุคลากรและทรัพยากรการเรียนรูเปนไปตามหลักธรรมาภิบาล คำนึงถึงความหลากหลายและความเปนอิสระ
ทางวิชาการ มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ยืดหยุนคลองตัวโปรงใสและตรวจสอบได 
 5.3 สถาบันมีระบบประกันคุณภาพ มีการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินและพัฒนาการจัดการศึกษา
ระดับหลักสูตร คณะ และสถาบันที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมีการกำกับใหการจัดการศึกษาและการ
ดำเนินงานตามพันธกิจเปนไปตามกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษาอยางตอเนื่อง สอดคลองตาม
เกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษากรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ และมาตรฐานอื่นๆ 
ท่ีหนวยงานตนสังกัด หรือกระทรวงศึกษาธิการกำหนด 
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  9. นางสาวณัฐณิชา คงพันธ    มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช 
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  13. ผูชวยศาสตราจารยบุญไท เจริญผล    มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
  14. ดร.สุขรักษ แซเจีย      มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
  15. นางสาวเบญจลักษณ ชิดชาญชัย    มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
  16. นางเดือนเพ็ญ สนแยม     มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
  17. นางสาวนิภา ชื่นทองมอญ     มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 
  18. ผูชวยศาสตราจารยอัจฉรา กลิ่นจันทร    มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ 
  19. นางสาวสุจิตรา จุยวอน     มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ 
  20. นางสินีนาฏ ปยสวัสดิ์ธาดา     มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต 
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 27. นางสาวศิริขวัญ  ยิ่งเจริญ    มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร 
 28. นายโยธิน  ทรพัยเจริญ    มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี 
 29. นายวิทวัส วรรณประภา    มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  



190   คูมือการประกันคณุภาพการศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ พ.ศ. 2562   

  30. นายสถาพร บริบูรณวัฒน     มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 
  31. ผูชวยศาสตราจารย ดร.กาญจนา วงษสวัสดิ์   มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 
  32. อาจารย ดร.ชำนาญ พูลสวัสดิ์     มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 
  33. นางสาวอุบลทิพย ทองชั่ง     มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 
  34. นางสาวพัชราภัย ภกูระทาน     มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 
  35. นางสาวสุภาวดี ใกลถ่ิน     มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี 
  36. ผูชวยศาสตราจารยอภิชากร ดวงแขเพ็ญศิริกุล   มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร 
  37. ผูชวยศาสตราจารย ดร.ชชัวาล แอรมหลา   มหาวิทยาลัยราชภัฏหมูบานจอมบึง 
  38. นายสุธี อยูยิ้ม     มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ 

39. อาจารย ดร.ชนกานต สุวรรณทรัพย    มหาวิทยาลัยราชภัฏจนัทรเกษม 
 

เลขานุการ 
40. อาจารย ดร.นุชนาถ มีสมพืชน    มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม  
41. นายนัตพงษ อนงคเวช     มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 
42. นางสาวณิฐินันท ทองอินทร     มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 
43. นางสาวอัจฉรา หัมพานนท     มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 
44. นางสาวชุลีกร หงษสิบแปด     มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 
45. นางสาวณัชชนุตม ทาสาคร     มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 
46. นางสาวรุงรัตน ดวงสรอยทอง     มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 
47. นายชนก ฤกษดี     มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



คูมือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ พ.ศ. 2562   191 
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 ผูชวยอธิการบดีฝายประกันคุณภาพการศึกษา   
 ผูชวยอธิการบดีฝายทรัพยสินและจัดหารายได            
 คณบดีคณะครุศาสตร  
 คณบดีคณะวิทยาการจัดการ    
 คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตรและคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  
 คณบดีคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี   
 คณบดีคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร   
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ฝายออกแบบปก 
 นางสาวอารีรัตน  ใจหนัก  
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