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คูมือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ประจําปการศึกษา 2562  
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณ ีก 

 

 
คํานํา 

 
คูมือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ของคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัย   

ราชภัฏรําไพพรรณี ประจําปการศึกษา 2562 ไดจัดทําขึ้นโดยอางอิงจากคูมือการประกันคุณภาพการศึกษา
ภายใน ระดับอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2562 และขอมูลจากสํานักมาตรฐานและคุณภาพ
อุดมศึกษา สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) นํามาเปนแนวทางในการพัฒนาคูมือของ
มหาวิทยาลัย โดยคูมือดังกลาวผานการเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารงานประกันคุณภาพการศึกษาเพื่อ
นํามาใชเปนเครื่องมือในการทําความเขาใจเกี่ยวกับความหมาย การเก็บขอมูล และการประเมินคุณภาพภายใน 
ของแตละตัวบงชี้ เพื่อใหหนวยงานสามารถรวบรวมขอมูลตางๆ และประเมินผลการดําเนินงานของหนวยงาน 
ซึ่งเปนขอมูลประกอบในการจัดทํารายงานการประเมินตนเองของหนวยงานไดอยางสมบูรณดวย 

ขอขอบคุณผูบริหารของหนวยงานตางๆ และผูมีสวนเกี่ยวของในการรวมกันพัฒนาตัวบงชี้           
การประเมินคุณภาพ เพื่อนําไปใชเปนแนวทางในการดําเนินงานตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 
ประจําปการศึกษา 2562 ตอไป 

 
 
 

             คณะกรรมการบริหารงานประกันคุณภาพการศึกษา 
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



คูมือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ประจําปการศึกษา 2562  
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี ข 

 

สารบัญ 
 

                  หนา 
 

คํานํา ก 
สารบัญ ข 
ปฏิทินกิจกรรมดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตร ปการศึกษา 2562 ค 
ปฏิทินกิจกรรมดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา ระดับหลักคณะ ปการศึกษา 2562 ง 

   

บทที่ 1 การประกันคุณภาพการศึกษา ระดับอุดมศึกษา  
 1) เหตุผลและความจําเปนของการประกันคุณภาพการศึกษา ระดับอุดมศึกษา 1 
 2) กฎหมายที่เกี่ยวของกับการประกันคุณภาพการศึกษา 3 
 3) การประกันคุณภาพการศึกษา 7 
   

บทที่ 2 การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏ  
 1) บริบทของมหาวิทยาลัยราชภัฏ 10 
 2) การประกนัคุณภาพการศึกษาภายในของมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2562 12 
 3) กระบวนการและวิธีการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 14 
   

บทที่ 3 นิยามศัพท 18 
   

บทที่ 4 ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร 28 
   

บทที่ 5 ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ 86 
   

บทที่ 6 แนวทางการวิเคราะหและสรุปผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 115 
   

ภาคผนวก 
 ภาคผนวก ก แนวทางในการประเมินตัวบงชี้ 125 
 ภาคผนวก ข คําอธิบายเพิ่มเติมคูมือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน

ระดับอุดมศึกษา 
135 

 ภาคผนวก ค ความสัมพันธของเกณฑคุณภาพ AUN - QA 143 
 ภาคผนวก ง กฎหมาย/ประกาศ/ระเบียบ ที่เกี่ยวของ 146 
 ภาคผนวก จ นโยบายการประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี 163 
 ภาคผนวก ฉ ตัวบงชี้ผลการดําเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา 165 
 ภาคผนวก ช คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา คณะมนุษยศาสตร

และสังคมศาสตร ประจําปการศึกษา 2562 
167 

 
 
 
  



คูมือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ประจําปการศึกษา 2562  
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี ค 

 

ปฏิทินกิจกรรม 
ดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตร ปการศึกษา 2562 

คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

ลําดับ กิจกรรมดําเนินการ วัน/เวลา ดําเนินการ ผูดําเนินงาน/ผูรับผิดชอบ 
1 จัดทํา Improvement Plan ระดับหลักสูตร  

จากการนําผลประเมินคุณภาพการศึกษา ป 
2561 มาจัดทํา 

ภายใน 
เดือนพฤศจิกายน 2562 

คณะกรรมการบริหารสาขาวิชา 

2 สาขาวชิาตัง้คาเปาหมายประกนัคุณภาพ
การศึกษา ปการศึกษา 2562 เพื่อนําเขาที่
ประชุมคณะกรรมการบริหารคณะ /และ
กรรมการประจําคณะ 

ภายใน 
เดอืนธันวาคม 2562 

คณะกรรมการบริหารสาขาวิชา 
คณะกรรมการบริหารคณะ 
คณะกรรมการประจําคณะ 

3 สาขาวชิามีการประชุมทบทวนระบบและ
กลไกการประกันคุณภาพการศกึษา ระดับ
หลักสูตร และนาํเสนอใหผูบริหารคณะ
รับทราบ 

ภายใน 
เดือนมกราคม 2563 

คณะกรรมการบริหารสาขาวิชา 
 

4 สาขาวชิาดาํเนินการ Cross Check ครั้งที่ 1  
เพื่อติดตามการดําเนินงาน 

ภายใน 
เดือนกุมภาพันธ 2563 

คณะกรรมการบริหารสาขาวิชา 
 

5 สาขาเขารวมการประชุมทาํความเขาใจเรื่อง
เกณฑประกันคุณภาพการศึกษา และแนวทาง
การเขียน SAR ปการศึกษา 2562 

เมษายน 2563 รองคณบดีฝายวางแผนฯ 

6 สาขาวชิาดาํเนินการ Cross Check ครั้งที่ 2 
เพื่อติดตามการดําเนินงาน 

ภายใน 
เดือนเมษายน 2563 

คณะกรรมการบริหารสาขาวิชา 

7 สาขาวชิากําหนดตรวจประเมนิ และ
คณะกรรมการประเมินคุณภาพฯ เพื่อใหคณะ
ทําหนังสือเชิญและคําสั่งแตงตัง้ 

ภายใน 
วันที่ 15 เมษายน 2563 

- คณะกรรมการบริหาร
สาขาวชิา 
- เจาหนาทีป่ระกันคุณภาพ
การศึกษาคณะ 

8 รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาระดับ
หลักสูตร ป 2562 

ภายในเดือน 
พฤษภาคม – มิถุนายน 

2563 

คณะกรรมการบริหารสาขาวิชา 

9 ประชุมคณะกรรมการประจาํคณะ
มนุษยศาสตรฯ เพื่อพิจารณาผลตรวจ
ประเมินคุณภาพการศึกษา ระดบัหลักสูตร ป 
2562 

สิงหาคม 2563 คณะกรรมการประจําคณะ 

10 รายงานผลใหคณะกรรมการบรหิารคณะ เพื่อ
รับทราบ และนาํขอเสนอมาทาํแผนปรับปรุง 

ภายใน 
เดือนกันยายน 2563 

คณะกรรมการบริหารคณะ 
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ปฏิทินดําเนินงาน 
ประกันคุณภาพการศึกษา ระดับคณะ ปการศึกษา 2562 

คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

ลําดับ กิจกรรมดําเนินการ วัน/เวลา ดําเนินการ ผูดําเนินงาน/ผูรับผิดชอบ 
1 คณะจัดทํา Improvement Plan ระดับคณะ  

จากการนําผลประเมินคุณภาพการศึกษาระดับ
คณะ ป 2561 มาจัดทํา 

ภายใน 
เดือนธันวาคม 2562 

รองคณบดีฝายวางแผนฯ 

2 คณะตั้งคาเปาหมายประกันคุณภาพการศึกษา  
ปการศึกษา 2562 

ภายใน 
เดือนธันวาคม 2562 

คณะกรรมการประกันคุณภาพ
การศึกษา ระดับคณะ 

3 ประชุมคณะกรรมการบริหารคณะฯ เพื่อ
รวมกันนําเสนอ Improvement Plan และคา
เปาหมาย 

ภายใน 
เดือนมกราคม 2563 

คณะกรรมการบริหารคณะ 

4 นํา Improvement Plan และคาเปาหมายที่
ผานการพิจารณาของคณะกรรมการบรหิาร
คณะแลว นาํเขาที่ประชุมคณะกรรมการ
ประจําคณะ 

กุมภาพันธ 2563 รองคณบดีฝายวางแผนฯ 

5 คณะดําเนนิการ Cross Check ครั้งที่ 1  
เพื่อการกํากับ-ติดตาม 

กุมภาพันธ 2563 - รองคณบดีฝายวางแผนฯ 
- คณะกรรมการประกันคุณภาพ
การศึกษา คณะมนุษยศาสตรฯ 

6 ประชุมคณะกรรมการประกนัคณุภาพ
การศึกษา คณะมนุษยศาสตรฯ เพื่อปรับ
โครงสรางคณะกรรมการ ทําความเขาใจเกณฑ
ประกันคุณภาพการศึกษา 

มีนาคม 2563 - รองคณบดีฝายวางแผนฯ 
- คณะกรรมการประกันคุณภาพ
การศึกษา คณะมนุษยศาสตรฯ 

7 คณะฯ ดําเนนิการ Cross Check ครั้งที่ 2  
เพื่อการกํากับ-ติดตาม 

เมษายน 2563 - รองคณบดีฝายวางแผนฯ 
- คณะกรรมการประกันคุณภาพ
การศึกษา คณะมนุษยศาสตรฯ 

8 คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาฯ  
จัดทํา SAR ตามองคประกอบและตัวบงชี ้

เมษายน – พฤษภาคม 
2563 

คณะกรรมการประกันคุณภาพ
การศึกษา 

9 ประชุมคณะกรรมการประกนัคุณภาพ
การศึกษาในการพิจารณาราง SAR นําไปสูการ
ปรับปรุงพฒันา 

มิถุนายน 2563 คณะกรรมการประกันคุณภาพ
การศึกษา 

10 ประชุมคณะกรรมการประกนัคุณภาพ
การศึกษา เตรียมความพรอมรับการประเมิน
จากคณะกรรมการ 

สิงหาคม 2563 - คณะกรรมการประกันคุณภาพ
การศึกษา คณะมนุษยศาสตรฯ 

11 คณะฯ รับการประเมินคุณภาพการศึกษา ตามที่มหาวิทยาลัย
กําหนด 

 

- ผูบริหารคณะ 
- คณะกรรมการประกันคุณภาพ
การศึกษา คณะมนุษยศาสตรฯ 

12 รายงานผลการตรวจประเมินแกคณะกรรมการ
ประจําคณะ (หนังสือเวียน) เพื่อรับการ
พิจารณาและขอเสนอแนะ 

ภายใน 
เดือนตุลาคม 2563 

- รองคณบดีฝายวางแผนฯ 
 



  
 

คูมือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ประจําปการศึกษา 2562  
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี 1 

บทที่ 1  
การประกันคุณภาพการศึกษา ระดับอดุมศึกษา 

1. เหตุผลและความจําเปนของการประกันคุณภาพการศึกษา ระดับอุดมศึกษา 
 1.1 ความจําเปนของการประกันคุณภาพการศึกษา 
  ภารกิจหลักท่ีสถาบันอุดมศึกษาจะตองปฏิบัติ มี 4 ประการ คือ การผลิตบัณฑิต การวิจัยการ
ใหบริการทางวิชาการแกสังคมและการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม การดําเนินการตามภารกิจทั้ง 4 
ประการดังกลาว มีความสําคัญอยางยิ่งตอการพัฒนาประเทศทั้งระยะสั้นและระยะยาว ปจจุบันมีปจจัยภายใน
และภายนอกหลายประการที่ทําใหการประกันคุณภาพการศึกษาในระดับอุดมศึกษาเปนสิ่งจําเปนที่จะตองเรง
ดําเนินการปจจัย ดังกลาวคือ 
  1) คุณภาพของสถาบันอุดมศึกษาและบัณฑิตภายในประเทศที่มีแนวโนมแตกตางกันมากขึ้น 
ซึ่งจะกอใหเกิดผลเสียแกสังคมโดยรวมของประเทศในระยะยาว  
  2) ความทาทายของโลกาภิวัตนตอการอุดมศึกษา ทั้งในประเด็นการบริการการศึกษา 
ขามพรมแดนและการเคลื่อนยายนักศึกษาและบัณฑิต การประกอบอาชีพของบัณฑิตในอนาคต อันเปนผลจาก
การรวมตัวของประเทศในภูมิภาคอาเซียน ซึ่งทั้งสองประเด็นตองการการรับประกันของคุณภาพการศึกษา  
  3) สถาบันอุดมศึกษามีความจําเปนที่จะตองสรางความมั่นใจแกสังคมวาสามารถพัฒนา 
องคความรู และผลิตบัณฑิต ตอบสนองตอยุทธศาสตรการพัฒนาประเทศใหมากขึ้น ไมวาจะเปนการสรางขีด
ความสามารถในการแขงขันระดับสากล การพัฒนาภาคการผลิตจริงทั้งอุตสาหกรรมและบริการ การพัฒนา
อาชีพ คุณภาพชีวิต ความเปนอยูระดับทองถิ่นและชุมชน  
  4) สถาบันอุดมศึกษาจะตองใหขอมูลสาธารณะ (Public information) ที่เปนประโยชนตอผู
มีสวนไดสวนเสีย ทั้งนักศึกษาผูจางงานผูปกครองรัฐบาลและประชาชนทั่วไป  
  5) สั งคมตองการระบบอุดมศึกษาที่ เป ด โอกาสให ผู มี ส วน ได ส วน เสี ยมีส วนร วม
(participation) มีความ โปรงใส (Transparency) และมีความรับผิดชอบซึ่งตรวจสอบได (Accountability) 
ตามหลักธรรมาภิบาล  
  6) พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 
กําหนดใหสถานศึกษาทุกแหงจัดใหมีระบบการประกันคุณภาพภายในรวมถึงใหมีสํานักงานรับรองมาตรฐาน
และประเมินคุณภาพการศึกษาทําหนาที่ประเมินคุณภาพภายนอก โดยการประเมินผลการจัดการศึกษาของ
สถานศึกษา  
  7) กระทรวงศึกษาธิการไดมีประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแหงชาติ เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2552 และคณะกรรมการการอุดมศึกษาไดประกาศแนว
ทางการปฏิบัติตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2552 เพื่อใหการ
จัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาเปนไปตามมาตรฐานการอุดมศึกษาและเพ่ือการประกันคุณภาพของบัณฑิตในแต
ละระดับคุณวุฒิและสาขาวิชา  
  8) กระทรวงศึกษาธิการไดมีประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องมาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา 
เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2554 เพื่อเปนกลไกสงเสริมและกํากับใหสถาบันอุดมศึกษาจัดการศึกษาใหมีมาตรฐาน
ตามประเภทหรือกลุมสถาบันอุดมศึกษา 4 กลุม 
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9) กระทรวงศึกษาธิการ ประกาศเกณฑมาตรฐานหลักสูตร พ.ศ. 2558 ระดับปริญญาตรี ระดับบัณฑิตศึกษา 
และแนวทางการบริหารเกณฑเพื่อใหสอดคลองกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ 
ตลาดแรงงาน และความกาวหนาของศาสตรและเทคโนโลยี รวมทั้งบริบททางสังคมท่ีเปลี่ยนไป 
  10) กระทรวงศึกษาธิการ ประกาศกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.2561 
เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ 2561 เพื่อใหสถานศึกษาแตละแหงสามารถจัดระบบการประกันคุณภาพการศึกษา
ภายในสถานศึกษา โดยกําหนดมาตรฐานการศึกษาของมหาวิทยาลัยใหเปนไปตามกรอบมาตรฐานการศึกษา
แตละระดับและประกาศกระทรวงศึกษาธิการกําหนด 
  11) กระทรวงศึกษาธิการ ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานการอุดมศึกษา พ.ศ. 
2561 เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2561 โดยใหยกเลิก ประกาศกฎกระทรวงศึกษาธิการฉบับเดิม ลงวันที่ 7 
สิงหาคม 2549 เพื่อเปนกลไกกํากับมาตรฐานระดับกระทรวง ระดับคณะกรรมการการอุดมศึกษา และระดับ
หนวยงาน โดยทุกหนวยงานระดับอุดมศึกษาจะไดใชเปนกรอบการดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา 

 1.2 ว ัตถุประสงคของการพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา  
  สถาบันอุดมศึกษารวมกับตนสังกัดจําเปนตองพัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพ
การศึกษา โดยมีวัตถุประสงคดังนี ้
  1) เพื่อใหสถาบันไดมีการพัฒนามุงสูวิสัยทัศน และยกระดับขีดความสามารถในการแขงขัน 
โดยระบบ ดังกลาวจะตองเปนไปตามเจตนารมณของ พรบ. และเปนไปตามกรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 
มาตรฐานระดับชาติและนานาชาติ 
  2) เพื่อตรวจสอบและประเมินผลการดําเนินงานตั้งแตระดับหลักสูตร คณะวิชาหรือ
หนวยงานเทียบเทา และสถาบันอุดมศึกษา 
  3) ศึกษาในภาพรวมตามระบบคุณภาพและกลไกที่สถาบันนั้นๆกําหนดขึ้น โดยวิเคราะห
เปรียบเทียบผลการดําเนินงานตามตัวบงชี้ในองคประกอบคุณภาพตางๆวาเปนไปตามเกณฑและไดมาตรฐาน 
  4) เพื่อใหหลักสูตร คณะวิชาหรือหนวยงานเทียบเทาและสถาบันอุดมศึกษาทราบสถานภาพ
ของตนเองอันจะนําไปสูการกําหนดแนวทางในการพัฒนาคุณภาพไปสูเปาหมาย (Targets) และเปาประสงค 
(Goals) ที่ตั้งไวตามจุดเนนของตนเอง  
  5) เพื่อใหไดขอมูลที่สะทอนจุดแข็งจุดที่ควรปรับปรุง ตลอดจนขอเสนอแนะในการพัฒนาการ
ดําเนินงานเพื่อนําไปปรับปรุงผลการดําเนินการในแตละระดับอยางตอเนื่อง เพื่อยกระดับขีดความสามารถของ
สถาบัน  
  6) เพื่ อ ให ขอมูลสาธารณ ะที่ เป นประโยชน ต อผู มี ส วน ได ส วน เสีย  ทํ าให มั่ น ใจว า
สถาบันอุดมศึกษาสามารถสรางผลผลิตทางการศึกษาที่มีคุณภาพและไดมาตรฐานตามที่กําหนด  
  7) เพื่อใหหนวยงานตนสังกัดของสถาบันอุดมศึกษาและหนวยงานที่เกี่ยวของ มีขอมูลพื้นฐาน
ที่จําเปน สําหรับการสงเสริมสนับสนุนการจัดการอุดมศึกษาในแนวทางที่เหมาะสม 
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2. กฎหมายที่เกี่ยวของกับการประกันคุณภาพการศึกษา  
2.1 พ ระราชบัญ ญัติการศึกษาแหงช าติ  พ .ศ. 2542 แกไข เพิ่ ม เติม  ( ฉบับที่  2)  

พ.ศ. 2545  ที่เกี่ยวของกับการประกันคุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษา  
  พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 ไดกําหนด
จุดมุงหมาย และหลักการของการจัดการศึกษาที่มุงเนนคุณภาพและมาตรฐาน โดยกําหนดรายละเอียดไวใน
หมวด 6 มาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษาซึ่งประกอบดวย “ระบบการประกันคุณภาพภายใน” 
และ “ระบบการประกันคุณภาพภายนอก” เพื่อใชเปนกลไกในการผดุงรักษาคุณภาพและมาตรฐานของ
สถาบันอุดมศึกษา  
 การประกันคุณภาพภายใน เปนการสรางระบบและกลไกในการพัฒนา ติดตามตรวจสอบและประเมิน
การดําเนินงานของสถาบันอุดมศึกษาใหเปนไปตามนโยบาย เปาหมายและระดับคุณภาพตามมาตรฐานที่
กําหนดโดย สถานศึกษาและหรือหนวยงานตนสังกัด โดยหนวยงานตนสังกัดและสถานศึกษากําหนดใหมีระบบ
การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาและใหถือวาการประกันคุณภาพภายในเปนสวนหนึ่งของกระบวนการ
บริหารการศึกษาที่ตองดําเนินการอยางตอเนื่องมีการจัดทํารายงานประจําปที่เปนรายงานประเมินคุณภาพ
ภายในเสนอตอสภาสถาบัน หนวยงานตนสังกัด และหนวยงานที่เกี่ยวของเพื่อพิจารณาและเปดเผยตอ
สาธารณชนเพื่อนําไปสูการพัฒนาคุณภาพ และมาตรฐานการศึกษาและเพื่อรองรับการประกันคุณภาพ
ภายนอก  
 การประกันคุณภาพภายนอก เปนการประเมินคุณภาพการจัดการศึกษาเพื่อใหมีการติดตามและ
ตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา โดยคํานึงถึงความมุงหมาย หลักการ และแนวการ
จัดการศึกษาในแตละระดับ ซึ่งประเมินโดย “สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา  
(องคการมหาชน)  หรือเรียกชื่อยอวา “สมศ.” พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542 แกไขเพิ่มเติม 
(ฉบับที2่) พ.ศ.2545 ไดกําหนดใหสถานศึกษาทุกแหงตองไดรับการประเมินคุณภาพภายนอกอยางนอย 1 ครั้ง
ในทุกรอบ 5 ปนับตั้งแตการประเมินครั้งสุดทาย และเสนอผลการประเมินตอหนวยงานที่เกี่ยวของและ
สาธารณชน  

 2.2 กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว  15 ปฉบับที่   2 (พ .ศ. 2551 - 2565)  และ
แผนพัฒนาการศึกษา ระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555 – 2559) 
 กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปฉบับที่ 2 (พ.ศ.2551 - 2565) ไดกําหนดแนวทางการพัฒนาและ 
แกปญหาอุดมศึกษาที่ไรทิศทาง ซ้ําซอน ขาดคุณภาพ และขาดประสิทธิภาพ โดยใชกลไกการประเมินคุณภาพ
และ มาตรฐานการศึกษาเปนกลไกหลักในการดําเนินการ กลาวคือ ใหมีการสรางกลไกการประเมินคุณภาพ 
สถาบันอุดมศึกษาตามพันธกิจของสถาบันในแตละกลุม ซึ่งมีพื้นที่บริการและจุดเนนระดับการศึกษาที่ตางกัน 
รวมทั้ง มีพันธกิจและบทบาทในการพัฒนาสังคมและเศรษฐกิจของประเทศตางกันตามความหลากหลาย ทั้ง
การพัฒนาฐานราก สังคม เศรษฐกิจรวมถึงการกระจายอํานาจในระดับทองถิ่น การขับเคลื่อนภาคการผลิตใน
ชนบท ทองถิ่นและระดับประเทศ จนถึงการแขงขันในโลกาภิวัตน ซึ่งระบบอุดมศึกษาแตละกลุมเหลานี้จะ
นําไปสูการเปลี่ยนแปลงอุดมศึกษา และสงผลกระทบที่เปนประโยชนตอประเทศอยางมีนัยสําคัญ อาทิ 
สามารถสรางความเปนเลิศไดตามพันธกิจของตัวเอง สามารถตอบสนองตอยุทธศาสตรการพัฒนาประเทศดีขึ้น 
สงผลเชิงบวกตอการผลิต พัฒนาและการทํางานของอาจารยสามารถปรับจํานวนของบัณฑิตในสาขาที่เปน
ความตองการของสังคม ลดการวางงาน โดยที่สถาบันอุดมศึกษาในกลุมเหลานี้มีกลไกรวมกันในการประกัน
คุณภาพ เพ่ือใหนักศึกษาสามารถตอยอด ถายโอน แลกเปลี่ยนกันไดระหวางกลุม และในระยะยาวการประเมิน
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คุณภาพควรนําไปสูระบบรับรองวิทยฐานะ (Accreditation) ที่นักศึกษาและสาธารณะใหความเชื่อถือ เปน
ฐานและเงื่อนไขในการจัดสรรงบประมาณของรัฐ และการสนับสนุนจากภาคเอกชน รวมทั้งการโอนยายหนวย
กิต  
 จากกรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปดังกลาว กระทรวงศึกษาธิการไดมีประกาศกระทรวง 
ศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา ในป 2554 กําหนดประเภทหรือกลุมสถาบันอุดมศึกษาเปน 4 
กลุม คือ  
 กลุม ก วิทยาลัยชุมชน หมายความถึงสถาบันที่เนนการผลิตบัณฑิตระดับต่ํากวาปริญญาตรีจัด
ฝกอบรม สนองตอบความตองการของทองถิ่น เพื่อเตรียมกําลังคนที่มีความรูเขาสูภาคการผลิตจริงในชุมชน 
สถาบันสนับสนุนรองรับการเปลี่ยนอาชีพพื้นฐาน เชน แรงงานที่ออกจากภาคเกษตร เปนแหลงเรียนรูที่
สงเสริมใหประชาชนไดมีโอกาสเรียนรูตลอดชีวิตอันจะนําไปสูความเขมแข็งของชุมชนและการพัฒนาที่ยั่งยืน  
 กลุม ข สถาบันที่เนนระดับปริญญาตร ีหมายความถึง สถาบันที่เนนการผลิตบัณฑิตระดับปริญญาตรี 
เพื่อใหไดบัณฑิตที่มีความรูความสามารถเปนหลักในการขับเคลื่อนการพัฒนาและการเปลี่ยนแปลงในระดับ
ภูมิภาค สถาบันมีบทบาทในการสรางความเขมแข็งใหกับหนวยงาน ธุรกิจ และบุคคลในภูมิภาค เพื่อรองรับ
การดํารงชีพ สถาบันอาจมีการจัดการเรียนการสอนในระดับบัณฑิตศึกษา โดยเฉพาะระดับปริญญาโทดวยก็ได 
 กลุม ค สถาบันเฉพาะทาง หมายความถึงสถาบันที่เนนการผลิตบัณฑิตเฉพาะทางหรือเฉพาะกลุม
สาขาวิชา ทั้งสาขาวิชาทางวิทยาศาสตรกายภาพ วิทยาศาสตรชีวภาพ สังคมศาสตรหรือมนุษยศาสตร รวมทั้ง
สาขาวิชาชีพเฉพาะทาง สถาบันอาจเนนการทําวิทยานิพนธหรือการวิจัย หรือเนนการผลิตบัณฑิตที่มีความรู 
ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะในการประกอบอาชีพระดับสูง หรือเนนทั้งสองดาน รวมทั้งสถาบันอาจมี
บทบาทในการพัฒนาภาคการผลิตจริงทั้งอุตสาหกรรมและบริการ สถาบันในกลุมนี้อาจจําแนกไดเปน 2 
ลักษณะคือ ลักษณะที่ 1 เปนสถาบันที่เนนระดับบัณฑิตศึกษา และลักษณะที่ 2 เปนสถาบันที่เนนระดับ
ปริญญาตรี 
 กลุม  ง สถาบันที่ เนนการวิจัยขั้นสูงและผลิตบัณ ฑิตระดับบัณ ฑิตศึกษาโดยเฉพาะระดับ 
ปริญญาเอก หมายความถึง สถาบันที่เนนการผลิตบัณฑิตระดับบัณฑิตศึกษาโดยเฉพาะระดับปริญญาเอก และ
เนนการทําวิทยานิพนธและการวิจัยรวมถึงการวิจัยหลังปริญญาเอก สถาบันเนนการผลิตบัณฑิตที่เปนผูนําทาง
ความคิดของประเทศ สถาบันมีศักยภาพในการขับเคลื่อนอุดมศึกษาไทยใหอยูในแนวหนาระดับสากล มุงสราง
องคความรูทฤษฎี และขอคนพบใหมทางวิชาการ ดังนั้น การประกันคุณภาพการศึกษาจึงตองสรางกลไกการ
ประเมินคุณภาพใหสอดรับกับการแบงกลุม สถาบันอุดมศึกษา 4 กลุมดังกลาว  
 แผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555 – 2559) กําหนดใหอุดมศึกษาไทย
ในชวงป 2555 -2559 ตองมีการพัฒนาอยางกาวกระโดดเพื่อเปนแหลงความรูที่ตอบสนองการแกไขปญหา
วิกฤติและชี้นําการพัฒนาอยางยั่งยืนของชาติและทองถิ่นโดยเรงสรางภูมิคุมกันในประเทศใหเขมแข็งขึ้นภายใต
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและตองสงเสริมการพัฒนาประเทศใหสามารถแขงขันไดในประชาคมอาเซียน
และประชาคมโลกโดยใหความสําคัญกับการพัฒนาคนและสังคมไทยใหมีคุณภาพผลิตกําลังคนที่มีศักยภาพตรง
ตามความตองการของตลาดแรงงาน สามารถทํางานเพื่อดํารงชีพตนเอง และเพื่อชวยเหลือสังคมมีคุณธรรมมี
ความรับผิดชอบและมีสุขภาวะ ทั้งรางกายและจิตใจรวมทั้งพัฒนาอาจารยใหเปนมืออาชีพและผูเชี่ยวชาญมือ
อาชีพใหเปนอาจารยพัฒนาวิชาชีพ อาจารยใหเปนที่ยอมรับของสังคม มีการจัดการเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจของ
ประเทศไทยโดยใชความรูเทคโนโลยีและ นวัตกรรมความคิดสรางสรรคบนพื้นฐานการผลิตและการบริโภคที่
เปนมิตรตอสิ่งแวดลอมซึ่งจะนําไปสูการพัฒนาเพื่อประโยชนสุขที่ยั่งยืนของประเทศไทยทั้งนี้โดยอาศัยการ
บริหารจัดการอุดมศึกษาเชิงรุกและพระราชบัญญัติอุดมศึกษา เปนเครื่องมือสําคัญในการขับเคลื่อนวิสัยทัศน   
ป 2559 “อุดมศึกษาเปนแหลงองคความรูและพัฒนากําลังคนระดับสูงที่มีคุณภาพเพื่อการพัฒนาชาติอยาง
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ยั่งยืนสรางสังคมการเรียนรูตลอดชีวิตตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555 - 
2559) บนพื้นฐานปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมีบทบาทสูงในสังคมประชาคมอาเซียนและมุงสูคุณภาพ
อุดมศึกษาระดับนานาชาติ”  
 

 2.3 มาตรฐานการอุดมศึกษา  
ที่ปรากฏตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ ลงวันที่ 17 สิงหาคม 2561 ประกอบดวยมาตรฐาน 5 

ดาน ไดแก มาตรฐานดานผลลัพธผูเรียน มาตรฐานดานการการวิจัยและนวัตกรรม มาตรฐานดานการบริการ
วิชาการ ดานศิลปวัฒนธรรมและความเปนไทย และมาตรฐานดานการการบริหารจัดการ มาตรฐานยอยทั้ง 5 
ดานนี้ อยูในมาตรฐานการศึกษาของชาติที่ประกอบดวยคุณลักษณะ 3 ดานคือ ดานที่ 1 ผูเรียนรู ดานที่ 2 ผู
รวมสรางสรรคนวัตกรรม ดานที่ 3 พลเมืองที่เขมแข็ง แตละดานของมาตรฐานการอุดมศึกษาจะมีความ
สอดคลองและสัมพันธกับคุณลักษณะของมาตรฐานการศึกษาของชาติเพื่อใหการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐาน
การศึกษาบรรลุตามจุดมุงหมายและหลักการของการจัดการศึกษาของชาต ิ

นอกเหนือจากมาตรฐานการอุดมศึกษาที่เปนมาตรฐานแมบทแลวคณะกรรมการการอุดมศึกษาได
จัดทํา มาตรฐานสถาบันอุดมศึกษาตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2554 เพื่อนําไปสูการพัฒนา
สถาบันอุดมศึกษา ตามกลุมสถาบันที่มีปรัชญา วัตถุประสงคและพันธกิจในการจัดตั้งที่แตกตางกันไดอยางมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล ประกอบดวยมาตรฐานหลัก 2 ดาน คือ มาตรฐานดานศักยภาพ และความ
พรอมในการจัดการศึกษา และมาตรฐานดานการดําเนินการตามภารกิจของสถาบันอุดมศึกษา และกําหนด
กลุมสถาบันอุดมศึกษาเปน 4 กลุม ไดแก กลุม ก วิทยาลัยชุมชน กลุม ข สถาบันที่เนนระดับปริญญาตรี กลุม 
ค สถาบันเฉพาะทาง และกลุม ง สถาบันที่เนนการวิจัยขั้นสูงและผลิตบัณฑิตระดับบัณฑิตศึกษาโดยเฉพาะ
ระดับปริญญาเอก นอกจากนั้น ยังไดจัดทํากรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2552 
เพื่อใหเปนไปตามมาตรฐานการอุดมศึกษาและเพื่อเปนการประกันคุณภาพบัณฑิตในแตละระดับคุณวุฒิและ
สาขาวิชา โดยกําหนดใหคุณภาพของบัณฑิตทุกระดับคุณวุฒิ และสาขาวิชาตองเปนไปตามมาตรฐานผลการ
เรียนรูอยางนอย 5 ดาน คือ ดานคุณธรรม จริยธรรม ดานความรู ดานทักษะทางปญญา ดานทักษะ
ความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ และดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการ
ใชเทคโนโลยีสารสนเทศ  
 
 2.4 กฎกระทรวงวาดวยระบบ หลักเกณฑ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา  
 หลังจากที่พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 มีผลบังคับใชสํานักงานคณะกรรมการ 
การอุดมศึกษา(ทบวงมหาวิทยาลัยเดิม) ในฐานะหนวยงานตนสังกัดที่ทําหนาที่กํากับดูแลสถาบันอุดมศึกษา 
ไดเสนอระบบการประกันคุณภาพการศึกษาใหคณะรัฐมนตรีพิจารณาเพื่อใหสอดคลองกับเจตนารมณ 
แหงพระราชบัญญัติฉบับดังกลาว ซึ่งคณะรัฐมนตรีในการประชุมเมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2543 ไดมีมติเห็นชอบ
กับระบบประกันคุณภาพการศึกษาของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (ทบวงมหาวิทยาลัยเดิม)  
ซึ่งตอมาไดจัดทําเปนประกาศทบวงมหาวิทยาลัย เรื่อง ระบบ หลักเกณฑและวิธีการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายในระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2545 เพื่อใชเปนแนวปฏิบัติสาระสําคัญของประกาศฉบับนี้ระบุให
ทบวงมหาวิทยาลัยสนับสนุนและสงเสริม สถาบันอุดมศึกษาจัดทําระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
ตามภารกิจหลักของสถาบันอุดมศึกษาใหมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล รวมทั้งใหมีการประเมินผล 
และติดตามตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาจากภายใน หรือโดยหนวยงาน
ตนสังกัดที่มีหนาที่กํากับดูแลสถาบันการศึกษาเพื่อเตรียมความพรอมสําหรับการประเมินคุณภาพจากภายนอก 
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รวมถึงสนับสนุนใหมีการแตงตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพภายใน ระดับอุดมศึกษาขึ้นในแตละคณะวิชา
หรือสถาบันอุดมศึกษา เพื่อกําหนดนโยบาย หลักเกณฑแนวทาง วิธีการ ตรวจสอบและประเมินระบบกลไก
และประเมินผลการดําเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายในของแตละคณะวิชาหรือสถาบันอุดมศึกษา  

หลังจากดําเนินการตามประกาศฉบับป  พ.ศ. 2545 ไประยะหนึ่ ง สํานักงานคณะกรรมการ 
การอุดมศึกษาจึง ไดจัดทํากฎกระทรวงวาดวยระบบหลักเกณฑและวิธีการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
สถานศึกษา ระดับอุดมศึกษาพ.ศ. 2546 เพื่อใหเปนไปตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 
แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 ในมาตรา 5 และมาตรา 47 วรรคสองโดยสาระสําคัญเกี่ยวกับระบบและ
กลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายในของกฎกระทรวงฉบับนี้ยังคงไวตามประกาศทบวงมหาวิทยาลัยฯ 
พ.ศ. 2545 ซึ่งสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาไดถือปฏิบัติมาอยางตอเนื่อง ตอมาในป 2553 
กระทรวงศึกษาธิการไดออกกฎกระทรวงวาดวยระบบ หลักเกณฑและวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา 
พ.ศ. 2553 แทนฉบับเดิม โดยรวมการประกันคุณภาพภายในและภายนอกของการศึกษาทุกระดับไวในฉบับ
เดียวกัน โดยมีการปรับใหคณะกรรมการประกันคุณภาพภายใน  ระดับอุดมศึกษาทําหนาที่หลัก 2 ประการคือ 
1) วางระเบียบหรือออกประกาศกําหนดหลักเกณฑและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการประกันคุณภาพภายใน
ระดับอุดมศึกษา เพื่อสงเสริม สนับสนุนและพัฒนาการประกันคุณภาพภายใน ระดับอุดมศึกษา โดยความ
เห็นชอบของคณะกรรมการการอุดมศึกษา และ 2) เสนอแนะแนวทางปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพการศึกษา
แกสถานศึกษา โดยนําผลการประเมินคุณภาพทั้งภายในและภายนอกไปปรับปรุงคุณภาพการศึกษาอยาง
ตอเนื่อง นอกจากนี้ ยังมีการปรับเปลี่ยนใหระบบการประกันคุณภาพภายในประกอบดวย การประเมิน
คุณภาพการติดตามตรวจสอบคุณภาพ และการพัฒนาคุณภาพ และกําหนดใหหนวยงานตนสังกัดจัดใหมีการ
ติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาอยางนอยหนึ่งครั้งในทุกสามปและแจงผลใหสถานศึกษาระดับอุดมศึกษา
ทราบ รวมทั้งเปดเผยผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาตอสาธารณชน 

ตอมาในป 2561 กระทรวงศึกษาธิการไดออกกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 
2561 โดยใหยกเลิกกฎกระทรวงวาดวยระบบ หลักเกณฑและวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2553 
กําหนดใหสถานศึกษาแตละแหงจัดใหมีระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาโดยการกําหนด
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาใหเปนไปตามมาตรฐานการศึกษาแตละระดับและประเภทการศึกษา 
ที่รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการประกาศกําหนด พรอมทั้งจัดทําแผนพัฒนาการจัดการศึกษา 
ของสถานศึกษาที่มุ งคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาและดําเนินการตามแผนที่กําหนดไวจัดใหม ี
การประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ติดตามผลการดําเนินการเพื่อพัฒนา
สถานศึกษาใหมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา และจัดสงรายงานผลการประเมินตนเองใหแกหนวยงานตน
สังกัดหรือหนวยงานที่กํากับดูแลสถานศึกษาเปนประจําทุกปเพื่อใหการดําเนินการประกันคุณภาพการศึกษา
ตามวรรคหนึ่งเปนไปอยางมีประสิทธิภาพใหหนวยงานตนสังกัดหรือหนวยงานที่กํากับดูแลสถานศึกษามีหนาที่
ในการใหคําปรึกษา ชวยเหลือ และแนะนําสถานศึกษา เพื่อใหการประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา
พัฒนาอยางตอเนื่องเมื่อไดรับรายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษาใหหนวยงานตนสังกัด 
หรือหนวยงานที่กํากับดูแลสถานศึกษาจัดสงรายงานดังกลาวพรอมกับประเด็นตาง ๆที่ตองการใหม ี
การประเมินผลและการติดตามตรวจสอบซึ่งรวบรวมไดจากหนวยงานที่เกี่ยวของหรือจากผูมีสวนไดสวนเสีย 
กับสถานศึกษาแหงนั้นใหแกสํานักงานเพื่อใชเปนขอมูลและแนวทางในการประเมินคุณภาพภายนอกจากนั้น 
ใหสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา(องคการมหาชน)ดําเนินการประเมินผลและ
ติดตามตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา และจัดสงรายงานผลการประเมินและ 
การติดตามตรวจสอบดังกลาว พรอมขอเสนอแนะใหแกสถานศึกษาและหนวยงานตนสังกัดหรือหนวยงาน 
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ที่กํากับดูแลสถานศึกษานั้น ๆ เพื่อใหสถานศึกษาใชเปนแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ตอไป 
 
 
3. การประกันคุณภาพการศึกษา  
 กอนมีประกาศพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 ทบวงมหาวิทยาลัยไดตระหนักด ี
ถึงความสําคัญของการประกันคุณภาพการศึกษาและไดจัดทําประกาศทบวงมหาวิทยาลัยเรื่องนโยบาย 
และแนวปฏิบัติในการประกันคุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษามาตั้งแตป พ.ศ. 2539 เพื่อเปนแนวทาง 
ในการประกันคุณภาพการศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาตามหลักการสําคัญ 3 ประการคือการใหเสรีภาพ 
ทางวิชาการ (Academic freedom) ความมีอิสระในการดําเนินการของสถาบัน (Institutional autonomy)  
และความพรอมของสถาบันที่จะรับการตรวจสอบคุณภาพจากภายนอกตามหลักการของความรับผิดชอบ 
ที่ตรวจสอบได (Accountability) ตอมาพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542 แกไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ 2)
พ.ศ. 2545 และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553 ไดระบุใหหนวยงานตนสังกัดและสถานศึกษาจัดใหมีระบบประกัน
คุณภาพภายในสถานศึกษา ประกอบกับ พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ  
พ.ศ. 2546 และกฎกระทรวงแบงสวนราชการกําหนดใหสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษามีหนาที่
พิจารณาเสนอนโยบาย แผนพัฒนา และมาตรฐานการอุดมศึกษาที่สอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจ 
และสังคมแหงชาติ และแผนการศึกษาแหงชาติสนับสนุนทรัพยากร ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล 
การจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา โดยคํานึงถึงความเปนอิสระและความเปนเลิศทางวิชาการของสถานศึกษา
ระดับปริญญาตามกฎหมายวาดวยการจัดตั้งสถานศึกษาแตละแหงและกฎหมายที่เกี่ยวของ สํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษาจึงมีหนาที่รวมกับสถานศึกษาในการจัดใหมีระบบการประกันคุณภาพการศึกษา
ภายใน โดยมีรายละเอียดดังนี้  
 
 3.1 แนวทางการพัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน  
  3.1.1 ระบบการประกันคุณภาพการศึกษา  
   ดวยกฎกระทรวงกฏกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561 ขอ 3 ให
สถานศึกษาแตละแหงจัดใหมีระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาโดยการกําหนดมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษาให เปนไปตามมาตรฐานการศึกษาแตละระดับและประเภทการศึกษาที่
รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการประกาศกําหนด พรอมทั้งจัดทําแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของ
สถานศึกษาที่มุงคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาและดําเนินการตามแผนที่กําหนดไวจัดใหมีการประเมินผล
และตรวจสอบคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ติดตามผลการดําเนินการเพื่อพัฒนาสถานศึกษาใหมี
คุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา และจัดสงรายงานผลการประเมินตนเองใหแกหนวยงานตนสังกัดหรือ
หนวยงานที่กํากับดูแลสถานศึกษาเปนประจําทุกป  
 หลักการสําคัญในการพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษามีดังตอไปนี้  
  1) สงเสริมพันธกิจหลักและพันธกิจสนับสนุนของการอุดมศึกษาภายใตความสอดคลองกับ 
หลักเกณฑที่กําหนดในกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561  
  2) เปนระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายในที่ครอบคลุมปจจัยนําเขา และกระบวนการ ซึ่ง
สามารถสงเสริมและนําไปสูผลลัพธของการดําเนินการอยางมีประสิทธิภาพ  
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  3) ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับอุดมศึกษารอบใหมประกอบ ดวย การ
ประกันคุณภาพระดับหลักสูตร ระดับคณะ และระดับสถาบัน โดยจะเริ่มใชในปการศึกษา 2557  
   - ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร มีการดําเนินการตั้งแตการ
ควบคุม คุณภาพ การติดตามตรวจสอบคุณภาพ และการพัฒนาคุณภาพ การพัฒนาตัวบงชี้และเกณฑการ
ประเมินฯ จะมุงไปที่ระบบการประกันคุณภาพการศึกษามากกวาการประเมินคุณภาพ เพื่อใหสามารถสงเสริม 
สนับสนุน กํากับติดตามการดําเนินงานใหเปนไปตามที่กําหนด สะทอนการจัดการศึกษาอยางมีคุณภาพ  
   - ระบบการประกันคุณภาพภายในระดับคณะและระดับสถาบัน เปนการดําเนินการ
ประกันคุณภาพการศึกษาภายในที่คณะและสถาบันพัฒนาระบบประกันคุณภาพ โดยยึดหลักเสรีภาพทาง
วิชาการและความมีอิสระในการดําเนินการของสถานศึกษา ซึ่งจะประเมินตามระบบประกันคุณภาพการศึกษา
ภายในที่คณะและ สถาบันตองการใหคณะและสถาบันพัฒนาตามศักยภาพและประเภทของกลุมสถาบัน ซึ่ง
เปนการประเมินความเขมแข็งทางวิชาการ  
  4) ใหอิสระกับสถาบันอุดมศึกษาในการออกแบบระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายใน  
  5) เชื่อมโยงกับระบบคุณภาพอื่นที่กําหนดและเปนนโยบายของ กกอ.โดยเฉพาะเรื่อง 
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติและการเชื่อมโยงกับการประกันคุณภาพภายนอกของ สมศ. 
เพื่อไมใหเปนการทํางานซ้ําซอนเกินความจําเปนหรือสรางภาระการทํางานของหนวยงาน  
  3.1.2 มาตรฐาน ตัวบงชี้และเกณฑประเมินคุณภาพ  
  มาตรฐานที่เปนกรอบสําคัญในการดําเนินงานของสถาบันอุดมศึกษา คือ มาตรฐานการ
อุดมศึกษา ในขณะเดียวกันสถาบันอุดมศึกษาตางๆ ตองดําเนินการใหเปนไปตามมาตรฐานและหลักเกณฑอื่นๆ 
ที่เกี่ยวของอีกมาก เชน เกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แหงชาติ มาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา มาตรฐานเพื่อการประเมินคุณภาพภายนอกของ สมศ. หรือกรอบ 
การปฏิบัติราชการตามมิติดานตาง ๆ ของสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) ในกรณี
มหาวิทยาลัยของรัฐ เปนตน  
 กําหนดตัวบงชี้เปน 2 ประเภท คือตัวบงชี้เชิงปริมาณและตัวบงชี้เชิงคุณภาพ ดังนี้ 
  1) ตัวบงชี้เชิงคุณภาพจะระบุเกณฑมาตรฐานเปนขอ ๆ กําหนดเกณฑการประเมินตัวบงชี้
เปน 5 ระดับ มีคะแนนตั้งแต 1 ถึง 5 การประเมินเชิงคุณภาพนี้จะมีทั้งการนับจํานวนขอและระบุวา 
ผลการดําเนินงานไดกี่ขอ ไดคะแนนเทาใด กรณีที่ไมดําเนินการใดๆ หรือดําเนินการไมครบที่จะได 1 คะแนน 
ใหถือวาได 0 คะแนน และการประเมินโดยกําหนดการใหคะแนนตามที่ไดคณะหรือสถาบันดําเนินการ และ
กรรมการประเมิน (Peer review) จะพิจารณาผลการดําเนินการนั้นๆ รวมกันกอนที่จะบันทึกคะแนน โดยมี
ระดับคะแนนอยูระหวาง 0-5  
  2) ตัวบงชี้เชิงปริมาณอยูในรูปของรอยละหรือคาเฉลี่ย กําหนดเกณฑการประเมินเปนคะแนน
ระหวาง 1 ถึง 5 โดยเปนคาตอเนื่อง (มีจุดทศนิยม) สําหรับการแปลงผลการดําเนินงานตามตัวบงชี้ (ซึ่งอยูใน
รูปรอยละหรือคาเฉลี่ย) เปนคะแนนทําโดยการเทียบบัญญัติไตรยางศ โดยที่แตละตัวบงชี้จะกําหนด คารอยละ
หรือคาเฉลี่ยที่คิดเปนคะแนนเต็ม 5 ไว 
  คณะกรรมการประกันคุณภาพภายในระดับอุดมศึกษาไดกําหนดใหมีระบบประกันคุณภาพ
การศึกษาระดับหลักสูตร คณะ และสถาบัน เพื่อใหสถาบันอุดมศึกษาตางๆนําไปใชเปนแนวทาง(Guideline) 
ในการจัดทําระบบการประกันคุณภาพภายในของแตละสถาบันตามความสมัครใจภายใตการกํากับ ดูแล 
ของสภาสถาบันอุดมศึกษา โดยระบบประกันคุณภาพภายในจะครอบคลุมพันธกิจหลัก 4 ประการ 
ของการอุดมศึกษาและพันธกิจดานการบริหารจัดการ ไดแก (1) พันธกิจดานการผลิตบัณฑิต (2) พันธกิจ 
ดานการวิจัย (3) พันธกิจดานการบริการวิชาการ (4) พันธกิจดานการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมและ 
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การบริหารจัดการ สําหรับการประกันคุณภาพระดับหลักสูตรจะเนนพันธกิจในดานการผลิตบัณฑิตเปนสําคัญ 
สวนพันธกิจดานอื่นๆ จะเปนการบูรณาการเขาไวดวยกัน หากเปนตัวบงชี้ ในระดับคณะและสถาบัน 
จะครอบคลุมพันธกิจหลักของการอุดมศึกษารวมทั้งการบริหารจัดการไดทั้งหมดซึ่งสามารถชี้วัดคุณลักษณะ 
ที่พึงประสงคตามมาตรฐานการอุดมศึกษา มาตรฐานและหลักเกณฑอื่นๆ ที่เกี่ยวของกับพันธกิจเหลานั้นได
ทั้งหมด ในบทที่ 4 ถึงบทที่ 6 ของคูมือฉบับนี้ จึงไดพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน เพื่อให
สถาบันอุดมศึกษานําไปเปนกรอบในการดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายในตั้งแตระดับหลักสูตร 
ระดับคณะ และระดับสถาบัน การพัฒนาตัวบงชี้และเกณฑการประเมินจะมุงไปที่ระบบการประกันคุณภาพ
การศึกษามากกวาการประเมินคุณภาพ เพื่อใหสงเสริมสนับสนุนกํากับติดตามการดําเนินงานใหเปนไปตามที่
กําหนด สะทอนการจัดการศึกษาอยางมีคุณภาพและตัวบงชี้ที่พัฒนาขึ้นควรเชื่อมโยงหรือเปนเรื่องเดียวกัน 
กับการประเมินคุณภาพภายนอก โดยการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน เนนที่ป จจัยนํ าเข า  
และกระบวนการ ซึ่งภายใตตัวบงชี้ที่เปนกระบวนการใหสามารถสะทอนผลลัพของการดําเนินการตาม
กระบวนการดังกลาวดวย 
 3.1.3 กลไกการประกันคุณภาพ  
  ในดานของกลไกการประกันคุณภาพ ผูที่มีความสําคัญสงผลใหการดําเนินงานประสบ 
ความสําเร็จและนําไปสูการพัฒนาคุณภาพอยางตอเนื่อง คือ คณะกรรมการระดับนโยบายและผูบริหารสูงสุด
ของสถาบันที่จะตองใหความสําคัญและกําหนดนโยบายการประกันคุณภาพการศึกษาที่ชัดเจนและเขาใจ
รวมกันทุกระดับ โดยมอบหมายใหหนวยงานหรือคณะกรรมการรับผิดชอบในการติดตาม ตรวจสอบ ประเมิน 
และกระตุนใหเกิดการพัฒนาคุณภาพอยางตอเนื่อง หนาที่สําคัญประการหนึ่งของคณะกรรมการหรือหนวยงาน
นี้ คือ การจัดระบบประกันคุณภาพ พรอมทั้งกําหนด   ตัวบงชี้และเกณฑการประเมินคุณภาพที่เหมาะสม
สําหรับคณะและสถาบัน ระบบประกันคุณภาพที่ใชตองสามารถเชื่อมโยงใหเกิดคุณภาพของการปฏิบัติงาน 
ตั้งแตระดับบุคคล ระดับหลักสูตร ระดับคณะวิชาไปจนถึงระดับสถาบัน โดยอาจจําเปนตองจัดทําคูมือคุณภาพ
ในแตละระดับเพื่อกํากับการดําเนินงาน แตที่สําคัญคณะกรรมการหรือหนวยงานนี้ตองประสานงานและ
ผลักดันใหเกิดระบบฐานขอมูลและสารสนเทศที่มีประสิทธิภาพซึ่งสามารถใชงานรวมกันไดในทุกระดับ  
 3.1.4 ระบบฐานขอมูลและระบบสารสนเทศ  
  การวัดและวิเคราะหผลการดําเนินงานเปนสิ่งจําเปนในกระบวนการประกันคุณภาพการวัด 
และวิเคราะหผลการดําเนินงานจะไมสามารถทําไดอยางถูกตองและมีประสิทธิภาพหากปราศจากฐานขอมูล
และระบบ สารสนเทศที่เปนจริง ถูกตองตรงกันทุกระดับตั้งแตระดับบุคคล ระดับหลักสูตร คณะวิชา และ
สถาบัน ตลอดจนเปนขอมูลที่สามารถเรียกใชไดอยางรวดเร็ว ดังนั้น ระบบสารสนเทศที่ดี มีประสิทธิภาพจึง
เปนปจจัยสําคัญยิ่งที่จะสงผลตอความสําเร็จของการประกันคุณภาพการศึกษา และสงผลตอคุณภาพในทุก
ขั้นตอนการดําเนินงานตั้งแตการวางแผน การปฏิบัติงาน การตรวจสอบประเมิน ตลอดจนถึงการปรับปรุงและ
พัฒนา  
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บทที่ 2 
การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอดุมศึกษา มหาวิทยาลยัราชภัฏ 

1. บรบิทของมหาวิทยาลัยราชภัฏ 
 1.1 ขอมูลเบื้องตนของมหาวิทยาลัยราชภัฏ 
 เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม พ.ศ 2435  พระบาทสมเด็จพระจลุจอมเกลาเจาอยูหัว รัชกาลที่ 5 ไดโปรดเกลา
แตงตั้ง สถาบันการฝกหัดครูในนามของ โรงเรียนฝกหัดอาจารย โดยโรงเรียนฝกหัดอาจารยแหงแรกนั้น ตั้งอยู
บริเวณโรงเลี้ยงเด็ก ตําบลสวนมะลิ ถนนบํารุงเมือง จังหวัดพระนคร สังกัดกรมศึกษาธิการ กระทรวงธรรมการ 
ซึ่งปจจุบันคือ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร โดยมีบทบาทหนาที่ผลิตครู เพื่อรองรับการขยายตัวของระบบ
ราชการแบบใหม 
 พ.ศ. 2461 โรงเรียนฝกหัดอาจารยไดเปลี่ยนชื่อเปน “โรงเรียนฝกหัดครู” ทําการเปดสอนหลักสูตร
ประโยคครูประถม (ป.ป) หลักสูตร 2 ป โดยรับนักเรียนที่จบการศึกษา ม.6  และประกาศนียบัตรครูมูล 
 พ.ศ. 2509 กระทรวงศึกษาธิการไดยกฐานะโรงเรียนฝกหัดครูเปน “วิทยาลัยครู” ทําใหสถาบัน
สามารถเปดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาการศึกษาชั้นสูง(ป.กศ. ชั้ยสูง) 
 พ.ศ. 2518 ไดมีการประกาศใชพระราชบัญญัติวิทยาลัยครู จึงมีผลทําใหวิทยาลัยครูสามารถเปดสอน
ไดถึงระดับปริญญาตรี 
 พ.ศ. 2538 วิทยาลัยครูไดเปลี่ยนสถานะเปน “สถาบันราชภัฏ” ตามพระราชบัญญัติสถาบันราชภัฏ
พ.ศ. 2538  เมื่อวันที่ 25 มกราคม พ.ศ. 2538 โดยพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิพลอดุลยเดช ทรงพระ
กรุณาโปรดเกลาฯพระราชทานตราพระราชลัญจกร เปนตาประจําพระองคมาเปนตราสัญลักษณประจําสถาบัน 
โดยมีหนาที่ในการพัฒนาทองถิ่น ใหการศึกษาวิชาการและวิชาชีพชั้นสูง ทําการวิจัยใหบริการทางวิชาการแก
สังคม ปรับปรุง ถายทอดเทคโนโลยีทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมผลิตครูและสงเสริมวิทยฐานะคร ู
 ตอมาในปพ.ศ. 2545 ไดมีการพระราชทานชื่อมหาวิทยาลัยราชภัฏ และในปพ.ศ. 2547 ไดเปลี่ยนชื่อ
เปน “มหาวิทยาลัยราชภัฏ” อยางเปนทางการตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏพ.ศ. 2547 โดยมี
หนาที่สําคัญดังนี้ 
 “...เปนสถาบันอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาทองถิ่น โดยมีวัตถุประสงคและภาระหนาที่ในการสงเสริมการ
เปนสถาบันอุดมศึกษาที่มุงสูความเปนเลิศทางวิชาการบนพื้นฐานของภูมิปญญาทองถิ่น ภูมิปญญาไทย ภูมิ
ปญญาสากล เพื่อสรางและพัฒนาองคความรู สรางบัณฑิตที่มีความรูคูความดี สรางสํานึกในคุณคาของ
วัฒนธรรมทองถิ่นและของชาติ เสริมสรางความเขมแข็งของวิชาชีพครู ประสานความรวมมือระหวาง
มหาวิทยาลัย ชุมชนและองคกรอื่นเพ่ือการพัฒนาทองถิ่น ศึกษาแสวงหาแนวทางพัฒนาเทคโนโลยีพื้นบานและ
เทคโนโลยีสมัยใหมใหเหมาะสมกับการดํารงชีวิตและประกอบอาชีพของคนในทองถิ่นทั้งนี้โดยคํานึงถึงการมี
สวนรวมของประชาชนในทองถิ่นและสังคม…” 
 มหาวิทยาลัยราชภัฏจึงมีความผูกพันกับทองถิ่นเปนสําคัญ โดยมีพันธกิจสําคัญคือ การพัฒนาทองถิ่น 
โดยมีภาระหนาที่ในการสงเสริมการเปนสถาบันอุดมศึกษาที่มุงสูความเปนเลิศทางวิทยาการบนพื้นฐานของภูมิ
ปญญาทองถิ่น ภูมิปญญาไทยและภูมิปญญาสากล โดยในปจจุบันมีมหาวิทยาลัยราชภัฏ 38 แหง 
 1.2 ยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยราชภัฏ เพื่อการพัฒนาทองถิ่น ระยะ 20 ป (พ. ศ. 2560 - 2579) 
 มหาวิทยาลัยราชภัฏนอมนําพระราโชบายดานการศึกษาในการเปนมหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนา
ทองถิ่นโดยจัดทํายุทธศาสตรมหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาทองถิ่น ระยะ 20 ป (พ. ศ. 2560 - 2579) 
ขึ้นมา ตอมาไดมีการทบทวนยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาทองถิ่น ระยะ 20 ป(พ. ศ. 2560 - 
2579) เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2561 โดยการมีสวนรวมของมหาวิทยาลัยราชภัฏทั้ง 38 แหง เพื่อใหการ
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ขับเคลื่อนยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาทองถิ่น อยูบนฐานความรู ความเขาใจรวมกัน ที่
ประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ(ทปอ.มรภ)จึงจัดทํายุทธศาสตรมหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อใหการ
ดําเนินการของมหาวิทยาลัยราชภัฏตรงตามเจตนารมณของแผนยุทธศาสตรบนพื้นฐานศักยภาพและบริบท
ของแตละมหาวิทยาลัยราชภัฏนําไปสูผลสัมฤทธิ์ตามเปาหมายของยุทธศาสตรประกอบดวย 4 ประเด็น
ยุทธศาสตร 
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 1  การพัฒนาทองถิ่น 
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 2  การผลิตและพัฒนาครู 
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 3  การยกระดับคุณภาพการศึกษา  
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 4  การพัฒนาระบบบริหารจัดการ 
 1.3 มาตรฐานการศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏ 
 จากการประชุมคณะกรรมการจัดทํามาตรฐานการศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏ เมื่อวันจันทรที่ 14 
มกราคม 2562 มีวัตถุประสงคในการรวมกันจัดทํามาตรฐานการศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏซึ่งสอดคลอง
กับประกาศกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษาพ.ศ. 2561 ที่กําหนดใหมหาวิทยาลัยสามารถจัดทํา
มาตรฐานการศึกษา และระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในของมหาวิทยาลัยนั้น โดยมาตรฐาน
การศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏ ประกอบดวย  5 มาตรฐาน ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ 
 มาตรฐานที่ 1 ดานผลลัพธผูเรียน ประกอบไปดวยเกณฑมาตรฐาน 3 ขอ รายละเอียดดังนี้ 
  1.1 บัณฑิตที่สําเร็จการศึกษาจากหลักสูตรเปนผูสะทอนคุณภาพของหลักสูตร และยึดมั่นใน
จรรยาบรรณวิชาชีพ ผูเรียนเกิดการเรียนรูมีทักษะการเรียนรูตลอดชีวิต และสามารถประยุกตใชความรูในการ
สรางสัมมาชีพ 
  1.2 ผูเรียนเปนผูรวมสรางสรรคนวัตกรรม มีทักษะในศตวรรษที่ 21  มีคุณลักษณะความเปน
ผูประกอบการ และมีความสามารถในการบูรณาการศาสตรตางๆเพื่อพัฒนาหรือแกไขปญหาสังคม 
  1.3 ผูเรียนเปนพลเมืองที่เขมแข็งมีความกลาหาญทางจริยธรรมยึดมั่นในความถูกตองรูคุณคา
และรักษความเปนไทย มีจิตอาสา มีทัศนคติที่ดีตอบานเมือง และมีความจงรักภักดีตอสถาบันหลักของชาติ  
 มาตรฐานที่ 2 ดานการวิจัยและนวัตกรรม รายละเอียดดังนี้ 
  สถาบันมีผลงานวิจัย/นวัตกรรม ที่สรางองคความรูใหมหรือประยุกตใชองคความรูใหมเพื่อ
สรางสรรคนวัตกรรมหรือทรัพยสินทางปญญา ซึ่งเชื่อมโยงกับสภาพเศรษฐกิจ สังคม ศิลปะวัฒนธรรมหรือ
สิ่งแวดลอม โดยการมีสวนรวมของชุมชนหรือเครือขายในประเทศหรือตางประเทศ ในการพัฒนางานวิจัย/
นวัตกรรม ตามศักยภาพและอัตลักษณของสถาบัน มีการตีพิมพเผยแพรผลงานวิจัย/นวัตกรรม ในระดับชาติ
และนานาชาติ มีผลงานวิจัย/นวัตกรรมที่นําไปใชในการพัฒนาผูเรียน ชุมชนนําผลงานวิจัย/นวัตกรรมไปใช
ประโยชนพัฒนาตนเองได 
 มาตรฐานที่ 3 ดานการบริการวิชาการ รายละเอียดดังนี้ 
  สถาบันใหบริการวิชาการที่เหมาะสม สอดคลองกับบริบท ปญหาและความตองการของ
ทองถิ่น ชุมชน และสังคม ตามระดับความเชี่ยวชาญและอัตลักษณของสถาบัน สรางเครือขายความรวมมือทั้ง
ภายในและภายนอกในการทํางาน รวมทั้งบูรณาการกับพันธกิจอื่นๆดวยความโปรงใส ชัดเจน และตรวจสอบ
ได เพื่อใหชุมชนนําไปใชประโยชนไดอยางเปนรูปประธรรม เปนผลกระทบเชิงบวก สรางคุณคา สามารถนําไป
ประยุกตใชเพื่อพัฒนาผูเรียน ครอบครัว ทองถิ่น ชุมชน สังคม และ ไดอยางเขมแข็งยั่งยืน 
 
 
 มาตรฐานที่ 4  ดานศิลปวัฒนธรรมและความเปนไทย รายละเอียดดังนี้ 
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  สถาบันมีการดําเนินงานดานศิลปวัฒนธรรมและความเปนไทย โดยมีการบูรณาการกับการ
เรียนการสอน การวิจัย และการบริการวิชาการ ซึ่งนําไปสูการสื่อสารการสรางองคความรู ความเขาใจใน
ศิลปวัฒนธรรม ทั้งของไทยและตางประเทศ ตามศักยภาพและอัตลักษณของสถาบัน ผลลัพธของการจัดการ
ดานศิลปวัฒนธรรมทําใหเกิดความภาคภูมิใจในความเปนไทยหรือสรางโอกาสและมูลคาเพิ่มใหกับผูเรียน 
ครอบครัว ทองถิ่น ชุมชน สังคม และประเทศชาติ 
 มาตรฐานที่ 5  ดานการบริหารจัดการ ประกอบดวยเกณฑมาตรฐาน 3 ขอ รายละเอียดดังนี้ 
  5.1 สถาบันมีหลักสูตรและการจัดการเรียนรูที่เนนการพัฒนาผูเรียนแบบบูรณาการเพื่อใหมี
คุณลักษณะอันพึงประสงค ตอบสนองยุทธศาสตรชาติ ยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยราชภัฏ และความตองการที่
หลากหลายของประเทศ ทั้งในดานเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดลอม โดยการมีสวนรวมของชุมชน สังคม 
สถานประกอบการ ทั้งภาครัฐและเอกชน 
  5.2 สถาบันมีการบริหารงานตามพันธกิจและวิสัยทัศนของสถาบัน ตลอดจนการบริหาร
จัดการบุคคลและทรัพยากรการเรียนรูเปนไปตามหลักธรรมาภิบาล คํานึงถึงความหลากหลายและความเปน
อิสระทางวิชาการ มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ยืดหยุน คลองตัว โปรงใสและตรวจสอบได 
  5.3 สถาบันมีระบบประกันคุณภาพ มีการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินการพัฒนาการจัด
การศึกษาระดับหลักสูตร ระดับคณะ และระดับสถาบันที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล มีการกํากับใหจัด
การศึกษาและดําเนินงานตามพันธกิจเปนไปตามกฎกระทรวงประกันคุณภาพการศึกษาอยางตอเนื่อง
สอดคลองตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติและ
มาตรฐานอื่น ๆ ที่หนวยงานตนสังกัดหรือกระทรวงศึกษาธิการกําหนด 
 
2. การประกันคุณภาพการศึกษาภายในของมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2562 
 ในปพศ 2561 ที่ประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏโดยอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ
ไดตระหนักและเล็งเห็นถึงความสําคัญของการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษาของกลุม
มหาวิทยาลัยราชภัฏ ซึ่งมีหนาที่ในการผลิตบัณฑิตใหมีคุณภาพและเสนอตอพระบรมราโชบายพระบาทสมเด็จ
พระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณฯ พระวชิระเกลาเจาอยูหัว(รัชกาลที่ 10) ที่กําหนดให
มหาวิทยาลัยราชภัฏเปนมหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาทองถิ่น จึงเสนอใหมีการพัฒนาระบบประกันคุณภาพ
การศึกษาภายในของกลุมมหาวิทยาลัยราชภัฏที่สงเสริมตอการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏและจาก
ประกาศกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษาพ. ศ. 2561 ไดยกเลิกกฎกระทรวงวาดวยระบบหลักเกณฑ
และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษาพศ 2553 และใหมหาวิทยาลัยราชภัฏแตละแหงจัดใหมีระบบการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายใน โดยการกําหนดมาตรฐานการศึกษาของมหาวิทยาลัยใหเปนไปตามมาตรฐาน
การศึกษาแตละระดับและประเภทการศึกษาที่รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการประกาศกําหนดพรอมทั้ง
จัดทําแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัยที่มุงคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาและดําเนินการตาม
แผนที่กําหนดไว จัดใหมีการประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพการศึกษาภายในมหาวิทยาลัยติดตามผลการ
ดําเนินการ เพื่อพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏใหมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา และจัดสงรายงานผลการ
ประเมินตนเองใหแกหนวยงานตนสังกัดหรือหนวยงานที่กํากับดูแลมหาวิทยาลัยราชภัฏเปนประจําทุกป  
 จากกฎกระทรวงดังกลาวมหาวิทยาลัยราชภัฏไดรวมกันพัฒนามาตรฐานการศึกษาของมหาลัยราชภัฏ 
และพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ระดับคณะ และระดับสถาบันขึ้นโดยมี
มหาวิทยาลัยราชภัฏเขารวมพัฒนาและไดเริ่มใชระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ตั้งแตปการศึกษา 
2562 เปนตนไป 
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 องคประกอบและตัวบ งชี้ ที่ มหาวิทยาลั ยราชภั ฏพัฒ นาขึ้น  ครอบคลุมพันธกิจหลักของ
สถาบันอุดมศึกษาทั้ง 4 ดาน ซึ่งทําการเพิ่มเติมตัวบงชี้ที่สอดคลองกับบริบทการดําเนินงานของมหาวิทยาลัย
ราชภัฏโดยกําหนดองคประกอบดังนี ้
 การประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตรประกอบดวย6 องคประกอบ ไดแกองคประกอบ
ที่ 1 การกํากับมาตรฐาน องคประกอบที่ 2 บัณฑิต องคประกอบที่ 3 นักศึกษา องคประกอบที่ 4 อาจารย 
องคประกอบที่ 5 หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผูเรียน และองคประกอบที่ 6 สิ่งสนับสนุนการ
เรียนรู ตัวบงชี้และเกณฑการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ครอบคลุมเรื่องการสงเสริม
พัฒนานักศึกษา การวางระบบกระบวนการจัดการเรียนการสอน จํานวนอาจารยตอนักศึกษาในระดับ
บัณฑิตศึกษา (โดยเฉพาะการคุมวิทยานิพนธใหเปนไปตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตร) ผลงานทางวิชาการ 
ผลงานวิจัยของคณาจารย ซื้ออุปกรณการเรียนการสอน หองสมุด และแหลงการเรียนรูตางๆ การดําเนินการ
ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ รวมทั้งคุณภาพบัณฑิต ซึ่งจะพิจารณาจากการมีงานทํา
หรือประกอบอาชีพอิสระ คุณภาพผลงานตีพิมพและเผยแพรของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา นอกจากนี้ยัง
เพิ่มตัวบงชี้ที่ใชวัดคุณภาพของการจัดการศึกษาใหแกบัณฑิตโดยอางจากตัวบงชี้ของการประเมินของเครือขาย
การประกันคุณภาพมหาวิทยาลัยอาเซียน(AUN-QA) เพื่อเปนการยกระดับคุณภาพการศึกษาใหสามารถ
ทัดเทียมกับสากลได 
 การประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะ ประกอบดวย 5 องคประกอบ ไดแก องคประกอบที่ 
1 การผลิตบัณฑิต องคประกอบที่ 2 การวิจัย องคประกอบที่ 3 การบริการวิชาการ องคประกอบที่ 4 ดาน
ศิลปวัฒนธรรมและความเปนไทย และองคประกอบที่ 5 การบริหารจัดการ ตัวบงชี้และเกณฑการประกัน
คุณภาพการศึกษาในระดับคณะ ครอบคลุมการดําเนินงานของคณะเพ่ือสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนของ
แตละหลักสูตร รวมทั้งกิจกรรมนักศึกษา การบริการนักศึกษา การใหบริการทางวิชาการ การวิจัย การบริหาร
จัดการและการประกันคุณภาพของคณะ โดยเพิ่มตัวบงชี้ที่สะทอนการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏที่
เปนมหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาทองถ่ินในองคประกอบที่ 3 และองคประกอบที่ 4 
 การประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับสถาบัน ประกอบดวย 5 องคประกอบไดแก องคประกอบ
ที่ 1 การผลิตบัณฑิตองคประกอบที่ 2 การวิจัยองคประกอบที่ 3 การบริการวิชาการ องคประกอบที่ 4 ดาน
ศิลปวัฒนธรรมและความเปนไทย และองคประกอบที่ 5 การบริหารจัดการ ตัวบงชี้และเกณฑการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายในระดับสถาบัน พิจารณาใหเปนไปตามมาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา ไดแกมาตรฐาน
ดานศักยภาพและความพรอมในการจัดการศึกษา ประกอบดวย ดานกายภาพ ดานวิชาการ ดานการเงิน ดาน
การบริหารจัดการมาตรฐาน ดานการดําเนินการตามภารกิจของมหาวิทยาลัย ประกอบดวย ดานการผลิต
บัณฑิต ดานการวิจัย ดานการใหบริการทางวิชาการแกสังคม ดานการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม โดยเพิ่ม
ตัวบงชี้ที่สะทอนการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏที่ เปนมหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาทองถิ่นใน
องคประกอบที่ 3 และองคประกอบที่ 4 ทั้งนี้ควรมุงเนนการประกันคุณภาพการดําเนินการของมหาวิทยาลัย
เพื่อสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนของแตละคณะโดยครอบคลุมในดานกายภาพและภารกิจของ
มหาวิทยาลัย รวมถึงการประกันคุณภาพในภาพรวมจุดมุงหมายของการประกันคุณภาพการศึกษาภายในแตละ
ระดับ เพื่อการควบคุมคุณภาพ การติดตามตรวจสอบคุณภาพและการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาในระดับ
หลักสูตร ระดับคณะ ระดับสถาบัน ใหไดขอมูลที่ชี้ผลการบริหารจัดการหลักสูตรที่ไดคุณภาพตามมาตรฐาน
การอุดมศึกษาของแตละคณะ และภาพรวมของมหาวิทยาลัยราชภัฏ อันจะนําไปสูการกําหนดแนวทางและ
พัฒนาคุณภาพตามเกณฑและมาตรฐานที่ตั้งไวอยางตอเนื่อง เพื่อจัดทํารายงานประจําปที่เปนรายงานประเมิน
คุณภาพภายใน เสนอตอหนวยงานตนสังกัดทุกปการศึกษา ตลอดจนเพื่อรองรับการติดตามตรวจสอบของ
หนวยงานที่เกี่ยวของ รวมทั้งการสรางความมั่นใจตอสังคมในเรื่องคุณภาพบัณฑิต โดยผูเรียนมีงานทํา ผูเรียนมี
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คุณภาพตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ และเพื่อประกอบการพิจารณาขึ้นทะเบียน
หลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2552  อยางไรก็ตามระบบประกันคุณภาพ
การศึกษาภายในจะมุงเนนที่การประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตรใหมีการดําเนินการตั้งแตการ
วางระบบคุณภาพ การควบคุมคุณภาพ การติดตามตรวจสอบคุณภาพ การประเมินคุณภาพและการพัฒนา
คุณภาพ เพื่อสรางความมั่นใจใหกับผูใชบัณฑิตและสงเสริมสนับสนุนกํากับติดตามการดําเนินงานของคณะและ
มหาวิทยาลัยใหเปนไปตามมาตรฐาน และวิสัยทัศนที่มหาวิทยาลัยราชภัฏกําหนด โดยใหสะทอนผลการจัด
การศึกษาไดอยางมีคุณภาพ มีการควบคุมคุณภาพในทุกขั้นตอนของการผลิตบัณฑิตในแตละปการศึกษา โดย
คณะกรรมการประจําหลักสูตร มีการตรวจสอบติดตามคุณภาพผลการผลิตบัณฑิตโดยคณะกรรมการประจํา
คณะและคณะกรรมการระดับสถาบันในทุกปการศึกษา มีความเชื่อมโยงกับระบบการประเมินคุณภาพ
ภายนอก ที่จะมีการรับรองคุณภาพการศึกษาระดับชาติ รวมทั้งมีการประเมินคุณภาพเพื่อใหไดขอมูลเชิง
ปริมาณและเชิงคุณภาพที่สะทอนผลการผลิตบัณฑิตในแตละปการศึกษา เพื่อสรางความเชื่อม่ันในคุณภาพของ
บัณฑิตท่ีสําเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏ  
 
3. กระบวนการและวิธีการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน  
 เพื่อใหการประกันคุณภาพการศึกษาเกิดประโยชน จึงควรมีแนวทางการจัดกระบวนการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายในตามวงจรคุณภาพ ประกอบดวย 4 ขั้นตอน คือ การวางแผน (Plan) การดําเนินงาน
และเก็บขอมูล (Do) การประเมินคุณภาพ (Check /Study) และการเสนอแนวทางการปรับปรุง (Act) โดยมี
รายละเอียดดังนี้ 
 P = เริ่มกระบวนการวางแผนการประเมินตั้งแตตนปการศึกษา โดยนําผลการประเมินปกอนหนานี้มา
ใชเปนขอมูลในการวางแผนโดยตองเก็บขอมูลตั้งแตเดือนมิถุนายน กรณีใชระบบเปด-ปดภาคการศึกษา
แบบเดิม หรือตั้งแตเดือนสิงหาคม กรณีใชระบบเปด-ปดภาคการศึกษาตามอาเซียน 
 D = ดําเนินงานและเก็บขอมูลบันทึกผลการดําเนินงานตั้งแตตนปการศึกษา คือเดือนที่ 1 – เดือนที่ 
12 ของปการศึกษา (เดือนมิถุนายน –พฤษภาคม ปถัดไป หรือเดือนสิงหาคม–กรกฎาคม ปถัดไป) 
 C/S = ดําเนินการประเมินคุณภาพในระดับหลักสูตร คณะ และสถาบัน ระหวางเดือนมิถุนายน – 
สิงหาคม หรือเดือนสิงหาคม – ตุลาคม ของปการศึกษาถัดไป 
 A = วางแผนปรับปรุงและดําเนินการปรับปรุงตามผลการประเมิน โดยคณะกรรมการบริหารระดับ
หลักสูตร ระดับคณะ และระดับสถาบัน โดยนําขอเสนอแนะและผลการประเมินของคณะกรรมการประเมิน
คุณภาพภายในมาวางแผนปรับปรุงการดําเนินงาน (รวมทั้งขอเสนอแนะของสภามหาวิทยาลัย) มาจัดทํา
แผนปฏิบัติการประจําปและเสนอตั้งงบประมาณปถัดไปหรือจัดทําโครงการพัฒนาและเสนอใชงบประมาณ
กลางปหรืองบประมาณพิเศษก็ได 
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 วิธีการประกันคุณภาพภายใน กําหนดไวดังนี้ 
 1. สถาบันวางแผนการประกันคุณภาพการศึกษาภายในประจําปการศึกษาใหม 
 2. สถาบันเก็บขอมูลระยะ 12 เดือนตามตัวบงชี้ที่ไดประกาศใชบนระบบ CHE QA Online และใหมี
การประเมินคุณภาพการศึกษาภายในเปนประจําทุกปทั้งระดับหลักสูตร คณะวิชา และสถาบัน 
 3. หลักสูตรเตรียมการประเมินตนเองระดับหลักสูตรและจัดทํารายงานการประเมินตนเองระดับ
หลักสูตรผานระบบ CHE QA Online 
 4. คณะหรือหนวยงานเทียบเทานําผลการประเมินระดับหลักสูตรมาจัดทํารายงานการประเมินตนเอง
ระดับคณะ 
 5. คณะหรือหนวยงานเทียบเทาประเมินตนเองบนระบบ CHE QA Online และยืนยันผลการประเมิน
หลักสูตรที่ไดประเมินไปแลว 
 6. สถาบันนําผลการประเมินระดับหลักสูตร ผลการประเมินระดับคณะวิชา มาจัดทํารายงานการ
ประเมินตนเองระดับสถาบัน 
 7. สถาบันประเมินตนเองบนระบบ CHE QA Online และยืนยันผลการประเมินตนเองระดับหลักสูตร 
คณะวิชา พรอมนําผลการประเมินเสนอสภาสถาบันเพ่ือพิจารณาวางแผนพัฒนาสถาบันในปการศึกษาถัดไป 
 8. ผูบริหารสถาบันอุดมศึกษานําผลการประเมินและขอเสนอแนะของคณะกรรมการประเมินคุณภาพ
ภายในที่สถาบันแตงตั้ง (รวมทั้งขอเสนอแนะของสภาสถาบัน) มาวางแผนปรับปรุงการดําเนินงาน แผนปฏิบัติ
การประจําปและแผนกลยุทธ 
 9. สงรายงานประจําปที่เปนรายงานการประเมินคุณภาพภายใน ผานระบบ CHE QA Online ภายใน 
120 วันนับจากสิ้นปการศึกษา 
 
 สถาบันอุดมศึกษาตองมีการประเมินตนเองตามตัวบงชี้และเกณฑการประกันคุณภาพภายในทุกป
การศึกษา ทั้งระดับหลักสูตร ระดับคณะ และระดับสถาบัน ตามลําดับโดยสถาบันอุดมศึกษาเปนผูแตงตั้ง
คณะกรรมการประเมิน และสงผลการประเมินใหสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาทราบผานระบบ
ฐานขอมูลดานการประกันคุณภาพ (CHE QA Online) ทั้งนี้ คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในระดับ
หลักสูตร 1 ชุด อาจประเมินไดมากกวาหนึ่งหลักสูตรหากเปนหลักสูตรในสาขาวิชาเดียวกัน เชน หลักสูตร
สาขาวิชาเดียวกันทั้งในระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา 
 สําหรับแนวทางการดําเนินการประกันคุณภาพภายในระดับหลักสูตรที่สถาบันอุดมศึกษาตอง
ดําเนินการเปนประจําป คือ หลักสูตรสามารถแตงตั้งอาจารยประจําหลักสูตร หรือผูประเมินคุณภาพการศึกษา
ภายในของสถาบัน หรือผูทรงคุณวุฒิที่ขึ้นทะเบียนของ สกอ. และเปนคนกาวทันความทนัสมัยของหลักสูตรมา
ประเมินหลักสูตร และรายงานผานระบบ CHE QA Online 
 ในกรณีที่ ตองการเผยแพรหลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2552 องคประกอบของคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับ
หลักสูตร กําหนดไวดังนี้ 
  - ผูทรงคุณวุฒิจํานวนอยางนอย 3 คน ซึ่งมีคุณวุฒิตรงหรือสัมพันธกับสาขาวิชาที่ขอรับการประเมิน 
โดยเกินกวากึ่งหนึ่งเปนผูทรงคุณวุฒิภายนอกสถาบันและอยางนอยหนึ่งคนของผูทรงคุณวุฒิภายนอกนั้นตองมี
คุณวุฒิตรงกับสาขาวิชาที่ขอรับการประเมิน ทั้งนี้ ประธานกรรมการตองเปนผูทรงคุณวุฒิจากภายนอกสถาบัน 
  - คณะกรรมการทุกคนตองเปนผูที่ขึ้นทะเบียนผูประเมินคุณภาพภายในระดับหลักสูตรของสํานัก
คณะกรรมการการอุดมศึกษา 
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 คุณสมบัติเฉพาะของคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตรของแตละระดับการศึกษา 
เปนดังนี้ 
 - ระดับปริญญาตรีคณะกรรมการมีคุณวุฒิปริญญาโทขึ้นไปหรือดํารงตําแหนงทางวิชาการระดับผูชวย
ศาสตราจารยขึ้นไป 
 - ระดับปริญญาโท คณะกรรมการมีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือดํารงตําแหนงทางวิชาการระดับรอง
ศาสตราจารยขึ้นไป 
 - ระดับปริญญาเอก คณะกรรมการมีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือดํารงตําแหนงทางวิชาการระดับ
ศาสตราจารยขึ้นไป 
 
 ในกรณีที่ประสงคนําผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับอุดมศึกษาในระดับสถาบัน ไปใชใน
การประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของสถาบันอุดมศึกษาของสํานักงาน
คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ องคประกอบของคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
ระดับอุดมศึกษาระดับสถาบัน กําหนดไวดังนี้ 
 - ผูทรงคุณวุฒิจํานวนอยางนอย 5 คน ทั้งนี้ขึ้นอยูกับขนาดของสถาบัน 
 - ประธานกรรมการประเมินฯ เปนผูประเมินจากภายนอกสถาบันที่ ขึ้นทะเบียนประธาน
คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
 - กรรมการ เปนผูประเมินจากภายนอกสถาบันที่ผานการฝกอบรมหลักสูตรผูประเมินของ สกอ. อยาง
นอยรอยละ 50 สวนผูประเมินจากภายในสถาบันตอผานการฝกอบรมหลักสูตรผูประเมินของ สกอ. หรือที่
สถาบันจัดฝกอบรมใหโดยใชหลักสูตรของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
 
 คณุสมบัติเฉพาะของคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน ระดับสถาบัน เปนดังนี้ 
 1. ประธานกรรมการ 
 - ผูที่เปนหรือเคยเปนผูบริหารระดับคณบดีหรือเทียบเทาขึ้นไป และมีประสบการณเปนผูประเมิน
คุณภาพการศึกษา ระดับอุดมศึกษา ในระดับคณะหรือเทียบเทา หรือ 
 - ผูที่มีตําแหนงทางวิชาการระดับผูชวยศาสตราจารยขึ้นไป และมีประสบการณเปนผูประเมินคุณภาพ
การศึกษา ระดับอุดมศึกษา ในระดับคณะหรือเทียบเทาข้ึนไป หรือ 
 - ผูที่สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาพิจารณาแลววามีความเหมาะสม 
 
 2. กรรมการ 
 - กรณีเปนอาจารย ตองทําหนาที่เปนอาจารยประจํามาแลวไมนอยกวา 2 ป 
 - กรณีเปนฝายสนับสนุน ตองทําหนาที่ในระดับผูอํานวยการหนวยงานขึ้นไปมาแลวไมนอยกวา 2 ป 
หมายเหตุ : 
 1. แนวทางการดําเนินการสําหรับหลักสูตรที่ขอปดดําเนินการ หรืองดรับนักศึกษา หรือไมมีนักศึกษา
มาสมัครเรียนที่กําหนดไว คือ กรณีหลักสูตรที่สภาสถาบันอุดมศึกษาเห็นชอบ/อนุมัติใหปดดําเนินการตองแจง
ให สกอ. รับทราบ หากหลักสูตรยังมีนักศึกษาคงคางอยู อาจารยประจําหลักสูตรดังกลาวยังตองทําหนาที่
อาจารยประจําหลักสูตรตอไปและจัดการเรียนการสอนจนกวานักศึกษาคนสุดทายจะสําเร็จการศึกษา ทั้งนี้ 
สถาบันอุดมศึกษายังตองดําเนินการประเมินตนเองระดับหลักสูตรเปนประจําทุกป โดยประเมินองคประกอบที่ 
1 การกํากับมาตรฐาน และองคประกอบที่เกี่ยวของ เฉพาะตัวบงชี้ที่มีการดําเนินการ เพื่อนําผลที่ไดมา
ประกอบการพิจารณาปรับปรุงกระบวนการหรือพิจารณาดําเนินการอื่นๆ ตอไป โดยคํานึงถึงประโยชนจาการ
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ประเมิน เพื่อใหเกิดการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานของหลักสูตรเปนสําคัญ อนึ่งการประเมินตนเองดังกลาว
เปนการดําเนินการภายในของหลักสูตร คณะ และสถาบัน โดยรายงานผลการดําเนินงานของหลักสูตร
เฉพาะตัวบงชี้ที่มีการดําเนินงาน ในการคํานวนคาคะแนนของหลักสูตรใหคิดเฉพาะตัวบงชี้ที่มีการประเมิน
เทานั้น และดําเนินการผานระบบ CHE QA Online 
 2. หลักในการพิจารณาสําหรับตัวบงชี้การประเมินคุณภาพภายในระดับหลักสูตรที่เปนตัวบงชี้
กระบวนการ (3.1,3.2,4.1,5.1,5.2,5.3 และ6.1) 
 การพิจารณาตัดสินผลการประเมินตัวบงชี้เชิงคุณภาพในระดับหลักสูตรที่เนนกระบวนการ เพื่อใหผู
แระเมินนําไปใชในการตัดสินผลการประเมินใหเปนมาตรฐานเดียวกัน ใหยึดหลักการ คือ หลักสูตรควรกําหนด
ผลลัพธซึ่งแสดงคุณภาพที่ตองการจากกระบวนการที่ไดออกแบบ โดยอธิบายวิธีดําเนินงานที่นําผลไปสูผลลัพธ
ที่ตองการ มีการทบทวน/ประเมิน/ศึกษา ผลการดําเนินงานที่เทียบกับผลลัพธที่กําหนด หากหลักสูตรไมได
ผลลัพธตามที่ตองการ ใหอธิบายวามีการปรับปรุงวิธีการทํางานอยางไร เพื่อนําไปสูผลลัพธที่ตองการ (หมาย
เหตุ : ใหพิจารณาผลการดําเนินงานในภาพรวม ไมควรพิจารณาแตละประเด็นยอย และกรณีจะใหคะแนน
ระดับ 4 หรือ 5 ตองมีคําอธิบายที่เห็นเปนรูปธรรม) 
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บทที่ 3 
นิยามศัพท 

 
กรณีศึกษา หมายถึง ที่เกิดจากการศึกษาบุคคลหรือสถาบัน (หนวยงานภาครัฐ ภาคเอกชน รัฐบาล ฯลฯ) 
ศึกษาเหตุการณ การบริหารจัดการ คดี หรือกรณีที่เกิดขึ้นจริงมาจัดทําเปนกรณีศึกษา เพื่อใชในการสอน 
(Teaching Case Study) ทั้งนี้ โดยเปนการรวบรวมขอมูลและวิเคราะหตามหลักวิชาการถึงสาเหตุของปญหา 
และปจจัยอื่นๆ มาประกอบการตัดสินใจ และกําหนดทางเลือกในการแกไขปญหาตามหลักวิชาหรือทําขอเสนอ
ในการพัฒนาองคกร หรือเพื่อใหเกิดความเขาใจในพฤติกรรมของบุคคลหรือพฤติกรรมขององคกรเพื่อกระตุน
ใหผูเรียน คิดวิเคราะห หาเหตุผล และแนวทางในการตัดสินใจตามหลักวิชาการ หรือเพื่อวิเคราะหขอเท็จจริง 
และการใชดุลพินิจตัดสินใจในคดีนั้นๆ 
 จํานวนกรณีศึกษาที่จะนํามาแทนผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่นใหเปนไปตามที่ ก.พ.อ. กําหนด 
 

กรอบอางอิงความสามารถทางภาษาอังกฤษที่เปนสากล (The Common European Framework of 
Reference for Languages: CEFR) หมายถึง ระดับความสามารถทางภาษาอังกฤษที่เปนสากลที่มุงเนนใน
การพัฒนา ทักษะการใชภาษา (English Proficiency) ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ ไดแบงความสามารถ
ทางภาษาอังกฤษออกเปน 6 ระดับ ดังนี้ 
ระดับ คําอธิบาย 
A1 ผูเรียนสามารถใชและเขาใจประโยคงายๆในชีวิตประจําวัน สามารถแนะนําตัวเอง ผูอื่น ทั้งยังสามารถตั้ง

คําถามเก่ียวกับบุคคลอื่นได เชน เขาอยูไหน รูจักใครบาง มีอะไรบางและตอบคําถามเหลานี้ได ทั้งยังสามารถ
เขาใจบทสนทนาเมื่อคูสนทนาพูดชาชัดเจน 

A2 ผูเรียนสามารถใชและเขาใจประโยคในชีวิตประจําวันในระดับกลาง เชน ขอมูลเกี่ยวกับครอบครัว การ
จับจายใชสอย สถานที่ ภูมิศาสตร การทํางาน และสามารถสื่อสารในประโยคในการแลกเปลี่ยนขอมูลทั่วไป 
และการใชชีวิตประจําวัน สามารถบรรยายความฝน ความคาดหวัง ประวัติ สิ่งแวดลอม และสิ่งอื่นๆที่
จําเปนตองใช 

B1 ผูเรียนสามารถพูด เขียน และจับใจความสําคัญของขอมูลทั่วๆไปได เมื่อเปนหัวขอที่คุนเคย หรือสนใจ เชน
การทํางาน โรงเรียน เวลาวาง ฯลฯ สามารถจัดการกับสถานการณตางๆ ที่เกิดขึ้นระหวางการเดินทางใน
ประเทศพี่ใชภาษาได สามารถบรรยายประสบการณ เหตุการณ ความฝน ความหวัง พรอมใหเหตุผลสั้นๆได 

B2 ผูเรียนมีความสามารถในการใชภาษาในระดับดี สามารถใชภาษา พูดและเขียนไดแทบทุกเรื่อง อยางถูกตอง
คลองแคลวขึ้น รวมทั้งสามารถจะอานและทําความเขาใจบทความที่มีเนื้อหาขึ้นได 

C1 ผูเรียนสามารถเขาใจขอความยาว ที่ซับซอนในหัวขอที่หลากหลาย และเขาใจความแผนไดสามารถแสดง
ความคิด ความรูสึกของตนไดอยางเปนธรรมชาติ โดยไมตองหยุดคิดหาคําศัพท สามารถใชภาษาทั้งในดาน
สังคมการทํางานหรือดานการศึกษาไดอยางมีประสิทธิภาพ สามารถพูดและเขียนขอความที่ซับซอนไดอยาง
ชัดเจนและถูกตองตามโครงสรางไวยากรณ พรอมทั้งสามารถใชคําเชื่อมประโยคไดอยางถูกตอง 

C2 ผูเรียนมีความสามารถในการใชภาษาไดอยางดีเยี่ยมใกลเคียงเจาของภาษา สามารถใชภาษามาตรฐานได
อยางสละสลวย ถูกตองตามจุดประสงคที่จะสื่อสารไดดี สามารถอานบทความที่ เปนภาษาตนฉบับ 
(โดยเฉพาะอยางยิ่งดานวรรณกรรม) ไดเขาใจ สามารถและเลือกใชภาษาสําหรับพูดและเขียนไดอยาง
เหมาะสม 
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ทั้งนี้สามารถสรุปเปนตารางเปรียบเทียบกรอบความสามารถทางภาษาอังกฤษที่เปนสากล (The Common 
European Framework of Reference for Languages: CEFR) ตามประกาศของกระทรวงศึกษาธิการ ตาม
ระดับการศึกษาดังนี้ 
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 ที่เปนเปาหมายหลักในการ
ใหบริการวิชาการของมหาวิทยาลัย เพื่อใหหนวยงานดังกลาวเกิดการพัฒนาขึ้น อันเปนผลจากการใหบริการ
วิชาการของมหาวิทยาลัย 
 
การจัดการความรู (Knowledge Management : KM) หมายถึง การรวบรวมองคความรูที่มีอยูในองคกร
ซึ่ง กระจัดกระจายอยูในตัวบุคคล หรือเอกสาร มาพัฒนาใหเปนระบบ เพื่อใหทุกคนในองคกรสามารถเขาถึง
ความรู และพัฒนาตนเองใหเปนผูรู รวมทั้งปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพ อันจะสงผลใหองคกรมี
ความสามารถในเชิงแขงขันสูงสุด โดยที่ความรูมี 2 ประเภท คือ  
 1. ความรูที่ฝงอยูในคน (Tacit Knowledge) เปนความรูที่ไดจากประสบการณพรสวรรคหรือ 
สัญชาติญาณของแตละบุคคลในการทําความเขาใจในสิ่งตาง ๆ เปนความรูที่ไมสามารถถายทอดออกมาเปน
คําพูดหรือ ลายลักษณอักษรไดโดยงาย เชน ทักษะในการทํางาน งานฝมือ หรือการคิดเชิงวิเคราะหบางครั้ง จึง
เรียกวาเปนความรูแบบนามธรรม  
 2. ความรูที่ช ัดแจง (Explicit Knowledge) เปนความรูที่สามารถรวบรวม ถายทอดไดโดยผานวิธี
ตางๆ เชน การบันทึกเปนลายลักษณอักษร ทฤษฎี คูมือตาง ๆ และบางครั้งเรียกวาเปนความรูแบบรูปธรรม  
นพ.วิจารณ  พานิช ไดใหความหมายของคําวา “การจัดการความรู” คือ เครื่องมือเพื่อการบรรลุเปาหมาย 
อยางนอย 4 ประการไปพรอมๆ กัน ไดแกบรรลุเปาหมายของงาน บรรลุเปาหมายการพัฒนาคน บรรลุ
เปาหมายการพัฒนาองคกรไปเปนองคกรเรียนรู และบรรลุความเปนชุมชน เปนหมูคณะ ความเอื้ออาทร
ระหวางกันในที่ทํางาน  
 การจัดการความรูเปนการดําเนินการอยางนอย 6 ประการตอความรู ไดแก 
 (1) การกําหนดความรูหลักที่จําเปนหรือสําคัญตองานหรือกิจกรรมของกลุมหรือองคกร  
 (2) การเสาะหาความรูที่ตองการ  
 (3) การปรับปรุง ดัดแปลง หรือสรางความรูบางสวนใหเหมาะตอการใชงานของตน  
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 (4) การประยุกตใชความรูในกิจการงานของตน  
 (5) การนําประสบการณจากการทํางาน และการประยุกตใชความรูมาแลกเปลี่ยนเรียนรู และสกัด 
“ขุมความรู” ออกมาบันทึกไว   
 (6) การจดบันทึก “ขุมความรู” และ “แกนความรู” สําหรับไวใชงานและปรับปรุงเปนชุดความรูที่
ครบถวน ลุมลึกและเชื่อมโยงมากข้ึน เหมาะตอการใชงานมากยิ่งข้ึน  
 
 โดยที่การดําเนินการ 6 ประการนี้บูรณาการเปนเนื้อเดียวกัน ความรูที่เก่ียวของเปนทั้งความรูที่ชัดแจง 
อยูในรูปของตัวหนังสือหรือรหัสอยางอ่ืนที่เขาใจไดทั่วไป (Explicit Knowledge) และความรูฝงลึกอยูในสมอง 
(Tacit Knowledge) ที่อยูในคน ทั้งที่อยูในใจ (ความเชื่อ คานิยม) อยูในสมอง (เหตุผล) และอยูในมือ และ
สวนอื่นๆ ของรางกาย (ทักษะในการปฏิบัติ) การจัดการความรูเปนกิจกรรมที่คนจํานวนหนึ่งทํารวมกันไมใช
กิจกรรมท่ีทําโดยคนคนเดียว  
 
การตีพิมพในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง หมายถึง การตีพิมพผลงานวิชาการฉบับสมบูรณในลักษณะของรายงาน 
สืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ วารสารวิชาการ หรือสิ่งพิมพทางวิชาการในระดับมหาวิทยาลัย หรือระดับ
คณะ และตองเปนผลงานที่ผานการกลั่นกรอง (Peer review) โดยมีบุคคลภายนอกสถาบันรวมเปนกรรมการ
พิจารณาดวย  
 
การเทียบเคียงผลการดําเนินงาน (Benchmarking) หมายถึง วิธีการในการวัดและเปรียบเทียบผลผลิต 
บริการ และ วิธีการปฏิบัติกับองคกรที่สามารถทําไดดีกวา เพื่อนําผลการเปรียบเทียบมาใชในการปรับปรุง
องคกรของตนเพื่อมุงความเปนเลิศทางธุรกิจ  
 
การบูรณาการ ( Integration) หมายถึง การผสมกลมกลืนของแผน กระบวนการ สารสนเทศ การจัดสรร
ทรัพยากร การปฏิบัติการ ผลลัพธและการวิเคราะห เพื่อสนับสนุนเปาประสงคที่สําคัญของสถาบัน 
(Organization-wide goal) การบูรณาการที่มีประสิทธิผล เปนมากกวาความสอดคลองไปในแนวทางเดียวกัน 
(alignment) ซึ่งการดําเนินการของแตละองคประกอบภายใน ระบบการจัดการ ผลการดําเนินการมีความ
เชื่อมโยงกันเปนหนึ่งเดียวอยางสมบูรณ 
การเผยแพรงานสรางสรรคในระดับความรวมมือระหวางประเทศ หมายถึง โครงการรวมมือระหวางประเทศ
ไทยกับ ประเทศอื่น  
 
การเผยแพรงานสรางสรรคในระดับนานาชาติ หมายถึง การเผยแพรที่เปดกวางสําหรับทุกประเทศ (อยาง
นอย 5 ประเทศที่ไมไดอยูในกลุมอาเซียน)  
 
การเผยแพรงานสรางสรรคในระดับภูมิภาคอาเซียน หมายถึง การเผยแพรเฉพาะในกลุมอาเซียน 10 
ประเทศ (อยางนอย 5 ประเทศนับรวมประเทศไทยดวย) และการใหคะแนนตามแหลงเผยแพร ไมจําเปนตอง
ไปแสดงในตางประเทศ  
 
อาเซียน หมายถึง สมาคมประชาชาติแหงเอเชียตะวันออกเฉียงใต (Association of South East Asian 
Nations) มี 10 ประเทศ ไดแก บรูไน กัมพูชา อินโดนีเซีย สปป.ลาว มาเลเซีย พมา ฟลิปปนส สิงคโปร ไทย 
และเวียดนาม  
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การเผยแพรผลงานวิจัยในที่ประชุมวิชาการระดับชาติ หมายถึง การนําเสนอบทความวิจัยในที่ประชุม
วิชาการ และ บทความฉบับสมบูรณ (Full paper) ไดรับการตีพิมพในรายงานสืบเนื่องจากการประชุม 
(Proceedings) โดยมีกองบรรณาธิการจัดทํารายงานการประชุม หรือคณะกรรมการจัดประชุม ประกอบดวย 
ศาสตราจารยหรือผูทรงคุณวุฒิระดับปริญญาเอก หรือผูทรงคุณวุฒิที่มีผลงานเปนที่ยอมรับในสาขาวิชานั้นๆ 
จากนอกสถาบันเจาภาพ อยางนอยรอยละ 25 โดยตองมีผูประเมินบทความที่เปนผูเชี่ยวชาญในสาขานั้นดวย 
และมีบทความที่มาจากหนวยงานภายนอกสถาบันอยางนอย 3 หนวยงาน และรวมกันแลวไมนอยกวา 
รอยละ 25  
 
การเผยแพรผลงานวิจัยในที่ประชุมวิชาการระดับนานาชาติ หมายถึง การนําเสนอบทความวิจัยในที่ประชุม
วิชาการ และบทความฉบับสมบูรณ (Full paper) ไดรับการตีพิมพในรายงานสืบเนื่องจากการประชุม
(Proceedings) โดยมีกองบรรณาธิการจัดทํารายงานฯ หรือคณะกรรมการจัดประชุม ประกอบดวย
ศาสตราจารยหรือผูทรงคุณวุฒิระดับปริญญาเอก หรือผูทรงคุณวุฒิที่มีผลงานเปนที่ยอมรับในสาขาวิชานั้นๆ 
จากตางประเทศอยางนอยรอยละ 25 และมีผูประเมินบทความที่เปนผูเชี่ยวชาญในสาขานั้น และบทความที่มา
จากตางประเทศ อยางนอย 3 ประเทศ และรวมกัน แลวไมนอยกวารอยละ 25  
 ** บทความในการประชุมวิชาการทั้งระดับชาติและนานาชาติที่นําเสนอใหกองบรรณาธิการหรือ
คณะกรรมการจัดประชุม พิจารณาคัดเลือก ตองเปนฉบับสมบูรณ (Full Paper) และไดรับการตีพิมพซึ่ง
สามารถอยูในรูปแบบเอกสารหรือสื่อ อิเล็กทรอนิกสได 
 
งานวิจัย หมายถึง กระบวนการที่มีระเบียบแบบแผนในการคนหาคําตอบของปญหา หรือการเสาะแสวงหา
ความรูใหม ตลอดจนถึงการประดิษฐคิดคนที่ผานกระบวนการศึกษา คนควาหรือทดลอง วิเคราะหและตีความ
ขอมูลตลอดจน สรุปผลอยางเปนระบบ  
 
งานสรางสรรค หมายถึง ผลงานศิลปะและสิ่งประดิษฐทางศิลปะประเภทตางๆ ที่มีความเปนนวัตกรรม โดยมี
การศึกษาคนควาอยางเปนระบบที่เหมาะสมตามประเภทของงานศิลปะซึ่งมีแนวทางการทดลองหรือการ
พัฒนาจาก แนวคิดสรางสรรคเดิมเพื่อเปนตนแบบหรือความสามารถในการบุกเบิกศาสตรอันกอใหเกิดคุณคา
ทางสุนทรียและ คุณประโยชนที่เปนที่ยอมรับในวงวิชาชีพตามการจัดกลุมศิลปะของอาเซียน งานสรางสรรค
ทางศิลปะ ไดแก (1) ทัศนศิลป (Visual Art) ประกอบดวย ผลงานดานจิตรกรรม ประติมากรรม ภาพพิมพ
ภาพถาย ภาพยนตรสื่อ ประสม สถาปตยกรรมและงานออกแบบประเภทอื่นๆ (2) ศิลปะการแสดง 
(Performance Arts) ประกอบดวย ดุริยางคศิลป นาฏยศิลป รวมทั้งการแสดงรูปแบบตางๆ และ (3) 
วรรณศิลป (Literature) ซึ่งประกอบดวยบทประพันธและกวีนิพนธรูปแบบตางๆ  
 
แนวโนม (Trends) หมายถึง สารสนเทศที่เปนตัวเลข ซึ่งแสดงใหเห็นทิศทางและอัตราการเปลี่ยนแปลงของ
ผลลัพธของสถาบัน หมายความคงเสนคงวาของผลการดําเนินการในแตละชวงเวลา แนวโนมแสดงผลการ
ดําเนินการของสถาบันตามลําดับเวลา โดยทั่วไปการแสดงแนวโนมไดจะตองมีขอมูลในอดีตอยางนอยสามจุด
(ไมรวมคาคาดการณ) ทั้งนี้ในทางสถิติ อาจจําเปนตองแสดงจํานวนขอมูลมากกวานี้เพื่อยืนยันแนวโนม
ระยะหาง ระหวางจุดขอมูลที่แสดงแนวโนมขึ้นกับรอบเวลาของกระบวนการที่นําเสนอ หากรอบเวลาสั้นตองมี
การวัดถี่ขึ้น ในขณะที่รอบเวลาที่ยาวกวา อาจตองใชชวงเวลานาน จึงจะทราบแนวโนมที่สื่อความหมายได
ชัดเจน 
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แนวปฏิบัติที่ดี หมายถึง วิธีปฏิบัติ หรือขั้นตอนการปฏิบัติที่ทําใหสถาบันประสบความสําเร็จ หรือสูความเปน
เลิศตาม เปาหมาย เปนที่ยอมรับในวงวิชาการหรือวิชาชีพนั้นๆ มีหลักฐานของความสําเร็จปรากฏชัดเจน โดยมี
การสรุปวิธีปฏิบัติ หรือขั้นตอนการปฏิบัติ ตลอดจนความรูและประสบการณ บันทึกเปนเอกสาร เผยแพรให
หนวยงานภายในหรือ ภายนอกสามารถนําไปใชประโยชนได 
 
ประสบการณดานการทําวิจัย หมายถึง มีประสบการณดานการทําวิจัยเปนผลสําเร็จมาแลวโดยมีหลักฐานเปน
ผลงานที่นําเสนอในที่ประชุมวิชาการที่มีรายงานการประชุม (Proceedings) ที่มีกรรมการภายนอกมารวม
กลั่นกรอง (Peer Review) หรือตีพิมพในวารสารหรือสิ่งพิมพทางวิชาการที่มีกรรมการภายนอกมารวม
กลั่นกรอง (Peer Review) หรือเปนงานที่เปนรูปเลมซึ่งนําเสนอแหลงทุนวิจัยหรือนําเสนอผูวาจางในการทํา
วิจัยนั้นๆ และเปนผลงานที่แหลงทุนวิจัยหรือผูวาจางวิจัยไดตรวจรับงานเรียบรอยแลว ซึ่งเปนผลงานวิจัยที่
ไมใชสวนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญาของอาจารยประจําหลักสูตร โดยใหรายงานผลงานวิจัยของ
อาจารยประจําหลักสูตรทุกคนไวในเอกสารหลักสูตร ทั้งนี้ การรายงานผลงานวิจัยที่ตีพิมพใหรายงานใน
ลักษณะของการเขียนบรรณานุกรม หรือการเขียนเอกสารอางอิงทางวิชาการ กลาวคือ ระบุชื่อเจาของผลงาน 
ชื่อผลงาน ปที่ พิมพและแหลงตีพิมพเผยแพรผลงาน 
ผลงานที่ไดรับการตีพิมพในวารสารวิชาการระดับชาติ หมายถึง บทความจากผลงานวิจัยหรือบทความ
วิชาการที่ ไดรับการตีพิมพในวารสารวิชาการ (Journal) ที่มีชื่อปรากฏอยู ในฐานขอมูล Thai-Journal 
Citation Index Centre (TCI) หรือวารสารวิชาการระดับชาติตามประกาศของคณะกรรมการการอุดมศึกษา  
 
ผลงานที่ไดรับการตีพิมพในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ หมายถึง บทความจากผลงานวิจัยหรือบทความ
วิชาการ ที่ไดรับการตีพิมพในวารสารวิชาการ (Journal) ที่ปรากฏในฐานขอมูลสากล ไดแกฐานขอมูลการจัด
อันดั บ วารสาร SJR (SCImago Journal Rank : www.scimagojr.com) หรือฐานข อมู ล  ISI Web of 
Science ( Science CitationIndex Expand, Social Sciences Citation Index, Art and Humanities 
Citation Index) หรือ ฐานขอมูล Scopus หรือวารสารวิชาการระดับนานาชาติตามประกาศของ
คณะกรรมการการอุดมศึกษา  
 
แผนกลยุทธ หมายถึง แผนระยะยาวของสถาบันโดยทั่วไปมักใชเวลา 5 ป เปนแผนที่กําหนดทิศทางการพัฒนา
ของสถาบัน แผนกลยุทธประกอบไปดวยวิสัยทัศน พันธกิจ เปาประสงค วัตถุประสงค ผลการวิเคราะหจุดแข็ง 
จุดออน โอกาสและภัยคุกคาม กลยุทธตาง ๆ ของสถาบันควรคลอบคลุมทุกภารกิจของสถาบันซึ่งตองมีการ
กําหนดตัวบงชี้ ความสําเร็จของแตละ กลยุทธและคาเปาหมายของตัวบงชี้เพื่อวัดระดับความสําเร็จของการ
ดําเนินงานตามกลยุทธ โดยสถาบันนําแผนกลยุทธมาจัดทําแผนดําเนินงานหรือแผนปฏิบัติการประจําป 
 
แผนกลยุทธทางการเงิน หมายถึง แผนระยะยาวที่ระบุที่มาและใชไปของทรัพยากรทางการเงินของสถาบันที่
สามารถ ผลักดันแผนกลยุทธของสถาบันใหสามารถดําเนินการไดแผนกลยุทธทางการเงินจะสอดรับไปกับแผน
กลยุทธของสถาบัน สถาบันควรประเมินความตองการทรัพยากรที่ตองจัดหาสําหรับการดําเนินงานตามกลยุทธ
แตละกลยุทธและประเมินมูลคาของทรัพยากรออกมาเปนเงินทุนที่ตองการใชซึ่งจะเปนความตองการเงินทุนใน
ระยะยาวเทากับเวลาที่สถาบันใชในการดําเนินการใหกลยุทธนั้นบังเกิดผล จากนั้นจึงจะกําหนดใหเห็นอยาง
ชัดเจนถึงที่มาของเงินทุนที่ตองการใชวาสามารถจัดหาไดจากแหลงเงินทุนใด เชน รายไดคาธรรมเนียม
การศึกษา งบประมาณแผนดินหรือเงินอุดหนุนจากรัฐบาล เงินทุนสะสมของหนวยงาน เงินบริจาคจาก
หนวยงานภายนอกหรือศิษยเกา หรือสถาบันจะตองมีการระดมทุนดวยวิธีการอื่นๆ อีกเพิ่มเติม เชน การแปลง
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ทรัพยสินทางปญญาเปนมูลคา รวมทั้งมีการวิเคราะหตนทุนของการดําเนินงานดวย เชน ตนทุนตอหนวยใน
การผลิตบัณฑิตในแตละหลักสูตร โดยที่ระยะเวลาของแผนกลยุทธทางการเงินจะเทากับระยะเวลาของแผนกล
ยุทธของสถาบัน  
แผนปฏิบัติการประจําป หมายถึง แผนระยะสั้นที่มีระยะเวลาในการดําเนินงานภายใน 1 ป เปนแผนที่
ถายทอดแผนกลยุทธลงสูภาคปฏิบัติ เพื่อใหเกิดการดําเนินงานจริงตามกลยุทธ ประกอบดวย โครงการหรือ
กิจกรรมตาง ๆ ที่จะตองดําเนินการในปนั้นๆ เพื่อใหบรรลุเปาหมายตามแผนกลยุทธตัวบงชี้ความสําเร็จของ
โครงการหรือกิจกรรม คาเปาหมายของตัวบงชี้เหลานั้น รวมทั้งมีการระบุผูรับผิดชอบหลักหรือหัวหนาโครงการ 
งบประมาณในการดําเนินการ รายละเอียดและทรัพยากรที่ตองใชในการดําเนินโครงการที่ชัดเจน  
พิชญพิจารณ (Peer review) หมายถึง การตรวจเยี่ยมโดยผูทรงคุณวุฒิที่มีความรู ความสามารถ และ
ประสบการณ ซึ่งสามารถใหขอสังเกตและขอเสนอแนะเชิงพัฒนาแกสถาบันอุดมศึกษาในการพัฒนา
กระบวนการจัดการเรียนการสอน อยางมีคุณภาพและสอดคลองตามเกณฑมาตรฐานที่กําหนด โดยมี
วัตถุประสงคเพ่ือใหขอเสนอแนะในเชิงพัฒนาแกสถาบันอุดมศึกษา  
 
พหุว ิทยา หรือ สหวิทยาการ หลักสูตรพหุว ิทยาการ 
พหุว ิทยาการ (Multidisciplinary) หรือ สหวิทยาการ ( Interdisciplinary) หมายถึง การใชองคความรู
หลายสาขาวิชา หลายศาสตรหรือหลายอนุศาสตร มาผสมผสานใชในการวิเคราะห วิจัยและสังเคราะหขึ้นเปน
องคความรูใหมและพัฒนาเปนศาสตรใหมขึ้น 
 
หลักสูตรพหุว ิทยาการ (Multidisciplinary) หมายถึง หลักสูตรที่นําเอาความรูหลายศาสตรหรือหลายอนุ
ศาสตรเขามาใชในการเรียนการสอน เพื่อประโยชนในการวิเคราะห วิจัย จนกระทั่งผูเรียนสามารถพัฒนา
ความรู องคความรูเปนศาสตรใหมขึ้นหรือเกิดอนุศาสตรใหมขึ้น  
 ตัวอยางหลักสูตรที่เปนพหุวิทยาการ เชน วิศวกรรมชีวการแพทย (วิศวกรรมศาสตร+แพทยศาสตร) 
ภูมิศาสตรสารสนเทศ (ภูมิศาสตร+เทคโนโลยีสารสนเทศ) วิศวกรรมนาโน (วิศวกรรมศาสตร+วิทยาศาสตร
เคมี) 
 ตัวอยางหลักสูตรที่ไมใชพหุวิทยาการ เชน คอมพิวเตอรธุรกิจ การศึกษาเพ่ือการพัฒนา 
(ที่มา : คณะอนุกรรมการปรับปรุงเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา ในการประชุม 
ครั้งที่ 7/2549 เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2549) 
 
พิชญพิจารณ (Peer review) หมายถึง การตรวจเยี่ยมโดยผูทรงคุณวุฒิที่มีความรู ความสามารถ และ
ประสบการณซึ่งสามารถใหขอสังเกตและขอเสนอแนะเชิงพัฒนาแกสถาบันอุดมศึกษาในการพัฒนา
กระบวนการจัดการเรียนการสอนอยางมีคุณภาพและสอดคลองตามเกณฑมาตรฐานที่กําหนด โดยมี
วัตถุประสงคเพ่ือใหขอเสนอแนะในเชิงพัฒนาแกสถาบันอุดมศึกษา 
 
ระบบและกลไก  
ระบบ หมายถึง ขั้นตอนการปฏิบัติงานที่มีการกําหนดอยางชัดเจนวาตองทําอะไรบางเพ่ือใหไดผลออกมาตามที่
ตองการ ขั้นตอนการปฏิบัติงานจะตองปรากฏใหทราบโดยทั่วกันไมวาจะอยูในรูปของเอกสารหรือสื่อ
อิเล็กทรอนิกส หรือโดยวิธีการ อื่น ๆ องคประกอบของระบบ ประกอบดวย ปจจัยนําเขา กระบวนการ ผลผลิต 
และขอมูลปอนกลับ ซึ่งมีความสัมพันธเชื่อมโยงกัน  
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กลไก หมายถึง สิ่งที่ทําใหระบบมีการขับเคลื่อนหรือดําเนินอยูไดโดยมีการจัดสรรทรัพยากร มีการจัดองคการ
หนวยงาน หรือกลุมบุคคลเปนผูดําเนินงาน  
 
สาขาวิชาที่สัมพันธกัน หมายถึง สาขาวิชาตามคุณวุฒิหรือตําแหนงทางวิชาการที่สัมพันธกับศาสตรที่เปดสอน
มิใชสัมพันธกับรายวิชาที่เปดสอนในหลักสูตร เชน เปนศาสตรในกลุมสาขาวิชา (Field of Education) 
เดียวกันตาม ISCED 2013 (คณะกรรมการการอุดมศึกษาในการประชุมครั้งที่  12/2554 เมื่อวันที่  17 
พฤศจิกายน 2554 หนังสือเวียนที่ ศธ 0506(2)/ว506 ลงวันที่ 22 ธันวาคม 2554) 
 
หนวยงานหรือองคการระดับชาติ หมายถึง หนวยงานภายนอกสถาบันระดับกรมหรือเทียบเทาขึ้นไป (เชน 
ระดับ จังหวัด) หรือรัฐวิสาหกิจ หรือองคการมหาชน หรือบริษัทมหาชนที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย หรือ
องคการกลาง ระดับชาติทั้งภาครัฐและเอกชน (เชน สภาอุตสาหกรรม สภาหอการคา สภาวิชาชีพ)  
 
หลักธรรมาภิบาล หมายถึง การปกครอง การบริหาร การจัดการ การควบคุม ดูแลกิจการตางๆ ใหเปนไปใน
ครรลองธรรม นอกจากนี้ ยังหมายถึงการบริหารจัดการที่ดีซึ่งสามารถนําไปใชไดทั้งภาครัฐและเอกชน ธรรมที่
ใชในการบริหารงานนี้มีความหมายอยางกวางขวาง กลาวคือ หาไดมีความหมายเพียงหลักธรรมทางศาสนา
เทานั้น แตรวมถึง ศีลธรรม คุณธรรม จริยธรรมและความถูกตอง ชอบธรรมทั้งปวง ซึ่งวิญูชนพึงมีและพึง
ประพฤติปฏิบัติ อาทิ ความโปรงใสตรวจสอบได การปราศจากการแทรกแซงจากองคการภายนอก เปนตน 
หลักธรรมาภิบาลของการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี (Good Governance) ที่เหมาะสมจะนํามาปรับใชใน
ภาครัฐมี 10 องคประกอบ ดังนี้2  
 1) หลักประสิทธิผล (Effectiveness) คือ ผลการปฏิบัติราชการที่บรรลุวัตถุประสงคและเปาหมาย
ของแผนการปฏิบัติราชการตามที่ไดรับงบประมาณมาดําเนินการ รวมถึงสามารถเทียบเคียงกับสวนราชการ
หรือหนวยงาน ที่มีภารกิจคลายคลึงกันและมีผลการปฏิบัติงานในระดับชั้นนําของประเทศเพื่อใหเกิดประโยชน
สุขตอประชาชน โดยการปฏิบัติราชการจะตองมีทิศทางยุทธศาสตรและเปาประสงคที่ชัดเจน มีกระบวนการ
ปฏิบัติงานและระบบงานที่เปนมาตรฐาน รวมถึงมีการติดตามประเมินผลและพัฒนา ปรับปรุงอยางตอเนื่อง
และเปนระบบ  
 2) หลักประสิทธิภาพ (Efficiency) คือ การบริหารราชการตามแนวทางการกํากับดูแลที่ดีที่มีการ
ออกแบบกระบวนการปฏิบัติงานโดยใชเทคนิคและเครื่องมือการบริหารจัดการที่เหมาะสมใหองคการสามารถ
ใชทรัพยากรทั้งดานตนทุน แรงงานและระยะเวลาใหเกิดประโยชนสูงสุดตอการพัฒนาขีดความสามารถในการ
ปฏิบัติราชการตามภารกิจเพื่อตอบสนองความตองการของประชาชนและผูมีสวนไดสวนเสียทุกกลุม  
 3) หลักการตอบสนอง (Responsiveness) คือ การใหบริการที่สามารถดําเนินการไดภายใน
ระยะเวลาที่กําหนด และสรางความเชื่อมั่น ความไววางใจ รวมถึงตอบสนองความคาดหวังหรือความตองการ
ของประชาชนผูรับบริการ และผูมสีวนไดสวนเสียที่มีความหลากหลายและมีความแตกตาง  
 4) หลักภาระรับผิดชอบ (Accountability) คือ การแสดงความรับผิดชอบในการปฏิบัติหนาที่และ
ผลงานตอเปาหมายที่กําหนดไว โดยความรับผิดชอบนั้นควรอยูในระดับที่สนองตอความคาดหวังของสาธารณะ 
รวมทั้ง การแสดงถึงความสํานึกในการรับผิดชอบตอปญหาสาธารณะ  
 5) หลักความโปรงใส (Transparency) คือ กระบวนการเปดเผยอยางตรงไปตรงมา ชี้แจงไดเมื่อมีขอ
สงสัยและสามารถเขาถึงขอมูลขาวสารอันไมตองหามตามกฎหมายไดอยางเสรีโดยประชาชนสามารถรูทุก
ขั้นตอนในการดําเนินกิจกรรมหรือกระบวนการตางๆ และสามารถตรวจสอบได 
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 6) หลักการมีสวนรวม (Participation) คือ กระบวนการที่ขาราชการ ประชาชนและผูมีสวนไดสวน
เสียทุกกลุมมีโอกาสไดเขารวมในการรับรู เรียนรู ทําความเขาใจ รวมแสดงทัศนะ รวมเสนอปญหาหรือประเด็น
ที่ สํ าคัญที่ เกี่ยวของรวมคิดแนวทาง รวมการแก ไขปญหา รวมในกระบวนการตัดสินใจ และรวม
กระบวนการพัฒนาในฐานะหุนสวนการพัฒนา  
 7) หลักการกระจายอํานาจ (Decentralization) คือ การถายโอนอํานาจการตัดสินใจ ทรัพยากร และ 
ภารกิจจากสวนราชการสวนกลางใหแกหนวยการปกครองอื่นๆ (ราชการบริหารสวนทองถิ่น) และภาค
ประชาชน ดําเนินการแทนโดยมีอิสระตามสมควร รวมถึงการมอบอํานาจและความรับผิดชอบในการตัดสินใจ
และการดําเนินการใหแกบุคลากร โดยมุงเนนการสรางความพึงพอใจในการใหบริการตอผูรับบริการและผูมี
สวนไดสวนเสีย การปรับปรุง กระบวนการ และเพ่ิมผลิตภาพเพ่ือผลการดําเนินงานที่ดีของสวนราชการ  
 8) หลักนิติธรรม (Rule of Law) คือ การใชอํานาจของกฎหมาย กฎระเบียบ ขอบังคับในการบริหาร
ราชการดวยความเปนธรรม ไมเลือกปฏิบัติ และคํานึงถึงสิทธิเสรีภาพของผูมีสวนไดสวนเสีย  
 9) หลักความเสมอภาค (Equity) คือ การไดรับการปฏิบัติและไดรับบริการอยางเทาเทียมกันโดยไมมี
การแบงแยกดาน ชายหรือหญิง ถิ่นกําเนิด เชื้อชาติ ภาษา เพศ อายุ ความพิการ สภาพทางกายหรือสุขภาพ 
สถานะของบุคคล ฐานะทางเศรษฐกิจและสังคม ความเชื่อทางศาสนา การศึกษา การฝกอบรม และอ่ืนๆ  
 10) หลักมุงเนนฉันทามติ (Consensus Oriented) คือ การหาขอตกลงทั่วไปภายในกลุมผูมีสวนได
สวนเสียที่เกี่ยวของ ซึ่งเปนขอตกลงที่เกิดจากการใชกระบวนการเพื่อหาขอคิดเห็นจากกลุมบุคคลที่ไดรับ
ประโยชนและเสียประโยชน โดยเฉพาะกลุมที่ไดรับผลกระทบโดยตรงซึ่งตองไมมีขอคัดคานที่ยุติไมไดใน
ประเด็นที่สําคัญ โดยฉันทามติไมจําเปนตองหมายความวาเปนความเห็นพองโดยเอกฉันท 
 
แหลงเรียนรูทางศิลปวัฒนธรรมและความเปนไทย หมายถึง สถานที่หรือศูนยรวมความรู บุคคล สิ่งมีชีวิต
และไมมีชีวิต ที่ใหเขาไปศึกษาหาความรู ความเขาใจ ดานศิลปวัฒนธรรมและความเปนไทย แหลงเรียนรู
อาจจะอยูในหองเรียนหรือนอกหองเรียน 
 
องคความรู หมายถึง ความรูที่เกิดขึ้นตอเรื่องใดเรื่องหนึ่ง ซึ่งอาจเกิดขึ้นจากการถายทอดจากประสบการณ
หรือจากการวิเคราะหและสังเคราะหขอมูล โดยความรูที่เกิดขึ้นนั้นผูรับสามารถนําไปใชไดโดยตรง หรือ
สามารถนํามาปรับใชได เพื่อใหเหมาะกับสถานการณหรืองานที่กระทําอยู และสามารถนําไปใชในลักษณะ   
ตาง ๆ ได 
 
อาจารย หมายถึง คณาจารย ซึ่งจะมีตําแหนงทางวิชาการที่ประกอบดวย อาจารย ผูชวยศาสตราจารยรอง
ศาสตราจารย และศาสตราจารย 
 
อาจารยประจํา หมายถึง บุคลากรในสถาบันอุดมศึกษาที่มีหนาที่หลักทางดานการสอนและการวิจัย และ
ปฏิบัติหนาที่เต็มเวลาตามภาระงานที่รับผิดชอบในหลักสูตรที่เปดสอน (มิใชเต็มเวลาตามเวลาทําการ) 
(ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง แนวทางการบริหารเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 
2548)  
 สําหรับอาจารยที่สถาบันจางเขามาเปนอาจารยประจําดวยเงินรายไดหนวยงานจะตองมีสัญญาจางที่มี
การระบุระยะเวลาการจางอยางชัดเจนและไมนอยกวา 9 เดือน ในสัญญาจางจะตองระบุหนาที่ ภาระงานให
ชัดเจนไมนอยกวาหนาที่ของอาจารยประจําตามที่กําหนดตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง แนวทางการ
บริหารเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2548 
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 การนับจํานวนอาจารยประจําและนักวิจัย ใหนับระยะเวลาการทํางานสําหรับอาจารยที่บรรจุใหมในป
ที่ประเมิน  ดังนี้ 
 9-12 เดือน คิดเปน 1 คน 
 6 เดือนข้ึนไปแตไมถึง 9 เดือน  คิดเปน 0.5 คน 
 นอยกวา 6 เดือน  ไมสามารถนํามานับได 
 
อาจารยประจําหลักสูตร หมายถึง อาจารยประจําเต็มเวลาที่มีภาระหนาที่ในการบริหารหลักสูตรและจัดการ
เรียนการสอน โดยวางแผน ติดตาม ทบทวนการดําเนินงานหลักสูตร และปฏิบัติงานประจําหลักสูตรนั้นตลอด
ระยะเวลาที่จัดการศึกษาตามหลักสูตรนั้น มีคุณวุฒิตรงหรือสัมพันธกับสาขาวิชาที่เปดสอนไมนอยกวา 5 คน 
และทุกคนเปนอาจารยประจําเกินกวา 1 หลักสูตรในเวลาเดียวกันไมได  ยกเวนอาจารยประจําหลักสูตรระดับ
ปริญญาโทและปริญญาเอกในสาขาวิชาเดียวกันได หรือเปนอาจารยประจําหลักสูตรในหลักสูตรพหุวิทยาการ
ไดอีก 1 หลักสูตรโดยตองเปนหลักสูตรที่ตรงหรือสัมพันธกับหลักสูตรที่ไดประจําอยูแลว (คณะกรรมการการ
อุดมศึกษาในการประชุมครั้งที่ 2/2549 วันที่ 2 กุมภาพันธ 2549)ทั้งนี้ กรณีบัณฑิตศึกษาอนุโลมใหเปน
อาจารยประจําหลักสูตรไดมากที่สุดเพียง 2 หลักสูตรเทานั้น หากมีการเปลี่ยนแปลงอาจารยประจําหลักสูตร 
ขอใหนําเสนอโดยดําเนินเชนเดียวกับการนําเสนอหลักสูตรปรับปรุงเล็กนอย โดยนําเสนอตอสภามหาวิทยาลัย
เพื่อพิจารณาอนุมัติหรือใหความเห็นชอบ และเสนอใหคณะกรรมการการอุดมศึกษารับทราบตามแบบฟอรม 
สมอ.08 ภายใน 30 วัน 
 ทั้งนี้ อาจารยประจําหลักสูตรที่มีคุณวุฒิในสาขาที่ตรงหรือสัมพันธกับสาขาวิชาที่เปดสอน ใหพิจารณา
วา 
 - คุณ วุฒิ ตรงหรือสั มพั นธกับสาขาของหลั กสู ตรนั้ นหรือ ไม  ตามการแบ งสาขาวิชาของ 
ISCED2013(UNESCO) 
 - กรณีมีตําแหนงทางวิชาการใหพิจารณาจากผลงานทางวิชาการและประสบการณการทําวิจัยดวย 
นิยามตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตร ฉบับ พ.ศ.2558 
อาจารยประจํา หมายถึง บุคคลที่ดํารงตําแหนงอาจารย ผูชวยศาสตราจารยรองศาสตราจารย และ
ศาสตราจารย ในสถาบันอุดมศึกษาที่เปดสอนหลักสูตรนั้น ที่มีหนาที่รับผิดชอบตามพันธกิจของการอุดมศึกษา 
และปฏิบัติหนาที่เต็มเวลา 
 
อาจารยประจําหลักสูตร หมายถึง อาจารยประจําที่มีคุณวุฒิตรงหรือสัมพันธกับสาขาวิชาของหลักสูตรที่เปด
สอน ซึ่งมีหนาที่สอนและคนควาวิจัยในสาขาวิชาดังกลาว ทั้งนี้ สามารถเปนอาจารยประจําหลักสูตรหลาย
หลักสูตรไดในเวลาเดียวกัน แตตองเปนหลักสูตรที่อาจารยผูนั้นมีคุณวุฒิตรงหรือสัมพันธกับสาขาวิชาของ
หลักสูตร 
 
อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร หมายถึง อาจารยประจําหลักสูตรที่มีภาระหนาที่ในการบริหารและพัฒนา
หลักสูตรและการเรียนการสอน ตั้งแตการวางแผน การควบคุมคุณภาพ การติดตามประเมินผลและการพัฒนา
หลักสูตร อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรตองอยูประจําหลักสูตรนั้นตลอดระยะเวลาที่จัดการศึกษา โดยจะเปน
อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรเกินกวา 1 หลักสูตรในเวลาเดียวกันไมได ยกเวน พหุวิทยาการหรือสหวิทยาการ
ใหเปนอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรไดอีกหนึ่งหลักสูตร และเปนอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรสามารถซ้ําได
เกิน 2 คน 
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อาจารยพิเศษ หมายถึง ผูสอนท่ีไมใชอาจารยประจํา 
 
ทั้งนี้ หากหลักสูตรใดใชคําพิจารณาตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับ
ปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2558 นิยามอาจารยประจําหลักสูตรในตัวบงชี้การประกันคุณภาพ
ภายในระดับหลักสูตรจะหมายถึงอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรตามความหมายที่ปรากฏในประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2558 
อาเซียน หมายถึง สมาคมประชาชาติแหงเอเชียตะวันออกเฉียงใต (Association of South East Asian 
Nations) มี  10  ประเทศ ไดแก บรูไน กัมพูชา อินโดนีเซีย สปป.ลาว มาเลเซีย พมา ฟลิปปนส สิงคโปร ไทย 
และเวียดนาม 
 
IC3 (Digital Literacy Certificate)  หมายถึง การประเมินทักษะดานการใช Digital Literacy โดยใช
มาตรฐานระดับสากลที่รับรองความรูความสามารถในการใชงานทักษะดานฮารดแวร ซอฟตแวร โปรแกรม
สําเร็จรูป อินเทอรเน็ต และการจัดการระบบโครงขายระดับพ้ืนฐาน 
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บทที่ 4 
ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร 

 
การผลิตบัณฑิตเพื่อใหบัณฑิตมีคุณลักษณะพึงประสงคและเปนบัณฑิตที่มีคุณภาพ การดําเนินงาน

และการบริหารงานระดับหลักสูตรถือวาสําคัญที่สุด จึงควรมีระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน  
ระดับหลักสูตร ซึ่งมีหลักการดังตอไปนี้ 

1. การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร เปนการประกันคุณภาพการจัดการศึกษาวา
หลักสูตรไดดําเนินการเปนไปตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษาและเกณฑมาตรฐานอื่นๆ 
ที่เกี่ยวของ โดยใหพิจารณาองคประกอบที่สําคัญ ไดแก การกํากับมาตรฐานบัณฑิต นักศึกษา อาจารย 
หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผูเรียน และสิ่งสนับสนุนการเรียนรู เพื่อใหสามารถผลิตบัณฑิตใหมี
คุณภาพ 

2. การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ใหเชื่อมโยงกับตัวบงชี้การดําเนินการตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2552 เพื่อประโยชนในการเผยแพรหลักสูตรที่มี
คุณภาพและมาตรฐาน ซึ่ง สกอ. ไดกําหนดแนวทางการเผยแพรหลักสูตรไวในประกาศคณะกรรมการ 
การอุดมศึกษา เรื่อง แนวทางการปฏิบัติตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2552 

3. ตัวบงชี้การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร จะตองรายงานขอมูลพื้นฐานในสวน
ที่เก่ียวของตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา และตัวบงชี้เชิงปริมาณในสวนที่เกี่ยวของกับคุณวุฒิ 
ตําแหนงทางวิชาการ และผลงานทางวิชาการของอาจารย สําหรับตัวบงชี้เชิงคุณภาพที่เนนกระบวนการ  
จะประเมินในลักษณะของพิชญพิจารณ (Peer Review) ซึ่งจะมีรายละเอียดของคําถามที่จะเปนแนวทาง
ใหแกผูประเมินเพื่อใหสามารถนําไปพิจารณาตามบริบทของสถาบันได และไดกําหนดแนวทางในการให
คะแนนในแตละระดับสําหรับผูประเมินและผูรับการประเมินไดใชในการพิจารณา  

4. สถาบันอุดมศึกษาสามารถจัดทําระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร  
โดยมีการดําเนินงานไดตามมาตรฐานเทียบเคียงกับมาตรฐานของ สกอ. ทั้งนี้ ทุกระบบตองไดรับการเห็นชอบ
จากคณะกรรมการการอุดมศึกษา (กกอ.) และใหมีการจัดสงผลการประเมินพรอมขอมูลพื้นฐานใหกับ สกอ. 
เพื่อเผยแพรตอสาธารณะ ตัวอยางการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ที่เทียบเคียงได เชน 
ผลการประเมินหลักสูตรตามเกณฑAUN – QA ผลการประเมินหลักสูตรวิชาชีพที่ไดรับการรับรองจากองคการ
วิชาชีพระดับนานาชาติ เชน AACSB (สําหรับหลักสูตรทางดานบริหารธุรกิจ) ABET (สําหรับหลักสูตรทาง 
ดานวิศวกรรมศาสตร) และหลักสูตรที่ไดรับการตรวจประเมินเปนประจําและผานการรับรองโดยสภาวิชาชีพ 
 

มหาวิทยาลัยราชภัฏ ไดกําหนดเกณฑการประกันคุณภาพไว 2 รูปแบบ ไดแก เกณฑการประเมิน
คุณภาพการศึกษาภายใน ตามรูปแบบของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) พ.ศ. 2557 และ
เกณฑการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ตามรูปแบบของ AUN – QAโดยการเลือกระบบการประกัน
คุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตรใหอยูในดุลพินิจของแตละมหาวิทยาลัย  
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1. เกณฑการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ตามรูปแบบของสํานักงานคณะกรรมการ 

การอุดมศึกษา (สกอ.) พ.ศ. 2557 
 

ตารางที่ 4.1 กรอบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตรตามมาตรฐาน สกอ. 
องคประกอบ 

ในการประกันคุณภาพ
หลักสูตร 

ตัวบงชี้ 
อธิบายกระบวนการหรือแสดง 

ผลการดําเนินงานในประเด็นที่เกีย่วของ 

1. การกํากับมาตรฐาน 1.1 การบริหารจดัการหลักสูตรตาม
เกณฑมาตรฐานหลักสูตรที่กําหนด
โดย สกอ. 

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

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

2. บัณฑิต 2.1 คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาต ิ

ผลประเมินคุณ ภาพบัณฑิ ตตามกรอบมาตรฐานคุณ วุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแหงชาติ  
(โดยผูใชบัณฑิต/ผูมสีวนไดสวนเสยี) 

2.2 การไดงานทําหรือผลงานวิจัยของ
ผูสําเร็จการศึกษา 

- ผลบณัฑิตปริญญาตรีที่ไดงานทําหรือประกอบอาชีพอิสระ  
- ผลงานของนักศึกษาปริญญาโท/เอกที่ตีพิมพหรือเผยแพร 

3. นักศึกษา 3.1การรับนักศึกษา  - การรับนักศึกษา 
- การเตรียมความพรอมกอนเขาศึกษา 

3.2 การสงเสรมิและพัฒนานักศึกษา - การควบคุมการดูแลการใหคําปรึกษาวิชาการและแนะแนวแก
นักศึกษาในระดับปริญญาตร ี

- การควบคุมระบบการดูแลการใหคาํปรึกษาวิทยานิพนธ และ
การคนควาอิสระในระดับบณัฑิตศกึษา 

- การพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและการเสริมสรางทักษะ 
การเรียนรูในศตวรรษท่ี 21 

3.3 ผลที่เกิดกบันักศึกษา - อัตราการคงอยูของนักศึกษา  
- อัตราการสําเร็จการศึกษา 
- ความพึงพอใจและผลการจดัการขอรองเรียนของนักศึกษา 

4. อาจารย 
 

4.1 การบริหารและพัฒนาอาจารย - การรับและแตงตั้งอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร 
- การบริหารอาจารย 
- การสงเสริมและพัฒนาอาจารย 

4.2 คุณภาพอาจารย - รอยละอาจารยผูรับผิดชอบหลักสตูรที่มีคณุวุฒิปรญิญาเอก 
- รอยละอาจารยผูรับผิดชอบหลักสตูรที่มีตําแหนงทางวิชาการ 
- ผลงานทางวิชาการของอาจารย 
- จํานวนบทความของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรปริญญา

เอกที่ไดรับการอางอิงในฐานขอมูล TCI และ Scopus ตอ
จํานวนอาจารยประจําหลักสูตร 

4.3 ผลที่เกิดกับอาจารย - อัตราการคงอยูของอาจารย 
- ความพึงพอใจของอาจารย 
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องคประกอบ 
ในการประกันคุณภาพ

หลักสูตร 
ตัวบงชี้ 

อธิบายกระบวนการหรือแสดง 
ผลการดําเนินงานในประเด็นที่เกีย่วของ 

5. หลักสูตร 
การเรยีนการสอน  
การประเมินผูเรยีน 

5.1 สาระของรายวิชาในหลักสูตร - หลักคิดในการออกแบบหลักสูตร ขอมูลที่ใชในการพัฒนา
หลักสูตรและวัตถุประสงคของหลักสูตร 

- การปรับปรุงหลักสูตรใหทันสมัยตามความกาวหนาในศาสตร
สาขานั้นๆ 

- การพิจารณาอนุมัติหัวขอวิทยานิพนธและการคนควาอิสระใน
ระดับบัณฑิตศึกษา 

5.2 การวางระบบผูสอนและ
กระบวนการจดัการเรียนการสอน 

- การพิจารณากําหนดผูสอน 
- การกํากับ ติดตาม และตรวจสอบการจัดทํา มคอ.3 และ 

มอค.4 
- การแตงตั้งอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธและการคนควาอิสระ

ในระดับบัณฑิตศึกษา 
- การกํากับกระบวนการเรียนการสอน 
- การจั ดการ เรี ยนการสอนที่ มี ก ารฝ กปฏิ บั ติ ในระดั บ 

ปริญญาตรี 
- การบูรณาการพันธกิจตางๆ กับการเรียนการสอนในระดับ

ปริญญาตรี 
- การชวยเหลือ กํากับ ติดตามในการทําวิทยานิพนธและ 

การคนควาอิสระและการตีพิมพผลงานในระดับบัณฑิตศึกษา 
5.3 การประเมินผูเรียน - การประเมินผลการเรยีนรูตามกรอบมาตรฐานคณุวุฒ ิ

- การตรวจสอบการประเมินผลการเรียนรูของนักศึกษา 
- การกํากับการประเมินการจัดกระบวนการเรียนการสอนและ

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

บัณฑิตศึกษา 
5.4 ผลการดํ าเนินงานหลักสูตรตาม

กรอบมาตรฐานคุณ วุฒิ  ระดั บ 
อุดมศึกษาแหงชาต ิ

- ผลการดําเนินงานตามตัวบงชี้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ 
ระดับอุดมศึกษาแหงชาติ 

6. สิ่ งส นั บ สนุ น ก าร
เรียนรู 

6.1 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู - ระบบการดําเนินงานของภาควิชา/คณะ/สถาบัน โดยมีสวน
รวมของอาจารยประจําหลักสูตรเพื่อใหมีสิ่ งสนับสนุน 
การเรียนรู 

- จํานวนสิ่งสนับสนุนการเรียนรูที่เพียงพอและเหมาะสมตอการ
จัดการเรียนการสอน 

- กระบวนการปรับปรุงตามผลการประเมินความพึงพอใจของ
นักศึกษาและอาจารยตอสิ่งสนับสนุนการเรียนรู 
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องคประกอบที่ 1  การกํากับมาตรฐาน 
 

คณะกรรมการการอุดมศึกษามีหนาที่หลักสําคัญประการหนึ่งคือการพิจารณาเสนอนโยบาย 
แผนพัฒนา และมาตรฐานการอุดมศึกษาที่สอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติและ 
แผนการศึกษาแหงชาติ โดยคํานึงถึงความเปนอิสระและความเปนเลิศทางวิชาการของสถานศึกษา 
ระดับอุดมศึกษา โดยไดจัดทํามาตรฐานการอุดมศึกษาและเกณฑมาตรฐานตางๆ ที่เกี่ยวของ เพื่อสงเสริมให
สถาบันอุดมศึกษาไดพัฒนาดานวิชาการและวิชาชีพ รวมทั้งการพัฒนาคุณภาพและยกระดับมาตรฐานใน 
การจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาใหมีความทัดเทียมกัน และไดประกาศใชเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับตางๆ 
มาอยางตอเนื่อง ซึ่งปจจุบันไดมีประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับตางๆ  
พ.ศ. 2548 และ พ.ศ. 2558 เพื่อประโยชนในการรักษามาตรฐานวิชาการและวิชาชีพ เปนสวนหนึ่งของเกณฑ
การรับรองวิทยฐานะและมาตรฐานการศึกษา โดยสถาบันอุดมศึกษาที่เปดดําเนินการหลักสูตรใหมหรือ
หลักสูตรปรับปรุงลวนใชเกณฑมาตรฐานหลักสูตร พ.ศ. 2548 และ พ.ศ. 2558 เปนหลักในการพัฒนา
หลักสูตรและดําเนินการใหเปนไปตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรดังกลาว 

ในการควบคุมกํากับมาตรฐาน จะพิจารณาจากการบริหารจัดการหลักสูตรทุกหลักสูตรใหเปนไปตาม
เกณฑมาตรฐานหลักสูตรที่ไดประกาศใชเมื่อ พ.ศ. 2548 และ พ.ศ. 2558 ตามที่ไดประกาศใชในขณะนั้น 
เกณฑมาตรฐานหลักสูตรที่ไดประกาศใชเมื่อ พ.ศ. 2548 และ พ.ศ. 2558 รวมทั้งกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2552 ตลอดระยะเวลาที่มีการจัดการเรียนการสอนในหลักสูตรดังกลาว  
โดยหลักสูตรที่เปนไปตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรที่ไดประกาศใชตามเกณฑ 11 ขอ สําหรับหลักสูตรที่เปนไป
ตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรที่ไดประกาศใชเมื่อ พ.ศ. 2558 นั้น ในระดับปริญญาตรีจะพิจารณาตามเกณฑ 
5 ขอ และหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาจะพิจารณาตามเกณฑดังกลาว 10 ขอ โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
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ตัวบงชี้ที่ 1.1 การบริหารจัดการหลักสูตรตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี และบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 
1) หลักสูตรระดับปริญญาตรี 

เกณฑการประเมิน 
คุณลักษณะหลกัสูตร 

ประเภทวิชาการ ประเภทวิชาชีพ/ปฏิบัติการ 
1. จํานวนอาจารยผูรับผดิชอบ
หลักสตูร 

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

2. คุณสมบตัิอาจารยผูรับผดิชอบ
หลักสตูร 

- คุณวุฒิระดับปริญญาโทหรือเทียบเทา หรือดํารงตําแหนงทาง
วิชาการไมต่าํกวาผูชวยศาสตราจารย ในสาขาที่ตรงหรือสมัพันธ
กับสาขาวิชาที่เปดสอน 
- มีผลงานทางวิชาการอยางนอย 1 รายการในรอบ 5 ปยอนหลัง 
ตามเกณฑประกาศของ ก.พ.อ. 

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

3. คุณสมบตัิอาจารยประจํา
หลักสตูร 

- คุณวุฒิระดับปริญญาโทหรือเทียบเทา หรือดํารงตําแหนงทางวิชาการไมต่ํากวาผูชวยศาสตราจารย ในสาขาที่ตรงหรือสัมพันธกับสาขาวิชาที่เปดสอน 
- มีผลงานทางวิชาการอยางนอย 1 รายการในรอบ 5 ปยอนหลัง 
- ไมจํากัดจํานวนและประจําไดมากกวาหนึ่งหลักสูตร 

4. คุณสมบตัิอาจารยผูสอน อาจารยประจํา 
- คุณวุฒิระดับปริญญาโทหรือเทียบเทา หรือดํารงตําแหนงทางวิชาการไมต่ํากวาผูชวยศาสตราจารย ในสาขาวิชานั้น หรือสาขาวิชาที่สมัพันธกันหรือ
สาขาวิชาของรายวิชาที่เปดสอน 
- หากเปนอาจารยผูสอนกอนเกณฑนี้ประกาศใช อนุโลมคุณวุฒริะดบัปริญญาตรไีด 
อาจารยพิเศษ 
- คุณวุฒิระดับปริญญาโท หรือคณุวุฒิปริญญาตรีหรือเทียบเทา และ 
- มีประสบการณทํางานท่ีเกี่ยวของกับวิชาที่สอนไมนอยกวา 6 ป 
- ทั้งนี้ มีช่ัวโมงสอนไมเกินรอยละ 50 ของรายวิชา โดยมีอาจารยประจําเปนผูรับผิดชอบรายวิชานั้น 
 

10. การปรับปรุงหลักสูตรตามรอบ
ระยะเวลาที่กําหนด 

- ตองไมเกิน 5 ป ตามรอบระยะเวลาของหลักสตูร หรืออยางนอยทุกๆ 5 ป 

รวม เกณฑ 5 ขอ เกณฑ 5 ขอ 
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2) หลกัสูตรระดับปริญญาโทและเอก 
เกณฑการ
ประเมิน 

คุณลักษณะหลกัสูตร 
ประเภทวิชาการ ประเภทวิชาชีพ/ปฏิบัติการ 

1. จํานวน
อาจารย
ผูรับผิดชอบ
หลักสตูร 

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

2. คุณสมบตัิ
อาจารย
ผูรับผิดชอบ
หลักสตูร 

- คุณวุฒิระดับปริญญาเอกหรือเทยีบเทา หรือขั้นต่ําปริญญาโทหรือเทียบเทา ที่มีตําแหนงรอง
ศาสตราจารยขึ้นไป 
- มีผลงานทางวชิาการอยางนอย 3 รายการในรอบ 5 ปยอนหลัง โดยอยางนอย 1 รายการตองเปน
ผลงานวิจัย 

- คุณวุฒิระดับปริญญาเอกหรือเทยีบเทา หรือขั้นต่ําปริญญาโทหรือ
เทียบเทาที่มีตําแหนงศาสตราจารยขึ้นไป 
- มีผลงานทางวิชาการอยางนอย 3 รายการในรอบ 5 ปยอนหลัง โดย
อยางนอย 1 รายการตองเปนผลงานวิจัย 

3. คุณสมบตัิ
อาจารยประจํา
หลักสตูร 

- คุณวุฒิขั้นต่ําปรญิญาโทหรือเทียบเทา 
- มีผลงานทางวิชาการอยางนอย 3 รายการในรอบ 5 ปยอนหลัง โดยอยางนอย 1 รายการตองเปน
ผลงานวิจัย 

- คุณวุฒิขั้นต่ําปรญิญาเอกหรือเทยีบเทา หรือขั้นต่ําปริญญาโท หรือ
เทียบเทาที่มีตําแหนงรองศาสตราจารยขึ้นไป 
- มีผลงานทางวิชาการอยางนอย 3 รายการในรอบ 5 ปยอนหลัง โดย
อยางนอย 1 รายการตองเปนผลงานวิจัย 

4. คุณสมบตัิ
อาจารยผูสอน 

อาจารยประจํา 
- คุณวุฒิระดับปริญญาโทหรือเทียบเทา ในสาขาวิชานั้น หรือสาขาวชิาท่ีสัมพันธกัน หรือสาขาวิชาของ
รายวิชาที่สอน 
- ตองมีประสบการณดานการสอนและมผีลงานทางวิชาการอยางนอย 1 รายการในรอบ 5 ปยอนหลัง 
อาจารยพิเศษ 
- คุณวุฒิระดับปริญญาโท หรือเทยีบเทาในสาขาวิชานั้น หรือสาขาวชิาท่ีสัมพันธกัน หรือสาขาวิชาของ
รายวิชาที่สอน 
- มีประสบการณทํางานท่ีเกี่ยวของกับวิชาที่สอนและมีผลงานทางวิชาการอยางนอย 1 รายการในรอบ 5 
ปยอนหลัง 
- ทั้งนี ้มีช่ัวโมงสอนไมเกินรอยละ 50 ของรายวิชา โดยมีอาจารยประจําเปนผูรับผิดชอบรายวิชานั้น 
 

อาจารยประจํา 
- คุณวุฒิระดับปริญญาเอกหรือเทยีบเทา หรือขั้นต่ําปริญญาโทหรือ
เทียบเทาที่มีตําแหนงรองศาสตราจารยในสาขาวิชานั้น หรือสาขาวิชาที่
สัมพันธกัน หรือสาขาวิชาของรายวิชาที่สอน 
- ตองมีประสบการณดานการสอนและมผีลงานทางวิชาการอยางนอย 1 
รายการในรอบ 5 ปยอนหลัง 
อาจารยพิเศษ 
- คุณวุฒริะดับปริญญาเอกหรือเทยีบเทา หรือขั้นต่ําปริญญาโทหรือ
เทียบเทา 
- มีประสบการณทํางานที่เกี่ยวของกับวิชาที่สอนและมีผลงานทางวิชาการ 
อยางนอย 1 รายการในรอบ 5 ปยอนหลัง 
- ทัง้น้ี มีช่ัวโมงสอนไมเกินรอยละ 50 ของรายวิชา โดยมีอาจารยประจํา
เปนผูรับผิดชอบรายวิชานั้น 
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เกณฑการ
ประเมิน 

คุณลักษณะหลกัสูตร 
ประเภทวิชาการ ประเภทวิชาชีพ/ปฏิบัติการ 

5. คุณสมบตัิ
ของอาจารยที่
ปรึกษา
วิทยานิพนธ
หลักและ
อาจารยที่
ปรึกษาการ
คนควาอิสระ 

- เปนอาจารยประจําหลักสูตรที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเทา หรือขั้นต่ําปริญญาโทหรือเทียบเทา
และดํารงตําแหนงทางวิชาการไมต่ํากวารองศาสตราจารยในสาขาวิชานั้น หรือสาขาวิชาที่สัมพันธกัน 
และ 
- มีผลงานทางวิชาการอยางนอย 3 รายการในรอบ 5 ปยอนหลัง โดยอยางนอย 1 รายการตองเปน
ผลงานวิจัย 

- เปนอาจารยประจําหลักสตูรที่มคีุณวุฒิปรญิญาเอกหรือเทียบเทา หรือ
ขั้นต่ําปริญญาโท หรือเทียบเทาและดํารงตาํแหนงทางวิชาการไมต่ํากวา 
รองศาสตราจารยในสาขาวิชาน้ัน หรือสาขาวิชาที่สมัพันธกัน 
- มีผลงานทางวิชาการอยางนอย 3 รายการในรอบ 5 ปยอนหลัง โดย
อยางนอย 1 รายการตองเปนผลงานวิจัย 

6. คุณสมบตัิ
ของอาจารยที่
ปรึกษา
วิทยานิพนธรวม 
(ถามี) 

อาจารยประจํา 
- คุณวุฒิระดับปริญญาเอกหรือเทยีบเทา หรือขั้นต่ําปริญญาโท หรือเทียบเทาและดํารงตําแหนงทางวิชาการไมต่ํากวารองศาสตราจารยในสาขาวิชานั้น หรือสาขาวิชาที่สมัพันธกัน 
- มีผลงานทางวิชาการอยางนอย 3 รายการในรอบ 5 ปยอนหลัง โดยอยางนอย 1 รายการตองเปนผลงานวิจัย 
ผูทรงคุณวุฒิภายนอก 
- คุณวุฒิระดับปริญญาเอกหรือเทยีบเทา 
- มีผลงานทางวิชาการที่ไดรับการตีพิมพเผยแพรในระดับชาติ ซึ่งตรงหรือสัมพันธกับหัวขอวิทยานิพนธ
หรือการคนควาอสิระไมนอยกวา 10 เรื่อง 
- หากไมมีคณุวุฒิหรือประสบการณตามที่กําหนดจะตองมีความรู ความเชี่ยวชาญและประสบการณสงู
เปนที่ยอมรับ ซึ่งตรงหรือสมัพันธกับหัวขอวิทยานิพนธหรือการคนควาอิสระ โดยผานความเห็นชอบของ
สภาสถาบันและแจง กกอ. ทราบ 

ผูทรงคุณวุฒิภายนอก 
- คุณวุฒิระดับปริญญาเอกหรือเทยีบเทา 
- มีผลงานทางวิชาการที่ไดรับการตีพิมพเผยแพรในระดับนานาชาติ ซึ่งตรง
หรือสัมพันธกับหัวขอวิทยานิพนธหรือการคนควาอสิระไมนอยกวา 5 เรื่อง 
- หากไมมีคณุวุฒิหรือประสบการณตามที่กําหนดจะตองมีความรู ความ
เชี่ยวชาญและประสบการณสูงเปนที่ยอมรับ ซึ่งตรงหรือสัมพันธกับหัวขอ
วิทยานิพนธหรือการคนควาอสิระ โดยผานความเห็นชอบของสภาสถาบัน
และแจง กกอ. ทราบ 

7. คุณสมบตัิ
ของอาจารย
สอบ
วิทยานิพนธ 

อาจารยผูสอบวิทยานพินธ ประกอบดวย อาจารยประจําหลักสูตร และผูทรงคุณวุฒิจากภายนอกไม
นอยกวา 3 คน ประธานผูสอบวิทยานิพนธตองไมเปนที่ปรึกษาวิทยานิพนธหลักหรือที่ปรึกษา
วิทยานิพนธรวม 
 
 
 

อาจารยผูสอบวิทยานิพนธ ประกอบดวย อาจารยประจําหลักสูตร และ
ผูทรงคุณวุฒิจากภายนอกไมนอยกวา 5 คน ประธานผูสอบวิทยานพินธ
ตองเปนผูทรงคณุวุฒิจากภายนอก 
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เกณฑการ
ประเมิน 

คุณลักษณะหลกัสูตร 
ประเภทวิชาการ ประเภทวิชาชีพ/ปฏิบัติการ 

 อาจารยประจําหลักสูตร 
- คุณวุฒิระดับปริญญาเอกหรือเทยีบเทา หรือขั้นต่ําปริญญาโทหรือเทียบเทาและดํารงตําแหนงทาง
วิชาการไมต่าํกวา 
รองศาสตราจารยในสาขาวิชาน้ัน หรือสาขาวิชาที่สมัพันธกัน 
- มีผลงานทางวิชาการอยางนอย 3 รายการในรอบ 5 ปยอนหลัง โดยอยางนอย 1 รายการตองเปน
ผลงานวิจัย 

อาจารยประจําหลักสูตร 
- คุณวุฒิระดับปริญญาเอกหรือเทยีบเทา หรือขั้นต่ําปริญญาโทหรือ
เทียบเทาและดํารงตําแหนงทางวิชาการไมต่ํากวารองศาสตราจารยใน
สาขาวิชาน้ัน หรือสาขาวิชาที่สมัพนัธกัน 
- มีผลงานทางวิชาการอยางนอย 3 รายการในรอบ 5 ปยอนหลัง โดย
อยางนอย 1 รายการตองเปนผลงานวิจัย 

ผูทรงคุณวุฒิภายนอก 
- คุณวุฒิระดับปริญญาเอกหรือเทยีบเทา 
- มีผลงานทางวชิาการที่ไดรับการตีพิมพเผยแพรในระดับชาติ ซึง่ตรงหรือสัมพันธกับหัวขอวิทยานิพนธ
หรือการคนควาอสิระไมนอยกวา 10 เรื่อง 
- หากไมมีคณุวุฒิหรือประสบการณตามที่กําหนดจะตองมีความรู ความเชี่ยวชาญและประสบการณสงู 
เปนที่ยอมรับ ซึ่งตรงหรือสมัพันธกับหัวขอวทิยานพินธหรือการคนควาอิสระ โดยผานการเห็นชอบของ
สภาสถาบันและแจง กกอ. ทราบ 

ผูทรงคุณวุฒิภายนอก 
- คุณวุฒิระดับปริญญาเอกหรือเทยีบเทา 
- มีผลงานทางวิชาการที่ไดรับการตีพิมพเผยแพรในระดับนานาชาติ ซึ่งตรง
หรือสัมพันธกับหัวขอวิทยานิพนธหรือการคนควาอสิระไมนอยกวา 5 เรื่อง 
- หากไมมีคณุวุฒิหรือประสบการณตามที่กําหนดจะตองมีความรู ความ
เชี่ยวชาญและประสบการณสูง เปนที่ยอมรับ ซึ่งตรงหรือสัมพันธกับหัวขอ
วิทยานิพนธหรือการคนควาอสิระ โดยผานการเห็นชอบของสภาสถาบัน
และแจง กกอ. ทราบ 

8. การตีพิมพ
เผยแพรผลงาน
ของผูสําเรจ็
การศึกษา 

แผน ก1 
ตองไดรับการยอมรับใหตีพิมพในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติที่มคีุณภาพตามประกาศ กกอ. 

แบบ 1  
ตองไดรับการยอมรับใหตีพิมพในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติที่มี
คุณภาพตามประกาศของ กกอ. อยางนอย 2 เรื่อง 

แผน ก2 
ตองไดรับการยอมรับใหตีพิมพในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติที่มคีุณภาพตามประกาศของ กกอ. 
หรือนําเสนอตอที่ประชุมวิชาการ โดยบทความท่ีนําเสนอไดรับการตพีิมพในรายงานสืบเนื่องจากการ
ประชุมวิชาการ (Proceeding) 

แบบ 2  
ตองไดรับการยอมรับใหตีพิมพในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติที่มี
คุณภาพตามประกาศของ กกอ. 

แผน ข  
รายงานการคนควาอิสระหรือสวนหนึ่งของการคนควาอิสระตองไดรบัการเผยแพรในลักษณะใดลักษณะ
หนึ่งท่ีสืบคนได 
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เกณฑการ
ประเมิน 

คุณลักษณะหลกัสูตร 
ประเภทวิชาการ ประเภทวิชาชีพ/ปฏิบัติการ 

9. ภาระงาน
อาจารยที่
ปรึกษา
วิทยานิพนธ
และการคนควา
อสิระในระดับ
บัณฑิตศึกษา 

วิทยานิพนธ - อาจารยคุณวุฒิปริญญาเอก 1 คนตอนักศึกษา 5 คน 
การคนควาอิสระ - อาจารยคุณวุฒิปริญญาเอก 1 คนตอนักศึกษา 15 คน 
 - หากอาจารยคณุวุฒิปริญญาเอกและมตีําแหนงทางวิชาการ หรือปริญญาโทและมีตําแหนงทางวิชาการระดับรองศาสตราจารยขึ้นไป 1 คนตอนักศึกษา 10 

คน 
 - หากเปนที่ปรึกษาทั้ง 2 ประเภทใหเทียบสัดสวนนักศึกษาที่ทําวิทยานิพนธ 1 คนเทียบเทากับนักศึกษาที่คนควาอิสระ  

3 คน 

10. การ
ปรับปรุง
หลักสตูรตาม
รอบระยะเวลา
ที่กําหนด 

- ตองไมเกิน 5 ป ตามรอบระยะเวลาของหลักสตูร หรืออยางนอยทุกๆ 5 ป 

รวม เกณฑ 10 ขอ เกณฑ 5 ขอ 

 
3) หลักสูตรระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต และประกาศนียบัตรบัณฑิตข้ันสูง 

เกณฑการประเมิน 
คุณลักษณะหลกัสูตร 

ประเภทวิชาการ ประเภทวิชาชีพ/ปฏิบัติการ 
1. จํ านวนอาจารยผู รับผิ ดชอบ
หลักสูตร 

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

- ไมนอยกวา 5 คน และ 
- เปนอาจารยผูรับผดิชอบหลักสูตรเกินกวา 1 หลักสูตรไมได และ 
- ประจําหลักสูตรตลอดระยะเวลาท่ีจัดการศึกษาตามหลักสตูรนั้น 

2. คุณสมบัติอาจารยผูรับผิดชอบ
หลักสูตร 

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

- คุณวุฒิระดับปริญญาเอกหรือเทียบเทา หรือขั้นต่ําปริญญาโทหรือเทียบเทาที่
มีตําแหนงศาสตราจารยขึ้นไป 
- มี ผล งานทางวิชาการอย างน อย  3 รายการในรอบ  5 ป ย อนหลั ง  
โดยอยางนอย 1 รายการตองเปนผลงานวิจัย 

3. คุณสมบตัิอาจารยประจํา
หลักสตูร 

- คุณวุฒิระดับปริญญาโทหรือเทียบเทา  
- มีผลงานทางวิชาการอยางนอย 3 รายการในรอบ 5 ปยอนหลัง  

- คณุวุฒิขั้นต่ําปริญญาเอกหรือเทียบเทา หรือข้ันต่ําปริญญาโท หรือเทียบเทา
ที่มีตําแหนงรองศาสตราจารยขึ้นไป 
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เกณฑการประเมิน 
คุณลักษณะหลกัสูตร 

ประเภทวิชาการ ประเภทวิชาชีพ/ปฏิบัติการ 
โดยอยางนอย 1 รายการตองเปนผลงานวิจัย - มี ผล งานทางวิชาการอย างน อย  3 รายการในรอบ  5 ป ย อนหลั ง  

โดยอยางนอย 1 รายการตองเปนผลงานวิจัย 
4. คุณสมบัติอาจารยผูสอน อาจารยประจํา 

- คุณวุฒิระดับปริญญาโทหรือเทียบเทา หรือดํารงตําแหนงทาง
วิชาการไมต่ํากวาผูชวยศาสตราจารย ในสาขาวิชาน้ัน หรือสาขาวิชาที่
สัมพันธกันหรือสาขาวิชาของรายวิชาที่เปดสอน 
- หากเปนอาจารยผูสอนกอนเกณฑนี้ประกาศใช อนุโลมคุณวุฒิระดับ
ปริญญาตรีได 
อาจารยพิเศษ 
- คุณวุฒิระดับปริญญาโท หรือคุณวุฒิปริญญาตรีหรือเทียบเทา และ 
- มีประสบการณทํางานที่เกี่ยวของกับวิชาที่สอนไมนอยกวา 6 ป 
- ทั้งนี้ มีชั่วโมงสอนไมเกินรอยละ 50 ของรายวิชา โดยมีอาจารย
ประจําเปนผูรับผิดชอบรายวิชานั้น 

อาจารยประจํา 
- คณุวุฒิระดับปริญญาเอกหรือเทียบเทา หรือขั้นต่ําปริญญาโทหรือเทียบเทาที่
มีตําแหนงรองศาสตราจารยในสาขาวิชานั้น หรือสาขาวิชาที่สัมพันธกันหรือ
สาขาวิชาของรายวิชาที่เปดสอน 
- ตองมีประสบการณดานการสอนและมีผลงานทางวิชาการอยางนอย  
1 รายการในรอบ 5 ปยอนหลัง 
อาจารยพิเศษ 
- คุณสมบัติระดับปริญญาเอกหรือเทียบเทา หรือขั้นต่ําปริญญาโท หรือ
เทียบเทา 
- มีประสบการณทํางานท่ีเกี่ยวของกับวิชาที่สอน ไมนอยกวา 4 ป 
- ทั้งนี้ มีชั่วโมงสอนไมเกินรอยละ 50 ของรายวิชา โดยมีอาจารยประจําเปน
ผูรับผิดชอบรายวิชานั้น 

10. การปรับปรุงหลักสูตรตามรอบ
ระยะเวลาที่กําหนด 

- ตองไมเกิน 5 ป ตามรอบระยะเวลาของหลักสูตร หรืออยางนอยทุกๆ 5 ป 

รวม เกณฑ 5 ขอ เกณฑ 5 ขอ 

เกณฑการประเมินดังกลาวเปนไปตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตร พ.ศ.2558 และกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2552 
ผลการประเมินตัวบงชี้ที่ 1.1 กําหนดไวเปน “ผาน” และ “ไมผาน” หากไมผานเกณฑขอใดขอหนึ่ง ถือวา หลักสูตรไมไดมาตรฐาน และผลเปน “ไมผาน”  
(คะแนนเปน ศูนย) 
หลักฐานเอกสารที่ตองการนอกเหนือจากเอกสารประกอบแตละรายตัวบงชี ้
1. เอกสารหลักสูตรฉบับที่ สกอ. ประทับตรารับทราบ 
2. หนังสือนําท่ี สกอ. แจงรับทราบหลักสูตร (ถามี) 
3. กรณีหลักสูตรยังไมไดแจงการรับทราบ ใหมีหนังสือนําสง สกอ. หรือหนังสือสงคืนจาก สกอ. และรายงานการประชุมสภาที่อนุมัติ/ใหความเห็นชอบหลักสูตร 
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องคประกอบที่ 2  บัณฑิต 
 

พันธกิจที่สําคัญที่สุดของสถาบันอุดมศึกษา คือ การผลิตบัณฑิต หรือการจัดกิจกรรมการเรียนการ
สอนใหผูเรียนมีความรูในวิชาการและวิชาชีพ มีคุณลักษณะตามหลักสูตรที่กําหนด บัณฑิตระดับอุดมศึกษา
จะตองเปนผูมีความรู มีคุณธรรมจริยธรรม มีความสามารถในการเรียนรูและพัฒนาตนเอง สามารถประยุกตใช
ความรูเพื่อการดํารงชีวิตในสังคมไดอยางมีความสุขทั้งทางรางกายและจิตใจ มีความสํานึกและความรับผิดชอบ 
ในฐานะพลเมืองและพลโลก มีคุณลักษณะตามเอกลักษณและอัตลักษณของสถาบันอุดมศึกษาสํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษาในฐานะที่ เปนหนวยงานในการกํากับและสงเสริมการดําเนินงานของ
สถาบันอุดมศึกษา ไดจัดทํามาตรฐานตางๆ ที่เกี่ยวของกับการผลิตบัณฑิต เชน เกณฑมาตรฐานหลักสูตร 
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ เพื่อมุงเนนเปาหมายการจัดการศึกษาที่ผลการเรียนรูของ
นักศึกษา ซึ่งเปนการประกันคุณภาพบัณฑิตที่ไดรับคุณวุฒิแตละคุณวุฒิและสื่อสารใหสังคม ชุมชน รวมทั้ง
หนวยงานที่เกี่ยวของตางๆ ไดเชื่อมั่นถึงคุณภาพของบัณฑิตที่ผลิตออกมาเปนไปตามที่กําหนดไวในผลลัพธ 
การเรียนรู ในแตละหลักสูตรคุณภาพบัณฑิตในแตละหลักสูตรจะสะทอนไปที่คุณภาพบัณฑิตตาม 
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ โดยพิจารณาจากผลลัพธการเรียนรู การมีงานทํา และ
คุณภาพผลงานวิจัยของนักศึกษาและผูสําเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาในปการศึกษานั้นๆ คุณภาพบัณฑิต 
จะพิจารณาไดจากตัวบงชี้ดังตอไปนี้ 

 
ตัวบงชี้ที่  2.1 คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ 
ตัวบงชี้ที่  2.2 การไดงานทําหรือผลงานวิจัยของผูสําเร็จการศึกษา 
 - รอยละของบัณฑิตปริญญาตรีที่ไดงานทําหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ป 
 - ผลงานของนักศึกษาและผู สํ า เร็จการศึกษาในระดับปริญญาโทที่ ได รับ 

 การตีพิมพหรือเผยแพร 
 - ผลงานของนักศึกษาและผูสํ าเร็จการศึกษาในระดับปริญญาเอกที่ ได รับ 
 การตีพิมพหรือเผยแพร 
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ตัวบงชี้ที่ 2.1 คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ 
ชนิดของตัวบงชี้ ผลลัพธ 
 
คําอธิบายตัวบงชี้ 

กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ (Thai Qualifications Framework for Higher 
Education: TQF) ไดมีการกําหนดคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงคตามที่หลักสูตรกําหนดไวใน มคอ.2  
ซึ่งครอบคลุมผลการเรียนรูอยางนอย 5 ดานคือ 1) ดานคุณธรรมจริยธรรม 2) ดานความรู 3) ดานทักษะทาง
ปญญา 4) ดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ และ 5) ดานทักษะการวิเคราะห 
เชิงตัวเลขการสื่อสารและการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ ตัวบงชี้นี้จะเปนการประเมินคุณภาพบัณฑิตในมุมมอง
ของผูใชบัณฑิต 
 
เกณฑการประเมิน 

ใชคาเฉลี่ยของคะแนนประเมินบัณฑิต (คะแนนเต็ม 5) 
 
สูตรการคํานวณ 
 

คะแนนที่ได = 
ผลรวมของคาคะแนนที่ไดจากการประเมินบัณฑติ 

จํานวนบัณฑติที่ไดรับการประเมินทั้งหมด 

 
ขอมูลประกอบ 
 จํานวนบัณฑิตที่รับการประเมินจากผูใชบัณฑิตจะตองไมนอยกวารอยละ 20 ของจํานวนบัณฑิต 
ที่สําเร็จการศึกษา 
 
หมายเหตุ: 

- ในกรณีหลักสูตรปรับปรุงที่ยังไมครบรอบ สถาบันอุดมศึกษาตองประเมินตัวบงช้ีที่2.1 ดวย แมวาหลักสูตรนั้นจะยัง
ไมครบรอบการปรับปรุงก็ตาม โดยนําผลการดําเนินงานของหลักสูตรในรอบที่ผานมาใชประกอบการประเมิน 

- กรณีบัณฑิตที่มีอาชีพอิสระ ไมตองเอามานับในการประเมินความพึงพอใจของผูใชบัณฑิต 
- ในกรณีบัณฑิตหลักสูตรนานาชาติ เปนนักศึกษาตางชาติประมาณ 90% การประเมินบัณฑิตอาจไมถึงรอยละ 20 

เนื่องจากเดินทางกลับประเทศไปแลว สามารถอนุโลมใหใชบัณฑิตที่เปนนักศึกษาชาวไทยเปนฐานในการคิด เชน  
มีนักศึกษาตางชาติ 90 คน มีนักศึกษาไทย 10 คน ใหประเมินโดยคิดจากนักศึกษาไทยจํานวน 10 คน เปนฐานที่ 
100% 
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ตัวบงชี้ที่ 2.2 (ปริญญาตรี) รอยละของบัณฑิตปริญญาตรีที่ไดงานทําหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ป 
ชนิดของตัวบงชี้ ผลลัพธ 
 
คําอธิบายตัวบงชี้ 

บัณฑิตปริญญาตรีที่สําเร็จการศึกษาในหลักสูตรภาคปกติ ภาคพิเศษ และภาคนอกเวลา ในสาขานั้นๆ 
ที่ไดงานทําหรือมีกิจการของตนเองที่มีรายไดประจําภายในระยะเวลา 1 ปนับจากวันที่สําเร็จการศึกษา  
เมื่อเทียบกับบัณฑิตที่สําเร็จการศึกษาในปการศึกษานั้น การนับการมีงานทํานับกรณีการทํางานสุจริต 
ทุกประเภทที่สามารถสรางรายไดเขามาเปนประจําเพื่อเลี้ยงชีพตนเองได การคํานวณรอยละของผูมีงานทําของ
ผูสําเร็จการศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนในภาคพิเศษหรือภาคนอกเวลา ใหคํานวณเฉพาะผูที่เปลี่ยนงานใหมหลัง
สําเร็จการศึกษาเทานั้น 
 
เกณฑการประเมิน 
 โดยการแปลงคารอยละของบัณฑิตปริญญาตรีที่ไดงานทําหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ป 
เปนคะแนนระหวาง 0 - 5 กําหนดใหเปนคะแนนเต็ม 5 = รอยละ 100 
 
สูตรการคํานวณ 
1. คํานวณรอยละของบัณฑิตปริญญาตรีที่ไดงานทําหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ป ตามสูตร 
 

จํานวนบัณฑติปริญญาตรีที่ไดงานทําหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ป 
X 100 

จํานวนบัณฑติที่ตอบแบบสํารวจทัง้หมด 

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

คะแนนที่ได = 
คารอยละของบัณฑิตปริญญาตรีทีไ่ดงานทําหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ป 

X 5 
100 

 
หมายเหตุ : 

- จํานวนบัณฑิตที่ตอบแบบสํารวจจะตองไมนอยกวารอยละ 70 ของจํานวนบัณฑิตที่สําเร็จการศึกษา 
- กรณีหลักสูตรใหมไมตองประเมินตัวบงช้ีที่ 2.1 และ 2.2 เนื่องจากไมมีผูสําเร็จการศึกษา สําหรับหลักสูตรปรับปรุง

ที่มีนักศึกษาเรียนอยู ตองประเมินตัวบงชี้ท่ี 2.1 และ 2.2 ดวย เนื่องจากมีผูสําเร็จการศึกษาแลว 
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ตัวบงชี้ที่ 2.2 (ปริญญาโท) ผลงานของนักศึกษาและผูสํา เร็จการศึกษาในระดับปริญ ญาโทที่ไดรับ 

การตีพิมพหรือเผยแพร 
ชนิดของตัวบงชี้ ผลลัพธ 
 
คําอธิบายตัวบงชี้ 

การศึกษาในระดับปริญญาโทจะตองมีการคนควา คิดอยางเปนระบบ วิจัยเพื่อหาคําตอบที่ม ี
ความนาเชื่อถือ ผูสําเร็จการศึกษาจะตองประมวลความรูเพื่อจัดทําผลงานที่แสดงถึงความสามารถในการใช
ความรูอยางเปนระบบและสามารถนําไปเผยแพรใหเปนประโยชนตอสาธารณะ ตัวบงชี้นี้จะเปนการประเมิน
คุณภาพของผลงานของผูสําเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโท 
 
เกณฑการประเมิน 

โดยการแปลงคารอยละของผลรวมถวงน้ําหนักของผลงานที่ตีพิมพเผยแพรตอผูสําเร็จการศึกษาเปน
คะแนนระหวาง 0 - 5 กําหนดใหเปนคะแนนเต็ม 5 = รอยละ 40 ขึ้นไป 
 
สูตรการคํานวณ 
1. คํานวณรอยละของผลรวมถวงน้ําหนักของผลงานที่ตีพิมพเผยแพรตอผูสําเร็จการศึกษา ตามสูตร 
 

ผลรวมถวงน้ําหนักของผลงานที่ตพีิมพหรือเผยแพรของนักศึกษาและผูสาํเรจ็การศึกษาระดับปริญญาโท 
X 100 

จํานวนผูสําเร็จการศึกษาระดับปรญิญาโททั้งหมด 

 
2. แปลงคารอยละท่ีคํานวณไดในขอ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 
 

คะแนนที่ได = 
รอยละของผลรวมถวงน้ําหนักของผลงานที่ตีพิมพหรือเผยแพรตอผูสาํเร็จการศึกษา 

X 5 
40 

 
หมายเหตุ : 

- การนับการตีพิมพเผยแพรผลงานของนักศึกษาและผูสําเร็จการศึกษา นับ ณ วันที่ไดรับการตีพิมพผลงานในวารสาร
ระดับชาติหรือนานาชาติมิไดนับจากวันท่ีไดรับการตอบรับ (Accepted) 



  
 

คูมือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ประจําปการศึกษา 2562  
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี 42 

 
กําหนดระดับคุณภาพผลงานทางวิชาการ ดังนี ้

คาน้ําหนัก ระดับคุณภาพ 
0.10 - บทความฉบับสมบูรณที่ตีพิมพในลกัษณะใดลักษณะหนึ่ง 
0.20 - บทความฉบับสมบูรณที่ตีพิมพในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาต ิ
0.40 - บทความฉบับสมบูรณที่ตีพิมพในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับนานาชาติหรือในวารสาร

ทางวิชาการที่ไมอยูในฐานขอมูลตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษาวาดวย
หลักเกณฑการพิจารณาวารสารทางวิชาการสําหรับการเผยแพรผลงานทางวิชาการ พ.ศ. 2562 แตสถาบัน
นําเสนอสภาสถาบันอนุมัติและจัดทําเปนประกาศใหทราบเปนทางการทั่วไปและแจงให หนวยงานตนสังกัด 
ทราบภายใน 30 วันนับแตวันที่ออกประกาศ 

- ผลงานที่ไดรับการจดอนสุิทธิบัตร 
0.60 - บทความที่ตีพิมพในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานขอมลู TCI กลุมที่ 2 
0.80 - บทความที่ตีพิมพในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ไมอยูในฐานขอมูล ตามประกาศ ก.พ.อ.หรือระเบียบ

คณะกรรมการการอุดมศึกษาวาดวยหลักเกณฑการพิจารณาวารสารทางวิชาการสําหรับการเผยแพรผลงาน
ทางวิชาการ พ.ศ. 2562แตสถาบันนําเสนอสภาสถาบันอนุมัติและจัดทําเปนประกาศใหทราบเปนทางการ
ทั่วไปและแจงให หนวยงานตนสังกัดทราบภายใน 30 วันนับแตวันที่ออกประกาศ (ซึ่งไมอยูใน Beall's list) 
หรือตีพิมพในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานขอมูล TCI กลุมที่ 1 

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

- ผลงานที่ไดรับการจดสิทธิบัตร 

 
การสงบทความเพื่อพิจารณาคัดเลือกใหนําเสนอในการประชุมวิชาการตองสงเปนฉบับสมบูรณ  

(Full Paper) และเมื่อไดรับการตอบรับและตีพิมพแลว การตีพิมพตองตีพิมพเปนฉบับสมบูรณ ซึ่งสามารถอยู
ในรูปแบบเอกสาร หรือสื่ออิเล็กทรอนิกสได 
 

กําหนดระดับคุณภาพงานสรางสรรคดังนี ้
คาน้ําหนัก ระดับคุณภาพ 

0.20 งานสรางสรรคที่มีการเผยแพรสูสาธารณะในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง หรือผานสื่ออิเล็กทรอนิกสonline 
0.40 งานสรางสรรคทีไ่ดรับการเผยแพรในระดับสถาบัน 
0.60 งานสรางสรรคทีไ่ดรับการเผยแพรในระดับชาต ิ
0.80 งานสรางสรรคทีไ่ดรับการเผยแพรในระดับความรวมมือระหวางประเทศ 
1.00 งานสรางสรรคทีไ่ดรับการเผยแพรในระดับภมูิภาคอาเซียน/นานาชาติ 

ผลงานสรางสรรคทุกชิ้นตองผานการพิจารณาจากคณะกรรมการที่มีองคประกอบไมนอยกวา 3 คน 
โดยมีบุคคลภายนอกสถาบันรวมพิจารณาดวย 

 
หมายเหตุ 

1. ผลงานวิจัยที่มีชื่อนักศึกษาและอาจารยรวมกันและนับในตัวบงชี้นี้แลว สามารถนําไปนับในตัวบงชี้ผลงานทาง
วิชาการของอาจารย 

2. ผลงานของนักศึกษาและผูสําเร็จการศึกษาใหนับผลงานทุกช้ินที่มีการตีพิมพเผยแพรในปการประเมินนั้นๆ 
3. ในกรณีที่ไมมีผูสําเร็จการศึกษาไมพิจารณาตัวบงช้ีนี ้



  
 

คูมือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ประจําปการศึกษา 2562  
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ตัวบงชี้ที่ 2.2 (ปริญญาเอก) ผลงานของนักศึกษาและผูสําเร็จการศึกษาในระดับปริญญาเอกที่ไดรับ 
การตีพิมพหรือเผยแพร 

ชนิดของตัวบงชี้ ผลลัพธ 
 
คําอธิบายตัวบงชี้ 

การศึกษาในระดับปริญญาเอกเปนการศึกษาในระดับสูงจะตองมีการคนควา คิดอยางเปนระบบ วิจัย
เพื่อหาประเด็นความรูใหมที่มีความนาเชื่อถือ เปนประโยชน ผูสําเร็จการศึกษาจะตองประมวลความรูเพื่อจัดทํา
ผลงานที่แสดงถึงความสามารถในการใชความรูอยางเปนระบบและสามารถนําไปเผยแพรใหเปนประโยชนตอ
สาธารณะ ตัวบงชี้นี้จะเปนการประเมินคุณภาพของผลงานของผูสําเร็จการศึกษาในระดับปริญญาเอก 
 
เกณฑการประเมิน 

โดยการแปลงคารอยละของผลรวมถวงน้ําหนักของผลงานที่ตีพิมพเผยแพรตอผูสําเร็จการศึกษาเปน
คะแนนระหวาง 0 - 5 กําหนดใหเปนคะแนนเต็ม 5 = รอยละ 80 ขึ้นไป 
 
สูตรการคํานวณ 
1. คํานวณรอยละของผลรวมถวงน้ําหนักของผลงานที่ตีพิมพเผยแพรตอผูสําเร็จการศึกษา ตามสูตร 
 

ผลรวมถวงน้ําหนักของผลงานที่ตพีิมพหรือเผยแพรของนักศึกษาและผูสาํเรจ็การศึกษาระดับปริญญาเอก 
X 100 

จํานวนผูสําเร็จการศึกษาระดับปรญิญาเอกทั้งหมด 

 
2. แปลงคารอยละท่ีคํานวณไดในขอ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 
 

คะแนนที่ได = 
รอยละของผลรวมถวงน้ําหนักของผลงานที่ตีพิมพหรือเผยแพรตอผูสาํเร็จการศึกษา 

X 5 
80 

 
หมายเหตุ : 

- การนับการตีพิมพเผยแพรผลงานของนักศึกษาและผูสําเร็จการศึกษา นับ ณ วันที่ไดรับการตีพิมพผลงานในวารสาร
ระดับชาติหรือนานาชาติมิไดนับจากวันท่ีไดรับการตอบรับ (Accepted) 
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กําหนดระดับคุณภาพผลงานทางวิชาการ ดังนี ้

คาน้ําหนัก ระดับคุณภาพ 
0.20 - บทความฉบับสมบูรณที่ตีพิมพในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาต ิ
0.40 - บทความฉบับสมบูรณที่ตีพิมพในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับนานาชาตหิรือในวารสารทาง

วิชาการระดับชาติที่ไมอยูในฐานขอมูลตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษาวา
ดวยหลักเกณฑการพิจารณาวารสารทางวิชาการสําหรับการเผยแพรผลงานทางวิชาการ พ.ศ. 2562 แต
สถาบันนําเสนอสภาสถาบันอนุมตัแิละจัดทําเปนประกาศใหทราบเปนการทั่วไป และแจงให หนวยงาน 
ตนสังกัดทราบภายใน 30 วัน นับแตวันท่ีออกประกาศ 

- ผลงานที่ไดรับการจดอนสุิทธิบัตร 
0.60 - บทความที่ตีพิมพในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานขอมลู TCIกลุมที่ 2 
0.80 - บทความที่ตีพิมพในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่อยูในฐานขอมูล ตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบ

คณะกรรมการการอดุมศึกษาวาดวยหลักเกณฑการพิจารณาวารสารทางวิชาการสําหรับการเผยแพรผลงาน
ทางวิชาการ พ.ศ. 2562 แตสถาบันนําเสนอสภาสถาบันอนุมัติและจดัทําเปนประกาศใหทราบเปนการทั่วไป 
และแจงให หนวยงานตนสังกัดทราบภายใน 30 วัน นับแตวันท่ีออกประกาศ (ซึ่งไมอยูใน Beall’s list) หรือ
ตีพิมพในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานขอมูล TCI กลุมที่ 1 

1.00 - บทความที่ตีพิมพในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ปรากฏในฐานขอมูลระดับนานาชาตติามประกาศ 
ก.พ.อ. หรือระเบยีบคณะกรรมการการอุดมศึกษาวาดวย หลักเกณฑการพิจารณาวารสารทางวิชาการ
สําหรับการเผยแพรผลงานทางวิชาการ พ.ศ. 2562 

- ผลงานที่ไดรับการจดสิทธิบัตร 

 
การสงบทความเพื่อพิจารณาคัดเลือกใหนําเสนอในการประชุมวิชาการตองสงเปนฉบับสมบูรณ  

(Full Paper) และเมื่อไดรับการตอบรับและตีพิมพแลว การตีพิมพตองตีพิมพเปนฉบับสมบูรณซึ่งสามารถอยู
ในรูปแบบเอกสาร หรือสื่ออิเล็กทรอนิกสได 
 

กําหนดระดับคุณภาพงานสรางสรรค ดังนี้ 
คาน้ําหนัก ระดับคุณภาพ 

0.20 งานสรางสรรคที่มีการเผยแพรสูสาธารณะในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง หรือผานสื่ออิเล็กทรอนิกส online 
0.40 งานสรางสรรคที่ไดรับการเผยแพรในระดับสถาบัน 
0.60 งานสรางสรรคที่ไดรับการเผยแพรในระดับชาติ 
0.80 งานสรางสรรคที่ไดรับการเผยแพรในระดับความรวมมือระหวางประเทศ 
1.00 งานสรางสรรคที่ไดรับการเผยแพรในระดับภูมิภาคอาเซียน/นานาชาติ 

ผลงานสรางสรรคทุกชิ้นตองผานการพิจารณาจากคณะกรรมการที่มีองคประกอบไมนอยกวา 3 คน  
โดยมีบุคคลภายนอกสถาบันรวมพิจารณาดวย 
 
หมายเหตุ 

1. ผลงานวิจัยที่มีชื่อนักศึกษาและอาจารยรวมกันและนับในตัวบงชี้นี้แลว สามารถนําไปนับในตัวบงชี้ผลงานทาง
วิชาการของอาจารย 

2. ผลงานของนักศึกษาและผูสําเร็จการศึกษาใหนับผลงานทุกช้ินที่มีการตีพิมพเผยแพรในปการประเมินนั้นๆ 
3. ในกรณีที่ไมมีผูสําเร็จการศึกษาไมพิจารณาตัวบงช้ีนี ้



  
 

คูมือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ประจําปการศึกษา 2562  
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี 45 

 

องคประกอบที่ 3  นักศึกษา 
 

ความสําเร็จของการจัดการศึกษาขึ้นอยูกับปจจัยสําคัญปจจัยหนึ่ง คือ นักศึกษา ระบบประกัน
คุณภาพนักศึกษา ตองใหความสําคัญกับการรับหรือคัดเลือกนักศึกษาเขาศึกษาในหลักสูตร ซึ่งตองเปนระบบที่
สามารถคัดเลือกนักศึกษาที่มีคุณสมบัติและความพรอมในการเรียนในหลักสูตรจนสําเร็จการศึกษา และ 
การสงเสริมพัฒนานักศึกษาใหมีความพรอมทางการเรียน และมีกิจกรรมการพัฒนาในรูปแบบตางๆ เพื่อให
นักศึกษามีความรูความสามารถตามหลักสูตร มีทักษะการเรียนรูในศตวรรษที่ 21 และสําหรับหลักสูตรระดับ
บัณฑิตศึกษามีทักษะการวิจัยที่สามารถสรางองคความรูได 

ทักษะที่จําเปนสําหรับการเรียนรูในศตวรรษที่ 21 ประกอบดวย 4 กลุมหลัก ไดแก (1) กลุมวิชาหลัก 
(Core Subjects) (2) กลุมทักษะชีวิตและอาชีพ (Life and Career Skills) (3) กลุมทักษะการเรียนรูและ
นวัตกรรม (Learning and Innovation Skills) และ (4) กลุ มทักษะสารสนเทศ สื่ อและเทคโนโลยี 
(Information, Media, and Technology Skills) 

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

Thinking and Problem Solving) (2) น วั ตกรรมและการสร างสรรค  (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) ประกอบดวยความสามารถในการปรับตัว
และยืดหยุน (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 และผลลัพธที่เกิดขึ้นกับนักศึกษาภายใตกระบวนการดําเนินการดังกลาว 
ใหพิจารณาจากตัวบงชี้ดังตอไปนี้ 

ตัวบงชี้ที่  3.1 การรับนักศึกษา 
ตัวบงชี้ที่  3.2 การสงเสริมและพัฒนานักศึกษา 
ตัวบงชี้ที่  3.3 ผลที่เกิดกับนักศึกษา 
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ตัวบงชี้ที่ 3.1 การรับนักศึกษา 
ชนิดของตัวบงชี้ กระบวนการ 
 
คําอธิบายตัวบงชี้ 

คุณสมบัติของนักศึกษาที่รับเขาศึกษาในหลักสูตรเปนปจจัยพื้นฐานของความสําเร็จ แตละหลักสูตร 
จะมีแนวคิดปรัชญาในการออกแบบหลักสูตร ซึ่งจําเปนตองมีการกําหนดคุณสมบัติของนักศึกษาที่สอดคลอง
กับลักษณะธรรมชาติของหลักสูตร การกําหนดเกณฑที่ใชในการคัดเลือกตองมีความโปรงใส ชัดเจน และ
สอดคลองกับคุณสมบัติของนักศึกษาที่กําหนดในหลักสูตร มีเครื่องมือท่ีใชในการคัดเลือก ขอมูล หรือวิธีการคัด
นักศึกษาใหไดนักศึกษาที่มีความพรอมทางปญญา สุขภาพกายและจิต ความมุงมั่นที่จะเรียน และมีเวลาเรียน
เพียงพอ เพื่อใหสามารถสําเร็จการศึกษาไดตามระยะเวลาที่หลักสูตรกําหนด 

ในการรายงานการดําเนินงานตามตัวบงชี้นี้ ใหอธิบายกระบวนการหรือแสดงผลการดําเนินงาน 
อยางนอยใหครอบคลุมประเด็นตอไปนี้ 

- การรับนักศึกษา 
- การเตรียมความพรอมกอนเขาศึกษา 
 
ใน การป ระเมิ น เพื่ อ ให ท ราบ ว า อยู ใ น ระดั บ คะแ น น ใด  ให พิ จ า รณ า ใน ภาพ รว มข อง 

ผลการดําเนินงานทั้งหมด ที่ทําใหไดนักศึกษาที่มีความพรอมที่จะเรียนในหลักสูตร 
 

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/ดาํเนินงาน 
 มีการประเมิน

กระบวนการ 
 มีการปรับปรุง/พัฒนา

กระบวนการจากผล 
การประเมิน 

 มีผลจากการปรับปรุง
เห็นชัดเจนเปนรูปธรรม 

 มีระบบ มีกลไก 
 มีการนาํระบบกลไกไปสู

การปฏิบัติ/ดาํเนินงาน 
 มีการประเมินกระบวนการ 
 มีการปรับปรุง/พัฒนา

กระบวนการจากผลการ
ประเมิน 

 มีผลจากการปรับปรุงเห็น
ชัดเจนเปนรูปธรรม 

 มีแนวทางปฏิบัติที่ดี โดยมี
หลักฐานเชิงประจักษยืนยัน 
และกรรมการผูตรวจ
ประเมินสามารถใหเหตุผล
อธิบายการเปนแนวปฏิบัติ
ที่ดีไดชัดเจน 
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ตัวบงชี้ที่ 3.2 การสงเสริมและพัฒนานักศึกษา 
ชนิดของตัวบงชี้ กระบวนการ 
 
คําอธิบายตัวบงชี้ 

ในชวงปแรกของการศึกษา ตองมีกลไกในการพัฒนาความรูพื้นฐานหรือการเตรียมความพรอมทาง 
การเรียนแกนักศึกษา เพื่อใหมีความสามารถในการเรียนรูระดับอุดมศึกษาไดอยางมีความสุข อัตราการลาออก
กลางคันนอย ในระหวางการศึกษามีการจัดกิจกรรมการพัฒนาความรูความสามารถในรูปแบบตางๆ ทั้ง
กิจกรรมในหองเรียนและนอกหองเรียน มีกิจกรรมเสริมสรางความเปนพลเมืองดีที่มีจิตสํานึกสาธารณะ  
มีการวางระบบการดูแลใหคําปรึกษาจากอาจารยที่ปรึกษาวิชาการ (ระดับปริญญาตรี โท เอก) ระบบ 
การปองกันหรือการบริหารจัดการความเสี่ยงของนักศึกษา เพื่อใหสามารถสําเร็จการศึกษาไดตามระยะเวลาที่
หลักสูตรกําหนด รวมทั้งการสงเสริมการเผยแพรผลงานวิชาการของนักศึกษา การสรางโอกาสการเรียนรูที่
สงเสริมการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและทักษะการเรียนรูในศตวรรษที่ 21 ใหไดมาตรฐานสากล 

ในการรายงานการดําเนินงานตามตัวบงชี้นี้ ใหอธิบายกระบวนการหรือแสดงผลการดําเนินงาน 
อยางนอยใหครอบคลุมประเด็นตอไปนี้ 

- การควบคุมการดูแลการใหคําปรึกษาวิชาการและแนะแนวแกนักศึกษาปริญญาตรี 
- การควบคุมการดูแลการใหคําปรึกษาวิทยานิพนธ แกบัณฑติศึกษา 
- การพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและการเสรมิสรางทักษะการเรียนรูในศตวรรษที่ 21 
 
ใน การป ระเมิ น เพื่ อ ให ท ราบ ว า อยู ใ น ระดั บ คะแ น น ใด  ให พิ จ า รณ า ใน ภาพ รว มข อง 

ผลการดําเนินงานทั้งหมด ที่ทําใหนักศึกษาเรียนอยางมีความสุขและมีทักษะที่จําเปนตอการประกอบอาชีพ
ในอนาคต 

 

เกณฑการประเมิน 
0 1 2 3 4 5 

 ไมมีระบบ 
 ไมมีกลไก 
 ไมมีแนวคิด

ในการกํากับ
ติดตามและ
ปรับปรุง 

 ไมมีขอมูล
หลักฐาน 

 มีระบบ มีกลไก 
 ไมมีการนํา

ระบบ กลไก
ไปสูการปฏิบัติ/
ดําเนินงาน 

 มีระบบ มีกลไก 
 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/ดาํเนินงาน 
 มีการประเมิน

กระบวนการ 
 มีการปรบัปรุง/พัฒนา

กระบวนการจากผลการ
ประเมิน 

 มีผลจากการปรับปรุง
เห็นชัดเจนเปนรูปธรรม 

 มีระบบ มีกลไก 
 มีการนาํระบบกลไกไปสู

การปฏิบัติ/ดาํเนินงาน 
 มีการประเมินกระบวนการ 
 มีการปรับปรุง/พัฒนา

กระบวนการจากผลการ
ประเมิน 

 มีผลจากการปรับปรุงเห็น
ชัดเจนเปนรูปธรรม 

 มีแนวทางปฏิบัติที่ดี โดยมี
หลักฐานเชิงประจักษยืนยัน 
และกรรมการผูตรวจ
ประเมินสามารถใหเหตุผล
อธิบายการเปนแนวปฏิบัติ
ที่ดีไดชัดเจน 
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ตัวบงชี้ที่ 3.3  ผลที่เกิดกับนักศึกษา 
ชนิดของตัวบงชี้ ผลลัพธ 
 
คําอธิบายตัวบงชี้ 

ผลการประกันคุณภาพควรทําใหนักศึกษามีความพรอมทางการเรียน มีอัตราการคงอยูของนักศึกษา
ในหลักสูตรสูง อัตราการสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรสูง นักศึกษามีความพึงพอใจตอหลักสูตร และผล 
การจัดการขอรองเรียนของนักศึกษา 

ในการรายงานการดําเนินงานตามตัวบงชี้นี้ ใหอธิบายกระบวนการหรือแสดงผลการดําเนินงานใน
ประเด็นตอไปนี ้

- การคงอยู 
- การสําเร็จการศึกษา 
- ความพึงพอใจและผลการจัดการขอรองเรียนของนักศึกษา 

 
หมายเหตุ : 

- การประเมินความพึงพอใจของนักศึกษา เปนการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาตอกระบวนที่ดําเนินการใหกับ
นักศึกษาตามกิจกรรมในตัวบงชีท้ี3่.1 และ 3.2 

- อัตราการคงอยูของนักศึกษา คิดจากนักศึกษาที่เขาในแตละรุน ลบดวยจํานวนนักศึกษาที่ออกทุกกรณีนับถึงสิ้นป
การศึกษาที่ประเมิน ยกเวน การเสียชีวิต การยายสถานที่ทํางานของนักศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา คิดเปนรอยละ
ของจํานวนที่รับเขาในแตละรุนที่มีบัณฑิตสําเร็จการศึกษาแลว 

- การคิดรอยละของจํานวนนักศึกษาที่ยังคงอยูของแตละรุน 

 

ตัวอยางการคํานวณหลักสูตร 4 ป 

ปการศึกษา 
จํานวนรับเขา 

 

จํานวนสําเร็จการศึกษาตามหลักสตูร  จํานวนที่ลาออกและคัดชื่อออก
สะสมจนถึงสิ้นปการศึกษา 

2562 
2560 2561 2562 

2557  X    
2558   X   
2559    X  

 

  อัตราการสําเร็จการศึกษา  =  

  อัตราการคงอยู=  
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เกณฑการประเมิน 

0 1 2 3 4 5 
 ไมมีการ

รายงานผลการ
ดําเนินงาน 

 มีการรายงาน
ผลการ
ดําเนินงานใน
บางเรื่อง 

 มีการรายงานผล
การดําเนินงาน
ครบทุกเรื่องตาม
คําอธิบายใน 
ตัวบงชี ้

 มีการรายงานผลการ
ดําเนินงานครบทกุ
เรื่องตามคําอธิบาย
ในตัวบงชี้ 

 มีแนวโนมผลการ
ดําเนินงานที่ดีขึ้นใน
บางเรื่อง 

 มีการรายงานผลการ
ดําเนินงานครบทุก
เรื่องตามคําอธิบาย
ในตัวบงชี้ 

 มีแนวโนมผลการ
ดําเนินงานที่ดีขึ้นใน
ทุกเรื่อง 

 มีการรายงานผลการ
ดําเนินงานครบทุกเรื่อง
ตามคําอธิบายในตัวบงชี ้

 มีแนวโนมผลการ
ดําเนินงานที่ดีขึ้นในทุก
เรื่อง 

 มีผลการดําเนินงานที่โดด
เดน เทียบเคียงกับ
หลักสูตรนั้นในสถาบันกลุม
เดียวกันโดยมีหลักฐานเชิง
ประจักษยืนยัน และ
กรรมการผูตรวจประเมิน
สามารถใหเหตุผลอธิบาย
วาเปนผลการดําเนินงานที่
โดดเดนอยางแทจริง 
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องคประกอบที่ 4  อาจารย 
 

อาจารยเปนปจจัยปอนที่สําคัญของการผลิตบัณฑิต ผูเกี่ยวของตองมีการออกแบบระบบประกัน 
การบริหารและพัฒนาอาจารย เพื่อใหไดอาจารยที่มีคุณภาพเหมาะสม มีคุณสมบัติสอดคลองกับสภาพบริบท 
ปรัชญา วิสัยทัศนของสถาบัน และของหลักสูตร และมีการสงเสริมใหอาจารยมีความรักในองคกรและ 
การปฏิบัติงานตามวิชาชีพ ผูบริหารตองมีการกําหนดนโยบาย แผนระยะยาว และกิจกรรมการดําเนินงาน 
ตลอดจนการกํากับดูแล และการพัฒนาคุณภาพอาจารย การวางระบบประกันคุณภาพอาจารย เปน 
การดําเนินงานเพื่อใหไดอาจารยที่มีคุณสมบัติทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพที่เปนไปตามเกณฑมาตรฐาน
หลักสูตรที่กําหนดโดยสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา และมีพัฒนาการเพิ่มยิ่งขึ้นดวยการวางแผนและ
การลงทุนงบประมาณและทรัพยากรเพื่อใหอัตรากําลังอาจารยมีจํานวนเหมาะสมกับจํานวนนักศึกษาที่รับเขา
ในหลักสูตร มีจํานวนอาจารยที่มีความรู ความเชี่ยวชาญทางสาขาวิชาของหลักสูตร และมีประสบการณที่
เหมาะสมกับการผลิตบัณฑิต อันสะทอนจากวุฒิการศึกษา ตําแหนงทางวิชาการ และความกาวหนาในการผลิต
ผลงานทางวิชาการอยางตอเนื่อง 

 
องคประกอบดานอาจารย เริ่มดําเนินการตั้งแตการบริหารและพัฒนาอาจารย คุณภาพอาจารยและ

ผลลัพธที่เกิดกับอาจารย ใหพิจารณาจากตัวบงชี้ดังตอไปนี้ 
ตัวบงชี้ที่  4.1 การบริหารและพัฒนาอาจารย 
ตัวบงชี้ที่  4.2 คุณภาพอาจารย 
ตัวบงชี้ที่  4.3 ผลที่เกิดกับอาจารย 

 



  
 

คูมือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ประจําปการศึกษา 2562  
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี 51 

 
ตัวบงชี้ที่ 4.1 การบริหารและพัฒนาอาจารย 
ชนิดของตัวบงชี้ กระบวนการ 
 

คําอธิบายตัวบงชี้ 
การบริหารและพัฒนาอาจารย เริ่มตนตั้งแตระบบการรับอาจารยใหม ตองกําหนดเกณฑคุณสมบัติ

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

ในการรายงานการดําเนินงานตามตัวบงชี้นี้ ใหอธิบายกระบวนการหรือแสดงผลการดําเนินงานอยาง
นอยใหครอบคลุมประเด็นตอไปนี ้

-  ระบบการรับและแตงตั้งอาจารยประจําหลักสูตร 
-  ระบบการบริหารอาจารย 
-  ระบบการสงเสริมและพัฒนาอาจารย 
 
ในการประเมิน เพื่ อ ใหทราบวาอยู ในระดับคะแนน ใด  ใหพิ จ ารณ าในภาพ รว มข องผล 

การดําเนินงานทั้งหมดที่ทําใหหลักสูตรมีอาจารยที่มีคุณสมบัติเหมาะสมทั้งในดานวุฒิการศึกษาและ
ตําแหนงทางวิชาการเปนไปตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรอยางตอเนื่อง และมีการสงเสริมใหมีการเพิ่มพูน
ความรูความสามารถของอาจารยเพื่อสรางความเขมแข็งทางวิชาการของหลักสูตร 

 

เกณฑการประเมิน 
0 1 2 3 4 5 

 ไมมีระบบ 
 ไมมีกลไก 
 ไมมีแนวคิดใน

การกํากับ
ติดตามและ
ปรับปรุง 

 ไมมีขอมูล
หลักฐาน 

 มีระบบ มีกลไก 
 ไมมีการนํา

ระบบ กลไก
ไปสูการปฏิบัติ/
ดําเนินงาน 

 มีระบบ มีกลไก 
 มีการนาํระบบ 

กลไกไปสูการ
ปฏิบัติ/ดําเนินงาน 

 มีการประเมิน
กระบวนการ 

 ไมมีการปรับปรุง/
พัฒนากระบวนการ 

 มีระบบ มีกลไก 
 มีการนาํระบบ 

กลไกไปสูการ
ปฏิบัติ/ดําเนินงาน 

 มีการประเมิน
กระบวนการ 

 มีการปรับปรุง/
พัฒนา
กระบวนการจาก
ผลการประเมิน 

 มีระบบ มีกลไก 
 มีการนาํระบบ กลไก

ไปสูการปฏิบัติ/
ดําเนินงาน 

 มีการประเมิน
กระบวนการ 

 มีการปรับปรุง/พัฒนา
กระบวนการจากผล
การประเมิน 

 มีผลจากการปรับปรุง
เห็นชัดเจนเปน
รูปธรรม 

 มีระบบ มีกลไก 
 มีการนาํระบบกลไกไปสู

การปฏิบัติ/ดาํเนินงาน 
 มีการประเมินกระบวนการ 
 มีการปรับปรุง/พัฒนา

กระบวนการจากผลการ
ประเมิน 

 มีผลจากการปรับปรุงเห็น
ชัดเจนเปนรูปธรรม 

 มีแนวทางปฏิบัติที่ดี โดยมี
หลักฐานเชิงประจักษยืนยัน 
และกรรมการผูตรวจ
ประเมินสามารถใหเหตุผล
อธิบายการเปนแนวปฏิบัติ
ที่ดีไดชัดเจน 
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ตัวบงชี้ที่ 4.2 คุณภาพอาจารย 
ชนิดของตัวบงชี้ ปจจัยนําเขา 
 
คําอธิบายตัวบงชี้ 

การสงเสริมและพัฒนาอาจารยตองทําใหอาจารยในหลักสูตรมีคุณสมบัติที่เหมาะสมและเพียงพอ  
โดยทําใหอาจารยมีความรู ความเชี่ยวชาญทางสาขาวิชาที่เปดใหบริการ และมีประสบการณที่เหมาะสมกับ 
การผลิตบัณฑิต อันสะทอนจากวุฒิการศึกษา ตําแหนงทางวิชาการ และความกาวหนาในการผลิตผลงาน 
ทางวิชาการอยางตอเนื่อง 

ประเด็นในการพิจารณาตัวบงชี้นี้จะประกอบดวย 
- รอยละของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก 
- รอยละของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรที่ดํารงตําแหนงทางวิชาการ 
- ผลงานทางวิชาการของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร 
- จํานวนบทความของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรปริญญาเอกที่ไดรับการอางอิงในฐานขอมูล TCI 
และ Scopus ตอจํานวนอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร 

 
รอยละของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก 

การศึกษาระดับอุดมศึกษาถือเปนการศึกษาระดับสูงสุดที่ตองการบุคลากรที่มีความรูความสามารถ
และความลุมลึกทางวิชาการ เพื่อปฏิบัติพันธกิจสําคัญของสถาบันในการผลิตบัณฑิต ศึกษาวิจัยเพื่อการติดตาม
ความกาวหนาทางวิชาการและการพัฒนาองคความรู ดังนั้นหลักสูตรจึงควรมีอาจารยที่มีระดับคุณวุฒิ 
ทางการศึกษาที่ตรงหรือสัมพันธกับหลักสูตรที่เปดสอนในสัดสวนที่เหมาะสมกับพันธกิจหรือจุดเนนของ
หลักสูตรนั้นๆ 
 
เกณฑการประเมิน 

โดยการแปลงคารอยละของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกเปนคะแนน 
ระหวาง 0 – 5 

หลักสูตรระดับปริญญาตร ี
คารอยละของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก 
ที่กําหนดใหเปนคะแนนเต็ม 5 =รอยละ 20 ขึ้นไป 
หลักสูตรระดับปริญญาโท 
คารอยละของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก 
ที่กําหนดใหเปนคะแนนเต็ม 5 =รอยละ 60 ขึ้นไป 
หลักสูตรระดับปริญญาเอก 
คารอยละของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก 
ที่กําหนดใหเปนคะแนนเต็ม 5 =รอยละ 100 
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สูตรการคํานวณ 
1. คํานวณคารอยละของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรที่มีวุฒิปริญญาเอก ตามสูตร 
 

จํานวนอาจารยผูรับผิดชอบหลักสตูรที่มีคณุวุฒิปรญิญาเอก 
X 100 

จํานวนอาจารยผูรับผิดชอบหลักสตูรทั้งหมด 

2. แปลงคารอยละท่ีคํานวณไดในขอ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 
 

คะแนนที่ได  = 
รอยละของอาจารยผูรับผดิชอบหลักสูตรที่มีคณุวุฒิปรญิญาเอก 

X 5 
รอยละของอาจารยผูรับผดิชอบหลักสูตรที่มีคณุวุฒิปรญิญาเอกที่ไดคะแนนเตม็ 5 

 
หมายเหตุ 

คุณวุฒิปริญญาเอก พิจารณาจากระดับคุณวุฒิที่ไดรับหรือเทียบเทาตามหลักเกณฑการพิจารณาคุณวุฒิของ
กระทรวงศึกษาธิการกรณีที่มีการปรับวุฒิการศึกษาใหมีหลักฐานการสําเร็จการศึกษาภายในรอบปการศึกษานั้น ทั้งนี้อาจใช
คุณวุฒิอื่นเทียบเทาคุณวุฒิปริญญาเอกไดสําหรับกรณีที่บางสาขาวิชาชีพมีคุณวุฒิอื่นที่ เหมาะสมกวาทั้งนี้ตองไดรับ 
ความเห็นชอบจากคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

 
รอยละของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรที่ดํารงตําแหนงทางวิชาการ 

สถาบันอุดมศึกษาถือเปนขุมปญญาของประเทศ และมีความรับผิดชอบที่จะตองสงเสริมใหอาจารยใน
สถาบันทําการศึกษาวิจัยเพื่อแสวงหาและพัฒนาองคความรูในศาสตรสาขาวิชาตางๆ อยางตอเนื่อง  
เพื่อนําไปใชในการเรียนการสอน รวมทั้งการแกไขปญหาและพัฒนาประเทศ การดํารงตําแหนงทางวิชาการ
เปนสิ่งสะทอนการปฏิบัติงานดังกลาวของอาจารยตามพันธกิจของหลักสูตร 
 
เกณฑการประเมิน 

โดยการแปลงคารอยละของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรที่ดํารงตําแหนงทางวิชาการเปนคะแนน
ระหวาง0 –5 

หลักสูตรระดับปริญญาตร ี
คารอยละของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรที่ดํารงตําแหนงผูชวยศาสตราจารย รองศาสตราจารยและ
ศาสตราจารย รวมกันที่กําหนดใหเปนคะแนนเต็ม 5 = รอยละ 60 ขึ้นไป 
หลักสูตรระดับปริญญาโท 
คารอยละของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรที่ดํารงตําแหนงผูชวยศาสตราจารย รองศาสตราจารยและ
ศาสตราจารย รวมกันที่กําหนดใหเปนคะแนนเต็ม 5 = รอยละ 80 ขึ้นไป 
หลักสูตรระดับปริญญาเอก 
คารอยละของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรที่ดํารงตําแหนงผูชวยศาสตราจารย รองศาสตราจารยและ
ศาสตราจารย รวมกันที่กําหนดใหเปนคะแนนเต็ม 5 = รอยละ 100 
 

สูตรการคํานวณ 
1. คํานวณคารอยละของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรที่ดํารงตําแหนงทางวิชาการ ตามสูตร 
 

จํานวนอาจารยผูรับผิดชอบหลักสตูรที่ดํารงตําแหนงทางวิชาการ 
X 100 

จํานวนอาจารยผูรับผิดชอบหลักสตูรทั้งหมด 
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2. แปลงคารอยละท่ีคํานวณไดในขอ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 
 

คะแนนที่ได = 
รอยละของอาจารยผูรับผดิชอบหลักสูตรที่ดํารงตําแหนงทางวิชาการ 

X 5 รอยละของอาจารยผูรับผดิชอบหลักสูตรที่ดํารงตําแหนงทางวิชาการที่กําหนดใหเปนคะแนนเตม็ 5 

 
ผลงานทางวิชาการของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร 

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

 
เกณฑการประเมิน 

หลักสูตรระดับปริญญาตร ี
คารอยละของผลรวมถวงน้ําหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร 
ที่กําหนดใหเปนคะแนนเต็ม 5 = รอยละ 20 ขึ้นไป 
หลักสูตรระดับปริญญาโท 
คารอยละของผลรวมถวงน้ําหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร 
ที่กําหนดใหเปนคะแนนเต็ม 5 = รอยละ 40 ขึ้นไป 
หลักสูตรระดับปริญญาเอก 
คารอยละของผลรวมถวงน้ําหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร 
ที่กําหนดใหเปนคะแนนเต็ม 5 = รอยละ 60 ขึ้นไป 

 
สูตรการคํานวณ 
1. คํานวณคารอยละของผลรวมถวงน้ําหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรตามสูตร 
 

ผลรวมถวงน้ําหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารยผูรับผดิชอบหลักสูตร 
X 100 

จํานวนอาจารยผูรับผิดชอบหลักสตูรทั้งหมด 

 
2. แปลงคารอยละท่ีคํานวณไดในขอ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 
 

คะแนนที่ได = 
รอยละของผลรวมถวงน้ําหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารยผูรบัผิดชอบหลักสูตร 

X 5 รอยละของผลรวมถวงน้ําหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารยผูรบัผิดชอบหลักสูตร 
ที่กําหนดใหเปนคะแนนเต็ม 5 
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กําหนดระดับคุณภาพผลงานทางวิชาการ ดังนี ้

คาน้ําหนัก ระดับคุณภาพ 

0.20 - บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณที่ตีพิมพในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ
ระดับชาต ิ

- มีการยื่นจดอนสุิทธิบัตร 
0.40 - บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณที่ตีพิมพในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ

ระดับนานาชาต ิ
- มีการยื่นจดสิทธิบัตร 

0.60 - บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณที่ตีพิมพในรายงานสืบเนื่องจาก 
การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ที่ไดตีพิมพเผยแพรในฐานขอมูลระดับนานาชาต ิ
ตามประกาศ ก.พ.อ. 

- บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณที่ตีพิมพในวารสารทางวิชาการ 
ที่ปรากฏในฐานขอมูล TCI กลุมที่ 2 

- มีการจดแจงลิขสิทธิ ์
0.80 - ผลงานที่ไดรับการจดอนุสิทธิบัตร 

- บทความวิจัยหรือบทความวิชาการที่ตีพิมพในวารสารทางวิชาการระดับนานาชาติที่ไมอยูใน
ฐานขอมูลตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบยีบคณะกรรมการการอุดมศึกษา วาดวยหลักเกณฑการ
พิจารณาวารสารทางวิชาการสาํหรับการเผยแพรผลงานทางวิชาการ พ.ศ. 2562 แตสถาบัน
นําเสนอสภาสถาบันเพื่ออนุมัติและจัดทําเปนประกาศใหทราบเปนการทั่วไป และแจงใหหนวยงาน
ตนสังกัดทราบภายใน 30 วันนับแตวันที่ออกประกาศ (ซึ่งไมอยูใน Beall’s list) หรือตีพิมพใน
วารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานขอมูล TCI กลุมที่ 1 

1.00 - บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณที่ตีพิมพในวารสารทางวิชาการ 
ระดับนานาชาติที่ปรากฏในฐานขอมูลระดับนานาชาตติามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบยีบ
คณะกรรมการการอดุมศึกษา วาดวยหลักเกณฑการพิจารณาวารสาร 
ทางวิชาการสําหรับการเผยแพรผลงานทางวิชาการ พ.ศ. 2562 

- ผลงานวิจัยที่หนวยงานหรือองคกรระดับชาติวาจางใหดําเนินการ 
- ผลงานคนพบพันธุพืช พันธุสัตว ท่ีคนพบใหมและไดรับการจดทะเบยีน 
- ตําราหรือหนังสือหรืองานแปลที่ผานการพิจารณาตามหลักเกณฑการประเมินตําแหนงทางวิชาการ

แตไมไดนํามาขอรับการประเมินตาํแหนงทางวิชาการ 
- ผลงานที่ไดรับการจดสิทธิบตัร 
- ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่นที่ไดรับการประเมินผานเกณฑการขอตําแหนงทางวิชาการแลว 

ไดแก 
  ผลงานวิชาการเพื่อพัฒนาอุตสาหกรรม 
  ผลงานวิชาการเพื่อพัฒนาการเรยีนการสอนและการเรียนรู 
  ผลงานวิชาการเพื่อพัฒนานโยบายสาธารณะ 
  ผลงานวิชาการรับใชสังคม 
  กรณีศึกษา 
   ตําราหรือหนังสือหรืองานแปล 
  ซอฟตแวร 
  พจนานุกรม สารานุกรม นามานุกรม และงานวิชาการในลักษณะเดยีวกัน 
 

หมายเหตุ 
1. การสงบทความเพื่อพิจารณาคัดเลือกใหนําเสนอในการประชุมวิชาการตองสงเปนฉบับสมบูรณ (Full Paper) และ 

เมื่อไดรับการตอบรับและตีพิมพแลว การตีพิมพตองตีพิมพเปนฉบับสมบูรณซึ่งสามารถอยูในรูปแบบเอกสาร หรือ 
สื่อ อิเล็กทรอนิกสได 
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2. ผลงานทางวิชาการทั้งหมดจะตองไดรับการเผยแพรตามประกาศ ก.พ.อ. เรื่องหลักเกณฑและวิธีการพิจารณา
แตงตั้งบุคคลใหดํารงตําแหนงผูชวยศาสตราจารย รองศาสตราจารย และศาสตราจารย พ.ศ. 2560 และที่แกไขเพิ่มเติม 

กํ าหนดระดับคุณ ภาพ ผ ลงานสรา งสรรคด าน สุนทรียะ ศิลปะ หรือ  ผ ลงานสรา งสรรค 
ดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ดังนี ้

คาน้ําหนัก ระดับคุณภาพ 

0.20 
ผลงานสรางสรรคที่มีการเผยแพรสูสาธารณะในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง หรือผานสื่ออิเล็กทรอนิกส 
online 

0.40 ผลงานสรางสรรคไดรับการเผยแพรในระดับสถาบัน 
0.60 ผลงานสรางสรรคทีไ่ดรบัการเผยแพรในระดับชาต ิ
0.80 ผลงานสรางสรรคทีไ่ดรบัการเผยแพรในระดับความรวมมือระหวางประเทศ 
1.00 ผลงานสรางสรรคทีไ่ดรบัการเผยแพรในระดับภูมิภาคอาเซียน/นานาชาต ิ
ผลงานสรางสรรคทุกชิ้นตองผานการพิจารณาจากคณะกรรมการที่มีองคประกอบไมนอยกวา 3 คน 

โดยมีบุคคลภายนอกสถาบันรวมพิจารณาดวย 
 
จํานวนบทความของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรปริญญาเอกที่ไดรับการอางอิงในฐานขอมูล TCI และ 
Scopus ตอจํานวนอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร 

หลักสูตรในระดับปริญญาเอกถือไดวาเปนหลักสูตรสูงสุดของสถาบันการศึกษา เปนหลักสูตรที่สําคัญ
และเนนการสรางองคความรูใหมเพ่ือเปนประโยชนตอการพัฒนาประเทศ ดังนั้น อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร
ระดับปริญญาเอกจึงมีความสําคัญอยางมากตอหลักสูตรนั้นๆ 

บทความวิจัยและบทความทางวิชาการ หรือ Review Article ของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร
ปริญญาเอกท่ีไดรับการอางอิง ยอมแสดงใหเห็นวาอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรปริญญาเอกมีความสามารถใน
การทําวิจัย มีผลงานที่ไดรับการตีพิมพในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติในฐานขอมูล TCI และ Scopus และ
บทความที่ตีพิมพไดรับการอางอิง แสดงใหเห็นวามีการนําไปใชประโยชนและเปนฐานในการพัฒนางานวิจัย
ใหมๆ ใหมีความกาวหนามากขึ้น จํานวนบทความของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรที่ไดรับการอางอิงมาก 
ยอมแสดงใหเห็นวาอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรเปนผูที่มีผลงานและไดรับการยอมรับในวงวิชาการนั้นๆ 

การคํานวณตัวบงชี้นี้ ใหเปรียบเทียบจํานวนบทความที่ไดรับการอางอิง ตั้งแตหนึ่งครั้งขึ้นไป รวมทั้ง
การอางอิงตนเอง ที่เปนผลงานของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรที่ตีพิมพในวารสารวิชาการระดับชาติ หรือ
ระดับนานาชาติ ตออาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรปริญญาเอกนั้น โดยนําเสนอในรูปสัดสวน ทั้งนี้พิจารณาผล
การดําเนินงาน 5 ปยอนหลังตามปปฏิทิน ซึ่งนับรวมปที่ประเมิน 
 
เกณฑการประเมิน 

กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
อัตราสวน จํานวนบทความที่ไดรับการอางอิงตอจํานวนอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร 
ที่กําหนดใหเปน คะแนนเต็ม 5 = 2.5ขึ้นไป 
กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ 
อัตราสวน จํานวนบทความที่ไดรับการอางอิงตอจํานวนอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร 
ที่กําหนดใหเปนคะแนนเต็ม 5 = 3.0ขึ้นไป 
กลุมสาขาวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 
อัตราสวน จํานวนบทความที่ไดรับการอางอิงตอจํานวนอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร 
ที่กําหนดใหเปนคะแนนเต็ม 5 = 0.25ขึ้นไป 
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สูตรการคํานวณ 
1. อัตราสวนจํานวนบทความที่ไดรับการอางอิงตอจํานวนอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร= 
 
 
 
2. แปลงคาที่คํานวณไดในขอ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 
 

คะแนนที่ได = 
อัตราสวนจาํนวนบทความท่ีไดรับการอางอิงตอจํานวนอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร 

X 5 อัตราสวนจาํนวนบทความท่ีไดรับการอางอิงตอจํานวนอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร 
ที่กําหนดใหเปนคะแนนเต็ม 5 

 

ตัวอยางการหาอัตราสวนจํานวนบทความที่ไดรับการอางอิงตอจํานวนอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร 
ถาอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรระดับปริญญาเอกของหลักสูตรหนึ่งในกลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรและ

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

- จํานวนบทความที่ตีพิมพของอาจารย ทั้ง 5 คนในฐานขอมูล Scopus ระหวาง ค.ศ. 2010 –2014
เทากับ 15 บทความ และจํานวนบทความที่ตีพิมพในฐานขอมูลของ TCI เทากับ 5 บทความ 

- ในจํานวนนี้มีบทความ 8 บทความในฐานขอมูล Scopus ที่มีการอางอิง อยางนอย 1 ครั้ง และมี
บทความ 2 บทความที่ตีพิมพในฐานขอมูล TCI ไดรับการอางอิงอยางนอย 1 ครั้ง 

 
ดังนั้น อัตราสวนจํานวนบทความที่ไดรับการอางอิงตอจํานวนอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร= 

จํานวนบทความที่ไดรับการอางอิงอยางนอย 1 ครั้ง 
= 

8+2 
= 

10 
= 2.0 

จํานวนอาจารยผูรับผิดชอบหลักสตูรทั้งหมด 5 5 
 

 
นํามาคํานวณคะแนน = 

2.0 
X 5 = 4.0 คะแนน 

2.5 

จํานวนบทความที่ไดรับการอางอิง 
จํานวนอาจารยผูรับผิดชอบหลักสตูร 
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ตัวบงชี้ที่ 4.3  ผลที่เกิดกับอาจารย 
ชนิดของตัวบงชี ้ ผลลัพธ 
 
คําอธิบายตัวบงชี้ 

ผลการประกันคุณภาพ ตองนําไปสูการมีอัตรากําลังอาจารยที่มีจํานวนเหมาะสมกับจํานวนนักศึกษา 
ที่รับเขาในหลักสูตร อัตราคงอยูของอาจารยสูง และอาจารยมีความพึงพอใจตอการบริหารหลักสูตร 

ในการรายงานการดําเนินงานตามตัวบงชี้นี้ ใหอธิบายกระบวนการหรือแสดงผลการดําเนินงานใน
ประเด็นตอไปนี ้

- การคงอยูของอาจารย 
- ความพึงพอใจของอาจารย 

 
เกณฑการประเมิน 

0 1 2 3 4 5 
 ไมมีการรายงาน

ผลการดําเนินงาน 
มีการรายงานผลการ

ดําเนินงานในบาง
เรื่อง 

มีการรายงานผลการ
ดําเนินงานครบทุก
เรื่องตามคําอธิบาย
ในตวับงชี ้

 มีการรายงานผลการ
ดําเนินงานครบทุก
เรื่องตามคําอธิบาย
ในตัวบงชี้ 

 มีแนวโนมผลการ
ดําเนินงานที่ดีขึ้นใน
บางเรื่อง 

 มีการรายงานผลการ
ดําเนินงานครบทุก
เรื่องตามคําอธิบาย
ในตัวบงชี้ 

 มีแนวโนมผลการ
ดําเนินงานที่ดีขึ้นใน
ทุกเรื่อง 

 มีการรายงานผลการ
ดําเนินงานครบทกุเรื่อง
ตามคําอธิบายในตัวบงชี ้

 มีแนวโนมผลการ
ดําเนินงานที่ดีขึ้นในทุก
เรื่อง 

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

แมทุกหลักสูตรที่สถาบันการศึกษาเปดสอนตองผานการรับรองจากสํานักงานคณะกรรมการ 
การอุดมศึกษา และมีการปรับปรุงทุก 5 ป แตผูบริหารตองรับผิดชอบในการควบคุมกํากับการบริหารจัดการ
หลกัสูตรใหมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลอยางตอเนื่อง คณะกรรมการบริหารหลักสูตรควรมีบทบาทหนาที่ใน
การบริหารจัดการ 3 ดานที่สําคัญ คือ (1) สาระของรายวิชาในหลักสูตร (2) การวางระบบผูสอนและ
กระบวนการเรียนการสอน (3) การประเมินผู เรียน ระบบประกันคุณภาพในการดําเนินการหลักสูตร 
ประกอบดวย หลักสูตร การเรียนการสอน และการประเมินผูเรียนเพื่อใหสอดคลองกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ตามที่สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษากําหนดตัวบงชี้ในการประเมินตองใหความสําคัญกับการกําหนด
รายวิชาที่มีเนื้อหาที่ทันสมัย กาวทันความกาวหนาทางวิทยาการที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลารวมทั้งการวางระบบ
ผูสอนและอาจารยที่ปรึกษา ซึ่งตองเปนบุคคลที่มีความรู ความเชี่ยวชาญ ประสบการณ และมีคุณสมบัติ
เหมาะสมในการพัฒนานักศึกษาใหเต็มศักยภาพ จัดกิจกรรมการเรียนการสอน ที่เนนนักศึกษาเปนสําคัญ และ
สงเสริมทักษะการเรียนรูในศตวรรษที่ 21 

 
การประกันคุณภาพหลักสูตรในองคประกอบนี้พิจารณาไดจากตัวบงชี้ดังตอไปนี ้
ตัวบงชี้ที่ 5.1 สาระของรายวิชาในหลักสูตร 
ตัวบงชี้ที่ 5.2 การวางระบบผูสอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน 
ตัวบงชี้ที่ 5.3 การประเมินผูเรียน 
ตัวบงชี้ที่ 5.4 ผลการดําเนินงานหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ 
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ตัวบงชี้ที่ 5.1 สาระของรายวิชาในหลักสูตร 
ชนิดของตัวบงชี้ กระบวนการ 
 
คําอธิบายตัวบงชี้ 

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

ในการรายงานการดําเนินงานตามตัวบงชี้นี้ ใหอธิบายกระบวนการหรือแสดงผลการดําเนินงาน 
อยางนอยใหครอบคลุมประเด็นตอไปนี้ 

- การออกแบบหลักสูตรและสาระรายวิชาในหลักสูตร 
- การปรับปรุงหลักสูตรใหทันสมัยตามความกาวหนาในศาสตรสาขานั้นๆ 
 
ในการประเมิน เพื่ อ ใหทราบวาอยู ในระดับคะแนน ใด  ใหพิ จ ารณ าในภาพ รว มข องผล 

การดําเนินงานทั้งหมดที่ทําใหหลักสูตรมีความทันสมัย สอดคลองกับความตองการของตลาดแรงงานและ
ความตองการของประเทศ 
 
เกณฑการประเมิน 

0 1 2 3 4 5 
 ไมมีระบบ 
ไมมีกลไก 
 ไมมีแนวคิด

ในการกํากับ
ติดตามและ
ปรับปรุง 

 ไมมีขอมูล
หลักฐาน 

 มีระบบ มีกลไก 
 ไมมีการนํา

ระบบ กลไก
ไปสูการปฏิบัติ/
ดําเนินงาน 

 มีระบบ มีกลไก 
 มีการนาํระบบ 

กลไกไปสูการ
ปฏิบัติ/
ดําเนินงาน 

 มีการประเมิน
กระบวนการ 

 ไมมีการปรับปรุง/
พัฒนา
กระบวนการ 

 มีระบบ มีกลไก 
มีการนําระบบ กลไก

ไปสูการปฏิบัติ/
ดําเนินงาน 

มีการประเมิน
กระบวนการ 

 มีการปรับปรุง/
พัฒนากระบวนการ
จากผลการประเมิน 

 มีระบบ มีกลไก 
 มีการนาํระบบ กลไกไปสู

การปฏิบัติ/ดาํเนินงาน 
 มีการประเมินกระบวนการ 
 มีการปรับปรุง/พัฒนา

กระบวนการจากผลการ
ประเมิน 

 มีผลจากการปรับปรุงเห็น
ชัดเจนเปนรูปธรรม 

 มีระบบ มีกลไก 
 มีการนาํระบบกลไกไปสูการ

ปฏิบัติ/ดําเนินงาน 
 มีการประเมินกระบวนการ 
 มีการปรับปรุง/พัฒนา

กระบวนการจากผลการ
ประเมิน 

 มีผลจากการปรับปรุงเห็น
ชัดเจนเปนรูปธรรม 

 มีแนวทางปฏิบัติที่ดี โดยมี
หลักฐานเชิงประจักษยืนยัน 
และกรรมการผูตรวจประเมิน
สามารถใหเหตุผลอธิบายการ
เปนแนวปฏบิัติที่ดีไดชัดเจน 
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ตัวบงชี้ที่ 5.2 การวางระบบผูสอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน 
ชนิดของตัวบงชี้ กระบวนการ 
 
คําอธิบายตัวบงชี้ 

หลักสูตรตองใหความสําคัญกับการวางระบบผูสอนในแตละรายวิชา โดยคํานึงถึงความรูความสามารถ
และความเชี่ยวชาญในวิชาที่สอน และเปนความรูที่ทันสมัยของอาจารยที่มอบหมายใหสอนในวิชานั้นๆ เพื่อให
นักศึกษาไดรับความรูประสบการณ และไดรับการพัฒนาความสามารถจากผูรูจริง สําหรับหลักสูตรระดับ
บัณฑิตศึกษา ตองใหความสําคัญกับการกําหนดหัวขอวิทยานิพนธ การกําหนดอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ/
สารนิพนธที่ เหมาะสมกับหัวขอวิทยานิพนธ และลักษณะของนักศึกษา ใหนักศึกษาไดรับโอกาสและ 
การพัฒนาตนเองเต็มตามศักยภาพ อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธตองสามารถใหคําปรึกษาวิทยานิพนธตั้งแต
กระบวนการพัฒนาหัวขอจนถึงการทําวิทยานิพนธ การคนควาอิสระ การสอบปองกัน และการเผยแพร
ผลงานวิจัยจนสําเร็จการศึกษา 

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

ในการรายงานการดําเนินงานตามตัวบงชี้นี้ ใหอธิบายกระบวนการหรือแสดงผลการดําเนินงาน 
อยางนอยใหครอบคลุมประเด็นตอไปนี้ 

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

การเรียนการสอน 
- การจัดการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีที่มีการบูรณาการกับการวิจัย การบริการวิชาการ 

ทางสังคม และการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
- การควบคุมหัวขอวิทยานิพนธและการคนควาอิสระในระดับบัณฑิตศึกษา ใหสอดคลองกับสาขาวิชา

และความกาวหนาของศาสตร 
- การแตงตั้ งอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธและการคนควาอิสระในระดับบัณฑิตศึกษาที่ม ี

ความเชี่ยวชาญสอดคลองหรือสัมพันธกับหัวขอวิทยานิพนธ 
- การชวยเหลือ กํากับ ติดตาม ในการทําวิทยานิพนธและการคนควาอิสระและการตีพิมพผลงานใน

ระดับบัณฑิตศึกษา 
 
ใน การป ระเมิ น เพื่ อ ให ท ราบ ว า อยู ใ น ระดั บ คะแ น น ใด  ให พิ จ า รณ า ใน ภาพ รว มข อง 

ผลการดําเนินงานทั้งหมด ที่ทําใหกระบวนการจัดการเรียนการสอนตอบสนองความแตกตางของผูเรียน  
การจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ กอใหเกิดผลการเรียนรูบรรลุตามเปาหมาย 
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เกณฑการประเมิน 
0 1 2 3 4 5 

 ไมมีระบบ 
 ไมมีกลไก 
 ไมมีแนวคิดใน

การกํากับ
ติดตามและ
ปรับปรุง 

 ไมมีขอมูล
หลักฐาน 

 มีระบบ มีกลไก 
 ไมมีการนําระบบ 

กลไกไปสูการ
ปฏิบัติ/
ดําเนินงาน 

 มีระบบ มีกลไก 
 มีการนาํระบบ กลไก

ไปสูการปฏิบัติ/
ดําเนินงาน 

 มีการประเมิน
กระบวนการ 

 ไมมีการปรับปรุง/
พัฒนากระบวนการ 

 มีระบบ มีกลไก 
 มีการนาํระบบ กลไก

ไปสูการปฏิบัติ/
ดําเนินงาน 

 มีการประเมิน
กระบวนการ 

 มีการปรับปรุง/พัฒนา
กระบวนการจากผล
การประเมิน 

 มีระบบ มีกลไก 
 มีการนาํระบบ กลไก

ไปสูการปฏิบัติ/
ดําเนินงาน 

 มีการประเมิน
กระบวนการ 

 มีการปรับปรุง/พัฒนา
กระบวนการจากผล
การประเมิน 

 มีผลจากการปรับปรุง
เห็นชัดเจนเปน
รูปธรรม 

 มีระบบ มกีลไก 
 มีการนาํระบบกลไกไปสูการ

ปฏิบัติ/ดําเนินงาน 
 มีการประเมินกระบวนการ 
 มีการปรับปรุง/พัฒนา

กระบวนการจากผลการ
ประเมิน 

 มีผลจากการปรับปรุงเห็น
ชัดเจนเปนรูปธรรม 

 มีแนวทางปฏิบัติที่ดี โดยมี
หลักฐานเชิงประจักษยืนยัน 
และกรรมการผูตรวจประเมิน
สามารถใหเหตุผลอธบิายการ
เปนแนวปฏบิัติที่ดีไดชัดเจน 
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ตัวบงชี้ที่ 5.3 การประเมินผูเรียน 
ชนิดของตัวบงชี้ กระบวนการ 
 
คําอธิบายตัวบงชี้ 

การประเมินนักศึกษามีจุดมุงหมาย 3 ประการ คือ การประเมินผลนักศึกษาเพื่อใหขอมูลสารสนเทศที่
เปนประโยชนตอการปรับปรุงการเรียนการสอนของผูสอน และนําไปสูการพัฒนาการเรียนรูของนักศึกษา 
(Assessment for Learning) การประเมินที่ทําใหนักศึกษาสามารถประเมินตนเองเปน และมีการนําผล 
การประเมินไปใชในการพัฒนาวิธีการเรียนของตนเองใหม จนเกิดการเรียนรู (Assessment as Learning) 
และการประเมินผลการเรียนรูของนักศึกษาที่แสดงผลลัพธการเรียนรูที่คาดหวังของหลักสูตร (Assessment 
of Learning) การประเมินสวนใหญจะใชเพื่อจุดมุงหมายประการหลัง คือ เนนการไดขอมูลเกี่ยวกับสัมฤทธิ์ 
ผลการเรียนรูของนักศึกษา การจัดการเรียนการสอนจึงควรสงเสริมใหมีการประเมินเพื่อจุดมุงหมายสอง
ประการแรกดวย ทั้งนี้ ความเหมาะสมของระบบประเมินตองใหความสําคัญกับการกําหนดเกณฑการประเมิน 
วิธีการประเมิน เครื่องมือประเมินที่มีคุณภาพ และวิธีการใหเกรดที่สะทอนผลการเรียนรูไดอยางเหมาะสม  
มีการกํากับใหมีการประเมินตามสภาพจริง (Authentic Assessment) มีการใชวิธีการประเมินที่หลากหลาย 
ใหผลการประเมินที่สะทอนความสามารถในการปฏิบัติงานในโลกแหงความเปนจริง (Real World) และมี
วิธีการใหขอมูลปอนกลับ (Feedback) ที่ทําใหนักศึกษาสามารถแกไขจุดออนหรือเสริมจุดแข็งของตนเองได
ใหผลการประเมินที่สะทอนระดับความสามารถที่แทจริงของนักศึกษา สําหรับหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา  
ตองใหความสําคัญกับการวางระบบประเมินวิทยานิพนธ การคนควาอิสระที่มีคุณภาพดวย 

ในการรายงานการดําเนินงานตามตัวบงชี้นี้ ใหอธิบายกระบวนการหรือแสดงผลการดําเนินงาน 
อยางนอยใหครอบคลุมประเด็นตอไปนี้ 

- การประเมินผลการเรียนรูตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ 
- การตรวจสอบการประเมินผลการเรียนรูของนักศึกษา 
- การกํากับการประเมินการจัดการเรียนการสอนและประเมินหลักสูตร (มคอ.5 มคอ.6 และ มคอ.7) 
- การประเมินวิทยานิพนธและการคนควาอิสระในระดับบัณฑิตศึกษา 
 
ใน การป ระเมิ น เพื่ อ ให ท ราบ ว า อยู ใ น ระดั บ คะแ น น ใด  ให พิ จ า รณ า ใน ภาพ รว มข อง 

ผลการดําเนินงานทั้งหมดที่สะทอนสภาพจริงดวยวิธีการหรือเครื่องมือประเมินที่เชื่อถือได ใหขอมูลที่ชวย
ใหผูสอนและผูเรียนมีแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนาการเรียนการสอนตอไป 
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เกณฑการประเมิน 

0 1 2 3 4 5 
 ไมมีระบบ 
 ไมมีกลไก 
 ไมมีแนวคิดใน

การกํากับ
ติดตามและ
ปรับปรุง 

 ไมมีขอมูล
หลักฐาน 

 มีระบบ มีกลไก 
 ไมมีการนําระบบ 

กลไกไปสูการ
ปฏิบัติ/
ดําเนินงาน 

 มีระบบ มีกลไก 
 มีการนาํระบบ กลไก

ไปสูการปฏิบัติ/
ดําเนินงาน 

 มกีารประเมิน
กระบวนการ 

 ไมมีการปรับปรุง/
พัฒนากระบวนการ 

 มีระบบ มีกลไก 
 มีการนาํระบบ กลไก

ไปสูการปฏิบัติ/
ดําเนินงาน 

 มีการประเมิน
กระบวนการ 

 มีการปรับปรุง/พัฒนา
กระบวนการจากผล
การประเมิน 

 มีระบบ มีกลไก 
 มีการนาํระบบ กลไก

ไปสูการปฏิบัติ/
ดําเนินงาน 

 มีการประเมนิ
กระบวนการ 

 มีการปรับปรุง/พัฒนา
กระบวนการจากผล
การประเมิน 

 มีผลจากการปรับปรุง
เห็นชัดเจนเปน
รูปธรรม 

 มีระบบ มีกลไก 
 มีการนาํระบบกลไกไปสูการ

ปฏิบัติ/ดําเนินงาน 
 มีการประเมินกระบวนการ 
 มีการปรับปรุง/พัฒนา

กระบวนการจากผลการ
ประเมิน 

 มีผลจากการปรับปรุงเห็น
ชัดเจนเปนรูปธรรม 

 มีแนวทางปฏิบัติที่ดี โดยมี
หลักฐานเชิงประจักษยืนยัน 
และกรรมการผูตรวจประเมิน
สามารถใหเหตุผลอธิบายการ
เปนแนวปฏบิัติที่ดีไดชัดเจน 
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ตัวบงชี้ที่ 5.4 ผลการดําเนินงานหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ 
ชนิดของตัวบงชี้ ผลลัพธ 
 
คําอธิบายตัวบงชี้ 

ผลการดําเนินงานของหลักสูตร หมายถึง รอยละของผลการดําเนินงานตามตัวบงชี้การดําเนินงานตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาที่ปรากฏในหลักสูตร (มคอ.2) หมวดที่ 7 ขอ 7 ที่หลักสูตรแตละ
หลักสูตรดําเนินการไดในแตละปการศึกษา อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรจะเปนผูรายงานผลการดําเนินงาน
ประจําป ในแบบรายงานผลการดําเนินการของหลักสูตร (มคอ.7) 
 
เกณฑการประเมิน 
มีการดําเนินงานนอยกวารอยละ 80 ของตัวบงชี้ผลการดําเนินงานที่ระบุไวในแตละป มีคาคะแนนเทากับ 0 
มีการดําเนินงานรอยละ 80 ของตัวบงชี้ผลการดําเนินงานที่ระบุไวในแตละป มีคาคะแนนเทากับ 3.50 
มีการดําเนินงานรอยละ 80.01-89.99 ของตัวบงชี้ผลการดําเนินงานที่ระบุไวในแตละป มีคาคะแนนเทากับ 4.00 
มีการดําเนินงานรอยละ 90.00-94.99 ของตัวบงชี้ผลการดําเนินงานที่ระบุไวในแตละป มีคาคะแนนเทากับ 4.50 
มีการดําเนินงานรอยละ 95.00-99.99 ของตัวบงชี้ผลการดําเนินงานที่ระบุไวในแตละป มีคาคะแนนเทากับ 4.75 
มีการดําเนินงานรอยละ 100 ของตัวบงชี้ผลการดําเนินงานที่ระบุไวในแตละป มีคาคะแนนเทากับ 5 
 
หมายเหตุ : 
 คณะกรรมการการอุดมศึกษาไดมีประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง แนวทางการปฏิบัติตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2558 ลงวันที่ 26 พฤศจิกายน 2558 ไดกําหนดแนวทางการปฏิบัติ
ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติเพิ่มเติมไว ดังนี ้
 ขอ 2 ระบุวา “กรณีที่สถาบันอุดมศึกษาจะจัดทํารายละเอียดของรายวิชา รายละเอียดของประสบการณภาคสนาม 
(ถามี) รายงานผลการดําเนินงานของรายวิชา รายงานผลการดําเนินการของประสบการณภาคสนาม (ถามี) และรายงานผล 
การดําเนินงานของหลักสูตรในลักษณะอื่น สถาบันอุดมศึกษาสามารถดําเนินการจัดทําระบบจัดเก็บขอมูลรายละเอียดตาม
แนวทางของ มคอ.3 มคอ.4 มคอ.5 มคอ.6 และ มคอ.7 โดยสามารถปรับเปลี่ยนหัวขอรายละเอียดใหเหมาะสมกับบริบทของ
สถาบันอุดมศึกษานั้นๆ ได ทั้งนี้ใหคํานึงถึงเจตนารมณของการจัดทํา มคอ.3 มคอ.4 มคอ.5 มคอ.6 และ มคอ.7” 
 ขอ 3 ระบุวา “ใหถือวา ตัวบงช้ีผลการดําเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ จํานวน 12 ตัวบงชี้ เปนเพียงแนวทาง
เทานั้น โดยสถาบันอุดมศึกษาสามารถกําหนดตัวบงช้ีผลการดําเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิไดเอง ซึ่งแตละหลักสูตรมี
อิสระในการกําหนดตัวบงชี้ผลการดําเนินงานที่ใชในการติดตาม ประเมิน และรายงานคุณภาพของหลักสูตรประจําปที่ระบุไว
ในหมวด 1-6 ของแตละหลักสูตร ตามบริบทและวัตถุประสงคในการผลิตบัณฑิต ท้ังน้ี ตองไดรับความเห็นชอบหรืออนุมัติจาก
สภาสถาบันอุดมศึกษา ในระหวางที่สถาบันอุดมศึกษายังไมสามารถเสนอขอปรับตัวบงชี้ใหมไดแลวเสร็จ ใหใชตัวบงชี้เดิม 
กอนได หรือหากหลักสูตรใดมีความประสงคกําหนดตัวบงชี้แบบเดิมก็สามารถกระทําได กรณีหลักสูตรมีการปรับปรุงตัวบงชี้
ให ม  ให นํ า เสน อสํ านั ก งาน ค ณ ะก รรม การการอุ ด ม ศึ ก ษ ารั บ ท ราบ ใน การป รับ ป รุ งห ลั ก สู ต รค รั้ งต อ ไป ”
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องคประกอบที่ 6  สิ่งสนบัสนุนการเรียนรู 
 

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

 
องคประกอบดานสิ่งสนับสนุนการเรียนรู จะพิจารณาไดจาก 
ตัวบงชี้ที ่6.1   สิ่งสนับสนุนการเรียนรู 
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ตัวบงชี้ที่ 6.1 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู 
ชนิดของตัวบงชี้ กระบวนการ 
 
คําอธิบายตัวบงชี้ 

ความพรอมของสิ่งสนับสนุนการเรียนการสอนมีหลายประการ ไดแก ความพรอมทางกายภาพ เชน 
หองเรียน หองปฏิบัติการ ที่พักของนักศึกษา ฯลฯ และความพรอมของอุปกรณ เทคโนโลยี และสิ่งอํานวย
ความสะดวก หรือทรัพยากรที่เอื้อตอการเรียนรู เชน อุปกรณการเรียนการสอน หองสมุด หนังสือ ตํารา 
สิ่งพิมพ วารสาร ฐานขอมูลเพื่อการสืบคน แหลงเรียนรูสื่ออิเล็กทรอนิกส ฯลฯ สิ่งสนับสนุนเหลานี้ตองมี
ปริมาณเพียงพอ และมีคุณภาพพรอมใชงาน ทันสมัยโดยพิจารณาการดําเนินการปรับปรุงพัฒนาจากผล 
การประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาและอาจารย 

ในการรายงานการดําเนินงานตามตัวบงชี้นี้ ใหอธิบายกระบวนการหรือแสดงผลการดําเนินงาน 
อยางนอยใหครอบคลุมประเด็นตอไปนี ้

-  ระบบการดําเนินงานของภาควิชา/คณะ/สถาบันโดยมีสวนรวมของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร
เพื่อใหมีสิ่งสนับสนุนการเรียนรู 

-  จํานวนสิ่งสนับสนุนการเรียนรูที่เพียงพอและเหมาะสมตอการจัดการเรียนการสอน 
-  กระบวนการปรับปรุงตามผลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาและอาจารยตอสิ่งสนับสนุน

การเรียนรู 
 
ในการประเมิน เพื่ อ ใหทราบวาอยู ในระดับคะแนน ใด  ใหพิ จ ารณ าในภาพ รว มข องผล 

การดําเนินงานทั้งหมดที่สะทอนการจัดเตรียมสิ่งสนับสนุนการเรียนรูที่จําเปนตอการเรียนการสอน และ
สงผลใหผูเรียนสามารถเรียนรูไดอยางมีประสทิธิผล 

 
เกณฑการประเมิน 

0 1 2 3 4 5 
 ไมมีระบบ 
 ไมมีกลไก 
 ไมมีแนวคิดใน

การกํากับ
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/
พัฒนากระบวนการ
จากผลการประเมิน 

มีระบบ มกีลไก 
 มีการนาํระบบ กลไกไปสู

การปฏิบัติ/ดาํเนินงาน 
 มีการประเมิน

กระบวนการ 
 มีการปรับปรุง/พัฒนา

กระบวนการจากผลการ
ประเมิน 

 มีผลจากการปรับปรุงเห็น
ชัดเจนเปนรูปธรรม 

 มีระบบ มีกลไก 
 มีการนาํระบบกลไกไปสู

การปฏิบัติ/ดาํเนินงาน 
 มีการประเมินกระบวนการ 
 มีการปรับปรุง/พัฒนา

กระบวนการจากผลการ
ประเมิน 

 มีผลจากการปรับปรุงเห็น
ชัดเจนเปนรูปธรรม 

มีแนวทางปฏิบัติที่ดี โดยมี
หลักฐานเชิงประจักษยืนยัน 
และกรรมการผูตรวจ
ประเมินสามารถใหเหตุผล
อธิบายการเปนแนวปฏิบัติ
ที่ดีไดชัดเจน 
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2. เกณฑการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ตามรูปแบบของ AUN – QA 
รูปแบบของ AUN–QA ในฉบับที่ 3 ในระดับหลักสูตรมุงเนนไปที่คุณภาพของกิจกรรมทางการศึกษา

ตามมิติ 3 มิติ คือ คุณภาพของปจจัยนําเขา คุณภาพของกระบวนการ และคุณภาพของผลผลิต โดยประกอบ

ไปดวยเกณฑ 11 ขอ ดังตอไปนี ้

1. ผลการเรียนรูที่คาดหวัง 

2. ขอกําหนดของหลักสูตร 

3. โครงสรางและเนื้อหาของหลักสูตร 

4. กลยุทธในการเรียนการสอน 

5. การประเมินผูเรียน 

6. คุณภาพของบุคลากรสายวิชาการ 

7. คุณภาพของบุคลากรสายสนับสนุน 

8. คุณภาพและการใหการสนับสนุนผูเรียน 

9. โครงสรางพื้นฐานและสิ่งอํานวยความสะดวก 

10. การเพ่ิมประสิทธิภาพของคุณภาพ 

11. ผลผลิต 

 

 

1. 
ผล

กา
รเ

รีย
นร

ูที่ค
าด

หว
ัง 

2. ขอกําหนด

ของหลักสูตร 

3. โครงสราง

และเนื้อหาของ
หลักสตูร 

4. กลยุทธในการ

เรียนการสอน 

5. การประเมิน

ผูเรยีน 

ผลสัมฤทธิ ์

6. คุณภาพ

ของบุคลากร
สายวิชาการ 

7. คุณภาพของ

บุคลากรสาย
สนับสนุน 

8. คุณภาพและ

การใหการ
สนับสนุนผูเรยีน 

9. โครงสราง

พื้นฐานและสิ่ง
อํานวยความ

สะดวก 
10. การเพิม่ประสิทธิภาพของคุณภาพ 

11. ผลผลิต 

 
 

ภาพที่ 4.1 รูปแบบของ AUN – QA ฉบับที่ 3 
 
ขอกําหนดของเกณฑ AUN– QA ในแตละขอนั้นจะแสดงอยูในตาราง เพื่อความสะดวกในการนําไป

ปฏิบัติและการประเมิน มีการแตกรายละเอียดของเกณฑตางๆ เปนเกณฑยอยตัวเลขในวงเล็บ [ ] ในเกณฑ
ยอยบอกถึงขอความที่ตรงกับในตาราง มีคําอธิบายคําสําคัญที่สามารถนําไปใชได รวมถึงมีคําถามวินิจฉัยและ
แหลงขอมูลใหผูปฏิบัติงานดวย สําหรับเกณฑยอยในการประเมิน AUN – QA ระดับหลักสูตรจะแสดงอยูใน 

ภาคผนวก ก 

การประกันคุณภาพและเกณฑมาตรฐานระดับ (นานา) ชาต ิ

ความตองการของผูมสีวนไดสวนเสีย 
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2.1 ผลการเรียนรูที่คาดหวัง (Expected Learning Outcomes)  

เกณฑคุณภาพที่ 1 

1. การกําหนดผลการเรียนรูที่คาดหวังตองสะทอนถึงวิสัยทัศนและพันธกิจของมหาวิทยาลัย 
ซึ่งนักศึกษาและบุคลากรจะตองทราบถึงวิสัยทัศนและพันธกิจของมหาวิทยาลัยดวย 

2. หลักสูตรแสดงผลการเรียนรูที่คาดหวังจากบัณฑิตที่สําเร็จการศึกษา โดยทุกรายวิชาในหลักสูตร
ควรออกแบบมาใหตอบสนองตอผลการเรียนรูที่คาดหวัง และตองสอดคลองกับผลการเรียนรูที่คาดหวังของ
หลักสูตร 

3. หลักสูตรมีผลการเรียนรูที่คาดหวังครอบคลุมทั้งความรูและทักษะเฉพาะทาง (ที่เกี่ยวของกับความรู
ในสาขาวิชา) รวมถึงความรูและทักษะทั่วไป (บางครั้งเรียกวาทักษะที่จําเปนตอการทํางาน) ที่เกี่ยวของกับ
สาขาวิชาอื่นๆ เชน การเขียน การพูดการแกปญหา เทคโนโลยีสารสนเทศ ทักษะการทํางานเปนทีม เปนตน 

4. หลักสูตรกําหนดผลการเรียนรูที่คาดหวังไวอยางชัดเจน และสะทอนถึงความตองการของผูมีสวนได
สวนเสีย 

 

เกณฑคุณภาพที่ 1 – เกณฑยอย 

1 ผลการเรียนรูที่คาดหวัง 1 2 3 4 5 6 7 
1.1 การกําหนดผลการเรยีนรูที่คาดหวังมีความชัดเจนและสอดคลองกับวิสัยทัศน

และพันธกิจของมหาวิทยาลัย[1,2] 
       

1.2 ผลการเรียนรูที่คาดหวังครอบคลุมทั้งความรูและทักษะทั่วไป รวมถึงความรู
และทักษะเฉพาะทาง [3] 

       

1.3 ผลการเรียนรูที่คาดหวังสะทอนถึงความตองการของผูมีสวนไดสวนเสียอยาง
ชัดเจน [4] 

       

ระดับคะแนนในภาพรวม (Overall opinion)        

คําอธิบาย 

การศึกษาที่มุงผลลัพธ (Outcomes–Based Education – OBE) หมายถึง การออกแบบหลักสูตรบน

พื้นฐานของผลการเรียนรูที่คาดหวัง และจะบรรลุผลเมื่อผูเรียนสําเร็จหลักสูตรการศึกษาที่มุงผลลัพธนี้ 
จะมุงเนนที่ผลลัพธของการเรียนเปนสําคัญ โดยมีความรู ทักษะ เจตคติ และอุปนิสัยในการคิด สิ่งที่ผูเรียน 
ถูกคาดหวังใหเรียนจะมีการระบุไวอยางชัดเจนและแสดงออกมาในรูปของผลการเรียนรูที่คาดหวัง 

ผลการเรียนรูที่คาดหวังนั้นเกิดจากความตองการของผูมีสวนไดสวนเสียซึ่งนําไปสูการสรางหลักสูตร 
ทั้งนี้ ผลการเรียนรูที่คาดหวังจะยึดผลสําเร็จของผูเรียนเปนหลัก มากกวาจุดมุงหมายของผูสอนท่ีมักจะเขียนใน
รูปของเปาหมาย เปาประสงคหรือวัตถุประสงคของหลักสูตร นอกจากนี้ ผลการเรียนรูควรจะเขียนในสิ่งที่
กระบวนการเรียนการสอนจะสามารถทําใหเกิดผลลัพธที่สังเกตุและวัดประเมินได 
 

2.2 ขอกําหนดของหลักสูตร 

เกณฑคุณภาพที่ 2 

1. มหาวิทยาลัยควรมีการสื่อสาร เผยแพรขอกําหนดของหลักสูตรและรายละเอียดของวิชา รวมถึง
ขอมูลตางๆ ที่เก่ียวของกับหลักสูตรทุกหลักสูตร เพื่อใหผูมีสวนไดสวนเสียไดรับรู 

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

 

เกณฑคุณภาพที่ 2 – เกณฑยอย 

2 ขอกําหนดของหลักสูตร 1 2 3 4 5 6 7 
2.1 ขอกําหนดของหลักสูตรมีความครอบคลุมและทันสมัย[1, 2]        

2.2 รายละเอียดของวิชามีความครอบคลุมและทันสมัย [1,2]        

2.3 ผูมีสวนไดสวนเสียสามารถเขาถึงและรับรูขอกําหนดของหลักสูตรและ
รายละเอียดของวิชา [1, 2] 

       

ระดับคะแนนในภาพรวม (Overall opinion)        

คําอธิบาย 
ขอกําหนดของหลักสูตร หมายถึง ชุดเอกสารที่แสดงถงึหลักสูตรของมหาวิทยาลัย ซึ่งประกอบไปดวย 
วัตถุประสงคของหลักสูตรโดยสรุปและผลลัพธที่คาดหวัง 
 โครงสรางรายวิชา 
เมทริกซทีแ่สดงวิธีการที่ทําใหผลการเรียนรูของหลักสูตรบรรลุเปาหมายโดยผานรายวิชา และ 
รายละเอียดของรายวิชาตางๆ 

ขอกําหนดของหลักสูตร มีหนาที่ดังตอไปนี ้
เปนแหลงขอมูลใหผูเรียนในปจจุบันรวมถึงผูที่คาดวาจะรับเขาศึกษาไดทําความเขาใจเกี่ยวกับ

หลักสูตร 
เปนแหลงขอมูลใหผูใชบัณฑิต เกี่ยวกับความรูและทักษะที่จําเปนตอการทํางานที่หลักสูตรพัฒนาขึ้น 
ชวยหนวยงานรัฐบาลและองคกรวิชาชีพในการรับรองคุณภาพของหลักสูตรที่สามารถนําไปสูเนื้อหา

ที่เกี่ยวของวิชาชีพ ดังนั้น ขอกําหนดของหลักสูตรจึงควรระบุถึงองคประกอบตางๆ ที่หลักสูตรกําหนดขึ้น
เพื่อใหบรรลุขอกําหนดของหนวยงานตางๆ ที่เก่ียวของ 

ใหมหาวิทยาลัยและคณาจารยผูสอนใชเปนแนวทางในการแลกเปลี่ยนความเห็นและผลสะทอน 
เกี่ยวกับหลักสูตรใหมและหลักสูตรปจจุบัน นอกจากนี้ ยังเปนการรับรองวาทุกคนมีความเขาใจตรงกันเกี่ยวกับ
ผลการเรียนรูที่คาดหวังของหลักสูตรมหาวิทยาลัยสามารถใชขอกําหนดของหลักสูตรเปนสิ่งยืนยันวา
ผูออกแบบหลักสูตรทุกคนเขาใจเกี่ยวกับผลการเรียนรูที่คาดหวังอยางชัดเจนและรูวาจะทําใหบรรลุผลได
อยางไร รวมทั้งยังสามารถใชเปนแหลงอางอิงสําหรับการตรวจสอบภายใน รวมถึงการติดตามผลการ
ดําเนินงานของหลักสูตรอีกดวย 

เปนแหลงขอมูลเพื่อใหผูที่มีความรูความเชี่ยวชาญในสาขาวิชานั้นๆ และกรรมการผูทรงคุณวุฒิ
ภายนอกไดเขาใจถึงวัตถุประสงคและผลลัพธที่คาดหวังของหลักสูตรและ 

เปนพื้นฐานในการรับขอมูลปอนกลับจากผูเรียนหรือบัณฑิตที่เพิ่งสําเร็จการศึกษาเกี่ยวกับเนื้อหา
ของหลักสูตรวาผูเรียนและบัณฑิตรับรูถึงโอกาสในการบรรลุผลลัพธการเรียนรูที่ตองการ ไดมากนอยเพียงใด
ขอกําหนดของหลักสูตรประกอบไปดวยรายละเอียด ดังตอไปนี ้

สถาบันที่อนุมัต ิ
สถาบันที่ทําการสอน (หากแตกตางจากสถาบันที่อนุมัติ) 
รายละเอียดการรับรองคุณภาพโดยหนวยงานภายนอก หรือ องคกรวิชาชีพ 
ชื่อคุณวุฒิ 
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ชื่อหลักสูตร 
ผลการเรียนรูที่คาดหวังของหลักสูตร 
เกณฑการรับเขาหรือความตองการของหลักสูตร 
การกําหนดกรอบมาตรฐานคุณวุฒิของสาขาวิชาที่เกี่ยวของและแหลงอางอิงทั้งภายในและภายนอก

เพื่อใชในการใหขอมูลดานผลการเรียนรูของหลักสูตร 
โครงสรางหลักสูตรและขอกําหนดตางๆ เชน ระดับการศึกษา รายวิชา และหนวยกิต เปนตน 
วันทีเ่ขียนหรือปรับปรุงขอกําหนดของหลักสูตรรายละเอียดของวิชา ประกอบไปดวย 
ชื่อรายวิชา 
ขอบังคับรายวิชา เชน รายวิชาบังคับกอนและจํานวนหนวยกิต เปนตน 
ผลการเรียนรูที่คาดหวังของรายวิชา ในแงของความรู ทักษะ และเจตคต ิ
กลยุทธการเรียนการสอนและการวัดประเมินผลที่ทําใหบรรลุผลการเรียนรูที่คาดหวัง 
คําอธิบายรายวิชาและประมวลรายวิชา 
การวัดประเมินผลนักศึกษา 
วันที่เขียนหรือปรับปรุงรายละเอียดของวิชา 

 

2.3 โครงสรางและเนื้อหาของหลักสูตร 

เกณฑคุณภาพที่ 3 

1. หลักสูตร กระบวนการจัดเรียนการสอนและวิธีการวัดประเมินผลนักศึกษามีความเชื่อมโยงและ 
เอื้อประโยชนใหแกกัน เพื่อนําไปสูผลการเรียนรูที่คาดหวัง 

2. หลักสูตรถูกออกแบบมาใหตรงกับผลการเรียนรูที่คาดหวัง โดยแตละรายวิชาในหลักสูตรมีสวนชวย
ใหหลักสูตรบรรลุผลการเรียนรูที่คาดหวัง 

3. หลักสูตรมีการจัดเรียงรายวิชาอยางเปนระบบ เปนลําดับและมีการบูรณาการ (ซึ่งกันและกัน) 
4. หลักสูตรแสดงใหเห็นถึงความสัมพันธและความกาวหนาของรายวิชาอยางชัดเจนตั้งแตรายวิชา

พื้นฐาน รายวิชาระดับกลาง ไปจนถึงรายวิชาเฉพาะทาง 
5. โครงสรางของหลักสูตรมีความยืดหยุนเพื่อใหผูเรียนสามารถเลือกเรียนในสาขาเฉพาะทาง รวมถึง 

มีการนําเอาสถานการณการพัฒนาและการเปลี่ยนแปลงในปจจุบันที่เกี่ยวของกับสาขามาปรับเขากับหลักสูตร 
6. มีการทบทวนหลักสูตรเปนระยะเพื่อใหแนใจวาหลักสูตรมีความสัมพันธกันและทันสมัยอยู

ตลอดเวลา 
 

เกณฑคุณภาพที่ 3 – เกณฑยอย 

3 โครงสรางและเนื้อหาของหลักสตูร 1 2 3 4 5 6 7 
3.1 การออกแบบหลักสูตรมีความสอดคลองกับผลการเรียนรูที่คาดหวัง [1]        

3.2 มีการกําหนดสัดสวนที่เหมาะสม ระหวางรายวิชาตางๆ ในหลักสูตรฺเพื่อให
บรรลุผลการเรียนรูที่คาดหวัง [2] 

       

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

       

ระดับคะแนนในภาพรวม (Overall opinion)        
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คําอธิบาย 
การออกแบบหลักสูตรควรคํานึงถึงกระบวนการจัดการเรียนการสอนและการประเมินผลนักศึกษาที่

จะชวยใหผูเรียนบรรลุผลการเรียนรูที่คาดหวัง Biggs (2003) เรียกกระบวนการดังกลาววา “ความสอดคลอง 
เชิงโครงสราง” (Constructive Alignment) คําวา“เชิงโครงสราง” (Constructive) หมายถึงแนวคิดที่วา
ผูเรียนจะเกิดการเรียนรูและสรางความหมายไดโดยผานกิจกรรมการเรียนรูที่เกี่ยวของกัน สวน “ความ
สอดคลอง” หมายถึง สถานการณที่มีการจัดกระบวนการเรียนการสอนและการประเมินผลที่สอดคลองกัน
เพื่อใหบรรลุผลการเรียนรูที่คาดหวังความสอดคลองเชิงโครงสรางในรายวิชาตางๆ หมายรวมถึง 

 การระบุถึงผลการเรียนรูที่คาดหวังที่สามารถวัดผลได 

การเลือกใชกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่นําไปสูการบรรลุผลการเรียนรูที่คาดหวัง 

การประเมินวานักศึกษาสามารถบรรลุผลการเรียนรูที่คาดหวังไดดีเพียงใด 
 

2.4. การเรียนรูที่มีคุณภาพ 

เกณฑคุณภาพที่ 4 

1. กลยุทธการเรียนและการสอนเปนไปตามปรัชญาการศึกษาของมหาวิทยาลัย ซึ่งปรัชญาการศึกษานี้
หมายถึงแนวความคิดในการกําหนดแนวทางการจัดการเรียนการสอนวา ผูเรียนควรตองเรียนรูอะไรบางและ
เรียนรูอยางไร นอกจากนี้ปรัชญาการศึกษายังบอกถึงวัตถุประสงคของการศึกษา บทบาทหนาที่ของผูสอน 
ผูเรียนรวมทั้งเนื้อหาและกลยุทธในการสอนดวย 

2. ทั้งผูเรียนและผูสอนเขาใจวาการเรียนรูอยางมีคุณภาพ (Quality Learning) ถือเปนกลยุทธใน 
การเรียนซึ่งจะชวยใหผูเรียนเขาใจและบรรลุผลการเรียนรู 

3. คุณภาพของการเรียนรูขึ้นอยูกับวิธีการเรียน แนวคิดที่ผูเรียนมีตอการเรียน กลยุทธการเรียนที่
ผูเรียนเลือกใช รวมถึงความเขาใจเกี่ยวกับการเรียนรูของตนเอง 

4. การเรียนรูที่มีคุณภาพใหความสําคัญตอหลักการเรียนรู กลาวคือ ผูเรียนจะสามารถเรียนรูไดดีเมื่อ
รูสึกผอนคลาย อยูในสภาพแวดลอมที่เอ้ือตอการเรียนรู และมีการจัดการเรียนรูแบบรวมมือรวมคิด 

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

6. กลยุทธการเรียนการสอนควรมีสวนชวยสนับสนุนใหผูเรียนเกิดการเรียนรู รูจักวิธีแสวงหาความรู
และปลูกฝงใหผูเรียนเกิดการเรียนรูตลอดชีวิต (เชน การตั้งคําถามอยางสรางสรรค มีทักษะในการรับและ 
ใชขอมูล การนําเสนอแนวความคิดใหมๆ และลงมือปฏิบัติ เปนตน) 
 

เกณฑคุณภาพที่ 4 – เกณฑยอย 

4 กลยุทธการเรียนและการสอน 1 2 3 4 5 6 7 
4.1 ปรัชญาการศึกษามีความชัดเจนและมีการเผยแพรใหผูมีสวนไดเสียสามารถ

ไดรับรู [1] 
       

4.2 กิจกรรมการเรียนการสอนมีความสอดคลองกับการบรรลุผลสําเร็จตามผล
การเรียนรูที่คาดหวัง [2, 3, 4,5] 
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4.3 กิจกรรมการเรียนการสอนกระตุนใหเกิดการเรียนรูตลอดชีวิต [6]        

ระดับคะแนนในภาพรวม (Overall opinion)        

คําอธิบาย 
เพื่อใหเปนไปตามวัตถุประสงคของการศึกษาในระดับอุดมศึกษา ทักษะที่จําเปนตอการเรียนรูที่มี

คุณภาพ ไดแก 
- ความสามารถในการคนควาหาความรูดวยตัวเองโดยผูเรียนตองมีทักษะดานการทํางานวิจัย

ความสามารถในการวิเคราะหและสังเคราะหขอมูลที่คนความาได นอกจากนี้ ผูเรียนตองรูและสามารถเลือกใช
กลยุทธในการเรียนไดอยางเหมาะสม 

- ความสามารถในการคงความรูไวใชในระยะยาวมีกลยุทธในการเรียนที่เนนการสรางความหมาย
มากกวาการทองจํา 

- ความสามารถในการเชื่อมโยงความสัมพันธระหวางความรูเกาและความรูใหมเขาดวยกันการเรียนรูที่
หมายถึง ความสามารถในการรวบรวมขอมูลจากแหลงตางๆ เขาดวยกันได 

- ความสามารถในการสรางองคความรูใหมผูเรียนที่มีคุณภาพจะตองรูเทาทันผูอื่นและสามารถ
เชื่อมโยงความรูและประสบการณของตนอันจะนําไปสูการสรางองคความรูใหม 

- ความสามารถในการประยุกตใชความรูเพื่อแกปญหาตางๆ 
- ความสามารถในการถายทอดความรูใหแกผูอื่น ผู เรียนที่มีคุณภาพสามารถสรางและพิสูจน

แนวความคิดและการกระทําของตนดวยวิธีการที่ชัดเจน 
- ความกระตือรือรนในการหาความรูเพิ่มเติม ผูเรียนที่มีคุณภาพเปนผูใฝรูตลอดชีวิต (Lifelong 

Learners) ปจจัยสําคัญในการสรางผูเรียนที่มีคุณภาพ 

- การเรียนรูที่มีคุณภาพจะเกิดไดเมื่อผูเรียนมีความพรอม ทั้งดานสติปญญาและอารมณเพื่อใหบรรลุ
วัตถุประสงคของการเรยีน 

- การเรียนรูที่มีคุณภาพจะเกิดไดเมือ่ผูเรียนมีจุดมุงหมายในการเรียน 
- การเรียนรูที่มีคุณภาพจะเกิดไดเมื่อผูเรียนสามารถประสานความรูเกาและใหมเขาดวยกัน 
- การเรียนรูที่มีคุณภาพจะเกิดไดเมื่อผูเรียนเรียนรูอยางกระตือรือรน 
- การเรียนรูที่มีคุณภาพจะเกิดไดเมื่อผูเรียนอยูในสภาพแวดลอมที่เอื้อตอการเรียนรูการเลือกใช 

กลยุทธในการเรียนและการสอนขึ้นอยูกับสถานการณ หลักสูตรควรพิจารณาเลือกใชกลยุทธการเรียนและ 
การสอนที่เหมาะสม 
 

2.5 การประเมินผูเรียน 

เกณฑคุณภาพที่ 5 

1. การประเมินครอบคลุมถึง 

การรับเขานักศึกษาใหม 

การประเมินผูเรียนอยางตอเนื่องระหวางการศึกษา 

 การสอบกอนสําเร็จการศึกษา 
2. ในการสนับสนุนใหเกิดความสอดคลองเชิงโครงสราง ควรใชวิธีการประเมินผลที่หลากหลายที่

สอดคลองกับผลการเรียนรูที่คาดหวัง การประเมินควรวัดผลสัมฤทธิ์ของผลการเรียนรูทั้งหมดที่ปรากฏอยูใน 
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ผลการเรียนที่คาดหวังของหลักสูตรและรายวิชาวิธีการและเกณฑที่ใชในการประเมินควรมีการกําหนดลวงหนา 
เพื่อวัตถุประสงคในการประเมินผลวินิจฉัย การประเมินผลระหวางเรียน และการประเมินผลสรุป 

3. การประเมินผูเรียน รวมถึงชวงเวลาการประเมิน วิธีการประเมิน การกําหนดเกณฑประเมิน  
การกระจายน้ําหนักการประเมิน ไปจนถึงเกณฑการใหคะแนนและการตัดเกรด ควรทําใหชัดเจนและสื่อความ
ที่เก่ียวของได 

4. กําหนดมาตรฐานที่ใชในแผนการประเมินอยางชัดเจนและสอดคลองกับหลักสูตร 
5. นํากระบวนการและวิธีการประเมินมาใช เพื่อเปนการยืนยัน การประเมินผู เรียนมีความ

สมเหตุสมผล นาเชื่อถือ และดําเนินการโดยเที่ยงธรรม 
6. ควรระบุความเชื่อมั่นและความเที่ยงตรงของวิธีการประเมินระบุเปนลายลักษณอักษรและม ี

การตรวจสอบอยางสม่ําเสมอ และนําไปใชทดสอบและพัฒนาแนวทางประเมินใหมๆ ได รวมทั้งมีการพัฒนา
วิธีการประเมินผลแบบใหมๆ และนําไปใชในการทดสอบเปดเผยใหผูเรียนรับรูถึงสิทธิ์เกี่ยวกับกระบวนการ 
อทุธรณ 
 
เกณฑคุณภาพที่ 5 – เกณฑยอย 

5 การประเมินผูเรียน 1 2 3 4 5 6 7 
5.1 การประเมินผูเรียนมีความสอดคลองโครงสรางกับผลสัมฤทธิ์ของผลการ

เรียนรูที่คาดหวัง [1, 2] 
       

5.2 การประเมินผู เรียน รวมถึ งชวงเวลาการประเมิน  วิธีการประเมิน  
การกําหนดเกณฑประเมิน การกระจายน้ําหนักการประเมิน ไปจนถึงเกณฑ
การใหคะแนนและการตัดเกรด มีความชัดเจนและสื่อสารใหผูเรียนรับทราบ 
[4, 5] 

       

5.3 เกณฑการใหคะแนนและแผนการใหคะแนนถูกใชในการประเมินเพื่อยืนยัน
ความเที่ยงตรง ความเชื่อมั่นและความโปรงใสในการประเมินผูเรียน [6, 7] 

       

5.4 มีการใหขอมูลปอนกลับเกี่ยวกับการประเมินผูเรียนที่เหมาะสมแกเวลาและ
ชวยพัฒนาการเรียนรู [3] 

       

5.5 ผูเรียนรับรูถึงสิทธิ์เกี่ยวกับกระบวนการอทุธรณ [8]        

ระดับคะแนนในภาพรวม (Overall opinion)        

คําอธิบาย 
การประเมินผูเรียนถือเปนองคประกอบที่สําคัญที่สุดอันหนึ่งของการศึกษาในระดับอุดมศึกษา ผลของ

การประเมินสงผลโดยตรงตออาชีพในอนาคตของผูเรียน ดังนั้นจึงตองดําเนินการอยางเชี่ยวชาญและคํานึงถึง
องคความรูทั้งหลายที่มีอยูในขั้นตอนการทดสอบการประเมินยังใหขอมูลที่เปนประโยชนแกสถาบันทั้งใน 
ดานประสิทธิภาพการสอนและการสนับสนุนผูเรียน การประเมินผูเรียนควรจะตอง 

 ไดรับการออกแบบใหวัดความสําเร็จตามผลการเรียนรูที่คาดหวัง 

 สอดคลองกับวัตถุประสงค ในการประเมินผลวินิจฉัย การประเมินผลระหวางเรียนและ 
การประเมินผลสรุป รวมทั้งมีเกณฑในการตัดเกรดและใหคะแนนที่ชัดเจนเปนลายลักษณอักษร 

 ดําเนินการโดยบุคคลที่เขาใจบทบาทของการประเมินความกาวหนาของผูเรียนที่มีตอสัมฤทธิ์ผล
ทางดานความรูและทักษะที่เกี่ยวของกับคุณสมบัติที่กําหนดไว ถาเปนไปไดการประเมินไมควรประเมินโดย 
ผูประเมินเพียงคนเดียว 
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 พิจารณาถึงผลลัพธตางๆ ที่เปนไปไดจากเกณฑการสอบ 

 กําหนดกฎเกณฑท่ีชัดเจน ครอบคลุมถึงการขาดเรียน การปวย และเหตุที่สมควรลดหยอนผอนโทษ
ของผูเรียน 

 ยืนยันวาการประเมินมีการจัดการอยางรอบคอบและรัดกุมตามขั้นตอนท่ีสถาบันกําหนด 

 อยูภายใตการบริหารตรวจสอบเพ่ือยืนยันประสิทธิภาพของขั้นตอน 

 แจงขอมูลแกผูเรียนถึงการประเมินที่ใชในหลักสูตรของตน วามีการทดสอบอะไรหรืออยูภายใต
เงื่อนไขการประเมินแบบใด การประเมินคาดหวังอะไร รวมถึงเกณฑท่ีใชในการประเมินสมรรถนะของผูเรียน 
 

2.6 คุณภาพบุคลากรสายวิชาการ 

เกณฑคุณภาพที่ 6 

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

2. มีการตรวจสอบและติดตามอัตราสวนบุคลากรสายวิชาการตอจํานวนนักศึกษาและภาระงานที่
ไดรับเพ่ือพัฒนาคุณภาพดานการศึกษา วิจัย และบริการวิชาการ 

3. มีการระบุและประเมินความสามารถของบุคลากรสายวิชาการ บุคลากรที่มีความสามารถจะตองมี
คุณสมบัติดังนี ้

 ออกแบบและจัดกระบวนการเรียนการสอนท่ีสอดคลองกับหลักสูตร 

 นํากระบวนการเรียนการสอนที่หลากหลายมาใช และเลือกวิธีการประเมินที่เหมาะสมให
บรรลุผลการเรียนรูที่คาดหวัง 

 พัฒนาและใชสื่อประกอบการเรียนการสอนไดหลากหลาย 

 ตรวจสอบและประเมินความกาวหนาดานการสอนและรายวิชาที่ตนเองสอนได 

 มีการใหขอมูลปอนกลับเกี่ยวกับการสอนของตนเอง 

 มีการทําวิจัยและจัดหาบริการที่เปนประโยชนแกผูมีสวนไดเสีย 
4. การสรรหาและการเลื่อนตําแหนงบุคลากรสายวิชาการยึดตามระบบคุณธรรม โดยพิจารณาจาก 

การสอน การทําวิจัย และการบริการวิชาการ 
5. การกําหนดบทบาทและความสัมพันธของบุคลากรสายวิชาการชัดเจนและเปนที่เขาใจตรงกัน 
6. มีการมอบหมายงานที่เหมาะสมกับความรูความสามารถ ประสบการณและความเชี่ยวชาญ 
7. บุคลากรสายวิชาการทุกคนตองรับผิดชอบตอมหาวิทยาลัยและผูมีสวนไดเสียขององคกร  

โดยคํานึงถึงเสรีภาพทางวิชาการและจรรยาบรรณดานวิชาชีพ 

8. มีการวินิจฉัยความตองการในการฝกอบรมและพัฒนาของบุคลากรสายวิชาการอยางเปนระบบ 
และนําไปจัดการฝกอบรมที่เหมาะสมรวมถึงกิจกรรมที่พัฒนาตนเองเพื่อตอบสนองตอความตองการของ
บุคลากร 

9. มีการนําการบริหารผลการปฏิบัติงานรวมถึงการใหรางวัลและการยอมรับมาใชเพื่อกระตุนและ
สนับสนุนการเรียนการสอน การวิจัยและการบริการวิชาการ 
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10. มีการตรวจสอบ ประเมินและเปรียบเทียบประเภทและจํานวนงานวิจัยกับเกณฑมาตรฐานที่ไดรับ
การยอมรับเพื่อการพัฒนา 

 
เกณฑคุณภาพที่ 6 – เกณฑยอย 

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

การปรับวิธีการจัดสรรบุคลากรเขาสูตําแหนง การสิ้นสุดตําแหนง และ
แผนการเกษียณ)ตอบสนองตอความตองการดานการศึกษา การวิจัย และ
การบริการวิชาการ [1] 

       

6.2 มีการเปรียบเทียบอัตราสวนบุคลากรสายวิชาการตอจํานวนนักศึกษาและ
ภาระงานกับเกณฑมาตรฐาน และติดตามตรวจสอบขอมูลเพื่อพัฒนา
คุณภาพดานการศึกษา การวิจัยและการบริการวิชาการ [2] 

       

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

       

6.4 มีการวินิจฉัยและประเมินความสามารถของบุคลากรสายวิชาการ [3]        

6.5 ความตองการในการฝกอบรมและพัฒนาตนเองของบุคลากรสายวิชาการถูก
วินิจฉัยและนําไปจัดกิจกรรมเพื่อตอบสนองตอความตองการของบุคลากร 
[8] 

       

6.6 การบริหารผลการปฏิบัติงานรวมถึงการใหรางวัลและการยอมรับถูกนํามาใช
เพื่อกระตุนและสนับสนุนการเรียนการสอน การวิจัยและการบริการวิชาการ 
[9] 

       

6.7 มีการตรวจสอบ ประเมินและเปรียบเทียบประเภทและจํานวนงานวิจัยกับ
เกณฑมาตรฐานที่ไดรับการยอมรับเพื่อการพัฒนา [10] 

       

ระดับคะแนนในภาพรวม (Overall opinion)        

คําอธิบาย 
บุคลากรสายวิชาการถือวาเปนทรัพยากรการศึกษาที่สําคัญที่สุดสําหรับผูเรียน บุคคลเหลานี้ตองมี

ความรู ความเขาใจในศาสตรที่ตนเองสอน มีทักษะและประสบการณที่จะถายทอดความรูแกผูเรียนในขอบเขต
บริบทการสอนของตนไดอยางมีประสิทธิภาพ และสามารถนําผลการประเมินการสอนมาปรับปรุงพัฒนา 
การสอนไดอยางตอเนื่องคุณภาพของสถาบันไมเพียงแตขึ้นอยูกับคุณภาพของหลักสูตรเทานั้น แตยังขึ้นอยูกับ
คุณภาพบุคลากรสายวิชาการอีกดวย คุณภาพบุคลากรสายวิชาการขึ้นอยูกับคุณวุฒิการศึกษาความเขาใจ 
ความชํานาญ ความเชี่ยวชาญในศาสตรที่สอน ประสบการณ ทักษะการสอนรวมถึงจรรยาบรรณที่มีตอวิชาชีพ 
บุคลากรสายวิชาการครอบคลุมถึงอาจารยที่สอนเต็มเวลาและนอกเวลา และผูบรรยายพิเศษ นอกจากคุณภาพ
ของบุคลากรสายวิชาการแลวสถาบันตองกําหนดปริมาณบุคลากรสายวิชาการใหเหมาะสมกับความตองการ
ของผูเรียนและสถาบัน โดยกําหนดขนาดของบุคลากรสายวิชาการใชคาหนวยนับภาระงาน (Full–Time 
Equivalent(FTE)) และอัตราสวนบุคลากรสายวิชาการตอจํานวนนักศึกษา 
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หนวยนับภาระงาน (Full– Time Equivalent (FTE) 

ในการคํานวณ หนวยนับภาระงานบุคลากรสายวิชาการ (FTE) สถาบันควรกําหนดภาระการเรียน
นักศึกษาเต็มเวลา และภาระการสอนของบุคลากรคณะที่รวมถึง ภาระการเรียนนักศึกษานอกเวลา และภาระ
การสอนบุคลากรของคณะตอนักศึกษานอกเวลาเปนจํานวนรอยละของภาระการสอนเต็มเวลาของบุคลากร
สายวิชาการมีหลายวิธีในการคํานวณคา FTE (หนวยนับภาระงาน) และสถาบันควรกําหนดวิธีการตัวแปร และ
ขอสมมติฐานที่จะใช วิธีหนึ่งในการคํานวณคา FTE (หนวยนับภาระงาน) คือ ยึดตนทุนดานเวลา เชน  
ถา 1 FTE เทากับ 40 ชั่วโมงตอสัปดาห (จางงานเต็มเวลา) ดังนั้น FTE ของบุคลากรสายวิชาการที่มีภาระงาน
สอน 8 ชั่วโมงตอสัปดาหจะเปน 0.2 (8 หารดวย 40) วิธีการที่ยึดหลักการตนทุนดานเวลา สามารถนํามาใช
คํานวณคา FTE (หนวยนับภาระการเรียน) ของนักศึกษาไดอีกดวย เชน ถา 1 FTE ที่นักศึกษาตองเขาชั้นเรียน
เทากับ 20 ชั่วโมงตอสัปดาห ดังนั้น คาหนวยนับภาระการเรียน FTE ของนักศึกษาภาคสมทบ 10 ชั่วโมง 
ในชั้นเรียนตอสัปดาหจะเปน 0.5 (10 หารดวย 20)วิธีการอื่นในการคํานวณคา FTE คือ ยึดภาระงานสอน เชน  
ถาภาระการสอนภาคปกติเต็มเวลาของบุคลากรสายวิชาการ คือ 4 วิชาตอภาคการศึกษา ดังนั้น แตละวิชาม ี
คา 0.25 FTE (หนวยนับภาระงาน) ถาบุคลากรสายวิชาการไดรับมอบหมาย 2 วิชาตอภาคการศึกษา ดังนั้น 
คา FTE(หนวยนับภาระงาน) จะเปน 0.5 (2 คูณ 0.25 FTE) ในทํานองเดียวกันภาระการเรียนของนักศึกษา
สามารถใชการคํานวนคา FTE (หนวยนับภาระการเรียน) ของนักศึกษาได เชน ถา 1 FTE (หนวยนับภาระ 
การเรียน) ที่นักศึกษาตองเรียน คือ 24 หนวยกิตตอภาคการศึกษา ดังนั้น คา FTE (หนวยนับภาระการเรียน)
ของนักศึกษาที่เรียน 18 หนวยกิตตอภาคการศึกษา จะเปน 0.75 (18 หารดวย 24) 

 
ตารางที่ 4.2 ระบุตัวเลขบุคลากรสายวิชาการและคา FTE (หนวยนับภาระงาน) ใน 5 ปการศึกษาที่ผานมา 

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 (หนวยนับภาระการเรียน) นักศึกษาที่ ลงทะเบียน จุดมุ งหมายเพื่ อใชคิดจํานวนเวลาที่ ใช ใน 
การติดตอและสนับสนุนดานวิชาการแกนักศึกษาที่สถาบันคาดวาควรไดรับระบุอัตราสวนบุคลากรตอจํานวน
นักศึกษาใน 5 ปการศึกษาที่ผานมาตามตารางที4่.3 
ตารางที ่4.3 อัตราสวนบุคลากรตอจํานวนนักศึกษา (ระบุวิธีการที่ใชคํานวณคา FTE- หนวยนับภาระการเรียน
ของนักศึกษา) 
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ปการศึกษา 
รวมคา FTE (หนวยนับ

ภาระงาน) ของบุคลากร
สายวิชาการ 

รวมคา FTE (หนวยนับ

ภาระการเรียน) ของ
นักศึกษา 

อัตราสวนบุคลากรตอ 
จํานวนนักศึกษา 

    
    
    
    

ผลงานวิจัย 
การวิจัยคือผลผลิตสําคัญจากบุคลากรสายวิชาการ ประเภทตางๆ ของงานวิจัย (เชน ผลงานตีพิมพ 

งานที่ปรึกษา โครงงาน เงินสนับสนุน เปนตน) ที่ลุลวงโดยบุคลากรสายวิชาการควรตอบสนองความตองการ
ของผูมีสวนไดเสีย บอกขอมูลประเภทและจํานวนของการเผยแพรงานวิจัยใน 5 ปการศึกษาที่ผานมา 
ตามตารางที่ 4.4 

 
ตารางที4่.4 ประเภทและจํานวนของการเผยแพรงานวิจัย 

ปการศึกษา 
ประเภทผลงานตีพิมพ 

รวม 
ตัวเลขผลงาน

ตีพิมพตอบุคลากร
สายวิชาการ 

ในสถาบัน ระดับชาติ ระดับภูมิภาค 
ระดับ 

นานาชาต ิ

       
       
       
       
       

 

2.7 คุณภาพบุคลากรสายสนับสนุน 

เกณฑคุณภาพที่ 7 

1. มีการดําเนินการวางแผนระยะสั้นและระยะยาวในการแตงตั้งบุคลากรสายสนับสนุนหรือ 
การวางแผนความตองการหองสมุด หองปฏิบัติการ สิ่งอํานวยความสะดวกดานเทคโนโลยีสารสนเทศ และงาน
บริการนักศึกษาเพื่อสรางความมั่นใจวาคุณภาพและจํานวนบุคลากรสายสนับสนุนบรรลุตามความตองการทาง
วิชาการ งานวิจัย และการบริการวิชาการ 

2. มีการกําหนดและการแจงขอมูลการสรรหาบุคลากร และเกณฑการคัดเลือกในการแตงตั้ง  
การมอบหมายงาน และการเลื่อนขั้นบุคลากรสายสนับสนุน โดยกําหนดบทบาทหนาที่ไวชัดเจน และแบง
หนาที่ความรับผิดชอบตามความเหมาะสมคุณสมบัติ และประสบการณ 

3. มีการวินิจฉัยและการประเมินความสามารถของบุคลากรสายสนับสนุนเพื่อสรางความมั่นใจวา
ความสามารถของบุคลากรเหลานั้นเปนไปตามขอกําหนด และการใหบริการนั้นตอบสนองความตองการของ 
ผูมีสวนไดสวนเสีย 

4. มีการวินิจฉัยความตองการในการฝกอบรมและพัฒนาอยางมีระบบใหแกบุคลากรสายสนับสนุน 
และมีการดําเนินกิจกรรมการฝกอบรมและกิจกรรมเพื่อการพัฒนาที่ตอบสนองความจําเปน 
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5. มีการบริหารผลการปฏิบัติงานรวมถึงการตอบแทนและการยอมรับ เพื่อผลักดันและสนับสนุน  
การเรียนการสอน การวิจัย และการบริการวิชาการ 

เกณฑคุณภาพที่ 7 –เกณฑยอย 

7 คุณภาพบุคลากรสายสนับสนนุ 1 2 3 4 5 6 7 
7.1 มีการดํ า เนินการวางแผนแต งตั้ งบุ คลากรสายสนับสนุ นห องสมุ ด 

หองปฏิบัติการ สิ่งอํานวยความสะดวกดานเทคโนโลยีสารสนเทศและงาน
บริการนักศึกษาเพื่อตอบสนองความตองการทางการศึกษา งานวิจัย และ
การบริการวิชาการ [1] 

       

7.2 มีการกําหนดและการแจงขอมูลการสรรหาบุคลากร และเกณฑการคัดเลือก
ในการแตงตั้ง การมอบหมายงาน และการเลื่อนขั้นบุคลากรสายสนับสนุน 
[2] 

       

7.3 มีการวินิจฉัยและประเมินความสามารถของบุคลากรสายสนับสนุน [3]        

7.4 มีการวินิจฉัยความตองการการฝกอบรมและพัฒนาตนเองของบุคลากร 
สายสนับสนุน และดําเนินกิจกรรมเพื่อตอบสนองความตองการนั้น [4] 

       

7.5 มีการบริหารผลการปฏิบัติงานรวมถึงการตอบแทนและการเห็นคุณคา  
การยอมรับ เพื่อกระตุนและสนับสนุนการเรียนการสอน การวิจัย และ 
การบริการวิชาการ [5] 

       

ระดับคะแนนในภาพรวม (Overall opinion)        

คําอธิบาย 
คุณภาพหลักสูตรสวนใหญขึ้นอยูกับปฏิสัมพันธระหวางบุคลากรและนักศึกษา อยางไรก็ตามบุคลากร

สายวิชาการไมสามารถปฏิบัติงานไดดีหากปราศจากคุณภาพการใหบริการที่จัดสรรโดยบุคลากรสายสนับสนุน 
ซึ่งบุคลากรสายสนับสนุนเหลานี้ คือ บุคลากรที่บริหารจัดการหองสมุด หองปฏิบัติการ ทรัพยากรคอมพิวเตอร 
และงานบริการนักศึกษาใชตารางที่ 4.5 เพื่อกําหนดจํานวนบุคลากรสายสนับสนุนที่มีในระยะ 5 ปการศึกษา
ลาสุด 
ตารางที่ 4.5 จํานวนบุคลากรสายสนับสนุน (ระบุวันที่อางอิง) 

บุคลากรสายสนบัสนนุ 

ระดับการศึกษาสูงสุดที่สําเร็จ 
จํานวนทั้งหมด มัธยมศึกษา

ตอนปลาย 
ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก 

บุคลากรหองสมุด      
บุคลากรหองปฏิบัติการ      
บุ คลากรด าน เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

     

บุคลากรดานงานบริหารงาน
บุคคล 

     

บุคลากรด านงานบริการ
นักศึกษา (ระบุประเภทงาน
บริการ) 

     

จํานวนทั้งหมด      
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2.8 คณุภาพผูเรียน (Student Quality) 

เกณฑคุณภาพที่ 8 

1. มีการกําหนด การสื่อสาร และการประกาศนโยบายการรับนักศึกษาเขาเรียนและเกณฑการรับ
นักศึกษาเขาศึกษาในหลักสูตรอยางชัดเจนและเปนปจจุบัน 

2. มีการกําหนดและการประเมินกระบวนการและเกณฑการคัดเลือกนักศึกษา 
3. มีระบบติดตามความกาวหนา ผลการศึกษา และภาระการเรียนของนักศึกษาที่เพียงพอ โดยม ี

การบันทึก การติดตามความกาวหนา ผลการศึกษา และภาระการเรียนของนักศึกษาไวอยางเปนระบบ โดยมี
การใหขอมูลปอนกลับแกนักศึกษาและดําเนินการแกไขขอบกพรองหากจําเปน 

4. มีการจัดการใหคําแนะนําทางวิชาการ กิจกรรมเสริมหลักสูตร การแขงขันของนักศึกษา และ 
การบริการสนับสนุนนักศึกษาดานตางๆ เพื่อปรับปรุงการเรียนและความรู ทักษะและความสามารถใน 
การทํางาน 

5. การสรางสภาพแวดลอมการเรียนรูเพื่อสนับสนุนผลสําเร็จของคุณภาพการเรียนรูของนักศึกษานั้น 
ทางสถาบันควรจัดเตรียมสภาพแวดลอมทางกายภาพ สังคม และจิตใจที่สามารถสรางเสริมการเรียนการสอน 
การวิจัย รวมถึงสุขสภาวะสวนบุคคลดวย 
 
เกณฑคุณภาพที่ 8 –เกณฑยอย 

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

เขาเรียนและเกณฑการรับนักศึกษาเขาศึกษาในหลักสูตรอยางชัดเจนและ
เปนปจจุบัน[1] 

       

8.2 มีการกําหนดและการประเมินกระบวนการและเกณฑในการคัดเลือก
นักศึกษา [2] 

       

8.3 มีระบบในการติดตามความกาวหนา ผลการศึกษาและภาระการเรียนของ
นักศึกษาที่เพียงพอ [3] 

       

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

       

8.5 มีสภาพแวดลอมทางกายภาพ สังคมและจิตใจท่ีสรางเสริมการเรียนการสอน 
และการวิจัย รวมถึงสุขภาวะสวนบุคคล [5] 

       

ระดับคะแนนในภาพรวม (Overall opinion)        

คําอธิบาย 
คุณภาพของบัณฑิตขึ้นอยูกับคุณภาพของนักศึกษาที่รับเขาเรียน นั่นหมายความวาคุณภาพนักศึกษาที่

รับเขามานั้นเปนสิ่งสําคัญการรับนักศึกษา 
- สรุปรายละเอียดนักศึกษาชั้นปที่ 1 ที่รับเขาในตารางที่ 4.6 
- สรุปจํานวนนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนในหลักสูตรทั้งหมดตามตารางท่ี 4.7 
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ตารางที่ 4.6 การรับนักศึกษาชั้นปที่ 1 (5 ปการศึกษาลาสุด) 

ปการศึกษา 
ผูสมัคร 

จํานวนที่สมัครเรียน จํานวนที่ประกาศรับ 
จํานวนที่รับเขา/จํานวนที่

ลงทะเบียน 

    
    
    
 

ตารางที่ 4.7 จํานวนนักศึกษาทั้งหมด (5 ปการศึกษาลาสุด) 

ปการศึกษา 
นักศึกษา 

ชั้นปที่ 1 ชั้นปที่ 2 ชั้นปที่ 3 ชั้นปที่ 4 >ชั้นปที่ 4 รวม 

       
       
       
       
       
 

2.9 สิ่งอํานวยความสะดวกตางๆ และโครงสรางพื้นฐาน 

เกณฑคุณภาพที่ 9 

1. มีทรัพยากรกายภาพที่ใชดําเนินการหลักสูตรรวมทั้งเครื่องมือ วัสดุและเทคโนโลยีสารสนเทศตางๆ 
เพียงพอ 

2. มีเครื่องมือทันสมัย พรอมใชและมีประสิทธิภาพในการใชประโยชน 
3. มีการคัดสรร กลั่นกรอง และใชทรัพยากรการเรียนกับวัตถุประสงคของหลักสูตรที่ศึกษาได

เหมาะสม 
4. มีการติดตั้งหองสมุดดิจิตอลเพ่ือปรับขอมูลและเทคโนโลยีสารสนเทศใหทันสมัยกาวหนา 
5. มีการติดตั้งระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อตอบสนองความตองการของบุคลากรและนักศึกษา 
6. สถาบันจัดเตรียมเครื่องคอมพิวเตอรและโครงสรางเครือขายที่สามารถเขาถึงไดในพื้นที่ ใน

มหาวิทยาลัย โดยสามารถใชประโยชนทางเทคโนโลยีสารสนเทศสําหรับการเรียนการสอน การทําวิจัย  
การบริการวิชาการ และการบริหารงานได 

7. มีการกําหนดและดําเนินการมาตราฐานดานสิ่งแวดลอม สุขภาพ และความปลอดภัยรวมถึง 
การไดรับสิทธิ์หรือโอกาสในการเขาถึงใหแกผูที่มีความจําเปนพิเศษ 

 
เกณฑคุณภาพที่ 9 – เกณฑยอย 

9 สิ่งอํานวยความสะดวก และโครงสรางพื้นฐาน 1 2 3 4 5 6 7 
9.1 มีสิ่งอํานวยความสะดวกที่ใชในการเรียนการสอนและอุปกรณ (หองบรรยาย 

หองเรียน หองทําโครงการ ฯลฯ)เพียงพอ และทันสมัยเพื่อสงเสริมการศึกษา
และการทําวิจัย [1] 
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9 สิ่งอํานวยความสะดวก และโครงสรางพื้นฐาน 1 2 3 4 5 6 7 
9.2 มีทรัพยากรตางๆ ที่ใชในหองสมุดเพียงพอและทันสมัยเพื่อสงเสริมการเรียน 

การสอน และการวิจัย [3,4] 
       

9.3 มีหองปฏิบัติการและอุปกรณเพียงพอและทันสมัยเพื่อสงเสริมการเรียน 
การสอน และการวิจัย [1,2] 

       

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

       

9.5 มีการกําหนดและดําเนินการตามมาตรฐานดานสิ่งแวดลอมสุขภาพและความ
ปลอดภัยและการไดรับสิทธิ์หรือโอกาสในการเขาถึงใหแกผูที่มีความจําเปน
พิเศษ [7] 

       

ระดับคะแนนในภาพรวม (Overall opinion)        

คําอธิบาย 
ขอกําหนดเรื่องสิ่งอํานวยความสะดวกและโครงสรางพื้นฐานนั้นควรสอดคลองกับวัตถุประสงคของ

หลักสูตร นอกจากนี้สิ่งอํานวยความสะดวกตางๆ ควรเชื่อมโยงกับกระบวนการเรียนการสอน เชน การเรียน
การสอนควรจัดใหอยูในกรอบของความยืดหยุนหากจัดการเรียนการสอนสําหรับกลุมเล็ก ควรจัดสรร
ทรัพยากรการเรียน เชน เครื่องคอมพิวเตอรชองทางการเขาถึงระบบการเรียนผานสื่ออิเล็กทรอนิกส 
ทรัพยากรหองสมุด ฯลฯ ใหเพียงพอเพ่ือตอบสนองความตองการของผูเรียนและบุคลากร 

 
2.10 การสงเสริมคุณภาพการศึกษา 

เกณฑคุณภาพที่ 10 

1. หลักสูตรไดรับการพัฒนาจากคําแนะนําและขอมูลปอนกลับจากบุคลากรสายวิชาการ นักศึกษา 
ศิษยเกา และผูมีสวนไดสวนเสียจากภาคอุตสาหกรรม รัฐบาลและองคกรวิชาชีพตางๆ 

2. มีกระบวนการออกแบบและกระบวนการพัฒนาหลักสูตรรวมถึงทบทวนและประเมินหลักสูตรเปน
ระยะๆ เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพและประสิทธิผลใหดีขึ้น 

3. มีการทบทวนและประเมินกระบวนการเรียนการสอนและการวัดผลประเมินผลนักศึกษาอยาง
ตอเนื่องเพ่ือสรางความมั่นใจวากระบวนการเหลานั้นสอดคลองและเปนไปตามผลการเรียนรูที่คาดหวัง 

4. ใชผลผลิตที่ไดจากงานวิจัยมาสงเสริมการเรียนการสอน 
5. มีการประเมินและการปรับปรุงคุณภาพงานบริการสนับสนุนและสิ่งอํานวยความสะดวกตางๆ 

(หองสมุด หองปฏิบัติการ สิ่งอํานวยความสะดวกดานสารสนเทศและงานบริการนักศึกษา) 
6. มีระบบและกลไกในการรวบรวมขอมูลตางๆ ที่ไดรับรวมถึงขอมูลปอนกลับจากบุคลากร นักศึกษา 

ศิษยเกา และผูใชบัณฑิต เพื่อนํามาประเมินและปรับปรุงคุณภาพงาน 

 
เกณฑคุณภาพที่ 10 –เกณฑยอย 

10 การยกระดับคุณภาพ 1 2 3 4 5 6 7 
10.1 ใชความตองการและขอมูลปอนกลับจากผูมีสวนไดสวนเสียเปนขอมูลใน 

การออกแบบและการพัฒนาหลักสูตร[1] 
       

10.2 สรางกระบวนการออกแบบและพัฒนาหลักสูตร และดําเนินการประเมินและ        
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10 การยกระดับคุณภาพ 1 2 3 4 5 6 7 
ปรับปรุงใหดีขึ้น [2] 

10.3 มีการทบทวน ประเมินกระบวนการเรียนการสอนและการวัดผลประเมินผล
นักศึกษาอยางตอเนื่องเพื่อยืนยันความสอดคลองและความเหมาะสมตามที่
กําหนดไว [3] 

       

10.4 ใชผลผลิตที่ไดจากงานวิจัยมาปรับปรุงการเรียนและการสอนใหดีขึ้น [4]        

10.5 มีการประเมินและการปรับปรุ งคุณ ภาพงานบริการและสิ่ งอํ านวย 
ความสะดวกตางๆ (หองสมุด หองปฏิบัติการสิ่ งอํานวยความสะดวก 
ดานสารสนเทศ และงานบริการนักศึกษา) [5] 

       

10.6 มีการประเมินและปรบัปรุงระบบและกลไกการรบัขอมูลปอนกลับเพื่อรวบรวม
ขอมูลที่ไดรับและขอมูลปอนกลับจากบุคลากร นักศึกษา ศิษยเกา และผูใช
บัณฑิตอยางเปนระบบ [6] 

       

ระดับคะแนนในภาพรวม (Overall opinion)        

คําอธิบาย 
การสงเสริมคุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษา หมายถึง การปรับปรุง 

ความรู ทักษะ และทัศนคติหรือสมรรถนะของนักศึกษา 

สภาพแวดลอมทางการเรียนและโอกาสของนักศึกษา รวมทั้ง 

คุณภาพของสถาบันหรือหลักสูตร 
การสงเสริมคุณภาพถือเปนการเริ่มตนวางแผนการดําเนินงานโดยมีวัตถุประสงคเพื่อการประกัน

คุณภาพและการปรับปรุง ซึ่งมีการแสวงหาวิธีการปรับปรุงและหาวิธีปฏิบัติที่เปนเลิศ 
มีการสรางและการรักษาความมั่นใจและความเชื่อถือแกนักศึกษาและผูมีสวนไดสวนเสียใน

ระดับอุดมศึกษาผานการประกันคุณภาพที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลและกิจกรรมเสริมที่ทําใหมั่นใจวา
หลักสูตรนั้นไดรับการออกแบบที่ดี  มีการกํากับดูแลและการตรวจสอบเปนประจําเพื่ อรับประกัน 
ความสอดคลองและคุณภาพที่ใช 

การประกันคุณภาพและการปรับปรุงหลักสูตรตามความคาดหวัง รวมถึง 
- การกําหนดผลการเรียนรูที่คาดหวัง 
- การออกแบบและกระบวนการพัฒนาหลักสูตร 
- กระบวนการเรียนการสอนและการวัดผลประเมินผลนักศึกษา 
- ทรัพยากรสนับสนุน สิ่งอํานวยความสะดวก และบริการตางๆ 
- การประยุกตใชงานวิจัย และ 
- กลไกการรับขอมูลปอนกลับจากผูมีสวนไดสวนเสีย 

 

2.11 ผลผลิต 

เกณฑคุณภาพที่ 11 

1. มีการกําหนด ติดตามและเทียบเคียงคุณภาพของผูสําเร็จการศึกษา (เชน อัตราการสําเร็จการศึกษา 
อัตราของการออกกลางคัน ระยะเวลาโดยเฉลี่ยในการเรียนจบการศึกษา การมีงานทํา ฯลฯ) นอกจากนั้น
หลักสูตรควรบรรลุตามผลการเรียนรูที่คาดหวัง (expected learning outcomes) ที่ตั้งไว และสนองตอ 
ความพึงพอใจของผูมีสวนไดสวนเสีย (stakeholders) 
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2. มีการกําหนด ตดิตามและเทียบเคียงสมรรถนะในการทํางานวิจัยของนักศึกษาและงานวิจัยเหลานั้น
ตองตรงตามความตองการของผูมีสวนไดสวนเสีย 

3. มีการกําหนด ติดตามและเทียบเคียงระดับความพึงพอใจของบุคลากร นักศึกษาศิษยเกา  
นายจาง ฯลฯ ที่มีตอคุณภาพของหลักสูตรและบัณฑิต และกลุมคนเหลานี้มีความพึงพอใจตอคุณภาพของ
หลักสูตรและบัณฑิต 

 
เกณฑคุณภาพที่ 11 –เกณฑยอย 

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

การออกกลางคันเพื่อใชในการปรับปรุง [6] 
       

11.2 มีการกําหนด ติดตามและเทียบเคียงระยะเวลาโดยเฉลี่ยในการเรียนจบ
การศึกษาเพื่อใชในการปรับปรุง 

       

11.3 การกําหนด ติดตามและเทียบเคียงการไดงานทําของบัณฑิตเพื่อใชใน 
การปรับปรุง 

       

11.4 การกําหนด ติดตามและเทียบเคียงประเภทและปริมาณของการทําวิจัยของ
นักศึกษาเพื่อใชในการปรับปรุง 

       

11.5 การกําหนด ติดตามและเทียบเคียงระดับความพึงพอใจของผูมีสวนได 
สวนเสียเพื่อใชในการปรับปรุง 

       

ระดับคะแนนในภาพรวม (Overall opinion)        

คําอธิบาย 
ในการประเมินระบบการประกันคุณภาพนั้น สถาบันการศึกษาไมเพียงแตประเมินคุณภาพของ

กระบวนการเทานั้นตองประเมินคุณภาพของผลผลิตและคุณภาพของบัณฑิตดวยในการประเมินคุณภาพของ
บัณฑิตนั้น สถาบันการศึกษาควรติดตามผลสัมฤทธิ์ของผลการเรียนรูที่คาดหวัง อัตราการสําเร็จการศึกษาและ
อัตราของการออกกลางคัน ระยะเวลาโดยเฉลี่ยในการเรียนจบการศึกษา และการไดงานทําของบัณฑิต ทั้งนี้
งานวิจัยก็ถือไดวาเปนผลผลิตที่สําคัญของกระบวนการดังกลาว นอกจากนี้ ประเภทงานวิจัยของนักศึกษา 
ควรเปนงานวิจัยที่ตอบโจทยความตองการของผูมีสวนไดสวนเสีย 

หลังจากวิเคราะหปจจัยนําเขา กระบวนการและผลผลิตแลว สถาบันการศึกษาควรวิเคราะห 
ความพึงพอใจของผูมีสวนไดสวนเสีย ซึ่งควรจะมีระบบเพื่อเก็บรวบรวมและประเมินระดับความพึงพอใจของ 
ผูมีสวนไดสวนเสีย ขอมูลที่รวบรวมไดควรนํามาวิเคราะหและเทียบเคียงเพื่อนําไปปรับปรุงพัฒนาหลักสูตร 
คุณภาพของการปฏิบัติงานรวมถึงคุณภาพของระบบประกันคุณภาพ 
 

อัตราการสําเร็จการศึกษาและอัตราของการออกกลางคัน  
ตารางที่4.8 เปนตารางขอมูลเกี่ยวกับอัตราการสําเร็จการศึกษาและอัตราของการออกกลางคันของ

นักศึกษา 5 ชั้นปลาสุด ดังนี้ 
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ตารางที่ 4.8 อัตราการสําเร็จการศึกษาและอัตราการออกกลางคัน (5 ชั้นปลาสุด) 

ปการศึกษา 
 

(ชัน้ป) 
 

เปอรเซ ็นตของนักศึกษาทีจ่บ 
ปริญญาภายใน 

เปอรเซ ็นตของนักศึกษาที่ออกกลางคันระหวาง
การศึกษา 

3 ป 4 ป 
มากกวา 

4 ป 
ชั้นปที ่1 ชั้นปที ่2 ชั้นปที ่3 

ชั้นปที่ 4

ขึ้นไป 
         
         
         

 
การประเมินคุณภาพตามเกณฑ AUN – QA จะมีเกณฑการวัด 7 ระดับเพื่อใหมหาวิทยาลัยและ 

ผูประเมินใชเปนเครื่องมือในการตรวจสอบวัดระดับคุณภาพวามีความกาวหนามากนอยถึงระดับใด โดยใช
เกณฑ 7 ระดับ ตามรายละเอียดตอไปนี้ 
คะแนน คําอธิบาย 

1 คุณภาพไมเพียงพออยางชัดเจน 
ไมปรากฏผลการดําเนินการ ไมมีเอกสาร ไมมีแผน หรือไมมีหลักฐานที่สนับสนุนการดําเนินงาน 
คณุภาพไมเพียงพออยางชัดเจน จําเปนตองปรับปรุง แกไข หรือพัฒนาอยางเรงดวน 

2 คุณภาพไมเพียงพอ จําเปนตองมีการปรับปรุง 
มีการวางแผนแตยังไมไดเริ่มดําเนินการ เนื่องจากมีขอมูล เอกสาร และหลักฐานไมเพียงพอใน 
การดําเนินการ จึงจําเปนตองมีการปรับปรุง แกไข หรือพัฒนา 

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

4 มีคุณภาพของการดําเนินการของหลักสูตรตามเกณฑ 
มีเอกสาร และหลักฐานการดําเนินการตามเกณฑ ผลลัพธเกิดขึ้นตามท่ีคาดหวัง 

5 มีคุณภาพของการดําเนินการของหลักสูตรดีกวาเกณฑ 
มีเอกสารและหลักฐานชัดเจนที่แสดงถึงการดําเนินการที่มีประสิทธิภาพดีกวาเกณฑสงผลให
เกิดผลดีในการพัฒนาระบบ 

6 เปนตัวอยางของแนวปฏิบัติที่ด ี
มีเอกสาร หลักฐานสนับสนุนที่ดีตามเกณฑอยางมีประสิทธิภาพ มีผลลัพธการดําเนินการที่ดี และ
มีแนวโนมผลการดําเนินการในเชิงบวก 

7 ระดับดีเยี่ยมเปนแนวปฏิบัติในระดับโลกหรือแนวปฏิบัติชั้นนํา 
มีการดําเนินการตามเกณฑอยางมีนวัตกรรม มีผลลัพธที่โดดเดนในระดับโลก มีแนวโนมเชิงบวก
ใหเห็นอยางชัดเจน ซึ่งผลงานการดําเนินงานสามารถนําไปเปนแนวปฏิบัติชั้นนําได 
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บทที่ 5 
ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ 

 
ระดับคณะ ประกอบดวย ผลการดําเนินงานระดับหลักสูตร และเพิ่มเติมตัวบงชี้ที่ดําเนินการ ในระดับคณะ 
จํานวน 19 ตัวบงชี้ ดังนี้ 
 

ตารางที่ 5.1เกณฑการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ 
องคประกอบ ตัวบงชี้ ประเภทตัวบงชี ้ เกณฑพิจารณา 

1. การผลติบัณฑิต 1.1 ผลการบริหารจดัการหลักสูตร
โดยรวม 

ผลลัพธ คาเฉลี่ยผลประเมิน ระดับหลักสตูร 

1.2 อาจารยประจาํคณะท่ีมีคณุวฒุิ
ปริญญาเอก 

ปจจัยนําเขา รอยละของอาจารยตามเกณฑ สกอ. 

 1.3 อาจารยประจาํคณะที่ดํารง
ตําแหนงทางวิชาการ 

ปจจัยนําเขา รอยละของอาจารยตามเกณฑ สกอ. 

 1.4การบริการนักศึกษาระดบั
ปริญญาตร ี

กระบวนการ เกณฑมาตรฐาน 6 ขอ 

 1.5 กิจกรรมนักศึกษาระดับ
ปริญญาตร ี

กระบวนการ เกณฑมาตรฐาน 6 ขอ 

1.6การสงเสริมสมรรถนะและ
ทักษะการใชภาษาอังกฤษ 

กระบวนการ เกณฑมาตรฐาน 5 ขอ 

1.7การสงเสริมสมรรถนะและ
ทักษะดานดิจิทัล 

กระบวนการ เกณฑมาตรฐาน 5 ขอ 

 1.8 รอยละของหลักสูตรที่นักศึกษา
มีสวนรวมในการสรางสรรค
นวัตกรรม 

ผลลัพธ คาคะแนนรอยละของหลักสูตรที่มนีักศึกษามี
สวนรวม/สรางสรรคนวัตกรรมทีร่อยละ 100  

2. การวิจัย 2.1 ระบบและกลไกงานวิจัย งาน
สรางสรรค และนวัตกรรม 

กระบวนการ เกณฑมาตรฐาน 7 ขอ 

2.2 เงินสนับสนุนงานวิจัยและงาน
สรางสรรค 

ปจจัยนําเขา จํานวนเงินทุนตออาจารยประจํา 

2.3 ผลงานทางวิชาการของอาจารย
ประจําและนักวิจัย 

ผลลัพธ รอยละของผลรวมคาน้ําหนักผลงานทาง
วิชาการ  

2.4 งานวิจัยงานสรางสรรค หรือ
นวัตกรรมที่นําไปใชประโยชน
ตอชุมชน 

ผลลัพธ คาคะแนนรอยละของจํานวนผลงานวิจัยหรือ
งานสรางสรรคทีน่ําไปใชประโยชนตอชุมชน
ของจํานวนงานวิจัยและงานสรางสรรค หรือ
นวัตกรรมทั้งหมด ทีร่อยละ30 

3. การบริการ
วิชาการ 

3.1 ระบบและกลไกการบริการ
วิชาการเพื่อการพัฒนาทองถ่ิน 
ชุมชน หรือสังคม 

กระบวนการ เกณฑมาตรฐาน 5 ขอ 

3.2 จํานวนชุมชนเปาหมายที่ไดรบั
การพัฒนาอยางตอเนื่องตาม
แผนเสริมสรางความสัมพันธกับ
ชุมชน 

ผลลัพธ คาคะแนนรอยละของจํานวนชุมชนเปาหมาย
ที่ไดรับการพัฒนาอยางตอเนื่องตามแผน
เสรมิสรางความสัมพันธกับชุมชนกําหนดให
เปนคะแนนเต็ม 5 เทากับรอยละ 20 
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องคประกอบ ตัวบงชี้ ประเภทตัวบงชี ้ เกณฑพิจารณา 
4. ดาน
ศิลปวัฒนธรรมและ
ความเปนไทย 
 

4.1 ระบบและกลไกดาน
ศิลปวัฒนธรรมและความเปน
ไทย 

กระบวนการ เกณฑมาตรฐาน 5 ขอ 

5. การบริหารจัดการ 5.1 การจัดการเรียนรูแบบบูรณา
การกับการทํางาน 

กระบวนการ เกณฑมาตรฐาน 5 ขอ 

5.2 การบริหารของคณะเพื่อการ
กํากับติดตามผลลัพธตามพันธ
กิจ กลุมสถาบัน และ
เอกลักษณของคณะ 

กระบวนการ เกณฑมาตรฐาน 7 ขอ 

5.3 ระบบกํากับการประกัน
คุณภาพหลักสตูร 

กระบวนการ เกณฑมาตรฐาน 6 ขอ 
 

6. ดาน 
อัตลักษณของ
บัณฑิต 

6.1 การดําเนินการสงเสริมและ
พัฒนาทักษะ ความคิดเชิง
ระบบ PDCA สอดคลองกับ
บริบทหรืออัตลักษณของแต
ละคณะ 

ผลลัพธ คารอยละของอาจารยของโครงการที่
นักศึกษาดําเนินการตามวงจรการ
บริหารงานคุณภาพ (PDCA) 
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องคประกอบที่ 1 การผลติบัณฑิต 
 

พันธกิจที่สําคัญที่สุดของสถาบันอุดมศึกษาคือการผลิตบัณฑิตหรือการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
ใหผูเรียนมีความรูในวิชาการและวิชาชีพมีคุณลักษณะตามหลักสูตรที่กําหนดการเรียนการสอนในยุคปจจุบันใช
หลักการของการจัดกระบวนการเรียนรูที่ เนนผู เรียนเปนสําคัญดังนั้นพันธกิจดังกลาวจึงเกี่ยวของกับ 
การบริหารจัดการหลักสูตรและการเรียนการสอนเริ่มตั้งแตการกําหนดปจจัยนําเขาที่ไดมาตรฐานตามที่กําหนด
ประกอบดวย การมีอาจารยที่มีปริมาณและคุณภาพตามมาตรฐานหลักสูตรมีกระบวนการบริหารจัดการการ
เรียนการสอนที่อาศัยหลักการรวมมือรวมพลังของทุกฝายที่เกี่ยวของทั้งภายในและภายนอกสถาบันตลอดจน
การสงเสริมมรรถนะ และทักษะดานภาษาอังกฤษ ดานดิจิทัล และการมีสวนรวมในการสรางนวัตกรรม 
 
ตัวบงชี้จํานวน 8 ตัวบงชี้ คือ 

ตัวบงชี้ที่ 1.1 ผลการบริหารจัดการหลักสูตรโดยรวม 
ตัวบงชี้ที่ 1.2 อาจารยประจําคณะท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอก 
ตัวบงชี้ที่ 1.3 อาจารยประจําคณะท่ีดํารงตําแหนงทางวิชาการ 
ตัวบงชี้ที่ 1.4 การบริการนักศึกษาระดับปริญญาตร ี
ตัวบงชี้ที่ 1.5 กิจกรรมนักศึกษาระดับปริญญาตรี 
ตัวบงชี้ที่ 1.6 การสงเสริมสมรรถนะและทักษะการใชภาษาอังกฤษ 
ตัวบงชี้ที่ 1.7 การสงเสริมสมรรถนะและทักษะดานดิจิทัล 
ตัวบงชี้ที่ 1.8 รอยละของหลักสูตรที่นักศึกษามีสวนรวมในการสรางนวัตกรรม 
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ตัวบงชี้ที่ 1.1  ผลการบริหารจัดการหลักสูตรโดยรวม 
ชนิดของตัวบงชี ้  ผลลัพธ 
 
คําอธิบายตัวบงชี ้

ผลการดําเนินการของทุกหลักสูตรในคณะซึ่งสามารถสะทอนคุณภาพของบัณฑิตในหลักสูตรที่คณะ
รับผิดชอบ 
 
เกณฑการประเมิน 

คาเฉลี่ยของคะแนนประเมินทุกหลักสูตรที่คณะรับผิดชอบ 
 
สูตรการคํานวณ 
 
คะแนนที่ได = 

 
 
หมายเหตุ 

หลักสูตรที่ไดรับการรับรองโดยระบบอื่นๆตามที่คณะกรรมการประกันคุณภาพภายในระดับอุดมศึกษาเห็นชอบ 
ไมตองนําคะแนนการประเมินของหลักสูตรนั้นมาคํานวณในตัวบงชี้นี้แตตองรายงานผลการรับรองตามระบบนั้นๆในตัวบงชี้นี้
ใหครบถวน 
 

ผลรวมของคาคะแนนประเมินของทุกหลักสูตร 

จํานวนหลักสตูรทั้งหมดที่คณะรับผิดชอบ 
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ตัวบงชี้ที่ 1.2  อาจารยประจําคณะที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก 
ชนิดของตัวบงชี้  ปจจัยนําเขา 
 
คําอธิบายตัวบงชี้ 

การศึกษาระดับอุดมศึกษาถือเปนการศึกษาระดับสูงสุดที่ตองการบุคลากรที่มีความรูความสามารถ 
และความลุมลึกทางวิชาการ เพื่อปฏิบัติพันธกิจสําคัญของสถาบันในการผลิตบัณฑิต ศึกษาวิจัยเพื่อติดตาม
ความกาวหนาทางวิชาการและการพัฒนาองคความรู ดังนั้นคณะจึงควรมีอาจารยที่มีระดับคุณวุฒิทาง
การศึกษาที่ตรงหรือสัมพันธกับหลักสูตรที่เปดสอนในสัดสวนที่เหมาะสมกับพันธกิจ หรือจุดเนนของหลักสูตร 
 
เกณฑการประเมิน 

โดยการแปลงคารอยละของอาจารยประจําคณะที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกเปนคะแนนระหวาง 0 –5 
 

เกณฑเฉพาะสถาบันกลุมมหาวิทยาลัยราชภัฏ 
คารอยละของอาจารยประจําคณะที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกที่กําหนดให เปนคะแนนเต็ม 5 =  

รอยละ 40 ขึ้นไป 
 

สูตรการคํานวณ 
1. คํานวณคารอยละของอาจารยประจําคณะที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก ตามสูตร 

 จํานวนอาจารยประจําคณะทีม่ีคณุวุฒิปริญญาเอก 
x 100 

จํานวนอาจารยประจําคณะทั้งหมด 

 
2. แปลงคารอยละท่ีคํานวณไดในขอ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 

คะแนนที่ได =  
รอยละของอาจารยประจําคณะทีม่ีคุณวุฒิปรญิญาเอก 

x 5 
รอยละของอาจารยประจําคณะทีม่ีคุณวุฒิปรญิญาเอกที่กําหนดใหเปนคะแนนเตม็ 5 

 
หมายเหตุ  

1. คุณวุฒิปริญญาเอกพิจารณาจากระดับคุณวุฒิที่ไดรับหรือเทียบเทาตามหลักเกณฑการพิจารณาคุณวุฒิของ
กระทรวงศึกษาธิการ กรณีที่มีการปรับวุฒิการศึกษาใหมีหลักฐานการสําเร็จการศึกษาภายในรอบปการศึกษานั้น ทั้งนี้ อาจใช
คุณวุฒิอื่นเทียบเทาคุณวุฒิปริญญาเอกไดสําหรับกรณีที่บางสาขาวิชาชีพมีคุณวุฒิอื่นที่ เหมาะสมกวา ทั้งนี้ตองไดรับ 
ความเห็นชอบจากคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

2. การนับจํานวนอาจารยประจํา ใหนับตามปการศึกษาและนับทั้งที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาตอ ในกรณีที่มี
อาจารยบรรจุใหมใหคํานวณตามเกณฑอาจารยประจําที่ระบุในคําชี้แจงเกี่ยวกับการนับจํานวนอาจารยประจําและนักวิจัย 
(นับตามเกณฑ สกอ.) 
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ตัวบงชี้ที่ 1.3  อาจารยประจําคณะที่ดํารงตําแหนงทางวิชาการ 

ชนิดของตัวบงชี้  ปจจัยนําเขา 
 
คําอธิบายตัวบงชี้ 

มหาวิทยาลัยถือเปนขุมปญญาของประเทศ และมีความรับผิดชอบที่จะตองสงเสริมใหอาจารย 
ในมหาวิทยาลัยทําการศึกษาวิจัยเพื่อแสวงหาและพัฒนาองคความรูในศาสตรสาขาวิชาตางๆ อยางตอเนื่อง  
เพื่อนําไปใชในการเรียนการสอน รวมทั้งการแกไขปญหาและพัฒนาประเทศ การดํารงตําแหนงทางวิชาการ
เปนสิ่งสะทอนการปฏิบัติงานดังกลาวของอาจารยตามพันธกิจ 
 
เกณฑการประเมิน 

โดยการแปลงคารอยละของอาจารยประจําคณะที่ดํารงตําแหนงทางวิชาการเปนคะแนนระหวาง0 –5 
 

เกณฑเฉพาะสถาบันกลุมมหาวิทยาลัยราชภัฏ 
คารอยละของอาจารยประจําคณะที่ดํารงตําแหนงผูชวยศาสตราจารย รองศาสตราจารย และ

ศาสตราจารยรวมกัน ที่กําหนดใหเปนคะแนนเต็ม 5 = รอยละ 60 ขึ้นไป 
 
สูตรการคํานวณ 
1. คํานวณคารอยละของอาจารยประจําคณะที่ดํารงตําแหนงทางวิชาการ ตามสูตร 

 
จํานวนอาจารยประจําคณะทีด่ํารงตําแหนงทางวิชาการ 

x 100 
จํานวนอาจารยประจําคณะทั้งหมด 

 
2. แปลงคารอยละท่ีคํานวณไดในขอ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 

คะแนนที่ได =  

รอยละของอาจารยประจําคณะทีด่ํารงตําแหนงทางวิชาการ 

x 5 รอยละของอาจารยประจําคณะทีด่ํารงตําแหนงทางวิชาการ 
ที่กําหนดใหเปนคะแนนเต็ม 5 
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ตัวบงชี้ที่ 1.4  การบริการนักศึกษาระดับปริญญาตรี 
ชนิดของตัวบงชี้  กระบวนการ 
 
คําอธิบายตัวบงชี้ 
 มหาวิทยาลัยควรจัดบริการด านต างๆ ใหนั กศึกษาอยางครบถวนตั้ งแตการใหคําปรึกษา  
ทั้งดานวิชาการและการใชชีวิต จัดบริการขอมูลหนวยงานที่ใหบริการ เชน ทุนกูยืมการศึกษา แหลง
ทุนการศึกษาตอการบริการจัดหางาน แหลงขอมูลการฝกประสบการณวิชาชีพ การเตรียมความพรอมเพื่อ 
การทํางานเมื่อสําเร็จการศึกษา ขอมูลขาวสาร ความเคลื่อนไหวในและนอกสถาบันที่จําเปนแกนักศึกษาและ
ศิษยเกา  
 
เกณฑมาตรฐาน 

1. จัดบริการใหคําปรึกษาทางวิชาการ และการใชชีวิตแกนักศึกษาในคณะ 
2. มีการใหขอมูลของหนวยงานที่ใหบริการ กิจกรรมพิเศษนอกหลักสูตร แหลงงานทั้งเต็มเวลาและ

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

คะแนนเต็ม 5 
5. นําผลการประเมินจากขอ 4 มาปรับปรุงพัฒนาการใหบริการและการใหขอมูล เพื่อสงใหผล 

การประเมินสูงขึ้นหรือเปนไปตามความคาดหวังของนักศึกษา 
6. ใหขอมูลและความรูที่เปนประโยชนในการประกอบอาชีพแกศิษยเกา 
 

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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ตัวบงชี้ที่ 1.5  กิจกรรมนักศึกษาระดับปริญญาตรี 
ชนิดของตัวบงชี้  กระบวนการ 
 
คําอธิบายตัวบงชี้ 
 มหาวิทยาลัยตองสงเสริมใหมีการจัดกิจกรรมนักศึกษาตาง ๆ อยางเหมาะสมและครบถวน กิจกรรม
นักศึกษา หมายถึ งกิจกรรมเสริมหลักสูตรที่ ดํ า เนินการทั้ งโดยสถาบันและโดยองคกรนักศึกษา  
เปนกิจกรรมที่ผูเขารวมจะมีโอกาส ไดรับการพัฒนาสติปญญา สังคม อารมณ รางกาย และคุณธรรมจริยธรรม 
สอดคลองกับคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค  
 
เกณฑมาตรฐาน 

1. จัดทําแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาในภาพรวมของคณะโดยใหนักศึกษามีสวนรวมใน 
การจัดทําแผนและการจัดกิจกรรม 

2. ในแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา ใหดําเนินกิจกรรมที่สงเสริมคุณลักษณะบัณฑิต 
ตามมาตรฐานผลการเรียนรูตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแหงชาติ 5 ประการ ใหครบถวนและครอบคลุม
มาตรฐานการศึกษา ประกอบดวย 

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

3. จัดกิจกรรมใหความรูและทักษะการประกันคุณภาพแกนักศึกษา 
4. ทุกกิจกรรมที่ดําเนินการ มีการประเมินผลความสําเร็จตามวัตถุประสงคของกิจกรรมและนําผล 

การประเมินมาปรับปรุงการดําเนินงานครั้งตอไป 
5. ประเมินความสําเร็จตามวัตถุประสงคของแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา 
6. นําผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือปรับปรุงการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนานักศึกษา 
 

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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ตัวบงชี้ที่ 1.6  การสงเสริมสมรรถนะและทักษะการใชภาษาอังกฤษ 
ชนิดของตัวบงชี้  กระบวนการ 
 
คําอธิบายตัวบงชี้ 

กระทรวงศึกษาธิการมีนโยบายเรงปฏิรูปการเรียนรูทั้งระบบใหสัมพันธเชื่อมโยงกัน เพื่อยกระดับ
คุณภาพการศึกษาและพัฒนาศักยภาพผูเรียน โดยเฉพาะอยางยิ่งการสรางเสริมสมรรถนะและทักษะการใช
ภาษาอังกฤษ ใหผูเรียนสามารถใชภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและใชในการแสวงหาองคความรูเพื่อพัฒนา
ตนเอง กระทรวงศึกษาธิการจึงไดออกประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การปฏิรูปการเรียนการสอน
ภาษาอังกฤษ นโยบายหนึ่งที่สําคัญ คือ การสงเสริมการยกระดับความสามารถในการใชภาษาอังกฤษดวย
โครงการพิเศษดานการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ สถาบันอุดมศึกษาจึงตองพัฒนาศักยภาพของบัณฑิต
ใหเปนไปตามนโยบายซึ่งจะนําไปสูการเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันของประเทศได 

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

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการดําเนินการ 

1 ขอ 
มีการดําเนินการ 

2 ขอ 
มีการดําเนินการ 

3ขอ 
มีการดําเนินการ 

4 ขอ 
มีการดําเนินการ 

5 ขอ 

 
หมายเหตุ  
 ขอ 5 นักศึกษาท่ีเขาสอบตองไมนอยกวารอยละ 20 ของนักศึกษาชั้นปสุดทายทั้งหมด ในปที่ประเมิน
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ตัวบงชี้ที่ 1.7  การสงเสริมสมรรถนะและทักษะดานดิจิทัล 
ชนิดของตัวบงชี้  กระบวนการ 
 
คําอธิบายตัวบงชี้  

ความสามารถดานดิจิทัลเปนสิ่งที่สามารถสะทอนถึงความสามารถของบัณฑิตในการเรียนรูเพื่อ
สรางสรรคนวัตกรรมเพิ่มโอกาสในการประกอบอาชีพ การเรียนรูเพื่อการบูรณาการศาสตรตางๆ สามารถรูเทา
ทันการเปลี่ยนแปลงของโลกยุคดิจิทัล ตัวบงชี้นี้ประเด็นการพิจารณาประกอบดวย 

- ระดับความสามารถดานดิจิทัลของนักศึกษาชั้นปสุดทายระดับปริญญาตรีที่สอบผานตามที่
มหาวิทยาลัยกําหนด 
 
เกณฑมาตรฐาน 
 1. มีระบบและกลไกในการสงเสริม สนับสนุน ใหมีการพัฒนานักศึกษาใหมีความสามารถดานดิจิทัล 
 2. มีการจัดทําแผนพัฒนานักศึกษาใหมีความสามารถดานดิจิทัล จากการมีสวนรวมของหลักสูตร  
โดยผานความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจําคณะ 
 3. มีการจัดสรรงบประมาณ และสิ่งสนับสนุนการดําเนินการตามแผนพัฒนานักศึกษาใหมีความสามารถ
ดานดิจิทัล 
 4. มีการประเมินความสําเร็จตามวัตถุประสงคของแผนฯ และมีการนําผลจากการประเมินมาปรับปรุงใน
ปถัดไป 
 5. มีนักศึกษาระดับปริญญาตรีปสุดทายที่ผานเกณฑ IC3 หรือเทียบเทา หรือตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด  
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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ตัวบงชี้ที่ 1.8  รอยละของหลักสูตรที่นักศึกษามีสวนรวมในการสรางนวัตกรรม 
ชนิดของตัวบงชี้  ผลลัพธ 
 
คําอธิบายตัวบงชี้ 

ผลลัพธที่พึงประสงคตามมาตรฐานการศึกษาชาติที่กําหนดใหนักศึกษาเปนผูรวมสรางนวัตกรรม 
หลักสูตรจึงควรผลักดันใหนักศึกษามีสวนรวมในการสรางผลงานนวัตกรรมโครงงานหรืองานวิจัยหรือบูรณา
การศาสตรตางๆที่เปนงานพัฒนาที่สามารถแกไขปญหาใหชุมชนหรือทองถิ่น 
  
เกณฑการประเมิน  

โดยการแปลงคารอยละของหลักสูตรที่นักศึกษามีสวนรวมในการสรางนวัตกรรม ที่กําหนดใหคะแนน
เต็ม 5 = รอยละ 100 
 
สูตรการคํานวณ 
1. คํานวณคารอยละของหลักสูตรที่นักศึกษามีสวนรวมในการสรางนวัตกรรม 

 
จํานวนหลักสตูรที่นักศึกษามีสวนรวมในการสรางนวัตกรรม 

x 100 
จํานวนหลักสตูรทั้งหมดในคณะ 

 
2. แปลงคารอยละท่ีคํานวณไดในขอ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 

คะแนนที่ได =  
รอยละของหลักสูตรที่นักศึกษามสีวนรวมในการสรางนวัตกรรม 

x 5 รอยละของหลักสูตรที่นักศึกษามสีวนรวมในการสรางนวัตกรรม 
ทีก่ําหนดใหเปนคะแนนเต็ม 5 

 
หมายเหตุ 

1. นวัตกรรมที่ชุมชนยอมรบัโดยมหีลักฐานการใชประโยชนจากชุมชน 
2. ความหมายของการมสีวนรวม หมายถึง นักศึกษามีการวางแผน การดําเนินงาน และการประเมินผล 
3. นวัตกรรมดังกลาวอาจเกดิขึ้นในชุมชน เพื่อสงเสริมคณุภาพชีวิตและเสรมิสรางความเขมแข็งของชุมชน 
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องคประกอบที่ 2 การวิจัย 
 

มหาวิทยาลัยแตละแหงอาจมีจุดเนนในเรื่องการวิจัยที่แตกตางกัน ขึ้นอยูกับสภาพแวดลอมและ
ความพรอมของแตละมหาวิทยาลัย อยางไรก็ตามทุกสถาบันจําเปนตองมีพันธกิจนี้เปนสวนหนึ่งของพันธกิจ
มหาวิทยาลัย ดังนั้นสถาบันจึงตองมีผลงานวิจัย/นวัตกรรม ที่สรางองคความรูใหมหรือประยุกตใช 
องคความรูใหม เพื่อสรางสรรคนวัตกรรมหรือทรัพยสินทางปญญา ซึ่งเชื่อมโยงกับสภาพเศรษฐกิจ สังคม 
ศิลปวัฒนธรรมหรือสิ่งแวดลอม โดยการมีสวนรวมของชุมชนหรือเครือขายภายในประเทศหรือตางประเทศใน
การพัฒนางานวิจัย/นวัตกรรม ตามศักยภาพและอัตลักษณของมหาวิทยาลัย มีการตีพิมพเผยแพรผลงานวิจัย/
นวัตกรรมในระดับชาติและนานาชาติมีผลงานวิจัย/นวัตกรรมที่นําไปใชในการพัฒนาผูเรียน ชุมชนนํา
ผลงานวิจัย/นวัตกรรม ไปใชประโยชนพัฒนาตนเองได 
 
ตัวบงชี้จํานวน 4 ตัวบงชี้ คือ 

ตัวบงชี้ที่ 2.1 ระบบและกลไกงานวิจัย งานสรางสรรคและนวัตกรรม 
ตัวบงชี้ที่ 2.2 เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสรางสรรค 
ตัวบงชี้ที่ 2.3 ผลงานทางวิชาการของอาจารยประจําและนักวิจัย 
ตัวบงชี้ที่ 2.4 ผลงานวิจัยหรืองานสรางสรรคที่นําไปใชประโยชนตอชุมชน 
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ตัวบงชี้ที่ 2.1  ระบบและกลไกงานวิจัย งานสรางสรรคและนวัตกรรม 
ชนิดของตัวบงชี้  กระบวนการ 
 
คําอธิบายตัวบงชี้ 

มหาวิทยาลัยตองมีการบริหารจัดการงานวิจัยและงานสรางสรรคที่มีคุณภาพโดยมีแนวทาง 
การดําเนินงานที่เปนระบบและมีกลไกสงเสริมสนับสนุนครบถวนเพื่อใหสามารถดําเนินการไดตามแผนที่
กําหนดไวทั้งการสนับสนุนดานการจัดหาแหลงทุนวิจัยและการจัดสรรทุนวิจัยจากงบประมาณของสถาบัน
ใหกับบุคลากรสงเสริมพัฒนาสมรรถนะแกอาจารยและนักวิจัย การสนับสนุนทรัพยากรที่จําเปนซึ่งรวมถึง
ทรัพยากรบุคคล ทรัพยากรการเงิน เครื่องมืออุปกรณที่เกี่ยวของตางๆ สงเสริมใหเกิดเครือขายความรวมมือ
ดานการวิจัยหรืองานสรางสรรคหรือนวัตกรรม นําผลงานวิจัยหรืองานสรางสรรคหรือนวัตกรรมไปใชประโยชน
ในการพัฒนาผูเรียนหรือชุมชน ตลอดจนจัดระบบสรางขวัญและกําลังใจแกนักวิจัยอยางเหมาะสมตลอดจนมี
ระบบและกลไกเพ่ือชวยในการคุมครองสิทธิ์ของงานวิจัยหรืองานสรางสรรคที่นําไปใชประโยชน  
 
เกณฑมาตรฐาน  
 1. มีระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารงานวิจัยที่สามารถนําไปใชประโยชนในการบริหารงานวิจัยและ
งานสรางสรรค 
 2. สนับสนุนพันธกิจดานการวิจัยหรืองานสรางสรรคอยางนอยในประเด็นตอไปนี ้
 - หองปฏิบัติการวิจัยหรืองานสรางสรรค หรือหนวยวิจัยหรืองานสรางสรรค หรือศูนยเครื่องมือ
 หรือศูนยใหคําปรึกษาและสนับสนุนการวิจัย 
 - หองสมุดหรือแหลงคนควาขอมูลสนับสนุนการวิจัยหรืองานสรางสรรค 
 - สิ่งอํานวยความสะดวกหรือการรักษาความปลอดภัยในการวิจัยหรืองานสรางสรรค เชน 

ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ระบบรักษาความปลอดภัยในหองปฏิบัติการวิจัย 
- กิจกรรมวิชาการที่สงเสริมงานวิจัยหรืองานสรางสรรค เชน การจัดประชุมวิชาการ การจัด

แสดงงานสรางสรรค การจัดใหมีศาสตราจารยอาคันตุกะหรือศาสตราจารยรับเชิญ(Visiting   
Professor) 

 3. จัดสรรงบประมาณเพื่อเปนทุนวิจัยหรืองานสรางสรรค และสนับสนุนการเผยแพรผลงานวิจัย หรือ
งานสรางสรรคในการประชุมวิชาการ หรือการตีพิมพในวารสารระดับชาติหรือนานาชาต ิ
 4. มีการพัฒนาสมรรถนะอาจารยและนักวิจัย มีการสรางขวัญและกําลังใจตลอดจนยกยองอาจารย
และนักวิจัยที่มีผลงานวิจัยและงานสรางสรรคดีเดน 
 5. มีการดําเนินงานกับเครือขายความรวมมือดานวิจัยหรืองานสรางสรรคหรือนวัตกรรมระหวาง
สถาบันอุดมศึกษา องคกรภาครัฐหรือเอกชน ทั้งในประเทศหรือตางประเทศ 
 6. มีระบบและกลไกการนําผลงานวิจัยหรืองานสรางสรรคหรือนวัตกรรมไปใชประโยชนในการพัฒนา
ผูเรียนหรือชุมชนและดําเนินการตามระบบที่กําหนด 
 7. มีระบบและกลไกการคุมครองสิทธิ์ของงานวิจัยหรืองานสรางสรรคที่นําไปใชประโยชนและ
ดําเนินการตามระบบท่ีกําหนด 
 

เกณฑการประเมิน 
คะแนน1 คะแนน2 คะแนน3 คะแนน4 คะแนน5 

มีการดําเนินการ 
1 ขอ 

มีการดําเนินการ 
2 ขอ 

มีการดําเนินการ 
3– 4ขอ 

มีการดําเนินการ 
5 – 6ขอ 

มีการดําเนินการ 
7 ขอ 
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ตัวบงชี้ที่ 2.2  เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสรางสรรค 
ชนิดของตัวบงชี ้ ปจจัยนําเขา 
 
คําอธิบายตัวบงชี้ 

ปจจัยสําคัญที่สงเสริมสนับสนุนใหเกิดการผลิตงานวิจัยหรืองานสรางสรรคในสถาบันอุดมศึกษา คือ
เงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสรางสรรค ดังนั้น สถาบันอุดมศึกษาจึงตองจัดสรรเงินจากภายในสถาบันและที่
ไดรับจากภายนอกสถาบันเพื่อสนับสนุนการทําวิจัยหรืองานสรางสรรคอยางมีประสิทธิภาพตามสภาพแวดลอม
และจุดเนนของสถาบัน 

นอกจากนั้นเงินทุนวิจัยหรืองานสรางสรรคที่คณะไดรับจากแหลงทุนภายนอกสถาบันยังเปนตัวบงชี้ที่
สําคัญที่แสดงถึงศักยภาพดานการวิจัยของคณะ โดยเฉพาะคณะที่อยูในกลุมที่เนนการวิจัย 
 
เกณฑการประเมิน 

โดยการแปลงจํานวนเงินตอจํานวนอาจารยประจําและนักวิจัยประจําเปนคะแนนระหวาง 0 – 5 
 
เกณฑเฉพาะคณะกลุมมหาวิทยาลัยราชภัฏจําแนกเปน 3 กลุมสาขาวิชา 

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

 
สูตรการคํานวณ 
1. คํานวณจํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสรางสรรคจากภายในและภายนอกสถาบันตอจํานวนอาจารย

ประจําและนักวิจัย 

จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจยัฯ = 
 จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจยัฯ จากภายในและภายนอก 

 
 จํานวนอาจารยประจําและนักวิจยั 

 
2. แปลงจํานวนเงินที่คํานวณไดในขอ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 
 

คะแนนที่ได = 
 จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจยัฯ จากภายในและภายนอก 

x 5 
 จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจยัฯ ที่กาํหนดใหเปนคะแนนเตม็ 5 

 
สรุปคะแนนที่ไดในระดับคณะ 
 คะแนนที่ไดในระดับคณะ = คาเฉลี่ยคะแนนที่ไดของทุกกลุมสาขาวิชาในคณะ 
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หมายเหตุ 
1. จํานวนอาจารยและนักวิจัยใหนับตามปการศึกษา และนับเฉพาะที่ปฏิบัติงานจริงไมนับรวมผูลาศึกษาตอ 
2. ใหนับจํานวนเงินทีม่ีการลงนามในสัญญารับทุนในปการศึกษาหรือปงบประมาณหรือปปฏิทินนั้นๆไมใชจํานวนเงิน

ที่เบิกจายจริง 
3. กรณีที่มีหลักฐานการแบงสัดสวนเงินสนับสนุนงานวิจัย ซึ่งอาจเปนหลักฐานจากแหลงทุนหรือหลักฐานจาก 

การตกลงรวมกันของสถาบันที่รวมโครงการ ใหแบงสัดสวนเงินตามหลักฐานที่ปรากฏ กรณีที่ไมมีหลักฐาน ใหแบงเงินตาม
สัดสวนผูรวมวิจัยของแตละคณะ 

4. การนับจํานวนเงินสนับสนุนโครงการวิจัย สามารถนับเงินโครงการวิจัยสถาบันที่ไดลงนามในสัญญารับทุน 
โดยอาจารยประจําหรือนักวิจัย แตไมสามารถนับเงินโครงการวิจัยสถาบันที่บุคลากรสายสนับสนุนที่ไมใชนักวิจัยเปน
ผูดําเนินการ 
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ตัวบงชี้ที่ 2.3  ผลงานทางวิชาการของอาจารยประจําและนักวิจัย  
ชนิดของตัวบงชี้  ผลลัพธ 
 
คําอธิบายตัวบงชี้ 

ผลงานทางวิชาการเปนขอมูลที่สําคัญในการแสดงใหเห็นวาอาจารยประจําและนักวิจัยไดสรางสรรคขึ้น
เพื่อแสดงใหเห็นถึงความกาวหนาทางวิชาการและการพัฒนาองคความรูอยางตอเนื่อง เปนผลงานที่มีคุณคา 
สมควรสงเสริมใหมีการเผยแพรและนําไปใชประโยชนทั้งเชิงวิชาการและการแขงขันของประเทศ ผลงานทาง
วิชาการ อยูในรูปของบทความวิจัยหรือบทความทางวิชาการที่ตีพิมพในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ
ระดับชาติหรือระดับนานาชาติ ตีพิมพในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานขอมูล TCI หรือ Scopus หรือตาม
ประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษาวาดวย หลักเกณฑการพิจารณาวารสารทางวิชาการ
สําหรับการเผยแพรผลงานทางวิชาการ พ.ศ. 2562 ผลงานไดรับการจดอนุสิทธิบัตรหรือสิทธิบัตร หรือเปน
ผลงานทางวิชาการรับใชสังคมที่ผานการประเมินตําแหนงทางวิชาการแลวผลงานวิจัยที่หนวยงานหรือองคกร
ระดับชาติวาจางใหดําเนินการ ตําราหรือหนังสือที่ใชในการขอผลงานทางวิชาการและผานการพิจารณาตาม
เกณฑการขอตําแหนงทางวิชาการแลว โดยมวีิธีการคิด ดังนี้ 

 

เกณฑการประเมิน 
โดยการแปลงคารอยละของผลรวมถวงน้ําหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารยประจําและนักวิจัย

เปนคะแนนระหวาง 0 – 5 เกณฑแบงกลุมตามสาขาวิชาดังนี้ 
 กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
 รอยละของผลรวมถวงน้ําหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารยประจําและนักวิจัยที่กําหนดใหเปน

คะแนนเต็ม 5 = รอยละ 30 ขึ้นไป  
 กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ 
 รอยละของผลรวมถวงน้ําหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารยประจําและนักวิจัยที่กําหนดใหเปน 

คะแนนเต็ม 5 = รอยละ 30 ขึ้นไป  
 กลุมสาขาวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 
 รอยละของผลรวมถวงน้ําหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารยประจําและนักวิจัยที่กําหนดใหเปน 

คะแนนเต็ม 5 = รอยละ 20 ขึ้นไป  
 

สูตรการคํานวณ 
1. คํานวณคารอยละของผลรวมถวงน้ําหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารยประจําและนักวิจัย 

 ผลรวมถวงน้าํหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารยประจําและนักวิจัย 
 x 100 

 จํานวนอาจารยประจาํและนักวจิัยทั้งหมด 
 

2. แปลงคารอยละท่ีคํานวณไดในขอ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 

คะแนนที่ได =  

รอยละของผลรวมถวงน้าํหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารยประจําและนักวิจัย 

x 5 รอยละของผลรวมถวงน้าํหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารยประจําและนักวิจัย 
ที่กําหนดใหเปนคะแนนเต็ม5 

 

สรุปคะแนนที่ไดในระดับคณะ 
 คะแนนที่ไดในระดับคณะ = คาเฉลี่ยคะแนนที่ไดของทุกกลุมสาขาวิชาในคณะ 
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กําหนดระดับคุณภาพผลงานทางวิชาการ ดังนี ้

คาน้ําหนัก ระดับคุณภาพ 

0.20 - บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณที่ตีพิมพในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ
ระดับชาต ิ

- มีการยื่นจดอนสุิทธิบัตร 
0.40 - บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณที่ตีพิมพในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ

ระดับนานาชาต ิ
- มีการยื่นจดสิทธิบัตร 

0.60 - บทความวิจัยหรือบทความวชิาการฉบับสมบูรณที่ตีพิมพในรายงานสืบเนื่องจาก 
การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ที่ไดตีพิมพเผยแพรในฐานขอมูลระดับนานาชาต ิ
ตามประกาศ ก.พ.อ. 

- บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณที่ตีพิมพในวารสารทางวิชาการ 
ที่ปรากฏในฐานขอมูล TCI กลุมที่ 2 

- มีการจดแจงลิขสิทธิ ์
0.80 - ผลงานที่ไดรับการจดอนุสิทธิบัตร 

- บทความวิจัยหรือบทความวิชาการที่ตีพิมพในวารสารทางวิชาการระดับนานาชาติที่ไมอยูใน
ฐานขอมูลตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบยีบคณะกรรมการการอุดมศึกษา วาดวยหลักเกณฑการ
พิจารณาวารสารทางวิชาการสาํหรับการเผยแพรผลงานทางวิชาการ พ.ศ. 2562 แตสถาบัน
นําเสนอสภาสถาบันเพื่ออนุมัติและจัดทําเปนประกาศใหทราบเปนการทั่วไป และแจงใหหนวยงาน
ตนสังกัดทราบภายใน 30 วันนับแตวันที่ออกประกาศ (ซึ่งไมอยูใน Beall’s list) หรือตีพิมพใน
วารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานขอมูล TCI กลุมที่ 1 

1.00 - บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณที่ตีพิมพในวารสารทางวิชาการ 
ระดับนานาชาติที่ปรากฏในฐานขอมูลระดับนานาชาตติามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบยีบ
คณะกรรมการการอดุมศึกษา วาดวยหลักเกณฑการพิจารณาวารสาร 
ทางวิชาการสําหรับการเผยแพรผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2562 

- ผลงานวิจัยที่หนวยงานหรือองคกรระดับชาติวาจางใหดําเนินการ 
- ผลงานคนพบพันธุพืช พันธุสัตว ท่ีคนพบใหมและไดรับการจดทะเบยีน 
- ตําราหรือหนังสือหรืองานแปลที่ผานการพิจารณาตามหลักเกณฑการประเมินตําแหนงทางวิชาการ

แตไมไดนํามาขอรับการประเมินตาํแหนงทางวิชาการ 
- ผลงานที่ไดรับการจดสิทธิบตัร 
- ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่นที่ไดรับการประเมินผานเกณฑการขอตําแหนงทางวิชาการแลว 

ไดแก 
  ผลงานวิชาการเพื่อพัฒนาอุตสาหกรรม 
  ผลงานวิชาการเพื่อพัฒนาการเรยีนการสอนและการเรียนรู 
  ผลงานวิชาการเพื่อพัฒนานโยบายสาธารณะ 
  ผลงานวิชาการรับใชสังคม 
  กรณีศึกษา 
   ตําราหรือหนังสือหรืองานแปล 
  ซอฟตแวร 
  พจนานุกรม สารานุกรม นามานุกรม และงานวิชาการในลักษณะเดยีวกัน 
 

หมายเหตุ 
1. การสงบทความเพื่อพิจารณาคัดเลือกใหนําเสนอในการประชุมวิชาการตองสงเปนฉบับสมบูรณ (Full Paper) และ 

เมื่อไดรับการตอบรับและตีพิมพแลว การตีพิมพตองตีพิมพเปนฉบับสมบูรณซึ่งสามารถอยูในรูปแบบเอกสาร หรือ 
สื่ออิเล็กทรอนิกสได 

2. ผลงานทางวิชาการทั้งหมดจะตองไดรับการเผยแพรตามประกาศ ก.พ.อ. เรื่องหลักเกณฑและวิธีการพิจารณา
แตงตั้งบุคคลใหดํารงตําแหนงผูชวยศาสตราจารย รองศาสตราจารย และศาสตราจารย พ.ศ. 2560 และที่แกไขเพิ่มเติม 
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กําหนดระดับคุณ ภาพผลงานสรางสรรคดานสุนทรียะ ศิลปะ หรือ ผลงานสรางสรรคดาน
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ดังนี ้

คาน้ําหนัก ระดับคุณภาพ 

0.20 
ผลงานสรางสรรคที่มีการเผยแพรสูสาธารณะในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง หรือผานสื่ออิเล็กทรอนิกส 
online 

0.40 ผลงานสรางสรรคไดรับการเผยแพรในระดับสถาบัน 
0.60 ผลงานสรางสรรคทีไ่ดรบัการเผยแพรในระดับชาต ิ
0.80 ผลงานสรางสรรคทีไ่ดรบัการเผยแพรในระดับความรวมมือระหวางประเทศ 
1.00 ผลงานสรางสรรคทีไ่ดรบัการเผยแพรในระดับภูมิภาคอาเซียน/นานาชาต ิ
ผลงานสรางสรรคทุกชิ้นตองผานการพิจารณาจากคณะกรรมการที่มีองคประกอบไมนอยกวา 3 คน 

โดยมีบุคคลภายนอกสถาบันรวมพิจารณาดวย 
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ตัวบงชี้ที่ 2.4  งานวิจัย งานสรางสรรค หรือนวัตกรรมที่นําไปใชประโยชนตอชุมชน 

ชนิดของตัวบงชี้  ผลลัพธ 
 
คําอธิบายตัวบงชี ้
 การวิจัยเปนพันธกิจหนึ่งที่สําคัญของมหาวิทยาลัย การดําเนินการตามพันธกิจอยางมีประสิทธิภาพ
และประสบความสําเร็จนั้น สามารถพิจารณาไดจากผลงานวิจัย งานสรางสรรคหรือนวัตกรรมที่มีคุณภาพและ
มีประโยชนสูการนําไปใช จากการเปรียบเทียบจํานวนงานวิจัยหรืองานสรางสรรค หรือนวัตกรรมของอาจารย
ประจําที่นําไปใชประโยชนในการแกไขปญหาตามวัตถุประสงคที่ระบุไวในโครงการวิจัยและรายงานการวิจัย 
โดยไดรับการรับรองการใชประโยชนจากหนวยงานที่เกี่ยวของ 
 
เกณฑการประเมิน 

การแปลงคาคะแนนรอยละของจํานวนงานวิจัย งานสรางสรรค หรือนวัตกรรมตอจํานวนงานวิจัย งาน
สรางสรรค หรือนวัตกรรมทั้งหมดของคณะคิดคะแนนเต็ม 5 = รอยละ 30 
 
สูตรการคํานวณ 
1. คํานวณคารอยละของจํานวนชิ้นงานวิจัย งานสรางสรรค หรือนวัตกรรมที่นําไปใชประโยชนตอชุมชน 

 ผลรวมของงานวิจัย งานสรางสรรค หรือนวัตกรรมที่นําไปใชประโยชน 
 x 100 

 จํานวนงานวิจัย งานสรางสรรค หรือนวัตกรรมทั้งหมดในปที่ประเมินฯ 

 
2. แปลงคารอยละท่ีคํานวณไดในขอ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 

คะแนนที่ได =  

รอยละของจํานวนชิ้นงานวิจัย งานสรางสรรค หรือนวัตกรรม 
ที่นําไปใชประโยชนตอชุมชม 

x 5 
งานวิจัย งานสรางสรรค หรือนวัตกรรมที่นําไปใชประโยชนของคณะ 

ที่กําหนดใหเปนคะแนนเต็ม 5 
 

หมายเหตุ 
1. นับจํานวนชิ้นงานของงานวิจัย งานสรางสรรค หรือนวัตกรรมที่นําไปใชประโยชนในปท่ีประเมิน 
2. งานวิจัย งานสรางสรรค หรือนวัตกรรมที่นําไปใชประโยชนตอชุมชนอาจนับคะแนนซ้ําไดในกรณีตางชุมชนในปท่ีรับ

การประเมิน กรณีที่มีการนําไปใชประโยชนแตละชุมชน ตองมีหลักฐานการพัฒนาชุมชนอยางเปนรูปธรรม 
3.สําหรับงานวิจัย งานสรางสรรค หรือนวัตกรรมที่เคยถูกนําไปใชประโยชน สามารถนําไปใชในการประเมินในปถัดไป

ได โดยงานวิจัยดังกลาวตองแสดงใหเห็นถึงการพัฒนาตอยอดอยางเปนรูปธรรม 
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องคประกอบที่ 3 การบริการวิชาการ 
 

มหาวิทยาลัยใหบริการวิชาการที่เหมาะสม สอดคลองกับบริบท ปญหาและความตองการของทองถิ่น 
ชุมชน และสังคมตามระดับความเชี่ยวชาญและอัตลักษณของสถาบัน สรางเครือขายความรวมมือทั้งภายใน
และภายนอกในการทํางาน รวมทั้งบูรณาการกับพันธกิจอื่นๆ ดวยความโปรงใส ชัดเจน และตรวจสอบได 
เพื่อใหชุมชนนําไปใชประโยชนไดอยางเปนรูปธรรม เปนผลกระทบเชิงบวก สรางคุณคา สามารถนําไป
ประยุกตใชเพื่อพัฒนาผูเรียน ครอบครัว ทองถิ่น ชุมชน สังคม และประเทศชาติไดอยางเขมแข็งยั่งยืน  

 
ตัวบงชี้จํานวน 2 ตัวบงชี้ คือ 

ตัวบงชี้ที่ 3.1 ระบบและกลไกการบริการวิชาการเพื่อการพัฒนาทองถิ่น ชุมชน หรือสังคม 
ตัวบงชี้ที่ 3.2 จํานวนชุมชนเปาหมายที่ ไดรับการพัฒนาอยางตอเนื่องตามแผนเสริมสราง

 ความสัมพันธกับชุมชน 
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ตัวบงชี้ที่ 3.1  ระบบและกลไกการบริการวิชาการเพื่อการพัฒนาทองถิ่น ชุมชน หรือสังคม 

ชนิดของตัวบงชี้  กระบวนการ 
 
คําอธิบายตัวบงชี้ 
 การบริการวิชาการแกทองถิ่น ชุมชน และสังคมเปนภารกิจหลักประการหนึ่งของมหาวิทยาลัยซึ่งพึงมี
ระบบและกลไกในการบริการทางวิชาการแกสังคมที่เปนรูปธรรม กําหนดเปาหมายในการใหบริการวิชาการที่
ชัดเจนเพื่อเปนกรอบในการจัดทําแผนดําเนินงานในการใหบริการวิชาการแกสังคม มีคณะกรรมการติดตาม 
กํากับ สนับสนุน การปฏิบัติงานตามภารกิจดานบริการทางวิชาการแกสังคมของสถาบันใหสอดคลองกับ
เปาหมาย เพื่อพัฒนาความเขมแข็งของทองถิ่น ชุมชน หรือสังคม 
 
เกณฑมาตรฐาน  
 1. มีสวนรวมกับสถาบันและชุมชนในการกําหนดพื้นที่เปาหมายในการพัฒนาทองถิ่นที่สอดคลองกับ
บริบท ปญหา และความตองการของทองถิ่น ชุมชน หรือสังคมตามจุดเนน จุดเดนของสถาบัน ตามศาสตร
พระราชา หรือตามแนวพระราชดําริ 
 2. จัดทําแผนบริการวิชาการเพื่อการพัฒนาทองถิ่น ชุมชน หรือสังคมตามจุดเนน จุดเดนของสถาบัน 
ตามศาสตรพระราชา หรือตามแนวพระราชดําริและแผนการนําไปใชประโยชน ที่มีการกําหนดตัวบงชี้
ความสําเร็จในระดับแผนและโครงการบริการวิชาการ และเสนอคณะกรรมการประจําคณะเพื่อพิจารณา 
 3. ดําเนินการตามแผนการบริการทางวิชาการเพื่อการพัฒนาทองถิ่น ชุมชน หรือสังคมที่กําหนดไว
ตามขอ 2 โดยรวมมือกับหนวยงานภายในหรือภายนอกสถาบัน อยางนอย 1 โครงการ 
 4. ประเมินความสําเร็จตามตัวบงชี้ของแผนและโครงการบริการวิชาการเพื่อการพัฒนาทองถิ่น ชุมชน 
หรือสังคมตามขอ 2 และนําเสนอคณะกรรมการประจําคณะเพื่อพิจารณา 
 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 

5ขอ 

 



  
 

คูมือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ประจําปการศึกษา 2562  
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี 107 

ตวับงชี้ที่ 3.2   จํานวนชุมชนเปาหมายที่ไดรับการพัฒนาอยางตอเนื่องตามแผนเสริมสราง
 ความสัมพันธกับชุมชน 
ชนิดของตัวบงชี้   ผลลัพธ 
 
คําอธิบายตัวบงชี้ 

  มหาวิทยาลัยราชภัฏไดมีการกําหนดพื้นที่รับผิดชอบในการพัฒนา และมีการกําหนดเปาหมาย 
การพัฒนาไวในแผนยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยราชภัฏการจัดทําแผนเสริมสรางความสัมพันธกับชุมชนจึงตอง
ศึกษาความตองการของกลุมเปาหมายและมีการพัฒนาอยางตอเนื่องใหบรรลุตามแผน 
 
เกณฑการประเมิน 

โดยการแปลงคารอยละจํานวนกลุมเปาหมายที่ไดรับการพัฒนาอยางตอเนื่องตามแผนเสริมสราง
ความสัมพันธกับชุมชนที่กําหนดใหเปนคะแนนเต็ม 5 = รอยละ 20 
 
สูตรการคํานวณ 
1. คํานวณคารอยละของชุมชนเปาหมายที่ไดรับการพัฒนาอยางตอเนื่องตามแผนเสริมสรางความสัมพันธกับ
ชุมชน 

 
จํานวนชุมชนเปาหมายที่ไดรับการพัฒนาอยางตอเนื่อง 

ตามแผนเสริมสรางความสัมพันธกับชุมชน  x 100 
 จํานวนชุมชนเปาหมายทั้งหมด 

 
2. แปลงคารอยละท่ีคํานวณไดในขอ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 

คะแนนที่ได =  

รอยละของชุมชนเปาหมายทีไ่ดรับการพัฒนาอยางตอเนื่อง 
ตามแผนเสริมสรางความสัมพันธกับชุมชน 

x 5 
รอยละจํานวนกลุมเปาหมายทีไ่ดรับการพัฒนาอยางตอเนื่องตามแผนเสริมสราง

ความสัมพันธกับชุมชนที่กําหนดใหเปนคะแนนเต็ม 5 
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องคประกอบที่ 4 ดานศิลปวัฒนธรรม และความเปนไทย 
 

การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมถือเปนพันธกิจสําคัญประการหนึ่งของมหาวิทยาลัย ดังนั้น
มหาวิทยาลัยจึงตองมีระบบกลไกการดําเนินงานดานนี้ใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและคุณภาพ โดยมีจุดเนน
เฉพาะที่แตกตางกันตามศักยภาพและอัตลักษณของมหาวิทยาลัย มีการดําเนินงานดานศิลปวัฒนธรรมและ
ความเปนไทย โดยมีการบูรณาการกับการเรียนการสอน หรือการวิจัย หรือการบริการวิชาการ ซึ่งนําไปสู 
การสืบสานการสรางความรู ความเขาใจในศิลปวัฒนธรรม การปรับและประยุกตใชศิลปวัฒนธรรมทั้งของไทย
และตางประเทศ กอใหเกิดผลลัพธของการจัดการดานศิลปวัฒนธรรม ทําใหเกิดความภาคภูมิใจในความเปน
ไทยหรือสรางโอกาส และมูลคาเพ่ิมใหกับผูเรียน ครอบครัว ทองถิ่น ชุมชน สังคม และประเทศชาติ 
 
ตัวบงชี้ จํานวน 1 ตัวบงชี้ คือ 
 ตัวบงชี้ที่ 4.1 ระบบและกลไกดานศิลปวัฒนธรรมและความเปนไทย  
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ตัวบงชี้ที่ 4.1  ระบบและกลไกดานศิลปวัฒนธรรมและความเปนไทย 
ชนิดของตัวบงชี้  กระบวนการ 
 
คําอธิบายตัวบงชี้ 
 สถาบันอุดมศึกษามีนโยบาย แผนงาน โครงสราง และการบริหารจัดการดานการทํานุบํารุง
ศลิปวัฒนธรรมและความเปนไทย ทั้งการอนุรักษ สืบสาน พัฒนา เผยแพร ถายทอดวัฒนธรรมไทย ภูมิปญญา
ทองถิ่นตามจุดเนนของมหาวิทยาลัย เพื่อใหเกิดความภาคภูมิใจในความเปนไทย หรือการสรางโอกาสและ
มูลคาเพ่ิมใหกับผูเรียน ชุมชน สังคม และประเทศชาติอยางยั่งยืน 
 
เกณฑมาตรฐาน 

1. กําหนดนโยบายและทิศทางการสงเสริมศิลปวัฒนธรรมและความเปนไทยเพื่อการพัฒนาตอยอด
และสรางคุณคา ตามจุดเนนของสถาบัน 

2. จัดทําแผนดานศิลปวัฒนธรรมและความเปนไทย และกําหนดตัวบงชี้วัดความสําเร็จตาม
วัตถุประสงคของแผน รวมทั้งจัดสรรงบประมาณเพ่ือใหสามารถดําเนินการไดตามแผน 

3. มีการสงเสริม สนับสนุนการบูรณาการงานดานศิลปวัฒนธรรมกับการเรียนการสอน หรือการวิจัย 
หรือการบริการวิชาการซึ่งนําไปสูการสืบสานการสรางความรู ความเขาใจในศิลปวัฒนธรรม การปรับและ
ประยุกตใชศิลปวัฒนธรรม 

4. มีการกํากับติดตามใหหนวยงานมีการดําเนินงาน และประเมินความสําเร็จตามตัวบงชี้ของแผน
ดานศิลปวัฒนธรรมและความเปนไทย และรายงานผลการดําเนินงานตอผูบริหารคณะ 

5. นําผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือกิจกรรมดานศิลปวัฒนธรรมและความเปนไทย 
 

เกณฑการประเมิน  

 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการดําเนินการ 
1 ขอ 

มีการดําเนินการ 
2 ขอ 

มีการดําเนินการ 
3  ขอ 

มีการดําเนินการ 
4 ขอ 

มีการดําเนินการ 
5 ขอ 



  
 

คูมือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ประจําปการศึกษา 2562  
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี 110 

องคประกอบที่ 5 การบริหารจัดการ  
 

มหาวิทยาลัยตองใหความสําคัญกับการบริหารจัดการ โดยมีสภามหาวิทยาลัยทําหนาที่ในการกํากับ
ดูแลการทํางานของมหาวิทยาลัยใหมีประสิทธิภาพ สถาบันจะตองบริหารจัดการดานตางๆ ใหมีคุณภาพ เชน 
ทรัพยากรบุคคล ระบบฐานขอมูล การบริหารความเสี่ยง การบริหารการเปลี่ยนแปลง การบริหารทรัพยากร
ทั้งหมด ฯลฯ เพื่อสัมฤทธิ์ผลตามเปาหมายที่กําหนดไว โดยใชหลักธรรมาภิบาล (Good Governance) 
 
ตัวบงชี้จํานวน 3 ตัวบงชี้ คอื 

ตัวบงชี้ที่ 5.1 การจัดการเรียนรูแบบบูรณาการกับการทํางาน 
ตัวบงชี้ที่ 5.2 การบริหารของคณะเพื่อการกํากับติดตามผลลัพธตามพันธกิจ กลุมสถาบัน และ

เอกลักษณของคณะ 
ตัวบงชี้ที่ 5.3 ระบบกํากับการประกันคุณภาพหลักสูตร 
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ตัวบงชี้ที ่5.1  การจัดการเรียนรูแบบบูรณาการกับการทํางาน 
ชนิดของตัวบงชี้  กระบวนการ 
 
คําอธิบายตัวบงชี้  

มหาวิทยาลัยมีหลักสูตรและการจัดการเรียนรูที่เนนการพัฒนาผูเรียนแบบบูรณาการกับการทํางาน 
เพื่อใหมีคุณลักษณะอันพึงประสงค ตอบสนองยุทธศาสตรชาติและความตองการที่หลากหลายของประเทศ ทั้ง
ในดานเศรษฐกิจ สังคม  และสิ่งแวดลอมโดยการมีสวนรวมของชุมชน สังคม สถานประกอบการ ทั้งภาครัฐ
และภาคเอกชน 
  
เกณฑมาตรฐาน 
 1. มรีะบบและกลไกใหหลักสูตรจัดทําแผนจัดการเรียนรูแบบบูรณาการกับการทํางาน 

2. มกีารกํากับ ติดตามใหหลักสูตรดําเนินการตามแผนการจัดการเรียนรูแบบบูรณาการกับการทํางาน
ตามที่กําหนด 

3. มีการกํากับ ติดตามใหหลักสูตรประเมินความสําเร็จตามวัตถุประสงคของแผนที่กําหนด 
4. มีการนําผลไปปรับปรุงแผนจัดการหลักสูตรและการจัดการเรียนรูอยางตอเนื่อง 
5. มีแนวปฏิบัติที่ดีเกี่ยวกับการจัดการเรียนรูแบบบูรณาการกับการทํางาน 

 
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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ตัวบงชี้ที่ 5.2  การบริหารของคณะเพื่อการกํากับติดตามผลลัพธตามพันธกิจ กลุมสถาบันและ
เอกลักษณของคณะ 
ชนิดของตัวบงชี ้  กระบวนการ 
 

คําอธิบายตัวบงชี้ 
คณะมีพันธกิจหลัก คือ การเรียนการสอน การวิจัย การบริการทางวิชาการ และการทํานุบํารุงศิลปะ

และวัฒนธรรม ในการดําเนินพันธงานตามกิจหลัก แตละคณะจําเปนตองมีการจัดทําแผนเพื่อกําหนด 
ทิศทางการพัฒนาและการดําเนินงานของคณะใหสอดคลองกับเปาหมาย ตลอดจนมีการบริหารทั้ ง 
ดานบุคลากร การเงิน ความเสี่ยงและการประกันคุณภาพการศึกษา เพื่อสนับสนุนการดําเนินงานตามพันธกิจ
หลักใหบรรลุตามเปาหมายที่กําหนดไว เปนไปตามหลักธรรมาภิบาล คํานึงถึงความหลากหลายและความเปน
อิสระทางวิชาการ มีประสิทธิภาพและประสทิธิผล ยืดหยุนคลองตัวโปรงใสและตรวจสอบได 
 
เกณฑมาตรฐาน 
 1. พัฒนาแผนกลยุทธจากผลการวิเคราะห SWOT โดยเชื่อมโยงกับวิสัยทัศนของคณะและสอดคลอง
กับวิสัยทัศนของคณะ สถาบัน รวมทั้งสอดคลองกับกลุมสถาบันและเอกลักษณของคณะและและพัฒนาไปสู
แผนกลยุทธทางการเงินและแผนปฏิบัติการประจําปตามกรอบเวลาเพื่อใหบรรลุผลตามตัวบงชี้และเปาหมาย
ของแผนกลยุทธและเสนอผูบริหารระดับสถาบันเพื่อพิจารณาอนุมัติ 

2. ดําเนินการวิเคราะหขอมูลทางการเงินที่ประกอบไปดวยตนทุนตอหนวยในแตละหลักสูตร สัดสวน
คาใชจายเพื่อพัฒนานักศึกษา อาจารย บุคลากร การจัดการเรียนการสอนอยางตอเนื่อง เพื่อวิเคราะห 
ความคุมคาของการบริหารหลักสูตร ประสิทธิภาพ ประสิทธิผลในการผลิตบัณฑิต และโอกาสในการแขงขัน 

3. ดําเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ที่เปนผลจากการวิเคราะหและระบุปจจัยเสี่ยงที่เกิดจาก
ปจจัยภายนอก หรือปจจัยที่ไมสามารถควบคุมไดที่สงผลตอการดําเนินงานตามพันธกิจของคณะและใหระดับ
ความเสี่ยงลดลงจากเดิมอยางนอย 1 เรื่อง 

4. บริหารงานดวยหลักธรรมาภิบาลอยางครบถวนทั้ง 10 ประการที่อธิบายการดําเนินงานอยาง
ชัดเจน 

5. คนหาแนวปฏิบัติที่ดีจากความรูทั้งที่มีอยูในตัวบุคคล ทักษะของผูมีประสบการณตรง และแหลง
เรียนรูอื่นๆ ตามประเด็นความรู อยางนอยครอบคลุมพันธกิจดานการผลิตบัณฑิตและดานการวิจัยจัดเก็บอยาง
เปนระบบโดยเผยแพรออกมาเปนลายลักษณอักษรและนํามาปรับใชในการปฏิบัติงานจริง 

6. การกํากับติดตามผลการดําเนินงานตามแผนการบริหารและแผนพัฒนาบุคลากรสายวิชาการและ
สายสนับสนุน 

7. ดําเนินงานดานการประกันคุณภาพการศึกษาภายในตามระบบและกลไกที่เหมาะสมและสอดคลอง
กับพันธกิจและพัฒนาการของคณะที่ไดปรับใหการดําเนินงานดานการประกันคุณภาพเปนสวนหนึ่งของ 
การบริหารงานคณะตามปกติที่ประกอบดวย การควบคุมคุณภาพ การตรวจสอบคุณภาพ และการประเมิน
คุณภาพ 

 
เกณฑการประเมิน 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการดําเนินการ 

1 ขอ 
มีการดําเนินการ 

2 ขอ 
มีการดําเนินการ 

3 –4 ขอ 
มีการดําเนินการ 

5 – 6 ขอ 
มีการดําเนินการ 

7 ขอ 



  
 

คูมือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ประจําปการศึกษา 2562  
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี 113 

ตัวบงชี้ที ่5.3  ระบบกํากับการประกันคุณภาพหลักสูตร 
ชนิดของตัวบงชี้  กระบวนการ 
 
คําอธิบายตัวบงชี ้

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

1. มีระบบและกลไกในการกํากับการดําเนินการประกันคุณภาพหลักสูตรใหเปนไปตามองคประกอบ
การประกันคุณภาพหลักสูตร 

2. มีคณะกรรมการกํากับ ติดตามการดําเนินงานใหเปนไปตามระบบที่กําหนดในขอ 1 และรายงาน
ผลการติดตามใหกรรมการประจําคณะเพ่ือพิจารณาทุกภาคการศึกษา 

3. มีการจัดสรรทรัพยากรเพื่อสนับสนุนการดําเนินงานของหลักสูตรใหเกิดผลตามองคประกอบ 
การประกันคุณภาพหลักสูตร 

4. มีการประเมินคุณภาพหลักสูตรตามกําหนดเวลาทุกหลักสูตร และรายงานผลการประเมิน 
ใหกรรมการประจําคณะเพื่อพิจารณา 

5. นําผลการประเมินและขอเสนอแนะจากกรรมการประจําคณะมาปรับปรุงหลักสูตรใหมีคุณภาพ 
ดีขึ้นอยางตอเนื่อง 

6. มีผลการประเมินคุณภาพทุกหลักสูตรผานองคประกอบที ่1 การกํากับมาตรฐาน 
 
เกณฑการประเมิน 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการดําเนินการ 

1 ขอ 
มีการดําเนินการ 

2 ขอ 
มีการดําเนินการ 

3 – 4ขอ 
มีการดําเนินการ 

5 ขอ 
มีการดําเนินการ 

6 ขอ 
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ตัวบงชี้ที่ 6.1  การดําเนินการสงเสริมและพัฒนาทักษะ ความคิดเชิงระบบ PDCA สอดคลอง 

   กับบริบท หรืออัตลักษณของแตละคณะ 

ชนิดของตัวบงชี้  ผลลัพธ 

คําอธิบายตัวบงชี้ 

 การดําเนินการสงเสริมและพัฒนาทักษะ ความคิดเชิงระบบ PDCA สอดคลองกับบริบท หรืออัต
ลักษณของแตละคณะ โดยนักศึกษายึดหลักการและกระบวนการทํางานตามวงจรการบริหารงานคุณภาพ 
(PDCA) เปนแกนกลางเพื่อสะทอนใหเห็นถึงความฉลาดในการบริหารจัดการของนักศึกษา สอดคลองตามที่
มหาวิทยาลัยไดกําหนดอัตลักษณไว วา “บัณฑิตยอมฉลาดจัดการ” 

เกณฑมาตรฐาน 
 ในระดับคณะสามารถคิดคะแนนได โดยการแปลงคารอยละของโครงการที่นักศึกษาดําเนินการตาม
วงจรการบริหารงานคุณภาพ (PDCA) โดยกําหนดใหคะแนนเต็ม 5 มีคาเทากับรอยละ 80 ขึ้นไป 

 

สูตรการคํานวณ 

1. คํานวณคารอยละของอาจารยของโครงการที่นักศึกษาดําเนินการตามวงจรการบริหารงานคุณภาพ (PDCA) 

 จํานวนโครงการที่นักศึกษาดําเนินการตาม PDCA 
 x 100 

 จํานวนโครงการของนักศึกษาทั้งหมด 

 

2. แปลงคารอยละท่ีคํานวณไดในขอ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 

คะแนนที่ได =  
รอยละของโครงการที่นักศึกษาดําเนินการตาม PDCA 

x 5 
คารอยละที่ไดคะแนนเต็ม 5 

หมายเหตุ 
1. จะตองเปนโครงการที่นักศึกษาเปนเจาของโครงการ 
2. การดําเนินโครงการจะตองใชกระบวนการ PDCA ในการดําเนินการ 
3. จะตองมีเลมสรุปโครงการ 
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บทที่ 6 
แนวทางการวิเคราะหและสรุปผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 

 สถาบันการศึกษาทุกสถาบันตองวางระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในของตนเองให
เหมาะสม กับบริบทและวิสัยทัศนของสถาบัน โดยตองพิจารณาเกณฑมาตรฐานอุดมศึกษาที่เกี่ยวของใน
ระดับชาติดวย เพื่อใหเปนไปตามเกณฑขั้นต่ําที่ประเทศกําหนดและมุงสูเปาหมาย จุดเนน จุดเดน หรือ
เอกลักษณของสถาบัน 
 การวางระบบการประกันคุณภาพจะตองประกอบดวย การควบคุม การตรวจสอบ และการ
ประเมินผล เพื่อนําขอมูลไปปรับปรุงพัฒนาคุณภาพอยางตอเนื่องและยั่งยืน ดังนั้น ระบบประกันคุณภาพ
การศึกษาภายในดังกลาว อยางนอยตองครอบคลุมระดับหลักสูตร ระดับคณะ และระดับสถาบัน โดยสถาบัน
ตองควบคุมใหมีการดําเนินงานตามระบบคุณภาพที่กําหนด และมีการตรวจสอบระบบคุณภาพเปนระยะ ๆ 
โดยที่มีกลไกการดําเนินงานอยางชัดเจน เชน มีผูรับผิดชอบ / ผูบริหาร / ผูเกี่ยวของ / ผูมีสวนไดสวนเสีย มี
สวนรวม เมื่อครบหนึ่งปการศึกษา ก็ตองมีการประเมินผลการดําเนินงานตามระบบประกันคุณภาพดังกลาว 
เพื่อนําไปปรับปรุงพัฒนาในปถัดไป โดยสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาจะดําเนินการติดตามตรวจสอบ
ความกาวหนาของการปฏิบัติตามแผนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอยางนอยหนึ่งครั้งในทุกสามป และแจงผล
ใหสถานศึกษาทราบรวมทั้งเปดเผยผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาตอสาธารณชน 
 ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตรที่คณะกรรมการประกันคุณภาพภายใน 
ระดับอุดมศึกษาจัดทําขึ้น เปนไปในทิศทางเดียวกับการประเมินเพื่อการเผยแพรหลักสูตรที่มีคุณภาพและ
มาตรฐาน ตามที่ประกาศไวในกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2552 ทั้งนี้ไดกําหนดให
รายงานการประเมิน คุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร (IQA ระดับหลักสูตร) และรายงานผลการ
ดําเนินการของหลักสูตร (มคอ.7) เปนรายงานฉบับเดียวกันเพื่อลดความซ้ําซอนของการจัดทํารายงานของ
สถานศึกษาระดับอุดมศึกษาและสามารถรายงานผานระบบอิเล็กทรอนิกส 
 สวนระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะ และระดับสถาบัน ที่คณะกรรมการจัดทํา
มาตรฐานการศึกษาของเครือขายมหาวิทยาลัยราชภัฏดานงานประกันคุณภาพการศึกษาจัดทําขึ้น สอดคลอง
กับการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตรและ เชื่อมโยงกับการประกันคุณภาพภายนอกของ
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา และสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา 
(องคการมหาชน) 
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การสรุปผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน แตละระดับมีรายละเอียดดังนี ้
1. ระดับหลักสูตร 
 1.1 เกณฑการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ตามรูปแบบของสํานักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา(สกอ.) มีองคประกอบในการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 6 องคประกอบ ไดแก 
  องคประกอบท่ี 1 การกํากับมาตรฐาน  
  องคประกอบท่ี 2 บัณฑิต  
  องคประกอบท่ี 3 นักศึกษา  
  องคประกอบท่ี 4 อาจารย 
  องคประกอบท่ี 5 หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผูเรียน  
  องคประกอบท่ี 6 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู  
 
 องคประกอบที่ 1 การกํากับมาตรฐาน การกํากับมาตรฐานเปนองคประกอบที่ตองดําเนินการให
เปนไปตาม เกณฑมาตรฐานหลักสูตรกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ และเกณฑตาง ๆ ที่
เกี่ยวของ มี 1 ตัวบงชี้ จํานวนเกณฑขึ้นอยูกับระดับปริญญา หากผลการดําเนินงานไมเปนไปตามเกณฑใด
เกณฑหนึ่งถือวาหลักสูตรนั้น “ไมไดมาตรฐาน” และมีคาคะแนนเปน“ศูนย” หากหลักสูตรนั้นมีผลการ
ดําเนินงานผานทุกเกณฑถือวาเปนไปตาม มาตรฐานที่กําหนด และจะมีการประเมินคะแนนคุณภาพของ
หลักสูตรในองคประกอบท่ี 2 – 6 ดังแสดงตามภาพ ตอไปนี้ 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผลการประเมิน 

 

ไมผานองคประกอบที่ 1 

 

ผานองคประกอบที่ 1 

ประเมินองคประกอบที่ 2-6 

คะแนนระดับหลักสูตรเปนคะแนนเฉลี่ย
ของตัวบงชี้ในองคประกอบที่ 2-6 

คะแนนระดับหลักสูตร = 0 
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ซึ่งการแปลผลจะเปนการอธิบายวา 
คะแนนระดับหลักสูตร = 0  หมายถึง  หลักสูตรไมไดมาตรฐาน 
คะแนนระดับหลักสูตร = 0.01-5.00   หมายถึง  หลักสูตรเปนไปตามมาตรฐาน และมีระดับ 
       คุณภาพตามคะแนนที่ได  ดังนี้ 

คะแนน ระดับคุณภาพ 
0.01 – 2.00 นอย 
2.01 – 3.00 ปานกลาง 
3.01 – 4.00 ด ี
4.01 – 5.00 ดีมาก 

 
 แมวาหลักสูตรไมผานองคประกอบที่ 1 (การกํากับมาตรฐาน) ผูรับผิดชอบหลักสูตร/คณะ/สถาบัน 
ตองประเมินตัวบงชี้ขององคประกอบที่ 2 ถึงองคประกอบที่ 6 ดวย เพื่อใหทราบระดับการพัฒนาของหลักสูตร
ตนเอง โดยการวิเคราะหในรายละเอียดของปจจัยนําเขา กระบวนการ ผลลัพธ และรายองคประกอบ โดยไม
ตองรายงานระดับคะแนนเฉลี่ย เพื่อเปนการวิเคราะหในเชิงคุณภาพในองคประกอบที่ 2 ถึงองคประกอบที่ 6 
เกี่ยวกับจุดเดนและโอกาสในการพัฒนา เพื่อยกระดับคุณภาพของหลักสูตรตอไป แสดงดังตารางตอไปนี้ 
 
ตารางที่ 6.1 องคประกอบคุณภาพ 6 ดาน และตัวบงชี้ที่ใชประเมินคุณภาพการศึกษาภายในตาม
องคประกอบระดับหลักสูตร 
องคประกอบ คะแนน

ผาน 
จํานวน 
ตัวบงชี้ 

คะแนนการประเมินเฉลี่ย ผลการประเมิน 
I P O คะแนน

เฉลี่ย 
0.01 – 2.00 ระดับคุณภาพ

นอย 
2.01 – 3.00 ระดับคุณภาพปานกลาง 
3.01 – 4.00 ระดับคุณภาพด ี
4.01 – 5.00 ระดับคุณภาพดีมาก 

1 ไมผานการประเมิน  
2 

คะ
แน

นเ
ฉล

ีย่ข
อทุ

กต
ัวบ

งช
ี้

ใน
อง

คป
ระ

กอ
บที่

 2
 - 

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

รวม 13 1 7 5   
ผลการประเมิน      

หมายเหตุ : ในประเด็นตัวบงชี้ที่ 3.3 และ 4.3 เปนผลลัพธของกระบวนการยอย 
 

 

คะแนนรวมเฉลี่ย =  
คะแนนรวมของตัวบงชี้ 13 ตัวบงชี้ 

13 
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ตัวอยางรายงานผลการวิเคราะหจุดเดนและโอกาสในการพัฒนา องคประกอบที่ 2 – 6 
จุดเดน 
1. 
2. 
โอกาสในการพัฒนา 
1. 
2. 
 
ตารางที่ 6.2 มาตรฐานการศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏ 5 ดาน และตัวบงชี้ที่ใชประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายในตามมาตรฐานการศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏ ระดับหลักสูตร 
องคประกอบ คะแนน

ผาน 
จํานวน 
ตัวบงชี้ 

คะแนนการประเมินเฉลี่ย ผลการประเมิน 

I P O คะแนน
เฉลี่ย 

0.02 – 2.00 ระดับคุณภาพ
นอย 

2.01 – 3.00 ระดับคุณภาพปานกลาง 
3.01 – 4.00 ระดับคุณภาพด ี
4.01 – 5.00 ระดับคุณภาพดีมาก 

1 ไมผานการประเมิน  
2 

คะ
แน

นเ
ฉล

ีย่ข
อทุ

กต
ัวบ

งชี้
ใน

อง
คป

ระ
กอ

บท
ี่ 2

 - 
6 

2 - 3.1,3.2 
5.1,5.3 

6.1 

2.1,2.2 
3.3,5.4 

  

3 3 4.2 4.1,5.2 4.3   
4 3 - - -   
5 4 - - -   
6 1 - - -   

รวม 13 1 7 5   
ผลการประเมิน      

 
ตัวอยางรายงานผลการวิเคราะหจุดเดนและจุดที่ควรพัฒนา มาตรฐานที่ 1 –มาตรฐานที่ 5 
จุดเดน 
1. 
2. 
จุดที่ควรพัฒนา 
1. 
2. 
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 1.2 เกณฑการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ตามรูปแบบของ AUN – QA 
  มีเกณฑการพิจารณาจํานวน 11 ขอ แตละขอจะมีเกณฑการวัด 7 ระดับ และกอนการ
ประเมินดวยเกณฑ AUN – QA หลักสูตรจะตองประเมินองคประกอบ การกํากับมาตรฐาน ซึ่งเปน
องคประกอบที่ตองดําเนินการใหเปนไปตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตร กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แหงชาติ และเกณฑตางๆ ที่ เกี่ยวของ มี 1 ตัวบงชี้  จํานวนเกณฑขึ้นอยูกับระดับปริญญา หากผลการ
ดําเนินงานไมเปนไปตามเกณฑหนึ่งถือวาหลักสูตรนั้น “ไมไดมาตรฐาน” และมีคาคะแนน”เปนศูนย” หาก
หลักสูตรนั้นมีผลการดําเนินงานผานทุกเกณฑถือวาเปนตามมาตรฐานที่กําหนด และจะมีการประเมินคะแนน
คุณภาพของหลักสูตรตามเกณฑ AUN – QA ตอไป 
 

ตารางที่ 6.3 เกณฑการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ตามรูปแบบ AUN – QA ของมหาวิทยาลัยราชภัฏ 
11 ขอ 
เกณฑ

ที่ 
จํานวน 
ตัวบงชี้ 

คะแนนการประเมินเฉลี่ย ผลการประเมิน 

I 
 

P O รวม 1 ไมเพียงพอตองปรับปรุง
เรงดวน 
2 ไมเพียงพอจําเปนตองปรับปรุง 
3 ไมเพียงพอตองปรับปรุง 
4 เพียงพอตามความคาดหมาย 
5 ดีกว าความคาดหมาย 
6 ดีมากเปนแนวปฏิบัติที่ดีได 
7 ดีเยีย่มเทียบเทาระดับสากล 

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

5.4,5.5 
-   

6 7 6.1,6.2,6.3 
6.4,6.5,6.6,6.7 

- -   

7 5 7.1,7.2,7.3 
7.4,7.5 

- -   

8 5 8.1,8.2,8.3 
8.4,8.5 

- -   

9 5 9.1,9.2,9.3 
9.4,9.5 

- -   

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

-   

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

  

รวม 50 22 23 5   
ผลการประเมิน      
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ตัวอยางรายงานผลการวิเคราะหจุดเดนและจุดที่ควรพัฒนา เกณฑที่ 1 –เกณฑที่ 11 
จุดเดน 
1. 
2. 
จุดที่ควรพัฒนา 
1. 
2. 
 
2. ระดับคณะ 
 การประเมินระดับคณะจะสะทอนผลการดําเนินงานของผูบริหารคณะใน 4 พันธกิจ รวมทั้งระบบ การ
บริหารจัดการของคณะดวย โดยแสดงเปนคาเฉลี่ยในแตละพันธกิจ นอกจากนั้นมีการวิเคราะหแยกเปนปจจัย
นําเขา กระบวนการ และผลลัพธดวย เพื่อใหผูบริหารคณะไดนําไปใชเปนขอมูลในการปรับปรุงพัฒนา ดัง
ตารางตอไปนี้ 
 
ตารางที่ 6.4 องคประกอบคุณภาพ 5 ดาน และตัวบงชี้ที่ใชประเมินคุณภาพการศึกษาภายในตาม
องคประกอบระดับคณะ 
เกณฑ

ที่ 
จํานวน 
ตัวบงชี้ 

คะแนนการประเมินเฉลี่ย ผลการประเมิน 

I 
 

P O คะแนน
เฉลี่ย 

0.00– 1.50 การดําเนินงานตองปรับปรุง
เรงดวน 
1.51 – 2.50 การดําเนนิงานตองปรับปรุง 
2.51 – 3.50 การดําเนนิงานระดับพอใช 
3.51 – 4.50 การดําเนนิงานระดับด ี
4.51 – 5.00 การดําเนนิงานระดับดีมาก 

1 8 1.2,1.3 1.4,1.5 
1.6,1.7 

1.1,1.8   

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

รวม 18 3 10 5   
ผลการประเมิน      

หมายเหตุ : ตัวบงชี้ที่ 1.1 เปนคาคะแนนเฉลี่ยผลของการประเมินระดับหลักสูตรทุกหลักสูตร 
ตัวอยางรายงานผลการวิเคราะหจุดเดนและจุดที่ควรพัฒนา องคประกอบที่ 2 – องคประกอบที ่5 
จุดเดน 
1. 
2. 
จุดที่ควรพัฒนา 
1. 
2. 
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ตารางที่ 6.5 มาตรฐานการศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏ 5 ดาน และตัวบงชี้ที่ใชประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายในตามมาตรฐานการศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏ ระดับคณะ 
มาตร 
ฐานที่ 

จํานวน 
ตัวบงชี้ 

คะแนนการประเมินเฉลี่ย ผลการประเมิน 
I 

 

P O คะแนน
เฉลี่ย 

0.00– 1.50 การดําเนินงานตองปรับปรุง
เรงดวน 
1.51 – 2.50 การดําเนนิงานตองปรับปรุง 
2.51 – 3.50 การดําเนนิงานระดับพอใช 
3.51 – 4.50 การดําเนนิงานระดับด ี
4.51 – 5.00 การดําเนนิงานระดับดีมาก 

1 8 1.2,1.3 1.4,1.5 
1.6,1.7 

1.1,1.8   

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

รวม 18 3 10 5   
ผลการประเมิน      

 คณะควรวิเคราะหในเชิงคุณภาพเก่ียวกับจุดเดน และจุดที่ควรพัฒนาในแตละมาตรฐานดวยตาม
ตัวอยางดังตอไปนี้ 
ตัวอยางรายงานผลการวิเคราะหจุดเดนและจุดที่ควรพัฒนา มาตรฐานที่ 1 –มาตรฐานที่ 5 
จุดเดน 
1. 
2. 
จุดที่ควรพัฒนา 
1. 
2. 
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3. ระดับสถาบัน 
 การประเมินระดับสถาบันจะสะทอนผลการดําเนินงานของผูบริหารสถาบันใน 4 พันธกิจ รวมทั้ง 
ระบบการบริหารจัดการของสถาบันดวย โดยแสดงเปนคาเฉลี่ยในแตละพันธกิจ นอกจากนั้นมีการวิเคราะห
แยกเปนปจจัยนําเขา กระบวนการและผลลัพธดวย เพื่อใหผูบริหารสถาบันไดนําไปใชเปนขอมูลในการปรับปรุง
พัฒนา ตามตารางตอไปนี้ 
 
ตารางที่ 6.6 องคประกอบคุณภาพ 5 ดาน และตัวบงชี้ที่ใชประเมินคุณภาพการศึกษาภายในตาม
องคประกอบระดับสถาบัน 
เกณฑ

ที่ 
จํานวน 
ตัวบงชี้ 

คะแนนการประเมินเฉลี่ย ผลการประเมิน 
I 

 

P O คะแนน
เฉลี่ย 

0.00– 1.50 การดําเนินงานตองปรับปรุง

เรงดวน 
1.51 – 2.50 การดําเนนิงานตองปรับปรุง 
2.51 – 3.50 การดําเนนิงานระดับพอใช 
3.51 – 4.50 การดําเนนิงานระดับด ี
4.51 – 5.00 การดําเนนิงานระดับดีมาก 

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 : ตัวบงชี้ที่ 5.3 เปนคาคะแนนเฉลี่ยผลของการประเมินระดับคณะทุกคณะ 
 
ตัวอยางรายงานผลการวิเคราะหจุดเดนและจุดที่ควรพัฒนา องคประกอบที่ 2 – องคประกอบที ่5 
จุดเดน 
1. 
2. 
จุดที่ควรพัฒนา 
1. 
2. 
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ตารางที่ 6.7 มาตรฐานการศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏ 5 ดาน และตัวบงชี้ที่ใชประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายในตามมาตรฐานการศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏ ระดับสถาบัน 
มาตร 
ฐานที่ 

จํานวน 
ตัวบงชี้ 

คะแนนการประเมินเฉลี่ย ผลการประเมิน 
I 

 

P O คะแนน
เฉลี่ย 

0.00– 1.50 การดําเนินงานตองปรับปรุง
เรงดวน 
1.51 – 2.50 การดําเนนิงานตองปรับปรุง 
2.51 – 3.50 การดําเนนิงานระดับพอใช 
3.51 – 4.50 การดําเนนิงานระดับด ี
4.51 – 5.00 การดําเนนิงานระดับดีมาก 

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 18 3 10 7   
ผลการประเมิน      

หมายเหตุ : ตัวบงชี้ที่ 5.3 เปนคาคะแนนเฉลี่ยผลของการประเมินระดับคณะทุกคณะ 
 
 สถาบันควรวิเคราะหในเชิงคุณภาพเก่ียวกับจุดเดน และจุดที่ควรพัฒนาในแตละมาตรฐานดวยตาม
ตัวอยางดังตอไปนี้ 
ตัวอยางรายงานผลการวิเคราะหจุดเดนและจุดที่ควรพัฒนา องคประกอบที่ 2 – องคประกอบที ่5 
จุดเดน 
1. 
2. 
จุดที่ควรพัฒนา 
1. 
2. 
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ภาคผนวก 
แนวทางในการประเมินตัวบงชี้ที่ 3.1 
การรับนักศึกษา 

1 การกําหนดเปาหมายจํานวนรับนักศึกษาคํานึงความตองการของตลาดแรงงาน และสภาพความ
พรอมของอาจารยประจําท่ีมีอยู (ควบคุมอัตราสวนอาจารยตอนักศึกษาใหเปนไปตามเกณฑ) 

2 เกณฑการรับนักศึกษาที่ประกาศรับสะทอนคุณภาพของนักศึกษาที่เหมาะสมกับหลักสูตรที่เปดสอน
และสอดคลองกับระดับของหลักสูตร ประเภทหลักสูตร ปรัชญาวิสัยทัศนของสถาบันและหลักสูตร 
ผลลัพธการเรียนรูที่กําหนดในหลักสูตร (เชน GPA ความรูพื้นฐานในสาขา ภาษาตางประเทศ 
คุณสมบัติเฉพาะอื่น ฯลฯ) 

3 เกณฑที่ใชในการคัดเลือกนักศึกษา กระบวนการรับนักศึกษา และเครื่องมือหรือขอมูลที่ใชในการ
คัดเลือกมีความเหมาะสม เชื่อถือได โปรงใส เปดเผย และเปนธรรมกับนักศึกษาที่สมัครเขาเรียน 

4 นักศึกษาที่รับเขาเรียนในหลักสูตรมีคุณสมบัติและศักยภาพในการเรียนจนสําเร็จการศึกษาตาม
ระยะเวลาที่หลักสูตรกําหนด มีคุณสมบัติขั้นตนทั้งความรูพื้นฐานหรือประสบการณที่จําเปนตอการ
เรียนในหลักสูตร ใฝรู ใฝเรียน มีความพรอมดานสุขภาพกายและจิต มีเวลาเรียนเพียงพอ 

5 ในกรณีที่นักศึกษามีคุณสมบัติไมครบถวนตามเกณฑที่กําหนดในประกาศรับ และมีการรับเขาศึกษา
แบบมีเงื่อนไข นักศึกษาไดรับการเตรียมความพรอมทางการเรียนหรือไดรับการพัฒนาจนมี
คุณสมบัติครบผานเกณฑขั้นต่ํา เพื่อใหสามารถเรียนในหลักสูตรไดจนสําเร็จการศึกษา 

6 การกําหนดคุณสมบัติในการรับเขาของผูสมัครในหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาใหสูงกวาคุณสมบัติ
ของการรับเขาศึกษาในหลักสูตรระดับปริญญาตรี โดยเฉพาะความสามารถดานภาษาตางประเทศ 
และคุณสมบัติพื้นฐานที่นําไปสูการพัฒนาศักยภาพการวิจัย 

7 กระบวนการคัดเลือกระดับบัณฑิตศึกษามีความเขมงวดเพื่อใหไดนักศึกษาที่มีศักยภาพในการเรียนรู
ดวยตนเอง (พิจารณาจากอัตราสวนนักศึกษาที่รับเขาตอผูสมัคร) 
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แนวทางในการประเมินตัวบงชี้ที่ 3.2 
การควบคุมดูแลการใหคําปรึกษาวิชาการและแนะแนวแกนักศึกษา 

1 การจัดระบบการดูแลนักศึกษาของอาจารยที่ปรึกษา มีการควบคุมกํากับใหจํานวนนักศึกษาตอ
อาจารยที่ปรึกษาเปนไปตามเกณฑที่กําหนด 

2 อาจารยที่ปรึกษาวิชาการมีเวลาใหการดูแลนักศึกษา (ผลประเมินจากนักศึกษา) 
3 การแนะนําการลงทะเบียนเรียนโดยคํานึงถึงความตองการ ความสนใจ และศักยภาพของนักศึกษา 
4 การจัดเก็บขอมูลเพื่อการรูจักนักศึกษา การแลกเปลี่ยนขอมูลนักศึกษาในกลุมอาจารยผูสอนเพื่อ

การพัฒนานักศึกษา (ผลการเรียน ลักษณะนักศึกษา จุดแข็งจุดออน) 
5 อาจารยที่ปรึกษาใหความชวยเหลือนักศึกษาที่มีปญหาทางการเรียนหรือตองการความชวยเหลือ

ดานอื่นๆ 
6 การจัดการความเสี่ยงดานนักศึกษา (มีขอมูลนักศึกษาที่มีผลการเรียนต่ํา มีความเสี่ยงที่จะออก

กลางคัน หรือสําเร็จการศึกษาชา ฯลฯ 
7 ชองทางการติดตอสื่อสารระหวางนักศึกษาและอาจารยที่ปรึกษา 
8 บัณฑิตศึกษา การกําหนดเวลาใหคําปรึกษาการเรียนในวิชาของอาจารยผูสอนและการใหคําปรึกษา

การทําวิทยานิพนธที่เพียงพอ 
กิจกรรมการพัฒนาศักยภาพของนักศึกษาและการเสริมสรางทักษะการเรียนรูในศตวรรษที่ 21 

9 สถาบันจัดงบประมาณ ทรัพยากรที่เสริมการจัดบริการแกนักศึกษาเพียงพอ และครอบคลุมทุก
ประเภทกิจกรรม 

10 บุคลากรที่เกี่ยวของกับการจัดกิจกรรมนักศึกษาตองมีความรูความสามารถในการจัดกิจกรรมที่
สนองความตองการของนักศึกษา 

11 การจัดกิจกรรมนักศึกษาตองสงผลตอการพัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงคของหลักสูตร 
12 การจัดกิจกรรมการพัฒนานักศึกษาครอบคลุมกิจกรรมการเสริมสรางความยึดมั่นผูกพันกับความ

เปนพลเมือง (Civic Engagement) กิจกรรมสันทนาการ ศิลปะและวัฒนธรรม ฯลฯ 
13 การจัดกิจกรรมการพัฒนานักศึกษาตองชวยเสริมสรางทักษะการเรียนรูในศตวรรษที่ 21 เชน ICT 

literacy, scientific literacy, media literacy, health literacy, life skill, career skills 
14 การเปดโอกาสใหนักศึกษามีอิสระในการจัดกิจกรรมนักศึกษาโดยการสนับสนุนของสถาบัน 
15 การสนับสนุนทุนการศึกษา ชวยเหลือนักศึกษาที่มีโอกาสทางการศึกษาจํากัด 
16 หากมีการรับนักศึกษาที่มีวัตถุประสงคพิเศษ เชน นักกีฬา ตองมีกลไกการดูแลนักศึกษาไดรับการ

พัฒนา ใหไดสาระความรู ทักษะ ที่สอดคลองกับเปาหมายการเรียนรูที่เปนมาตรฐานเดียวกัน  
17 การสรางเครือขายระหวางสถาบันภายในประเทศและตางประเทศ มี Visiting Professors ที่มา

ชวยสอน หรือใหประสบการณแกนักศึกษา และการสงนักศึกษาไปแลกเปลี่ยนเรียนรูในตางประเทศ  
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แนวทางในการประเมินตัวบงชี้ที่ 3.3 

1 อัตราการคงอยูของนักศึกษาในหลักสูตร  
2 อัตราการสําเร็จการศึกษาตามระยะเวลาของหลักสูตร  
3 ความพึงพอใจของนักศึกษาตอหลักสูตรและการรองเรียนของนักศึกษา  
4 บัณฑิตศึกษา นักศึกษามีความรู ทักษะการแสวงหาความรู การสรางความรูดวยตนเอง มีศักยภาพ

การวิจัย ที่แสดงออกถึงการผลิตและเผยแพรความรูจากกระบวนการวิจัยของตนเอง  
 
แนวทางในการประเมินตัวบงชี้ที่ 4.1 
ระบบการรับอาจารยใหม 
1 การวางแผนระยะยาวดานอัตรากําลังอาจารยใหเปนไปตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตร  
2 การมีระบบการรับอาจารยใหมที่มีความรูความสามารถและความเชี่ยวชาญ รวมทั้งมีการพัฒนาอาจารย 

ที่มีอยูเดิมอยางตอเนื่อง เพื่อใหหลักสูตรมีความเขมแข็ง อาจารยในหลักสูตรสามารถสงเสริมการทํางาน 
ตามความชํานาญของแตละคนไดอยางมีประสิทธิภาพ  

3 อาจารยประจําหลักสูตรตองมีวุฒิการศึกษา ตําแหนงทางวิชาการ และประสบการณ ในจํานวนที่ไมต่ํา
กวา ตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรที่กําหนดโดย สกอ.  

ระบบการบริหารอาจารย 
4 สถาบันตองมีการจัดสรร หรือจัดหางบประมาณในการพัฒนาอาจารยใหมีคุณวุฒิ ตําแหนงทางวิชาการ 

ตามเปาหมายที่กําหนด  
5 ผูบริหารสถาบันหรือหนวยงานที่ดูแลการบริหารจัดการหลักสูตรตองมีการวางแผนระยะยาวดาน

อัตรากําลัง ดานอาจารยใหเปนไปตามเกณฑมาตรฐานการอุดมศึกษา ตองมีแผนการบริหารอาจารย
ประจําหลักสูตร โดยการมีสวนรวมของทีมบริหารระดับคณะ (คณะกรรมการประจําคณะ)  

6 สถาบันมีระบบและกลไกบริหารกําลังคนที่มีประสิทธิภาพ สามารถรักษาอาจารยที่มีศักยภาพใหคงอยู
กับ สถาบัน ลดอัตราการลาออก หรือการยายงาน แผนบริหารหลักสูตรควรประกอบดวย แผน
อัตรากําลัง แผนการสรรหาและรับอาจารยใหม แผนธํารงรักษา แผนการหาตําแหนงทดแทนกรณีลาไป
ศึกษาตอ/ เกษียณอายุ อื่น ๆ ตามบริบท  

7 ในกรณีที่ปริมาณและคุณภาพอาจารยยังไมเปนไปตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรกําหนด สถาบันตองมี
วิธีการ บริหารจัดการเพื่อทรัพยากรบุคคลเพื่อทดแทนขอจํากัดอยางเปนระบบ  

8 มีแผนบริหารความเสี่ยงดานการบริหาร กรณีมีอาจารยสวนเกิน กรณีมีอาจารยขาดแคลน กรณีมี
อาจารย สมดุลกับภาระงาน เพื่อใหมีอาจารยคงอยู และมีแผนบริหารความเสี่ยง ดานจรรยาบรรณที่
เกี่ยวของกับ การจัดการเรียนการสอนและการประเมินผลนักศึกษา  

9 การกําหนดบทบาทหนาที่และความรับผิดชอบของอาจารยประจําหลักสูตรอยางชัดเจน  
10 การมอบหมายภาระหนาที่ใหเหมาะสมกับคุณวุฒิ ความรู ความสามารถ และประสบการณ  
11 ระบบการกําหนดภาระงานและแรงจูงใจในการสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน  
12 ระเบียบที่โปรงใสชัดเจนในการบริหารอาจารยประจําหลักสูตร  
13 ระบบในการเลิกจางและการเกษียณอายุอยางชัดเจน  
14 ระบบการยกยองและธํารงรักษาอยางมีประสิทธิภาพ  
ระบบการสงเสริมและพัฒนาอาจารย 
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15 สถาบันใหโอกาสอาจารยทุกคนไดพัฒนาตนเองใหมีคุณภาพมาตรฐานทางวิชาชีพอยางตอเนื่อง  
16 การจัดสรรงบประมาณในการพัฒนาศักยภาพอาจารยใหเปนไปตามมาตรฐานและมีศักยภาพที่สูงขึ้น 

เพื่อสงผลตอคุณภาพของบัณฑิต  
17 การควบคุม กํากับ สงเสริมใหอาจารยพัฒนาตนเองในการสรางผลงานทางวิชาการอยางตอเนื่อง  
18 การเสริมสรางบรรยากาศทางวิชาการระหวางอาจารยทั้งในและระหวางหลักสูตร  
19 การสงเสริมการทําวิจัยเพื่อพัฒนานักศึกษาของอาจารย (ประเมินจากจํานวนอาจารยที่มีการทําวิจัยเพื่อ 

พัฒนาการเรียนการสอน)  
20 การประเมินการสอนของอาจารย และนําผลมาใชในการสงเสริมพัฒนาความสามารถดานการสอนของ 

อาจารย 
21 อาจารยอาวุโส หรืออาจารยที่มีเทคนิคการสอนดีเดน มีการถายทอดประสบการณสูอาจารยในสาขา/

หลักสูตร  
22 บัณฑิตศึกษา ใหความสําคัญกับการจัดหาอาจารยหรือพัฒนาอาจารยใหมีคุณสมบัติที่สูงกวากําลังคนใน

หลักสูตรปริญญาตรี โดยเฉพาะคุณสมบัติของอาจารยที่ตองเนนทักษะความสามารถดานการวิจัย 
นอกเหนือจากความรูความสามารถดานการสอน 

 
แนวทางในการประเมินตัวบงชี้ที่ 4.3 
ผลที่เกิดกับอาจารย 
1 อัตราการคงอยูของอาจารยประจําหลักสูตร  
2 ความพึงพอใจของอาจารยประจําหลักสูตรตอการบริหารจัดการหลักสูตร  
3 จํานวนอาจารยเพียงพอในการจัดการเรียนการสอนตามมาตรฐานหลักสูตร  
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แนวทางในการประเมินตัวบงชี้ที่ 5.1 
สาระของรายวิชาในหลักสูตร 
1 หลักสูตรมีการกําหนดสาระวิชาทางทฤษฎี และการปฏิบัติที่ชวยสรางโอกาสในการพัฒนาความรู ทักษะ

ผาน การเรยีนการสอนที่มีประสิทธิภาพ  
2 เนื้อหาของหลักสูตรในแตละรายวิชามีการปรับปรุงใหทันสมัยตลอดเวลา มีการเปดวิชาใหมใหนักศึกษา

ไดเรียน  
3 หลักสูตรแสดงผลลัพธการเรียนรูที่ชัดเจน ทันสมัย สอดคลองกับความกาวหนาทางวิชาการและความ

ตองการของผูใชบัณฑิต  
4 คําอธิบายรายวิชามีเนื้อหาที่เหมาะสมกับชื่อวิชา จํานวนหนวยกิต และมีเนื้อหาที่ครบคลุมกวางขวาง

ครบถวน ในสิ่งที่ควรเรียน มีความลึกในวิชาเอกหรือที่เปนจุดเนน มีความตอเนื่องเชื่อมโยง สัมพันธกัน
ระหวางวิชา และมีการสังเคราะหการเรียนรู  

5 เนื้อหาที่กําหนดในรายวิชาไมมีความซ้ําซอน กลุมรายวิชามีความตอเนื่องสัมพันธกัน เหมาะสมกับระดับ
การศึกษาของหลักสูตร  

6 ผลลัพธการเรียนรูของผูเรียนตรงกับผลลัพธการเรียนรูที่กําหนดในรายวิชาและหลักสูตร  
7 การจัดการเรียนการสอนครอบคลุมสาระเนื้อหาที่กําหนดในคําอธิบายรายวิชาครบถวน  
8 การเปดรายวิชามีลําดับกอนหลังที่เหมาะสม เอื้อใหนักศึกษามีพ้ืนฐานความรูในการเรียนวิชาตอยอด  
9 การเปดรายวิชาเปนไปตามขอกําหนดของหลักสูตรเพื่อใหนักศึกษาสําเร็จไดทันตามเวลาที่กําหนดใน

หลักสูตร  
10 การเปดรายวิชาเลือกสนองความตองการของนักศึกษา ทันสมัย และเปนที่ตองการของตลาดแรงงาน  
11 การจัดรายวิชาในหลักสูตรแกนักศึกษาที่เรียนในสถาบันหรือนอกสถาบัน การศึกษาปกติ หรือการศึกษา

ทางไกล มีการควบคุมใหนักศึกษาไดเนื้อหาสาระ เปาหมายการเรียนรู วิธีการจัดการเรียนการสอน การ
ประเมินที่เปน มาตรฐานเดียวกัน  

ปริญญาตรี (ประเด็นเพิ่มเติม) 
12 การจัดรายวิชาเนนเนื้อหาความรูและทฤษฎี การปฏิบัติในเนื้อหาสาระของสาขาวิชาที่เปนจุดเนน วิชา

การศึกษาทั่วไปท่ีสรางความเปนมนุษยที่เตรียมนักศึกษาออกสูโลกแหงการดํารงชีวิต  
13 หากมีการโอนหนวยกิต ตองใหความสําคัญกับการเทียบวิชารับโอนที่ตองมีการเรียนในเนื้อหาสาระที่

กําหนดในรายวิชาของหลักสูตรอยางครอบคลุมครบถวน  
บัณฑิตศึกษา (ประเด็นเพิ่มเติม) 
14 เนื้อหาสาระของรายวิชาเนนความรู ทฤษฎีในสาขาท่ีเกี่ยวของที่มีความที่ซับซอน มีจุดเนน  
15 การควบคุมกํากับหัวขอวิทยานิพนธ/สาระนิพนธที่อนุมัติเปนประเด็นวิจัยรวมสมัย/สนองความตองการ

ของสังคม  
16 หัวขอวิทยานิพนธเปนประเด็นวิจัยที่เหมาะสมกับปรัชญา วิสัยทัศนของหลักสูตร และสอดคลองกับ

ระดับของหลักสูตร  
17 หัวขอวิทยานิพนธระดับปริญญาเอก มีความซับซอนและลึกซึ้งและใหองคความรูใหมมากกวาระดับ

ปริญญาโท 
แนวทางในการประเมินตัวบงชี้ที่ 5.2 
การวางระบบผูสอน 
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1 ผูสอนมีคุณสมบัติเหมาะสมกับรายวิชาที่สอน มีความรูและความชํานาญในเนื้อหาวิชาที่สอน(คํานึงถึง
สาขาวิชา ประสบการณทํางาน ผลงานวิชาการของผูสอน)  

2 หลักสูตรกําหนดผูสอนใหนักศึกษาไดเรียนจากผูสอนที่มีความชํานาญหลากหลาย เพื่อใหมีโอกาสไดรับ
การพัฒนามุมมองหรือความคิดจากผูสอนหลากหลายความรูและประสบการณ (ในแตละหลักสูตร 
นักศึกษาควรไดเรียนกับ อาจารยผูสอนคนเดิมไมเกิน 3 วิชา)  

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

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

5 นักศึกษาที่เรียนในและนอกสถาบัน หรือระบบปกติ/ระบบทางไกล ตองไดรับการสอนจากอาจารยที่มี
คุณสมบัติที่คุณภาพมาตรฐานเดียวกัน มีโอกาสที่จะมีปฏิสัมพันธกับอาจารยผูสอน/อาจารยที่ปรึกษาเทา
เทียมกัน  

6 หากมีการกําหนดใหมี TA, RA ชวยสอน ตองไดรับการฝกอบรม การใหคําแนะนํา และการปรับปรุงพัฒนา
ใหมีความสามารถในการปฏิบัติงานชวยเหลือนักศึกษาอยางเหมาะสม  

บัณฑิตศึกษา (ประเด็นเพิ่มเติม) 
7 หลักสูตรตองมีอาจารยเต็มเวลาในปริมาณที่เพียงพอ มีคุณสมบัติดานความรู ประสบการณ เวลาในการให

คําปรึกษาและการพัฒนานักศึกษา  
8 การแตงตั้งอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ/สาระนิพนธ คํานึงถึงคุณสมบัติของอาจารยที่ปรึกษาที่เหมาะสม

กับ หัวขอวิทยานิพนธที่อนุมัติ โดยเฉพาะความรูและความเชี่ยวชาญในหัวขอวิจัยที่จะควบคุมการทํา
วิทยานิพนธของนักศึกษา และเหมาะสมกับลักษณะของนักศึกษา  

9 มีการควบคุมกํากับจํานวนนักศึกษาตออาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ เปนไปตามหลักเกณฑที่ สกอ. 
กําหนด  

1
0 

มีการกํากับใหอาจารยพิเศษที่มาทําหนาที่อาจารยที่ปรึกษามีการผลิตผลงานวิชาการอยางตอเนื่อง  

กระบวนการเรียนการสอน 
1
1 

การควบคุมการจัดการเรียนการสอนในวิชาที่มีหลายกลุมเรียนใหไดมาตรฐานเดียวกัน  

1
2 

การสงเสริมใหอาจารยใชวิธีการสอนใหม ๆ ที่พัฒนาทักษะการเรียนรูของนักศึกษา  

1
3 

การจัดการเรียนการสอนที่หลากหลาย เนนทฤษฎีและการปฏิบัติ การเรียนรูจากผูทรงคุณวุฒิภายนอก/ 
ผูประกอบการ การศึกษาดูงาน ฯลฯ  

1
4 

การจัดกิจกรรมการเตรียมความพรอมทางการเรียนแกนักศึกษา (เชน ความรูพื้นฐานที่จําเปนตองมีกอน
เขา โปรแกรม ภาษาอังกฤษ ฯลฯ)  

1
5 

การจัดกิจกรรมการพัฒนาและเพิ่มศักยภาพนักศึกษาระหวางเรียนเพื่อเพิ่มประสบการณการเรียนรู/การ
ทํางาน/ การประกอบอาชีพ  

1
6 

การสงเสริมความสามารถพิเศษ คุณลักษณะที่เอื้อตอการทํางาน (ความรับผิดชอบ ทักษะการสื่อสารการ
พูด ฟง อาน เขียน ทักษะ ICT ทักษะการแกปญหา ฯลฯ) ดวยวิธีการหลายชองทาง เชน การสงเสริมการ
เรียนรูดวย เทคโนโลยีสื่อสาร (เครือขายทางสังคม online learning)  
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1
7 

การเตรียมความพรอมดานการทํางาน/การประกอบอาชีพ (กลไกการชวยเหลือดานการหางานทํา/การ
เผยแพรผลงาน)  

1
8 

การสอนแบบเนนการปฏิบัติ การเรียนรูจากผูทรงคุณวุฒิภายนอก/ผูประกอบการ การศึกษาดูงาน  

1
9 

มีการควบคุมมาตรฐานของแหลงฝกประสบการณวิชาชีพ  

2
0 

การใชสื่อเทคโนโลยีเพื่อสงเสริมความรูและทักษะการเรียนรูที่มีประสิทธิภาพเชน online learning  

2
1 

การสงเสริมการทําวิจัยเพื่อพัฒนานักศึกษาของอาจารย (ประเมินจากจํานวนอาจารยที่มีการทําวิจัยเพื่อ 
พัฒนาการเรียนการสอน)  

2
2 

มีการประเมินการสอนของอาจารย และนําผลมาใชในการสงเสริมพัฒนาความสามารถดานการสอนของ
อาจารย 

2
3 

อาจารยอาวุโส หรืออาจารยที่มีเทคนิคการสอนดีเดน มีการถายทอดประสบการณสูอาจารยในสาขา/
หลักสูตร  

2
4 

การควบคุมกํากับกระบวนการจัดการเรียนการสอนและการประเมินนักศึกษา  

ปริญญาตรี (ประเด็นเพิ่มเติม) 
2
5 

การนํากระบวนการบริการทางวิชาการเขามามีสวนรวมในการจัดการเรียนการสอนและสงผลตอการ
เรียนรูของนักศึกษา  

2
6 

การนํากระบวนการวิจัยมาใชในการเรียนการสอนและสงผลตอการเรียนรูของนักศึกษา การสอดแทรก
ศิลปะและวัฒนธรรม ภูมิปญญาทองถิ่น ในกระบวนการเรียนการสอนและสงผลตอการเรียนรูของ
นักศึกษา 

2
7 

การแตงตั้งอาจารยที่ปรึกษาโครงงาน (senior project) เหมาะสมกับประเด็นที่นักศึกษาสนใจ (ถามี)  

2
8 

ระบบการกํากับติดตามความกาวหนาในการทําโครงงาน (senior project) ของอาจารยที่ปรึกษา (ถามี)  

2
9 

มีระบบการคัดเลือกสถานประกอบการที่จะใหนักศึกษาเขาไปปฏิบัติงานสหกิจศึกษา  

3
0 

มีระบบการติดตามและการประเมินผลการปฏิบัติงานของนักศึกษาสหกิจศึกษา โดยมีสวนรวมของ
สถานศึกษาและสถานประกอบการ  

บัณฑิตศึกษา (ประเด็นเพิ่มเติม) 
3
1 

การสงเสริมใหอาจารยใชวิธีการสอนใหม ๆ ที่พัฒนาทักษะการเรียนรูของนักศึกษา โดยเฉพาะการสอนที่
เนน ปญหาเปนฐาน การสอนโดยใชการวิจัยเปนฐาน  

3
2 

มีระบบกํากับการทํางานของอาจารยผูสอนที่เอื้อประโยชนตอนักศึกษาเต็มที่ ใหความสําคัญกับพฤติกรรม
การ ปฏิบัติงานของอาจารยในการใหคําปรึกษาแกนักศึกษาตามจรรยาบรรณของอาจารย 

3
3 

มีระบบการกํากับติดตามความกาวหนาในการทําวิทยานิพนธ/สาระนิพนธของนักศึกษา เพื่อใหนักศึกษา
สําเร็จการศึกษาไดทันตามระยะเวลาที่กําหนด  

3 หัวของานวิจัยของนักศึกษาสอดคลองหรือสัมพันธกับความเชี่ยวชาญของอาจารยที่ปรึกษา  
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4 
3
5 

มีระบบและมีการติดตามความกาวหนาของการทําวิทยานิพนธของนักศึกษาแตละคนอยางนอยหนึ่งครั้ง
ตอภาคการศึกษา  

3
6 

มีฐานขอมูลงานวิจัยออนไลนที่เกีย่วของและนักศึกษาสามารถเขาใชงานไดอยางสะดวก  

3
7 

มีการใหความรูและระดับชั้นความสําคัญในการตีพิมพเผยแพรผลงานวิจัยในวารสารวิชาการตาม
ฐานขอมูลที่ สกอ. รับรอง และการจดสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตร  

3
8 

มีการใหความรูเกี่ยวกับจรรยาบรรณนักวิจัย ปญหาการคัดลอกผลงานวิจัย และปญหาของวารสารที่ไมมี
คุณภาพ  

3
9 

การชี้แนะแหลงทุนสนับสนุนการทําวิทยานิพนธและสงเสริมใหนักศึกษาจัดทําขอเสนอโครงการที่มีโอกาส
ไดรับทุนสนับสนุน  

4
0 

การสรางเครือขายระหวางสถาบันภายในประเทศและตางประเทศ ม  ีVisiting Professors ที่มาชวยสอน
หรือใหประสบการณแกนักศึกษา และการสงนักศึกษาไปแลกเปลี่ยนเรียนรูในตางประเทศ  

แนวทางในการประเมินตัวบงชี้ที่ 5.3 
1 การกําหนดเกณฑการประเมินใหนักศึกษามีสวนรวม  
2 น้ําหนักขององคประกอบในการประเมินสอดคลองกับจุดเนนของรายวิชา (วิชาทฤษฎี ปฏิบัติ สัมมนา 

ฯลฯ)  
3 การประเมินผลการเรียนรูของโดยใชการประเมินตามสภาพจริง (เครื่องมือประเมินมีความหลากหลาย 

เชน ขอสอบปรนัย อัตนัย การบาน รายงานที่มอบหมาย การสอบปากเปลา การสังเกตพฤติกรรม
นักศึกษา การวัดทักษะการปฏิบัติงาน ฯลฯ เครื่องมือประเมินสะทอนสภาพการปฏิบัติงานจริงในการ
ประกอบอาชีพ)  

4 การกํากับใหมีการพัฒนาและตรวจสอบเครื่องมือประเมินนักศึกษาที่เหมาะสมกับวิชาและผลลัพธการ
เรียนรู  

5 การวิเคราะห/ตรวจสอบคุณภาพ/ปรับปรุงพัฒนาเครื่องมือที่ใชในการประเมินคุณภาพนักศึกษา (มีการ
วิพากษขอสอบ ปรับปรุงขอสอบ สรางขอสอบใหม ๆ เสมอ มีคลังขอสอบ ขอสอบหรือเครื่องมือประเมิน
สามารถวัด ความรูและการคิดขั้นสูงได  เครื่องมือประเมินสะทอนความสามารถในการปฏิบัติงานไดจริง
ในโลกแหงการทํางาน)  

6 การควบคุมการประเมินผลการเรียนในรายวิชาที่มีหลายกลุมเรียนใหไดมาตรฐานเดียวกัน  
7 การตัดเกรดและแจงใหนักศึกษารับรูชัดเจน (กําหนดเกณฑการประเมิน/การตัดเกรดชัดเจน สอดคลอง

กับที่เกณฑที่นักศึกษามีสวนรวม หรือรับรูรวมกันตั้งแตแรก มีขอมูลหลักฐานหรือที่มาของคะแนนที่ใชใน
การการตัดเกรดชัดเจน การกระจายของเกรด สะทอนความสามารถที่แทจริงของนักศึกษาและลักษณะ
ของรายวิชา)  

8 การสงเสริมการสอบ exit exam ตามมาตรฐาน TQF  
9 การประเมินการจัดการเรียนการสอน การประเมินหลักสูตรตามรายละเอียดใน มคอ.5 มคอ.6 และ

มคอ.7  
บัณฑิตศึกษา (ประเด็นเพิ่มเติม) 
10 การกําหนดเกณฑการประเมินชัดเจน มีตัวบงชี้คุณภาพของรายงานวิทยานิพนธและการสอบปองกัน 

ชัดเจน  
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11 ขอมูลที่รองรับการประเมินที่มาโปรงใส ตรวจสอบ และสะทอนระดับคุณภาพของวิทยานิพนธ  สาร
นิพนธได 

12 วิทยานิพนธที่มีคุณภาพระดับดีมาก มีประเด็นวิจัยที่สะทอนความคิดริเริ่ม รวมสมัย มีการออกแบบการ
วิจัยที่เหมาะสม เปนตัวอยางของผลงานที่มีคุณภาพ มีการเผยแพรในรูปแบบ/วารสาร ซึ่งเปนที่ยอมรับ
ในสาขาวิชาชีพหรือรับรองโดย สกอ. 
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แนวทางในการประเมินตัวบงชี้ที่ 6.1 
ความเหมาะสมและเพียงพอของสิ่งสนับสนุนทางกายภาพและทรัพยากรการเรียนรู 
1 การเตรียมความพรอมทางกายภาพ (หองเรียน หองปฏิบัติการ สภาพแวดลอมดานการเรียนรู)  
2 การจัดสิ่งอํานวยความสะดวก และสิ่งสนับสนุนทางการศึกษา เชน หองสมุด ฐานขอมูลทรัพยากรการ

เรียนรู วารสารวิชาการเพ่ือการสืบคน ฯลฯ เพียงพอ ทันสมัย  
3 การจัดพื้นที่/สถานที่สําหรับนักศึกษาและอาจารยไดพบปะ สังสรรค แลกเปลี่ยนสนทนา หรือทํางาน

รวมกัน  
4 มีบริการคอมพิวเตอร อินเทอรเน็ตความเร็วสูง  
5 สําหรับการเรียนการสอนทางไกล ระบบการเรียนรูแบบทางไกลมีประสิทธิภาพ อาจารยและนักศึกษา

สามารถติดตอสื่อสารไดใกลชิด  
บัณฑิตศึกษา (ประเด็นเพิ่มเติม) 
6 การเปดสอนหลักสูตรบัณฑิตศึกษาควรดําเนินการตอเมื่อสถาบันมีความพรอมและกําหนดความคาดหวัง

สูงกวาขอกําหนดในหลักสูตรปริญญาตรีที่เปนสาขาเดียวกัน ทรัพยากรการเรียนรูและสิ่งอํานวยความ
สะดวกตางๆ โดยเฉพาะแหลงขอมูลสารสนเทศเพื่อการสืบคนและการเรียนรูตองมีมากกวาขอกําหนดที่
พึงมีของหลักสูตร ปริญญาตรี 

7 มกีารจัดสรรงบประมาณใหนักศึกษาเพ่ือทําวิจัย  
8 มีหองทํางานวิจัย (ซึ่งไมใชหองเรียน) เพื่อใหนักศึกษาเขาใชไดสะดวกในการทําวิจัย  
9 มีอุปกรณและเครื่องมือพื้นฐานที่จําเปนและเหมาะสมในการทําวิจัย  

ความพึงพอใจของอาจารยและนักศึกษาตอสิ่งสนับสนุนการเรียนรู 
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ภาคผนวก ข 
คําอธิบายเพิ่มเติมคูมือการประกันคณุภาพการศึกษาภายใน

ระดับอุดมศึกษา 
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คําอธิบายเพิ่มเติมคูมือการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับอุดมศึกษา 
ประเด็น คําชี้แจง/คําอธิบายเพิ่มเติม 

เพิ่มเติมนิยามศัพท คําวา
“แนวโนม (Trends)” 
โดยใชนิยามกับท่ีปรากฏ
ในหนังสือเกณฑการ
พัฒนาคุณภาพการศึกษา
เพื่อ การดําเนินงานที่เปน
เลิศ ฉบับป2558 – 2561 

“แนวโนม (Trends) หมายถึง สารสนเทศท่ีเปนตัวเลข ซึ่งแสดงใหเห็นทิศทาง
และอัตราการเปลี่ยนแปลงของผลลัพธของสถาบัน หรือความคงเสนคงวาของผล
การดําเนินการในแตละชวงเวลา แนวโนมแสดงผลการดําเนินการของสถาบัน
ตามลําดับเวลาโดยทั่วไป การแสดงแนวโนมไดจะตองมีขอมูลในอดีตอยางนอย
สามจุด (ไมรวมคาคาดการณ) ทั้งนี้ในทางสถิติ อาจจําเปนตองแสดงจํานวนขอมูล
มากกวานี้เพื่อยืนยันแนวโนม ระยะหางระหวางจุดขอมูลที่แสดงแนวโนมขึ้นกับ
รอบเวลาของกระบวนการที่นําเสนอ หากรอบเวลาสั้นตองมีการวัดถี่ข้ึนในขณะที่
รอบเวลาที่ยาวกวา อาจตองใชชวงเวลานาน จึงจะทราบแนวโนมที่สื่อความหมาย
ไดชัดเจน” 

แนวทางการดําเนินการ
ประกันคุณภาพภายใน
ระดับหลักสูตร 
สถาบันอุดมศึกษาตอง
ดําเนินการเปนประจําทุก
ป 

หลักสูตรสามารถแตงตั้งอาจารยประจําหลักสูตร หรือผูประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายในของสถาบันอุดมศึกษา หรือผูทรงคุณวุฒิที่ขึ้นทะเบียนของ สกอ. 
และเปนคนกาวทันความทันสมัยของหลักสูตรมาประเมินหลักสูตรได และ
รายงานผานระบบ CHE QA ONLINE 

แนวทางการดําเนินการ 
กรณีหลักสูตรที่ขอปด
ดําเนินการ หรืองดรับ
นักศึกษา หรือ ไมมี
นักศึกษามาสมัครเรียน 
หรือ หลักสูตรที่ผานความ
เห็นชอบจากสภา
สถาบันอุดมศึกษาแลว แต 
สกอ.ยังไมพิจารณาใหการ
รับทราบ 

 กรณีหลักสูตรที่สภาสถาบันอุดมศึกษาเห็นชอบ/อนุมัติใหปดดําเนินการตอง
แจงใหสกอ.รับทราบ หากหลักสูตรยังมีนักศกึษาคงคางอยู อาจารยประจํา
หลักสูตรดังกลาวยังตองทําหนาที่อาจารยประจําหลักสูตรตอไปและจัดการเรียน
การสอนจนกวานักศึกษาคนสุดทายจะสําเร็จการศึกษา ดังนั้น สถาบันอุดมศึกษา
ยังตองดําเนินการประเมินตนเองระดับหลักสูตรเปนประจําทุกป โดยประเมิน
องคประกอบที่ 1 การกํากบัมาตรฐาน และองคประกอบที่เกี่ยวของ เฉพาะตัว
บงชี้ที่มีการดําเนินการ เพื่อนําผลที่ไดมาประกอบการพิจารณาปรับปรุง
กระบวนการหรือพิจารณาดําเนินการอื่นๆ ตอไป โดยคํานึงถึงประโยชนจากการ
ประเมินเพื่อใหเกิดการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานของหลักสูตรเปนสําคัญ ทั้งนี้ 
การประเมนิตนเองดังกลาวเปนการดําเนินการภายในของหลักสูตร คณะ หรือ
สถาบัน โดยรายงานผลการดําเนินงานของหลักสูตรเฉพาะตัวบงชี้ที่มีการ
ดําเนินงาน ในการคํานวณคาคะแนนของหลักสูตรใหคิดเฉพาะตัวบงชี้ที่มีการ
ประเมินเทานั้น และดําเนินการผานระบบ CHE QA ONLINE 
 กรณีหลักสูตรที่ผานความเห็นชอบจากสภาสถาบันอุดมศึกษาแลว ตอง
ประเมินคุณภาพระดับหลักสูตรดวย เนื่องจากหลักสูตรดังกลาวสามารถ
ดําเนินการจัดการเรียนการสอนไดตั้งแตไดรับความเห็นชอบ/อนุมัติจากสภา
มหาวิทยาลัย 

การประเมินคุณภาพ
ภายในระดับหลักสูตรของ
หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 

วิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไปที่กําหนดใหเรียนในหลักสูตรถือเปนสวนหนึ่งของ
หลักสูตร ดังนั้น จึงไมตองประเมินคุณภาพภายในหมวดวิชาศึกษาทั่วไปแยกเปน
อีกหนึ่งหลักสูตร 
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หลักในการพิจารณา
สําหรับตัวบงชี้การ
ประเมินคุณภาพภายใน
ระดับหลักสูตรที่เปนตัว
บงชี้กระบวนการ (3.1, 
3.2, 4.1,5.1, 5.2, 5.3 
และ 6.1) 

การพิจารณาตัดสินผลการประเมินตัวบงชี้เชิงคุณภาพในระดับหลักสูตร ที่เนน
กระบวนการเพื่อใหผูประเมินนําไปใชในการตัดสินผลการประเมินใหเปน
มาตรฐานเดียวกัน ใหยึดหลักการคือ หลักสูตรควรกําหนดผลลัพธซึ่งแสดง
คุณภาพที่ตองการจากกระบวนการที่ไดออกแบบ โดยอธิบายวิธีการดําเนินงานที่
นําไปสูผลลัพธที่ตองการ มีการทบทวน/ประเมิน/ศึกษา ผลการดําเนินงานที่เทียบ
กับผลลัพธที่กําหนด หากหลักสูตรไมไดผลลัพธตามที่ตองการใหอธิบายวามีการ
ปรับปรุงวิธีการทํางานอยางไร เพื่อนําไปสูผลลัพธที่ตองการ (หมายเหตุ: ให
พิจารณาผลการดําเนินงานในภาพรวม ไมควรพิจารณาแตละประเด็นยอยและ
กรณีจะใหคะแนนระดับ 4 หรือ5 ตองมีคําอธิบายที่เห็นเปนรูปธรรม) 

การประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร 
องคประกอบที่ 1 การกํากับมาตรฐาน 
การนับจํานวนอาจารย
ประจําหลักสูตรตลอด
ระยะเวลาที่จัดการศึกษา
ตามหลักสูตร คําวา 
“ตลอดระยะเวลา” 

คณะกรรมการประกันคุณภาพภายในระดับอุดมศึกษา ในการประชุมครั้งที่ 
11/2558 เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2558 ในประเด็นอาจารยประจําหลักสูตรอยู
ปฏิบัติงานตลอดระยะเวลานั้น ควรดูเจตนารมณของเกณฑมาตรฐานหลักสูตรฯ 
ในการตีความคําวา “ตองมีอาจารยประจําหลักสูตรตลอดระยะเวลาที่จัด
การศึกษาตามหลักสูตรนั้น” ซึ่งที่ประชุมไดใหหลักการวา การลาศึกษาตอ/
ลาออกของอาจารยประจําหลักสูตรตองมีการแตงตั้งอาจารยประจําหลักสูตรคน
ใหมมาทดแทน หากไดมีการสรรหาอาจารยใหมมาทดแทน แตกระบวนการ
แตงตั้งใหเปนอาจารยประจําหลักสูตรยังไมถึงข้ันตอนของสภามหาวิทยาลัยโดย
อยูในขั้นตอนกระบวนการในระดับคณะแลว จึงถือไดวามหาวิทยาลัยไดมีการ
ดําเนินการใหมีอาจารยประจําหลักสูตรตลอดระยะเวลาที่จัดการศึกษา 

อาจารยประจําหลักสูตรที่
มีคุณวุฒิในสาขาที่ตรง
หรือสัมพันธกับสาขาวิชา
ที่เปดสอน 

การพิจารณาวาคุณวุฒิตรงหรือสัมพันธกับสาขาของหลักสูตรนั้นหรือไม ให
พิจารณาการแบงสาขาวิชาตาม ISCED2013 ของ UNESCO 
 กรณีตําแหนงทางวิชาการใหพิจารณาจากผลงานทางวิชาการและ
ประสบการณการทํางานวิจัยดวย 

ภาระงานของอาจารยที่
ปรึกษาวิทยานิพนธและ
การคนควาอิสระในระดับ
บัณฑิตศึกษา 

 ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับ
บัณฑิตศึกษา พ.ศ.2548ขอ 10.1 ระบุไววา “อาจารยประจํา 1 คนใหเปนที่
ปรึกษาวิทยานิพนธของนักศึกษาปริญญาโทและปริญญาเอกไดไมเกิน 5 คน หาก
หลักสูตรใดมีอาจารยประจําที่มีศักยภาพพรอมที่จะดูแลนักศึกษาไดมากกวา 5 
คน ใหอยูในดุลยพินิจของสถาบันอุดมศึกษานั้น แตทั้งนี้ตองไมเกิน 10 คน” 
ในทางกฎหมาย สภาสถาบันอุดมศึกษาถือเปนผูมีอํานาจสูงสุดของ
สถาบันอุดมศึกษา ดังนั้น หากสถาบันอุดมศึกษาเห็นวาอาจารยมีศักยภาพพรอม
ที่จะดูแลนักศึกษาไดมากกวา 5 คน ใหเสนอสภาสถาบันอุดมศึกษาพิจารณาให
ความเห็นชอบเปนรายไป แตทั้งนี้อาจารยประจํา 1 คนจะดูแลนักศึกษาในฐานะท่ี
ปรึกษาวิทยานิพนธหลักไดไมเกิน 10 คน และการขยายจํานวนนักศึกษาในกรณีนี้
ใชไดเฉพาะกรณีวิทยานิพนธเทานั้นไมนับรวมการคนควาอิสระ 
 การนับภาระงานของอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธใหนับเฉพาะภาระงานที่
ปรึกษาวิทยานิพนธหลัก โดยมีสัดสวนอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธหลัก 1 คน 
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ตอนักศึกษา 5 คน 
 การนับภาระงานของอาจารยที่ปรึกษาการคนควาอิสระ กําหนดสัดสวน
อาจารยที่ปรึกษาการคนควาอิสระ 1 คน ตอนักศึกษา 15 คน 
 การนับภาระงานของอาจารยใหนับเฉพาะนักศึกษาที่ลงทะเบียนรายวิชา
วิทยานิพนธและการคนควาอิสระรวมทั้งรักษาสถานภาพเทานั้น 

การดําเนินงานใหเปนไป
ตามตัวบงชี้ผลการ
ดําเนินงานเพื่อการ
ประกันคุณภาพหลักสูตร
และการเรียนการสอน
ตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แหงชาติ 

คณะกรรมการประกันคุณภาพภายในระดับอุดมศึกษา ในการประชุมครั้งที่ 
7/2558 เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2558 มีมติเห็นชอบใหงดใชเกณฑขอ 12 (การ
ดําเนินงานใหเปนไปตามตัวบงชี้ผลการดําเนินงานเพื่อการประกันคุณภาพ 
หลักสูตรและการเรียนการสอนตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แหงชาติ) ของ ตัวบงชี้ที่ 1.1 ในองคประกอบที่ 1 การกํากับมาตรฐาน มาเปน
เงื่อนไขในการตัดสินวาหลักสูตร “ผาน” หรือ “ไมผาน” การกํากับมาตรฐาน 
การกําหนดตัวบงชี้ผลการดําเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ขอใหยึดตาม
ประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง แนวทางการปฏิบัติตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2558 ขอ 3 ระบุวา 
“ใหถือวาตัวบงชี้ผลการดําเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ จํานวน 12 ตัว
บงชี้ เปนเพียงแนวทางเทานั้น โดยสถาบันอุดมศึกษาสามารถกําหนดตัวบงชี้ผล
การดําเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิไดเอง ซึ่งแตละหลักสูตรมีอิสระในการ
กําหนดตัวบงชี้ผลการดําเนินงานที่ใชในการติดตามประเมิน และรายงานคุณภาพ
ของหลักสูตรประจําปที่ระบุไวในหมวด 1 – 6 ของแตละหลักสูตร ตามบริบทและ
วัตถุประสงคในการผลิตบัณฑิต ทั้งนี้ ตองไดรับความเห็นชอบหรืออนุมัติจากสภา
สถาบันอุดมศึกษา ในระหวางที่สถาบันอุดมศึกษายังไมสามารถเสนอขอปรับตัว
บงชี้ใหมไดแลวเสร็จ ใหใชตัวบงชี้เดิมกอนได หรือหากหลักสูตรใดมีความประสงค
กําหนดตัวบงชี้แบบเดิมก็สามารถกระทําได กรณีหลักสูตรมีการปรับตัวบงชี้ใหม 
ใหนําเสนอสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษารับทราบในการปรับปรุง
หลักสตูรครั้งตอไป” 

องคประกอบที่ 2 บัณฑิต 
ตัวบงชี้ที่ 2.1 คุณภาพ
บัณฑิตตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแหงชาติ 

 ในกรณีหลักสูตรปรับปรุงที่ยังไมครบรอบ สถาบันอุดมศึกษาตองประเมินตัว
บงชี้ 2.1 ดวยแมวาหลักสูตรนั้นจะยังไมครบรอบการปรับปรุงก็ตามโดยนําผลการ
ดําเนินงานของหลักสูตรในรอบที่ผานมาใชประกอบการประเมิน 
 กรณีบัณฑิตที่มีอาชีพอิสระ ไมตองเอามานับในการประเมินความพึงพอใจของ
ผูใชบัณฑิต 
 ในกรณีบัณฑิตหลักสูตรนานาชาติ เปนนักศึกษาตางชาติประมาณ 90% การ
ประเมินบัณฑิตอาจไมถึงรอยละ 20 เนื่องจากเดินทางกลับประเทศไปแลว 
สามารถอนุโลมใหใชบัณฑิตที่เปนนักศึกษาชาวไทยเปนฐานในการคิด เชน มี
นักศึกษาตางชาติ 90 คน มีนักศึกษาไทย 10 คน ใหประเมินโดยคิดจากนักศึกษา
ไทยจํานวน 10 คนเปนฐานที่ 100 % 

ตัวบงชี้ที่ 2.2 (ปริญญาโท
หรือปริญญาเอก) ผลงาน

การนับการตีพิมพเผยแพรผลงานของนักศึกษาและผูสําเร็จการศึกษา นับ ณ วันที่
ไดรับการตีพิมพผลงานในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติมิไดนับจากวันที่ไดรับ
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ของนักศึกษาและผูสําเร็จ
การศึกษาในระดับ
ปริญญาโทหรือปริญญา
เอกที่ไดรับการตีพิมพหรือ
เผยแพร 

การตอบรับ (Accepted) 
 กรณีวารสารทางวิชาการที่ไมอยูในฐานขอมูลตามประกาศ ก.พ.อ. /ระเบียบ
คณะกรรมการการอุดมศึกษา วาดวย หลักเกณฑการพิจารณาวาสารทางวิชาการ
สําหรับการเผยแพรผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556 แตสภาสถาบันอุดมศึกษาได
พิจารณาและใหความเห็นชอบแลว สถาบันอุดมศึกษาตองแจงใหคณะกรรมการ
การอุดมศึกษารับทราบดวย จึงจะสามารถนับผลงานที่ตีพิมพในวารสารดังกลาว
ไดท้ังนี้ ประกาศฉบับดังกลาวสามารถนํามาใชไดถึงวันที่ 20 ตุลาคม 2559 และ
ใชไดเปนการเฉพาะสถาบันเทานั้น 

ตัวบงชี้ 2.2 รอยละของ
บัณฑิตปริญญาตรีที่ไดงาน
ทํา 

กรณีหลักสูตรใหม ไมตองประเมินตัวบงชี้ที่ 2.1 และ 2.2 เนื่องจากไมมีผูสําเร็จ
การศึกษาสําหรับหลักสูตรปรับปรุงที่มีนักศึกษาเรียนอยู ตองประเมินตัวบงชี้ที่ 
2.1 และ 2.2 ดวยเนื่องจากมีผูสําเร็จการศึกษาแลว 

องคประกอบที่ 3 นักศึกษา 
ตัวบงชี้ 3.1 การรับ
นักศึกษา 

ในการพิจารณาเก่ียวกับการรับเขาและการเตรียมความพรอมกอนเขาศึกษา 
ขอใหดูเจตนารมณของหลักสูตร วาตองการนักศึกษาที่มีคุณสมบัติอยางไร และ
จัดเตรียมความพรอมใหกับนักศึกษาที่จะศึกษาในหลักสูตร โดยพิจารณาจาก 
มคอ.2 ที่ไดระบุถึงปญหาของนักศึกษาแรกเขาและการแกปญหา 

ตัวบงชี้ 3.3 ผลที่เกิดกับ
นักศึกษา 

 “การจัดการขอรองเรียน” หมายถึง การอธิบายการจัดการขอรองเรียนที่มี
นัยสําคัญ ไมไดเนนที่ปริมาณหรือจํานวนขอรองเรียน 
 การประเมินความพึงพอใจของนักศึกษา เปนการประเมินความพึงพอใจของ
นักศึกษาตอกระบวนที่ดําเนินการใหกับนักศึกษาตามกิจกรรมในตัวบงที่ 3.1 และ 
3.2 
 อัตราการคงอยูของนักศึกษา คิดจากจํานวนนักศึกษาที่เขาในแตละรุน ลบ
ดวย จํานวนนักศึกษาที่ออกทุกกรณีนับถึงสิ้นปการศึกษาที่ประเมิน ยกเวน การ
เสียชีวิต การยายสถานที่ทํางานของนักศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา คิดเปนรอย
ละของจํานวนที่รับเขาในแตละรุนที่มีบัณฑิตสําเร็จการศึกษาแลว 
 การคิดรอยละของจํานวนนักศึกษาที่ยังคงอยูของแตละรุนตัวอยางการคํานวน
หลักสูตร 4 ป 

ปการศึกษา จํานวน
รับเขา 

1 

จํานวนสําเร็จการศึกษาตาม
หลักสูตร 2 

จํานวนที่
ลาออก

และคัดชื่อ
ออก 

สะสมถึง
สิ้นป

การศึกษา 
3 

2560 2561 2562 

2557  x    
2558   x   
2559    x  
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อัตราการสําเร็จการศึกษา  
 
= 
 
อัตราการคงอยู 
 
= 
 
 

2 
X100 

1 

(1 – 3) 
X100 

1 

องคประกอบที่ 4 อาจารย 
ตัวบงชี้ 4.1 การบริหาร
และพัฒนาอาจารย- การ
นับผลงานทางวิชาการ
ของอาจารยประจํา
หลักสูตร 

การบริหารและการพัฒนาอาจารยใหหมายถึง อาจารยประจําหลักสูตรเทานั้น 
 กรณีผลงานวิจัยที่หนวยงานหรือองคกรระดับชาติวาจางใหดําเนินการ ใหดู
จากรายชื่อผูวิจัยที่ปรากฏในสัญญาวาจาง 
 พิจารณาจากผลงานของอาจารยประจําหลักสูตรที่มีรายชื่อ ณ วันสิ้นสุดป
การศึกษานั้นๆโดยไมตองนําระยะเวลาในการประจําหลักสูตรมาพิจารณา 
 กรณีอาจารยประจําหลักสูตรปริญญาโท และปริญญาเอก ที่ใชอาจารยประจํา
หลักสูตรชุดเดียวกัน การนับผลงานวิชาการสามารถนับไดท้ัง 2 หลักสูตร 
 กรณีผลงานทางวิชาการของอาจารยประจําที่อยูคนละคณะ / สถาบัน ให
พิจารณาดังนี้ 
 - ในระดับหลักสูตรใหนับเปนผลงานของอาจารยประจําหลักสูตรตามที่
ทําหนาที่อาจารยประจําหลักสูตร 
 - ในระดับคณะ ใหนับเปนผลงานของอาจารยประจําสังกัดคณะนั้น 
 - ระดับสถาบัน ใหนับเปนผลงานเดียว แตถาอยูคนละสถาบันก็นับตาม
สถาบันที่สังกัดของทุกคน 

ตัวบงชี้ 4.3 ผลที่เกิดกับ
อาจารย 

ในการพิจารณาประเด็น ความพึงพอใจของอาจารย ใหพิจารณาความพึงพอใจ
ของอาจารยประจําหลักสูตรทั้ง 5 คนที่ไดทําหนาที่ประจําหลักสูตร เปนการ
ประเมินความพึงพอใจของอาจารยประจําหลักสูตรตอกระบวนการที่ได
ดําเนินการใหกับอาจารยตามกิจกรรมตางๆ ในตัวบงชี้ที่ 4.1 
 อัตราการคงอยูของอาจารยใหพิจารณาจากรายชื่ออาจารยประจําหลักสูตรวา
มีการเปลี่ยนแปลงในแตละป ตั้งแตหลักสูตรใหม/ปรับปรุง ที่ไดรับการอนุมัติ/
เห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัยใหเปดดําเนินการ 

องคประกอบที่ 5 หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผูเรียน 
ตัวบงชี้ 5.1 สาระรายวิชา
ในหลักสูตร 

การตีความกรณีหลักสูตรมีความทันสมัยและสอดคลองกับความตองการของ
ตลาดแรงงานหรือไม ควรดูที่เนื้อหาสาระรายวิชาที่เปดสอนวาทันสมัย เหมาะสม
กับความเปลี่ยนแปลงของโลกหรือไม 

ตัวบงชี้ 5.2 การวางระบบ
ผูสอนและกระบวนการ
จัดการเรียนการสอน 

ประเด็นการบูรณาการกับการบริการวิชาการทางสังคมไมจําเปนตองเปนโครงการ
เดียวกับที่อยูในแผนบริการทางวิชาการของสถาบันอุดมศึกษา แตใหดูเจตนารมณ
วาเกิดผลการเรียนรูบรรลุตามเปาหมาย 
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ตัวบงชี้ 5.4 ผลการ
ดําเนินงานหลักสูตรตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแหงชาติ 

 คณะกรรมการการอุดมศึกษาไดมี ประกาศคณะกรรมการการอดุมศึกษา 
เรื่อง แนวทางการปฏิบัติตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ 
(ฉบับที่ 3) พ.ศ.2558 ลงวันที่26 พฤศจิกายน 2558 ไดกําหนดแนวทางการ
ปฏิบัติตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติเพิ่มเติมไวดังนี้ 
 ขอ 2 ระบุวา “กรณีที่สถาบันอุดมศึกษาจะจัดทํารายละเอียดของ
รายวิชารายละเอียดของประสบการณภาคสนาม (ถามี) รายงานผลการ
ดําเนินงานของรายวิชารายงานผลการดําเนินการของประสบการณภาคสนาม (ถา
มี) และรายงานผลการดําเนินงานของหลักสูตรในลักษณะอ่ืน สถาบันอุดมศึกษา
สามารถดําเนินการจัดทําระบบเก็บขอมูลรายละเอียดตามแนวทางของ มคอ.3 
มคอ.4 มคอ.5 มคอ.6 และ มคอ.7 โดย 
สามารถปรับเปลี่ยนหัวขอรายละเอียดใหเหมาะสมกับบริบทเฉพาะของ
สถาบันอุดมศึกษานั้นๆ ไดทั้งนี้ ใหคํานึงถึงเจตนารมณของการจัดทํา มคอ.3 
มคอ.4 มคอ.5 มคอ.6และ มคอ.7” 
 ขอ 3 ระบุวา “ใหถือวา ตัวบงชี้ผลการดําเนินงานตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิ จํานวน 12 ตัวบงชี้ เปนเพียงแนวทางเทานั้น โดยสถาบันอุดมศึกษา
สามารถกําหนดตัวบงชี้ผลการดําเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิไดเอง ซึ่งแต
ละหลักสูตรมีอิสระในการกําหนดตัวบงชี้ผลการดําเนินงานที่ใชในการติดตาม 
ประเมิน และรายงานคุณภาพของหลักสูตรประจําปที่ระบุไวในหมวด 1 – 6 ของ
แตละหลักสูตร ตามบริบทและวัตถุประสงคในการผลิตบัณฑิต ทั้งนี้ ตองไดรับ
ความเห็นชอบหรืออนุมัติจากสภาสถาบันอุดมศึกษา ในระหวางที่
สถาบันอุดมศึกษายังไมสามารถเสนอขอปรับตัวบงชี้ใหมไดแลวเสร็จ ใหใชตัวบงชี้
เดิมกอนได หรือหากหลักสูตรใดมีความประสงคกําหนดตัวบงชี้แบบเดิมก็สามารถ
กระทําได กรณีหลักสูตรมีการปรับตัวบงชี้ใหม ใหนําเสนอสํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษารับทราบในการปรับปรุงหลักสูตรครั้งตอไป” 
 ในประเด็นตัวบงชี้ผลการดําเนินงานตาม TQF ขอ 8 อาจารยใหม (ถามี) ทุก
คนไดรับการปฐมนิเทศหรือคําแนะนําดานการจัดการเรียนการสอน คําวา 
“อาจารยใหม” ใหหมายถึงอาจารยประจําหลักสูตรที่เพิ่งยายเขามาอยูใน
หลักสูตรใหม แมวาจะเปนอาจารยเกาที่มาจากหลักสูตร / ภาควิชาอื่นก็ถือวา
เปนอาจารยใหม 
 ในประเด็นตัวบงชี้ผลการดําเนินงานตาม TQF ขอ 11 ระดับความพึงพอใจ
ของนักศึกษาปสุดทาย / บัณฑิตใหมท่ีมีตอคุณภาพหลักสูตร เฉลี่ยไมนอยกวา 
3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0 กรณีหลักสูตรใหมที่ยังไมมีบัณฑิตไมตองประเมิน
ประเด็นนี้แตหากเปนหลักสูตรปรับปรุงตองประเมินประเด็นนี้ดวย 

องคประกอบที่ 6 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู 
ตัวบงชี้ 6.1 สิ่งสนับสนุน
การเรียนรู 

 ใหหลักสูตรระบุสิ่งสนับสนุนการเรียนรูที่จําเปนสําหรับหลักสูตรใหชัดเจน ไม
ตองพิจารณาสิ่งสนับสนุนทั่วไป เชน หองเรียน เครื่องฉาย LCD เปนตน 
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การประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะและสถาบัน 
องคประกอบที่ 1 การผลิตบัณฑิต 
ตัวบงชี้ 1.1 ผลการบริหาร
จัดการหลักสูตรโดยรวม 

 ในการคํานวณคาคะแนน หากหลักสูตรใชระบบอื่นท่ีไมใชของ สกอ. ไมตอง
นํามาคํานวณทั้งตัวตั้งตัวหาร 
 ทุกหลักสูตรที่มีการจัดการเรียนการสอน (แมวาจะเปนหลักสูตรที่ขอปด
ดําเนินการแลวแตยังมีนักศึกษาคงคางอยู) ใหนํามาคํานวณดวยทั้งตัวตั้งและ
ตัวหาร โดยใชเฉพาะตัวบงชี้ที่เกี่ยวของเทานั้น 

องคประกอบที่ 2 การวิจัย 
ตัวบงชี้ 2.1 ระบบและ
กลไกการบริหารและ
พัฒนางานวิจัยและงาน
สรางสรรค 

ในการประเมินเกณฑขอ 5-6 ถามีระบบของสถาบันอุดมศึกษาแลว คณะก็ไมตอง
ทําอีก แตควรเขียนวาคณะทําอะไรบางเพื่อใหเปนไปตามระบบที่
สถาบันอุดมศึกษาดําเนินการ 

ตัวบงชี้ 2.2 เงินสนับสนุน
งานวิจัยและงาน
สรางสรรค 

ในการคิดคะแนนระดับคณะ ใหคิดแยกกลุมสาขากอนแลวนํามาคํานวณเปน
คะแนนเฉลี่ย 
 กรณีการคิดคะแนนระดับสถาบัน ใหรวมคะแนนของทุกคณะหารดวยจํานวน
คณะ 

องคประกอบที่ 3 การบริการวิชาการแกสังคม 
ตัวบงชี้ 3.1 การบริการ
วิชาการแกสังคม 

 คําวา “แผนการใชประโยชน” แผนการใชประโยชนอาจจะระบุไวในแผนหรือ
ในโครงการก็ได แตขอใหดูเจตนารมณวามีการตอยอดการดําเนินงานโดยมีการบูร
ณาการกับงานอื่นๆ และมีการวางแผนหรือมีแนวทางที่จะนําไปใชประโยชน 

องคประกอบที่ 4 ดานศิลปะและวัฒนธรรม 
ตัวบงชี้ 4.1 การทํานุบํารุง
ศิลปะและวัฒนธรรม 

 การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม หมายถึง ศิลปะและวัฒนธรรมของไทย
และทองถิ่นไทย 
 การประเมินความสําเร็จตามตัวบงชี้ที่วัดความสําเร็จตามวัตถุประสงคของ
แผน ใหดูตามเจตนารมณของวัตถุประสงคของแผนเพื่อใหเกิดการด าเนิน
กิจกรรมใหมีความเหมาะสม 
 ชิ้นงานที่ไดรับรางวัลระดับชาติไมไดหมายความวาเปน “การสรางมาตรฐาน
ดานศิลปะและวัฒนธรรมซึ่งเปนที่ยอมรับในระดับชาติ” 

องคประกอบที่ 5 การบริหารจัดการ 
ตัวบงชี้ 5.1 การบริหาร
ของคณะ/สถาบันเพื่อการ
กํากับติดตามผลลัพธตาม
พันธกิจ กลุมสถาบันและ
เอกลักษณของคณะ/
สถาบัน 

 คําวา “การกระทําที่ขาดธรรมาภิบาล” อาจตรวจสอบจากขอมูลเชิงประจักษ 
ที่สะทอนจากการฟองรอง รองเรียน (ถามี) ที่ไดขอสรุปหรือหลักฐานเชิงประจักษ
แลววาไดมีการกระทําเชนนั้นจริง ไมใชเปนเพียงการรายงานประสิทธิภาพและ
ความโปรงใสในการบริหารงานของสถาบันอุดมศึกษาเทานั้น 
 คําวา “การบริหารความเสี่ยง” เปนการระมัดระวังสิ่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคต 
ใหพิจารณาจากภาพรวมของความเสี่ยง ไมตองตรวจสอบความเสี่ยงทุกประเภท 
ซึ่งเจตนารมณของเกณฑขอนี้คือ เพื่อประเมินมาตรการที่ไดดําเนินการตาม
แผนการจัดการความเสี่ยงวามีผลอยางไรตอระดับความเสี่ยงที่ไดประเมินไวแต
แรก 
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ภาคผนวก ค 
ความสัมพันธของเกณฑคุณภาพ AUN - QA 
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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 

5.2 
6.4    

10.1 

10.3 
11.5 

2 
1.1 

1.2 

2.1 

2.2 

2.3 

3.1 

3.2 

3.3 

4.2 

5.1 

5.2 

5.3 

6.4  8.4   11.5 

3 
1.1 

1.2 

2.1 

2.2 

2.3 

3.1 

3.2 

3.3 

4.2 

4.3 

5.1 

5.2 

5.3 

6.4    
10.2 

10.3 
11.5 

4 
1.1 

1.2 

2.1 

2.2 

3.1 

3.2 

4.1 

4.2 

4.3 

5.1 6.4  8.5 

9.1 

9.2 

9.3 

9.4 

10.3 11.5 

5 
1.1 

1.2 

2.1 

2.2 

2.3 

3.1 

3.2 

4.1 

4.2 

5.1 

5.2 

5.3 

5.4 

5.5 

6.4  

8.3 

8.4 

8.5 

 10.3 11.5 

6 

1.1 

1.2 

1.3 

2.3 

3.1 

3.2 

3.3 

4.1 

4.2 

4.3 

5.1 

5.2 

5.3 

5.4 

6.1 

6.2 

6.3 

6.4 

6.5 

6.6 

6.7 

 
8.3 

8.4 

9.1 

9.2 

9.3 

9.4 

10.1 

10.3 

10.4 

10.6 

11.4 

11.5 

7       

7.1 

7.2 

7.3 

7.4 

7.5 

8.5 

9.1 

9.2 

9.3 

9.4 

9.5 

10.1 

10.5 

10.6 

11.5 

8  2.3  

4.1 

4.2 

4.3 

5.2 

5.3 

5.4 

5.5 

6.4 
7.3 

7.5 

8.1 

8.2 

8.3 

8.4 

8.5 

9.1 

9.2 

9.3 

9.4 

9.5 

10.1 

10.3 

10.4 

10.5 

10.6 

11.4 

11.6 
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9    
4.2 

4.3 
 6.7 

7.1 

7.2 

7.3 

7.4 

7.5 

8.5 

9.1 

9.2 

9.3 

9.4 

9.5 

10.5 

10.6 

11.4 

11.5 

10 1.3  

3.1 

3.2 

3.3 

4.1 

4.2 

4.3 

5.1 

5.2 

5.3 

5.4 

5.5 

6.7 7.3 

8.3 

8.4 

8.5 

9.1 

9.2 

9.3 

9.4 

9.5 

10.1 

10.2 

10.3 

10.4 

10.5 

10.6 

11.5 

11 1.3 2.3 3.3 
4.2 

4.3 

5.2 

5.4 

5.5 

6.1 

6.2 

6.3 

6.4 

6.5 

6.6 

7.2 

7.3 

7.4 

7.5 

8.3 

8.4 

8.5 

9.1 

9.2 

9.3 

9.4 

9.5 

10.5 

10.6 

11.1 

11.2 

11.3 

11.4 

11.5 
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ภาคผนวก ง 
กฎหมาย/ประกาศ/ระเบียบ 

ที่เกี่ยวของ 
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ระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

วาดวยหลักเกณฑการพิจารณาวารสารทางวิชาการ สําหรับการเผยแพรผลงานทางวิชาการ 

พ.ศ.๒๕๕๖ 

-------------------------------- 

  ดวยระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษา วาดวย มาตรฐานหลักเกณฑและวิธีการ

แตงตั้งคณาจารยในสถาบันอุดมศึกษาเอกชนใหดํารงตําแหนงทางวิชาการ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๕๐ 

คณะกรรมการการอุดมศึกษา (กกอ.) ไดกําหนดหลักเกณฑของผลงานทางวิชาการที่ใชประกอบในการ

พิจารณาแตงตั้งคณาจารยใหดํารงตําแหนงทางวิชาการ วาจะตองมีคุณภาพอยูในเกณฑที่ กกอ. 

กําหนด สําหรับตําแหนงที่เสนอขอ และจะตองไดรับการเผยแพรตามหลักเกณฑที่ กกอ. กําหนด 

  อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๒๔ (๔) และมาตรา ๔๘ แหงพระราชบัญญัติ

สถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ.๒๕๕๖ ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน 

(ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๐ กกอ. จึงกําหนดหลักเกณฑการพิจารณาวารสารทางวิชาการทั้งที่เปนรูปเลม

สิ่งพิมพหรือเปนวารสารออนไลน สําหรับการเผยแพรผลงานทางวิชาการ เพื่อใหสถาบันอุดมศึกษา

เอกชนถอืปฏิบัติเปนมาตรฐานเดียวกัน ไวดังตอไปนี ้

  ขอ ๑ ใหใชระเบียบนี้นับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศเปนตนไป 

  ขอ ๒ การเผยแพรผลงานทางวิชาการตามระเบียบนี้ ใหสภาสถาบันอุดมศึกษาเอกชน

ใชวารสารทางวิชาการที่มีรายชื่ออยูในฐานขอมูลที่เปนที่ยอมรับในระดับชาติและระดับนานาชาติ ตาม

เอกสารแนบทายระเบียบนี ้

  ขอ  ๓  ในกรณี วารสารทางวิชาการที่ ไม อยู ในฐานขอมู ลตามี ขอ  ๒  ใหสภา

สถาบันอุดมศึกษาเอกชน อาจพิจารณายอมรับวารสารทางวิชาการ สําหรับการเผยแพรผลงานทาง

วิชาการ ตามหลักเกณฑดังนี ้

(๑) มีกําหนดการเผยแพรที่แนนอนชัดเจน และสม่ําเสมอ อยางนอยปละ ๒ ฉบับ 

(๒) มีการระบุสํานักพิมพหรือหนวยงานที่ตีพิมพ วัตถุประสงค ขอบเขตของวารสาร

และสาขาวิชาของบทความที่จะรับตีพิมพ 

(๓) มีคณะบรรณาธิการเปนผูทรงคุณวุฒิที่มาจากหลากหลายหนวยงาน 

(๔) มีหลักฐานที่ตรวจสอบไดวา วารสารมีการแตงตั้งผูทรงคุณวุฒิ (peer reviewer) ที่

พิจารณาคุณภาพบทความที่ครอบคลุมสาขาวิชาหรือกลุมสาขาวิชาตามวัตถุประสงคและขอบเขตของ

วารสาร โดยมีผูทรงคุณวุฒิภายนอกหนวยงานที่จัดทําวารสารอยูในรายช่ือดวย 
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(๕) บทความทุกบทความมีการควบคุมคุณภาพโดยผูทรงคุณวุฒิ (peer reviewer) ที่

ตรงหรือเกี่ยวเนื่องกับสาขาของบทความ และไมเปนผูมีสวนไดสวนเสียกับผูนพินธ 

(๖) วารสารทุกฉบับมีการเผยแพรบทความที่มีผูนิพนธจากหลากหลายหนวยงานทั้ง

ภายในและภายนอก กรณีที่บทความมีผูนิพนธรวมที่เปนบุคคลจากหนวยงานภายในและหนวยงาน

ภายนอก ใหถือวาเปนบทความจากหนวยงานภายนอก 

(๗) มีบทคัดยอของบทความที่เปนทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษทุกบทความ กรณีที่

บทความตพีิมพเปนภาษาตางประเทศอื่นๆ จะตองมีบทคัดยอที่เปนภาษาอังกฤษดวย 

(๘) มีการตีพิมพบทความที่มีรูปแบบการตีพิมพที่ไดมาตรฐาน เปนรูปแบบเดียวกันใน

ทุกบทความ ไดแก ช่ือและที่อยูผูนพินธ บทคัดยอ ตัวบทความและเอกสารอางอิง 

ขอ ๔ เมื่อสภาสถาบันอุดมศึกษาเอกชนพิจารณายอมรับวารสารทางวิชาการตาม

หลักเกณฑ ขอ ๓ แลว ใหจัดทําเปนประกาศใหทราบเปนการทั่วไป และแจงให กกอ. ทราบ ภายใน ๓๐ 

วัน นับแตวันที่ออกประกาศ 

ขอ ๕ เพื่อใหวารสารทางวิชาการตามขอ ๓ ไดมีการพัฒนาขึ้นไปเปนที่ยอมรับตามขอ 

๒ จึงกําหนดใหหลักเกณฑการพิจารณาวารสารทางวิชาการตามขอ ๓ มีผลบังคับใชเปนเวลา ๓ ป 

นับตั้งแตวันที่ระเบียบนีม้ีผลบังคับใช หากพนระยะเวลาดังกลาว กกอ. จะไมรับรองวารสารตามขอ ๓ 

 

  ประกาศ ณ วันที่ ๒๑ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๕๖ 

 

 

   

          (รองศาสตราจารย คุณหญิงสุมณฑา พรหมบุญ) 

      ประธานคณะกรรมการการอุดมศกึษา 
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เอกสารแนบทายระเบียบ 

 วารสารทางวิชาการที่เปนไปตามหลักเกณฑที่ กกอ.กําหนด ไดแก วารสารที่มีชื่ออยูในฐานขอมูลที่
เปนที่ยอมรับในระดับชาติและระดับนานาชาติ ดังตอไปนี้ 
 1. ฐานขอมูลระดับนานาชาติ 
  - Academic Search Premier (http://www.ebsco.com/home)     
(select ebscohost and then academic search premier) 
  - Agricola (http://agricola.nal.usda.gov) 
  - BIOSIS  (http://www.biosis.org) 
  - CINAHL (http://www.ebscohost.com/academic/cinahl-plus-with-full-text) 
  - EiCOMPENDEX (http://www.ei.org) 
  - ERIC (http://www.eric.ed.gov/) 
  - H.W.Wilson (http://www.ebscohost.com)     
(select ebscohost and then H.W.Wilson) 
  - Infotrieve  (http://www.infotrieve.com) 
  - Ingenta Connect  (http://www.ingentaconnect.com) 
  - INSPEC (http://www.theiet.org/publishing/inspec) 
  - MathSciNet (http://www.ams.org/mathscinet) 
  - MEDLINE/Pubmed  (http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/) 
  - PsycINFO (http://www.apa.org/pubs/databases/psycinfo/index.aspx)  
  - Pubmed  (http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/) 
  - ScienceDirect (http://www.sciencedirect.com) 
  - SciFinder (https://scifinder.cas.org/)  
  - Scopus (http://www.info.scopus.com) 
  - Social Science Research Network    
(http://papers.ssrn.com/sol3/DisplayAbstractSearch.cfm) 
  - Web of Knowledge (http://wokinfo.com) 
 
 2. ฐานขอมูลระดับชาติ ไดแก ศูนยดัชนีการอางอิงวารสารไทย (Thai Journal Citation Index – 
TCI) เฉพาะวารสารที่มีชื่ออยูในกลุมที่ 1 และกลุมที่ 2 
(http://www.kmutt.ac.th/jif/public_html/list%20journal.php) 
 
หมายเหตุ  กรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงชื่อฐานขอมูล กกอ. จะไดมีการประกาศเพ่ิมเติมตอไป 
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เอกสารแนบทายประกาศ 

 วารสารทางวิชาการที่เปนไปตามหลักเกณฑที่ กกอ.กําหนด ไดแก วารสารที่มีชื่ออยูในฐานขอมูลที่
เปนที่ยอมรับในระดับชาติและระดับนานาชาติ ดังตอไปนี้ 
 1. ฐานขอมูลระดับนานาชาติ 
  - Academic Search Premier (http://www.ebsco.com/home)     
(select ebscohost and then academic search premier) 
  - Agricola (http://agricola.nal.usda.gov) 
  - BIOSIS  (http://www.biosis.org) 
  - CINAHL (http://www.ebscohost.com/academic/cinahl-plus-with-full-text) 
  - EiCOMPENDEX (http://www.ei.org) 
  - ERIC (http://www.eric.ed.gov/) 
  - H.W.Wilson (http://www.ebscohost.com)     
(select ebscohost and then H.W.Wilson) 
  - Infotrieve  (http://www.infotrieve.com) 
  - Ingenta Connect  (http://www.ingentaconnect.com) 
  - INSPEC (http://www.theiet.org/publishing/inspec) 
  - MathSciNet (http://www.ams.org/mathscinet) 
  - MEDLINE/Pubmed  (http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/) 
  - PsycINFO (http://www.apa.org/pubs/databases/psycinfo/index.aspx)  
  - Pubmed  (http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/) 
  - ScienceDirect (http://www.sciencedirect.com) 
  - SciFinder (https://scifinder.cas.org/)  
  - Scopus (http://www.info.scopus.com) 
  - Social Science Research Network    
(http://papers.ssrn.com/sol3/DisplayAbstractSearch.cfm) 
  - Web of Knowledge (http://wokinfo.com) 
 
 2. ฐานขอมูลระดับชาติ ไดแก ศูนยดัชนีการอางอิงวารสารไทย (Thai Journal Citation Index – 
TCI) เฉพาะวารสารที่มีชื่ออยูในกลุมที่ 1 และกลุมที่ 2 
(http://www.kmutt.ac.th/jif/public_html/list%20journal.php) 
 
หมายเหต ุ กรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงชื่อฐานขอมูล กกอ. จะไดมีการประกาศเพ่ิมเติมตอไป 
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ภาคผนวก จ 
นโยบายการประกันคุณภาพการศึกษา  
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ภาคผนวก ฉ 
ตัวบงชี้ผลการดําเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒ ิ

ระดับอุดมศึกษา 
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ตัวบงชี้ผลการดําเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา 

ตัวบงชี้ผลการดําเนินงาน 
(1) อาจารยประจําหลักสูตรอยางนอยรอยละ 80 มีสวนรวมในการประชุมเพ่ือวางแผน ติดตาม และ
ทบทวนการดําเนินงานหลักสูตร 
(2) มีรายละเอียดของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.2 ที่สอดคลองกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แหงชาติ หรือ มาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชา (ถามี) 
(3) มีรายละเอียดของรายวิชา และรายละเอียดของประสบการณภาคสนาม (ถามี) ตามแบบ มคอ.3 และ 
มคอ.4 อยางนอยกอนการเปดสอนในแตละภาคการศึกษาใหครบทุกรายวิชา 
(4) จัดทํารายงานผลการดําเนินการของรายวิชา และรายงานผลการดําเนินการของประสบการณภาคสนาม 
(ถามี) ตามแบบ มคอ.5 และ มคอ.6 ภายใน 30 วัน หลังสิ้นสุดภาคการศึกษาที่เปดสอนใหครบทุกรายวิชา 
(5) จัดทํารายงานผลการดําเนินการของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.7 ภายใน 60 วัน หลังสิ้นสุดปการศึกษา 
(6) มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรูที่กําหนดใน มคอ.3 และ มคอ.4   
(ถามี) อยางนอยรอยละ 25 ของรายวชิาที่เปดสอนในแตละปการศึกษา 
(7) มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธการสอน หรือการประเมินผลการเรียนรู  จาก
ผลการประเมินการดําเนินงานที่รายงานใน มคอ.7 ของปที่แลว 
(8) อาจารยใหม (ถามี) ทุกคน ไดรับการปฐมนิเทศหรือคําแนะนําดานการจัดการเรียนการสอน 
(9) อาจารยประจําทุกคนไดรับการพัฒนาทางวิชาการ และ/หรือวิชาชีพ อยางนอยปละหนึ่งครั้ง 
(10) จํานวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน (ถามี) ไดรับการพัฒนาวิชาการ และ/หรือวิชาชีพ  
ไมนอยกวารอยละ 50 ตอป 
(11) ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปสุดทาย/บัณฑิตใหมที่มีตอคุณภาพหลักสูตรเฉลี่ยไมนอยกวา 3.5 
จากคะแนนเต็ม 5.0 
(12) ระดับความพึงพอใจของผูใชบัณฑิตที่มีตอบัณฑิตใหม เฉลี่ยไมนอยกวา 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0 
หมายเหตุ : 1. สถาบันอุดมศึกษาอาจกําหนดตัวบงชี้เพิ่มเติมใหสอดคลองกับพันธกิจและวัตถุประสงคของ   
สถาบันฯ หรือกําหนดเปาหมายการดําเนินงานที่สูงขึ้น เพื่อการยกระดับมาตรฐานของตนเอง โดยกําหนดไวใน
รายละเอียดของหลักสูตร ทั้งนี้ หลักสูตรของสถาบันอุดมศึกษาทุกระดับคุณวุฒิตองมีผลการดําเนินการที่บรรลุ
ตามเปาหมายตัวบงชี้ทั้งหมดอยูในเกณฑดีจึงจะไดรับการเผยแพรหลักสูตรที่ไดมาตรฐานตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ โดยเกณฑการประเมินผานคือ มีการดําเนินงานตามขอ 1-5 และอยางนอย
รอยละ 80 ของตัวบงชี้ผลการดําเนินงานที่ระบุไวในแตละป 
 2. กรณีมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชและมหาวิทยาลัยรามคําแหงซึ่งมีระบบการสอบซอมอนุโลม
ใหปรับตัวบงชี้ในขอ 4 และขอ 5 เปนดังนี้ 
 ขอ 4 จัดทํารายงานผลการดําเนินการของชุดวิชา/รายวิชา และรายงานผลการดําเนินการของ
ประสบการณภาคสนาม (ถามี) ตามแบบ มคอ.5 และมคอ.6 ภายใน 60 วัน หลังสอบซอมใหครบทุกชุดวิชา/
รายวิชาที่เปดสอน 
 ขอ 5 จัดทํารายงานผลการดําเนินการของหลักสูตรตามแบบ มคอ.7 หลังสิ้นสุดปการศึกษา ภายใน 
90 วันหลังสอบซอม 
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ภาคผนวก ช 
คําสั่งแตงตัง้คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา  

คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 
ประจําปการศึกษา 2562 
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