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คํานํา 

 

มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรีตระหนัก และเล็งเห็นถึงความสําคัญของการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 

ระดับอุดมศึกษาจึงไดมอบหมายใหงานประกันคุณภาพการศึกษาเปนหนวยงานรับผิดชอบการดําเนินงานดาน

การประกันคุณภาพการศึกษา ปฏิบัติหนาท่ีพัฒนาระบบและกลไก แนวทางการสงเสริมระบบการประกัน

คุณภาพการศึกษาท้ังการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน และการประกันคุณภาพการศึกษาภายนอกรวมไป

ถึงการกํากับ ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการประกันคุณภาพการศึกษาใหเปนไปตามเกณฑมาตรฐาน

การศึกษาภายในและภายนอก ตลอดไปจนถึงการพัฒนาแนวทางการประสานงานและสนับสนุนใหทุก

หนวยงานของมหาวิทยาลัยพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษา ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ 

พ.ศ. 2542 ซ่ึงแกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2545 มาตรฐานการศึกษา

ของชาติ พ.ศ. 2561 มาตรฐานการอุดมศึกษา พ.ศ. 2561 และกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา 

พ.ศ. 2561 การจัดทําเกณฑการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ระดับคณะ และระดับ

มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ปการศึกษา 2563 ครั้งนี้ จะครอบคลุมพันธกิจหลักของ

สถาบันอุดมศึกษาท้ัง 4 ดาน และอัตลักษณของมหาวิทยาลัยเพื่อตอบโจทยการผลิตบัณฑิตใหมีคุณภาพและสนอง

ตอพระบรมราโชบายพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกลาเจาอยูหัว 

(รัชกาลที่ 10) ที่กําหนดใหมหาวิทยาลัยราชภัฏเปนมหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาทองถ่ินจัดใหมีการประเมินผลและ

ตรวจสอบคุณภาพการศึกษาภายในมหาวิทยาลัยติดตามผลการดําเนินการ เพื่อพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏใหมี

คุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา และจัดสงรายงานผลการประเมินตนเองใหแกหนวยงานตนสังกัดหรือหนวยงานที่

กํากับดูแลมหาวิทยาลัยราชภัฏเปนประจําทุกป 

 เกณฑการประกันคุณภาพการศึกษา ปการศึกษา 2563 เลมนี้ มีวัตถุประสงคเพ่ือใหมหาวิทยาลัย 

คณะ และหลักสูตร ใชเปนกรอบแนวทางในการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา และเกณฑฯ เลมนี้สําเร็จได

เพราะความรวมมือเครือขายมหาวิทยาลัยราชภัฏ และคณะกรรมการจัดทํามาตรฐาน ตัวบงชี้ และเกณฑการ

ประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี หวังเปนอยางยิ่งวาเกณฑฯ เลมนี้จะทําใหเกิดการ

สงเสริมและพัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยท่ีตอเนื่องแลยั่งยืนตอไป 

 

 

 

 

งานประกันคุณภาพการศึกษา 

 
 

ก 

 
 



สารบัญ 

 

 

คํานํา            ก 

 

สารบัญ            ข 

 

บทท่ี 1 การประกันคุณภาพการศึกษา ระดับอุดมศึกษา      1 

 

บทท่ี 2 การประกันคุณภาพการศึกษา ระดับอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี   12 

 

บทท่ี 3 นิยามศัพท          27 

 

บทท่ี 4 ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร     62 

 เกณฑการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ปการศึกษา 2563    

 เกณฑการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ตามรูปแบบของ AUN-QA    

 

บทท่ี 5 ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ            109 

 

บทท่ี 6  ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับมหาวิทยาลัย           138 

 

บทท่ี 7 แนวทางการวิเคราะหและสรุปผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน                   169 

 

บรรณานุกรม                  178 

 

ภาคผนวก                  179 

 

 

 

 

 

ข 

 
 



 

บทที่ 1 

การประกันคุณภาพการศึกษา ระดับอุดมศึกษา 

 

1. เหตุผลและความจําเปนของการประกันคุณภาพการศึกษา ระดับอุดมศึกษา 

1.1 ความจําเปนของการประกันคุณภาพการศึกษา 

   ภารกิจหลักท่ีมหาวิทยาลัยจะตองปฎิบัติ มี4ประการ คือ การผลิตบัณฑิต การวิจัย การใหบริการ

ทางวิชาการแกสังคม และการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม การดําเนินการตามภารกิจ ท้ัง 4 ประการดังกลาว

มีความสําคัญอยางยิ่งตอการพัฒนาประเทศ ท้ังระยะสั้นและระยะยาว ปจจุบันมีปจจัยภายในและภายนอกหลาย

ประการท่ีทําใหการประกันคุณภาพการศึกษาในระดับอุดมศึกษาเปนสิ่งจําเปนท่ีจะตองเรงดําเนินการปจจัย

ดังกลาว คือ 

   1) คุณภาพของมหาวิทยาลัยและบัณฑิตภายในประเทศท่ีมีแนวโนมแตกตางกันมากข้ึน ซ่ึงจะกอใหเกิด

ผลเสียแกสังคมโดยรวมของประเทศในระยะยาว 

2) ความทาทายของโลกาภิวัฒนตอการอุดมศึกษา ท้ังในประเด็นการบริการศึกษาขามพรมแดนและการ

เคลื่อนยายนักศึกษาและบัณฑิต การประกอบอาชีพของบัณฑิตในอนาคต อันเปนผลการรวมตัวของประเทศใน

ภูมิภาคอาเซียน ซ่ึงท้ังสองประเด็นตองการการรับประกันของคุณภาพการศึกษา 

3) มหาวิทยาลัยมีความจําเปนท่ีจะตองสรางความม่ันใจแกสังคมวาสามารถพัฒนาองคความรูและผลิต

บัณฑิต ตอบสนองตอยุทธศาสตรการพัฒนาประเทศใหมากข้ึน ไมวาจะเปนการสรางขีดความสามารถในการ

แขงขันระดับสากล การพัฒนาภาคการผลิตจริงท้ังอุตสาหกรรมและบริการ การพัฒนาอาชีพ คุณภาพความ

เปนอยูระดับทองถ่ินและชุมชน 

4) มหาวิทยาลัยจะตองใหขอมูลสาธารณะ (Public Information) ท่ีเปนประโยชนตอผูมีสวนไดสวนเสีย 

ท้ังนักศึกษา ผูจางงาน ผูปกครอง รัฐบาล และประชาชนท่ัวไป 

5) สังคมตองการระบบอุดมศึกษาท่ีเปดโอกาสใหผูมีสวนไดสวนเสียมีสวนรวม (Particitation) มีความ

โปรงใส (Transparency) และมีความรับผิดชอบซ่ึงตรวจสอบได (Accountabilty) ตามหลักธรรมาภิบาล 

6) พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 แกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2545 กําหนดให

มหาวิทยาลัยทุกแหงจัดใหมีระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน รวมถึงใหมีสํานักงานรับรองมาตรฐาน

และประเมินคุณภาพการศึกษา ทําหนาท่ีประเมินคุณภาพภายนอก โดยการประเมินผลการจัดการศึกษาของ

สถานศึกษา 

7) กระทรวงศึกษาธิการ ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา

แหงชาติ เม่ือวันท่ี 2 กรกฏาคม พ.ศ. 2552 และคณะกรรมการการอุดมศึกษาไดประกาศ แนวทางการปฎิบัติ

ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ เม่ือวันท่ี 16 กรกฏาคม พ.ศ. 2552 เพ่ือใหการจัด

การศึกษาระดับอุดมศึกษา เปนไปตามมาตรฐานการอุดมศึกษาและเพ่ือการประกันคุณภาพของบัณฑิตในแตละ

ระดับคุณวุฒิและสาขาวิชา 

  1 
 



 

8) กระทรวงศึกษาธิการ ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา เม่ือวันท่ี 24  

กุมภาพันธ 2554 เพ่ือเปนกลไกสงเสริมและกํากับใหสถาบันอุดมศึกษาจัดการศึกษาใหมีมาตรฐานตามประเภท

หรือกลุมสถาบันอุดมศึกษา 4 กลุม 

9) กระทรวงศึกษาธิการ ประกาศเกณฑมาตรฐานหลักสูตร พ.ศ. 2558  ระดับปริญญาตรี ระดับ

บัณฑิตศึกษา และแนวทางการบริหารเกณฑเพ่ือใหสอดคลองกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ 

ตลาดแรงงาน และความกาวหนาของศาสตรและเทคโนโลยี  รวมท้ังบริบททางสั งคมท่ีเปลี่ยนไป 

  10) กระทรวงศึกษาธิการ ประกาศกฎกระทรวงการประกันคุณภาพศึกษา พ.ศ. 2561 เม่ือวันท่ี 20 

กุมภาพันธ 2561 เพ่ือใหสถานศึกษาแตละแหงสามารถจัดระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา โดย

กําหนดมาตรฐานการศึกษาของมหาวิทยาลัยใหเปนไปตามกรอบมาตรฐานการศึกษาแตละระดับและประกาศ

กระทรวงศึกษาธกิารกําหนด 

11)  กระทรวงศึกษาธิการ ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานการอุดมึกษา พ.ศ. 2561 เม่ือ

วันท่ี 20 กรกฏาคม 2561 โดยใหยกเลิก ประกาศกฎกระทรวงศึกษาธิการฉบับเดิม ลงวันท่ี 7 สิงหาคม 2549 

เพ่ือเปนกลไกกํากับมาตรฐานระดับอุดมศึกษาจะไดใชเปนกรอบการดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา 

 

1.2 วัตถุประสงคของการพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา 

มหาวิทยาลัยราชภัฏรวมกับตนสังกัดจําเปนตองพัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพ

การศึกษาโดยมีวัตถุประสงค ดังนี้ 

1) เพ่ือใหมหาวิทยาลัยราชภัฏไดมีการพัฒนามุงสูวิสัยทัศนและยกระดับขีดความสามารถในการแขงขัน 

โดยระบบดังกลาวจะตองเปนไปตามเจตนารมณของ พรบ.การศึกษาแหงชาติ และเปนไปตามกรอบแผน

อุดมศึกษาระยะยาว มาตรฐานระดับชาติและนานาชาติ 

2) เพ่ือตรวจสอบและประเมินผลการดําเนินงาน ตั้งแตระดับคณะ หรือหนวยงานเทียบเทา และระดับ

มหาวิทยาลัยในภาพรวมตามระบบคุณภาพและกลไกท่ีมหาวิทยาลัยราชภัฏนั้น ๆ กําหนดข้ึน โดยวิเคราะห

เปรียบเทียบผลการดําเนินงานตามตัวบงชี้ในองคประกอบคุณภาพตาง ๆ วาเปนไปตามเกณฑ และไดมาตรฐาน 

3) เพ่ือใหคณะหรือหนวยงานเทียบเทา และมหาวิทยาลัยราชภัฏทราบสถานภาพของตนเอง อันจะนําไปสู

การกําหนดแนวทางในการพัฒนาคุณภาพไปสูเปาหมาย (Targets) และเปาประสงค (Goals) ท่ีตั้งไวตามจุดเนน

ของตนเอง 

4) เพ่ือใหไดขอมูลท่ีสะทอนจุดแข็ง จุดท่ีควรพัฒนา ตลอดจนขอเสนอแนะในการพัฒนาการดําเนินงาน 

เพ่ือนําไปปรับปรุงผลการดําเนินการในแตละระดับอยางตอเนื่อง เพ่ือยกระดับขีดความสามารถของมหาวิทยาลัย

ราชภัฏ  

2 
 



 

5) เพ่ือใหขอมูลสาธารณะท่ีเปนประโยชนตอผูมีสวนไดสวนเสีย ทําใหม่ันใจวามหาวิทยาลัยสามารถสราง

ผลผลิตทางการศึกษาท่ีมีคุณภาพและไดมาตรฐานตามกําหนด 

6) เพ่ือใหหนวยงานตนสังกัดของมหาวิทยาลัยราชภัฏ และหนวยงานท่ีเก่ียวของ มีขอมูลพ้ืนฐานท่ีจําเปน

สําหรับการสงเสริมสนับสนุนการจัดการอุดมศึกษาในแนวทางท่ีเหมาะสม 

 

2. กฎหมายท่ีเกี่ยวของกับการประกันคุณภาพการศึกษา 

2.1 พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 แกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2545  ท่ีเกี่ยวของ

การประกันคุณภาพการศึกษา ระดับอุดมศึกษา 

พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542  แกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2545 ไดกําหนด

จุดมุงหมายและหลักการของการจัดการศึกษาท่ีมุงเนนคุณภาพและมาตรฐาน โดยกําหนดรายละเอียดไวในหมวด 

6 มาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษา ซ่ึงประกอบดวย “ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน” 

และ “ระบบการประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอก” เพ่ือใชเปนกลไกในการผดุงรักษาคุณภาพและมาตรฐานของ

มหาวิทยาลัยราชภัฏ 

การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน เปนการสรางระบบและกลไกในการพัฒนา ติดตามตรวจสอบและ

ประเมินการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏใหเปนไปตามนโยบาย เปาหมายและระดับคุณภาพมาตรฐานท่ี

กําหนดโดยมหาวิทยาลัยราชภัฏและหรือหนวยตนสังกัด โดยหนวยงานตนสังกัดและมหาวิทยาลัยราชภัฏ

กําหนดใหมีระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน และใหถือวาการประกันคุณภาพการศึกษาภายในเปนสวน

หนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษาท่ีตองดําเนินการอยางตอเนื่อง มีการจัดทํารายงานประจําป ท่ีเปนรายงาน

ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในเสนอตอสภามหาวิทยาลัย หนวยงานตนสังกัด และหนวยงานท่ีเก่ียวของเพ่ือ

พิจารณาและเปดเผยตอสาธารณชนนําไปสูการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาและเพ่ือรองรับการประกัน

คุณภาพการศึกษาภายนอก 

การประกันคุณภาพการศึกษาภายนอก เปนการประเมินคุณภาพการศึกษาเพ่ือใหมีการติดตามและ

ตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏ โดยคํานึงถึงความมุงหมาย หลักการ และ

แนวทางการจัดการศึกษาในแตละระดับ 

 

2.2 พระราชบัญญัติการอุดมศึกษา พ.ศ. 2562   

พระราชบัญญัติการอุดมศึกษา พ.ศ. 2562  มาตรฐาน 64 กําหนดให การประเมินคุณภาพ

การศึกษาภายนอกอาจประเมินโดยหนวยงานตางประเทศท่ีไดรับการยอมรับอยางกวางขวาง หรืออาจประเมินโดย
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หนวยงานของรัฐ หนวยงานภาคเอกชน หรือหนวยงานในตางประเทศท่ีคณะกรรมการมาตรฐานการอุดมศึกษา

ประกาศกําหนดก็ได 

มหาวิทยาลัยราชภัฏอาจเสนอใหคณะกรรมการมาตรฐานการอุดมศึกษา ใหความเห็นชอบใหหนวยงาน

อ่ืนนอกจากท่ีกําหนดไวตามวรรคหนึ่งทําหนาท่ีประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอกก็ได 

 

2.3 กฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.2561 

ตามการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561 ลงวันท่ี 20 กุมภาพันธ พ.ศ.2561  ระบุวา “การ

ประกันคุณภาพการศึกษา” หมายความวา การประเมินผลและการติดตามตรวจสอบคุณภาพมาตรฐานการศึกษา

ของสถานศึกษาแตละระดับและประเภทการศึกษา โดยมีกลไกในการควบคุมตรวจสอบระบบการบริหารคุณภาพ

การศึกษาจัดข้ึน เพ่ือใหเกิดการพัฒนาและความเชื่อม่ันใหแกผูมีสวนเก่ียวของและสาธารณชนวาสถานศึกษานั้น

สามารถจัดการศึกษาไดอยางมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา และบรรลุเปาประสงคของหนวยงานตนสังกัดหรือ

หนวยงานท่ีกํากับดูแล รวมถึงใหสถานศึกษาแตละแหงจัดใหมีระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน

สถานศึกษา โดยกําหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาใหเปนไปตามมาตรฐานการศึกษาแตละระดับแตละ

ประเภทการศึกษาท่ีรัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการประกาศกําหนด พรอมท้ังจัดทําแผนพัฒนาการจัด

การศึกษาของสถานศึกษาท่ีมุงคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ติดตามผลการดําเนินการเพ่ือพัฒนา

สถานศึกษาใหมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา และจัดสงรายงานการประเมินตนเองใหแกหนวยงานตนสังกัด

หรือหนวยงานท่ีกํากับดูแลสถานศึกษาเปนประจําทุกปและใหหนวยงานตนสังกัดหรือหนวยงานท่ีกํากับดูแล

สถานศึกษาจัดสงรายงานดังกลาวพรอมกับประเด็นตางๆ ท่ีตองการใหมีการประเมินผลและการติดตามตรวจสอบ 

ซ่ึงรวบรวมไดจากหนวยงานท่ีเก่ียวของหรือจากผูมีสวนเสียกับสถานศึกษาแหงนั้น ใหแกสํานักงานเพ่ือใชเปน

ขอมูลและแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพการศึกษาตอไป 

2.4 ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานการศึกษาของชาติ พ.ศ. 2561 

มาตรฐานการศึกษาของชาติ มีจุดมุงหมายเพ่ือใหมหาวิทยาลัยทุกแหงยึดเปนแนวทางสําหรับการ

พัฒนาผูเรียนไปสูผลลัพธท่ีพึงประสงคของการศึกษา และใหหนวยงานตนสังกัดใชเปนเปาหมายในการจัด

การศึกษา โดยการกําหนดผลลัพธท่ีพึงประสงคของผูเรียนท่ีเหมาะสมตามชวงวัยในแตละระดับและประเภท

การศึกษา และใชเปนเปาหมายในการสนับสนุนมหาวิทยาลัยใหสามารถดําเนินการตางๆ ไดอยางสะดวกเพ่ือให

เกิดผลลัพธดังกลาว นอกจากนี้ ยังมีจุดมุงหมายเพ่ือใหทุกหนวยงานท่ีเก่ียวของในการจัดการศึกษาใชเปนแนวทาง

ในการสงเสริม การกํากับดูแล การตรวจสอบ การประเมินผล และการประกันคุณภาพการศึกษา 
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เปาหมายสําคัญของมาตรฐานการศึกษาของชาติในรูปแบบของผลลัพธท่ีพึงประสงคของการศึกษา คือ 

การใหอิสระมหาวิทยาลัย ในการจัดการศึกษาใหสอดคลองกับบริบทของมหาวิทยาลัยและตามความถนัดของ

ผูเรียน ท่ีสอดรับกับกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561 ซ่ึงกําหนดวา สถานศึกษาเปนผูจัดใหมี

ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน (การประเมินตนเอง) โดยกําหนดมาตรฐานการศึกษาของมหาวิทยาลัย

ใหเปนไปตามมาตรฐานของการศึกษาของแตละระดับและประเภทการศึกษา พรอมท้ังจัดทําแผนพัฒนา

มหาวิทยาลัยเพ่ือนําไปสูกรอบผลลัพธท่ีพึงประสงค ตามบริบทระดับและประเภทการศึกษาของมหาวิทยาลัย และ

ใหสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องคการมหาชน) ทําหนาท่ีประเมินภายนอกตาม

รายงานผลการประเมินตนเองของมหาวิทยาลัยและประเด็นอ่ืนๆ ผานหนวยงานตนสังกัด โดยมุงหมายใหเปนการ

ประเมินเพ่ือพัฒนา 

การจัดการศึกษาของชาติจะตองทําใหเกิดผลลัพธท่ีพึงประสงคซ่ึงเปนคุณลักษณะของผูเรียนอันเปนผลท่ี

เกิดจากการจัดการศึกษาตั้งแตการศึกษาระดับปฐมวัย การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน การอาชีวศึกษา จนถึงอุดมศึกษา 

ท้ังนี้มหาวิทยาลัยมีอิสระในการกําหนดแนวคิด ปรัชญา และการจัดการศึกษาใหเปนอัตลักษณและสอดคลองกับ

บริบทของมหาวิทยาลัยและตามความถนัดของผูเรียน หนวยงานตนสังกัดและหนวยงานท่ีเก่ียวของ ตองมีการ 

กํากับ ติดตาม ประเมินและพัฒนาคุณภาพของการจัดการศึกษาโดยมุงเนนความรับผิดชอบท่ีตรวจสอบได 

(Accountability) มีระบบการบริหารท้ังดานผูบริหารจัดการท้ังดานผูบริหาร ครู และบุคลากร หลักสูตรการเรียน

การสอน สื่อ เทคโนโลยีดิจิทัล ทรัพยากร สิ่งสนับสนุนการศึกษาและการประเมิน ตลอดจนระบบกลไกการพัฒนา

คุณภาพอยางตอเนื่องท่ีทําใหเกิดผลลัพธท่ีพึงประสงคท่ีเหมาะสมตามแตละระดับและประเภทการศึกษา และ

ผลลัพธท่ีพึงประสงคท่ีเหมาะสมตามแตละระดับแตละประเภทการศึกษา และผลลัพธท่ีสะสมท่ีครอบคลุมระดับ

และประเภทการศึกษาท่ีตอเนื่องกัน นอกจากนี้สถาบันผลิตและพัฒนาครูในฐานะกลไกสําคัญในการพัฒนาครู

ประจําการใหมีสมรรถนะทางวิชาชีพท่ีสอดคลองกับการจัดการเรียนรูยุคใหม เพ่ือผลลัพธท่ีพึงประสงคของ

การศึกษา 

ผลลัพธท่ีพึงประสงคของการศึกษา (Desired Outcomes of Education, DOE Thailand) หมายถึง 

คุณลักษณะของคนไทย 4.0 ท่ีตอบสนองวิสัยทัศนการพัฒนาประเทศสูความม่ันคง ม่ังค่ัง ยั่งยืน โดยคนไทย 4.0 

จะตองธํารงความเปนไทยและแขงขันไดในเวทีโลก นั่นคือ เปนคนดี มีคุณธรรม ยึดคานิยมของสังคมเปนฐานใน

การพัฒนาตนใหเปนบุคคลท่ีมีคุณลักษณะ 3 ดาน โดยเปนคุณลักษณะข้ันต่ําดังตอไปนี้ 

  1. ผูเรียนรู   

  เปนผูมีความเพียร ใฝเรียนรู และมีทักษะการเรียนรูตลอดชีวิตเพ่ือกาวทันโลกยุคดิจิทัลและโลกในอนาคต  

และมีสมรรถนะ (Compertency)  ท่ีเกิดจากความรู ความรอบรูดานตางๆ มีสุนทรียะ รักษและประยุกตใชภูมิ
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ปญญาไทย มีทักษะชีวิต เพ่ือสรางงานหรือสัมมาชีพ บนพ้ืนฐานของความพอเพียง ความม่ันคงในชีวิต และ

คุณภาพชีวิตท่ีดี ตอตนเอง ครอบครัว และสังคม 

2. ผูรวมสรางสรรคนวัตกรรม 

เปนผูมีทักษะทางปญญา ทักษะในศตวรรษท่ี 21 ความฉลาดดิจิทัล (Digital Interlligence) ทักษะการ

คิดสรางสรรค ทักษะขามวัฒนธรรม สมรรถนะการบูรณาการขามศาสตร และมีคุณลักษณะของความเปน

ผูประกอบการ เพ่ือรวมสรางสรรคและพัฒนานวัตกรรมทางเทคโนโลยีหรือสังคม เพ่ิมโอกาสและมูลคาใหกับ

ตนเอง และสังคม 

3. พลเมืองท่ีเขมแข็ง  

เปนผูมีความรักชาติ รักทองถ่ิน รูถูกผิด มีจิตสํานึกเปนพลเมืองไทยและพลโลก มีจิตอาสา มีอุดมการณ

และมีสวนรวมในการพัฒนาชาติ บนหลักการประชาธิปไตย ความยุติธรรม ความเทาเทียมเสมอภาค เพ่ือการจัด

ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดลอมท่ียั่งยืน และการอยูรวมกันในสังคมและประชาคมโลกอยางสันติ 

 

2.5 ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานการอุดมศึกษา พ.ศ.2561 

ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานการอุดมศึกษา พ.ศ.2561 ลงวันท่ี 20 กรกฎาคม 

พ.ศ.2561 ประกอบดวย มาตรฐาน 5 ดาน ดังนี้ 

1) มาตรฐานท่ี 1 ดานผลลัพธผูเรียน 

1.1) เปนบุคคลท่ีมีความรูความสามารถ และความรอบรูดานตางๆ ในการสรางสัมมาอาชีพความ

ม่ันคงและคุณภาพชีวิตของตนเอง ครอบครัว ชุมชน และสังคม มีทักษะการเรียนรูตลอดชีวิตโดยเปนผูมีคุณธรรม 

ความเพียร มุงม่ัน มานะ บากบั่น และยึดม่ันในจรรยาบรรณวิชาชีพ 

1.2) เปนผูรวมสรางสรรคนวัตกรรม มีทักษะศตวรรษท่ี 21 มีความสามารถในการบูรณาการ

ศาสตรตางๆ เพ่ือพัฒนาหรือแกไขปญหาสังคม มีคุณลักษณะความเปนผูประกอบการรูเทาทันการเปลี่ยนแปลง

ของสังคมและของโลก สามารถสรางโอกาสและเพ่ิมมูลคาใหกับตนเอง ชุมชน สังคม และประเทศ 

1.3) เปนพลเมืองท่ีเขมแข็ง มีความกลาหาญทางจริยธรรม ยึดม่ันในความถูกตองรูคุณคาและ

รักษความเปนไทย รวมมือรวมพลังเพ่ือสรางสรรคการพัฒนาและเสริมสรางสันติสุขอยางยั่งยืนท้ังในระดับ

ครอบครัว ชุมชน สงัคม และประชาคมโลก 

2) มาตรฐานท่ี 2 ดานการวิจัยและนวัตกรรม  

มหาวิทยาลัยมีผลงานวิจัยท่ีเปนการสรางและประยุกตใชองคความรูใหม สรางสรรคนวัตกรรม

หรือทรัพยสินทางปญญาท่ีเชื่อมโยงกับสภาพเศรษฐกิจ สังคม ศิลปวัฒนธรรมหรือสิ่งแวดลอมตามศักยภาพและอัต

ลกัษณของประเภทสถาบัน มีเครือขายความรวมมือระหวางสถาบันอุดมศึกษา องคกรภาครัฐและเอกชนท้ังในและ

ตางประเทศ ผลงานวิจัยและนวัตกรรมตอบสนองยุทธศาสตรชาติ ความตองการจําเปนของสังคม ชุมชน ภาครัฐ

และเอกชน และประเทศ ผลลัพธของการวิจัยและนวัตกรรมมีผลกระทบสูงตอการพัฒนาผูเรียน การสรางคุณภาพ

ชีวิต หรือการสรางโอกาสมูลคาเพ่ิม และขีดความสามารถของประเทศในการแขงขันระดับนานาชาติ 
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3) มาตรฐานท่ี 3 ดานการบริการวิชาการ 

มหาวิทยาลัยใหบริการวิชาการเหมาะสม สอดคลองกับบริบทและตอบสนองความตองการของ

ทองถ่ิน ชุมชน และสังคม ตามระดับความเชี่ยวชาญและอัตลักษณของประเภทสถาบัน โดยมีการบริหารความ

โปรงใส ชัดเจน และตรวจสอบได ผลลัพธของการบริการนําไปสูการเสริมสรางความเขมแข็งและความยั่งยืนของ

ผูเรียน ครอบครัว ชุมชน สังคม และประเทศชาติ 

4) มาตรฐานท่ี 4 ดานศิลปวัฒนธรรมและความเปนไทย 

   มหาวิทยาลัยมีการจัดการเรียนรู การวิจัย หรือการบริการวิชาการ ซ่ึงนําไปสูการสืบสานการ

สรางความรู  ความเขาใจในศิลปวัฒนธรรมท้ังของไทย และตางประเทศอยางเหมาะสม ตามศักยภาพและ       

อัตลักษณของประเภทสถาบัน ผลลัพธของการจัดการดานศิลปวัฒนธรรมทําใหเกิดความภาคภูมิใจในความเปน

ไทย หรือการสรางโอกาสและมูลคาเพ่ิมใหกับผูเรียน ชุมชน สังคม และประเทศชาต ิ

5) มาตรฐานท่ี 5 ดานการบริหารจัดการ 

5.1) มหาวิทยาลัยมีหลักสูตรและการจัดการเรียนรูท่ีเนนการพัฒนาผูเรียนรูเนนการพัฒนาเรียน

แบบบูรณาการเพ่ือใหมีคุณลักษณะอันพึงประสงค ตอบสนองยุทธศาสตรชาติและความตองการท่ีหลากหลายของ

ประเทศ ท้ังในดานเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดลอม โดยการมีสวนรวมของชุมชน สังคม สถานประกอบการท้ัง

ภาครัฐและภาคเอกชน 

   5.2) มหาวิทยาลัยมีการบริหารงานตามพันธกิจและวิสัยทัศนของมหาวิทยาลัย ตลอดจนมีการ

บริหารจัดการบุคลากรและทรัพยากรการเรียนรูเปนไปตามหลักธรรมาภิบาล คํานึงถึงความหลากหลายและความ

เปนอิสระทางวิชาการ มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ยืดหยุน คลองตัว โปรงใสและตรวจสอบได 

5.3) มหาวิทยาลัยมีระบบประกันคุณภาพ มีการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินและพัฒนาการจัด

การศึกษาระดับหลักสูตร ระดับคณะ และระดับสถาบัน ท่ีมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล มีการกํากับใหการจัด

การศึกษาและการดําเนินงานตามพันธกิจเปนไปตามกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษาอยางตอเนื่อง 

สอดคลองตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ และ

มาตรฐานอ่ืนๆ ท่ีกระทรวงศึกษาธิการกําหนด 

 

2.6 กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ป ฉบับท่ี 2 (พ.ศ.2551-2565) 

   กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ป ฉบับท่ี 2 (พ.ศ.2551-2565) ไดกําหนดแนวทางการพัฒนา

และแกไขปญหาอุดมศึกษาท่ีไรทิศทาง ซํ้าซอน ขาดคุณภาพ และขาดประสิทธิภาพ โดยใชกลไกการประเมิน

คุณภาพและมาตรฐานการศึกษาเปนกลไกในการดําเนินการ กลาวคือ ใหมีการสรางกลไกการประเมินคุณภาพและ

มาตรฐานการศึกษาตามพันธกิจของสถาบันในแตละกลุม ซ่ึงมีพ้ืนฐานท่ีบริการและจุดเนนระดับการศึกษาท่ี

หลากหลาย ท้ังการพัฒนาฐานราก สังคม เศรษฐกิจ รวมถึงการกระจายอํานาจในระดับทองถ่ิน การขับเคลื่อนภาค

การผลิตในชนบท ทองถ่ินและระดับประเทศ จนถึงการแขงขันในโลกาภิวัตน ซ่ึงระบบอุดมศึกษาแตละกลุมเหลานี้

จะนําไปสูการเปลี่ยนแปลงอุดมศึกษา และสงผลกระทบท่ีเปนประโยชนตอประเทศอยางมีนัยสําคัญ อาทิ สามารถ
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สรางความเปนเลิศไดตามพันธกิจของตัวเอง สามารถตอบสนองตอยุทธศาสตรการพัฒนาประเทศท่ีดีข้ึน สงผลเชิง

บวกตอการผลิต พัฒนาและการทํางานของอาจารย สามารถปรับจํานวนของบัณฑิตในสาขาท่ีเปนความตองการ

ของสังคม ลดการวางงาน โดยท่ีสถาบันอุดมศึกษาในกลุมเหลานี้มีกลไกรวมกันในการประกันคุณภาพ เพ่ือให

นักศึกษาตอยอด ถายโอนแลกเปลี่ยนกันไดระหวางกลุมและในระยะยาวการประกันคุณภาพควรนําไปสูระบบ

รับรองวิทยฐานะ (Accreditation) ท่ีนักศึกษาและสาธารณะใหความเชื่อถือ เปนฐานและเง่ือนไขในการจัดสรร

งบประมาณของรัฐ และการสนับสนุนจากภาคเอกชน รวมท้ังการโอนยายหนวยกิต 

 

3.การประกันคุณภาพการศึกษา 

การประกาศพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542 ทบวงมหาวิทยาลัยไดตระหนักถึงความสําคัญ

ของการประกันคุณภาพศึกษาและไดจัดทําประกาศทบวงมหาวิทยาลัยเรื่องนโยบายและแนวปฏิบัติในการประกัน

คุณภาพการศึกษา ระดับอุดมศึกษา มาตั้งแตป พ.ศ. 2539 เพ่ือเปนแนวทางในการประกันคุณภาพการศึกษาของ

มหาวิทยาลัยราชภัฏตามหลักการสําคัญ 3 ประการ คือ การใหเสรีภาพทางวิชาการ (Academic Freedom) 

ความมีอิสระในการดําเนินการ (Institutional Autonomy) และความพรอมท่ีจะรับการตรวจสอบคุณภาพจาก

ภายนอกตามหลักการของความรับผิดชอบท่ีตรวจสอบได (Accountability) ตอมา พ.ศ.2553 ไดระบุใหหนวยงาน

ตนสังกัดและสถานศึกษาจัดใหมีระบบประกันคุณภาพภายใน ประกอบกับพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ

กระทรวงศึกษาธกิาร พ.ศ. 2546 และกฎกระทรวงแบงสวนราชการกําหนดใหหนวยงานตนสังกัดมีหนาท่ีพิจารณา

เสนอนโยบาย แผนพัฒนา และมาตรฐานการอุดมศึกษาสอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติและ

แผนการศึกษาแหงชาติสนับสนุนทรัพยากร ติดตามตรวจสอบ และประเมินผลการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา 

โดยคํานึงถึงความเปนอิสระและความเปนเลิศทางวิชาการของสถานศึกษาระดับปริญญา ตามกฎหมายวาดวยการ

จัดตั้งสถานศึกษาแตละแหงและกฎหมายท่ีเก่ียวของ หนวยงานตนสังกัดจึงมีหนาท่ีรวมกับสถานศึกษาในการจัดให

มีระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

 

3.1 แนวทางการพัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 

3.1.1 ระบบการประกันคุณภาพการศึกษา 

ตามกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา ขอ 3 กําหนดใหสถานศึกษาแตละแหง

จัดใหมีระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา โดยการกําหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา

ใหเปนไปตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาใหเปนไปตามมาตรฐานการศึกษาแตละระดับและประเภท

การศึกษาท่ีรัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการประกาศกําหนด พรอมท้ังจัดทําแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของ

สถานศึกษาท่ีมุงคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาและดําเนินการตามแผนท่ีกําหนดไวจัดใหมีการประเมินผลและ

ตรวจสอบมาตรฐานการศึกษาภายในสถานศึกษา ติดตามผลการดําเนินการเพ่ือพัฒนาสถานศึกษาใหมีคุณภาพ

ตามมาตรฐานการศึกษา และจัดสงรายงานผลการประเมินตนเองใหแกหนวยงาน  ตนสังกัดหรือหนวยงานท่ีกํากับ

ดูแลสถานศึกษาเปนประจําทุกป 

8 
 



 

เพ่ือใหการดําเนินการประกันคุณภาพการศึกษาดังกลาวเปนไปอยางมีประสิทธิภาพใหหนวยงานตนสังกัด

หรือหนวยงานท่ีกํากับดูแลสถานศึกษา มีหนาท่ีในการใหคําปรึกษา ชวยเหลือ และแนะนําสถานศึกษา เพ่ือใหการ

ประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาพัฒนาอยางตอเนื่อง ดังนั้นระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน

ระดับอุดมศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏ จึงประกอบดวย การประกันคุณภาพระดับหลักสูตร ระดับคณะ และ

ระดับสถาบัน 

ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร มีการดําเนินการตั้งแตการควบคุมคุณภาพ 

การติดตามตรวจสอบคุณภาพ และการพัฒนาคุณภาพ การพัฒนาคุณภาพ การพัฒนาตัวบงชี้และเกณฑการ

ประเมินคุณภาพการศึกษา จะมุงไปท่ีระบบการประกันคุณภาพการศึกษามากกวาการประเมินคุณภาพเพ่ือให

สามารถสงเสริมสนับสนุน กํากับติดตามการดําเนินงานใหเปนไปตามท่ีกําหนด สะทอนการจัดการศึกษาอยางมี

คุณภาพ 

ระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ และระดับสถาบัน เปนการดําเนินการประกันคุณภาพ

การศึกษาภายในท่ีคณะและมหาวิทยาลัย พัฒนาระบบประกันคุณภาพ โดยยึดหลักเสรีภาพทางวิชาการและความ

มีอิสระในการดําเนินการของมหาวิทยาลัยราชภัฏ ซ่ึงจะประเมินตามระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายในท่ี

ตองการใหคณะและมหาวิทยาลัย พัฒนาตามศักยภาพและประเภทของกลุมสถาบันซ่ึงเปนการประเมินความ

เขมแข็งทางวิชาการ 

 

3.1.2 มาตรฐาน ตัวบงช้ี และเกณฑการประเมินคุณภาพ 

มาตรฐานท่ีเปนกรอบสําคัญในการดําเนินงานของมหาวิทยาลัย คือ มาตรฐานการอุดมศึกษา ใน

ขณะเดียวกันมหาวิทยาลัยราชภัฏตองดําเนินการใหเปนไปตามมาตรฐานและหลักเกณฑอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวของอีก

มากมาย เชน เกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ 

มาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา มาตรฐานเพ่ือการประเมินคุณภาพภายนอก หรือกรอบการปฏิบัติราชการตามมิติดาน

ตาง ๆ    

    กําหนดตัวบงชี้ เปน 2 ประเภท คือ ตัวบงชี้ เชิ ง คุณภาพและตัวบงชี้ เชิ งปริมาณ ดังนี ้

   1)  ตัวบงชี้เชิงคุณภาพจะระบุเกณฑมาตรฐานเปนขอๆ กําหนดเกณฑการประเมินตัวบงชี้เปน 5 

ระดับ มีคะแนนตั้งแต 1 ถึง 5 การประเมินเชิงคุณภาพนี้ จะมีท้ังการนับจํานวนขอและระบุวาผลการดําเนินงานได

ก่ีขอ ไดคะแนนเทาใด กรณีไมดําเนินการใด ๆ หรือดําเนินการไมครบท่ีจะได 1 คะแนน ใหถือวาได 0 คะแนน 

และการประเมินโดยกําหนดการใหคะแนนตามท่ีคณะหรือมหาวิทยาลัยไดดําเนินการและกรรมการประเมิน (Peer 

Review) จะพิจารณาผลการดําเนินการนั้นๆ รวมกันกอนท่ีจะบันทึกคะแนนโดยมีระดับคะแนนอยูระหวาง 0 – 5 

2)  ตัวบงชี้เชิงปริมาณอยูในรูปของรอยละหรือคาเฉลี่ย กําหนดเกณฑการประเมินเปนคะแนน

ระหวาง 1 ถึง 5 โดยเปนคาตอเนื่อง (มีจุดทศนิยม) สําหรับการแปลงผลการดําเนินงานตามตัวบงชี้ (ซ่ึงอยูในรูป

ของรอยละหรือคาเฉลี่ย) เปนคะแนน ทําโดยการเทียบบัญญัติไตรยางค โดยท่ีแตละตัวบงชี้จะกําหนดคารอยละ

หรือคาเฉลี่ยท่ีคิดเปนคะแนนเต็ม 5 ไว 
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มหาวิทยาลัยราชภัฏไดกําหนดใหมีระบบประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร ระดับคณะ

และระดับสถาบัน เพ่ือใหมหาวิทยาลัยราชภัฏนําไปใชเปนแนวทาง (Guideline) ในการจัดทําระบบการประกัน

คุณภาพภายในของแตละมหาวิทยาลัยตามความสมัครใจภายใตการกํากับ ดูแลของสภามหาวิทยาลัยโดยระบบ

ประกันคุณภาพการศึกษาภายในจะครอบคลุมพันธกิจหลัก 4 ประการ ของการอุดมศึกษาและพันธกิจดานการ

บริหารจัดการ ไดแก (1) พันธกิจดานการผลิตบัณฑิต (2) พันธกิจดานการวิจัย (3) พันธกิจดานการบริการวิชาการ 

(4) พันธกิจดานการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมและการบริหารจัดการ สําหรับการประกันคุณภาพการศึกษา

ระดับหลักสูตรจะเนนพันธกิจในดานการผลิตบัณฑิตเปนสําคัญ สวนพันธกิจดานอ่ืนๆ จะเปนการบูรณาการเขาไว

ดวยกัน หากเปนตัวบงชี้ในระดับคณะและสถาบันจะครอบคลุมพันธกิจหลักของการอุดมศึกษา รวมท้ังการบริหาร

จัดการไดท้ังหมดซ่ึงสามารถชี้วัดคุณลักษณะท่ีพึงประสงคตามมาตรฐานการอุดมศึกษา มาตรฐานและหลักเกณฑ

อ่ืนๆ ท่ีเก่ียวของกับพันธกิจเหลานั้นไดท้ังหมด ในบทท่ี 4 ถึงบทท่ี 6 ของคูมือฉบับนี้ จึงพัฒนาระบบการประกัน

คุณภาพภายในเพ่ือใหมหาวิทยาลัยราชภัฏนําไปเปนกรอบในการดําเนินการประกันคุณภาพการศึกษาภายในตั้งแต

ระดับหลักสูตร ระดับคณะ และระดับสถาบันการพัฒนาตัวบงชี้และเกณฑการประเมินจะมุงไปท่ีระบบการประกัน

คุณภาพการศึกษามากกวาการประเมินคุณภาพ เพ่ือใหสามารถสงเสริม สนับสนุน กํากับ ติดตามการดําเนินงานให

เปนไปตามท่ีกําหนด สะทอนการจัดการศึกษาอยางมีคุณภาพและตัวบงชี้ท่ีพัฒนาข้ึนควรเชื่อมโยงหรือเปนเรื่อง

เดียวกันกับการประเมินคุณภาพภายนอก โดยการประกันคุณภาพการศึกษาภายในเนนท่ีปจจัยนําเขา และ

กระบวนการ ซ่ึงภายใน  ตัวบงชี้ท่ีเปนกระบวนการใหสามารถสะทอนผลลัพธของการดําเนินการตามกระบวนการ

ดังกลาวดวย 

 

3.1.3  กลไกการประกันคุณภาพ 

ปจจัยสําคัญท่ีสงผลใหการประกันคุณภาพการศึกษาประสบความสําเร็จและพัฒนา

คุณภาพอยางตอเนื่อง คือ คณะกรรมการระดับนโยบายและผูบริหารสูงสุดของมหาวิทยาลัยท่ีจะตองให

ความสําคัญและกําหนดนโยบายการประกันคุณภาพการศึกษาท่ีชัดเจนและเขาใจรวมกันทุกระดับโดยมอบหมาย

ใหหนวยงานหรือคณะกรรมการรับผิดชอบในการติดตาม ตรวจสอบ ประเมิน และกระตุนใหเกิดการพัฒนา

คุณภาพอยางตอเนื่อง หนาท่ีสําคัญประการหนึ่งของคณะกรรมการหรือหนวยงานนี้ คือ การจัดระบบประกัน

คุณภาพพรอมท้ังกําหนดตัวบงชี้และเกณฑการประเมินคุณภาพท่ีเหมาะสมสําหรับคณะและสถาบัน ระบบประกัน

คุณภาพท่ีใชตองสามารถเชื่อมโยงใหเกิดคุณภาพของการปฏิบัติงาน ตั้งแตระดับบุคคล ระดับหลักสูตร ระดับคณะ 

ไปจนถึงระดับสถาบัน โดยอาจจําเปนตองจัดทําคูมือคุณภาพในแตละระดับเพ่ือกํากับการดําเนินงาน แตท่ีสําคัญ

คณะกรรมการหรือหนวยงาน ตองประสานงานและผลักดันใหเกิดระบบฐานขอมูลและสารสนเทศท่ีมีประสิทธิภาพ

ซ่ึงสามารถใชงานรวมกันไดในทุกระดับ 
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3.1.4  ระบบฐานขอมูลและระบบสารสนเทศ 

การวัดและวิเคราะหผลการดําเนินงานเปนสิ่งจําเปนในกระบวนการประกันคุณภาพการ

วัดและวิเคราะหผลการดําเนินการดําเนินงานจะไมสามารถทําไดอยางถูกตองและมีประสิทธิภาพหากปราศจาก

ฐานขอมูลและระบบสารสนเทศท่ีเปนจริง ถูกตองตรงกันทุกระดับตั้งแตระดับบุคคล ระดับหลักสูตร ระดับคณะ 

และระดับสถาบัน ตลอดจนเปนขอมูลท่ีสามารถเรียกใชไดอยางรวดเร็ว ดังนั้น ระบบสารสนเทศท่ีดีมีประสิทธิภาพ 

จึงเปนปจจัยสําคัญยิ่งท่ีจะสงผลตอความสําเร็จของการประกันคุณภาพการศึกษา และสงผลตอคุณภาพในทุก

ข้ันตอนการดําเนินงานตั้งแตการวางแผน การปฏิบัติงาน การตรวจสอบประเมิน ตลอดจนถึงการปรับปรุงและ

พัฒนา     
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บทที่ 2 

การประกันคุณภาพการศึกษา ระดับอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี 

 

2.1 บริบทของมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี 

มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรีเดิมคือ โรงเรียนฝกหัดครูสตรีอาชีวศึกษา สังกัดกรมอาชีวศึกษา  เปดทํา

การสอน เม่ือวันท่ี 8 กรกฎาคม พ.ศ. 2491 เพ่ือผลิตครูอาชีวศึกษา 

พ.ศ. 2519   ไดรับการยกฐานะใหเปนวิทยาลัยครู สามารถผลิตครูไดถึงระดับปริญญาตรี ตาม

พระราชบัญญัติวิทยาลัยครู พ.ศ. 2518 

พ.ศ. 2535   พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ 

พระราชทานนาม “สถาบันราชภัฏ” แทนวิทยาลัยครู เม่ือวันท่ี 14 กุมภาพันธ พ.ศ. 2535 

พ .ศ . 2547   พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภู มิพลอดุลยเดชทรงลงพระปรมาภิไธยใน

พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547    เปนผลทําใหสถาบันราชภัฏทุกแหงเปลี่ยนสถานภาพเปน

สถาบันอุดมศึกษาท่ีเปนนิติบุคคล สถาบันราชภัฏธนบุรี จึงเปน มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ตามพระราชบัญญัตินี้ 

โดยมีผลบังคับใชเม่ือวันท่ี 15 มิถุนายน พ.ศ. 2547 

พ.ศ.2548 ไดขยายการเปดสอนระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษาไปท่ีมหาวิทยาลัยราชภัฏ

ธนบุรี สมุทรปราการ ซ่ึงตั้งอยูท่ี ตําบลบางปลา อําเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ      

พ.ศ.2549  มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี พัฒนาหลักสูตรระดับปริญญาตรี และปริญญาโทข้ึนเองหลาย 

หลักสูตร และทําการปรับปรุงหลักสูตรสภาสถาบันราชภัฏเดิมใหเปนหลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี พ.ศ. 

2549 เพ่ือใหสอดคลองกับเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษาของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

พ.ศ. 2548 และใชเปดสอนตั้งแตปการศึกษา 2549 เปนตนไป    

พ.ศ. 2553 มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ไดลงนามความรวมมือกับมหาวิทยาลัย Yulin Normal 

University, Guangxi Normal University และ Guangxi University สาธารณรัฐประชาชนจีน   

พ.ศ. 2554 มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ไดลงนามความรวมมือกับมหาวิทยาลัย Yunnan College 

of Business Management สาธารณรัฐประชาชนจีน และ Thurgau University of Teacher Education 

สมาพันธรัฐสวสิ   

พ .ศ . 2555 มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี  ได ลงนามความร วมมือกับมหาวิทยาลัย Kunming 

University สาธารณรัฐประชาชนจีน และ National Kaohsiung University of Hospitality and Tourism ไต

หวัน    

พ.ศ. 2557 มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ไดลงนามความรวมมือกับมหาวิทยาลัย University of 

Miyazaki ญี่ปุน   
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พ.ศ. 2558 มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ไดลงนามความรวมมือทางวิชาการกับมหาวิทยาลัยในตาง

ประเทศ ดังนี้    

- Dali University, สาธารณรัฐประชาชนจีน    

- Zhejiang Yuexiu University of Foreign Languages, สาธารณรัฐประชาชนจนี    

- National Kaohsiung University of Hospitality and Tourism, ไตหวัน    

- National Pingtung University, ไตหวัน    

- Trans World University, ไตหวัน    

- National Taipei University of Technology (Taipei Tech), ไตหวัน    

- University Mahasaraswati Denpasar, อินโดนีเซีย    

- Technological University of the Philippines, ฟลิปปนส   

พ.ศ. 2559 มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ไดลงนามความรวมมือทางวิชาการกับมหาวิทยาลัยใน ตาง

ประเทศ ดังนี้    

- Mean Chey University, กัมพูชา    

- Thai Nguyen University, เวียดนาม    

- Hainan College of Foreign Studies, สาธารณรัฐประชาชนจีน    

- Yunnan College of Business Management, สาธารณรัฐประชาชนจีน    

- Kunming University, สาธารณรัฐประชาชนจีน    

- National Kaohsiung University of Hospitality and Tourism, ไตหวัน      

พ.ศ. 2560 มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ไดลงนามความรวมมือทางวิชาการกับมหาวิทยาลัยใน ตาง

ประเทศ ดังนี้    

- The National University of Laos, สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว    

- Zhejiang Yuexiu University of Foreign Languages, สาธารณรัฐประชาชนจีน    

- Nanchang Institute of Technology, สาธารณรัฐประชาชนจีน    

- Fu Zhou Chuangxin Vocational College, สาธารณรัฐประชาชนจีน   

พ.ศ. 2561 มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ไดลงนามความรวมมือทางวิชาการกับมหาวิทยาลัยใน ตาง

ประเทศ ดังนี้    

- University of Battambang, Cambodia, กัมพูชา    

- Guangxi Agricultural Vocational College of People’s Republic of China, สาธารณรัฐ

ประชาชนจีน   
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มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรีเปนสถาบันอุดมศึกษามีภาระหนาท่ีหลักในการจัดการศึกษา

ระดับอุดมศึกษาท่ีเนนคุณภาพ เพ่ือพัฒนาทรัพยากรมนุษยใหมีความงอกงามทางปญญา แสวงหาความรูอยาง

ตอเนื่อง เปนบัณฑิตคุณภาพ เปนนักวิชาชีพท่ีดี พัฒนาและสรางเสริมการวิจัยใหเปนเครื่องมือสําคัญ   ในการ

เรียนรู สรางองคความรู และพัฒนางานในหนาท่ี ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม และใหบริการทางวิชาการเพ่ือการ

เรียนรูในกลุมมหาวิทยาลัยท่ีเนนการผลิตบัณฑิตระดับปริญญาตรี โดยสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได

รับรองใหมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี กรุงเทพมหานครและสมุทรปราการ  เปนพ้ืนท่ีการจัดการศึกษาเดียวกัน 

 

วิสัยทัศน พันธกิจ อัตลักษณ เอกลักษณของมหาวิทยาลัย  

 

วิสัยทัศน 

มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรีเปนสถาบันท่ีผลิตบัณฑิตท่ีมีอัตลักษณ มีคุณภาพ มีสมรรถนะ และเปนสถาบัน

หลักบูรณาการองคความรูสูนวัตกรรมในการพัฒนาทองถ่ินเพ่ือสรางความม่ันคงใหกับประเทศ  

 

พันธกิจ 

 มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี มุงม่ัน 

1. ผลิตบัณฑิตใหมีคุณภาพ มีทัศนคติท่ีดี เปนพลเมืองดีในสังคม และมีสมรรถนะตามความตองการของ

ผูใชบัณฑิต 

2. พัฒนาทองถ่ินตามศักยภาพ สภาพปญหาและความตองการท่ีแทจริงของชุมชนโดยการถายทอดองค

ความรู เทคโนโลยี และนอมนําแนวพระราชดําริสูการปฏิบัติ 

3. สรางเครือขายความรวมมือกับทุกภาคสวนเพ่ือการพัฒนาทองถ่ิน และเสริมสรางความเขมแข็งของ

ผูนําชุมชนใหมีคุณธรรมและความสามารถในการบริหารงานเพ่ือประโยชนตอสวนรวม 

4. วิจัยสรางองคความรูและนวัตกรรมท่ีมีคุณภาพและไดมาตรฐานเปนท่ียอมรับ มุงเนนการบูรณาการ

เพ่ือนําไปใชประโยชนไดอยางเปนรูปธรรม 

5. ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม และสงเสริม สืบสานภูมิปญญาทองถ่ินและบูรณาการกับภูมิปญญาสากล 

6. บริหารจัดการทรัพยากรภายในมหาวิทยาลัยอยางมีประสิทธิภาพดวยหลักธรรมาภิบาล พรอมรองรับ

บริบทการเปลี่ยนแปลง เพ่ือใหเกิดการพัฒนาอยางตอเนื่องและยั่งยืน 
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อัตลักษณของนักศึกษา 

1. มีคุณลักษณะคนไทยท่ีพึงประสงค 4 ประการตามแนวพระราโชบาย 

- มีทัศนคติท่ีดีและถูกตอง 

- มีพ้ืนฐานชีวิตท่ีม่ังคงเขมแข็ง 

- มีอาชีพมีงานทํา 

- เปนพลเมืองดีมีวินัย 

2. มีจิตอาสา 

3. มีทักษะคอมพิวเตอรและภาษาอังกฤษ 

 

เอกลักษณของมหาวิทยาลัย 

1. พัฒนาครู/บุคลากรทางการศึกษา 

2. พัฒนาทองถ่ินโดยนอมนําแนวพระราชดําริสูการปฏิบัติ 

 

2.2 ยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยราชภัฏ เพ่ือการพัฒนาทองถิ่น ระยะ 20 ป (พ.ศ. 2560 – 2579) 

  มหาวิทยาลัยราชภัฏนอมนําพระราโชบายดานการศึกษาในการเปนมหาวิทยาลัยเพ่ือการพัฒนาโดยจัดทํา

ยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยราชภัฏเพ่ือการพัฒนาทองถ่ิน ระยะ 20 ป (พ.ศ. 2560 – 2579) ข้ึนมา   ตอมาไดมีการ

ทบทวนยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยราชภัฏเพ่ือการพัฒนาทองถ่ิน ระยะ 20 ป (พ.ศ. 2560 – 2579)  เม่ือวันท่ี 11 

ตุลาคม 2561 โดยการมีสวนรวมของมหาวิทยาลัยราชภัฏท้ัง 38 แหง เพ่ือใหการขับเคลื่อนยุทธศาสตร

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพ่ือการพัฒนาทองถ่ิน อยูบนฐานความรู ความเขาใจรวมกันท่ีประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัย

ราชภัฏ (ทปอ.มรภ.) จึงจัดทํายุทธศาสตรมหาวิทยาลัยราชภัฏ เพ่ือใหการดําเนินการของมหาวิทยาลัยราชภัฎตรง

ตามเจตนารมณของแผนยุทธศาสตรบนพ้ืนฐานศักยภาพและบริบทของแตละมหาวิทยาลัยราชภัฏนําไปสู

ผลสัมฤทธิ์ตามเปาหมายของยุทธศาสตร ประกอบดวย 4 ประเด็นยุทธศาสตร 

ประเด็นยุทธศาตรท่ี 1 การพัฒนาทองถ่ิน โดยการเนนใหชุมชนทองถ่ินไดรับการพัฒนาใน 4 ดาน คือ 

ดานเศรษฐกิจ ดานสังคม ดานสิ่งแวดลอม และดานการศึกษา 

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 2 การผลิตและพัฒนาครู มีเปาหมาย 3 ประการ คือ การผลิตบัณฑิตครูของ

มหาวิทยาลัยราชภัฏใหมีอัตลักษณและสมรรถนะเปนเลิศ เปนท่ีตองการของผูใชบัณฑิต การผลิตบัณฑิตครูของ

มหาวิทยาลัยราชภัฏสมบูรณดวยคุณลักษณะ 4 ประการ และถายทอด/บมเพาะใหศิษยแตละชวงวัยได และการ

ผลิตบัณฑิตครูของมหาวิทยาลัยราชภัฏท่ีเขาสูวิชาชีพไดรับเสริมสรรถนะเพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลง 
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ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 3 การยกระดับคุณภาพการศึกษา มีเปาหมาย 3 ประการ  คือ มหาวิทยาลัยราชภัฏ

มีความเปนเลิศในการสรางความม่ันคงใหกับประเทศดวยการบูรณาการองคความรูสูนวัตกรรมเพ่ือการพัฒนาเชิง

พ้ืนท่ี การยกระดับคุณภาพบัณฑิตใหเปนท่ีตองการของผูใชบัณฑิตดวยอัตลักษณ ดานสมรรถนะและคุณลักษณะ 4 

ประการ พรอมรองรับบริบทท่ีเปลี่ยนแปลง และอาจารยและบุคลากรทางการศึกษาทุกสาขาวิชาเปนมืออาชีพ มี

สมรรถนะเปนท่ียอมรับในระดับชาติและระดับนานาชาติ 

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 4 การพัฒนาระบบบริหารจัดการ มีเปาหมาย 2 ประการ คือ มหาวิทยาลัยราชภัฏ

ไดรับการยอมรับระดับชาติและระดับนานาชาติดานการเปนสถาบันดานการศึกษาเพ่ือทองถ่ินท่ีสรางความม่ันคง

ใหกับประเทศ และมหาวิทยาลัยราชภัฏมีระบบบริหารท่ีมีประสิทธิภาพและคลองตัว มุงเนนการสรางธรรมาภิบาล 

ความพรอมและความสามารถปรับตัวอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลกับสถานะมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ 

 

2.3 มาตรฐานการศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏ 

จากการประชุมคณะกรรมการจัดทํามาตรฐานการศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏ เม่ือวันจันทรท่ี 14 

มกราคม 2562 ท่ีผานมา มีวัตถุประสงคในการรวมกันจัดทํามาตรฐานการศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏซ่ึง

สอดคลองกับประกาศกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.2561 ท่ีกําหนดใหมหาวิทยาลัยสามารถ

จัดทํามาตรฐานการศึกษา และระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในของมหาวิทยาลัยนั้นโดยมาตรฐาน

การศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏ ประกอบดวย 5 มาตรฐาน ซ่ึงมีรายละเอียดดังนี้ 

มาตรฐานท่ี 1 ดานผลลัพธผูเรียน ประกอบไปดวยเกณฑมาตรฐาน 3 ขอ รายละเอียดดังนี ้

1.1 บัณฑิตท่ีสําเร็จการศึกษาจากหลักสูตรเปนผูสะทอนคุณภาพหลักสูตร และยึดม่ันในจรรยาบรรณ

วิชาชีพ ผูเรียนเกิดการเรียนรู มีทักษะการเรียนรูตลอดชีวิต และสามารถประยุกตใชความรูในการสรางสัมมาอาชีพ 

1.2 ผูเรียนเปนผูรวมสรางนวัตกรรม มีทักษะในศตวรรษท่ี 21 มีคุณลักษณะความเปนผูประกอบการ  

แ ล ะ มี ค ว า ม ส า ม า ร ถ ใ น ก า ร บู ร ณ า ก า ร ศ า ส ต ร ต า ง ๆ  เ พ่ื อ พั ฒ น า ห รื อ แ ก ไ ข ป ญ ห า สั ง ค ม 

  1.3 ผูเรียนเปนพลเมืองท่ีเขมแข็ง มีความกลาหาญทางจริยธรรม ยึดม่ันในความถูกตองรูคุณคาและรักษ

ความเปนไทย มีจิตอาสา มีทัศนคติท่ีดีตอบานเมือง และมีความจงรักภักดีตอสถาบันหลักของชาติ 

มาตรฐานท่ี 2 ดานการวิจัยและนวัตกรรม รายละเอียดดังนี ้

มหาวิทยาลัยมีผลงานวิจัย/นวัตกรรม ท่ีสรางองคความรูใหมหรือประยุกตใชองคความรูใหมเพ่ือ

สรางสรรคนวัตกรรมหรือทรัพยสินทางปญญา ซ่ึงเชื่อมโยงกับสภาพเศรษฐกิจ สังคม ศิลปวัฒนธรรมหรือ

สิ่งแวดลอม โดยการมีสวนรวมของชุมชนหรือเครือขายภายในประเทศหรือตางประเทศ ในการพัฒนางานวิจัย/

นวัตกรรม ตามศักยภาพและอัตลักษณของสถาบัน มีการตีพิมพเผยแพรผลงานวิจัย/นวัตกรรมในระดับชาติและ
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นานาชาติ มีผลงานวิจัย/นวัตกรรมท่ีนําไปใชในการพัฒนาผูเรียน ชุมชนนําผลงานวิจัย/นวัตกรรมไปใชประโยชน

พัฒนาตนเองได 

มาตรฐานท่ี 3 ดานการบริการวิชาการ รายละเอียดดังนี้ 

มหาวิทยาลัยใหบริการวิชาการท่ีเหมาะสม สอดคลองกับบริบท ปญหาและความตองการของ

ทองถ่ิน ชุมชน และสังคม ตามระดับความเชี่ยวชาญและอัตลักษณของมหาวิทยาลัย สรางเครือขายความรวมมือ

ท้ังภายในและภายนอกในการทํางาน รวมท้ังบูรณาการกับพันธกิจอ่ืนๆ ดวยความโปรงใส ชัดเจน และตรวจสอบ

ได เพ่ือใหชุมชนนําไปใชประโยชนไดอยางเปนรูปธรรม เปนผลกระทบเชิงบวก สรางคุณคา สามารถนําไป

ประยุกตใชเพ่ือพัฒนาผูเรียน ครอบครัว ทองถ่ิน ชุมชน สังคม และประเทศชาติไดอยางเขมแข็งยั่งยืน 

มาตรฐานท่ี 4 ดานศิลปวัฒนธรรมและความเปนไทย รายละเอียดดังนี้ 

มหาวิทยาลัยมีการดําเนินงานดานศิลปวัฒนธรรมและความเปนไทย โดยมีการบูรณาการกับการ

เรียนการสอน การวิจัย และการบริการวิชาการ ซ่ึงนําไปสูการสืบสานการสรางองคความรู ความเขาใจใน

ศิลปวัฒนธรรม ท้ังของไทยและตางประเทศ ตามศักยภาพและอัตลักษณของมหาวิทยาลัย ผลลัพธของการจัดการ

ดานศิลปวัฒนธรรมทําใหเกิดความภาคภูมิใจในความเปนไทยหรือสรางโอกาสและมูลคาเพ่ิมใหกับผูเรียน 

ครอบครัว ทองถ่ิน ชุมชน และประเทศชาติ 

มาตรฐานท่ี 5 ดานการบริหารจัดการ ประกอบไปดวยเกณฑมาตรฐาน 3 ขอ รายละเอียดดังนี้ 

  5.1 มหาวิทยาลัยมีหลักสูตรและการจัดการเรียนรูท่ีเนนการพัฒนาผูเรียนท่ีเนนการพัฒนาผูเรียน

แบบบูรณาการเพ่ือใหมีคุณลักษณะอันพ่ึงประสงค ตอบสนองยุทธศาสตรชาติ ยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยราชภัฏ 

และความตองการท่ีหลากหลายของประเทศ ท้ังในดานเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดลอม โดยการ   มีสวนรวมของ

ชุมชน สังคม สถานประกอบการ ท้ังภาครัฐและเอกชน 

5.2 มหาวิทยาลัยมีการบริหารงานตามพันธกิจและวิสัยทัศนของมหาวิทยาลัย ตลอดจนการ

บริหารจัดการบุคลากรและทรัพยากรการเรียนรูเปนไปตามหลักธรรมาภิบาล คํานึงถึงความหลากหลายและความ

เปนอิสระทางวิชาการ มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ยืดหยุน คลองตัว  โปรงใสและตรวจสอบได 

   5.3 มหาวิทยาลัยมีระบบประกันคุณภาพ มีการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินและพัฒนาการจัด

การศึกษาระดับหลักสูตร ระดับคณะ และระดับสถาบันท่ีมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล มีการกํากับใหการจัด

การศึกษาและการดําเนินงานตามพันธกิจเปนไปตามกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษาอยางตอเนื่อง

สอดคลองตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ และ

มาตรฐานอ่ืนๆ ท่ีหนวยงานตนสังกัดหรือกระทรวงศึกษาธิการกําหนด 

 

17 
 



 

2.4 การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ของมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.2562 

ในป พ.ศ. 2561 ท่ีประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ โดยอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏท่ัวประเทศ 

ไดตระหนักและเล็งเห็นถึงความสําคัญของการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษาของกลุม

มหาวิทยาลัยราชภัฏ ซ่ึงมีหนาท่ีในการผลิตบัณฑิตใหมีคุณภาพและสนองตอพระบรมราโชบายพระบาทสมเด็จพระ

ปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกลาเจาอยูหัว (รัชกาลท่ี 10) ท่ีกําหนดใหมหาวิทยาลัย

ราชภัฏเปนมหาวิทยาลัยเพ่ือการพัฒนาทองถ่ิน จึงเสนอใหมีการพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายในของ

กลุมมหาวิทยาลัยราชภัฏท่ีสงเสริมตอการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏและจากประกาศกฎกระทรวงการ

ประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561 ไดยกเลิกกฎกระทรวงวาดวยระบบหลักเกณฑ และวิธีการประกันคุณภาพ

การศึกษา พ.ศ. 2553 ใหมหาวิทยาลัยราชภัฏแตละแหงจัดใหมีระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน โดย

กําหนดมาตรฐานการศึกษาของมหาวิทยาลัยใหเปนไปตามมาตรฐานการศึกษาแตละระดับและประเภทการศึกษา

ท่ีรัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการและดําเนินการตามแผนท่ีกําหนดไว จัดใหมีการประเมินผลและตรวจสอบ

คุณภาพการศึกษาภายในมหาวิทยาลัยติดตามผลการดําเนินการ เพ่ือพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏใหมีคุณภาพตาม

มาตรฐานการศึกษา และจัดสงรายงานผลการประเมินตนเองใหแกหนวยงานตนสังกัดหรือหนวยงานท่ีกํากับดูแล

มหาวิทยาลัยราชภัฏเปนประจําทุกป 

จากกฎกระทรวงดังกลาว มหาวิทยาลัยราชภัฏไดรวมกันพัฒนามาตรฐานการศึกษาของมหาวิทยาลัย   

ราชภัฏ และพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ระดับคณะ และระดับมหาวิทยาลัย

ข้ึนโดยมีมหาวิทยาลัยราชภัฏเขารวมพัฒนา และไดเริ่มใชระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ตั้งแต           

ปการศึกษา 2562 เปนตนไป 

องคประกอบและตัวบงชี้ท่ีมหาวิทยาลัยราชภัฏพัฒนาข้ึน ครอบคลุมพันธกิจหลักของสถาบันอุดมศึกษา

ท้ัง 4 ดาน ซ่ึงทําการเพ่ิมเติมตัวบงชี้สอดคลองกับบริบทการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏ โดยกําหนด

องคประกอบดังนี้ 

การประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ประกอบดวย 6 องคประกอบ ไดแก องคประกอบท่ี 

1 การกํากับมาตรฐาน องคประกอบท่ี 2 บัณฑิต องคประกอบท่ี 3  นักศึกษา องคประกอบท่ี 4 อาจารย 

องคประกอบท่ี 5 หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผูเรียน และองคประกอบท่ี 6 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู 

ตัวบงชี้และเกณฑการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ครอบคลุมเรื่องการสงเสริมพัฒนา การวาง

ระบบกระบวนการจัดการเรียนการสอน จํานวนอาจารยตอนักศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา (โดยเฉพาะการคุม

วิทยานิพนธใหเปนไปตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตร) ผลงานทางวิชาการ ผลงานวิจัยของคณาจารย สื่ออุปกรณการ

เรียนการสอน หองสมุด และแหลงการเรียนการรูตางๆ การดําเนินการตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
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แหงชาติ รวมท้ังคุณภาพบัณฑิต ซ่ึงจะพิจารณาจากการมีงานทําหรือประกอบอาชีพอิสระ คุณภาพผลงานตีพิมพ

และเผยแพรของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา นอกจากนี้ยังเพ่ิมตัวบงชี้ท่ีใชวัดคุณภาพของการจัดการศึกษาใหแก

บัณฑิตโดยอางจากตัวบงชี้ของการประเมินของเครือขายการประกันคุณภาพมหาวิทยาลัยอาเซียน (AUN – QA) 

เพ่ือเปนการยกระดับคุณภาพการศึกษาใหสามารถทัดเทียมกับสากลได 

การประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะ ประกอบดวย 5 องคประกอบ ไดแก องคประกอบท่ี 1 

การผลิตบัณฑิต องคประกอบท่ี 2 การวิจัย องคประกอบท่ี 3 การบริการวิชาการ องคประกอบท่ี 4 ดาน

ศิลปวัฒนธรรมและความเปนไทย และองคประกอบท่ี 5 การบริหารจัดการ ตัวบงชี้และเกณฑการประกันคุณภาพ

การศึกษาภายในระดับคณะ ครอบคลุมการดําเนินงานของคณะเพ่ือสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนของแตะ

หลักสูตร รวมท้ังกิจกรรมนักศึกษา การบริการนักศึกษา การใหบริการทางวิชาการ การวิจัยการบริหารจัดการและ

การประกันคุณภาพของคณะ โดยเพ่ิมตัวบงชี้ท่ีสะทอนการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏท่ีเปนมหาวิทยาลัย

เพ่ือการพัฒนาทองถ่ินในองคประกอบท่ี 3 และองคประกอบท่ี 4 

การประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับมหาวิทยาลัย ประกอบดวย 5 องคประกอบ  ไดแก 

องคประกอบท่ี 1 การผลิตบัณฑิต องคประกอบท่ี 2 การวิจัย องคประกอบท่ี 3 การบริการวิชาการ องคประกอบ

ท่ี 4 ดานศิลปวัฒนธรรมและความเปนไทย องคประกอบท่ี 5 การบริหารจัดการ ตัวบงชี้และเกณฑการประกัน

คุณภาพการศึกษาภายในระดับมหาวิทยาลัย พิจารณาใหเปนไปตามมาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา ไดแก มาตรฐาน

ดานศักยภาพการศึกษาและความพรอมในการจัดการศึกษา ประกอบดวย ดานกายภาพ  ดานวิชาการ ดาน

การเงิน ดานการบริหารจัดการมาตรฐาน ดานการดําเนินการตามภารกิจของมหาวิทยาลัย ประกอบดวย ดานการ

ผลิตบัณฑิต ดานการวิจัย ดานการใหบริการทางวิชาการแกสังคม ดานการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม โดยเพ่ิม

ตัวบงชี้ท่ีสะทอนการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏท่ีเปนมหาวิทยาลัยเพ่ือการพัฒนาทองถ่ินในองคประกอบ

ท่ี 3 และองคประกอบท่ี 4 ท้ังนี้ ควรมุงเนนการประกันคุณภาพการดําเนินการของมหาวิทยาลัย เพ่ือสนับสนุนการ

จัดการเรียนการสอนของแตละคณะ โดยครอบคลุมในดานกายภาพการจัดการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ระดับ

คณะ และระดับมหาวิทยาลัย ใหไดขอมูลท่ีชี้ผลการบริหารจัดการหลักสูตรท่ีไดคุณภาพตามแนวทางและพัฒนา

คุณภาพตามเกณฑการอุดมศึกษาของแตละคณะ และภาพรวมของมหาวิทยาลัยราชภัฏ อันจะนําไปสูการกําหนด

แนวทางและพัฒนาคุณภาพตามเกณฑและมาตรฐานท่ีตั้งไวอยางตอเนื่อง เพ่ือจัดทํารายงานประจําปท่ีเปนรายงาน

ประเมินคุณภาพภายใน เสนอตอหนวยงานตนสังกัดทุกปการศึกษา ตลอดจนเพ่ือรองรับการติดตามตรวจสอบของ

หนวยงานท่ีเก่ียวของ รวมท้ังการสรางความม่ันใจตอสังคมในเรื่องคุณภาพบัณฑิต โดยผูเรียนมีงานทํา ผูเรียนมี

คุณภาพตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ และเพ่ือประกอบการพิจารณาข้ึนทะเบียนหลักสูตร

ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2552 อยางไรก็ตามระบบการประกันคุณภาพการศึกษา

19 
 



 

ภายในจะมุงเนนท่ีการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตรใหมีการดําเนินการพัฒนาคุณภาพ เพ่ือสราง

ความม่ันใจใหกับผูใชบัณฑิตและสงเสริมสนับสนุนกํากับติดตามคุณภาพและการพัฒนาคุณภาพ มีการควบคุม

คุณภาพในทุกข้ันตอนของการผลิตบัณฑิตโดยคณะกรรมการประจําคณะและคณะกรรมการระดับมหาวิทยาลัยใน

ทุกปการศึกษา มีความเชื่อมโยงกับระบบการประเมินคุณภาพภายนอก ท่ีจะมีการรับรองคุณภาพการศึกษา

ระดับชาติ รวมท้ังมีการประเมินคุณภาพเพ่ือใหไดขอมูลเชิงปริมาณ และเชิงคุณภาพท่ีสะทอนผลของการผลิต

บัณฑิตในแตละปการศึกษาเพ่ือสรางความเชื่อม่ันในคุณภาพของบัณฑิตท่ีสําเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏ 

 

2.5 การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี พ.ศ.2562 

 มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ไดตระหนักและเล็งเห็นถึงความสําคัญของการประกันคุณภาพการศึกษา

ภายใน ระดับอุดมศึกษา ไดมอบหมายใหงานประกันคุณภาพการศึกษาเปนหนวยงานรับผิดชอบการดําเนินงานดานการ

ประกันคุณภาพการศึกษา ปฏิบัติหนาที่พัฒนาระบบและกลไก แนวทางการสงเสริมระบบการประกันคุณภาพการศึกษาทั้ง

การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน และการประกันคุณภาพการศึกษาภายนอก รวมไปถึงการกํากับ ติดตาม ตรวจสอบ

และประเมินผลการประกันคุณภาพการศึกษาใหเปนไปตามเกณฑมาตรฐานการศึกษาภายในและภายนอก ตลอดไปจนถึง

การพัฒนาแนวทางการประสานงานและสนับสนุนใหทุกหนวยงานของมหาวิทยาลัยพัฒนาระบบการประกันคุณภาพ

การศึกษา ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ 

(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 มาตรฐานการศึกษาของชาติ พ.ศ. 2561 มาตรฐานการอุดมศึกษา พ.ศ. 2561 และกฎกระทรวงการ

ประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561 เพื่อใหการจัดทํามาตรฐาน ตัวบงชี้ และเกณฑการประกันคุณภาพการศึกษาของ

มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรีเปนไปดวยความเรียบรอยและเกิดประสิทธิภาพประสิทธิผลสูงสุดเพ่ือตอบโจทยการผลิต

บัณฑิตใหมีคุณภาพและสนองตอพระบรมราโชบายพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลง

กรณฯ พระวชิรเกลาเจาอยูหัว (รัชกาลท่ี 10) ท่ีกําหนดใหมหาวิทยาลัยราชภัฏเปนมหาวิทยาลัยเพ่ือการพัฒนา

ทองถ่ินโดยกําหนดมาตรฐานการศึกษาของมหาวิทยาลัยใหเปนไปตามมาตรฐานการศึกษาแตละระดับและประเภท

การศึกษาท่ีรัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการและดําเนินการตามแผนท่ีกําหนดไว จัดใหมีการประเมินผลและ

ตรวจสอบคุณภาพการศึกษาภายในมหาวิทยาลัยติดตามผลการดําเนินการ เพ่ือพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏใหมี

คุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา และจัดสงรายงานผลการประเมินตนเองใหแกหนวยงานตนสังกัดหรือหนวยงานท่ี

กํากับดูแลมหาวิทยาลัยราชภัฏเปนประจําทุกป 

  มาตรฐานการศึกษา ระบบและเกณฑการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ระดับคณะ 

และระดับมหาวิทยาลัย ของมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ปการศึกษา 2562 ท่ีพัฒนาข้ึนไดผานการเห็นชอบจากสภา

มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ครั้งท่ี 8/2562 เม่ือวันจันทรท่ี 5 สิงหาคม พ.ศ. 2562 ครอบคลุมพันธกิจหลักของ

สถาบันอุดมศึกษาท้ัง 4 ดาน และอัตลักษณของมหาวิทยาลัย ซ่ึงทําการเพ่ิมเติม ตัวบงชี้สอดคลองกับบริบทการ

ดําเนินงาน โดยกําหนดองคประกอบดังนี้ 
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การประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ประกอบดวย 6 องคประกอบ ไดแก องคประกอบท่ี 

1 การกํากับมาตรฐาน องคประกอบท่ี 2 บัณฑิต องคประกอบท่ี 3 นักศึกษา องคประกอบท่ี 4 อาจารย

องคประกอบท่ี 5 หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผูเรียน และองคประกอบท่ี 6 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู 

ตัวบงชี้และเกณฑการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ครอบคลุมเรื่องการสงเสริมพัฒนา การวาง

ระบบกระบวนการจัดการเรียนการสอน จํานวนอาจารยตอนักศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา (โดยเฉพาะการคุม

วิทยานิพนธใหเปนไปตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตร) ผลงานทางวิชาการ ผลงานวิจัยของคณาจารย สื่ออุปกรณการ

เรียนการสอน หองสมุด และแหลงการเรียนการรูตาง ๆ การดําเนินการตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ

ระดับอุดมศึกษาแหงชาติ รวมท้ังคุณภาพบัณฑิต ซ่ึงจะพิจารณาจากการมีงานทําหรือประกอบอาชีพอิสระ 

คุณภาพผลงานตีพิมพและเผยแพรของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา นอกจากนี้ยังเพ่ิมตัวบงชี้ท่ีใชวัดคุณภาพของ

การจัดการศึกษาใหแกบัณฑิตโดยอางจากตัวบงชี้ของการประเมินของเครือขายการประกันคุณภาพมหาวิทยาลัย

อาเซียน (AUN – QA) เพ่ือเปนการยกระดับคุณภาพการศึกษาใหสามารถทัดเทียมกับสากลได 

การประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะ ประกอบดวย 5 องคประกอบ ไดแก องคประกอบท่ี 1 

การผลิตบัณฑิต องคประกอบท่ี 2 การวิจัย องคประกอบท่ี 3 การบริการวิชาการ องคประกอบท่ี 4 

ศิลปวัฒนธรรมและความเปนไทย และองคประกอบท่ี 5 การบริหารจัดการ ตัวบงชี้และเกณฑการประกันคุณภาพ

การศึกษาภายในระดับคณะ ครอบคลุมการดําเนินงานของคณะเพ่ือสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนของแตะ

หลักสูตร รวมท้ังกิจกรรมนักศึกษา การบริการนักศึกษา การใหบริการทางวิชาการ การวิจัยการบริหารจัดการและ

การประกันคุณภาพของคณะ โดยเพ่ิมตัวบงชี้ท่ีสะทอนการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏท่ีเปนมหาวิทยาลัย

เพ่ือการพัฒนาทองถ่ินในองคประกอบท่ี 3 และองคประกอบท่ี 4 

การประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับมหาวิทยาลัย ประกอบดวย 5 องคประกอบ  ไดแก 

องคประกอบท่ี 1 การผลิตบัณฑิต องคประกอบท่ี 2 การวิจัย องคประกอบท่ี 3 การบริการวิชาการ องคประกอบ

ท่ี 4 ศิลปวัฒนธรรมและความเปนไทย องคประกอบท่ี 5 การบริหารจัดการ ตัวบงชี้และเกณฑการประกันคุณภาพ

การศึกษาภายในระดับมหาวิทยาลัย พิจารณาใหเปนไปตามมาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา ไดแก มาตรฐานดาน

ศักยภาพการศึกษาและความพรอมในการจัดการศึกษา ประกอบดวย ดานกายภาพ  ดานวิชาการ ดานการเงิน 

ดานการบริหารจัดการมาตรฐาน ดานการดําเนินการตามภารกิจของมหาวิทยาลัย ประกอบดวย ดานการผลิต

บัณฑิต ดานการวิจัย ดานการใหบริการทางวิชาการแกสังคม ดานการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม โดยเพ่ิมตัว

บงชี้ท่ีสะทอนการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏท่ีเปนมหาวิทยาลัยเพ่ือการพัฒนาทองถ่ินในองคประกอบท่ี 

3 และองคประกอบท่ี 4 ท้ังนี้ ควรมุงเนนการประกันคุณภาพการดําเนินการของมหาวิทยาลัย เพ่ือสนับสนุนการ

จัดการเรียนการสอนของแตละคณะ โดยครอบคลุมในดานกายภาพการจัดการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ระดับ
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คณะ และระดับมหาวิทยาลัย ใหไดขอมูลท่ีชี้ผลการบริหารจัดการหลักสูตรท่ีไดคุณภาพตามแนวทางและพัฒนา

คุณภาพตามเกณฑการอุดมศึกษาของแตละคณะ และภาพรวมของมหาวิทยาลัยราชภัฏ อันจะนําไปสูการกําหนด

แนวทางและพัฒนาคุณภาพตามเกณฑและมาตรฐานท่ีตั้งไวอยางตอเนื่อง เพ่ือจัดทํารายงานประจําปท่ีเปนรายงาน

ประเมินคุณภาพภายใน เสนอตอหนวยงานตนสังกัดทุกปการศึกษา ตลอดจนเพ่ือรองรับการติดตามตรวจสอบของ

หนวยงานท่ีเก่ียวของ รวมท้ังการสรางความม่ันใจตอสังคมในเรื่องคุณภาพบัณฑิต โดยผูเรียนมีงานทํา ผูเรียนมี

คุณภาพตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ และเพ่ือประกอบการพิจารณาข้ึนทะเบียนหลักสูตร

ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2552 อยางไรก็ตามระบบการประกันคุณภาพการศึกษา

ภายในจะมุงเนนท่ีการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตรใหมีการดําเนินการพัฒนาคุณภาพ เพ่ือสราง

ความม่ันใจใหกับผูใชบัณฑิตและสงเสริมสนับสนุนกํากับติดตามคุณภาพและการพัฒนาคุณภาพ มีการควบคุม

คุณภาพในทุกข้ันตอนของการผลิตบัณฑิตโดยคณะกรรมการประจําคณะและคณะกรรมการระดับมหาวิทยาลัยใน

ทุกปการศึกษา มีความเชื่อมโยงกับระบบการประเมินคุณภาพภายนอก ท่ีจะมีการรับรองคุณภาพการศึกษา

ระดับชาติ รวมท้ังมีการประเมินคุณภาพเพ่ือใหไดขอมูลเชิงปริมาณ และเชิงคุณภาพท่ีสะทอนผลของการผลิต

บัณฑิตในแตละปการศึกษา เพ่ือสรางความเชื่อม่ันในคุณภาพของบัณฑิตท่ีสําเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัย 

 

2.6 กระบวนการและวิธีดําเนินงาน/ดําเนินการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 

เพ่ือใหการประกันคุณภาพการศึกษาเกิดประโยชนจึงควรมีแนวทางการจัดกระบวนการประกันคุณภาพ

การศึกษาภายในตามวงจนคุณภาพ ประกอบดวย 4 ข้ันตอน คือ การวางแผน (Plan) การดําเนินงานและเก็บ

ขอมูล (Do) การประเมินคุณภาพ (Check/Study) และการเสนอแนวทางการปรับปรุง (Act) โดยมีรายละเอียด

ดังนี้ 

P = เริ่มกระบวนการวางแผนการประเมินตั้งแตตนปการศึกษา โดยนําผลการประเมินปกอนหนานี้มาใช

เปนขอมูลในการวางแผน โดยตองเก็บขอมูลตั้งแตตนปการศึกษา 

D = ดําเนินงานและเก็บขอมูลบันทึกผลการดําเนินงานตั้งแตตนปการศึกษา คือ เดือนแรกจนถึงเดือน

สุดทายของปการศึกษา 

C/S = ดําเนินการประเมินคุณภาพในระดับหลักสูตร ระดับคณะ และระดับสถาบัน เปนระยะอยาง

ตอเนื่อง 

A = วางแผนปรับปรุงและดําเนินการปรับปรุงตามผลการประเมิน โดยคณะกรรมการบริหารระดับ

หลักสูตร ระดับคณะ และระดับมหาวิทยาลัย โดยนําขอเสนอแนะและผลการประเมินของคณะกรรมการประเมิน

คุณภาพภายในมาวางแผนปรับปรุงการดําเนินงาน (รวมท้ังขอเสนอแนะของสภามหาวิทยาลัย) มาจัดทํา
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แผนปฏิบัติการประจําปและขอเสนอตั้งงบประมาณปถัดไป หรือจัดทําโครงการพัฒนาและเสนอใชงบประมาณ

กลางปหรืองบประมาณพิเศษก็ได 

 

วิธีดําเนนิงาน/ดําเนินการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน กําหนดไว ดังนี้ 

1. มหาวิทยาลัยกําหนดนโยบายและวางแผนการประกันคุณภาพการศึกษาภายในประจําปการศึกษา 

2. มหาวิทยาลัยเก็บขอมูลระยะ 12  เดือน ตามตัวบงชี้ท่ีไดประกาศใชบนระบบ CHE QA Online และ

ใหมีการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในเปนประจําทุกป ท้ังระดับหลักสูตร ระดับคณะ และระดับมหาวิทยาลัย 

3. หลักสูตรเตรียมการประเมินตนเองระดับหลักสูตรและจัดทํารายงานการประเมินตนเองระดับหลักสูตร

ผานระบบ CHE QA Online 

4. คณะหรือหนวยงานเทียบเทานําผลการประเมินระดับหลักสูตรมาจัดทํารายงานการประเมินตนเอง

ระดับคณะ 

5. คณะหรือหนวยงานเทียบเทานําผลการประเมินตนเองบนระบบ CHE QA Online และยืนยันผลการ

ประเมินหลักสูตรท่ีไดรับการประเมินแลว 

6. มหาวิทยาลัยนําผลการประเมินระดับหลักสูตร ผลการประเมินระดับคณะมาจัดทํารายงานการประเมิน

ตนเองระดับมหาวิทยาลัย 

7. มหาวิทยาลัยประเมินตนเองบนระบบ CHE QA Online และยืนยันผลการประเมินตนเองระดับ

หลักสูตร ระดับคณะ พรอมนําผลการประเมินเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาวางแผนมหาวิทยาลัยในป

การศึกษาตอไป 

8. ผูบริหารของมหาวิทยาลัยนําผลการประเมินและขอเสนอแนะของคณะกรรมการประเมินคุณภาพ

ภายในท่ีมหาวิทยาลัยแตงตั้ง (รวมท้ังขอเสนอแนะของสภามหาวิทยาลัย) มาวางแผนปรับปรุงการดําเนินงาน

แผนปฏิบัติการประจําป และแผนกลยุทธ 

9. สงรายงานประจําปท่ีเปนรายงานการประเมินคุณภาพภายใน ผานระบบ CHE QA Online ภายใน 

120 วัน นับจากสิ้นปการศึกษา 

มหาวิทยาลัยตองมีการประเมินตนเองตามตามตัวบงชี้และเกณฑการประกันคุณภาพภายในทุกป

การศึกษา ท้ังระดับหลักสูตร ระดับคณะ และระดับสถาบัน ตามลําดับ โดยมหาวิทยาลัยราชภัฏเปนผูตั้ง

คณะกรรมการประเมิน และสงผลการประเมินใหหนวยงานตนสังกัดทราบผานระบบขอมูลดานการประกัน

คุณภาพ (CHE QA Online) ท้ังนี้ คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในระดับหลักสูตร 1 ชุด อาจประเมินได
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มากกวาหนึ่งหลักสูตรหากเปนหลักสูตรในสาขาวิชาเดียวกัน เชน หลักสูตรสาขาวิชาเดียวกันท้ังในระดับปริญญา

ตรีและบัณฑิตศึกษา 

สําหรับแนวทางการดําเนินการประกันคุณภาพภายในระดับหลักสูตร มหาวิทยาลัยตองดําเนินการเปน

ประจําทุกป โดยหลักสูตรสามารถแตงต้ังอาจารยประจําหลักสูตร หรือผูประเมินคุณภาพการศึกษาภายในของ

มหาวิทยาลัย หรือผูทรงคุณวุฒิท่ีข้ึนทะเบียนของมหาวิทยาลัยราชภัฏ และเปนคนกาวทัน ความทันสมัยของ

หลักสูตรมาประเมินหลักสูตร และรายงานผานระบบ CHE QA Online 

  ในกรณีตองการเผยแพรหลักสูตรท่ีมีคุณภาพและมาตรฐานกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา

แหงชาติ พ .ศ .2552 องคประกอบของคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร              

ใหดําเนินการตามหลักเกณฑท่ีคณะกรรมการมาตรฐานการอุดมศึกษา กําหนดไวดังนี้ 

  - ผูประเมินคุณภาพภายในจํานวนอยางนอย 3 คน ซ่ึงมีคุณวุฒิตรงหรือสัมพันธกับสาขาวิชาหนึ่งท่ีขอรับ

การประเมิน โดยเกินกวาก่ึงหนึ่งเปนผูทรงคุณวุฒิภายนอกมหาวิทยาลัย และอยางนอยหนึ่งคนของผูทรงคุณวุฒิ

ภายนอกนั้นตรงมีคุณวุฒิตรงกับสาขาวิชาท่ีขอรับการประเมิน ท้ังนี้ประธานกรรมการตองเปนผูทรงคุณวุฒิจาก

ภายนอกมหาวิทยาลัย 

- คณะกรรมการทุกคนตองเปนผูท่ีข้ึนทะเบียนผูประเมินคุณภาพภายในระดับหลักสูตรของสํานักงาน

คณะกรรมการการอุดมศึกษา 

คุณสมบัติเฉพาะของคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตรของแตละระดับการศึกษาเปน

ดังนี้ 

- ระดับปริญญาตรี คณะกรรมการมีคุณวุฒิปริญญาโทข้ึนไปหรือดํารงตําแหนงทางวิชาการระดับผูชวย

ศาสตราจารยข้ึนไป 

- ระดับปริญญาโท คณะกรรมการมีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือดํารงตําแหนงทางวิชาการระดับรอง

ศาสตราจารยข้ึนไป 

- ระดับปริญญาเอก คณะกรรมการมีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือดํารงตําแหนงวิชาการระดับศาสตราจารยข้ึน

ไป 

ในกรณีท่ีประสงคนําผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษา ในระดับมหาวิทยาลัยไปใช

ในการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของมหาวิทยาลัยของสํานักงาน

คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ องคประกอบของคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน

ระดับอุดมศึกษา ระดับมหาวิทยาลัย กําหนดไวดังนี้ 

- ผูทรงคุณวุฒิ จํานวนอยางนอย 5 คน ท้ังนี้ ข้ึนอยูกับขนาดของมหาวิทยาลัย 
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- ประธานกรรมการประเมินฯ เปนผูประเมินจากภายนอกมหาวิทยาลัยท่ีข้ึนทะเบียนประธาน

คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

- กรรมการประเมินฯ เปนผูประเมินจากภายนอกมหาวิทยาลัยท่ีผานการฝกอบรมหลักสูตรผูประเมินของ 

สกอ. อยางนอยรอยละ 50 สวนผูประเมินจากภายในมหาวิทยาลัยตองผานการฝกอบรมหลักสูตรของผูประเมิน

ของ สกอ .  หรือท่ีสถาบันจัดฝกอบรมให โดยใชหลักสูตรของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

คุณสมบัติเฉพาะของคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน ระดับสถาบัน เปนตนดังนี้ 

 

  1) ประธานกรรมการ 

- ผูท่ีเปนหรือเคยเปนผูบริหารระดับคณบดีหรือเทียบเทาข้ึนไปและมีประสบการณเปนผูประเมินคุณภาพ

การศึกษาระดับอุดมศึกษา ในระดับคณะหรือเทียบเทา หรือ 

- ผูท่ีมีตําแหนงทางวิชาการระดับผูชวยศาสตราจารยข้ึนไป และมีประสบการณเปนผูประเมินคุณภาพ

การศึกษาระดับอุดมศึกษา ในระดับคณะหรือเทียบเทาข้ึนไป หรือ  ผูท่ีสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

พิจารณาแลววามีความเหมาะสม 

2) กรรมการ 

- กรณีเปนอาจารย ตองทําหนาท่ีเปนอาจารยประจํามาแลวไมนอยกวา 2 ป 

- กรณีเปนฝายสนับสนุน ตองทําหนาท่ีในระดับผูอํานวยการหนวยงานข้ึนไปมาแลวไมนอยกวา 2 ป 

 

หมายเหตุ 

1. แนวทางการดําเนินงานสําหรับหลักสูตรท่ีขอปดดําเนินการ หรืองดรับนักศึกษา หรือไมมีนักศึกษามา

สมัครเรียนท่ีกําหนดไว คือ กรณีหลักสูตรท่ีสภามหาวิทยาลัยเห็นชอบ/อนุมัติใหปดดําเนินการตองแจงให สกอ.

รับทราบ หากหลักสูตรยังมีนักศึกษาคงคางอยู อาจารยประจําหลักสูตรดังกลาวยังตองทําหนาท่ีอาจารยประจํา

หลักสูตรตอไปและจัดการเรียนการสอนจนกวานักศึกษาคนสุดทายจะสําเร็จการศึกษา ท้ังนี้สถาบันอุดมศึกษายัง

ตองดําเนินการประเมินการประเมินตนเองระดับหลักสูตรเปนประจําทุกป โดยประเมินองคประกอบท่ี 1 การ

กํากับมาตรฐาน และองคประกอบท่ีเก่ียวของ เฉพาะตัวบงชี้ท่ีมีการดําเนินการ เพ่ือนําผลท่ีไดมาประกอบการ

พิจารณาปรับปรุงกระบวนการหรือพิจารณาดําเนินการอ่ืน ๆ ตอไป โดยคํานึงถึงประโยชนจากการประเมิน เพ่ือให

เกิดการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานของหลักสูตรเปนสําคัญ อนึ่งการประเมินตนเองดังกลาวเปนการดําเนินการ

ภายในของหลักสูตร คณะ หรือมหาวิทยาลัย โดยรายงาน   ผลการดําเนินงานของหลักสูตรเฉพาะตัวบงชี้ท่ีมีการ

25 
 



 

ดําเนินงานในการคํานวณคาคะแนนของหลักสูตรใหคิดเฉพาะตัวบงชี้ท่ีมี การประเมินเทานั้น และดําเนินการผาน

ระบบ CHE QA Online 

2. หลักในการพิจารณาสําหรับตัวบงชี้การประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตรท่ีเปน  ตัวบงชี้

กระบวนการ (3.1, 3.2, 4.1, 5.1, 5.2, 5.3, และ 6.1) 

การพิจารณาตัดสินผลการประเมินตัวบงชี้เชิงคุณภาพในระดับหลักสูตรท่ีเนนกระบวนการ เพ่ือใหผู

ประเมินนําไปใชในการตัดสินผลการประเมินใหเปนมาตรฐานเดียวกัน ใหยึดหลักการ คือ หลักสูตรควรกําหนด

ผลลัพธซ่ึงแสดงคุณภาพท่ีตองการจากกระบวนการท่ีไดออกแบบ โดยอธิบายวิธีการดําเนินงานท่ีนําไปสูผลลัพธท่ี

ตองการ มีการทบทวน/ประเมิน/ศึกษา ผลการดําเนินงานท่ีเทียบกับผลลัพธท่ีกําหนด หากหลักสูตรไมไดผลลัพธ

ตามท่ีตองการ ใหอธิบายวามีการปรับปรุงวิธีการทํางานอยางไร เพ่ือนําไปสูผลลัพธท่ีตองการ (หมายเหตุ : ให

พิจารณาผลการดําเนินงานในภาพรวม ไมควรพิจารณาแตละประเด็นยอย และกรณีจะใหคะแนนระดับ 4 หรือ 5 

ตองมีคําอธิบายท่ีเห็นเปนรูปธรรม) 
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บทที่ 3  

นิยามศัพท 

กรณีศึกษา หมายถึง งานเขียนท่ีเกิดจากการศึกษาบุคคลหรือสถาบัน (หนวยงานภาครัฐ ภาคเอกชน 

รัฐบาล ฯลฯ) ศึกษาเหตุการณ การบริหารจัดการ คดี หรือกรณีเกิดข้ึนจริงมาจัดทําเปนกรณีศึกษา เพ่ือใชในการ

เรียน (Teaching Case Study) ท้ังนี้ โดยเปนการรวบรวมขอมูลและวิเคราะหตามหลักวิชาการถึงสาเหตุของ

ปญหา และปจจัยอ่ืน ๆ นํามาประกอบการตัดสินใจ และกําหนดทางเลือกในการแกปญหาตามหลักวิชาหรือทํา

ขอเสนอในการพัฒนาองคกร หรือเพ่ือใหเกิดความเขาใจในพฤติกรรมของบุคคลหรือพฤติกรรมขององคกรเพ่ือ

กระตุนใหผูเรียน คิดวิเคราะห หาเหตุผล และแนวทางในการตัดสินใจตามหลักวิชาการ หรือเพ่ือวิเคราะห

ขอเท็จจริง และการใชดุลยพินิจตัดสินใจคดีนั้นๆ 

 

กรอบอางอิงความสามารถทางภาษาอังกฤษท่ีเปนสากล (The Common European Framework 

of Reference for Languages: CEFR) หมายถึง กรอบอางอิงความสามารถทางภาษาอังกฤษท่ีเปนสากลท่ี

มุงเนนในการพัฒนาทักษะการใชภาษา (English Proficiency) ไดแบงความสามารถทางภาษาอังฤษออกเปน 6 

ระดับ ดังนี้ 

 

ระดับ คําอธิบาย 

A1 ผูเรียนสามารถใชและเขาใจประโยคงายๆ ในชีวิตประจําวัน สามารถแนะนําตัวเอง ผูอ่ืน ท้ังยัง

สามารถตั้งคําถามเก่ียวกับบุคคลอ่ืนได เชน เขาอยูไหน รูจักใครบาง มีอะไรบางและตอบคําถาม

เหลานี้ได ท้ังยังสามารถเขาใจบทสนทนาเม่ือคูสนทนาพูดชาชัดเจน 

A2 ผูเรียนสามารถใชและเขาใจประโยคในชีวิตประจําวันในระดับกลาง เชน ขอมูลเก่ียวกับ

ครอบครัว  การจับจายใชสอย สถานท่ี ภูมิศาสตร การทํางาน และสามารถสื่อสารในประโยคใน

การแลกเปลี่ยนขอมูลท่ัวไป และการใชชีวิตประจําวัน สามารถบรรยายความฝน ความคาดหวัง 

ประวัติ สิ่งแวดลอม และสิ่งอ่ืน ๆ ท่ีจําเปนตองใช 

B1 ผูเรียนสามารถพูด เขียน และจับใจความสําคัญของขอความท่ัวๆ ไปได เม่ือเปนหัวขอท่ีคุนเคย 

หรือสนใจ เชน การทํางาน โรงเรียน เวลาวาง ฯลฯ สามารถจัดการกับสถานการณตางๆ ท่ี

เกิดข้ึนระหวางการเดินทางในประเทศท่ีใชภาษาได สามารถบรรยายประสบการณ เหตุการณ 

ความฝน ความหวัง พรอมใหเหตุผลสั้นๆ ใด 

B2 ผูเรียนมีความสามารถในการใชภาษาในระดับดี สามารถใชภาษา พูดและเขียนไดแทบทุกเรื่อง 

อยางถูกตองคลองแคลวข้ึน รวมท้ังสามารถจะอานและทําความเขาใจบทความท่ีมีเนื้อมากข้ึน

ได 
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ระดับ คําอธิบาย 

C1 ผูเรียนสามารถเขาใจขอความยาวๆ ท่ีซับซอนในหัวขอท่ีหลากหลาย และเขาใจความแฝงได 

สามารถแสดงความคิด ความรูสึกของตนไดอยางเปนธรรมชาติ โดยไมตองหยุดคิดหาคําศัพท 

สามารถใชภาษาท้ังในดานสังคมการทํางานหรือดานการศึกษาไดอยางมีประสิทธิภาพ สามารถ

พูดและเขียนขอความท่ีซับซอนไดอยางชัดเจนและถูกตองตามโครงสรางไวยากรณ พรอมท้ัง

สามารถใชคําเชื่อมประโยคไดอยางถูกตอง 

 

C2 ผูเรียนมีความสามารถในการใชภาษาไดอยางดีเยี่ยมใกลเคียงเจาของภาษา สามารถใชภาษา

มาตรฐานไดอยางสละสวย ถูกตองตามจุดประสงคท่ีจะสื่อสารไดดี สามารถอานบทความท่ีเปน

ภาษาตนฉบับ (โดยเฉพาะอยางยิ่งดานวรรณกรรม) ไดเขาใจ สามารถและเลือกใชภาษาสําหรับ

พูดและเขียนไดอยางเหมาะสม 
 

 ท้ังนี้ สามารถสรุปเปนตารางเปรียบเทียบกรอบความสามารถทางภาษาอังกฤษท่ีเปนสากล (The 

Common European Framework of Reference for Languages: CEFR) ตามประกาศของ

กระทรวงศึกษาธกิาร ตามระดับการศึกษา ดังนี้ 
 

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.ตรี 

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 ชุมชนหรือหนวยงานหรือสถาบันภายนอกมหาวิทยาลัย ท่ีเปนเปาหมายหลักในการ

ใหบริการวิชาการของมหาวิทยาลัย เพ่ือใหหนวยงานดังกลาวเกิดการพัฒนาข้ึน อันเปนผลจากการใหบริการ

วิชาการของมหาวิทยาลัย 

การจัดการความรู (Knowledge Management : KM) หมายถึง การรวบรวมองคความรูท่ีมีอยูในองคกรซ่ึง

กระจัดกระจายอยูในตัวบุคคลหรือเอกสารมาพัฒนาใหเปนระบบเพ่ือใหทุกคนในองคกรสามารถเขาถึงความรูและ

พั ฒ น า ต น เ อ ง ใ ห เ ป น ผู รู ร ว ม ท้ั ง ป ฏิ บั ติ ง า น ไ ด อ ย า ง มี ป ร ะ สิ ท ธิ ภ า พ อั น จ ะ ส ง ผ ล ใ ห อ ง ค ก ร 

มีความสามารถในเชิงแขงขันสูงสุดโดยท่ีความรูมี 2 ประเภทคือ 
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1. ความรูท่ีฝงอยูในคน (Tacit Knowledge) เปนความรูท่ีไดจากประสบการณพรสวรรคหรือสัญชาติ

ญาณของแตละบุคคลในการทําความเขาใจในสิ่งตาง ๆ เปนความรูท่ีไมสามารถถายทอดออกมาเปนคําพูดหรือลาย

ลักษณอักษรไดโดยงายเชนทักษะในการทํางานงานฝมือหรือการคิดเชิงวิเคราะหบางครั้งจึงเรียกวาเปนความรูแบบ

นามธรรม 

2. ความรูท่ีชัดแจง (Explicit Knowledge) เปนความรูท่ีสามารถรวบรวมถายทอดไดโดยผานวิธีตางๆเชน 

การบั นทึกเป นลายลั กษณ อั กษรทฤษฎี คู มื อต าง  ๆ  และบางครั้ ง เรี ยกว า เป นความรู แบบรู ปธรรม 

นพ.วิจารณ พานิช ไดใหความหมายของคําวา “การจัดการความรู” คือเครื่องมือเพ่ือการบรรลุเปาหมายอยางนอย 4 

ประการไปพรอม ๆ กัน ไดแก บรรลุเปาหมายของงาน บรรลุเปาหมายการพัฒนาคน บรรลุเปาหมายการพัฒนาองคกร

ไปเปนองคกรเรียนรูและบรรลุความเปนชุมชนเปนหมูคณะความเอ้ืออาทรระหวางกันในท่ีทํางาน 

 

การจัดการความรูเปนการดําเนินการอยางนอย 6 ประการตอความรูไดแก 

(1) การกําหนดความรูหลักท่ีจําเปนหรือสําคัญตองานหรือกิจกรรมของกลุมหรือองคกร 

(2) การเสาะหาความรูท่ีตองการ 

(3) การปรับปรุงดัดแปลงหรือสรางความรูบางสวนใหเหมาะตอการใชงานของตน 

(4) การประยุกตใชความรูในกิจการงานของตน 

(5) การนําประสบการณจากการทํางานและการประยุกตใชความรูมาแลกเปลี่ยนเรียนรูและสกัด “ขุม

ความรู” ออกมาบันทึกไว 

(6) การจดบันทึก “ขุมความรู” และ “แกนความรู” สําหรับไวใชงานและปรับปรุงเปนชุดความรู 

ท่ีครบถวนลุมลึกและเชื่อมโยงมากข้ึนเหมาะตอการใชงานมากยิ่งข้ึน 

โดยท่ีการดําเนินการ 6 ประการนี้ บูรณาการเปนเนื้อเดียวกันความรูท่ีเก่ียวของเปนท้ังความรูท่ี 

ชัดแจง อยูในรูปของตัวหนังสือหรือรหัสอยางอ่ืนท่ีเขาใจไดท่ัวไป (Explicit Knowledge) และความรูฝงลึกอยูใน

สมอง (Tacit Knowledge) ท่ีอยูในคนท้ังท่ีอยูในใจ (ความเชื่อคานิยม) อยูในสมอง (เหตุผล) และอยูในมือและ

สวนอ่ืนๆของรางกาย (ทักษะในการปฏิบัติ) การจัดการความรู เปนกิจกรรมท่ีคนจํานวนหนึ่ง 

ทํารวมกันไมใชกิจกรรมท่ีทําโดยคนคนเดียว 

 

การจัดกิจกรรมนักศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาชาติ หมายถึง นักศึกษาตองเปนผูเรียนรู ผูสรางนวัตกรรม และ

เปนพลเมืองเขมแข็ง 

 

การตีพิมพในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง หมายถึง การตีพิมพผลงานวิชาการฉบับสมบูรณในลักษณะของรายงาน

สืบเนื่องจากการประชุมวิชาการวารสารวิชาการหรือสิ่งพิมพทางวิชาการในระดับมหาวิทยาลัยหรือระดับคณะและ

ตองเปนผลงานท่ีผานการกลั่นกรอง (Peer Review) โดยมีบุคคลภายนอกสถาบันรวมเปนกรรมการพิจารณาดวย 
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การเทียบเคียงผลการดําเนินงาน (Benchmarking) หมายถึง วิธีการในการวัดและเปรียบเทียบผลผลิตบริการ

และวิธีการปฏิบัติกับองคกรท่ีสามารถทําไดดีกวาเพ่ือนําผลการเปรียบเทียบมาใชในการปรับปรุงองคกรของตน 

เพ่ือมุงความเปนเลิศทางธุรกิจ 

 

การบูรณาการ (Integration) หมายถึง การผสมกลมกลืนของแผนกระบวนการสารสนเทศการจัดสรรทรัพยากร

การปฏิบัติการผลลัพธและการวิเคราะหเพ่ือสนับสนุนเปาประสงคท่ีสําคัญของสถาบัน (organization-wide goal) 

การบูรณาการท่ีมีประสิทธิผลเปนมากกวาความสอดคลองไปในแนวทางเดียวกัน (alignment) ซ่ึงการดําเนินการ

ของแตละองคประกอบภายในระบบการจัดการผลการดําเนินการมีความเชื่อมโยงกันเปนหนึ่งเดียวอยางสมบูรณ 

 

การเผยแพรงานสรางสรรคในระดับความรวมมือระหวางประเทศ หมายถึง โครงการรวมมือระหวางประเทศ

ไทยกับประเทศอ่ืน 

 

การเผยแพรงานสรางสรรคในระดับนานาชาติ หมายถึง การเผยแพร ท่ีเปดกวางสําหรับทุกประเทศ 

(อยางนอย 5 ประเทศท่ีไมไดอยูในกลุมอาเซียน) 

 

การเผยแพรงานสรางสรรคในระดับภู มิภาคอาเซียน หมายถึง การเผยแพร เฉพาะในกลุมอาเซียน 

10 ประเทศ (อยางนอย 5 ประเทศนับรวมประเทศไทยดวย) และการใหคะแนนตามแหลงเผยแพรไมจําเปนตองไป

แสดงในตางประเทศ 

 

การเผยแพรผลงานวิจัยในท่ีประชุมวิชาการระดับชาติ หมายถึง การนําเสนอบทความวิจัยในท่ีประชุมวิชาการ

และบทความฉบับสมบูรณ (Full Paper) ไดรับการตีพิมพในรายงานสืบเนื่องจากการประชุม (Proceedings) โดย

มีกองบรรณาธิการจัดทํารายงานการประชุมหรือคณะกรรมการจัดประชุมประกอบดวยศาสตราจารยหรือ

ผูทรงคุณวุฒิระดับปริญญาเอกหรือผูทรงคุณวุฒิท่ีมีผลงานเปนท่ียอมรับในสาขาวิชานั้นๆจากนอกสถาบันเจาภาพ

อยางนอย รอยละ 25 โดยตองมีผูประเมินบทความท่ีเปนผูเชี่ยวชาญในสาขานั้นดวยและมีบทความท่ีมาจาก

หนวยงานภายนอกสถาบันอยางนอย 3 หนวยงาน และรวมกันแลวไมนอยกวารอยละ 25 

 

การเผยแพรผลงานวิจัยในท่ีประชุมวิชาการระดับนานาชาติ หมายถึง การนําเสนอบทความวิจัยในท่ีประชุม

วิชาการและบทความฉบับสมบูรณ (Full Paper) ไดรับการตีพิมพในรายงานสืบเนื่องจากการประชุม 

(Proceedings) โดยมีกองบรรณาธิการจัดทํารายงานฯหรือคณะกรรมการจัดประชุมประกอบดวยศาสตราจารย

หรือผูทรงคุณวุฒิระดับปริญญาเอกหรือผูทรงคุณวุฒิท่ีมีผลงานเปนท่ียอมรับในสาขาวิชานั้นๆจากตางประเทศ

อยางนอย รอยละ 25 และมีผูประเมินบทความท่ีเปนผูเชี่ยวชาญในสาขานั้นและบทความท่ีมาจากตางประเทศ

อยางนอย 3 ประเทศและรวมกันแลวไมนอยกวา รอยละ 25 
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** บทความในการประชุมวิชาการท้ังระดับชาติและนานาชาติท่ีนําเสนอใหกองบรรณาธิการหรือ

คณะกรรมการจัดประชุมพิจารณาคัดเลือกตองเปนฉบับสมบูรณ (Full Paper) และไดรับการตีพิมพ 

ซ่ึงสามารถอยูในรูปแบบเอกสารหรือสื่ออิเล็กทรอนิกสได 

 

การสรางคุณคาทางศิลปวัฒนธรรมและความเปนไทย หมายถึง กระบวนการสําคัญท่ีสรางประโยชนใหแก

ผูรับบริการ ผูมีสวนไดสวนเสีย หรือสงผลตอการบรรลุพันธกิจหลักของสวนราชการ 

 

การถายทอด หมายถึง การนําภูมิปญญา ขอมูล องคความรู ไปถายทอดใหคนในสังคมไดรับรูเกิดความเขาใจ 

ตระหนักในคุณคา คุณประโยชนและปฏิบัติไดอยางเหมาะสม โดยผานสถาบันครอบครัว สถาบันการศึกษาและ

การจัดกิจกรรมทางวัฒนธรรมตางๆ 

 

การไดรับโอกาสในการเรียนรูและสนับสนุนการทํางาน  หมายถึง ผูปฏิบัติงานไดรับการสงเสริมเพ่ือการพัฒนา

ตนเองอยางสมํ่าเสมอ และมีสิ่งอํานวยความสะดวกเพ่ือการปฏิบัติงานอยางเหมาะสม เพียงพอ  สงผลใหการ

ปฏิบัติงานบรรลุตามเปาหมาย และวัตถุประสงคของหนวยงาน 

 

งานวิจัย หมายถึง กระบวนการท่ีมีระเบียบแบบแผนในการคนหาคําตอบของปญหาหรือการเสาะแสวงหาความรู

ใหมตลอดจนถึงการประดิษฐคิดคนท่ีผานกระบวนการศึกษาคนควาหรือทดลองวิเคราะหและตีความขอมูล

ตลอดจนสรุปผลอยางเปนระบบ 
 

 

งานวิจัย งานสรางสรรค หรือนวัตกรรมท่ีนําไปใชประโยชน หมายถึง งานวิจัย งานสรางสรรค หรือนวัตกรรมท่ี

ไดนําไปใชประโยชนตามวัตถุประสงคท่ีระบุไวในโครงการ โครงการวิจัย และรายงานการวิจัยอยางถูกตอง 

สามารถนําไปสูการแกไขปญหาไดอยางเปนรูปธรรม มีความคิดริเริ่มสรางสรรคในการประยุกตใชกับกลุมเปาหมาย 

โดยมีหลักฐานเชิงประจักษถึงการนําไปใชจนกอใหเกิดประโยชนไดจริงอยางชัดเจนตามวัตถุประสงค ตองไดการ

รับรองการใชประโยชนจากหนวยงานท่ีเก่ียวของ หรือการรับรอง/การตรวจรับงานจากหนวยงานท่ีวาจางภายนอก

มหาวิทยาลัย 

 

งานสรางสรรค หมายถึง ผลงานศิลปะและสิ่งประดิษฐทางศิลปะประเภทตางๆท่ีมีความเปนนวัตกรรมโดยมี

การศึกษาคนควาอยางเปนระบบท่ีเหมาะสมตามประเภทของงานศิลปะซ่ึงมีแนวทางการทดลองหรือการพัฒนา

จากแนวคิดสรางสรรคเดิมเพ่ือเปนตนแบบหรือความสามารถในการบุกเบิกศาสตรอันกอใหเกิดคุณคาทางสุนทรีย

และคุณประโยชนท่ีเปนท่ียอมรับในวงวิชาชีพตามการจัดกลุมศิลปะของอาเซียนงานสรางสรรคทางศิลปะไดแก (1) 

ทัศนศิลป (Visual Art) ประกอบดวยผลงานดานจิตรกรรมประติมากรรมภาพพิมพภาพถายภาพยนตรสื่อประสม

สถาปตยกรรมและงานออกแบบประเภทอ่ืน ๆ (2) ศิลปะการแสดง (Performance Arts) ประกอบดวยดุริยางค
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ศิลป นาฏยศิลปรวมท้ังการแสดงรูปแบบตาง ๆ และ (3) วรรณศิลป (Literature) ซ่ึงประกอบดวยบทประพันธ

และกวีนิพนธรูปแบบตาง ๆ 

 

นวัตกรรม หมายถึง ผลิตภัณฑ สิ่งประดิษฐ บริการ กรรมวิธีท่ีเก่ียวกับการผลิต การจัดโครงสรางองคกร ระบบ 

บริหารจัดการ การบริหารการเงิน ธุรกิจ การตลาดหรือในการอ่ืนใด ท้ังนี้ ซ่ึงเปนสิ่งใหมหรือพัฒนาใหดีข้ึนกวาเดิม

อยางมีนัยสําคัญ และนําไปใชประโยชนไดในวงกวาง ท้ังในเชิงพาณิชยและสาธารณะ นวัตกรรม แบงออกเปน 4 

รูปแบบ 1) นวัตกรรมดานผลิตภัณฑ (Product Innovation)  2) นวัตกรรมดานการบริการ (Service 

Innovation) 3) นวัตกรรมดานกระบวนการผลิต (Business Process Innovation)  4) รูปแบบธุรกิจใหม 

(Business Model Innovation)   

 

ชุมชนตนแบบ หมายถึง ชุมชนท่ีไดรับการยกระดับคุณภาพชีวิตของชุมชนทองถ่ินจนเกิดการพัฒนาข้ึนปรากฏให

เห็นเปนรูปธรรมเปนผลจากการใหบริการวิชาการของมหาวิทยาลัย 

 

ชุมชนเปาหมาย หมายถึง ชุมชน หรือหนวยงาน หรือสถาบันภายนอกมหาวิทยาลัย ท่ีเปนเปาหมายหลักในการ

ใหบริการวิชาการของมหาวิทยาลัย เพ่ือใหหนวยงานดังกลาวเกิดการพัฒนาข้ึน อันเปนผลจากการใหบริการ

วิชาการของมหาวิทยาลัย 

 

ความพอใจในบรรยากาศท่ีเอ้ือตอการทํางาน หมายถึง ผูปฏิบัติงานมีความพึงพอใจตอสภาพแวดลอมในการ

ปฏิบัติงาน เชน บรรยากาศของหองเรียน หองปฏิบัติงาน เปนตน สงผลใหเกิดแรงจูงใจ หรือเกิดการกระตุนในการ

ปฏิบัติงานอยางเต็มความสามารถ 

 

ความรักในงานท่ีทํา หมายถึง ผูปฏิบัติงานมีความรูสึกม่ันคงในงานท่ีทํา ตําแหนงท่ีอยูในองคกร เกิดความรักความ

ผูกพันรักองคกร เม่ือเกิดความรักแลวจะแสดงความรูสึกถึงความรับผิดชอบในหนาท่ีของตนเอง 

ความรูสึกม่ันคงในอาชีพ หมายถึง ผูปฏิบัติงานเกิดความรูสึกวาตนมีความม่ันคงในตําแหนงหนาท่ี อันเปนผลมา

จากการปฏิบัติงานดวยความทุมเท เสียสละ และไดรับคาตอบแทนท่ีเปนธรรมและเพียงพอ สิ่งแวดลอมในการ

ทํางานถูกสุขลักษณะและมีความปลอดภัย องคกรเปดโอกาสใหผูปฏิบัติงานไดพัฒนาตนเองอยางสมํ่าเสมอ 

 

ความสนใจใฝรู พัฒนาตนเองอยางตอเนื่อง หมายถึง ผูปฏิบัติงานมีความรักในการเรียนรูกับสิ่งท่ีใหม ๆ  ชอบ

ศึกษาหาความรูและตื่นตัวกับสิ่งแปลกใหมรอบตัวอยางสมํ่าเสมอ และมีการนําผลจากการพัฒนาตนเองมาพัฒนา

ในงาน/หนาท่ีท่ีตนเองรับผิดชอบจนปรากฏเปนรูปธรรม 
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แนวโนม (Trends) หมายถึง สารสนเทศท่ีเปนตัวเลข ซ่ึงแสดงใหเห็นทิศทางและอัตราการเปลี่ยนแปลงของ

ผลลัพธของสถาบัน หรือความคงเสนคงวาของผลการดําเนินการในแตละชวงเวลา แนวโนมแสดงผลการ

ดําเนินการของสถาบันตามลําดับเวลา โดยท่ัวไปการแสดงแนวโนมไดจะตองมีขอมูลในอดีตอยางนอยสามจุด(ไม

รวมคาคาดการณ) ท้ังนี้ในทางสถิติ อาจจําเปนตองแสดงจํานวนขอมูลมากกวานี้เพ่ือยืนยันแนวโนมระยะหาง

ระหวางจุดขอมูลท่ีแสดงแนวโนมข้ึนกับรอบเวลาของกระบวนการท่ีนําเสนอ หากรอบเวลาสั้น ตองมีการวัดถ่ีข้ึน 

ในขณะท่ีรอบเวลาท่ียาวกวา อาจตองใชชวงเวลานาน จึงจะทราบแนวโนมท่ีสื่อความหมายไดชัดเจน 

 

แนวปฏิบัติท่ีดี หมายถึง วิธีปฏิบัติหรือข้ันตอนการปฏิบัติท่ีทําใหสถาบันประสบความสําเร็จหรือสูความเปนเลิศ

ตามเปาหมายเปนท่ียอมรับในวงวิชาการหรือวิชาชีพนั้นๆมีหลักฐานของความสําเร็จปรากฏชัดเจนโดยมีการสรุป

วิธีปฏิบัติหรือข้ันตอนการปฏิบัติตลอดจนความรูและประสบการณ บันทึกเปนเอกสารเผยแพรใหหนวยงานภายใน

หรือภายนอกสามารถนําไปใชประโยชนได 

 

ประสบการณดานการทําวิจัย หมายถึง มีประสบการณดานการทําวิจัยเปนผลสําเร็จมาแลวโดยมีหลักฐานเปน

ผลงานท่ีนําเสนอในท่ีประชุมวิชาการท่ีมีรายงานการประชุม (Proceedings) ท่ีมีกรรมการภายนอกมารวม

กลั่นกรอง (Peer Review) หรือตีพิมพในวารสารหรือสิ่งพิมพทางวิชาการท่ีมีกรรมการภายนอกมารวมกลั่นกรอง 

(Peer Review) หรือเปนผลงานท่ีเปนรูปเลมซ่ึงนําเสนอแหลงทุนวิจัยหรือนําเสนอผูวาจางในการทําวิจัยนั้นๆและ

เปนผลงานท่ีแหลงทุนวิจัยหรือผูวาจางวิจัยไดตรวจรับงานเรียบรอยแลวซ่ึงเปนผลงานวิจัยท่ีไมใชสวนหนึ่งของ

การศึกษาเพ่ือรับปริญญาของอาจารยประจําหลักสูตรโดยใหรายงานผลงานวิจัยของอาจารยประจําหลักสูตรทุกคน

ไวในเอกสารหลักสูตรท้ังนี้การรายงานผลงานวิจัยท่ีตีพิมพใหรายงานในลักษณะของการเขียนบรรณานุกรมหรือ

การเขียนเอกสารอางอิงทางวิชาการกลาวคือระบุชื่อเจาของผลงานชื่อผลงานปท่ีพิมพและแหลงตีพิมพเผยแพร

ผลงาน 

 

ผลงานท่ีไดรับการตีพิมพในวารสารวิชาการระดับชาติ หมายถึง บทความจากผลงานวิจัยหรือบทความวิชาการท่ี

ไดรับการตีพิมพในวารสารวิชาการ (Journal) ท่ีมีชื่อปรากฏอยูในฐานขอมูล Thai-Journal Citation Index 

Centre (TCI) หรือวารสารวิชาการระดับชาติตามประกาศของคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

 

ผลงานท่ีไดรับการตีพิมพในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ หมายถึง บทความจากผลงานวิจัยหรือบทความ

วิชาการท่ีไดรับการตีพิมพในวารสารวิชาการ (Journal) ท่ีปรากฏในฐานขอมูลสากลไดแก ฐานขอมูลการจัดอันดับ

วารสาร SJR (SCImago Journal Rank : www.scimagojr.com) หรือฐานขอมูล ISI Web of Science 

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

หรือฐานขอมูล Scopus หรือวารสารวิชาการระดับนานาชาติตามประกาศของคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
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ผลงานสรางสรรคดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี หมายถึง ผลงานวิชาการท่ีเปนการประดิษฐคิดคน เครื่องมือ 

เครื่องทุนแรง ผลงานการสรางสรรค พืชหรือสัตวพันธุใหม หรือจุลินทรียท่ีมีคุณสมบัติพิเศษสําหรับการใช

ประโยชนเฉพาะดาน วัคซีน ผลิตภัณฑหรือสิ่งประดิษฐอ่ืน ๆ ท่ีเปนประโยชนตอเศรษฐกิจและสังคมซ่ึงพัฒนาข้ึน

จากการประยุกตใชองคความรูทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี โดยวิธีวิทยาท่ีเปนท่ียอมรับในสาขาวิชานั้น ๆ  

 

แผนกลยุทธ หมายถึง แผนระยะยาวของสถาบันโดยท่ัวไปมักใชเวลา 5 ป เปนแผนท่ีกําหนดทิศทางการพัฒนา

ของสถาบันแผนกลยุทธประกอบไปดวย วิสัยทัศน พันธกิจ เปาประสงค วัตถุประสงค ผลการวิเคราะหจุดแข็ง

จุดออน โอกาสและภัยคุกคามกลยุทธตาง ๆ ของสถาบันควรครอบคลุมทุกภารกิจของสถาบันซ่ึงตองมีการกําหนด

ตัวบงชี้ ความสําเร็จของแตละกลยุทธและคาเปาหมายของตัวบงชี้เพ่ือวัดระดับความสําเร็จของการดําเนินงานตาม

กลยุทธโดยสถาบันนําแผนกลยุทธมาจัดทําแผนดําเนินงานหรือแผนปฏิบัติการประจําป 

 

แผนกลยุทธทางการเงิน หมายถึง แผนระยะยาวท่ีระบุท่ีมาและใชไปของทรัพยากรทางการเงินของสถาบันท่ี

สามารถผลักดันแผนกลยุทธของสถาบันใหสามารถดําเนินการได แผนกลยุทธทางการเงินจะสอดรับไปกับแผนกล

ยุทธของสถาบัน สถาบันควรประเมินความตองการทรัพยากรท่ีตองจัดหาสําหรับการดําเนินงาน   ตามกลยุทธแต

ละกลยุทธ และประเมินมูลคาของทรัพยากรออกมาเปนเงินทุนท่ีตองการใช ซ่ึงจะเปนความตองการเงินทุนในระยะ

ยาวเทากับเวลาท่ีสถาบันใชในการดําเนินการใหกลยุทธนั้นบังเกิดผล จากนั้นจึงจะกําหนดใหเห็นอยางชัดเจนถึง

ท่ีมาของเงินทุนท่ีตองการใช วาสามารถจัดหาไดจากแหลงเงินทุนใด เชน รายไดคาธรรมเนียมการศึกษา 

งบประมาณแผนดิน หรือเงินอุดหนุนจากรัฐบาล เงินทุนสะสมของหนวยงาน เงินบริจาคจากหนวยงานภายนอก 

หรือศิษยเกาหรือสถาบันจะตองมีการระดมทุนดวยวิธีการอ่ืน ๆ อีกเพ่ิมเติม เชน การแปลงทรัพยสินทางปญญา

เปนมูลคา รวมท้ังมีการวิเคราะหตนทุนของการดําเนินงานดวย เชน ตนทุนตอหนวยในการผลิตบัณฑิตในแตละ

หลักสูตร โดยท่ีระยะเวลาของแผนกลยุทธทางการเงินจะเทากับระยะเวลาของแผนกลยุทธของสถาบัน 

 

แผนจัดการเรียนรูแบบบูรณาการกับการทํางาน 

 แผนการจัดการเรียนรูแบบบูรณาการกับการทํางาน หมายถึง แผนบริหารจัดการเพ่ือขับเคลื่อนให

หลักสูตร มีการจัดการเรียนรูแบบบูรณาการกับการทํางาน ดังรูปแบบดังตอไป 

1. การกําหนดประสบการณกอนการศึกษา (Pre-Course Experience) 

2. การเรียนสลับการทํางาน (Sandwich Course) 

3. สหกิจศึกษา (Co – Operative Education) 

4. การฝกงานท่ีเนนการเรียนรู หรือการติดตามพฤติกรรมการทํางาน (Cognitive Apprenticeship or 

Job Shadowing) 

5. หลักสูตรรวมมหาวิทยาลัยและอุตสาหกรรม (Joint Industry University Course) 

6. พนักงานฝกหัดใหม หรือพนักงานฝกงาน (Traineeship or Apprenticship) 
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7. การบรรจุใหทํางาน หรือการฝกเฉพาะตําแหนง (Placement or Practicum) 

8. ปฏิบัติการภาคสนาม (Fieldwork) 

9. การฝกปฏิบัติจริงภายหลังสําเร็จการเรียนทฤษฎี (Post – Couse Internship) 

 

แผนปฏิบัติการประจําป หมายถึง แผนระยะสั้นท่ีมีระยะเวลาในการดําเนินงานภายใน 1 ปเปนแผนท่ีถายทอด

แผนกลยุทธลงสูภาคปฏิบัติเพ่ือใหเกิดการดําเนินงานจริงตามกลยุทธประกอบดวยโครงการหรือกิจกรรมตางๆท่ี

จ ะ ต อ ง ดํ า เ นิ น ก า ร ใ น ป นั้ น ๆ เ พ่ื อ ใ ห บ ร ร ลุ เ ป า ห ม า ย ต า ม แ ผ น ก ล ยุ ท ธ ตั ว บ ง ชี้ ค ว า ม สํ า เ ร็ จ 

ของโครงการหรือกิจกรรมคาเปาหมายของตัวบงชี้เหลานั้นรวมท้ังมีการระบุผูรับผิดชอบหลักหรือหัวหนาโครงการ

งบประมาณในการดําเนินการ รายละเอียดและทรัพยากรท่ีตองใชในการดําเนินโครงการท่ีชัดเจน 

 

แผนจัดการหลักสูตร หมายถึง แนวทางการจัดการและการดําเนินการ การควบคุมดูแล สงเสริมและสนับสนุนให

การจัดกิจกรรมตาง ๆ ในสถาบันการศึกษาตอบสนองตอวัตถุประสงคหรือจุดมุงหมายของหลักสูตร โดยใช

ทรัพยากรการบริหารท่ีมีอยูอยางจํากัดในสถาบันการศึกษานั้น ใหเกิดประโยชนและมีประสิทธิภาพสูงสุด 

 

แผนการจัดการเรียนรู หมายถึง แนวทางการนําวิชาหรือกลุมประสบการณท่ีจะตองทําแผนการจัดการเรียนรู

ตลอดภาคเรียนมาสรางเปนกิจกรรมการจัดการเรียนรู การใชสื่อ อุปกรณการจัดการเรียนรู และการวัดผล

ประเมินผล โดยจัดเนื้อหาสาระและจุดประสงคการเรียนบอย ๆ ใหสอดคลองกับวัตถุประสงคหรือจุดเนนของ

หลักสูตร สภาพผูเรียน ความพรอมของสถาบันในดานวัสดุ อุปกรณ และตรงกับชีวิตจริงในหองเรียน 

 

แผนเสริมสรางความสัมพันธกับชุมชน หมายถึง แผนบริการวิชาการท่ีเนนการสรางความสัมพันธกับชุมชน เพ่ือ

ยกระดับคุณภาพชีวิตของชุมชนทองถ่ินตามยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยราชภัฏเพ่ือการพัฒนาทองถ่ิน ไดแก ดาน

เศรษฐกิจ ดานสังคม ดานสิ่งแวดลอม และดานการศึกษา รวมถึงดานอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวของ 

 

พหุวิทยาการหรือสหวิทยาการหลักสูตรพหุวิทยาการ 

พหุวิทยาการ (Multidisciplinary) หรือสหวิทยาการ (Interdisciplinary) หมายถึง การใชองค

ความรูหลายสาขาวิชาหลายศาสตร หรือหลายอนุศาสตรมาผสมผสานใชในการวิเคราะหวิจัย และสังเคราะหข้ึน

เปนองคความรูใหม และพัฒนาเปนศาสตรใหมข้ึน 

 

หลักสูตรพหุวิทยาการ (Multidisciplinary) หมายถึง หลักสูตรท่ีนําเอาความรูหลายศาสตรหรือหลาย

อนุศาสตรเขามาใชในการเรียนการสอนเพ่ือประโยชนในการวิเคราะหวิจัยจนกระท่ังผูเรียนสามารถพัฒนาความรู

องคความรูเปนศาสตรใหมข้ึนหรือเกิดอนุศาสตรใหมข้ึน 
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พิชญพิจารณ (Peer review) หมายถึง การตรวจเยี่ยมโดยผูทรงคุณวุฒิท่ีมีความรูความสามารถและ

ประสบการณ ซ่ึงสามารถใหขอสังเกตและขอเสนอแนะเชิงพัฒนาแกสถาบันอุดมศึกษาในการพัฒนากระบวนการ

จัดการเรียนการสอนอยางมีคุณภาพ และสอดคลองตามเกณฑมาตรฐานท่ีกําหนด โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือให

ขอเสนอแนะในเชิงพัฒนาแกสถาบันอุดมศึกษา 

 

ภูมิปญญาทองถิ่น หรือ ภูมิปญญาชาวบาน หมายถึง ความรูของชาวบานในทองถ่ิน ซ่ึงไดมาจากประสบการณ 

และความเฉลียวฉลาดของชาวบาน รวมท้ังความรูท่ีสั่งสมแตบรรพบุรุษ สืบทอดจากคนรุนหนึ่งไปสูคนอีกรุนหนึ่ง 

ระหวางการสืบทอดมีการปรับ ประยุกตและเปลี่ยนแปลง จนอาจเกิดเปนความรูใหม ตามสภาพการณทางสังคม 

วัฒนธรรม และสิ่งแวดลอม 

 

ระบบและกลไก 

ระบบ หมายถึง ข้ันตอนการปฏิบัติงานท่ีมีการกําหนดอยางชัดเจนวาตองทําอะไรบาง เพ่ือใหไดผลออกมา

ตามท่ีตองการ ข้ันตอนการปฏิบัติงานจะตองปรากฏใหทราบโดยท่ัวกัน ไมวาจะอยูในรูปของเอกสารหรือสื่อ

อิเล็กทรอนิกส หรือโดยวิธีการอ่ืน ๆ องคประกอบของระบบประกอบดวยปจจัยนําเขา กระบวนการผลผลิต และ

ขอมูลปอนกลับ ซ่ึงมีความสัมพันธเชื่อมโยงกัน 

กลไก หมายถึง สิ่งท่ีทําใหระบบมีการขับเคลื่อนหรือดําเนินอยูไดโดยมีการจัดสรรทรัพยากร มีการจัด

องคการ หนวยงาน หรือกลุมบุคคลเปนผูดําเนินงาน 

 

วัฒนธรรม หมายถึง รูปแบบของกิจกรรมท่ีมีความเดนชัดและมีความสําคัญ วิถีการดําเนินชีวิต วัฒนธรรม 

สามารถแสดงออกทางดนตรี วรรณกรรม จิตรกรรม ประติมากรรม การละครและภาพยนตร บางครั้งอาจวาดวย

การบริโภค ความสัมพันธทางสังคม แนวทางการปฏิบัติ การหลอมรวมอยูดวยกัน 

 

ศิลปะ หมายถึง ความงาม คุณคาของความงามคือการสรางสรรค เปนสุนทรียภาพ หรือการสรางอารมณตาง ๆ 

โดยศิลปะจะรวมไปถึงงานในรูปแบบตาง ๆ ไปวาจะเปน งานเขียน บทกวี การเตนรํา การแสดง ดนตรี งาน

ประติมากรรม ภาพวาด – ภาพเขียน ท่ีนับเปนศาสตรท่ีมีประวัติมาอยางยาวนาน ตั้งแตมีมนุษยเกิดข้ึน 

 

ศักยภาพดานการสอนดานการสอน การวิจัย การบริการวิชาการ หมายถึง ผูปฏิบัติงานมีความรู                  

มีความสามารถ และมีการสั่งสมประสบการณ จนทําใหเกิดเปนความเชี่ยวชาญและถูกนํามาใชอยางถูกตอง

เหมาะสม จนเกิดประโยชนตอผูเรียน ผูรับบริการ ชุมชน และสังคม 

 

สมรรถนะและทักษะดานดิจิดัล หมายถึง ทักษะในการนําเครื่องมือ อุปกรณ และเทคโนโลยีดิจิดัลท่ีมีอยูใน

ปจจุบัน อาทิ คอมพิวเตอร โทรศัพท แท็ปเล็ต โปรแกรมคอมพิวเตอร และสื่อออนไลนมาใชใหเกิดประโยชนสูงสุด
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ในการสื่อสาร การปฏิบัติงาน และการทํางานรวมกัน หรือใชเพ่ือพัฒนากระบวนการทํางานใหมีความทันสมัย และ

มีประสิทธิภาพ ทักษะดังกลาวครอบคลุมความสามารถ การสงเสริมใหนักศึกษามีความสามารถสําหรับการเรียนรูดิ

จิดัล แบงออกเปน 4 สวน ไดแก ใช (Use) หมายถึง ความคลองแคลวทางเทคนิคท่ีจําเปนในการใชคอมพิวเตอร

อินเทอรเน็ต เขาใจ (Understand) คือความสามารถท่ีจะเขาใจบริบทท่ีเก่ียวของกับการประเมินสื่อดิจิทัล สราง 

(Create) คือ ความสามารถในการสรางเนื้อหาท่ีมีประสิทธิภาพ การเขาถึง (Access) คือ การเขาถึงเทโนโลยีดิจิดัล

ไดอยางมีประสิทธิภาพ  

 

สาขาวิชาท่ีสัมพันธกัน หมายถึง สาขาวิชาตามคุณวุฒิหรือตําแหนงทางวิชาการท่ีสัมพันธกับศาสตรท่ีเปดสอนมิใช

สัมพันธกับรายวิชาท่ีเปดสอนในหลักสูตร เชน เปนศาสตรในกลุมสาขาวิชา (Field of Education) เดียวกันตาม 

ISCED 2013 (คณะกรรมการการอุดมศึกษาในการประชุมครั้งท่ี 12/2554 เม่ือ 17พฤศจิกายน 2554 

หนังสือเวียนท่ีศธ 0506(2)/ว506 ลงวันท่ี 22 ธันวาคม 2554) 
 

 

หนวยงานหรือองคการระดับชาติ หมายถึง หนวยงานภายนอกสถาบันระดับกรมหรือเทียบเทาข้ึนไป (เชนระดับ

จังหวัด) หรือรัฐวิสาหกิจ หรือองคการมหาชน หรือบริษัทมหาชนท่ีจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยหรือองคการ

กลาง ระดับชาติท้ังภาครัฐและเอกชน (เชนสภาอุตสาหกรรม สภาหอการคา สภาวิชาชีพ) 

 

หลักธรรมาภิบาล หมายถึง การปกครอง การบริหารการจัดการ การควบคุมดูแลกิจการตาง ๆ ใหเปนไปใน

ครรลองธรรม นอกจากนี้ยังหมายถึง การบริหารจัดการท่ีดีซ่ึงสามารถนําไปใชไดท้ังภาครัฐและเอกชน  ธรรมท่ีใช

ในการบริหารงานนี้มีความหมายอยางกวางขวาง กลาวคือหาไดมีความหมายเพียงหลักธรรมทางศาสนาเทานั้น แต

รวมถึงศีลธรรมคุณธรรม จริยธรรมและความถูกตองชอบธรรมท้ังปวง ซ่ึงวิญูชนพึงมีและพึงประพฤติปฏิบัติ อาทิ 

ความโปรงใสตรวจสอบได การปราศจากการแทรกแซงจากองคการภายนอก เปนตน 

หลักธรรมาภิบาลของการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี (Good Governance) ท่ีเหมาะสมจะนํามาปรับใช

ในภาครัฐมี 10 องคประกอบ ดังนี้ 

1) หลักประสิทธิผล (Effectiveness) คือ ผลการปฏิบัติราชการท่ีบรรลุวัตถุประสงคและเปาหมายของ

แผนการปฏิบัติราชการ ตามท่ีไดรับงบประมาณมาดําเนินการ รวมถึงสามารถเทียบเคียงกับสวนราชการหรือ

หนวยงานท่ีมีภารกิจคลายคลึงกัน และมีผลการปฏิบัติงานในระดับชั้นนําของประเทศ เพ่ือใหเกิดประโยชนสุขตอ

ป ร ะ ช า ช น  โ ด ย ก า ร ป ฏิ บั ติ ร า ช ก า ร จ ะ ต อ ง มี ทิ ศ ท า ง ยุ ท ธ ศ า ส ต ร  แ ล ะ เ ป า ป ร ะ ส ง ค ท่ี ชั ด เ จ น 

มีกระบวนการปฏิบัติงาน และระบบงานท่ีเปนมาตรฐานรวมถึงมีการติดตามประเมินผลและพัฒนาปรับปรุงอยาง

ตอเนื่องและเปนระบบ 

2) หลักประสิทธิภาพ (Efficiency) คือ การบริหารราชการตามแนวทางการกํากับดูแลท่ีดี ท่ีมีการ

ออกแบบกระบวนการปฏบิัติงาน โดยใชเทคนิคและเครื่องมือการบริหารจัดการท่ีเหมาะสม ใหองคการสามารถใช

ทรัพยากร ท้ังดานตนทุนแรงงานและระยะเวลาใหเกิดประโยชนสูงสุด ตอการพัฒนาขีดความสามารถในการปฏิบัติ

ราชการตามภารกิจ เพ่ือตอบสนองความตองการของประชาชน และผูมีสวนไดสวนเสียทุกกลุม 
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3) หลักการตอบสนอง (Responsiveness) คือ การใหบริการท่ีสามารถดําเนินการได ภายในระยะเวลาท่ี

กําหนดและสรางความเชื่อม่ันความไววางใจ รวมถึงตอบสนองความคาดหวัง หรือความตองการของประชาชน 

ผูรับบริการ และผูมีสวนไดสวนเสีย ท่ีมีความหลากหลาย และมีความแตกตาง 

4) หลักภาระรับผิดชอบ (Accountability) คือ การแสดงความรับผิดชอบในการปฏิบัติหนาท่ีและผลงาน

ตอเปาหมายท่ีกําหนดไวโดยความรับผิดชอบนั้น ควรอยูในระดับท่ีสนองตอความคาดหวังของสาธารณะ รวมท้ัง

การแสดงถึงความสํานึกในการรับผิดชอบตอปญหาสาธารณะ 

5) หลักความโปรงใส (Transparency) คือ กระบวนการเปดเผยอยางตรงไปตรงมา ชี้แจงไดเม่ือมีขอ

สงสัยและสามารถเขาถึงขอมูลขาวสาร อันไมตองหามตามกฎหมายไดอยางเสรีโดยประชาชนสามารถรู 

ทุกข้ันตอนในการดําเนินกิจกรรม หรือกระบวนการตาง ๆ และสามารถตรวจสอบได 

6) หลักการมีสวนรวม (Participation) คือ กระบวนการท่ีขาราชการประชาชนและผูมีสวนไดสวนเสียทุก

กลุม มีโอกาสไดเขารวมในการรับรูเรียนรู ทําความเขาใจ รวมแสดงทัศนะ รวมเสนอปญหาหรือประเด็นท่ีสําคัญท่ี

เก่ียวของ รวมคิดแนวทาง รวมการแกไขปญหา รวมในกระบวนการตัดสินใจ และรวมกระบวนการพัฒนาในฐานะ

หุนสวนการพัฒนา 

7) หลักการกระจายอํานาจ (Decentralization) คือ การถายโอนอํานาจ การตัดสินใจ ทรัพยากรและ

ภารกิจจากสวนราชการสวนกลางใหแกหนวยการปกครองอ่ืนๆ (ราชการบริหารสวนทองถ่ิน) และภาคประชาชน

ดําเนินการแทน โดยมีอิสระตามสมควร รวมถึงการมอบอํานาจและความรับผิดชอบในการตัดสินใจและการ

ดําเนินการใหแกบุคลากร โดยมุงเนนการสรางความพึงพอใจ ในการใหบริการตอผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย

การปรับปรุงกระบวนการและเพ่ิมผลิตภาพ เพ่ือผลการดําเนินงานท่ีดีของสวนราชการ 

8) หลักนิติธรรม (Rule of Law) คือ การใชอํานาจของกฎหมาย กฎ ระเบียบ ขอบังคับ ในการบริหาร

ราชการดวยความเปนธรรม ไมเลือกปฏิบัติ และคํานึงถึงสิทธิเสรีภาพของผูมีสวนไดสวนเสีย 

9) หลักความเสมอภาค (Equity) คือ การไดรับการปฏิบัติและไดรับบริการอยางเทาเทียมกัน โดยไมมีการ

แบงแยกดานชายหรือหญิง ถ่ินกําเนิด เชื้อชาติ ภาษา เพศ อายุ ความพิการ สภาพทางกาย หรือสุขภาพ สถานะ

ของบุคคลฐานะทางเศรษฐกิจ และสังคม ความเชื่อทางศาสนา การศึกษา การฝกอบรมและอ่ืน ๆ 

10) หลักมุงเนนฉันทามติ (Consensus Oriented) คือ การหาขอตกลงท่ัวไปภายในกลุมผูมีสวนไดสวน

สวนเสีย ท่ีเก่ียวของซ่ึงเปนขอตกลงท่ีเกิดจากการใชกระบวนการ เพ่ือหาขอคิดเห็นจากกลุมบุคคลท่ีไดรับ

ประโยชนและเสียประโยชน โดยเฉพาะกลุมท่ีไดรับผลกระทบโดยตรง ซ่ึงตองไมมีขอคัดคานท่ียุติไมไดในประเด็นท่ี

สําคัญ โดยฉันทามติไมจําเปนตองหมายความวาเปนความเห็นพองโดยเอกฉันท 
 

 

แหลงเรียนรูทางศิลปวัฒนธรรมและความเปนไทย หมายถึง สถานท่ีหรือศูนยรวมความรู บุคคล สิ่งมีชีวิต และไม

มีชีวิต ท่ีใหเขาไปศึกษาหาความรู ความเขาใจ ดานศิลปวัฒนธรรมและความเปนไทย แหลงเรียนรูอาจจะอยูใน

หองเรียนหรือนอกหองเรียน 
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องคความรู หมายถึง ความรูท่ีเกิดข้ึนตอเรื่องใดเรื่องหนึ่ง ซ่ึงอาจเกิดข้ึนจากการถายทอดจากประสบการณ หรือ 

จากการวิเคราะหและสังเคราะหขอมูล โดยความรูท่ีเกิดข้ึนนั้นผูรับสามารถนําไปใชไดโดยตรง หรือสามารถนํามา

ปรับใชได เพ่ือใหเหมาะกับสถานการณหรืองานท่ีกระทําอยู และสามารถนําไปใชในลักษณะตางๆ ได 

 

อาจารย หมายถึง คณาจารยซ่ึงจะมีตําแหนงทางวิชาการท่ีประกอบดวยอาจารย ผูชวยศาสตราจารย รอง

ศาสตราจารยและศาสตราจารย 

 

อาจารยประจํา หมายถึง บุคลากรในสถาบันอุดมศึกษาท่ีมีหนาท่ีหลักทางดานการสอนและการวิจัยและปฏิบัติ

หนาท่ีเต็มเวลาตามภาระงานท่ีรับผิดชอบในหลักสูตรท่ีเปดสอน (มิใชเต็มเวลาตามเวลาทําการ) (ประกาศ

กระทรวงศึกษาธิการเรื่องแนวทางการบริหารเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษาพ.ศ. 2548) 

สําหรับอาจารยท่ีสถาบันจางเขามาเปนอาจารยประจําดวยเงินรายได หนวยงานจะตองมีสัญญาจางท่ีมี

การระบุระยะเวลาการจางอยางชัดเจนและไมนอยกวา 9 เดือนในสัญญาจางจะตองระบุหนาท่ีภาระงานใหชัดเจน

ไมนอยกวาหนาท่ีของอาจารยประจําตามท่ีกําหนดตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการเรื่องแนวทางการบริหาร

เกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษาพ.ศ. 2548 

การนับจํานวนอาจารยประจําและนักวิจัยใหนับระยะเวลาการทํางานสําหรับอาจารยท่ีบรรจุใหม 

ในปท่ีประเมินดังนี้ 

9-12 เดือน    คิดเปน 1 คน 

6 เดือนข้ึนไปแตไมถึง 9 เดือน  คิดเปน 0.5 คน 

นอยกวา 6 เดือน    ไมสามารถนํามานับได 

 

อาจารยประจําหลักสูตร หมายถึง อาจารยประจําเต็มเวลาท่ีมีภาระหนาท่ีในการบริหารหลักสูตรและจัดการเรียน

การสอน โดยวางแผนติดตามทบทวนการดําเนินงานหลักสูตรและปฏิบัติงานประจําหลักสูตรนั้นตลอดระยะเวลาท่ี

จัดการศึกษาตามหลักสูตรนั้น มีคุณวุฒิตรงหรือสัมพันธกับสาขาวิชาท่ีเปดสอนไมนอยกวา 5 คนและทุกคนเปน

อาจารยประจําเกินกวา 1 หลักสูตรในเวลาเดียวกันไมได ยกเวนอาจารยประจําหลักสูตรระดับปริญญาโทและ

ปริญญาเอกในสาขาวิชาเดียวกันไดหรือเปนอาจารยประจําหลักสูตรในหลักสูตรพหุวิทยาการไดอีก 1 หลักสูตรโดย

ตองเปนหลักสูตรท่ีตรงหรือสัมพันธกับหลักสูตรท่ีไดประจําอยูแลว (คณะกรรมการการอุดมศึกษาในการประชุม

ครั้งท่ี 2/2549 วันท่ี 2 กุมภาพันธ 2549) ท้ังนี้กรณีบัณฑิตศึกษา อนุโลมใหเปนอาจารยประจําหลักสูตรไดมาก

ท่ีสุดเพียง 2 หลักสูตรเทานั้น 

หากมีการเปลี่ยนแปลงอาจารยประจําหลักสูตร ขอใหนําเสนอโดยดําเนินเชนเดียวกับการนําเสนอ

หลักสูตรปรับปรุงเล็กนอยโดยนําเสนอตอสภาสถาบัน เพ่ือพิจารณาอนุมัติหรือใหความเห็นชอบและเสนอให

คณะกรรมการการอุดมศึกษารับทราบตามแบบฟอรม สมอ.08 ภายใน 30 วัน 

 

39 
 



 

ท้ังนี้ อาจารยประจําหลักสูตรท่ีมีคุณวุฒิในสาขาท่ีตรงหรือสัมพันธกับสาขาวิชาท่ีเปดสอนใหพิจารณาวา 

- คุณวุฒิตรงหรือสัมพันธกับสาขาของหลักสูตรนั้นหรือไม ตามการแบงสาขาวิชาของ ISCED2013 

(UNESCO) 

- กรณีมีตําแหนงทางวิชาการใหพิจารณาจากผลงานทางวิชาการและประสบการณการทํางานวิจัยดวย 

 

นิยามตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตร ฉบับ พ.ศ. 2558 

อาจารยประจํา หมายถึง บุคคลท่ีดํารงตําแหนงอาจารย ผูชวยศาสตราจารย รองศาสตราจารย และศาสตราจารย

ในสถาบันอุดมศึกษาท่ีเปดสอนหลักสูตรนั้น ท่ีมีหนาท่ีรับผิดชอบตามพันธกิจของการอุดมศึกษาและปฏิบัติหนาท่ี

เต็มเวลา 

 

อาจารยประจําหลักสูตร หมายถึง อาจารยประจําท่ีมีคุณวุฒิตรงหรือสัมพันธกับสาขาวิชาของหลักสูตรท่ีเปดสอน 

ซ่ึงมีหนาท่ีสอนและคนควาวิจัยในสาขาวิชาดังกลาว ท้ังนี้ สามารถเปนอาจารยประจําหลักสูตรหลายหลักสูตรไดใน

เวลาเดียวกัน แตตองเปนหลักสูตรท่ีอาจารยผูนั้นมีคุณวุฒิตรงหรือสัมพันธกับสาขาวิชาของหลักสูตร 

 

อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร หมายถึง อาจารยประจําหลักสูตรท่ีมีภาระหนาท่ีในการบริหารและพัฒนาหลักสูตร

และการเรียนการสอน ตั้งแตการวางแผน การควบคุมคุณภาพ การติดตามประเมินผล และการพัฒนาหลักสูตร 

อ า จ า ร ย ผู รั บ ผิ ด ช อ บ ห ลั ก สู ต ร ต อ ง อ ยู ป ร ะ จํ า ห ลั ก สู ต ร นั้ น ต ล อ ด ร ะ ย ะ เ ว ล า ท่ี จั ด ก า ร ศึ ก ษ า 

โดยจะเปนอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรเกินกวา 1 หลักสูตรในเวลาเดียวกันไมได ยกเวน พหุวิทยาการหรือสห

วิทยาการใหเปนอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรไดอีกหนึ่งหลักสูตร และเปนอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรสามารถ

ซํ้าไดเกิน 2 คน 

 

อาจารยพิเศษ หมายถึง ผูสอนท่ีไมใชอาจารยประจํา 

ท้ังนี้ หากหลักสูตรใดใชคําพิจารณาตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑมาตรฐานหลักสูตร

ระดับปริญญาตรี  และระดับบัณฑิต ศึกษา พ .ศ.  2558 นิ ยามอาจารยประจํ าหลักสูตร ใน ตัวบ งชี ้

การประกันคุณภาพภายในระดับหลักสูตรจะหมายถึงอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรตามความหมายท่ีปรากฏใน

ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 

 

อาเซียน หมายถึง สมาคมประชาชาติแหงเอเชียตะวันออกเฉียงใต (Association of South East Asian 

Nations) มี 10 ประเทศไดแก บรูไน กัมพูชา อินโดนีเซีย สปป.ลาว มาเลเซีย พมา ฟลิปปนส สิงคโปร ไทยและ

เวียดนาม 
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IC3 (Digital Literacy Certificate) หมายถึง การประเมินทักษะการใช Digital Literacy โดยใชมาตรฐาน

ระดับสากลท่ีรับรองความรูความสามารถในการใชงานทักษะฮารดแวร ซอฟตแวร โปรแกรมสําเร็จรูป อินเทอรเน็ต 

และการจัดการระบบโครงขายระดับพ้ืนฐาน 
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บทที่ 4 

 

ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร 
 

ก า ร ผ ลิ ต บั ณ ฑิ ต เ พ่ื อ ใ ห บั ณ ฑิ ต มี คุ ณ ลั ก ษ ณ ะ พึ ง ป ร ะ ส ง ค แ ล ะ เ ป น บั ณ ฑิ ต ท่ี มี คุ ณ ภ า พ  

การดําเนินงานและการบริหารงานระดับหลักสูตรถือวาสําคัญท่ีสุด จึงควรมีระบบการประกันคุณภาพการศึกษา

ภายใน ระดับหลักสูตร ซ่ึงมีหลักการดังตอไปนี้ 

1. การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร เปนการประกันคุณภาพการจัดการศึกษาวา

หลักสูตร ไดดําเนินการเปนไปตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตร ระดับอุดมศึกษาและเกณฑมาตรฐานอ่ืน ๆ                  

ท่ีเก่ียวของ โดยใหพิจารณาองคประกอบท่ีสําคัญ ไดแก การกํากับมาตรฐานบัณฑิต นักศึกษา อาจารย หลักสูตร 

การเรียนการสอน การประเมินผูเรียน และสิ่งสนับสนุนการเรียนรู เพ่ือใหสามารถผลิตบัณฑิตใหมีคุณภาพ 

2. ในการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ใหเชื่อมโยงกับตัวบงชี้การดําเนินการตาม

กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2552 เพ่ือประโยชนในการเผยแพรหลักสูตรท่ีมีคุณภาพ

และมาตรฐาน ซ่ึ ง  สกอ .  ได กํ าหนดแนวทางการ เผยแพรหลักสูตรไว ในประกาศคณะกรรมการ 

การอุดมศึกษา เรื่อง แนวทางการปฏิบัติตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2552 

3. ตัวบงชี้การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร จะตองรายงานขอมูลพ้ืนฐานในสวนท่ี

เก่ียวของตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตร ระดับอุดมศึกษา และตัวบงชี้เชิงปริมาณในสวนท่ีเก่ียวของกับคุณวุฒิ 

ตําแหนงทางวิชาการ และผลงานทางวิชาการของอาจารย สําหรับตัวบงชี้เชิงคุณภาพท่ีเนนกระบวนการ จะ

ประเมินในลักษณะของพิชญพิจารณ (Peer Review) ซ่ึงจะมีรายละเอียดของคําถามท่ีจะเปนแนวทางใหแก       

ผูประเมิน เพ่ือใหสามารถนําไปพิจารณาตามบริบทของสถาบันได และไดกําหนดแนวทางในการใหคะแนนในแต

ละระดับสําหรับผูประเมิน และผูรับการประเมินไดใชในการพิจารณา  

4. สถาบันอุดมศึกษา สามารถจัดทําระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร  

โดยมีการดําเนินงานไดตามมาตรฐานเทียบเคียงกับมาตรฐานของ สกอ. ท้ังนี้ ทุกระบบตองไดรับการเห็นชอบจาก

คณะกรรมการการอุดมศึกษา (กกอ.) และใหมีการจัดสงผลการประเมินพรอมขอมูลพ้ืนฐานใหกับ สกอ. เพ่ือ

เผยแพรตอสาธารณะ ตัวอยางการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ท่ีเทียบเคียงได เชน ผลการ

ประเมินหลักสูตรของ AUN-QA ผลการประเมินหลักสูตรวิชาชีพท่ีไดรับการรับรองจากองคการวิชาชีพระดับ

นานาชาติ เชน AACSB (สําหรับหลักสูตรทางดานบริหารธุรกิจ) ABET (สําหรับหลักสูตรทางดานวิศวกรรมศาสตร) 

และหลักสูตรท่ีไดรับการตรวจประเมินเปนประจําและผานการรับรองโดยสภาวิชาชีพ 

 5. มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ไดวางระบบใหหลักสูตรสามารถเลือกใชระบบการประกันคุณภาพ

การศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ไว 2 ระบบ ไดแก 1) เกณฑการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร 

ปการศึกษา 2563 และ 2) เกณฑการประมินคุณภาพการศึกษาภายใน ตามรูปแบบของ AUN-QA โดยการเลือก

ระบบการประกันคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตร ใหอยูในดุลพินิจของมหาวิทยาลัย     
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1) เกณฑการประมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ปการศึกษา 2563  

 

องคประกอบ 

ในการประกันคุณภาพ

หลักสูตร 

ตัวบงชี้ 
อธิบายกระบวนการหรือแสดง 

ผลการดําเนินงานในประเด็นท่ีเกี่ยวของ 

1. การกํากับมาตรฐาน 1.1 การบริหารจัดการหลักสูตร

ตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตร

ท่ีกําหนดโดย สกอ. 

ผลการบริหารจั ดการหลักสู ตรตาม เกณฑมาตรฐานหลักสูตร  

ฉบับ พ.ศ. 2548 

ปริญญาตรี เกณฑ 3 ขอ 

บัณฑิตศึกษา เกณฑ 11 ขอ 

 ผลการบริหารจั ดการหลักสู ตรตาม เกณฑมาตรฐานหลักสูตร  

ฉบับ พ.ศ. 2558 

ปริญญาตรี เกณฑ 5 ขอ 

บัณฑิตศึกษา เกณฑ 10 ขอ 

2. บัณฑิต 2.1 คุณภาพบัณฑิตตามกรอบ

ม า ต ร ฐ า น คุ ณ วุ ฒิ

ระดับอุดมศึกษาแหงชาติ 

ผลประเมินคุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา

แหงชาติ  

(โดยผูใชบัณฑิต/ผูมีสวนไดสวนเสีย) 

2.2 การไดงานทําหรือผลงานวิจัย

ของผูสําเร็จการศึกษา 

- ผลบัณฑิตปริญญาตรีท่ีไดงานทําหรือประกอบอาชีพอิสระ  

- ผลงานของนักศึกษาปริญญาโท/เอกท่ีตีพิมพหรือเผยแพร 

3. นักศึกษา 3.1 การรับนักศึกษา  - การรับนักศึกษา 

- การเตรียมความพรอมกอนเขาศึกษา 

3. 2 ก า ร ส ง เ ส ริ ม แ ล ะ พั ฒ น า

นักศึกษา 

- การควบคุมการดูแลการใหคําปรึกษาวิชาการและแนะแนวแก

นักศึกษาในระดับปริญญาตรี 

- การควบคุมระบบการดูแลการใหคําปรึกษาวิทยานิพนธ และการ

คนควาอิสระในระดับบัณฑิตศึกษา 

- การพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและการเสริมสรางทักษะการเรียนรูใน

ศตวรรษท่ี 21 

3.3 ผลท่ีเกิดกับนักศึกษา - อัตราการคงอยูของนักศึกษา  

- อัตราการสําเร็จการศึกษา 

- ความพึงพอใจและผลการจัดการขอรองเรียนของนักศึกษา 

4. อาจารย 

 

4.1 การบริหารและพัฒนาอาจารย - การรบัและแตงตั้งอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร 

- การบริหารอาจารย 

- การสงเสริมและพัฒนาอาจารย 

4.2 คุณภาพอาจารย - รอยละอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอก 

- รอยละอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรท่ีดํารงตําแหนงทางวิชาการ 

- ผลงานทางวิชาการของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร 

- จํานวนบทความของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรปริญญาเอกท่ีไดรับ
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องคประกอบ 

ในการประกันคุณภาพ

หลักสูตร 

ตัวบงชี้ 
อธิบายกระบวนการหรือแสดง 

ผลการดําเนินงานในประเด็นท่ีเกี่ยวของ 

การอางอิงในฐานขอมูล TCI และ Scopus ตอจํานวนอาจารย

ผูรับผิดชอบหลักสูตร 

4.3 ผลท่ีเกิดกับอาจารย - อัตราการคงอยูของอาจารย 

- ความพึงพอใจของอาจารย 

5. หลักสูตร 

การเรียนการสอน  

การประเมินผูเรียน 

5.1 สาระของรายวิชาในหลักสูตร - หลักคิดในการออกแบบหลักสูตร ขอมูลท่ีใชในการพัฒนาหลักสูตร

และวัตถุประสงคของหลักสูตร 

- การปรับปรุงหลักสูตรใหทันสมัยตามความกาวหนาในศาสตรสาขา

น้ันๆ 

- การพิจารณาอนุมัติหัวขอวิทยานิพนธและการคนควาอิสระในระดับ

บัณฑิตศึกษา 

5.2  การวางระบบผู สอนและ

กระบวนการจัดการเรียนการ

สอน 

- การพิจารณากําหนดผูสอน 

- การกํากับ ติดตาม และตรวจสอบการจัดทํา มคอ.3 และ มคอ.4 

- การแตงตั้งอาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธและการคนควาอิสระใน

ระดับบัณฑิตศึกษา 

- การกํากับกระบวนการเรียนการสอน 

- การจัดการเรียนการสอนท่ีมีการฝกปฏิบัติในระดับปริญญาตรี 

- การบูรณาการพันธกิจตางๆ กับการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรี 

- การชวยเหลือ กํากับ ติดตามในการทําวิทยานิพนธและการคนควา

อิสระและการตีพิมพผลงานในระดับบัณฑิตศึกษา 

5.3 การประเมินผูเรียน - การประเมินผลการเรียนรูตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ 

- การตรวจสอบการประเมินผลการเรียนรูของนักศึกษา 

- การกํากับการประเมินการจัดกระบวนการเรียนการสอนและการ

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

- การประเมินวิทยานิพนธและการคนควาอิสระในระดับบัณฑิตศึกษา 

5.4 ผลการดําเนินงานหลักสูตร

ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ระดับ 

อุดมศึกษาแหงชาติ 

- ผลการดํ า เ นิน งานตามตั วบ ง ช้ี ตามกรอบมาตรฐานคุณ วุ ฒิ 

ระดับอุดมศึกษาแหงชาติ 

6.  สิ่ ง ส นั บ ส นุ น ก า ร

เรียนรู 

6.1 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู - ระบบการดําเนินงานของภาควิชา/คณะ/สถาบัน โดยมีสวนรวมของ

อาจารยประจําหลักสูตรเพ่ือใหมีสิ่งสนับสนุนการเรียนรู 

- จํานวนสิ่งสนับสนุนการเรียนรูท่ีเพียงพอและเหมาะสมตอการจัดการ

เรียนการสอน 

- กระบวนการปรับปรุงตามผลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษา

และอาจารยตอสิ่งสนับสนุนการเรียนรู 
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องคประกอบที่ 1  การกํากับมาตรฐาน 

 

คณะกรรมการการอุดมศึกษามีหนาท่ีหลักสําคัญประการหนึ่ง คือ การพิจารณาเสนอนโยบาย แผนพัฒนา 

และมาตรฐานการอุดมศึกษาท่ีสอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ และแผนการศึกษาแหงชาติ 

โดยคํานึงถึงความเปนอิสระและความเปนเลิศทางวิชาการของสถานศึกษา ระดับอุดมศึกษา โดยไดจัดทํามาตรฐาน

การอุดมศึกษาและเกณฑมาตรฐานตางๆ ท่ีเก่ียวของ เพ่ือสงเสริมใหสถาบันอุดมศึกษาไดพัฒนาดานวิชาการและ

วิชาชีพ รวมท้ังการพัฒนาคุณภาพและยกระดับมาตรฐานในการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาใหมีความทัดเทียม

กัน และไดประกาศใชเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับตาง ๆ มาอยางตอเนื่อง ซ่ึงปจจุบันไดมีประกาศ

กระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับตาง ๆ พ.ศ. 2548 และ พ.ศ. 2558 เพ่ือประโยชนใน

การรักษามาตรฐานวิชาการและวิชาชีพ เปนสวนหนึ่งของเกณฑการรับรองวิทยฐานะและมาตรฐานการศึกษา โดย

สถาบันอุดมศึกษาท่ีเปดดําเนินการหลักสูตรใหมหรือหลักสูตรปรับปรุงลวนใชเกณฑมาตรฐานหลักสูตร พ.ศ. 2548 

และ พ.ศ. 2558 เปนหลักในการพัฒนาหลักสูตรและดําเนินการใหเปนไปตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรดังกลาว 

ในการควบคุมกํากับมาตรฐาน จะพิจารณาจากการบริหารจัดการหลักสูตรทุกหลักสูตรใหเปนไปตาม

เกณฑมาตรฐานหลักสูตรท่ีไดประกาศใชเม่ือ พ.ศ. 2548 และ พ.ศ. 2558 ตามท่ีไดประกาศใชในขณะนั้น เกณฑ

มาตรฐานหลักสูตรท่ีไดประกาศใชเม่ือ พ.ศ. 2548 และ พ.ศ. 2558 รวมท้ังกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา

แหงชาติ พ.ศ. 2552 ตลอดระยะเวลาท่ีมีการจัดการเรียนการสอนในหลักสูตรดังกลาว โดยหลักสูตรท่ีเปนไปตาม

เกณฑมาตรฐานหลักสูตรท่ีไดประกาศใชตามเกณฑ 11 ขอ สําหรับหลักสูตรท่ีเปนไปตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตร

ท่ีไดประกาศใชเม่ือ พ.ศ. 2558 นั้น ในระดับปริญญาตรีจะพิจารณาตามเกณฑ 5 ขอ และหลักสูตรระดับ

บัณฑิตศึกษาจะพิจารณาตามเกณฑดังกลาว 10 ขอ โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
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ตัวบงช้ีท่ี 1.1 การบริหารการจัดการหลักสูตรตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี และบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 

1) หลักสูตรระดับปริญญาตรี 

เกณฑการประเมิน คุณลักษณะหลกัสูตร 

ประเภทวิชาการ ประเภทวิชาชีพ/ปฏิบัติการ 

1.  จํ านวนอาจารยผู รับผิดชอบ

หลักสูตร 

- ไมนอยกวา 5 คน และ 

- เปนอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรเกินกวา 1 หลักสูตรไมได และ 

- ประจําหลักสูตรตลอดระยะเวลาท่ีจัดการศึกษาตามหลักสูตรน้ัน 

2. คุณสมบัติอาจารยผูรับผิดชอบ

หลักสูตร 

- คุณวุฒิระดับปริญญาโทหรือเทียบเทา หรือดํารงตําแหนงทาง

วิชาการไมต่ํากวาผูชวยศาสตราจารย ในสาขาท่ีตรงหรือสัมพันธ

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 .  คุ ณ ส ม บั ติ อ า จ า ร ย ป ร ะ จํ า

หลักสูตร 

- คุณวุฒิระดับปริญญาโทหรือเทียบเทา หรือดํารงตําแหนงทางวิชาการไมต่ํากวาผูชวยศาสตราจารย ในสาขาท่ีตรงหรือสัมพันธกับสาขาวิชาท่ีเปดสอน 

- มีผลงานทางวิชาการอยางนอย 1 รายการในรอบ 5 ปยอนหลัง 

- ไมจํากัดจํานวนและประจําไดมากกวาหน่ึงหลักสูตร 

4. คุณสมบัติอาจารยผูสอน อาจารยประจํา 

- คุณวุฒิระดับปริญญาโทหรือเทียบเทา หรือดํารงตําแหนงทางวิชาการไมต่ํากวาผูชวยศาสตราจารย ในสาขาวิชาน้ัน หรือสาขาวิชาท่ีสัมพันธกันหรือ

สาขาวิชาของรายวิชาท่ีเปดสอน 

- หากเปนอาจารยผูสอนกอนเกณฑน้ีประกาศใช อนุโลมคุณวุฒิระดับปริญญาตรีได 

อาจารยพิเศษ 

- คุณวุฒิระดับปริญญาโท หรือคุณวุฒิปริญญาตรีหรือเทียบเทา และ 

- มีประสบการณทํางานท่ีเก่ียวของกับวิชาท่ีสอนไมนอยกวา 6 ป 

- ท้ังน้ี มีช่ัวโมงสอนไมเกินรอยละ 50 ของรายวิชา โดยมีอาจารยประจําเปนผูรับผิดชอบรายวิชาน้ัน 
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เกณฑการประเมิน คุณลักษณะหลกัสูตร 

ประเภทวิชาการ ประเภทวิชาชีพ/ปฏิบัติการ 

10. การปรับปรุงหลักสูตรตามรอบ

ระยะเวลาท่ีกําหนด 

- ตองไมเกิน 5 ป ตามรอบระยะเวลาของหลักสูตร หรืออยางนอยทุกๆ 5 ป 

รวม เกณฑ 5 ขอ เกณฑ 5 ขอ 

 

2) หลักสูตรระดับปริญญาโทและเอก 

เกณฑการประเมิน หลักสูตรระดับ 

ปริญญาโท ปริญญาเอก 

1. จํานวนอาจารยผู รับผิดชอบ

หลักสูตร 

- ไมนอยกวา 3 คน และ 

- เปนอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรเกินกวา 1 หลักสูตรไมได และ 

- ประจําหลักสูตรตลอดระยะเวลาท่ีจัดการศึกษาตามหลักสูตรน้ัน 

2. คุณสมบัติอาจารยผูรับผิดชอบ

หลักสูตร 

- คุณวุฒิระดับปริญญาเอกหรือเทียบเทา หรือข้ันต่ําปริญญาโทหรือ

เทียบเทา ท่ีมีตําแหนงรองศาสตราจารยข้ึนไป 

- มีผลงานทางวิชาการอยางนอย 3 รายการในรอบ 5 ปยอนหลัง โดย

อยางนอย 1 รายการตองเปนผลงานวิจัย 

- คุณวุฒิระดับปริญญาเอกหรือเทียบเทา หรือข้ันต่ําปริญญาโทหรือเทียบเทาท่ี

มีตําแหนงศาสตราจารยข้ึนไป 

- มีผลงานทางวิชาการอยางนอย 3 รายการในรอบ 5 ปยอนหลัง โดยอยาง

นอย 1 รายการตองเปนผลงานวิจัย 

3 .  คุ ณ ส ม บั ติ อ า จ า ร ย ป ร ะ จํ า

หลักสูตร 

- คุณวุฒิข้ันต่ําปริญญาโทหรือเทียบเทา 

- มีผลงานทางวิชาการอยางนอย 3 รายการในรอบ 5 ปยอนหลัง โดย

อยางนอย 1 รายการตองเปนผลงานวิจัย 

- คุณวุฒิข้ันต่ําปริญญาเอกหรือเทียบเทา หรือชข้ันต่ําปริญญาโท หรือ

เทียบเทาท่ีมีตําแหนงรองศาสตราจารยข้ึนไป 

- มีผลงานทางวิชาการอยางนอย 3 รายการในรอบ 5 ปยอนหลัง โดยอยาง

นอย 1 รายการตองเปนผลงานวิจัย 

4. คุณสมบัติอาจารยผูสอน อาจารยประจํา 

- คุณวุฒิระดับปริญญาโทหรือเทียบเทา ในสาขาวิชาน้ัน หรือสาขาวิชา

ท่ีสัมพันธกัน หรือสาขาวิชาของรายวิชาท่ีสอน 

อาจารยประจํา 

- คุณวุฒิระดับปริญญาเอกหรือเทียบเทา หรือข้ันต่ําปริญญาโทหรือเทียบเทาท่ี

มีตําแหนงรองศาสตราจารยในสาขาวิชาน้ัน หรือสาขาวิชาท่ีสัมพันธกัน หรือ
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เกณฑการประเมิน หลักสูตรระดับ 

ปริญญาโท ปริญญาเอก 

- ตองมีประสบการณดานการสอนและมีผลงานทางวิชาการอยางนอย 

1 รายการในรอบ 5 ปยอนหลัง 

อาจารยพิเศษ 

- คุณวุฒิระดับปริญญาโท หรือเทียบเทาในสาขาวิชาน้ัน หรือสาขาวิชา

ท่ีสัมพันธกัน หรือสาขาวิชาของรายวิชาท่ีสอน 

- มีประสบการณทํางานท่ีเก่ียวของกับวิชาท่ีสอนและมีผลงานทาง

วิชาการอยางนอย 1 รายการในรอบ 5 ปยอนหลัง 

- ท้ังน้ี มีช่ัวโมงสอนไมเกินรอยละ 50 ของรายวิชา โดยมีอาจารย

ประจําเปนผูรับผิดชอบรายวิชาน้ัน 

สาขาวิชาของรายวิชาท่ีสอน 

- ตองมีประสบการณดานการสอนและมีผลงานทางวิชาการอยางนอย 1 

รายการในรอบ 5 ปยอนหลัง 

อาจารยพิเศษ 

- คุณวุฒิระดับปริญญาเอกหรือเทียบเทา หรือข้ันต่ําปริญญาโทหรือเทียบเทา 

- มีประสบการณทํางานท่ีเก่ียวของกับวิชาท่ีสอนและมีผลงานทางวิชาการ

อยางนอย 1 รายการในรอบ 5 ปยอนหลัง 

- ท้ังน้ี มีช่ัวโมงสอนไมเกินรอยละ 50 ของรายวิชา โดยมีอาจารยประจําเปน

ผูรับผิดชอบรายวิชาน้ัน 
 

5. คุณสมบัติของอาจารยท่ีปรึกษา

วิทยานิพนธหลักและอาจารย ท่ี

ปรึกษาการคนควาอิสระ 

- เปนอาจารยประจําหลักสูตรท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเทา 

หรือข้ันต่ําปริญญาโทหรือเทียบเทาและดํารงตําแหนงทางวิชาการไม

ต่ํากวารองศาสตราจารยในสาขาวิชาน้ัน หรือสาขาวิชาท่ีสัมพันธกัน 

และ 
- มีผลงานทางวิชาการอยางนอย 3 รายการในรอบ 5 ปยอนหลัง โดย

อยางนอย 1 รายการตองเปนผลงานวิจัย 

- เปนอาจารยประจําหลักสูตรท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเทา หรือข้ันต่ํา

ปริญญาโท หรือเทียบเทาและดํารงตําแหนงทางวิชาการไมต่ํากวารอง

ศาสตราจารยในสาขาวิชาน้ัน หรือสาขาวิชาท่ีสัมพันธกัน 
- มีผลงานทางวิชาการอยางนอย 3 รายการในรอบ 5 ปยอนหลัง โดยอยาง

นอย 1 รายการตองเปนผลงานวิจัย 

6. คุณสมบัติของอาจารยท่ีปรึกษา

วิทยานิพนธรวม (ถามี) 
อาจารยประจํา 
- คุณวุฒิระดับปริญญาเอกหรือเทียบเทา หรือข้ันต่ําปริญญาโท หรือเทียบเทาและดํารงตําแหนงทางวิชาการไมต่ําหวารองศาสตราจารยในสาขาวิชาน้ัน 

หรือสาขาวิชาท่ีสัมพันธกัน 
- มีผลงานทางวิชาการอยางนอย 3 รายการในรอบ 5 ปยอนหลัง โดยอยางนอย 1 รายการตองเปนผลงานวิจัย 
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เกณฑการประเมิน หลักสูตรระดับ 

ปริญญาโท ปริญญาเอก 
 

ผูทรงคุณวุฒิภายนอก 
- คุณวุฒิระดับปริญญาเอกหรือเทียบเทา 
- มีผลงานทางวิชาการท่ีไดรับการตีพิมพเผยแพรในระดับชาติ ซึ่งตรง

หรือสัมพันธกับหัวขอวิทยานิพนธหรือการคนควาอิสระไมนอยกวา 10 

เรื่อง 
- หากไมมีคุณวุฒิหรือประสบการณตามท่ีกําหนดจะตองมีความรู 

ความเช่ียวชาญและประสบการณสูงเปนท่ียอมรับ ซึ่งตรงหรือสัมพันธ

กับหัวขอวิทยานิพนธหรือการคนควาอิสระ โดยผานความเห็นชอบของ

สภาสถาบันและแจง กกอ. ทราบ 
 

ผูทรงคุณวุฒิภายนอก 
- คุณวุฒิระดับปริญญาเอกหรือเทียบเทา 
- มีผลงานทางวิชาการท่ีไดรับการตีพิมพเผยแพรในระดับนานาชาติ ซึ่งตรง

หรือสัมพันธกับหัวขอวิทยานิพนธหรือการคนควาอิสระไมนอยกวา 5 เรื่อง 
- หากไมมีคุณวุฒิหรือประสบการณตามท่ีกําหนดจะตองมีความรู ความ

เช่ียวชาญและประสบการณสูงเปนท่ียอมรับ ซึ่งตรงหรือสัมพันธกับหัวขอ

วิทยานิพนธหรือการคนควาอิสระ โดยผานความเห็นชอบของสภาสถาบันและ

แจง กกอ. ทราบ 

7 .  คุณสมบัติ ของอาจารย สอบ

วิทยานิพนธ 
 

 
 

อาจารยผูสอบวิทยานิพนธ ประกอบดวย อาจารยประจําหลักสูตร 

และผูทรงคุณวุฒิจากภายนอกไมนอยกวา 3 คน ประธานผูสอบ

วิทยานิพนธตองไมเปนท่ีปรึกษาวิทยานิพนธหลักหรือท่ีปรึกษา

วิทยานิพนธรวม 

อาจารยผูสอบวิทยานิพนธ ประกอบดวย อาจารยประจําหลักสูตร และ

ผูทรงคุณวุฒิจากภายนอกไมนอยกวา 5 คน ประธานผูสอบวิทยานิพนธตอง

เปนผูทรงคุณวุฒิจากภายนอก 

อาจารยประจําหลักสูตร 

- คุณวุฒิระดับปริญญาเอกหรือเทียบเทา หรือข้ันต่ําปริญญาโทหรือ

เทียบเทาและดํารงตําแหนงทางวิชาการไมต่ํากวารองศาสตราจารยใน

สาขาวิชาน้ัน หรือสาขาวิชาท่ีสัมพันธกัน 

- มีผลงานทางวิชาการอยางนอย 3 รายการในรอบ 5 ปยอนหลัง โดย

อยางนอย 1 รายการตองเปนผลงานวิจัย 

อาจารยประจําหลักสูตร 

- คุณวุฒิระดับปริญญาเอกหรือเทียบเทา หรือข้ันต่ําปริญญาโทหรือเทียบเทา

และดํารงตําแหนงทางวิชาการไมต่ํากวารองศาสตราจารยในสาขาวิชาน้ัน หรือ

สาขาวิชาท่ีสัมพันธกัน 

- มีผลงานทางวิชาการอยางนอย 3 รายการในรอบ 5 ปยอนหลัง โดยอยาง

นอย 1 รายการตองเปนผลงานวิจัย 
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เกณฑการประเมิน หลักสูตรระดับ 

ปริญญาโท ปริญญาเอก 

ผูทรงคุณวุฒิภายนอก 
- คุณวุฒิระดับปริญญาเอกหรือเทียบเทา 

- มีผลงานทางวิชาการท่ีไดรับการตีพิมพเผยแพรในระดับชาติ ซึ่งตรง

หรือสัมพันธกับหัวขอวิทยานิพนธหรือการคนควาอิสระไมนอยกวา 10 

เรื่อง 

- หากไมมีคุณวุฒิหรือประสบการณตามท่ีกําหนดจะตองมีความรู 

ความเช่ียวชาญและประสบการณสูง เปนท่ียอมรับ ซึ่งตรงหรือสัมพันธ

กับหัวขอวิทยานิพนธหรือการคนควาอิสระ โดยผานการเห็นชอบของ

สภาสถาบันและแจง กกอ. ทราบ 

ผูทรงคุณวุฒิภายนอก 
- คุณวุฒิระดับปริญญาเอกหรือเทียบเทา 

- มีผลงานทางวิชาการท่ีไดรับการตีพิมพเผยแพรในระดับนานาชาติ ซึ่งตรง

หรือสัมพันธกับหัวขอวิทยานิพนธหรือการคนควาอิสระไมนอยกวา 5 เรื่อง 

- หากไมมีคุณวุฒิหรือประสบการณตามท่ีกําหนดจะตองมีความรู ความ

เช่ียวชาญและประสบการณสูง เปนท่ียอมรับ ซึ่งตรงหรือสัมพันธกับหัวขอ

วิทยานิพนธหรือการคนควาอิสระ โดยผานการเห็นชอบของสภาสถาบันและ

แจง กกอ. ทราบ 

8. การตีพิมพเผยแพรผลงานของ

ผูสําเร็จการศึกษา 

แผน ก1 

ตองไดรับการยอมรับใหตีพิมพในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติท่ีมี

คุณภาพตามประกาศ กกอ. 

แบบ 1  

ตองไดรับการยอมรับใหตีพิมพในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติท่ีมีคุณภาพ

ตามประกาศของ กกอ. อยางนอย 2 เรื่อง 

แผน ก2 

ตองไดรับการยอมรับใหตีพิมพในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติท่ีมี

คุณภาพตามประกาศของ กกอ. หรือนําเสนอตอท่ีประชุมวิชาการ โดย

บทความท่ีนําเสนอไดรับการตีพิมพในรายงานสืบเน่ืองจากกการ

ประชุมวิชาการ (Proceeding) 

แบบ 2  

ตองไดรับการยอมรับใหตีพิมพในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติท่ีมีคุณภาพ

ตามประกาศของ กกอ. 

แผน ข 
รายงานการคนควาอิสระหรือสวนหน่ึงของการคนควาอิสระตองไดรับ

การเผยแพรในลักษณะใดลักษณะหน่ึงท่ีสืบคนได 
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เกณฑการประเมิน หลักสูตรระดับ 

ปริญญาโท ปริญญาเอก 

9.  ภาระงานอาจารย ท่ีปรึ กษา

วิทยานิพนธและการคนควาอิสระใน

ระดับบัณฑิตศึกษา 

วิทยานิพนธ - อาจารยคุณวุฒิปริญญาเอก 1 คนตอนักศึกษา 5 คน 

การคนควาอิสระ - อาจารยคุณวุฒิปริญญาเอก 1 คนตอนักศึกษา 15 คน 

 -  หากอาจารยคุณวุฒิปริญญาเอกและมีตําแหนงทางวิชาการ หรือปริญญาโทและมีตําแหนงทางวิชาการระดับรองศาสตราจารย

ข้ึนไป 1 คนตอนักศึกษา 10 คน 

 - หากเปนท่ีปรึกษาท้ัง 2 ประเภทใหเทียบสัดสวนนักศึกษาท่ีทําวิทยานิพนธ 1 คนเทียบเทากับนักศึกษาท่ีคนควาอิสระ  

3 คน 

10. การปรับปรุงหลักสูตรตามรอบ

ระยะเวลาท่ีกําหนด 

- ตองไมเกิน 5 ป ตามรอบระยะเวลาของหลักสูตร หรืออยางนอยทุกๆ 5 ป 

รวม เกณฑ 10 ขอ เกณฑ 10 ขอ 
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3) หลักสูตรระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต และประกาศนียบัตรบัณฑิตข้ันสูง 

เกณฑการประเมิน หลักสูตรระดับ 

ประกาศนียบัตรบัณฑิต ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง 

1. จํานวนอาจารยผู รับผิดชอบ

หลักสูตร 

- ไมนอยกวา 5 คน และ 

- เปนอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรเกินกวา 1 หลักสูตรไมได และ 

- ประจําหลักสูตรตลอดระยะเวลาท่ีจัดการศึกษาตามหลักสูตรน้ัน 

- ไมนอยกวา 5 คน และ 

- เปนอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรเกินกวา 1 หลักสูตรไมได และ 

- ประจําหลักสูตรตลอดระยะเวลาท่ีจัดการศึกษาตามหลักสตูรน้ัน 

2. คุณสมบัติอาจารยผูรับผิดชอบ

หลักสูตร 

- คุณวุฒิระดับปริญญาเอกหรือเทียบเทา หรือข้ันต่ําปริญญาโทหรือ

เทียบเทาท่ีมีตําแหนงรองศาสตราจารยข้ึนไป 

- มีผลงานทางวิชาการอยางนอย 3 รายการในรอบ 5 ปยอนหลัง โดย

อยางนอย 1 รายการตองเปนผลงานวิจัย 

- คุณวุฒิระดับปริญญาเอกหรือเทียบเทา หรือข้ันต่ําปริญญาโทหรือเทียบเทาท่ี

มีตําแหนงศาสตราจารยข้ึนไป 

- มีผลงานทางวิชาการอยางนอย 3 รายการในรอบ 5 ปยอนหลัง โดยอยาง

นอย 1 รายการตองเปนผลงานวิจัย 

3 .  คุ ณ ส ม บั ติ อ า จ า ร ย ป ร ะ จํ า

หลักสูตร 

- คุณวุฒิระดับปริญญาโทหรือเทียบเทา  

- มีผลงานทางวิชาการอยางนอย 3 รายการในรอบ 5 ปยอนหลัง โดย

อยางนอย 1 รายการตองเปนผลงานวิจัย 

- คุณวุฒิข้ันต่ําปริญญาเอกหรือเทียบเทา หรือข้ันต่ําปริญญาโท หรือเทียบเทา

ท่ีมีตําแหนงรองศาสตราจารยข้ึนไป 

- มีผลงานทางวิชาการอยางนอย 3 รายการในรอบ 5 ปยอนหลัง โดยอยาง

นอย 1 รายการตองเปนผลงานวิจัย 

4. คุณสมบัติอาจารยผูสอน อาจารยประจํา 

- คุณวุฒิระดับปริญญาโทหรือเทียบเทา หรือดํารงตําแหนงทาง

วิชาการไมต่ํากวาผูชวยศาสตราจารย ในสาขาวิชาน้ัน หรือสาขาวิชาท่ี

สัมพันธกันหรือสาขาวิชาของรายวิชาท่ีเปดสอน 

- หากเปนอาจารยผูสอนกอนเกณฑน้ีประกาศใช อนุโลมคุณวุฒิระดับ

ปริญญาตรีได 

อาจารยพิเศษ 

- คุณวุฒิระดับปริญญาโท หรือคุณวุฒิปริญญาตรีหรือเทียบเทา และ 

- มีประสบการณทํางานท่ีเก่ียวของกับวิชาท่ีสอนไมนอยกวา 6 ป 

อาจารยประจํา 
- คุณวุฒิระดับปริญญาเอกหรือเทียบเทา หรือข้ันต่ําปริญญาโทหรือเทียบเทาท่ี

มีตําแหนงรองศาสตราจารยในสาขาวิชาน้ัน หรือสาขาวิชาท่ีสัมพันธกันหรือ

สาขาวิชาของรายวิชาท่ีเปดสอน 

- ตองมีประสบการณดานการสอนและมีผลงานทางวิชาการอยางนอย 1 

รายการในรอบ 5 ปยอนหลัง 

อาจารยพิเศษ 

- คุณสมบัติระดับปริญญาเอกหรือเทียบเทา หรือข้ันต่ําปริญญาโท หรือ

เทียบเทา 
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เกณฑการประเมิน หลักสูตรระดับ 

ประกาศนียบัตรบัณฑิต ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง 

- ท้ังน้ี มีช่ัวโมงสอนไมเกินรอยละ 50 ของรายวิชา โดยมีอาจารย

ประจําเปนผูรับผิดชอบรายวิชาน้ัน 

- มีประสบการณทํางานท่ีเก่ียวของกับวิชาท่ีสอน ไมนอยกวา 4 ป 

- ท้ังน้ี มีช่ัวโมงสอนไมเกินรอยละ 50 ของรายวิชา โดยมีอาจารยประจําเปน

ผูรับผิดชอบรายวิชาน้ัน 

10. การปรับปรุงหลักสูตรตามรอบ

ระยะเวลาท่ีกําหนด 

- ตองไมเกิน 5 ป ตามรอบระยะเวลาของหลักสูตร หรืออยางนอยทุก ๆ 5 ป 

รวม เกณฑ 5 ขอ เกณฑ 5 ขอ 

 

เกณฑการประเมินดังกลาวเปนไปเกณฑมาตรฐานหลักสูตร พ.ศ.2558 และกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2552 

ผลการประเมินตัวบงช้ีท่ี 1.1 กําหนดไวเปน “ผาน” และ “ไมผาน” หากไมผานเกณฑขอใดขอหนึ่ง ถือวา หลักสูตรไมไดมาตรฐาน และผลเปน “ไมผาน”

(คะแนนเปน ศูนย) 

หลักฐานเอกสารท่ีตองการนอกเหนือจากเอกสารประกอบแตละรายตัวบงช้ี 

1. เอกสารหลักสูตรฉบับท่ี สกอ. ประทับตรารับทราบ 

2. หนังสือนําท่ี สกอ. แจงรับทราบหลักสูตร (ถามี) 

3. กรณีหลักสูตรยังไมไดแจงการรับทราบ ใหมีหนังสือนําสง สกอ. หรือหนังสือสงคืนจาก สกอ. และรายงานการประชุมสภาท่ีอนุมัติ/ใหความเห็นชอบหลักสูตร 
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องคประกอบที่ 2  บัณฑติ 

 

พันธกิจท่ีสําคัญท่ีสุดของสถาบันอุดมศึกษา คือ การผลิตบัณฑิต หรือการจัดกิจกรรมการเรียน 

การสอนใหผูเรียนมีความรูในวิชาการและวิชาชีพ มีคุณลักษณะตามหลักสูตรท่ีกําหนด บัณฑิตระดับอุดมศึกษา

จะตองเปนผูมีความรู มีคุณธรรมจริยธรรม มีความสามารถในการเรียนรูและพัฒนาตนเอง สามารถประยุกตใช

ความรูเพ่ือการดํารงชีวิตในสังคมไดอยางมีความสุขท้ังทางรางกายและจิตใจ มีความสํานึกและความรับผิดชอบใน

ฐานะพลเมืองและพลโลก มีคุณลักษณะตามเอกลักษณและอัตลักษณของมหาวิทยาลัย สํานักงานคณะกรรมการ

การอุดมศึกษาในฐานะท่ีเปนหนวยงานในการกํากับและสงเสริมการดําเนินงานของสถาบันอุดมศึกษา ไดจัดทํา

มาตรฐานตาง ๆ ท่ีเ ก่ียวของกับการผลิตบัณฑิต เชน เกณฑมาตรฐานหลักสูตร กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ

ระดับอุดมศึกษาแหงชาติ เพ่ือมุงเนนเปาหมายการจัดการศึกษาท่ีผลการเรียนรูของนักศึกษา ซ่ึงเปนการประกัน

คุณภาพบัณฑิตท่ีไดรับคุณวุฒิแตละคุณวุฒิและสื่อสาร ใหสังคม ชุมชน รวมท้ังหนวยงานท่ีเก่ียวของตาง ๆ ได

เชื่อม่ันถึงคุณภาพของบัณฑิตท่ีผลิตออกมาเปนไปตามท่ีกําหนดไวในผลลัพธการเรียนรูในแตละหลักสูตร คุณภาพ

บัณฑิตในแตละหลักสูตรจะสะทอนไปท่ีคุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติโดย

พิจารณาจากผลลัพธการเรียนรู การมีงานทํา และคุณภาพผลงานวิจัยของนักศึกษาและผูสําเร็จการศึกษาระดับ

บัณฑิตศึกษาในปการศึกษานั้น ๆ คุณภาพบัณฑิตจะพิจารณาไดจากตัวบงชี้ดังตอไปนี้ 

 

ตัวบงชี้ท่ี  2.1 คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ 

ตัวบงชี้ท่ี  2.2 การไดงานทําหรือผลงานวิจัยของผูสําเร็จการศึกษา 

 -  รอยละของบัณฑิตปริญญาตรีท่ีไดงานทําหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ป 

 -  ผลงานของนักศึกษาและผูสํ า เร็จการศึกษาในระดับปริญญาโทท่ีไดรับการ 

   ตีพิมพหรือเผยแพร 

 -  ผลงานของนักศึกษาและผูสําเร็จการศึกษาในระดับปริญญาเอกท่ีไดรับการ 

   ตีพิมพหรือเผยแพร 
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ตัวบงช้ีท่ี 2.1 คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ 

ชนิดของตัวบงช้ี ผลลัพธ 

 

คําอธิบายตัวบงช้ี 

กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ (Thai Qualifications Framework for Higher 

Education: TQF) ไดมีการกําหนดคุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงคตามท่ีหลักสูตรกําหนดไวใน มคอ.2 ซ่ึง

ครอบคลุมผลการเรียนรูอยางนอย 5 ดานคือ 1) ดานคุณธรรมจริยธรรม 2) ดานความรู 3) ดานทักษะทางปญญา 

4) ดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ และ 5) ดานทักษะการวิเคราะห 

เชิงตัวเลขการสื่อสารและการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ ตัวบงชี้นี้จะเปนการประเมินคุณภาพบัณฑิตในมุมมองของ

ผูใชบัณฑิต 

 

เกณฑการประเมิน 

ใชคาเฉลี่ยของคะแนนประเมินบัณฑิต (คะแนนเต็ม 5) 

 

สูตรการคํานวณ 

 

คะแนนท่ีได = 
ผลรวมของคาคะแนนท่ีไดจากการประเมินบัณฑติ 

จํานวนบัณฑติท่ีไดรับการประเมินท้ังหมด 

 

ขอมูลประกอบ 

 จํานวนบัณฑิตท่ีรับการประเมินจากผูใชบัณฑิตจะตองไมนอยกวารอยละ 20 ของจํานวนบัณฑิต 

ท่ีสําเร็จการศึกษา 

 

หมายเหตุ: 

- ในกรณีหลักสูตรปรับปรุงท่ียังไมครบรอบ มหาวิทยาลัยตองประเมินตัวบงชี้ 2.1 ดวย แมวาหลักสูตรนั้น

จะยังไมครบรอบการปรับปรุงก็ตาม โดยนําผลการดําเนินงานของหลักสูตรในรอบท่ีผานมาใช

ประกอบการประเมิน 

- กรณีบัณฑิตท่ีมีอาชีพอิสระ ไมตองเอามานับในการประเมินความพึงพอใจของผูใชบัณฑิต 

- ในกรณีบัณฑิตหลักสูตรนานาชาติ เปนนักศึกษาตางชาติประมาณ 90% การประเมินบัณฑิตอาจไมถึงรอย

ละ 20 เนื่องจากเดินทางกลับประเทศไปแลว สามารถอนุโลมใหใชบัณฑิตท่ีเปนนักศึกษา 

ชาวไทยเปนฐานการในการคิด เชน มีนักศึกษาตางชาติ 90 คน มีนักศึกษาไทย 10 คน ใหประเมินโดยคิด

จากนักศึกษาไทยจํานวน 10 คน เปนฐานท่ี 100% 
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ตัวบงช้ีท่ี 2.2 (ปริญญาตรี) รอยละของบัณฑิตปริญญาตรีท่ีไดงานทําหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ป 

ชนิดของตัวบงช้ี ผลลัพธ 

 

คําอธิบายตัวบงช้ี 

บัณฑิตปริญญาตรีท่ีสําเร็จการศึกษาในหลักสูตรภาคปกติ ภาคพิเศษ และภาคนอกเวลา ในสาขานั้น ๆ   

ท่ีไดงานทําหรือมีกิจการของตนเองท่ีมีรายไดประจําภายในระยะเวลา 1 ปนับจากวันท่ีสําเร็จการศึกษาเม่ือเทียบ

กับบัณฑิตท่ีสําเร็จการศึกษาในปการศึกษานั้น การนับการมีงานทํานับกรณีการทํางานสุจริตทุกประเภทท่ีสามารถ

สรางรายไดเขามาเปนประจําเพ่ือเลี้ยงชีพตนเองได การคํานวณรอยละของผูมีงานทําของผูสําเร็จการศึกษาท่ี

ลงทะเบียนเรียนในภาคพิเศษหรือภาคนอกเวลา ใหคํานวณเฉพาะผูท่ีเปลี่ยนงานใหมหลังสําเร็จการศึกษาเทานั้น 

 

เกณฑการประเมิน 

 โดยการแปลงคารอยละของบัณฑิตปริญญาตรีท่ีไดงานทําหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ป 

เปนคะแนนระหวาง 0 - 5 กําหนดใหเปนคะแนนเต็ม 5 = รอยละ 100 
 

สูตรการคํานวณ 

1. คํานวณรอยละของบัณฑิตปริญญาตรีท่ีไดงานทําหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ป ตามสูตร 
 

จํานวนบัณฑติปริญญาตรีท่ีไดงานทําหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ป 
X 100 

จํานวนบัณฑติท่ีตอบแบบสํารวจท้ังหมด 
 

 การคํานวณคารอยละนี้ไมนําบัณฑิตท่ีศึกษาตอ เกณฑทหาร อุปสมบท และบัณฑิตท่ีมีงานทําแลวแตไมได

เปลี่ยนงาน มาพิจารณา 

 

2. แปลงคารอยละท่ีคํานวณไดในขอ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 
 

คะแนนท่ีได = 
คารอยละของบัณฑิตปริญญาตรีท่ีไดงานทําหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ป 

X 5 
100 

 

หมายเหตุ : 

- จํานวนบัณฑิตท่ีตอบแบบสํารวจจะตองไมนอยกวารอยละ 70 ของจํานวนบัณฑิตท่ีสําเร็จการศึกษา 

- กรณีหลักสูตรใหมไมตองประเมินตัวบงชี้ท่ี 2.1 และ 2.2 เนื่องจากไมมีผูสําเร็จการศึกษา สําหรับหลักสูตร

ปรับปรุงท่ีมีนักศึกษาเรียนอยู ตองประเมินตัวบงชี้ท่ี 2.1 และ 2.2 ดวย เนื่องจากมีผูสําเร็จการศึกษาแลว 
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ตัวบงช้ีท่ี 2.2 (ปริญญาโท) ผลงานของนักศึกษาและผู สํา เร็จการศึกษาในระดับปริญญาโทท่ีไดรับ 

การตีพิมพหรือเผยแพร 

ชนิดของตัวบงช้ี ผลลัพธ 

 

คําอธิบายตัวบงช้ี 

การศึกษาในระดับปริญญาโทจะตองมีการคนควา คิดอยางเปนระบบ วิจัยเพ่ือหาคําตอบท่ีมีความ

นาเชื่อถือ ผูสําเร็จการศึกษาจะตองประมวลความรูเพ่ือจัดทําผลงานท่ีแสดงถึงความสามารถในการใชความรูอยาง

เปนระบบและสามารถนําเผยแพรใหเปนประโยชนตอสาธารณะ ตัวบงชี้นี้จะเปนการประเมินคุณภาพของผลงาน

ของผูสําเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโท 

 

เกณฑการประเมิน 

โดยการแปลงคารอยละของผลรวมถวงน้ําหนักของผลงานท่ีตีพิมพเผยแพรตอผูสําเร็จการศึกษาเปน

คะแนนระหวาง 0 - 5 กําหนดใหเปนคะแนนเต็ม 5 = รอยละ 40 ข้ึนไป 

 

สูตรการคํานวณ 

1. คํานวณรอยละของผลรวมถวงน้ําหนักของผลงานท่ีตีพิมพเผยแพรตอผูสําเร็จการศึกษา ตามสูตร 
 

ผลรวมถวงนํ้าหนักของผลงานท่ีตพิีมพหรือเผยแพรของนักศึกษาและผูสาํเรจ็การศึกษาระดับปริญญาโท 
X 100 

จํานวนผูสําเร็จการศึกษาระดับปรญิญาโทท้ังหมด 

 

2. แปลงคารอยละท่ีคํานวณไดในขอ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 
 

คะแนนท่ีได = 
รอยละของผลรวมถวงนํ้าหนักของผลงานท่ีตีพิมพหรือเผยแพรตอผูสาํเร็จการศึกษา 

X 5 
40 

 

หมายเหตุ : 

- การนับการตีพิมพเผยแพรผลงานของนักศึกษาและผูสําเร็จการศึกษา นับ ณ วันท่ีไดรับการตีพิมพผลงาน

ในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติมิไดนับจากวันท่ีไดรับการตอบรับ (Accepted) 
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กําหนดระดับคุณภาพผลงานทางวิชาการ ดังนี้ 

คาน้ําหนัก ระดับคุณภาพ 

0.10 - บทความฉบับสมบูรณท่ีตีพิมพในลกัษณะใดลักษณะหน่ึง 

0.20 - บทความฉบับสมบูรณท่ีตีพิมพในรายงานสืบเน่ืองจากการประชุมวิชาการระดับชาต ิ

0.40 - บทความฉบับสมบูรณท่ีตีพิมพในรายงานสืบเน่ืองจากการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ 

 - ผลงานท่ีไดรับการจดอนุสิทธิบัตร 

0.60 - บทความท่ีตีพิมพในวารสารวิชาการท่ีปรากฏในฐานขอมลู TCI กลุมท่ี 2 

0.80 - บทความท่ีตีพิมพในวารสารวิชาการระดับนานาชาติท่ีไมอยูในฐานขอมูล ตามประกาศ ก.พ.อ. หรือตีพิมพ

ในวารสารวิชาการท่ีปรากฏในฐานขอมูล TCI กลุมท่ี 1 

1.00 - บทความท่ีตีพิมพในวารสารวิชาการระดับนานาชาติท่ีปรากฏในฐานขอมูลระดับนานาชาติตามประกาศ 

ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษา วาดวย หลักเกณฑการพิจารณาวารสารทางวิชาการ

สําหรับการเผยแพรผลงานทางวิชาการ พ.ศ. 2562 

- ผลงานท่ีไดรับการจดสิทธิบัตร 

 

การสงบทความเพ่ือพิจารณาคัดเลือกใหนําเสนอในการประชุมวิชาการตองสงเปนฉบับสมบูรณ (Full 

Paper) และเม่ือไดรับการตอบรับและตีพิมพแลว การตีพิมพตองตีพิมพเปนฉบับสมบูรณ ซ่ึงสามารถอยูในรูปแบบ

เอกสาร หรือสื่ออิเล็กทรอนิกสได 

 

กําหนดระดับคุณภาพงานสรางสรรคดังนี้ 

คาน้ําหนัก ระดับคุณภาพ 

0.20 งานสรางสรรคท่ีมีการเผยแพรสูสาธารณะในลักษณะใดลักษณะหน่ึง หรือผานสื่ออิเล็กทรอนิกส 

online 

0.40 งานสรางสรรคท่ีไดรับการเผยแพรในระดับสถาบัน 

0.60 งานสรางสรรคท่ีไดรับการเผยแพรในระดับชาต ิ

0.80 งานสรางสรรคท่ีไดรับการเผยแพรในระดับความรวมมือระหวางประเทศ 

1.00 งานสรางสรรคท่ีไดรับการเผยแพรในระดับภมูิภาคอาเซียน/นานาชาต ิ

 

ผลงานสรางสรรคทุกชิ้นตองผานการพิจารณาจากคณะกรรมการท่ีมีองคประกอบไมนอยกวา 3 คน โดยมี

บุคคลภายนอกสถาบันรวมพิจารณาดวย 

 

หมายเหตุ 

1. ผลงานวิจัยท่ีมีชื่อนักศึกษาและอาจารยรวมกันและนับในตัวบงชี้นี้แลว สามารถนําไปนับในตัวบงชี้

ผลงานทางวิชาการของอาจารย 
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2 .  ผลงานของนักศึกษาและผูสํ า เร็จการศึกษาใหนับผลงานทุกชิ้น ท่ี มีการตีพิมพ เผยแพร ใน 

ปการประเมินนั้นๆ 

3. ในกรณีท่ีไมมีผูสําเร็จการศึกษาไมพิจารณาตัวบงชี้นี้ 
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องคประกอบที่ 3  นักศึกษา 

 

ความสําเร็จของการจัดการศึกษาข้ึนอยูกับปจจัยสําคัญปจจัยหนึ่ง คือ นักศึกษา ระบบประกันคุณภาพ

นักศึกษา ตองใหความสําคัญกับการรับหรือคัดเลือกนักศึกษาเขาศึกษาในหลักสูตร ซ่ึงตองเปนระบบท่ีสามารถ

คัดเลือกนัก ศึกษา ท่ี มี คุณสมบัติและความพรอมในการเรียนในหลักสูตรจนสํา เร็จการ ศึกษา และ 

การสงเสริมพัฒนานักศึกษาใหมีความพรอมทางการเรียน และมีกิจกรรมการพัฒนาในรูปแบบตางๆ เพ่ือให

นักศึกษามีความรูความสามารถตามหลักสูตร มีทักษะการเรียนรูในศตวรรษท่ี 21 และสําหรับหลักสูตรระดับ

บัณฑิตศึกษามีทักษะการวิจัยท่ีสามารถสรางองคความรูได 

ทักษะท่ีจําเปนสําหรับการเรียนรูในศตวรรษท่ี 21 ประกอบดวย 4 กลุมหลัก ไดแก (1) กลุมวิชาหลัก 

(Core Subjects) (2) กลุมทักษะชีวิตและอาชีพ (Life and Career Skills) (3) กลุมทักษะการเรียนรูและ

นวัตกรรม (Learning and Innovation Skills) และ (4) กลุมทักษะสารสนเทศ สื่อและเทคโนโลยี (Information, 

Media, and Technology Skills) 

ทักษะสําคัญท่ีคนสวนใหญใหความสําคัญมาก คือ 

1) กลุมทักษะการเรียนรูและนวัตกรรม ไดแก (1) การคิดเชิงวิพากษและการแกปญหา (Critical 

Thinking and Problem Solving) (2) นวัตกรรมและการสรางสรรค (Creativity and Innovation)  

(3) การสื่อสารและความรวมมือกัน (Communication and Collaboration) 

2) กลุมทักษะสารสนเทศ สื่อ และเทคโนโลยี (Information, Media and Technology Skills) 

ประกอบดวย การรูสารสนเทศ (Information Literacy) การรูสื่อ (Media Literacy) และการรู ICT (ICT 

Literacy) 

3) กลุมทักษะชีวิตและอาชีพ (Life and Career Skills) ประกอบดวยความสามารถในการปรับตัวและ

ยืดหยุน (Flexibility and Adaptability) ความคิดริเริ่มและการเรียนรูไดดวยตนเอง (Initiative and Self-

Direction) ปฏิสัมพันธทางสังคมและขามวัฒนธรรม (Social and Cross-Cultural Interaction)  

ความรับผิดชอบและความสามารถผลิตผลงาน (Accountability and Productivity) ความเปนผูนําและ

รับผิดชอบตอสังคม (Leadership and Social Responsibility) 

 

การประกันคุณภาพหลักสูตรในองคประกอบดานนักศึกษา เริ่มดําเนินการตั้งแตระบบการรับนักศึกษา 

การสงเสริมและพัฒนานักศึกษา และผลลัพธท่ีเกิดข้ึนกับนักศึกษาภายใตกระบวนการดําเนินการดังกลาวจะ

พิจารณาไดจากตัวบงชี้ดังตอไปนี้ 

ตัวบงชี้ท่ี  3.1 การรับนักศึกษา 

ตัวบงชี้ท่ี  3.2 การสงเสริมและพัฒนานักศึกษา 

ตัวบงชี้ท่ี  3.3 ผลท่ีเกิดกับนักศึกษา 
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ตัวบงช้ีท่ี 3.1 การรับนักศึกษา 

ชนิดของตัวบงช้ี กระบวนการ 

 

คําอธิบายตัวบงช้ี 

คุณสมบัติของนักศึกษาท่ีรับเขาศึกษาในหลักสูตรเปนปจจัยพ้ืนฐานของความสําเร็จ แตละหลักสูตรจะมี

แนวคิดปรัชญาในการออกแบบหลักสูตร ซ่ึงจําเปนตองมีการกําหนดคุณสมบัติของนักศึกษาท่ีสอดคลองกับ

ลักษณะธรรมชาติของหลักสูตร การกําหนดเกณฑ ท่ี ใช ในการคัดเลือกตอง มีความโปร ง ใส ชัด เจน  

และสอดคลองกับคุณสมบัติของนักศึกษาท่ีกําหนดในหลักสูตร มีเครื่องมือท่ีใช ในการคัดเลือกขอมูล  

หรือวิธีการคัดนักศึกษาใหไดนักศึกษาท่ีมีความพรอมทางปญญา สุขภาพกายและจิต ความมุงม่ันท่ีจะเรียนและมี

เวลาเรียนเพียงพอ เพ่ือใหสามารถสําเร็จการศึกษาไดตามระยะเวลาท่ีหลักสูตรกําหนด 

ในการรายงานการดําเนินงานตามตัวบงชี้นี้  ใหอธิบายกระบวนการหรือแสดงผลการดําเนินงาน 

อยางนอยใหครอบคลุมประเด็นตอไปนี้ 

- การรับนักศึกษา 

- การเตรียมความพรอมกอนเขาศึกษา 

 

ในการประเ มิน เ พ่ือ ใหทราบว าอ ยู ในระดับคะแนนใด ให พิจารณาในภาพรวมของผล 

การดําเนินงานท้ังหมด 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 

 มีการนาํระบบ 

กลไกไปสูการ

ปฏิบัติ/

ดําเนินงาน 

 มีการประเมิน

กระบวนการ 

 ไมมีการ

ปรับปรุง/พัฒนา

กระบวนการ 

 มีระบบ มีกลไก 

 มีการนาํระบบ 

กลไกไปสูการ

ปฏิบัติ/ดําเนินงาน 

 มีการประเมิน

กระบวนการ 

 มีการปรับปรุง/

พัฒนา

กระบวนการจาก

ผลการประเมิน 

 มีระบบ มีกลไก 

 มีการนาํระบบ กลไกไปสู

การปฏิบัติ/ดําเนินงาน 

 มีการประเมินกระบวนการ 

 มีการปรับปรุง/พัฒนา

กระบวนการจากผลการ

ประเมิน 

 มีผลจากการปรับปรุงเห็น

ชัดเจนเปนรูปธรรม 

 มีระบบ มีกลไก 

 มีการนาํระบบกลไกไปสู

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 ตองมีกลไกในการพัฒนาความรูพ้ืนฐานหรือการเตรียมความพรอมทางการ

เรียนแกนักศึกษา เพ่ือใหมีความสามารถในการเรียนรูระดับอุดมศึกษาไดอยางมีความสุข อัตราการลาออกกลางคัน

นอย ในระหวางการศึกษามีการจัดกิจกรรมการพัฒนาความรูความสามารถในรูปแบบตาง ๆ ท้ังกิจกรรมใน

ห อ ง เ รี ยนและนอกห อ ง เ รี ยน มี กิ จก ร รม เส ริ มส ร า งคว าม เป นพล เ มื อ ง ดี ท่ี มี จิ ต สํ านึ กส าธ า รณะ  

มีการวางระบบการดูแลใหคําปรึกษาจากอาจารยท่ีปรึกษาวิชาการ (ระดับปริญญาตรี โท เอก) ระบบการปองกัน

หรือการบริหารจัดการความเสี่ยงของนักศึกษา เพ่ือใหสามารถสําเร็จการศึกษาไดตามระยะเวลาท่ีหลักสูตรกําหนด 

รวมท้ังการสงเสริมการเผยแพรผลงานวิชาการของนักศึกษา การสรางโอกาสการเรียนรูท่ีสงเสริมการพัฒนา

ศักยภาพนักศึกษาและทักษะการเรียนรูในศตวรรษท่ี 21 ใหไดมาตรฐานสากล 

ในการรายงานการดําเนินงานตามตัวบงชี้นี้  ใหอธิบายกระบวนการหรือแสดงผลการดําเนินงาน 

อยางนอยใหครอบคลุมประเด็นตอไปนี้ 

- การควบคุมการดูแลการใหคําปรึกษาวิชาการและแนะแนวแกนักศึกษาปริญญาตรี 

- การควบคุมการดูแลการใหคําปรึกษาวิทยานิพนธ แกบัณฑิตศึกษา 

- การพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและการเสริมสรางทักษะการเรียนรูในศตวรรษท่ี 21 
 

ในการประเ มิน เ พ่ือ ใหทราบว าอ ยู ในระดับคะแนนใด ให พิจารณาในภาพรวมของผล 

การดําเนินงานท้ังหมด ท่ีทําใหนักศึกษาเรียนอยางมีความสุขและมีทักษะท่ีจําเปนตอการประกอบอาชีพใน

อนาคต 
 

เกณฑการประเมิน 
0 1 2 3 4 5 

 ไมมีระบบ 

 ไมมีกลไก 

 ไมมีแนวคิด

ในการกํากับ

ติดตามและ

ปรับปรุง 

 ไมมีขอมูล

หลักฐาน 

 มีระบบ มีกลไก 

 ไมมีการนํา

ระบบ กลไก

ไปสูการปฏิบัติ/

ดําเนินงาน 

 มีระบบ มีกลไก 

 มีการนาํระบบ 

กลไกไปสูการ

ปฏิบัติ/

ดําเนินงาน 

 มีการประเมิน

กระบวนการ 

 ไมมีการปรับปรุง/

พัฒนา

กระบวนการ 

 มีระบบ มีกลไก 

 มีการนาํระบบ 

กลไกไปสูการ

ปฏิบัติ/

ดําเนินงาน 

 มีการประเมิน

กระบวนการ 

 มีการปรับปรุง/

พัฒนา

กระบวนการจาก

ผลการประเมิน 

 มีระบบ มีกลไก 

 มีการนาํระบบ กลไกไปสู

การปฏิบัติ/ดําเนินงาน 

 มีการประเมินกระบวนการ 

 มีการปรับปรุง/พัฒนา

กระบวนการจากผลการ

ประเมิน 

 มีผลจากการปรับปรุงเห็น

ชัดเจนเปนรูปธรรม 

 มีระบบ มีกลไก 

 มีการนาํระบบกลไกไปสู

การปฏิบัติ/ดําเนินงาน 

 มีการประเมินกระบวนการ 

 มีการปรับปรุง/พัฒนา

กระบวนการจากผลการ

ประเมิน 

 มีผลจากการปรับปรุงเห็น

ชัดเจนเปนรูปธรรม 

 มีแนวทางปฏิบัติที่ดี โดยมี

หลักฐานเชิงประจักษยืนยัน 

และกรรมการผูตรวจ

ประเมินสามารถใหเหตุผล

อธิบายการเปนแนวปฏิบัติ

ที่ดีไดชัดเจน 
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ตัวบงช้ีท่ี 3.3  ผลท่ีเกิดกับนักศึกษา 

ชนิดของตัวบงช้ี ผลลัพธ 

 

คําอธิบายตัวบงช้ี 

ผลการประกันคุณภาพควรทําใหนักศึกษามีความพรอมทางการเรียน มีอัตราการคงอยูของนักศึกษาใน

หลักสูตรสูง อัตราการสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรสูง นักศึกษามีความพึงพอใจตอหลักสูตร และผลการจัดการขอ

รองเรียนของนักศึกษา 

ในการรายงานการดําเนินงานตามตัวบงชี้นี้ ใหอธิบายกระบวนการหรือแสดงผลการดําเนินงานในประเด็น

ตอไปนี้ 

- การคงอยู 

- การสําเร็จการศึกษา 

- ความพึงพอใจและผลการจัดการขอรองเรียนของนักศึกษา 

 

หมายเหตุ : 

- การประเมินความพึงพอใจของนักศึกษา เปนการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาตอกระบวนการท่ี

ดําเนินใหกับนักศึกษาตามกิจกรรมในตัวบงชี้ 3.1 และ 3.2 

- อัตราการคงอยูของนักศึกษา คิดจากนักศึกษาท่ีเขาในแตละรุน ลบดวยจํานวนนักศึกษาท่ีออกทุกกรณีนับ

ถึงสิ้นปการศึกษาท่ีประเมิน ยกเวน การเสียชีวิต การยายสถานท่ีทํางานของนักศึกษาในระดับ

บัณฑิตศึกษา คิดเปนรอยละของจํานวนท่ีรับเขาในแตละรุนท่ีมีบัณฑิตสําเร็จการศึกษาแลว 

- การคิดรอยละของจํานวนนักศึกษาท่ียังคงอยูของแตละรุน 

 

ตัวอยางการคํานวณหลักสูตร 4 ป 

ปการศึกษา 
จํานวนรับเขา 

 

จํานวนสําเร็จการศึกษาตามหลักสตูร  จํานวนที่ลาออกและคัดชื่อออก

สะสมจนถึงสิ้นปการศึกษา 2563 

 
2561 2562 2563 

2558  X    

2559   X   

2560    X  

 

  อัตราการสําเร็จการศึกษา  =



x100 

  อัตราการคงอยู= 
 - 


 x 100 
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เกณฑการประเมิน 

0 1 2 3 4 5 

 ไมมีการ

รายงานผล

การ

ดําเนินงาน 

 มีการรายงาน

ผลการ

ดําเนินงานใน

บางเรื่อง 

 มีการรายงาน

ผลการ

ดําเนินงาน

ครบทุกเรื่อง

ตามคําอธิบาย

ในตัวบงช้ี 

 มีการรายงานผล

การดําเนินงาน

ครบทุกเรื่องตาม

คําอธิบายใน   

ตัวบงช้ี 

 มีแนวโนมผลการ

ดําเนินงานท่ีดีข้ึน

ในบางเรื่อง 

 มีการรายงานผล

การดําเนินงานครบ

ทุกเรื่องตาม

คําอธิบายใน     

ตัวบงช้ี 

 มีแนวโนมผลการ

ดําเนินงานท่ีดีข้ึน

ในทุกเรื่อง 

 มีการรายงานผลการ

ดําเนินงานครบทุกเรื่องตาม

คําอธิบายในตัวบงช้ี 

 มีแนวโนมผลการดําเนินงาน   

ท่ีดีข้ึนในทุกเรื่อง 

 มีผลการดําเนินงานท่ีโดดเดน 

เทียบเคียงกับหลักสตูรน้ันใน

สถาบันกลุมเดียวกันโดยมี

หลักฐานเชิงประจักษยืนยัน 

และกรรมการผูตรวจประเมิน

สามารถใหเหตผุลอธิบายวา

เปนผลการดาํเนินงานท่ีโดด

เดนอยางแทจริง 
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องคประกอบที่ 4  อาจารย 

 

อาจารยเปนปจจัยปอนท่ีสําคัญของการผลิตบัณฑิต ผูเก่ียวของตองมีการออกแบบระบบประกันการ

บริหารและพัฒนาอาจารย เพ่ือใหไดอาจารยท่ีมีคุณภาพเหมาะสม มีคุณสมบัติสอดคลองกับสภาพบริบท ปรัชญา 

วิสัยทัศนของสถาบัน และของหลักสูตร และมีการสงเสริมใหอาจารยมีความรักในองคกรและการปฏิบัติงานตาม

วิชาชีพ ผูบริหารตองมีการกําหนดนโยบาย แผนระยะยาว และกิจกรรมการดําเนินงาน ตลอดจนการกํากับดูแล 

และการพัฒนาคุณภาพอาจารย การวางระบบประกันคุณภาพอาจารย เปนการดําเนินงานเพ่ือใหไดอาจารยท่ีมี

คุณสมบัติ ท้ังเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพท่ีเปนไปตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรท่ีกําหนดโดยสํานักงาน

คณะกรรมการการอุดมศึกษา และมีพัฒนาการเพ่ิมยิ่งข้ึนดวยการวางแผนและการลงทุนงบประมาณและ

ทรัพยากรเพ่ือใหอัตรากําลังอาจารยมีจํานวนเหมาะสมกับจํานวนนักศึกษาท่ีรับเขาในหลักสูตร มีจํานวนอาจารยท่ี

มีความรู ความเชี่ยวชาญทางสาขาวิชาของหลักสูตร และมีประสบการณท่ีเหมาะสมกับการผลิตบัณฑิตอันสะทอน

จากวุฒิการศึกษา ตําแหนงทางวิชาการ และความกาวหนาในการผลิตผลงานทางวิชาการอยางตอเนื่อง 

 

องคประกอบดานอาจารย เริ่มดําเนินการต้ังแตการบริหารและพัฒนาอาจารย คุณภาพอาจารยและผลท่ี

เกิดกับอาจารย จะพิจารณาไดจากตัวบงชี้ดังตอไปนี้ 

ตัวบงชี้ท่ี  4.1 การบริหารและพัฒนาอาจารย 

ตัวบงชี้ท่ี  4.2 คุณภาพอาจารย 

ตัวบงชี้ท่ี  4.3 ผลท่ีเกิดกับอาจารย 
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ตัวบงช้ีท่ี 4.1 การบริหารและพัฒนาอาจารย 

ชนิดของตัวบงช้ี กระบวนการ 
 

คําอธิบายตัวบงช้ี 

การบริหารและพัฒนาอาจารย เริ่มตนตั้งแตระบบการรับอาจารยใหม ตองกําหนดเกณฑคุณสมบัติ

อาจารยท่ีสอดคลองกับสภาพบริบท ปรัชญา วิสัยทัศนของสถาบัน และของหลักสูตร มีกลไกการคัดเลือกอาจารย

ท่ีเหมาะสม โปรงใส นอกจากนี้ตองมีระบบการบริหารอาจารย โดยการกําหนดนโยบาย แผนระยะยาว เพ่ือใหได

อ า จ า ร ย ท่ี มี คุ ณสมบั ติ ท้ั ง เ ชิ ง ป ริ ม าณแล ะ เ ชิ ง คุณภ าพ ท่ี เ ป น ไปต า ม เ กณฑ ม าต ร ฐ านห ลั ก สู ต ร 

ท่ีกําหนดโดยสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา และระบบการสงเสริมและพัฒนาอาจารย มีการวางแผนและ

การลงทุนงบประมาณและทรัพยากรและกิจกรรมการดําเนินงาน ตลอดจนการกํากับดูแลและการพัฒนาคุณภาพ

อาจารย 

ในการรายงานการดําเนินงานตามตัวบงชี้นี้  ใหอธิบายกระบวนการหรือแสดงผลการดําเนินงาน 

อยางนอยใหครอบคลุมประเด็นตอไปนี้ 

-  ระบบการรับและแตงตั้งอาจารยประจําหลักสูตร 

-  ระบบการบริหารอาจารย 

-  ระบบการสงเสรมิและพัฒนาอาจารย 
    

ในการประเมินเพ่ือใหทราบวาอยูในระดับคะแนนใด ใหพิจารณาในภาพรวมของผลการดําเนินงาน

ท้ังหมดท่ีทําใหหลักสูตรมีอาจารยท่ีมีคุณสมบัติเหมาะสมท้ังในดานวุฒิการศึกษาและตําแหนงทางวิชาการ

เปนไปตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรอยางตอเนื่อง และมีการสงเสริมใหมีการเพ่ิมพูนความรูความสามารถของ

อาจารยเพ่ือสรางความเขมแข็งทางวิชาการของหลักสูตร 
 

เกณฑการประเมิน 

0 1 2 3 4 5 

 ไมมีระบบ 

 ไมมีกลไก 

 ไ ม มี

แ น ว คิ ด ใ น

ก า ร กํ า กั บ

ติดตามและ

ปรับปรุง 

 ไม มีขอมูล

หลักฐาน 

 มีระบบ มี

กลไก 

 ไมมีการนํา

ระบบ กลไก

ไ ป สู ก า ร

ป ฏิ บั ติ /

ดําเนินงาน 

 มีระบบ มีกลไก 

 มีการนําระบบ 

กล ไก ไป สู ก า ร

ป ฏิ บั ติ /

ดําเนินงาน 

 มีการประเมิน

กระบวนการ 

 ไ ม มี ก า ร

ปรับปรุง/พัฒนา

กระบวนการ 

 มีระบบ มีกลไก 

 มี ก าร นําระบบ 

ก ล ไ ก ไ ป สู ก า ร

ปฏิบัติ/ดําเนินงาน 

 มี ก า รปร ะ เ มิ น

กระบวนการ 

 มีการปรับปรุง/

พั ฒ น า

กระบวนการจาก

ผลการประเมิน 

 มีระบบ มีกลไก 

 มีการนําระบบ กลไก

ไ ป สู ก า ร ป ฏิ บั ติ /

ดําเนินงาน 

 มี ก า ร ป ร ะ เ มิ น

กระบวนการ 

 มีการปรับปรุง/พัฒนา

กระบวนการจากผลการ

ประเมิน 

 มีผลจากการปรับปรุง

เห็นชัดเจนเปนรูปธรรม 

 มีระบบ มีกลไก 

 มีการนําระบบกลไกไปสูการปฏิบัติ/

ดําเนินงาน 

 มีการประเมินกระบวนการ 

 มีการปรับปรุง/พัฒนากระบวนการ

จากผลการประเมิน 

 มีผลจากการปรับปรุงเห็นชัดเจนเปน

รูปธรรม 

 มีแนวทางปฏิบัติท่ีดี โดยมีหลักฐาน

เชิงประจักษยืนยัน และกรรมการ

ผูตรวจประเ มินสามารถให เหตุผล

อธิบายการเปนแนวปฏิบัติท่ีดีไดชัดเจน 
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ตัวบงช้ีท่ี 4.2 คุณภาพอาจารย 

ชนิดของตัวบงช้ี ปจจัยนําเขา 

 

คําอธิบายตัวบงช้ี 

การสงเสริมและพัฒนาอาจารยตองทําใหอาจารยในหลักสูตรมีคุณสมบัติท่ีเหมาะสมและเพียงพอ โดยทํา

ใหอาจารยมีความรู ความเชี่ยวชาญทางสาขาวิชาท่ีเปดใหบริการ และมีประสบการณท่ีเหมาะสมกับการผลิต

บัณฑิต อันสะทอนจากวุฒิการศึกษา ตําแหนงทางวิชาการ และความกาวหนาในการผลิตผลงานทางวิชาการอยาง

ตอเนื่อง 

ประเด็นในการพิจารณาตัวบงชี้นี้จะประกอบดวย 

-  รอยละของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอก 

-  รอยละของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรท่ีดํารงตําแหนงทางวิชาการ 

-  ผลงานทางวิชาการของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร 

-  จํานวนบทความของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรปริญญาเอกท่ีไดรับการอางอิงในฐานขอมูล TCI และ 

Scopus ตอจํานวนอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร 

 

รอยละของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอก 

การศึกษาระดับอุดมศึกษาถือเปนการศึกษาระดับสูงสุดท่ีตองการบุคลากรท่ีมีความรูความสามารถ

และความลุมลึกทางวิชาการ เพ่ือปฏิบัติพันธกิจสําคัญของสถาบันในการผลิตบัณฑิต ศึกษาวิจัยเพ่ือการติดตาม

ความกาวหนาทางวิชาการและการพัฒนาองคความรู ดังนั้นหลักสูตรจึงควรมีอาจารยท่ีมีระดับคุณวุฒิทาง

การศึกษาท่ีตรงหรือสัมพันธกับหลักสูตรท่ีเปดสอนในสัดสวนท่ีเหมาะสมกับ พันธกิจหรือจุดเนนของหลักสูตรนั้น ๆ 

 

เกณฑการประเมิน 

   โดยการแปลงคารอยละของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอกเปนคะแนนระหวาง 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  

 

หมายเหตุ 

คุณวุฒิปริญญาเอก พิจารณาจากระดับคุณวุฒิท่ีไดรับหรือเทียบเทาตามหลักเกณฑการพิจารณาคุณวุฒิ

ของกระทรวงศึกษาธิการกรณี ท่ี มีการปรับวุฒิการศึกษาให มีหลักฐานการสํ าเร็จการศึกษาภายใน 

รอบปการศึกษานั้น ท้ังนี้อาจใชคุณวุฒิอ่ืนเทียบเทาคุณวุฒิปริญญาเอกไดสําหรับกรณีท่ีบางสาขาวิชาชีพ 

มีคุณวุฒิอ่ืนท่ีเหมาะสมกวาท้ังนี้ตองไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

 

รอยละของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรท่ีดํารงตําแหนงทางวิชาการ 

สถาบันอุดมศึกษาถือเปนขุมปญญาของประเทศ และมีความรับผิดชอบท่ีจะตองสงเสริมใหอาจารยใน

สถาบันทําการศึกษาวิจัยเ พ่ือแสวงหาและพัฒนาองคความรู ในศาสตรสาขาวิชาตางๆ อยางตอเนื่อง  

เพ่ือนําไปใชในการเรียนการสอน รวมท้ังการแกไขปญหาและพัฒนาประเทศ การดํารงตําแหนงทางวิชาการเปนสิ่ง

สะทอนการปฏิบัติงานดังกลาวของอาจารยตามพันธกิจของหลักสูตร 

 

เกณฑการประเมิน 

โดยการแปลงคารอยละของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรท่ีดํารงตําแหนงทางวิชาการเปนคะแนนระหวาง

0-5 

หลักสูตรระดับปริญญาตรี 

คารอยละของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรท่ีดํารงตําแหนงผูชวยศาสตราจารย รองศาสตราจารยและ

ศาสตราจารย รวมกันท่ีกําหนดใหเปนคะแนนเต็ม 5 = รอยละ 60 ข้ึนไป 

 

หลักสูตรระดับปริญญาโท 

คารอยละของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรท่ีดํารงตําแหนงผูชวยศาสตราจารย รองศาสตราจารยและ

ศาสตราจารย รวมกันท่ีกําหนดใหเปนคะแนนเต็ม 5 = รอยละ 80 ข้ึนไป 
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หลักสูตรระดับปริญญาเอก 

คารอยละของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรท่ีดํารงตําแหนงผูชวยศาสตราจารย รองศาสตราจารยและ

ศาสตราจารย รวมกันท่ีกําหนดใหเปนคะแนนเต็ม 5 = รอยละ 100 

 

สูตรการคํานวณ 

1. คํานวณคารอยละของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรท่ีดํารงตําแหนงทางวิชาการ ตามสูตร 
 

จํานวนอาจารยผูรับผิดชอบหลักสตูรท่ีดํารงตําแหนงทางวิชาการ 
X 100 

จํานวนอาจารยผูรับผิดชอบหลักสตูรท้ังหมด 

 

2. แปลงคารอยละท่ีคํานวณไดในขอ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 
 

คะแนนท่ีได = 
รอยละของอาจารยผูรับผดิชอบหลักสูตรท่ีดํารงตําแหนงทางวิชาการ 

X 5 
รอยละของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรท่ีดํารงตําแหนงทางวิชาการท่ีกําหนดใหเปนคะแนนเต็ม 5 

 

ผลงานทางวิชาการของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร 

ผลงานวิชาการเปนขอมูลท่ีสําคัญในการแสดงใหเห็นวาอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรไดสรางสรรคข้ึนเพ่ือ

แสดงใหเห็นถึงความกาวหนาทางวิชาการและการพัฒนาองคความรูอยางตอเนื่อง เปนผลงานท่ีมีคุณคา สมควร

สงเสริมใหมีการเผยแพรและนําไปใชประโยชนท้ังเชิงวิชาการและการแขงขันของประเทศ ผลงานวิชาการอยูในรูป

ของบทความวิจัยหรือบทความวิชาการท่ีตีพิมพในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ หรือระดับ

นานาชาติ ตีพิมพในวารสารวิชาการระดับชาติหรือระดับนานาชาติ ผลงานไดรับการจดอนุสิทธิบัตรหรือสิทธิบัตร 

หรือเปนผลงานวิชาการรับใชสังคมท่ีผานการประเมินตําแหนงทางวิชาการแลว ผลงานวิจัยท่ีหนวยงานหรือองคกร

ระดับชาติวาจางใหดําเนินการ ตําราหรือหนังสือท่ีใชในการขอผลงานทางวิชาการและผานการพิจารณาตามเกณฑ

การขอตําแหนงทางวิชาการแลว รวมท้ังงานสรางสรรคตางๆ โดยมีวิธีการคิดดังนี้ 

 

เกณฑการประเมิน 

หลักสูตรระดับปริญญาตรี 

คารอยละของผลรวมถวงน้ําหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรท่ีกําหนดให

เปนคะแนนเต็ม 5 = รอยละ 20 ข้ึนไป 

หลักสูตรระดับปริญญาโท 

คารอยละของผลรวมถวงน้ําหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรท่ีกําหนดให

เปนคะแนนเต็ม 5 = รอยละ 40 ข้ึนไป 
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หลักสูตรระดับปริญญาเอก 

คารอยละของผลรวมถวงน้ําหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรท่ีกําหนดให

เปนคะแนนเต็ม 5 = รอยละ 60 ข้ึนไป 

 

สูตรการคํานวณ 

1. คํานวณรอยละของผลรวมถวงน้ําหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรตามสูตร 
 

ผลรวมถวงนํ้าหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารยผูรับผดิชอบหลักสูตร 
X 100 

จํานวนอาจารยผูรับผิดชอบหลักสตูรท้ังหมด 

 

2. แปลงคารอยละท่ีคํานวณไดในขอ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 
 

คะแนนท่ีได = 
รอยละของผลรวมถวงนํ้าหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารยผูรบัผิดชอบหลักสูตร 

X 5 
รอยละของผลรวมถวงนํ้าหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรท่ีกําหนดใหเปนคะแนนเต็ม 5 

 

กําหนดระดับคุณภาพผลงานทางวิชาการ ดังนี้ 

คาน้ําหนัก ระดับคุณภาพ 

0.20 - บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณท่ีตีพิมพในรายงานสืบเน่ืองจากการประชุมวิชาการ

ระดับชาต ิ

-   มีการยื่นจดอนุสิทธิบัตร 

0.40 -  บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณท่ีตีพิมพในรายงานสืบเน่ืองจากการประชุม วิชาการระดับ 

   นานาชาติ  

-  มีการยื่นจดสิทธิบัตร 

0.60 -  บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณท่ีตีพิมพในรายงานสืบเน่ืองจาก การประชุมวิชาการระดับ 

   นานาชาติ ท่ีไดตีพิมพเผยแพรในฐานขอมูลระดับนานาชาติ ตามประกาศ ก.พ.อ.  

-  บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณท่ีตีพิมพในวารสารทางวิชาการ ท่ีปรากฏในฐานขอมูล TCI 

กลุมท่ี 2  

-  มีการจดแจงลิขสิทธ์ิ 

0.80 -  ผลงานท่ีไดรับการจดอนุสิทธิบัตร  

-  บทความวิจัยหรือบทความวิชาการท่ีตีพิมพในวารสารทางวิชาการระดับนานาชาติท่ีไมอยูในฐานขอมูลตาม

ประกาศ ก.พ.อ. หรือตีพิมพในวารสารวิชาการท่ีปรากฏในฐานขอมูล TCI กลุมท่ี 1 

1.00 -  บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณท่ีตีพิมพในวารสารทางวิชาการ ระดับนานาชาติท่ีปรากฏใน 

   ฐานขอมูลระดับนานาชาติตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบ คณะกรรมการการอุดมศึกษา วาดวยหลักเกณฑ 

   การพิจารณาวารสาร ทางวิชาการสําหรับการเผยแพรผลงานทางวิชาการ พ.ศ. 2562   

-  ผลงานวิจัยท่ีหนวยงานหรือองคกรระดับชาติวาจางใหดําเนินการ 

-  ผลงานคนพบพันธุพืช พันธุสัตว ท่ีคนพบใหมและไดรับการจดทะเบียน  
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คาน้ําหนัก ระดับคุณภาพ 

-  ตําราหรือหนังสือหรืองานแปลท่ีผานการพิจารณาตามหลักเกณฑการประเมินตําแหนงทางวิชาการแตไมได 

   นํามาขอรับการประเมินตําแหนงทางวิชาการ  

-  ผลงานท่ีไดรบัการจดสิทธิบัตร  

-  ผลงานทางวิชาการในลักษณะอ่ืนท่ีไดรับการประเมินผานเกณฑการขอตําแหนงทางวิชาการแลว ไดแก       

      ผลงานวิชาการเพ่ือพัฒนาอุตสาหกรรม    

      ผลงานวิชาการเพ่ือพัฒนาการเรียนการสอนและการเรียนรู    

      ผลงานวิชาการเพ่ือพัฒนานโยบายสาธารณะ    

      ผลงานวิชาการรับใชสังคม    

      กรณีศึกษา      

      ตําราหรือหนังสือหรืองานแปล     

       ซอฟตแวร    

       พจนานุกรม สารานุกรม นามานุกรม และงานวิชาการในลักษณะเดียวกัน 

 

หมายเหตุ  

1. การสงบทความเพ่ือพิจารณาคัดเลือกใหนําเสนอในการประชุมวิชาการตองสงเปนฉบับสมบูรณ (Full Paper) และ

เมื่อไดรับการตอบรับและตีพิมพแลว การตีพิมพตองตีพิมพเปนฉบับสมบูรณซึ่งสามารถอยูในรูปแบบเอกสาร หรือสื่อ 

อิเล็กทรอนิกสได  

2. ผลงานทางวิชาการท้ังหมดจะตองไดรับการเผยแพรตามประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการพิจารณา แตงตั้ง

บุคคลใหดํารงตําแหนงผูชวยศาสตราจารย รองศาสตราจารย และศาสตราจารย พ.ศ. 2560 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม 

 

 

 

กําหนดระดับคุณภาพผลงานสรางสรรคดานสุนทรียะ ศิลปะ หรือ ผลงานสรางสรรค ดาน

วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ดังนี้  

คาน้ําหนัก ระดับคุณภาพ 

0.20 ผลงานสรางสรรคท่ีมีการเผยแพรสูสาธารณะในลักษณะใดลักษณะหน่ึง หรือผานสื่ออิเล็กทรอนิกส online 

0.40 ผลงานสรางสรรคท่ีไดรับการเผยแพรในระดับสถาบัน 

0.60 ผลงานสรางสรรคท่ีไดรับการเผยแพรในระดับชาติ 

0.80 ผลงานสรางสรรคท่ีไดรับการเผยแพรในระดับความรวมมือระหวางประเทศ 

1.00 ผลงานสรางสรรคท่ีไดรับการเผยแพรในระดับภูมิภาคอาเซียน/นานาชาติ 

  

 ผลงานสรางสรรคทุกชิ้นตองผานการพิจารณาจากคณะกรรมการท่ีมีองคประกอบไมนอยกวา 3 คน โดยมี

บุคคลภายนอกสถาบันรวมพิจารณาดวย 
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จํานวนบทความของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรปริญญาเอกท่ีไดรับการอางอิงในฐานขอมูล TCI  และ 

Scopus ตอจํานวนอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร 

หลักสูตรในระดับปริญญาเอกถือไดวาเปนหลักสูตรสูงสุดของมหาวิทยาลัย เปนหลักสูตรท่ีสําคัญและเนน

การสรางองคความรูใหมเพ่ือเปนประโยชนตอการพัฒนาประเทศ ดังนั้น อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรระดับ

ปริญญาเอกจึงมีความสําคัญอยางมากตอหลักสูตรนั้นๆ 

บทความวิจัยและบทความทางวิชาการ หรือ Review Article ของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรปริญญา

เอกท่ีไดรับการอางอิง ยอมแสดงใหเห็นวาอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรปริญญาเอกมีความสามารถในการทําวิจัย  

มีผลงานท่ีไดรับการตีพิมพในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติในฐานขอมูล TCI และ Scopus และบทความท่ี

ตีพิมพไดรับการอางอิง แสดงใหเห็นวามีการนําไปใชประโยชนและเปนฐานในการพัฒนางานวิจัยใหมๆ ใหมี

ความกาวหนามากข้ึน จํานวนบทความของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรท่ีไดรับการอางอิงมากยอมแสดงใหเห็นวา

อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรเปนผูท่ีมีผลงานและไดรับการยอมรับในวงวิชาการนั้นๆ 

การคํานวณตัวบงชี้นี้  ใหเปรียบเทียบจํานวนบทความท่ีไดรับการอางอิง ตั้งแตหนึ่งครั้งข้ึนไป รวมท้ังการ

อางอิงตนเอง ท่ีเปนผลงานของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร ท่ีตีพิมพในวารสารวิชาการระดับชาติ หรือระดับ

นานาชาติ ตออาจารยผู รับผิดชอบหลักสูตรปริญญาเอกนั้น โดยนําเสนอในรูปสัดสวน ท้ังนี้ พิจารณา 

ผลการดําเนินงาน 5 ปยอนหลังตามปปฏิทิน ซ่ึงนับรวมปท่ีประเมิน 

 

เกณฑการประเมิน 

กลุมสาขาวิชา วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

อัตราสวน จํานวนบทความท่ีไดรับการอางอิงตอจํานวนอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรท่ีกําหนดใหเปน 

คะแนนเต็ม 5 = 2.5 ข้ึนไป 

 

กลุมสาขาวิชา วิทยาศาสตรสุขภาพ 

อัตราสวน จํานวนบทความท่ีไดรับการอางอิงตอจํานวนอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรท่ีกําหนดใหเปน

คะแนนเต็ม 5 = 3.0 ข้ึนไป 

กลุมสาขาวิชา มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

อัตราสวน จํานวนบทความท่ีไดรับการอางอิงตอจํานวนอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรท่ีกําหนดใหเปน

คะแนนเต็ม 5 = 0.25 ข้ึนไป 

สูตรการคํานวณ 

1. อัตราสวนจํานวนบทความที่ไดรับการอางอิงตอจํานวนอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร =  

 

 

จํานวนบทความท่ีไดรับการอางอิง 

จํานวนอาจารยผูรับผิดชอบหลักสตูร 
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2. แปลงคาท่ีคํานวณไดในขอ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 
 

คะแนนท่ีได = 
อัตราสวนจาํนวนบทความท่ีไดรับการอางอิงตอจํานวนอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร 

X 5 
อัตราสวนจํานวนบทความท่ีไดรับการอางอิงตอจํานวนอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรท่ีกําหนดใหเปนคะแนนเต็ม 5 

 

ตัวอยางการหาจํานวนบทความท่ีไดรับการอางอิงตอจํานวนอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร 

ถาอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรระดับปริญญาเอกของหลักสูตรหนึ่งในกลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยีมีจํานวน 5 คน  โดยอาจารยท้ัง 5 คนมีผลงานตีพิมพบทความวิจัยหรือ Review article           ใน

ฐานขอมูล TCI และ Scopus ในป พ.ศ. 2552 - 2556 (ค.ศ. 2009 - 2013) ซ่ึงดําเนินการประเมินคุณภาพ

การศึกษาภายในของหลักสูตรใน พ.ศ. 2557 (ประเมินในป ค.ศ. 2014) เปนดังนี้ 

- จํานวนบทความท่ีตีพิมพของอาจารย ท้ัง 5 คนในฐานขอมูล Scopus ระหวาง ค.ศ. 2010 - 2014

เทากับ 15 บทความ และจํานวนบทความท่ีตีพิมพในฐานขอมูลของ TCI เทากับ 5 บทความ 

- ในจํานวนนี้มีบทความ 8 บทความในฐานขอมูล Scopus ท่ีมีการอางอิง อยางนอย 1 ครั้ง และมี

บทความ 2 บทความท่ีตีพิมพในฐานขอมูล 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 
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ตัวบงช้ีท่ี 4.3  ผลท่ีเกิดกับอาจารย 

ชนิดของตัวบงช้ี   ผลลัพธ 

 

คําอธิบายตัวบงช้ี 

ผลการประกันคุณภาพ ตองนําไปสูการมีอัตรากําลังอาจารยใหมีจํานวนเหมาะสมกับจํานวนนักศึกษาท่ี

รับเขาในหลักสูตร อัตราคงอยูของอาจารยสูง และอาจารยมีความพึงพอใจตอการบริหารหลักสูตร 

ในการรายงานการดําเนินงานตามตัวบงชี้นี้ ใหอธิบายกระบวนการหรือแสดงผลการดําเนินงานในประเด็น

ตอไปนี้ 

-  การคงอยูของอาจารย 

-  ความพึงพอใจของอาจารย 

 

เกณฑการประเมิน 

0 1 2 3 4 5 

 ไมมีการ

รายงานผลการ

ดําเนินงาน 

 มีการรายงานผล

การดําเนินงาน

ในบางเรื่อง 

 มีการรายงานผล

การดําเนินงาน

ครบทุกเรื่องตาม

คําอธิบายใน  

ตัวบงช้ี 

 มีการรายงานผล

การดําเนินงาน

ครบทุกเรื่องตาม

คําอธิบายใน   

ตัวบงช้ี 

 มีแนวโนมผลการ

ดําเนินงานท่ีดีข้ึน

ในบางเรื่อง 

 มีการรายงานผล

การดําเนินงาน

ครบทุกเรื่องตาม

คําอธิบายใน   

ตัวบงช้ี 

 มีแนวโนมผลการ

ดําเนินงานท่ีดีข้ึน

ในทุกเรื่อง 

 มีการรายงานผลการ

ดําเนินงานครบทุก

เรื่องตามคําอธิบายใน

ตัวบงช้ี 

 มีแนวโนมผลการ

ดําเนินงานท่ีดีข้ึนใน 

   ทุกเรื่อง 

 มีผลการดําเนินงานท่ี

โดดเดน เทียบเคียงกับ

หลักสตูรน้ันในสถาบัน

กลุมเดียวกันโดยมี

หลักฐานเชิงประจักษ

ยืนยัน และกรรมการ

ผูตรวจประเมิน

สามารถใหเหตผุล

อธิบายวาเปนผลการ

ดําเนินงานท่ีโดดเดน

อยางแทจริง 
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องคประกอบที่ 5  หลกัสตูร การเรียนการสอน การประเมินผูเรียน 

 

แมทุกหลักสูตรท่ีสถาบันการศึกษาเปดสอนตองผานการรับรองจากสํานักงานคณะกรรมการการ

อุดมศึกษา และมีการปรับปรุงทุก 5 ป แตผูบริหารตองรับผิดชอบในการควบคุมกํากับการบริหารจัดการหลักสูตร

ใหมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลอยางตอเนื่อง คณะกรรมการบริหารหลักสูตรควรมีบทบาทหนาท่ีในการบริหาร

จัดการ 3 ดานท่ีสําคัญ คือ (1) สาระของรายวิชาในหลักสูตร (2) การวางระบบผูสอนและกระบวนการเรียนการ

สอน (3) การประเมินผูเรียน ระบบประกันคุณภาพในการดําเนินการหลักสูตร ประกอบดวย หลักสูตร การเรียน

การสอน และการประเมินผูเรียนเพ่ือใหสอดคลองกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิตามท่ีสํานักงานคณะกรรมการการ

อุดมศึกษากําหนดตัวบงชี้ในการประเมินตองใหความสําคัญกับการกําหนดรายวิชาท่ีมีเนื้อหาท่ีทันสมัย กาวทัน

ความกาวหนาทางวิทยาการท่ีเปลี่ยนแปลงตลอดเวลารวมท้ังการวางระบบผูสอนและอาจารยท่ีปรึกษา ซ่ึงตองเปน

บุคคลท่ีมีความรู ความเชี่ยวชาญ ประสบการณ และมีคุณสมบัติเหมาะสมในการพัฒนานักศึกษาใหเต็มศักยภาพ 

จัดกิจกรรมการเรียนการสอน ท่ีเนนนักศึกษาเปนสําคัญ และสงเสริมทักษะการเรียนรูในศตวรรษท่ี 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 

แมทุกหลักสูตรท่ีสถาบันการศึกษาเปดใหบริการตองผานการรับรองจากสํานักงานคณะกรรมการ       

การอุดมศึกษา และมีการปรับปรุงทุก 5 ป แตผูบริหารตองรับผิดชอบในการควบคุมกํากับการจัดทํารายวิชาตาง ๆ 

ใหมีเนื้อหาท่ีทันสมัย กาวทันความกาวหนาทางวิทยาการท่ีเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา มีการบริหารจัดการการเปด

รายวิชาตางๆ ท้ังวิชาบังคับและวิชาเลือก ท่ีเนนนักศึกษาเปนสําคัญ โดยสนองความตองการของนักศึกษา และ

ตลาดแรงงาน สําหรับหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ตองเนนการพัฒนาทักษะดานการวิจัยและการเรียนรูดวย

ตนเอง 

ในการรายงานการดําเนินงานตามตัวบงชี้นี้  ใหอธิบายกระบวนการหรือแสดงผลการดําเนินงาน 

อยางนอยใหครอบคลุมประเด็นตอไปนี้ 

-  การออกแบบหลักสูตรและสาระรายวิชาในหลักสูตร 

-  การปรับปรุงหลักสูตรใหทันสมัยตามความกาวหนาในศาสตรสาขานั้น ๆ 

 

ในการประเมินเพ่ือใหทราบวาอยูในระดับคะแนนใด ใหพิจารณาในภาพรวมของผลการดําเนินงาน

ท้ังหมดท่ีทําใหหลักสูตรมีความทันสมัย สอดคลองกับความตองการของตลาดแรงงานและ ความตองการของ

ประเทศ 

 

เกณฑการประเมิน 

0 1 2 3 4 5 

 ไมมรีะบบ 

 ไมมีกลไก 

 ไมมีแนวคดิ

ในการ

กํากับ

ติดตาม

และ

ปรับปรุง 

 ไมมีขอมลู

หลักฐาน 

 มีระบบ มี

กลไก 

 ไมมีการ

นําระบบ 

กลไกไปสู

การ

ปฏิบัติ/

ดําเนินงา

น 

 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 กลไก

ไปสูการปฏิบัติ/

ดําเนินงาน 

 มีการประเมิน

กระบวนการ 

 มีการปรับปรุง/พัฒนา

กระบวนการจากผล

การประเมิน 

 มีผลจากการปรับปรุง

เห็นชัดเจนเปนรูปธรรม 

 มีระบบ มีกลไก 

 มีการนําระบบกลไกไปสูการ

ปฏิบัติ/ดําเนินงาน 

 มีการประเมินกระบวนการ 

 มีการปรับปรุง/พัฒนา

กระบวนการจากผลการประเมิน 

 มีผลจากการปรับปรุงเห็นชัดเจน

เปนรูปธรรม 

 มีแนวทางปฏิบัติท่ีดี โดยมี

หลักฐานเชิงประจักษยืนยัน และ

กรรมการผูตรวจประเมินสามารถ

ใหเหตุผลอธิบายการเปนแนว

ปฏิบัติท่ีดไีดชัดเจน 
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ตัวบงช้ีท่ี 5.2 การวางระบบผูสอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน 

ชนิดของตัวบงช้ี กระบวนการ 

 

คําอธิบายตัวบงช้ี 

หลักสูตรตองใหความสําคัญกับการวางระบบผูสอนในแตละรายวิชา โดยคํานึงถึงความรูความสามารถ

และความเชี่ยวชาญในวิชาท่ีสอน และเปนความรูท่ีทันสมัยของอาจารยท่ีมอบหมายใหสอนในวิชานั้น ๆ เพ่ือให

นักศึกษาไดรับความรูประสบการณ และไดรับการพัฒนาความสามารถจากผูรูจริง สําหรับหลักสูตรระดับ

บัณฑิตศึกษา ตองใหความสําคัญกับการกําหนดหัวขอวิทยานิพนธ การกําหนดอาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ/สาระ

นิพนธท่ีเหมาะสมกับหัวขอวิทยานิพนธ และลักษณะของนักศึกษา ใหนักศึกษาไดรับโอกาสและการพัฒนาตนเอง

เต็มตามศักยภาพ อาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธตองสามารถใหคําปรึกษาวิทยานิพนธตั้งแตกระบวนการพัฒนา

หัวขอจนถึงการทําวิทยานิพนธ การคนควาอิสระ การสอบปองกัน และการเผยแพรผลงานวิจัยจนสําเร็จการศึกษา 

กระบวนการเรียนการสอนสําหรับยุคศตวรรษท่ี 21 ตองเนนการพัฒนานักศึกษาใหมีความรูตาม

โครงสรางหลักสูตรท่ีกําหนด และไดรับการพัฒนาตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ คุณธรรมจริยธรรม ทักษะการเรียนรู

ในศตวรรษท่ี 21 โดยเฉพาะทักษะการเรียนรูดวยตนเอง ทักษะทางภาษาไทยและภาษาตางประเทศ ทักษะการ

ทํางานแบบมีสวนรวม ความสามารถในการใชเทคโนโลยี ความสามารถในการดูแลสุขภาพฯลฯ การเรียนการสอน

สมัยใหมตองใชสื่อเทคโนโลยี และทําใหนักศึกษาเรียนรูไดตลอดเวลาและในสถานท่ีใดก็ได ผูสอนมีหนาท่ีเปนผู

อํานวยความสะดวกใหเกิดการเรียนรู และสนับสนุนการเรียนรู สําหรับหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา เทคนิคการ

สอนจะเนนการวิจัยเปนฐาน การเรียนแบบใชปญหาเปนฐาน เปนตน 

ในการรายงานการดําเนินงานตามตัวบงชี้นี้  ใหอธิบายกระบวนการหรือแสดงผลการดําเนินงาน 

อยางนอยใหครอบคลุมประเด็นตอไปนี ้

-  การกําหนดผูสอน 

-  การกํากับ ติดตาม และตรวจสอบการจัดทําแผนการเรียนรู (มคอ.3 และ มคอ.4) การจัดการเรียน   

   การสอน 

-  การจัดการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีท่ีมีการบูรณาการกับการวิจัย การบริการวิชาการ  

    และการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมและความเปนไทย 

-  การควบคุมหัวขอวิทยานิพนธและการคนควาอิสระในระดับบัณฑิตศึกษา ใหสอดคลองกับ 

   สาขาวิชาและความกาวหนาของศาสตร (สําหรับบัณฑิตศึกษา) 

-  การแตงตั้งอาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธและการคนควาอิสระในระดับบัณฑิตศึกษาท่ีมีความ  

   เชี่ยวชาญสอดคลองหรือสัมพันธกับหัวขอวิทยานิพนธ (สําหรับบัณฑิตศึกษา) 

-  การชวยเหลือ กํากับ ติดตาม ในการทําวิทยานิพนธและการคนควาอิสระและการตีพิมพผลงานใน 

   ระดับบัณฑิตศึกษา (สําหรับบัณฑิตศึกษา) 
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ในการประเมินเพ่ือใหทราบวาอยูในระดับคะแนนใด ใหพิจารณาในภาพรวมของผลการดําเนินงาน

ท้ั ง หมด  ท่ี ทํ า ใ ห ก ร ะบวน ก า ร จั ด ก า ร เ รี ย น ก า ร ส อน ต อบ สน อ งค ว า มแ ต ก ต า ง ขอ ง ผู เ รี ย น  

การจัดการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ กอใหเกิดผลการเรียนรูบรรลุตามเปาหมาย 

 

เกณฑการประเมิน 

0 1 2 3 4 5 

 ไมมรีะบบ 

 ไมมีกลไก 

 ไมมีแนวคดิใน

การกํากับ

ติดตามและ

ปรับปรุง 

 ไมมีขอมลู

หลักฐาน 

 มีระบบ มี

กลไก 

 ไมมีการนํา

ระบบ กลไก

ไปสูการ

ปฏิบัติ/

ดําเนินงาน 

 มีระบบ มีกลไก 

 มีการนําระบบ 

กลไกไปสูการ

ปฏิบัติ/ดําเนินงาน 

 มีการประเมิน

กระบวนการ 

 ไมมีการปรับปรุง/

พัฒนากระบวนการ 

 มีระบบ มีกลไก 

 มีการนําระบบ 

กลไกไปสูการ

ปฏิบัติ/ดําเนินงาน 

 มีการประเมิน

กระบวนการ 

 มีการปรับปรุง/

พัฒนากระบวนการ

จากผลการประเมิน 

 มีระบบ มีกลไก 

 มีการนําระบบ 

กลไกไปสูการ

ปฏิบัติ/ดําเนินงาน 

 มีการประเมิน

กระบวนการ 

 มีการปรบัปรุง/

พัฒนากระบวนการ

จากผลการประเมิน 

 มีผลจากการ

ปรับปรุงเห็นชัดเจน

เปนรูปธรรม 

 มีระบบ มีกลไก 

 มีการนําระบบกลไกไปสู

การปฏิบัต/ิดําเนินงาน 

 มีการประเมิน

กระบวนการ 

 มีการปรับปรุง/พัฒนา

กระบวนการจากผลการ

ประเมิน 

 มีผลจากการปรับปรุง

เห็นชัดเจนเปนรูปธรรม 

 มีแนวทางปฏิบัติท่ีดี โดย

มีหลักฐานเชิงประจักษ

ยืนยัน และกรรมการ

ผูตรวจประเมินสามารถ

ใหเหตุผลอธิบายการเปน

แนวปฏิบัติท่ีดไีดชัดเจน 
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ตัวบงช้ีท่ี 5.3 การประเมินผูเรียน 

ชนิดของตัวบงช้ี กระบวนการ 

 

คําอธิบายตัวบงช้ี 

การประเมินนักศึกษามีจุดมุงหมาย 3 ประการ คือ การประเมินผลนักศึกษาเพ่ือใหขอมูลสารสนเทศท่ีเปน

ประโยชนตอการปรับปรุงการเรียนการสอนของผูสอน และนําไปสูการพัฒนาการเรียนรูของนักศึกษา 

(Assessment for Learning) การประเมินท่ีทําใหนักศึกษาสามารถประเมินตนเองเปน และมีการนําผลการ

ประเมินไปใชในการพัฒนาวิธีการเรียนของตนเองใหม จนเกิดการเรียนรู (Assessment as Learning) และ การ

ประเมินผลการเรียนรูของนักศึกษาท่ีแสดงผลลัพธการเรียนรูท่ีคาดหวังของหลักสูตร (Assessment of Learning) 

การประเมินสวนใหญจะใชเพ่ือจุดมุงหมายประการหลัง คือ เนนการไดขอมูลเก่ียวกับสัมฤทธิ์ผลการเรียนรูของ

นักศึกษา การจัดการเรียนการสอนจึงควรสงเสริมใหมีการประเมินเพ่ือจุดมุงหมายสองประการแรกดวย ท้ังนี้ 

ความเหมาะสมของระบบประเมินตองใหความสําคัญกับการกําหนดเกณฑการประเมิน วิธีการประเมิน เครื่องมือ

ประเมินท่ีมีคุณภาพ และวิธีการใหเกรดท่ีสะทอนผลการเรียนรูไดอยางเหมาะสม มีการกํากับใหมีการประเมินตาม

สภาพจริง (Authentic Assessment) มีการใชวิธีการประเมินท่ีหลากหลาย ใหผลการประเมินท่ีสะทอน

ความสามารถในการปฏิบัติงานในโลกแหงความเปนจริง (Real World) และมีวิธีการใหขอมูลปอนกลับ 

(Feedback) ท่ีทําใหนักศึกษาสามารถแกไขจุดออนหรือเสริมจุดแข็งของตนเองไดใหผลการประเมินท่ีสะทอน

ระดับความสามารถท่ีแทจริงของนักศึกษา สําหรับหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ตองใหความสําคัญกับการวาง

ระบบประเมินวิทยานิพนธ การคนควาอิสระท่ีมีคุณภาพดวย 

ในการรายงานการดําเนินงานตามตัวบงชี้นี้  ใหอธิบายกระบวนการหรือแสดงผลการดําเนินงาน 

อยางนอยใหครอบคลุมประเด็นตอไปนี้ 

- การประเมินผลการเรียนรูตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ 

- การตรวจสอบการประเมินผลการเรียนรูของนักศึกษา 

- การกํากับการประเมินการจัดการเรียนการสอนและประเมินหลักสูตร (มคอ.5 มคอ.6 และ มคอ.7) 

- การประเมินวิทยานิพนธและการคนควาอิสระในระดับบัณฑิตศึกษา 

 

ในการประเมินเพ่ือใหทราบวาอยูในระดับคะแนนใด ใหพิจารณาในภาพรวมของผลการดําเนินงาน

ท้ังหมดท่ีสะทอนสภาพจริงดวยวิธีการหรือเครื่องมือประเมินท่ีเช่ือถือได ใหขอมูลท่ีชวยใหผูสอนและผูเรียนมี

แนวทางในการปรับปรุงและพัฒนาการเรียนการสอนตอไป 
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เกณฑการประเมิน 

0 1 2 3 4 5 

 ไมมรีะบบ 

 ไมมีกลไก 

 ไมมีแนวคดิใน

การกํากับ

ติดตามและ

ปรับปรุง 

 ไมมีขอมลู

หลักฐาน 

 มีระบบ       

มีกลไก 

 ไมมีการนํา

ระบบ กลไก

ไปสูการ

ปฏิบัติ/

ดําเนินงาน 

 มีระบบ มีกลไก 

 มีการนําระบบ 

กลไกไปสูการ

ปฏิบัติ/ดําเนินงาน 

 มีการประเมิน

กระบวนการ 

 ไมมีการปรับปรุง/

พัฒนากระบวนการ 

 มีระบบ มีกลไก 

 มีการนําระบบ 

กลไกไปสูการ

ปฏิบัติ/ดําเนินงาน 

 มีการประเมิน

กระบวนการ 

 มีการปรับปรุง/

พัฒนากระบวนการ

จากผลการประเมิน 

 มีระบบ มีกลไก 

 มีการนําระบบ 

กลไกไปสูการ

ปฏิบัติ/ดําเนินงาน 

 มีการประเมิน

กระบวนการ 

 มีการปรับปรุง/

พัฒนากระบวนการ

จากผลการประเมิน 

 มีผลจากการ

ปรับปรุงเห็นชัดเจน

เปนรูปธรรม 

 มีระบบ มีกลไก 

 มีการนําระบบกลไกไปสู

การปฏิบัต/ิดําเนินงาน 

 มีการประเมิน

กระบวนการ 

 มีการปรับปรุง/พัฒนา

กระบวนการจากผลการ

ประเมิน 

 มีผลจากการปรับปรุง

เห็นชัดเจนเปนรูปธรรม 

 มีแนวทางปฏิบัติท่ีดี โดย

มีหลักฐานเชิงประจักษ

ยืนยัน และกรรมการ

ผูตรวจประเมินสามารถ

ใหเหตุผลอธิบายการเปน

แนวปฏิบัติท่ีดไีดชัดเจน 
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ตัวบงช้ีท่ี 5.4 ผลการดําเนินงานหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ 

ชนิดของตัวบงช้ี ผลลัพธ 
 

คําอธิบายตัวบงช้ี 

ผลการดําเนินงานของหลักสูตร หมายถึง รอยละของผลการดําเนินงานตามตัวบงชี้การดําเนินงานตาม

กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาท่ีปรากฏในหลักสูตร (มคอ.2) หมวดท่ี 7 ขอ 7 ท่ีหลักสูตรแตละหลักสูตร

ดําเนินการไดในแตละปการศึกษา อาจารยประจําหลักสูตรจะเปนผูรายงานผลการดําเนินงานประจําป ในแบบ

รายงานผลการดําเนินการของหลักสูตร (มคอ.7) 

 

เกณฑการประเมิน 

มีการดําเนินงานนอยกวารอยละ 80 ของตัวบงชี้ผลการดําเนินงานท่ีระบุไวในแตละป    มีคาคะแนน เทากับ 0 

มีการดําเนินงานรอยละ 80 ของตัวบงชี้ผลการดําเนินงานท่ีระบุไวในแตละป    มีคาคะแนน เทากับ 3.50 

มีการดําเนินงานรอยละ 80.01-89.99 ของตัวบงชี้ผลการดําเนินงานท่ีระบุไวในแตละป    มีคาคะแนน เทากับ 4.00 

มีการดําเนินงานรอยละ 90.00-94.99 ของตัวบงชี้ผลการดําเนินงานท่ีระบุไวในแตละป    มีคาคะแนน เทากับ 4.50 

มีการดําเนินงานรอยละ 95.00-99.99 ของตัวบงชี้ผลการดําเนินงานท่ีระบุไวในแตละป     มีคาคะแนน เทากับ 4.75 

มีการดําเนินงานรอยละ 100 ของตัวบงชี้ผลการดําเนินงานท่ีระบุไวในแตละป    มีคาคะแนน เทากับ 5 

หมายเหตุ : 

 คณะกรรมการการอุดมศึกษาไดมีประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง แนวทางการปฏิบัติตาม

กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ (ฉบับท่ี 3) พ.ศ.2558 ลงวันท่ี 26 พฤศจิกายน 2558 ไดกําหนด

แนวทางการปฏิบัติตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติเพ่ิมเติมไว ดังนี้ 

 ขอ 2 ระบุวา “กรณีท่ีสถาบันอุดมศึกษาจะจัดทํารายละเอียดของรายวิชา รายละเอียดของประสบการณ

ภาคสนาม (ถามี) รายงานผลการดําเนินงานของรายวิชา รายงานผลการดําเนินการของประสบการณภาคสนาม 

(ถามี) และรายงานผลการดําเนินงานของหลักสูตรในลักษณะอ่ืน สถาบันอุดมศึกษาสามารถดําเนินการจัดทําระบบ

จัดเก็บขอมูลรายละเอียดตามแนวทางของ มคอ.3 มคอ.4 มคอ.5 มคอ.6 และ มคอ.7 โดยสามารถปรับเปลี่ยน

หัวขอรายละเอียดใหเหมาะสมกับบริบทของสถาบันอุดมศึกษานั้น ๆ ได ท้ังนี้ใหคํานึงถึงเจตนารมณของการจัดทํา 

มคอ.3 มคอ.4 มคอ.5 มคอ.6 และ มคอ.7” 

 ขอ 3 ระบุวา “ใหถือวา ตัวบงชี้ผลการดําเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ จํานวน 12 ตัวบงชี้  เปน

เพียงแนวทางเทานั้น โดยสถาบันอุดมศึกษาสามารภกําหนดตัวบงชี้ผลการดําเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ

ไดเอง ซ่ึงแตละหลักสูตรมีอิสระในการกําหนดตัวบงชี้ผลการดําเนินงานท่ีใชในการติดตาม ประเมิน และรายงาน

คุณภาพของหลักสูตรประจําปท่ีระบุไวในหมวด 1-6 ของแตละหลักสูตร ตามบริบทและวัตถุประสงคในการผลิต

บัณฑิต ท้ังนี้ ตองไดรับความเห็นชอบหรืออนุมัติจากสภาสถาบันอุดมศึกษา ในระหวางท่ีสถาบันอุดมศึกษายังไม

สามารถเสนอขอปรับตัวบงชี้ใหมไดแลวสําเร็จ ใหใชตัวบงชี้เดิมกอนได หรือหากหลักสูตรใดมีความประสงค
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กําหนดตัวบงชี้แบบเดิมก็สามารถกระทําได กรณีหลักสูตรมีการปรับปรุงตัวบงชี้ใหม ใหนําเสนอสํานักงาน

คณะกรรมการการอุดมศึกษารับทราบในการปรับปรุงหลักสูตรครั้งตอไป ”  
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องคประกอบที่ 6  สิ่งสนบัสนุนการเรียนรู 

 

ในการดําเนินการบริหารหลักสูตร จะตองมีปจจัยท่ีสําคัญอีกประการหนึ่งคือ สิ่งสนับสนุนการเรียนรู    

ซ่ึงประกอบดวย ความพรอมทางกายภาพ ความพรอมดานอุปกรณ ความพรอมดานเทคโนโลยี ความพรอมดาน

การใหบริการ เชน หองเรียน หองปฏิบัติการ หองทําวิจัย อุปกรณการเรียนการสอน หองสมุด การบริการ

เทคโนโลยีสารสนเทศ คอมพิวเตอร Wifi และอ่ืนๆ รวมท้ังการบํารุงรักษาท่ีสงเสริมสนับสนุนใหนักศึกษาสามารถ

เรียนรูไดอยางมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ตามมาตรฐานผลการเรียนรูท่ีกําหนดตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ

ระดับอุดมศึกษาแหงชาติ โดยพิจารณารวมกับผลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาและอาจารย 

 

องคประกอบดานสิ่งสนับสนุนการเรียนรู จะพิจารณาไดจาก 

ตัวบงชี้ 6.1   สิ่งสนับสนนุการเรียนรู 
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ตัวบงช้ีท่ี 6.1 ส่ิงสนับสนุนการเรียนรู 

ชนิดของตัวบงช้ี กระบวนการ 

 

คําอธิบายตัวบงช้ี 

ความพรอมของสิ่งสนับสนุนการเรียนการสอนมีหลายประการ ไดแก ความพรอมทางกายภาพ เชน 

หองเรียน หองปฏิบัติการ ท่ีพักของนักศึกษา ฯลฯ และความพรอมของสิ่งอํานวยความสะดวกหรือทรัพยากรท่ีเอ้ือ

ตอการเรียนรู  เชน หองสมุด หนังสือ ตํารา สิ่ งพิมพ วารสาร ฐานขอมูลเพ่ือการสืบคน แหลงเรียนรู                 

สื่ออิเล็กทรอนิกส ฯลฯ สิ่งสนับสนุนเหลานี้ตองมีปริมาณเพียงพอ และมีคุณภาพพรอมใชงาน ทันสมัยโดยพิจารณา

การดําเนินการปรับปรุงพัฒนาจากผลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาและอาจารย 

ในการรายงานการดําเนินงานตามตัวบงชี้นี้  ใหอธิบายกระบวนการหรือแสดงผลการดําเนินงาน 

อยางนอยใหครอบคลุมประเด็นตอไปนี้ 

-  ระบบการดําเนินงานของภาควิชา/คณะ/สถาบันโดยมีสวนรวมของอาจารยประจําหลักสูตร เพ่ือใหมีสิ่ง

สนับสนุนการเรียนรู 

-  จํานวนสิ่งสนับสนุนการเรียนรูท่ีเพียงพอและเหมาะสมตอการจัดการเรียนการสอน 

-  กระบวนการปรับปรุงตามผลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาและอาจารยตอสิ่งสนับสนุนการ

เรียนรู 

ในการประเมินเพ่ือใหทราบวาอยูในระดับคะแนนใด ใหพิจารณาในภาพรวมของผลการดําเนินงาน

ท้ังหมดท่ีสะทอนการจัดเตรียมส่ิงสนับสนุนการเรียนรูท่ีจําเปนตอการเรียนการสอน และสงผลใหผูเรียน

สามารถเรียนรูไดอยางมีประสิทธิผล 

 

เกณฑการประเมิน 
0 1 2 3 4 5 

 ไมมีระบบ 

 ไมมีกลไก 

 ไมมีแนวคิดใน

การกํากับ

ติดตามและ

ปรับปรุง 

 ไมมีขอมูล

หลักฐาน 

 มีระบบ      มี

กลไก 

 ไมมีการนํา

ระบบ กลไก

ไปสูการ

ปฏิบัติ/

ดําเนินงาน 

 มีระบบ มีกลไก 

 มีการนําระบบ 

กลไกไปสูการ

ปฏิบัติ/

ดําเนินงาน 

 มีการประเมิน

กระบวนการ 

 ไมมีการ

ปรับปรุง/พัฒนา

กระบวนการ 

 มีระบบ มีกลไก 

 มีการนําระบบ 

กลไกไปสูการ

ปฏิบัติ/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 

 มีแนวทางปฏิบตัิที่ดี โดยมี

หลักฐานเชิงประจักษยืนยัน 

และกรรมการผูตรวจประเมิน

สามารถใหเหตุผลอธิบายการ

เปนแนวปฏิบัตทิี่ดีไดชัดเจน 
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2) เกณฑการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ตามรูปแบบของ AUN-QA 

รูปแบบของ AUN-QA ในฉบับท่ี 3 ในระดับหลักสูตรมุงเนนไปท่ีคุณภาพของกิจกรรมทางการศึกษาตาม

มิติ 3 มิติ คือ คุณภาพของปจจัยนําเขา คุณภาพของกระบวนการ และคุณภาพของผลผลิต โดยประกอบไปดวย

เกณฑ 11 ขอ ดังตอไปนี ้

1. ผลการเรียนรูท่ีคาดหวัง 

2. ขอกําหนดของหลักสูตร 

3. โครงสรางและเนื้อหาของหลักสูตร 

4. กลยุทธในการเรียนการสอน 

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

และเนื้อหาของ

หลักสูตร 

4. กลยุทธในการ

เรียนการสอน 

5. การประเมิน

ผูเรียน 

 

ผลสมัฤทธิ ์

      

 6. คุณภาพ

ของบุคลากร

สายวิชาการ 

7. คุณภาพของ

บุคลากรสาย

สนับสนุน 

8. คุณภาพและ

การใหการ

สนับสนุนผูเรียน 

9. โครงสราง

พ้ืนฐานและสิ่ง

อํานวยความสะดวก 

 

      

 10. การเพ่ิมประสิทธิภาพของคุณภาพ 
 

   

 11. ผลผลิต 
 

 

 

 

ภาพท่ี 1.1 รูปแบบของ AUN-QA ฉบับท่ี 3 

ความตองการของผูมีสวนไดสวนเสีย 

การประกันคุณภาพและเกณฑมาตรฐานระดับ (นานา) ชาต ิ
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ขอกําหนดของเกณฑ AUN-QA ในแตละขอนั้นจะแสดงอยูในตาราง เพ่ือความสะดวกในการนําไปปฏิบัติ

และการประเมิน มีการแตกรายละเอียดของเกณฑตาง ๆ เปนเกณฑยอยตัวเลขในวงเล็บ [ ] ในเกณฑยอยบอกถึง

ขอความท่ีตรงกับในตาราง มีคําอธิบายคําสําคัญท่ีสามารถนําไปใชได  สําหรับแนวทางการประเมินตามรูปแบบ 

AUN-QA ระดับหลักสูตร จะตองผานองคประกอบท่ี 1 การกํากับมาตรฐานกอน 
 

2.1 ผลการเรียนรูท่ีคาดหวัง (Expected Learning Outcomes) 

เกณฑคุณภาพท่ี 1 

1. การกําหนดผลการเรียนรู ท่ีคาดหวังตองสะทอนถึงวิสัยทัศนและพันธกิจของมหาวิทยาลัย 

ซ่ึงนักศึกษาและบุคลากรจะตองทราบถึงวิสัยทัศนและพันธกิจของมหาวิทยาลัยดวย 

2. หลักสูตรแสดงผลการเรียนรูท่ีคาดหวังจากบัณฑิตท่ีสําเร็จการศึกษา โดยทุกรายวิชาในหลักสูตรควร

ออกแบบมาใหตอบสนองตอผลการเรียนรูท่ีคาดหวัง และตองสอดคลองกับผลการเรียนรูท่ีคาดหวังของหลักสูตร 

3. หลักสูตรมีผลการเรียนรูท่ีคาดหวังครอบคลุมท้ังความรูและทักษะเฉพาะทาง (ท่ีเก่ียวของกับความรูใน

สาขาวิชา) รวมถึงความรูและทักษะท่ัวไป (บางครั้งเรียกวาทักษะท่ีจําเปนตอการทํางาน) ท่ีเก่ียวของกับสาขาวิชา

อ่ืน ๆ เชน การเขียน การพูดการแกปญหา เทคโนโลยีสารสนเทศ ทักษะการทํางานเปนทีม เปนตน 

4. หลักสูตรกําหนดผลการเรียนรูท่ีคาดหวังไวอยางชัดเจน และสะทอนถึงความตองการของผูมีสวนได

สวนเสีย 

 

เกณฑคุณภาพท่ี 1 – เกณฑยอย 

1 ผลการเรียนรูท่ีคาดหวัง 1 2 3 4 5 6 7 

1.1 การกําหนดผลการเรียนรู ท่ีคาดหวัง มีความชัดเจนและ 

สอดคลอง กับวิ สั ย ทัศนและพันธ กิจของมหาวิทยาลั ย 

[1,2] 

       

1.2 ผลการเรียนรู ท่ีคาดหวังครอบคลุมท้ังความรูและทักษะ 

ท่ัวไป รวมถึงความรูและทักษะเฉพาะทาง [3] 

       

1.3 ผลการเรียนรู ท่ีคาดหวังสะทอนถึงความตองการของผู มี 

สวนไดสวนเสียอยางชัดเจน [4] 

       

ระดบัคะแนนในภาพรวม (Overall opinion)        

 

คําอธิบาย 

การศึกษาท่ีมุงผลลัพธ (Outcomes-based education – OBE) หมายถึง การออกแบบหลักสูตรบน

พ้ืนฐานของผลการเรียนรูท่ีคาดหวัง และจะบรรลุผลเม่ือผูเรียนสําเร็จหลักสูตรการศึกษาท่ีมุงผลลัพธนี้จะมุงเนนท่ี
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ผลลัพธของการเรียนเปนสําคัญ โดยมีความรู ทักษะ เจตคติ และอุปนิสัยในการคิด สิ่งท่ีผูเรียนถูกคาดหวังใหเรียน

จะมีการระบุไวอยางชัดเจนและแสดงออกมาในรูปของผลการเรียนรูท่ีคาดหวัง 

ผลการเรียนรูท่ีคาดหวังนั้นเกิดจากความตองการของผูมีสวนไดสวนเสียซ่ึงนําไปสูการสรางหลักสูตร ท้ังนี้ 

ผลการเรียนรูท่ีคาดหวังจะยึดผลสําเร็จของผูเรียนเปนหลัก มากกวาจุดมุงหมายของผูสอนท่ีมักจะเขียนในรูปของ

เปาหมาย เปาประสงคหรือวัตถุประสงคของหลักสูตร นอกจากนี้ ผลการเรียนรูควรจะเขียนในสิ่งท่ีกระบวนการ

เรียนการสอนจะสามารถทําใหเกิดผลลัพธท่ีสังเกตและวัดประเมินได 

 

2.2 ขอกําหนดของหลักสูตร 

เกณฑคุณภาพท่ี 2 

1. มหาวิทยาลัยควรมีการสื่อสาร เผยแพรขอกําหนดของหลักสูตรและรายละเอียดของวิชา รวมถึงขอมูล

ตางๆ ท่ีเก่ียวของกับหลักสูตรทุกหลักสูตร เพ่ือใหผูมีสวนไดสวนเสียไดรับรู 

2. ขอกําหนดของหลักสูตรและรายละเอียดของวิชาตองแสดงถึงผลการเรียนรูท่ีคาดหวัง ซ่ึงประกอบไป

ดวย ความรู ทักษะ และเจตคติ ซ่ึงชวยใหผูเรียนเขาใจถึงกระบวนการการเรียนการสอนท่ีทําใหบรรลุผลการเรียนรู 

วิธีการวัดประเมินผลท่ีแสดงถึงการบรรลุผล รวมไปถึงความสัมพันธของหลักสูตรและองคประกอบในการเรียน 

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 มีสวนไดสวนเสียสามารถเขาถึงและรับรูขอกําหนดของ

หลักสูตรและรายละเอียดของวิชา [1, 2] 

       

ระดบัคะแนนในภาพรวม (Overall opinion)        
 

คําอธิบาย 

ขอกําหนดของหลักสูตร หมายถึง ชุดเอกสารท่ีแสดงถึงหลักสูตรของมหาวิทยาลัย ซ่ึงประกอบไปดวย 

• วัตถุประสงคของหลักสูตรโดยสรุปและผลลัพธท่ีคาดหวัง 

• โครงสรางรายวิชา 

• เมทริกซท่ีแสดงวิธีการท่ีทําใหผลการเรียนรูของหลักสูตรบรรลุเปาหมายโดยผานรายวิชา  

• รายละเอียดของรายวิชาตาง ๆ ขอกําหนดของหลักสูตร มีหนาท่ีดังตอไปนี้ 

• เปนแหลงขอมูลใหผูเรียนในปจจุบันรวมถึงผูท่ีคาดวาจะรับเขาศึกษาไดทําความเขาใจเก่ียวกับหลักสูตร 

• เปนแหลงขอมูลใหผูใชบัณฑิต เก่ียวกับความรูและทักษะท่ีจําเปนตอการทํางานท่ีหลักสูตรพัฒนาข้ึน 
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• ชวยหนวยงานรัฐบาลและองคกรวิชาชีพในการรับรองคุณภาพของหลักสูตรท่ีสามารถนําไปสูเนื้อหาท่ี

เก่ียวของวิชาชีพ ดังนั้น ขอกําหนดของหลักสูตรจึงควรระบุถึงองคประกอบตางๆ ท่ีหลักสูตรกําหนดข้ึนเพ่ือให

บรรลุขอกําหนดของหนวยงานตางๆ ท่ีเก่ียวของ 

• ใหมหาวิทยาลัยและคณาจารยผูสอนใชเปนแนวทางในการแลกเปลี่ยนความเห็นและผลสะทอน 

เก่ียวกับหลักสูตรใหมและหลักสูตรปจจุบัน นอกจากนี้ ยังเปนการรับรองวาทุกคนมีความเขาใจตรงกันเก่ียวกับผล

การเรียนรูท่ีคาดหวังของหลักสูตรมหาวิทยาลัยสามารถใชขอกําหนดของหลักสูตรเปนสิ่งยืนยันวาผูออกแบบ

หลักสูตรทุกคนเขาใจเก่ียวกับผลการเรียนรูท่ีคาดหวังอยางชัดเจนและรูวาจะทําใหบรรลุผลไดอยางไร รวมท้ังยัง

สามารถใชเปนแหลงอางอิงสําหรับการตรวจสอบภายใน รวมถึงการติดตามผลการดําเนินงานของหลักสูตรอีกดวย 

• เปนแหลงขอมูลเพ่ือใหผูท่ีมีความรูความเชี่ยวชาญในสาขาวิชานั้นๆ และกรรมการผูทรงคุณวุฒิ

ภายนอกไดเขาใจถึงวัตถุประสงคและผลลัพธท่ีคาดหวังของหลักสูตรและ 

• เปนพ้ืนฐานในการรับขอมูลปอนกลับจากผูเรียนหรือบัณฑิตท่ีเพ่ิงสําเร็จการศึกษาเก่ียวกับเนื้อหาของ

หลักสูตรวาผูเรียนและบัณฑิตรับรูถึงโอกาสในบรรลุผลลัพธการเรียนรูท่ีตองการ ไดมากนอยเพียงใดขอกําหนดของ

หลักสูตรประกอบไปดวยรายละเอียด ดังตอไปนี้ 

• สถาบันท่ีอนุมัติ 

• สถาบันท่ีทําการสอน (หากแตกตางจากสถาบันท่ีอนุมัติ) 

• รายละเอียดการรับรองคุณภาพโดยหนวยงานภายนอก หรือ องคกรวิชาชีพ 

• ชื่อคุณวุฒิ 

• ชื่อหลักสูตร 

• ผลการเรียนรูท่ีคาดหวังของหลักสูตร 

• เกณฑการรับเขาหรือความตองการของหลักสูตร 

• การกําหนดกรอบมาตรฐานคุณวุฒิของสาขาวิชาท่ีเก่ียวของและแหลงอางอิงท้ังภายในและภายนอก

เพ่ือใชในการใหขอมูลดานผลการเรียนรูของหลักสูตร 

• โครงสรางหลักสูตรและขอกําหนดตางๆ เชน ระดับการศึกษา รายวิชา และหนวยกิต เปนตน 

• วันท่ีเขียนหรือปรับปรุงขอกําหนดของหลักสูตรรายละเอียดของวิชา ประกอบไปดวย 

• ชื่อรายวิชา 

• ขอบังคับรายวิชา เชน รายวิชาบังคับกอน และ จํานวนหนวยกิต เปนตน 

• ผลการเรียนรูท่ีคาดหวังของรายวิชา ในแงของความรู ทักษะ และเจตคติ 

• กลยุทธการเรียนการสอนและการวัดประเมินผลท่ีทําใหบรรลุผลการเรียนรูท่ีคาดหวัง 

• คําอธิบายรายวิชาและประมวลรายวิชา 

• การวัดประเมินผลนักศึกษา 

88 
 



  
 

• วันท่ีเขียนหรือปรับปรุงรายละเอียดของวิชา 

 

2.3. โครงสรางและเนื้อหาของหลักสูตร 

เกณฑคุณภาพท่ี 3 

1. หลักสูตร กระบวนการจัดเรียนการสอนและวิธีการวัดประเมินผลนักศึกษามีความเชื่อมโยงและเอ้ือ

ประโยชนใหแกกัน เพ่ือนําไปสูผลการเรียนรูท่ีคาดหวัง 

2. หลักสูตรถูกออกแบบมาใหตรงกับผลการเรียนรูท่ีคาดหวัง โดยแตละรายวิชาในหลักสูตรมีสวนชวยให

หลักสูตรบรรลุผลการเรียนรูท่ีคาดหวัง 

3. หลักสูตรมีการจัดเรียงรายวิชาอยางเปนระบบ เปนลําดับและมีการบูรณาการ (ซ่ึงกันและกัน) 

4. หลักสูตรแสดงใหเห็นถึงความสัมพันธและความกาวหนาของรายวิชาอยางชัดเจนตั้งแตรายวิชาพ้ืนฐาน 

รายวิชาระดับกลาง ไปจนถึงรายวิชาเฉพาะทาง 

5. โครงสรางของหลักสูตรมีความยืดหยุนเพ่ือใหผูเรียนสามารถเลือกเรียนในสาขาเฉพาะทาง รวมถึงมีการ

นําเอาสถานการณการพัฒนาและการเปลี่ยนแปลงในปจจุบันท่ีเก่ียวของกับสาขามาปรับเขากับหลักสูตร 

6. มีการทบทวนหลักสูตรเปนระยะเพ่ือใหแนใจวาหลักสูตรมีความสัมพันธกันและทันสมัยอยูตลอดเวลา 

 

เกณฑคุณภาพท่ี 3 – เกณฑยอย 

3 โครงสรางและเนื้อหาของหลักสูตร 1 2 3 4 5 6 7 

3.1 การออกแบบหลักสูตรมีความสอดคลองกับผลการเรียนรู ท่ี

คาดหวัง [1] 

       

3.2 มีการกําหนดสัดสวนท่ีเหมาะสม ระหวางรายวิชาตางๆ ในหลัก

สูตรฺเพ่ือใหบรรลุผลการเรียนรูท่ีคาดหวัง [2] 

       

3.3 หลักสูตรมีการจัดเรียงรายวิชาอยางเปนระบบ มีการบูรณาการ

และทันตอยุคสมัย [3, 4, 5, 6] 

       

ระดบัคะแนนในภาพรวม (Overall opinion)        

 

คําอธิบาย 

การออกแบบหลักสูตรควรคํานึงถึงกระบวนการจัดการเรียนการสอนและการประเมินผลนักศึกษาท่ีจะ

ชวยใหผูเรียนบรรลุผลการเรียนรูท่ีคาดหวัง Biggs (2003) เรียกกระบวนการดังกลาววา “ความสอดคลองเชิง

โครงสราง” (constructive alignment) คําวา “เชิงโครงสราง” (constructive) หมายถึงแนวคิดท่ีวาผูเรียนจะ

เกิดการเรียนรูและสรางความหมายไดโดยผานกิจกรรมการเรียนรูท่ีเก่ียวของกัน สวน “ความสอดคลอง” หมายถึง 

สถานการณท่ีมีการจัดกระบวนการเรียนการสอนและการประเมินผลท่ีสอดคลองกันเพ่ือใหบรรลุผลการเรียนรูท่ี

คาดหวังความสอดคลองเชิงโครงสรางในรายวิชาตาง ๆ หมายรวมถึง 
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• การระบุถึงผลการเรียนรูท่ีคาดหวังท่ีสามารถวัดผลได 

• การเลือกใชกระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีนําไปสูการบรรลุผลการเรียนรูท่ีคาดหวัง 

• การประเมินวานักศึกษาสามารถบรรลุผลการเรียนรูท่ีคาดหวังไดดีเพียงใด 
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2.4. การเรียนรูท่ีมีคุณภาพ 

เกณฑคุณภาพท่ี 4 

1. กลยุทธการเรียนและการสอนเปนไปตามปรัชญาการศึกษาของมหาวิทยาลัย ซ่ึงปรัชญาการศึกษานี้

หมายถึงแนวความคิดในการกําหนดแนวทางการจัดการเรียนการสอนวา ผูเรียนควรตองเรียนรูอะไรบางและเรียนรู

อยางไร นอกจากนี้ปรัชญาการศึกษายังบอกถึงวัตถุประสงคของการศึกษา บทบาทหนาท่ีของผูสอน ผูเรียนรวมท้ัง

เนื้อหาและกลยุทธในการสอนดวย 

2. ท้ังผูเรียนและผูสอนเขาใจวาการเรียนรูอยางมีคุณภาพ (Quality learning) ถือเปนกลยุทธในการเรียน

ซ่ึงจะชวยใหผูเรียนเขาใจและบรรลุผลการเรียนรู 

3.  คุณภาพของการ เรี ยนรู ข้ึ นอยู กั บวิ ธี ก าร เ รี ยน  แนว คิด ท่ีผู เ รี ยน มีต อการ เรี ยน  กลยุทธ 

การเรียนท่ีผูเรียนเลือกใช รวมถึงความเขาใจเก่ียวกับการเรียนรูของตนเอง 

4. การเรียนรูท่ีมีคุณภาพใหความสําคัญตอหลักการเรียนรู กลาวคือ ผูเรียนจะสามารถเรียนรูไดดีเม่ือรูสึก

ผอนคลาย อยูในสภาพแวดลอมท่ีเอ้ือตอการเรียนรู และมีการจัดการเรียนรูแบบรวมมือรวมคิด 

5. ผูสอนควรสงเสริมใหผูเรียนสํานึกถึงความรับผิดชอบตอการเรียน โดย ก. สรางสภาพแวดลอมในการ

เรียนการสอนท่ีเอ้ือใหผูเรียนแตละคนมีสวนรวมตอกระบวนการเรียนรู และ ข. มีหลักสูตรท่ียืดหยุนและเอ้ือให

ผูเรียนสามารถเลือกเนื้อหารายวิชา แผนการศึกษา กลวิธีในการประเมินผล รูปแบบและระยะเวลาในการเรียนได 

6. กลยุทธการเรียนการสอนควรมีสวนชวยสนับสนุนใหผูเรียนเกิดการเรียนรู รูจักวิธีแสวงหาความรูและ

ปลกูฝงใหผูเรียนเกิดการเรียนรูตลอดชีวิต (เชน การตั้งคําถามอยางสรางสรรค มีทักษะในการรับและใชขอมูล การ

นําเสนอแนวความคิดใหม ๆ และลงมือปฏิบัติ เปนตน) 

 

เกณฑคุณภาพท่ี 4 – เกณฑยอย 

4 กลยุทธการเรียนและการสอน 1 2 3 4 5 6 7 

4.1 ปรัชญาการศึกษามีความชัดเจนและมีการเผยแพรใหผูมีสวนได

เสียสามารถไดรับรู [1] 

       

4.2 กิจกรรมการเรียนการสอนมีความสอดคลองกับการบรรลุผล

สําเร็จตามผลการเรียนรูท่ีคาดหวัง [2, 3, 4,5] 

       

4.3 กิจกรรมการเรียนการสอนกระตุนใหเกิดการเรียนรูตลอดชีวิต 

[6] 

       

ระดบัคะแนนในภาพรวม (Overall opinion)        
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คําอธิบาย 

เพ่ือใหเปนไปตามวัตถุประสงคของการศึกษาในระดับอุดมศึกษา ทักษะท่ีจําเปนตอการเรียนรูท่ีมีคุณภาพ 

ไดแก 

- ความสามารถในการคนควาหาความรูดวยตัวเองโดยผู เรียนตองมีทักษะดานการทํางานวิจัย

ความสามารถในการวิเคราะหและสังเคราะหขอมูลท่ีคนความาได นอกจากนี้ ผูเรียนตองรูและสามารถเลือกใชกล

ยุทธในการเรียนไดอยางเหมาะสม 

- ความสามารถในการคงความรูไวใชในระยะยาวมีกลยุทธในการเรียนท่ีเนนการสรางความหมายมากกวา

การทองจํา 

- ความสามารถในการเชื่อมโยงความสัมพันธระหวางความรู เก าและความรู ใหม เขาดวยกัน 

การเรียนรูท่ีหมายถึง ความสามารถในการรวบรวมขอมูลจากแหลงตางๆ เขาดวยกันได 

- ความสามารถในการสรางองคความรูใหมผูเรียนท่ีมีคุณภาพจะตองรูเทาทันผูอ่ืนและสามารถเชื่อมโยง

ความรูและประสบการณของตนอันจะนําไปสูการสรางองคความรูใหม 

- ความสามารถในการประยุกตใชความรูเพ่ือแกปญหาตางๆ 

- ความสามารถในการถายทอดความรูใหแกผูอ่ืน ผูเรียนท่ีมีคุณภาพสามารถสรางและพิสูจนแนวความคิด

และการกระทําของตนดวยวิธีการท่ีชัดเจน 

- ความกระตือรือรนในการหาความรูเพ่ิมเติม ผูเรียนท่ีมีคุณภาพเปนผูใฝรูตลอดชีวิต (lifelong learners) 

ปจจัยสําคัญในการสรางผูเรียนท่ีมีคุณภาพ 

- การเรียนรูท่ีมีคุณภาพจะเกิดไดเม่ือผูเรียนมีความพรอม ท้ังดานสติปญญาและอารมณเพ่ือใหบรรลุ

วัตถุประสงคของการเรียน 

- การเรียนรูท่ีมีคุณภาพจะเกิดไดเม่ือผูเรียนมีจุดมุงหมายในการเรียน 

- การเรียนรูท่ีมีคุณภาพจะเกิดไดเม่ือผูเรียนสามารถประสานความรูเกาและใหมเขาดวยกัน 

- การเรียนรูท่ีมีคุณภาพจะเกิดไดเม่ือผูเรียนเรียนรูอยางกระตือรือรน 

- การ เ รี ย นรู ท่ี มี คุณภ าพจะ เ กิ ด ได เ ม่ื อผู เ รี ยนอยู ใ น สภาพแว ดล อม ท่ี เ อ้ื อต อก า ร เ รี ยน รู 

การเลือกใชกลยุทธ ในการเรียนและการสอนข้ึนอยู กับสถานการณ  หลักสูตรควรพิจารณาเลือกใช 

กลยุทธการเรียนและการสอนท่ีเหมาะสม 
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2.5 การประเมินผูเรียน 

เกณฑคุณภาพท่ี 5 

1. การประเมินครอบคลุมถึง 

• การรับเขานักศึกษาใหม 

• การประเมินผูเรียนอยางตอเนื่องระหวางการศึกษา 

• การสอบกอนสําเร็จการศึกษา 

2. ในการสนับสนุนใหเกิดความสอดคลองเชิงโครงสราง ควรใชวิธีการประเมินผลท่ีหลากหลายท่ี

สอดคลองกับผลการเรียนรูท่ีคาดหวัง การประเมินควรวัดผลสัมฤทธิ์ของผลการเรียนรูท้ังหมดท่ีปรากฎอยูในผล

การเรียนท่ีคาดหวังของหลักสูตรและรายวิชาวิธีการและเกณฑท่ีใชในการประเมินควรมีการกําหนดลวงหนาเพ่ือ

วัตถุประสงคในการประเมินผลวินิจฉัย การประเมินผลระหวางเรียน และการประเมินผลสรปุ 

3. การประเมินผูเรียน รวมถึงชวงเวลาการประเมิน วิธีการประเมิน การกําหนดเกณฑประเมินการ

กระจายน้ําหนักการประเมิน ไปจนถึงเกณฑการใหคะแนนและการตัดเกรด ควรทําใหชัดเจนและสื่อความท่ี

เก่ียวของได 

4. กําหนดมาตรฐานท่ีใชในแผนการประเมินอยางชัดเจนและสอดคลองกับหลักสูตร 

5. นํากระบวนการและวิธีการประเมินมาใชเพ่ือเปนการยืนยัน การประเมินผูเรียน มีความสมเหตุสมผล 

นาเชื่อถือ และดําเนินการโดยเท่ียงธรรม 

6. ควรระบุความเชื่อม่ันและความเท่ียงตรงของวิธีการประเมินระบุเปนลายลักษณอักษรและมีการ

ตรวจสอบอยางสมํ่าเสมอ และนําไปใชทดสอบและพัฒนาแนวทางประเมินใหม ๆ ได รวมท้ังมีการพัฒนาวิธีการ

ประเมินผลแบบใหมๆ และนําไปใชในการทดสอบเปดเผยใหผูเรียนรับรูถึงสิทธิ์ในเก่ียวกับกระบวนการอุทธรณ 

7. ความเท่ียงตรง และความเชื่อม่ันของวิธีการประเมิน ควรมีเอกสาร และมีการประเมินอยางสมํ่าเสมอ 

และมีวิธีการประเมินใหม ๆ เพ่ือการพัฒนาและทดสอบ 

8. ผูเรียนมีความพรอมในการเขาถึงกระบวนการอุทธรณท่ีสมเหตุสมผล 

เกณฑคุณภาพท่ี 5 – เกณฑยอย 

5 การประเมินผูเรียน 1 2 3 4 5 6 7 

5.1 การประเมินผูเรียนมีความสอดคลองโครงสรางกับผลสัมฤทธิ์

ของผลการเรียนรูท่ีคาดหวัง [1, 2] 

       

5.2 การประเมินผู เรียน รวมถึงชวงเวลาการประเมิน วิธีการ 

ประเมิน การกําหนดเกณฑประเมิน การกระจายน้ําหนักการ

ประเมิน ไปจนถึงเกณฑการใหคะแนนและการตัดเกรด มีความ

ชัดเจนและสื่อสารใหผูเรียนรับทราบ [4, 5] 

       

5.3 เกณฑการ ใหคะแนนและแผนการให คะแนนถูก ใช ใน 

การประเมินเพ่ือยืนยันความเท่ียงตรง ความเชื่อม่ันและความ
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โปรงใสในการประเมินผูเรียน [6, 7] 

5.4 มีการใหขอมูลปอนกลับเก่ียวกับการประเมินผูเรียนท่ีเหมาะสม

แกเวลาและชวยพัฒนาการเรียนรู [3] 

       

5.5 ผูเรียนรับรูถึงสิทธิ์เก่ียวกับกระบวนการอุธรณ [8]        

ระดบัคะแนนในภาพรวม (Overall opinion)        

 

คําอธิบาย 

การประเมินผูเรียนถือเปนองคประกอบท่ีสําคัญท่ีสุดอันหนึ่งของการศึกษาในระดับอุดมศึกษา ผลของการ

ประเมินสงผลโดยตรงตออาชีพในอนาคตของผูเรียน ดังนั้นจึงตองดําเนินการอยางเชี่ยวชาญและคํานึงถึงองค

ความรู ท้ังหลายท่ีมีอยูในข้ันตอนการทดสอบการประเมินยังใหขอมูลท่ีเปนประโยชนแกสถาบันท้ังในดาน

ประสิทธิภาพการสอนและการสนับสนุนผูเรียน การประเมินผูเรียนควรจะตอง 

• ไดรับการออกแบบใหวัดความสําเร็จตามผลการเรียนรูท่ีคาดหวัง 

• สอดคลองกับวัตถุประสงคในการประเมินผลวินิจฉัย การประเมินผลระหวางเรียนและการประเมินผล

สรุป รวมท้ังมีเกณฑในการตัดเกรดและใหคะแนนท่ีชัดเจนเปนลายลักษณอักษร 

• ดําเนินการโดยบุคคลท่ีเขาใจบทบาทของการประเมินความกาวหนาของผูเรียนท่ีมีตอสัมฤทธิ์ผล

ทางดานความรูและทักษะท่ีเก่ียวของกับคุณสมบัติท่ีกําหนดไว ถาเปนไปได การประเมินไมควรประเมินโดยผู

ประเมินเพียงคนเดียว 

• พิจารณาถึงผลลัพธตาง ๆ ท่ีเปนไปไดจากเกณฑการสอบ 

• กําหนดกฎเกณฑท่ีชัดเจน ครอบคลุมถึงการขาดเรียน การปวย และเหตุท่ีสมควรลดหยอนผอนโทษ

ของผูเรียน 

• ยืนยันวาการประเมินมีการจัดการอยางรอบคอบและรัดกุมตามข้ันตอนท่ีสถาบันกําหนด 

• อยูภายใตการบริหารตรวจสอบเพ่ือยืนยันประสิทธิภาพของข้ันตอน 

• แจงขอมูลแกผูเรียนถึงการประเมินท่ีใชในหลักสูตรของตน วามีการทดสอบอะไรหรืออยูภายใตเง่ือนไข

การประเมินแบบใด การประเมินคาดหวังอะไร รวมถึงเกณฑท่ีใชในการประเมินสมรรถนะของผูเรียน 
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2.6 คุณภาพบุคลากรสายวิชาการ 

เกณฑคุณภาพท่ี 6 

1. มีการวางแผนท้ังในระยะสั้นและระยะยาวในการบริหารจัดการบุคคลากรสายวิชาการ รวมถึง การสืบ

ทอดตําแหนง การเลื่อนตําแหนง การจัดสรรบุคลากร การสิ้นสุดตําแหนง และแผนการเกษียณเพ่ือใหแนใจวา

คุณภาพและปริมาณของบุคคลากรสายวิชาการตอบสนองตอความตองการดานการศึกษา วิจัย และบริการ

วิชาการ 

2. มีการตรวจสอบและติดตามอัตราสวนบุคลากรสายวิชาการตอจํานวนนักศึกษาและภาระงานท่ีไดรับ

เพ่ือพัฒนาคุณภาพดานการศึกษา วิจัย และบริการวิชาการ 

3. มีการระบุและประเมินความสามารถของบุคลากรสายวิชาการ บุคลากรท่ีมีความสามารถจะตองมี

คุณสมบัติ ดังนี้ 

• ออกแบบและจัดกระบวนการเรียนการสอนท่ีสอดคลองกับหลักสูตร 

• นํากระบวนการเรียนการสอนท่ีหลากหลายมาใช และเลือกวิธีการประเมินท่ีเหมาะสมให

บรรลุผลการเรียนรูท่ีคาดหวัง 

• พัฒนาและใชสื่อประกอบการเรียนการสอนไดหลากหลาย 

• ตรวจสอบและประเมินความกาวหนาดานการสอนและรายวิชาท่ีตนเองสอนได 

• มีการใหขอมูลปอนกลับเก่ียวกับการสอนของตนเอง 

• มีการทําวิจัยและจัดหาบริการท่ีเปนประโยชนแกผูมีสวนไดเสีย 

4. การสรรหาและการเลื่อนตําแหนงบุคลากรสายวิชาการยึดตามระบบคุณธรรม โดยพิจารณาจากการ

สอน การทําวิจัย และการบริการวิชาการ 

5. การกําหนดบทบาทและความสัมพันธของบุคลากรสายวิชาการชัดเจนและเปนท่ีเขาใจตรงกัน 

6. มีการมอบหมายงานท่ีเหมาะสมกับความรูความสามารถ ประสบการณและความเชี่ยวชาญ 

7. บุคลากรสายวิชาการทุกคนตองรับผิดชอบตอมหาวิทยาลัยและผูมีสวนไดเสียขององคกร โดยคํานึงถึง

เสรีภาพทางวิชาการและจรรยาบรรณดานวิชาชีพ 

8. มีการวินิจฉัยความตองการในการฝกอบรมและพัฒนาของบุคลากรสายวิชาการอยางเปนระบบ และ

นําไปจัดการฝกอบรมท่ีเหมาะสมรวมถึงกิจกรรมท่ีพัฒนาตนเองเพ่ือตอบสนองตอความตองการของบุคลากร 

9. มีการนําการบริหารผลการปฏิบัติงานรวมถึงการใหรางวัลและการยอมรับมาใชเพ่ือกระตุนและ

สนับสนนุการเรียนการสอน การวิจัยและการบริการวิชาการ 

10. มีการตรวจสอบ ประเมิน และเปรียบเทียบประเภทและจํานวนงานวิจัยกับเกณฑมาตรฐานท่ีไดรับ

การยอมรับเพ่ือการพัฒนา 
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เกณฑคุณภาพท่ี 6 – เกณฑยอย 

6 คุณภาพบุคลากรสายวิชาการ 1 2 3 4 5 6 7 

6.1 การบริหารจัดการบุคลากรสายวิชาการ (การสืบทอด 

ตําแหนง เลื่อนตําแหนง การปรับวิธีการจัดสรรบุคลากรเขาสู

ตํ า แหน ง  การสิ้ น สุ ดตํ าแหน ง  และแผนการ เก ษียณ ) 

ตอบสนองตอความตองการดานการศึกษา การวิจัย และการ

บริการวิชาการ [1] 

       

6.2 มีการเปรียบ เ ทียบอัตราส วนบุคลากรสายวิชาการตอ 

จํานวนนักศึกษาและภาระงานกับเกณฑมาตรฐาน และติดตาม

ตรวจสอบขอมูลเพ่ือพัฒนาคุณภาพดานการศึกษา การวิจัยและ

การบริการวิชาการ [2] 

       

6.3 เกณฑในการสรรหาและการคัดเลือกบุคลากรสายวิชาการซ่ึง

ประกอบดวยจรรยาบรรณ ความรับผิดชอบตอเสรีภาพทาง

วิชาการ การจัดสรรบุคลากรเขาสูตําแหนง การเลื่อนตําแหนง 

บุคลากรถูกกําหนดและประกาศใหทราบท่ัวกัน [4,5, 6,7] 

       

6.4 มีการวินิจฉัยและประเมินความสามารถของบุคลากรสาย 

วิชาการ [3] 

       

6.5 ความตองการในการฝกอบรมและพัฒนาตนเองของบุคลากร

สายวิชาการถูกวินิจฉัยและนําไปจัดกิจกรรมเพ่ือตอบสนองตอ

ความตองการของบุคลากร [8] 

       

6.6 การบริหารผลการปฏิบัติงานรวมถึงการใหรางวัลและการ

ยอมรับถูกนํามาใชเพ่ือกระตุนและสนับสนุนการเรียนการสอน 

การวิจัยและการบริการวิชาการ [9] 

       

6.7 มีการตรวจสอบ ประเมินและเปรียบเทียบประเภทและ 

จํานวนงานวิจัยกับเกณฑมาตรฐานท่ีไดรับการยอมรับเพ่ือ 

การพัฒนา [10] 

       

ระดบัคะแนนในภาพรวม (Overall opinion)        

 

คําอธิบาย 

บุคลากรสายวิชาการถือวาเปนทรัพยากรการศึกษาท่ีสําคัญท่ีสุดสําหรับผูเรียน บุคคลเหลานี้ตองมีความรู 

ความเขาใจในศาสตรท่ีตนเองสอน มีทักษะและประสบการณท่ีจะถายทอดความรูแกผูเรียนในขอบเขตบริบทการ

สอนของตนไดอยางมีประสิทธิภาพ และสามารถนําผลการประเมินการสอนมาปรับปรุงพัฒนาการสอนไดอยาง
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ตอเนื่องคุณภาพของสถาบันไมเพียงแตข้ึนอยูกับคุณภาพของหลักสูตรเทานั้น แตยังข้ึนอยูกับคุณภาพบุคลากรสาย

วิชาการอีกดวย คุณภาพบุคลากรสายวิชาการข้ึนอยูกับคุณวุฒิการศึกษาความเขาใจ ความชํานาญ ความเชี่ยวชาญ

ในศาสตรท่ีสอน ประสบการณ ทักษะการสอนรวมถึงจรรยาบรรณท่ีมีตอวิชาชีพ บุคลากรสายวิชาครอบคลุมถึง

อาจารยท่ีสอนเต็มเวลาและนอกเวลา และผูบรรยายพิเศษ นอกจากคุณภาพของบุคลากรสายวิชาแลวสถาบันตอง

กําหนดปริมาณบุคลากรสายวิชาใหเหมาะสมกับความตองการของผูเรียนและมหาวิทยาลัย โดยกําหนดขนาดของ

บุคลากรสายวิชาการใชคาหนวยนับภาระงาน (Full-Time Equivalent - FTE) และอัตราสวนบุคลากรสาย

วิชาการตอจํานวนนักศึกษา 

 

หนวยนับภาระงาน (Full-Time Equivalent (FTE) 

ในการคํานวณ หน วยนับภาระงานบุคลากรสายวิชาการ  (FTE)  สถาบันควรกําหนดภาระ 

การเรียนนักศึกษาเต็มเวลา และภาระการสอนของบุคลากรคณะท่ีรวมถึง ภาระการเรียนนักศึกษานอกเวลา และ

ภาระการสอนบุคลากรของคณะท่ีตอนักศึกษานอกเวลาเปนจํานวนรอยละของภาระการสอนเต็มเวลาของบุคลากร

สายวิชาการมีหลายวิธีในการคํานวณคา FTE (หนวยนับภาระงาน) และสถาบันควรกําหนดวิธีการ   ตัวแปร และ

ขอสมมติฐานท่ีจะใช วิธีหนึ่งในการคํานวณคา FTE (หนวยนับภาระงาน) คือ ยึดตนทุนดานเวลา เชน ถา 1 FTE 

เทากับ 40 ชั่วโมงตอสัปดาห (จางงานเต็มเวลา) ดังนั้น FTE ของบุคลากรสายวิชาการท่ีมีภาระงานสอน 8 ชั่วโมง

ตอสัปดาหจะเปน 0.2 (8 หารดวย 40) วิธีการท่ียึดหลักการตนทุนดานเวลา สามารถนํามาใชคํานวณคา FTE 

(หนวยนับภาระการเรียน) ของนักศึกษาไดอีกดวย เชน ถา 1 FTE ท่ีนักศึกษาตองเขาชั้นเรียนเทากับ 20 ชั่วโมงตอ

สัปดาห ดังนั้น คาหนวยนับภาระการเรียน FTE ของนักศึกษาภาคสมทบ 10 ชั่วโมงในชั้นเรียนตอสัปดาหจะเปน 

0.5 (10 หารดวย 20)วิธีการอ่ืนในการคํานวณคา FTE คือ ยึดภาระงานสอน เชน ถาภาระการสอนภาคปกติเต็ม

เวลาของบุคลากรสายวิชาการ คือ 4 วิชาตอภาคการศึกษา ดังนั้น แตละวิชามีคา 0.25 FTE (หนวยนับภาระงาน) 

ถาบุคลากรสายวิชาการไดรับมอบหมาย 2 วิชา ตอภาคการศึกษา ดังนั้นคา FTE (หนวยนับภาระงาน) จะเปน 0.5 

(2 คูณ 0.25 FTE) ในทํานองเดียวกันภาระการเรียนของนักศึกษาสามารถใชการคํานวณคา FTE (หนวยนับภาระ

การเรียน) ของนักศึกษาได เชน ถา 1 FTE (หนวยนับภาระการเรียน) ท่ีนักศึกษาตองเรียน คือ 24 หนวยกิตตอ

ภาคการศึกษา ดังนั้น คา FTE (หนวยนับภาระการเรียน) ของนักศึกษาท่ีเรียน 18 หนวยกิตตอภาคการศึกษา จะ

เปน 0.75 (18 หารดวย 24) 
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ตาราง 1 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 

(หน ว ยนั บภา ระกา ร เ รี ยน )  นั ก ศึ กษา ท่ี ล งทะ เบี ยน  จุ ด มุ ง หมาย เ พ่ื อ ใช คิ ด จํ านวน เ วล า ท่ี ใ ช ใ น 

การติดตอและสนับสนุนดานวิชาการแกนักศึกษาท่ีสถาบันคาดวาควรไดรับระบุอัตราสวนบุคลากรตอจํานวน

นักศึกษาใน 5 ปการศึกษาท่ีผานมาตามตาราง 2 

 

ตาราง 2 อัตราสวนบุคลากรตอจํานวนนักศึกษา (ระบุวิธีการท่ีใชคํานวณคา FTE- หนวยนับภาระการเรียน) ของ

นักศึกษา) 

ปการศึกษา 

รวมคา FTE (หนวยนับ

ภาระงาน) ของบุคลากร

สายวิชาการ 

รวมคา FTE (หนวยนับ

ภาระการเรียน) ของ

นักศึกษา 

อัตราสวนบุคลากรตอ 

จํานวนนักศึกษา 

    

    

    
 

ผลงานวิจัย 

การวิจัย คือ ผลผลิตสําคัญจากบุคลากรสายวิชาการ ประเภทตางๆ ของงานวิจัย (เชน ผลงานตีพิมพ งาน

ท่ีปรึกษา โครงงาน เงินสนับสนุน เปนตน) ท่ีลุลวงโดยบุคลากรสายวิชาการควรตอบสนองความตองการของผูมี

สวนไดเสีย บอกขอมูลประเภทและจํานวนของการเผยแพรงานวิจัยใน 5 ปการศึกษาท่ีผานมา  ตามตาราง 3 
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ตาราง 3 ประเภทและจํานวนของการเผยแพรงานวิจัย 

ปการศึกษา 

 

ประเภทผลงานตีพิมพ 

รวม 

 

ตัวเลขผลงาน

ตีพิมพตอบุคลากร

สายวิชาการ 

ในสถาบัน 

 

ระดับชาติ 

 

ระดับภูมิภาค 

 

ระดับ 

นานาชาติ 

 

       

       

       

       

 

2.7 คุณภาพบุคลากรสายสนับสนุน 

เกณฑคุณภาพท่ี 7 

1. มีการดําเนินการวางแผนระยะสั้นและระยะยาวในการแตงตั้งบุคลากรสายสนับสนุนหรือการวางแผน

ความตองการหองสมุด หองปฏิบัติการ สิ่งอํานวยความสะดวกดานเทคโนโลยีสารสนเทศ และงานบริการนักศึกษา

เพ่ือสรางความม่ันใจวาคุณภาพและจํานวนบุคลากรสายสนับสนุนบรรลุตามความตองการทางวิชาการ งานวิจัย 

และการบริการวิชาการ 

2. มีการกําหนดและการแจงขอมูลการสรรหาบุคลากร และเกณฑการคัดเลือกในการแตงต้ังการ

มอบหมายงาน และการเลื่อนข้ันบุคลากรสายสนับสนุน โดยกําหนดบทบาทหนาท่ีไวชัดเจน และแบงหนาท่ีความ

รับผิดชอบตามความเหมาะสมคุณสมบัติ และประสบการณ 

3. มีการวินิจฉัยและการประเมินความสามารถของบุคลากรสายสนับสนุนเพ่ือสรางความม่ันใจวา

ความสามารถของบุคลากรเหลานั้นเปนไปตามขอกําหนด และการใหบริการนั้นตอบสนองความตองการของผูมี

สวนไดสวนเสีย 

4. มีการวินิจฉัยความตองการในการฝกอบรมและพัฒนาอยางมีระบบใหแกบุคลากรสายสนับสนุน และ   

มีการดําเนินกิจกรรมการฝกอบรมและกิจกรรมเพ่ือการพัฒนาท่ีตอบสนองความจําเปน 

5. มีการบริหารผลการปฏิบัติงานรวมถึงการตอบแทนและการยอมรับ เพ่ือผลักดันและสนับสนุนการเรียน

การสอน การวิจัย และ การบริการวิชาการ 

 

เกณฑคุณภาพท่ี 7 –เกณฑยอย 

7 คุณภาพบุคลากรสายสนับสนุน 1 2 3 4 5 6 7 

7.1 มีการดําเนินการวางแผนแตงตั้งบุคลากรสายสนับสนุนหองสมุด 

หองปฏิบัติการ สิ่ ง อํานวยความสะดวกดานเทคโนโลยี

สารสนเทศและงานบริการนักศึกษาเพ่ือตอบสนองความ

ตองการทางการศึกษา งานวิจัย และการบริการวิชาการ [1] 
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7 คุณภาพบุคลากรสายสนับสนุน 1 2 3 4 5 6 7 

7.2 มีการกําหนดและการแจงขอมูลการสรรหาบุคลากร และเกณฑ

การคัดเลือกในการแตงตั้ง การมอบหมายงาน และการเลื่อนข้ัน

บุคลากรสายสนับสนุน [2] 

       

7.3 มีการวินิจฉัยและประเมินความสามารถของบุคลากรสาย

สนับสนุน [3] 

       

7.4 มีการวินิจฉัยความตองการการฝกอบรมและพัฒนาตนเองของ

บุคลากรสายสนับสนุน และดําเนินกิจกรรมเพ่ือตอบสนอง

ความตองการนั้น [4] 

       

7.5 มีการบริหารผลการปฏิบัติงานรวมถึงการตอบแทนและการเห็น

คุณคา การยอมรับ เพ่ือกระตุนและสนับสนุนการเรียนการสอน 

การวิจัย และการบริการวิชาการ [5] 

       

ระดบัคะแนนในภาพรวม (Overall opinion)        

 

คําอธิบาย 

คุณภาพหลักสูตรสวนใหญข้ึนอยูกับปฏิสัมพันธระหวางบุคลากรและนักศึกษา อยางไรก็ตามบุคลากรสาย

วิชาการไมสามารถปฏิบัติงานไดดีหากปราศจากคุณภาพการใหบริการท่ีจัดสรรโดยบุคลากรสายสนับสนุน ซ่ึง

บุคลากรสายสนับสนุนเหลานี้ คือ บุคลากรท่ีบริหารจัดการหองสมุด หองปฏิบัติการ ทรัพยากรคอมพิวเตอร และ

งานบริการนักศึกษาใชตารางท่ี 4 เพ่ือกําหนดจํานวนบุคลากรสายสนับสนุนท่ีมีในระยะ 5 ปการศึกษาลาสุด 

 

ตารางท่ี 4 จํานวนบุคลากรสายสนับสนุน (ระบุวันท่ีอางอิง) 

บุคลากรสายสนบัสนนุ 

ระดับการศึกษาสูงสุดท่ีสําเร็จ 

จํานวนท้ังหมด มัธยมศึกษา

ตอนปลาย 
ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก 

บุคลากรหองสมุด      

บุคลากรหองปฏิบัติการ      

บุคลากรด านเทคโนโลยี

สารสนเทศ 

     

บุคลากรดานงานบริหารงาน

บุคคล 

     

บุคลากรดานงานบริการ

นักศึกษา (ระบุประเภทงาน

บริการ) 
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บุคลากรสายสนบัสนนุ 

ระดับการศึกษาสูงสุดท่ีสําเร็จ 

จํานวนท้ังหมด มัธยมศึกษา

ตอนปลาย 
ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก 

จํานวนท้ังหมด      

 

2.8 คุณภาพผูเรียน (Student Quality) 

เกณฑคุณภาพท่ี 8 

1. มีการกําหนด การสื่อสาร และการประกาศนโยบายการรับนักศึกษาเขาเรียนและเกณฑการรับ

นักศึกษาเขาศึกษาในหลักสูตรอยางชัดเจนและเปนปจจุบัน 

2. มีการกําหนดและการประเมินกระบวนการและเกณฑการคัดเลือกนักศึกษา 

3. มีระบบติดตามความกาวหนา ผลการศึกษา และภาระการเรียนของนักศึกษาท่ีเพียงพอ โดยมีการ

บันทึก การติดตามความกาวหนา ผลการศึกษา และภาระการเรียนของนักศึกษาไวอยางเปนระบบ โดยมีการให

ขอมูลปอนกลับแกนักศึกษาและดําเนินการแกไขขอบกพรองหากจําเปน 

4. มีการจัดการใหคําแนะนําทางวิชาการ กิจกรรมเสริมหลักสูตร การแขงขันของนักศึกษา และการ

บริการสนับสนุนนักศึกษาดานตางๆ เพ่ือปรับปรุงการเรียนและความรู ทักษะและความสามารถในการทํางาน 

5. การสรางสภาพแวดลอมการเรียนรูเพ่ือสนับสนุนผลสําเร็จของคุณภาพการเรียนรูของนักศึกษานั้น ทาง

สถาบันควรจัดเตรียมสภาพแวดลอมทางกายภาพ สังคม และจิตใจท่ีสามารถสรางเสริม การเรียนการสอน การ

วิจัย รวมถึงสุขสภาวะสวนบุคคลดวย 

 

เกณฑคุณภาพท่ี 8 – เกณฑยอย 

8 คุณภาพนักศึกษา และการสนับสนุน 1 2 3 4 5 6 7 

8.1 มีการกําหนด การสื่อสาร และการประกาศนโยบายการรับ

นักศึกษาเขาเรียนและเกณฑการรับนักศึกษาเขาศึกษาในหลักสูตร

อยางชัดเจนและเปนปจจุบัน[1] 

       

8.2 มีการกําหนดและการประเมินกระบวนการและเกณฑในการ

คัดเลือกนักศึกษา [2] 

       

8.3 มีระบบในการติดตามความกาวหนา ผลการศึกษาและภาระการ

เรียนของนักศึกษาท่ีเพียงพอ [3] 

       

8.4 มีการจัดใหคําแนะนําทางวิชาการ กิจกรรมเสริมหลักสูตร การ

แขงขันของนักศึกษา และบริการสนับสนุนนักศึกษาดานตางๆ เพ่ือ

ปรับปรุงการเรียนและความรู ทักษะและความสามารถในการ

ทํางาน[4] 
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8 คุณภาพนักศึกษา และการสนับสนุน 1 2 3 4 5 6 7 

8.5 มีสภาพแวดลอมทางกายภาพ สังคมและจิตใจท่ีสรางเสริมการ

เรียนการสอน และการวิจัย รวมถึงสุขภาวะสวนบุคคล [5] 

       

ระดบัคะแนนในภาพรวม (Overall opinion)        

 

คําอธิบาย 

คุณภาพของบัณฑิตข้ึนอยูกับคุณภาพของนักศึกษาท่ีรับเขาเรียน นั่นหมายความวาคุณภาพนักศึกษาท่ี

รับเขามานั้นเปนสิ่งสําคัญการรับนักศึกษา : 

- สรุปรายละเอียดนักศึกษาชั้นปท่ี 1 ท่ีรับเขาในตารางท่ี 5 

- สรุปจํานวนนักศึกษาท่ีลงทะเบียนเรียนในหลักสูตรท้ังหมดตามตารางท่ี 6 

 

ตารางท่ี 5 การรับนักศึกษาชั้นปท่ี 1 ( 5 ปการศึกษาลาสุด) 

ปการศึกษา 

ผูสมคัร 

จํานวนท่ีสมัครเรยีน จํานวนท่ีประกาศรับ 
จํานวนท่ีรับเขา/จํานวนท่ี

ลงทะเบียน 

    

    

    

 

ตารางท่ี 6 จํานวนนักศึกษาท้ังหมด (5 ปการศึกษาลาสุด) 

ปการศึกษา นักศึกษา 

ช้ันปท่ี 1 ช้ันปท่ี 2 ช้ันปท่ี 3 ช้ันปท่ี 4 >ช้ันปท่ี 4 รวม 
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2.9 ส่ิงอํานวยความสะดวกตาง ๆ และโครงสรางพ้ืนฐาน 

เกณฑคุณภาพท่ี 9 

1. มีทรัพยากรกายภาพท่ีใชดําเนินการหลักสูตรรวมท้ังเครื่องมือ วัสดุและเทคโนโลยีสารสนเทศตาง ๆ 

เพียงพอ 

2. มีเครื่องมือทันสมัย พรอมใชและมีประสิทธิภาพในการใชประโยชน 

3. มีการคัดสรร กลั่นกรอง และใชทรัพยากรการเรียนกับวัตถุประสงคของหลักสูตรท่ีศึกษาไดเหมาะสม 

4. มีการติดตั้งหองสมุดดิจิตอลเพ่ือปรับขอมูลและเทคโนโลยีสารสนเทศใหทันสมัยกาวหนา 

5. มีการติดตั้งระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือตอบสนองความตองการของบุคลากรและนักศึกษา 

6. สถาบันจัดเตรียมเครื่องคอมพิวเตอรและโครงสรางเครือขายท่ีสามารถเขาถึงไดในพ้ืนท่ีในมหาวิทยาลัย 

โดยสามารถใชประโยชนทางเทคโนโลยีสารสนเทศสําหรับการเรียนการสอน การทําวิจัย        การบริการวิชาการ 

และการบริหารงานได 

7. มีการกําหนดและดําเนินการมาตราฐานดานสิ่งแวดลอม สุขภาพ และความปลอดภัยรวมถึง      การ

ไดรับสิทธิ์หรือโอกาสในการเขาถึงใหแกผูท่ีมีความจําเปนพิเศษ 

 

เกณฑคุณภาพท่ี 9 – เกณฑยอย 

9 คุณภาพนักศึกษา และการสนับสนุน 1 2 3 4 5 6 7 

9.1 มีสิ่งอํานวยความสะดวกท่ีใชในการเรียนการสอนและอุปกรณ (หอง

บรรยาย หองเรียน หองทําโครงการ ฯลฯ)เพียงพอ และทันสมัยเพ่ือ

สงเสริมการศึกษาและการทําวิจัย [1] 

       

9.2 มีทรัพยากรตาง ๆ ท่ีใชในหองสมุดเพียงพอและทันสมัยเพ่ือสงเสริม

การเรียนการสอน และการวิจัย [3,4] 

       

9.3 มี ห อ ง ป ฏิ บั ติ ก า ร แ ล ะ อุ ป ก ร ณ เ พี ย ง พ อ แ ล ะ ทั น ส มั ย เ พ่ื อ 

สงเสริมการเรียนการสอน และการวิจัย [1,2] 

       

9.4 สิ่งอํานวยความสะดวกทางเทคโนโลยีสารสนเทศรวมถึงโครงสราง

พ้ืนฐานการเรียนรูผานสื่ออิเล็กทรอนิกสเพียงพอ 

และทันสมัยเพ่ือสงเสริมการเรียนการสอน และการวิจัย [1,5,6] 

       

9.5 มีการกําหนดและดําเนินการตามมาตราฐานดานสิ่งแวดลอมสุขภาพ

และความปลอดภัยและการไดรับสิทธิ์หรือโอกาสในการเขาถึงใหแกผู

ท่ีมีความจําเปนพิเศษ [7] 

       

ระดบัคะแนนในภาพรวม (Overall opinion)        
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คําอธิบาย 

ขอกําหนดเรื่องสิ่งอํานวยความสะดวกและโครงสรางพ้ืนฐานนั้นควรสอดคลองกับวัตถุประสงคของ

หลักสูตร นอกจากนี้สิ่งอํานวยความสะดวกตาง ๆ ควรเชื่อมโยงกับกระบวนการเรียนการสอน เชน การเรียนการ

สอนควรจัดใหอยูในกรอบของความยืดหยุนหากจัดการเรียนการสอนสําหรับกลุมเล็ก ควรจัดสรรทรัพยากรการ

เรียน เชน เครื่องคอมพิวเตอรชองทางการเขาถึงระบบการเรียนผานสื่ออิเล็กทรอนิกส ทรัพยากรหองสมุด ฯลฯ ให

เพียงพอเพ่ือตอบสนองความตองการของผูเรียนและบุคลากร 
 

2.10 การสงเสริมคุณภาพการศึกษา 

เกณฑคุณภาพท่ี 10 

1. หลักสูตรไดรับการพัฒนาจากคําแนะนําและขอมูลปอนกลับจากบุคลากรสายวิชาการ นักศึกษา ศิษย

เกา และผูมีสวนไดสวนเสียจากภาคอุตสาหกรรม รัฐบาลและองคกรวิชาชีพตาง ๆ 

2. มีกระบวนการออกแบบและกระบวนการพัฒนาหลักสูตรรวมถึงทบทวนและประเมินหลักสูตรเปน

ระยะ ๆ เพ่ือปรับปรุงประสิทธิภาพและประสิทธิผลใหดีข้ึน 

3. มีการทบทวนและประเมินกระบวนการเรียนการสอนและการวัดผลประเมินผลนักศึกษาอยางตอเนื่อง

เพ่ือสรางความม่ันใจวากระบวนการเหลานั้นสอดคลองและเปนไปตามผลการเรียนรูท่ีคาดหวัง 

4. ใชผลผลิตท่ีไดจากงานวิจัยมาสงเสริมการเรียนการสอน 

5. มีการประเมินและการปรับปรุงคุณภาพงานบริการสนับสนุนและสิ่งอํานวยความสะดวกตาง ๆ 

(หองสมุด หองปฏิบัติการ สิ่งอํานวยความสะดวกดานสารสนเทศและงานบริการนักศึกษา) 

6. มีระบบและกลไกในการรวบรวมขอมูลตางๆ ท่ีไดรับรวมถึงขอมูลปอนกลับจากบุคลากร นักศึกษา 

ศิษยเกา และ ผูใชบัณฑิต เพ่ือนํามาประเมินและปรับปรุงคุณภาพงาน 

 

เกณฑคุณภาพท่ี 10 – เกณฑยอย 

10 คุณภาพนักศึกษา และการสนับสนุน 1 2 3 4 5 6 7 

10.1 ใช ค ว ามต องการและข อ มู ลป อนกลับจ ากผู มี ส ว น ได ส ว น 

เ สี ย เ ป น ข อ มู ล ในกา รออกแบบและกา ร พัฒนาหลั กสู ต ร 

[1] 

       

10.2 ส ร า ง ก ร ะ บ ว น ก า ร อ อ ก แ บ บ แ ล ะ พั ฒ น า ห ลั ก สู ต ร  แ ล ะ 

ดําเนินการประเมินและปรับปรุงใหดีข้ึน [2] 

       

10.3 มี ก า รทบทวน  ปร ะ เ มิ นกร ะบวนการ เ รี ยนการสอนและ 

การวั ดผลประ เ มินผลนั ก ศึ กษาอย า งต อ เนื่ อ ง เ พ่ื อยื นยั น 

ความสอดคลองและความเหมาะสมตามท่ีกําหนดไว [3] 

       

10.4 ใช ผลผลิต ท่ี ได จากงานวิ จั ยมาปรับปรุ งการ เรี ยนและการ 

สอนใหดีข้ึน [4] 
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10 คุณภาพนักศึกษา และการสนับสนุน 1 2 3 4 5 6 7 

10.5 มี ก ารประ เ มินและการปรั บปรุ ง คุณภาพงานบริ กา รและ 

สิ่ ง อํ านวยคว ามสะดวกต า งๆ  (หองส มุด  ห อ งปฏิบั ติ ก า ร 

สิ่ ง อํ านวยคว ามสะดวกด านสารสน เทศ  และงานบริ กา ร 

นักศึกษา) [5] 

       

10.6 มีการประเ มินและปรับปรุ ง ระบบและกลไกการรั บขอ มูล 

ปอนกลับ เ พ่ื อ รวบรวมข อ มู ล ท่ี ได รั บ และข อ มูลป อนกลั บ 

จากบุ คล ากร  นั ก ศึกษา  ศิษย เ ก า  และ  ผู ใ ช บัณ ฑิตอย า ง 

เปนระบบ [6] 

       

ระดบัคะแนนในภาพรวม (Overall opinion)        

 

คําอธิบาย 

การสงเสริมคุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษา หมายถึง การปรับปรุง 

• ความรู ทักษะ และทัศนคติหรือสมรรถนะของนักศึกษา 

• สภาพแวดลอมทางการเรียนและโอกาสของนักศึกษา รวมท้ัง 

• คุณภาพของสถาบันหรือหลักสูตร 

การสงเสริมคุณภาพถือเปนการเริ่มตนวางแผนการดําเนินงานโดยมีวัตถุประสงคเพ่ือการประกันคุณภาพ

และการปรับปรุง ซ่ึงมีการแสวงหาวิธีการปรับปรุงและหาวิธีปฏิบัติท่ีเปนเลิศ 

มีการสรางและการรักษาความม่ันใจและความเชื่อ ถือแกนักศึกษาและผู มีสวนไดสวนเสียใน

ระดับอุดมศึกษาผานการประกันคุณภาพท่ีมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลและกิจกรรมเสริมท่ีทําใหม่ันใจวา

หลักสูตรนั้นไดรับการออกแบบท่ีดี มีการกํากับดูแลและการตรวจสอบเปนประจําเพ่ือรับประกันความสอดคลอง

และคุณภาพท่ีใช 

การประกันคุณภาพและการปรับปรุงหลกัสูตรตามความคาดหวัง รวมถึง : 

- การกําหนดผลการเรียนรูท่ีคาดหวัง 

- การออกแบบและกระบวนการพัฒนาหลักสูตร 

- กระบวนการเรียนการสอนและการวัดผลประเมินผลนักศึกษา 

- ทรัพยากรสนับสนุน สิ่งอํานวยความสะดวก และบริการตางๆ 

- การประยุกตใชงานวิจัย และ 

- กลไกการรับขอมูลปอนกลับจากผูมีสวนไดสวนเสีย 
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2.11 ผลผลิต 

เกณฑคุณภาพท่ี 11 

1. มีการกําหนด ติดตามและเทียบเคียงคุณภาพของผูสําเร็จการศึกษา (เชน อัตราการสําเร็จการศึกษา 

อัตราของการออกกลางคัน ระยะเวลาโดยเฉลี่ยในการเรียนจบการศึกษา การมีงานทํา ฯลฯ) นอกจากนั้นหลักสูตร

ควรบรรลุตามผลการเรียนรูท่ีคาดหวัง (expected learning outcomes) ท่ีตั้งไว และสนองตอความพึงพอใจของ

ผูมีสวนไดสวนเสีย (stakeholders) 

2. มีการกําหนด ติดตามและเทียบเคียงสมรรถนะในการทํางานวิจัยของนักศึกษาและงานวิจัยเหลานั้น

ตองตรงตามความตองการของผูมีสวนไดสวนเสีย 

3. มีการกําหนด ติดตามและเทียบเคียงระดับความพึงพอใจของบุคลากร นักศึกษาศิษยเกา นายจาง ฯลฯ 

ท่ีมีตอคุณภาพของหลักสูตรและบัณฑิต และกลุมคนเหลานี้มีความพึงพอใจตอคุณภาพของหลักสูตรและบัณฑิต 

 

เกณฑคุณภาพท่ี 11 –เกณฑยอย 

11 คุณภาพนักศึกษา และการสนับสนุน 1 2 3 4 5 6 7 

11.1 มีการกําหนด ติดตามและเทียบเคียงอัตราการสําเร็จการศึกษา และ

อัตราของการออกกลางคันเพ่ือใชในการปรับปรุง [1] 

       

11.2 มีการ กําหนด ติดตาม  และเทียบเ คียงระยะเวลาโดยเฉลี่ ย 

ในเรียนจบการศึกษาเพ่ือใชในการปรับปรุง [1] 

       

11.3 กา ร กํ า ห นด  ติ ด ต าม แ ละ เ ที ย บ เ คี ย ง ก า ร ไ ด ง า น ทํ า ข อ ง 

บัณฑิตเพ่ือใชในการปรับปรุง [1] 

       

11.4 การ กําหนด ติดตามและ เ ทียบเ คีย งประ เภทและปริ มาณ 

ของการทําวิจัยของนักศึกษาเพ่ือใชในการปรับปรุง [2] 

       

11.5 การ กํ าหนด ติ ดตามและ เ ทียบ เ คีย งระดับความ พึงพอใจ 

ของผูมีสวนไดสวนเสียเพ่ือใชในการปรับปรุง [3] 

       

ระดบัคะแนนในภาพรวม (Overall opinion)        

 

คําอธิบาย 

ในการประเมินระบบการประกันคุณภาพนั้น สถาบันการศึกษาไมเพียงแตประเมินคุณภาพของ

กระบวนการเทานั้นตองประเมินคุณภาพของผลผลิตและคุณภาพของบัณฑิตดวยในการประเมินคุณภาพของ

บัณฑิตนั้น สถาบันการศึกษาควรติดตามผลสัมฤทธิ์ของผลการเรียนรูท่ีคาดหวัง อัตราการสําเร็จการศึกษาและ

อัตราของการออกกลางคัน ระยะเวลาโดยเฉลี่ยในการเรียนจบการศึกษา และการไดงานทําของบัณฑิต ท้ังนี้

งานวิจัยก็ถือไดวาเปนผลผลิตท่ีสําคัญของกระบวนการดังกลาว นอกจากนี้ ประเภทงานวิจัยของนักศึกษาควรเปน

งานวิจัยท่ีตอบโจทยความตองการของผูมีสวนไดสวนเสีย 
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หลังจากวิเคราะหปจจัยนําเขา กระบวนการและผลผลิตแลว สถาบันการศึกษาควรวิเคราะหความพึง

พอใจของผูมีสวนไดสวนเสีย ซ่ึงควรจะมีระบบเพ่ือเก็บรวบรวมและประเมินระดับความพึงพอใจของผูมีสวนไดสวน

เสีย ขอมูลท่ีรวบรวมไดควรนํามาวิเคราะหและเทียบเคียงเพ่ือนําไปปรับปรุงพัฒนาหลักสูตร คุณภาพของการ

ปฏิบัติงานรวมถึงคุณภาพของระบบประกันคุณภาพ 

 

อัตราการสําเร็จการศึกษาและอัตราของการออกกลางคัน  

ตาราง 7 เปนตารางขอมูลเก่ียวกับอัตราการสําเร็จการศึกษาและอัตราของการออกกลางคันของนักศึกษา 

5 ชั้นปลาสุด ดังนี้ 

 

ตารางท่ี 7 อัตราการสําเร็จการศึกษาและอัตราการออกกลางคัน ( 5 ชั้นปลาสุด) 

ปการศึกษา 

 

(ช้ันป) 

 

เปอรเซ็นตของนักศึกษาท่ี 

จบปริญญาภายใน 

เปอรเซ็นตของนักศึกษาท่ีออกกลางคัน 

ระหวางการศึกษา 

3 ป 4 ป 
มากกวา 4 

ป 
ช้ันปท่ี 1 ช้ันปท่ี 2 ช้ันปท่ี 3 

ช้ันปท่ี 4

ข้ึนไป 

         

         

         

 

การประเมินคุณภาพตามเกณฑ AUN-QA จะมีเกณฑการวัด 7 ระดับเพ่ือใหมหาวิทยาลัยและผูประเมินใช

เปนเครื่องมือในการตรวจสอบวัดระดับคุณภาพวามีความกาวหนามากนอยถึงระดับใด โดยใชเกณฑ 7 ระดับ ตาม

รายละเอียดตอไปนี้ 

 

ระดับ คําอธิบาย 

1 คุณภาพไมเพียงพออยางชัดเจน 

ไมปรากฎผลการดําเนินการ ไมมีเอกสาร ไมมีแผน หรือไมมีหลักฐานท่ีสนับสนุนการดําเนินงาน 

คุณภาพไมเพียงพออยางชัดเจน จําเปนตองปรับปรุง แกไข หรือพัฒนาอยางเรงดวน 

2 คุณภาพไมเพียงพอ จําเปนตองมีการปรับปรุง 

มีการวางแผนแตยังไมไดเริ่มดําเนินการ เนื่องจากมีขอมูล เอกสาร และหลักฐานไมเพียงพอในการ

ดําเนินการ จึงจําเปนตองมีการปรับปรุง แกไข หรือพัฒนา 

3 คุณภาพไมเพียงพอ แตการปรับปรุง แกไข หรือพัฒนาเพียงเล็กนอยสามารถทําใหมีคุณภาพ

เพียงพอได 

มีเอกสารแตยังไมเชื่อมโยงตอการปฏิบัติ หรือมีการดําเนินการตามเกณฑประกันคุณภาพ       

พบแนวทางการพัฒนาบาง มีหลักฐาน เอกสารบาง แตขาดความชัดเจน ผลการดําเนินงานยังไม
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ระดับ คําอธิบาย 

สมบูรณในบางผลลัพธ 

4 มีคุณภาพของการดําเนินการของหลักสูตรตามเกณฑ 

มีเอกสาร และหลักฐานการดําเนนิการตามเกณฑ ผลลัพธเกิดข้ึนตามท่ีคาดหวัง 

5 มีคุณภาพของการดําเนินการของหลักสูตรดีกวาเกณฑ 

มีเอกสารและหลักฐานชัดเจนท่ีแสดงถึงการดําเนินการท่ีมีประสิทธิภาพดีกวาเกณฑสงผลให

เกิดผลดีในการพัฒนาระบบ 

6 เปนตัวอยางของแนวปฏิบัติท่ีด ี

มีเอกสาร หลักฐานสนับสนุนท่ีดีตามเกณฑอยางมีประสิทธิภาพ มีผลลัพธการดําเนินการท่ีดี และ

มีแนวโนมผลการดําเนินการในเชิงบวก 

 

7 ระดับดีเยี่ยมเปนแนวปฏิบัติในระดับโลกหรือแนวปฏิบัติชั้นนํา 

มีการดําเนินการตามเกณฑอยางมีนวัตกรรม มีผลลัพธท่ีโดดเดนในระดับโลก มีแนวโนมเชิงบวก

ใหเห็นอยางชัดเจน ซ่ึงผลงานการดําเนินงานสามารถนําไปเปนแนวปฏิบัติชั้นนําได 

 

ในการกําหนดคะแนนในแตละเกณฑและเกณฑยอย ควรจะใชเลขจํานวนเต็มเทานั้นในการใหคะแนน คํา

วิพากษโดยรวมของการประเมินจะคํานวณตามคาเฉลี่ยเลขคณิตซ่ึงประกอบดวยเกณฑท้ังหมด 11 เกณฑ โดยมี

ทศนิยมไดเพียงหนึ่งตําแหนง 
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บทที่ 5 

ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ 

 

ระดับคณะ ประกอบดวยผลการดําเนินงาน ระดับหลักสูตร และเพ่ิมเติมตัวบงชี้ท่ีดําเนินการ ในระดับ

คณะ จํานวนรวม 19 ตัวบงชี้ ประกอบไปดวยตัวบงช้ีของ คปภ. 18 ตัวบงช้ี และตัวบงช้ีอัตลักษณของ

มหาวิทยาลัย 1 ตัวบงช้ี ดังนี้ 
 

ตารางท่ี 1  เกณฑการประกันคุณภาพการศึกษา ระดับคณะ 

องคประกอบ ตัวบงช้ี ประเภทตัวบงช้ี เกณฑพิจารณา 

1. การผลิต

บัณฑิต 

1.1 ผลการบริหารหลักสูตรโดยรวม ผลลัพธ คาเฉลี่ยผลประเมิน ระดับหลักสูตร 

1.2 อาจารยประจําคณะท่ีมีคุณวุฒิปริญญา

เอก 

ปจจัยนําเขา รอยละของอาจารยตามเกณฑ สกอ. 

 1.3 อาจารยประจําคณะท่ีดํารงตําแหนง

ทางวิชาการ 

ปจจัยนําเขา รอยละของอาจารยตามเกณฑ สกอ. 

 1.4 การบริการนักศึกษาระดับปริญญาตร ี กระบวนการ เกณฑมาตรฐาน 6 ขอ 

 1.5 กิจกรรมนักศึกษาระดับปริญญาตรี กระบวนการ เกณฑมาตรฐาน 6 ขอ 

1.6 การสงเสริมสมรรถนะและทักษะการใช

ภาษาอังกฤษ 

กระบวนการ เกณฑมาตรฐาน 5 ขอ 

1.7 การสงเสริมสมรรถนะและทักษะดาน

ดิจิทัล 

กระบวนการ เกณฑมาตรฐาน 5 ขอ 

 1.8 หลักสูตรท่ีนักศึกษามีสวนรวมในการ

สรางนวัตกรรม 

ผลลัพธ คาคะแนนรอยละของหลักสูตรท่ีมี 

นักศึกษามีสวนรวม/สรางนวัตกรรมท่ี

รอยละ 100  

2. การวิจัย 2.1 ระบบและกลไกงานวิจัย  

งานสรางสรรค หรือนวัตกรรม 

กระบวนการ เกณฑมาตรฐาน 7 ขอ 

2.2 เงินสนับสนุนงานวจิัยและ 

งานสรางสรรค 

ปจจัยนําเขา จํานวนเงินทุนตออาจารยประจํา 

2.3 ผลงานทางวิชาการของอาจารยประจํา

และนักวิจัย 

ผลลัพธ รอยละของผลรวมคาน้ําหนักผลงาน

ทางวิชาการ  

2.4 ผลงานวิจัย งานสรางสรรค หรือ

นวัตกรรมท่ีนําไปใชประโยชนตอชุมชน 

 

ผลลัพธ ค า ค ะ แ น น ร อ ย ล ะ ข อ ง จํ า น ว น 

ผลงานวิจัยหรืองานสรางสรรค ท่ี

นํ า ไปใชประ โยชน ต อชุมชนของ
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องคประกอบ ตัวบงช้ี ประเภทตัวบงช้ี เกณฑพิจารณา 

จํานวนงานวิจัยและงานสรางสรรค 

หรือนวัตกรรมท้ังหมด ท่ีรอยละ 30 

3. การบริการ

วิชาการ 

3.1 ระบบและกลไกการบริการวิชาการ 

เพ่ือการพัฒนาทองถ่ิน ชุมชน หรือสังคม 

กระบวนการ เกณฑมาตรฐาน 5 ขอ 

3.2 จํานวนชุมชนเปาหมายท่ีไดรับการ

พัฒนาอยางตอเนื่องตามแผนเสริมสราง

ความสัมพันธกับชุมชน 

ผลลัพธ คาคะแนนรอยละของจํานวนชุมชน

เปาหมายท่ีไดรับการพัฒนาอยาง

ต อ เ นื่ อ ง ต า ม แ ผ น เ ส ริ ม ส ร า ง

ความสัมพันธกับชุมชนกําหนดใหเปน

คะแนนเต็ม 5 เทากับรอยละ 20 

4. 

ศิลปวัฒนธรรม

และความเปน

ไทย 

4.1 ระบบและกลไกดานศิลปวัฒนธรรม

และความเปนไทย 

กระบวนการ เกณฑมาตรฐาน 5 ขอ 

4.2 ผลลัพธดานศิลปวัฒนธรรมและความ

เปนไทย  

(อัตลักษณของมหาวิทยาลัย) 

ผลลัพธ คาคะแนนจํานวนองคความรูดาน

ศิลปวัฒนธรรมและความเปนไทย 

5. การบริหาร

จัดการ 

5.1 การจัดการเรียนรูแบบบูรณาการกับ

การทํางาน 

กระบวนการ เกณฑมาตรฐาน 5 ขอ 

5.2 การบริหารของคณะเพ่ือการกํากับ

ติดตามผลลัพธตามพันธกิจ กลุมสถาบัน  

และเอกลักษณของคณะ 

กระบวนการ เกณฑมาตรฐาน 7 ขอ 

5.3 ระบบกํากับการประกันคุณภาพ

หลักสูตร 

กระบวนการ เกณฑมาตรฐาน 6 ขอ 
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องคประกอบที่ 1 การผลิตบัณฑิต 

 

พันธกิจท่ีสําคัญท่ีสุดของสถาบันอุดมศึกษา คือ การผลิตบัณฑิตหรือการจัดกิจกรรมการเรียน 

การสอนใหผูเรียนมีความรูในวิชาการและวิชาชีพ มีคุณลักษณะตามหลักสูตรท่ีกําหนด การเรียนการสอนในยุค

ปจจุบัน ใชหลักการของการจัดกระบวนการเรียนรูท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ ดังนั้นพันธกิจดังกลาวจึงเก่ียวของกับ

การบริหารจัดการหลักสูตรและการเรียนการสอน เริ่มตั้งแตการกําหนดปจจัยนําเขาท่ีไดมาตรฐานตามท่ีกําหนด

ประกอบดวย การมีอาจารยท่ีมีปริมาณและคุณภาพตามมาตรฐานหลักสูตร มีกระบวนการบริหารจัดการการเรียน

การสอนท่ีอาศัยหลักการรวมมือรวมพลังของทุกฝายท่ีเก่ียวของท้ังภายในและภายนอกสถาบัน ตลอดจนการ

สงเสริมสมรรถนะ และทักษะดานภาษาอังกฤษ ดานดิจิทัล และการมีสวนรวมในการสรางนวัตกรรม 

 

ตัวบงชี้ จํานวน 8 ตัวบงชี้ คือ 

ตัวบงชี้ท่ี 1.1 ผลการบริหารหลักสูตรโดยรวม 

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 หลักสูตรท่ีนักศึกษามีสวนรวมในการสรางนวัตกรรม 
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ตัวบงช้ีท่ี 1.1 ผลการบริหารจัดการหลักสูตรโดยรวม 

ชนิดของตัวบงช้ี ผลลัพธ 

คําอธิบายตัวบงช้ี 

ผลการดําเนินการของทุกหลักสูตรในคณะซ่ึงสามารถสะทอนคุณภาพของบัณฑิตในหลักสูตรท่ีคณะ

รับผิดชอบ 

 

เกณฑการประเมิน 

คาเฉลี่ยของคะแนนประเมินทุกหลักสูตรท่ีคณะรับผิดชอบ 

 

สูตรการคํานวณ 

 

คะแนนท่ีได = 
ผลรวมของคาคะแนนประเมินของทุกหลกัสูตร 

จํานวนหลักสูตรท้ังหมดท่ีคณะรับผิดชอบ 

 

หมายเหตุ  

1. หลักสูตรท่ีไดรับการรับรองโดยระบบอ่ืน ๆ ตามท่ีคณะกรรมการประกันคุณภาพภายใน

ระดับอุดมศึกษาเห็นชอบไมตองนําคะแนนการประเมินของหลักสูตรนั้นมาคํานวณในตัวบงชี้นี้แตตองรายงานผล

การรับรองตามระบบนั้น ๆ ในตัวบงชี้นี้ใหครบถวน 

2. ในกรณีท่ีคณะมีหลักสูตรท่ีปดแบบมีเง่ือนไข ใหอยูในดุลยพินิจการบริหารจัดการของแตละ

มหาวิทยาลัยในการนํามาคํานวณตัวบงชี้ 1.1 
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ตัวบงช้ีท่ี 1.2 อาจารยประจําคณะท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอก 

ชนิดของตัวบงช้ี ปจจัยนําเขา 

คําอธิบายตัวบงช้ี 

การศึกษาระดับอุดมศึกษาถือเปนการศึกษาระดับสูงสุดท่ีตองการบุคลากรท่ีมีความรูความสามารถ และ

ความลุมลึกทางวิชาการ เพ่ือปฏิบัติพันธกิจสําคัญของสถาบันในการผลิตบัณฑิต ศึกษาวิจัยเพ่ือติดตาม

ความกาวหนาทางวิชาการและการพัฒนาองคความรู ดังนั้นคณะจึงควรมีอาจารยท่ีมีระดับคุณวุฒิทางการศึกษาท่ี

ตรงหรือสัมพันธกับหลักสูตรท่ีเปดสอนในสัดสวนท่ีเหมาะสมกับพันธกิจ หรือจุดเนนของหลักสูตร 

 

เกณฑการประเมิน 

โดยการแปลงคารอยละของอาจารยประจําคณะท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอกเปนคะแนนระหวาง 0 –5 

 

เกณฑเฉพาะสถาบันกลุมมหาวิทยาลัยราชภัฏ 

คารอยละของอาจารยประจําคณะท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอกท่ีกําหนดใหเปนคะแนนเต็ม 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. คุณวุฒิปริญญาเอกพิจารณาจากระดับคุณวุฒิท่ีไดรับหรือเทียบเทาตามหลักเกณฑการพิจารณาคุณวุฒิของ

กระทรวงศึกษาธิการ กรณีท่ีมีการปรับวุฒิการศึกษาใหมีหลักฐานการสําเร็จการศึกษาภายในรอบปการศึกษาน้ัน ท้ังน้ี อาจใช

คุณวุฒิอ่ืนเทียบเทาคุณวุฒิปริญญาเอกไดสําหรับกรณีท่ีบางสาขาวิชาชีพมีคุณวุฒิอ่ืนท่ีเหมาะสมกวา ท้ังน้ีตองไดรับความเห็นชอบ

จากคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

2. การนับจํานวนอาจารยประจํา ใหนับตามปการศึกษาและนับท้ังท่ีปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาตอ ในกรณีท่ีมีอาจารย

บรรจุใหมใหคํานวณตามเกณฑอาจารยประจําท่ีระบุในคําช้ีแจงเก่ียวกับการนับจํานวนอาจารยประจําและนักวิจัย   (นับตามเกณฑ 

สกอ.) 
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ตัวบงช้ีท่ี 1.3 อาจารยประจําคณะท่ีดํารงตําแหนงทางวิชาการ 

ชนิดของตัวบงช้ี ปจจัยนําเขา 

คําอธิบายตัวบงช้ี 

มหาวิทยาลัยถือเปนขุมปญญาของประเทศ และมีความรับผิดชอบท่ีจะตองสงเสริมใหอาจารย 

ในมหาวิทยาลัยทําการศึกษาวิจัยเพ่ือแสวงหาและพัฒนาองคความรูในศาสตรสาขาวิชาตาง ๆ อยางตอเนื่อง เพ่ือ

นําไปใชในการเรียนการสอน รวมท้ังการแกไขปญหาและพัฒนาประเทศ การดํารงตําแหนงทางวิชาการเปนสิ่ง

สะทอนการปฏิบัติงานดังกลาวของอาจารยตามพันธกิจ 

 

เกณฑการประเมิน 

โดยการแปลงคารอยละของอาจารยประจําคณะท่ีดํารงตําแหนงทางวิชาการเปนคะแนนระหวาง 0 – 5 

 

เกณฑเฉพาะสถาบันกลุมมหาวิทยาลัยราชภัฏ 

คารอยละของอาจารยประจําคณะท่ีดํารงตําแหนงผูชวยศาสตราจารย 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 

 มหาวิทยาลัยควรจัดบริการดานตางๆ ใหนักศึกษาอยางครบถวนตั้งแตการใหคําปรึกษา ท้ังดานวิชาการ

และการใชชีวิต จัดบริการขอมูลหนวยงานท่ีใหบริการ เชน ทุนกูยืมการศึกษา แหลงทุนการศึกษาตอ การบริการ

จัดหางาน แหลงขอมูลการฝกประสบการณวิชาชีพ การเตรียมความพรอมเพ่ือการทํางานเม่ือสําเร็จการศึกษา 

ขอมูลขาวสาร ความเคลื่อนไหวในและนอกมหาวิทยาลัยท่ีจําเปนแกนักศึกษาและศิษยเกา  

 

เกณฑมาตรฐาน 

1. จัดบริการใหคําปรึกษาทางวิชาการ และการใชชีวิตแกนักศึกษาในคณะ 

2. มีการใหขอมูลของหนวยงานท่ีใหบริการ กิจกรรมพิเศษนอกหลักสูตร แหลงงานท้ังเต็มเวลาและนอก

เวลาแกนักศึกษา 

3. จัดกิจกรรมเตรียมความพรอมเพ่ือการทํางานเม่ือสําเร็จการศึกษาแกนักศึกษา 

4. ประเมินคุณภาพของการจัดกิจกรรมและการจัดบริการในขอ 1-3 ทุกขอไมต่ํากวา 3.51 จากคะแนน

เต็ม 5 

5. นําผลการประเมินจากขอ 4 มาปรับปรุงพัฒนาการใหบริการและการใหขอมูล เพ่ือสงใหผลการ

ประเมินสูงข้ึนหรือเปนไปตามความคาดหวังของนักศึกษา 

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 กิจกรรมเสริมหลักสูตรท่ีดําเนินการท้ังโดยมหาวิทยาลัยและโดยองคกรนักศึกษา เปนกิจกรรมท่ี

ผูเขารวมจะมีโอกาส ไดรับการพัฒนาสติปญญา สังคม อารมณ รางกาย และคุณธรรมจริยธรรม สอดคลองกับ

คุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงค  

 

เกณฑมาตรฐาน 

1. จัดทําแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาในภาพรวมของคณะโดยใหนักศึกษามีสวนรวมในการจัดทํา

แผนและการจัดกิจกรรม 

2. ในแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา ใหดําเนินกิจกรรมท่ีสงเสริมคุณลักษณะบัณฑิตตามมาตรฐาน

ผลการเรียนรูตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแหงชาติ 5 ประการ ใหครบถวนและครอบคลุมมาตรฐานการศึกษา 

ประกอบดวย 

(1) คุณธรรม จริยธรรม  

(2) ความรู 

(3) ทักษะทางปญญา 

(4) ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ 

(5) ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสารและการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ  

3. จัดกิจกรรมใหความรูและทักษะการประกันคุณภาพแกนักศึกษา 

4. ทุกกิจกรรมท่ีดําเนินการ มีการประเมินผลความสําเร็จตามวัตถุประสงคของกิจกรรมและนําผลการ

ประเมินมาปรับปรุงการดําเนินงานครั้งตอไป 

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 

กระทรวงศึกษาธกิารมีนโยบายเรงปฏิรูปการเรียนรูท้ังระบบใหสัมพันธเชื่อมโยงกัน เพ่ือยกระดับคุณภาพ

การศึกษาและพัฒนาศักยภาพผูเรียน โดยเฉพาะอยางยิ่งการสรางเสริมสมรรถนะและทักษะการใชภาษาอังกฤษ 

ใหผู เรียนสามารถใชภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารและใชในการแสวงหาองคความรู เ พ่ือพัฒนาตนเอง 

กระทรวงศึกษาธิการจึงไดออกประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การปฏิรูปการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ 

นโยบายหนึ่งท่ีสําคัญ คือ การสงเสริมการยกระดับความสามารถในการใชภาษาอังกฤษดวยโครงการพิเศษดานการ

จัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ สถาบันอุดมศึกษาจึงตองพัฒนาศักยภาพของบัณฑิตใหเปนไปตามนโยบาย ซ่ึง

จะนําไปสูการเพ่ิมขีดความสามารถในการแขงขันของประเทศได 

 

เกณฑการประเมิน 

1. มีระบบและกลไกในการสงเสริม สนับสนุน ใหมีการพัฒนานักศึกษาดานภาษาอังกฤษ 

2. มีการจัดทําแผนพัฒนานักศึกษาดานภาษาอังกฤษ จากการมีสวนรวมของหลักสูตร โดยผาน  ความ

เห็นชอบจากคณะกรรมการประจําคณะ 

3. มีการจัดสรรงบประมาณ และสิ่งสนับสนุนการดําเนินการตามแผนพัฒนานักศึกษาดานภาษาอังกฤษ 

4. มีการประเมินความสําเร็จตามวัตถุประสงคของแผนฯ และมีการนําผลจากการประเมินมาปรับปรุงใน

ปถัดไป 

5. มีนักศึกษาระดับปริญญาตรีปสุดทายท่ีผานเกณฑการวัดผล 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 ของนักศึกษาชั้นปสุดทาย ในปท่ีประเมิน 
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ตัวบงช้ีท่ี 1.7 การสงเสริมสมรรถนะและทักษะดานดิจิทัล 

ชนิดของตัวบงช้ี กระบวนการ 

คําอธิบายตัวบงช้ี  

ความสามารถดานดิจิทัลเปนสิ่งท่ีสามารถสะทอนถึงความสามารถของบัณฑิตท่ีมีความรู และทักษะในการ

นําเครื่องมือ อุปกรณ และเทคโนโลยีในปจจุบันมาใชในเกิดประโยชนสูงสุดในการเรียนรู การแกไขปญหา การ

สื่อสาร ตลอดจนความสามารถในการคิดอยางมีวิจารณญาณ เพ่ือรูเทาทันการใชงานและการเปลี่ยนแปลงของ

เทคโนโลยีอยางมีประสิทธิภาพ เพ่ิมโอกาสในการประกอบอาชีพ การสรางนวัตกรรม และการเรียนรูอยางตอเนื่อง 

ตัวบงชี้นี้ประเด็นการพิจารณาประกอบดวยระดับความสามารถดานดิจิทัลของนักศึกษาชั้นปสุดทายระดับปริญญา

ตรีท่ีสอบผานตามท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด 

 

เกณฑการประเมิน 

1. มีระบบและกลไกในการสงเสริม สนับสนุน ใหมีการพัฒนานักศึกษาใหมีความสามารถดานดิจิทัล 

2. มีการจัดทําแผนพัฒนานักศึกษาใหมีความสามารถดานดิจิทัล จากการมีสวนรวมของหลักสูตร โดย

ผานความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจําคณะ 

3. มีการจัดสรรงบประมาณ และสิ่งสนับสนุนการดําเนินการตามแผนพัฒนานักศึกษาใหมีความสามารถ

ดานดิจิทัล 

4. มีการประเมินความสําเร็จตามวัตถุประสงคของแผนฯ และมีการนําผลจากการประเมินมาปรับปรุงใน

ปถัดไป 

5. มีนักศึกษาระดับปริญญาตรีปสุดทายท่ีผานเกณฑการวัดผล IC3 หรือเทียบเทา หรือตามท่ี

มหาวิทยาลัยกําหนด 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 ของนักศึกษาชั้นปสุดทาย ในปท่ีประเมิน 
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ตัวบงช้ีท่ี 1.8 หลักสูตรท่ีนักศึกษามีสวนรวมในการสรางนวัตกรรม 

ชนิดของตัวบงช้ี     ผลลัพธ 

คําอธิบายตัวบงช้ี 

ผลลัพธท่ีพึงประสงคตามมาตรฐานการศึกษาชาติท่ีกําหนดใหนักศึกษาเปนผูรวมสรางนวัตกรรม หลักสูตร

จึงควรผลักดันใหนักศึกษามีสวนรวมในการสรางสรรคผลงานนวัตกรรมโครงงานหรืองานวิจัยหรือบูรณาการศาสตร

ตาง ๆ ท่ีเปนงานพัฒนาท่ีสามารถแกไขปญหาใหชุมชนหรือทองถ่ิน 

  

เกณฑการประเมิน  

โดยการแปลงคารอยละของหลักสูตรท่ีนักศึกษามีสวนรวมในการสรางวัตกรรม ท่ีกําหนดใหคะแนนเต็ม 5 

เทากับรอยละ 100 

 

สูตรการคํานวณ 

1. คํานวณคารอยละของหลักสูตรท่ีนักศึกษามีสวนรวมในการสรางนวัตกรรม 

 
จํานวนหลักสตูรท่ีนักศึกษามีสวนรวมในการสรางนวัตกรรม 

x 100 
จํานวนหลักสตูรท้ังหมดในคณะ 

 

2. แปลงคารอยละท่ีคํานวณไดในขอ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 

คะแนนท่ีได =  

รอยละของหลักสูตรท่ีนักศึกษามสีวนรวมในการสรางนวัตกรรม 

x 5 รอยละของหลักสูตรท่ีนักศึกษามสีวนรวมในการสรางนวัตกรรม 

ท่ีกําหนดใหเปนคะแนนเต็ม 5 

 

หมายเหตุ:  

1. นวัตกรรมท่ีชุมชนยอมรับโดยมีหลกัฐานการใชประโยชนจากชุมชน 

2. ความหมายของการมีสวนรวม หมายถึง นักศึกษามีการวางแผน การดําเนินงาน และการประเมินผล 

3. นวัตกรรมดังกลาวอาจเกิดข้ึนในชุมชน เพ่ือสงเสรมิคุณภาพชีวิตและเสริมสรางความเขมแข็งของชุมชน 
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องคประกอบที่ 2 การวิจัย 

 

มหาวิทยาลัยแตละแหงอาจมีจุดเนนในเรื่องการวิจัยท่ีแตกตางกัน ข้ึนอยูกับสภาพแวดลอมและความ

พรอมของแตละมหาวิทยาลัย อยางไรก็ตามทุกมหาวิทยาลัยจําเปนตองมีพันธกิจนี้เปนสวนหนึ่งของพันธกิจ

มหาวิทยาลัย ดังนั้นมหาวิทยาลัยจึงตองมีผลงานวิจัย/นวัตกรรม ท่ีสรางองคความรูใหมหรือประยุกตใชองคความรู

ใหม เพ่ือสรางสรรคนวัตกรรมหรือทรัพยสินทางปญญา ซ่ึงเชื่อมโยงกับสภาพเศรษฐกิจ สังคม ศิลปวัฒนธรรมหรือ

สิ่งแวดลอม โดยการมีสวนรวมของชุมชนหรือเครือขายภายในประเทศหรือตางประเทศในการพัฒนางานวิจัย/

นวัตกรรม ตามศักยภาพและอัตลักษณของมหาวิทยาลัย มีการตีพิมพเผยแพรผลงานวิจัย/นวัตกรรมในระดับชาติ

และนานาชาติมีผลงานวิจัย/นวัตกรรมท่ีนําไปใชในการพัฒนาผูเรียน ชุมชนนําผลงานวิจัย/นวัตกรรม ไปใช

ประโยชนพัฒนาตนเองได 

 

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 

มหาวิทยาลัยตองมีการบริหารจัดการงานวิจัยและงานสรางสรรคท่ีมีคุณภาพโดยมีแนวทางการดําเนินงานท่ี

เปนระบบและมีกลไกสงเสริมสนับสนุนครบถวนเพ่ือใหสามารถดําเนินการไดตามแผนท่ีกําหนดไว  ท้ังการสนับสนุน

ดานการจัดหาแหลงทุนวิจัยและการจัดสรรทุนวิจัยจากงบประมาณของมหาวิทยาลัยใหกับบุคลากรสงเสริมพัฒนา

สมรรถนะแกอาจารยและนักวิจัย การสนับสนุนทรัพยากรท่ีจําเปนซ่ึงรวมถึงทรัพยากรบุคคล ทรัพยากรการเงิน 

เครื่องมืออุปกรณท่ีเก่ียวของตาง ๆ สงเสริมใหเกิดเครือขายความรวมมือดานการวิจัยหรืองานสรางสรรคหรือ

นวัตกรรม นําผลงานวิจัยหรืองานสรางสรรคหรือนวัตกรรมไปใชประโยชนในการพัฒนาผูเรียนหรือชุมชน ตลอดจน

จัดระบบสรางขวัญและกําลังใจแกนักวิจัยอยางเหมาะสมตลอดจนมีระบบและกลไกเพ่ือชวยในการคุมครองสิทธิ์ของ

งานวิจัยหรืองานสรางสรรคท่ีนําไปใชประโยชน  

 

เกณฑมาตรฐาน  

 1. มีระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารงานวิจัยท่ีสามารถนําไปใชประโยชนในการบริหารงานวิจัยและ  งาน

สรางสรรค 

 2. สนับสนุนพันธกิจดานการวิจัยหรืองานสรางสรรคอยางนอยในประเด็นตอไปนี้ 

  -  หองปฏิบัติการวิจัยหรืองานสรางสรรค หรือหนวยวิจัยหรืองานสรางสรรค หรือศูนยเครื่องมือ 

หรือศูนยใหคําปรึกษาและสนับสนุนการวิจัย 

  -  หองสมุดหรือแหลงคนควาขอมูลสนับสนุนการวิจัยหรืองานสรางสรรค 

  -  สิ่งอํานวยความสะดวกหรือการรักษาความปลอดภัยในการวิจัยหรืองานสรางสรรค เชนระบบ

เทคโนโลยีสารสนเทศ ระบบรักษาความปลอดภัยในหองปฏิบัติการวิจัย 

  -  กิจกรรมวิชาการท่ีสงเสริมงานวิจัยหรืองานสรางสรรค เชน การจัดประชุมวิชาการ การจัดแสดง

งานสรางสรรค การจัดใหมีศาสตราจารยอาคันตุกะหรือศาสตราจารยรับเชิญ (visiting professor) 

 3. จัดสรรงบประมาณเพ่ือเปนทุนวิจัยหรืองานสรางสรรค และสนับสนุนการเผยแพรผลงานวิจัย หรืองาน

สรางสรรคในการประชุมวิชาการ หรือการตีพิมพในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติ 

 4. มีการพัฒนาสมรรถนะอาจารยและนักวิจัย มีการสรางขวัญและกําลังใจตลอดจนยกยองอาจารยและ

นักวิจัยท่ีมีผลงานวิจัยและงานสรางสรรคดีเดน 

 5. มีการดําเนินงานกับเครือขายความรวมมือดานวิจัยหรืองานสรางสรรคหรือนวัตกรรมระหวาง

สถาบันอุดมศึกษา องคกรภาครัฐหรือเอกชน ท้ังในประเทศหรือตางประเทศ 

 6. มีระบบและกลไกการนําผลงานวิจัยหรืองานสรางสรรคหรือนวัตกรรมไปใชประโยชนในการพัฒนาผูเรียน

หรือชุมชนและดําเนินการตามระบบท่ีกําหนด 
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 7. มีระบบและกลไกการคุมครองสิทธิ์ของงานวิจัยหรืองานสรางสรรคท่ีนําไปใชประโยชนและดําเนินการตาม

ระบบท่ีกําหนด 

 

เกณฑการประเมิน 

1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 คะแนน 

มีการดําเนินการ 

1 ขอ 

มีการดําเนินการ 

2 ขอ 

มีการดําเนินการ 

3 - 4  ขอ 

มีการดําเนินการ 

 5 - 6 ขอ 

มีการดําเนินการ 

7 ขอ 

 

ตัวบงช้ีท่ี 2.2  เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสรางสรรค 

ชนิดชองตัวบงช้ี ปจจัยนําเขา 

คําอธิบายตัวบงช้ี 

ปจจัยสําคัญท่ีสงเสริมสนับสนุนใหเกิดการผลิตงานวิจัยหรืองานสรางสรรคในมหาวิทยาลัย คือ เงิน

สนับสนุนงานวิจัยหรืองานสรางสรรค ดังนั้น มหาวิทยาลัยจึงตองจัดสรรเงินจากภายในมหาวิทยาลัยและ  ท่ีไดรับ

จากภายนอกมหาวิทยาลัยเพ่ือสนับสนุนการทําวิจัยหรืองานสรางสรรคอยางมีประสิทธิภาพตามสภาพแวดลอม

และจุดเนนของมหาวิทยาลัย 

นอกจากนั้นเงินทุนวิจัยหรืองานสรางสรรคท่ีคณะไดรับจากแหลงทุนภายนอกมหาวิทยาลัยยังเปนตัวบงชี้

ท่ีสําคัญท่ีแสดงถึงศักยภาพดานการวิจัยของคณะ โดยเฉพาะคณะท่ีอยูในกลุมท่ีเนนการวิจัย 

เกณฑการประเมิน 

โดยการแปลงจํานวนเงินตอจํานวนอาจารยประจําและนักวิจัยประจําเปนคะแนนระหวาง 0 – 5 

 

เกณฑเฉพาะคณะกลุมมหาวิทยาลัยราชภัฏ จําแนกเปน 3 กลุมสาขาวิชา 

กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสรางสรรคจากภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยท่ีกําหนดใหเปน

คะแนนเต็ม 5 = 60,000 บาทข้ึนไปตอคน 

กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ 

จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสรางสรรคจากภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยท่ีกําหนดใหเปน

คะแนนเต็ม 5 = 50,000 บาทข้ึนไปตอคน 

กลุมสาขาวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสรางสรรคจากภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยท่ีกําหนดใหเปน

คะแนนเต็ม 5 = 25,000 บาทข้ึนไปตอคน 
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สูตรการคํานวณ 

  1. คํานวณจํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสรางสรรคจากภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยตอ

จํานวนอาจารยประจําและนักวิจัย 

จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจยัฯ = 
 จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจยัฯ จากภายในและภายนอก 

 
 จํานวนอาจารยประจําและนักวิจยั 

 

  2. แปลงจํานวนเงินท่ีคํานวณไดในขอ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 
 

คะแนนท่ีได = 
 จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจยัฯ จากภายในและภายนอก 

x 5 
 จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจยัฯ ท่ีกําหนดใหเปนคะแนนเตม็ 5 

 

สรุปคะแนนท่ีไดในระดับคณะ 

 คะแนนท่ีไดในระดับคณะ = คาเฉลี่ยคะแนนท่ีไดของทุกกลุมสาขาวิชาในคณะ 

 

หมายเหตุ : 

1. จํานวนอาจารยและนักวิจัยใหนับตามปการศึกษาและนับเฉพาะท่ีปฏิบัติงานจริงไมนับรวมผูลาศึกษาตอ 

2. ใหนับจํานวนเงินท่ีมีการลงนามในสัญญารับทุนในปการศึกษาหรือปงบประมาณหรือปปฏิทินนั้นๆไมใช

จํานวนเงินท่ีเบิกจายจริง 

3. กรณีท่ีมีหลักฐานการแบงสัดสวนเงินสนับสนุนงานวิจัย ซ่ึงอาจเปนหลักฐานจากแหลงทุนหรือหลักฐาน

จากการตกลงร วมกันของสถาบัน ท่ีรวมโครงการ ใหแบงสัดสวนเ งินตามหลักฐานท่ีปรากฏ กรณี ท่ี 

ไมมีหลักฐาน ใหแบงเงินตามสัดสวนผูรวมวิจัยของแตละคณะ 

4. การนับจํานวนเงินสนับสนุนโครงการวิจัย สามารถนับเงินโครงการวิจัยมหาวิทยาลัยท่ีไดลงนามใน

สัญญารับทุนโดยอาจารยประจําหรือนักวิจัย แตไมสามารถนับเงินโครงการวิจัยมหาวิทยาลัยท่ีบุคลากรสาย

สนับสนุนท่ีไมใชนักวิจัยเปนผูดําเนินการ 

 

ตัวบงช้ีท่ี 2.3 ผลงานทางวิชาการของอาจารยประจําและนักวิจัย  

ชนิดของตัวบงช้ี ผลลัพธ 

คําอธิบายตัวบงช้ี 

ผลงานทางวิชาการเปนขอมูลท่ีสําคัญในการแสดงใหเห็นวาอาจารยประจําและนักวิจัยไดสรางสรรคข้ึนเพ่ือ

แสดงใหเห็นถึงความกาวหนาทางวิชาการและการพัฒนาองคความรูอยางตอเนื่อง เปนผลงานท่ีมีคุณคา สมควร

สงเสริมใหมีการเผยแพรและนําไปใชประโยชนท้ังเชิงวิชาการและการแขงขันของประเทศ ผลงานทางวิชาการ อยูใน

รูปของบทความวิจัยหรือบทความทางวิชาการท่ีตีพิมพในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติหรือ

ระดับนานาชาติ ตีพิมพในวารสารวิชาการท่ีปรากฏในฐานขอมูล TCI หรือ Scopus หรือตามประกาศ ก.พ.อ. หรือ

123 
 



  
 

ระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษาวาดวย หลักเกณฑการพิจารณาวารสารทางวิชาการสําหรับเผยแพรผลงานทาง

วิชาการ พ.ศ. 2562 ผลงานไดรับการจดอนุสิทธิบัตรหรือสิทธิบัตร หรือเปนผลงานทางวิชาการรับใชสังคมท่ีผานการ

ประเมินตําแหนงทางวิชาการแลว ผลงานวิจัยท่ีหนวยงานหรือองคกรระดับชาติวาจางใหดําเนินการ ตําราหรือ 

หนังสือท่ีใชในการขอผลงานทางวิชาการและผานการพิจารณาตามเกณฑการขอตําแหนงทางวิชาการแลว โดยมี

วิธีการคิด ดังนี้ 

 

เกณฑการประเมิน 

โดยการแปลงคารอยละของผลรวมถวงน้ําหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารยประจําและนักวิจัยเปน

คะแนนระหวาง 0 - 5 เกณฑแบงกลุมตามสาขาวิชาดังนี้ 

 กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

 รอยละของผลรวมถวงน้ําหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารยประจําและนักวิจัยท่ีกําหนดไวเปน

คะแนนเต็ม 5 = รอยละ 30 ข้ึนไป  

 กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ 

 รอยละของผลรวมถวงน้ําหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารยประจําและนักวิจัยท่ีกําหนดไวเปน 

คะแนนเต็ม 5 = รอยละ 30 ข้ึนไป  

 กลุมสาขาวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

 รอยละของผลรวมถวงน้ําหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารยประจําและนักวิจัยท่ีกําหนดไวเปน 

คะแนนเต็ม 5 = รอยละ 20 ข้ึนไป  

 

สูตรการคํานวณ 

1. คํานวณคารอยละของผลรวมถวงน้ําหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารยประจําและนักวิจัย 

 ผลรวมถวงน้าํหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารยประจําและนักวิจัย 
 x 100 

 จํานวนอาจารยประจาํและนักวจิัยทั้งหมด 

 

2. แปลงคารอยละท่ีคํานวณไดในขอ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 

คะแนนท่ีได =  

รอยละของผลรวมถวงน้าํหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารยประจําและนักวิจัย 

x 5 รอยละของผลรวมถวงน้าํหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารยประจําและนักวิจัย 

ที่กําหนดใหเปนคะแนนเต็ม5 

 

สรุปคะแนนท่ีไดในระดับคณะ 

 คะแนนท่ีไดในระดับคณะ = คาเฉลี่ยคะแนนท่ีไดของทุกกลุมสาขาวิชาในคณะ 
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กําหนดระดับคุณภาพผลงานทางวิชาการ ดังนี้ 

คาน้ําหนัก ระดับคุณภาพ 

0.20 

- บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณท่ีตีพิมพในรายงานสืบเนื่องจาก 

การประชุมวิชาการระดับชาติ 

- มีการยื่นจดอนุสิทธิบัตร 

0.40 

- บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณท่ีตีพิมพในรายงานสืบเนื่องจาก 

การประชุมวิชาการระดับนานาชาต ิ

- มีการยื่นจดสิทธิบัตร 

0.60 

- บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณท่ีตีพิมพในรายงานสืบเนื่องจาก 

การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ท่ีไดตีพิมพเผยแพรในฐานขอมูลระดับนานาชาติ 

ตามประกาศ ก.พ.อ. 

- บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณท่ีตีพิมพในวารสารทางวิชาการ 

ท่ีปรากฏในฐานขอมูล TCI กลุมท่ี 2 

- มีการจดแจงลิขสิทธิ์ 

0.80 

- ผลงานท่ีไดรับการจดอนุสิทธิบัตร 

- บทความวิจัยหรือบทความวิชาการท่ีตีพิมพในวารสารทางวิชาการระดับนานาชาติ 

  ท่ีไมอยูในฐานขอมูลตามประกาศ ก.พ.อ. หรือตีพิมพในวารสารวิชาการท่ีปรากฏ 

  ในฐานขอมูล TCI กลุมท่ี 1 

1.00 

- บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณท่ีตีพิมพในวารสารทางวิชาการ 

ระดับนานาชาติท่ีปรากฏในฐานขอมูลระดับนานาชาติตามประกาศ ก.พ.อ. หรือ

ระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษา วาดวยหลักเกณฑการพิจารณาวารสาร 

ทางวิชาการสําหรับการเผยแพรผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2562 

- ผลงานวิจัยท่ีหนวยงานหรือองคกรระดับชาติวาจางใหดําเนินการ 

- ผลงานคนพบพันธุพืช พันธุสัตว ท่ีคนพบใหมและไดรับการจดทะเบียน  

- ตําราหรือหนังสือหรืองานแปลท่ีผานการพิจารณาตามหลักเกณฑการประเมินตําแหนง

ทางวิชาการแตไมไดนํามาขอรับการประเมินตําแหนงทางวิชาการ  

– ผลงานท่ีไดรับการจดสิทธิบัตร 

- ผลงานทางวิชาการในลักษณะอ่ืนท่ีไดรับการประเมินผานเกณฑการขอตําแหนงทาง

วิชาการแลว ไดแก 

     ผลงานวชิาการเพ่ือพัฒนาอุตสาหกรรม 

     ผลงานวชิาการเพ่ือพัฒนาการเรียนการสอนและการเรียนรู 

     ผลงานวชิาการเพ่ือพัฒนานโยบายสาธารณะ 
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คาน้ําหนัก ระดับคุณภาพ 

     ผลงานวชิาการรับใชสังคม 

     กรณีศึกษา 

     ตําราหรือหนังสือหรืองานแปล 

     ซอฟตแวร 

     พจนานุกรม สารานุกรม นามานุกรม และงานวิชาการในลักษณะเดียวกัน 

 

หมายเหตุ 

1. การสงบทความเพ่ือพิจารณาคัดเลือกใหนําเสนอในการประชุมวิชาการตองสงเปนฉบับสมบูรณ (Full 

Paper) และ เม่ือไดรับการตอบรับและตีพิมพแลว การตีพิมพตองตีพิมพเปนฉบับสมบูรณซ่ึงสามารถอยูในรูปแบบ

เอกสาร หรือสื่อ อิเล็กทรอนิกสได 

2. ผลงานทางวิชาการท้ังหมดจะตองไดรับการเผยแพรตามประกาศ ก.พ.อ. เรื่องหลักเกณฑและวิธีการ

พิจารณาแตงตั้งบุคคลใหดํารงตําแหนงผูชวยศาสตราจารย รองศาสตราจารย และศาสตราจารย พ.ศ. 2560 และ

ท่ีแกไขเพ่ิมเติม 

 

กําหนดระดับคุณภาพผลงานสรางสรรคดานสุนทรียะ ศิลปะ หรือ ผลงานสรางสรรคดานวิทยาศาตร

และเทคโนโลยี ดังนี้ 

 

คาน้ําหนัก ระดับคุณภาพ 

0.20 
ผลงานสรางสรรคท่ีมีการเผยแพรสูสาธารณะในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง หรือผานสื่อ

อิเล็กทรอนิกส online 

0.40 ผลงานสรางสรรคไดรับการเผยแพรในระดับสถาบัน 

0.60 ผลงานสรางสรรคท่ีไดรับการเผยแพรในระดับชาติ 

0.80 ผลงานสรางสรรคท่ีไดรับการเผยแพรในระดับความรวมมือระหวางประเทศ 

1.00 ผลงานสรางสรรคท่ีไดรับการเผยแพรในระดับภูมิภาคอาเซียน/นานาชาต ิ

ผลงานสรางสรรคทุกชิ้นตองผานการพิจารณาจากคณะกรรมการท่ีมีองคประกอบไมนอยกวา 3 คน โดยมี

บุคคลภายนอกสถาบันรวมพิจารณาดวย 
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ตัวบงช้ีท่ี 2.4 ผลงานวิจัย งานสรางสรรค หรือนวัตกรรม ท่ีนําไปใชประโยชนตอชุมชน 

คําอธิบายตัวบงช้ี 

 

 การวิจัยเปนพันธกิจหนึ่งท่ีสําคัญของมหาวิทยาลัย การดําเนินงานตามพันธกิจอยางมีประสิทธิภาพและ

ประสบความสําเร็จนั้น สามารถพิจารณาไดจากผลงานวิจัย งานสรางสรรค หรือนวัตกรรมท่ีมีคุณภาพและมี

ประโยชนสูการนําไปใช จากการเปรียบเทียบจํานวนงานวิจัย หรืองานสรางสรรค หรือนวัตกรรมของอาจารย

ประจําท่ีนําไปใชประโยชนในการแกไขปญหาตามวัตถุประสงคท่ีระบุไวในโครงการวิจัยและรายงานการวิจัยโดย

ไดรับการรับรองการใชประโยชนจากหนวยงานท่ีเก่ียวของ 

  

เกณฑการประเมิน 

การแปลงคาคะแนนรอยละของจํานวนผลงานวิจัย งานสรางสรรค หรือนวัตกรรมตอจํานวนงานวิจัย งาน

สรางสรรค หรือนวัตกรรท้ังหมดของคณะคิดคะแนนเต็ม 5 เทากับ รอยละ 30  

 

สูตรการคํานวณ 

1. คํานวณคารอยละของจํานวนชิ้นงานวิจัยหรืองานสรางสรรคหรือนวัตกรรมท่ีนําไปใชประโยชนตอ

ชุมชน 

 ผลรวมของงานวิจัย งานสรางสรรค หรือนวัตกรรมท่ีนําไปใชประโยชน 
 x 100 

 จํานวนงานวิจัย งานสรางสรรค หรือนวตักรรมท้ังหมดในปท่ีประเมินฯ 

 

2. แปลงคารอยละท่ีคํานวณไดในขอ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 

คะแนนท่ีได =  

รอยละของชิ้นงานวิจัย งานสรางสรรค หรือนวัตกรรม 

ท่ีนําไปใชประโยชนตอชุมชน 
x 5 

งานวิจัย งานสรางสรรค หรือนวัตกรรมท่ีนําไปใชประโยชนของคณะ 

ท่ีกําหนดใหเปนคะแนนเต็ม 5 

 

หมายเหตุ 

1. นับจํานวนชิ้นงานของงานวิจัย งานสรางสรรค หรือนวัตกรรมท่ีนําไปใชประโยชนในปท่ีประเมิน  

2. งานวิจัย งานสรางสรรค หรือนวัตกรรมท่ีนําไปใชประโยชนตอชุมชน อาจนับคะแนนซํ้าไดในกรณีตาง

ชุมชนในปท่ีรับการประเมิน กรณีท่ีมีการนําไปใชประโยชนแตละชุมชน ตองมีหลักฐานการพัฒนาชุมชน

อยางเปนรูปธรรม  

3. สําหรับงานวิจัย งานสรางสรรค หรือนวัตกรรมท่ีเคยถูกนําไปใชประโยชน สามารถนําไปใชในการ

ประเมินในปถัดไปได โดยงานวิจัยดังกลาวตองแสดงใหเห็นถึงการพัฒนาตอยอดอยางเปนรูปธรรม 
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องคประกอบที่ 3 การบริการวิชาการ 

 

มหาวิทยาลัยใหบริการวิชาการท่ีเหมาะสม สอดคลองกับบริบท ปญหาและความตองการของทองถ่ิน 

ชุมชน และสังคมตามระดับความเชี่ยวชาญและอัตลักษณของสถาบัน สรางเครือขายความรวมมือท้ังภายในและ

ภายนอกในการทํางาน รวมท้ังบูรณาการกับพันธกิจอ่ืนๆ ดวยความโปรงใส ชัดเจน และตรวจสอบได เพ่ือใหชุมชน

นําไปใชประโยชนไดอยางเปนรูปธรรม เปนผลกระทบเชิงบวก สรางคุณคา สามารถนําไปประยุกตใชเพ่ือพัฒนา

ผูเรียน ครอบครัว ทองถ่ิน ชุมชน สังคม และประเทศชาติไดอยางเขมแข็งยั่งยืน  

 

ตัวบงชี้ จํานวน 2 ตัวบงชี้ คือ 

ตัวบงชี้ท่ี 3.1 ระบบและกลไกการบริการวิชาการเพ่ือการพัฒนาทองถ่ิน ชุมชน หรือสังคม 

ตัวบงชี้ท่ี 3.2 จํานวนชุมชนเปาหมายท่ีไดรับการพัฒนาอยางตอเนื่องตามแผนเสริมสราง 

 ความสัมพันธกับชุมชน 
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ตัวบงช้ีท่ี 3.1 ระบบและกลไกการบริการวิชาการเพ่ือการพัฒนาทองถิ่น ชุมชน หรือสังคม 

ชนิดของตัวบงช้ี กระบวนการ 

คําอธิบายตัวบงช้ี 

 การบริการวิชาการแกทองถ่ิน ชุมชน และสังคม เปนภารกิจหลักประการหนึ่งของมหาวิทยาลัย ซ่ึงพึงมี

ระบบและกลไกในการบริการวิชาการแกสังคมท่ีเปนรูปธรรม กําหนดเปาหมายในการใหบริการวิชาการท่ีชัดเจน

เพ่ือเปนกรอบในการจัดทําแผนดําเนินงานในการใหบริการวิชาการแกสังคม มีคณะกรรมการติดตามกํากับ 

สนับสนุน การปฏิบัติงานตามภารกิจดานบริการวิชาการแกสังคมของมหาวิทยาลัยใหสอดคลองกับเปาหมาย เพ่ือ

พัฒนาความเขมแข็งของทองถ่ิน ชุมชน หรือสังคม 

 

เกณฑมาตรฐาน  

 1 .  มี ส ว น ร ว ม กับสถาบั นและชุ มชน ในการ กํ าหนด พ้ืน ท่ี เ ป าหมาย ในการ พัฒนาท อ ง ถ่ิ น 

ท่ีสอดคลองกับบริบท ปญหา และความตองการของทองถ่ิน ชุมชน หรือสังคมตามจุดเนน จุดเดนของสถาบัน ตาม

ศาสตรพระราชา หรือตามแนวพระราชดําริ 

 2. จัดทําแผนบริการวิชาการเพ่ือการพัฒนาทองถ่ิน ชุมชน หรือสังคมตามจุดเนน จุดเดนของสถาบัน ตาม

ศาสตรพระราชา หรือตามแนวพระราชดําริและแผนการนําไปใชประโยชน ท่ีมีการกําหนดตัวชี้วัดความสําเร็จใน

ระดับแผนและโครงการบริการวิชาการ และเสนอคณะกรรมการประจําคณะเพ่ือพิจารณา 

 3. ดําเนินการตามแผนการบริการทางวิชาการเพ่ือการพัฒนาทองถ่ิน ชุมชน หรือสังคมท่ีกําหนดไวตามขอ 

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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ตัวบงช้ี 3.2  จํานวนชุมชนเปาหมายท่ีไดรับการพัฒนาอยางตอเนื่องตามแผนเสริมสรางความสัมพันธกับ

ชุมชน 

ชนิดตัวบงช้ี ผลลัพธ 

คําอธิบายตัวบงช้ี 

 มหาวิทยาลัยราชภัฏไดมีการกําหนดพ้ืนท่ีรับผิดชอบในการพัฒนา และมีการกําหนดเปาหมาย การพัฒนา

ไวในแผนยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัยราชภัฏ การจัดทําแผนเสริมสรางความสัมพันธกับชุมชน จึงตองศึกษาความ

ตองการของกลุมเปาหมายและมีการพัฒนาอยางตอเนื่องใหบรรลุตามแผน  
 

เกณฑการประเมิน 

โดยการแปลงคารอยละจํานวนชุมชนเปาหมายท่ีไดรับการพัฒนาอยางตอเนื่องตามแผนเสริมสราง

ความสัมพันธกับชุมชนท่ีกําหนดใหเปนคะแนนเต็ม 5 เทากับรอยละ 20 
 

สูตรการคํานวณ 

1. คํานวณคารอยละจํานวนชุมชนเปาหมายท่ีไดรับการพัฒนาอยางตอเนื่องตามแผนเสริมสราง

ความสัมพันธกับชุมชน 

 
จํานวนชุมชนเปาหมายท่ีไดรบัการพัฒนาอยางตอเน่ือง 

ตามแผนเสริมสรางความสัมพันธกับชุมชน  x 100 

 จํานวนชุมชนเปาหมายท้ังหมด 
 

2. แปลงคารอยละท่ีคํานวณไดในขอ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 

คะแนนท่ีได =  

รอยละของชุมชนเปาหมายท่ีไดรับการพัฒนาอยางตอเน่ือง 

ตามแผนเสริมสรางความสัมพันธกับชุมชน 
x 5 

รอยละจํานวนชุมชนเปาหมายท่ีไดรับการพัฒนาอยางตอเน่ือง 

ตามแผนเสริมสรางความสัมพันธกับชุมชนท่ีกําหนดใหเปนคําแนนเตม็ 5 

หมายเหตุ   

คําวา ชุมชนเปาหมาย สามารถคนหาในนิยามศัพทหนาท่ี 32  
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องคประกอบที่ 4 ศิลปวฒันธรรม และความเปนไทย 

การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมถือเปนพันธกิจสําคัญประการหนึ่งของมหาวิทยาลัย ดังนั้น

มหาวิทยาลัยควรมีระบบและกลไกลสงเสริมใหคณะจึงตองมีการดําเนินงานดานนี้ใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ

และคุณภาพ โดยมีจุดเนนเฉพาะท่ีแตกตางกันตามศักยภาพและอัตลักษณของมหาวิทยาลัย มีการดําเนินงานดาน

ศิลปวัฒนธรรมและความเปนไทย โดยมีการบูรณาการกับการเรียนการสอน หรือการวิจัย หรือการบริการวิชาการ 

ซ่ึงนําไปสูการสืบสานการสรางความรู ความเขาใจในศิลปวัฒนธรรม การปรับและประยุกตใชศิลปวัฒนธรรมท้ัง

ของไทยและตางประเทศ กอใหเกิดผลลัพธของการจัดการดานศิลปวัฒนธรรม ทําใหเกิดความภาคภูมิใจในความ

เปนไทยหรือสรางโอกาส และมูลคาเพ่ิมใหกับผูเรียน ครอบครัว ทองถ่ิน ชุมชน สังคม และประเทศชาต ิ

 

ตัวบงชี้ จํานวน 2 ตัวบงชี้ คือ 

 ตัวบงชี้ท่ี 4.1 ระบบและกลไกดานศิลปวัฒนธรรมและความเปนไทย  

 ตัวบงชี้ท่ี 4.2  ผลลัพธดานศิลปวัฒนธรรมและความเปนไทย (อัตลักษณของมหาวิทยาลัย) 
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ตัวบงช้ีท่ี 4.1 ระบบและกลไกดานศิลปวัฒนธรรมและความเปนไทย 

ชนิดของตัวบงช้ี กระบวนการ 

 

คําอธิบายตัวบงช้ี 

 สถาบันอุดมศึกษามีนโยบาย แผนงาน โครงสราง และการบริหารจัดการดานการสงเสริมศิลปวัฒนธรรม

และความเปนไทย ท้ังการอนุรักษ สืบสาน พัฒนา เผยแพร ถายทอดวัฒนธรรมไทย ภูมิปญญาทองถ่ินตามจุดเนน

ของมหาวิทยาลัย เพ่ือใหเกิดความภาคภูมิใจในความเปนไทย หรือการสรางโอกาสและมูลคาเพ่ิมใหกับผูเรียน 

ชุมชน สังคม และประเทศชาติอยางยั่งยืน 

 

เกณฑมาตรฐาน : 

1. กําหนดนโยบายและทิศทางการสงเสริมศิลปวัฒนธรรมและความเปนไทยเพ่ือการพัฒนาตอยอด

และสรางคุณคา ตามจุดเนนของสถาบัน 

2. จัดทําแผนดานศิลปวัฒนธรรมและความเปนไทย และกําหนดตัวบงชี้วัดความสําเร็จตามวัตถุประสงค

ของแผน รวมท้ังจัดสรรงบประมาณเพ่ือใหสามารถดําเนินการไดตามแผน 

3. มีการสงเสริม สนับสนุนการบูรณาการงานดานศิลปวัฒนธรรม กับการเรียนการสอน หรือการวิจัย 

หรือการบริการวิชาการ ซ่ึงนําไปสูการสืบสานการสรางความรู ความเขาใจในศิลปวัฒนธรรม การปรับและ

ประยุกตใชศิลปวัฒนธรรม 

4. มีการกํากับติดตามใหหนวยงานมีการดําเนินงาน และประเมินความสําเร็จตามตัวบงชี้ของแผนดาน

ศิลปวัฒนธรรมและความเปนไทย และรายงานผลการดําเนินงานตอผูบริหารคณะ 

5. มีการนําผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือกิจกรรมดานศิลปวัฒนธรรมและความเปนไทย 

 

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 4.2 ผลลัพธดานศิลปวัฒนธรรมและความเปนไทย (อัตลักษณของมหาวิทยาลัย) 

ชนิดของตัวบงช้ี ผลลัพธ 

คําอธิบายตัวบงช้ี 

 ผลลัพธของการจัดการดานศิลปวัฒนธรรมและความเปนไทย ทําใหเกิดความภาคภูมิใจในความเปนไทย

หรือสรางโอกาสและมูลคาเพ่ิมใหกับชุมชน สังคม และประเทศชาติ 

 

เกณฑมาตรฐาน : 

 จํานวนองคความรูดานศิลปวัฒนธรรมท่ีทําใหเกิดความภาคภูมิใจในความเปนไทย หรือสรางโอกาสและ

มูลคาเพ่ิม หรือนําไปใชประโยชนใหกับผูเรียน ครอบครัว ทองถ่ิน ชุมชน สังคม และประเทศชาติ มีการจัดทํา

ฐานขอมูลทางดานศิลปวัฒนธรรมท่ีกําหนดไวเปนคะแนนเต็ม 5 เทากับ 6 เรื่อง 
 

เกณฑการประเมิน 

 มีการจัดการดานศิลปวัฒนธรรมทําใหเกิดความภาคภูมิใจในความเปนไทยหรือสรางโอกาสและมูลคาเพ่ิม

ใหกับผูเรียน ครอบครัว ทองถ่ิน ชุมชน สังคม และประเทศชาติ 
 

 

หมายเหตุ 

 ท้ังนี้ตองมีเอกสารทางวิชาการท่ีแสดงถึงการไดมาจากการคนควาประวัติของภูมิปญญาทองถ่ินนั้นอยาง

เปนระบบ 

- 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 โดยมีสภามหาวิทยาลัยทําหนาท่ีในการกํากับดูแล

การทํางานของมหาวิทยาลัยใหมีประสิทธิภาพ มหาวิทยาลัยจะตองบริหารจัดการดานตาง ๆ ใหมีคุณภาพ เชน 

ทรัพยากรบุคคล ระบบฐานขอมูล การบริหารความเสี่ยง การบริหารการเปลี่ยนแปลง การบริหารทรัพยากร

ท้ังหมด ฯลฯ เพ่ือสัมฤทธิ์ผลตามเปาหมายท่ีกําหนดไว โดยใชหลักธรรมาภิบาล (Good Governance) 
 

ตัวบงชี้ จํานวน 3  ตัวบงชี้ คือ 

ตัวบงชี้ท่ี 5.1 การจดัการเรียนรูแบบบรูณาการกับการทํางาน 

ตัวบงชี้ท่ี 5.2 การบริหารของคณะเพ่ือการกํากับติดตามผลลัพธตามพันธกิจ กลุมสถาบัน  

และเอกลักษณของคณะ 

ตัวบงชี้ท่ี 5.3 ระบบกํากับการประกันคุณภาพหลักสูตร 
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ตัวบงช้ี 5.1 การจัดการเรียนรูแบบบูรณาการกับการทํางาน 

ชนิดของตัวบงช้ี กระบวนการ 

คําอธิบายตัวบงช้ี  

มหาวิทยาลัยมีหลักสูตรและการจัดการเรียนรูท่ีเนนการพัฒนาผูเรียนแบบบูรณาการกับการทํางาน 

เพ่ือใหมีคุณลักษณะอันพึงประสงค ตอบสนองยุทธศาสตรชาติ และความตองการท่ีหลากหลายของประเทศ ท้ังใน

ดานเศรษฐกิจ สังคม  และส่ิงแวดลอม โดยการมีสวนรวมของชุมชน สังคม สถานประกอบการ ภาครัฐและ

ภาคเอกชน 
  

เกณฑมาตรฐาน 

1. มีระบบและกลไกใหหลักสูตรจัดทําแผนการจัดการเรียนรูแบบบูรณาการกับการทํางาน  

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 

 

ตัวบงช้ีท่ี 5.2 การบริหารของคณะเพ่ือการกํากับติดตามผลลัพธตามพันธกิจ กลุมมหาวิทยาลัยและ

เอกลักษณของคณะ 

ชนิดของตัวบงช้ี กระบวนการ 

คําอธิบายตัวบงช้ี 

คณะมีพันธกิจหลัก คือ การเรียนการสอน การวิจัย การบริการทางวิชาการแกสังคม และการทํานุบํารุง

ศิลปะและวัฒนธรรม ในการดําเนินพันธกิจหลัก แตละคณะจําเปนตองมีการจัดทําแผนเพื่อกําหนดทิศ

ทางการพัฒนาและการดําเนินงานของคณะใหสอดคลองกับเปาหมาย ตลอดจนมีการบริหารท้ังดานบุคลากร 

การเงิน ความเสี่ยงและการประกันคุณภาพการศึกษา เพ่ือสนับสนุนการดําเนินงานตามพันธกิจหลักใหบรรลุตาม

เปาหมายท่ีกําหนดไว เปนไปตามหลักธรรมาภิบาล คํานึงถึงความหลากหลายและความเปนอิสระทางวิชาการ มี

ประสิทธิภาพและประสิทธิผล ยืดหยุน คลองตัว โปรงใส และตรวจสอบได 
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เกณฑมาตรฐาน 

 1. พัฒนาแผนกลยุทธจากผลการวิเคราะห SWOT โดยเชื่อมโยงกับวิสัยทัศนของคณะและสอดคลองกับ

วิสัยทัศนของคณะ สถาบัน รวมท้ังสอดคลองกับกลุมสถาบันและเอกลักษณของคณะและพัฒนาไปสูแผน กลยุทธ

ทางการเงินและแผนปฏิบัติการประจําปตามกรอบเวลาเพ่ือใหบรรลุผลตามตัวบงชี้และเปาหมายของแผนกลยุทธ

และเสนอผูบริหารระดับมหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาอนุมัติ 

2. ดําเนินการวิเคราะหขอมูลทางการเงินท่ีประกอบไปดวยตนทุนตอหนวยในแตละหลักสูตร สัดสวน

คาใชจายเพ่ือพัฒนานักศึกษา อาจารย บุคลากร การจัดการเรียนการสอน อยางตอเนื่อง เพ่ือวิเคราะหความคุมคา

ของการบริหารหลักสูตร ประสิทธิภาพ ประสิทธิผลในการผลิตบัณฑิต และโอกาสในการแขงขัน 

3. ดําเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ท่ีเปนผลจากการวิเคราะห และระบุปจจัยเสี่ยงท่ีเกิดจากปจจัย

ภายนอก หรือปจจัยท่ีไมสามารถควบคุมไดท่ีสงผลตอการดําเนินงานตามพันธกิจของคณะและใหระดับความเสี่ยง

ลดลงจากเดิมอยางนอย 1 เรื่อง 

4. บริหารงานดวยหลักธรรมาภิบาลอยางครบถวนท้ัง 10 ประการท่ีอธิบายการดําเนินงานอยางชัดเจน 

5. คนหาแนวปฏิบัติท่ีดีจากความรูท้ังท่ีมีอยูในตัวบุคคล ทักษะของผูมีประสบการณตรง และ แหลงเรียนรู

อ่ืน ๆ ตามประเด็นความรู อยางนอยครอบคลุมพันธกิจดานการผลิตบัณฑิตและดานการวิจัยจัดเก็บอยางเปน

ระบบโดยเผยแพรออกมาเปนลายลักษณอักษรและนํามาปรับใชในการปฏิบตัิงานจริง 

6. การกํากับติดตามผลการดําเนินงานตามแผนการบริหารและแผนพัฒนาบุคลากรสายวิชาการและสาย

สนับสนนุ 

7. ดําเนินงานดานการประกันคุณภาพการศึกษาภายในตามระบบและกลไกท่ีเหมาะสมและสอดคลองกับ

พันธกิจและพัฒนาการของคณะท่ีไดปรับใหการดําเนินงานดานการประกันคุณภาพเปนสวนหนึ่งของการ

บริหารงานคณะตามปกติท่ีประกอบดวย 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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ตัวบงช้ี 5.3 ระบบกํากับการประกันคุณภาพหลักสูตร 

ชนิดของตัวบงช้ี กระบวนการ 

คําอธิบายตัวบงช้ี 

บทบาทหนาท่ีของคณะในการกํากับการประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร มีการดําเนินการตั้งแต

การควบคุมคุณภาพ การติดตามตรวจสอบคุณภาพ และการพัฒนาคุณภาพ การพัฒนาตัวบงชี้และเกณฑการ

ประเมินจะมุงไปท่ีระบบการประกันคุณภาพการศึกษามากกวาการประเมินคุณภาพ เพ่ือใหสามารถสงเสริม 

สนับสนุน กํากับติดตามการดําเนินงานใหเปนไปตามท่ีกําหนด สะทอนการจัดการศึกษาอยางมีคุณภาพ 

 

เกณฑมาตรฐาน 

1. มีระบบและกลไกในการกํากับการดําเนินการประกันคุณภาพหลักสูตรใหเปนไปตามองคประกอบการ

ประกันคุณภาพหลักสูตร 

2. มีคณะกรรมการกํากับ ติดตามการดําเนินงานใหเปนไปตามระบบท่ีกําหนดในขอ 1 และรายงานผล

การติดตามใหกรรมการประจําคณะเพ่ือพิจารณาทุกภาคการศึกษา 

3. มีการจัดสรรทรัพยากรเพ่ือสนับสนุนการดําเนินงานของหลักสูตรใหเกิดผลตามองคประกอบ 

การประกันคุณภาพหลักสูตร 

4. มีการประเมินคุณภาพหลักสูตรตามกําหนดเวลาทุกหลักสูตร และรายงานผลการประเมิน 

ใหกรรมการประจําคณะเพ่ือพิจารณา 

5. นําผลการประเมินและขอเสนอแนะจากกรรมการประจําคณะมาปรับปรุงหลักสูตรใหมีคุณภาพดีข้ึน

อยางตอเนื่อง 

6. มีผลการประเมินคุณภาพทุกหลักสูตรผานองคประกอบท่ี 1 การกํากับมาตรฐาน 

 

เกณฑการประเมิน 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการดําเนินการ 

1 ขอ 

มีการดําเนินการ 

2 ขอ 

มีการดําเนินการ 

3 - 4 ขอ 

มีการดําเนินการ 

5 ขอ 

มีการดําเนินการ 

6 ขอ 
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บทที่ 6 

ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับมหาวิทยาลยั 

 

ระดับมหาวิทยาลัย ประกอบดวย ผลการดําเนินงานระดับหลักสูตร ระดับคณะ และเพ่ิมเติมตัวบงชี้ท่ีดําเนินการ

ในระดับมหาวิทยาลัย จํานวน 20 ตัวบงชี้ ดังนี้ 

 

ตารางท่ี 1 จําแนกตัวบงช้ีและแนวทางการประเมินตามองคประกอบ ระดับมหาวิทยาลัย 

องคประกอบ ตัวบงช้ี ประเภทตัวบงช้ี เกณฑพิจารณา 

1. การผลิต

บัณฑิต 

1.1 ผลการบริหารจัดการหลักสูตร

โดยรวม 

ผลลัพธ คาเฉลี่ยผลประเมิน ระดับหลักสูตร 

1.2 อาจารยประจํามหาวิทยาลัยท่ีมี

คุณวุฒิปริญญาเอก 

ปจจัยนําเขา รอยละของอาจารยตามเกณฑ สกอ. 

1.3 อาจารยประจํามหาวิทยาลัยท่ีดํารง

ตําแหนงทางวิชาการ 

ปจจัยนําเขา รอยละของอาจารยตามเกณฑ สกอ. 

 1.4 การบริการนักศึกษาระดับปริญญา

ตร ี

กระบวนการ เกณฑมาตรฐาน 6 ขอ 

 1.5 กิจกรรมนักศึกษาระดับปริญญาตร ี กระบวนการ เกณฑมาตรฐาน 6 ขอ 

1.6 การสงเสริมสมรรถนะและทักษะ

การใชภาษาอังกฤษ 

กระบวนการ เกณฑมาตรฐาน 5 ขอ 

1.7 การสงเสริมสมรรถนะและทักษะ

ดานดิจิทัล 

กระบวนการ เกณฑมาตรฐาน 5 ขอ 

1.8 หลักสูตรท่ีนักศึกษามีสวนรวมใน

การสรางนวัตกรรม 

 

ผลลัพธ ผลรวมของผลการประเมินรอยละ

ของหลักสูตรท่ีนักศึกษามีสวนรวม/

สรางสรรคนวัตกรรมของทุกคณะ 

2. การวิจัย 2.1 ระบบและกลไกงานวิจัย  

งานสรางสรรค หรือนวัตกรรม 

กระบวนการ เกณฑมาตรฐาน 7 ขอ 

2.2 เงินสนับสนุนงานวจิัยและ 

งานสรางสรรค 

ปจจัยนําเขา จํานวนเงินทุนตออาจารยประจํา 

2.3 ผลงานทางวิชาการของอาจารย

ประจาํและนักวิจัย 

ผลลัพธ รอยละของผลรวมคาน้ําหนักผลงาน

ทางวิชาการ  

2.4 ผลงานวิจัย งานสรางสรรค หรือ

นวัตกรรมท่ีนําไปใชประโยชนตอชุมชน 

ผลลัพธ ค า ค ะ แนนร อ ยล ะ ขอ งจํ า น ว น 

ผลงานวิจัยหรืองานสรางสรรคตอ
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องคประกอบ ตัวบงช้ี ประเภทตัวบงช้ี เกณฑพิจารณา 

อาจารยประจํ าหรือนักวิจั ยของ

มหาวิทยาลัยท่ีรอยละ 30 

3. การบริการ

วิชาการ 

3.1 ระบบและกลไกการพัฒนา

เสริมสรางความสัมพันธกับชุมชน 

กระบวนการ เกณฑมาตรฐาน 6 ขอ 

3.2 ชุมชนเปาหมายท่ีไดรับการพัฒนา

อย า งต อ เนื่ องตามแผนเสริมสร า ง

ความสัมพันธกับชุมชน 

ผลลัพธ ผลรวมของผลการประเมินรอยละ

ของจํานวนชุมชนเปาหมายท่ีไดรับ

การพัฒนาอยางตอเนื่องตามแผน

เสริมสรางความสัมพันธกับชุมชน

ของทุกคณะ 

4. 

ศิลปวัฒนธรรม

และความเปน

ไทย 

4.1 ระบบและกลไกดานศิลปวัฒนธรรม

และความเปนไทย 

กระบวนการ เกณฑมาตรฐาน 8 ขอ 

4.2 ผลลัพธดานศิลปะและวัฒนธรรม

ไทย  

 

ผลลัพธ ผลรวมของผลการประเมินผลลัพธ

ดานศิลปและวัฒนธรรมไทยของทุก

คณะ 

5. การบริหาร

จัดการ 

5.1 การจัดการเรียนรูแบบบูรณาการกับ

การทํางาน 

กระบวนการ เกณฑมาตรฐาน 5 ขอ 

5.2 การบริหารของมหาวิทยาลัยเพ่ือ

การกํากับติดตามผลลัพธตามพันธกิจ

กลุมมหาวิทยาลัย และเอกลักษณของ

มหาวิทยาลัย 

กระบวนการ เกณฑมาตรฐาน 7 ขอ 

5.3 ผลการบริหารงานของคณะ ผลลัพธ คะแนนเฉลี่ยของผลการประเมิน

ระดับคณะทุกคณะ 

5.4 ระบบกํากับการประกันคุณภาพ

หลักสูตรและคณะ 

กระบวนการ เกณฑมาตรฐาน 6 ขอ 
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องคประกอบที่ 1 การผลิตบัณฑิต 

 

พันธกิจท่ีสําคัญท่ีสุดของสถาบันอุดมศึกษา คือ การผลิตบัณฑิต หรือการจัดกิจกรรมการเรียน 

การสอนใหผูเรียนมีความรูในวิชาการและวิชาชีพ มีคุณลักษณะตามหลักสูตรท่ีกําหนด การเรียนการสอน     ในยุค

ปจจุบันใชหลักการของการจัดกระบวนการเรียนรูท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ ดังนั้น พันธกิจดังกลาว จึงเก่ียวของกับ

การบริหารจัดการหลักสูตรและการเรียนการสอน เริ่มตั้งแตการกําหนดปจจัยนําเขาท่ีไดมาตรฐานตามท่ีกําหนด 

ประกอบดวย การมีอาจารยท่ีมีปริมาณและคุณภาพตามมาตรฐานหลักสูตร มีกระบวนการบริหารจัดการการเรียน

การสอนท่ีอาศัยหลักการรวมมือรวมพลังของทุกฝายท่ีเก่ียวของท้ังภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย 

 

ตัวบงช้ี จํานวน 8 ตัวบงช้ี คือ 

        ตัวบงชี้ท่ี 1.1    ผลการบริหารจัดการหลักสูตรโดยรวม 

ตัวบงชี้ท่ี 1.2 อาจารยประจํามหาวิทยาลัยท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอก 

ตัวบงชี้ท่ี 1.3 อาจารยประจํามหาวิทยาลัยท่ีดํารงตําแหนงทางวิชาการ 

ตัวบงชี้ท่ี 1.4 การบริการนักศึกษาระดับปริญญาตรี 

ตัวบงชี้ท่ี 1.5 กิจกรรมนักศึกษาระดับปริญญาตรี 

ตัวบงชี้ท่ี 1.6 การสงเสริมสมรรถนะและทักษะการใชภาษาอังกฤษ 

ตัวบงชี้ท่ี 1.7 การสงเสริมสมรรถนะและทักษดานดิจิทัล 

ตัวบงชี้ท่ี 1.8 หลักสูตรท่ีนักศึกษามีสวนรวมในการสรางนวัตกรรม 
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ตัวบงช้ีท่ี 1.1 ผลการบริหารจัดการหลักสูตรโดยรวม 

ชนิดของตัวบงช้ี ผลลัพธ 

คําอธิบายตัวบงช้ี 

ผลการดําเนินการของทุกหลักสูตรในสถาบันซ่ึงสามารถสะทอนคุณภาพของบัณฑิตในหลักสูตรท่ีสถาบัน

รับผิดชอบ 

 

เกณฑการประเมิน 

คาเฉลี่ยของคะแนนประเมินทุกหลักสูตรท่ีคณะรับผิดชอบ 

 

สูตรการคํานวณ 

 

คะแนนท่ีได = 

 

 

หมายเหตุ  

1. หลักสูตรท่ีไดรับการรับรองโดยระบบอ่ืนๆตามท่ีคณะกรรมการประกันคุณภาพภายในระดับอุดมศึกษา

เห็นชอบไมตองนําคะแนนการประเมินของหลักสูตรนั้นมาคํานวณในตัวบงชี้นี้แตตองรายงานผลการรับรองตาม

ระบบนัน้ ๆ ในตัวบงชี้นี้ใหครบถวน 

2.  ในกรณีท่ีมหาวิทยาลัยมีหลักสูตรท่ีปดแบบมีเง่ือนไข ใหอยูในดุลยพินิจการบริหารจัดการของแตละ

มหาวิทยาลัยในการนํามาคํานวณตัวบงชี้ 1.1 

  

ผลรวมของคาคะแนนประเมินของทุกหลกัสูตร 
จํานวนหลักสูตรท้ังหมดท่ีสถาบันรับผิดชอบ 
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ตัวบงช้ีท่ี 1.2 อาจารยประจําสถาบันท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอก 

ชนิดของตัวบงช้ี ปจจัยนําเขา 

คําอธิบายตัวบงช้ี 

การศึกษาระดับอุดมศึกษาถือเปนการศึกษาระดับสูงสุดท่ีตองการบุคลากรท่ีมีความรูความสามารถ และ

ความลุมลึกทางวิชาการ เพ่ือปฏิบัติพันธกิจสําคัญของมหาวิทยาลัยในการผลิตบัณฑิต ศึกษาวิจัยเพ่ือติดตาม

ความกาวหนาทางวิชาการและการพัฒนาองคความรู ดังนั้น มหาวิทยาลัยจึงควรมีอาจารยท่ีมีระดับคุณวุฒิทาง

การศึกษาท่ีตรงหรือสัมพันธกับหลักสูตรท่ีเปดสอนในสัดสวนท่ีเหมาะสมกับพันธกิจ หรือจุดเนนของหลักสูตร 
 

เกณฑการประเมิน 

โดยการแปลงคารอยละของอาจารยประจําสถาบันท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอกเปนคะแนนระหวาง 0 – 5 
 

เกณฑเฉพาะสถาบันกลุมมหาวิทยาลัยราชภัฏ 

คารอยละของอาจารยประจําสถาบันท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอกท่ีกําหนดใหเปนคะแนนเต็ม 5 = รอยละ 40 

ข้ึนไป 
 

สูตรการคํานวณ 

1. คํานวณคารอยละของอาจารยประจําสถาบันมีคุณวุฒิปริญญาเอกตามสูตร 

 จํานวนอาจารยประจําสถาบันท่ีมคีุณวุฒิปรญิญาเอก 
x 100 

จํานวนอาจารยประจําสถาบันท้ังหมด 

 

 

2. แปลงคารอยละท่ีคํานวณไดในขอ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 

คะแนนท่ีได =  
รอยละของอาจารยประจําสถาบันท่ีมีคุณวุฒิปรญิญาเอก 

x 5 
รอยละของอาจารยประจําสถาบันท่ีมีคุณวุฒิปรญิญาเอกท่ีกําหนดใหเปนคะแนนเต็ม 5 

 

หมายเหตุ : 

1. คุณวุฒิปริญญาเอกพิจารณาจากระดับคุณวุฒิท่ีไดรับหรือเทียบเทาตามหลักเกณฑการพิจารณาคุณวุฒิของ

กระทรวงศึกษาธิการ กรณีท่ีมีการปรับวุฒิการศึกษาใหมีหลักฐานการสําเร็จการศึกษาภายในรอบปการศึกษาน้ัน ท้ังน้ี อาจใช

คุณวุฒิอ่ืนเทียบเทาคุณวุฒิปริญญาเอกไดสําหรับกรณีท่ีบางสาขาวิชาชีพมีคุณวุฒิอ่ืนท่ีเหมาะสมกวา ท้ังน้ีตองไดรับความเห็นชอบ

จากคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

2. การนับจํานวนอาจารยประจํา ใหนับตามปการศึกษาและนับท้ังท่ีปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาตอ ในกรณีท่ีมีอาจารย

บรรจุใหมใหคํานวณตามเกณฑอาจารยประจํา ท่ีระบุในคํา ช้ีแจงเ ก่ียวกับการนับจํานวนอาจารยประจําและนักวิจัย 

(นับตาม สกอ.) 
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ตัวบงช้ีท่ี 1.3 อาจารยประจําสถาบันท่ีดํารงตําแหนงทางวิชาการ 

ชนิดของตัวบงช้ี ปจจัยนําเขา 

คําอธิบายตัวบงช้ี 

มหาวิทยาลัยถือเปนขุมปญญาของประเทศ และมีความรับผิดชอบท่ีจะตองสงเสริมใหอาจารย 

ในสถาบันทําการศึกษาวิจัยเพ่ือแสวงหาและพัฒนาองคความรู ในศาสตรสาขาวิชาตางๆ อยางตอเนื่อง 

เพ่ือนําไปใชในการเรียนการสอน รวมท้ังการแกไขปญหาและพัฒนาประเทศ การดํารงตําแหนงทางวิชาการเปนสิ่ง

สะทอนการปฏิบัติงานดังกลาวของอาจารยตามพันธกิจ 

 

เกณฑการประเมิน 

โดยการแปลงคารอยละของอาจารยประจําสถาบันท่ีดํารงตําแหนงทางวิชาการเปนคะแนนระหวาง  0 – 5 

 

เกณฑเฉพาะสถาบันกลุมมหาวิทยาลัยราชภัฏ 

คารอยละของอาจารยประจําสถาบันท่ีดํารงตําแหนงผูชวยศาสตราจารย รองศาสตราจารย และ

ศาสตราจารยรวมกัน ท่ีกําหนดใหเปนคะแนนเต็ม 5 = รอยละ 60 ข้ึนไป 

 

สูตรการคํานวณ 

1. คํานวณคารอยละของอาจารยประจําสถาบันท่ีดํารงตําแหนงทางวิชาการ ตามสูตร 

 
จํานวนอาจารยประจําสถาบันท่ีดาํรงตําแหนงทางวิชาการ 

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 

 มหาวิทยาลัยควรจัดบริการดานตาง ๆ ใหนักศึกษาอยางครบถวนต้ังแตการใหคําปรึกษา ท้ังดานวิชาการ

และการใชชีวิต จัดบริการขอมูลหนวยงานท่ีใหบริการ เชน ทุนกูยืมการศึกษา แหลงทุนการศึกษาตอ การบริการ

จัดหางาน แหลงขอมูลการฝกประสบการณวิชาชีพ การเตรียมความพรอมเพ่ือการทํางานเม่ือสําเร็จการศึกษา 

ขอมูลขาวสาร ความเคลื่อนไหวใน และนอกมหาวิทยาลัยท่ีจําเปนแกนักศึกษาและศิษยเกา  

 

เกณฑมาตรฐาน 

 1. จัดบริการใหคําปรึกษา แนะแนวดานการใชชีวิต และการเขาสูอาชีพแกนักศึกษาในมหาวิทยาลัย 

2. มีการใหขอมูลของหนวยงานท่ีใหบริการ กิจกรรมพิเศษนอกหลักสูตร แหลงงานท้ังเต็มเวลาและนอก

เวลาแกนักศึกษา 

 3. จัดกิจกรรมเตรียมความพรอมเพ่ือการทํางานเม่ือสําเร็จการศึกษาแกนักศึกษา 

4. ประเมินคุณภาพของการจัดกิจกรรมและการจัดบริการในขอ 1-3 ทุกขอไมต่ํากวา 3.51 จากคะแนน

เต็ม 5 

5. นําผลการประเมินจากขอ 4 มาปรับปรุงพัฒนาการใหบริการและการใหขอมูล เพ่ือสงใหผลการ

ประเมินสูงข้ึนหรือเปนไปตามความคาดหวังของนักศึกษา 

 6. ใหขอมูลและความรูท่ีเปนประโยชนแกศิษยเกา 

 

เกณฑการประเมิน 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการดําเนินการ 

1 ขอ 

มีการดําเนินการ 

2 ขอ 

มีการดําเนินการ 

3 - 4 ขอ 

มีการดําเนินการ 

5 ขอ 

มีการดําเนินการ 

6 ขอ 
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ตัวบงช้ีท่ี 1.5 กิจกรรมนักศึกษาระดับปริญญาตรี 

ชนิดของตัวบงช้ี กระบวนการ 

คําอธิบายตัวบงช้ี 

 มหาวิทยาลัยตองสงเสริมใหมีการจัดกิจกรรมนักศึกษาตางๆ อยางเหมาะสมและครบถวน กิจกรรม

นักศึกษา หมายถึง กิจกรรมเสริมหลักสูตรท่ีดําเนินการท้ังโดยมหาวิทยาลัยและโดยองคกรนักศึกษา เปนกิจกรรมท่ี

ผูเขารวมจะมีโอกาส ไดรับการพัฒนาสติปญญา สังคม อารมณ รางกาย และคุณธรรมจริยธรรม สอดคลองกับ

คุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงค  

 

เกณฑมาตรฐาน 

1. จัดทําแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาในภาพรวมของมหาวิทยาลัยโดยใหนักศึกษามีสวนรวมใน

การจัดทําแผนและการจัดกิจกรรม 

2. ในแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา ใหดําเนินกิจกรรมในประเภทตอไปนี้ใหครบถวน 

  -  กิจกรรมสงเสริมคุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงคและอัตลักษณท่ีกําหนดโดยมหาวิทยาลัย 

  -  กิจกรรมกีฬา หรือการสงเสริมสุขภาพ 

  -  กิจกรรมจิตอาสา หรือรักษาสิ่งแวดลอม  

  -  กิจกรรมเสริมสรางคุณธรรมและจริยธรรม  

  -  กิจกรรมสงเสริมศิลปะและวฒันธรรม  

 3. จัดกิจกรรมใหความรูและทักษะการประกันคุณภาพการศึกษาแกนักศึกษา 

4. ทุกกิจกรรมท่ีดําเนินการ มีการประเมินผลความสําเร็จตามวัตถุประสงคของกิจกรรมและนําผลการ

ประเมินมาปรับปรุงการดําเนินงานครั้งตอไป 

5. ประเมินความสําเร็จตามวัตถุประสงคของแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา 

 6. นําผลการประเมินไปปรบัปรุงแผนหรือปรับปรุงการจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนานักศึกษา 

 

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 

กระทรวงศึกษาธกิารมีนโยบายเรงปฏิรูปการเรียนรูท้ังระบบใหสัมพันธเชื่อมโยงกัน เพ่ือยกระดับคุณภาพ

การศึกษาและพัฒนาศักยภาพผูเรียน โดยเฉพาะอยางยิ่งการสรางเสริมสมรรถนะและทักษะการใชภาษาอังกฤษ 

ใหผู เรียนสามารถใชภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารและใชในการแสวงหาองคความรู เ พ่ือพัฒนาตนเอง 

กระทรวงศึกษาธิการจึงไดออกประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การปฏิรูปการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ 

นโยบายหนึ่งท่ีสําคัญ คือ การสงเสริมการยกระดับความสามารถในการใชภาษาอังกฤษดวยโครงการพิเศษดานการ

จัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ สถาบันอุดมศึกษาจึงตองพัฒนาศักยภาพของบัณฑิตใหเปนไปตามนโยบายซ่ึง

จะนําไปสูการเพ่ิมขีดความสามารถในการแขงขันของประเทศได 

 

เกณฑการประเมิน 

1. มีการกําหนดนโยบาย และสรางระบบและกลไกการพัฒนานักศึกษาดานภาษาอังกฤษ 

2. จัดทําแผนพัฒนานักศึกษาดานภาษาอังกฤษ จากการมีสวนรวมของคณะและหนวยงานท่ีเก่ียวของ 

3. จัดสรรงบประมาณ และสิ่งสนับสนุนการดําเนินการตามแผนพัฒนานักศึกษาดานภาษาอังกฤษ 

4. มีการประเมินความสําเร็จตามวัตถุประสงคของแผนฯ และมีการนําผลจากการประเมินมาปรับปรุงใน

ปถัดไป 

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 ของนักศึกษาชั้นปสุดทายท้ังมหาวิทยาลัย ในปท่ี

ประเมิน 
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ตัวบงช้ีท่ี 1.7 การสงเสริมสมรรถนะและทักษะดานดิจิทัล 

ชนิดของตัวบงช้ี กระบวนการ 

คําอธิบายตัวบงช้ี  

ความสามารถดานดิจิทัลเปนสิ่งท่ีสามารถสะทอนถึงความสามารถของบัณฑิตท่ีมีความรู และทักษะในการ

นําเครื่องมือ อุปกรณ และเทคโนโลยีในปจจุบันมาใชในเกิดประโยชนสูงสุดในการเรียนรู การแกไขปญหา การ

สื่อสาร ตลอดจนความสามารถในการคิดอยางมีวิจารณญาณ เพ่ือรูเทาทันการใชงานและการเปลี่ยนแปลงของ

เทคโนโลยีอยางมีประสิทธิภาพ เพ่ิมโอกาสในการประกอบอาชีพ การสรางนวัตกรรม และการเรียนรูอยางตอเนื่อง 

ตัวบงชี้นี้ประเด็นการพิจารณาประกอบดวยระดับความสามารถดานดิจิทัลของนักศึกษาชั้นปสุดทายระดับปริญญา

ตรีท่ีสอบผานตามท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด 

 

เกณฑการประเมิน 

1. มีการกําหนดนโยบาย และสรางระบบและกลไกการพัฒนานักศึกษาใหมีความสามารถดานดิจิทัล 

2. จัดทําแผนพัฒนานักศึกษาใหมีความสามารถดานดิจิทัล จากการมีสวนรวมของคณะและหนวยงานท่ี

เก่ียวของ  

3. จัดสรรงบประมาณ และสิ่งสนับสนุนการดําเนินการตามแผนพัฒนานักศึกษาใหมีความสามารถดาน

ดิจิทัล 

4. มีการประเมินความสําเร็จตามวัตถุประสงคของแผนฯ และมีการนําผลจากการประเมินมาปรับปรุงใน

ปถัดไป 

5. มีนักศึกษาระดับปริญญาตรีปสุดทายท่ีผานเกณฑการวัดผล IC3 หรือเทียบเทา หรือตามท่ี

มหาวิทยาลัยกําหนด ไมนอยกวารอยละ 50 

6.  

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 ของนักศึกษาชั้นปสุดทายท้ังมหาวิทยาลัย ในปท่ี

ประเมิน  
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ตัวบงช้ีท่ี 1.8 หลักสูตรท่ีนักศึกษามีสวนรวมในการสรางนวัตกรรม 

ชนิดของตัวบงช้ี ผลลัพธ 

 

คําอธิบายตัวบงช้ี 

ตามกรอบผลลัพธมาตรฐานการศึกษาชาติท่ีกําหนดใหนักศึกษาเปนผูรวมสรางนวัตกรรม หลักสูตร จึงควร

ผลักดันใหนักศึกษามีสวนรวมในการสรางสรรคผลงานนวัตกรรม โครงงาน หรืองานวิจัย หรือบูรณาการศาสตรตาง 

ๆ ท่ีเปนงานพัฒนาท่ีสามารถแกไขปญหาใหชุมชนหรือทองถ่ิน 

 

เกณฑการประเมิน 

คะแนนท่ีไดในระดับมหาวิทยาลัย เทากับ คาเฉลี่ยของคะแนนผลการประเมินรอยละของหลักสูตรท่ี

นักศึกษามีสวนรวมในการสรางนวัตกรรมของทุกคณะ 

 

สูตรการคํานวณ 

คะแนนท่ีได = 
 ผลรวมคะแนนประเมินในระดับคณะ 

 
 จํานวนคณะท้ังหมดในมหาวิทยาลัย 

 

หมายเหตุ:  

เปนผลรวมคะแนนประเมินในตัวบงชี้ 1.8 ระดับคณะ 
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องคประกอบที่ 2 การวิจัย 

 

มหาวิทยาลัยแตละแหงอาจมีจุดเนนในเรื่องการวิจัยท่ีแตกตางกัน ข้ึนอยูกับสภาพแวดลอมและความ

พรอมของแตละมหาวิทยาลัย อยางไรก็ตามทุกมหาวิทยาลัยจําเปนตองมีพันธกิจนี้เปนสวนหนึ่งของพันธกิจ

มหาวิทยาลัย ดังนั้นมหาวิทยาลัยจึงตองมีผลงานวิจัย/นวัตกรรม ท่ีสรางองคความรูใหมหรือประยุกตใชองคความรู

ใหม เพ่ือสรางสรรคนวัตกรรมหรือทรัพยสินทางปญญา ซ่ึงเชื่อมโยงกับสภาพเศรษฐกิจ สังคม ศิลปวัฒนธรรมหรือ

สิ่งแวดลอม โดยการมีสวนรวมของชุมชนหรือเครือขายภายในประเทศหรือตางประเทศในการพัฒนางานวิจัย/

นวัตกรรม ตามศักยภาพและอัตลักษณของมหาวิทยาลัย มีการตีพิมพเผยแพรผลงานวิจัย/นวัตกรรมในระดับชาติ

และนานาชาติมีผลงานวิจัย/นวัตกรรมท่ีนําไปใชในการพัฒนาผูเรียน ชุมชนนําผลงานวิจัย/นวัตกรรม ไปใช

ประโยชนพัฒนาตนเองได 

 

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 

มหาวิทยาลัยตองมีการบริหารจัดการงานวิจัยและงานสรางสรรคท่ีมีคุณภาพโดยมีแนวทางการดําเนินงานท่ี

เปนระบบและมีกลไกสงเสริมสนับสนุนครบถวนเพ่ือใหสามารถดําเนินการไดตามแผนท่ีกําหนดไวท้ังการสนับสนุน

ดานการจัดหาแหลงทุนวิจัยและการจัดสรรทุนวิจัยจากงบประมาณของสถาบันใหกับบุคลากรสงเสริมพัฒนา

สมรรถนะแกอาจารยและนักวิจัย การสนับสนุนทรัพยากรท่ีจําเปนซ่ึงรวมถึงทรัพยากรบุคคล ทรัพยากรการเงิน 

เครื่องมืออุปกรณท่ีเก่ียวของตางๆ สงเสริมใหเกิดเครือขายความรวมมือดานการวิจัยหรืองานสรางสรรคหรือ

นวัตกรรม นําผลงานวิจัยหรืองานสรางสรรคหรือนวัตกรรมไปใชประโยชนในการพัฒนาผูเรียนหรือชุมชน ตลอดจน

จัดระบบสรางขวัญและกําลังใจแกนักวิจัยอยางเหมาะสมตลอดจนมีระบบและกลไกเพ่ือชวยในการคุมครองสิทธิ์ของ

งานวิจัยหรืองานสรางสรรคท่ีนําไปใชประโยชน  

 

เกณฑมาตรฐาน  

 1. มีระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารงานวิจัยท่ีสามารถนําไปใชประโยชนในการบริหารงานวิจัยและ  งาน

สรางสรรค 

 2. สนับสนุนพันธกิจดานการวิจัยหรืองานสรางสรรคอยางนอยในประเด็นตอไปนี้ 

  -  หองปฏิบัติการวิจัยหรืองานสรางสรรค หรือหนวยวิจัยหรืองานสรางสรรค หรือศูนยเครื่องมือ 

หรือศูนยใหคําปรึกษาและสนับสนุนการวิจัย 

  -  หองสมุดหรือแหลงคนควาขอมูลสนับสนุนการวิจัยหรืองานสรางสรรค 

  -  สิ่งอํานวยความสะดวกหรือการรักษาความปลอดภัยในการวิจัยหรืองานสรางสรรค เชนระบบ

เทคโนโลยีสารสนเทศ ระบบรักษาความปลอดภัยในหองปฏิบัติการวิจัย 

  -  กิจกรรมวิชาการท่ีสงเสริมงานวิจัยหรืองานสรางสรรค เชน การจัดประชุมวิชาการ การจัดแสดง

งานสรางสรรค การจัดใหมีศาสตราจารยอาคันตุกะหรือศาสตราจารยรับเชิญ (visiting professor) 

 3. จัดสรรงบประมาณเพ่ือเปนทุนวิจัยหรืองานสรางสรรค และสนับสนุนการเผยแพรผลงานวิจัย หรือ งาน

สรางสรรคในการประชุมวิชาการ หรือการตีพิมพในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติ 

 4. มีการพัฒนาสมรรถนะอาจารยและนักวิจัย มีการสรางขวัญและกําลังใจตลอดจนยกยองอาจารยและ

นักวิจัยท่ีมีผลงานวิจัยและงานสรางสรรคดีเดน 

 5. มีการดําเนินงานกับเครือขายความรวมมือดานวิจัยหรืองานสรางสรรคหรือนวัตกรรมระหวาง

สถาบันอุดมศึกษา องคกรภาครัฐหรือเอกชน ท้ังในประเทศหรือตางประเทศ 

 6. มีระบบและกลไกการนําผลงานวิจัยหรืองานสรางสรรคหรือนวัตกรรมไปใชประโยชนในการพัฒนาผูเรียน

หรือชุมชนและดําเนินการตามระบบท่ีกําหนด 
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 7. มีระบบและกลไกการคุมครองสิทธิ์ของงานวิจัยหรืองานสรางสรรคท่ีนําไปใชประโยชนและดําเนินการตาม

ระบบท่ีกําหนด 

 

เกณฑการประเมิน 

1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 คะแนน 

มีการดําเนินการ 

1 ขอ 

มีการดําเนินการ 

2 ขอ 

มีการดําเนินการ 

3 - 4  ขอ 

มีการดําเนินการ 

 5 - 6 ขอ 

มีการดําเนินการ 

7 ขอ 

 

ตัวบงช้ีท่ี 2.2     เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสรางสรรค 

ชนิดชองตัวบงช้ี     ปจจัยนําเขา 

คําอธิบายตัวบงช้ี 

ปจจัยสํา คัญท่ีส ง เสริมสนับสนุนให เ กิดการผลิตงานวิจัยหรืองานสรางสรรค ในมหาวิทยาลัย 

คือเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสรางสรรค ดังนั้น มหาวิทยาลัยจึงตองจัดสรรเงินจากภายในมหาวิทยาลัยและท่ี

ไดรับจากภายนอกมหาวิทยาลัยเพ่ือสนับสนุนการทําวิจัยหรืองานสรางสรรคอยางมีประสิทธิภาพตาม

สภาพแวดลอมและจุดเนนของมหาวิทยาลัย 

นอกจากนั้นเงินทุนวิจัยหรืองานสรางสรรคท่ีสถาบันไดรับจากแหลงทุนภายนอกมหาวิทยาลัยยังเปนตัว

บงชี้ท่ีสําคัญท่ีแสดงถึงศักยภาพดานการวิจัยของสถาบัน โดยเฉพาะคณะท่ีอยูในกลุมท่ีเนนการวิจัย 

 

เกณฑการประเมิน 

โดยการแปลงจํานวนเงินตอจํานวนอาจารยประจําและนักวิจัยประจําเปนคะแนนระหวาง 0 – 5 เกณฑ

เฉพาะคณะกลุมมหาวิทยาลัยราชภัฏ จําแนกเปน 3 กลุมสาขาวิชา 

กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสรางสรรคจากภายในและภายนอกสถาบันท่ีกําหนดใหเปนคะแนน

เต็ม 5 = 60,000 บาทข้ึนไปตอคน 

กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ 

จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสรางสรรคจากภายในและภายนอกสถาบันท่ีกําหนดใหเปนคะแนน

เต็ม 5 = 50,000 บาทข้ึนไปตอคน 

กลุมสาขาวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสรางสรรคจากภายในและภายนอกสถาบันท่ีกําหนดใหเปนคะแนน

เต็ม 5 = 25,000 บาทข้ึนไปตอคน 
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สูตรการคํานวณ 

  1. คํานวณจํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสรางสรรคจากภายในและภายนอกสถาบันตอจํานวน

อาจารยประจําและนักวิจัย 

จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจยัฯ = 
 จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจยัฯจากภายในและภายนอก 

 
 จํานวนอาจารยประจําและนักวิจยัภายในสถาบันท้ังหมด 

 

  2. แปลงจํานวนเงินท่ีคํานวณไดในขอ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 
 

คะแนนท่ีได = 
 จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจยัฯ จากภายในและภายนอก 

x 5 
 จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจยัฯ ท่ีกําหนดใหเปนคะแนนเตม็ 5 

 

สรุปคะแนนท่ีไดในระดับคณะ 

 คะแนนท่ีไดในระดับสถาบัน = คาเฉลี่ยคะแนนท่ีไดของทุกกลุมสาขาวิชาในสถาบัน 

 

หมายเหตุ : 

1. จํานวนอาจารยและนักวิจัยใหนับตามปการศึกษา และนับเฉพาะท่ีปฏิบัติงานจริงไมนับรวมผูลาศึกษาตอ 

2. ใหนับจํานวนเงินท่ีมีการลงนามในสัญญารับทุนในปการศึกษาหรือปงบประมาณหรือปปฏิทินนั้นๆไมใช

จํานวนเงินท่ีเบิกจายจริง 

3. กรณีท่ีมีหลักฐานการแบงสัดสวนเงินสนับสนุนงานวิจัย ซ่ึงอาจเปนหลักฐานจากแหลงทุนหรือหลักฐาน

จากการตกลงรวมกันของมหาวิทยาลัยท่ีรวมโครงการ ใหแบงสัดสวนเงินตามหลักฐานท่ีปรากฏกรณีท่ีไมมีหลักฐาน 

ใหแบงเงินตามสัดสวนผูรวมวิจัยของแตละคณะ 

4. การนับจํานวนเงินสนับสนุนโครงการวิจัย สามารถนับเงินโครงการวิจัยมหาวิทยาลัยท่ีไดลงนามใน

สัญญารับทุนโดยอาจารยประจําหรือนักวิจัย แตไมสามารถนับเงินโครงการวิจัยมหาวิทยาลัยท่ีบุคลากรสาย

สนับสนุนท่ีไมใชนักวิจัยเปนผูดําเนินการ 
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ตัวบงช้ีท่ี 2.3 ผลงานทางวิชาการของอาจารยประจําและนักวิจัย  

ชนิดของตัวบงช้ี ผลลัพธ 

คําอธิบายตัวบงช้ี 

ผลงานทางวิชาการเปนขอมูลท่ีสําคัญในการแสดงใหเห็นวาอาจารยประจําและนักวิจัยไดสรางสรรคข้ึนเพ่ือ

แสดงใหเห็นถึงความกาวหนาทางวิชาการและการพัฒนาองคความรูอยางตอเนื่อง เปนผลงานท่ีมีคุณคา สมควร

สงเสริมใหมีการเผยแพรและนําไปใชประโยชนท้ังเชิงวิชาการและการแขงขันของประเทศ ผลงานทางวิชาการ อยูใน

รูปของบทความวิจัยหรือบทความทางวิชาการท่ีตีพิมพในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติหรือ

ระดับนานาชาติ ตีพิมพในวารสารวิชาการท่ีปรากฏในฐานขอมูล TCI หรือ Scopus หรือตามประกาศ ก.พ.อ. หรือ

ระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษาวาดวย หลักเกณฑการพิจารณาวารสารทางวิชาการสําหรับเผยแพรผลงานทาง

วิชาการ พ.ศ. 2562 ผลงานไดรับการจดอนุสิทธิบัตรหรือสิทธิบัตร หรือเปนผลงานทางวิชาการรับใชสังคมท่ีผานการ

ประเมินตําแหนงทางวิชาการแลว ผลงานวิจัยท่ีหนวยงานหรือองคกรระดับชาติวาจางใหดําเนินการ ตําราหรือ 

หนังสือท่ีใชในการขอผลงานทางวิชาการและผานการพิจารณาตามเกณฑการขอตําแหนงทางวิชาการแลว โดยมี

วิธีการคิด ดังนี้ 

 

เกณฑการประเมิน 

โดยการแปลงคารอยละของผลรวมถวงน้ําหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารยประจําและนักวิจัยเปน

คะแนนระหวาง 0 - 5 เกณฑแบงกลุมตามสาขาวิชาดังนี้ 

 กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

 รอยละของผลรวมถวงน้ําหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารยประจําและนักวิจัยท่ีกําหนดไวเปน

คะแนนเต็ม 5 = รอยละ 30 ข้ึนไป  

 กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ 

 รอยละของผลรวมถวงน้ําหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารยประจําและนักวิจัยท่ีกําหนดไวเปน 

คะแนนเต็ม 5 = รอยละ 30 ข้ึนไป  

 กลุมสาขาวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

 รอยละของผลรวมถวงน้ําหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารยประจําและนักวิจัยท่ีกําหนดไวเปน 

คะแนนเต็ม 5 = รอยละ 20 ข้ึนไป  

 

สูตรการคํานวณ 

1. คํานวณคารอยละของผลรวมถวงน้ําหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารยประจําและนักวิจัย 

 ผลรวมถวงน้าํหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารยประจําและนักวิจัย 
 x 100 

 จํานวนอาจารยประจาํและนักวจิัยภายในสถาบนัทั้งหมด 
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2. แปลงคารอยละท่ีคํานวณไดในขอ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 

คะแนนท่ีได =  

รอยละของผลรวมถวงน้าํหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารยประจําและนักวิจัย 

x 5 รอยละของผลรวมถวงน้าํหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารยประจําและนักวิจัย 

ที่กําหนดใหเปนคะแนนเต็ม5 

 

สรุปคะแนนท่ีไดในระดับคณะ 

 คะแนนท่ีไดในระดับสถาบัน = คาเฉลี่ยคะแนนท่ีไดของทุกกลุมสาขาวิชาในสถาบัน 

กําหนดระดับคุณภาพผลงานทางวิชาการ ดังนี้ 

คาน้ําหนัก ระดับคุณภาพ 

0.20 

- บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณท่ีตีพิมพในรายงานสืบเนื่องจาก 

การประชุมวิชาการระดับชาติ 

- มีการยื่นจดอนุสิทธิบัตร 

0.40 

- บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณท่ีตีพิมพในรายงานสืบเนื่องจาก 

การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ 

- มีการยื่นจดสิทธิบัตร 

0.60 

- บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณท่ีตีพิมพในรายงานสืบเนื่องจาก 

การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ท่ีไดตีพิมพเผยแพรในฐานขอมูลระดับนานาชาติ 

ตามประกาศ ก.พ.อ. 

- บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณท่ีตีพิมพในวารสารทางวิชาการ 

ท่ีปรากฏในฐานขอมูล TCI กลุมท่ี 2 

- มีการจดแจงลิขสิทธิ์ 

0.80 

- ผลงานท่ีไดรับการจดอนุสิทธิบัตร 

- บทความวิจัยหรือบทความวิชาการท่ีตีพิมพในวารสารทางวิชาการระดับนานาชาติ 

  ท่ีไมอยูในฐานขอมูลตามประกาศ ก.พ.อ. หรือตีพิมพในวารสารวิชาการท่ีปรากฏใน

ฐานขอมูล TCI กลุมท่ี 1 

1.00 

- บทความวิจยัหรอืบทความวิชาการฉบับสมบรูณท่ีตีพิมพในวารสารทางวิชาการ 

- บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณท่ีตีพิมพในวารสารทางวิชาการ 

ระดับนานาชาติท่ีปรากฏในฐานขอมูลระดับนานาชาติตามประกาศ ก.พ.อ. หรือ

ระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษา วาดวยหลักเกณฑการพิจารณาวารสาร 

ทางวิชาการสําหรับการเผยแพรผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2562 

- ผลงานวิจัยท่ีหนวยงานหรือองคกรระดับชาติวาจางใหดําเนินการ 

- ผลงานคนพบพันธุพืช พันธุสัตว ท่ีคนพบใหมและไดรับการจดทะเบียน  
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คาน้ําหนัก ระดับคุณภาพ 

- ตําราหรือหนังสือหรืองานแปลท่ีผานการพิจารณาตามหลักเกณฑการประเมินตําแหนง

ทางวิชาการแตไมไดนํามาขอรับการประเมินตําแหนงทางวิชาการ  

- ผลงานท่ีไดรับการจดสิทธิบัตร 

- ผลงานทางวิชาการในลักษณะอ่ืนท่ีไดรับการประเมินผานเกณฑการขอตําแหนงทาง

วิชาการแลว ไดแก 

     ผลงานวชิาการเพ่ือพัฒนาอุตสาหกรรม 

     ผลงานวชิาการเพ่ือพัฒนาการเรียนการสอนและการเรียนรู 

     ผลงานวชิาการเพ่ือพัฒนานโยบายสาธารณะ 

     ผลงานวชิาการรับใชสังคม 

     กรณีศึกษา 

     ตําราหรือหนังสือหรืองานแปล 

     ซอฟตแวร 

     พจนานุกรม สารานุกรม นามานุกรม และงานวิชาการในลักษณะเดียวกัน 

 

 

หมายเหตุ 

1. การสงบทความเพ่ือพิจารณาคัดเลือกใหนําเสนอในการประชุมวิชาการตองสงเปนฉบับสมบูรณ    (Full 

Paper) และ เม่ือไดรับการตอบรับและตีพิมพแลว การตีพิมพตองตีพิมพเปนฉบับสมบูรณซ่ึงสามารถอยู

ในรูปแบบเอกสาร หรือสื่ออิเล็กทรอนิกสได 

2. ผลงานทางวิชาการท้ังหมดจะตองไดรับการเผยแพรตามประกาศ ก.พ.อ. เรื่องหลักเกณฑและวิธีการ

พิจารณาแตงตั้งบุคคลใหดํารงตําแหนงผูชวยศาสตราจารย รองศาสตราจารย และศาสตราจารย พ.ศ. 

2560 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม 
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กําหนดระดับคุณภาพผลงานสรางสรรคดานสุนทรียะ ศิลปะ หรือ ผลงานสรางสรรคดานวิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยี  ดังนี้ 

 

คาน้ําหนัก ระดับคุณภาพ 

0.20 
ผลงานสรางสรรคท่ีมีการเผยแพรสูสาธารณะในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง หรือผานสื่อ

อิเล็กทรอนิกส online 

0.40 ผลงานสรางสรรคไดรับการเผยแพรในระดับสถาบัน 

0.60 ผลงานสรางสรรคท่ีไดรับการเผยแพรในระดับชาติ 

0.80 ผลงานสรางสรรคท่ีไดรับการเผยแพรในระดับความรวมมือระหวางประเทศ 

1.00 ผลงานสรางสรรคท่ีไดรับการเผยแพรในระดับภูมิภาคอาเซียน/นานาชาต ิ

ผลงานสรางสรรคทุกชิ้นตองผานการพิจารณาจากคณะกรรมการท่ีมีองคประกอบไมนอยกวา 3 คน โดยมี

บุคคลภายนอกมหาวิทยาลัยรวมพิจารณาดวย 
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ตัวบงช้ีท่ี 2.4 ผลงานวิจัย งานสรางสรรค หรือนวัตกรรม ท่ีนําไปใชประโยชนตอชุมชน 

คําอธิบายตัวบงช้ี 

 การวิจัยเปนพันธกิจหนึ่งท่ีสําคัญของมหาวิทยาลัย การดําเนินงานตามพันธกิจอยางมีประสิทธิภาพและ

ประสบความสําเร็จนั้น สามารถพิจารณาไดจากผลงานวิจัย งานสรางสรรค หรือนวัตกรรมท่ีมีคุณภาพและมี

ประโยชนสูการนําไปใช จากการเปรียบเทียบจํานวนงานวิจัย หรืองานสรางสรรค หรือนวัตกรรมของอาจารย

ประจําท่ีนําไปใชประโยชนในการแกไขปญหาตามวัตถุประสงคท่ีระบุไวในโครงการวิจัยและรายงานการวิจัยโดย

ไดรับการรับรองการใชประโยชนจากหนวยงานท่ีเก่ียวของกับจํานวนอาจารยประจํา 

 

เกณฑการประเมิน 

การแปลงคาคะแนนรอยละของจํานวน (ชิ้น) ผลงานวิจัย งานสรางสรรค หรือนวัตกรรม ท่ีนําไปใช

ประโยชนตอชุมชนท้ังหมดในปท่ีประเมินท่ีกําหนดใหเปนคะแนนเต็ม 5 เทากับ รอยละ 30  

 

สูตรการคํานวณ 

1. คํานวณคารอยละของจํานวนชิ้นงานวิจัยหรืองานสรางสรรคหรือนวัตกรรมท่ีนําไปใชประโยชน 

 
ผลรวมของงานวจิัยหรืองานสรางสรรคหรอืนวัตกรรม 

ท่ีนําไปใชประโยชนตอชุมชน  x 100 

 จํานวนงานวิจัย งานสรางสรรค หรือนวตักรรมท้ังหมดในปท่ีประเมิน 

 

2. แปลงคารอยละท่ีคํานวณไดในขอ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 

คะแนนทีไ่ด =  

รอยละของจํานวนชิน้งานวิจัยหรืองานสรางสรรคหรือนวตักรรม 

ที่นําไปใชประโยชนตอชุมชน 
x 5 

ผลงานวิจัยหรืองานสรางสรรคหรือนวัตกรรมที่นําไปใชประโยชนของมหาวิทยาลัย 

ที่กําหนดใหเปนคะแนนเต็ม 5 

 

หมายเหตุ 

ผลงานวิจัย หรืองานสรางสรรคใหเปนไปตามประกาศ ก.พ.อ. 
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องคประกอบที่ 3 การบริการวิชาการ 

 

มหาวิทยาลัยใหบริการวิชาการท่ีเหมาะสม สอดคลองกับบริบท ปญหาและความตองการของทองถ่ิน 

ชุมชน และสังคมตามระดับความเชี่ยวชาญและอัตลักษณของมหาวิทยาลัย สรางเครือขายความรวมมือ ท้ังภายใน

และภายนอกในการทํางาน รวมท้ังบูรณาการกับพันธกิจอ่ืน ๆ ดวยความโปรงใส ชัดเจน และตรวจสอบได เพ่ือให

ชุมชนนําไปใชประโยชนไดอยางเปนรูปธรรม เปนผลกระทบเชิงบวก สรางคุณคา สามารถนําไปประยุกตใชเพ่ือ

พัฒนาผูเรียน ครอบครัว ทองถ่ิน ชุมชน สังคม และประเทศชาติ ไดอยางเขมแข็งยั่งยืน  

 

ตัวบงชี้ จํานวน 3 ตัวบงชี้ คือ 

ตัวบงชี้ท่ี 3.1 ระบบและกลไกการพัฒนาเสริมสรางความสัมพันธกับชุมชน 

ตัวบงชี้ท่ี 3.2 จํ านวนชุมชนเป าหมาย ท่ี ได รั บการ พัฒนาอย า งต อ เนื่ องตามแผนเสริมสร า ง

 ความสัมพันธกับชุมชน 
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ตัวบงช้ีท่ี 3.1  ระบบและกลไกการพัฒนาเสริมสรางความสัมพันธกับชุมชน 

ชนิดของตัวบงช้ี  กระบวนการ 

คําอธิบายตัวบงช้ี 

 การพัฒนาเสริมสรางความสัมพันธกับชุมชนเปนการบริการวิชาการเพ่ือสรางความสัมพันธกับชุมชน ใน

การยกระดับคุณภาพชีวิตของชุมชนทองถ่ินตามยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยราชภัฏเพ่ือการพัฒนาทองถ่ิน ไดแก ดาน

เศรษฐกิจ ดานสังคม ดานสิ่งแวดลอม ดานการศึกษา รวมถึงดานอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวของ 

 

เกณฑมาตรฐาน  

 1. ทุกคณะมีสวนรวมกับมหาวิทยาลัยและชุมชนในการกําหนดพ้ืนท่ีเปาหมายในการพัฒนาทองถ่ิน 

ท่ีสอดคลองกับบริบท ปญหา และความตองการของทองถ่ิน ชุมชน หรือสังคมตามจุดเนน จุดเดนของมหาวิทยาลัย 

ตามศาสตรพระราชา หรือตามแนวพระราชดําริ 

 2. มีการดําเนินงานตามวงจรคุณภาพ PDCA โดยรวมมือกับหนวยงานภายในหรือภายนอกมหาวิทยาลัย 

 3. ชุมชนหรือองคกรมีผูนําหรือสมาชิกท่ีมีการเรียนรูและดําเนินกิจกรรมอยางตอเนื่อง 

 4. ชุมชนหรือองคกรสรางกลไกท่ีมีการพัฒนาตนเอง โดยคงอัตลักษณของคนในชุมชนและเอกลักษณของ

ทองถ่ินอยางตอเนื่องหรือยั่งยืน 

 5. มีผลกระทบท่ีเกิดประโยชนสรางคุณคาตอสังคม หรือชุมชน/องคกรอยางเขมแข็ง 

 6. เกิดชุมชนตนแบบดานการพึงพาตนเองอยางยั่งยืน ท่ีมีคณะและมหาวิทยาลัย เปนผูรับผิดชอบหลัก

รวมในการพัฒนาอยางนอย 1 ชุมชน  

 

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 

 

หมายเหตุ :  

1. ตอเนื่อง หมายถึง การดําเนินงานตั้งแต 3 ปข้ึนไป 

2. ยั่งยืน หมายถึง การดําเนินงานตั้งแต 5 ปข้ึนไป 

3. เขมแข็ง หมายถึง สามารถพ่ึงตนเองได 
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ตัวบงช้ี 3.2  จํานวนชุมชนเปาหมายท่ีไดรับการพัฒนาอยางตอเนื่องตามแผนเสริมสรางความสัมพันธกับ

ชุมชน 

ชนิดตัวบงช้ี ผลลัพธ 

คําอธิบายตัวบงช้ี 

สถาบันไดมีการกําหนดพ้ืนท่ีรับผิดชอบในการพัฒนา และมีการกําหนดชุมชนเปาหมายการพัฒนาไวใน

แผน การจัดทําแผนเสริมสรางความสัมพันธกับชุมชนจึงตองศึกษาความตองการของกลุมเปาหมายและมีการ

พัฒนาอยางตอเนื่องใหบรรลุตามแผน  

 

เกณฑการประเมิน 

โดยการแปลงคารอยละจํานวนชุมชนเปาหมายท่ีไดรับการพัฒนาอยางตอเนื่องตามแผนเสริมสราง

ความสัมพันธกับชุมชนท่ีกําหนดใหเปนคะแนนเต็ม 5 เทากับรอยละ 20 

 

สูตรการคํานวณ 

1. คํานวณคารอยละจํานวนชุมชนเปาหมายท่ีไดรับการพัฒนาอยางตอเนื่องตามแผนเสริมสราง

ความสัมพันธกับชุมชน 

 

 

 จํานวนชุมชนเปาหมายท่ีไดรับการพัฒนาอยางตอเนื่อง 

ตามแผนเสริมสรางความสัมพันธกับชุมชน X100 

 จํานวนชุมชนเปาหมายท้ังหมด 

 

 

 

2. แปลงคารอยละท่ีคํานวณไดในขอ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 

 

คะแนนท่ีได = 

 รอยละของชุมชนเปาหมายท่ีไดรับการพัฒนาอยางตอเนื่อง 

ตามแผนเสริมสรางความสัมพันธกับชุมชน 
X5 

 รอยละจํานวนชุมชนเปาหมายท่ีไดรับการพัฒนาอยางตอเนื่อง 

ตามแผนเสริมสรางความสัมพันธกับชุมชนท่ีกําหนดใหเปนคะแนนเต็ม 5 

 

หมายเหตุ  

คําวา ชุมชนเปาหมาย สามารถคนหาในนิยามศัพทหนาท่ี 32  
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องคประกอบที่ 4 ศิลปวฒันธรรม และความเปนไทย 

 

การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมถือเปนพันธกิจสําคัญประการหนึ่งของมหาวิทยาลัย ดังนั้น

มหาวิทยาลัยจึงตองมีระบบกลไกการดําเนินงานดานนี้ใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและคุณภาพ โดยมีจุดเนน

เฉพาะท่ีแตกตางกันตามศักยภาพและอัตลักษณของมหาวิทยาลัย มีการดําเนินงานดานศิลปวัฒนธรรมและความ

เปนไทย โดยมีการบูรณาการกับการเรียนการสอน หรือการวิจัย หรือการบริการวิชาการ ซ่ึงนําไปสูการสืบสานการ

สรางความรู ความเขาใจในศิลปวัฒนธรรม การปรับและประยุกตใชศิลปวัฒนธรรมท้ังของไทยและตางประเทศ 

กอใหเกิดผลลัพธของการจัดการดานศิลปวัฒนธรรม ทําใหเกิดความภาคภูมิใจในความเปนไทยหรือสรางโอกาส 

และมูลคาเพ่ิมใหกับผูเรียน ครอบครัว ทองถ่ิน ชุมชน สังคม และประเทศชาต ิ

 

ตัวบงชี้ จํานวน 2 ตัวบงชี้ คือ 

 ตัวบงชี้ท่ี 4.1 ระบบและกลไกดานศิลปวัฒนธรรม และความเปนไทย  

 ตัวบงชี้ท่ี 4.2  ผลลัพธดานศิลปและวัฒนธรรมไทย 
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ตัวบงช้ีท่ี 4.1 ระบบและกลไกดานศิลปวัฒนธรรมและความเปนไทย 

ชนิดของตัวบงช้ี กระบวนการ 

คําอธิบายตัวบงช้ี 

 สถาบันอุดมศึกษามีนโยบาย แผนงาน โครงสราง และการบริหารจัดการดานการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม

และความเปนไทย ท้ังการอนุรักษ สืบสาน พัฒนา เผยแพร ถายทอดวัฒนธรรมไทย ภูมิปญญาทองถ่ินตามจุดเนน

ของสถาบัน เพ่ือใหเกิดความภาคภูมิใจในความเปนไทย หรือการสรางโอกาสและมูลคาเพ่ิมใหกับผูเรียน ชุมชน 

สังคม และประเทศชาติอยางยั่งยืน 

 

เกณฑมาตรฐาน : 

1. กําหนดนโยบายและทิศทางการสงเสริมศิลปวัฒนธรรมและความเปนไทยเพ่ือการพัฒนาตอยอด

และสรางคุณคา ตามจุดเนนของสถาบัน 

2. จัดทําแผนดานศิลปวัฒนธรรมและความเปนไทย และกําหนดตัวบงชี้วัดความสําเร็จตามวัตถุประสงค

ของแผน รวมท้ังจัดสรรงบประมาณเพ่ือใหสามารถดําเนินการไดตามแผน 

3. มีการบูรณาการงานดานศิลปวัฒนธรรม กับการเรียนการสอน หรือการวิจัย หรือการบริการวิชาการ 

ซ่ึงนําไปสูการสืบสานการสรางความรู ความเขาใจในศิลปวัฒนธรรม การปรับและประยุกตใชศิลปวัฒนธรรม 

4. กํากับติดตามใหมีการดําเนินงาน และประเมินความสําเร็จตามตัวบงชี้ของแผนดานศิลปวัฒนธรรม

และความเปนไทย และรายงานตอผูบริหารสถาบัน 

5. นําผลการประเมินไปปรบัปรุงแผนหรือกิจกรรมดานศิลปวัฒนธรรมและความเปนไทย 

6. เผยแพรกิจกรรมหรือการบริการดานศิลปวัฒนธรรมและความเปนไทยตอสาธารณชน 

7. มีผลงานการสรางแหลงเรียนรูหรือชุมชนตนแบบ หรือองคความรูหรือนวัตกรรมดานศิลปวัฒนธรรม

และความเปนไทยใหสอดรับกับสังคมสมัยใหม  

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 

162 
 



  
 

ตัวบงช้ีท่ี 4.2 ผลลัพธดานศิลปะและวัฒนธรรมไทย  

ชนิดของตัวบงช้ี ผลลัพธ 

คําอธิบายตัวบงช้ี 

 ผลลัพธของการจัดการดานศิลปวัฒนธรรมทําใหเกิดความภาคภูมิใจในความเปนไทยหรือสรางโอกาสและ

มูลคาเพ่ิมใหกับชุมชน สังคม และประเทศชาติ 
 

เกณฑมาตรฐาน : 

 จํานวนองคความรูดานศิลปวัฒนธรรมท่ีทําใหเกิดความภาคภูมิใจในความเปนไทย หรือสรางโอกาสและ

มูลคาเพ่ิม หรือนําไปใชประโยชนใหกับผูเรียน ครอบครัว ทองถ่ิน ชุมชน สังคม และประเทศชาติ มีการจัดทํา

ฐานขอมูลทางดานศิลปวัฒนธรรมท่ีกําหนดไวเปนคะแนนเต็ม 5 เทากับ 6 เรื่อง 
 

เกณฑการประเมิน 

 มีการจัดการดานศิลปวัฒนธรรมทําใหเกิดความภาคภูมิใจในความเปนไทยหรือสรางโอกาสและมูลคาเพ่ิม

ใหกับผูเรียน ครอบครัว ทองถ่ิน ชุมชน สังคม และประเทศชาติ 

 

 

หมายเหตุ 

 ตองมีเอกสารทางวิชาการท่ีแสดงถึงการไดมา การคนควาประวัติของภูมิปญญาทองถ่ินนั้นอยางเปนระบบ 

- 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 

 

มหาวิทยาลั ยตอง ใหความสํ า คัญกับการบริหารจัดการ  โดย มีสภามหาวิทยาลั ย ทําหน า ท่ี 

ในการกํากับดูแลการทํางานของสถาบันใหมีประสิทธิภาพ สถาบันจะตองบริหารจัดการดานตาง ๆ ใหมีคุณภาพ 

เชน ทรัพยากรบุคคล ระบบฐานขอมูล การบริหารความเสี่ยง การบริหารการเปลี่ยนแปลง การบริหารทรัพยากร

ท้ังหมด ฯลฯ เพ่ือสัมฤทธิผลตามเปาหมายท่ีกําหนดไวโดยใชหลักธรรมาภิบาล (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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ตัวบงช้ี 5.1 การจัดการเรียนรูแบบบูรณาการกับการทํางาน 

ชนิดของตัวบงช้ี กระบวนการ 

คําอธิบายตัวบงช้ี  

มหาวิทยาลัยมีหลักสูตรและการจัดการเรียนรูท่ีเนนการพัฒนาผูเรียนแบบบูรณาการกับการทํางาน 

เพ่ือใหมีคุณลักษณะอันพึงประสงค ตอบสนองยุทธศาสตรชาติและความตองการท่ีหลากหลายของประเทศ  ท้ังใน

ดานเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดลอม โดยการมีสวนรวมของชุมชน สังคม สถานประกอบการ ท้ังภาครัฐและ

ภาคเอกชน 

  

เกณฑมาตรฐาน 

1. มหาวิทยาลัยมีระบบและกลไกสงเสริมใหมีการจัดทําแผนจัดการเรียนรูแบบบูรณาการกับการทํางาน  

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 และเอกลักษณ

ของสถาบัน 

ชนิดของตัวบงช้ี กระบวนการ 

คําอธิบายตัวบงช้ี 

มหาวิทยาลัยมีพันธกิจหลัก คือ การเรียนการสอน การวิจัย การบริการทางวิชาการแกสังคม และการ

ทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม ในการดําเนินพันธกิจหลัก มหาวิทยาลัยจําเปนตองมีการจัดทําแผน 

เพื่อกําหนดทิศทางการพัฒนาและการดําเนินงานของคณะใหสอดคลองกับเปาหมาย ตลอดจนมีการบริหาร ท้ัง

ดานบุคลากร การเ งิน ความเสี่ยงและการประกันคุณภาพการศึกษา เ พ่ือสนับสนุนการดําเนินงาน 

ตามพันธกิจหลักใหบรรลุตามเปาหมายท่ีกําหนดไว เปนไปตามหลักธรรมาภิบาล คํานึงถึงความหลากหลายและ

ความเปนอิสระทางวิชาการ มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ยืดหยุน คลองตัว โปรงใสและตรวจสอบได 

 

เกณฑมาตรฐาน 

 1. พัฒนาแผนกลยุทธจากผลการวิเคราะห SWOT กับวิสัยทัศนของสถาบัน และพัฒนาไปสูแผนกลยุทธ

ทางการเงินและแผนปฏิบัติการประจําปตามกรอบเวลาเพ่ือใหบรรลุผลตามตัวบงชี้และเปาหมายของแผนกลยุทธ 

 2. การกํากับติดตามสงเสริมสนับสนุนใหทุกคณะดําเนินการวิเคราะหขอมูลทางการเงินท่ีประกอบไปดวย

ตนทุนตอหนวยในแตละหลักสูตร สัดสวนคาใชจายเพ่ือพัฒนานักศึกษา อาจารยบุคลากร การจัดการเรียนการสอน

อยางตอเนื่อง เพ่ือวิเคราะหความคุมคาของการบริหารหลักสูตร ประสิทธิภาพ ประสิทธิผลในการผลิตบัณฑิต และ

โอกาสในการแขงขัน 

 3. ดําเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ท่ีเปนผลจากการวิเคราะหและระบุปจจัยเสี่ยงท่ีเกิดจากปจจัย

ภายนอก หรือปจจัยท่ีไมสามารถควบคุมไดท่ีสงผลตอการดําเนินงานตามพันธกิจของสถาบันและใหระดับความ

เสี่ยงลดลงจากเดิม อยางนอย 1 เรื่อง 

 4. บริหารงานดวยหลักธรรมาภิบาลอยางครบถวนท้ัง 10 ประการท่ีอธิบายการดําเนินงานอยางชัดเจน 

 5. การกํากับติดตามสงเสริมสนับสนุนใหทุกหนวยงานในสถาบันมีการดําเนินการจัดการความรูตามระบบ 

 6. การกํากับติดตามผลการดําเนินงานตามแผนการบริหารและแผนพัฒนาบุคลากรสายวิชาการและสาย

สนับสนุน 

 7. การกํากับติดตามสงเสริมสนับสนนุใหทุกหนวยงานในสถาบันมีการดําเนินงานดานการประกันคุณภาพ

ภายในตามระบบและกลไกท่ีสถาบันกําหนด ประกอบดวย การควบคุมคุณภาพการตรวจสอบคุณภาพ และการ

ประเมินคุณภาพ 
 

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 ติดตามและสนับสนุน

การจั ดการ เ รี ยนการสอนในแต ล ะหลั กสู ตรของแต ละคณะให เป น ไป เกณฑม าตรฐ านหลั กสู ต ร  

เกณฑมาตรฐานท่ีเก่ียวของและกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ รวมท้ังมีผลการดําเนินงาน 

ในแตละพันธกิจ การบริหารจัดการอยูในระดับใด 

 

เกณฑการประเมิน 

คะแนนเฉลี่ยของผลการประเมินระดับคณะของทุกคณะ 

 

คะแนนท่ีได = 
 คะแนนเฉลี่ยของผลการประเมินระดับคณะของทุกคณะ 

 
 จํานวนคณะท้ังหมดในสถาบัน 

 

หมายเหตุ 

 คณะท่ีไดดํา เนินการตามระบบคุณภาพระบบอ่ืน ๆ ท่ีคณะกรรมการประกันคุณภาพภายใน

ระดับอุดมศึกษาเห็นชอบและมีการประเมินตามระบบดังกลาว ไมตองนําคะแนนผลการประเมินของคณะนั้นมา

คํานวณในตัวบงชี้นี้ แตตองรายงานผลในตัวบงชี้นี้ใหครบถวน 
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ตัวบงช้ี 5.4 ระบบกํากับการประกันคุณภาพหลักสูตรและคณะ 

ชนิดของตัวบงช้ี กระบวนการ 

คําอธิบายตัวบงช้ี    

มหาวิทยาลัยมีหนาท่ีในการกํากับการดําเนินการประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร ระดับคณะ 

และหนวยงานในสถาบัน โดยมีการดําเนินการตั้งแตการควบคุมคุณภาพ การติดตามตรวจสอบคุณภาพและการ

พัฒนาคุณภาพ การพัฒนาตัวบงชี้และเกณฑการประเมินจะมุงไปท่ีระบบการประกันคุณภาพการศึกษามากกวา

การประเมินคุณภาพเพ่ือใหสามารถสงเสริม สนับสนุน กํากับติดตามการดําเนินงานใหเปนไปตามท่ีกําหนด 

สะทอนการจัดการศึกษาอยางมีประสิทธิภาพ  

 

เกณฑมาตรฐาน 

 1. มีระบบและกลไกในการกํากับติดตามการดําเนินการประกันคุณภาพหลักสูตรและคณะใหเปนไปตาม

องคประกอบการประกันคุณภาพหลักสูตรและคณะ 

 2. มีคณะกรรมการกํากับติดตามการดําเนินงานใหเปนไปตามระบบท่ีกําหนดในขอ 1 และรายงานผลการ

ติดตามใหกรรมการระดับสถาบันเพ่ือพิจารณา 

 3. มีการจัดสรรทรัพยากรเพ่ือสนับสนุนการดําเนินงานของหลักสูตรและคณะ ใหเกิดผลตามองคประกอบ

การประกันคุณภาพหลักสูตรและคณะ 

 4. นําผลการประเมินคุณภาพหลักสูตรและคณะท่ีผานการพิจารณาของกรรมการระดับมหาวิทยาลัยเสนอ

สภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา 

 5. นําผลการประเมินและขอเสนอแนะจากสภามหาวิทยาลัยมาปรับปรุงหลักสูตรและการดําเนินงานของ

คณะใหมีคุณภาพดีข้ึนอยางตอเนื่อง 

 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 7 

แนวทางการวิเคราะหและสรุปผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 

  มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรีไดวางระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในของตนเองใหเหมาะสมกับ

บริบทและวิสัยทัศนของมหาวิทยาลัย โดยตองพิจารณาเกณฑมาตรฐานอุดมศึกษาท่ีเก่ียวของในระดับชาติดวย 

เพ่ือใหเปนไปตามเกณฑข้ันต่ําท่ีประเทศกําหนดและมุงสูเปาหมาย จุดเนน จุดเดน หรืออัตลักษณของมหาวิทยาลัย 

การวางระบบการประกันคุณภาพจะตองประกอบดวย การควบคุม การตรวจสอบ และการประเมินผล 

เพ่ือนําขอมูลไปปรับปรุงพัฒนาคุณภาพอยางตอเนื่องและยั่งยืน ดังนั้นระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายใน

ดังกลาวอยางนอยตองครอบคลุมระดับหลักสูตร ระดับคณะ และระดับมหาวิทยาลัย โดยมหาวิทยาลัยราชภัฏตอง

ควบคุมใหมีการดําเนินงานตามระบบคุณภาพท่ีกําหนด และมีการตรวจสอบระบบคุณภาพเปนระยะ ๆ  โดยท่ีมี

กลไกการดําเนินงานอยางชัดเจน เชน มีผูรับผิดชอบ/บริหาร/ท่ีเก่ียวของ/ผูมีสวนไดสวนเสีย มีสวนรวม เม่ือครบ

หนึ่งปการศึกษาก็ตองมีการประเมินผลการดําเนินงานตามระบบประกันคุณภาพดังกลาว เพ่ือนําไปปรับปรุงพัฒนา

ในปถัดไป โดยหนวยงานตนสังกัดท่ีรับผิดชอบจะดําเนินการติดตามตรวจสอบความกาวหนาของการปฏิบัติตาม

แผนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอยางนอยหนึ่งครั้งในทุกสามป และแจงผลใหสถานศึกษาทราบ รวมท้ังเปดเผย

ผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาตอสาธารณชน 

ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในท่ีคณะกรรมการจัดทํามาตรฐานการศึกษาของเครือขาย

มหาวิทยาลัยราชภัฏดานงานประกันคุณภาพการศึกษาจัดทําข้ึน เปนไปในทิศทางเดียวกับการประเมินเพ่ือการ

เผยแพรหลักสูตรท่ีมีคุณภาพและมาตรฐานตามท่ีประกาศไวในกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ 

พ.ศ.2552 ท้ังนี้ไดกําหนดใหรายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร (IQA ระดับหลักสูตร) 

และรายงานผลการดําเนินการของหลักสูตร (มคอ.7) 

สวนระบบการประกันคุณภาพการศึกาภายในระดับคณะ และระดับมหาวิทยาลัย ท่ีคณะกรรมการจัดทํา

มาตรฐานการศึกษาของเครือขายมหาวิทยาลัยราชภัฏดานงานประกันคุณภาพการศึกษาจัดทําข้ึน สอดคลองกับ

การประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตรและเชื่อมโยงกับการประกันคุณภาพภายนอกของสํานักงาน

คณะกรรมการการอุดมศึกษา และสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องคการมหาชน) 
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การสรุปผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายในแตละระดับ มีรายละเอียดดังนี้ 

1. ระดับหลักสูตร 

1.1 เกณฑการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ตามรูปแบบของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

( ส ก อ . )  มี อ ง ค ป ร ะ ก อ บ ใ น ก า ร ป ร ะ กั น คุ ณ ภ า พ ก า ร ศึ ก ษ า ภ า ย ใ น  6  อ ง ค ป ร ะ ก อ บ  ไ ด แ ก 

  องคประกอบท่ี 1 การกํากับมาตรฐาน 

องคประกอบท่ี 2 บัณฑิต 

องคประกอบท่ี 3 นักศึกษา    

องคประกอบท่ี 4 อาจารย 

องคประกอบท่ี 5 หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผูเรียน 

องคประกอบท่ี 6 สิง่สนับสนุนการเรียนรู 

องคประกอบท่ี 1 การกํากับมาตรฐานเปนองคประกอบท่ีตองดําเนิการใหเปนไปตามเกณฑมาตรฐาน

หลักสูตรกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติและเกณฑตางๆ ท่ีเก่ียวของ มี 1 ตัวบงชี้ จํานวนเกณฑ

ข้ึนอยูกับระดับปริญญา หากผลการดําเนินงานไมเปนไปตามเกณฑใดเกณฑหนึ่งถือวาหลักสูตรนั้น”ไมได

มาตรฐาน” และมีคาคะแนน “เปนศูนย” หากหลักสูตรนั้นมีผลการดําเนินงานผานทุกเกณฑถือวาเปนไปตาม

มาตรฐานท่ีกําหนด และจะมีการประเมินคะแนนคุณภาพของหลักสูตรในองคประกอบท่ี 2 – 6 ดังแสดงตามภาพ

ตอไปนี้ 

 

 

  

 

 

  

 

 

คะแนนรวมเฉลี่ย = คะแนนรวมของตัวบงชี้ 13 ตัวบงชี ้

 13 

 

ผลการประเมิน 

องค์เมินองค์ประกอบท่ี 2 - 6 

องค์ประกอบท่ี 1 

คะแนนระดบัหลกัสตูร = 0 

คะแนนระดับหลักสูตรเปนคะแนนเฉลี่ยของ 

ตัวบงช้ีในองคประกอบท่ี 2 - 6 

ไมผ่า่นองค์ประกอบท่ี 1 
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ซ่ึงการแปลผลจะเปนการอธิบายวา 

คะแนนระดับหลักสูตร = 0   หมายถึง    หลักสูตรไมไดมาตรฐาน 

คะแนนระดับหลักสูตร = 0.01 - 5.00 หมายถึง    หลักสูตรเปนไปตามมาตรฐาน และมีระดับคุณภาพ 

       คะแนนท่ีได ดังนี้ 

 

คะแนน ระดับคุณภาพ 

0.01 – 2.00 นอย 

2.01 – 3.00 ปานกลาง 

3.01 – 4.00 ด ี

4.01 – 5.00  ดีมาก 

  

     แมวาหลักสูตรไมผานองคประกอบท่ี 1 (การกํากับมาตรฐาน) ผูรับผิดชอบหลักสูตร/คณะ/มหาวิทยาลัย ตอง

ประเมินตัวบงชี้ขององคประอบท่ี 2 ถึงองคประกอบท่ี 6 ดวย เพ่ือใหทราบระดับการพัฒนาของหลักสูตรตนเอง 

โดยการวิเคราะหในรายละเอียดของปจจัยนําเขา กระบวนการ ผลลัพธ และรายองคประกอบโดยไมไดรายงาน

ระดับคะแนนเฉลี่ย เพ่ือเปนการวิเคราะหในเชิงคุณภาพในองคประกอบท่ี 2 ถึงองคประกอบท่ี 6 เก่ียวกับจุดเดน 

และจุดท่ีควรพัฒนา เพ่ือยกระดับคุณภาพของหลักสูตรตอไปแสดงดังตารางตอไปนี้ 

 

ตารางท่ี 7.1 องคประกอบคุณภาพ 6 ดาน และตัวบงชี้ท่ีใชประเมินคุณภาพการศึกษาภายในตามองคประกอบ

ระดับหลักสูตร 

องคประกอบที่ คะแนนผาน จํานวนตัว

บงชี ้
คะแนนการประเมินเฉลี่ย ผลการประเมิน 

I P O คะแนน

เฉลี่ย 

0.01-2.00 ระดับคุณภาพนอย 

2.01-3.00 ระดับคุณภาพปานกลาง 
3.01-4.00 ระดับคุณภาพดี 

4.01-5.00 ระดับคุณภาพดีมาก 

1 ผาน /  ไมผานมาตรฐาน  

2 

คะ
แน

นเ
ฉล

ี่ยข
อง

ทุก
ตัว

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 5 5   

ผลการประเมิน      

หมายเหตุ ตัวบงชี้ท่ี 3.3 และ 4.3 เปนผลลพัธของกระบวนการยอย 
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ตัวอยางรายงานผลการวิเคราะหจุดเดนและจุดท่ีควรพัฒนา องคประกอบท่ี 2 - องคประกอบท่ี 6 

จุดเดน 

1. 

2. 

จุดท่ีควรพัฒนา 

1. 

2. 

 

ตารางท่ี 7.2 มาตรฐานการศึกษา 5 ดาน และตัวบงชี้ท่ีใชประเมินคุณภาพการศึกษาภายในตามมาตรฐาน

การศึกษา ระดับหลักสูตร 

มาตรฐานที่ จํานวนตัวบงชี ้ คะแนนการประเมินเฉลี่ย ผลการประเมิน 

I P O คะแนน

เฉลี่ย 

0.01-2.00 ระดับคุณภาพนอย 

2.01-3.00 ระดับคุณภาพปานกลาง 
3.01-4.00 ระดับคุณภาพดี 

4.01-5.00 ระดับคุณภาพดีมาก 

1 9 - 3.1, 3.2, 5.1, 

5.3 6.1 

2 . 1 ,  2 . 2 

3.3,5.4 

  

2 4 4.2 4.1,5.2 4.3   

3 0 - - -   

4 0 - - -   

5 0 - - -   

รวม 13 1 7 5   

ผลการประเมิน      

 

ตัวอยางรายงานผลการวิเคราะหจุดเดนและจุดท่ีควรพัฒนา มาตรฐานท่ี 1 - มาตรฐานท่ี 5 

จุดเดน 

1. 

2. 

จุดท่ีควรพัฒนา 

1. 

2. 
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1.2 เกณฑการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ตามรูปแบบของ AUN – QA 
 

   มีเกณฑการพิจารณาจํานวน 11 ขอ แตละขอจะมีเกณฑการวัด 7 ระดับ และกอนการประเมินดวย

เกณฑ AUN – QA หลักสูตรจะตองประเมินองคประกอบ การกํากับมาตรฐาน ซ่ึงเปนองคประกอบท่ีตอง

ดําเนินการใหเปนไปตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตร กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ และเกณฑตาง 

ๆ ท่ีเก่ียวของมี 1 ตัวบงชี้ จํานวนเกณฑข้ึนอยูกับระดับปริญญา หากผลการดําเนินงานไมเปนไปตามเกณฑใด

เกณฑหนึ่งถือวาหลักสูตรนั้น “ไมไดมาตรฐาน” มีคาคะแนน  “เปนศูนย” หากหลักสูตรนั้นผลการดําเนินงานผาน

ทุกเกณฑถือวาเปนไปตามมาตรฐานท่ีกําหนด และจะมีการประเมินคะแนนคุณภาพของหลักสูตรตามเกณฑ AUN 

– QA ตอไป 

 

ตารางท่ี 7.3 เกณฑการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ตามรูปแบบของ AUN – QA 11 ขอ 

องคประกอบที่ จํานวนตัว

บงชี้ 
คะแนนการประเมินเฉลี่ย ผลการประเมิน 

I P O รวม 1 ไมเพียงพอตองปรับปรุงเรงดวน 
2 ไมเพียงพอจําเปนตองปรับปรุง 
3 ไมเพียงพอตองปรับปรุง 
4 เพียงพอตามความคาดหมาย 
5 ดีกวาความคาดหมาย 
6 ดีมากเปนแนวปฏิบัติที่ดีได 
7 ดีเย่ียมเทียบเทาระดับสากล 
 

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 - 1.1, 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 

-   

11 5 - - 1 1 . 1 ,  1 1 . 2 , 

11.3, 11.4, 11.5 
  

รวม 50 22 23 5   

ผลการประเมิน      
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ตัวอยางรายงานผลการวิเคราะหจุดเดนและจุดท่ีควรพัฒนา เกณฑ1 - เกณฑท่ี 11 

จุดเดน 

1. 

2. 

จุดท่ีควรพัฒนา 

1. 

2. 

 

  2. ระดับคณะ 

การประเมินระดับคณะจะสะทอนผลการดําเนินงานของผูบริหารคณะใน 4 พันธกิจ รวมท้ังระบบการ

บริหารจัดการของคณะดวย โดยแสดงเปนคาเฉลี่ยในแตละพันธกิจ นอกจากนั้นมีการวิเคราะหแยกเปนปจจัย

นําเขา กระบวนการ และผลลัพธดวย เพ่ือใหผูบริหารคณะไดนําไปใชเปนขอมูลในการปรับปรุงพัฒนา ดังตาราง

ตอไปนี้ 

 

 ตารางท่ี 7.4 องคประกอบคุณภาพ 5 ดาน และตัวบงชี้ท่ีใชประเมินคุณภาพการศึกษาภายในตามองคประกอบ

ระดับคณะ 

องคประกอบที ่ จํานวนตัวบงชี ้ คะแนนการประเมินเฉลี่ย ผลการประเมิน 

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 3 - 5.1, 5.2, 5.3 -   

รวม 19 3 10 6   

ผลการประเมิน      

หมายเหตุ  ตัวบงชี้ท่ี 1.1 เปนคาคะแนนเฉลี่ยของผลการประเมินระดับหลักสูตรทุกหลักสูตร 
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ตัวบงชี้ 4.2 อัตลักษณของมหาวิทยาลัย 

ตัวอยางรายงานผลการวิเคราะหจุดเดนและจุดท่ีควรพัฒนา องคประกอบท่ี 1 - องคประกอบท่ี 5 

จุดเดน 

1. 

2. 

จุดท่ีควรพัฒนา 

1. 

2. 

 

ตารางท่ี 7.5 มาตรฐานการศึกษาขอมหาวิทยาลัย 5 ดาน และตัวบงชี้ท่ีใชประเมินคุณภาพการศึกษาภายในตาม

มาตรฐานการศึกษาของมหาวิทยาลัย ระดับคณะ 

มาตรฐานที่ จํานวนตัวบงชี ้ คะแนนการประเมินเฉลี่ย ผลการประเมิน 

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 3 - 5.1, 5.2, 5.3 -   

รวม 19 3 10 6   

ผลการประเมิน      

  *อัตลักษณของมหาวิทยาลัย 

คณะควรวิเคราะหในเชิงคุณภาพเก่ียวกับจุดเดน และจุดท่ีควรพัฒนาในแตละมาตรฐานดวย         ตาม

ตัวอยางดังตอไปนี้ 

ตัวอยางรายงานผลการวิเคราะหจุดเดนและจุดท่ีควรพัฒนา มาตรฐานท่ี 1 – มาตรฐานท่ี 5 

จุดเดน 

1. 

2. 
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จุดท่ีควรพัฒนา 

1. 

2. 

 

3. ระดับมหาวิทยาลัย 

การประเมินระดับมหาวิทยาลัยจะสะทอนผลการดําเนิงานของผูบริหารมหาวิทยาลัยใน 4 พันธกิจ รวมท้ัง

ระบบการบริหารจัดการของมหาวิทยาลัยดวย โดยแสดงเปนคาเฉลี่ยในแตละพันธกิจ นอกจากนั้นมีการวิเคราะห

แยกเปนปจจัยนําเขา กระบวนการ และผลลัพธดวย เพ่ือใหผูบริหารมหาวิทยาลัยไดนําไปใชเปนขอมูลในการ

ปรับปรุงพัฒนา ดังตารางตอไปนี้ 

 

 ตารางท่ี 7.6 องคประกอบคุณภาพ 5 ดาน และตัวบงชี้ท่ีใชประเมินคุณภาพการศึกษาในตามองคประกอบระดับ

มหาวิทยาลัย 

องคประกอบที่ จํานวนตัวบงชี ้ คะแนนการประเมินเฉลี่ย ผลการประเมิน 

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 มาตรฐานการศึกษาของมหาวิทยาลัย 5 ดาน และตัวบงชี้ท่ีใชประเมินคุณภาพการศึกษาภายในตาม

มาตรฐานการศึกษาของมหาวิทยาลัย ระดับมหาวิทยาลัย 

มาตรฐานที่ จํานวนตัวบงชี ้ คะแนนการประเมินเฉลี่ย ผลการประเมิน 

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 

 มหาวิทยาลัยควรวิเคราะหในเชิงคุณภาพเก่ียวกับจุดเดน และจุดท่ีควรพัฒนาในแตละมาตรฐานดวยตาม

ตัวอยางดังตอไปนี้ 

ตัวอยางรายงานผลการวิเคราะหจุดเดนและจุดท่ีควรพัฒนา มาตรฐานท่ี 1 -  มาตรฐานท่ี 5 

จุดเดน 

1. 

2. 

จุดท่ีควรพัฒนา 

1. 

2. 
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แนวทางในการประเมินตัวบงช้ีท่ี 3.1 

การรับนักศึกษา 

1 การกําหนดเปาหมายจํานวนรับนักศึกษาคํานึงความตองการของตลาดแรงงาน และสภาพความพรอมของ

อาจารยประจําท่ีมีอยู (ควบคุมอัตราสวนอาจารยตอนักศึกษาใหเปนไปตามเกณฑ) 

2 เกณฑการรับนักศึกษาท่ีประกาศรับสะทอนคุณภาพของนักศึกษาท่ีเหมาะสมกับหลักสูตรท่ีเปดสอน และ

สอดคลองกับระดับของหลักสูตร ประเภทหลักสูตร ปรัชญา วิสัยทัศนของมหาวิทยาลัย และหลกัสูตร 

ผลลัพธการเรียนรูท่ีกําหนดในหลักสูตร (เชน GPA ความรูพ้ืนฐานสาขา ภาษาตางประเทศ 

คุณสมบัติเฉพาะอ่ืนๆฯลฯ) 

3 เกณฑท่ีใชในการคัดเลือกนักศึกษา กระบวนการรับนักศึกษา และเครื่องมือหรือขอมูลท่ีใชในการคัดเลือกมี

ความเหมาะสมเชื่อถือได โปรงใส เปดเผย และเปนธรรมกับนักศึกษาท่ีสมัครเขาเรียน 

4 นักศึกษาท่ีรับเขามาเรียนในหลักสูตรมีคุณสมบัติและศักยภาพในการเรียนจนจนสําเร็จการศึกษาตาม

ระยะเวลาท่ีหลักสูตร มีคุณสมบัติข้ันตนท้ังความรูพ้ืนฐานหรือประสบการณท่ีจําเปนตอการเรียนใน

หลักสูตร ใฝรู ใฝเรียน มีความพรอมดานสุขภาพและจิต มีเวลาเรียนเพียงพอ  

5 ในกรณีท่ีนักศึกษามีคุณสมบัติไมครบถวนตามเกณฑท่ีกําหนดในประกาศรับ และมีการรับเขาศึกษาแบบมี

เง่ือนไข นักศึกษาไดรับการเตรียมความพรอมทางการเรียนหรือไดรับการพัฒนาจนมีคุณสมบัติ ครบผาน

เกณฑข้ันต่ํา เพ่ือใหสามารถเรียนในหลักสูตรไดจนสําเร็จการศึกษา 

6 การกําหนดคุณสมบัติในการรับเขาของผูสมัครในหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาใหสูงกวาคุณสมบัติของการ

รับเขาศึกษาในหลักสูตรระดับปริญญาตรี โดยเฉพาะความสามารถดานภาษาตางประเทศ และคุณสมบัติ

พ้ืนฐานท่ีนําไปสูการพัฒนาศักยภาพการวิจัย 

7 กระบวนการคัดเลือกระดับบัณฑิตศึกษามีความเขมงวดเพ่ือใหไดนักศึกษาท่ีมีศักยภาพในการเรียนรูดวย

ตนเอง (พิจารณาจากอัตราสวนนักศึกษาท่ีรับเขาตอผูสมัคร) 

  

แนวทางในการประเมินตัวบงช้ีท่ี 3.2 

การควบคุมดูแลการใหคําปรึกษาวิชาการและแนะแนวแกนักศึกษา 

1 การจัดระบบการดูแลนักศึกษาของอาจารยท่ีปรึกษา มีการควบคุมกํากับใหจํานวนนักศึกษาตออาจารยท่ี

ปรึกษาเปนไปตามเกณฑท่ีกําหนด 

2 อาจารยท่ีปรึกษาวิชาการมีเวลาใหการดูแลนักศึกษา (ผลประเมินจากนักศึกษา) 

3  การแนะนําการลงทะเบียนเรียนโดยคํานึงถึงความตองการ ความสนใจ และศักยภาพของนักศึกษา 

4 การจัดเก็บขอมูลเพ่ือการเรียนรูจักนักศึกษา การแลกเปลี่ยนขอมูลนักศึกษาในกลุมอาจารยผูสอนเพ่ือการ

พัฒนาศึกษา (ผลการเรียน ลักษณะนักศึกษา จุดแข็งจุดออน) 

5 อาจารยท่ีปรึกษาใหความชวยเหลือนักศึกษาท่ีมีปญหาทางการเรียนหรือตองการความชวยเหลือดานอ่ืน ๆ 
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6 การจัดการความเสี่ยงดานนักศึกษา (มีขอมูลนักศึกษาท่ีมีผลการเรียนต่ํา มีความเสี่ยงท่ีจะออกกลางคัน 

หรือสําเร็จการศึกษาชา ฯลฯ) 

7 ชองทางการติดตอสื่อสารระหวางนักศึกษาและอาจารยท่ีปรึกษา 

8 บัณฑิตศึกษา การกําหนดเวลาใหคําปรึกษาการเรียนในวิชาของอาจารยผูสอนและผูใหคําปรึกษาการทํา

วิทยานิพนธท่ีเพียงพอ 

กิจกรรมการพัฒนาศักยภาพของนักศึกษาและการเสริมสรางทักษะการเรียนรูในศตวรรษท่ี 21 

9 มหาวิทยาลัยจัดงบประมาณ ทรัพยากรท่ีเสริมการจัดบริการแกนักศึกษาเพียงพอ และครอบคลุมทุก

ประเภทกิจกรรม 

10 บุคลากรท่ีเก่ียวของกับการจัดกิจกรรมนักศึกษาตองมีความรูความสามารถในการจัดกิจกรรมท่ีเสนอความ

ตองการของนักศึกษา 

11 การจัดกิจกรรมนักศึกษาตองสงผลตอการพัฒนาคุณลักษณะท่ีพึงประสงคของหลักสูตร 

12 การจัดกิจกรรมการพัฒนานักศึกษาครอบคลุมกิจกรรมการเสริมสรางความยึดม่ันผูกพันกับความเปน

พลเมือง (civic engagement) กิจกรรมสันทนาการ ศิลปะและวัฒนธรรม ฯลฯ 

13  การจัดกิจกรรมการพัฒนานักศึกษาตองชวยเสริมสรางทักษะการเรียนรูในศตวรรษท่ี 21 เชน ICT 

literacy, scientific literacy, media literacy, health literacy, life skill, career skills 

14 การเปดโอกาสใหนักศึกษามีอิสระในการจัดกิจกรรมนักศึกษาโดยการสนับสนุนของมหาวิทยาลัย 

15 การสนับสนุนทุนการศึกษา ชวยเหลือนักศึกษาท่ีมีโอกาสทางการศึกษาจํากัด 

16 หากมีการรับนักศึกษาท่ีมีวัตถุประสงคพิเศษ เชน นักกีฬา ตองมีกลไกการดูแลนักศึกษาไดรับการพัฒนาให

ไดสาระความรูทักษะ ท่ีสอดคลองกับเปาหมายการเรียนรูท่ีเปนมาตรฐานเดียวกัน 

17 การสรางเครือขายระหวางสถาบันภายในประเทศและตางประเทศ มี visiting professors ท่ีมาชวยสอน

หรือใหประสบการณแกนักศึกษา และการสงเสริมนักศึกษาไปแลกเปลี่ยนเรียนรูในตางประเทศ 

 

แนวทางในการประเมินตัวบงช้ีท่ี 3.3 

1 อัตราคงอยูของนักศึกษาในหลักสูตร 

2 อัตราการสําเร็จการศึกษาตามระยะเวลาของหลักสูตร 

3 ความพึงพอใจของนักศึกษาตอหลักสูตรและการรองเรียนของนักศึกษา 

4 บัณฑิตศึกษา นักศึกษามีความรู ทักษะการแสวงหาความรู การสรางความรูดวยตัวเอง มีศักยภาพการวิจัย

ท่ีแสดงออกถึงการผลิตและเผยแพรความรูจากกระบวนการวิจัยของตนเอง 

 

 

 

181 
 



  
 

แนวทางในการประเมินตัวบงช้ีท่ี 4.1 

1 การวางแผนระยะยาวดานอัตรากําลังอาจารยใหเปนไปตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตร 

2 การมีระบบการรับอาจารยใหมมีความรูความสามารถและความเชี่ยวชาญ รวมท้ังมีการพัฒนาอาจารยท่ีมี

อยูเดิมอยางตอเนื่อง เพ่ือใหหลักสูตรมีความเขมแข็ง อาจารยในหลักสูตรสามารถสงเสริมการทํางานตาม

ความชํานาญของแตละคนไดอยางมีประสิทธิภาพ 

3 อาจารยประจําหลักสูตรตองมีวุฒิการศึกษา ตําแหนงทางวิชาการ และประสบการณในจํานวนท่ีไมต่ํากวา

ตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรท่ีกําหนดโดย สกอ. 

ระบบการบริหารอาจารย 

4 มหาวิทยาลัยตองมีการจัดสรร หรือจัดหางบประมาณในการพัฒนาอาจารยใหมีคุณวุฒิ ตําแหนงทาง

วิชาการตามเปาหมายท่ีกําหนด 

5 ผูบริหารมหาวิทยาลัยหรือหนวยงานท่ีดูแลการบริหารจัดการหลักสูตรตองมีการวางแผนระยะยาวดาน

อัตรากําลังดานอาจารยใหเปนไปตามเกณฑมาตรฐานการอุดมศึกษา ตองมีแผนบริหารอาจารยประจํา

หลักสูตรโดยการมีสวนรวมของทีมบริหารระดับคณะ (คณะกรรมการประจําคณะ) 

6 มหาวิทยาลัยมีระบบและกลไกการบริหารกําลังคนท่ีมีประสิทธิภาพ สามารถรักษาอาจารยท่ีมีศักยภาพ

ใหคงอยูกับมหาวิทยาลัย ลดอัตราการลาออก หรือการยายงาน แผนบริหารหลักสูตรควรประกอบดวย 

แผนอัตรากําลัง แผนการสรรหาและรับอาจารยใหม แผนธํารงรักษา แผนการหาตําแหนงทดแทนกรณี

ลาไปศึกษาตอ/เกษียณอายุ อ่ืน ๆ ตามบริบท 

7  ในกรณีท่ีปริมาณและคุณภาพอาจารยยังไมเปนไปตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรกําหนด มหาวิทยาลัย

ตองมีการบริหารจัดการเพ่ือทรัพยากรบุคคลเพ่ือทดแทนขอจํากัดอยางเปนระบบ 

8 มีแผนบริหารความเสี่ยงดานการบริหาร กรณีมีอาจารยเกิน กรณีอาจารยขาดแคลน กรณีมีอาจารย

สมดุลกับภาระงานเพ่ือใหอาจารยคงอยู และมีแผนบริหารความเสี่ยง ดานจรรยาบรรณท่ีเก่ียวกับการ

จัดการเรียนการสอนและการประเมินผลนักศึกษา 

9 การกําหนดบทบาทหนาท่ีและความรับผิดชอบของอาจารยประจําหลักสูตรอยางชัดเจน 

10 การมอบหมายภาระหนาท่ีใหเหมาะสมกับคุณวุฒิ ความรู ความสามารถ และประสบการณ 

11 ระบบการกําหนดภาระงานและแรงจูงใจในการสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน 

12 ระเบียนท่ีโปรงใสชัดเจนการบริหารอาจารยประจําหลักสูตร 

13 ระบบในการเลิกจางและการเกษียณอายุอยางชัดเจน 

14 ระบบการยกยองและธํารงรักษาอยางมีสิทธิภาพ 

ระบบการสงเสริมพัฒนาอาจารย 

15 มหาวิทยาลัยใหโอกาสอาจารยทุกคนไดพัฒนาตนเองใหมีคุณภาพมาตรฐานทางวิชาชีพอยางตอเนื่อง 

16 การจดัสรรงประมาณการพัฒนาศักยภาพอาจารยใหเปนไปตามมาตรฐานและมีศักยภาพท่ีสูงข้ึนเพ่ือ

สงผลคุณภาพของบัณฑิต 
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17 การควบคุม กํากับ สงเสริมใหอาจารยพัฒนาตนเองในการสรางผลงานทางวิชาการอยางตอเนื่อง 

18 การเสริมสรางบรรยากาศทางวิชาการระหวางอาจารยท้ังในและระหวางหลักสูตร 

19 การสงเสริมการทําวิจัยเพ่ือพัฒนานักศึกษาของอาจารย (ประเมินจากจํานวนอาจารยท่ีมีการทําวิจัยเพ่ือ

พัฒนาการเรียนการสอน) 

20 การประเมินการสอนของอาจารย และนําผลมาใชในการสงเสริมพัฒนาความสามารถดานการสอนของ

อาจารย 

21 อาจารยอาวุโส หรืออาจารยท่ีมีเทคนิคการสอนดีเดน มีการถายทอดประสบการณสูอาจารยในสาขา/

หลักสูตร 

22 บัณฑิตศึกษา ใหความสําคัญกับการจัดหาอาจารยหรือพัฒนาอาจารยใหมีคุณสมบัติท่ีสูงกวากําลังคนใน

หลักสูตรปริญญาตรี โดยเฉพาะคุณสมบัติของอาจารยท่ีตองเนนทักษะความสามารถดานการวิจัย

นอกเหนือจากความรูความสามารถดานการสอน 

 

แนวทางในการประเมินตัวบงช้ีท่ี 4.3 

ผลท่ีเกิดกับอาจารย 

1 อัตราการคงอยูของอาจารยประจําหลักสูตร 

2 ความพึงพอใจของอาจารยประจําหลักสูตรตอการบริหารจัดการหลักสูตร 

3 จํานวนอาจารยเพียงพอในการจัดการเรียนการสอนตามมาตรฐานหลักสูตร 

 

แนวทางในการประเมินตัวบงช้ีท่ี 5.1 

สาระของรายวิชาในหลักสูตร 

1 หลักสูตรมีการกําหนดสาระวิชาทางทฤษฎี และการปฏิบัติท่ีชวยสรางโอกาสการพัฒนาความรู ทักษะผาน

การเรียนการสอนท่ีมีประสิทธิภาพ 

2 เนื้อหาของหลักสูตรในแตละรายวิชามีการปรับปรุงใหทันสมัยตลอดเวลา มีการเปดวิชาใหมใหนักศึกษาได

เรียน 

3 หลักสูตรแสดงผลลัพธการเรียนรูท่ีชัดเจน ทันสมัย สอดคลองกับความกาวหนาทางวิชาการและความ

ตองการของผูใชบัณฑิต 

4 คําอธิบายรายวิชามีเนื้อหาท่ีเหมาะสมกับชื่อวิชา จํานวนหนวยกิต และมีเนื้อหาท่ีครอบคลุมกวางขวาง

ครบถวนในสิ่งท่ีควรเรียน มีความลึกในวิชาเอกหรือท่ีเปนจุดเนน มีความตอเนื่องเชื่อมโยง สัมพันธกัน

ระหวางวิชา และมีการสังเคราะหการเรียนรู 

5 เนื้อหาท่ีกําหนดในรายวิชาไมมีความซํ้าซอน กลุมรายวิชามีความตอเนื่องสัมพันธกัน เหมาะสมกับระดับ

การศึกษาของหลักสูตร 
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6 ผลลัพธการเรียนรูของผูเรียนตรงกับผลลัพธการเรียนรูท่ีกําหนดรายวิชาและหลักสูตร 

7 การจัดการเรียนการสอนครอบคลุมสาระเนื้อหาท่ีกําหนดในคําอธิบายรายวิชาครบถวน 

8 การเปดรายวิชามีลําดับกอนหลังท่ีเหมาะสม เอ้ือใหนักศึกษามีพ้ืนฐานความรูในการเรียนวิชาตอยอด 

9 การเปดรายวิชาเปนไปตามขอกําหนดของหลักสูตรเพ่ือใหนักศึกษาสําเร็จไดทันตามเวลาท่ีกําหนดใน

หลักสูตร 

10 การเปดรายวิชาเลือกสนองความตองการของนักศึกษา ทันสมัย และเปนท่ีตองการของตลาดแรงงาน 

11 การจัดรายวิชาในหลกัสูตรแกนักศึกษาท่ีเรียนในมหาวิทยาลัยหรือนอกมหาวิทยาลัย การศึกษาปกติ หรือ

การศึกษาทางไกลมีการควบคุมใหนักศึกษาไดเนื้อหาสาระ เปาหมายการเรียนรู วิธีการจัดการเรียนการ

สอนการประเมินท่ีเปนมาตรฐานเดียวกัน 

ปริญญาตรี 

12 การจัดรายวิชาท่ีเนนเนื้อหาความรูและทฤษฎี การปฏิบัติในเนื้อหาสาระของสาขาวิชาท่ีเปนจุดเนน วิชา

การศึกษาท่ัวไปท่ีสรางความเปนมนุษยท่ีเตรียมนักศึกษาออกสูโลกแหงการดํารงชีวิต 

13 หากมีการโอนหนวยกิต ตองใหความสําคัญกับการเทียบวิชารับโอนท่ีตองมีการเรียนในเนื้อหาสาระท่ี

กําหนดในรายวิชาของหลักสูตรอยางครอบคุม ครบถวน 

บัณฑิตศึกษา (ประเด็นเพ่ิมเติม) 

14 เนื้อหาสาระของรายวิชาเนนความรู ทฤษฎีในสาขาท่ีเก่ียวของท่ีมีความท่ีซับซอน ท่ีจุดเนน 

15 การควบคุมกํากับหัวขอวิทยานิพนธ/สาระนิพนธท่ีอนุมัติเปนประเด็นวิจัยรวมสมัย/สนองความตองการ

ของสังคม 

16 หัวขอวิทยานิพนธเปนประเด็นวิจัยท่ีเหมาะสมกับปรัชญา วิสัยทัศนของหลักสูตร และสอดคลองกับระดับ

ของหลักสูตร 

17 หัวขอวิทยานิพนธระดับปริญญาเอก มีความซับซอนและลึกซ้ึงและใหองคความรูใหมมากกวาระดับ

ปริญญาโท 

 

แนวทางในการประเมินตัวบงช้ีท่ี 5.2 

การวางระบบผูสอน 

1 ผูสอนมีคุณสมบัติเหมาะสมกับรายวิชาท่ีสอน มีความรูและความชํานาญในเนื้อหาวิชาท่ีสอน (คํานึงถึง

สาขาวิชา ประสบการณทํางาน ผลงานวิชาการของผูสอน) 

2 หลักสูตรกําหนดผูสอนใหนักศึกษาไดเรียนจากผูสอนท่ีมีความชํานาญหลากหลาย เพ่ือใหมีโอกาสไดรับการ

พัฒนามุมมองหรือความคิดจากผูสอนหลากหลายความรูและประสบการณ (ในแตละหลักสูตร นักศึกษา

ควรไดเรียนกับอาจารยผูสอนคนเดิมไมเกิน 3 วิชา) 

3 มีการกํากับมาตรฐานการทําประมวลการสอน (มคอ.3 และ มคอ.4) ของอาจารยใหทันสมัยในดานเนื้อหา 
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กิจกรรมการเรยีน การวัดและประเมินผลเหมาะสม 

4 การกํากับใหอาจารยทุกคนตองมีการทําประมวลการสอนรายวิชา (มคอ.3 และ มคอ.4) ทุกรายวิชาแจก

นักศึกษาและมีการกํากับใหดําเนินการสอนตามประมวลการสอนรายวิชา 

5 นักศึกษาท่ีเรียนในและนอกมหาวิทยาลัย หรือระบบปกติ/ระบบทางไกล ตองไดรับการสอนจากอาจารยท่ี

มีคุณสมบัติท่ีคุณภาพมาตรฐานเดียวกัน มีโอกาสท่ีจะมีปฏิบัติสัมพันธกับอาจารยผูสอนรายวิชา 

6 หากมีการกําหนดใหมี TA, RA ชวยสอน ตองไดรับการฝกอบรม การใหคําแนะนํา และการปรับปรุงพัฒนา

ใหมีความสามารถในการปฏิบัติงานชวยเหลือนักศึกษาอยางเหมาะสม 

บัณฑิตศึกษา (ประเด็นเพ่ิมเติม) 

7 หลักสูตรตองมีอาจารยเต็มเวลาในปริมาณท่ีเพียงพอ มีคุณสมบัติดานความรู ประสบการณ เวลาในการให

คําปรึกษาและการพัฒนานักศึกษา 

8 การแตงตั้งอาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ/สาระนิพนธ คํานึงถึงคุณสมบัติของอาจารยท่ีปรึกษาท่ีเหมาะสม

กับหัวขอวิทยานิพนธท่ีอนุมัติ โดยเฉพาะความรูและความเชี่ยวชาญในหัวขอวิจัยท่ีจะควบคุมการทํา

วิทยานิพนธของนักศึกษาและเหมาะสมกับลักษณะนักศึกษา 

9 มีการควบคุมกํากับจํานวนนักศึกษาตออาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ เปนไปตามหลักเกณฑท่ี สกอ.กําหนด 

10 มีการกํากับใหอาจารยพิเศษท่ีมาทําหนาท่ีอาจารยท่ีปรึกษามีการผลิตผลงานวิชาการอยางตอเนื่อง 

กระบวนการเรียนการสอน 

11 การควบคุมการจัดการเรียนการสอนในวิชาท่ีมีหลายกลุมเรียนใหไดมาตรฐานเดียวกัน 

12 การสงเสริมใหอาจารยใชวิธีการสอนใหมๆ ท่ีพัฒนาทักษะการเรียนรูของนักศึกษา 

13 การจัดการเรียนการสอนท่ีหลากหลาย เนนทฤษฎีและการปฏิบัติ การเรียนรูจากผูทรงคุณวุฒิภายนอก/

ผูประกอบการการศึกษาดูงาน ฯลฯ 

14 การจัดกิจกรรมการเตรียมความพรอมทางการเรียนแกนักศึกษา (เชน ความรูพ้ืนฐานท่ีจําเปนตองมีกอน

เขาโปรแกรมภาษาอังกฤษ ฯลฯ) 

15  การจัดกิจกรรมพัฒนาและเพ่ิมศักยภาพนักศึกษาระหวางเรียนเพ่ือเติมประสบการณการเรียนรู/การ

ทํางาน/การประกอบอาชีพ 

16 การสงเสริมความสามารถพิเศษ คุณลักษณะท่ีเอ้ือตอการทํางาน (ความรับผิดชอบ ทักษะการสื่อสารการ

พูด ฟง อาน เรียนทักษะ ICT ทักษะการแกปญหา ฯลฯ) ดวยวิธีการหลายชองทาง เชน การสงเสริมการ

เรียนรูดวยเทคโนโลยีสื่อสาร เครือขายทางสังคม online learning 

17 การเตรียมความพรอมดานการทํางาน/การประกอบอาชีพ (กลไกการชวยเหลือดานการหางานทํา/การ

เผยแพรผลงาน) 

18 การสอนแบบเนนการปฏิบัติ การเรียนรูจากผูทรงคุณวุฒิภายนอก/ผูประกอบการ การศึกษาดูงาน 

19  มีการควบคุมมาตรฐานของแหลงฝกประสบการณวิชาชีพ 

20 การใชสื่อเทคโนโลยีเพ่ือสงเสริมความรูและทักษะการเรียนรูท่ีมีประสิทธิภาพ เชน online learning 
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21 การสงเสริมการทําวิจัยเพ่ือพัฒนานักศึกษาของอาจารย (ประเมินจากจํานวนอาจารยท่ีมีการทําวิจัยเพ่ือ

พัฒนาการเรียนการสอน) 

22 มีการประมินการสอนของอาจารย และนําผลมาใหในการสงเสริมพัฒนาความสามารถดานการสอนของ

อาจารย 

23 อาจารยอาวุโส หรืออาจารยท่ีมีเทคนิคการสอนดีเดน มีการถายทอดประสบการณสูอาจารยในสาขา/

หลักสูตร 

24 การควบคุมกํากับกระบวนการจัดการเรียนการสอนและการประเมินนักศึกษา 

ปริญญาตรี (ประเด็นเพ่ิมเติม) 

25 การนํากระบวนการบรกิารทางวิชาการเขามามีสวนรวมการจัดการเรียนการสอนและสงผลตอการเรียนรู

ของนักศึกษา 

26 การนํากระบวนการวิจัยมาใชในการเรียนการสอนและสงผลตอการเรียนรูของนักศึกษา 

27 การแตงตั้งอาจารยท่ีปรึกษาโครงการ (senior project) เหมาะสมกับประเด็นท่ีนักศึกษาสนใจ (ถามี) 

28 ระบบการกํากับติดตามความกาวหนาในการทําโครงงาน (senior project) ของอาจารยท่ีปรึกษา  

(ถามี) 

29 มีระบบการคัดเลือกสถานประกอบการท่ีจะใหนักศึกษาเขาไปปฏิบัติงานสหกิจศึกษา 

30 มีระบบการติดตามและการประเมินผลการปฏิบัติงานของนักศึกษาสหกิจศึกษา โดยมีสวนรวมของ

สถานศึกษาและสถานประกอบการ 

บัณฑิตศึกษา (ประเด็นเพ่ิมเติม) 

31 การสงเสริมใหอาจารยใชวิธีการสอนใหมๆ ท่ีพัฒนาทักษะการเรียนรูของนักศึกษา โดยเฉพาะการสอนท่ี

เนนปญหาเปนฐานการสอนโดยใชการวิจัยเปนพ้ืนฐาน 

32 มีระบบกํากับการทํางานของอาจารยผูสอนท่ีเอ้ือประโยชนตอนักศึกษาเต็มท่ีใหความสําคัญกับพฤติกรรม

การปฏิบัติงานของอาจารยในการใหคําปรึกษาแกนักศึกษาตามจรรยาบรรณของอาจารย 

33 มีระบบการกํากับติดตามความกาวหนาในการทําวิทยานิพนธ/สาระนิพนธของนักศึกษา เพ่ือใหนักศึกษา

สําเร็จการศึกษาไดทันตามระยะเวลาท่ีกําหนด 

34 หัวของานวิจัยของนักศึกษาสอดคลองหรือสัมพันธกับความเชี่ยวชาญของอาจารยท่ีปรึกษา 

35 มีระบบและมีการติดตามความกาวหนาของการทําวิทยานิพนธของนักศึกษาแตละคนอยางนอยหนึ่งครั้ง

ตอภาคการศึกษา 

36 มีฐานขอมูลงานวิจัยออนไลนท่ีเก่ียวของนักศึกษาสามารถเขาใชงานไดอยางสะดวก 

37 มีการใหความรูและระดับชั้นความสําคัญในการตีพิมพเผยแพรผลงานวิจัยในวารสารวิชาการตาม

ฐานขอมูลท่ี สกอ. รับรองและการจดสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตร 

38 มีการใหความรูเก่ียวกับจรรยาบรรณนักวิจัย ปญหาการคัดลอกผลงานวิจัยและปญหาของวารสารท่ีไมมี

คุณภาพ 
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39 การชี้แนะแหลงทุนสนับสนุนการทําวิทยานิพนธและสงเสริมใหนักศึกษาจัดทําขอเสนอโครงการท่ีมีโอกาส

ไดรับทุนสนับสนุน 

40 การสรางเครือขายระหวางมหาวิทยาลัยภายในประเทศและตางประเทศ มี Visiting Professors ท่ีมาชวย

สอนหรือใหประสบการณแกนักศึกษา และการสงนักศึกษาไปแลกเปลี่ยนเรียนรูในตางประเทศ 

 

แนวทางในการประเมินตัวบงช้ีท่ี 5.3 

1 การกําหนดเกณฑการประเมินใหนักศึกษามีสวนรวม 

2 น้ําหนักขององคประกอบในการประเมินสอดคลองกับจุดเนนของรายวิชา (วิชาทฤษฎี  ปฏิบัติ สัมมนา 

ฯลฯ) 

3 การประเมินผลการเรยีนรูของโดยการใชการประเมินตามสภาพจริง (เครื่องมือประเมินมีความหลากหลาย 

เชน ขอสอบปรนัย อัตนัย การบาน รายงานท่ีมอบหมาย การสอบปากเปลา การสังเกตพฤติกรรม

นักศึกษาการวัดทักษะการปฏิบัติงาน ฯลฯ เครื่องมือประเมินสะทอนสภาพการปฏิบัติงานจริงในการ

ประกอบอาชีพ) 

4 การกํากับใหมีการพัฒนาและตรวจสอบเครื่องมือประเมินนักศึกษาท่ีเหมาะสมกับวิชาการและผลลัพธการ

เรียนรู 

5 การวิเคราะห/ตรวจสอบคุณภาพ/ปรับปรุงพัฒนาเครื่องมือท่ีใชในการประเมินคุณภาพนักศึกษา      (มี

การวิพากษขอสอบ ปรับปรุงขอสอบ สรางขอสอบใหมๆ เสมอ มีคลังขอสอบ ขอสอบหรือเครื่องมือ

ประเมินสามารถวัดความรูและการคิดข้ันสูงไดเครื่องมือประเมินสะทอนความสามารถในการปฏิบัติงานได

จริงในโลกแหงการทํางาน) 

6 การควบคุมการประเมินผลการเรียนในรายวิชาท่ีมีหลายกลุมเรียนใหไดมาตรฐานเดียวกัน 

7 การตัดเกรดและแจงใหนักศึกษารับรูชัดเจน (กําหนดเกณฑการประเมิน/การตัดเกรดชัดเจน สอดคลองกับ

เกณฑท่ีนักศึกษามีสวนรวม หรือรับรูรวมกันตั้งแตแรก มีขอมูลหลักฐานหรือท่ีมาของคะแนนท่ีใชในการตัด

เกรดชัดเจน การกระจายของเกรด สะทอนความสามารถท่ีแทจริงของนักศึกษาและลักษณะของรายวิชา) 

8 การสงเสริมการสอบ exit  exam  ตามมาตรฐาน TQF 

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

7 

บัณฑิตศึกษา (ประเด็นเพ่ิมเติม) 

10 การกําหนดเกณฑการประเมินชัดเจน มีตัวบงชี้คุณภาพของรายงานวิทยานิพนธและการสอบปองกัน 

ชัดเจน 

11 ขอมูลท่ีรองรับการประเมินท่ีมาโปรงใส ตรวจสอบ และสะทอนระดับคุณภาพของวิทยานิพนธ สารนิพนธ

ได 

12 วิทยานิพนธท่ีมีคุณภาพระดับดีมาก มีประเด็นวิจัยท่ีสะทอนความคิดริเริ่ม รวมสมัย มีการออกแบบการ
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วิจัยท่ีเหมาะสม เปนตัวอยางของผลงานท่ีมีคุณภาพ มีการเผยแพรในรูปแบบ/วารสารซ่ึงเปนท่ียอมรับใน

สาขาวิชาชีพหรือรับรองโดย สกอ. 

 

 

แนวทางในการประเมินตัวบงช้ีท่ี 5.4  

ผลการดําเนินงานหลักสูตรตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ 

1 อาจารยประจําหลักสูตรอยางนอยรอยละ 80 มีสวนรวมในการประชุมเพ่ือวางแผน ติดตาม และทบทวน

การดําเนินงานหลักสูตร 

2 มีรายละเอียดของหลักสูตรตามแบบ มคอ.2 ท่ีสอดคลองกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแหงชาติ หรือมาตรฐาน

คุณวุฒิสาขา/ สาขาวิชา (ถามี) 

3 มีรายละเอียดของรายวิชา และรายละเอียดของประสบการณภาคสนาม (ถามี) ตามแบบ มคอ.3 และมคอ.

4 อยางนอยกอนการเปดสอนในแตละภาคการศึกษาใหครบทุกรายวิชา 

4 จัดทํารายงานผลการดําเนินการของรายวิชาและรายงานผลการดําเนินการของประสบการณภาคสนาม 

(ถามี)  ตามแบบ มคอ.5 และ มคอ.6 ภายใน 30 วัน หลังสิ้นสุดภาคการศึกษาท่ีเปดสอนใหครบทุก

รายวิชา 

5 จัดทํารายงานผลการดําเนินการของหลักสูตรตามแบบ มคอ.7 ภายใน 60 วันหลังสิ้นสุดปการศึกษา 

6 มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู ท่ีกําหนดใน มคอ.3 และ มคอ.4 (ถามี) 

อยางนอยรอยละ 25 ของรายวิชาท่ีเปดสอนในแตละปการศึกษา 

7 มีการพัฒนา/ ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธการสอน หรือการประเมินการเรียนรู จากผลการ

ประเมินการดําเนินงานท่ีรายงานใน มคอ.7 ปท่ีแลว 

8 อาจารยใหม (ถามี) ทุกคนไดรับการปฐมนิเทศหรือคําแนะนําดานการจัดการเรียนการสอน 

9 อาจารยประจําทุกคนไดรับการพัฒนาทางวิชาการและ /หรือวิชาชีพ อยางนอยปละหนึ่งครั้ง 

10 จํานวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน (ถามี) ไดรับการพัฒนาวิชาการ และ/หรือวิชาชีพ ไมนอยกวา

รอยละ 50 ตอป 

11 ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปสุดทาย/ บัณฑิตใหมมีท่ีมีตอคุณภาพหลักสูตร เฉลี่ยไมนอยกวา 3.5 

จากคะแนนเต็ม 5.00 

12 ระดับความพึงพอใจของผูใชบัณฑิตท่ีมีตอบัณฑิตใหม เฉลี่ยไมนอยกวา 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0 

 

แนวทางในการประเมินตัวบงช้ีท่ี 6.1 

ความเหมาะสมและเพียงพอของสิ่งสนับสนุนทางกายภาพและทรัพยากรการเรียนรู 

1 การเตรียมความพรอมทางกายภาพ (หองเรียน หองปฏิบัติการ สภาพแวดลอมดานการเรียนรู) 
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2 การจัดสิ่งอํานวยความสะดวก และสิ่งสนับสนุนทางการศึกษา เชน หองสมุดฐานขอมูลทรัพยากรการ

เรียนรู วารสารวิชาการ เพ่ือการสืบคน ฯลฯ เพียงพอ ทันสมัย 

3 การจัดพ้ืนท่ี/สถานท่ีสําหรับนักศึกษาและอาจารยไดพบปะ สังสรรค แลกเปลี่ยนสนทนาหรือทํางาน

รวมกัน 

4 มีบริการคอมพิวเตอร อินเทอรเน็ตความเร็วสูง 

5 สําหรับการเรียนการสอนทางไกล ระบบการเรียนแบบทางไกลมีประสิทธิภาพ อาจารยและนักศึกษา

สามารถติดตอสื่อสารไดใกลชิด 

บัณฑิตศึกษา (ประเด็นเพ่ิมเติม) 

6 การเปดสอนหลักสูตรบัณฑิตศึกษาควรดําเนินการตอเม่ือมหาวิทยาลัยมีความพรอมและกําหนดความ

คาดหวังสูงกวาขอกําหนดในหลักสูตรปริญญาตรีท่ีเปนสาขาเดียวกัน ทรัพยากรการเรียนรูและสิ่งอํานวย

ความสะดวกตาง ๆ โดยเฉพาะแหลงขอมูลสารสนเทศเพ่ือการสืบคนและการเรียนรูตองมีมากกวา

ขอกําหนดท่ีพึงมีของหลักสูตรปริญญาตรี 

7 มีการจัดสรรงบประมาณใหนักศึกษาเพ่ือทําวิจัย 

8 มีหองทํางานวิจัย (ซ่ึงไมใชหองเรียน) เพ่ือใหนักศึกษาเขาไดสะดวกในการทําวิจัย 

9 มีอุปกรณและเครื่องมือพ้ืนฐานท่ีจําเปนและเหมาะสมในการทําวิจัย 

ความพึงพอใจของอาจารยและนักศึกษาตอสิ่งสนับสนุนการเรียนรู 
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คําอธิบายเพ่ิมเติมคูมือการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับอุดมศึกษา 

ประเด็น คําช้ีแจง/อธิบายเพ่ิมเติม 

เ พ่ิ ม เ ติ ม นิ ย า ม ศั พ ท  คํ า ว า 

“แนวโนม (Trends)” โดยใชนิยาม

กับท่ีปรากฎในหนังสือเกณฑการ

พัฒนาคุณภาพการศึกษาเพ่ือการ

ดําเนินงานท่ีเปนเลิศ ฉบับป 2528 

-2561 

“แนวโนม (Trends)” หมายถึง สารสนเทศท่ีเปนตัวเลข ซ่ึงแสดงใหเห็นทิศทางและ

อัตราเปลี่ยนแปลงของผลลัพธของมหาวิทยาลัย หรือความคงเสนคงวาของผลการ

ดําเนินการในแตละชวงแนวโนมแสดงผลการดําเนินการของมหาวิทยาลัยตามลําดับ

เวลา โดยท่ัวไป การแสดงแนวโนมไดจุดขอมูลในอดีตอยางนอยสามจุด (ไมรวมคา

ดาดการณ) ท้ังนี้ในทางสถิติ อาจจําเปนตองแสดงจุดขอมูลมากกวานี้เพ่ือยืนยัน

แนวโนม ระยะหาง ระหวางจุดขอมูลท่ีแสดงแนวโนมข้ึนกับรอบเวลากระบวนการท่ี

นําเสนอ หากรอบเวลาสั้น ตองมีการวัดถ่ีข้ึน ในขณะท่ีรอบเวลาท่ียาวกวา อาจมี

ชวงเวลานาน จึงจะทราบแนวโนมท่ีสื่อความหมายไดชัดเจน” 

แนวทางการดําเนินการประกัน

คุณภาพภายในระดับหลักสูตร

สถาบันอุดมศึกษาตองดําเนินการ 

เปนประจําทุกป 

หลักสูตรสามารถแตงตั้งอาจารยประจําหลักสูตร หรือผูประเมินคุณภาพการศึกษา

ภายในสถาบันอุดมศึกษา หรือผูทรงคุณวุฒิท่ีข้ึนทะเบียนของมหาวิทยาลัยราชภัฏ

และเปนคนกาวทันสมัยของหลักสูตรได และรายงานผานระบบ CHE QA Online 

แนวทางการดํ า เนินการ กรณี

หลักสูตรท่ีขอปดดําเนินการหรืองด

รับนักศึกษา หรือไมมีนักศึกษามา

สมัครเรียน หรือหลักสูตรท่ีผาน

ค ว า ม เ ห็ น ช อ บ จ า ก ส ภ า

สถาบันอุดมศึกษาแลว แต สกอ. 

ยังไมพิจารณาใหการรับทราบ 

• กรณีหลักสูตรท่ีสภาสถาบันอุดมศึกษาเห็นชอบ/อนุมัติใหปดดําเนินการตองแจง

ใหหนวยสังกัด รับทราบ หกาหลักสูตรยังมีนักศึกษาคงคางอยู อาจารยประจํา

หลักสูรดังกลาวยังมีหนาท่ีอาจารยประจําหลักสูตรตอไปและจัดการเรียนการ

สอนจนกวานักศึกษาคนสุดทายจะจบการศึกษา ดังนั้น สถาบันอุดมศึกษายังตอง

ดําเนินการประเมินตนเองระดับหลักสูตรเปนประจําป โดยประเมินองคประกอบ

ท่ี 1 การกํากับมาตรฐาน และองคประกอบท่ีเก่ียวของเฉพาะตัวมีการดําเนินการ 

เพ่ือนําผลท่ีไดมาประกอบการพิจารณาปรับปรุงกระบวนการหรือพิจารณา

ดําเนินการอ่ืนๆ ตอไป โดยคํานึงถึงประโยชนจากการประเมินเพ่ือใหเกิดการ

พัฒนาคุณภาพมาตรฐานของหลักสูตรเปนสําคัญ ท้ังนี้การประเมินตนเอง

ดังกลาวเปนการดําเนินงานของหลักสูตร คณะหรือสถาบัน โดยรายงานผลการ

ดําเนินงานของหลักสูตรเฉพาะตัวบงชี้ การดําเนินงานในการคํานวณคาคะแนน

ของหลักสูตรใหคิดเฉพาะตัวบงชี้ท่ีมีการประเมินและดําเนินการผานระบบ CHE 

QA Online 

• กรณีหลักสูตรท่ีผานความเห็นชอบจากสภาสถาบันอุดมศึกษาแลวและดํานเนิน

การรับนักศึกษาตองประเมินคุณภาพระดับหลักสูตรดวย เนื่องจากหลักสูตร

ดังกลาวสามารถดําเนินการเรียนการสอนไดตั้งแตไดรับความเห็นชอบ/อนุมัติ

จากสภามหาวิทยาลัย 
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การประเมินคุณภาพภายในระดับ

หลักสูตรของหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 

วิชาในหมวดวิชาการศึกษาท่ัวไปท่ีกําหนดใหเรียนในหลักสูตรถือเปนสวนของ

หลักสูตร ดังนั้นตองประเมินคุณภาพภายในหมวดวิชาการศึกษาท่ัวไปแยกเปนอีก

หนึ่งหลักสูตร 

หลักในการพิจารณาสําหรับตัวบงชี้ 

การประเมินคุณภาพภายในระดับ

หลักสูตรท่ีเปนตัวบงชี้กระบวนการ 

(3.1, 3.2, 4.1, 5.1, 5.2, 5.3 และ 

6.1) 

การพิจารณาตัดสินผลการประเมินตัวบงชี้เชิงคุณภาพในระดับหลักสูตรท่ีเนน

กระบวนการผูประเมินนําไปใชในการตัดสินผลการประเมินใหเปนมาตรฐาน

เดียวกันใหยึดหลักการ คือ หาควรกําหนดใหผลลัพธซ่ึงแสดงคุณภาพท่ีตองการจาก

กระบวนการท่ีไดออกแบบ โดยอธิบายดําเนินงานท่ีนําไปสูผลลัพธท่ีตองการ มีการ

ทบทวน/ประเมิน/ศึกษาผลการดําเนินงานท่ีเปนผลลัพธท่ีกําหนด หากหลักสูตร

ไมไดผลลัพธท่ีตองการ (หมายเหตุ: ใหพิจารณาผลการดําเนินงานในภาพรวม

พิจารณาแตละประเด็นยอย และกรณีจะใหคะแนนระดับ 4 หรือ 5 ตองมีคําอธิบาย

ท่ีเปนรูปธรรม) 

 

ประเด็น คําช้ีแจง/คําอธิบายเพ่ิมเติม 

การประกันคุณภาพการศึกษาในระดับหลักสูตร 

องคประกอบท่ี 1 การกํากับมาตรฐาน 

การนับจํานวนอาจารยประจํ า

หลักสูตรตลอดระยะเวลาท่ีจัด

การศึกษาตามหลักสูตร คําว า 

“ตลอดระยะเวลา” 

คณะกรรมการประกันคุณภาพภายในระดับอุดมศึกษาในการประชุมครั้ง ท่ี 

11/2558 เม่ือวันท่ี 28 ธันวาคม 2558 ในประเด็นอาจารยประจําหลักสูตรอยู

ปฏิบัติงานตลอดระยะเวลานั้น ควรดูเจตนารมณของเกณฑการศึกษาตามหลักสูตร

ฯ ในการตีความหมายคําวา “ตองมีอาจารยประจําหลักสูตรตลอดระยะเวลาท่ีจัด

การศึกษาตามหลักสูตรนั้น” ซ่ึงท่ีประชุมไดใหหลักการวา การลาศึกษาตอ/ลาออก

ของอาจารยประจําหลักสูตรตองมีการแตงแตงตั้งอาจารยประจําหลักสูตรคนใหม

มาทดแทน หากไดมีการสรรหาอาจารยใหมมาทดแทน แตกระบวนการแตงตั้งให

เปนอาจารยประจําหลักสูตรยังไมถึงข้ันตอนของสภามหาวิทยาลัย โดยอยูใน

ข้ันตอนกระบวนการในระดับคณะแลว จึงถือไดวามหาวิทยาลัยไดมีการดําเนินการ

ใหมีอาจารยประจําหลักสูตรตลอดระยะเวลาท่ีจัดการศึกษา 

อาจารยประจําหลักสูตรท่ีมีคุณวุฒิ

ในสาขา ท่ีตรงหรือสัม พันธ กับ

สาขาวิชาท่ีเปดสอน 

การพิจารณาวาคุณวุฒิตรงหรือสัมพันธกับสาขาของหลักสูตรนั้นหรือไม ให

พิจารณาการแบงสาขาวิชาตาม ISCED2013 ของ UNESCO  

* กรณีตําแหนงทางวชิการใหพิจารณาจากผลงานทางวิชการและประสบการณการ

ทํางานวิจัยดวย 
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ภาระงานของอาจารย ท่ีปรึกษา

วิทยานิพนธและการคนควาอิสระ

ใน ระดับบัณฑิตศึกษา 

• ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่ อง เกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับ

บัณฑิตศึกษา พ.ศ.2548 ขอ 10.1 ระบุวา “อาจารยประจํา 1 คนใหเปนท่ี

ปรึกษาวิทยานิพนธของนักศึกษาปริญญาโทและปริญญาเอกไดไมเกิน 5 คน 

หากหลักสูตรใดมีอาจารยประจําท่ีมีศักยภาพพรอมท่ีจะดูแลนักศึกษาได

มากกวา 5 คน ใหอยูในดุลยพินิจของสถาบันอุดมศึกษานั้น แตท้ังนี้ตองไมเกิน 

10 คน” ในทางกฎหมาย สภาสถาบันอุดมศึกษาถือวาเปนผูมีอํานาจสูงสุดของ

สถาบันอุดมศึกษา  ดังนั้นหากสถาบันอุดมศึกษาเห็นวาอาจารยมีศักยภาพ

พรอมท่ีจะดูแลนักศึกษาไดมากกวา 5 คน ใหเสนอสภาสถาบันอุดมศึกษา

พิจารณาใหความเปนชอบเปนรายไป แตท้ังนี้อาจารยประจํา 1 คน จะดู

นักศึกษาในฐานะท่ีปรึกษาวิทยานิพนธหลักไดไมเกิน 10 คน และการขยาย

จํานวนนึกศึกษาในกรณีนี้ใชไดเฉพาะกรณีวิทยานิพนธเทานั้น ไมนับรวมการ

คนควาอิสระ 

• การนับภาระงานของอาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธใหนับเฉพาะภาระงานท่ี

ปรึกษาวิทยานิพนธหลัก โดยมีสัดสวนอาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ 1 คน ตอ

นักศึกษา 5 คน 

• การนับภาระงานของอาจารยท่ีปรึกษาการคนควาอิสระ กําหนดสัดสวน

อาจารยท่ีปรึกษาการคนควาอิสระ 1 คน ตอนักศึกษา 15 คน 

• การนับภาระงานของอาจารยใหนับเฉพาะนักศึกษาท่ีลงทะเบียนรายวิชา

วิทยานิพนธและการคนควาอิสระรวมท้ังรักษาสถานภาพเทานั้น 

การดํ า เนิ นงานให เปน ไปตาม     

ตัวบ งชี้ ผลการ ดํา เนินงานเ พ่ือ   

การประกันคุณภาพหลักสูตรและ

การ เ รี ยนการสอนตามกรอบ

มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา

แหงชาติ 

คณะกรรมการประกันคุณภาพภายในระดับอุดมศึกษา ในการประชุมครั้งท่ี 

7/2558 เ ม่ือวันท่ี 24 สิงหาคม 2558 มีมติเห็นชอบใหงดใชเกณฑขอ 12        

(การดําเนินงานใหเปนไปตามตัวบงชี้ผลการดําเนินงานเพ่ือการประกันคุณภาพ

หลักสูตรและการเรียนการสอนตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา

แหงชาติ) ของตัวบงชี้ท่ี 1.1 ในองคประกอบท่ี 1 การกํากับมาตรฐาน มาเปน

เง่ือนไขในการตัดสินวาหลักสูตร “ผาน” หรือ  “ไมผาน” การกํากับมาตรฐาน 

• การกําหนดตัวบงชี้ผลการดําเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิขอใหยึดตาม

ประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง แนวทางการปฏิบัติตามกรอบ

มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ (ฉบับท่ี 13) พ.ศ.2558 ขอ 3    

ระบุวา “ใหถือวาตัวบงชี้ผลการดําเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ จํานวน 

12 ตัวบงชี้ เปนเพียงแนวทางเทานั้น โดยสถาบันอุดมศึกษาสามารถกําหนดตัว

บงชี้ผลการดําเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิไดเอง ซ่ึงแตละหลักสูตรมี

อิสระในการกําหนดตัวบงชี้ผลการดําเนินงานท่ีใชในการติดตาม ประเมิน ผล
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รายงานคุณภาพของหลักสูตรประจําปท่ีระบุไวในหมวด 1-6 ของแตละ

หลักสูตรตามบริบทและวัตถุประสงคในการผลิตบัณฑิต ท้ังนี้ ตองไดรับความ

เห็นชอบหรืออนุมัติจากสภาสถาบันอุดมศึกษาในระหวางท่ีสถาบันอุดมศึกษา

ยังไมสามารถเสนอขอปรับตัวบงชี้ใหมไดแลวเสร็จ ใหใชตัวตัวบงชี้เดิมกอนได 

หรือหากหลักสูตรใดมีความประสงคกําหนดตัวบงชี้แบบเดิมก็สามารถกระทําได 

กรณีหลักสูตรมีการปรับตัวบงชี้ใหม ใหนําเสนอสํานักงานคณะกรรมการการ

อุดมศึกษารับทราบในการปรับปรุงหลักสูตรครั้งตอไป 

องคประกอบท่ี 2 บัณฑิต 

ตัวบงชี้ท่ี 2.1 คุณภาพบัณฑิตตาม

ก ร อ บ ม า ต ร ฐ า น คุ ณ วุ ฒิ

ระดับอุดมศึกษาแหงชาต ิ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• ในกรณีหลักสูตรปรับปรุงท่ียังไมครบรอบ มหาวิทยาลัยตองประเมินตัวบงชี ้   

ท่ี 2.1 ดวยแมวาหลักสูตรนั้นจะยังไมครบรอบการปรับปรุงก็ตาม โดยนําผลการ

ดําเนินงานของหลักสูตรในรองท่ีผานมาใชประการประเมิน 

• กรณีบัณฑิตท่ีมีอาชีพอิสระ ไมตองเอามานับในการประเมินพึงพอใจของผูใช

บัณฑิต  

• ในกรณีท่ีบัณฑิตหลักสูตรนานาชาติเปนนักศึกษาตางชาติประมาณ 90% การ

ประเมินบัณฑิตอาจไมถึงรอยละ 20 เนื่องจากเดินทางกลับประเทศไปแลว 

สามารถอนุโลมใหไปใชบัณฑิตท่ีเปนนักศึกษาชาวไทยเปนฐานในการคิด เชน  

มีนักศึกษาตางชาติ 90 คน มีนักศึกษาไทย 10 คน ใหประเมินโดยคิดจาก

นักศึกษาไทยจํานวน 10 คนเปนฐานท่ี 100% 

ตัวบงชี้ ท่ี  2.2 (ปริญญาโทหรือ

ปริญญาเอก) ผลงานของนักศึกษา 

และผูสําเร็จการศึกษาในระดับ

ปริญญาโทหรือปริญญาเอกท่ีไดรับ

การตีพิมพหรือเผยแพร 

การนับการตีพิมพเผยแพรผลงานของนักศึกษาและผูสําเร็จการศึกษา นับ ณ วันท่ี

ไดรับการตีพิมพผลงานในวาสารระดับชาติหรือนานาชาติมิไดนับจากวันท่ีไดรับ

การตอบรับ (Accepted) 

• กรณีวารสารทางวิชการท่ีไมอยูในฐานขอมูลตามประกาศ ก.พ.อ./ระเบียบ

คณะกรรมการการอุดมศึกษา วาดวยหลักเกณฑการพิจารณาวารสารทาง

วิชาการสําหรับการเผยแพรผลงานางการอุดมศึกษา วาดวยหลักเกณฑการ

พิจารณาวารสารทางวิชาการและใหความเห็นชอบแลวสถาบันอุดมศึกษาตอง

แจงใหคณะกรรมการการอุดมศึกษารับทราบดวย จึงจะสามารถนับผลงานท่ี

ตีพิมพในวารสารดังกลาวได ท้ังนี้ ประกาศฉบับดังกลาวสามารถนํามาใชไดถึง

วันท่ี 20 ตุลาคม 2559 และใชไดเปนการเฉพาะสถาบันเทานั้น 

ตัวบงชี้ท่ี 2.2 รอยละของบัณฑิต

ปริญญาตรีท่ีงานทํา 

กรณีหลักสูตรใหมไมตองประเมินตัวบงชี้ท่ี 2.1 แบะ 2.2 เนื่องจากไมมีผูสําเร็จ

การศึกษา สําหรับหลักสูตรปรับปรุงท่ีมีนักศึกษาเรียนอยูตองประเมินตัวบงชี้ท่ี 2.1 
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และ 2.2 ดวย เนื่องจากมีผูสําเร็จการศึกษาแลว 

องคประกอบท่ี 3 นักศึกษา 

ตัวบงชี้ท่ี 3.1 การรับนักศึกษา ในการพิจารณาเก่ียวกับการรับเขาการเตรียมความพรอมกอนเขาศึกษา ขอใหดู

เจตนารมณของหลักสูตรวาตองการนักศึกษาท่ีมีคุณสมบัติอยางไร และจัดเตรียม

ความพรอมใหกับนักศึกษาท่ีจะศึกษาในหลักสูตร โดยพิจารณาจาก มคอ.2 ท่ีได

ระบุถึงปญหาของนักศึกษาแรกเขาและการแกปญหา 

ตัวบงชี้ท่ี 3.3 ผลท่ีเกิดกับนักศึกษา • “การจัดการขอรองเรียน” หมายถึง การอธิบายการจัดการขอรองเรียนท่ีมี

นัยสําคัญ ไมไดเนนท่ีปริมาณหรือจํานวนขอรองเรียน 

• การประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาเปนการประเมินความพึงพอใจของ

นักศึกษาตอกระบวนท่ีดําเนินการใหกับนักศึกษาตามกิจกรรมในตัวบงชี้ท่ี 3.1 

และ 3.2 

• อัตราการคงอยูของนักศึกษา คิดจากจํานวนนักศึกษาท่ีเขาในแตละรุนลบดวย

จํานวนนักศึกษาท่ีออกทุกกรณีนับถึงสิ้นปการศึกษาท่ีประเมิน ยกเวน การ

เสียชีวิต การยายสถานท่ีทํางานของนักศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา คิดเปนรอย

ละของจํานวนท่ีรับเขาในแตละรุนท่ีมีบัณฑิตสําเร็จการศึกษา 

• การคิดรอยละของจํานวนนักศึกษาท่ียังคงอยูของแตละรุน ตัวอยางการคํานวณ

หลักสูตร 4 ป 

 

                                                                                                                                        
ปการศึกษา จํานวน

รับเขา 

 

จํานวนสําเร็จการศึกษา           

ตามหลักสูตร 

จํานวนที่ลาออกและคัด

ชื่อออก สะสมจนถึงส้ินป

การศึกษา 2563  

  

2561 2562 2563  

2558  X    

2559   X   

2560    X  

    
 อัตราการสําเร็จการศึกษา   =            

                                              -------     X 100 

                                                 
 

อัตราการคงอยู                =       ( - )  X 100 

                                              ---------- 
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องคประกอบท่ี 4 อาจารย 

ตัวบงชี้ ท่ี  4.1 การบริหารและ

พัฒนา อาจารย - การนับ ผลงาน

ทางวิชาการของอาจารยประจํา

หลักสูตร 

การบริหารและการพัฒนาอาจารย ใหหมายถึง อาจารยประจําหลักสูตรเทานั้น  

• กรณีผลงานวิจัยหนวยงานหรือองคกรระดับชาติวาจางใหดําเนินการใหดูจาก

รายชื่อผูวิจัยท่ีปรากฏในสัญญาวาจาง 

• พิจารณาจากผลงานของอาจารยประจําหลักสูตรท่ีมีรายชื่อ ณ วันสิ้นสุดป

การศึกษานั้น ๆ โดยไมตองนําระยะเวลาในการประจําหลักสูตรมาพิจารณา 

• กรณีอาจารยประจําหลักสูตรปริญญาโท และปริญญาเอก ท่ีใชอาจารยประจํา

หลักสูตรชุดเดียวกันการนับผลงานวิชการสามารถนับไดท้ัง 2 หลักสูตร 

• กรณีผลงานทางวิชาการของอาจารยประจําท่ีอยูคนละคณะ/มหาวิทยาลัย    

ใหพิจารณาดังนี ้

- ในระดับหลักสูตร ใหนับเปนผลงานของอาจารยประจําหลักสูตรตามท่ีทํา

หนาท่ีอาจารยประจําหลักสูตร 

- ในระดับคณะ ใหนับเปนผลงานของอาจารยประจําสังกัดคณะนั้น ระดับ

มหาวิทยาลัยใหเปนผลงานเดียว แตถาคนละมหาวิทยาลัยก็นับตาม

มหาวิทยาลัยท่ีสังกัดของคนทุกคน 

ตัวบงชี้ท่ี 4.3 ผลท่ีเกิดกับอาจารย ในการพิจารณาประเด็น ความพึงพอใจของอาจารยใหพิจารณาความพึงพอใจของ

อาจารยประจําหลักสูตรท้ัง 5 คน ท่ีไดทําหนาท่ีประจําหลักสูตร เปนการประเมิน

ความพึงพอใจของอาจารยประจําหลักสูตรตอกระบวนการท่ีไดดําเนินการใหกับ

อาจารยตามกิจกรรมตาง ๆ ในตัวบงชี้ท่ี 4.1 และ 4.2  

• อัตราการคงอยูของอาจารยใหพิจารณาจากรายชื่ออาจารยประจําหลักสูตรวามี

การเปลี่ยนแปลงในแตละป ตั้งแตหลักสูตรใหม/ปรับปรุง ท่ีไดรับการอนุมัติ/

เห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัยใหเปดดําเนินการ 

 

องคประกอบท่ี 5 หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผูเรียน 

ตัวบงชี้ ท่ี  5.1 สาระรายวิชาใน

หลักสูตร 

การตีความกรณีหลักสูตรมีความทันสมัยและสอดคลองกับความตองการของ

ตลาดแรงงานหรือไมควรดูท่ีเนื้อหาสาระรายวิชาท่ีเปดสอนวาทันสมัย เหมาะสม

กับความเปลี่ยนแปลงของโลกหรือไม 

ตัวบงชี้ท่ี 5.2 การวางระบบผูสอน 

และกระบวนการจัดการเรียนการ

สอน 

ประเด็นการบูรณาการบริการทางวิชาการทางสังคมไมจําเปนตองเปนโครงการ

เดียวกับท่ีอยูในแผนบริการทางวิชาการของสถาบันอุดมศึกษา แตใหดูเจตนารมณ

วาเกิดผลการเรียนรู บรรลุตามเปาหมาย 

ตัวบงชี้ ท่ี 5.4 ผลการดําเนินงาน

หลักสูตรตามกรอบมาตรฐาน

• คณะกรรมการการอุดมศึกษาไดมีประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง 

แนวทางการปฏิบัติตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ (ฉบับ
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คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ ท่ี 3) พ.ศ.2558 ลงวันท่ี 26 พฤศจิกายน 2558 ไดกําหนดแนวทางการปฏิบัติ

ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ เพ่ิมเติมไวดังนี้ ขอ 2 ระบุ

วา “กรณีท่ีสถาบันอุดมศึกษาจะจัดทํารายละเอียดของรายวิชา รายละเอียด

ของประสบการณภาคสนาม (ถามี) รายงานผลการดําเนินงานของรายวิชา 

รายงานผลการดําเนินการของประสบการณภาคสนาม (ถามี) และรายงานผล

การดําเนินงานของหลักสูตรในลักษณะอ่ืน สถาบันอุดมศึกษาสามรถดําเนินการ

จัดทําระบบเก็บขอมูลรายละเอียดตามแนวทางของ มคอ.3 มคอ.5 และมคอ.7 

โดยสามารถปรับเปลี่ยนหัวขอรายละเอียดใหเหมาะสมกับบริบทเฉพาะของ

สถาบันอุดมศึกษานั้นๆ ได ท้ังนี้ใหคํานึงถึงเจตนารมณของการจัดทํา มคอ.3 

มคอ.4 มคอ.5 มคอ.6 และมคอ.7” ขอ 3 ระบุวา “ใหถือวาตัวบงชี้ผลการ

ดําเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ จํานวน 12 ตัวบงชี้ เปนเพียงแนวทาง

เทานั้น โดยมหาวิทยาลัยสามารถกําหนดตัวบงชี้ผลการดําเนินงานตามกรอบ

มาตรฐานคุณวุฒิไดเอง ซ่ึงแตละหลักสูตรมีอิสระในการกําหนดตัวบงชี้ผลการ

ดําเนินงานท่ีใชการติดตามประเมิน และรายงานคุณภาพของหลักสูตรประจําป

ท่ีระบุไวในหมวด 1-6 ของแตละหลักสูตรตามบริบทและวัตถุประสงคในการ

ผลิตบัณฑิต ท้ังนี้ ตองไดรับความเห็นชอบหรืออนุมัติจากสภามหาวิทยาลัย   

ในระหวางท่ีมหาวิทยาลัยยังไมสามารถเสนอขอปรับตัวบงชี้ใหมไดแลวเสร็จ  

ใหใชตัวบงชี้เดิมกอนได หรือหากหลักสูตรใดมีความประสงคกําหนดตัวบงชี้

แบบเดิมก็สามารถกระทําได กรณีหลักสูตรมีการปรับตัวบงชี้ใหม ใหนําเสนอ

สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษารับทราบ ในการปรับปรุงหลักสูตรครั้ง

ตอไป 

• ในประเด็นตัวบงชี้ผลการดําเนินงานตาม TQF ขอ 8 อาจารยใหม (ถามี) ทุกคน

ไดรับการปฐมนิเทศหรือคําแนะนําดานการจัดการเรียนการสอน คําวา 

“อาจารยใหม” ใหหมายถึง อาจารยประจําหลักสูตรท่ีเพ่ิงยายเขามาอยูใน

หลักสูตรใหม แมวาจะเปนอาจารยเกาท่ีมาจากหลักสูตร/ ภาควิชาอ่ืนถือวาเปน

อาจารยใหม 

• ในประเด็นตัวบงชี้ผลการดําเนินงานตาม TQF ขอ 11 ระดับความพึงพอใจของ

นักศึกษาปสุดทาย/บัณฑิตใหมท่ีมีตอคุณภาพหลักสูตร เฉลี่ยไมนอยกวา 3.5 

จากคะแนนเต็ม 5.0 กรณีหลักสูตรใหม ท่ียังไมมีบัณฑิตไมตองประเมิน    

ประเด็นนี้แตหากเปนหลักสูตรปรับปรุงตองประเมินประเด็นนี้ดวย 
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องคประกอบท่ี 6 ส่ิงสนับสนุนการเรียนรู 

ตัวบงชี้ ท่ี  6.1 สิ่ งสนับสนุนการ

เรียนรู 

ใหหลักสูตรระบุสิ่งสนับสนุนการเรียนรูท่ีจําเปนสําหรับหลักสูตรใหชัดเจน ไมตอง

พิจารณาสิ่งสนับสนุนท่ัวไป เชน หองเรียน LCD เปนตน 

การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ และมหาวิทยาลัย 

องคประกอบท่ี 1 การผลิตบัณฑิต 

ตัวบงชี้ท่ี 1.1 ผลการบริหารจัดการ

หลักสูตรโดยรวม 

ในการคํานวณคาคะแนน หากหลักสูตรใชระบบอ่ืนท่ีไมใชของ สกอ. ไมตองนํามา

คํานวณ ท้ังตัวตั้งตัวหาร 

• ทุกหลักสูตรท่ีมีการจัดการเรียนการสอน (แมวาจะเปนสูตรท่ีขอปดดําเนินการ

แลวแตยังมีนักศึกษาคงคางอยู) ใหนํามาคํานวณดวยท้ังตัวตั้งและตัวหาร โดย

เฉพาะตัวบงชี้ท่ีเก่ียวของเทานั้น 

องคประกอบท่ี 2 การวิจัย 

ตัวบงชี้ ท่ี  2.1 ระบบและกลไก

งานวิจัย งานสร างสรรค  หรือ

นวัตกรรม 

ในการประเมินเกณฑ ขอ 5 -6 ถามีระบบของมหาวิทยาลัยแลว คณะก็ไมตอง   

ทําอีก แตควรเขียนวาคณะทําอะไรบางเพ่ือใหเปนไปตามระบบท่ีมหาวิทยาลัย

ดําเนินการ 

ตัวบงชี้ท่ี 2.2 เงินสนับสนุน

งานวิจัย และงานสรางสรรค 

ในการคิดคะแนนระดับคณะ ใหคิดแยกกลุมสาขากอนแลวนํามาคํานวณเปน

คะแนนเฉลี่ย 

• กรณีการคิดคะแนนระดับมหาวิทยาลัย ใหรวมคะแนนของทุกคณะหารดวย

จํานวนคณะ 

องคประกอบท่ี 3 การบริการวิชาการ 

ตัวบงชี้ท่ี 3.1 การบริการวิชาการ • คําวา “แผนการใชประโยชน” แผนการใชประโยชนอาจจะระบุไวในแผนหรือ

ในโครงการก็ได แตขอใหดูเจตนารมณวามีการตอยอดการดําเนินงานโดยมี

การบูรณาการกับงานอ่ืน ๆ และมีการวางแผนหรือมีแนวทางท่ีจะนําไปใช

ประโยชน 

องคประกอบท่ี 4 ดานศิลปะและวัฒนธรรมและความเปนไทย 

ตัวบงชี้ ท่ี 4 ระบบและกลไกดาน

ศิลปวัฒนธรรมและความเปนไทย 

• การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม หมายถึง ศิลปวัฒนธรมและความเปนไทย 

• การประเมินความสําเร็จตามตัวบงชี้ท่ีวัดความสําเร็จตามวัตถุประสงคของแผน 

ใหดูตามเจตนารมณของวัตถุประสงคของแผนเพ่ือใหเกิดการดําเนินกิจการ

ดําเนินกิจกรรมใหมีความเหมาะสม 

• ชิ้นงานท่ีไดรับรางวัลระดับชาติไมไดหมายความวาเปน “การสรางมาตรฐาน

ดานศิลปะและวัฒนธรรมซ่ึงเปนท่ียอมรับในระดับชาติ” 

องคประกอบท่ี 5 การบริหารจัดการ 
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ตัวบงชี้ท่ี 5.2 การบริหารของคณะ

เพ่ือการกํากับติดตาม ผลลัพธตาม

พันธกิจกลุมมหาวิทยาลัย และ

เอกลักษณของคณะ 

ตัวบงชี้ ท่ี  5.2 การบริหารของ

มหาวิ ทย าลั ย  เ พ่ื อกา ร กํ า กับ

ติดตาม ผลลัพธตามพันธกิจกลุม

มหาวิทยาลัย และเอกลักษณของ

มหาวิทยาลัย 

• คําวา “การกระทําท่ีขาดธรรมาภิบาล” อาจตรวจสอบจากขอมูลเชิงประจักษ 

ท่ีสะทอนจากการฟองรอง รองเรียน (ถามี) ท่ีไดขอสรุปหรือหลักฐานเชิง

ประจักษแลววาไดมีการกระทําเชนนั้นจริง ไมใช เปนเพียงการรายงาน

ประสิทธิภาพและความโปรงใสในการบริหารงานของสถาบันอุดมศึกษาเทานั้น 

• คําวา “การบริหารความเสี่ยง” เปนการระมัดระวังสิ่งท่ีจะเกิดข้ึนในอนาคต   

ใหพิจารณาจากภาพรวมของความเสี่ยง ไมตองตรวจสอบความเสี่ยงทุก

ประเภท ซ่ึงเจตนารมณของเกณฑขอนี้คือ เพ่ือประเมินมาตรฐานการท่ีได

ดําเนินการตามแผนการจัดการความเสี่ยงวามีผลอยางไร ตอระดับความเสี่ยงท่ี

ไดประเมินไวแตแรก 
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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 

  

8.5 

  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 

7.4 

 

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 

11.5 

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 

11.6 

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 

10.3 

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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