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ค ำน ำ 

 
คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัย   

ราชภัฏร าไพพรรณี ประจ าปีการศึกษา 2562 ได้จัดท าขึ้นโดยอ้างอิงจากคู่มือการประกันคุณภาพการศึกษา
ภายใน ระดับอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2562 และข้อมูลจากส านักมาตรฐานและคุณภาพ
อุดมศึกษา ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) น ามาเป็นแนวทางในการพัฒนาคู่มือของ
มหาวิทยาลัย โดยคู่มือดังกล่าวผ่านการเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารงานประกันคุณภาพการศึกษาเพ่ือ
น ามาใช้เป็นเครื่องมือในการท าความเข้าใจเกี่ยวกับความหมาย การเก็บข้อมูล และการประเมินคุณภาพภายใน 
ของแต่ละตัวบ่งชี้ เพ่ือให้หน่วยงานสามารถรวบรวมข้อมูลต่างๆ และประเมินผลการด าเนินงานของหน่วยงาน 
ซึ่งเป็นข้อมูลประกอบในการจัดท ารายงานการประเมินตนเองของหน่วยงานได้อย่างสมบูรณ์ด้วย 

ขอขอบคุณผู้บริหารของหน่วยงานต่างๆ และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการร่วมกันพัฒนาตัวบ่งชี้           
การประเมินคุณภาพ เพ่ือน าไปใช้เป็นแนวทางในการด าเนินงานตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 
ประจ าปีการศึกษา 2563 ต่อไป 
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สำรบัญ 
 

                  หน้ำ 
 
ค ำน ำ ก 
สำรบัญ ข 
ปฏิทินกิจกรรมด ำเนินงำนประกันคุณภำพกำรศึกษำ ระดับหลักสูตร ปีกำรศึกษำ 2562 ค 
ปฏิทินกิจกรรมด ำเนินงำนประกันคุณภำพกำรศึกษำ ระดับหลักคณะ ปีกำรศึกษำ 2562 ง 

   

บทที่ 1 กำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ ระดับอุดมศึกษำ  
 1) เหตุผลและความจ าเป็นของการประกันคุณภาพการศึกษา ระดับอุดมศึกษา 1 
 2) กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประกันคุณภาพการศึกษา 3 
 3) การประกันคุณภาพการศึกษา 7 
   

บทที่ 2 กำรประกันคุณภำพกำรศึกษำภำยใน ระดับอุดมศึกษำ มหำวิทยำลัยรำชภัฏ  
 1) บริบทของมหาวิทยาลัยราชภัฏ 10 
 2) การประกันคุณภาพการศึกษาภายในของมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2562 12 
 3) กระบวนการและวิธีการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 14 
   

บทที่ 3 นิยำมศัพท์ 18 
   

บทที่ 4 ระบบกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำภำยใน ระดับหลักสูตร 28 
   

บทที่ 5 ระบบกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำภำยใน ระดับคณะ 86 
   

บทที่ 6 แนวทำงกำรวิเครำะห์และสรุปผลกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำภำยใน 115 
   

ภำคผนวก 
 ภำคผนวก ก แนวทางในการประเมินตัวบ่งชี้ 125 
 ภำคผนวก ข ค าอธิบายเพิ่มเติมคู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน

ระดับอุดมศึกษา 
135 

 ภำคผนวก ค ความสัมพันธ์ของเกณฑ์คุณภาพ AUN - QA 143 
 ภำคผนวก ง กฎหมาย/ประกาศ/ระเบียบ ที่เกี่ยวข้อง 146 
 ภำคผนวก จ นโยบายการประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏร าไพพรรณี 163 
 ภำคผนวก ฉ ตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา 165 
 ภำคผนวก ช ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา คณะมนุษยศาสตร์

และสังคมศาสตร์ ประจ าปีการศึกษา 2562 
167 
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ปฏิทินกิจกรรม 
ด ำเนินงำนประกันคุณภำพกำรศึกษำ ระดับหลักสูตร ปีกำรศึกษำ 2563 

คณะมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์ 

ล ำดับ กิจกรรมด ำเนินกำร วัน/เวลำ ด ำเนินกำร ผู้ด ำเนินงำน/ผู้รับผิดชอบ 
1 จัดท า Improvement Plan ระดับหลักสูตร  

จากการน าผลประเมินคุณภาพการศึกษา ปี 
2562 มาจัดท า 

ภายใน 
เดือนพฤศจิกายน 2563 

คณะกรรมการบริหารสาขาวิชา 

2 สาขาวชิาตัง้ค่าเปา้หมายประกนัคุณภาพ
การศึกษา ปีการศึกษา 2563 เพื่อน าเข้าที่
ประชุมคณะกรรมการบริหารคณะ /และ
กรรมการประจ าคณะ 

ภายใน 
เดือนธันวาคม 2563 

คณะกรรมการบริหารสาขาวิชา 
คณะกรรมการบริหารคณะ 
คณะกรรมการประจ าคณะ 

3 สาขาวชิามีการประชุมทบทวนระบบและ
กลไกการประกันคุณภาพการศึกษา ระดับ
หลักสูตร และน าเสนอให้ผู้บริหารคณะ
รับทราบ 

ภายใน 
เดือนมกราคม 2564 

คณะกรรมการบริหารสาขาวิชา 
 

4 สาขาวชิาด าเนินการ Cross Check คร้ังที่ 1  
เพื่อติดตามการด าเนินงาน 

ภายใน 
เดือนกุมภาพันธ์ 2564 

คณะกรรมการบริหารสาขาวิชา 
 

5 สาขาเข้าร่วมการประชุมท าความเข้าใจเรื่อง
เกณฑ์ประกันคุณภาพการศึกษา และแนวทาง
การเขียน SAR ปีการศึกษา 2563 

เมษายน 2564 รองคณบดีฝ่ายวางแผนฯ 

6 สาขาวชิาด าเนินการ Cross Check คร้ังที่ 2 
เพื่อติดตามการด าเนินงาน 

ภายใน 
เดือนเมษายน 2564 

คณะกรรมการบริหารสาขาวิชา 

7 สาขาวชิาก าหนดตรวจประเมนิ และ
คณะกรรมการประเมินคุณภาพฯ เพื่อให้คณะ
ท าหนังสือเชิญและค าสั่งแต่งตัง้ 

ภายใน 
เดือน เมษายน 2564 

- คณะกรรมการบริหาร
สาขาวชิา 
- เจ้าหน้าทีป่ระกันคุณภาพ
การศึกษาคณะ 

8 รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาระดับ
หลักสูตร ปี 2563 

ภายในเดือน 
พฤษภาคม – มิถุนายน 

2564 

คณะกรรมการบริหารสาขาวิชา 

9 ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ
มนุษยศาสตร์ฯ เพื่อพิจารณาผลตรวจ
ประเมินคุณภาพการศึกษา ระดบัหลักสูตร ปี 
2563 

สิงหาคม 2564 คณะกรรมการประจ าคณะ 

10 รายงานผลให้คณะกรรมการบรหิารคณะ เพื่อ
รับทราบ และน าข้อเสนอมาท าแผนปรับปรุง 

ภายใน 
เดือนกันยายน 2564 

คณะกรรมการบริหารคณะ 
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ปฏิทินด ำเนินงำน 
ประกันคุณภำพกำรศึกษำ ระดับคณะ ปีกำรศึกษำ 2563 

คณะมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์ 

ล ำดับ กิจกรรมด ำเนินกำร วัน/เวลำ ด ำเนินกำร ผู้ด ำเนินงำน/ผู้รับผิดชอบ 
1 คณะจัดท า Improvement Plan ระดับคณะ  

จากการน าผลประเมินคุณภาพการศึกษาระดับ
คณะ ปี 2562 มาจัดท า 

ภายใน 
เดือนธันวาคม 2563 

รองคณบดีฝ่ายวางแผนฯ 

2 คณะตั้งค่าเปา้หมายประกันคุณภาพการศึกษา  
ปีการศึกษา 2563 

ภายใน 
เดือนธันวาคม 2563 

คณะกรรมการประกันคุณภาพ
การศึกษา ระดับคณะ 

3 ประชุมคณะกรรมการบริหารคณะฯ เพื่อ
ร่วมกันน าเสนอ Improvement Plan และค่า
เป้าหมาย 

ภายใน 
เดือนมกราคม 2564 

คณะกรรมการบริหารคณะ 

4 น า Improvement Plan และค่าเป้าหมายที่
ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการบริหาร
คณะแล้ว น าเข้าที่ประชุมคณะกรรมการ
ประจ าคณะ 

กุมภาพันธ์ 2564 รองคณบดีฝ่ายวางแผนฯ 

5 คณะด าเนนิการ Cross Check คร้ังที่ 1  
เพื่อการก ากับ-ติดตาม 

กุมภาพันธ์ 2564 - รองคณบดีฝ่ายวางแผนฯ 
- คณะกรรมการประกันคุณภาพ
การศึกษา คณะมนุษยศาสตร์ฯ 

6 ประชุมคณะกรรมการประกนัคุณภาพ
การศึกษา คณะมนุษยศาสตร์ฯ เพื่อปรับ
โครงสร้างคณะกรรมการ ท าความเข้าใจเกณฑ์
ประกันคุณภาพการศึกษา 

มีนาคม 2564 - รองคณบดีฝ่ายวางแผนฯ 
- คณะกรรมการประกันคุณภาพ
การศึกษา คณะมนุษยศาสตร์ฯ 

7 คณะฯ ด าเนนิการ Cross Check คร้ังที่ 2  
เพื่อการก ากับ-ติดตาม 

เมษายน 2564 - รองคณบดีฝ่ายวางแผนฯ 
- คณะกรรมการประกันคุณภาพ
การศึกษา คณะมนุษยศาสตร์ฯ 

8 คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาฯ  
จัดท า SAR ตามองค์ประกอบและตัวบง่ชี้ 

เมษายน – พฤษภาคม 
2564 

คณะกรรมการประกันคุณภาพ
การศึกษา 

9 ประชุมคณะกรรมการประกนัคุณภาพ
การศึกษาในการพิจารณาร่าง SAR น าไปสู่การ
ปรับปรุงพฒันา 

มิถุนายน 2564 คณะกรรมการประกันคุณภาพ
การศึกษา 

10 ประชุมคณะกรรมการประกนัคุณภาพ
การศึกษา เตรียมความพร้อมรับการประเมิน
จากคณะกรรมการ 

สิงหาคม 2564 - คณะกรรมการประกันคุณภาพ
การศึกษา คณะมนุษยศาสตร์ฯ 

11 คณะฯ รับการประเมินคุณภาพการศึกษา ตามที่มหาวิทยาลัย
ก าหนด 

 

- ผู้บริหารคณะ 
- คณะกรรมการประกันคุณภาพ
การศึกษา คณะมนุษยศาสตร์ฯ 

12 รายงานผลการตรวจประเมินแกค่ณะกรรมการ
ประจ าคณะ (หนังสือเวียน) เพื่อรับการ
พิจารณาและข้อเสนอแนะ 

ภายใน 
เดือนตุลาคม 2564 

- รองคณบดีฝ่ายวางแผนฯ 
 



  
 

คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ประจ าปีการศึกษา 2563  
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร าไพพรรณี 1 

บทท่ี 1  
กำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ ระดับอดุมศึกษำ 

1. เหตุผลและควำมจ ำเป็นของกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ ระดับอุดมศึกษำ 
 1.1 ควำมจ ำเป็นของกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ 
  ภารกิจหลักท่ีสถาบันอุดมศึกษาจะต้องปฏิบัติ มี 4 ประการ คือ การผลิตบัณฑิต การวิจัยการ
ให้บริการทางวิชาการแก่สังคมและการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม การด าเนินการตามภารกิจทั้ง 4 
ประการดังกล่าว มีความส าคัญอย่างยิ่งต่อการพัฒนาประเทศท้ังระยะสั้นและระยะยาว ปัจจุบันมีปัจจัยภายใน
และภายนอกหลายประการที่ท าให้การประกันคุณภาพการศึกษาในระดับอุดมศึกษาเป็นสิ่งจ าเป็นที่จะต้องเร่ง
ด าเนินการปัจจัย ดังกล่าวคือ 
  1) คุณภาพของสถาบันอุดมศึกษาและบัณฑิตภายในประเทศที่มีแนวโน้มแตกต่างกันมากขึ้น 
ซึ่งจะก่อให้เกิดผลเสียแก่สังคมโดยรวมของประเทศในระยะยาว  
  2) ความท้าทายของโลกาภิวัตน์ต่อการอุดมศึกษา ทั้งในประเด็นการบริการการศึกษา  
ข้ามพรมแดนและการเคลื่อนย้ายนักศึกษาและบัณฑิต การประกอบอาชีพของบัณฑิตในอนาคต อันเป็นผลจาก
การรวมตัวของประเทศในภูมิภาคอาเซียน ซึ่งทั้งสองประเด็นต้องการการรับประกันของคุณภาพการศึกษา  
  3) สถาบันอุดมศึกษามีความจ าเป็นที่จะต้องสร้างความมั่นใจแก่สังคมว่าสามารถพัฒนา 
องค์ความรู้ และผลิตบัณฑิต ตอบสนองต่อยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศให้มากขึ้น ไม่ว่าจะเป็นการสร้างขีด
ความสามารถในการแข่งขันระดับสากล การพัฒนาภาคการผลิตจริงทั้งอุตสาหกรรมและบริการ การพัฒนา
อาชีพ คุณภาพชีวิต ความเป็นอยู่ระดับท้องถิ่นและชุมชน  
  4) สถาบันอุดมศึกษาจะต้องให้ข้อมูลสาธารณะ (Public information) ที่เป็นประโยชน์ต่อผู้
มีส่วนได้ส่วนเสีย ทั้งนักศึกษาผู้จ้างงานผู้ปกครองรัฐบาลและประชาชนทั่วไป  
  5) สั งคมต้องการระบบ อุดมศึกษาที่ เปิ ด โอกาสให้ ผู้ มี ส่ วน ได้ส่ วน เสี ยมีส่ วนร่ วม
(participation) มีความ โปร่งใส (Transparency) และมีความรับผิดชอบซึ่งตรวจสอบได้ (Accountability) 
ตามหลักธรรมาภิบาล  
  6) พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 
ก าหนดให้สถานศึกษาทุกแห่งจัดให้มีระบบการประกันคุณภาพภายในรวมถึงให้มีส านักงานรับรองมาตรฐาน
และประเมินคุณภาพการศึกษาท าหน้าที่ประเมินคุณภาพภายนอก โดยการประเมินผลการจัดการศึกษาของ
สถานศึกษา  
  7) กระทรวงศึกษาธิการได้มีประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2552 และคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้ประกาศแนว
ทางการปฏิบัติตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2552 เพ่ือให้การ
จัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาเป็นไปตามมาตรฐานการอุดมศึกษาและเพ่ือการประกันคุณภาพของบัณฑิตในแต่
ละระดับคุณวุฒิและสาขาวิชา  
  8) กระทรวงศึกษาธิการได้มีประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องมาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา 
เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2554 เพ่ือเป็นกลไกส่งเสริมและก ากับให้สถาบันอุดมศึกษาจัดการศึกษาให้มีมาตรฐาน
ตามประเภทหรือกลุ่มสถาบันอุดมศึกษา 4 กลุ่ม 
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9) กระทรวงศึกษาธิการ ประกาศเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร พ.ศ. 2558 ระดับปริญญาตรี ระดับบัณฑิตศึกษา 
และแนวทางการบริหารเกณฑ์เพ่ือให้สอดคล้องกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
ตลาดแรงงาน และความก้าวหน้าของศาสตร์และเทคโนโลยี รวมทั้งบริบททางสังคมที่เปลี่ยนไป 
  10) กระทรวงศึกษาธิการ ประกาศกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.2561 
เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2561 เพ่ือให้สถานศึกษาแต่ละแห่งสามารถจัดระบบการประกันคุณภาพการศึกษา
ภายในสถานศึกษา โดยก าหนดมาตรฐานการศึกษาของมหาวิทยาลัยให้เป็นไปตามกรอบมาตรฐานการศึกษา
แต่ละระดับและประกาศกระทรวงศึกษาธิการก าหนด 
  11) กระทรวงศึกษาธิการ ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานการอุดมศึกษา พ.ศ. 
2561 เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2561 โดยให้ยกเลิก ประกาศกฎกระทรวงศึกษาธิการฉบับเดิม ลงวันที่ 7 
สิงหาคม 2549 เพ่ือเป็นกลไกก ากับมาตรฐานระดับกระทรวง ระดับคณะกรรมการการอุดมศึกษา และระดับ
หน่วยงาน โดยทุกหน่วยงานระดับอุดมศึกษาจะได้ใช้เป็นกรอบการด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา 

 1.2 วัตถุประสงค์ของกำรพัฒนำระบบประกันคุณภำพกำรศึกษำ  
  สถาบันอุดมศึกษาร่วมกับต้นสังกัดจ าเป็นต้องพัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพ
การศึกษา โดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้ 
  1) เพ่ือให้สถาบันได้มีการพัฒนามุ่งสู่วิสัยทัศน์ และยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขัน 
โดยระบบ ดังกล่าวจะต้องเป็นไปตามเจตนารมณ์ของ พรบ. และเป็นไปตามกรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 
มาตรฐานระดับชาติและนานาชาติ 
  2) เพ่ือตรวจสอบและประเมินผลการด าเนินงานตั้งแต่ระดับหลักสูตร คณะวิชาหรือ
หน่วยงานเทียบเท่า และสถาบันอุดมศึกษา 
  3) ศึกษาในภาพรวมตามระบบคุณภาพและกลไกที่สถาบันนั้นๆก าหนดขึ้น โดยวิเคราะห์
เปรียบเทียบผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ในองค์ประกอบคุณภาพต่างๆว่าเป็นไปตามเกณฑ์และได้มาตรฐาน 
  4) เพ่ือให้หลักสูตร คณะวิชาหรือหน่วยงานเทียบเท่าและสถาบันอุดมศึกษาทราบสถานภาพ
ของตนเองอันจะน าไปสู่การก าหนดแนวทางในการพัฒนาคุณภาพไปสู่เป้าหมาย (Targets) และเป้าประสงค์ 
(Goals) ที่ตั้งไว้ตามจุดเน้นของตนเอง  
  5) เพ่ือให้ได้ข้อมูลที่สะท้อนจุดแข็งจุดที่ควรปรับปรุง ตลอดจนข้อเสนอแนะในการพัฒนาการ
ด าเนินงานเพ่ือน าไปปรับปรุงผลการด าเนินการในแต่ละระดับอย่างต่อเนื่อง เพื่อยกระดับขีดความสามารถของ
สถาบัน  
  6) เพ่ื อ ให้ ข้อมูลสาธารณ ะที่ เป็ นประโยชน์ ต่ อผู้ มี ส่ วน ได้ส่ วน เสีย  ท าให้ มั่ น ใจว่ า
สถาบันอุดมศึกษาสามารถสร้างผลผลิตทางการศึกษาที่มีคุณภาพและได้มาตรฐานตามที่ก าหนด  
  7) เพ่ือให้หน่วยงานต้นสังกัดของสถาบันอุดมศึกษาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง มีข้อมูลพื้นฐาน
ที่จ าเป็น ส าหรับการส่งเสริมสนับสนุนการจัดการอุดมศึกษาในแนวทางท่ีเหมาะสม 
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2. กฎหมำยที่เกี่ยวข้องกับกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ  
2.1 พระรำชบัญญัติกำรศึกษำแห่งชำติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่  2)  

พ.ศ. 2545  ที่เกี่ยวข้องกับกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำระดับอุดมศึกษำ  
  พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 ได้ก าหนด
จุดมุ่งหมาย และหลักการของการจัดการศึกษาที่มุ่งเน้นคุณภาพและมาตรฐาน โดยก าหนดรายละเอียดไว้ใน
หมวด 6 มาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษาซึ่งประกอบด้วย “ระบบการประกันคุณภาพภายใน” 
และ “ระบบการประกันคุณภาพภายนอก” เพ่ือใช้เป็นกลไกในการผดุงรักษาคุณภาพและมาตรฐานของ
สถาบันอุดมศึกษา  
 การประกันคุณภาพภายใน เป็นการสร้างระบบและกลไกในการพัฒนา ติดตามตรวจสอบและประเมิน
การด าเนินงานของสถาบันอุดมศึกษาให้เป็นไปตามนโยบาย เป้าหมายและระดับคุณภาพตามมาตรฐานที่
ก าหนดโดย สถานศึกษาและหรือหน่วยงานต้นสังกัด โดยหน่วยงานต้นสังกัดและสถานศึกษาก าหนดให้มีระบบ
การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาและให้ถือว่าการประกันคุณภาพภายในเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการ
บริหารการศึกษาที่ต้องด าเนินการอย่างต่อเนื่องมีการจัดท ารายงานประจ าปีที่เป็นรายงานประเมินคุณภาพ
ภายในเสนอต่อสภาสถาบัน หน่วยงานต้นสังกัด และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพ่ือพิจารณาและเปิดเผยต่อ
สาธารณชนเพ่ือน าไปสู่การพัฒนาคุณภาพ และมาตรฐานการศึกษาและเพ่ือรองรับการประกันคุณภาพ
ภายนอก  
 การประกันคุณภาพภายนอก เป็นการประเมินคุณภาพการจัดการศึกษาเพ่ือให้มีการติ ดตามและ
ตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา โดยค านึงถึงความมุ่งหมาย หลักการ และแนวการ
จัดการศึกษาในแต่ละระดับ ซึ่งประเมินโดย “ส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา  
(องค์การมหาชน)  หรือเรียกชื่อย่อว่า “สมศ.” พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 แก้ไขเพ่ิมเติม 
(ฉบับที่2) พ.ศ.2545 ได้ก าหนดให้สถานศึกษาทุกแห่งต้องได้รับการประเมินคุณภาพภายนอกอย่างน้อย 1 ครั้ง
ในทุกรอบ 5 ปีนับตั้งแต่การประเมินครั้งสุดท้าย และเสนอผลการประเมินต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและ
สาธารณชน  

 2.2 กรอบแผนอุดมศึกษำระยะยำว 15 ปีฉบับที่   2 (พ.ศ. 2551 - 2565) และ
แผนพัฒนำกำรศึกษำ ระดับอุดมศึกษำ ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555 – 2559) 
 กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปีฉบับที่ 2 (พ.ศ.2551 - 2565) ได้ก าหนดแนวทางการพัฒนาและ 
แก้ปัญหาอุดมศึกษาที่ไร้ทิศทาง ซ้ าซ้อน ขาดคุณภาพ และขาดประสิทธิภาพ โดยใช้กลไกการประเมินคุณภาพ
และ มาตรฐานการศึกษาเป็นกลไกหลักในการด าเนินการ กล่าวคือ ให้มีการสร้างกลไกการประเมินคุณภาพ 
สถาบันอุดมศึกษาตามพันธกิจของสถาบันในแต่ละกลุ่ม ซึ่งมีพ้ืนที่บริการและจุดเน้นระดับการศึกษาที่ต่างกัน 
รวมทั้ง มีพันธกิจและบทบาทในการพัฒนาสังคมและเศรษฐกิจของประเทศต่างกันตามความหลากหลาย ทั้ง
การพัฒนาฐานราก สังคม เศรษฐกิจรวมถึงการกระจายอ านาจในระดับท้องถิ่น การขับเคลื่อนภาคการผลิตใน
ชนบท ท้องถิ่นและระดับประเทศ จนถึงการแข่งขันในโลกาภิวัตน์ ซึ่งระบบอุดมศึกษาแต่ละกลุ่มเหล่านี้จะ
น าไปสู่การเปลี่ยนแปลงอุดมศึกษา และส่งผลกระทบที่เป็นประโยชน์ต่อประเทศอย่างมีนัยส าคัญ อาทิ 
สามารถสร้างความเป็นเลิศได้ตามพันธกิจของตัวเอง สามารถตอบสนองต่อยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศดีขึ้น 
ส่งผลเชิงบวกต่อการผลิต พัฒนาและการท างานของอาจารย์สามารถปรับจ านวนของบัณฑิตในสาขาที่เป็น
ความต้องการของสังคม ลดการว่างงาน โดยที่สถาบันอุดมศึกษาในกลุ่มเหล่านี้มีกลไกร่วมกันในการประกัน
คุณภาพ เพื่อให้นักศึกษาสามารถต่อยอด ถ่ายโอน แลกเปลี่ยนกันได้ระหว่างกลุ่ม และในระยะยาวการประเมิน
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คุณภาพควรน าไปสู่ระบบรับรองวิทยฐานะ (Accreditation) ที่นักศึกษาและสาธารณะให้ความเชื่อถือ เป็น
ฐานและเงื่อนไขในการจัดสรรงบประมาณของรัฐ และการสนับสนุนจากภาคเอกชน รวมทั้งการโอนย้ายหน่วย
กิต  
 จากกรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปีดังกล่าว กระทรวงศึกษาธิการได้มีประกาศกระทรวง 
ศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา ในปี 2554 ก าหนดประเภทหรือกลุ่มสถาบันอุดมศึกษาเป็น 4 
กลุ่ม คือ  
 กลุ่ม ก วิทยำลัยชุมชน หมายความถึงสถาบันที่เน้นการผลิตบัณฑิตระดับต่ ากว่าปริญญาตรีจัด
ฝึกอบรม สนองตอบความต้องการของท้องถิ่น เพ่ือเตรียมก าลังคนที่มีความรู้เข้าสู่ภาคการผลิตจริงในชุมชน 
สถาบันสนับสนุนรองรับการเปลี่ยนอาชีพพ้ืนฐาน เช่น แรงงานที่ออกจากภาคเกษตร เป็นแหล่งเรียนรู้ที่
ส่งเสริมให้ประชาชนได้มีโอกาสเรียนรู้ตลอดชีวิตอันจะน าไปสู่ความเข้มแข็งของชุมชนและการพัฒนาที่ยั่งยืน  
 กลุ่ม ข สถำบันที่เน้นระดับปริญญำตรี หมายความถึง สถาบันที่เน้นการผลิตบัณฑิตระดับปริญญาตรี 
เพ่ือให้ได้บัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถเป็นหลักในการขับเคลื่อนการพัฒนาและการเปลี่ยนแปลงในระดับ
ภูมิภาค สถาบันมีบทบาทในการสร้างความเข้มแข็งให้กับหน่วยงาน ธุรกิจ และบุคคลในภูมิภาค เพ่ือรองรับ
การด ารงชีพ สถาบันอาจมีการจัดการเรียนการสอนในระดับบัณฑิตศึกษา โดยเฉพาะระดับปริญญาโทด้วยก็ได้ 
 กลุ่ม ค สถำบันเฉพำะทำง หมายความถึงสถาบันที่เน้นการผลิตบัณฑิตเฉพาะทางหรือเฉพาะกลุ่ม
สาขาวิชา ทั้งสาขาวิชาทางวิทยาศาสตร์กายภาพ วิทยาศาสตร์ชีวภาพ สังคมศาสตร์หรือมนุษยศาสตร์ รวมทั้ง
สาขาวิชาชีพเฉพาะทาง สถาบันอาจเน้นการท าวิทยานิพนธ์หรือการวิจัย หรือเน้นการผลิตบัณฑิตที่มีค วามรู้ 
ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะในการประกอบอาชีพระดับสูง หรือเน้นทั้งสองด้าน รวมทั้งสถาบันอาจมี
บทบาทในการพัฒนาภาคการผลิตจริงทั้งอุตสาหกรรมและบริการ สถาบันในกลุ่มนี้อาจจ าแนกได้เป็น 2 
ลักษณะคือ ลักษณะที่ 1 เป็นสถาบันที่เน้นระดับบัณฑิตศึกษา และลักษณะที่ 2 เป็นสถาบันที่เน้นระดับ
ปริญญาตรี 
 กลุ่ม ง สถำบันที่ เน้นกำรวิจัยขั้นสูงและผลิตบัณฑิตระดับบัณฑิตศึกษำโดยเฉพำะระดับ 
ปริญญำเอก หมายความถึง สถาบันที่เน้นการผลิตบัณฑิตระดับบัณฑิตศึกษาโดยเฉพาะระดับปริญญาเอก และ
เน้นการท าวิทยานิพนธ์และการวิจัยรวมถึงการวิจัยหลังปริญญาเอก สถาบันเน้นการผลิตบัณฑิตที่เป็นผู้น าทาง
ความคิดของประเทศ สถาบันมีศักยภาพในการขับเคลื่อนอุดมศึกษาไทยให้อยู่ในแนวหน้าระดับสากล มุ่งสร้าง
องค์ความรู้ทฤษฎี และข้อค้นพบใหม่ทางวิชาการ ดังนั้น การประกันคุณภาพการศึกษาจึงต้องสร้างกลไกการ
ประเมินคุณภาพให้สอดรับกับการแบ่งกลุ่ม สถาบันอุดมศึกษา 4 กลุ่มดังกล่าว  
 แผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555 – 2559) ก าหนดให้อุดมศึกษาไทย
ในช่วงปี 2555 -2559 ต้องมีการพัฒนาอย่างก้าวกระโดดเพ่ือเป็นแหล่งความรู้ที่ตอบสนองการแก้ไขปัญหา
วิกฤติและชี้น าการพัฒนาอย่างยั่งยืนของชาติและท้องถิ่นโดยเร่งสร้างภูมิคุ้มกันในประเทศให้เข้มแข็งขึ้นภายใต้
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและต้องส่งเสริมการพัฒนาประเทศให้สามารถแข่งขันได้ในประชาคมอาเซียน
และประชาคมโลกโดยให้ความส าคัญกับการพัฒนาคนและสังคมไทยให้มีคุณภาพผลิตก าลังคนที่มีศักยภาพตรง
ตามความต้องการของตลาดแรงงาน สามารถท างานเพ่ือด ารงชีพตนเอง และเพ่ือช่วยเหลือสังคมมีคุณธรรมมี
ความรับผิดชอบและมีสุขภาวะ ทั้งร่างกายและจิตใจรวมทั้งพัฒนาอาจารย์ให้เป็นมืออาชีพและผู้เชี่ยวชาญมือ
อาชีพให้เป็นอาจารย์พัฒนาวิชาชีพ อาจารย์ให้เป็นที่ยอมรับของสังคม มีการจัดการเพ่ือพัฒนาเศรษฐกิจของ
ประเทศไทยโดยใช้ความรู้เทคโนโลยีและ นวัตกรรมความคิดสร้างสรรค์บนพ้ืนฐานการผลิตและการบริโภคที่
เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมซึ่งจะน าไปสู่การพัฒนาเพ่ือประโยชน์สุขที่ยั่งยืนของประเทศไทยทั้งนี้โดยอาศัยการ
บริหารจัดการอุดมศึกษาเชิงรุกและพระราชบัญญัติอุดมศึกษา เป็นเครื่องมือส าคัญในการขับเคลื่อนวิสัยทัศน์   
ปี 2559 “อุดมศึกษาเป็นแหล่งองค์ความรู้และพัฒนาก าลังคนระดับสูงที่มีคุณภาพเพ่ือการพัฒนาชาติอย่าง
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ยั่งยืนสร้างสังคมการเรียนรู้ตลอดชีวิตตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555 - 
2559) บนพ้ืนฐานปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมีบทบาทสูงในสังคมประชาคมอาเซียนและมุ่งสู่คุณภาพ
อุดมศึกษาระดับนานาชาติ”  
 

 2.3 มำตรฐำนกำรอุดมศึกษำ  
ที่ปรากฏตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ ลงวันที่ 17 สิงหาคม 2561 ประกอบด้วยมาตรฐาน 5 

ด้าน ได้แก่ มาตรฐานด้านผลลัพธ์ผู้เรียน มาตรฐานด้านการการวิจัยและนวัตกรรม มาตรฐานด้านการบริการ
วิชาการ ด้านศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทย และมาตรฐานด้านการการบริหารจัดการ มาตรฐานย่อยทั้ง 5 
ด้านนี้ อยู่ในมาตรฐานการศึกษาของชาติที่ประกอบด้วยคุณลักษณะ 3 ด้านคือ ด้านที่ 1 ผู้เรียนรู้ ด้านที่ 2 ผู้
ร่วมสร้างสรรค์นวัตกรรม ด้านที่ 3 พลเมืองที่เข้มแข็ง แต่ละด้านของมาตรฐานการอุดมศึกษาจะมีความ
สอดคล้องและสัมพันธ์กับคุณลักษณะของมาตรฐานการศึกษาของชาติเพ่ือให้การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐาน
การศึกษาบรรลุตามจุดมุ่งหมายและหลักการของการจัดการศึกษาของชาติ 

นอกเหนือจากมาตรฐานการอุดมศึกษาที่เป็นมาตรฐานแม่บทแล้วคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้
จัดท า มำตรฐำนสถำบันอุดมศึกษำตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2554 เพ่ือน าไปสู่การพัฒนา
สถาบันอุดมศึกษา ตามกลุ่มสถาบันที่มีปรัชญา วัตถุประสงค์และพันธกิจในการจัดตั้งที่แตกต่างกันได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล ประกอบด้วยมาตรฐานหลัก 2 ด้าน คือ มาตรฐานด้านศักยภาพ และความ
พร้อมในการจัดการศึกษา และมาตรฐานด้านการด าเนินการตามภารกิจของสถาบันอุดมศึกษา และก าหนด
กลุ่มสถาบันอุดมศึกษาเป็น 4 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่ม ก วิทยาลัยชุมชน กลุ่ม ข สถาบันที่เน้นระดับปริญญาตรี กลุ่ม 
ค สถาบันเฉพาะทาง และกลุ่ม ง สถาบันที่เน้นการวิจัยขั้นสูงและผลิตบัณฑิตระดับบัณฑิตศึกษาโดยเฉพาะ
ระดับปริญญาเอก นอกจากนั้น ยังได้จัดท ากรอบมำตรฐำนคุณวุฒิระดับอุดมศึกษำแห่งชำติ พ.ศ. 2552 
เพ่ือให้เป็นไปตามมาตรฐานการอุดมศึกษาและเพ่ือเป็นการประกันคุณภาพบัณฑิตในแต่ละระดับคุณวุฒิและ
สาขาวิชา โดยก าหนดให้คุณภาพของบัณฑิตทุกระดับคุณวุฒิ  และสาขาวิชาต้องเป็นไปตามมาตรฐานผลการ
เรียนรู้อย่างน้อย 5 ด้าน คือ ด้านคุณธรรม จริยธรรม ด้านความรู้ ด้านทักษะทางปัญญา ด้านทักษะ
ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ และด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่ อสาร และการ
ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ  
 
 2.4 กฎกระทรวงว่ำด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ  
 หลังจากที่พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 มีผลบังคับใช้ส านักงานคณะกรรมการ 
การอุดมศึกษา(ทบวงมหาวิทยาลัยเดิม) ในฐานะหน่วยงานต้นสังกัดที่ท าหน้าที่ก ากับดูแลสถาบันอุดมศึกษา 
ได้เสนอระบบการประกันคุณภาพการศึกษาให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาเพ่ือให้สอดคล้องกับเจตนารมณ์  
แห่งพระราชบัญญัติฉบับดังกล่าว ซึ่งคณะรัฐมนตรีในการประชุมเมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2543 ได้มีมติเห็นชอบ
กับระบบประกันคุณภาพการศึกษาของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (ทบวงมหาวิทยาลัยเดิม)  
ซึ่งต่อมาได้จัดท าเป็นประกำศทบวงมหำวิทยำลัย เรื่อง ระบบ หลักเกณฑ์และวิธีกำรประกันคุณภำพ
กำรศึกษำภำยในระดับอุดมศึกษำ พ.ศ. 2545 เพ่ือใช้เป็นแนวปฏิบัติสาระส าคัญของประกาศฉบับนี้ระบุให้
ทบวงมหาวิทยาลัยสนับสนุนและส่งเสริม สถาบันอุดมศึกษาจัดท าระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
ตามภารกิจหลักของสถาบันอุดมศึกษาให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล รวมทั้งให้มีการประเมินผล  
และติดตามตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาจากภายใน หรือโดยหน่วยงาน
ต้นสังกัดที่มีหน้าที่ก ากับดูแลสถาบันการศึกษาเพ่ือเตรียมความพร้อมส าหรับการประเมินคุณภาพจากภายนอก 
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รวมถึงสนับสนุนให้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพภายใน ระดับอุดมศึกษาขึ้นในแต่ละคณะวิชา
หรือสถาบันอุดมศึกษา เพ่ือก าหนดนโยบาย หลักเกณฑ์แนวทาง วิธีการ ตรวจสอบและประเมินระบบกลไก
และประเมินผลการด าเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายในของแต่ละคณะวิชาหรือสถาบันอุดมศึกษา  

หลังจากด าเนินการตามประกาศฉบับปี  พ.ศ. 2545 ไประยะหนึ่ ง ส านักงานคณะกรรมการ 
การอุดมศึกษาจึง ได้จัดท ากฎกระทรวงว่ำด้วยระบบหลักเกณฑ์และวิธีกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำภำยใน
สถำนศึกษำ ระดับอุดมศึกษำพ.ศ. 2546 เพ่ือให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 
แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 ในมาตรา 5 และมาตรา 47 วรรคสองโดยสาระส าคัญเกี่ยวกับระบบและ
กลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายในของกฎกระทรวงฉบับนี้ยังคงไว้ตามประกาศทบวงมหาวิทยาลัยฯ 
พ.ศ. 2545 ซึ่งส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้ถือปฏิบัติมาอย่างต่อเนื่อง ต่อมาในปี 2553 
กระทรวงศึกษาธิการได้ออกกฎกระทรวงว่ำด้วยระบบ หลักเกณฑ์และวิธีกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ 
พ.ศ. 2553 แทนฉบับเดิม โดยรวมการประกันคุณภาพภายในและภายนอกของการศึกษาทุกระดับไว้ในฉบับ
เดียวกัน โดยมีการปรับให้คณะกรรมการประกันคุณภาพภายใน  ระดับอุดมศึกษาท าหน้าที่หลัก 2 ประการคือ 
1) วางระเบียบหรือออกประกาศก าหนดหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการประกันคุณภาพภายใน
ระดับอุดมศึกษา เพ่ือส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาการประกันคุณภาพภายใน ระดับอุดมศึกษา โดยความ
เห็นชอบของคณะกรรมการการอุดมศึกษา และ 2) เสนอแนะแนวทางปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพการศึกษา
แก่สถานศึกษา โดยน าผลการประเมินคุณภาพทั้งภายในและภายนอกไปปรับปรุงคุณภาพการศึกษาอย่าง
ต่อเนื่อง นอกจากนี้ ยังมีการปรับเปลี่ยนให้ระบบการประกันคุณภาพภายในประกอบด้วย การประเมิน
คุณภาพการติดตามตรวจสอบคุณภาพ และการพัฒนาคุณภาพ และก าหนดให้หน่วยงานต้นสังกัดจัดให้มีการ
ติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาอย่างน้อยหนึ่งครั้งในทุกสามปีและแจ้งผลให้สถานศึกษาระดับอุดมศึกษา
ทราบ รวมทั้งเปิดเผยผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาต่อสาธารณชน 

ต่อมาในปี 2561 กระทรวงศึกษาธิการได้ออกกฎกระทรวงกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ พ.ศ. 
2561 โดยให้ยกเลิกกฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2553 
ก าหนดให้สถานศึกษาแต่ละแห่งจัดให้มีระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาโดยการก าหนด
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาให้เป็นไปตามมาตรฐานการศึกษาแต่ละระดับและประเภทการศึกษา 
ที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการประกาศก าหนด พร้อมทั้งจัดท าแผนพัฒนาการจัดการศึกษา  
ของสถานศึกษาที่มุ่ งคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาและด าเนินการตามแผนที่ก าหนดไว้จัดให้มี  
การประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ติดตามผลการด าเนินการเพ่ือพัฒนา
สถานศึกษาให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา และจัดส่งรายงานผลการประเมินตนเองให้แก่หน่วยงานต้น
สังกัดหรือหน่วยงานที่ก ากับดูแลสถานศึกษาเป็นประจ าทุกปีเพ่ือให้การด าเนินการประกันคุณภาพการศึกษา
ตามวรรคหนึ่งเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพให้หน่วยงานต้นสังกัดหรือหน่วยงานที่ก ากับดูแลสถานศึกษามีหน้าที่
ในการให้ค าปรึกษา ช่วยเหลือ และแนะน าสถานศึกษา เพ่ือให้การประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา
พัฒนาอย่างต่อเนื่องเมื่อได้รับรายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษาให้หน่วยงานต้นสังกัด  
หรือหน่วยงานที่ก ากับดูแลสถานศึกษาจัดส่งรายงานดังกล่าวพร้อมกับประเด็นต่าง ๆที่ต้องการให้มี 
การประเมินผลและการติดตามตรวจสอบซึ่งรวบรวมได้จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหรือจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  
กับสถานศึกษาแห่งนั้นให้แก่ส านักงานเพ่ือใช้เป็นข้อมูลและแนวทางในการประเมินคุณภาพภายนอกจากนั้น 
ให้ส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา(องค์การมหาชน)ด าเนินการประเมินผลและ
ติดตามตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา และจัดส่งรายงานผลการประเมินและ  
การติดตามตรวจสอบดังกล่าว พร้อมข้อเสนอแนะให้แก่สถานศึกษาและหน่วยงานต้นสังกัดหรื อหน่วยงาน 



  
 

คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ประจ าปีการศึกษา 2563  
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร าไพพรรณี 7 

ที่ก ากับดูแลสถานศึกษานั้น ๆ เพ่ือให้สถานศึกษาใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ต่อไป 
 
 
3. กำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ  
 ก่อนมีประกาศพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ทบวงมหาวิทยาลัยได้ตระหนักดี 
ถึงความส าคัญของการประกันคุณภาพการศึกษาและได้จัดท าประกาศทบวงมหาวิทยาลัยเรื่องนโยบาย 
และแนวปฏิบัติในการประกันคุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษามาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2539 เพ่ือเป็นแนวทาง 
ในการประกันคุณภาพการศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาตามหลักการส าคัญ 3 ประการคือการให้เสรีภาพ 
ทางวิชาการ (Academic freedom) ความมีอิสระในการด าเนินการของสถาบัน (Institutional autonomy)  
และความพร้อมของสถาบันที่จะรับการตรวจสอบคุณภาพจากภายนอกตามหลักการของความรับผิดชอบ  
ที่ตรวจสอบได้ (Accountability) ต่อมาพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 แก้ไขเพ่ิมเติม(ฉบับที่ 2)
พ.ศ. 2545 และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553 ได้ระบุให้หน่วยงานต้นสังกัดและสถานศึกษาจัดให้มีระบบประกัน
คุณภาพภายในสถานศึกษา ประกอบกับ พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ  
พ.ศ. 2546 และกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการก าหนดให้ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษามีหน้าที่
พิจารณาเสนอนโยบาย แผนพัฒนา และมาตรฐานการอุดมศึกษาที่สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจ 
และสังคมแห่งชาติ และแผนการศึกษาแห่งชาติสนับสนุนทรัพยากร ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล  
การจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา โดยค านึงถึงความเป็นอิสระและความเป็นเลิศทางวิชาการของสถานศึกษา
ระดับปริญญาตามกฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งสถานศึกษาแต่ละแห่งและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ส านักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษาจึงมีหน้าที่ร่วมกับสถานศึกษาในการจัดให้มีระบบการประกันคุณภาพการศึกษา
ภายใน โดยมีรายละเอียดดังนี้  
 
 3.1 แนวทำงกำรพัฒนำระบบและกลไกกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำภำยใน  
  3.1.1 ระบบกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ  
   ด้วยกฎกระทรวงกฏกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561 ข้อ 3 ให้
สถานศึกษาแต่ละแห่งจัดให้มีระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาโดยการก าหนดมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษาให้ เป็นไปตามมาตรฐานการศึกษาแต่ละระดับและประเภทการศึกษ าที่
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการประกาศก าหนด พร้อมทั้งจัดท าแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของ
สถานศึกษาที่มุ่งคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาและด าเนินการตามแผนที่ก าหนดไว้จัดให้มีการประเมินผล
และตรวจสอบคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ติดตามผลการด าเนินการเพ่ือพัฒนาสถานศึกษาให้มี
คุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา และจัดส่งรายงานผลการประเมินตนเองให้แก่หน่วยงานต้นสังกัดหรือ
หน่วยงานที่ก ากับดูแลสถานศึกษาเป็นประจ าทุกปี  
 หลักการส าคัญในการพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษามีดังต่อไปนี้  
  1) ส่งเสริมพันธกิจหลักและพันธกิจสนับสนุนของการอุดมศึกษาภายใต้ความสอดคล้องกับ 
หลักเกณฑ์ที่ก าหนดในกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561  
  2) เป็นระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายในที่ครอบคลุมปัจจัยน าเข้า และกระบวนการ ซึ่ง
สามารถส่งเสริมและน าไปสู่ผลลัพธ์ของการด าเนินการอย่างมีประสิทธิภาพ  
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  3) ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับอุดมศึกษารอบใหม่ประกอบ ด้วย การ
ประกันคุณภาพระดับหลักสูตร ระดับคณะ และระดับสถาบัน โดยจะเริ่มใช้ในปีการศึกษา 2557  
   - ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร มีการด าเนินการตั้งแต่การ
ควบคุม คุณภาพ การติดตามตรวจสอบคุณภาพ และการพัฒนาคุณภาพ การพัฒนาตัวบ่งชี้และเกณฑ์การ
ประเมินฯ จะมุ่งไปที่ระบบการประกันคุณภาพการศึกษามากกว่าการประเมินคุณภาพ เพ่ือให้สามารถส่งเสริม 
สนับสนุน ก ากับติดตามการด าเนินงานให้เป็นไปตามท่ีก าหนด สะท้อนการจัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพ  
   - ระบบการประกันคุณภาพภายในระดับคณะและระดับสถาบัน เป็นการด าเนินการ
ประกันคุณภาพการศึกษาภายในที่คณะและสถาบันพัฒนาระบบประกันคุณภาพ โดยยึดหลักเสรีภาพทาง
วิชาการและความมีอิสระในการด าเนินการของสถานศึกษา ซึ่งจะประเมินตามระบบประกันคุณภาพการศึกษา
ภายในที่คณะและ สถาบันต้องการให้คณะและสถาบันพัฒนาตามศักยภาพและประเภทของกลุ่มสถาบัน ซึ่ง
เป็นการประเมินความเข้มแข็งทางวิชาการ  
  4) ให้อิสระกับสถาบันอุดมศึกษาในการออกแบบระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายใน  
  5) เชื่อมโยงกับระบบคุณภาพอ่ืนที่ก าหนดและเป็นนโยบายของ กกอ.โดยเฉพาะเรื่อง 
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติและการเชื่อมโยงกับการประกันคุณภาพภายนอกของ สมศ. 
เพ่ือไม่ให้เป็นการท างานซ้ าซ้อนเกินความจ าเป็นหรือสร้างภาระการท างานของหน่วยงาน  
  3.1.2 มำตรฐำน ตัวบ่งช้ีและเกณฑ์ประเมินคุณภำพ  
  มาตรฐานที่เป็นกรอบส าคัญในการด าเนินงานของสถาบันอุดมศึกษา คือ มาตรฐานการ
อุดมศึกษา ในขณะเดียวกันสถาบันอุดมศึกษาต่างๆ ต้องด าเนินการให้เป็นไปตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์อ่ืนๆ 
ที่เกี่ยวข้องอีกมาก เช่น เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ มาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา มาตรฐานเพ่ือการประเมินคุณภาพภายนอกของ สมศ. หรือกรอบ  
การปฏิบัติราชการตามมิติด้านต่าง ๆ ของส านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) ในกรณี
มหาวิทยาลัยของรัฐ เป็นต้น  
 ก าหนดตัวบ่งชี้เป็น 2 ประเภท คือตัวบ่งชี้เชิงปริมาณและตัวบ่งชี้เชิงคุณภาพ ดังนี้ 
  1) ตัวบ่งชี้เชิงคุณภาพจะระบุเกณฑ์มาตรฐานเป็นข้อ ๆ ก าหนดเกณฑ์การประเมินตัวบ่งชี้
เป็น 5 ระดับ มีคะแนนตั้งแต่ 1 ถึง 5 การประเมินเชิงคุณภาพนี้จะมีทั้งการนับจ านวนข้อและระบุว่า 
ผลการด าเนินงานได้กี่ข้อ ได้คะแนนเท่าใด กรณีที่ไม่ด าเนินการใดๆ หรือด าเนินการไม่ครบที่จะได้ 1 คะแนน 
ให้ถือว่าได้ 0 คะแนน และการประเมินโดยก าหนดการให้คะแนนตามที่ได้คณะหรือสถาบันด าเนินการ และ
กรรมการประเมิน (Peer review) จะพิจารณาผลการด าเนินการนั้นๆ ร่วมกันก่อนที่จะบันทึกคะแนน โดยมี
ระดับคะแนนอยู่ระหว่าง 0-5  
  2) ตัวบ่งชี้เชิงปริมาณอยู่ในรูปของร้อยละหรือค่าเฉลี่ย ก าหนดเกณฑ์การประเมินเป็นคะแนน
ระหว่าง 1 ถึง 5 โดยเป็นค่าต่อเนื่อง (มีจุดทศนิยม) ส าหรับการแปลงผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ (ซึ่งอยู่ใน
รูปร้อยละหรือค่าเฉลี่ย) เป็นคะแนนท าโดยการเทียบบัญญัติไตรยางศ์ โดยที่แต่ละตัวบ่งชี้จะก าหนด ค่าร้อยละ
หรือค่าเฉลี่ยที่คิดเป็นคะแนนเต็ม 5 ไว้ 
  คณะกรรมการประกันคุณภาพภายในระดับอุดมศึกษาได้ก าหนดให้มีระบบประกันคุณภาพ
การศึกษาระดับหลักสูตร คณะ และสถาบัน เพ่ือให้สถาบันอุดมศึกษาต่างๆน าไปใช้เป็นแนวทาง(Guideline) 
ในการจัดท าระบบการประกันคุณภาพภายในของแต่ละสถาบันตามความสมัครใจภายใต้การก ากับ ดูแล  
ของสภาสถาบันอุดมศึกษา โดยระบบประกันคุณภาพภายในจะครอบคลุมพันธกิจหลัก 4 ประการ 
ของการอุดมศึกษาและพันธกิจด้านการบริหารจัดการ ได้แก่ (1) พันธกิจด้านการผลิตบัณฑิต (2) พันธกิจ  
ด้านการวิจัย (3) พันธกิจด้านการบริการวิชาการ (4) พันธกิจด้านการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมและ  



  
 

คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ประจ าปีการศึกษา 2563  
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร าไพพรรณี 9 

การบริหารจัดการ ส าหรับการประกันคุณภาพระดับหลักสูตรจะเน้นพันธกิจในด้านการผลิตบัณฑิตเป็นส าคัญ 
ส่วนพันธกิจด้านอ่ืนๆ จะเป็นการบูรณาการเข้าไว้ด้วยกัน หากเป็นตัวบ่งชี้ในระดับคณะและสถาบัน  
จะครอบคลุมพันธกิจหลักของการอุดมศึกษารวมทั้งการบริหารจัดการได้ทั้งหมดซึ่งสามารถชี้วัดคุณลักษณะ  
ที่พึงประสงค์ตามมาตรฐานการอุดมศึกษา มาตรฐานและหลักเกณฑ์อ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้องกับพันธกิจเหล่านั้นได้
ทั้งหมด ในบทที่ 4 ถึงบทที่ 6 ของคู่มือฉบับนี้ จึงได้พัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน เพ่ือให้
สถาบันอุดมศึกษาน าไปเป็นกรอบในการด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายในตั้งแต่ระดับหลักสู ตร 
ระดับคณะ และระดับสถาบัน การพัฒนาตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประเมินจะมุ่งไปที่ระบบการประกันคุณภาพ
การศึกษามากกว่าการประเมินคุณภาพ เพ่ือให้ส่งเสริมสนับสนุนก ากับติดตามการด าเนินงานให้เป็นไปตามที่
ก าหนด สะท้อนการจัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพและตัวบ่งชี้ที่พัฒนาขึ้นควรเชื่ อมโยงหรือเป็นเรื่องเดียวกัน 
กับการประเมินคุณภาพภายนอก โดยการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน เน้นที่ปั จจัยน าเข้ า  
และกระบวนการ ซึ่งภายใต้ตัวบ่งชี้ที่เป็นกระบวนการให้สามารถสะท้อนผลลัพ์ของการด าเนินการตาม
กระบวนการดังกล่าวด้วย 
 3.1.3 กลไกกำรประกันคุณภำพ  
  ในด้านของกลไกการประกันคุณภาพ ผู้ที่มีความส าคัญส่งผลให้การด าเนินงานประสบ 
ความส าเร็จและน าไปสู่การพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่อง คือ คณะกรรมการระดับนโยบายและผู้บริหารสูงสุด
ของสถาบันที่จะต้องให้ความส าคัญและก าหนดนโยบายการประกันคุณภาพการศึกษาที่ชัดเจนและเข้าใจ
ร่วมกันทุกระดับ โดยมอบหมายให้หน่วยงานหรือคณะกรรมการรับผิดชอบในการติดตาม ตรวจสอบ ประเมิน 
และกระตุ้นให้เกิดการพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่อง หน้าที่ส าคัญประการหนึ่งของคณะกรรมการหรือหน่วยงาน
นี้ คือ การจัดระบบประกันคุณภาพ พร้อมทั้งก าหนด   ตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประเมินคุณภาพที่เหมาะสม
ส าหรับคณะและสถาบัน ระบบประกันคุณภาพที่ใช้ต้องสามารถเชื่อมโยงให้เกิดคุณภาพของการปฏิบัติงาน 
ตั้งแต่ระดับบุคคล ระดับหลักสูตร ระดับคณะวิชาไปจนถึงระดับสถาบัน โดยอาจจ าเป็นต้องจัดท าคู่มือคุณภาพ
ในแต่ละระดับเพ่ือก ากับการด าเนินงาน แต่ที่ส าคัญคณะกรรมการหรือหน่วยงานนี้ ต้องประสานงานและ
ผลักดันให้เกิดระบบฐานข้อมูลและสารสนเทศท่ีมีประสิทธิภาพซึ่งสามารถใช้งานร่วมกันได้ในทุกระดับ  
 3.1.4 ระบบฐำนข้อมูลและระบบสำรสนเทศ  
  การวัดและวิเคราะห์ผลการด าเนินงานเป็นสิ่งจ าเป็นในกระบวนการประกันคุณภาพการวัด 
และวิเคราะห์ผลการด าเนินงานจะไม่สามารถท าได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพหากปราศจากฐานข้อมูล
และระบบ สารสนเทศที่เป็นจริง ถูกต้องตรงกันทุกระดับตั้งแต่ระดับบุคคล ระดับหลักสูตร คณะวิชา และ
สถาบัน ตลอดจนเป็นข้อมูลที่สามารถเรียกใช้ได้อย่างรวดเร็ว ดังนั้น ระบบสารสนเทศที่ดี มีประสิทธิภาพจึง
เป็นปัจจัยส าคัญยิ่งที่จะส่งผลต่อความส าเร็จของการประกันคุณภาพการศึกษา และส่งผลต่อคุณภาพในทุก
ขั้นตอนการด าเนินงานตั้งแต่การวางแผน การปฏิบัติงาน การตรวจสอบประเมิน ตลอดจนถึงการปรับปรุงและ
พัฒนา  
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บทท่ี 2 
กำรประกันคุณภำพกำรศึกษำภำยใน ระดับอดุมศึกษำ มหำวิทยำลยัรำชภัฏ 

1. บริบทของมหำวิทยำลัยรำชภัฏ 
 1.1 ข้อมูลเบื้องต้นของมหำวิทยำลัยรำชภัฏ 
 เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม พ.ศ 2435  พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 ได้โปรดเกล้า
แต่งตั้ง สถาบันการฝึกหัดครูในนามของ โรงเรียนฝึกหัดอาจารย์ โดยโรงเรียนฝึกหัดอาจารย์แห่งแรกนั้น ตั้ งอยู่
บริเวณโรงเลี้ยงเด็ก ต าบลสวนมะลิ ถนนบ ารุงเมือง จังหวัดพระนคร สังกัดกรมศึกษาธิการ กระทรวงธรรมการ 
ซึ่งปัจจุบันคือ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร โดยมีบทบาทหน้าที่ผลิตครู เพ่ือรองรับการขยายตัวของระบบ
ราชการแบบใหม ่
 พ.ศ. 2461 โรงเรียนฝึกหัดอาจารย์ได้เปลี่ยนชื่อเป็น “โรงเรียนฝึกหัดครู” ท าการเปิดสอนหลักสูตร
ประโยคครูประถม (ป.ป) หลักสูตร 2 ปี โดยรับนักเรียนที่จบการศึกษา ม.6  และประกาศนียบัตรครูมูล 
 พ.ศ. 2509 กระทรวงศึกษาธิการได้ยกฐานะโรงเรียนฝึกหัดครูเป็น “วิทยำลัยครู” ท าให้สถาบัน
สามารถเปิดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาการศึกษาชั้นสูง(ป.กศ. ชั้ยสูง) 
 พ.ศ. 2518 ได้มีการประกาศใช้พระราชบัญญัติวิทยาลัยครู จึงมีผลท าให้วิทยาลัยครูสามารถเปิดสอน
ได้ถึงระดับปริญญาตรี 
 พ.ศ. 2538 วิทยาลัยครูได้เปลี่ยนสถานะเป็น “สถำบันรำชภัฏ” ตามพระราชบัญญัติสถาบันราชภัฏ
พ.ศ. 2538  เมื่อวันที่ 25 มกราคม พ.ศ. 2538 โดยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ทรงพระ
กรุณาโปรดเกล้าฯพระราชทานตราพระราชลัญจกร เป็นตาประจ าพระองค์มาเป็นตราสัญลักษณ์ประจ าสถาบัน 
โดยมีหน้าที่ในการพัฒนาท้องถิ่น ให้การศึกษาวิชาการและวิชาชีพชั้นสูง ท าการวิจัยให้บริการทางวิชาการแก่
สังคม ปรับปรุง ถ่ายทอดเทคโนโลยีท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมผลิตครูและส่งเสริมวิทยฐานะครู 
 ต่อมาในปีพ.ศ. 2545 ได้มีการพระราชทานชื่อมหาวิทยาลัยราชภัฏ และในปีพ.ศ. 2547 ได้เปลี่ยนชื่อ
เป็น “มหำวิทยำลัยรำชภัฏ” อย่างเป็นทางการตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏพ.ศ. 2547 โดยมี
หน้าที่ส าคัญดังนี้ 
 “...เป็นสถาบันอุดมศึกษาเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น โดยมีวัตถุประสงค์และภาระหน้าที่ในการส่งเสริมการ
เป็นสถาบันอุดมศึกษาที่มุ่งสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการบนพ้ืนฐานของภูมิปัญญาท้องถิ่น ภูมิปัญญาไทย ภูมิ
ปัญญาสากล เพ่ือสร้างและพัฒนาองค์ความรู้ สร้างบัณฑิตที่มีความรู้คู่ความดี สร้างส านึกในคุณค่าของ
วัฒนธรรมท้องถิ่นและของชาติ เสริมสร้างความเข้มแข็งของวิชาชีพครู ประสานความร่วมมือระหว่าง
มหาวิทยาลัย ชุมชนและองค์กรอ่ืนเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ศึกษาแสวงหาแนวทางพัฒนาเทคโนโลยีพ้ืนบ้านและ
เทคโนโลยีสมัยใหม่ให้เหมาะสมกับการด ารงชีวิตและประกอบอาชีพของคนในท้องถิ่นทั้งนี้โดยค านึงถึงการมี
ส่วนร่วมของประชาชนในท้องถิ่นและสังคม…” 
 มหาวิทยาลัยราชภัฏจึงมีความผูกพันกับท้องถิ่นเป็นส าคัญ โดยมีพันธกิจส าคัญคือ การพัฒนาท้องถิ่น 
โดยมีภาระหน้าที่ในการส่งเสริมการเป็นสถาบันอุดมศึกษาที่มุ่งสู่ความเป็นเลิศทางวิทยาการบนพื้นฐานของภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น ภูมิปัญญาไทยและภูมิปัญญาสากล โดยในปัจจุบันมีมหาวิทยาลัยราชภัฏ 38 แห่ง 
 1.2 ยุทธศำสตร์มหำวิทยำลัยรำชภัฏ เพื่อกำรพัฒนำท้องถิ่น ระยะ 20 ปี (พ. ศ. 2560 - 2579) 
 มหาวิทยาลัยราชภัฏน้อมน าพระราโชบายด้านการศึกษาในการเป็นมหาวิทยาลัยเพ่ือการพัฒนา
ท้องถิ่นโดยจัดท ายุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น ระยะ 20 ปี (พ. ศ. 2560 - 2579) 
ขึ้นมา ต่อมาได้มีการทบทวนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น ระยะ 20 ปี(พ. ศ. 2560 - 
2579) เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2561 โดยการมีส่วนร่วมของมหาวิทยาลัยราชภัฏทั้ง 38 แห่ง เพ่ือให้การ
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ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น อยู่บนฐานความรู้ ความเข้าใจร่วมกัน ที่
ประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ(ทปอ.มรภ)จึงจัดท ายุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพ่ือให้การ
ด าเนินการของมหาวิทยาลัยราชภัฏตรงตามเจตนารมณ์ของแผนยุทธศาสตร์บนพ้ืนฐานศักยภาพและบริบท
ของแต่ละมหาวิทยาลัยราชภัฏน าไปสู่ผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมายของยุทธศาสตร์ประกอบด้วย 4 ประเด็น
ยุทธศาสตร์ 
ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 1  กำรพัฒนำท้องถิ่น 
ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 2  กำรผลิตและพัฒนำครู 
ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 3  กำรยกระดับคุณภำพกำรศึกษำ  
ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 4  กำรพัฒนำระบบบริหำรจัดกำร 
 1.3 มำตรฐำนกำรศึกษำของมหำวิทยำลัยรำชภัฏ 
 จากการประชุมคณะกรรมการจัดท ามาตรฐานการศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏ เมื่ อวันจันทร์ที่ 14 
มกราคม 2562 มีวัตถุประสงค์ในการร่วมกันจัดท ามาตรฐานการศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏซึ่งสอดคล้อง
กับประกาศกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษาพ.ศ. 2561 ที่ก าหนดให้มหาวิทยาลัยสามารถจัดท า
มาตรฐานการศึกษา และระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในของมหาวิทยาลัยนั้น โดยมาตรฐาน
การศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏ ประกอบด้วย  5 มาตรฐาน ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ 
 มำตรฐำนที่ 1 ด้ำนผลลัพธ์ผู้เรียน ประกอบไปด้วยเกณฑ์มาตรฐาน 3 ข้อ รายละเอียดดังนี้ 
  1.1 บัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษาจากหลักสูตรเป็นผู้สะท้อนคุณภาพของหลักสูตร และยึดมั่นใน
จรรยาบรรณวิชาชีพ ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้มีทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิต และสามารถประยุกต์ใช้ความรู้ในการ
สร้างสัมมาชีพ 
  1.2 ผู้เรียนเป็นผู้ร่วมสร้างสรรค์นวัตกรรม มีทักษะในศตวรรษที่ 21  มีคุณลักษณะความเป็น
ผู้ประกอบการ และมีความสามารถในการบูรณาการศาสตร์ต่างๆเพ่ือพัฒนาหรือแก้ไขปัญหาสังคม 
  1.3 ผู้เรียนเป็นพลเมืองที่เข้มแข็งมีความกล้าหาญทางจริยธรรมยึดมั่นในความถูกต้องรู้คุณค่า
และรักษ์ความเป็นไทย มีจิตอาสา มีทัศนคติที่ดีต่อบ้านเมือง และมีความจงรักภักดีต่อสถาบันหลักของชาติ  
 มำตรฐำนที่ 2 ด้ำนกำรวิจัยและนวัตกรรม รายละเอียดดังนี้ 
  สถาบันมีผลงานวิจัย/นวัตกรรม ที่สร้างองค์ความรู้ใหม่หรือประยุกต์ใช้องค์ความรู้ใหม่เพ่ือ
สร้างสรรค์นวัตกรรมหรือทรัพย์สินทางปัญญา ซึ่งเชื่อมโยงกับสภาพเศรษฐกิจ สังคม ศิลปะวัฒนธรรมหรือ
สิ่งแวดล้อม โดยการมีส่วนร่วมของชุมชนหรือเครือข่ายในประเทศหรือต่างประเทศ ในการพัฒนางานวิจัย/
นวัตกรรม ตามศักยภาพและอัตลักษณ์ของสถาบัน มีการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัย/นวัตกรรม ในระดับชาติ
และนานาชาติ มีผลงานวิจัย/นวัตกรรมที่น าไปใช้ในการพัฒนาผู้เรียน ชุมชนน าผลงานวิจัย/นวัตกรรมไปใช้
ประโยชน์พัฒนาตนเองได้ 
 มำตรฐำนที่ 3 ด้ำนกำรบริกำรวิชำกำร รายละเอียดดังนี้ 
  สถาบันให้บริการวิชาการที่เหมาะสม สอดคล้องกับบริบท ปัญหาและความต้องการของ
ท้องถิ่น ชุมชน และสังคม ตามระดับความเชี่ยวชาญและอัตลักษณ์ของสถาบัน สร้างเครือข่ายความร่วมมือทั้ง
ภายในและภายนอกในการท างาน รวมทั้งบูรณาการกับพันธกิจอ่ืนๆด้วยความโปร่งใส ชัดเจน และตรวจสอบ
ได้ เพ่ือให้ชุมชนน าไปใช้ประโยชน์ได้อย่างเป็นรูปประธรรม เป็นผลกระทบเชิงบวก สร้างคุณค่า สามารถน าไป
ประยุกต์ใช้เพื่อพัฒนาผู้เรียน ครอบครัว ท้องถิ่น ชุมชน สังคม และ ได้อย่างเข้มแข็งยั่งยืน 
 
 
 มำตรฐำนที่ 4  ด้ำนศิลปวัฒนธรรมและควำมเป็นไทย รายละเอียดดังนี้ 
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  สถาบันมีการด าเนินงานด้านศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทย โดยมีการบูรณาการกับการ
เรียนการสอน การวิจัย และการบริการวิชาการ ซึ่งน าไปสู่การสื่อสารการสร้างองค์ความรู้ ความเข้าใจใน
ศิลปวัฒนธรรม ทั้งของไทยและต่างประเทศ ตามศักยภาพและอัตลักษณ์ของสถาบัน ผลลัพธ์ของการจัดการ
ด้านศิลปวัฒนธรรมท าให้เกิดความภาคภูมิใจในความเป็นไทยหรือสร้างโอกาสและมูลค่าเพ่ิมให้กับผู้เรียน 
ครอบครัว ท้องถิ่น ชุมชน สังคม และประเทศชาติ 
 มำตรฐำนที่ 5  ด้ำนกำรบริหำรจัดกำร ประกอบด้วยเกณฑ์มาตรฐาน 3 ข้อ รายละเอียดดังนี้ 
  5.1 สถาบันมีหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ที่เน้นการพัฒนาผู้เรียนแบบบูรณาการเพ่ือให้มี
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ ตอบสนองยุทธศาสตร์ชาติ ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏ และความต้องการที่
หลากหลายของประเทศ ทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน สังคม 
สถานประกอบการ ทั้งภาครัฐและเอกชน 
  5.2 สถาบันมีการบริหารงานตามพันธกิจและวิสัยทัศน์ของสถาบัน ตลอดจนการบริหาร
จัดการบุคคลและทรัพยากรการเรียนรู้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล ค านึงถึงความหลากหลายและความเป็น
อิสระทางวิชาการ มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ยืดหยุ่น คล่องตัว โปร่งใสและตรวจสอบได้ 
  5.3 สถาบันมีระบบประกันคุณภาพ มีการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินการพัฒนาการจัด
การศึกษาระดับหลักสูตร ระดับคณะ และระดับสถาบันที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล มีการก ากับให้จัด
การศึกษาและด าเนินงานตามพันธกิจเป็นไปตามกฎกระทรวงประกันคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง
สอดคล้องตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติและ
มาตรฐานอ่ืน ๆ ที่หน่วยงานต้นสังกัดหรือกระทรวงศึกษาธิการก าหนด 
 
2. กำรประกันคุณภำพกำรศึกษำภำยในของมหำวิทยำลัยรำชภัฏ พ.ศ. 2562 
 ในปีพศ 2561 ที่ประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏโดยอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ
ได้ตระหนักและเล็งเห็นถึงความส าคัญของการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษาของกลุ่ม
มหาวิทยาลัยราชภัฏ ซึ่งมีหน้าที่ในการผลิตบัณฑิตให้มีคุณภาพและเสนอต่อพระบรมราโชบายพระบาทสมเด็จ
พระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณฯ พระวชิระเกล้าเจ้าอยู่หัว(รัชกาลที่ 10) ที่ก าหนดให้
มหาวิทยาลัยราชภัฏเป็นมหาวิทยาลัยเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น จึงเสนอให้มีการพัฒนาระบบประกันคุณภาพ
การศึกษาภายในของกลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏที่ส่งเสริมต่อการด าเนินงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏและจาก
ประกาศกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษาพ. ศ. 2561 ได้ยกเลิกกฎกระทรวงว่าด้วยระบบหลักเกณฑ์
และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษาพศ 2553 และให้มหาวิทยาลัยราชภัฏแต่ละแห่งจัดให้มีระบบการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายใน โดยการก าหนดมาตรฐานการศึกษาของมหาวิทยาลัยให้เป็นไปตามมาตรฐาน
การศึกษาแต่ละระดับและประเภทการศึกษาที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการประกาศก าหนดพร้อมทั้ง
จัดท าแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัยที่มุ่งคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาและด าเนินการตาม
แผนที่ก าหนดไว้ จัดให้มีการประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพการศึกษาภายในมหาวิทยาลัยติดตามผลการ
ด าเนินการ เพ่ือพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา และจัดส่งรายงานผลการ
ประเมินตนเองให้แก่หน่วยงานต้นสังกัดหรือหน่วยงานที่ก ากับดูแลมหาวิทยาลัยราชภัฏเป็นประจ าทุกปี  
 จากกฎกระทรวงดังกล่าวมหาวิทยาลัยราชภัฏได้ร่วมกันพัฒนามาตรฐานการศึกษาของมหาลัยราชภัฏ 
และพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ระดับคณะ และระดับสถาบันขึ้นโดยมี
มหาวิทยาลัยราชภัฏเข้าร่วมพัฒนาและได้เริ่มใช้ระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ตั้งแต่ปีการศึกษา 
2562 เป็นต้นไป 
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 องค์ประกอบและตัวบ่ งชี้ที่ มหาวิทยาลั ยราชภัฏ พัฒ นาขึ้น  ครอบคลุม พันธกิจหลักของ
สถาบันอุดมศึกษาทั้ง 4 ด้าน ซึ่งท าการเพ่ิมเติมตัวบ่งชี้ที่สอดคล้องกับบริบทการด าเนินงานของมหาวิทยาลัย
ราชภัฏโดยก าหนดองค์ประกอบดังนี้ 
 การประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตรประกอบด้วย6 องค์ประกอบ ได้แก่องค์ประกอบ
ที่ 1 การก ากับมาตรฐาน องค์ประกอบที่ 2 บัณฑิต องค์ประกอบที่ 3 นักศึกษา องค์ประกอบที่ 4 อาจารย์ 
องค์ประกอบที่ 5 หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน และองค์ประกอบที่ 6 สิ่งสนับสนุนการ
เรียนรู้ ตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ครอบคลุมเรื่องการส่งเสริม
พัฒนานักศึกษา การวางระบบกระบวนการจัดการเรียนการสอน จ านวนอาจารย์ต่อนักศึกษาในระดับ
บัณฑิตศึกษา (โดยเฉพาะการคุมวิทยานิพนธ์ให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร) ผลงานทางวิชาการ 
ผลงานวิจัยของคณาจารย์ ซื้ออุปกรณ์การเรียนการสอน ห้องสมุด และแหล่งการเรียนรู้ต่างๆ การด าเนินการ
ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ รวมทั้งคุณภาพบัณฑิต ซึ่งจะพิจารณาจากการมีงานท า
หรือประกอบอาชีพอิสระ คุณภาพผลงานตีพิมพ์และเผยแพร่ของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา นอกจากนี้ยัง
เพ่ิมตัวบ่งชี้ที่ใช้วัดคุณภาพของการจัดการศึกษาให้แก่บัณฑิตโดยอ้างจากตัวบ่งชี้ของการประเมินของเครือข่าย
การประกันคุณภาพมหาวิทยาลัยอาเซียน(AUN-QA) เพ่ือเป็นการยกระดับคุณภาพการศึกษาให้สามารถ
ทัดเทียมกับสากลได ้
 การประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะ ประกอบด้วย 5 องค์ประกอบ ได้แก่ องค์ประกอบที่ 
1 การผลิตบัณฑิต องค์ประกอบที่ 2 การวิจัย องค์ประกอบที่ 3 การบริการวิชาการ องค์ประกอบที่ 4 ด้าน
ศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทย และองค์ประกอบที่ 5 การบริหารจัดการ ตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประกัน
คุณภาพการศึกษาในระดับคณะ ครอบคลุมการด าเนินงานของคณะเพ่ือสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนของ
แต่ละหลักสูตร รวมทั้งกิจกรรมนักศึกษา การบริการนักศึกษา การให้บริการทางวิชาการ การวิจัย การบริหาร
จัดการและการประกันคุณภาพของคณะ โดยเพ่ิมตัวบ่งชี้ที่สะท้อนการด าเนินงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏที่
เป็นมหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นในองค์ประกอบที่ 3 และองค์ประกอบที่ 4 
 การประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับสถาบัน ประกอบด้วย 5 องค์ประกอบได้แก่ องค์ประกอบ
ที่ 1 การผลิตบัณฑิตองค์ประกอบที่ 2 การวิจัยองค์ประกอบที่ 3 การบริการวิชาการ องค์ประกอบที่ 4 ด้าน
ศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทย และองค์ประกอบที่ 5 การบริหารจัดการ ตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประกัน
คุณภาพการศึกษาภายในระดับสถาบัน พิจารณาให้เป็นไปตามมาตรฐานสถาบัน อุดมศึกษา ได้แก่มาตรฐาน
ด้านศักยภาพและความพร้อมในการจัดการศึกษา ประกอบด้วย ด้านกายภาพ ด้านวิชาการ ด้านการเงิน ด้าน
การบริหารจัดการมาตรฐาน ด้านการด าเนินการตามภารกิจของมหาวิทยาลัย ประกอบด้วย ด้านการผลิต
บัณฑิต ด้านการวิจัย ด้านการให้บริการทางวิชาการแก่สังคม ด้านการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม โดยเพ่ิม
ตัวบ่งชี้ที่สะท้อนการด าเนินงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏที่ เป็นมหาวิทยาลัยเพ่ือการ พัฒนาท้องถิ่นใน
องค์ประกอบที่ 3 และองค์ประกอบที่ 4 ทั้งนี้ควรมุ่งเน้นการประกันคุณภาพการด าเนินการของมหาวิทยาลัย
เพ่ือสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนของแต่ละคณะโดยครอบคลุมในด้านกายภาพและภารกิจของ
มหาวิทยาลัย รวมถึงการประกันคุณภาพในภาพรวมจุดมุ่งหมายของการประกันคุณภาพการศึกษาภายในแต่ละ
ระดับ เพ่ือการควบคุมคุณภาพ การติดตามตรวจสอบคุณภาพและการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาในระดับ
หลักสูตร ระดับคณะ ระดับสถาบัน ให้ได้ข้อมูลที่ชี้ผลการบริหารจัดการหลักสูตรที่ได้คุณภาพตามมาตรฐาน
การอุดมศึกษาของแต่ละคณะ และภาพรวมของมหาวิทยาลัยราชภัฏ อันจะน าไปสู่การก าหนดแนวทางและ
พัฒนาคุณภาพตามเกณฑ์และมาตรฐานที่ตั้งไว้อย่างต่อเนื่อง เพ่ือจัดท ารายงานประจ าปีที่เป็นรายงานประเมิน
คุณภาพภายใน เสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัดทุกปีการศึกษา ตลอดจนเพ่ือรองรับการติดตามตรวจสอบของ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งการสร้างความม่ันใจต่อสังคมในเรื่องคุณภาพบัณฑิต โดยผู้เรียนมีงานท า ผู้เรียนมี
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คุณภาพตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ และเพ่ือประกอบการพิจารณาขึ้นทะเบียน
หลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552  อย่างไรก็ตามระบบประกันคุณภาพ
การศึกษาภายในจะมุ่งเน้นที่การประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตรให้มีการด าเนินการตั้งแต่การ
วางระบบคุณภาพ การควบคุมคุณภาพ การติดตามตรวจสอบคุณภาพ การประเมินคุณภาพและการพัฒนา
คุณภาพ เพื่อสร้างความม่ันใจให้กับผู้ใช้บัณฑิตและส่งเสริมสนับสนุนก ากับติดตามการด าเนินงานของคณะและ
มหาวิทยาลัยให้เป็นไปตามมาตรฐาน และวิสัยทัศน์ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏก าหนด โดยให้สะท้อนผลการจัด
การศึกษาได้อย่างมีคุณภาพ มีการควบคุมคุณภาพในทุกขั้นตอนของการผลิตบัณฑิตในแต่ละปีการศึกษา โดย
คณะกรรมการประจ าหลักสูตร มีการตรวจสอบติดตามคุณภาพผลการผลิตบัณฑิตโดยคณะกรรมการประจ า
คณะและคณะกรรมการระดับสถาบันในทุกปีการศึกษา มีความเชื่อมโยงกับระบบการประเมินคุณภาพ
ภายนอก ที่จะมีการรับรองคุณภาพการศึกษาระดับชาติ รวมทั้งมีการประเมินคุณภาพเพ่ือให้ได้ข้อมูลเชิง
ปริมาณและเชิงคุณภาพที่สะท้อนผลการผลิตบัณฑิตในแต่ละปีการศึกษา เพื่อสร้างความเชื่อมั่นในคุณภาพของ
บัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏ  
 
3. กระบวนกำรและวิธีกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำภำยใน  
 เพ่ือให้การประกันคุณภาพการศึกษาเกิดประโยชน์ จึงควรมีแนวทางการจัดกระบวนการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายในตามวงจรคุณภาพ ประกอบด้วย 4 ขั้นตอน คือ การวางแผน (Plan) การด าเนินงาน
และเก็บข้อมูล (Do) การประเมินคุณภาพ (Check /Study) และการเสนอแนวทางการปรับปรุง (Act) โดยมี
รายละเอียดดังนี้ 
 P = เริ่มกระบวนการวางแผนการประเมินตั้งแต่ต้นปีการศึกษา โดยน าผลการประเมินปีก่อนหน้านี้มา
ใช้เป็นข้อมูลในการวางแผนโดยต้องเก็บข้อมูลตั้งแต่เดือนมิถุนายน กรณีใช้ระบบเปิด -ปิดภาคการศึกษา
แบบเดิม หรือตั้งแต่เดือนสิงหาคม กรณีใช้ระบบเปิด-ปิดภาคการศึกษาตามอาเซียน 
 D = ด าเนินงานและเก็บข้อมูลบันทึกผลการด าเนินงานตั้งแต่ต้นปีการศึกษา คือเดือนที่ 1 – เดือนที่ 
12 ของปีการศึกษา (เดือนมิถุนายน –พฤษภาคม ปีถัดไป หรือเดือนสิงหาคม–กรกฎาคม ปีถัดไป) 
 C/S = ด าเนินการประเมินคุณภาพในระดับหลักสูตร คณะ และสถาบัน ระหว่างเดือนมิถุนายน – 
สิงหาคม หรือเดือนสิงหาคม – ตุลาคม ของปีการศึกษาถัดไป 
 A = วางแผนปรับปรุงและด าเนินการปรับปรุงตามผลการประเมิน โดยคณะกรรมการบริหารระดับ
หลักสูตร ระดับคณะ และระดับสถาบัน โดยน าข้อเสนอแนะและผลการประเมินของคณะกรรมการประเมิน
คุณภาพภายในมาวางแผนปรับปรุงการด าเนินงาน (รวมทั้งข้อเสนอแนะของสภามหาวิทยาลัย) มาจัดท า
แผนปฏิบัติการประจ าปีและเสนอตั้งงบประมาณปีถัดไปหรือจัดท าโครงการพัฒนาและเสนอใช้งบประมาณ
กลางปีหรืองบประมาณพิเศษก็ได้ 
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 วิธีการประกันคุณภาพภายใน ก าหนดไว้ดังนี้ 
 1. สถาบันวางแผนการประกันคุณภาพการศึกษาภายในประจ าปีการศึกษาใหม่ 
 2. สถาบันเก็บข้อมูลระยะ 12 เดือนตามตัวบ่งชี้ที่ได้ประกาศใช้บนระบบ CHE QA Online และให้มี
การประเมินคุณภาพการศึกษาภายในเป็นประจ าทุกปีทั้งระดับหลักสูตร คณะวิชา และสถาบัน 
 3. หลักสูตรเตรียมการประเมินตนเองระดับหลักสูตรและจัดท ารายงานการประเมินตนเองระดับ
หลักสูตรผ่านระบบ CHE QA Online 
 4. คณะหรือหน่วยงานเทียบเท่าน าผลการประเมินระดับหลักสูตรมาจัดท ารายงานการประเมินตนเอง
ระดับคณะ 
 5. คณะหรือหน่วยงานเทียบเท่าประเมินตนเองบนระบบ CHE QA Online และยืนยันผลการประเมิน
หลักสูตรที่ได้ประเมินไปแล้ว 
 6. สถาบันน าผลการประเมินระดับหลักสูตร ผลการประเมินระดับคณะวิชา มาจัดท ารายงานการ
ประเมินตนเองระดับสถาบัน 
 7. สถาบันประเมินตนเองบนระบบ CHE QA Online และยืนยันผลการประเมินตนเองระดับหลักสูตร 
คณะวิชา พร้อมน าผลการประเมินเสนอสภาสถาบันเพื่อพิจารณาวางแผนพัฒนาสถาบันในปีการศึกษาถัดไป 
 8. ผู้บริหารสถาบันอุดมศึกษาน าผลการประเมินและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการประเมินคุณภาพ
ภายในที่สถาบันแต่งตั้ง (รวมทั้งข้อเสนอแนะของสภาสถาบัน) มาวางแผนปรับปรุงการด าเนินงาน แผนปฏิบัติ
การประจ าปีและแผนกลยุทธ์ 
 9. ส่งรายงานประจ าปีที่เป็นรายงานการประเมินคุณภาพภายใน ผ่านระบบ CHE QA Online ภายใน 
120 วันนับจากสิ้นปีการศึกษา 
 
 สถาบันอุดมศึกษาต้องมีการประเมินตนเองตามตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประกันคุณภาพภายในทุกปี
การศึกษา ทั้งระดับหลักสูตร ระดับคณะ และระดับสถาบัน ตามล าดับโดยสถาบันอุดมศึกษาเป็นผู้แต่งตั้ง
คณะกรรมการประเมิน และส่งผลการประเมินให้ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาทราบผ่านระบบ
ฐานข้อมูลด้านการประกันคุณภาพ (CHE QA Online) ทั้งนี้ คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในระดับ
หลักสูตร 1 ชุด อาจประเมินได้มากกว่าหนึ่งหลักสูตรหากเป็นหลักสูตรในสาขาวิชาเดียวกัน เช่น หลักสูตร
สาขาวิชาเดียวกันทั้งในระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา 
 ส าหรับแนวทางการด าเนินการประกันคุณภาพภายในระดับหลักสูตรที่สถาบันอุดมศึกษาต้อง
ด าเนินการเป็นประจ าปี คือ หลักสูตรสามารถแต่งตั้งอาจารย์ประจ าหลักสูตร หรือผู้ประเมินคุณภาพการศึกษา
ภายในของสถาบัน หรือผู้ทรงคุณวุฒิที่ข้ึนทะเบียนของ สกอ. และเป็นคนก้าวทันความทันสมัยของหลักสูตรมา
ประเมินหลักสูตร และรายงานผ่านระบบ CHE QA Online 
 ในกรณีที่ ต้องการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 องค์ประกอบของคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับ
หลักสูตร ก าหนดไว้ดังนี้ 
  - ผู้ทรงคุณวุฒิจ านวนอย่างน้อย 3 คน ซึ่งมีคุณวุฒิตรงหรือสัมพันธ์กับสาขาวิชาที่ขอรับการประเมิน 
โดยเกินกว่ากึ่งหนึ่งเป็นผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกสถาบันและอย่างน้อยหนึ่งคนของผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกนั้นต้องมี
คุณวุฒิตรงกับสาขาวิชาที่ขอรับการประเมิน ทั้งนี้ ประธานกรรมการต้องเป็นผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอกสถาบัน 
  - คณะกรรมการทุกคนต้องเป็นผู้ที่ขึ้นทะเบียนผู้ประเมินคุณภาพภายในระดับหลักสูตรของส านัก
คณะกรรมการการอุดมศึกษา 
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 คุณสมบัติเฉพาะของคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตรของแต่ละระดับการศึกษา 
เป็นดังนี้ 
 - ระดับปริญญาตรีคณะกรรมการมีคุณวุฒิปริญญาโทขึ้นไปหรือด ารงต าแหน่งทางวิชาการระดับผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ขึ้นไป 
 - ระดับปริญญาโท คณะกรรมการมีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือด ารงต าแหน่งทางวิชาการระดับรอง
ศาสตราจารย์ขึ้นไป 
 - ระดับปริญญาเอก คณะกรรมการมีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือด ารงต าแหน่งทางวิชาการระดับ
ศาสตราจารย์ขึ้นไป 
 
 ในกรณีท่ีประสงค์น าผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับอุดมศึกษาในระดับสถาบัน ไปใช้ใน
การประเมินผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการของสถาบันอุดมศึกษาของส านักงาน
คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ องค์ประกอบของคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึ กษาภายใน
ระดับอุดมศึกษาระดับสถาบัน ก าหนดไว้ดังนี้ 
 - ผู้ทรงคุณวุฒิจ านวนอย่างน้อย 5 คน ทั้งนี้ข้ึนอยู่กับขนาดของสถาบัน 
 - ประธานกรรมการประเมินฯ เป็นผู้ประเมินจากภายนอกสถาบันที่ ขึ้นทะเบียนประธาน
คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
 - กรรมการ เป็นผู้ประเมินจากภายนอกสถาบันที่ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรผู้ประเมินของ สกอ. อย่าง
น้อยร้อยละ 50 ส่วนผู้ประเมินจากภายในสถาบันต้อผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรผู้ประเมินของ สกอ. หรือที่
สถาบันจัดฝึกอบรมให้โดยใช้หลักสูตรของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
 
 คุณสมบัติเฉพาะของคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน ระดับสถาบัน เป็นดังนี้ 
 1. ประธานกรรมการ 
 - ผู้ที่เป็นหรือเคยเป็นผู้บริหารระดับคณบดีหรือเทียบเท่าขึ้นไป และมีประสบการณ์เป็นผู้ประเมิน
คุณภาพการศึกษา ระดับอุดมศึกษา ในระดับคณะหรือเทียบเท่า หรือ 
 - ผู้ที่มีต าแหน่งทางวิชาการระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์ขึ้นไป และมีประสบการณ์เป็นผู้ประเมินคุณภาพ
การศึกษา ระดับอุดมศึกษา ในระดับคณะหรือเทียบเท่าข้ึนไป หรือ 
 - ผู้ที่ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาพิจารณาแล้วว่ามีความเหมาะสม 
 
 2. กรรมการ 
 - กรณีเป็นอาจารย์ ต้องท าหน้าที่เป็นอาจารย์ประจ ามาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี 
 - กรณีเป็นฝ่ายสนับสนุน ต้องท าหน้าที่ในระดับผู้อ านวยการหน่วยงานขึ้นไปมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี 
หมำยเหตุ : 
 1. แนวทางการด าเนินการส าหรับหลักสูตรที่ขอปิดด าเนินการ หรืองดรับนักศึกษา หรือไม่มีนักศึกษา
มาสมัครเรียนที่ก าหนดไว้ คือ กรณีหลักสูตรที่สภาสถาบันอุดมศึกษาเห็นชอบ/อนุมัติให้ปิดด าเนินการต้องแจ้ง
ให้ สกอ. รับทราบ หากหลักสูตรยังมีนักศึกษาคงค้างอยู่ อาจารย์ประจ าหลักสูตรดังกล่าวยังต้องท าหน้าที่
อาจารย์ประจ าหลักสูตรต่อไปและจัดการเรียนการสอนจนกว่านักศึกษาคนสุดท้ายจะส าเร็จการศึกษา ทั้งนี้ 
สถาบันอุดมศึกษายังต้องด าเนินการประเมินตนเองระดับหลักสูตรเป็นประจ าทุกปี โดยประเมินองค์ประกอบที่ 
1 การก ากับมาตรฐาน และองค์ประกอบที่เกี่ยวข้อง เฉพาะตัวบ่งชี้ที่มีการด าเนินการ เพ่ือน าผลที่ได้มา
ประกอบการพิจารณาปรับปรุงกระบวนการหรือพิจารณาด าเนินการอ่ืนๆ ต่อไป โดยค านึงถึงประโยชน์จาการ
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ประเมิน เพ่ือให้เกิดการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานของหลักสูตรเป็นส าคัญ อนึ่งการประเมินตนเองดังกล่าว
เป็นการด าเนินการภายในของหลักสูตร คณะ และสถาบัน โดยรายงานผลการด าเนินงานของหลักสูตร
เฉพาะตัวบ่งชี้ที่มีการด าเนินงาน ในการค านวนค่าคะแนนของหลักสูตรให้คิดเฉพาะตัวบ่งชี้ที่มีการประเมิน
เท่านั้น และด าเนินการผ่านระบบ CHE QA Online 
 2. หลักในการพิจารณาส าหรับตัวบ่งชี้การประเมินคุณภาพภายในระดับหลักสูตรที่เป็นตัวบ่งชี้
กระบวนการ (3.1,3.2,4.1,5.1,5.2,5.3 และ6.1) 
 การพิจารณาตัดสินผลการประเมินตัวบ่งชี้เชิงคุณภาพในระดับหลักสูตรที่เน้นกระบวนการ เพ่ือให้ผู้
แระเมินน าไปใช้ในการตัดสินผลการประเมินให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน ให้ยึดหลักการ คือ หลักสูตรควรก าหนด
ผลลัพธ์ซึ่งแสดงคุณภาพที่ต้องการจากกระบวนการที่ได้ออกแบบ โดยอธิบายวิธีด าเนินงานที่น าผลไปสู่ผลลัพธ์
ที่ต้องการ มีการทบทวน/ประเมิน/ศึกษา ผลการด าเนินงานที่เทียบกับผลลัพธ์ที่ก าหนด หากหลักสูตรไม่ได้
ผลลัพธ์ตามที่ต้องการ ให้อธิบายว่ามีการปรับปรุงวิธีการท างานอย่างไร เพ่ือน าไปสู่ผลลัพธ์ที่ต้องการ (หมาย
เหตุ : ให้พิจารณาผลการด าเนินงานในภาพรวม ไม่ควรพิจารณาแต่ละประเด็นย่อย และกรณีจะให้คะแนน
ระดับ 4 หรือ 5 ต้องมีค าอธิบายที่เห็นเป็นรูปธรรม) 
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บทท่ี 3 
นิยำมศัพท์ 

 
กรณีศึกษำ หมายถึง ที่เกิดจากการศึกษาบุคคลหรือสถาบัน (หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน รัฐบาล ฯลฯ) 
ศึกษาเหตุการณ์ การบริหารจัดการ คดี หรือกรณีที่เกิดขึ้นจริงมาจัดท าเป็นกรณีศึกษา เพ่ือใช้ในการสอน 
(Teaching Case Study) ทั้งนี้ โดยเป็นการรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ตามหลักวิชาการถึงสาเหตุของปัญหา 
และปัจจัยอื่นๆ มาประกอบการตัดสินใจ และก าหนดทางเลือกในการแก้ไขปัญหาตามหลักวิชาหรือท าข้อเสนอ
ในการพัฒนาองค์กร หรือเพ่ือให้เกิดความเข้าใจในพฤติกรรมของบุคคลหรือพฤติกรรมขององค์กรเพ่ือกระตุ้น
ให้ผู้เรียน คิดวิเคราะห์ หาเหตุผล และแนวทางในการตัดสินใจตามหลักวิชาการ หรือเพ่ือวิเคราะห์ข้อเท็จจริง 
และการใช้ดุลพินิจตัดสินใจในคดีนั้นๆ 
 จ านวนกรณีศึกษาที่จะน ามาแทนผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่นให้เป็นไปตามที่ ก.พ.อ. ก าหนด 
 

กรอบอ้ำงอิงควำมสำมำรถทำงภำษำอังกฤษที่เป็นสำกล (The Common European Framework of 
Reference for Languages: CEFR) หมายถึง ระดับความสามารถทางภาษาอังกฤษที่เป็นสากลที่มุ่งเน้นใน
การพัฒนา ทักษะการใช้ภาษา (English Proficiency) ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ ได้แบ่งความสามารถ
ทางภาษาอังกฤษออกเป็น 6 ระดับ ดังนี้ 
ระดับ ค ำอธิบำย 
A1 ผู้เรียนสามารถใช้และเข้าใจประโยคง่ายๆในชีวิตประจ าวัน สามารถแนะน าตัวเอง ผู้อ่ืน ทั้งยังสามารถตั้ง

ค าถามเก่ียวกับบุคคลอ่ืนได้ เช่น เขาอยู่ไหน รู้จักใครบ้าง มีอะไรบ้างและตอบค าถามเหล่านี้ได้ ทั้งยังสามารถ
เข้าใจบทสนทนาเมื่อคู่สนทนาพูดช้าชัดเจน 

A2 ผู้เรียนสามารถใช้และเข้าใจประโยคในชีวิตประจ าวันในระดับกลาง เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับครอบครัว การ
จับจ่ายใช้สอย สถานที่ ภูมิศาสตร์ การท างาน และสามารถสื่อสารในประโยคในการแลกเปลี่ยนข้อมูลทั่วไป 
และการใช้ชีวิตประจ าวัน สามารถบรรยายความฝัน ความคาดหวัง ประวัติ สิ่งแวดล้อม และสิ่งอ่ืนๆที่
จ าเป็นต้องใช้ 

B1 ผู้เรียนสามารถพูด เขียน และจับใจความส าคัญของข้อมูลทั่วๆไปได้ เมื่อเป็นหัวข้อที่คุ้นเคย หรือสนใจ เช่น
การท างาน โรงเรียน เวลาว่าง ฯลฯ สามารถจัดการกับสถานการณ์ต่างๆ ที่เกิดขึ้นระหว่างการเดินทางใน
ประเทศพ่ีใช้ภาษาได้ สามารถบรรยายประสบการณ์ เหตุการณ์ ความฝัน ความหวัง พร้อมให้เหตุผลสั้นๆได้ 

B2 ผู้เรียนมีความสามารถในการใช้ภาษาในระดับดี สามารถใช้ภาษา พูดและเขียนได้แทบทุกเรื่อง อย่างถูกต้อง
คล่องแคล่วขึ้น รวมทั้งสามารถจะอ่านและท าความเข้าใจบทความที่มีเนื้อหาขึ้นได้ 

C1 ผู้เรียนสามารถเข้าใจข้อความยาว ที่ซับซ้อนในหัวข้อที่หลากหลาย และเข้าใจความแผนได้สามารถแสดง
ความคิด ความรู้สึกของตนได้อย่างเป็นธรรมชาติ โดยไม่ต้องหยุดคิดหาค าศัพท์ สามารถใช้ภาษาทั้งในด้าน
สังคมการท างานหรือด้านการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถพูดและเขียนข้อความที่ซับซ้อนได้อย่าง
ชัดเจนและถูกต้องตามโครงสร้างไวยากรณ์ พร้อมทั้งสามารถใช้ค าเชื่อมประโยคได้อย่างถูกต้อง 

C2 ผู้เรียนมีความสามารถในการใช้ภาษาได้อย่างดีเยี่ยมใกล้เคียงเจ้าของภาษา สามารถใช้ภาษามาตรฐานได้
อย่างสละสลวย ถูกต้องตามจุดประสงค์ที่จะสื่อสารได้ดี สามารถอ่านบทความที่ เป็นภาษาต้นฉบับ 
(โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านวรรณกรรม) ได้เข้าใจ สามารถและเลือกใช้ภาษาส าหรับพูดและเขียนได้อย่าง
เหมาะสม 



  
 

คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ประจ าปีการศึกษา 2563  
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร าไพพรรณี 19 

ทั้งนี้สามารถสรุปเป็นตารางเปรียบเทียบกรอบความสามารถทางภาษาอังกฤษที่เป็นสากล (The Common 
European Framework of Reference for Languages: CEFR) ตามประกาศของกระทรวงศึกษาธิการ ตาม
ระดับการศึกษาดังนี ้
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 
 
กลุ่มเป้ำหมำย หมายถึง ชุมชนหรือหน่วยงานหรือสถาบันภายนอกมหาวิทยาลัย ที่เป็นเป้าหมายหลักในการ
ให้บริการวิชาการของมหาวิทยาลัย เพ่ือให้หน่วยงานดังกล่าวเกิดการพัฒนาขึ้น อันเป็นผลจากการให้บริการ
วิชาการของมหาวิทยาลัย 
 
กำรจัดกำรควำมรู้ (Knowledge Management : KM) หมายถึง การรวบรวมองค์ความรู้ที่มีอยู่ในองค์กร
ซึ่ง กระจัดกระจายอยู่ในตัวบุคคล หรือเอกสาร มาพัฒนาให้เป็นระบบ เพ่ือให้ทุกคนในองค์กรสามารถเข้ าถึง
ความรู้ และพัฒนาตนเองให้เป็นผู้รู้ รวมทั้งปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ อันจะส่งผลให้องค์กรมี
ความสามารถในเชิงแข่งขันสูงสุด โดยที่ความรู้มี 2 ประเภท คือ  
 1. ควำมรู้ที่ฝังอยู่ในคน (Tacit Knowledge) เป็นความรู้ที่ได้จากประสบการณ์พรสวรรค์หรือ 
สัญชาติญาณของแต่ละบุคคลในการท าความเข้าใจในสิ่งต่าง ๆ เป็นความรู้ที่ไม่สามารถถ่ายทอดออกมาเป็น
ค าพูดหรือ ลายลักษณ์อักษรได้โดยง่าย เช่น ทักษะในการท างาน งานฝีมือ หรือการคิดเชิงวิเคราะห์บางครั้ง จึง
เรียกว่าเป็นความรู้แบบนามธรรม  
 2. ควำมรู้ที่ชัดแจ้ง (Explicit Knowledge) เป็นความรู้ที่สามารถรวบรวม ถ่ายทอดได้โดยผ่านวิธี
ต่างๆ เช่น การบันทึกเป็นลายลักษณ์อักษร ทฤษฎี คู่มือต่าง ๆ และบางครั้งเรียกว่าเป็นความรู้แบบรูปธรรม  
นพ.วิจารณ์  พานิช ได้ให้ความหมายของค าว่า “การจัดการความรู้” คือ เครื่องมือเพ่ือการบรรลุเป้าหมาย 
อย่างน้อย 4 ประการไปพร้อมๆ กัน ได้แก่บรรลุเป้าหมายของงาน บรรลุเป้าหมายการพัฒนาคน บรรลุ
เป้าหมายการพัฒนาองค์กรไปเป็นองค์กรเรียนรู้ และบรรลุความเป็นชุมชน เป็นหมู่คณะ ความเอ้ืออาทร
ระหว่างกันในที่ท างาน  
 กำรจัดกำรควำมรู้เป็นกำรด ำเนินกำรอย่ำงน้อย 6 ประกำรต่อควำมรู้ ได้แก่ 
 (1) การก าหนดความรู้หลักท่ีจ าเป็นหรือส าคัญต่องานหรือกิจกรรมของกลุ่มหรือองค์กร  
 (2) การเสาะหาความรู้ที่ต้องการ  
 (3) การปรับปรุง ดัดแปลง หรือสร้างความรู้บางส่วนให้เหมาะต่อการใช้งานของตน  
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 (4) การประยุกต์ใช้ความรู้ในกิจการงานของตน  
 (5) การน าประสบการณ์จากการท างาน และการประยุกต์ใช้ความรู้มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และสกัด 
“ขุมความรู้” ออกมาบันทึกไว  ้ 
 (6) การจดบันทึก “ขุมความรู้” และ “แก่นความรู้” ส าหรับไว้ใช้งานและปรับปรุงเป็นชุดความรู้ที่
ครบถ้วน ลุ่มลึกและเชื่อมโยงมากขึ้น เหมาะต่อการใช้งานมากยิ่งขึ้น  
 
 โดยที่การด าเนินการ 6 ประการนี้บูรณาการเป็นเนื้อเดียวกัน ความรู้ที่เก่ียวข้องเป็นทั้งความรู้ที่ชัดแจ้ง 
อยู่ในรูปของตัวหนังสือหรือรหัสอย่างอ่ืนที่เข้าใจได้ทั่วไป (Explicit Knowledge) และความรู้ฝังลึกอยู่ในสมอง 
(Tacit Knowledge) ที่อยู่ในคน ทั้งที่อยู่ในใจ (ความเชื่อ ค่านิยม) อยู่ในสมอง (เหตุผล) และอยู่ในมือ และ
ส่วนอ่ืนๆ ของร่างกาย (ทักษะในการปฏิบัติ) การจัดการความรู้เป็นกิจกรรมที่คนจ านวนหนึ่งท าร่วมกันไม่ใช่
กิจกรรมที่ท าโดยคนคนเดียว  
 
กำรตีพิมพ์ในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง หมายถึง การตีพิมพ์ผลงานวิชาการฉบับสมบูรณ์ในลักษณะของรายงาน 
สืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ วารสารวิชาการ หรือสิ่งพิมพ์ทางวิชาการในระดับมหาวิทยาลัย หรือระดับ
คณะ และต้องเป็นผลงานที่ผ่านการกลั่นกรอง (Peer review) โดยมีบุคคลภายนอกสถาบันร่วมเป็นกรรมการ
พิจารณาด้วย  
 
กำรเทียบเคียงผลกำรด ำเนินงำน (Benchmarking) หมายถึง วิธีการในการวัดและเปรียบเทียบผลผลิต 
บริการ และ วิธีการปฏิบัติกับองค์กรที่สามารถท าได้ดีกว่า เพ่ือน าผลการเปรียบเทียบมาใช้ในการปรับปรุง
องค์กรของตนเพ่ือมุ่งความเป็นเลิศทางธุรกิจ  
 
กำรบูรณำกำร (Integration) หมายถึง การผสมกลมกลืนของแผน กระบวนการ สารสนเทศ การจัดสรร
ทรัพยากร การปฏิบัติการ ผลลัพธ์และการวิเคราะห์ เพ่ือสนับสนุนเป้าประสงค์ที่ส าคัญของสถาบัน 
(Organization-wide goal) การบูรณาการที่มีประสิทธิผล เป็นมากกว่าความสอดคล้องไปในแนวทางเดียวกัน 
(alignment) ซึ่งการด าเนินการของแต่ละองค์ประกอบภายใน ระบบการจัดการ ผลการด าเนินการมีความ
เชื่อมโยงกันเป็นหนึ่งเดียวอย่างสมบูรณ์ 
กำรเผยแพร่งำนสร้ำงสรรค์ในระดับควำมร่วมมือระหว่ำงประเทศ หมายถึง โครงการร่วมมือระหว่างประเทศ
ไทยกับ ประเทศอ่ืน  
 
กำรเผยแพร่งำนสร้ำงสรรค์ในระดับนำนำชำติ หมายถึง การเผยแพร่ที่เปิดกว้างส าหรับทุกประเทศ (อย่าง
น้อย 5 ประเทศท่ีไม่ได้อยู่ในกลุ่มอาเซียน)  
 
กำรเผยแพร่งำนสร้ำงสรรค์ในระดับภูมิภำคอำเซียน  หมายถึง การเผยแพร่เฉพาะในกลุ่มอาเซียน 10 
ประเทศ (อย่างน้อย 5 ประเทศนับรวมประเทศไทยด้วย) และการให้คะแนนตามแหล่งเผยแพร่ ไม่จ าเป็นต้อง
ไปแสดงในต่างประเทศ  
 
อำเซียน หมายถึง สมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (Association of South East Asian 
Nations) มี 10 ประเทศ ได้แก่ บรูไน กัมพูชา อินโดนีเซีย สปป.ลาว มาเลเซีย พม่า ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ ไทย 
และเวียดนาม  
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กำรเผยแพร่ผลงำนวิจัยในที่ประชุมวิชำกำรระดับชำติ  หมายถึง การน าเสนอบทความวิจัยในที่ประชุม
วิชาการ และ บทความฉบับสมบูรณ์ (Full paper) ได้รับการตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุม 
(Proceedings) โดยมีกองบรรณาธิการจัดท ารายงานการประชุม หรือคณะกรรมการจัดประชุม ประกอบด้วย 
ศาสตราจารย์หรือผู้ทรงคุณวุฒิระดับปริญญาเอก หรือผู้ทรงคุณวุฒิที่มีผลงานเป็นที่ยอมรับในสาขาวิชานั้นๆ 
จากนอกสถาบันเจ้าภาพ อย่างน้อยร้อยละ 25 โดยต้องมีผู้ประเมินบทความที่เป็นผู้เชี่ยวชาญในสาขานั้นด้วย 
และมีบทความที่มาจากหน่วยงานภายนอกสถาบันอย่างน้อย 3 หน่วยงาน และรวมกันแล้วไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 25  
 
กำรเผยแพร่ผลงำนวิจัยในที่ประชุมวิชำกำรระดับนำนำชำติ หมายถึง การน าเสนอบทความวิจัยในที่ประชุม
วิชาการ และบทความฉบับสมบูรณ์ (Full paper) ได้รับการตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุม
(Proceedings) โดยมีกองบรรณาธิการจัดท ารายงานฯ หรือคณะกรรมการจัดประชุม ประกอบด้วย
ศาสตราจารย์หรือผู้ทรงคุณวุฒิระดับปริญญาเอก หรือผู้ทรงคุณวุฒิที่มีผลงานเป็นที่ยอมรับในสาขาวิชานั้นๆ 
จากต่างประเทศอย่างน้อยร้อยละ 25 และมีผู้ประเมินบทความที่เป็นผู้เชี่ยวชาญในสาขานั้น และบทความที่มา
จากต่างประเทศ อย่างน้อย 3 ประเทศ และรวมกัน แล้วไม่น้อยกว่าร้อยละ 25  
 ** บทความในการประชุมวิชาการทั้งระดับชาติและนานาชาติที่น าเสนอให้กองบรรณาธิการหรือ
คณะกรรมการจัดประชุม พิจารณาคัดเลือก ต้องเป็นฉบับสมบูรณ์ (Full Paper) และได้รับการตีพิมพ์ซึ่ง
สามารถอยู่ในรูปแบบเอกสารหรือสื่อ อิเล็กทรอนิกส์ได้ 
 
งำนวิจัย หมายถึง กระบวนการที่มีระเบียบแบบแผนในการค้นหาค าตอบของปัญหา หรือการเสาะแสวงหา
ความรู้ใหม่ ตลอดจนถึงการประดิษฐ์คิดค้นที่ผ่านกระบวนการศึกษา ค้นคว้าหรือทดลอง วิเคราะห์และตีความ
ข้อมูลตลอดจน สรุปผลอย่างเป็นระบบ  
 
งำนสร้ำงสรรค์ หมายถึง ผลงานศิลปะและสิ่งประดิษฐ์ทางศิลปะประเภทต่างๆ ที่มีความเป็นนวัตกรรม โดยมี
การศึกษาค้นคว้าอย่างเป็นระบบที่เหมาะสมตามประเภทของงานศิลปะซึ่งมีแนวทางการทดลองหรือการ
พัฒนาจาก แนวคิดสร้างสรรค์เดิมเพ่ือเป็นต้นแบบหรือความสามารถในการบุกเบิกศาสตร์อันก่อให้เกิดคุณค่า
ทางสุนทรีย์และ คุณประโยชน์ที่เป็นที่ยอมรับในวงวิชาชีพตามการจัดกลุ่มศิลปะของอาเซียน งานสร้างสรรค์
ทางศิลปะ ได้แก่ (1) ทัศนศิลป์ (Visual Art) ประกอบด้วย ผลงานด้านจิตรกรรม ประติมากรรม ภาพพิมพ์
ภาพถ่าย ภาพยนตร์สื่อ ประสม สถาปัตยกรรมและงานออกแบบประเภทอ่ืนๆ (2) ศิลปะการแสดง 
(Performance Arts) ประกอบด้วย ดุริยางคศิลป์ นาฏยศิลป์ รวมทั้งการแสดงรูปแบบต่างๆ และ (3) 
วรรณศิลป์ (Literature) ซึ่งประกอบด้วยบทประพันธ์และกวีนิพนธ์รูปแบบต่างๆ  
 
แนวโน้ม (Trends) หมายถึง สารสนเทศที่เป็นตัวเลข ซึ่งแสดงให้เห็นทิศทางและอัตราการเปลี่ยนแปลงของ
ผลลัพธ์ของสถาบัน หมายความคงเส้นคงวาของผลการด าเนินการในแต่ละช่วงเวลา แนวโน้มแสดงผลการ
ด าเนินการของสถาบันตามล าดับเวลา โดยทั่วไปการแสดงแนวโน้มได้จะต้องมีข้อมูลในอดีตอย่างน้อยสามจุด
(ไม่รวมค่าคาดการณ์) ทั้งนี้ในทางสถิติ อาจจ าเป็นต้องแสดงจ านวนข้อมูลมากกว่านี้เพ่ือยืนยันแนวโน้ม
ระยะห่าง ระหว่างจุดข้อมูลที่แสดงแนวโน้มขึ้นกับรอบเวลาของกระบวนการที่น าเสนอ หากรอบเวลาสั้นต้องมี
การวัดถี่ขึ้น ในขณะที่รอบเวลาที่ยาวกว่า อาจต้องใช้ช่วงเวลานาน จึงจะทราบแนวโน้มที่สื่อความหมายได้
ชัดเจน 
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แนวปฏิบัติที่ดี หมายถึง วิธีปฏิบัติ หรือขั้นตอนการปฏิบัติที่ท าให้สถาบันประสบความส าเร็จ หรือสู่ความเป็น
เลิศตาม เป้าหมาย เป็นที่ยอมรับในวงวิชาการหรือวิชาชีพนั้นๆ มีหลักฐานของความส าเร็จปรากฏชัดเจน โดยมี
การสรุปวิธีปฏิบัติ หรือขั้นตอนการปฏิบัติ ตลอดจนความรู้และประสบการณ์ บันทึกเป็นเอกสาร เผยแพร่ให้
หน่วยงานภายในหรือ ภายนอกสามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้ 
 
ประสบกำรณ์ด้ำนกำรท ำวิจัย หมายถึง มีประสบการณ์ด้านการท าวิจัยเป็นผลส าเร็จมาแล้วโดยมีหลักฐานเป็น
ผลงานที่น าเสนอในที่ประชุมวิชาการที่มีรายงานการประชุม (Proceedings) ที่มีกรรมการภายนอกมาร่วม
กลั่นกรอง (Peer Review) หรือตีพิมพ์ในวารสารหรือสิ่งพิมพ์ทางวิชาการที่มีกรรมการภายนอกมาร่ วม
กลั่นกรอง (Peer Review) หรือเป็นงานที่เป็นรูปเล่มซึ่งน าเสนอแหล่งทุนวิจัยหรือน าเสนอผู้ว่าจ้างในการท า
วิจัยนั้นๆ และเป็นผลงานที่แหล่งทุนวิจัยหรือผู้ว่าจ้างวิจัยได้ตรวจรับงานเรียบร้อยแล้ว ซึ่งเป็นผลงานวิจัยที่
ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพ่ือรับปริญญาของอาจารย์ประจ าหลักสูตร โดยให้รายงานผลงานวิจัยของ
อาจารย์ประจ าหลักสูตรทุกคนไว้ในเอกสารหลักสูตร ทั้งนี้ การรายงานผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์ให้รายงานใน
ลักษณะของการเขียนบรรณานุกรม หรือการเขียนเอกสารอ้างอิงทางวิชาการ กล่าวคือ ระบุชื่อเจ้าของผลงาน 
ชื่อผลงาน ปีที่ พิมพ์และแหล่งตีพิมพ์เผยแพร่ผลงาน 
ผลงำนที่ได้รับกำรตีพิมพ์ในวำรสำรวิชำกำรระดับชำติ  หมายถึง บทความจากผลงานวิจัยหรือบทความ
วิชาการที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ (Journal) ที่มีชื่อปรากฏอยู่ ในฐานข้อมูล Thai-Journal 
Citation Index Centre (TCI) หรือวารสารวิชาการระดับชาติตามประกาศของคณะกรรมการการอุดมศึกษา  
 
ผลงำนที่ได้รับกำรตีพิมพ์ในวำรสำรวิชำกำรระดับนำนำชำติ หมายถึง บทความจากผลงานวิจัยหรือบทความ
วิชาการ ที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ (Journal) ที่ปรากฏในฐานข้อมูลสากล ได้แก่ฐานข้อมูลการจัด
อันดับ วารสาร SJR (SCImago Journal Rank : www.scimagojr.com) ห รือฐานข้ อมู ล  ISI Web of 
Science (Science CitationIndex Expand, Social Sciences Citation Index, Art and Humanities 
Citation Index) หรือ ฐานข้อมูล Scopus หรือวารสารวิชาการระดับนานาชาติตามประกาศของ
คณะกรรมการการอุดมศึกษา  
 
แผนกลยทุธ์ หมายถึง แผนระยะยาวของสถาบันโดยทั่วไปมักใช้เวลา 5 ปี เป็นแผนที่ก าหนดทิศทางการพัฒนา
ของสถาบัน แผนกลยุทธ์ประกอบไปด้วยวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ วัตถุประสงค์ ผลการวิเคราะห์จุดแข็ง 
จุดอ่อน โอกาสและภัยคุกคาม กลยุทธ์ต่าง ๆ ของสถาบันควรคลอบคลุมทุกภารกิจของสถาบันซึ่งต้องมีการ
ก าหนดตัวบ่งชี้ ความส าเร็จของแต่ละ กลยุทธ์และค่าเป้าหมายของตัวบ่งชี้เพ่ือวัดระดับความส าเร็จของการ
ด าเนินงานตามกลยุทธ์ โดยสถาบันน าแผนกลยุทธ์มาจัดท าแผนด าเนินงานหรือแผนปฏิบัติการประจ าปี 
 
แผนกลยุทธ์ทำงกำรเงิน หมายถึง แผนระยะยาวที่ระบุที่มาและใช้ไปของทรัพยากรทางการเงินของสถาบันที่
สามารถ ผลักดันแผนกลยุทธ์ของสถาบันให้สามารถด าเนินการได้แผนกลยุทธ์ทางการเงินจะสอดรับไปกับแผน
กลยุทธ์ของสถาบัน สถาบันควรประเมินความต้องการทรัพยากรที่ต้องจัดหาส าหรับการด าเนินงานตามกลยุทธ์
แต่ละกลยุทธ์และประเมินมูลค่าของทรัพยากรออกมาเป็นเงินทุนที่ต้องการใช้ซึ่งจะเป็นความต้องการเงินทุนใน
ระยะยาวเท่ากับเวลาที่สถาบันใช้ในการด าเนินการให้กลยุทธ์นั้นบังเกิดผล จากนั้นจึงจะก าหนดให้เห็นอย่าง
ชัดเจนถึงที่มาของเงินทุนที่ต้องการใช้ว่าสามารถจัดหาได้จากแหล่งเงินทุนใด เช่น รายได้ค่าธรรมเนียม
การศึกษา งบประมาณแผ่นดินหรือเงินอุดหนุนจากรัฐบาล เงินทุนสะสมของหน่วยงาน เงินบริจาคจาก
หน่วยงานภายนอกหรือศิษย์เก่า หรือสถาบันจะต้องมีการระดมทุนด้วยวิธีการอื่นๆ อีกเพ่ิมเติม เช่น การแปลง
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ทรัพย์สินทางปัญญาเป็นมูลค่า รวมทั้งมีการวิเคราะห์ต้นทุนของการด าเนินงานด้วย เช่น ต้นทุนต่อหน่วยใน
การผลิตบัณฑิตในแต่ละหลักสูตร โดยที่ระยะเวลาของแผนกลยุทธ์ทางการเงินจะเท่ากับระยะเวลาของแผนกล
ยุทธ์ของสถาบัน  
แผนปฏิบัติกำรประจ ำปี หมายถึง แผนระยะสั้นที่มีระยะเวลาในการด าเนินงานภายใน 1 ปี เป็นแผนที่
ถ่ายทอดแผนกลยุทธ์ลงสู่ภาคปฏิบัติ เพ่ือให้เกิดการด าเนินงานจริงตามกลยุทธ์ ประกอบด้วย โครงการหรือ
กิจกรรมต่าง ๆ ที่จะต้องด าเนินการในปีนั้นๆ เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายตามแผนกลยุทธ์ตัวบ่งชี้ความส าเร็จของ
โครงการหรือกิจกรรม ค่าเป้าหมายของตัวบ่งชี้เหล่านั้น รวมทั้งมีการระบุผู้รับผิดชอบหลักหรือหัวหน้าโครงการ 
งบประมาณในการด าเนินการ รายละเอียดและทรัพยากรที่ต้องใช้ในการด าเนินโครงการที่ชัดเจน  
พิชญพิจารณ์ (Peer review) หมายถึง การตรวจเยี่ยมโดยผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้ ความสามารถ และ
ประสบการณ์ ซึ่งสามารถให้ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะเชิงพัฒนาแก่สถาบันอุดมศึกษาในการพัฒนา
กระบวนการจัดการเรียนการสอน อย่างมีคุณภาพและสอดคล้องตามเกณฑ์มาตรฐานที่ก าหนด โดยมี
วัตถุประสงค์เพ่ือให้ข้อเสนอแนะในเชิงพัฒนาแก่สถาบันอุดมศึกษา  
 
พหุวิทยำ หรือ สหวิทยำกำร หลักสูตรพหุวิทยำกำร 
พหุวิทยำกำร (Multidisciplinary) หรือ สหวิทยำกำร (Interdisciplinary) หมายถึง การใช้องค์ความรู้
หลายสาขาวิชา หลายศาสตร์หรือหลายอนุศาสตร์ มาผสมผสานใช้ในการวิเคราะห์ วิจัยและสังเคราะห์ขึ้นเป็น
องค์ความรู้ใหม่และพัฒนาเป็นศาสตร์ใหม่ขึ้น 
 
หลักสูตรพหุวิทยำกำร (Multidisciplinary) หมายถึง หลักสูตรที่น าเอาความรู้หลายศาสตร์หรือหลายอนุ
ศาสตร์เข้ามาใช้ในการเรียนการสอน เพ่ือประโยชน์ในการวิเคราะห์ วิจัย จนกระทั่งผู้เรียนสามารถพัฒนา
ความรู้ องค์ความรู้เป็นศาสตร์ใหม่ข้ึนหรือเกิดอนุศาสตร์ใหม่ข้ึน  
 ตัวอย่างหลักสูตรที่เป็นพหุวิทยาการ เช่น วิศวกรรมชีวการแพทย์ (วิศวกรรมศาสตร์+แพทยศาสตร์) 
ภูมิศาสตร์สารสนเทศ (ภูมิศาสตร์+เทคโนโลยีสารสนเทศ) วิศวกรรมนาโน (วิศวกรรมศาสตร์+วิทยาศาสตร์
เคมี) 
 ตัวอย่างหลักสูตรที่ไม่ใช่พหุวิทยาการ เช่น คอมพิวเตอร์ธุรกิจ การศึกษาเพ่ือการพัฒนา 
(ท่ีมา : คณะอนุกรรมการปรับปรุงเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา ในการประชุม 
ครั้งที่ 7/2549 เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2549) 
 
พิชญพิจำรณ์ (Peer review) หมายถึง การตรวจเยี่ยมโดยผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้ ความสามารถ และ
ประสบการณ์ซึ่งสามารถให้ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะเชิงพัฒนาแก่สถาบันอุดมศึกษาในการพัฒนา
กระบวนการจัดการเรียนการสอนอย่างมีคุณภาพและสอดคล้องตามเกณฑ์มาตรฐานที่ก าหนด โดยมี
วัตถุประสงค์เพ่ือให้ข้อเสนอแนะในเชิงพัฒนาแก่สถาบันอุดมศึกษา 
 
ระบบและกลไก  
ระบบ หมายถึง ขั้นตอนการปฏิบัติงานที่มีการก าหนดอย่างชัดเจนว่าต้องท าอะไรบ้างเพ่ือให้ได้ผลออกมาตามที่
ต้องการ ขั้นตอนการปฏิบัติงานจะต้องปรากฏให้ทราบโดยทั่วกันไม่ ว่าจะอยู่ในรูปของเอกสารหรือสื่ อ
อิเล็กทรอนิกส์ หรือโดยวิธีการ อ่ืน ๆ องค์ประกอบของระบบ ประกอบด้วย ปัจจัยน าเข้า กระบวนการ ผลผลิต 
และข้อมูลป้อนกลับ ซึ่งมีความสัมพันธ์เชื่อมโยงกัน  
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กลไก หมายถึง สิ่งที่ท าให้ระบบมีการขับเคลื่อนหรือด าเนินอยู่ได้โดยมีการจัดสรรทรัพยากร มีการจัดองค์การ
หน่วยงาน หรือกลุ่มบุคคลเป็นผู้ด าเนินงาน  
 
สำขำวิชำที่สัมพันธ์กัน หมายถึง สาขาวิชาตามคุณวุฒิหรือต าแหน่งทางวิชาการที่สัมพันธ์กับศาสตร์ที่เปิดสอน
มิใช่สัมพันธ์กับรายวิชาที่เปิดสอนในหลักสูตร เช่น เป็นศาสตร์ในกลุ่มสาขาวิชา (Field of Education) 
เดียวกันตาม ISCED 2013 (คณะกรรมการการอุดมศึกษาในการประชุมครั้งที่  12/2554 เมื่อวันที่  17 
พฤศจิกายน 2554 หนังสือเวียนที่ ศธ 0506(2)/ว506 ลงวันที่ 22 ธันวาคม 2554) 
 
หน่วยงำนหรือองค์กำรระดับชำติ หมายถึง หน่วยงานภายนอกสถาบันระดับกรมหรือเทียบเท่าขึ้นไป (เช่น 
ระดับ จังหวัด) หรือรัฐวิสาหกิจ หรือองค์การมหาชน หรือบริษัทมหาชนที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ หรือ
องค์การกลาง ระดับชาติทั้งภาครัฐและเอกชน (เช่น สภาอุตสาหกรรม สภาหอการค้า สภาวิชาชีพ)  
 
หลักธรรมำภิบำล หมายถึง การปกครอง การบริหาร การจัดการ การควบคุม ดูแลกิจการต่างๆ ให้เป็นไปใน
ครรลองธรรม นอกจากนี้ ยังหมายถึงการบริหารจัดการที่ดีซึ่งสามารถน าไปใช้ได้ทั้งภาครัฐและเอกชน ธรรมที่
ใช้ในการบริหารงานนี้มีความหมายอย่างกว้างขวาง กล่าวคือ หาได้มีความหมายเพียงหลักธรรมทางศาสนา
เท่านั้น แต่รวมถึง ศีลธรรม คุณธรรม จริยธรรมและความถูกต้อง ชอบธรรมทั้งปวง ซึ่งวิญญูชนพึงมีและพึง
ประพฤติปฏิบัติ อาทิ ความโปร่งใสตรวจสอบได้ การปราศจากการแทรกแซงจากองค์การภายนอก เป็นต้น 
หลักธรรมาภิบาลของการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี (Good Governance) ที่เหมาะสมจะน ามาปรับใช้ใน
ภาครัฐมี 10 องค์ประกอบ ดังนี้2  
 1) หลักประสิทธิผล (Effectiveness) คือ ผลการปฏิบัติราชการที่บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมาย
ของแผนการปฏิบัติราชการตามที่ได้รับงบประมาณมาด าเนินการ รวมถึงสามารถเทียบเคียงกับส่วนราชการ
หรือหน่วยงาน ที่มีภารกิจคล้ายคลึงกันและมีผลการปฏิบัติงานในระดับชั้นน าของประเทศเพ่ือให้เกิดประโยชน์
สุขต่อประชาชน โดยการปฏิบัติราชการจะต้องมีทิศทางยุทธศาสตร์และเป้าประสงค์ที่ชัดเจน มีกระบวนการ
ปฏิบัติงานและระบบงานที่เป็นมาตรฐาน รวมถึงมีการติดตามประเมินผลและพัฒนา ปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง
และเป็นระบบ  
 2) หลักประสิทธิภาพ (Efficiency) คือ การบริหารราชการตามแนวทางการก ากับดูแลที่ดีที่มีการ
ออกแบบกระบวนการปฏิบัติงานโดยใช้เทคนิคและเครื่องมือการบริหารจัดการที่เหมาะสมให้องค์การสามารถ
ใช้ทรัพยากรทั้งด้านต้นทุน แรงงานและระยะเวลาให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อการพัฒนาขีดความสามารถในการ
ปฏิบัติราชการตามภารกิจเพ่ือตอบสนองความต้องการของประชาชนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม  
 3) หลักการตอบสนอง (Responsiveness) คือ การให้บริการที่สามารถด าเนินการได้ภายใน
ระยะเวลาที่ก าหนด และสร้างความเชื่อมั่น ความไว้วางใจ รวมถึงตอบสนองความคาดหวังหรือความต้องการ
ของประชาชนผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่มีความหลากหลายและมีความแตกต่าง  
 4) หลักภาระรับผิดชอบ (Accountability) คือ การแสดงความรับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่และ
ผลงานต่อเป้าหมายที่ก าหนดไว้ โดยความรับผิดชอบนั้นควรอยู่ในระดับที่สนองต่อความคาดหวังของสาธารณะ 
รวมทั้ง การแสดงถึงความส านึกในการรับผิดชอบต่อปัญหาสาธารณะ  
 5) หลักความโปร่งใส (Transparency) คือ กระบวนการเปิดเผยอย่างตรงไปตรงมา ชี้แจงได้เมื่อมีข้อ
สงสัยและสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารอันไม่ต้องห้ามตามกฎหมายได้อย่างเสรีโดยประชาชนสามารถรู้ทุก
ขั้นตอนในการด าเนินกิจกรรมหรือกระบวนการต่างๆ และสามารถตรวจสอบได้ 
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 6) หลักการมีส่วนร่วม (Participation) คือ กระบวนการที่ข้าราชการ ประชาชนและผู้มีส่วนได้ส่วน
เสียทุกกลุ่มมีโอกาสได้เข้าร่วมในการรับรู้ เรียนรู้ ท าความเข้าใจ ร่วมแสดงทัศนะ ร่วมเสนอปัญหาหรือประเด็น
ที่ ส าคัญที่ เกี่ยวข้องร่วมคิดแนวทาง ร่วมการแก้ไขปัญหา ร่วมในกระบวนการตัดสินใจ และร่วม
กระบวนการพัฒนาในฐานะหุ้นส่วนการพัฒนา  
 7) หลักการกระจายอ านาจ (Decentralization) คือ การถ่ายโอนอ านาจการตัดสินใจ ทรัพยากร และ 
ภารกิจจากส่วนราชการส่วนกลางให้แก่หน่วยการปกครองอ่ืนๆ (ราชการบริหารส่วนท้องถิ่น) และภาค
ประชาชน ด าเนินการแทนโดยมีอิสระตามสมควร รวมถึงการมอบอ านาจและความรับผิดชอบในการตัดสินใจ
และการด าเนินการให้แก่บุคลากร โดยมุ่งเน้นการสร้างความพึงพอใจในการให้บริการต่อผู้รับบริการและผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสีย การปรับปรุง กระบวนการ และเพ่ิมผลิตภาพเพ่ือผลการด าเนินงานที่ดีของส่วนราชการ  
 8) หลักนิติธรรม (Rule of Law) คือ การใช้อ านาจของกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับในการบริหาร
ราชการด้วยความเป็นธรรม ไม่เลือกปฏิบัติ และค านึงถึงสิทธิเสรีภาพของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  
 9) หลักความเสมอภาค (Equity) คือ การได้รับการปฏิบัติและได้รับบริการอย่างเท่าเทียมกันโดยไม่มี
การแบ่งแยกด้าน ชายหรือหญิง ถิ่นก าเนิด เชื้อชาติ ภาษา เพศ อายุ ความพิการ สภาพทางกายหรือสุขภาพ 
สถานะของบุคคล ฐานะทางเศรษฐกิจและสังคม ความเชื่อทางศาสนา การศึกษา การฝึกอบรม และอ่ืนๆ  
 10) หลักมุ่งเน้นฉันทามติ (Consensus Oriented) คือ การหาข้อตกลงทั่วไปภายในกลุ่มผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียที่เกี่ยวข้อง ซึ่งเป็นข้อตกลงที่เกิดจากการใช้กระบวนการเพ่ือหาข้อคิดเห็นจากกลุ่มบุคคลที่ได้รับ
ประโยชน์และเสียประโยชน์ โดยเฉพาะกลุ่มที่ได้รับผลกระทบโดยตรงซึ่งต้องไม่มีข้อคัดค้านที่ยุติไม่ได้ใน
ประเด็นที่ส าคัญ โดยฉันทามติไม่จ าเป็นต้องหมายความว่าเป็นความเห็นพ้องโดยเอกฉันท์ 
 
แหล่งเรียนรู้ทำงศิลปวัฒนธรรมและควำมเป็นไทย หมายถึง สถานที่หรือศูนย์รวมความรู้ บุคคล สิ่งมีชีวิต
และไม่มีชีวิต ที่ให้เข้าไปศึกษาหาความรู้ ความเข้าใจ ด้านศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทย แหล่งเรียนรู้
อาจจะอยู่ในห้องเรียนหรือนอกห้องเรียน 
 
องค์ควำมรู้ หมายถึง ความรู้ที่เกิดขึ้นต่อเรื่องใดเรื่องหนึ่ง ซึ่งอาจเกิดขึ้นจากการถ่ายทอดจากประสบการณ์
หรือจากการวิเคราะห์และสังเคราะห์ข้อมูล โดยความรู้ที่เกิดขึ้นนั้นผู้รับสามารถน าไปใช้ได้โดยตรง หรือ
สามารถน ามาปรับใช้ได้ เพ่ือให้เหมาะกับสถานการณ์หรืองานที่กระท าอยู่ และสามารถน าไปใช้ในลักษณะ   
ต่าง ๆ ได ้
 
อำจำรย์ หมายถึง คณาจารย์ ซึ่งจะมีต าแหน่งทางวิชาการที่ประกอบด้วย อาจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์รอง
ศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ 
 
อำจำรย์ประจ ำ หมายถึง บุคลากรในสถาบันอุดมศึกษาที่มีหน้าที่หลักทางด้านการสอนและการวิจัย และ
ปฏิบัติหน้าที่เต็มเวลาตามภาระงานที่รับผิดชอบในหลักสูตรที่เปิดสอน (มิใช่เต็มเวลาตามเวลาท าการ) 
(ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง แนวทางการบริหารเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 
2548)  
 ส าหรับอาจารย์ที่สถาบันจ้างเข้ามาเป็นอาจารย์ประจ าด้วยเงินรายได้หน่วยงานจะต้องมีสัญญาจ้างที่มี
การระบุระยะเวลาการจ้างอย่างชัดเจนและไม่น้อยกว่า 9 เดือน ในสัญญาจ้างจะต้องระบุหน้าที่ ภาระงานให้
ชัดเจนไม่น้อยกว่าหน้าที่ของอาจารย์ประจ าตามที่ก าหนดตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง แนวทางการ
บริหารเกณฑม์าตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2548 
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 การนับจ านวนอาจารย์ประจ าและนักวิจัย ให้นับระยะเวลาการท างานส าหรับอาจารย์ที่บรรจุใหม่ในปี
ที่ประเมิน  ดังนี้ 
 9-12 เดือน คิดเป็น 1 คน 
 6 เดือนขึ้นไปแต่ไม่ถึง 9 เดือน  คิดเป็น 0.5 คน 
 น้อยกว่า 6 เดือน  ไม่สามารถน ามานับได ้
 
อำจำรย์ประจ ำหลักสูตร หมายถึง อาจารย์ประจ าเต็มเวลาที่มีภาระหน้าที่ในการบริหารหลักสูตรและจัดการ
เรียนการสอน โดยวางแผน ติดตาม ทบทวนการด าเนินงานหลักสูตร และปฏิบัติงานประจ าหลักสูตรนั้นตลอด
ระยะเวลาที่จัดการศึกษาตามหลักสูตรนั้น มีคุณวุฒิตรงหรือสัมพันธ์กับสาขาวิชาที่เปิดสอนไม่น้อยกว่า 5 คน 
และทุกคนเป็นอาจารย์ประจ าเกินกว่า 1 หลักสูตรในเวลาเดียวกันไม่ได้  ยกเว้นอาจารย์ประจ าหลักสูตรระดับ
ปริญญาโทและปริญญาเอกในสาขาวิชาเดียวกันได้ หรือเป็นอาจารย์ประจ าหลักสูตรในหลักสูตรพหุวิทยาการ
ได้อีก 1 หลักสูตรโดยต้องเป็นหลักสูตรที่ตรงหรือสัมพันธ์กับหลักสูตรที่ได้ประจ าอยู่แล้ว (คณะกรรมการการ
อุดมศึกษาในการประชุมครั้งที่ 2/2549 วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2549)ทั้งนี้ กรณีบัณฑิตศึกษาอนุโลมให้เป็น
อาจารย์ประจ าหลักสูตรได้มากที่สุดเพียง 2 หลักสูตรเท่านั้น หากมีการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
ขอให้น าเสนอโดยด าเนินเช่นเดียวกับการน าเสนอหลักสูตรปรับปรุงเล็กน้อย โดยน าเสนอต่อสภามหาวิทยาลัย
เพ่ือพิจารณาอนุมัติหรือให้ความเห็นชอบ และเสนอให้คณะกรรมการการอุดมศึกษารับทราบตามแบบฟอร์ม 
สมอ.08 ภายใน 30 วัน 
 ทั้งนี้ อาจารย์ประจ าหลักสูตรที่มีคุณวุฒิในสาขาที่ตรงหรือสัมพันธ์กับสาขาวิชาที่เปิดสอน ให้พิจารณา
ว่า 
 - คุณ วุฒิ ตรงหรือสัม พันธ์กับสาขาของหลั กสู ตรนั้ นหรือไม่  ตามการแบ่ งสาขาวิชาของ 
ISCED2013(UNESCO) 
 - กรณีมีต าแหน่งทางวิชาการให้พิจารณาจากผลงานทางวิชาการและประสบการณ์การท าวิจัยด้วย 
นิยำมตำมเกณฑ์มำตรฐำนหลักสูตร ฉบับ พ.ศ.2558 
อำจำรย์ประจ ำ หมายถึง บุคคลที่ด ารงต าแหน่งอาจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์รองศาสตราจารย์ และ
ศาสตราจารย์ ในสถาบันอุดมศึกษาที่เปิดสอนหลักสูตรนั้น ที่มีหน้าที่รับผิดชอบตามพันธกิจของการอุดมศึกษา 
และปฏิบัติหน้าที่เต็มเวลา 
 
อำจำรย์ประจ ำหลักสูตร หมายถึง อาจารย์ประจ าที่มีคุณวุฒิตรงหรือสัมพันธ์กับสาขาวิชาของหลักสูตรที่เปิด
สอน ซึ่งมีหน้าที่สอนและค้นคว้าวิจัยในสาขาวิชาดังกล่าว ทั้งนี้ สามารถเป็นอาจารย์ประจ าหลักสูตรหลาย
หลักสูตรได้ในเวลาเดียวกัน แต่ต้องเป็นหลักสูตรที่อาจารย์ผู้นั้นมีคุณวุฒิตรงหรือสัมพันธ์กับสาขาวิชาของ
หลักสูตร 
 
อำจำรย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร หมายถึง อาจารย์ประจ าหลักสูตรที่มีภาระหน้าที่ในการบริหารและพัฒนา
หลักสูตรและการเรียนการสอน ตั้งแต่การวางแผน การควบคุมคุณภาพ การติดตามประเมินผลและการพัฒนา
หลักสูตร อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรต้องอยู่ประจ าหลักสูตรนั้นตลอดระยะเวลาที่จัดการศึกษา โดยจะเป็น
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรเกินกว่า 1 หลักสูตรในเวลาเดียวกันไม่ได้ ยกเว้น พหุวิทยาการหรือสหวิทยาการ
ให้เป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรได้อีกหนึ่งหลักสูตร และเป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรสามารถซ้ าได้
เกิน 2 คน 
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อำจำรย์พิเศษ หมายถงึ ผู้สอนที่ไม่ใช่อาจารย์ประจ า 
 
ทั้งนี้ หากหลักสูตรใดใช้ค าพิจารณาตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับ
ปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2558 นิยามอาจารย์ประจ าหลักสูตรในตัวบ่งชี้การประกันคุณภาพ
ภายในระดับหลักสูตรจะหมายถึงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรตามความหมายที่ปรากฏในประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2558 
อำเซียน หมายถึง สมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (Association of South East Asian 
Nations) มี  10  ประเทศ ได้แก่ บรูไน กัมพูชา อินโดนีเซีย สปป.ลาว มาเลเซีย พม่า ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ ไทย 
และเวียดนาม 
 
IC3 (Digital Literacy Certificate) หมายถึง การประเมินทักษะด้านการใช้ Digital Literacy โดยใช้
มาตรฐานระดับสากลที่รับรองความรู้ความสามารถในการใช้งานทักษะด้านฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ โปรแกรม
ส าเร็จรูป อินเทอร์เน็ต และการจัดการระบบโครงข่ายระดับพ้ืนฐาน 
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บทที่ 4 
ระบบกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำภำยใน ระดับหลักสูตร 

 
การผลิตบัณฑิตเพ่ือให้บัณฑิตมีคุณลักษณะพึงประสงค์และเป็นบัณฑิตที่มีคุณภาพ การด าเนินงาน

และการบริหารงานระดับหลักสูตรถือว่าส าคัญที่สุด จึงควรมีระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน  
ระดับหลักสูตร ซึ่งมีหลักการดังต่อไปนี้ 

1. การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร เป็นการประกันคุณภาพการจัดการศึกษาว่า
หลักสูตรได้ด าเนินการเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษาและเกณฑ์มาตรฐานอ่ืนๆ 
ที่เกี่ยวข้อง โดยให้พิจารณาองค์ประกอบที่ส าคัญ ได้แก่ การก ากับมาตรฐานบัณฑิต นักศึกษา อาจารย์ 
หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน และสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ เพ่ือให้สามารถผลิตบัณฑิตให้มี
คุณภาพ 

2. การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ให้เชื่อมโยงกับตัวบ่งชี้การด าเนินการตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 เพ่ือประโยชน์ในการเผยแพร่หลักสูตรที่มี
คุณภาพและมาตรฐาน ซึ่ง สกอ. ได้ก าหนดแนวทางการเผยแพร่หลักสูตรไว้ในประกาศคณะกรรมการ  
การอุดมศึกษา เรื่อง แนวทางการปฏิบัติตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 

3. ตัวบ่งชี้การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร จะต้องรายงานข้อมูลพ้ืนฐานในส่วน
ที่เก่ียวข้องตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา และตัวบ่งชี้เชิงปริมาณในส่วนที่เกี่ยวข้องกับคุณวุฒิ 
ต าแหน่งทางวิชาการ และผลงานทางวิชาการของอาจารย์ ส าหรับตัวบ่งชี้เชิงคุณภาพที่เน้นกระบวนการ  
จะประเมินในลักษณะของพิชญพิจารณ์ (Peer Review) ซึ่งจะมีรายละเอียดของค าถามที่จะเป็นแนวทาง
ให้แก่ผู้ประเมินเพ่ือให้สามารถน าไปพิจารณาตามบริบทของสถาบันได้ และได้ก าหนดแนวทางในการให้
คะแนนในแต่ละระดับส าหรับผู้ประเมินและผู้รับการประเมินได้ใช้ในการพิจารณา  

4. สถาบันอุดมศึกษาสามารถจัดท าระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร  
โดยมีการด าเนินงานได้ตามมาตรฐานเทียบเคียงกับมาตรฐานของ สกอ. ทั้งนี้ ทุกระบบต้องได้รับการเห็นชอบ
จากคณะกรรมการการอุดมศึกษา (กกอ.) และให้มีการจัดส่งผลการประเมินพร้อมข้อมูลพ้ืนฐานให้กับ สกอ. 
เพ่ือเผยแพร่ต่อสาธารณะ ตัวอย่างการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ที่เทียบเคียงได้ เช่น 
ผลการประเมินหลักสูตรตามเกณฑ์AUN – QA ผลการประเมินหลักสูตรวิชาชีพที่ได้รับการรับรองจากองค์การ
วิชาชีพระดับนานาชาติ เช่น AACSB (ส าหรับหลักสูตรทางด้านบริหารธุรกิจ) ABET (ส าหรับหลักสูตรทาง 
ด้านวิศวกรรมศาสตร์) และหลักสูตรที่ได้รับการตรวจประเมินเป็นประจ าและผ่านการรับรองโดยสภาวิชาชีพ 
 

มหาวิทยาลัยราชภัฏ ได้ก าหนดเกณฑ์การประกันคุณภาพไว้ 2 รูปแบบ ได้แก่ เกณฑ์การประเมิน
คุณภาพการศึกษาภายใน ตามรูปแบบของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) พ.ศ. 2557 และ
เกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ตามรูปแบบของ AUN – QAโดยการเลือกระบบการประกัน
คุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตรให้อยู่ในดุลพินิจของแต่ละมหาวิทยาลัย  
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1. เกณฑ์กำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำภำยใน ตำมรูปแบบของส ำนักงำนคณะกรรมกำร 

กำรอุดมศึกษำ (สกอ.) พ.ศ. 2557 
 

ตารางที่ 4.1 กรอบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตรตามมาตรฐาน สกอ. 
องค์ประกอบ 

ในกำรประกันคุณภำพ
หลักสูตร 

ตัวบ่งชี้ 
อธิบำยกระบวนกำรหรือแสดง 

ผลกำรด ำเนินงำนในประเด็นที่เกี่ยวข้อง 

1. การก ากับมาตรฐาน 1.1 การบริหารจดัการหลักสูตรตาม
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรที่ก าหนด
โดย สกอ. 

ผลการบริหารจัดการหลักสตูรตามเกณฑม์าตรฐานหลักสูตร  
ฉบับ พ.ศ. 2548 
ปริญญาตรี เกณฑ์ 3 ข้อ 
บัณฑิตศึกษา เกณฑ์ 11 ข้อ 

 ผลการบริหารจัดการหลักสตูรตามเกณฑม์าตรฐานหลักสูตร  
ฉบับ พ.ศ. 2558 
ปริญญาตรี เกณฑ์ 5 ข้อ 
บัณฑิตศึกษา เกณฑ์ 10 ข้อ 

2. บัณฑิต 2.1 คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาต ิ

ผลประเมินคุณ ภาพบัณฑิ ตตามกรอบมาตรฐานคุณ วุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ  
(โดยผู้ใช้บัณฑิต/ผู้มสี่วนได้ส่วนเสยี) 

2.2 การได้งานท าหรือผลงานวิจัยของ
ผู้ส าเร็จการศึกษา 

- ผลบณัฑิตปริญญาตรีที่ได้งานท าหรือประกอบอาชีพอิสระ  
- ผลงานของนักศึกษาปริญญาโท/เอกที่ตีพิมพ์หรือเผยแพร ่

3. นักศึกษา 3.1การรับนักศึกษา  - การรับนักศึกษา 
- การเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา 

3.2 การส่งเสรมิและพัฒนานักศึกษา - การควบคุมการดูแลการให้ค าปรึกษาวิชาการและแนะแนวแก่
นักศึกษาในระดับปริญญาตร ี

- การควบคุมระบบการดูแลการให้ค าปรึกษาวิทยานิพนธ์ และ
การค้นคว้าอิสระในระดับบณัฑิตศกึษา 

- การพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและการเสริมสร้างทักษะ 
การเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 

3.3 ผลที่เกิดกับนักศึกษา - อัตราการคงอยู่ของนักศึกษา  
- อัตราการส าเร็จการศึกษา 
- ความพึงพอใจและผลการจดัการขอ้ร้องเรียนของนักศึกษา 

4. อาจารย ์
 

4.1 การบริหารและพัฒนาอาจารย์ - การรับและแต่งตั้งอาจารยผ์ู้รับผิดชอบหลักสูตร 
- การบริหารอาจารย ์
- การส่งเสริมและพัฒนาอาจารย ์

4.2 คุณภาพอาจารย ์ - ร้อยละอาจารยผ์ู้รับผิดชอบหลักสตูรที่มีคณุวุฒิปรญิญาเอก 
- ร้อยละอาจารยผ์ู้รับผิดชอบหลักสตูรที่มีต าแหน่งทางวิชาการ 
- ผลงานทางวิชาการของอาจารย ์
- จ านวนบทความของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรปริญญา

เอกที่ได้รับการอ้างอิงในฐานข้อมูล TCI และ Scopus ต่อ
จ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตร 

4.3 ผลที่เกิดกับอาจารย ์ - อัตราการคงอยู่ของอาจารย ์
- ความพึงพอใจของอาจารย์ 
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องค์ประกอบ 
ในกำรประกันคุณภำพ

หลักสูตร 
ตัวบ่งชี้ 

อธิบำยกระบวนกำรหรือแสดง 
ผลกำรด ำเนินงำนในประเด็นที่เกี่ยวข้อง 

5. หลักสูตร 
การเรยีนการสอน  
การประเมินผู้เรยีน 

5.1 สาระของรายวิชาในหลักสูตร - หลักคิดในการออกแบบหลักสูตร ข้อมูลที่ใช้ในการพัฒนา
หลักสูตรและวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 

- การปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมัยตามความก้าวหน้าในศาสตร์
สาขานั้นๆ 

- การพิจารณาอนุมัติหัวข้อวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระใน
ระดับบัณฑิตศึกษา 

5.2 การวางระบบผูส้อนและ
กระบวนการจดัการเรียนการสอน 

- การพิจารณาก าหนดผูส้อน 
- การก ากับ ติดตาม และตรวจสอบการจัดท า มคอ.3 และ 

มอค.4 
- การแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ

ในระดับบัณฑิตศึกษา 
- การก ากับกระบวนการเรียนการสอน 
- การจั ดการเรี ยนการสอนที่ มี ก ารฝึ กปฏิ บั ติ ในระดั บ 

ปริญญาตรี 
- การบูรณาการพันธกิจต่างๆ กับการเรียนการสอนในระดับ

ปริญญาตรี 
- การช่วยเหลือ ก ากับ ติดตามในการท าวิทยานิพนธ์และ 

การค้นคว้าอิสระและการตีพิมพ์ผลงานในระดับบัณฑิตศึกษา 
5.3 การประเมินผู้เรียน - การประเมินผลการเรยีนรู้ตามกรอบมาตรฐานคณุวุฒิ 

- การตรวจสอบการประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษา 
- การก ากับการประเมินการจัดกระบวนการเรียนการสอนและ

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

บัณฑิตศึกษา 
5.4 ผลการด าเนินงานหลักสูตรตาม

กรอบมาตรฐานคุณ วุฒิ  ระดั บ 
อุดมศึกษาแห่งชาติ 

- ผลการด าเนินงานตามตัวบ่งช้ีตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ 
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 

6. สิ่ งสนั บ สนุ น ก าร
เรียนรู้ 

6.1 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู ้ - ระบบการด าเนินงานของภาควิชา/คณะ/สถาบัน โดยมีส่วน
ร่วมของอาจารย์ประจ าหลักสูตรเพื่อให้มีสิ่ งสนับสนุน 
การเรียนรู้ 

- จ านวนสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ที่เพียงพอและเหมาะสมต่อการ
จัดการเรียนการสอน 

- กระบวนการปรับปรุงตามผลการประเมินความพึงพอใจของ
นักศึกษาและอาจารย์ต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
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องค์ประกอบที่ 1  กำรก ำกับมำตรฐำน 
 

คณะกรรมการการอุดมศึกษามีหน้าที่หลักส าคัญประการหนึ่งคือการพิจารณาเสนอนโยบาย 
แผนพัฒนา และมาตรฐานการอุดมศึกษาที่สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติและ 
แผนการศึกษาแห่งชาติ โดยค านึงถึงความเป็นอิสระและความเป็นเลิศทางวิชาการของสถานศึกษา 
ระดับอุดมศึกษา โดยได้จัดท ามาตรฐานการอุดมศึกษาและเกณฑ์มาตรฐานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เพ่ือส่งเสริมให้
สถาบันอุดมศึกษาได้พัฒนาด้านวิชาการและวิชาชีพ รวมทั้งการพัฒนาคุณภาพและยกระดับมาตรฐานใน 
การจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาให้มีความทัดเทียมกัน และได้ประกาศใช้เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับต่างๆ 
มาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งปัจจุบันได้มีประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับต่างๆ  
พ.ศ. 2548 และ พ.ศ. 2558 เพ่ือประโยชน์ในการรักษามาตรฐานวิชาการและวิชาชีพ เป็นส่วนหนึ่งของเกณฑ์
การรับรองวิทยฐานะและมาตรฐานการศึกษา โดยสถาบันอุดมศึกษาที่เปิดด าเนินการหลักสูตรใหม่หรือ
หลักสูตรปรับปรุงล้วนใช้เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร พ.ศ. 2548 และ พ.ศ. 2558 เป็นหลักในการพัฒนา
หลักสูตรและด าเนินการให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรดังกล่าว 

ในการควบคุมก ากับมาตรฐาน จะพิจารณาจากการบริหารจัดการหลักสูตรทุกหลักสูตรให้เป็นไปตาม
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรที่ได้ประกาศใช้เมื่อ พ.ศ. 2548 และ พ.ศ. 2558 ตามที่ได้ประกาศใช้ในขณะนั้น 
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรที่ได้ประกาศใช้เมื่อ พ.ศ. 2548 และ พ.ศ. 2558 รวมทั้งกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 ตลอดระยะเวลาที่มีการจัดการเรียนการสอนในหลักสูตรดังกล่าว  
โดยหลักสูตรที่เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรที่ได้ประกาศใช้ตามเกณฑ์ 11 ข้อ ส าหรับหลักสูตรที่เป็นไป
ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรที่ได้ประกาศใช้เมื่อ พ.ศ. 2558 นั้น ในระดับปริญญาตรีจะพิจารณาตามเกณฑ์ 
5 ข้อ และหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาจะพิจารณาตามเกณฑ์ดังกล่าว 10 ข้อ โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
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ตัวบ่งชี้ท่ี 1.1 กำรบริหำรจัดกำรหลักสูตรตำมประกำศกระทรวงศึกษำธิกำร เรื่อง เกณฑ์มำตรฐำนหลักสูตรระดับปริญญำตรี และบัณฑิตศึกษำ พ.ศ. 2558 
1) หลักสูตรระดับปริญญาตรี 

เกณฑ์กำรประเมิน 
คุณลักษณะหลกัสูตร 

ประเภทวิชำกำร ประเภทวิชำชีพ/ปฏิบัติกำร 
1. จ านวนอาจารย์ผูร้ับผดิชอบ
หลักสตูร 

- ไม่น้อยกว่า 5 คน และ 
- เป็นอาจารย์ผูร้ับผิดชอบหลักสูตรเกินกว่า 1 หลักสตูรไมไ่ด้ และ 
- ประจ าหลักสูตรตลอดระยะเวลาที่จัดการศึกษาตามหลักสตูรนั้น 

2. คุณสมบตัิอาจารย์ผูร้ับผดิชอบ
หลักสตูร 

- คุณวุฒิระดับปริญญาโทหรือเทียบเท่า หรือด ารงต าแหน่งทาง
วิชาการไม่ต่ ากว่าผู้ช่วยศาสตราจารย์ ในสาขาที่ตรงหรือสมัพันธ์
กับสาขาวิชาที่เปิดสอน 
- มีผลงานทางวิชาการอย่างน้อย 1 รายการในรอบ 5 ปีย้อนหลัง 
ตามเกณฑ์ประกาศของ ก.พ.อ. 

- คุณวุฒิระดับปริญญาโทหรือเทียบเท่า หรือด ารงต าแหน่งทางวิชาการไม่ต่ ากว่า
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ในสาขาที่ตรงหรือสัมพันธ์กับสาขาวิชาที่เปิดสอน 
- มีผลงานทางวิชาการอย่างน้อย 1 รายการในรอบ 5 ปีย้อนหลัง 
- อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร จ านวน 2 ใน 5 คน ต้องมีประสบการณ์ ในด้าน
การปฏิบัติการ 

3. คุณสมบตัิอาจารย์ประจ า
หลักสตูร 

- คุณวุฒิระดับปริญญาโทหรือเทียบเท่า หรือด ารงต าแหน่งทางวิชาการไมต่่ ากว่าผู้ช่วยศาสตราจารย์ ในสาขาที่ตรงหรือสัมพันธ์กับสาขาวิชาที่เปิดสอน 
- มีผลงานทางวิชาการอย่างน้อย 1 รายการในรอบ 5 ปีย้อนหลัง 
- ไม่จ ากัดจ านวนและประจ าไดม้ากกว่าหนึ่งหลักสูตร 

4. คุณสมบตัิอาจารย์ผูส้อน อำจำรย์ประจ ำ 
- คุณวุฒิระดับปริญญาโทหรือเทียบเท่า หรือด ารงต าแหน่งทางวิชาการไมต่่ ากว่าผู้ช่วยศาสตราจารย์ ในสาขาวิชานั้น หรือสาขาวิชาที่สมัพันธ์กันหรือ
สาขาวิชาของรายวิชาที่เปิดสอน 
- หากเป็นอาจารยผ์ู้สอนก่อนเกณฑ์นี้ประกาศใช้ อนุโลมคุณวุฒิระดบัปริญญาตรไีด้ 
อำจำรย์พิเศษ 
- คุณวุฒิระดับปริญญาโท หรือคณุวุฒิปริญญาตรีหรือเทียบเท่า และ 
- มีประสบการณ์ท างานท่ีเกี่ยวข้องกับวิชาที่สอนไม่น้อยกว่า 6 ป ี
- ทั้งนี้ มีชั่วโมงสอนไม่เกินร้อยละ 50 ของรายวิชา โดยมีอาจารย์ประจ าเป็นผู้รับผิดชอบรายวิชานั้น 
 

10. การปรับปรุงหลักสูตรตามรอบ
ระยะเวลาที่ก าหนด 

- ต้องไม่เกิน 5 ปี ตามรอบระยะเวลาของหลักสตูร หรืออยา่งน้อยทุกๆ 5 ปี 

รวม เกณฑ์ 5 ข้อ เกณฑ์ 5 ข้อ 
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2) หลักสูตรระดับปริญญาโทและเอก 
เกณฑ์กำร
ประเมิน 

คุณลักษณะหลกัสูตร 
ประเภทวิชำกำร ประเภทวิชำชีพ/ปฏิบัติกำร 

1. จ านวน
อาจารย์
ผู้รับผิดชอบ
หลักสตูร 

- ไม่น้อยกว่า 3 คน และ 
- เป็นอาจารย์ผูร้ับผิดชอบหลักสูตรเกินกว่า 1 หลักสตูรไมไ่ด้ และ 
- ประจ าหลักสูตรตลอดระยะเวลาที่จัดการศึกษาตามหลักสตูรนั้น 

2. คุณสมบตัิ
อาจารย์
ผู้รับผิดชอบ
หลักสตูร 

- คุณวุฒิระดับปริญญาเอกหรือเทยีบเท่า หรือข้ันต่ าปริญญาโทหรือเทียบเท่า ที่มีต าแหน่งรอง
ศาสตราจารย์ขึ้นไป 
- มีผลงานทางวิชาการอย่างน้อย 3 รายการในรอบ 5 ปีย้อนหลัง โดยอย่างน้อย 1 รายการต้องเป็น
ผลงานวิจัย 

- คุณวุฒิระดับปริญญาเอกหรือเทยีบเท่า หรือข้ันต่ าปริญญาโทหรือ
เทียบเท่าท่ีมีต าแหน่งศาสตราจารย์ขึ้นไป 
- มีผลงานทางวิชาการอย่างน้อย 3 รายการในรอบ 5 ปีย้อนหลัง โดย
อย่างน้อย 1 รายการต้องเป็นผลงานวิจัย 

3. คุณสมบตัิ
อาจารย์ประจ า
หลักสตูร 

- คุณวุฒิขั้นต่ าปรญิญาโทหรือเทียบเท่า 
- มีผลงานทางวิชาการอย่างน้อย 3 รายการในรอบ 5 ปีย้อนหลัง โดยอย่างน้อย 1 รายการต้องเป็น
ผลงานวิจัย 

- คุณวุฒิขั้นต่ าปรญิญาเอกหรือเทยีบเท่า หรือข้ันต่ าปริญญาโท หรือ
เทียบเท่าท่ีมีต าแหน่งรองศาสตราจารย์ขึ้นไป 
- มีผลงานทางวิชาการอย่างน้อย 3 รายการในรอบ 5 ปีย้อนหลัง โดย
อย่างน้อย 1 รายการต้องเป็นผลงานวิจัย 

4. คุณสมบตัิ
อาจารยผ์ู้สอน 

อำจำรย์ประจ ำ 
- คุณวุฒิระดับปริญญาโทหรือเทียบเท่า ในสาขาวิชานั้น หรือสาขาวชิาที่สัมพันธ์กัน หรือสาขาวิชาของ
รายวิชาที่สอน 
- ต้องมีประสบการณด์้านการสอนและมผีลงานทางวิชาการอย่างน้อย 1 รายการในรอบ 5 ปีย้อนหลัง 
อำจำรย์พิเศษ 
- คุณวุฒิระดับปริญญาโท หรือเทยีบเท่าในสาขาวิชานั้น หรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน หรือสาขาวิชาของ
รายวิชาที่สอน 
- มีประสบการณ์ท างานท่ีเกี่ยวข้องกับวิชาที่สอนและมีผลงานทางวิชาการอย่างน้อย 1 รายการในรอบ 5 
ปีย้อนหลัง 
- ทั้งนี้ มีชั่วโมงสอนไม่เกินร้อยละ 50 ของรายวิชา โดยมีอาจารย์ประจ าเป็นผู้รับผิดชอบรายวิชานั้น 
 

อำจำรย์ประจ ำ 
- คุณวุฒิระดับปริญญาเอกหรือเทยีบเท่า หรือข้ันต่ าปริญญาโทหรือ
เทียบเท่าท่ีมีต าแหน่งรองศาสตราจารย์ในสาขาวิชานั้น หรือสาขาวิชาที่
สัมพันธ์กัน หรือสาขาวิชาของรายวิชาที่สอน 
- ต้องมีประสบการณด์้านการสอนและมผีลงานทางวิชาการอย่างน้อย 1 
รายการในรอบ 5 ปีย้อนหลัง 
อำจำรย์พิเศษ 
- คุณวุฒิระดับปริญญาเอกหรือเทยีบเท่า หรือข้ันต่ าปริญญาโทหรือ
เทียบเท่า 
- มีประสบการณ์ท างานท่ีเกี่ยวข้องกับวิชาที่สอนและมีผลงานทางวิชาการ 
อย่างน้อย 1 รายการในรอบ 5 ปีย้อนหลัง 
- ทั้งนี้ มีชั่วโมงสอนไม่เกินร้อยละ 50 ของรายวิชา โดยมีอาจารย์ประจ า
เป็นผู้รับผิดชอบรายวิชานั้น 
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เกณฑ์กำร
ประเมิน 

คุณลักษณะหลกัสูตร 
ประเภทวิชำกำร ประเภทวิชำชีพ/ปฏิบัติกำร 

5. คุณสมบตัิ
ของอาจารย์ที่
ปรึกษา
วิทยานิพนธ์
หลักและ
อาจารย์ที่
ปรึกษาการ
ค้นคว้าอิสระ 

- เป็นอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า หรือขั้นต่ าปริญญาโทหรือเทียบเท่า
และด ารงต าแหน่งทางวิชาการไม่ต่ ากว่ารองศาสตราจารย์ในสาขาวิชานั้น หรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน 
และ 
- มีผลงานทางวิชาการอย่างน้อย 3 รายการในรอบ 5 ปีย้อนหลัง โดยอย่างน้อย 1 รายการต้องเป็น
ผลงานวิจัย 

- เป็นอาจารย์ประจ าหลักสตูรที่มคีุณวุฒิปรญิญาเอกหรือเทียบเท่า หรือ
ขั้นต่ าปริญญาโท หรือเทียบเท่าและด ารงต าแหน่งทางวิชาการไมต่่ ากว่า 
รองศาสตราจารย์ในสาขาวิชานั้น หรือสาขาวิชาที่สมัพันธ์กัน 
- มีผลงานทางวิชาการอย่างน้อย 3 รายการในรอบ 5 ปีย้อนหลัง โดย
อย่างน้อย 1 รายการต้องเป็นผลงานวิจัย 

6. คุณสมบตัิ
ของอาจารย์ที่
ปรึกษา
วิทยานิพนธ์ร่วม 
(ถ้ามี) 

อำจำรย์ประจ ำ 
- คุณวุฒิระดับปริญญาเอกหรือเทยีบเท่า หรือข้ันต่ าปริญญาโท หรือเทียบเท่าและด ารงต าแหน่งทางวิชาการไมต่่ ากว่ารองศาสตราจารยใ์นสาขาวิชานั้น หรือสาขาวิชาที่สมัพันธ์กัน 
- มีผลงานทางวิชาการอย่างน้อย 3 รายการในรอบ 5 ปีย้อนหลัง โดยอย่างน้อย 1 รายการต้องเป็นผลงานวิจัย 
ผู้ทรงคุณวุฒิภำยนอก 
- คุณวุฒิระดับปริญญาเอกหรือเทยีบเท่า 
- มีผลงานทางวิชาการที่ไดร้ับการตีพิมพ์เผยแพร่ในระดับชาติ ซึ่งตรงหรือสัมพันธ์กับหัวข้อวิทยานิพนธ์
หรือการค้นคว้าอิสระไม่น้อยกว่า 10 เรื่อง 
- หากไม่มีคณุวุฒิหรือประสบการณ์ตามที่ก าหนดจะต้องมีความรู้ ความเชี่ยวชาญและประสบการณส์งู
เป็นที่ยอมรับ ซึ่งตรงหรือสมัพันธ์กับหัวข้อวิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระ โดยผ่านความเห็นชอบของ
สภาสถาบันและแจ้ง กกอ. ทราบ 

ผู้ทรงคุณวุฒิภำยนอก 
- คุณวุฒิระดับปริญญาเอกหรือเทยีบเท่า 
- มีผลงานทางวิชาการที่ไดร้ับการตีพิมพ์เผยแพร่ในระดับนานาชาติ ซึ่งตรง
หรือสัมพันธ์กับหัวข้อวิทยานิพนธห์รือการค้นคว้าอิสระไม่น้อยกว่า 5 เรื่อง 
- หากไม่มีคณุวุฒิหรือประสบการณ์ตามที่ก าหนดจะต้องมีความรู้ ความ
เชี่ยวชาญและประสบการณ์สูงเปน็ท่ียอมรับ ซึ่งตรงหรือสัมพันธ์กับหัวข้อ
วิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระ โดยผ่านความเห็นชอบของสภาสถาบัน
และแจ้ง กกอ. ทราบ 

7. คุณสมบตัิ
ของอาจารย์
สอบ
วิทยานิพนธ ์

อำจำรย์ผู้สอบวิทยำนิพนธ์ ประกอบด้วย อาจารย์ประจ าหลักสูตร และผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอกไม่
น้อยกว่า 3 คน ประธานผู้สอบวิทยานิพนธ์ต้องไม่เป็นท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์หลักหรือที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ์ร่วม 
 
 
 

อำจำรย์ผู้สอบวิทยำนิพนธ์ ประกอบด้วย อาจารย์ประจ าหลักสูตร และ
ผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอกไม่น้อยกว่า 5 คน ประธานผู้สอบวิทยานพินธ์
ต้องเป็นผู้ทรงคณุวุฒิจากภายนอก 
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เกณฑ์กำร
ประเมิน 

คุณลักษณะหลกัสูตร 
ประเภทวิชำกำร ประเภทวิชำชีพ/ปฏิบัติกำร 

 อำจำรย์ประจ ำหลักสูตร 
- คุณวุฒิระดับปริญญาเอกหรือเทยีบเท่า หรือข้ันต่ าปริญญาโทหรือเทียบเท่าและด ารงต าแหน่งทาง
วิชาการไม่ต่ ากว่า 
รองศาสตราจารย์ในสาขาวิชานั้น หรือสาขาวิชาที่สมัพันธ์กัน 
- มีผลงานทางวิชาการอย่างน้อย 3 รายการในรอบ 5 ปีย้อนหลัง โดยอย่างน้อย 1 รายการต้องเป็น
ผลงานวิจัย 

อำจำรย์ประจ ำหลักสูตร 
- คุณวุฒิระดับปริญญาเอกหรือเทยีบเท่า หรือข้ันต่ าปริญญาโทหรือ
เทียบเท่าและด ารงต าแหน่งทางวิชาการไมต่่ ากว่ารองศาสตราจารยใ์น
สาขาวิชานั้น หรือสาขาวิชาที่สมัพนัธ์กัน 
- มีผลงานทางวิชาการอย่างน้อย 3 รายการในรอบ 5 ปีย้อนหลัง โดย
อย่างน้อย 1 รายการต้องเป็นผลงานวิจัย 

ผู้ทรงคุณวุฒิภำยนอก 
- คุณวุฒิระดับปริญญาเอกหรือเทยีบเท่า 
- มีผลงานทางวิชาการที่ไดร้ับการตีพิมพ์เผยแพร่ในระดับชาติ ซึง่ตรงหรือสัมพันธ์กับหัวข้อวิทยานิพนธ์
หรือการค้นคว้าอิสระไม่น้อยกว่า 10 เรื่อง 
- หากไม่มีคณุวุฒิหรือประสบการณ์ตามที่ก าหนดจะต้องมีความรู้ ความเชี่ยวชาญและประสบการณส์งู 
เป็นที่ยอมรับ ซึ่งตรงหรือสมัพันธ์กับหัวข้อวิทยานพินธ์หรือการค้นคว้าอิสระ โดยผ่านการเห็นชอบของ
สภาสถาบันและแจ้ง กกอ. ทราบ 

ผู้ทรงคุณวุฒิภำยนอก 
- คุณวุฒิระดับปริญญาเอกหรือเทยีบเท่า 
- มีผลงานทางวิชาการที่ไดร้ับการตีพิมพ์เผยแพร่ในระดับนานาชาติ ซึ่งตรง
หรือสัมพันธ์กับหัวข้อวิทยานิพนธห์รือการค้นคว้าอิสระไม่น้อยกว่า 5 เรื่อง 
- หากไม่มีคณุวุฒิหรือประสบการณ์ตามที่ก าหนดจะต้องมีความรู้ ความ
เชี่ยวชาญและประสบการณ์สูง เปน็ท่ียอมรับ ซึ่งตรงหรือสัมพันธ์กับหัวข้อ
วิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระ โดยผ่านการเห็นชอบของสภาสถาบัน
และแจ้ง กกอ. ทราบ 

8. การตีพิมพ์
เผยแพรผ่ลงาน
ของผู้ส าเรจ็
การศึกษา 

แผน ก1 
ต้องได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติที่มคีุณภาพตามประกาศ กกอ. 

แบบ 1  
ต้องได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติที่มี
คุณภาพตามประกาศของ กกอ. อย่างน้อย 2 เรื่อง 

แผน ก2 
ต้องได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติที่มคีุณภาพตามประกาศของ กกอ. 
หรือน าเสนอต่อที่ประชุมวิชาการ โดยบทความที่น าเสนอได้รับการตพีิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการ
ประชุมวิชาการ (Proceeding) 

แบบ 2  
ต้องได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติที่มี
คุณภาพตามประกาศของ กกอ. 

แผน ข  
รายงานการค้นควา้อิสระหรือส่วนหนึ่งของการค้นคว้าอิสระต้องไดร้บัการเผยแพร่ในลักษณะใดลักษณะ
หนึ่งที่สืบค้นได ้
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เกณฑ์กำร
ประเมิน 

คุณลักษณะหลกัสูตร 
ประเภทวิชำกำร ประเภทวิชำชีพ/ปฏิบัติกำร 

9. ภาระงาน
อาจารย์ที่
ปรึกษา
วิทยานิพนธ์
และการค้นคว้า
อิสระในระดับ
บัณฑิตศึกษา 

วิทยำนิพนธ์ - อาจารย์คุณวุฒิปริญญาเอก 1 คนต่อนักศึกษา 5 คน 
กำรค้นคว้ำอิสระ - อาจารย์คุณวุฒิปริญญาเอก 1 คนต่อนักศึกษา 15 คน 
 - หากอาจารย์คณุวุฒิปริญญาเอกและมตี าแหน่งทางวิชาการ หรือปริญญาโทและมีต าแหน่งทางวิชาการระดับรองศาสตราจารย์ขึ้นไป 1 คนต่อนักศึกษา 10 

คน 
 - หากเป็นท่ีปรึกษาท้ัง 2 ประเภทให้เทียบสัดส่วนนักศึกษาที่ท าวิทยานิพนธ์ 1 คนเทียบเท่ากับนักศึกษาท่ีค้นคว้าอิสระ  

3 คน 

10. การ
ปรับปรุง
หลักสตูรตาม
รอบระยะเวลา
ที่ก าหนด 

- ต้องไม่เกิน 5 ปี ตามรอบระยะเวลาของหลักสตูร หรืออยา่งน้อยทุกๆ 5 ปี 

รวม เกณฑ์ 10 ข้อ เกณฑ์ 5 ข้อ 
 
3) หลักสูตรระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต และประกาศนียบัตรบัณฑิตขั้นสูง 

เกณฑ์กำรประเมิน 
คุณลักษณะหลกัสูตร 

ประเภทวิชำกำร ประเภทวิชำชีพ/ปฏิบัติกำร 
1. จ านวนอาจารย์ผู้ รับผิ ดชอบ
หลักสูตร 

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

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

2. คุณสมบัติอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร 

- คุณวุฒิระดับปริญญาเอกหรือเทียบเท่า หรือขั้นต่ าปริญญาโทหรือ
เทียบเท่าท่ีมีต าแหน่งรองศาสตราจารย์ขึ้นไป 
- มีผลงานทางวิชาการอย่างน้อย 3 รายการในรอบ 5 ปีย้อนหลัง  
โดยอย่างน้อย 1 รายการต้องเป็นผลงานวิจัย 

- คุณวุฒิระดับปริญญาเอกหรือเทียบเท่า หรือข้ันต่ าปริญญาโทหรือเทียบเท่าที่
มีต าแหน่งศาสตราจารย์ขึ้นไป 
- มี ผล งานทางวิชาการอย่ างน้ อย  3 รายการในรอบ  5 ปี ย้ อนหลั ง  
โดยอย่างน้อย 1 รายการต้องเป็นผลงานวิจัย 

3. คุณสมบตัิอาจารย์ประจ า
หลักสตูร 

- คุณวุฒิระดับปริญญาโทหรือเทียบเท่า  
- มีผลงานทางวิชาการอย่างน้อย 3 รายการในรอบ 5 ปีย้อนหลัง  

- คุณวุฒิข้ันต่ าปริญญาเอกหรือเทียบเท่า หรือข้ันต่ าปริญญาโท หรือเทียบเท่า
ที่มีต าแหน่งรองศาสตราจารย์ขึ้นไป 
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เกณฑ์กำรประเมิน 
คุณลักษณะหลกัสูตร 

ประเภทวิชำกำร ประเภทวิชำชีพ/ปฏิบัติกำร 
โดยอย่างน้อย 1 รายการต้องเป็นผลงานวิจัย - มี ผล งานทางวิชาการอย่ างน้ อย  3 รายการในรอบ  5 ปี ย้ อนหลั ง  

โดยอย่างน้อย 1 รายการต้องเป็นผลงานวิจัย 
4. คุณสมบัติอาจารย์ผู้สอน อำจำรย์ประจ ำ 

- คุณวุฒิระดับปริญญาโทหรือเทียบเท่า หรือด ารงต าแหน่งทาง
วิชาการไม่ต่ ากว่าผู้ช่วยศาสตราจารย์ ในสาขาวิชานั้น หรือสาขาวิชาที่
สัมพันธ์กันหรือสาขาวิชาของรายวิชาที่เปิดสอน 
- หากเป็นอาจารย์ผู้สอนก่อนเกณฑ์นี้ประกาศใช้ อนุโลมคุณวุฒิระดับ
ปริญญาตรีได้ 
อำจำรย์พิเศษ 
- คุณวุฒิระดับปริญญาโท หรือคุณวุฒิปริญญาตรีหรือเทียบเท่า และ 
- มีประสบการณ์ท างานท่ีเกี่ยวข้องกับวิชาที่สอนไม่น้อยกว่า 6 ปี 
- ทั้งนี้ มี ช่ัวโมงสอนไม่เกินร้อยละ 50 ของรายวิชา โดยมีอาจารย์
ประจ าเป็นผู้รับผิดชอบรายวิชานั้น 

อำจำรย์ประจ ำ 
- คุณวุฒิระดับปริญญาเอกหรือเทียบเท่า หรือข้ันต่ าปริญญาโทหรือเทียบเท่าที่
มีต าแหน่งรองศาสตราจารย์ในสาขาวิชานั้น หรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กันหรือ
สาขาวิชาของรายวิชาที่เปิดสอน 
- ต้องมีประสบการณ์ด้านการสอนและมีผลงานทางวิชาการอย่างน้ อย  
1 รายการในรอบ 5 ปีย้อนหลัง 
อำจำรย์พิเศษ 
- คุณสมบัติระดับปริญญาเอกหรือเทียบเท่า หรือขั้นต่ าปริญญาโท หรือ
เทียบเท่า 
- มีประสบการณ์ท างานท่ีเกี่ยวข้องกับวิชาที่สอน ไม่น้อยกว่า 4 ปี 
- ทั้งนี้ มีช่ัวโมงสอนไม่เกินร้อยละ 50 ของรายวิชา โดยมีอาจารย์ประจ าเป็น
ผู้รับผิดชอบรายวิชานั้น 

10. การปรับปรุงหลักสูตรตามรอบ
ระยะเวลาที่ก าหนด 

- ต้องไม่เกิน 5 ปี ตามรอบระยะเวลาของหลักสูตร หรืออย่างน้อยทุกๆ 5 ป ี

รวม เกณฑ์ 5 ข้อ เกณฑ์ 5 ข้อ 

เกณฑ์การประเมินดังกล่าวเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร พ.ศ.2558 และกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2552 
ผลกำรประเมินตัวบ่งชี้ที่ 1.1 ก าหนดไว้เป็น “ผ่าน” และ “ไม่ผ่าน” หากไม่ผ่านเกณฑ์ข้อใดข้อหนึ่ง ถือว่า หลักสูตรไม่ได้มาตรฐาน และผลเป็น “ไม่ผ่าน”  
(คะแนนเป็น ศูนย์) 
หลักฐำนเอกสำรที่ต้องกำรนอกเหนือจำกเอกสำรประกอบแต่ละรำยตัวบ่งชี้ 
1. เอกสารหลักสูตรฉบับที่ สกอ. ประทับตรารับทราบ 
2. หนังสือน าที่ สกอ. แจ้งรับทราบหลักสูตร (ถ้ามี) 
3. กรณีหลักสูตรยังไม่ได้แจ้งการรับทราบ ให้มีหนังสือน าส่ง สกอ. หรือหนังสือส่งคืนจาก สกอ. และรายงานการประชุมสภาที่อนุมัติ/ให้ความเห็นชอบหลักสูตร 
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องค์ประกอบที่ 2  บัณฑิต 
 

พันธกิจที่ส าคัญที่สุดของสถาบันอุดมศึกษา คือ การผลิตบัณฑิต หรือการจัดกิจกรรมการเรียนการ
สอนให้ผู้เรียนมีความรู้ในวิชาการและวิชาชีพ มีคุณลักษณะตามหลักสูตรที่ก าหนด บัณฑิตระดับอุดมศึกษา
จะต้องเป็นผู้มีความรู้ มีคุณธรรมจริยธรรม มีความสามารถในการเรียนรู้และพัฒนาตนเอง สามารถประยุกต์ใช้
ความรู้เพ่ือการด ารงชีวิตในสังคมได้อย่างมีความสุขท้ังทางร่างกายและจิตใจ มีความส านึกและความรับผิดชอบ 
ในฐานะพลเมืองและพลโลก มีคุณลักษณะตามเอกลักษณ์และอัตลักษณ์ของสถาบันอุดมศึกษาส านักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษาในฐานะที่ เป็นหน่วยงานในการก ากับและส่งเส ริมการด าเนินงานของ
สถาบันอุดมศึกษา ได้จัดท ามาตรฐานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการผลิตบัณฑิต เช่น เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร 
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ เพ่ือมุ่งเน้นเป้าหมายการจัดการศึกษาที่ผลการเรียนรู้ของ
นักศึกษา ซึ่งเป็นการประกันคุณภาพบัณฑิตที่ได้รับคุณวุฒิแต่ละคุณวุฒิและสื่อสารให้สังคม ชุมชน รวมทั้ง
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่างๆ ได้เชื่อมั่นถึงคุณภาพของบัณฑิตที่ผลิตออกมาเป็นไปตามที่ก าหนดไว้ในผลลัพธ์  
การเรียนรู้ ในแต่ละหลักสูตรคุณภาพบัณฑิตในแต่ละหลักสูตรจะสะท้อนไปที่คุณภาพบัณฑิตตาม 
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ โดยพิจารณาจากผลลัพธ์การเรียนรู้ การมีงานท า และ
คุณภาพผลงานวิจัยของนักศึกษาและผู้ส าเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาในปีการศึกษานั้นๆ คุณภาพบัณฑิต 
จะพิจารณาได้จากตัวบ่งชี้ดังต่อไปนี้ 

 
ตัวบ่งชี้ที่  2.1 คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
ตัวบ่งชี้ที่  2.2 การได้งานท าหรือผลงานวิจัยของผู้ส าเร็จการศึกษา 
 - ร้อยละของบัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งานท าหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี 
 - ผลงานของนักศึกษาและผู้ ส า เร็จการศึกษาในระดับปริญญาโทที่ ได้ รับ 

 การตีพิมพ์หรือเผยแพร ่
 - ผลงานของนักศึกษาและผู้ส า เร็จการศึกษาในระดับปริญญาเอกที่ ได้ รับ 
 การตีพิมพ์หรือเผยแพร ่
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ตัวบ่งช้ีที่ 2.1 คุณภำพบัณฑิตตำมกรอบมำตรฐำนคุณวุฒิระดับอุดมศึกษำแห่งชำติ 
ชนิดของตัวบ่งช้ี ผลลัพธ์ 
 
ค ำอธิบำยตัวบ่งชี้ 

กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (Thai Qualifications Framework for Higher 
Education: TQF) ได้มีการก าหนดคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ตามที่หลักสูตรก าหนดไว้ใน มคอ.2  
ซึ่งครอบคลุมผลการเรียนรู้อย่างน้อย 5 ด้านคือ 1) ด้านคุณธรรมจริยธรรม 2) ด้านความรู้ 3) ด้านทักษะทาง
ปัญญา 4) ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ และ 5) ด้านทักษะการวิเคราะห์ 
เชิงตัวเลขการสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ตัวบ่งชี้นี้จะเป็นการประเมินคุณภาพบัณฑิตในมุมมอง
ของผู้ใช้บัณฑิต 
 
เกณฑ์กำรประเมิน 

ใช้ค่าเฉลี่ยของคะแนนประเมินบัณฑิต (คะแนนเต็ม 5) 
 
สูตรกำรค ำนวณ 
 

คะแนนท่ีได้ = 
ผลรวมของค่าคะแนนที่ได้จากการประเมินบัณฑติ 

จ านวนบัณฑติที่ไดร้ับการประเมินทั้งหมด 

 
ข้อมูลประกอบ 
 จ านวนบัณฑิตที่รับการประเมินจากผู้ใช้บัณฑิตจะต้องไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 ของจ านวนบัณฑิต 
ที่ส าเร็จการศึกษา 
 
หมำยเหตุ: 

- ในกรณีหลักสูตรปรับปรุงที่ยังไม่ครบรอบ สถาบันอุดมศึกษาต้องประเมินตัวบ่งช้ีที่2.1 ด้วย แม้ว่าหลักสูตรนั้นจะยัง
ไม่ครบรอบการปรับปรุงก็ตาม โดยน าผลการด าเนินงานของหลักสูตรในรอบท่ีผ่านมาใช้ประกอบการประเมิน 

- กรณีบัณฑิตที่มีอาชีพอิสระ ไม่ต้องเอามานับในการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต 
- ในกรณีบัณฑิตหลักสูตรนานาชาติ เป็นนักศึกษาต่างชาติประมาณ 90% การประเมินบัณฑิตอาจไม่ถึงร้อยละ 20 

เนื่องจากเดินทางกลับประเทศไปแล้ว สามารถอนุโลมให้ใช้บัณฑิตที่เป็นนักศึกษาชาวไทยเป็นฐานในการคิด เช่น  
มีนักศึกษาต่างชาติ 90 คน มีนักศึกษาไทย 10 คน ให้ประเมินโดยคิดจากนักศึกษาไทยจ านวน 10 คน เป็นฐานที่ 
100% 
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ตัวบ่งชี้ท่ี 2.2 (ปริญญำตรี) ร้อยละของบัณฑิตปริญญำตรีที่ได้งำนท ำหรือประกอบอำชีพอิสระภำยใน 1 ปี 
ชนิดของตัวบ่งช้ี ผลลัพธ์ 
 
ค ำอธิบำยตัวบ่งชี้ 

บัณฑิตปริญญาตรีที่ส าเร็จการศึกษาในหลักสูตรภาคปกติ ภาคพิเศษ และภาคนอกเวลา ในสาขานั้นๆ 
ที่ได้งานท าหรือมีกิจการของตนเองที่มีรายได้ประจ าภายในระยะเวลา 1 ปีนับจากวันที่ส าเร็จการศึกษา  
เมื่อเทียบกับบัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษาในปีการศึกษานั้น การนับการมีงานท านับกรณีการท างานสุจริต  
ทุกประเภทที่สามารถสร้างรายได้เข้ามาเป็นประจ าเพ่ือเลี้ยงชีพตนเองได้ การค านวณร้อยละของผู้มีงานท าของ
ผู้ส าเร็จการศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนในภาคพิเศษหรือภาคนอกเวลา ให้ค านวณเฉพาะผู้ที่เปลี่ยนงานใหม่หลัง
ส าเร็จการศึกษาเท่านั้น 
 
เกณฑ์กำรประเมิน 
 โดยการแปลงค่าร้อยละของบัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งานท าหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ป ี
เป็นคะแนนระหว่าง 0 - 5 ก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 100 
 
สูตรกำรค ำนวณ 
1. ค านวณร้อยละของบัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งานท าหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี ตามสูตร 
 

จ านวนบัณฑติปริญญาตรีที่ได้งานท าหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี 
X 100 

จ านวนบัณฑติที่ตอบแบบส ารวจทัง้หมด 

 
การค านวณค่าร้อยละนี้ไม่น าบัณฑิตที่ศึกษาต่อ เกณฑ์ทหาร อุปสมบท และบัณฑิตที่มีงานท าแล้วแต่ไม่ได้
เปลี่ยนงาน มาพิจารณา 
 
2. แปลงค่าร้อยละที่ค านวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 
 

คะแนนท่ีได้ = 
ค่าร้อยละของบัณฑิตปริญญาตรีทีไ่ด้งานท าหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี 

X 5 
100 

 
หมำยเหตุ : 

- จ านวนบัณฑิตที่ตอบแบบส ารวจจะต้องไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 ของจ านวนบัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษา 
- กรณีหลักสูตรใหม่ไม่ต้องประเมินตัวบ่งช้ีที่ 2.1 และ 2.2 เนื่องจากไม่มีผู้ส าเร็จการศึกษา ส าหรับหลักสูตรปรับปรุง

ที่มีนักศึกษาเรียนอยู่ ต้องประเมินตัวบ่งช้ีที่ 2.1 และ 2.2 ด้วย เนื่องจากมีผู้ส าเร็จการศึกษาแล้ว 



  
 

คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ประจ าปีการศึกษา 2563  
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร าไพพรรณี 41 

 
ตัวบ่งช้ีที่ 2.2 (ปริญญำโท) ผลงำนของนักศึกษำและผู้ส ำเร็จกำรศึกษำในระดับปริญญำโทที่ได้รับ 

กำรตีพิมพ์หรือเผยแพร่ 
ชนิดของตัวบ่งช้ี ผลลัพธ์ 
 
ค ำอธิบำยตัวบ่งชี้ 

การศึกษาในระดับปริญญาโทจะต้องมีการค้นคว้า คิดอย่างเป็นระบบ วิจัยเพ่ือหาค าตอบที่มี  
ความน่าเชื่อถือ ผู้ส าเร็จการศึกษาจะต้องประมวลความรู้เพ่ือจัดท าผลงานที่แสดงถึงความสามารถในการใช้
ความรู้อย่างเป็นระบบและสามารถน าไปเผยแพร่ให้เป็นประโยชน์ต่อสาธารณะ ตัวบ่งชี้นี้จะเป็นการประเมิน
คุณภาพของผลงานของผู้ส าเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโท 
 
เกณฑ์กำรประเมิน 

โดยการแปลงค่าร้อยละของผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานที่ตีพิมพ์เผยแพร่ต่อผู้ส าเร็จการศึกษาเป็น
คะแนนระหว่าง 0 - 5 ก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 40 ขึ้นไป 
 
สูตรกำรค ำนวณ 
1. ค านวณร้อยละของผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานที่ตีพิมพ์เผยแพร่ต่อผู้ส าเร็จการศึกษา ตามสูตร 
 

ผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานท่ีตพีิมพ์หรือเผยแพร่ของนักศึกษาและผู้ส าเรจ็การศึกษาระดับปริญญาโท 
X 100 

จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปรญิญาโททั้งหมด 
 
2. แปลงค่าร้อยละท่ีค านวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 
 

คะแนนท่ีได้ = 
ร้อยละของผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานท่ีตีพิมพ์หรือเผยแพร่ต่อผู้ส าเร็จการศึกษา 

X 5 
40 

 
หมำยเหตุ : 

- การนับการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานของนักศึกษาและผู้ส าเร็จการศึกษา นับ ณ วันที่ได้รับการตีพิมพ์ผลงานในวารสาร
ระดับชาติหรือนานาชาติมิได้นับจากวันที่ได้รับการตอบรับ (Accepted) 
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ก ำหนดระดับคุณภำพผลงำนทำงวิชำกำร ดังนี้ 

ค่ำน้ ำหนัก ระดับคุณภำพ 
0.10 - บทความฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในลกัษณะใดลักษณะหนึ่ง 
0.20 - บทความฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ 
0.40 - บทความฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับนานาชาติหรือในวารสาร

ทางวิชาการที่ไม่อยู่ในฐานข้อมูลตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษาว่าด้วย
หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ. 2562 แต่สถาบัน
น าเสนอสภาสถาบันอนุมัติและจัดท าเป็นประกาศให้ทราบเป็นทางการทั่วไปและแจ้งให้ หน่วยงานต้นสังกัด 
ทราบภายใน 30 วันนับแต่วันท่ีออกประกาศ 

- ผลงานท่ีได้รับการจดอนสุิทธิบัตร 
0.60 - บทความที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมลู TCI กลุม่ที่ 2 
0.80 - บทความที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ไม่อยู่ในฐานข้อมูล ตามประกาศ ก.พ.อ.หรือระเบียบ

คณะกรรมการการอุดมศึกษาว่าด้วยหลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับการเผยแพร่ผลงาน
ทางวิชาการ พ.ศ. 2562แต่สถาบันน าเสนอสภาสถาบันอนุมัติและจัดท าเป็นประกาศให้ทราบเป็นทางการ
ทั่วไปและแจ้งให้ หน่วยงานต้นสังกัดทราบภายใน 30 วันนับแต่วันท่ีออกประกาศ (ซึ่งไม่อยู่ใน Beall's list) 
หรือตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 1 

1.00 - บทความที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ปรากฏในฐานข้อมูลระดับนานาชาติตามประกาศ 
ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษา ว่าด้วย หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการ
ส าหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ. 2562 

- ผลงานท่ีได้รับการจดสิทธิบัตร 
 

การส่งบทความเพ่ือพิจารณาคัดเลือกให้น าเสนอในการประชุมวิชาการต้องส่งเป็นฉบับสมบูรณ์  
(Full Paper) และเมื่อได้รับการตอบรับและตีพิมพ์แล้ว การตีพิมพ์ต้องตีพิมพ์เป็นฉบับสมบูรณ์ ซึ่งสามารถอยู่
ในรูปแบบเอกสาร หรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้ 
 

ก ำหนดระดับคุณภำพงำนสร้ำงสรรค์ดังนี้ 
ค่ำน้ ำหนัก ระดับคุณภำพ 

0.20 งานสร้างสรรค์ที่มีการเผยแพรสู่่สาธารณะในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง หรือผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์online 
0.40 งานสร้างสรรค์ทีไ่ด้รับการเผยแพรใ่นระดับสถาบัน 
0.60 งานสร้างสรรค์ทีไ่ด้รับการเผยแพรใ่นระดับชาต ิ
0.80 งานสร้างสรรค์ทีไ่ด้รับการเผยแพรใ่นระดับความร่วมมือระหว่างประเทศ 
1.00 งานสร้างสรรค์ทีไ่ด้รับการเผยแพรใ่นระดับภมูิภาคอาเซียน/นานาชาติ 

ผลงานสร้างสรรค์ทุกชิ้นต้องผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการที่มีองค์ประกอบไม่น้อยกว่า 3 คน 
โดยมีบุคคลภายนอกสถาบันร่วมพิจารณาด้วย 

 
หมำยเหตุ 

1. ผลงานวิจัยที่มีช่ือนักศึกษาและอาจารย์ร่วมกันและนับในตัวบ่งช้ีนี้แล้ว สามารถน าไปนับในตัวบ่งช้ีผลงานทาง
วิชาการของอาจารย์ 

2. ผลงานของนักศึกษาและผู้ส าเร็จการศึกษาให้นับผลงานทุกช้ินท่ีมีการตีพิมพ์เผยแพร่ในปีการประเมินนั้นๆ 
3. ในกรณีที่ไม่มีผู้ส าเร็จการศึกษาไม่พิจารณาตัวบ่งช้ีนี้ 
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ตัวบ่งช้ีที่ 2.2 (ปริญญำเอก) ผลงำนของนักศึกษำและผู้ส ำเร็จกำรศึกษำในระดับปริญญำเอกที่ได้รับ 
กำรตีพิมพ์หรือเผยแพร่ 

ชนิดของตัวบ่งช้ี ผลลัพธ์ 
 
ค ำอธิบำยตัวบ่งชี้ 

การศึกษาในระดับปริญญาเอกเป็นการศึกษาในระดับสูงจะต้องมีการค้นคว้า คิดอย่างเป็นระบบ วิจัย
เพ่ือหาประเด็นความรู้ใหม่ท่ีมีความน่าเชื่อถือ เป็นประโยชน์ ผู้ส าเร็จการศึกษาจะต้องประมวลความรู้เพ่ือจัดท า
ผลงานที่แสดงถึงความสามารถในการใช้ความรู้อย่างเป็นระบบและสามารถน าไปเผยแพร่ให้เป็นประโยชน์ต่อ
สาธารณะ ตัวบ่งชี้นี้จะเป็นการประเมินคุณภาพของผลงานของผู้ส าเร็จการศึกษาในระดับปริญญาเอก 
 
เกณฑ์กำรประเมิน 

โดยการแปลงค่าร้อยละของผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานที่ตีพิมพ์เผยแพร่ต่อผู้ส าเร็จการศึกษาเป็น
คะแนนระหว่าง 0 - 5 ก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 80 ขึ้นไป 
 
สูตรกำรค ำนวณ 
1. ค านวณร้อยละของผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานที่ตีพิมพ์เผยแพร่ต่อผู้ส าเร็จการศึกษา ตามสูตร 
 

ผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานท่ีตพีิมพ์หรือเผยแพร่ของนักศึกษาและผู้ส าเรจ็การศึกษาระดับปริญญาเอก 
X 100 

จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปรญิญาเอกท้ังหมด 
 
2. แปลงค่าร้อยละท่ีค านวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 
 

คะแนนท่ีได้ = 
ร้อยละของผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานท่ีตีพิมพ์หรือเผยแพร่ต่อผู้ส าเร็จการศึกษา 

X 5 
80 

 
หมำยเหตุ : 

- การนับการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานของนักศึกษาและผู้ส าเร็จการศึกษา นับ ณ วันที่ได้รับการตีพิมพ์ผลงานในวารสาร
ระดับชาติหรือนานาชาติมิได้นับจากวันที่ได้รับการตอบรับ (Accepted) 
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ก ำหนดระดับคุณภำพผลงำนทำงวิชำกำร ดังนี้ 

ค่ำน้ ำหนัก ระดับคุณภำพ 
0.20 - บทความฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ 
0.40 - บทความฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับนานาชาตหิรือในวารสารทาง

วิชาการระดับชาติที่ไม่อยู่ในฐานข้อมูลตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษาว่า
ด้วยหลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับการเผยแพรผ่ลงานทางวิชาการ พ.ศ. 2562 แต่
สถาบันน าเสนอสภาสถาบันอนุมตัแิละจัดท าเป็นประกาศให้ทราบเปน็การทั่วไป และแจ้งให้ หน่วยงาน 
ต้นสังกัดทราบภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ออกประกาศ 

- ผลงานท่ีได้รับการจดอนสุิทธิบัตร 
0.60 - บทความที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมลู TCIกลุม่ที่ 2 
0.80 - บทความที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่อยู่ในฐานข้อมูล ตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบ

คณะกรรมการการอดุมศึกษาว่าดว้ยหลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับการเผยแพรผ่ลงาน
ทางวิชาการ พ.ศ. 2562 แต่สถาบันน าเสนอสภาสถาบันอนุมัติและจดัท าเป็นประกาศให้ทราบเป็นการทั่วไป 
และแจ้งให้ หน่วยงานต้นสังกัดทราบภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ออกประกาศ (ซึ่งไม่อยู่ใน Beall’s list) หรือ
ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 1 

1.00 - บทความที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ปรากฏในฐานข้อมูลระดับนานาชาตติามประกาศ 
ก.พ.อ. หรือระเบยีบคณะกรรมการการอุดมศึกษาว่าด้วย หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการ
ส าหรับการเผยแพรผ่ลงานทางวิชาการ พ.ศ. 2562 

- ผลงานท่ีได้รับการจดสิทธิบัตร 
 
การส่งบทความเพ่ือพิจารณาคัดเลือกให้น าเสนอในการประชุมวิชาการต้องส่งเป็นฉบับสมบูรณ์  

(Full Paper) และเมื่อได้รับการตอบรับและตีพิมพ์แล้ว การตีพิมพ์ต้องตีพิมพ์เป็นฉบับสมบูรณ์ซึ่งสามารถอยู่
ในรูปแบบเอกสาร หรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้ 
 

ก ำหนดระดับคุณภำพงำนสร้ำงสรรค์ ดังนี้ 
ค่ำน้ ำหนัก ระดับคุณภำพ 

0.20 งานสร้างสรรค์ที่มีการเผยแพร่สู่สาธารณะในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง หรือผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ online 
0.40 งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับสถาบัน 
0.60 งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับชาติ 
0.80 งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับความร่วมมือระหว่างประเทศ 
1.00 งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับภูมิภาคอาเซียน/นานาชาติ 

ผลงานสร้างสรรค์ทุกชิ้นต้องผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการที่มีองค์ประกอบไม่น้อยกว่า 3 คน  
โดยมีบุคคลภายนอกสถาบันร่วมพิจารณาด้วย 
 
หมำยเหตุ 

1. ผลงานวิจัยที่มีช่ือนักศึกษาและอาจารย์ร่วมกันและนับในตัวบ่งช้ีนี้แล้ว สามารถน าไปนับในตัวบ่งช้ีผลงานทาง
วิชาการของอาจารย์ 

2. ผลงานของนักศึกษาและผู้ส าเร็จการศึกษาให้นับผลงานทุกช้ินท่ีมีการตีพิมพ์เผยแพร่ในปีการประเมินนั้นๆ 
3. ในกรณีที่ไม่มีผู้ส าเร็จการศึกษาไม่พิจารณาตัวบ่งช้ีนี้ 
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องค์ประกอบที่ 3  นักศึกษำ 
 

ความส าเร็จของการจัดการศึกษาขึ้นอยู่กับปัจจัยส าคัญปัจจัยหนึ่ง คือ นักศึกษา ระบบประกัน
คุณภาพนักศึกษา ต้องให้ความส าคัญกับการรับหรือคัดเลือกนักศึกษาเข้าศึกษาในหลักสูตร ซึ่งต้องเป็นระบบที่
สามารถคัดเลือกนักศึกษาที่มีคุณสมบัติและความพร้อมในการเรียนในหลักสูตรจนส าเร็จการศึกษา และ  
การส่งเสริมพัฒนานักศึกษาให้มีความพร้อมทางการเรียน และมีกิจกรรมการพัฒนาในรูปแบบต่างๆ เพ่ือให้
นักศึกษามีความรู้ความสามารถตามหลักสูตร มีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 และส าหรับหลักสูตรระดับ
บัณฑิตศึกษามีทักษะการวิจัยที่สามารถสร้างองค์ความรู้ได้ 

ทักษะที่จ าเป็นส าหรับการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ประกอบด้วย 4 กลุ่มหลัก ได้แก่ (1) กลุ่มวิชาหลัก 
(Core Subjects) (2) กลุ่มทักษะชีวิตและอาชีพ (Life and Career Skills) (3) กลุ่มทักษะการเรียนรู้และ
นวัตกรรม (Learning and Innovation Skills) และ (4) กลุ่ มทักษะสารสนเทศ สื่ อและเทคโนโลยี 
(Information, Media, and Technology Skills) 

ทักษะส าคัญที่คนส่วนใหญ่ให้ความส าคัญมาก คือ 
1) กลุ่มทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรม ได้แก่ (1) การคิดเชิงวิพากษ์และการแก้ปัญหา (Critical 

Thinking and Problem Solving) (2) น วัตกรรมและการสร้ างสรรค์  (Creativity and Innovation)  
(3) การสื่อสารและความร่วมมือกัน (Communication and Collaboration) 

2) กลุ่มทักษะสารสนเทศ สื่อ และเทคโนโลยี ( Information, Media and Technology Skills) 
ประกอบด้วย การรู้สารสนเทศ (Information Literacy) การรู้สื่อ (Media Literacy) และการรู้ ICT (ICT 
Literacy) 

3) กลุ่มทักษะชีวิตและอาชีพ (Life and Career Skills) ประกอบด้วยความสามารถในการปรับตัว
และยืดหยุ่น (Flexibility and Adaptability) ความคิดริเริ่มและการเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง ( Initiative and 
Self-Direction) ปฏิสัมพันธ์ทางสังคมและข้ามวัฒนธรรม (Social and Cross–Cultural Interaction)  
ความรับผิดชอบและความสามารถผลิตผลงาน (Accountability and Productivity) ความเป็นผู้น าและ
รับผิดชอบต่อสังคม (Leadership and Social Responsibility) 

 
การประกันคุณภาพหลักสูตรในองค์ประกอบด้านนักศึกษา เริ่มด าเนินการตั้งแต่ระบบการรับนักศึกษา 

การส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา และผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นกับนักศึกษาภายใต้กระบวนการด าเนินการดังกล่าว 
ให้พิจารณาจากตัวบ่งชี้ดังต่อไปนี้ 

ตัวบ่งชี้ที่  3.1 การรับนักศึกษา 
ตัวบ่งชี้ที่  3.2 การส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา 
ตัวบ่งชี้ที่  3.3 ผลที่เกิดกับนักศึกษา 
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ตัวบ่งชี้ท่ี 3.1 กำรรับนักศึกษำ 
ชนิดของตัวบ่งช้ี กระบวนการ 
 
ค ำอธิบำยตัวบ่งช้ี 

คุณสมบัติของนักศึกษาที่รับเข้าศึกษาในหลักสูตรเป็นปัจจัยพ้ืนฐานของความส าเร็จ แต่ละหลักสูตร  
จะมีแนวคิดปรัชญาในการออกแบบหลักสูตร ซึ่งจ าเป็นต้องมีการก าหนดคุณสมบัติของนักศึกษาที่สอดคล้อง
กับลักษณะธรรมชาติของหลักสูตร การก าหนดเกณฑ์ที่ใช้ในการคัดเลือกต้องมีความโปร่งใส ชัดเจน และ
สอดคล้องกับคุณสมบัติของนักศึกษาที่ก าหนดในหลักสูตร มีเครื่องมือที่ใช้ในการคัดเลือก ข้อมูล หรือวิธีการคัด
นักศึกษาให้ได้นักศึกษาที่มีความพร้อมทางปัญญา สุขภาพกายและจิต ความมุ่งมั่นที่จะเรียน และมีเวลาเรียน
เพียงพอ เพ่ือให้สามารถส าเร็จการศึกษาได้ตามระยะเวลาที่หลักสูตรก าหนด 

ในการรายงานการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้นี้ ให้อธิบายกระบวนการหรือแสดงผลการด าเนินงาน  
อย่างน้อยให้ครอบคลุมประเด็นต่อไปนี้ 

- การรับนักศึกษา 
- การเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา 
 
ในกำรประเมิน เพื่ อ ให้ ทรำบ ว่ำอยู่ ใน ระดั บคะแนนใด ให้ พิ จำรณ ำในภำพรวมของ 

ผลกำรด ำเนินงำนทั้งหมด ที่ท ำให้ได้นักศึกษำที่มีควำมพร้อมที่จะเรียนในหลักสูตร 
 

เกณฑ์กำรประเมิน 
0 1 2 3 4 5 

 ไม่มีระบบ 
 ไม่มีกลไก 
 ไม่มีแนวคิดใน

การก ากับ
ติดตามและ
ปรับปรุง 

 ไม่มีข้อมูล
หลักฐาน 

 มีระบบ มีกลไก 
 ไม่มีการน า

ระบบ กลไกไปสู่
การปฏิบัติ/
ด าเนินงาน 

 มีระบบ มีกลไก 
 มีการน าระบบ 

กลไกไปสู่การ
ปฏิบัติ/
ด าเนินงาน 

 มีการประเมิน
กระบวนการ 

 ไม่มีการ
ปรับปรุง/พัฒนา
กระบวนการ 

 มีระบบ มีกลไก 
 มีการน าระบบ 

กลไกไปสู่การ
ปฏิบัติ/ด าเนินงาน 

 มีการประเมิน
กระบวนการ 

 มีการปรับปรุง/
พัฒนา
กระบวนการจาก
ผลการประเมิน 

 มีระบบ มีกลไก 
 มีการน าระบบ กลไกไปสู่

การปฏิบัติ/ด าเนินงาน 
 มีการประเมิน

กระบวนการ 
 มีการปรับปรุง/พัฒนา

กระบวนการจากผล 
การประเมิน 

 มีผลจากการปรับปรุง
เห็นชัดเจนเป็นรูปธรรม 

 มีระบบ มีกลไก 
 มีการน าระบบกลไกไปสู่

การปฏิบัติ/ด าเนินงาน 
 มีการประเมินกระบวนการ 
 มีการปรับปรุง/พัฒนา

กระบวนการจากผลการ
ประเมิน 

 มีผลจากการปรับปรุงเห็น
ชัดเจนเป็นรูปธรรม 

 มีแนวทางปฏิบัติที่ดี โดยมี
หลักฐานเชิงประจักษย์ืนยัน 
และกรรมการผู้ตรวจ
ประเมินสามารถให้เหตุผล
อธิบายการเป็นแนวปฏิบัติ
ที่ดีได้ชัดเจน 
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ตัวบ่งชี้ท่ี 3.2 กำรส่งเสริมและพัฒนำนักศึกษำ 
ชนิดของตัวบ่งช้ี กระบวนการ 
 
ค ำอธิบำยตัวบ่งชี้ 

ในช่วงปีแรกของการศึกษา ต้องมีกลไกในการพัฒนาความรู้พ้ืนฐานหรือการเตรียมความพร้อมทาง  
การเรียนแก่นักศึกษา เพ่ือให้มีความสามารถในการเรียนรู้ระดับอุดมศึกษาได้อย่างมีความสุข อัตราการลาออก
กลางคันน้อย ในระหว่างการศึกษามีการจัดกิจกรรมการพัฒนาความรู้ความสามารถในรูปแบบต่างๆ ทั้ง
กิจกรรมในห้องเรียนและนอกห้องเรียน มีกิจกรรมเสริมสร้างความเป็นพลเมืองดีที่มีจิตส านึกสาธารณะ  
มีการวางระบบการดูแลให้ค าปรึกษาจากอาจารย์ที่ปรึกษาวิชาการ (ระดับปริญญาตรี โท เอก) ระบ บ 
การป้องกันหรือการบริหารจัดการความเสี่ยงของนักศึกษา เพ่ือให้สามารถส าเร็จการศึกษาได้ตามระยะเวลาที่
หลักสูตรก าหนด รวมทั้งการส่งเสริมการเผยแพร่ผลงานวิชาการของนักศึกษา การสร้างโอกาสการเรียนรู้ที่
ส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 ให้ได้มาตรฐานสากล 

ในการรายงานการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้นี้ ให้อธิบายกระบวนการหรือแสดงผลการด าเนินงาน  
อย่างน้อยให้ครอบคลุมประเด็นต่อไปนี้ 

- การควบคุมการดูแลการให้ค าปรึกษาวิชาการและแนะแนวแก่นักศึกษาปริญญาตรี 
- การควบคุมการดูแลการให้ค าปรึกษาวิทยานิพนธ์ แก่บัณฑิตศึกษา 
- การพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 
 
ในกำรประเมิน เพื่ อ ให้ ทรำบ ว่ำอยู่ ใน ระดั บคะแนนใด ให้พิ จำรณ ำในภำพรวมของ 

ผลกำรด ำเนินงำนทั้งหมด ที่ท ำให้นักศึกษำเรียนอย่ำงมีควำมสุขและมีทักษะที่จ ำเป็นต่อกำรประกอบอำชีพ
ในอนำคต 

 

เกณฑ์กำรประเมิน 
0 1 2 3 4 5 

 ไม่มีระบบ 
 ไม่มีกลไก 
 ไม่มีแนวคิด

ในการก ากับ
ติดตามและ
ปรับปรุง 

 ไม่มีข้อมูล
หลักฐาน 

 มีระบบ มีกลไก 
 ไม่มีการน า

ระบบ กลไก
ไปสู่การปฏิบัติ/
ด าเนินงาน 

 มีระบบ มีกลไก 
 มีการน าระบบ 

กลไกไปสู่การ
ปฏิบัติ/
ด าเนินงาน 

 มีการประเมิน
กระบวนการ 

 ไม่มีการปรับปรุง/
พัฒนา
กระบวนการ 

 มีระบบ มีกลไก 
 มีการน าระบบ 

กลไกไปสู่การ
ปฏิบัติ/
ด าเนินงาน 

 มีการประเมิน
กระบวนการ 

 มีการปรับปรุง/
พัฒนา
กระบวนการจาก
ผลการประเมิน 

 มีระบบ มีกลไก 
 มีการน าระบบ กลไกไปสู่

การปฏิบัติ/ด าเนินงาน 
 มีการประเมิน

กระบวนการ 
 มีการปรับปรุง/พัฒนา

กระบวนการจากผลการ
ประเมิน 

 มีผลจากการปรับปรุง
เห็นชัดเจนเป็นรูปธรรม 

 มีระบบ มีกลไก 
 มีการน าระบบกลไกไปสู่

การปฏิบัติ/ด าเนินงาน 
 มีการประเมินกระบวนการ 
 มีการปรับปรุง/พัฒนา

กระบวนการจากผลการ
ประเมิน 

 มีผลจากการปรับปรุงเห็น
ชัดเจนเป็นรูปธรรม 

 มีแนวทางปฏิบัติที่ดี โดยมี
หลักฐานเชิงประจักษย์ืนยัน 
และกรรมการผู้ตรวจ
ประเมินสามารถให้เหตุผล
อธิบายการเป็นแนวปฏิบัติ
ที่ดีได้ชัดเจน 
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ตัวบ่งชี้ท่ี 3.3  ผลที่เกิดกับนักศึกษำ 
ชนิดของตัวบ่งช้ี ผลลัพธ์ 
 
ค ำอธิบำยตัวบ่งชี้ 

ผลการประกันคุณภาพควรท าให้นักศึกษามีความพร้อมทางการเรียน มีอัตราการคงอยู่ของนักศึกษา
ในหลักสูตรสูง อัตราการส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตรสูง นักศึกษามีความพึงพอใจต่อหลักสูตร และผล  
การจัดการข้อร้องเรียนของนักศึกษา 

ในการรายงานการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้นี้ ให้อธิบายกระบวนการหรือแสดงผลการด าเนินงานใน
ประเด็นต่อไปนี้ 

- การคงอยู่ 
- การส าเร็จการศึกษา 
- ความพึงพอใจและผลการจัดการข้อร้องเรียนของนักศึกษา 

 
หมำยเหตุ : 

- การประเมินความพึงพอใจของนักศึกษา เป็นการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาต่อกระบวนที่ด าเนินการให้กับ
นักศึกษาตามกิจกรรมในตัวบ่งช้ีที3่.1 และ 3.2 

- อัตราการคงอยู่ของนักศึกษา คิดจากนักศึกษาที่เข้าในแต่ละรุ่น ลบด้วยจ านวนนักศึกษาที่ออกทุกกรณีนับถึงสิ้นปี
การศึกษาที่ประเมิน ยกเว้น การเสียชีวิต การย้ายสถานที่ท างานของนักศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา คิดเป็นร้อยละ
ของจ านวนที่รับเข้าในแต่ละรุ่นท่ีมีบัณฑิตส าเร็จการศึกษาแล้ว 

- การคิดร้อยละของจ านวนนักศึกษาท่ียังคงอยู่ของแต่ละรุ่น 
 

ตัวอย่างการค านวณหลักสูตร 4 ปี 

ปีกำรศึกษำ 
จ ำนวนรับเขำ้ 
 

จ ำนวนส ำเร็จกำรศึกษำตำมหลักสตูร  จ ำนวนที่ลำออกและคัดชื่อออก
สะสมจนถึงสิ้นปีกำรศึกษำ 

2562 2560 2561 2562 

2557  X    
2558   X   
2559    X  

 

  อัตราการส าเร็จการศึกษา  =  

  อัตราการคงอยู่=  
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เกณฑ์กำรประเมิน 

0 1 2 3 4 5 
 ไม่มีการ

รายงานผลการ
ด าเนินงาน 

 มีการรายงาน
ผลการ
ด าเนินงานใน
บางเร่ือง 

 มีการรายงานผล
การด าเนินงาน
ครบทุกเร่ืองตาม
ค าอธิบายใน 
ตัวบ่งชี ้

 มีการรายงานผลการ
ด าเนินงานครบทุก
เร่ืองตามค าอธิบาย
ในตัวบ่งชี ้

 มีแนวโน้มผลการ
ด าเนินงานที่ดีขึ้นใน
บางเร่ือง 

 มีการรายงานผลการ
ด าเนินงานครบทุก
เร่ืองตามค าอธิบาย
ในตัวบ่งชี ้

 มีแนวโน้มผลการ
ด าเนินงานที่ดีขึ้นใน
ทุกเร่ือง 

 มีการรายงานผลการ
ด าเนินงานครบทุกเร่ือง
ตามค าอธิบายในตัวบ่งชี้ 

 มีแนวโน้มผลการ
ด าเนินงานที่ดีขึ้นในทุก
เร่ือง 

 มีผลการด าเนินงานที่โดด
เด่น เทียบเคียงกับ
หลักสูตรนั้นในสถาบันกลุ่ม
เดียวกันโดยมีหลักฐานเชิง
ประจักษย์ืนยัน และ
กรรมการผู้ตรวจประเมิน
สามารถให้เหตุผลอธิบาย
ว่าเป็นผลการด าเนินงานที่
โดดเด่นอย่างแท้จริง 
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องค์ประกอบที่ 4  อำจำรย ์
 

อาจารย์เป็นปัจจัยป้อนที่ส าคัญของการผลิตบัณฑิต ผู้เกี่ยวข้องต้องมีการออกแบบระบบประกัน  
การบริหารและพัฒนาอาจารย์ เพ่ือให้ได้อาจารย์ที่มีคุณภาพเหมาะสม มีคุณสมบัติสอดคล้องกับสภาพบริบท 
ปรัชญา วิสัยทัศน์ของสถาบัน และของหลักสูตร และมีการส่งเสริมให้อาจารย์มีคว ามรักในองค์กรและ 
การปฏิบัติงานตามวิชาชีพ ผู้บริหารต้องมีการก าหนดนโยบาย แผนระยะยาว และกิจกรรมการด าเนินงาน 
ตลอดจนการก ากับดูแล และการพัฒนาคุณภาพอาจารย์ การวางระบบประกันคุณภาพอาจารย์ เป็น  
การด าเนินงานเพ่ือให้ได้อาจารย์ที่มีคุณสมบัติทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพที่ เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตรที่ก าหนดโดยส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา และมีพัฒนาการเพ่ิมยิ่งขึ้นด้วยการวางแผนและ
การลงทุนงบประมาณและทรัพยากรเพ่ือให้อัตราก าลังอาจารย์มีจ านวนเหมาะสมกับจ านวนนักศึกษาที่รับเข้า
ในหลักสูตร มีจ านวนอาจารย์ที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญทางสาขาวิชาของหลักสูตร และมีประสบการณ์ที่
เหมาะสมกับการผลิตบัณฑิต อันสะท้อนจากวุฒิการศึกษา ต าแหน่งทางวิชาการ และความก้าวหน้าในการผลิต
ผลงานทางวิชาการอย่างต่อเนื่อง 

 
องค์ประกอบด้านอาจารย์ เริ่มด าเนินการตั้งแต่การบริหารและพัฒนาอาจารย์ คุณภาพอาจารย์และ

ผลลัพธ์ที่เกิดกับอาจารย์ ให้พิจารณาจากตัวบ่งชี้ดังต่อไปนี้ 
ตัวบ่งชี้ที่  4.1 การบริหารและพัฒนาอาจารย์ 
ตัวบ่งชี้ที่  4.2 คุณภาพอาจารย์ 
ตัวบ่งชี้ที่  4.3 ผลที่เกิดกับอาจารย์ 
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ตัวบ่งชี้ท่ี 4.1 กำรบริหำรและพัฒนำอำจำรย์ 
ชนิดของตัวบ่งช้ี กระบวนการ 
 
ค ำอธิบำยตัวบ่งช้ี 

การบริหารและพัฒนาอาจารย์ เริ่มต้นตั้งแต่ระบบการรับอาจารย์ใหม่ ต้องก าหนดเกณฑ์คุณสมบัติ
อาจารย์ที่สอดคล้องกับสภาพบริบท ปรัชญา วิสัยทัศน์ของสถาบัน และของหลักสูตร มีกลไกการคัดเลือก
อาจารย์ที่เหมาะสม โปร่งใส นอกจากนี้ต้องมีระบบการบริหารอาจารย์ โดยการก าหนดนโยบาย แผนระยะยาว 
เพ่ือให้ได้อาจารย์ที่มีคุณสมบัติทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพที่เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรที่ก าหนด
โดยส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา และระบบการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ มีการวางแผนและ  
การลงทุนงบประมาณและทรัพยากรและกิจกรรมการด าเนินงาน ตลอดจนการก ากับดูแล และการพัฒนา
คุณภาพอาจารย์ 

ในการรายงานการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้นี้ ให้อธิบายกระบวนการหรือแสดงผลการด าเนินงานอย่าง
น้อยให้ครอบคลุมประเด็นต่อไปนี้ 

-  ระบบการรับและแต่งตั้งอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
-  ระบบการบริหารอาจารย์ 
-  ระบบการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ 
 
ในกำรประเมิน เพื่ อให้ทรำบว่ำอยู่ ในระดับคะแนนใด ให้พิจำรณำในภำพรวมของผล 

กำรด ำเนินงำนทั้งหมดที่ท ำให้หลักสูตรมีอำจำรย์ที่มีคุณสมบัติเหมำะสมทั้งในด้ำนวุฒิกำรศึกษำและ
ต ำแหน่งทำงวิชำกำรเป็นไปตำมเกณฑ์มำตรฐำนหลักสูตรอย่ำงต่อเนื่อง และมีกำรส่งเสริมให้มีกำรเพิ่มพูน
ควำมรู้ควำมสำมำรถของอำจำรย์เพื่อสร้ำงควำมเข้มแข็งทำงวิชำกำรของหลักสูตร 

 

เกณฑ์กำรประเมิน 
0 1 2 3 4 5 

 ไม่มีระบบ 
 ไม่มีกลไก 
 ไม่มีแนวคิดใน

การก ากับ
ติดตามและ
ปรับปรุง 

 ไม่มีข้อมูล
หลักฐาน 

 มีระบบ มีกลไก 
 ไม่มีการน า

ระบบ กลไก
ไปสู่การปฏิบัติ/
ด าเนินงาน 

 มีระบบ มีกลไก 
 มีการน าระบบ 

กลไกไปสู่การ
ปฏิบัติ/ด าเนินงาน 

 มีการประเมิน
กระบวนการ 

 ไม่มีการปรับปรุง/
พัฒนากระบวนการ 

 มีระบบ มีกลไก 
 มีการน าระบบ 

กลไกไปสู่การ
ปฏิบัติ/ด าเนินงาน 

 มีการประเมิน
กระบวนการ 

 มีการปรับปรุง/
พัฒนา
กระบวนการจาก
ผลการประเมิน 

 มีระบบ มีกลไก 
 มีการน าระบบ กลไก

ไปสู่การปฏิบัติ/
ด าเนินงาน 

 มีการประเมิน
กระบวนการ 

 มีการปรับปรุง/พัฒนา
กระบวนการจากผล
การประเมิน 

 มีผลจากการปรับปรุง
เห็นชัดเจนเป็น
รูปธรรม 

 มีระบบ มีกลไก 
 มีการน าระบบกลไกไปสู่

การปฏิบัติ/ด าเนินงาน 
 มีการประเมินกระบวนการ 
 มีการปรับปรุง/พัฒนา

กระบวนการจากผลการ
ประเมิน 

 มีผลจากการปรับปรุงเห็น
ชัดเจนเป็นรูปธรรม 

 มีแนวทางปฏิบัติที่ดี โดยมี
หลักฐานเชิงประจักษย์ืนยัน 
และกรรมการผู้ตรวจ
ประเมินสามารถให้เหตุผล
อธิบายการเป็นแนวปฏิบัติ
ที่ดีได้ชัดเจน 
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ตัวบ่งช้ีที่ 4.2 คุณภำพอำจำรย์ 
ชนิดของตัวบ่งช้ี ปัจจัยน าเข้า 
 
ค ำอธิบำยตัวบ่งชี้ 

การส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ต้องท าให้อาจารย์ในหลักสูตรมีคุณสมบัติที่เหมาะสมและเพียงพอ  
โดยท าให้อาจารย์มีความรู้ ความเชี่ยวชาญทางสาขาวิชาที่เปิดให้บริการ และมีประสบการณ์ที่เหมาะสมกับ  
การผลิตบัณฑิต อันสะท้อนจากวุฒิการศึกษา ต าแหน่งทางวิชาการ และความก้าวหน้าในการผลิตผลงาน 
ทางวิชาการอย่างต่อเนื่อง 

ประเด็นในการพิจารณาตัวบ่งชี้นี้จะประกอบด้วย 
- ร้อยละของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก 
- ร้อยละของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ 
- ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
- จ านวนบทความของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรปริญญาเอกที่ได้รับการอ้างอิงในฐานข้อมูล TCI 
และ Scopus ต่อจ านวนอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

 
ร้อยละของอำจำรย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรที่มีคุณวุฒิปริญญำเอก 

การศึกษาระดับอุดมศึกษาถือเป็นการศึกษาระดับสูงสุดที่ต้องการบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถ
และความลุ่มลึกทางวิชาการ เพื่อปฏิบัติพันธกิจส าคัญของสถาบันในการผลิตบัณฑิต ศึกษาวิจัยเพ่ือการติดตาม
ความก้าวหน้าทางวิชาการและการพัฒนาองค์ความรู้ ดังนั้นหลักสูตรจึงควรมีอาจารย์ที่มีระดับคุณวุฒิ  
ทางการศึกษาที่ตรงหรือสัมพันธ์กับหลักสูตรที่เปิดสอนในสัดส่วนที่เหมาะสมกับพันธกิจหรือจุดเน้นของ
หลักสูตรนั้นๆ 
 
เกณฑ์กำรประเมิน 

โดยการแปลงค่าร้อยละของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกเป็นคะแนน 
ระหว่าง 0 – 5 

หลักสูตรระดับปริญญำตรี 
ค่าร้อยละของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก 
ที่ก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 =ร้อยละ 20 ขึ้นไป 
หลักสูตรระดับปริญญำโท 
ค่าร้อยละของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก 
ที่ก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 =ร้อยละ 60 ขึ้นไป 
หลักสูตรระดับปริญญำเอก 
ค่าร้อยละของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก 
ที่ก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 =ร้อยละ 100 



  
 

คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ประจ าปีการศึกษา 2563  
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร าไพพรรณี 53 

 

สูตรกำรค ำนวณ 
1. ค านวณค่าร้อยละของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรที่มีวุฒิปริญญาเอก ตามสูตร 
 

จ านวนอาจารยผ์ู้รับผิดชอบหลักสตูรที่มีคณุวุฒิปรญิญาเอก 
X 100 

จ านวนอาจารยผ์ู้รับผิดชอบหลักสตูรทั้งหมด 
2. แปลงค่าร้อยละท่ีค านวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 
 

คะแนนท่ีได้  = 
ร้อยละของอาจารย์ผูร้ับผดิชอบหลักสูตรที่มีคณุวุฒิปรญิญาเอก 

X 5 
ร้อยละของอาจารย์ผูร้ับผดิชอบหลักสูตรที่มีคณุวุฒิปรญิญาเอกท่ีไดค้ะแนนเตม็ 5 

 
หมำยเหตุ 

คุณวุฒิปริญญาเอก พิจารณาจากระดับคุณวุฒิที่ได้รับหรือเทียบเท่าตามหลักเกณฑ์การพิจารณาคุณวุฒิของ
กระทรวงศึกษาธิการกรณีที่มีการปรับวุฒิการศึกษาให้มีหลักฐานการส าเร็จการศึกษาภายในรอบปีการศึกษานั้น ทั้งนี้อาจใช้
คุณวุฒิอื่นเทียบเท่าคุณวุฒิปริญญาเอกได้ส าหรับกรณีที่บางสาขาวิชาชีพมีคุณวุฒิอื่นที่ เหมาะส มกว่าทั้งนี้ต้องได้รับ 
ความเห็นชอบจากคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
 
ร้อยละของอำจำรย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรที่ด ำรงต ำแหน่งทำงวิชำกำร 

สถาบันอุดมศึกษาถือเป็นขุมปัญญาของประเทศ และมีความรับผิดชอบที่จะต้องส่งเสริมให้อาจารย์ใน
สถาบันท าการศึกษาวิจัยเพ่ือแสวงหาและพัฒนาองค์ความรู้ในศาสตร์สาขาวิชาต่างๆ อย่างต่อเนื่อง  
เพ่ือน าไปใช้ในการเรียนการสอน รวมทั้งการแก้ไขปัญหาและพัฒนาประเทศ การด ารงต าแหน่งทางวิชาการ
เป็นสิ่งสะท้อนการปฏิบัติงานดังกล่าวของอาจารย์ตามพันธกิจของหลักสูตร 
 
เกณฑ์กำรประเมิน 

โดยการแปลงค่าร้อยละของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการเป็นคะแนน
ระหว่าง0 –5 

หลักสูตรระดับปริญญำตรี 
ค่าร้อยละของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรที่ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์และ
ศาสตราจารย์ รวมกันที่ก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 60 ขึ้นไป 
หลักสูตรระดับปริญญำโท 
ค่าร้อยละของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรที่ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์และ
ศาสตราจารย์ รวมกันที่ก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 80 ขึ้นไป 
หลักสูตรระดับปริญญำเอก 
ค่าร้อยละของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรที่ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์และ
ศาสตราจารย์ รวมกันที่ก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 100 
 

สูตรกำรค ำนวณ 
1. ค านวณค่าร้อยละของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ ตามสูตร 
 

จ านวนอาจารยผ์ู้รับผิดชอบหลักสตูรที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ 
X 100 

จ านวนอาจารยผ์ู้รับผิดชอบหลักสตูรทั้งหมด 



  
 

คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ประจ าปีการศึกษา 2563  
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร าไพพรรณี 54 

 
2. แปลงค่าร้อยละท่ีค านวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 
 

คะแนนท่ีได้ = 
ร้อยละของอาจารย์ผูร้ับผดิชอบหลักสูตรที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ 

X 5 ร้อยละของอาจารย์ผูร้ับผดิชอบหลักสูตรที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการที่ก าหนดให้เป็นคะแนนเตม็ 5 

 
ผลงำนทำงวิชำกำรของอำจำรย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

ผลงานวิชาการเป็นข้อมูลที่ส าคัญในการแสดงให้เห็นว่าอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรได้สร้างสรรค์ขึ้น
เพ่ือแสดงให้เห็นถึงความก้าวหน้าทางวิชาการและการพัฒนาองค์ความรู้อย่างต่อเนื่อง เป็นผลงานที่มีคุณค่า 
สมควรส่งเสริมให้มีการเผยแพร่และน าไปใช้ประโยชน์ทั้งเชิงวิชาการและการแข่งขันของประเทศ ผลงาน
วิชาการอยู่ในรูปของบทความวิจัยหรือบทความวิชาการที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ
ระดับชาติ หรือระดับนานาชาติ ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติหรือระดับนานาชาติ ผลงานได้รับ  
การจดอนุสิทธิบัตรหรือสิทธิบัตร หรือเป็นผลงานวิชาการรับใช้สังคมที่ผ่านการประเมินต าแหน่งทางวิชาการ
แล้ว ผลงานวิจัยที่หน่วยงานหรือองค์กรระดับชาติว่าจ้างให้ด าเนินการ ต าราหรือหนังสือที่ใช้ในการขอผลงาน
ทางวิชาการและผ่านการพิจารณาตามเกณฑ์การขอต าแหน่งทางวิชาการแล้ว รวมทั้งงานสร้างสรรค์ต่างๆ  
โดยมีวิธีการคิดดังนี้ 

 
เกณฑ์กำรประเมิน 

หลักสูตรระดับปริญญำตรี 
ค่าร้อยละของผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
ที่ก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 20 ขึ้นไป 
หลักสูตรระดับปริญญำโท 
ค่าร้อยละของผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
ที่ก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 40 ขึ้นไป 
หลักสูตรระดับปริญญำเอก 
ค่าร้อยละของผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
ที่ก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 60 ขึ้นไป 

 
สูตรกำรค ำนวณ 
1. ค านวณค่าร้อยละของผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรตามสูตร 
 

ผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ผูร้ับผดิชอบหลักสูตร 
X 100 

จ านวนอาจารยผ์ู้รับผิดชอบหลักสตูรทั้งหมด 
 
2. แปลงค่าร้อยละที่ค านวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 
 

คะแนนท่ีได้ = 
ร้อยละของผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารยผ์ู้รบัผิดชอบหลักสูตร 

X 5 ร้อยละของผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารยผ์ู้รบัผิดชอบหลักสูตร 
ที่ก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 
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ก ำหนดระดับคุณภำพผลงำนทำงวิชำกำร ดังนี้ 
ค่ำน้ ำหนัก ระดับคุณภำพ 

0.20 - บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ
ระดับชาต ิ

- มีการยื่นจดอนสุิทธิบัตร 
0.40 - บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ

ระดับนานาชาต ิ
- มีการยื่นจดสิทธิบัตร 

0.60 - บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจาก 
การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ที่ได้ตีพิมพเ์ผยแพร่ในฐานข้อมูลระดับนานาชาติ 
ตามประกาศ ก.พ.อ. 

- บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการ 
ที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 2 

- มีการจดแจ้งลิขสิทธ์ิ 
0.80 - ผลงานท่ีไดร้ับการจดอนุสิทธิบัตร 

- บทความวิจัยหรือบทความวิชาการที่ตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการระดับนานาชาติที่ไม่อยู่ใน
ฐานข้อมูลตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบยีบคณะกรรมการการอุดมศึกษา ว่าด้วยหลักเกณฑ์การ
พิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับการเผยแพรผ่ลงานทางวิชาการ พ.ศ. 2562 แต่สถาบัน
น าเสนอสภาสถาบันเพื่ออนุมัติและจัดท าเป็นประกาศให้ทราบเป็นการทั่วไป และแจ้งให้หน่วยงาน
ต้นสังกัดทราบภายใน 30 วันนับแต่วันท่ีออกประกาศ (ซึ่งไม่อยู่ใน Beall’s list) หรือตีพิมพ์ใน
วารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 1 

1.00 - บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการ 
ระดับนานาชาติที่ปรากฏในฐานขอ้มูลระดับนานาชาตติามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบยีบ
คณะกรรมการการอดุมศึกษา ว่าดว้ยหลักเกณฑ์การพิจารณาวารสาร 
ทางวิชาการส าหรับการเผยแพรผ่ลงานทางวิชาการ พ.ศ. 2562 

- ผลงานวิจัยท่ีหน่วยงานหรือองค์กรระดับชาติว่าจ้างให้ด าเนินการ 
- ผลงานค้นพบพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ท่ีค้นพบใหม่และไดร้ับการจดทะเบยีน 
- ต าราหรือหนังสือหรืองานแปลที่ผา่นการพิจารณาตามหลักเกณฑ์การประเมินต าแหน่งทางวิชาการ

แต่ไมไ่ด้น ามาขอรับการประเมินต าแหน่งทางวิชาการ 
- ผลงานท่ีไดร้ับการจดสิทธิบตัร 
- ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่นที่ได้รับการประเมินผ่านเกณฑ์การขอต าแหน่งทางวิชาการแล้ว 

ได้แก ่
  ผลงานวิชาการเพื่อพัฒนาอุตสาหกรรม 
  ผลงานวิชาการเพื่อพัฒนาการเรยีนการสอนและการเรียนรู้ 
  ผลงานวิชาการเพือ่พัฒนานโยบายสาธารณะ 
  ผลงานวิชาการรับใช้สังคม 
  กรณีศึกษา 
   ต าราหรือหนังสือหรืองานแปล 
  ซอฟต์แวร ์
  พจนานุกรม สารานุกรม นามานุกรม และงานวิชาการในลักษณะเดยีวกัน 
 

หมำยเหตุ 
1. การส่งบทความเพื่อพิจารณาคัดเลือกให้น าเสนอในการประชุมวิชาการต้องส่งเป็นฉบับสมบูรณ์ (Full Paper) และ 

เมื่อได้รับการตอบรับและตีพิมพ์แล้ว การตีพิมพ์ต้องตีพิมพ์เป็นฉบับสมบูรณ์ซึ่งสามารถอยู่ในรูปแบบเอกสาร หรือ  
สื่อ อิเล็กทรอนิกส์ได้ 
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2. ผลงานทางวิชาการทั้งหมดจะต้องได้รับการเผยแพร่ตามประกาศ ก.พ.อ. เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณา
แต่งตั้งบุคคลให้ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ. 2560 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 

ก ำหนดระดับคุณ ภำพผลงำนสร้ำงสรรค์ด้ ำนสุนทรียะ ศิลปะ หรือ ผลงำนสร้ำงสรรค์  
ด้ำนวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี ดังนี้ 

ค่ำน้ ำหนัก ระดับคุณภำพ 

0.20 ผลงานสร้างสรรค์ที่มีการเผยแพรสู่่สาธารณะในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง หรือผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
online 

0.40 ผลงานสร้างสรรคไ์ดร้ับการเผยแพร่ในระดับสถาบัน 
0.60 ผลงานสร้างสรรค์ทีไ่ด้รบัการเผยแพร่ในระดับชาติ 
0.80 ผลงานสร้างสรรค์ทีไ่ด้รบัการเผยแพร่ในระดับความร่วมมือระหว่างประเทศ 
1.00 ผลงานสร้างสรรค์ทีไ่ด้รบัการเผยแพร่ในระดับภูมิภาคอาเซียน/นานาชาติ 
ผลงานสร้างสรรค์ทุกชิ้นต้องผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการที่มีองค์ประกอบไม่น้อยกว่า 3 คน 

โดยมีบุคคลภายนอกสถาบันร่วมพิจารณาด้วย 
 
จ ำนวนบทควำมของอำจำรย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรปริญญำเอกที่ได้รับกำรอ้ำงอิงในฐำนข้อ มูล TCI และ 
Scopus ต่อจ ำนวนอำจำรย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

หลักสูตรในระดับปริญญาเอกถือได้ว่าเป็นหลักสูตรสูงสุดของสถาบันการศึกษา เป็นหลักสูตรที่ส าคัญ
และเน้นการสร้างองค์ความรู้ใหม่เพ่ือเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศ ดังนั้น อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
ระดับปริญญาเอกจึงมีความส าคัญอย่างมากต่อหลักสูตรนั้นๆ 

บทความวิจัยและบทความทางวิชาการ หรือ Review Article ของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
ปริญญาเอกท่ีได้รับการอ้างอิง ย่อมแสดงให้เห็นว่าอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรปริญญาเอกมีความสามารถใน
การท าวิจัย มีผลงานที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติในฐานข้อมูล TCI และ Scopus และ
บทความที่ตีพิมพ์ได้รับการอ้างอิง แสดงให้เห็นว่ามีการน าไปใช้ประโยชน์และเป็นฐานในการพัฒนางานวิจัย
ใหม่ๆ ให้มีความก้าวหน้ามากขึ้น จ านวนบทความของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรที่ได้รับการอ้างอิงมาก  
ย่อมแสดงให้เห็นว่าอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรเป็นผู้ที่มีผลงานและได้รับการยอมรับในวงวิชาการนั้นๆ 

การค านวณตัวบ่งชี้นี้ ให้เปรียบเทียบจ านวนบทความที่ได้รับการอ้างอิง ตั้งแต่หนึ่งครั้งขึ้นไป รวมทั้ง
การอ้างอิงตนเอง ที่เป็นผลงานของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติ หรือ
ระดับนานาชาติ ต่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรปริญญาเอกนั้น โดยน าเสนอในรูปสัดส่วน ทั้งนี้พิจารณาผล
การด าเนินงาน 5 ปีย้อนหลังตามปีปฏิทิน ซึ่งนับรวมปีที่ประเมิน 
 
เกณฑ์กำรประเมิน 

กลุ่มสำขำวิชำวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี 
อัตราส่วน จ านวนบทความท่ีได้รับการอ้างอิงต่อจ านวนอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
ที่ก าหนดให้เป็น คะแนนเต็ม 5 = 2.5ขึ้นไป 
กลุ่มสำขำวิชำวิทยำศำสตร์สุขภำพ 
อัตราส่วน จ านวนบทความที่ได้รับการอ้างอิงต่อจ านวนอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
ที่ก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 = 3.0ขึ้นไป 
กลุ่มสำขำวิชำมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์ 
อัตราส่วน จ านวนบทความที่ได้รับการอ้างอิงต่อจ านวนอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
ที่ก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 = 0.25ขึ้นไป 
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สูตรกำรค ำนวณ 
1. อัตราส่วนจ านวนบทความที่ได้รับการอ้างอิงต่อจ านวนอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร= 
 
 
 
2. แปลงค่าที่ค านวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 
 

คะแนนท่ีได้ = 
อัตราส่วนจ านวนบทความที่ได้รับการอ้างอิงต่อจ านวนอาจารยผ์ู้รับผิดชอบหลักสูตร 

X 5 อัตราส่วนจ านวนบทความที่ได้รับการอ้างอิงต่อจ านวนอาจารยผ์ู้รับผิดชอบหลักสูตร 
ที่ก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 

 

ตัวอย่ำงกำรหำอัตรำส่วนจ ำนวนบทควำมท่ีได้รับกำรอ้ำงอิงต่อจ ำนวนอำจำรย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
ถ้าอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรระดับปริญญาเอกของหลักสูตรหนึ่งในกลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยีมีจ านวน 5 คน โดยอาจารย์ทั้ ง 5 คนมีผลงานตีพิมพ์บทความวิจัยหรือ  Review Article  
ในฐานข้อมูล TCI และ Scopus ในปี พ.ศ. 2553 –2557 (ค.ศ. 2010 – 2014) ซึ่งด าเนินการประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายใน ของหลักสูตรใน พ.ศ. 2557 (ประเมินในปี ค.ศ. 2014) เป็นดังนี้ 

- จ านวนบทความที่ตีพิมพ์ของอาจารย์ ทั้ง 5 คนในฐานข้อมูล Scopus ระหว่าง ค.ศ. 2010 –2014
เท่ากับ 15 บทความ และจ านวนบทความที่ตีพิมพ์ในฐานข้อมูลของ TCI เท่ากับ 5 บทความ 

- ในจ านวนนี้มีบทความ 8 บทความในฐานข้อมูล Scopus ที่มีการอ้างอิง อย่างน้อย 1 ครั้ง และมี
บทความ 2 บทความที่ตีพิมพ์ในฐานข้อมูล TCI ได้รับการอ้างอิงอย่างน้อย 1 ครั้ง 

 
ดังนั้น อัตราส่วนจ านวนบทความที่ได้รับการอ้างอิงต่อจ านวนอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร= 

จ านวนบทความที่ไดร้ับการอ้างอิงอย่างน้อย 1 ครั้ง 
= 

8+2 
= 

10 
= 2.0 

จ านวนอาจารยผ์ู้รับผิดชอบหลักสตูรทั้งหมด 5 5 
 

 
น ามาค านวณคะแนน = 

2.0 
X 5 = 4.0 คะแนน 

2.5 

จ านวนบทความที่ไดร้ับการอ้างอิง 
จ านวนอาจารยผ์ู้รับผิดชอบหลักสตูร 
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ตัวบ่งชี้ท่ี 4.3  ผลที่เกิดกับอำจำรย์ 
ชนิดของตัวบ่งชี ้ ผลลัพธ์ 
 
ค ำอธิบำยตัวบ่งชี้ 

ผลการประกันคุณภาพ ต้องน าไปสู่การมีอัตราก าลังอาจารย์ที่มีจ านวนเหมาะสมกับจ านวนนักศึกษา 
ที่รับเข้าในหลักสูตร อัตราคงอยู่ของอาจารย์สูง และอาจารย์มีความพึงพอใจต่อการบริหารหลักสูตร 

ในการรายงานการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้นี้  ให้อธิบายกระบวนการหรือแสดงผลการด าเนินงานใน
ประเด็นต่อไปนี้ 

- การคงอยู่ของอาจารย์ 
- ความพึงพอใจของอาจารย์ 

 
เกณฑ์กำรประเมิน 

0 1 2 3 4 5 
 ไม่มีการรายงาน

ผลการด าเนินงาน 
มีการรายงานผลการ

ด าเนินงานในบาง
เร่ือง 

มีการรายงานผลการ
ด าเนินงานครบทุก
เร่ืองตามค าอธิบาย
ในตัวบ่งชี ้

 มีการรายงานผลการ
ด าเนินงานครบทุก
เร่ืองตามค าอธิบาย
ในตัวบ่งชี้ 

 มีแนวโน้มผลการ
ด าเนินงานที่ดีขึ้นใน
บางเร่ือง 

 มีการรายงานผลการ
ด าเนินงานครบทุก
เร่ืองตามค าอธิบาย
ในตัวบ่งชี ้

 มีแนวโน้มผลการ
ด าเนินงานที่ดีขึ้นใน
ทุกเร่ือง 

 มีการรายงานผลการ
ด าเนินงานครบทุกเร่ือง
ตามค าอธิบายในตัวบ่งชี้ 

 มีแนวโน้มผลการ
ด าเนินงานที่ดีขึ้นในทุก
เร่ือง 

 มีผลการด าเนินงานที่โดด
เด่น เทียบเคียงกับ
หลักสูตรนั้นในสถาบันกลุ่ม
เดียวกันโดยมีหลักฐานเชิง
ประจักษย์ืนยัน และ
กรรมการผู้ตรวจประเมิน
สามารถให้เหตุผลอธิบาย
ว่าเป็นผลการด าเนินงานที่
โดดเด่นอย่างแท้จริง 
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องค์ประกอบที่ 5  หลักสูตร กำรเรียนกำรสอน กำรประเมินผู้เรียน 
 

แม้ทุกหลักสูตรที่สถาบันการศึกษาเปิดสอนต้องผ่านการรับรองจากส านักงานคณะกรรมการ 
การอุดมศึกษา และมีการปรับปรุงทุก 5 ปี แต่ผู้บริหารต้องรับผิดชอบในการควบคุมก ากับการบริหารจัดการ
หลักสูตรให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลอย่างต่อเนื่อง คณะกรรมการบริหารหลักสูตรควรมีบทบาทหน้าที่ใน
การบริหารจัดการ 3 ด้านที่ส าคัญ คือ (1) สาระของรายวิชาในหลักสูตร (2) การวางระบบผู้สอนและ
กระบวนการเรียนการสอน (3) การประเมินผู้ เรียน ระบบประกันคุณภาพในการด าเนินการหลั กสูตร 
ประกอบด้วย หลักสูตร การเรียนการสอน และการประเมินผู้เรียนเพ่ือให้สอดคล้องกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ตามที่ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาก าหนดตัวบ่งชี้ในการประเมินต้องให้ความส าคัญกับการก าหนด
รายวิชาที่มีเนื้อหาที่ทันสมัย ก้าวทันความก้าวหน้าทางวิทยาการที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลารวมทั้งการวางระบบ
ผู้สอนและอาจารย์ที่ปรึกษา ซึ่งต้องเป็นบุคคลที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ ประสบการณ์ และมีคุณสมบัติ
เหมาะสมในการพัฒนานักศึกษาให้เต็มศักยภาพ จัดกิจกรรมการเรียนการสอน ที่เน้นนักศึกษาเป็นส าคัญ และ
ส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 

 
การประกันคุณภาพหลักสูตรในองค์ประกอบนี้พิจารณาได้จากตัวบ่งชี้ดังต่อไปนี้ 
ตัวบ่งชี้ที่ 5.1 สาระของรายวิชาในหลักสูตร 
ตัวบ่งชี้ที่ 5.2 การวางระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน 
ตัวบ่งชี้ที่ 5.3 การประเมินผู้เรียน 
ตัวบ่งชี้ที่ 5.4 ผลการด าเนินงานหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
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ตัวบ่งช้ีที่ 5.1 สำระของรำยวิชำในหลักสูตร 
ชนิดของตัวบ่งช้ี กระบวนการ 
 
ค ำอธิบำยตัวบ่งชี้ 

แม้ทุกหลักสูตรที่สถาบันการศึกษาเปิดให้บริการต้องผ่านการรับรองจากส านักงานคณะกรรมการ  
การอุดมศึกษา และมีการปรับปรุงทุก 5 ปี แต่ผู้บริหารต้องรับผิดชอบในการควบคุมก ากับการจัดท ารายวิชา
ต่างๆ ให้มีเนื้อหาที่ทันสมัย ก้าวทันความก้าวหน้าทางวิทยาการที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา มีการบริหารจัดการ
การเปิดรายวิชาต่างๆ ทั้งวิชาบังคับและวิชาเลือก ที่เน้นนักศึกษาเป็นส าคัญ โดยสนองความต้องการของ
นักศึกษา และตลาดแรงงาน ส าหรับหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ต้องเน้นการพัฒนาทักษะด้านการวิจัยและ
การเรียนรู้ด้วยตนเอง 

ในการรายงานการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้นี้ ให้อธิบายกระบวนการหรือแสดงผลการด าเนินงาน  
อย่างน้อยให้ครอบคลุมประเด็นต่อไปนี้ 

- การออกแบบหลักสูตรและสาระรายวิชาในหลักสูตร 
- การปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมัยตามความก้าวหน้าในศาสตร์สาขานั้นๆ 
 
ในกำรประเมิน เพื่ อให้ทรำบว่ำอยู่ ในระดับคะแนนใด ให้พิจำรณำในภำพรวมของผล 

กำรด ำเนินงำนทั้งหมดที่ท ำให้หลักสูตรมีควำมทันสมัย สอดคล้องกับควำมต้องกำรของตลำดแรงงำนและ
ควำมต้องกำรของประเทศ 
 
เกณฑ์กำรประเมิน 

0 1 2 3 4 5 
 ไม่มีระบบ 
ไม่มีกลไก 
 ไม่มีแนวคิด

ในการก ากับ
ติดตามและ
ปรับปรุง 

 ไม่มีข้อมูล
หลักฐาน 

 มีระบบ มีกลไก 
 ไม่มีการน า

ระบบ กลไก
ไปสู่การปฏิบัติ/
ด าเนินงาน 

 มีระบบ มีกลไก 
 มีการน าระบบ 

กลไกไปสู่การ
ปฏิบัติ/
ด าเนินงาน 

 มีการประเมิน
กระบวนการ 

 ไม่มีการปรับปรุง/
พัฒนา
กระบวนการ 

 มีระบบ มีกลไก 
มีการน าระบบ กลไก

ไปสู่การปฏิบัติ/
ด าเนินงาน 

มีการประเมิน
กระบวนการ 

 มีการปรับปรุง/
พัฒนากระบวนการ
จากผลการประเมิน 

 มีระบบ มีกลไก 
 มีการน าระบบ กลไกไปสู่

การปฏิบัติ/ด าเนินงาน 
 มีการประเมินกระบวนการ 
 มีการปรับปรุง/พัฒนา

กระบวนการจากผลการ
ประเมิน 

 มีผลจากการปรับปรุงเห็น
ชัดเจนเป็นรูปธรรม 

 มีระบบ มีกลไก 
 มีการน าระบบกลไกไปสู่การ

ปฏิบัติ/ด าเนินงาน 
 มีการประเมินกระบวนการ 
 มีการปรับปรุง/พัฒนา

กระบวนการจากผลการ
ประเมิน 

 มีผลจากการปรับปรุงเห็น
ชัดเจนเป็นรูปธรรม 

 มีแนวทางปฏิบัติที่ดี โดยมี
หลักฐานเชิงประจักษย์ืนยัน 
และกรรมการผู้ตรวจประเมิน
สามารถให้เหตุผลอธิบายการ
เป็นแนวปฏบิัติที่ดีได้ชัดเจน 
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ตัวบ่งชี้ท่ี 5.2 กำรวำงระบบผู้สอนและกระบวนกำรจัดกำรเรียนกำรสอน 
ชนิดของตัวบ่งช้ี กระบวนการ 
 
ค ำอธิบำยตัวบ่งชี้ 

หลักสูตรต้องให้ความส าคัญกับการวางระบบผู้สอนในแต่ละรายวิชา โดยค านึงถึงความรู้ความสามารถ
และความเชี่ยวชาญในวิชาที่สอน และเป็นความรู้ที่ทันสมัยของอาจารย์ที่มอบหมายให้สอนในวิชานั้นๆ เพ่ือให้
นักศึกษาได้รับความรู้ประสบการณ์ และได้รับการพัฒนาความสามารถจากผู้รู้จริง ส าหรับหลักสูตรระดั บ
บัณฑิตศึกษา ต้องให้ความส าคัญกับการก าหนดหัวข้อวิทยานิพนธ์ การก าหนดอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์/
สารนิพนธ์ที่ เหมาะสมกับหัวข้อวิทยานิพนธ์ และลักษณะของนักศึกษา ให้นักศึกษาได้รับโอกาสและ  
การพัฒนาตนเองเต็มตามศักยภาพ อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ต้องสามารถให้ค าปรึกษาวิทยานิพนธ์ตั้งแต่
กระบวนการพัฒนาหัวข้อจนถึงการท าวิทยานิพนธ์ การค้นคว้าอิสระ การสอบป้องกัน และการเผยแพร่
ผลงานวิจัยจนส าเร็จการศึกษา 

กระบวนการเรียนการสอนส าหรับยุคศตวรรษที่ 21 ต้องเน้นการพัฒนานักศึกษาให้มีความรู้ตาม
โครงสร้างหลักสูตรที่ก าหนด และได้รับการพัฒนาตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ คุณธรรมจริยธรรม ทักษะ 
การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 โดยเฉพาะทักษะการเรียนรู้ด้วยตนเอง ทักษะทางภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ 
ทักษะการท างานแบบมีส่วนร่วม ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี ความสามารถในการดูแลสุขภาพฯลฯ  
การเรียนการสอนสมัยใหม่ต้องใช้สื่อเทคโนโลยี และท าให้นักศึกษาเรียนรู้ได้ตลอดเวลาและในสถานที่ใดก็ได้ 
ผู้สอนมีหน้าที่เป็นผู้อ านวยความสะดวกให้เกิดการเรียนรู้ และสนับสนุนการเรียนรู้ ส าหรับหลักสูตรระดับ
บัณฑิตศึกษา เทคนิคการสอนจะเน้นการวิจัยเป็นฐาน การเรียนแบบใช้ปัญหาเป็นฐาน เป็นต้น 

ในการรายงานการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้นี้ ให้อธิบายกระบวนการหรือแสดงผลการด าเนินงาน 
อย่างน้อยให้ครอบคลุมประเด็นต่อไปนี้ 

- การก าหนดผู้สอน 
- การก ากับ ติดตาม และตรวจสอบการจัดท าแผนการเรียนรู้ (มคอ.3 และ มคอ.4) และการจัด 

การเรียนการสอน 
- การจัดการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีที่มีการบูรณาการกับการวิจัย การบริการวิชาการ 

ทางสังคม และการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
- การควบคุมหัวข้อวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระในระดับบัณฑิตศึกษา ให้สอดคล้องกับสาขาวิชา

และความก้าวหน้าของศาสตร์ 
- การแต่งตั้ งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระในระดั บบัณฑิตศึกษาที่มี 

ความเชี่ยวชาญสอดคล้องหรือสัมพันธ์กับหัวข้อวิทยานิพนธ์ 
- การช่วยเหลือ ก ากับ ติดตาม ในการท าวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระและการตีพิมพ์ผลงานใน

ระดับบัณฑิตศึกษา 
 
ในกำรประเมิน เพื่ อ ให้ ทรำบ ว่ำอยู่ ใน ระดั บคะแนนใด ให้พิ จำรณ ำในภำพรวมของ 

ผลกำรด ำเนินงำนทั้งหมด ที่ท ำให้กระบวนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนตอบสนองควำมแตกต่ำงของผู้เรียน  
กำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส ำคัญ ก่อให้เกิดผลกำรเรียนรู้บรรลุตำมเป้ำหมำย 
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เกณฑ์กำรประเมิน 
0 1 2 3 4 5 

 ไม่มีระบบ 
 ไม่มีกลไก 
 ไม่มีแนวคิดใน

การก ากับ
ติดตามและ
ปรับปรุง 

 ไม่มีข้อมูล
หลักฐาน 

 มีระบบ มีกลไก 
 ไม่มีการน าระบบ 

กลไกไปสู่การ
ปฏิบัติ/
ด าเนินงาน 

 มีระบบ มีกลไก 
 มีการน าระบบ กลไก

ไปสู่การปฏิบัติ/
ด าเนินงาน 

 มีการประเมิน
กระบวนการ 

 ไม่มีการปรับปรุง/
พัฒนากระบวนการ 

 มีระบบ มีกลไก 
 มีการน าระบบ กลไก

ไปสู่การปฏิบัติ/
ด าเนินงาน 

 มีการประเมิน
กระบวนการ 

 มีการปรับปรุง/พัฒนา
กระบวนการจากผล
การประเมิน 

 มีระบบ มีกลไก 
 มีการน าระบบ กลไก

ไปสู่การปฏิบัติ/
ด าเนินงาน 

 มีการประเมิน
กระบวนการ 

 มีการปรับปรุง/พัฒนา
กระบวนการจากผล
การประเมิน 

 มีผลจากการปรับปรุง
เห็นชัดเจนเป็น
รูปธรรม 

 มีระบบ มีกลไก 
 มีการน าระบบกลไกไปสู่การ

ปฏิบัติ/ด าเนินงาน 
 มีการประเมินกระบวนการ 
 มีการปรับปรุง/พัฒนา

กระบวนการจากผลการ
ประเมิน 

 มีผลจากการปรับปรุงเห็น
ชัดเจนเป็นรูปธรรม 

 มีแนวทางปฏิบัติที่ดี โดยมี
หลักฐานเชิงประจักษย์ืนยัน 
และกรรมการผู้ตรวจประเมิน
สามารถให้เหตุผลอธิบายการ
เป็นแนวปฏบิัติที่ดีได้ชัดเจน 
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ตัวบ่งชี้ท่ี 5.3 กำรประเมินผู้เรียน 
ชนิดของตัวบ่งช้ี กระบวนการ 
 
ค ำอธิบำยตัวบ่งชี้ 

การประเมินนักศึกษามีจุดมุ่งหมาย 3 ประการ คือ การประเมินผลนักศึกษาเพ่ือให้ข้อมูลสารสนเทศที่
เป็นประโยชน์ต่อการปรับปรุงการเรียนการสอนของผู้สอน และน าไปสู่การพัฒนาการเรียนรู้ของนักศึกษา 
(Assessment for Learning) การประเมินที่ท าให้นักศึกษาสามารถประเมินตนเองเป็น และมีการน าผล 
การประเมินไปใช้ในการพัฒนาวิธีการเรียนของตนเองใหม่ จนเกิดการเรียนรู้ (Assessment as Learning) 
และการประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษาที่แสดงผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร (Assessment 
of Learning) การประเมินส่วนใหญ่จะใช้เพ่ือจุดมุ่งหมายประการหลัง คือ เน้นการได้ข้อมูลเกี่ยวกับสัมฤทธิ์  
ผลการเรียนรู้ของนักศึกษา การจัดการเรียนการสอนจึงควรส่งเสริมให้มีการประเมินเพ่ือจุดมุ่งหมายสอง
ประการแรกด้วย ทั้งนี้ ความเหมาะสมของระบบประเมินต้องให้ความส าคัญกับการก าหนดเกณฑ์การประเมิน 
วิธีการประเมิน เครื่องมือประเมินที่มีคุณภาพ และวิธีการให้เกรดที่สะท้อนผลการเรียนรู้ได้อย่างเหมาะสม  
มีการก ากับให้มีการประเมินตามสภาพจริง (Authentic Assessment) มีการใช้วิธีการประเมินที่หลากหลาย 
ให้ผลการประเมินที่สะท้อนความสามารถในการปฏิบัติงานในโลกแห่งความเป็นจริง (Real World) และมี
วิธีการให้ข้อมูลป้อนกลับ (Feedback) ที่ท าให้นักศึกษาสามารถแก้ไขจุดอ่อนหรือเสริมจุดแข็งของตนเองได้
ให้ผลการประเมินที่สะท้อนระดับความสามารถที่แท้จริงของนักศึกษา ส าหรับหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา  
ต้องให้ความส าคัญกับการวางระบบประเมินวิทยานิพนธ์ การค้นคว้าอิสระที่มีคุณภาพด้วย 

ในการรายงานการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้นี้ ให้อธิบายกระบวนการหรือแสดงผลการด าเนินงาน  
อย่างน้อยให้ครอบคลุมประเด็นต่อไปนี้ 

- การประเมินผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
- การตรวจสอบการประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษา 
- การก ากับการประเมินการจัดการเรียนการสอนและประเมินหลักสูตร (มคอ.5 มคอ.6 และ มคอ.7) 
- การประเมินวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระในระดับบัณฑิตศึกษา 
 
ในกำรประเมิน เพื่ อ ให้ ทรำบ ว่ำอยู่ ใน ระดั บคะแนนใด ให้พิ จำรณ ำในภำพรวมของ 

ผลกำรด ำเนินงำนทั้งหมดที่สะท้อนสภำพจริงด้วยวิธีกำรหรือเครื่องมือประเมินที่เชื่อถือได้ ให้ข้อมูลที่ช่วย
ให้ผู้สอนและผู้เรียนมีแนวทำงในกำรปรับปรุงและพัฒนำกำรเรียนกำรสอนต่อไป 
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เกณฑ์กำรประเมิน 

0 1 2 3 4 5 
 ไม่มีระบบ 
 ไม่มีกลไก 
 ไม่มีแนวคิดใน

การก ากับ
ติดตามและ
ปรับปรุง 

 ไม่มีข้อมูล
หลักฐาน 

 มีระบบ มีกลไก 
 ไม่มีการน าระบบ 

กลไกไปสู่การ
ปฏิบัติ/
ด าเนินงาน 

 มีระบบ มีกลไก 
 มีการน าระบบ กลไก

ไปสู่การปฏิบัติ/
ด าเนินงาน 

 มีการประเมิน
กระบวนการ 

 ไม่มีการปรับปรุง/
พัฒนากระบวนการ 

 มีระบบ มีกลไก 
 มีการน าระบบ กลไก

ไปสู่การปฏิบัติ/
ด าเนินงาน 

 มีการประเมิน
กระบวนการ 

 มีการปรับปรุง/พัฒนา
กระบวนการจากผล
การประเมิน 

 มีระบบ มีกลไก 
 มีการน าระบบ กลไก

ไปสู่การปฏิบัติ/
ด าเนินงาน 

 มีการประเมิน
กระบวนการ 

 มีการปรับปรุง/พัฒนา
กระบวนการจากผล
การประเมิน 

 มีผลจากการปรับปรุง
เห็นชัดเจนเป็น
รูปธรรม 

 มีระบบ มีกลไก 
 มีการน าระบบกลไกไปสู่การ

ปฏิบัติ/ด าเนินงาน 
 มีการประเมินกระบวนการ 
 มีการปรับปรุง/พัฒนา

กระบวนการจากผลการ
ประเมิน 

 มีผลจากการปรับปรุงเห็น
ชัดเจนเป็นรูปธรรม 

 มีแนวทางปฏิบัติที่ดี โดยมี
หลักฐานเชิงประจักษย์ืนยัน 
และกรรมการผู้ตรวจประเมิน
สามารถให้เหตุผลอธิบายการ
เป็นแนวปฏบิัติที่ดีได้ชัดเจน 
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ตัวบ่งชี้ท่ี 5.4 ผลกำรด ำเนินงำนหลักสูตรตำมกรอบมำตรฐำนคุณวุฒิระดับอุดมศึกษำแห่งชำติ 
ชนิดของตัวบ่งช้ี ผลลัพธ์ 
 
ค ำอธิบำยตัวบ่งชี้ 

ผลการด าเนินงานของหลักสูตร หมายถึง ร้อยละของผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้การด าเนินงานตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาที่ปรากฏในหลักสูตร (มคอ.2) หมวดที่ 7 ข้อ 7 ที่หลักสูตรแต่ละ
หลักสูตรด าเนินการได้ในแต่ละปีการศึกษา อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรจะเป็นผู้รายงานผลการด าเนินงาน
ประจ าปี ในแบบรายงานผลการด าเนินการของหลักสูตร (มคอ.7) 
 
เกณฑ์กำรประเมิน 
มีการด าเนินงานน้อยกว่าร้อยละ 80 ของตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงานที่ระบุไว้ในแต่ละปี มีค่าคะแนนเท่ากับ 0 
มีการด าเนินงานร้อยละ 80 ของตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงานที่ระบุไว้ในแต่ละปี มีค่าคะแนนเท่ากับ 3.50 
มีการด าเนินงานร้อยละ 80.01-89.99 ของตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงานที่ระบุไว้ในแต่ละปี มีค่าคะแนนเท่ากับ 4.00 
มีการด าเนินงานร้อยละ 90.00-94.99 ของตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงานที่ระบุไว้ในแต่ละปี มีค่าคะแนนเท่ากับ 4.50 
มีการด าเนินงานร้อยละ 95.00-99.99 ของตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงานที่ระบุไว้ในแต่ละปี มีค่าคะแนนเท่ากับ 4.75 
มีการด าเนินงานร้อยละ 100 ของตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงานที่ระบุไว้ในแต่ละปี มีค่าคะแนนเท่ากับ 5 
 
หมำยเหตุ : 
 คณะกรรมการการอุดมศึกษาได้มีประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง  แนวทางการปฏิบัติตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (ฉบับท่ี 3) พ.ศ.2558 ลงวันที่ 26 พฤศจิกายน 2558 ได้ก าหนดแนวทางการปฏิบัติ
ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติเพิ่มเติมไว้ ดังนี้ 
 ข้อ 2 ระบุว่า “กรณีที่สถาบันอุดมศึกษาจะจัดท ารายละเอียดของรายวิชา รายละเอียดของประสบการณ์ภาคสนาม 
(ถ้ามี) รายงานผลการด าเนินงานของรายวิชา รายงานผลการด าเนินการของประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) และรายงานผล  
การด าเนินงานของหลักสูตรในลักษณะอื่น สถาบันอุดมศึกษาสามารถด าเนินการจัดท าระบบจัดเก็บข้อมูลรายละเอียดตาม
แนวทางของ มคอ.3 มคอ.4 มคอ.5 มคอ.6 และ มคอ.7 โดยสามารถปรับเปลี่ยนหัวข้อรายละเอียดให้เหมาะสมกับบริบทของ
สถาบันอุดมศึกษานั้นๆ ได้ ทั้งนี้ให้ค านึงถึงเจตนารมณ์ของการจัดท า มคอ.3 มคอ.4 มคอ.5 มคอ.6 และ มคอ.7” 
 ข้อ 3 ระบุว่า “ให้ถือว่า ตัวบ่งช้ีผลการด าเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ จ านวน 12 ตัวบ่งชี้ เป็นเพียงแนวทาง
เท่านั้น โดยสถาบันอุดมศึกษาสามารถก าหนดตัวบ่งช้ีผลการด าเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิได้เอง ซึ่งแต่ละหลักสูตรมี
อิสระในการก าหนดตัวบ่งช้ีผลการด าเนินงานที่ใช้ในการติดตาม ประเมิน และรายงานคุณภาพของหลักสูตรประจ าปีที่ระบุไว้
ในหมวด 1-6 ของแต่ละหลักสูตร ตามบริบทและวัตถุประสงค์ในการผลิตบัณฑิต ท้ังนี้ ต้องได้รับความเห็นชอบหรืออนุมัติจาก
สภาสถาบันอุดมศึกษา ในระหว่างที่สถาบันอุดมศึกษายังไม่สามารถเสนอขอปรับตัวบ่งช้ีใหม่ได้แล้ว เสร็จ ให้ใช้ตัวบ่งช้ีเดิม 
ก่อนได้ หรือหากหลักสูตรใดมีความประสงค์ก าหนดตัวบ่งช้ีแบบเดิมก็สามารถกระท าได้ กรณีหลักสูตรมีการปรับปรุงตัวบ่งช้ี
ให ม่  ให้ น า เสน อส 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 งต่ อ ไป ”
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องค์ประกอบที่ 6  สิ่งสนบัสนุนกำรเรียนรู้ 
 

ในการด าเนินการบริหารหลักสูตร จะต้องมีปัจจัยที่ส าคัญอีกประการหนึ่งคือ สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
ซึ่งประกอบด้วย ความพร้อมทางกายภาพ ความพร้อมด้านอุปกรณ์ ความพร้อมด้านเทคโนโลยี ความพร้อม
ด้านการให้บริการ เช่น ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ ห้องท าวิจัย อุปกรณ์การเรียนการสอน ห้องสมุด การบริการ
เทคโนโลยีสารสนเทศ คอมพิวเตอร์ Wifi และอ่ืนๆ รวมทั้งการบ ารุงรักษาที่ส่งเสริมสนับสนุนให้นักศึกษา
สามารถเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ที่ก าหนดตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ โดยพิจารณาร่วมกับผลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาและอาจารย์ 

 
องค์ประกอบด้านสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ จะพิจารณาได้จาก 
ตัวบ่งชี้ที ่6.1   สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
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ตัวบ่งชี้ท่ี 6.1 สิ่งสนับสนุนกำรเรียนรู้ 
ชนิดของตัวบ่งช้ี กระบวนการ 
 
ค ำอธิบำยตัวบ่งชี้ 

ความพร้อมของสิ่งสนับสนุนการเรียนการสอนมีหลายประการ ได้แก่ ความพร้อมทางกายภาพ เช่น 
ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ ที่พักของนักศึกษา ฯลฯ และความพร้อมของอุปกรณ์ เทคโนโลยี และสิ่งอ านวย
ความสะดวก หรือทรัพยากรที่เอ้ือต่อการเรียนรู้  เช่น อุปกรณ์การเรียนการสอน ห้องสมุด หนังสือ ต ารา 
สิ่งพิมพ์ วารสาร ฐานข้อมูลเพ่ือการสืบค้น แหล่งเรียนรู้สื่ออิเล็กทรอนิกส์ ฯลฯ สิ่งสนับสนุนเหล่านี้ต้องมี
ปริมาณเพียงพอ และมีคุณภาพพร้อมใช้งาน ทันสมัยโดยพิจารณาการด าเนินการปรับปรุงพัฒนาจากผล 
การประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาและอาจารย์ 

ในการรายงานการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้นี้ ให้อธิบายกระบวนการหรือแสดงผลการด าเนินงาน  
อย่างน้อยให้ครอบคลุมประเด็นต่อไปนี้ 

-  ระบบการด าเนินงานของภาควิชา/คณะ/สถาบันโดยมีส่วนร่วมของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
เพ่ือให้มีสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 

-  จ านวนสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ที่เพียงพอและเหมาะสมต่อการจัดการเรียนการสอน 
-  กระบวนการปรับปรุงตามผลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาและอาจารย์ต่อสิ่งสนับสนุน

การเรียนรู้ 
 
ในกำรประเมิน เพื่ อให้ทรำบว่ำอยู่ ในระดับคะแนนใด ให้พิจำรณำในภำพรวมของผล 

กำรด ำเนินงำนทั้งหมดที่สะท้อนกำรจัดเตรียมสิ่งสนับสนุนกำรเรียนรู้ที่จ ำเป็นต่อกำรเรียนกำรสอน และ
ส่งผลให้ผู้เรียนสำมำรถเรียนรู้ได้อย่ำงมีประสิทธิผล 

 
เกณฑ์กำรประเมิน 

0 1 2 3 4 5 
 ไม่มีระบบ 
 ไม่มีกลไก 
 ไม่มีแนวคิดใน

การก ากับ
ติดตามและ
ปรับปรุง 

 ไม่มีข้อมูล
หลักฐาน 

 มีระบบ มีกลไก 
 ไม่มีการน า

ระบบ กลไก
ไปสู่การปฏิบัติ/
ด าเนินงาน 

 มีระบบ มีกลไก 
 มีการน าระบบ 

กลไกไปสู่การ
ปฏิบัติ/
ด าเนินงาน 

 มีการประเมิน
กระบวนการ 

 ไม่มีการปรับปรุง/
พัฒนา
กระบวนการ 

 มีระบบ มีกลไก 
 มีการน าระบบ 

กลไกไปสู่การ
ปฏิบัติ/ด าเนินงาน 

 มีการประเมิน
กระบวนการ 

 มีการปรับปรุง/
พัฒนากระบวนการ
จากผลการประเมิน 

มีระบบ มกีลไก 
 มีการน าระบบ กลไกไปสู่

การปฏิบัติ/ด าเนินงาน 
 มีการประเมิน

กระบวนการ 
 มีการปรับปรุง/พัฒนา

กระบวนการจากผลการ
ประเมิน 

 มีผลจากการปรับปรุงเห็น
ชัดเจนเป็นรูปธรรม 

 มีระบบ มีกลไก 
 มีการน าระบบกลไกไปสู่

การปฏิบัติ/ด าเนินงาน 
 มีการประเมินกระบวนการ 
 มีการปรับปรุง/พัฒนา

กระบวนการจากผลการ
ประเมิน 

 มีผลจากการปรับปรุงเห็น
ชัดเจนเป็นรูปธรรม 

มีแนวทางปฏิบัติที่ดี โดยมี
หลักฐานเชิงประจักษย์ืนยัน 
และกรรมการผู้ตรวจ
ประเมินสามารถให้เหตุผล
อธิบายการเป็นแนวปฏิบัติ
ที่ดีได้ชัดเจน 
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2. เกณฑ์กำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำภำยใน ตำมรูปแบบของ AUN – QA 
รูปแบบของ AUN–QA ในฉบับที่ 3 ในระดับหลักสูตรมุ่งเน้นไปที่คุณภาพของกิจกรรมทางการศึกษา

ตามมิติ 3 มิติ คือ คุณภาพของปัจจัยน าเข้า คุณภาพของกระบวนการ และคุณภาพของผลผลิต โดยประกอบ
ไปด้วยเกณฑ์ 11 ข้อ ดังต่อไปนี้ 

1. ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง 
2. ข้อก าหนดของหลักสูตร 
3. โครงสร้างและเนื้อหาของหลักสูตร 
4. กลยุทธ์ในการเรียนการสอน 
5. การประเมินผู้เรียน 

6. คุณภาพของบุคลากรสายวิชาการ 
7. คุณภาพของบุคลากรสายสนับสนุน 
8. คุณภาพและการให้การสนับสนุนผู้เรียน 
9. โครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอ านวยความสะดวก 
10. การเพิ่มประสิทธิภาพของคุณภาพ 
11. ผลผลิต 

 

 

1. 
ผล

กา
รเร

ียน
รู้ท

ี่คา
ดห

วัง
 

2. ข้อก าหนด
ของหลักสูตร 

3. โครงสร้าง
และเนื้อหาของ

หลักสตูร 

4. กลยุทธ์ในการ
เรียนการสอน 

5. การประเมิน
ผู้เรยีน 

ผลสัมฤทธิ์ 

6. คุณภาพ
ของบุคลากร
สายวิชาการ 

7. คุณภาพของ
บุคลากรสาย
สนับสนุน 

8. คุณภาพและ
การให้การ

สนับสนุนผู้เรยีน 

9. โครงสร้าง
พื้นฐานและสิ่ง
อ านวยความ

สะดวก 
10. การเพิ่มประสิทธิภาพของคุณภาพ 

11. ผลผลิต 

 
 

ภำพที่ 4.1 รูปแบบของ AUN – QA ฉบับที่ 3 
 
ข้อก าหนดของเกณฑ์ AUN– QA ในแต่ละข้อนั้นจะแสดงอยู่ในตาราง เพ่ือความสะดวกในการน าไป

ปฏิบัติและการประเมิน มีการแตกรายละเอียดของเกณฑ์ต่างๆ เป็นเกณฑ์ย่อยตัวเลขในวงเล็บ [ ] ในเกณฑ์
ย่อยบอกถึงข้อความที่ตรงกับในตาราง มีค าอธิบายค าส าคัญที่สามารถน าไปใช้ได้ รวมถึงมีค าถามวินิจฉัยและ
แหล่งข้อมูลให้ผู้ปฏิบัติงานด้วย ส าหรับเกณฑ์ย่อยในการประเมิน AUN – QA ระดับหลักสูตรจะแสดงอยู่ใน 
ภาคผนวก ก 

การประกันคุณภาพและเกณฑ์มาตรฐานระดับ (นานา) ชาติ 

ความต้องการของผู้มสี่วนได้ส่วนเสีย 
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2.1 ผลกำรเรียนรู้ที่คำดหวัง (Expected Learning Outcomes) 

เกณฑ์คุณภำพที่ 1 

1. การก าหนดผลการเรียนรู้ที่คาดหวังต้องสะท้อนถึงวิสัยทัศน์และพันธกิจของมหาวิทยาลัย  
ซึ่งนักศึกษาและบุคลากรจะต้องทราบถึงวิสัยทัศน์และพันธกิจของมหาวิทยาลัยด้วย 

2. หลักสูตรแสดงผลการเรียนรู้ที่คาดหวังจากบัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษา โดยทุกรายวิชาในหลั กสูตร
ควรออกแบบมาให้ตอบสนองต่อผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง และต้องสอดคล้องกับผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของ
หลักสูตร 

3. หลักสูตรมีผลการเรียนรู้ที่คาดหวังครอบคลุมทั้งความรู้และทักษะเฉพาะทาง (ที่เกี่ยวข้องกับความรู้
ในสาขาวิชา) รวมถึงความรู้และทักษะทั่วไป (บางครั้งเรียกว่าทักษะที่จ าเป็นต่อการท างาน) ที่เกี่ยวข้องกับ
สาขาวิชาอ่ืนๆ เช่น การเขียน การพูดการแก้ปัญหา เทคโนโลยีสารสนเทศ ทักษะการท างานเป็นทีม เป็นต้น 

4. หลักสูตรก าหนดผลการเรียนรู้ที่คาดหวังไว้อย่างชัดเจน และสะท้อนถึงความต้องการของผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย 

 

เกณฑ์คุณภำพที่ 1 – เกณฑ์ย่อย 

1 ผลกำรเรียนรู้ท่ีคำดหวัง 1 2 3 4 5 6 7 
1.1 การก าหนดผลการเรยีนรู้ที่คาดหวังมีความชัดเจนและสอดคล้องกับวิสัยทัศน์

และพันธกิจของมหาวิทยาลัย[1,2] 
       

1.2 ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังครอบคลุมทั้งความรู้และทักษะทั่วไป รวมถึงความรู้
และทักษะเฉพาะทาง [3] 

       

1.3 ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังสะท้อนถึงความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่าง
ชัดเจน [4] 

       

ระดับคะแนนในภำพรวม (Overall opinion)        

ค ำอธิบำย 

การศึกษาที่มุ่งผลลัพธ์ (Outcomes–Based Education – OBE) หมายถึง การออกแบบหลักสูตรบน
พ้ืนฐานของผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง และจะบรรลุผลเมื่อผู้เรียนส าเร็จหลักสูตรการศึกษาที่มุ่งผลลัพธ์นี้  
จะมุ่งเน้นที่ผลลัพธ์ของการเรียนเป็นส าคัญ โดยมีความรู้ ทักษะ เจตคติ และอุปนิสัยในการคิด สิ่งที่ผู้เรียน  
ถูกคาดหวังให้เรียนจะมีการระบุไว้อย่างชัดเจนและแสดงออกมาในรูปของผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง 

ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังนั้นเกิดจากความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียซึ่งน าไปสู่การสร้างหลักสูตร 
ทั้งนี้ ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังจะยึดผลส าเร็จของผู้เรียนเป็นหลัก มากกว่าจุดมุ่งหมายของผู้สอนที่มักจะเขียนใน
รูปของเป้าหมาย เป้าประสงค์หรือวัตถุประสงค์ของหลักสูตร นอกจากนี้ ผลการเรียนรู้ควรจะเขียนในสิ่งที่
กระบวนการเรียนการสอนจะสามารถท าให้เกิดผลลัพธ์ที่สังเกตุและวัดประเมินได้ 
 

2.2 ข้อก ำหนดของหลักสูตร 

เกณฑ์คุณภำพที่ 2 

1. มหาวิทยาลัยควรมีการสื่อสาร เผยแพร่ข้อก าหนดของหลักสูตรและรายละเอียดของวิชา รวมถึ ง
ข้อมูลต่างๆ ที่เก่ียวข้องกับหลักสูตรทุกหลักสูตร เพ่ือให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้รับรู้ 

2. ข้อก าหนดของหลักสูตรและรายละเอียดของวิชาต้องแสดงถึงผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง ซึ่งประกอบ
ไปด้วย ความรู้ ทักษะ และเจตคติ ซึ่งช่วยให้ผู้เรียนเข้าใจถึงกระบวนการการเรียนการสอนที่ท าให้บรรลุผล 
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การเรียนรู้ วิธีการวัดประเมินผลที่แสดงถึงการบรรลุผล รวมไปถึงความสัมพันธ์ของหลักสูตรและองค์ประกอบ
ในการเรียน 

 

เกณฑ์คุณภำพที่ 2 – เกณฑ์ย่อย 

2 ข้อก ำหนดของหลักสูตร 1 2 3 4 5 6 7 
2.1 ข้อก าหนดของหลักสูตรมีความครอบคลุมและทันสมัย[1, 2]        
2.2 รายละเอียดของวิชามีความครอบคลุมและทันสมัย [1,2]        

2.3 ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียสามารถเข้าถึงและรับรู้ข้อก าหนดของหลักสูตรและ
รายละเอียดของวิชา [1, 2] 

       

ระดับคะแนนในภำพรวม (Overall opinion)        

ค ำอธิบำย 
ข้อก าหนดของหลักสูตร หมายถึง ชุดเอกสารที่แสดงถึงหลักสูตรของมหาวิทยาลัย ซึ่งประกอบไปด้วย 
วัตถุประสงค์ของหลักสูตรโดยสรุปและผลลัพธ์ที่คาดหวัง 
 โครงสร้างรายวิชา 
เมทริกซ์ทีแ่สดงวิธีการที่ท าให้ผลการเรียนรู้ของหลักสูตรบรรลุเป้าหมายโดยผ่านรายวิชา และ 
รายละเอียดของรายวิชาต่างๆ 

ข้อก าหนดของหลักสูตร มีหน้าที่ดังต่อไปนี้ 
เป็นแหล่งข้อมูลให้ผู้เรียนในปัจจุบันรวมถึงผู้ที่คาดว่าจะรับเข้าศึกษาได้ท าความเข้าใจเกี่ยวกับ

หลักสูตร 
เป็นแหล่งข้อมูลให้ผู้ใช้บัณฑิต เกี่ยวกับความรู้และทักษะที่จ าเป็นต่อการท างานที่หลักสูตรพัฒนาขึ้น 
ช่วยหน่วยงานรัฐบาลและองค์กรวิชาชีพในการรับรองคุณภาพของหลักสูตรที่สามารถน าไปสู่เนื้อหา

ที่เกี่ยวข้องวิชาชีพ ดังนั้น ข้อก าหนดของหลักสูตรจึงควรระบุถึงองค์ประกอบต่างๆ ที่หลักสูตรก าหนดขึ้น
เพ่ือให้บรรลุข้อก าหนดของหน่วยงานต่างๆ ที่เก่ียวข้อง 

ให้มหาวิทยาลัยและคณาจารย์ผู้สอนใช้เป็นแนวทางในการแลกเปลี่ยนความเห็นและผลสะท้อน 
เกี่ยวกับหลักสูตรใหม่และหลักสูตรปัจจุบัน นอกจากนี้ ยังเป็นการรับรองว่าทุกคนมีความเข้าใจตรงกันเกี่ยวกับ
ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตรมหาวิทยาลัยสามารถใช้ข้อก าหนดของหลักสูตรเป็นสิ่งยืนยันว่า
ผู้ออกแบบหลักสูตรทุกคนเข้าใจเกี่ยวกับผลการเรียนรู้ที่คาดหวังอย่างชัดเจนและรู้ว่าจะท าให้บรรลุผลได้
อย่างไร รวมทั้งยังสามารถใช้เป็นแหล่งอ้างอิงส าหรับการตรวจสอบภายใน รวมถึงการติดตามผลการ
ด าเนินงานของหลักสูตรอีกด้วย 

เป็นแหล่งข้อมูลเพ่ือให้ผู้ที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญในสาขาวิชานั้นๆ และกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ภายนอกได้เข้าใจถึงวัตถุประสงค์และผลลัพธ์ที่คาดหวังของหลักสูตรและ 

เป็นพ้ืนฐานในการรับข้อมูลป้อนกลับจากผู้เรียนหรือบัณฑิตที่เพ่ิงส าเร็จการศึกษาเกี่ยวกับเนื้อหา
ของหลักสูตรว่าผู้เรียนและบัณฑิตรับรู้ถึงโอกาสในการบรรลุผลลัพธ์การเรียนรู้ที่ต้องการ ได้มากน้อยเพียงใด
ข้อก าหนดของหลักสูตรประกอบไปด้วยรายละเอียด ดังต่อไปนี้ 

สถาบันที่อนุมัต ิ
สถาบันที่ท าการสอน (หากแตกต่างจากสถาบันที่อนุมัติ) 
รายละเอียดการรับรองคุณภาพโดยหน่วยงานภายนอก หรือ องค์กรวิชาชีพ 
ชื่อคุณวุฒิ 
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ชื่อหลักสูตร 
ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร 
เกณฑ์การรับเข้าหรือความต้องการของหลักสูตร 
การก าหนดกรอบมาตรฐานคุณวุฒิของสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องและแหล่งอ้างอิงทั้งภายในและภายนอก

เพ่ือใช้ในการให้ข้อมูลด้านผลการเรียนรู้ของหลักสูตร 
โครงสร้างหลักสูตรและข้อก าหนดต่างๆ เช่น ระดับการศึกษา รายวิชา และหน่วยกิต เป็นต้น 
วันที่เขียนหรือปรับปรุงข้อก าหนดของหลักสูตรรายละเอียดของวิชา ประกอบไปด้วย 
ชื่อรายวิชา 
ข้อบังคับรายวิชา เช่น รายวิชาบังคับก่อนและจ านวนหน่วยกิต เป็นต้น 
ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของรายวิชา ในแง่ของความรู้ ทักษะ และเจตคติ 
กลยุทธ์การเรียนการสอนและการวัดประเมินผลที่ท าให้บรรลุผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง 
ค าอธิบายรายวิชาและประมวลรายวิชา 
การวัดประเมินผลนักศึกษา 
วันที่เขียนหรือปรับปรุงรายละเอียดของวิชา 

 

2.3 โครงสร้ำงและเนื้อหำของหลักสูตร 

เกณฑ์คุณภำพที่ 3 
1. หลักสูตร กระบวนการจัดเรียนการสอนและวิธีการวัดประเมินผลนักศึกษามีความเชื่อมโยงและ 

เอ้ือประโยชน์ให้แก่กัน เพ่ือน าไปสู่ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง 
2. หลักสูตรถูกออกแบบมาให้ตรงกับผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง โดยแต่ละรายวิชาในหลักสูตรมีส่วนช่วย

ให้หลักสูตรบรรลุผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง 
3. หลักสูตรมีการจัดเรียงรายวิชาอย่างเป็นระบบ เป็นล าดับและมีการบูรณาการ (ซึ่งกันและกัน) 
4. หลักสูตรแสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์และความก้าวหน้าของรายวิชาอย่างชัดเจนตั้งแต่รายวิชา

พ้ืนฐาน รายวิชาระดับกลาง ไปจนถึงรายวิชาเฉพาะทาง 
5. โครงสร้างของหลักสูตรมีความยืดหยุ่นเพ่ือให้ผู้เรียนสามารถเลือกเรียนในสาขาเฉพาะทาง รวมถึง 

มีการน าเอาสถานการณ์การพัฒนาและการเปลี่ยนแปลงในปัจจุบันที่เกี่ยวข้องกับสาขามาปรับเข้ากับหลักสูตร 
6. มีการทบทวนหลักสูตรเป็นระยะเพ่ือให้แน่ใจว่าหลักสูตรมีความสัมพันธ์กันและทันสมัยอยู่

ตลอดเวลา 
 

เกณฑ์คุณภำพที่ 3 – เกณฑ์ย่อย 
3 โครงสร้ำงและเนื้อหำของหลักสตูร 1 2 3 4 5 6 7 

3.1 การออกแบบหลักสูตรมีความสอดคล้องกับผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง [1]        

3.2 มีการก าหนดสัดส่วนที่เหมาะสม ระหว่างรายวิชาต่างๆ ในหลักสูตรฺเพื่อให้
บรรลุผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง [2] 

       

3.3 หลักสูตรมีการจัดเรียงรายวิชาอย่างเป็นระบบ มีการบูรณาการและทันต่อ 
ยุคสมัย [3, 4, 5, 6] 

       

ระดับคะแนนในภำพรวม (Overall opinion)        
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ค ำอธิบำย 
การออกแบบหลักสูตรควรค านึงถึงกระบวนการจัดการเรียนการสอนและการประเมินผลนักศึกษาที่

จะช่วยให้ผู้เรียนบรรลุผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง Biggs (2003) เรียกกระบวนการดังกล่าวว่า “ความสอดคล้อง 
เชิงโครงสร้าง” (Constructive Alignment) ค าว่า“เชิงโครงสร้าง” (Constructive) หมายถึงแนวคิดที่ว่า
ผู้เรียนจะเกิดการเรียนรู้และสร้างความหมายได้โดยผ่านกิจกรรมการเรียนรู้ที่เกี่ยวข้องกัน ส่วน “ความ
สอดคล้อง” หมายถึง สถานการณ์ที่มีการจัดกระบวนการเรียนการสอนและการประเมินผลที่สอดคล้องกัน
เพ่ือให้บรรลุผลการเรียนรู้ที่คาดหวังความสอดคล้องเชิงโครงสร้างในรายวิชาต่างๆ หมายรวมถึง 

 การระบุถึงผลการเรียนรู้ที่คาดหวังที่สามารถวัดผลได้ 
การเลือกใช้กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่น าไปสู่การบรรลุผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง 
การประเมินว่านักศึกษาสามารถบรรลุผลการเรียนรู้ที่คาดหวังได้ดีเพียงใด 

 

2.4. กำรเรียนรู้ที่มีคุณภำพ 

เกณฑ์คุณภำพที่ 4 

1. กลยุทธ์การเรียนและการสอนเป็นไปตามปรัชญาการศึกษาของมหาวิทยาลัย ซึ่งปรัชญาการศึกษานี้
หมายถึงแนวความคิดในการก าหนดแนวทางการจัดการเรียนการสอนว่า ผู้เรียนควรต้องเรียนรู้อะไรบ้างและ
เรียนรู้อย่างไร นอกจากนี้ปรัชญาการศึกษายังบอกถึงวัตถุประสงค์ของการศึกษา บทบาทหน้าที่ของผู้สอน 
ผู้เรียนรวมทั้งเนื้อหาและกลยุทธ์ในการสอนด้วย 

2. ทั้งผู้เรียนและผู้สอนเข้าใจว่าการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ (Quality Learning) ถือเป็นกลยุทธ์ใน 
การเรียนซึ่งจะช่วยให้ผู้เรียนเข้าใจและบรรลุผลการเรียนรู้ 

3. คุณภาพของการเรียนรู้ขึ้นอยู่กับวิธีการเรียน แนวคิดที่ผู้เรียนมีต่อการเรียน กลยุทธ์การเรียนที่
ผู้เรียนเลือกใช้ รวมถึงความเข้าใจเกี่ยวกับการเรียนรู้ของตนเอง 

4. การเรียนรู้ที่มีคุณภาพให้ความส าคัญต่อหลักการเรียนรู้ กล่าวคือ ผู้เรียนจะสามารถเรียนรู้ได้ดีเมื่อ
รู้สึกผ่อนคลาย อยู่ในสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ และมีการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือร่วมคิด 

5. ผู้สอนควรส่งเสริมให้ผู้เรียนส านึกถึงความรับผิดชอบต่อการเรียน โดย ก. สร้างสภาพแวดล้อมใน
การเรียนการสอนที่เอ้ือให้ผู้เรียนแต่ละคนมีส่วนร่วมต่อกระบวนการเรียนรู้ และ ข. มีหลักสูตรที่ยืดหยุ่นและ
เอ้ือให้ผู้เรียนสามารถเลือกเนื้อหารายวิชา แผนการศึกษา กลวิธีในการประเมินผล รูปแบบและระยะเวลาใน
การเรียนได ้

6. กลยุทธ์การเรียนการสอนควรมีส่วนช่วยสนับสนุนให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ รู้จักวิธีแสวงหาความรู้
และปลูกฝังให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ตลอดชีวิต (เช่น การตั้งค าถามอย่างสร้างสรรค์ มีทักษะในการรับและ  
ใช้ข้อมูล การน าเสนอแนวความคิดใหม่ๆ และลงมือปฏิบัติ เป็นต้น) 
 

เกณฑ์คุณภำพที่ 4 – เกณฑ์ย่อย 

4 กลยุทธ์กำรเรียนและกำรสอน 1 2 3 4 5 6 7 
4.1 ปรัชญาการศึกษามีความชัดเจนและมีการเผยแพร่ให้ผู้มีส่วนได้เสียสามารถ

ได้รับรู้ [1] 
       

4.2 กิจกรรมการเรียนการสอนมีความสอดคล้องกับการบรรลุผลส าเร็จตามผล
การเรียนรู้ที่คาดหวัง [2, 3, 4,5] 
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4.3 กิจกรรมการเรียนการสอนกระตุ้นให้เกิดการเรียนรู้ตลอดชีวิต [6]        

ระดับคะแนนในภำพรวม (Overall opinion)        

ค ำอธิบำย 
เพ่ือให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการศึกษาในระดับอุดมศึกษา ทักษะที่จ าเป็นต่อการเรียนรู้ที่มี

คุณภาพ ได้แก่ 
- ความสามารถในการค้นคว้าหาความรู้ด้วยตัวเองโดยผู้เรียนต้องมีทักษะด้านการท างานวิจัย

ความสามารถในการวิเคราะห์และสังเคราะห์ข้อมูลที่ค้นคว้ามาได้ นอกจากนี้ ผู้เรียนต้องรู้และสามารถเลือกใช้
กลยุทธ์ในการเรียนได้อย่างเหมาะสม 

- ความสามารถในการคงความรู้ไว้ใช้ในระยะยาวมีกลยุทธ์ในการเรียนที่เน้นการสร้างความหมาย
มากกว่าการท่องจ า 

- ความสามารถในการเชื่อมโยงความสัมพันธ์ระหว่างความรู้เก่าและความรู้ใหม่เข้าด้วยกันการเรียนรู้ที่
หมายถึง ความสามารถในการรวบรวมข้อมูลจากแหล่งต่างๆ เข้าด้วยกันได้ 

- ความสามารถในการสร้างองค์ความรู้ใหม่ผู้เรียนที่มีคุณภาพจะต้องรู้เท่าทันผู้ อ่ืนและสามารถ
เชื่อมโยงความรู้และประสบการณ์ของตนอันจะน าไปสู่การสร้างองค์ความรู้ใหม่ 

- ความสามารถในการประยุกต์ใช้ความรู้เพื่อแก้ปัญหาต่างๆ 
- ความสามารถในการถ่ายทอดความรู้ให้แก่ผู้ อ่ืน ผู้ เรียนที่มีคุณภาพสามารถสร้างและพิสูจน์

แนวความคิดและการกระท าของตนด้วยวิธีการที่ชัดเจน 
- ความกระตือรือร้นในการหาความรู้เพ่ิมเติม ผู้เรียนที่มีคุณภาพเป็นผู้ใฝ่รู้ตลอดชีวิต (Lifelong 

Learners) ปัจจัยส าคัญในการสร้างผู้เรียนที่มีคุณภาพ 

- การเรียนรู้ที่มีคุณภาพจะเกิดได้เมื่อผู้เรียนมีความพร้อม ทั้งด้านสติปัญญาและอารมณ์เพ่ือให้บรรลุ
วัตถุประสงค์ของการเรียน 

- การเรียนรู้ที่มีคุณภาพจะเกิดได้เมื่อผู้เรียนมีจุดมุ่งหมายในการเรียน 
- การเรียนรู้ที่มีคุณภาพจะเกิดได้เมื่อผู้เรียนสามารถประสานความรู้เก่าและใหม่เข้าด้วยกัน 
- การเรียนรู้ที่มีคุณภาพจะเกิดได้เมื่อผู้เรียนเรียนรู้อย่างกระตือรือร้น 
- การเรียนรู้ที่มีคุณภาพจะเกิดได้เมื่อผู้เรียนอยู่ในสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการเรียนรู้การเลือกใช้ 

กลยุทธ์ในการเรียนและการสอนขึ้นอยู่กับสถานการณ์ หลักสูตรควรพิจารณาเลือกใช้กลยุทธ์การเรียนและ  
การสอนที่เหมาะสม 
 

2.5 กำรประเมินผู้เรียน 

เกณฑ์คุณภำพที่ 5 

1. การประเมินครอบคลุมถึง 
การรบัเข้านักศึกษาใหม่ 
การประเมินผู้เรียนอย่างต่อเนื่องระหว่างการศึกษา 
 การสอบก่อนส าเร็จการศึกษา 

2. ในการสนับสนุนให้เกิดความสอดคล้องเชิงโครงสร้าง ควรใช้วิธีการประเมินผลที่หลากหลายที่
สอดคล้องกับผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง การประเมินควรวัดผลสัมฤทธิ์ของผลการเรียนรู้ทั้งหมดที่ปรากฏอยู่ใน 
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ผลการเรียนที่คาดหวังของหลักสูตรและรายวิชาวิธีการและเกณฑ์ท่ีใช้ในการประเมินควรมีการก าหนดล่วงหน้า 
เพ่ือวัตถุประสงค์ในการประเมินผลวินิจฉัย การประเมินผลระหว่างเรียน และการประเมินผลสรุป 

3. การประเมินผู้เรียน รวมถึงช่วงเวลาการประเมิน วิธีการประเมิน การก าหนดเกณฑ์ประเมิน  
การกระจายน้ าหนักการประเมิน ไปจนถึงเกณฑ์การให้คะแนนและการตัดเกรด ควรท าให้ชัดเจนและสื่อความ
ที่เก่ียวข้องได้ 

4. ก าหนดมาตรฐานที่ใช้ในแผนการประเมินอย่างชัดเจนและสอดคล้องกับหลักสูตร 
5. น ากระบวนการและวิธีการประเมินมาใช้เพ่ือเป็นการยื นยัน การประเมินผู้ เรียนมีความ

สมเหตุสมผล น่าเชื่อถือ และด าเนินการโดยเที่ยงธรรม 
6. ควรระบุความเชื่อมั่นและความเที่ยงตรงของวิธีการประเมินระบุเป็นลายลักษณ์อักษรและมี  

การตรวจสอบอย่างสม่ าเสมอ และน าไปใช้ทดสอบและพัฒนาแนวทางประเมินใหม่ๆ ได้ รวมทั้งมีการพัฒนา
วิธีการประเมินผลแบบใหม่ๆ และน าไปใช้ในการทดสอบเปิดเผยให้ผู้เรียนรับรู้ถึงสิทธิ์เกี่ยวกับกระบวนการ  
อุทธรณ์ 
 
เกณฑ์คุณภำพที่ 5 – เกณฑ์ย่อย 

5 กำรประเมินผู้เรียน 1 2 3 4 5 6 7 
5.1 การประเมินผู้เรียนมีความสอดคล้องโครงสร้างกับผลสัมฤทธิ์ของผลการ

เรียนรู้ที่คาดหวัง [1, 2] 
       

5.2 การประเมินผู้ เรียน รวมถึ งช่วงเวลาการประเมิน  วิธีการประเมิน  
การก าหนดเกณฑ์ประเมิน การกระจายน้ าหนักการประเมิน ไปจนถึงเกณฑ์
การให้คะแนนและการตัดเกรด มีความชัดเจนและสื่อสารให้ผู้เรียนรับทราบ 
[4, 5] 

       

5.3 เกณฑ์การให้คะแนนและแผนการให้คะแนนถูกใช้ในการประเมินเพื่อยืนยัน
ความเที่ยงตรง ความเชื่อมั่นและความโปร่งใสในการประเมินผู้เรียน [6, 7] 

       

5.4 มีการให้ข้อมูลป้อนกลับเกี่ยวกับการประเมินผู้เรียนที่เหมาะสมแก่เวลาและ
ช่วยพัฒนาการเรียนรู้ [3] 

       

5.5 ผู้เรียนรับรู้ถึงสิทธ์ิเกี่ยวกับกระบวนการอุทธรณ์ [8]        

ระดับคะแนนในภำพรวม (Overall opinion)        

ค ำอธิบำย 
การประเมินผู้เรียนถือเป็นองค์ประกอบที่ส าคัญที่สุดอันหนึ่งของการศึกษาในระดับอุดมศึกษา ผลของ

การประเมินส่งผลโดยตรงต่ออาชีพในอนาคตของผู้เรียน ดังนั้นจึงต้องด าเนินการอย่างเชี่ยวชาญและค านึงถึง
องค์ความรู้ทั้งหลายที่มีอยู่ในขั้นตอนการทดสอบการประเมินยังให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์แก่สถาบันทั้งใน  
ด้านประสิทธิภาพการสอนและการสนับสนุนผู้เรียน การประเมินผู้เรียนควรจะต้อง 

 ได้รับการออกแบบให้วัดความส าเร็จตามผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง 
 สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ ในการประเมินผลวินิจฉัย การประเมินผลระหว่างเรียนและ 

การประเมินผลสรุป รวมทั้งมีเกณฑ์ในการตัดเกรดและให้คะแนนที่ชัดเจนเป็นลายลักษณ์อักษร 
 ด าเนินการโดยบุคคลที่เข้าใจบทบาทของการประเมินความก้าวหน้าของผู้เรียนที่มีต่อสัมฤทธิ์ผล

ทางด้านความรู้และทักษะที่เกี่ยวข้องกับคุณสมบัติที่ก าหนดไว้ ถ้าเป็นไปได้การประเมินไม่ควรประเมินโดย 
ผู้ประเมินเพียงคนเดียว 
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 พิจารณาถึงผลลัพธ์ต่างๆ ที่เป็นไปได้จากเกณฑ์การสอบ 

 ก าหนดกฎเกณฑ์ท่ีชัดเจน ครอบคลุมถึงการขาดเรียน การป่วย และเหตุที่สมควรลดหย่อนผ่อนโทษ
ของผู้เรียน 

 ยืนยันว่าการประเมินมีการจัดการอย่างรอบคอบและรัดกุมตามข้ันตอนที่สถาบันก าหนด 

 อยู่ภายใต้การบริหารตรวจสอบเพื่อยืนยันประสิทธิภาพของขั้นตอน 

 แจ้งข้อมูลแก่ผู้เรียนถึงการประเมินที่ใช้ในหลักสูตรของตน ว่ามีการทดสอบอะไรหรืออยู่ภายใต้
เงื่อนไขการประเมินแบบใด การประเมินคาดหวังอะไร รวมถึงเกณฑ์ท่ีใช้ในการประเมินสมรรถนะของผู้เรียน 
 

2.6 คุณภำพบุคลำกรสำยวิชำกำร 

เกณฑ์คุณภำพที่ 6 

1. มีการวางแผนทั้งในระยะสั้นและระยะยาวในการบริหารจัดการบุคลากรสายวิชาการ รวมถึง  
การสืบทอดต าแหน่ง การเลื่อนต าแหน่ง การจัดสรรบุคลากร การสิ้นสุดต าแหน่ง และแผนการเกษียณเพ่ือให้
แน่ใจว่าคุณภาพและปริมาณของบุคลากรสายวิชาการตอบสนองต่อความต้องการด้านการศึกษา วิจัย และ
บริการวิชาการ 

2. มีการตรวจสอบและติดตามอัตราส่วนบุคลากรสายวิชาการต่อจ านวนนักศึกษาและภาระงานที่
ได้รับเพื่อพัฒนาคุณภาพด้านการศึกษา วิจัย และบริการวิชาการ 

3. มีการระบุและประเมินความสามารถของบุคลากรสายวิชาการ บุคลากรที่มีความสามารถจะต้องมี
คุณสมบัติดังนี้ 

 ออกแบบและจัดกระบวนการเรียนการสอนที่สอดคล้องกับหลักสูตร 
 น ากระบวนการเรียนการสอนที่หลากหลายมาใช้ และเลือกวิธีการประเมินที่เหมาะสมให้

บรรลุผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง 
 พัฒนาและใช้สื่อประกอบการเรียนการสอนได้หลากหลาย 
 ตรวจสอบและประเมินความก้าวหน้าด้านการสอนและรายวิชาที่ตนเองสอนได้ 
 มีการให้ข้อมูลป้อนกลับเกี่ยวกับการสอนของตนเอง 
 มีการท าวิจัยและจัดหาบริการที่เป็นประโยชน์แก่ผู้มีส่วนได้เสีย 

4. การสรรหาและการเลื่อนต าแหน่งบุคลากรสายวิชาการยึดตามระบบคุณธรรม โดยพิจารณาจาก 
การสอน การท าวิจัย และการบริการวิชาการ 

5. การก าหนดบทบาทและความสัมพันธ์ของบุคลากรสายวิชาการชัดเจนและเป็นที่เข้าใจตรงกัน 
6. มีการมอบหมายงานที่เหมาะสมกับความรู้ความสามารถ ประสบการณ์และความเชี่ยวชาญ 
7. บุคลากรสายวิชาการทุกคนต้องรับผิดชอบต่อมหาวิทยาลัยและผู้มีส่วนได้เสียขององค์กร  

โดยค านึงถึงเสรีภาพทางวิชาการและจรรยาบรรณด้านวิชาชีพ 

8. มีการวินิจฉัยความต้องการในการฝึกอบรมและพัฒนาของบุคลากรสายวิชาการอย่างเป็นระบบ 
และน าไปจัดการฝึกอบรมที่เหมาะสมรวมถึงกิจกรรมที่พัฒนาตนเองเพ่ือตอบสนองต่อความต้องการของ
บุคลากร 

9. มีการน าการบริหารผลการปฏิบัติงานรวมถึงการให้รางวัลและการยอมรับมาใช้เพ่ือกระตุ้นและ
สนับสนุนการเรียนการสอน การวิจัยและการบริการวิชาการ 
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10. มีการตรวจสอบ ประเมินและเปรียบเทียบประเภทและจ านวนงานวิจัยกับเกณฑ์มาตรฐานที่ได้รับ
การยอมรบัเพื่อการพัฒนา 

 
เกณฑ์คุณภำพที่ 6 – เกณฑ์ย่อย 

6 คุณภำพบุคลำกรสำยวิชำกำร 1 2 3 4 5 6 7 
6.1 การบริหารจัดการบุคลากรสายวิชาการ (การสืบทอดต าแหน่ง เลื่อนต าแหนง่ 

การปรับวิธีการจัดสรรบุคลากรเข้าสู่ต าแหน่ง การสิ้นสุดต าแหน่ง และ
แผนการเกษียณ)ตอบสนองต่อความต้องการด้านการศึกษา การวิจัย และ
การบริการวิชาการ [1] 

       

6.2 มีการเปรียบเทียบอัตราส่วนบุคลากรสายวิชาการต่อจ านวนนักศึกษาและ
ภาระงานกับเกณฑ์มาตรฐาน และติดตามตรวจสอบข้อมูลเพื่อพัฒนา
คุณภาพด้านการศึกษา การวิจัยและการบริการวิชาการ [2] 

       

6.3 เกณฑ์ในการสรรหาและการคัดเลือกบุคลากรสายวิชาการซึ่งประกอบด้วย
จรรยาบรรณ ความรับผิดชอบต่อเสรีภาพทางวิชาการ การจัดสรรบุคลากร
เข้าสู่ต าแหน่ง การเลื่อนต าแหน่ง บุคลากรถูกก าหนดและประกาศให้ทราบ
ทั่วกัน [4,5, 6,7] 

       

6.4 มีการวินิจฉัยและประเมินความสามารถของบุคลากรสายวิชาการ [3]        

6.5 ความต้องการในการฝึกอบรมและพัฒนาตนเองของบุคลากรสายวิชาการถูก
วินิจฉัยและน าไปจัดกิจกรรมเพื่อตอบสนองต่อความต้องการของบุคลากร 
[8] 

       

6.6 การบริหารผลการปฏิบัติงานรวมถึงการให้รางวัลและการยอมรับถูกน ามาใช้
เพื่อกระตุ้นและสนับสนุนการเรียนการสอน การวิจัยและการบริการวิชาการ 
[9] 

       

6.7 มีการตรวจสอบ ประเมินและเปรียบเทียบประเภทและจ านวนงานวิจัยกับ
เกณฑ์มาตรฐานที่ได้รับการยอมรับเพื่อการพัฒนา [10] 

       

ระดับคะแนนในภำพรวม (Overall opinion)        

ค ำอธิบำย 
บุคลากรสายวิชาการถือว่าเป็นทรัพยากรการศึกษาที่ส าคัญที่สุดส าหรับผู้เรียน บุคคลเหล่านี้ต้องมี

ความรู้ ความเข้าใจในศาสตร์ที่ตนเองสอน มีทักษะและประสบการณ์ที่จะถ่ายทอดความรู้แก่ผู้เรียนในขอบเขต
บริบทการสอนของตนได้อย่างมีประสิทธิภาพ และสามารถน าผลการประเมินการสอนมาปรับปรุงพัฒนา  
การสอนได้อย่างต่อเนื่องคุณภาพของสถาบันไม่เพียงแต่ขึ้นอยู่กับคุณภาพของหลักสูตรเท่านั้น แต่ยังขึ้นอยู่กับ
คุณภาพบุคลากรสายวิชาการอีกด้วย คุณภาพบุคลากรสายวิชาการขึ้นอยู่กับคุณวุฒิการศึกษาความเข้าใจ 
ความช านาญ ความเชี่ยวชาญในศาสตร์ที่สอน ประสบการณ์ ทักษะการสอนรวมถึงจรรยาบรรณที่มีต่อวิชาชีพ 
บุคลากรสายวิชาการครอบคลุมถึงอาจารย์ที่สอนเต็มเวลาและนอกเวลา และผู้บรรยายพิเศษ นอกจากคุณภาพ
ของบุคลากรสายวิชาการแล้วสถาบันต้องก าหนดปริมาณบุคลากรสายวิชาการให้เหมาะสมกับความต้องการ
ของผู้เรียนและสถาบัน โดยก าหนดขนาดของบุคลากรสายวิชาการใช้ค่าหน่วยนับภาระงาน (Full–Time 
Equivalent(FTE)) และอัตราส่วนบุคลากรสายวิชาการต่อจ านวนนักศึกษา 
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หน่วยนับภำระงำน (Full– Time Equivalent (FTE) 
ในการค านวณ หน่วยนับภาระงานบุคลากรสายวิชาการ (FTE) สถาบันควรก าหนดภาระการเรียน

นักศึกษาเต็มเวลา และภาระการสอนของบุคลากรคณะที่รวมถึง ภาระการเรียนนักศึกษานอกเวลา และภาระ
การสอนบุคลากรของคณะต่อนักศึกษานอกเวลาเป็นจ านวนร้อยละของภาระการสอนเต็มเวลาของบุคลากร
สายวิชาการมีหลายวิธีในการค านวณค่า FTE (หน่วยนับภาระงาน) และสถาบันควรก าหนดวิธีการตัวแปร และ
ข้อสมมติฐานที่จะใช้ วิธีหนึ่งในการค านวณค่า FTE (หน่วยนับภาระงาน) คือ ยึดต้นทุนด้านเวลา เช่น  
ถ้า 1 FTE เท่ากับ 40 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ (จ้างงานเต็มเวลา) ดังนั้น FTE ของบุคลากรสายวิชาการที่มีภาระงาน
สอน 8 ชั่วโมงต่อสัปดาห์จะเป็น 0.2 (8 หารด้วย 40) วิธีการที่ยึดหลักการต้นทุนด้านเวลา สามารถน ามาใช้
ค านวณค่า FTE (หน่วยนับภาระการเรียน) ของนักศึกษาได้อีกด้วย เช่น ถ้า 1 FTE ที่นักศึกษาต้องเข้าชั้นเรียน
เท่ากับ 20 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ ดังนั้น ค่าหน่วยนับภาระการเรียน FTE ของนักศึกษาภาคสมทบ 10 ชั่วโมง 
ในชั้นเรียนต่อสัปดาห์จะเป็น 0.5 (10 หารด้วย 20)วิธีการอื่นในการค านวณค่า FTE คือ ยึดภาระงานสอน เช่น  
ถ้าภาระการสอนภาคปกติเต็มเวลาของบุคลากรสายวิชาการ คือ 4 วิชาต่อภาคการศึกษา ดังนั้น แต่ละวิชามี 
ค่า 0.25 FTE (หน่วยนับภาระงาน) ถ้าบุคลากรสายวิชาการได้รับมอบหมาย 2 วิชาต่อภาคการศึกษา ดังนั้น 
ค่า FTE(หน่วยนับภาระงาน) จะเป็น 0.5 (2 คูณ 0.25 FTE) ในท านองเดียวกันภาระการเรียนของนักศึกษา
สามารถใช้การค านวนค่า FTE (หน่วยนับภาระการเรียน) ของนักศึกษาได้ เช่น ถ้า 1 FTE (หน่วยนับภาระ 
การเรียน) ที่นักศึกษาต้องเรียน คือ 24 หน่วยกิตต่อภาคการศึกษา ดังนั้น ค่า FTE (หน่วยนับภาระการเรียน)
ของนักศึกษาที่เรียน 18 หน่วยกิตต่อภาคการศึกษา จะเป็น 0.75 (18 หารด้วย 24) 

 
ตารางที่ 4.2 ระบุตัวเลขบุคลากรสายวิชาการและค่า FTE (หน่วยนับภาระงาน) ใน 5 ปีการศึกษาท่ีผ่านมา 

ประเภท ชำย หญิง รวม จ ำนวนร้อยละ 
ของปริญญำเอก จ ำนวนพนกังำน ค่ำ FTE 

ศาสตราจารย์      
รอง/ผู้ช่วยศาสตราจารย์      
อาจารย์ประจ า      
อาจารย์พิเศษ      
ผู้บรรยายพิเศษ/อาจารย์พิเศษ      

รวม      
 

อัตรำส่วนบุคลำกรต่อจ ำนวนนักศึกษำ 
ตัวบ่งชี้นี้คือ อัตราส่วน 1 FTE (หน่วยนับภาระงาน) ของการจ้างบุคลากรสายวิชาการต่อตัวเลขค่า 

FTE (หน่วยนับภาระการเรียน) นักศึกษาที่ ลงทะเบียน จุดมุ่ งหมายเพ่ือใช้คิดจ านวนเวลาที่ ใช้ ใน 
การติดต่อและสนับสนุนด้านวิชาการแก่นักศึกษาที่สถาบันคาดว่าควรได้รับระบุอัตราส่วนบุคลากรต่อจ านวน
นักศึกษาใน 5 ปีการศึกษาท่ีผ่านมาตามตารางที4่.3 
ตารางที ่4.3 อัตราส่วนบุคลากรต่อจ านวนนักศึกษา (ระบุวิธีการที่ใช้ค านวณค่า FTE- หน่วยนับภาระการเรียน
ของนักศึกษา) 
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ปีกำรศึกษำ 
รวมค่ำ FTE (หน่วยนับ

ภำระงำน) ของบุคลำกร
สำยวิชำกำร 

รวมค่ำ FTE (หน่วยนับ

ภำระกำรเรียน) ของ
นักศึกษำ 

อัตรำส่วนบุคลำกรต่อ 
จ ำนวนนักศึกษำ 

    
    
    
    
ผลงำนวิจัย 

การวิจัยคือผลผลิตส าคัญจากบุคลากรสายวิชาการ ประเภทต่างๆ ของงานวิจัย (เช่น ผลงานตีพิมพ์ 
งานที่ปรึกษา โครงงาน เงินสนับสนุน เป็นต้น) ที่ลุล่วงโดยบุคลากรสายวิชาการควรตอบสนองความต้องการ
ของผู้มีส่วนได้เสีย บอกข้อมูลประเภทและจ านวนของการเผยแพร่งานวิจัยใน 5 ปีการศึกษาที่ผ่านมา 
ตามตารางที่ 4.4 

 
ตารางที4่.4 ประเภทและจ านวนของการเผยแพร่งานวิจัย 

ปีกำรศึกษำ 
ประเภทผลงำนตีพิมพ ์

รวม 
ตัวเลขผลงำน

ตีพิมพ์ต่อบุคลำกร
สำยวิชำกำร ในสถำบัน ระดับชำติ ระดับภูมิภำค 

ระดับ 
นำนำชำติ 

       
       
       
       
       

 

2.7 คุณภำพบุคลำกรสำยสนับสนุน 

เกณฑ์คุณภำพที่ 7 

1. มีการด าเนินการวางแผนระยะสั้นและระยะยาวในการแต่งตั้งบุคลากรสายสนับสนุนหรือ 
การวางแผนความต้องการห้องสมุด ห้องปฏิบัติการ สิ่งอ านวยความสะดวกด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และงาน
บริการนักศึกษาเพ่ือสร้างความม่ันใจว่าคุณภาพและจ านวนบุคลากรสายสนับสนุนบรรลุตามความต้องการทาง
วิชาการ งานวิจัย และการบริการวิชาการ 

2. มีการก าหนดและการแจ้งข้อมูลการสรรหาบุคลากร และเกณฑ์การคัดเลือกในการแต่งตั้ง  
การมอบหมายงาน และการเลื่อนขั้นบุคลากรสายสนับสนุน โดยก าหนดบทบาทหน้าที่ไว้ชัดเจน และแบ่ง
หน้าที่ความรับผิดชอบตามความเหมาะสมคุณสมบัติ และประสบการณ์ 

3. มีการวินิจฉัยและการประเมินความสามารถของบุคลากรสายสนับสนุนเพ่ือสร้างความมั่นใจว่า
ความสามารถของบุคลากรเหล่านั้นเป็นไปตามข้อก าหนด และการให้บริการนั้นตอบสนองความต้องการของ  
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

4. มีการวินิจฉัยความต้องการในการฝึกอบรมและพัฒนาอย่างมีระบบให้แก่บุคลากรสายสนับสนุน 
และมีการด าเนินกิจกรรมการฝึกอบรมและกิจกรรมเพ่ือการพัฒนาที่ตอบสนองความจ าเป็น 
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5. มีการบริหารผลการปฏิบัติงานรวมถึงการตอบแทนและการยอมรับ เพ่ือผลักดันและสนับสนุน  
การเรียนการสอน การวิจัย และการบริการวิชาการ 

เกณฑ์คุณภำพที่ 7 –เกณฑ์ย่อย 
7 คุณภำพบุคลำกรสำยสนับสนนุ 1 2 3 4 5 6 7 

7.1 มีการด า เนินการวางแผนแต่ งตั้ งบุ คลากรสายสนับสนุ นห้ องสมุด 
ห้องปฏิบัติการ สิ่งอ านวยความสะดวกด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและงาน
บริการนักศึกษาเพื่อตอบสนองความต้องการทางการศึกษา งานวิจัย และ
การบริการวิชาการ [1] 

       

7.2 มีการก าหนดและการแจ้งข้อมูลการสรรหาบุคลากร และเกณฑ์การคัดเลือก
ในการแต่งตั้ง การมอบหมายงาน และการเลื่อนขั้นบุคลากรสายสนับสนุน 
[2] 

       

7.3 มีการวินิจฉัยและประเมินความสามารถของบุคลากรสายสนับสนุน [3]        

7.4 มีการวินิจฉัยความต้องการการฝึกอบรมและพัฒนาตนเองของบุคลากร 
สายสนับสนุน และด าเนินกิจกรรมเพื่อตอบสนองความต้องการนั้น [4] 

       

7.5 มีการบริหารผลการปฏิบัติงานรวมถึงการตอบแทนและการเห็นคุณค่า  
การยอมรับ เพื่อกระตุ้นและสนับสนุนการเรียนการสอน การวิจัย และ 
การบริการวิชาการ [5] 

       

ระดับคะแนนในภำพรวม (Overall opinion)        

ค ำอธิบำย 
คุณภาพหลักสูตรส่วนใหญ่ขึ้นอยู่กับปฏิสัมพันธ์ระหว่างบุคลากรและนักศึกษา อย่างไรก็ตามบุคลากร

สายวิชาการไม่สามารถปฏิบัติงานได้ดีหากปราศจากคุณภาพการให้บริการที่จัดสรรโดยบุคลากรสายสนับสนุน 
ซึ่งบุคลากรสายสนับสนุนเหล่านี้ คือ บุคลากรที่บริหารจัดการห้องสมุด ห้องปฏิบัติการ ทรัพยากรคอมพิวเตอร์ 
และงานบริการนักศึกษาใช้ตารางที่ 4.5 เพ่ือก าหนดจ านวนบุคลากรสายสนับสนุนที่มีในระยะ 5 ปีการศึกษา
ล่าสุด 
ตารางที่ 4.5 จ านวนบุคลากรสายสนับสนุน (ระบุวันที่อ้างอิง) 

บุคลำกรสำยสนบัสนนุ 
ระดับกำรศึกษำสูงสุดที่ส ำเร็จ 

จ ำนวนทั้งหมด มัธยมศึกษำ
ตอนปลำย 

ปริญญำตรี ปริญญำโท ปริญญำเอก 

บุคลากรห้องสมุด      
บุคลากรห้องปฏิบัติการ      
บุ คลากรด้ าน เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

     

บุคลากรด้านงานบริหารงาน
บุคคล 

     

บุคลากรด้ านงานบริการ
นักศึกษา (ระบุประเภทงาน
บริการ) 

     

จ ำนวนทั้งหมด      
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2.8 คุณภำพผู้เรียน (Student Quality) 

เกณฑ์คุณภำพที่ 8 

1. มีการก าหนด การสื่อสาร และการประกาศนโยบายการรับนักศึกษาเข้าเรียนและเกณฑ์การรับ
นักศึกษาเข้าศึกษาในหลักสูตรอย่างชัดเจนและเป็นปัจจุบัน 

2. มีการก าหนดและการประเมินกระบวนการและเกณฑ์การคัดเลือกนักศึกษา 
3. มีระบบติดตามความก้าวหน้า ผลการศึกษา และภาระการเรียนของนักศึกษาที่เพียงพอ โดยมี 

การบันทึก การติดตามความก้าวหน้า ผลการศึกษา และภาระการเรียนของนักศึกษาไว้อย่างเป็นระบบ โดยมี
การให้ข้อมูลป้อนกลับแก่นักศึกษาและด าเนินการแก้ไขข้อบกพร่องหากจ าเป็น 

4. มีการจัดการให้ค าแนะน าทางวิชาการ กิจกรรมเสริมหลักสูตร การแข่งขันของนักศึกษา และ 
การบริการสนับสนุนนักศึกษาด้านต่างๆ เพ่ือปรับปรุงการเรียนและความรู้ ทักษะและความสามารถใน  
การท างาน 

5. การสร้างสภาพแวดล้อมการเรียนรู้เพ่ือสนับสนุนผลส าเร็จของคุณภาพการเรียนรู้ของนักศึกษานั้น 
ทางสถาบันควรจัดเตรียมสภาพแวดล้อมทางกายภาพ สังคม และจิตใจที่สามารถสร้างเสริมการเรียนการสอน 
การวิจัย รวมถึงสุขสภาวะส่วนบุคคลด้วย 
 
เกณฑ์คุณภำพที่ 8 –เกณฑ์ย่อย 

8 คุณภำพนักศึกษำ และกำรสนับสนุน 1 2 3 4 5 6 7 
8.1 มีการก าหนด การสื่อสาร และการประกาศนโยบายการรับนักศึกษา 

เข้าเรียนและเกณฑ์การรับนักศึกษาเข้าศึกษาในหลักสูตรอย่างชัดเจนและ
เป็นปัจจุบัน[1] 

       

8.2 มีการก าหนดและการประเมินกระบวนการและเกณฑ์ในการคัดเลือก
นักศึกษา [2] 

       

8.3 มีระบบในการติดตามความก้าวหน้า ผลการศึกษาและภาระการเรียนของ
นักศึกษาท่ีเพียงพอ [3] 

       

8.4 มีการจัดให้ค าแนะน าทางวิชาการ กิจกรรมเสริมหลักสูตร การแข่งขันของ
นักศึกษา และบริการสนับสนุนนักศึกษาด้านต่างๆ เพื่อปรับปรุงการเรียน
และความรู้ ทักษะและความสามารถในการท างาน[4] 

       

8.5 มีสภาพแวดล้อมทางกายภาพ สังคมและจิตใจท่ีสร้างเสริมการเรียนการสอน 
และการวิจัย รวมถึงสุขภาวะส่วนบุคคล [5] 

       

ระดับคะแนนในภำพรวม (Overall opinion)        

ค ำอธิบำย 
คุณภาพของบัณฑิตขึ้นอยู่กับคุณภาพของนักศึกษาที่รับเข้าเรียน นั่นหมายความว่าคุณภาพนักศึกษาที่

รับเข้ามานั้นเป็นสิ่งส าคัญการรับนักศึกษา 
- สรุปรายละเอียดนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ที่รับเข้าในตารางที่ 4.6 
- สรุปจ านวนนักศึกษาท่ีลงทะเบียนเรียนในหลักสูตรทั้งหมดตามตารางที่ 4.7 
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ตารางที่ 4.6 การรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 (5 ปีการศึกษาล่าสุด) 

ปีกำรศึกษำ 
ผู้สมัคร 

จ ำนวนที่สมัครเรียน จ ำนวนที่ประกำศรับ 
จ ำนวนที่รับเข้ำ/จ ำนวนที่

ลงทะเบียน 
    
    
    
 

ตารางที่ 4.7 จ านวนนักศึกษาท้ังหมด (5 ปีการศึกษาล่าสุด) 

ปีกำรศึกษำ 
นักศึกษำ 

ชั้นปีที่ 1 ชั้นปีที่ 2 ชั้นปีที่ 3 ชั้นปีที่ 4 >ชั้นปีที่ 4 รวม 

       
       
       
       
       
 

2.9 สิ่งอ ำนวยควำมสะดวกต่ำงๆ และโครงสร้ำงพ้ืนฐำน 

เกณฑ์คุณภำพที่ 9 

1. มีทรัพยากรกายภาพที่ใช้ด าเนินการหลักสูตรรวมทั้งเครื่องมือ วัสดุและเทคโนโลยีสารสนเทศต่างๆ 
เพียงพอ 

2. มีเครื่องมือทันสมัย พร้อมใช้และมีประสิทธิภาพในการใช้ประโยชน์ 
3. มีการคัดสรร กลั่นกรอง และใช้ทรัพยากรการเรียนกับวัตถุประสงค์ของหลักสูตรที่ศึกษาได้

เหมาะสม 
4. มีการติดตั้งห้องสมุดดิจิตอลเพื่อปรับข้อมูลและเทคโนโลยีสารสนเทศให้ทันสมัยก้าวหน้า 
5. มีการติดตั้งระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือตอบสนองความต้องการของบุคลากรและนักศึกษา 
6. สถาบันจัดเตรียมเครื่องคอมพิวเตอร์และโครงสร้างเครือข่ายที่สามารถเข้าถึงได้ในพ้ืนที่ ใน

มหาวิทยาลัย โดยสามารถใช้ประโยชน์ทางเทคโนโลยีสารสนเทศส าหรับการเรียนการสอน การท าวิจัย  
การบริการวิชาการ และการบริหารงานได้ 

7. มีการก าหนดและด าเนินการมาตราฐานด้านสิ่งแวดล้อม สุขภาพ และความปลอดภัยรวมถึง 
การได้รับสิทธิ์หรือโอกาสในการเข้าถึงให้แก่ผู้ที่มีความจ าเป็นพิเศษ 

 
เกณฑ์คุณภำพที่ 9 – เกณฑ์ย่อย 
9 สิ่งอ ำนวยควำมสะดวก และโครงสร้ำงพ้ืนฐำน 1 2 3 4 5 6 7 

9.1 มีสิ่งอ านวยความสะดวกที่ใช้ในการเรียนการสอนและอุปกรณ์ (ห้องบรรยาย 
ห้องเรียน ห้องท าโครงการ ฯลฯ)เพียงพอ และทันสมัยเพื่อส่งเสริมการศึกษา
และการท าวิจัย [1] 
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9 สิ่งอ ำนวยควำมสะดวก และโครงสร้ำงพ้ืนฐำน 1 2 3 4 5 6 7 
9.2 มีทรัพยากรต่างๆ ที่ใช้ในห้องสมุดเพียงพอและทันสมัยเพื่อส่งเสริมการเรียน 

การสอน และการวิจัย [3,4] 
       

9.3 มีห้องปฏิบัติการและอุปกรณ์เพียงพอและทันสมัยเพื่อส่งเสริมการเรียน 
การสอน และการวิจัย [1,2] 

       

9.4 สิ่งอ านวยความสะดวกทางเทคโนโลยีสารสนเทศรวมถึงโครงสร้างพื้นฐาน
การเรียนรู้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์เพียงพอและทันสมัยเพื่อส่งเสริมการเรียน
การสอน และการวิจัย[1,5,6] 

       

9.5 มีการก าหนดและด าเนินการตามมาตรฐานด้านสิ่งแวดลอ้มสุขภาพและความ
ปลอดภัยและการได้รับสิทธิ์หรือโอกาสในการเข้าถึงให้แก่ผู้ที่มีความจ าเป็น
พิเศษ [7] 

       

ระดับคะแนนในภำพรวม (Overall opinion)        

ค ำอธิบำย 
ข้อก าหนดเรื่องสิ่งอ านวยความสะดวกและโครงสร้างพ้ืนฐานนั้นควรสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของ

หลักสูตร นอกจากนี้สิ่งอ านวยความสะดวกต่างๆ ควรเชื่อมโยงกับกระบวนการเรียนการสอน เช่น การเรียน
การสอนควรจัดให้อยู่ในกรอบของความยืดหยุ่นหากจัดการเรียนการสอนส าหรับกลุ่มเล็ก ควรจัดสรร
ทรัพยากรการเรียน เช่น เครื่องคอมพิวเตอร์ช่องทางการเข้าถึงระบบการเรียนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
ทรัพยากรห้องสมุด ฯลฯ ให้เพียงพอเพ่ือตอบสนองความต้องการของผู้เรียนและบุคลากร 

 
2.10 กำรส่งเสริมคุณภำพกำรศึกษำ 

เกณฑ์คุณภำพที่ 10 

1. หลักสูตรได้รับการพัฒนาจากค าแนะน าและข้อมูลป้อนกลับจากบุคลากรสายวิชาการ นักศึกษา 
ศิษย์เก่า และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจากภาคอุตสาหกรรม รัฐบาลและองค์กรวิชาชีพต่างๆ 

2. มีกระบวนการออกแบบและกระบวนการพัฒนาหลักสูตรรวมถึงทบทวนและประเมินหลักสูตรเป็น
ระยะๆ เพ่ือปรับปรุงประสิทธิภาพและประสิทธิผลให้ดีขึ้น 

3. มีการทบทวนและประเมินกระบวนการเรียนการสอนและการวัดผลประเมินผลนักศึกษาอย่าง
ต่อเนื่องเพ่ือสร้างความม่ันใจว่ากระบวนการเหล่านั้นสอดคล้องและเป็นไปตามผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง 

4. ใช้ผลผลิตที่ได้จากงานวิจัยมาส่งเสริมการเรียนการสอน 
5. มีการประเมินและการปรับปรุงคุณภาพงานบริการสนับสนุนและสิ่งอ านวยความสะดวกต่างๆ 

(ห้องสมุด ห้องปฏิบัติการ สิ่งอ านวยความสะดวกด้านสารสนเทศและงานบริการนักศึกษา) 
6. มีระบบและกลไกในการรวบรวมข้อมูลต่างๆ ที่ได้รับรวมถึงข้อมูลป้อนกลับจากบุคลากร นักศึกษา 

ศิษย์เก่า และผู้ใช้บัณฑิต เพ่ือน ามาประเมินและปรับปรุงคุณภาพงาน 

 
เกณฑ์คุณภำพที่ 10 –เกณฑ์ย่อย 

10 กำรยกระดับคุณภำพ 1 2 3 4 5 6 7 
10.1 ใช้ความต้องการและข้อมูลป้อนกลับจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเป็นข้อมูลใน 

การออกแบบและการพัฒนาหลักสูตร[1] 
       

10.2 สร้างกระบวนการออกแบบและพัฒนาหลักสูตร และด าเนินการประเมินและ        
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10 กำรยกระดับคุณภำพ 1 2 3 4 5 6 7 
ปรับปรุงให้ดีขึ้น [2] 

10.3 มีการทบทวน ประเมินกระบวนการเรียนการสอนและการวัดผลประเมินผล
นักศึกษาอย่างต่อเนื่องเพื่อยืนยันความสอดคล้องและความเหมาะสมตามที่
ก าหนดไว้ [3] 

       

10.4 ใช้ผลผลิตที่ได้จากงานวิจัยมาปรับปรุงการเรียนและการสอนให้ดีขึ้น [4]        

10.5 มีการประเมินและการปรับปรุ งคุณ ภาพงานบริการและสิ่ งอ านวย 
ความสะดวกต่างๆ (ห้องสมุด ห้องปฏิบัติการสิ่ งอ านวยความสะดวก 
ด้านสารสนเทศ และงานบริการนักศึกษา) [5] 

       

10.6 มีการประเมินและปรบัปรุงระบบและกลไกการรบัข้อมูลป้อนกลับเพื่อรวบรวม
ข้อมูลที่ได้รับและข้อมูลป้อนกลับจากบุคลากร นักศึกษา ศิษย์เก่า และผู้ใช้
บัณฑิตอย่างเป็นระบบ [6] 

       

ระดับคะแนนในภำพรวม (Overall opinion)        

ค ำอธิบำย 
การส่งเสริมคุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษา หมายถึง การปรับปรุง 
ความรู้ ทักษะ และทัศนคติหรือสมรรถนะของนักศึกษา 
สภาพแวดล้อมทางการเรียนและโอกาสของนักศึกษา รวมทั้ง 
คุณภาพของสถาบันหรือหลักสูตร 
การส่งเสริมคุณภาพถือเป็นการเริ่มต้นวางแผนการด าเนินงานโดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือการประกัน

คุณภาพและการปรับปรุง ซึ่งมีการแสวงหาวิธีการปรับปรุงและหาวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ 
มีการสร้างและการรักษาความมั่นใจและความเชื่อถือแก่นักศึกษาและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียใน

ระดับอุดมศึกษาผ่านการประกันคุณภาพที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลและกิจกรรมเสริมที่ท าให้มั่นใจว่า
หลักสูตรนั้นได้รับการออกแบบที่ดี  มีการก ากับดูแลและการตรวจสอบเป็นประจ าเพ่ือรับประกัน 
ความสอดคล้องและคุณภาพที่ใช้ 

การประกันคุณภาพและการปรับปรุงหลักสูตรตามความคาดหวัง รวมถึง 
- การก าหนดผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง 
- การออกแบบและกระบวนการพัฒนาหลักสูตร 
- กระบวนการเรียนการสอนและการวัดผลประเมินผลนักศึกษา 
- ทรัพยากรสนับสนุน สิ่งอ านวยความสะดวก และบริการต่างๆ 
- การประยุกต์ใช้งานวิจัย และ 
- กลไกการรับข้อมูลป้อนกลับจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

 

2.11 ผลผลิต 

เกณฑ์คุณภำพที่ 11 

1. มีการก าหนด ติดตามและเทียบเคียงคุณภาพของผู้ส าเร็จการศึกษา (เช่น อัตราการส าเร็จการศึกษา 
อัตราของการออกกลางคัน ระยะเวลาโดยเฉลี่ยในการเรียนจบการศึกษา การมีงานท า ฯลฯ) นอกจากนั้น
หลักสูตรควรบรรลุตามผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง (expected learning outcomes) ที่ตั้งไว้ และสนองต่อ 
ความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (stakeholders) 
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2. มีการก าหนด ติดตามและเทียบเคียงสมรรถนะในการท างานวิจัยของนักศึกษาและงานวิจัยเหล่านั้น
ต้องตรงตามความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

3. มีการก าหนด ติดตามและเทียบเคียงระดับความพึงพอใจของบุคลากร นักศึกษาศิษย์เก่า  
นายจ้าง ฯลฯ ที่มีต่อคุณภาพของหลักสูตรและบัณฑิต และกลุ่มคนเหล่านี้มีความพึงพอใจต่อคุณภาพของ
หลักสูตรและบัณฑิต 

 
เกณฑ์คุณภำพที่ 11 –เกณฑ์ย่อย 
11 ผลผลิต 1 2 3 4 5 6 7 

11.1 มีการก าหนด ติดตามและเทียบเคียงอัตราการส าเร็จการศึกษาและอัตราของ
การออกกลางคันเพื่อใช้ในการปรับปรุง [6] 

       

11.2 มีการก าหนด ติดตามและเทียบเคียงระยะเวลาโดยเฉลี่ยในการเรียนจบ
การศึกษาเพื่อใช้ในการปรับปรุง 

       

11.3 การก าหนด ติดตามและเทียบเคียงการได้งานท าของบัณฑิตเพื่อใช้ใน 
การปรับปรุง 

       

11.4 การก าหนด ติดตามและเทียบเคียงประเภทและปริมาณของการท าวิจัยของ
นักศึกษาเพื่อใช้ในการปรับปรุง 

       

11.5 การก าหนด ติดตามและเทียบเคียงระดับความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ 
ส่วนเสียเพื่อใช้ในการปรับปรุง 

       

ระดับคะแนนในภำพรวม (Overall opinion)        

ค ำอธิบำย 
ในการประเมินระบบการประกันคุณภาพนั้น สถาบันการศึกษาไม่เพียงแต่ประเมินคุณภาพของ

กระบวนการเท่านั้นต้องประเมินคุณภาพของผลผลิตและคุณภาพของบัณฑิตด้วยในการประเมินคุณภาพของ
บัณฑิตนั้น สถาบันการศึกษาควรติดตามผลสัมฤทธิ์ของผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง อัตราการส าเร็จการศึกษาและ
อัตราของการออกกลางคัน ระยะเวลาโดยเฉลี่ยในการเรียนจบการศึกษา และการได้งานท าของบัณฑิต ทั้งนี้
งานวิจัยก็ถือได้ว่าเป็นผลผลิตที่ส าคัญของกระบวนการดังกล่าว นอกจากนี้ ประเภทงานวิจัยของนักศึกษา  
ควรเป็นงานวิจัยที่ตอบโจทย์ความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

หลังจากวิเคราะห์ปัจจัยน าเข้า กระบวนการและผลผลิตแล้ว สถาบันการศึกษาควรวิเคราะห์  
ความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ซึ่งควรจะมีระบบเพ่ือเก็บรวบรวมและประเมินระดับความพึงพอใจของ 
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ข้อมูลที่รวบรวมได้ควรน ามาวิเคราะห์และเทียบเคียงเพ่ือน าไปปรับปรุงพัฒนาหลักสูตร 
คุณภาพของการปฏิบัติงานรวมถึงคุณภาพของระบบประกันคุณภาพ 
 

อัตราการส าเร็จการศึกษาและอัตราของการออกกลางคัน  
ตารางที่4.8 เป็นตารางข้อมูลเกี่ยวกับอัตราการส าเร็จการศึกษาและอัตราของการออกกลางคันของ

นักศึกษา 5 ชั้นปีล่าสุด ดังนี้ 
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ตารางที่ 4.8 อัตราการส าเร็จการศึกษาและอัตราการออกกลางคัน (5 ชั้นปีล่าสุด) 

ปีกำรศึกษำ 
 

(ชัน้ปี) 
 

เปอร์เซ็นต์ของนักศึกษำท่ีจบ 
ปริญญำภำยใน 

เปอร์เซ็นต์ของนักศึกษำท่ีออกกลำงคันระหว่ำง
กำรศึกษำ 

3 ปี 4 ปี 
มำกกว่ำ 

4 ปี 
ชั้นปีที่ 1 ชั้นปีที่ 2 ชั้นปีที่ 3 

ชั้นปีที่ 4

ขึ้นไป 
         
         
         
 

การประเมินคุณภาพตามเกณฑ์ AUN – QA จะมีเกณฑ์การวัด 7 ระดับเพ่ือให้มหาวิทยาลัยและ 
ผู้ประเมินใช้เป็นเครื่องมือในการตรวจสอบวัดระดับคุณภาพว่ามีความก้าวหน้ามากน้อยถึงระดับใด โดยใช้
เกณฑ์ 7 ระดับ ตามรายละเอียดต่อไปนี้ 
คะแนน ค ำอธิบำย 

1 คุณภาพไม่เพียงพออย่างชัดเจน 
ไม่ปรากฏผลการด าเนินการ ไม่มีเอกสาร ไม่มีแผน หรือไม่มีหลักฐานที่สนับสนุนการด าเนินงาน 
คุณภาพไม่เพียงพออย่างชัดเจน จ าเป็นต้องปรับปรุง แก้ไข หรือพัฒนาอย่างเร่งด่วน 

2 คุณภาพไม่เพียงพอ จ าเป็นต้องมีการปรับปรุง 
มีการวางแผนแต่ยังไม่ได้เริ่มด าเนินการ เนื่องจากมีข้อมูล เอกสาร และหลักฐานไม่เพียงพอใน  
การด าเนินการ จึงจ าเป็นต้องมีการปรับปรุง แก้ไข หรือพัฒนา 

3 คุณภาพไม่เพียงพอ แต่มีการปรับปรุง แก้ไข หรือพัฒนาเพียงเล็กน้อยสามารถท าให้มีคุณภาพ
เพียงพอได ้
มีเอกสารแต่ยังไม่เชื่อมโยงต่อการปฏิบัติ หรือมีการด าเนินการตามเกณฑ์ประกันคุณภาพ  
พบแนวทางการพัฒนาบ้าง มีหลักฐาน เอกสารบ้าง แต่ขาดความชัดเจน ผลการด าเนินงานยังไ ม่
สมบูรณ์ในบางผลลัพธ์ 

4 มีคุณภาพของการด าเนินการของหลักสูตรตามเกณฑ์ 
มีเอกสาร และหลักฐานการด าเนินการตามเกณฑ์ ผลลัพธ์เกิดขึ้นตามท่ีคาดหวัง 

5 มีคุณภาพของการด าเนินการของหลักสูตรดีกว่าเกณฑ์ 
มีเอกสารและหลักฐานชัดเจนที่แสดงถึงการด าเนินการที่มีประสิทธิภาพดีกว่าเกณฑ์ส่งผลให้
เกิดผลดีในการพัฒนาระบบ 

6 เป็นตัวอย่างของแนวปฏิบัติที่ดี 
มีเอกสาร หลักฐานสนับสนุนที่ดีตามเกณฑ์อย่างมีประสิทธิภาพ มีผลลัพธ์การด าเนินการที่ดี และ
มีแนวโน้มผลการด าเนินการในเชิงบวก 

7 ระดับดีเยี่ยมเป็นแนวปฏิบัติในระดับโลกหรือแนวปฏิบัติชั้นน า 
มีการด าเนินการตามเกณฑ์อย่างมีนวัตกรรม มีผลลัพธ์ที่โดดเด่นในระดับโลก มีแนวโน้มเชิงบวก
ให้เห็นอย่างชัดเจน ซึ่งผลงานการด าเนินงานสามารถน าไปเป็นแนวปฏิบัติชั้นน าได้ 
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บทที่ 5 
ระบบกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำภำยใน ระดับคณะ 

 
ระดับคณะ ประกอบด้วย ผลการด าเนินงานระดับหลักสูตร และเพ่ิมเติมตัวบ่งชี้ที่ด าเนินการ ในระดับคณะ 
จ านวน 19 ตัวบ่งชี้ ดังนี้ 
 

ตารางที่ 5.1เกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ 
องค์ประกอบ ตัวบ่งชี้ ประเภทตัวบ่งชี้ เกณฑ์พิจำรณำ 

1. การผลติบัณฑิต 1.1 ผลการบริหารจดัการหลักสูตร
โดยรวม 

ผลลัพธ์ ค่าเฉลี่ยผลประเมิน ระดับหลักสตูร 

1.2 อาจารย์ประจ าคณะที่มีคณุวฒุิ
ปริญญาเอก 

ปัจจัยน าเข้า ร้อยละของอาจารย์ตามเกณฑ์ สกอ. 

 1.3 อาจารย์ประจ าคณะที่ด ารง
ต าแหน่งทางวิชาการ 

ปัจจัยน าเข้า ร้อยละของอาจารย์ตามเกณฑ์ สกอ. 

 1.4การบริการนักศึกษาระดบั
ปริญญาตร ี

กระบวนการ เกณฑ์มาตรฐาน 6 ข้อ 

 1.5 กิจกรรมนักศึกษาระดับ
ปริญญาตร ี

กระบวนการ เกณฑ์มาตรฐาน 6 ข้อ 

1.6การส่งเสริมสมรรถนะและ
ทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ 

กระบวนการ เกณฑ์มาตรฐาน 5 ข้อ 

1.7การส่งเสริมสมรรถนะและ
ทักษะด้านดิจิทัล 

กระบวนการ เกณฑ์มาตรฐาน 5 ข้อ 

 1.8 ร้อยละของหลักสูตรที่นักศึกษา
มีส่วนร่วมในการสร้างสรรค์
นวัตกรรม 

ผลลัพธ์ ค่าคะแนนร้อยละของหลักสูตรที่มนีักศึกษามี
ส่วนร่วม/สร้างสรรค์นวัตกรรมทีร่อ้ยละ 100  

2. การวิจัย 2.1 ระบบและกลไกงานวิจัย งาน
สร้างสรรค์ และนวัตกรรม 

กระบวนการ เกณฑ์มาตรฐาน 7 ข้อ 

2.2 เงินสนับสนุนงานวิจัยและงาน
สร้างสรรค ์

ปัจจัยน าเข้า จ านวนเงินทุนต่ออาจารย์ประจ า 

2.3 ผลงานทางวิชาการของอาจารย์
ประจ าและนักวิจัย 

ผลลัพธ์ ร้อยละของผลรวมค่าน้ าหนักผลงานทาง
วิชาการ  

2.4 งานวิจัยงานสร้างสรรค์ หรือ
นวัตกรรมที่น าไปใช้ประโยชน์
ต่อชุมชน 

ผลลัพธ์ ค่าคะแนนร้อยละของจ านวนผลงานวิจัยหรือ
งานสร้างสรรค์ทีน่ าไปใช้ประโยชน์ต่อชุมชน
ของจ านวนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ หรือ
นวัตกรรมทั้งหมด ทีร่้อยละ30 

3. การบริการ
วิชาการ 

3.1 ระบบและกลไกการบริการ
วิชาการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น 
ชุมชน หรือสังคม 

กระบวนการ เกณฑ์มาตรฐาน 5 ข้อ 

3.2 จ านวนชุมชนเป้าหมายที่ไดร้บั
การพัฒนาอย่างต่อเนื่องตาม
แผนเสริมสร้างความสัมพันธ์กับ
ชุมชน 

ผลลัพธ์ ค่าคะแนนร้อยละของจ านวนชุมชนเป้าหมาย
ที่ได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่องตามแผน
เสรมิสร้างความสัมพันธ์กับชุมชนก าหนดให้
เป็นคะแนนเต็ม 5 เท่ากับร้อยละ 20 
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องค์ประกอบ ตัวบ่งชี้ ประเภทตัวบ่งชี้ เกณฑ์พิจำรณำ 
4. ด้าน
ศิลปวัฒนธรรมและ
ความเป็นไทย 
 

4.1 ระบบและกลไกด้าน
ศิลปวัฒนธรรมและความเป็น
ไทย 

กระบวนการ เกณฑ์มาตรฐาน 5 ข้อ 

5. การบริหารจัดการ 5.1 การจัดการเรียนรู้แบบบูรณา
การกับการท างาน 

กระบวนการ เกณฑ์มาตรฐาน 5 ข้อ 

5.2 การบริหารของคณะเพื่อการ
ก ากับติดตามผลลัพธ์ตามพันธ
กิจ กลุ่มสถาบัน และ
เอกลักษณ์ของคณะ 

กระบวนการ เกณฑ์มาตรฐาน 7 ข้อ 

5.3 ระบบก ากับการประกัน
คุณภาพหลักสตูร 

กระบวนการ เกณฑ์มาตรฐาน 6 ข้อ 
 

6. ด้าน 
อัตลักษณ์ของ
บัณฑิต 

6.1 การด าเนินการส่งเสริมและ
พัฒนาทักษะ ความคิดเชิง
ระบบ PDCA สอดคล้องกับ
บริบทหรืออัตลักษณ์ของแต่
ละคณะ 

ผลลัพธ์ ค่าร้อยละของอาจารย์ของโครงการที่
นักศึกษาด าเนินการตามวงจรการ
บริหารงานคุณภาพ (PDCA) 
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องค์ประกอบที่ 1 กำรผลติบัณฑิต 
 

พันธกิจที่ส าคัญที่สุดของสถาบันอุดมศึกษาคือการผลิตบัณฑิตหรือการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
ให้ผู้เรียนมีความรู้ในวิชาการและวิชาชีพมีคุณลักษณะตามหลักสูตรที่ก าหนดการเรียนการสอนในยุคปัจจุบันใช้
หลักการของการจัดกระบวนการเรียนรู้ที่ เน้นผู้ เรียนเป็นส าคัญดังนั้นพันธกิจดังกล่าวจึงเกี่ยวข้องกับ 
การบริหารจัดการหลักสูตรและการเรียนการสอนเริ่มตั้งแต่การก าหนดปัจจัยน าเข้าที่ได้มาตรฐานตามท่ีก าหนด
ประกอบด้วย การมีอาจารย์ที่มีปริมาณและคุณภาพตามมาตรฐานหลักสูตรมีกระบวนการบริหารจัดการการ
เรียนการสอนที่อาศัยหลักการร่วมมือรวมพลังของทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอกสถาบันตลอดจน
การส่งเสริมมรรถนะ และทักษะด้านภาษาอังกฤษ ด้านดิจิทัล และการมีส่วนร่วมในการสร้างนวัตกรรม 
 
ตัวบ่งชี้จ านวน 8 ตัวบ่งชี้ คือ 

ตัวบ่งชี้ที่ 1.1 ผลการบริหารจัดการหลักสูตรโดยรวม 
ตัวบ่งชี้ที่ 1.2 อาจารย์ประจ าคณะที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก 
ตัวบ่งชี้ที่ 1.3 อาจารย์ประจ าคณะที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ 
ตัวบ่งชี้ที่ 1.4 การบริการนักศึกษาระดับปริญญาตรี 
ตัวบ่งชี้ที่ 1.5 กิจกรรมนักศึกษาระดับปริญญาตรี 
ตัวบ่งชี้ที่ 1.6 การส่งเสริมสมรรถนะและทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ 
ตัวบ่งชี้ที่ 1.7 การส่งเสริมสมรรถนะและทักษะด้านดิจิทัล 
ตัวบ่งชี้ที่ 1.8 ร้อยละของหลักสูตรที่นักศึกษามีส่วนร่วมในการสร้างนวัตกรรม 
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ตัวบ่งชี้ท่ี 1.1  ผลกำรบริหำรจัดกำรหลักสูตรโดยรวม 
ชนิดของตัวบ่งช้ี  ผลลัพธ์ 
 
ค ำอธิบำยตัวบ่งช้ี 

ผลการด าเนินการของทุกหลักสูตรในคณะซึ่งสามารถสะท้อนคุณภาพของบัณฑิตในหลักสูตรที่คณะ
รับผิดชอบ 
 
เกณฑ์กำรประเมิน 

ค่าเฉลี่ยของคะแนนประเมินทุกหลักสูตรที่คณะรับผิดชอบ 
 
สูตรกำรค ำนวณ 
 
คะแนนท่ีได้ = 
 
 
หมำยเหตุ 

หลักสูตรที่ได้รับการรับรองโดยระบบอื่นๆตามที่คณะกรรมการประกันคุณภาพภายในระดับอุดมศึกษาเห็นชอบ 
ไม่ต้องน าคะแนนการประเมินของหลักสูตรนั้นมาค านวณในตัวบ่งช้ีนี้แต่ต้องรายงานผลการรับรองตามระบบนั้นๆในตัวบ่งช้ีนี้
ใหค้รบถ้วน 
 

ผลรวมของค่าคะแนนประเมินของทุกหลักสูตร 

จ านวนหลักสตูรทั้งหมดที่คณะรับผิดชอบ 
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ตัวบ่งชี้ท่ี 1.2  อำจำรย์ประจ ำคณะที่มีคุณวุฒิปริญญำเอก 
ชนิดของตัวบ่งช้ี  ปัจจัยน าเข้า 
 
ค ำอธิบำยตัวบ่งชี้ 

การศึกษาระดับอุดมศึกษาถือเป็นการศึกษาระดับสูงสุดที่ต้องการบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถ 
และความลุ่มลึกทางวิชาการ เพ่ือปฏิบัติพันธกิจส าคัญของสถาบันในการผลิตบัณฑิต ศึกษาวิจัยเพ่ือติดตาม
ความก้าวหน้าทางวิชาการและการพัฒนาองค์ความรู้ ดังนั้นคณะจึงควรมีอาจารย์ที่มีระดับคุณวุฒิทาง
การศึกษาที่ตรงหรือสัมพันธ์กับหลักสูตรที่เปิดสอนในสัดส่วนที่เหมาะสมกับพันธกิจ หรือจุดเน้นของหลักสูตร 
 
เกณฑ์กำรประเมิน 

โดยการแปลงค่าร้อยละของอาจารย์ประจ าคณะที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกเป็นคะแนนระหว่าง 0 –5 
 

เกณฑ์เฉพำะสถำบันกลุ่มมหำวิทยำลัยรำชภัฏ 
ค่าร้อยละของอาจารย์ประจ าคณะที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกที่ก าหนดให้ เป็นคะแนนเต็ม  5 =  

ร้อยละ 40 ขึ้นไป 
 

สูตรกำรค ำนวณ 
1. ค านวณค่าร้อยละของอาจารย์ประจ าคณะที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก ตามสูตร 

 จ านวนอาจารย์ประจ าคณะทีม่ีคณุวุฒิปริญญาเอก 
x 100 

จ านวนอาจารย์ประจ าคณะทั้งหมด 

 
2. แปลงค่าร้อยละที่ค านวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 

คะแนนท่ีได้ =  
ร้อยละของอาจารย์ประจ าคณะทีม่ีคุณวุฒิปรญิญาเอก 

x 5 
ร้อยละของอาจารย์ประจ าคณะทีม่ีคุณวุฒิปรญิญาเอกท่ีก าหนดให้เป็นคะแนนเตม็ 5 

 
หมำยเหตุ  

1. คุณวุฒิปริญญาเอกพิจารณาจากระดับคุณวุฒิที่ได้รับหรือเทียบเท่าตามหลักเกณฑ์การพิจารณาคุณวุฒิของ
กระทรวงศึกษาธิการ กรณีที่มีการปรับวุฒิการศึกษาให้มีหลักฐานการส าเร็จการศึกษาภายในรอบปีการศึกษานั้น ทั้งนี้ อาจใช้
คุณวุฒิอื่นเทียบเท่าคุณวุฒิปริญญาเอกได้ส าหรับกรณีที่บางสาขาวิชาชีพมีคุณวุฒิอื่นที่ เหมาะสมกว่า ทั้งนี้ต้องได้รับ 
ความเห็นชอบจากคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

2. การนับจ านวนอาจารย์ประจ า ให้นับตามปีการศึกษาและนับทั้งที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาต่อ ในกรณีที่มี
อาจารย์บรรจุใหม่ให้ค านวณตามเกณฑ์อาจารย์ประจ าที่ระบุในค าช้ีแจงเกี่ยวกับการนับจ านวนอาจารย์ปร ะจ าและนักวิจัย 
(นับตามเกณฑ์ สกอ.) 
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ตัวบ่งชี้ท่ี 1.3  อำจำรย์ประจ ำคณะที่ด ำรงต ำแหน่งทำงวิชำกำร 

ชนิดของตัวบ่งช้ี  ปัจจัยน าเข้า 
 
ค ำอธิบำยตัวบ่งชี้ 

มหาวิทยาลัยถือเป็นขุมปัญญาของประเทศ และมีความรับผิดชอบที่จะต้องส่งเสริมให้อาจารย์ 
ในมหาวิทยาลัยท าการศึกษาวิจัยเพ่ือแสวงหาและพัฒนาองค์ความรู้ในศาสตร์สาขาวิชาต่างๆ อย่างต่อเนื่อง  
เพ่ือน าไปใช้ในการเรียนการสอน รวมทั้งการแก้ไขปัญหาและพัฒนาประเทศ การด ารงต าแหน่งทางวิชาการ
เป็นสิ่งสะท้อนการปฏิบัติงานดังกล่าวของอาจารย์ตามพันธกิจ 
 
เกณฑ์กำรประเมิน 

โดยการแปลงค่าร้อยละของอาจารย์ประจ าคณะที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการเป็นคะแนนระหว่าง0 –5 
 

เกณฑ์เฉพำะสถำบันกลุ่มมหำวิทยำลัยรำชภัฏ 
ค่าร้อยละของอาจารย์ประจ าคณะที่ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และ

ศาสตราจารย์รวมกัน ที่ก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 60 ขึ้นไป 
 
สูตรกำรค ำนวณ 
1. ค านวณค่าร้อยละของอาจารย์ประจ าคณะที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ ตามสูตร 

 
จ านวนอาจารย์ประจ าคณะทีด่ ารงต าแหน่งทางวิชาการ 

x 100 
จ านวนอาจารย์ประจ าคณะทั้งหมด 

 
2. แปลงค่าร้อยละที่ค านวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 

คะแนนท่ีได้ =  
ร้อยละของอาจารย์ประจ าคณะทีด่ ารงต าแหน่งทางวิชาการ 

x 5 ร้อยละของอาจารย์ประจ าคณะทีด่ ารงต าแหน่งทางวิชาการ 
ที่ก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 
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ตัวบ่งชี้ท่ี 1.4  กำรบริกำรนักศึกษำระดับปริญญำตรี 
ชนิดของตัวบ่งช้ี  กระบวนการ 
 
ค ำอธิบำยตัวบ่งชี้ 
 มหาวิทยาลัยควรจัดบริการด้ านต่างๆ ให้นั กศึกษาอย่างครบถ้วนตั้ งแต่ การให้ค าปรึกษา  
ทั้งด้านวิชาการและการใช้ชีวิต จัดบริการข้อมูลหน่วยงานที่ให้บริการ เช่น ทุนกู้ยืมการศึกษา แหล่ง
ทุนการศึกษาต่อการบริการจัดหางาน แหล่งข้อมูลการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ การเตรียมความพร้อมเพ่ือ  
การท างานเมื่อส าเร็จการศึกษา ข้อมูลข่าวสาร ความเคลื่อนไหวในและนอกสถาบันที่จ าเป็นแก่นักศึกษาและ
ศิษย์เก่า  
 
เกณฑ์มำตรฐำน 

1. จัดบริการให้ค าปรึกษาทางวิชาการ และการใช้ชีวิตแก่นักศึกษาในคณะ 
2. มีการให้ข้อมูลของหน่วยงานที่ให้บริการ กิจกรรมพิเศษนอกหลักสูตร แหล่งงานทั้งเต็มเวลาและ

นอกเวลาแก่นักศึกษา 
3. จัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมเพ่ือการท างานเมื่อส าเร็จการศึกษาแก่นักศึกษา 
4. ประเมินคุณภาพของการจัดกิจกรรมและการจัดบริการในข้อ 1 – 3 ทุกข้อไม่ต่ ากว่า 3.51 จาก

คะแนนเต็ม 5 
5. น าผลการประเมินจากข้อ 4 มาปรับปรุงพัฒนาการให้บริการและการให้ข้อมูล เพ่ือส่งให้ผล 

การประเมินสูงขึ้นหรือเป็นไปตามความคาดหวังของนักศึกษา 
6. ให้ข้อมูลและความรู้ที่เป็นประโยชน์ในการประกอบอาชีพแก่ศิษย์เก่า 
 

เกณฑ์กำรประเมิน 
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการด าเนินการ 
1 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
2 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
3–4 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
5 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
6 ข้อ 
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ตัวบ่งชี้ท่ี 1.5  กิจกรรมนักศึกษำระดับปริญญำตรี 
ชนิดของตัวบ่งช้ี  กระบวนการ 
 
ค ำอธิบำยตัวบ่งชี้ 
 มหาวิทยาลัยต้องส่งเสริมให้มีการจัดกิจกรรมนักศึกษาต่าง ๆ อย่างเหมาะสมและครบถ้วน กิจกรรม
นักศึกษา หมายถึ งกิจกรรมเสริมหลักสูตรที่ ด า เนินการทั้ งโดยสถาบันและโดยอง ค์กรนักศึกษา  
เป็นกิจกรรมที่ผู้เข้าร่วมจะมีโอกาส ได้รับการพัฒนาสติปัญญา สังคม อารมณ์ ร่างกาย และคุณธรรมจริยธรรม 
สอดคล้องกับคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์  
 
เกณฑ์มำตรฐำน 

1. จัดท าแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาในภาพรวมของคณะโดยให้นักศึกษามีส่วนร่วมใน 
การจัดท าแผนและการจัดกิจกรรม 

2. ในแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา ให้ ด าเนินกิจกรรมที่ส่งเสริมคุณลักษณะบัณฑิต 
ตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ 5 ประการ ให้ครบถ้วนและครอบคลุม
มาตรฐานการศึกษา ประกอบด้วย 

(1) คุณธรรม จริยธรรม 
(2) ความรู้ 
(3) ทักษะทางปัญญา 
(4) ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
(5) ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

3. จัดกิจกรรมให้ความรู้และทักษะการประกันคุณภาพแก่นักศึกษา 
4. ทุกกิจกรรมที่ด าเนินการ มีการประเมินผลความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ของกิจกรรมและน าผล 

การประเมินมาปรับปรุงการด าเนินงานครั้งต่อไป 
5. ประเมินความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา 
6. น าผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือปรับปรุงการจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนานักศึกษา 
 

เกณฑ์กำรประเมิน 
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการด าเนินการ 
1 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
2 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
3–4 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
5 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
6 ข้อ 
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ตัวบ่งชี้ท่ี 1.6  กำรส่งเสริมสมรรถนะและทักษะกำรใช้ภำษำอังกฤษ 
ชนิดของตัวบ่งช้ี  กระบวนการ 
 
ค ำอธิบำยตัวบ่งชี้ 

กระทรวงศึกษาธิการมีนโยบายเร่งปฏิรูปการเรียนรู้ทั้ งระบบให้สัมพันธ์เชื่อมโยงกัน เพ่ือยกระดับ
คุณภาพการศึกษาและพัฒนาศักยภาพผู้เรียน โดยเฉพาะอย่างยิ่งการสร้างเสริมสมรรถนะและทักษะการใช้
ภาษาอังกฤษ ให้ผู้เรียนสามารถใช้ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารและใช้ในการแสวงหาองค์ความรู้เพ่ือพัฒนา
ตนเอง กระทรวงศึกษาธิการจึงได้ออกประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การปฏิรูปการเรียนการสอน
ภาษาอังกฤษ นโยบายหนึ่งที่ส าคัญ คือ การส่งเสริมการยกระดับความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษด้วย
โครงการพิเศษด้านการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ สถาบันอุดมศึกษาจึงต้องพัฒนาศักยภาพของบัณฑิต
ให้เป็นไปตามนโยบายซึ่งจะน าไปสู่การเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศได้ 

 
เกณฑ์มำตรฐำน 
 1. มีระบบและกลไกในการส่งเสริม สนับสนุน ให้มีการพัฒนานักศึกษาด้านภาษาอังกฤษ 
 2. มีการจัดท าแผนพัฒนานักศึกษาด้านภาษาอังกฤษ จากการมีส่วนร่วมของหลักสูตร โดยผ่าน  
ความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจ าคณะ 
 3. มีการจัดสรรงบประมาณ และสิ่งสนับสนุนการด าเนินการตามแผนพัฒนานักศึกษาด้านภาษาอังกฤษ 
 4. มีการประเมินความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผนฯ และมีการน าผลจากการประเมินมาปรับปรุงใน
ปีถัดไป 
 5. มีนักศึกษาระดับปริญญาตรีปีสุดท้ายที่ผ่านเกณฑ์การวัดผล  CEFR (B1) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของ
นักศึกษาชั้นปีสุดท้ายที่เข้าสอบ 
 
เกณฑ์กำรประเมิน 

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

1 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

2 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

3ข้อ 
มีการด าเนินการ 

4 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

5 ข้อ 
 
หมำยเหตุ  
 ข้อ 5 นักศึกษาที่เข้าสอบต้องไม่นอ้ยกว่าร้อยละ 20 ของนักศึกษาช้ันปีสุดท้ายท้ังหมด ในปีท่ีประเมิน
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ตัวบ่งชี้ท่ี 1.7  กำรส่งเสริมสมรรถนะและทักษะด้ำนดิจิทัล 
ชนิดของตัวบ่งช้ี  กระบวนการ 
 
ค ำอธิบำยตัวบ่งช้ี  

ความสามารถด้านดิจิทัลเป็นสิ่งที่สามารถสะท้อนถึงความสามารถของบัณฑิตในการเรียนรู้เพ่ือ
สร้างสรรค์นวัตกรรมเพ่ิมโอกาสในการประกอบอาชีพ การเรียนรู้เพื่อการบูรณาการศาสตร์ต่างๆ สามารถรู้เท่า
ทันการเปลี่ยนแปลงของโลกยุคดิจิทัล ตัวบ่งชี้นี้ประเด็นการพิจารณาประกอบด้วย 

- ระดับความสามารถด้านดิจิทัลของนักศึกษาชั้นปีสุดท้ายระดับปริญญาตรีที่สอบผ่านตามที่
มหาวิทยาลัยก าหนด 
 
เกณฑ์มำตรฐำน 
 1. มีระบบและกลไกในการส่งเสริม สนับสนุน ให้มีการพัฒนานักศึกษาให้มีความสามารถด้านดิจิทัล 
 2. มีการจัดท าแผนพัฒนานักศึกษาให้มีความสามารถด้านดิจิทัล จากการมีส่วนร่วมของหลักสูตร  
โดยผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจ าคณะ 
 3. มีการจัดสรรงบประมาณ และสิ่งสนับสนุนการด าเนินการตามแผนพัฒนานักศึกษาให้มีความสามารถ
ด้านดิจิทัล 
 4. มีการประเมินความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผนฯ และมีการน าผลจากการประเมินมาปรับปรุงใน
ปีถัดไป 
 5. มีนักศึกษาระดับปริญญาตรีปีสุดท้ายที่ผ่านเกณฑ์ IC3 หรือเทียบเท่า หรือตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด  
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 
 
เกณฑ์กำรประเมิน 

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

1 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

2 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

3 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

4 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

5 ข้อ 
 
หมำยเหตุ  
 ข้อ 5 นักศึกษาที่เข้าสอบต้องไม่นอ้ยกว่าร้อยละ 50 ของนักศึกษาช้ันปีสุดท้าย ในปีท่ีประเมิน
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ตัวบ่งชี้ท่ี 1.8  ร้อยละของหลักสูตรที่นักศึกษำมีส่วนร่วมในกำรสร้ำงนวัตกรรม 
ชนิดของตัวบ่งช้ี  ผลลัพธ์ 
 
ค ำอธิบำยตัวบ่งช้ี 

ผลลัพธ์ที่พึงประสงค์ตามมาตรฐานการศึกษาชาติที่ก าหนดให้นักศึกษาเป็นผู้ร่วมสร้างนวัตกรรม 
หลักสูตรจึงควรผลักดันให้นักศึกษามีส่วนร่วมในการสร้างผลงานนวัตกรรมโครงงานหรืองานวิจัยหรือบูรณา
การศาสตร์ต่างๆที่เป็นงานพัฒนาที่สามารถแก้ไขปัญหาให้ชุมชนหรือท้องถิ่น 
  
เกณฑ์กำรประเมิน  

โดยการแปลงค่าร้อยละของหลักสูตรที่นักศึกษามีส่วนร่วมในการสร้างนวัตกรรม ที่ก าหนดให้คะแนน
เต็ม 5 = ร้อยละ 100 
 
สูตรกำรค ำนวณ 
1. ค านวณค่าร้อยละของหลักสูตรที่นักศึกษามีส่วนร่วมในการสร้างนวัตกรรม 

 
จ านวนหลักสตูรที่นักศึกษามีส่วนร่วมในการสร้างนวัตกรรม 

x 100 
จ านวนหลักสตูรทั้งหมดในคณะ 

 
2. แปลงค่าร้อยละที่ค านวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 

คะแนนท่ีได้ =  
ร้อยละของหลักสูตรที่นักศึกษามสีว่นร่วมในการสร้างนวัตกรรม 

x 5 ร้อยละของหลักสูตรที่นักศึกษามสีว่นร่วมในการสร้างนวัตกรรม 
ทีก่ าหนดใหเ้ป็นคะแนนเต็ม 5 

 
หมำยเหตุ 

1. นวัตกรรมที่ชุมชนยอมรบัโดยมหีลักฐานการใช้ประโยชน์จากชุมชน 
2. ความหมายของการมสี่วนร่วม หมายถึง นักศึกษามีการวางแผน การด าเนินงาน และการประเมินผล 
3. นวัตกรรมดังกล่าวอาจเกดิขึ้นในชุมชน เพื่อส่งเสริมคณุภาพชีวิตและเสรมิสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
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องค์ประกอบที่ 2 กำรวิจัย 
 

มหาวิทยาลัยแต่ละแห่งอาจมีจุดเน้นในเรื่องการวิจัยที่แตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อมและ
ความพร้อมของแต่ละมหาวิทยาลัย อย่างไรก็ตามทุกสถาบันจ าเป็นต้องมีพันธกิจนี้เป็นส่วนหนึ่งของพันธกิจ
มหาวิทยาลัย ดังนั้นสถาบันจึงต้องมีผลงานวิจัย/นวัตกรรม ที่สร้างองค์ความรู้ใหม่หรือประยุกต์ใช้ 
องค์ความรู้ใหม่ เพ่ือสร้างสรรค์นวัตกรรมหรือทรัพย์สินทางปัญญา ซึ่งเชื่อมโยงกับสภาพเศรษฐกิจ สังคม 
ศิลปวัฒนธรรมหรือสิ่งแวดล้อม โดยการมีส่วนร่วมของชุมชนหรือเครือข่ายภายในประเทศหรือต่างประเทศใน
การพัฒนางานวิจัย/นวัตกรรม ตามศักยภาพและอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย มีการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัย/
นวัตกรรมในระดับชาติและนานาชาติมีผลงานวิจัย/นวัตกรรมที่น าไปใช้ในการพัฒนาผู้เรียน ชุมชนน า
ผลงานวิจัย/นวัตกรรม ไปใช้ประโยชน์พัฒนาตนเองได้ 
 
ตัวบ่งชี้จ านวน 4 ตัวบ่งชี้ คือ 

ตัวบ่งชี้ที่ 2.1 ระบบและกลไกงานวิจัย งานสร้างสรรค์และนวัตกรรม 
ตัวบ่งชี้ที่ 2.2 เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ 
ตัวบ่งชี้ที่ 2.3 ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าและนักวิจัย 
ตัวบ่งชี้ที่ 2.4 ผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่น าไปใช้ประโยชน์ต่อชุมชน 
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ตัวบ่งชี้ท่ี 2.1  ระบบและกลไกงำนวิจัย งำนสร้ำงสรรค์และนวัตกรรม 
ชนิดของตัวบ่งช้ี  กระบวนการ 
 
ค ำอธิบำยตัวบ่งชี้ 

มหาวิทยาลัยต้องมีการบริหารจัดการงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ที่มีคุณภาพโดยมีแนวทาง 
การด าเนินงานที่เป็นระบบและมีกลไกส่งเสริมสนับสนุนครบถ้วนเพ่ือให้สามารถด าเนินการได้ตามแผนที่
ก าหนดไว้ทั้งการสนับสนุนด้านการจัดหาแหล่งทุนวิจัยและการจัดสรรทุนวิจัยจากงบประมาณของสถาบัน
ให้กับบุคลากรส่งเสริมพัฒนาสมรรถนะแก่อาจารย์และนักวิจัย การสนับสนุนทรัพยากรที่จ าเป็นซึ่งรวมถึง
ทรัพยากรบุคคล ทรัพยากรการเงิน เครื่องมืออุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องต่างๆ ส่งเสริมให้เกิดเครือข่ายความร่วมมือ
ด้านการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์หรือนวัตกรรม น าผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์หรือนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์
ในการพัฒนาผู้เรียนหรือชุมชน ตลอดจนจัดระบบสร้างขวัญและก าลังใจแก่นักวิจัยอย่างเหมาะสมตลอดจนมี
ระบบและกลไกเพ่ือช่วยในการคุ้มครองสิทธิ์ของงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่น าไปใช้ประโยชน ์ 
 
เกณฑ์มำตรฐำน  
 1. มีระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารงานวิจัยที่สามารถน าไปใช้ประโยชน์ในการบริหารงานวิจัยและ
งานสร้างสรรค ์
 2. สนับสนุนพันธกิจด้านการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์อย่างน้อยในประเด็นต่อไปนี้ 
 - ห้องปฏิบัติการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ หรือหน่วยวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ หรือศูนย์เครื่องมือ
 หรือศูนย์ให้ค าปรึกษาและสนับสนุนการวิจัย 
 - ห้องสมุดหรือแหล่งค้นคว้าข้อมูลสนับสนุนการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ 
 - สิ่งอ านวยความสะดวกหรือการรักษาความปลอดภัยในการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ เช่น  

ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ระบบรักษาความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการวิจัย 
- กิจกรรมวิชาการที่ส่งเสริมงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ เช่น การจัดประชุมวิชาการ การจัด

แสดงงานสร้างสรรค์ การจัดให้มีศาสตราจารย์อาคันตุกะหรือศาสตราจารย์รับเชิญ(Visiting   
Professor) 

 3. จัดสรรงบประมาณเพ่ือเป็นทุนวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ และสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิจัย หรือ
งานสร้างสรรค์ในการประชุมวิชาการ หรือการตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติ 
 4. มีการพัฒนาสมรรถนะอาจารย์และนักวิจัย มีการสร้างขวัญและก าลังใจตลอดจนยกย่องอาจารย์
และนักวิจัยที่มีผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ดีเด่น 
 5. มีการด าเนินงานกับเครือข่ายความร่วมมือด้านวิจัยหรืองานสร้างสรรค์หรือนวัตกรรมระหว่าง
สถาบันอุดมศึกษา องค์กรภาครัฐหรือเอกชน ทั้งในประเทศหรือต่างประเทศ 
 6. มีระบบและกลไกการน าผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์หรือนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนา
ผู้เรียนหรือชุมชนและด าเนินการตามระบบที่ก าหนด 
 7. มีระบบและกลไกการคุ้มครองสิทธิ์ของงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่น าไปใช้ประโยชน์และ
ด าเนินการตามระบบที่ก าหนด 
 
เกณฑ์กำรประเมิน 

คะแนน1 คะแนน2 คะแนน3 คะแนน4 คะแนน5 
มีการด าเนินการ 

1 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

2 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

3– 4ข้อ 
มีการด าเนินการ 

5 – 6ข้อ 
มีการด าเนินการ 

7 ข้อ 
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ตัวบ่งชี้ท่ี 2.2  เงินสนับสนุนงำนวิจัยและงำนสร้ำงสรรค์ 
ชนิดของตัวบ่งชี ้ ปัจจัยน าเข้า 
 
ค ำอธิบำยตัวบ่งชี้ 

ปัจจัยส าคัญที่ส่งเสริมสนับสนุนให้เกิดการผลิตงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ในสถาบันอุดมศึกษา คือ
เงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ ดังนั้น สถาบันอุดมศึกษาจึงต้องจัดสรรเงินจากภายในสถาบันและที่
ได้รับจากภายนอกสถาบันเพ่ือสนับสนุนการท าวิจัยหรืองานสร้างสรรค์อย่างมีประสิทธิภาพตามสภาพแวดล้อม
และจุดเน้นของสถาบัน 

นอกจากนั้นเงินทุนวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่คณะได้รับจากแหล่งทุนภายนอกสถาบันยังเป็นตัวบ่งชี้ที่
ส าคัญที่แสดงถึงศักยภาพด้านการวิจัยของคณะ โดยเฉพาะคณะที่อยู่ในกลุ่มที่เน้นการวิจัย 
 
เกณฑ์กำรประเมิน 

โดยการแปลงจ านวนเงินต่อจ านวนอาจารย์ประจ าและนักวิจัยประจ าเป็นคะแนนระหว่าง 0 – 5 
 
เกณฑ์เฉพำะคณะกลุ่มมหำวิทยำลัยรำชภัฏจ าแนกเป็น 3 กลุ่มสาขาวิชา 

กลุ่มสำขำวิชำวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี 
จ านวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากภายในและภายนอกสถาบันที่ก าหนดให้เป็น
คะแนนเต็ม 5 = 60,000 บาทข้ึนไปต่อคน 
กลุ่มสำขำวิชำวิทยำศำสตร์สุขภำพ 
จ านวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากภายในและภายนอกสถาบันที่ก าหนดให้เป็น
คะแนนเต็ม 5 = 50,000 บาทข้ึนไปต่อคน 
กลุ่มสำขำวิชำมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์ 
จ านวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากภายในและภายนอกสถาบันที่ก าหนดให้เป็น
คะแนนเต็ม 5 = 25,000 บาทข้ึนไปต่อคน 

 
สูตรกำรค ำนวณ 
1. ค านวณจ านวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากภายในและภายนอกสถาบันต่อจ านวนอาจารย์

ประจ าและนักวิจัย 

จ านวนเงินสนับสนุนงานวิจยัฯ = 
 จ านวนเงินสนับสนุนงานวิจยัฯ จากภายในและภายนอก   จ านวนอาจารย์ประจ าและนักวิจยั 

 
2. แปลงจ านวนเงินที่ค านวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 
 

คะแนนท่ีได้ = 
 จ านวนเงินสนับสนุนงานวิจยัฯ จากภายในและภายนอก 

x 5 
 จ านวนเงินสนับสนุนงานวิจยัฯ ท่ีก าหนดให้เป็นคะแนนเตม็ 5 

 
สรุปคะแนนที่ได้ในระดับคณะ 
 คะแนนที่ได้ในระดับคณะ = ค่าเฉลี่ยคะแนนที่ได้ของทุกกลุ่มสาขาวิชาในคณะ 
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หมำยเหตุ 
1. จ านวนอาจารย์และนักวิจัยให้นับตามปีการศึกษา และนับเฉพาะที่ปฏิบัติงานจริงไม่นับรวมผู้ลาศึกษาต่อ 
2. ให้นับจ านวนเงินท่ีมีการลงนามในสัญญารับทุนในปีการศึกษาหรือปีงบประมาณหรือปีปฏิทินน้ันๆไม่ใช่จ านวนเงิน

ที่เบิกจ่ายจริง 
3. กรณีที่มีหลักฐานการแบ่งสัดส่วนเงินสนับสนุนงานวิจัย ซึ่งอาจเป็นหลักฐานจากแหล่งทุนหรือหลักฐานจาก  

การตกลงร่วมกันของสถาบันที่ร่วมโครงการ ให้แบ่งสัดส่วนเงินตามหลักฐานที่ปรากฏ กรณีที่ไม่มีหลักฐาน ให้แบ่งเงินตาม
สัดส่วนผู้ร่วมวิจัยของแต่ละคณะ 

4. การนับจ านวนเงินสนับสนุนโครงการวิจัย สามารถนับเงินโครงการวิจัยสถาบันที่ได้ลงนามในสัญญารับทุน  
โดยอาจารย์ประจ าหรือนักวิจัย แต่ไม่สามารถนับเงินโครงการวิจัยสถาบันที่บุคลากรสายสนั บสนุนที่ไม่ใช่นักวิจัยเป็น
ผู้ด าเนินการ 
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ตัวบ่งชี้ท่ี 2.3  ผลงำนทำงวิชำกำรของอำจำรย์ประจ ำและนักวิจัย  
ชนิดของตัวบ่งช้ี  ผลลัพธ์ 
 
ค ำอธิบำยตัวบ่งชี้ 

ผลงานทางวิชาการเป็นข้อมูลที่ส าคัญในการแสดงให้เห็นว่าอาจารย์ประจ าและนักวิจัยได้สร้างสรรค์ขึ้น
เพ่ือแสดงให้เห็นถึงความก้าวหน้าทางวิชาการและการพัฒนาองค์ความรู้อย่างต่อเนื่อง เป็นผลงานที่มีคุณค่า 
สมควรส่งเสริมให้มีการเผยแพร่และน าไปใช้ประโยชน์ทั้งเชิงวิชาการและการแข่งขันของประเทศ ผลงานทาง
วิชาการ อยู่ในรูปของบทความวิจัยหรือบทความทางวิชาการที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ
ระดับชาติหรือระดับนานาชาติ ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI หรือ Scopus หรือตาม
ประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษาว่าด้วย หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการ
ส าหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ. 2562 ผลงานได้รับการจดอนุสิทธิบัตรหรือสิทธิบัตร หรือเป็น
ผลงานทางวิชาการรับใช้สังคมที่ผ่านการประเมินต าแหน่งทางวิชาการแล้วผลงานวิจัยที่หน่วยงานหรือองค์กร
ระดับชาติว่าจ้างให้ด าเนินการ ต าราหรือหนังสือที่ใช้ในการขอผลงานทางวิชาการและผ่านการพิจารณาตาม
เกณฑ์การขอต าแหน่งทางวิชาการแล้ว โดยมีวิธีการคิด ดังนี้ 

 

เกณฑ์กำรประเมิน 
โดยการแปลงค่าร้อยละของผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าและนักวิจัย

เป็นคะแนนระหว่าง 0 – 5 เกณฑ์แบ่งกลุ่มตามสาขาวิชาดังนี้ 
 กลุ่มสำขำวิชำวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี 
 ร้อยละของผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าและนักวิจัยที่ก าหนดให้เป็น

คะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 30 ขึ้นไป  
 กลุ่มสำขำวิชำวิทยำศำสตร์สุขภำพ 
 ร้อยละของผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าและนักวิจัยที่ก าหนดให้เป็น 

คะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 30 ขึ้นไป  
 กลุ่มสำขำวิชำมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์ 
 ร้อยละของผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าและนักวิจัยที่ก าหนดให้เป็น 

คะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 20 ขึ้นไป  
 

สูตรกำรค ำนวณ 
1. ค านวณค่าร้อยละของผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าและนักวิจัย 

 ผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารยป์ระจ าและนักวิจัย 
 x 100 

 จ านวนอาจารยป์ระจ าและนักวจิัยทั้งหมด 
 

2. แปลงค่าร้อยละที่ค านวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 

คะแนนท่ีได้ =  

ร้อยละของผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าและนักวิจัย 

x 5 ร้อยละของผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าและนักวิจัย 
ที่ก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม5 

 

สรุปคะแนนที่ได้ในระดับคณะ 
 คะแนนที่ได้ในระดับคณะ = ค่าเฉลี่ยคะแนนที่ได้ของทุกกลุ่มสาขาวิชาในคณะ 
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ก ำหนดระดับคุณภำพผลงำนทำงวิชำกำร ดังนี้ 
ค่ำน้ ำหนัก ระดับคุณภำพ 

0.20 - บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ
ระดับชาต ิ

- มีการยื่นจดอนสุิทธิบัตร 
0.40 - บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ

ระดับนานาชาต ิ
- มีการยื่นจดสิทธิบัตร 

0.60 - บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจาก 
การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ที่ได้ตีพิมพเ์ผยแพร่ในฐานข้อมูลระดับนานาชาติ 
ตามประกาศ ก.พ.อ. 

- บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการ 
ที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 2 

- มีการจดแจ้งลิขสิทธ์ิ 
0.80 - ผลงานท่ีไดร้ับการจดอนุสิทธิบัตร 

- บทความวิจัยหรือบทความวิชาการที่ตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการระดับนานาชาติที่ไม่อยู่ใน
ฐานข้อมูลตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบยีบคณะกรรมการการอุดมศึกษา ว่าด้วยหลักเกณฑ์การ
พิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับการเผยแพรผ่ลงานทางวิชาการ พ.ศ. 2562 แต่สถาบัน
น าเสนอสภาสถาบันเพื่ออนุมัติและจัดท าเป็นประกาศให้ทราบเป็นการทั่วไป และแจ้งให้หน่วยงาน
ต้นสังกัดทราบภายใน 30 วันนับแต่วันท่ีออกประกาศ (ซึ่งไม่อยู่ใน Beall’s list) หรือตีพิมพ์ใน
วารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 1 

1.00 - บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการ 
ระดับนานาชาติที่ปรากฏในฐานขอ้มูลระดับนานาชาตติามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบยีบ
คณะกรรมการการอดุมศึกษา ว่าดว้ยหลักเกณฑ์การพิจารณาวารสาร 
ทางวิชาการส าหรับการเผยแพรผ่ลงานทางวิชาการ พ.ศ.2562 

- ผลงานวิจัยท่ีหน่วยงานหรือองค์กรระดับชาติว่าจ้างให้ด าเนินการ 
- ผลงานค้นพบพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ท่ีค้นพบใหม่และไดร้ับการจดทะเบยีน 
- ต าราหรือหนังสือหรืองานแปลที่ผา่นการพิจารณาตามหลักเกณฑ์การประเมินต าแหน่งทางวิชาการ

แต่ไมไ่ด้น ามาขอรับการประเมินต าแหน่งทางวิชาการ 
- ผลงานท่ีไดร้ับการจดสิทธิบตัร 
- ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่นที่ได้รับการประเมินผ่านเกณฑ์การขอต าแหน่งทางวิชาการแล้ว 

ได้แก ่
  ผลงานวิชาการเพื่อพัฒนาอุตสาหกรรม 
  ผลงานวิชาการเพื่อพัฒนาการเรยีนการสอนและการเรียนรู้ 
  ผลงานวิชาการเพื่อพัฒนานโยบายสาธารณะ 
  ผลงานวิชาการรับใช้สังคม 
  กรณีศึกษา 
   ต าราหรือหนังสือหรืองานแปล 
  ซอฟต์แวร ์
  พจนานุกรม สารานุกรม นามานุกรม และงานวิชาการในลักษณะเดยีวกัน 
 

หมำยเหตุ 
1. การส่งบทความเพื่อพิจารณาคัดเลือกให้น าเสนอในการประชุมวิชาการต้องส่งเป็นฉบับสมบูรณ์ (Full Paper) และ 

เมื่อได้รับการตอบรับและตีพิมพ์แล้ว การตีพิมพ์ต้องตีพิมพ์เป็นฉบับสมบูรณ์ซึ่งสามารถอยู่ในรูปแบบเอกสาร หรือ  
สื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้ 

2. ผลงานทางวิชาการทั้งหมดจะต้องได้รับการเผยแพร่ตามประกาศ ก.พ.อ. เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณา
แต่งตั้งบุคคลให้ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ. 2560 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 
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ก ำหนดระดับคุณภำพผลงำนสร้ำงสรรค์ด้ำนสุนทรียะ ศิลปะ หรือ ผลงำนสร้ำงสรรค์ด้ำน
วิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี ดังนี้ 

ค่ำน้ ำหนัก ระดับคุณภำพ 

0.20 ผลงานสร้างสรรค์ที่มีการเผยแพรสู่่สาธารณะในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง หรือผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
online 

0.40 ผลงานสร้างสรรคไ์ดร้ับการเผยแพร่ในระดับสถาบัน 
0.60 ผลงานสร้างสรรค์ทีไ่ด้รบัการเผยแพร่ในระดับชาติ 
0.80 ผลงานสร้างสรรค์ทีไ่ด้รบัการเผยแพร่ในระดับความร่วมมือระหว่างประเทศ 
1.00 ผลงานสร้างสรรค์ทีไ่ด้รบัการเผยแพร่ในระดับภูมิภาคอาเซียน/นานาชาติ 
ผลงานสร้างสรรค์ทุกชิ้นต้องผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการที่มีองค์ประกอบไม่น้อยกว่า 3 คน 

โดยมีบุคคลภายนอกสถาบันร่วมพิจารณาด้วย 



  
 

คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ประจ าปีการศึกษา 2563  
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร าไพพรรณี 104 

ตัวบ่งชี้ท่ี 2.4  งำนวิจัย งำนสร้ำงสรรค์ หรือนวัตกรรมที่น ำไปใช้ประโยชน์ต่อชุมชน 

ชนิดของตัวบ่งช้ี  ผลลัพธ์ 
 
ค ำอธิบำยตัวบ่งชี ้
 การวิจัยเป็นพันธกิจหนึ่งที่ส าคัญของมหาวิทยาลัย การด าเนินการตามพันธกิจอย่างมีประสิทธิภาพ
และประสบความส าเร็จนั้น สามารถพิจารณาได้จากผลงานวิจัย งานสร้างสรรค์หรือนวัตกรรมที่มีคุณภาพและ
มีประโยชน์สู่การน าไปใช้ จากการเปรียบเทียบจ านวนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ หรือนวัตกรรมของอาจารย์
ประจ าที่น าไปใช้ประโยชน์ในการแก้ไขปัญหาตามวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้ในโครงการวิจัยและรายงานการวิจัย 
โดยได้รับการรับรองการใช้ประโยชน์จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
 
เกณฑ์กำรประเมิน 

การแปลงค่าคะแนนร้อยละของจ านวนงานวิจัย งานสร้างสรรค์ หรือนวัตกรรมต่อจ านวนงานวิจัย งาน
สร้างสรรค์ หรือนวัตกรรมทั้งหมดของคณะคิดคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 30 
 
สูตรกำรค ำนวณ 
1. ค านวณค่าร้อยละของจ านวนชิ้นงานวิจัย งานสร้างสรรค์ หรือนวัตกรรมที่น าไปใช้ประโยชน์ต่อชุมชน 

 ผลรวมของงานวิจัย งานสร้างสรรค์ หรือนวัตกรรมที่น าไปใช้ประโยชน์ 
 x 100 

 จ านวนงานวิจัย งานสร้างสรรค์ หรือนวัตกรรมทั้งหมดในปีที่ประเมินฯ 
 
2. แปลงค่าร้อยละที่ค านวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 

คะแนนท่ีได้ =  

ร้อยละของจ านวนชิ้นงานวิจัย งานสร้างสรรค์ หรือนวัตกรรม 
ที่น าไปใช้ประโยชน์ต่อชุมชม 

x 5 
งานวิจัย งานสร้างสรรค์ หรือนวัตกรรมที่น าไปใช้ประโยชน์ของคณะ 

ที่ก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 
 

หมำยเหตุ 
1. นับจ านวนช้ินงานของงานวิจัย งานสร้างสรรค์ หรือนวัตกรรมที่น าไปใช้ประโยชน์ในปีท่ีประเมิน 
2. งานวิจัย งานสร้างสรรค์ หรือนวัตกรรมที่น าไปใช้ประโยชน์ต่อชุมชนอาจนับคะแนนซ้ าได้ในกรณีต่างชุมชนในปีท่ีรับ

การประเมิน กรณีที่มีการน าไปใช้ประโยชน์แต่ละชุมชน ต้องมีหลักฐานการพัฒนาชุมชนอย่างเป็นรูปธรรม 
3.ส าหรับงานวิจัย งานสร้างสรรค์ หรือนวัตกรรมที่เคยถูกน าไปใช้ประโยชน์ สามารถน าไปใช้ในการประเมินในปีถัดไป

ได้ โดยงานวิจัยดังกล่าวต้องแสดงให้เห็นถึงการพัฒนาต่อยอดอย่างเป็นรูปธรรม 
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องค์ประกอบที่ 3 กำรบริกำรวิชำกำร 
 

มหาวิทยาลัยให้บริการวิชาการที่เหมาะสม สอดคล้องกับบริบท ปัญหาและความต้องการของท้องถิ่น 
ชุมชน และสังคมตามระดับความเชี่ยวชาญและอัตลักษณ์ของสถาบัน สร้างเครือข่ายความร่วมมือทั้งภายใน
และภายนอกในการท างาน รวมทั้งบูรณาการกับพันธกิจอ่ืนๆ ด้วยความโปร่งใส ชัดเจน และตรวจสอบได้ 
เพ่ือให้ชุมชนน าไปใช้ประโยชน์ได้อย่างเป็นรูปธรรม เป็นผลกระทบเชิงบวก สร้างคุณค่า สามารถน าไป
ประยุกต์ใช้เพื่อพัฒนาผู้เรียน ครอบครัว ท้องถิ่น ชุมชน สังคม และประเทศชาติได้อย่างเข้มแข็งยั่งยืน  

 
ตัวบ่งชี้จ านวน 2 ตัวบ่งชี้ คือ 

ตัวบ่งชี้ที่ 3.1 ระบบและกลไกการบริการวิชาการเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น ชุมชน หรือสังคม 
ตัวบ่งชี้ที่ 3.2 จ านวนชุมชนเป้าหมายที่ ได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่องตามแผนเสริมสร้าง

 ความสัมพันธ์กับชุมชน 
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ตัวบ่งช้ีที่ 3.1  ระบบและกลไกกำรบริกำรวิชำกำรเพื่อกำรพัฒนำท้องถิ่น ชุมชน หรือสังคม 

ชนิดของตัวบ่งช้ี  กระบวนการ 
 
ค ำอธิบำยตัวบ่งชี้ 
 การบริการวิชาการแก่ท้องถิ่น ชุมชน และสังคมเป็นภารกิจหลักประการหนึ่งของมหาวิทยาลัยซึ่งพึงมี
ระบบและกลไกในการบริการทางวิชาการแก่สังคมที่เป็นรูปธรรม ก าหนดเป้าหมายในการให้บริการวิชาการที่
ชัดเจนเพ่ือเป็นกรอบในการจัดท าแผนด าเนินงานในการให้บริการวิชาการแก่สังคม มีคณะกรรมการติดตาม 
ก ากับ สนับสนุน การปฏิบัติงานตามภารกิจด้านบริการทางวิชาการแก่สังคมของสถาบันให้สอดคล้องกับ
เป้าหมาย เพ่ือพัฒนาความเข้มแข็งของท้องถิ่น ชุมชน หรือสังคม 
 
เกณฑ์มำตรฐำน  
 1. มีส่วนร่วมกับสถาบันและชุมชนในการก าหนดพ้ืนที่เป้าหมายในการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้องกับ
บริบท ปัญหา และความต้องการของท้องถิ่น ชุมชน หรือสังคมตามจุดเน้น จุดเด่นของสถาบัน ตามศาสตร์
พระราชา หรือตามแนวพระราชด าริ 
 2. จัดท าแผนบริการวิชาการเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น ชุมชน หรือสังคมตามจุดเน้น จุดเด่นของสถาบัน 
ตามศาสตร์พระราชา หรือตามแนวพระราชด าริและแผนการน าไปใช้ประโยชน์  ที่มีการก าหนดตัวบ่งชี้
ความส าเร็จในระดับแผนและโครงการบริการวิชาการ และเสนอคณะกรรมการประจ าคณะเพ่ือพิจารณา 
 3. ด าเนินการตามแผนการบริการทางวิชาการเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น ชุมชน หรือสังคมที่ก าหนดไว้
ตามข้อ 2 โดยร่วมมือกับหน่วยงานภายในหรือภายนอกสถาบัน อย่างน้อย 1 โครงการ 
 4. ประเมินความส าเร็จตามตัวบ่งชี้ของแผนและโครงการบริการวิชาการเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น ชุมชน 
หรือสังคมตามข้อ 2 และน าเสนอคณะกรรมการประจ าคณะเพ่ือพิจารณา 
 5. น าผลการประเมินตามข้อ 4 ไปปรับปรุงแผนบริการวิชาการในปีต่อไป 
 
เกณฑ์กำรประเมิน 

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

1 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

2 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

3 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

4 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

5ข้อ 
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ตวับ่งชี้ท่ี 3.2   จ ำนวนชุมชนเป้ำหมำยที่ได้รับกำรพัฒนำอย่ำงต่อเนื่องตำมแผนเสริมสร้ำง
 ควำมสัมพันธ์กับชุมชน 
ชนิดของตัวบ่งช้ี   ผลลัพธ์ 
 
ค ำอธิบำยตัวบ่งช้ี 

  มหาวิทยาลัยราชภัฏได้มีการก าหนดพ้ืนที่รับผิดชอบในการพัฒนา และมีการก าหนดเป้าหมาย 
การพัฒนาไว้ในแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏการจัดท าแผนเสริมสร้างความสัมพันธ์กับชุมชนจึงต้อง
ศึกษาความต้องการของกลุ่มเป้าหมายและมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องให้บรรลุตามแผน 
 
เกณฑ์กำรประเมิน 

โดยการแปลงค่าร้อยละจ านวนกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่องตามแผนเสริมสร้าง
ความสัมพันธ์กับชุมชนที่ก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 20 
 
สูตรกำรค ำนวณ 
1. ค านวณค่าร้อยละของชุมชนเป้าหมายที่ได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่องตามแผนเสริมสร้างความสัมพันธ์กับ
ชุมชน 

 
จ านวนชุมชนเป้าหมายที่ได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 

ตามแผนเสริมสร้างความสัมพันธ์กับชุมชน  x 100 
 จ านวนชุมชนเป้าหมายทั้งหมด 

 
2. แปลงค่าร้อยละที่ค านวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 

คะแนนท่ีได้ =  

ร้อยละของชุมชนเปา้หมายทีไ่ดร้ับการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 
ตามแผนเสริมสร้างความสัมพันธ์กับชุมชน 

x 5 
ร้อยละจ านวนกลุ่มเปา้หมายทีไ่ด้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่องตามแผนเสริมสร้าง

ความสัมพันธ์กับชุมชนที่ก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 
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องค์ประกอบที่ 4 ด้ำนศิลปวัฒนธรรม และควำมเปน็ไทย 
 

การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมถือเป็นพันธกิจส าคัญประการหนึ่งของมหาวิทยาลัย ดังนั้น
มหาวิทยาลัยจึงต้องมีระบบกลไกการด าเนินงานด้านนี้ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและคุณภาพ โดยมีจุดเน้น
เฉพาะที่แตกต่างกันตามศักยภาพและอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย มีการด าเนินงานด้านศิลปวัฒนธรรมและ
ความเป็นไทย โดยมีการบูรณาการกับการเรียนการสอน หรือการวิจัย หรือการบริการวิชาการ ซึ่งน าไปสู่ 
การสืบสานการสร้างความรู้ ความเข้าใจในศิลปวัฒนธรรม การปรับและประยุกต์ใช้ศิลปวัฒนธรรมทั้งของไทย
และต่างประเทศ ก่อให้เกิดผลลัพธ์ของการจัดการด้านศิลปวัฒนธรรม ท าให้เกิดความภาคภูมิใจในความเป็น
ไทยหรือสร้างโอกาส และมูลค่าเพ่ิมให้กับผู้เรียน ครอบครัว ท้องถิ่น ชุมชน สังคม และประเทศชาติ 
 
ตัวบ่งชี้ จ านวน 1 ตัวบ่งชี้ คือ 
 ตัวบ่งชี้ที่ 4.1 ระบบและกลไกด้านศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทย  
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ตัวบ่งชี้ท่ี 4.1  ระบบและกลไกด้ำนศิลปวัฒนธรรมและควำมเป็นไทย 
ชนิดของตัวบ่งช้ี  กระบวนการ 
 
ค ำอธิบำยตัวบ่งชี้ 
 สถาบันอุดมศึกษามีนโยบาย แผนงาน โครงสร้าง และการบริหารจัดการด้านการท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทย ทั้งการอนุรักษ์ สืบสาน พัฒนา เผยแพร่ ถ่ายทอดวัฒนธรรมไทย ภูมิปัญญา
ท้องถิ่นตามจุดเน้นของมหาวิทยาลัย เพ่ือให้เกิดความภาคภูมิใจในความเป็นไทย หรือการสร้างโอกาสและ
มูลค่าเพ่ิมให้กับผู้เรียน ชุมชน สังคม และประเทศชาติอย่างยั่งยืน 
 
เกณฑ์มำตรฐำน 

1. ก าหนดนโยบายและทิศทางการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทยเพื่อการพัฒนาต่อยอด
และสร้างคุณค่า ตามจุดเน้นของสถาบัน 

2. จัดท าแผนด้านศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทย และก าหนดตัวบ่งชี้วัดความส าเร็จตาม
วัตถุประสงค์ของแผน รวมทั้งจัดสรรงบประมาณเพ่ือให้สามารถด าเนินการได้ตามแผน 

3. มีการส่งเสริม สนับสนุนการบูรณาการงานด้านศิลปวัฒนธรรมกับการเรียนการสอน หรือการวิจัย 
หรือการบริการวิชาการซึ่งน าไปสู่การสืบสานการสร้างความรู้ ความเข้าใจในศิลปวัฒนธรรม การปรับและ
ประยุกต์ใช้ศิลปวัฒนธรรม 

4. มีการก ากับติดตามให้หน่วยงานมีการด าเนินงาน และประเมินความส าเร็จตามตัวบ่งชี้ของแผน
ด้านศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทย และรายงานผลการด าเนินงานต่อผู้บริหารคณะ 

5. น าผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือกิจกรรมด้านศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทย 
 

เกณฑ์กำรประเมิน  

 

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

1 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

2 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

3  ข้อ 
มีการด าเนินการ 

4 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

5 ข้อ 
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องค์ประกอบที่ 5 กำรบริหำรจัดกำร  
 

มหาวิทยาลัยต้องให้ความส าคัญกับการบริหารจัดการ โดยมีสภามหาวิทยาลัยท าหน้าที่ในการก ากับ
ดูแลการท างานของมหาวิทยาลัยให้มีประสิทธิภาพ สถาบันจะต้องบริหารจัดการด้านต่างๆ ให้มีคุณภาพ เช่น 
ทรัพยากรบุคคล ระบบฐานข้อมูล การบริหารความเสี่ยง การบริหารการเปลี่ยนแปลง การบริหารทรัพยากร
ทั้งหมด ฯลฯ เพ่ือสัมฤทธิ์ผลตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้ โดยใช้หลักธรรมาภิบาล (Good Governance) 
 
ตัวบ่งชี้จ านวน 3 ตัวบ่งชี้ คือ 

ตัวบ่งชี้ที่ 5.1 การจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการกับการท างาน 
ตัวบ่งชี้ที่ 5.2 การบริหารของคณะเพ่ือการก ากับติดตามผลลัพธ์ตามพันธกิจ กลุ่มสถาบัน และ

เอกลักษณ์ของคณะ 
ตัวบ่งชี้ที่ 5.3 ระบบก ากับการประกันคุณภาพหลักสูตร 
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ตัวบ่งชีท้ี ่5.1  กำรจัดกำรเรียนรู้แบบบูรณำกำรกับกำรท ำงำน 
ชนิดของตัวบ่งช้ี  กระบวนการ 
 
ค ำอธิบำยตัวบ่งช้ี  

มหาวิทยาลัยมีหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ที่เน้นการพัฒนาผู้เรียนแบบบูรณาการกับการท างาน 
เพ่ือให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ตอบสนองยุทธศาสตร์ชาติและความต้องการที่หลากหลายของประเทศ ทั้ง
ในด้านเศรษฐกิจ สังคม  และสิ่งแวดล้อมโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน สังคม สถานประกอบการ ทั้งภาครัฐ
และภาคเอกชน 
  
เกณฑ์มำตรฐำน 
 1. มีระบบและกลไกให้หลักสูตรจัดท าแผนจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการกับการท างาน 

2. มีการก ากับ ติดตามให้หลักสูตรด าเนินการตามแผนการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการกับการท างาน
ตามท่ีก าหนด 

3. มีการก ากับ ติดตามให้หลักสูตรประเมินความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผนที่ก าหนด 
4. มีการน าผลไปปรับปรุงแผนจัดการหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง 
5. มีแนวปฏิบัติที่ดีเก่ียวกับการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการกับการท างาน 

 
เกณฑ์กำรประเมิน 

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

1 ข้อ 
มีการด าเนินการ  

2 ข้อ 
มีการด าเนินการ  

3 ข้อ 
มีการด าเนินการ  

4 ข้อ 
มีการด าเนินการ  

5 ข้อ 
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ตัวบ่งชี้ท่ี 5.2  กำรบริหำรของคณะเพื่อกำรก ำกับติดตำมผลลัพธ์ตำมพันธกิจ กลุ่มสถำบันและ
เอกลักษณ์ของคณะ 
ชนิดของตัวบ่งชี ้  กระบวนการ 
 
ค ำอธิบำยตัวบ่งชี้ 

คณะมีพันธกิจหลัก คือ การเรียนการสอน การวิจัย การบริการทางวิชาการ และการท านุบ ารุงศิลปะ
และวัฒนธรรม ในการด าเนินพันธงานตามกิจหลัก แต่ละคณะจ าเป็นต้องมีการจัดท าแผนเพ่ือก าหนด 
ทิศทางการพัฒนาและการด าเนินงานของคณะให้สอดคล้องกับเป้าหมาย ตลอดจนมีการบริหารทั้ง 
ด้านบุคลากร การเงิน ความเสี่ยงและการประกันคุณภาพการศึกษา เพ่ือสนับสนุนการด าเนินงานตามพันธกิจ
หลักให้บรรลุตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้ เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล ค านึงถึงความหลากหลายและความเป็น
อิสระทางวิชาการ มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ยืดหยุ่นคล่องตัวโปร่งใสและตรวจสอบได้ 
 
เกณฑ์มำตรฐำน 
 1. พัฒนาแผนกลยุทธ์จากผลการวิเคราะห์ SWOT โดยเชื่อมโยงกับวิสัยทัศน์ของคณะและสอดคล้อง
กับวิสัยทัศน์ของคณะ สถาบัน รวมทั้งสอดคล้องกับกลุ่มสถาบันและเอกลักษณ์ของคณะและและพัฒนาไปสู่
แผนกลยุทธ์ทางการเงินและแผนปฏิบัติการประจ าปีตามกรอบเวลาเพ่ือให้บรรลุผลตามตัวบ่งชี้และเป้าหมาย
ของแผนกลยุทธ์และเสนอผู้บริหารระดับสถาบันเพื่อพิจารณาอนุมัติ 

2. ด าเนินการวิเคราะห์ข้อมูลทางการเงินที่ประกอบไปด้วยต้นทุนต่อหน่วยในแต่ละหลักสูตร สัดส่วน
ค่าใช้จ่ายเพ่ือพัฒนานักศึกษา อาจารย์ บุคลากร การจัดการเรียนการสอนอย่างต่อเนื่อง เพ่ือวิเคราะห์ 
ความคุ้มค่าของการบริหารหลักสูตร ประสิทธิภาพ ประสิทธิผลในการผลิตบัณฑิต และโอกาสในการแข่งขัน 

3. ด าเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ที่เป็นผลจากการวิเคราะห์และระบุปัจจัยเสี่ยงที่เกิดจาก
ปัจจัยภายนอก หรือปัจจัยที่ไม่สามารถควบคุมได้ที่ส่งผลต่อการด าเนินงานตามพันธกิจของคณะและให้ระดับ
ความเสี่ยงลดลงจากเดิมอย่างน้อย 1 เรื่อง 

4. บริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาลอย่างครบถ้วนทั้ง 10 ประการที่อธิบายการด าเนินงานอย่าง
ชัดเจน 

5. ค้นหาแนวปฏิบัติที่ดีจากความรู้ทั้งที่มีอยู่ในตัวบุคคล ทักษะของผู้มีประสบการณ์ตรง และแหล่ง
เรียนรู้อื่นๆ ตามประเด็นความรู้ อย่างน้อยครอบคลุมพันธกิจด้านการผลิตบัณฑิตและด้านการวิจัยจัดเก็บอย่าง
เป็นระบบโดยเผยแพร่ออกมาเป็นลายลักษณ์อักษรและน ามาปรับใช้ในการปฏิบัติงานจริง 

6. การก ากับติดตามผลการด าเนินงานตามแผนการบริหารและแผนพัฒนาบุคลากรสายวิชาการและ
สายสนับสนุน 

7. ด าเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายในตามระบบและกลไกท่ีเหมาะสมและสอดคล้อง
กับพันธกิจและพัฒนาการของคณะที่ได้ปรับให้การด าเนินงานด้านการประกันคุณภาพเป็นส่วนหนึ่งของ  
การบริหารงานคณะตามปกติที่ประกอบด้วย การควบคุมคุณภาพ การตรวจสอบคุณภาพ และการประเมิน
คุณภาพ 

 
เกณฑ์กำรประเมิน 

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

1 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

2 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

3 –4 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

5 – 6 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

7 ข้อ 
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ตัวบ่งชีท้ี ่5.3  ระบบก ำกับกำรประกันคุณภำพหลักสูตร 
ชนิดของตัวบ่งช้ี  กระบวนการ 
 
ค ำอธิบำยตัวบ่งชี ้

บทบาทหน้าที่ของคณะในการก ากับการประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร มีการด าเนินการ
ตั้งแต่การควบคุมคุณภาพ การติดตามตรวจสอบคุณภาพ และการพัฒนาคุณภาพ การพัฒนาตัวบ่งชี้และเกณฑ์
การประเมินจะมุ่งไปที่ระบบการประกันคุณภาพการศึกษามากกว่าการประเมินคุณภาพ เพ่ือให้สามารถ
ส่งเสริม สนับสนุน ก ากับติดตามการด าเนินงานให้เป็นไปตามที่ก าหนด สะท้อนการจัดการศึกษาอย่างมี
คุณภาพ 
 
เกณฑ์มำตรฐำน 

1. มีระบบและกลไกในการก ากับการด าเนินการประกันคุณภาพหลักสูตรให้เป็นไปตามองค์ประกอบ
การประกนัคุณภาพหลักสูตร 

2. มีคณะกรรมการก ากับ ติดตามการด าเนินงานให้เป็นไปตามระบบที่ก าหนดในข้อ 1 และรายงาน
ผลการติดตามให้กรรมการประจ าคณะเพ่ือพิจารณาทุกภาคการศึกษา 

3. มีการจัดสรรทรัพยากรเพ่ือสนับสนุนการด าเนินงานของหลักสูตรให้เกิดผลตามองค์ประกอบ 
การประกันคุณภาพหลักสูตร 

4. มีการประเมินคุณภาพหลักสูตรตามก าหนดเวลาทุกหลักสูตร และรายงานผลการประเมิน 
ให้กรรมการประจ าคณะเพ่ือพิจารณา 

5. น าผลการประเมินและข้อเสนอแนะจากกรรมการประจ าคณะมาปรับปรุงหลักสูตรให้มีคุณภาพ  
ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง 

6. มีผลการประเมินคุณภาพทุกหลักสูตรผ่านองค์ประกอบที่ 1 การก ากับมาตรฐาน 
 
เกณฑ์กำรประเมิน 

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

1 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

2 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

3 – 4ข้อ 
มีการด าเนินการ 

5 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

6 ข้อ 
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ตัวบ่งชี้ท่ี 6.1  กำรด ำเนินกำรส่งเสริมและพัฒนำทักษะ ควำมคิดเชิงระบบ PDCA สอดคล้อง 

   กับบริบท หรืออัตลักษณ์ของแต่ละคณะ 

ชนิดของตัวบ่งช้ี  ผลลัพธ์ 

ค ำอธิบำยตัวบ่งช้ี 

 การด าเนินการส่งเสริมและพัฒนาทักษะ ความคิดเชิงระบบ PDCA สอดคล้องกับบริบท หรืออัต
ลักษณ์ของแต่ละคณะ โดยนักศึกษายึดหลักการและกระบวนการท างานตามวงจรการบริหารงานคุณภาพ 
(PDCA) เป็นแกนกลางเพ่ือสะท้อนให้เห็นถึงความฉลาดในการบริหารจัดการของนักศึกษา สอดคล้องตามท่ี
มหาวิทยาลัยได้ก าหนดอัตลักษณ์ไว้ ว่า “บัณฑิตย่อมฉลาดจัดการ” 

เกณฑ์มำตรฐำน 
 ในระดับคณะสามารถคิดคะแนนได้ โดยการแปลงค่าร้อยละของโครงการที่นักศึกษาด าเนินการตาม
วงจรการบริหารงานคุณภาพ (PDCA) โดยก าหนดให้คะแนนเต็ม 5 มีค่าเท่ากับร้อยละ 80 ขึ้นไป 

 

สูตรกำรค ำนวณ 

1. ค านวณค่าร้อยละของอาจารย์ของโครงการที่นักศึกษาด าเนินการตามวงจรการบริหารงานคุณภาพ (PDCA) 

 จ านวนโครงการที่นักศึกษาด าเนินการตาม PDCA 
 x 100 

 จ านวนโครงการของนักศึกษาทั้งหมด 
 

2. แปลงค่าร้อยละที่ค านวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 

คะแนนท่ีได้ =  
ร้อยละของโครงการที่นักศึกษาด าเนินการตาม PDCA 

x 5 
ค่าร้อยละที่ได้คะแนนเต็ม 5 

หมำยเหตุ 
1. จะต้องเป็นโครงการที่นักศึกษาเป็นเจ้าของโครงการ 
2. การด าเนินโครงการจะต้องใช้กระบวนการ PDCA ในการด าเนินการ 
3. จะต้องมีเล่มสรุปโครงการ 
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บทที่ 6 
แนวทำงกำรวิเครำะห์และสรุปผลกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำภำยใน 

 สถาบันการศึกษาทุกสถาบันต้องวางระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในของตนเองให้
เหมาะสม กับบริบทและวิสัยทัศน์ของสถาบัน โดยต้องพิจารณาเกณฑ์มาตรฐานอุดมศึกษาที่เกี่ยวข้องใน
ระดับชาติด้วย เพ่ือให้เป็นไปตามเกณฑ์ขั้นต่ าที่ประเทศก าหนดและมุ่งสู่เป้าหมาย จุดเน้น จุดเด่น หรือ
เอกลักษณ์ของสถาบัน 
 การวางระบบการประกันคุณภาพจะต้องประกอบด้วย การควบคุม การตรวจสอบ และการ
ประเมินผล เพ่ือน าข้อมูลไปปรับปรุงพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน ดังนั้น ระบบประกันคุณภาพ
การศึกษาภายในดังกล่าว อย่างน้อยต้องครอบคลุมระดับหลักสูตร ระดับคณะ และระดับสถาบัน โดยสถาบัน
ต้องควบคุมให้มีการด าเนินงานตามระบบคุณภาพที่ก าหนด และมีการตรวจสอบระบบคุณภาพเป็นระยะ  ๆ 
โดยที่มีกลไกการด าเนินงานอย่างชัดเจน เช่น มีผู้รับผิดชอบ / ผู้บริหาร / ผู้เกี่ยวข้อง / ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย มี
ส่วนร่วม เมื่อครบหนึ่งปีการศึกษา ก็ต้องมีการประเมินผลการด าเนินงานตามระบบประกันคุณภาพดังกล่าว 
เพ่ือน าไปปรับปรุงพัฒนาในปีถัดไป โดยส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาจะด าเนินการติดตามตรวจสอบ
ความก้าวหน้าของการปฏิบัติตามแผนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างน้อยหนึ่งครั้งในทุกสามปี และแจ้งผล
ให้สถานศึกษาทราบรวมทั้งเปิดเผยผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาต่อสาธารณชน 
 ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตรที่คณะกรรมการประกันคุณภาพภายใน 
ระดับอุดมศึกษาจัดท าขึ้น เป็นไปในทิศทางเดียวกับการประเมินเพ่ือการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและ
มาตรฐาน ตามที่ประกาศไว้ในกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 ทั้งนี้ได้ก าหนดให้
รายงานการประเมิน คุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ( IQA ระดับหลักสูตร) และรายงานผลการ
ด าเนินการของหลักสูตร (มคอ.7) เป็นรายงานฉบับเดียวกันเพ่ือลดความซ้ าซ้อนของการจัดท ารายงานของ
สถานศึกษาระดับอุดมศึกษาและสามารถรายงานผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
 ส่วนระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะ และระดับสถาบัน ที่คณะกรรมการจัดท า
มาตรฐานการศึกษาของเครือข่ายมหาวิทยาลัยราชภัฏด้านงานประกันคุณภาพการศึกษาจัดท าขึ้น สอดคล้อง
กับการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตรและ เชื่อมโยงกับการประกันคุณภาพภายนอกของ
ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา และส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา 
(องค์การมหาชน) 
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การสรุปผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน แต่ละระดับมีรายละเอียดดังนี้ 
1. ระดับหลักสูตร 
 1.1 เกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ตามรูปแบบของส านักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา(สกอ.) มีองค์ประกอบในการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 6 องค์ประกอบ ได้แก่ 
  องค์ประกอบที่ 1 การก ากับมาตรฐาน  
  องค์ประกอบที่ 2 บัณฑิต  
  องค์ประกอบที่ 3 นักศึกษา  
  องค์ประกอบที่ 4 อาจารย์ 
  องค์ประกอบที่ 5 หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน  
  องค์ประกอบที่ 6 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้  
 
 องค์ประกอบที่ 1 การก ากับมาตรฐาน การก ากับมาตรฐานเป็นองค์ประกอบที่ต้องด าเนินการให้
เป็นไปตาม เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ และเกณฑ์ต่าง ๆ ที่
เกี่ยวข้อง มี 1 ตัวบ่งชี้ จ านวนเกณฑ์ขึ้นอยู่กับระดับปริญญา หากผลการด าเนินงานไม่เป็นไปตามเกณฑ์ใด
เกณฑ์หนึ่งถือว่าหลักสูตรนั้น “ไม่ได้มาตรฐาน” และมีค่าคะแนนเป็น“ศูนย์” หากหลักสูตรนั้นมีผลการ
ด าเนินงานผ่านทุกเกณฑ์ถือว่าเป็นไปตาม มาตรฐานที่ก าหนด และจะมีการประเมินคะแนนคุณภาพของ
หลักสูตรในองค์ประกอบที่ 2 – 6 ดังแสดงตามภาพ ต่อไปนี้ 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผลกำรประเมิน 

 

ไม่ผ่ำนองค์ประกอบที่ 1 

 

ผ่ำนองค์ประกอบท่ี 1 

ประเมินองค์ประกอบท่ี 2-6 

คะแนนระดับหลักสูตรเป็นคะแนนเฉลี่ย
ของตัวบ่งช้ีในองค์ประกอบที่ 2-6 

คะแนนระดับหลักสูตร = 0 
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ซึ่งการแปลผลจะเป็นการอธิบายว่า 
คะแนนระดับหลักสูตร = 0  หมายถึง  หลักสูตรไม่ได้มาตรฐาน 
คะแนนระดับหลักสูตร = 0.01-5.00   หมายถึง  หลักสูตรเป็นไปตามมาตรฐาน และมีระดับ 
       คุณภาพตามคะแนนที่ได้  ดังนี้ 

คะแนน ระดับคุณภำพ 
0.01 – 2.00 น้อย 
2.01 – 3.00 ปานกลาง 
3.01 – 4.00 ดี 
4.01 – 5.00 ดีมาก 

 
 แม้ว่าหลักสูตรไม่ผ่านองค์ประกอบที่ 1 (การก ากับมาตรฐาน) ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/คณะ/สถาบัน 
ต้องประเมินตัวบ่งชี้ขององค์ประกอบที่ 2 ถึงองค์ประกอบที่ 6 ด้วย เพื่อให้ทราบระดับการพัฒนาของหลักสูตร
ตนเอง โดยการวิเคราะห์ในรายละเอียดของปัจจัยน าเข้า กระบวนการ ผลลัพธ์ และรายองค์ประกอบ โดยไม่
ต้องรายงานระดับคะแนนเฉลี่ย เพ่ือเป็นการวิเคราะห์ในเชิงคุณภาพในองค์ประกอบที่ 2 ถึงองค์ประกอบที่ 6 
เกี่ยวกับจุดเด่นและโอกาสในการพัฒนา เพ่ือยกระดับคุณภาพของหลักสูตรต่อไป แสดงดังตารางต่อไปนี้ 
 
ตำรำงที่ 6.1 องค์ประกอบคุณภำพ 6 ด้ำน และตัวบ่งชี้ท่ีใช้ประเมินคุณภำพกำรศึกษำภำยในตำม
องค์ประกอบระดับหลักสูตร 
องค์ประกอบ คะแนน

ผ่ำน 
จ ำนวน 
ตัวบ่งชี้ 

คะแนนกำรประเมินเฉลี่ย ผลกำรประเมิน 
I P O คะแนน

เฉลี่ย 
0.01 – 2.00 ระดับคุณภำพ

น้อย 
2.01 – 3.00 ระดับคุณภำพปำนกลำง 
3.01 – 4.00 ระดับคุณภำพด ี
4.01 – 5.00 ระดับคุณภำพดีมำก 

1 ไม่ผ่านการประเมิน  
2 

คะ
แน

นเ
ฉล

ีย่ข
อท

ุกต
ัวบ

่งชี้
ใน

อง
ค์ป

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   
ผลกำรประเมิน      

หมำยเหตุ : ในประเด็นตัวบ่งชี้ที่ 3.3 และ 4.3 เป็นผลลัพธ์ของกระบวนการย่อย 
 

 

คะแนนรวมเฉลี่ย =  
คะแนนรวมของตัวบ่งชี้ 13 ตัวบ่งชี้ 

13 
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ตัวอย่ำงรำยงำนผลกำรวิเครำะห์จุดเด่นและโอกำสในกำรพัฒนำ องค์ประกอบที่ 2 – 6 
จุดเด่น 
1. 
2. 
โอกำสในกำรพัฒนำ 
1. 
2. 
 
ตำรำงที่ 6.2 มำตรฐำนกำรศึกษำของมหำวิทยำลัยรำชภัฏ 5 ด้ำน และตัวบ่งชี้ท่ีใช้ประเมินคุณภำพ
กำรศึกษำภำยในตำมมำตรฐำนกำรศึกษำของมหำวิทยำลัยรำชภัฏ ระดับหลักสูตร 
องค์ประกอบ คะแนน

ผ่ำน 
จ ำนวน 
ตัวบ่งชี้ 

คะแนนกำรประเมินเฉลี่ย ผลกำรประเมิน 
I P O คะแนน

เฉลี่ย 
0.02 – 2.00 ระดับคุณภำพ

น้อย 
2.01 – 3.00 ระดับคุณภำพปำนกลำง 
3.01 – 4.00 ระดับคุณภำพด ี
4.01 – 5.00 ระดับคุณภำพดีมำก 

1 ไม่ผ่านการประเมิน  
2 

คะ
แน

นเ
ฉล

ีย่ข
อท

ุกต
ัวบ

่งชี้
ใน

อง
ค์ป

ระ
กอ

บที่
 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   
ผลกำรประเมิน      

 
ตัวอย่ำงรำยงำนผลกำรวิเครำะห์จุดเด่นและจุดที่ควรพัฒนำ มำตรฐำนที่ 1 –มำตรฐำนที่ 5 
จุดเด่น 
1. 
2. 
จุดที่ควรพัฒนำ 
1. 
2. 
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 1.2 เกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ตามรูปแบบของ AUN – QA 
  มีเกณฑ์การพิจารณาจ านวน 11 ข้อ แต่ละข้อจะมีเกณฑ์การวัด 7 ระดับ และก่อนการ
ประเมินด้วยเกณฑ์ AUN – QA หลักสูตรจะต้องประเมินองค์ประกอบ การก ากับมาตรฐาน ซึ่งเป็ น
องค์ประกอบที่ต้องด าเนินการให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ และเกณฑ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง มี 1 ตัวบ่งชี้  จ านวนเกณฑ์ขึ้นอยู่กับระดับปริญญา หากผลการ
ด าเนินงานไม่เป็นไปตามเกณฑ์หนึ่งถือว่าหลักสูตรนั้น “ไม่ได้มาตรฐาน” และมีค่าคะแนน”เป็นศูนย์” หาก
หลักสูตรนั้นมีผลการด าเนินงานผ่านทุกเกณฑ์ถือว่าเป็นตามมาตรฐานที่ก าหนด และจะมีการประเมินคะแนน
คุณภาพของหลักสูตรตามเกณฑ์ AUN – QA ต่อไป 
 

ตำรำงที่ 6.3 เกณฑ์กำรประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ตามรูปแบบ AUN – QA ของมหาวิทยาลัยราชภัฏ 
11 ข้อ 
เกณฑ์

ที ่
จ ำนวน 
ตัวบ่งชี้ 

คะแนนกำรประเมินเฉลี่ย ผลกำรประเมิน 
I 

 

P O รวม 1 ไม่เพียงพอต้องปรับปรุง
เร่งด่วน 
2 ไม่เพียงพอจ ำเป็นต้องปรับปรุง 
3 ไม่เพียงพอต้องปรับปรุง 
4 เพียงพอตำมควำมคำดหมำย 
5 ดีกว่ำควำมคำดหมำย 
6 ดีมำกเป็นแนวปฏิบัติท่ีดีได้ 
7 ดีเยีย่มเทียบเท่ำระดับสำกล 

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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ตัวอย่ำงรำยงำนผลกำรวิเครำะห์จุดเด่นและจุดที่ควรพัฒนำ เกณฑ์ที่ 1 –เกณฑ์ที่ 11 
จุดเด่น 
1. 
2. 
จุดที่ควรพัฒนำ 
1. 
2. 
 
2. ระดับคณะ 
 การประเมินระดับคณะจะสะท้อนผลการด าเนินงานของผู้บริหารคณะใน 4 พันธกิจ รวมทั้งระบบ การ
บริหารจัดการของคณะด้วย โดยแสดงเป็นค่าเฉลี่ยในแต่ละพันธกิจ นอกจากนั้นมีการวิเคราะห์แยกเป็นปัจจัย
น าเข้า กระบวนการ และผลลัพธ์ด้วย เพ่ือให้ผู้บริหารคณะได้น าไปใช้เป็นข้อมูลในการปรับปรุงพัฒนา ดัง
ตารางต่อไปนี้ 
 
ตำรำงที่ 6.4 องค์ประกอบคุณภำพ 5 ด้ำน และตัวบ่งชี้ท่ีใช้ประเมินคุณภำพกำรศึกษำภำยในตำม
องค์ประกอบระดับคณะ 
เกณฑ์

ที ่
จ ำนวน 
ตัวบ่งชี้ 

คะแนนกำรประเมินเฉลี่ย ผลกำรประเมิน 
I 

 

P O คะแนน
เฉลี่ย 

0.00– 1.50 กำรด ำเนินงำนต้องปรับปรุง
เร่งด่วน 
1.51 – 2.50 กำรด ำเนนิงำนต้องปรับปรุง 
2.51 – 3.50 กำรด ำเนนิงำนระดับพอใช ้
3.51 – 4.50 กำรด ำเนนิงำนระดับดี 
4.51 – 5.00 กำรด ำเนนิงำนระดับดีมำก 

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      

หมำยเหตุ : ตัวบ่งชี้ที่ 1.1 เป็นค่าคะแนนเฉลี่ยผลของการประเมินระดับหลักสูตรทุกหลักสูตร 
ตัวอย่างรายงานผลการวิเคราะห์จุดเด่นและจุดที่ควรพัฒนา องค์ประกอบที่ 2 – องค์ประกอบที่ 5 
จุดเด่น 
1. 
2. 
จุดที่ควรพัฒนำ 
1. 
2. 
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ตำรำงที่ 6.5 มำตรฐำนกำรศึกษำของมหำวิทยำลัยรำชภัฏ 5 ด้ำน และตัวบ่งชี้ท่ีใช้ประเมินคุณภำพ
กำรศึกษำภำยในตำมมำตรฐำนกำรศึกษำของมหำวิทยำลัยรำชภัฏ ระดับคณะ 
มำตร 
ฐำนที่ 

จ ำนวน 
ตัวบ่งชี้ 

คะแนนกำรประเมินเฉลี่ย ผลกำรประเมิน 
I 

 

P O คะแนน
เฉลี่ย 

0.00– 1.50 กำรด ำเนินงำนต้องปรับปรุง
เร่งด่วน 
1.51 – 2.50 กำรด ำเนนิงำนต้องปรับปรุง 
2.51 – 3.50 กำรด ำเนนิงำนระดับพอใช ้
3.51 – 4.50 กำรด ำเนนิงำนระดับดี 
4.51 – 5.00 กำรด ำเนนิงำนระดับดีมำก 

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      

 คณะควรวิเคราะห์ในเชิงคุณภาพเกี่ยวกับจุดเด่น และจุดที่ควรพัฒนาในแต่ละมาตรฐานด้วยตาม
ตัวอย่างดังต่อไปนี้ 
ตัวอย่ำงรำยงำนผลกำรวิเครำะห์จุดเด่นและจุดที่ควรพัฒนำ มำตรฐำนที่ 1 –มำตรฐำนที่ 5 
จุดเด่น 
1. 
2. 
จุดที่ควรพัฒนำ 
1. 
2. 
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3. ระดับสถำบัน 
 การประเมินระดับสถาบันจะสะท้อนผลการด าเนินงานของผู้บริหารสถาบันใน 4 พันธกิจ รวมทั้ง 
ระบบการบริหารจัดการของสถาบันด้วย โดยแสดงเป็นค่าเฉลี่ยในแต่ละพันธกิจ นอกจากนั้นมีการวิเคราะห์
แยกเป็นปัจจัยน าเข้า กระบวนการและผลลัพธ์ด้วย เพื่อให้ผู้บริหารสถาบันได้น าไปใช้เป็นข้อมูลในการปรับปรุง
พัฒนา ตามตารางต่อไปนี้ 
 
ตำรำงที่ 6.6 องค์ประกอบคุณภำพ 5 ด้ำน และตัวบ่งชี้ท่ีใช้ประเมินคุณภำพกำรศึกษำภำยในตำม
องค์ประกอบระดับสถำบัน 
เกณฑ์

ที ่
จ ำนวน 
ตัวบ่งชี้ 

คะแนนกำรประเมินเฉลี่ย ผลกำรประเมิน 
I 

 

P O คะแนน
เฉลี่ย 

0.00– 1.50 กำรด ำเนินงำนต้องปรับปรุง
เร่งด่วน 
1.51 – 2.50 กำรด ำเนนิงำนต้องปรับปรุง 
2.51 – 3.50 กำรด ำเนนิงำนระดับพอใช ้
3.51 – 4.50 กำรด ำเนนิงำนระดับดี 
4.51 – 5.00 กำรด ำเนนิงำนระดับดีมำก 

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      

หมำยเหตุ : ตัวบ่งชี้ที่ 5.3 เป็นค่าคะแนนเฉลี่ยผลของการประเมินระดับคณะทุกคณะ 
 
ตัวอย่างรายงานผลการวิเคราะห์จุดเด่นและจุดที่ควรพัฒนา องค์ประกอบที่ 2 – องค์ประกอบที ่5 
จุดเด่น 
1. 
2. 
จุดที่ควรพัฒนำ 
1. 
2. 
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ตำรำงที่ 6.7 มำตรฐำนกำรศึกษำของมหำวิทยำลัยรำชภัฏ 5 ด้ำน และตัวบ่งชี้ท่ีใช้ประเมินคุณภำพ
กำรศึกษำภำยในตำมมำตรฐำนกำรศึกษำของมหำวิทยำลัยรำชภัฏ ระดับสถำบัน 
มำตร 
ฐำนที่ 

จ ำนวน 
ตัวบ่งชี้ 

คะแนนกำรประเมินเฉลี่ย ผลกำรประเมิน 
I 

 

P O คะแนน
เฉลี่ย 

0.00– 1.50 กำรด ำเนินงำนต้องปรับปรุง
เร่งด่วน 
1.51 – 2.50 กำรด ำเนนิงำนต้องปรับปรุง 
2.51 – 3.50 กำรด ำเนนิงำนระดับพอใช ้
3.51 – 4.50 กำรด ำเนนิงำนระดับดี 
4.51 – 5.00 กำรด ำเนนิงำนระดับดีมำก 

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      

หมำยเหตุ : ตัวบ่งชี้ที่ 5.3 เป็นค่าคะแนนเฉลี่ยผลของการประเมินระดับคณะทุกคณะ 
 
 สถาบันควรวิเคราะห์ในเชิงคุณภาพเก่ียวกับจุดเด่น และจุดที่ควรพัฒนาในแต่ละมาตรฐานด้วยตาม
ตัวอย่างดังต่อไปนี้ 
ตัวอย่างรายงานผลการวิเคราะห์จุดเด่นและจุดที่ควรพัฒนา องค์ประกอบที่ 2 – องค์ประกอบที่ 5 
จุดเด่น 
1. 
2. 
จุดที่ควรพัฒนำ 
1. 
2. 
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ภำคผนวก ก 
แนวทำงในกำรประเมินตัวบ่งชี ้
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ภำคผนวก 
แนวทำงในกำรประเมินตัวบ่งช้ีที่ 3.1 
กำรรับนักศึกษำ 

1 การก าหนดเป้าหมายจ านวนรับนักศึกษาค านึงความต้องการของตลาดแรงงาน และสภาพความ
พร้อมของอาจารย์ประจ าที่มีอยู่ (ควบคุมอัตราส่วนอาจารย์ต่อนักศึกษาให้เป็นไปตามเกณฑ์) 

2 เกณฑ์การรับนักศึกษาที่ประกาศรับสะท้อนคุณภาพของนักศึกษาที่เหมาะสมกับหลักสูตรที่เปิดสอน
และสอดคล้องกับระดับของหลักสูตร ประเภทหลักสูตร ปรัชญาวิสัยทัศน์ของสถาบันและหลักสูตร 
ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่ก าหนดในหลักสูตร (เช่น GPA ความรู้พ้ืนฐานในสาขา ภาษาต่างประเทศ 
คุณสมบัติเฉพาะอ่ืน ฯลฯ) 

3 เกณฑ์ที่ใช้ในการคัดเลือกนักศึกษา กระบวนการรับนักศึกษา และเครื่องมือหรือข้อมูลที่ใช้ในการ
คัดเลือกมีความเหมาะสม เชื่อถือได้ โปร่งใส เปิดเผย และเป็นธรรมกับนักศึกษาที่สมัครเข้าเรียน 

4 นักศึกษาที่รับเข้าเรียนในหลักสูตรมีคุณสมบัติและศักยภาพในการเรียนจนส าเร็จการศึกษาตาม
ระยะเวลาที่หลักสูตรก าหนด มีคุณสมบัติขั้นต้นทั้งความรู้พื้นฐานหรือประสบการณ์ที่จ าเป็นต่อการ
เรียนในหลักสูตร ใฝ่รู้ ใฝ่เรียน มีความพร้อมด้านสุขภาพกายและจิต มีเวลาเรียนเพียงพอ 

5 ในกรณีท่ีนักศึกษามีคุณสมบัติไม่ครบถ้วนตามเกณฑ์ที่ก าหนดในประกาศรับ และมีการรับเข้าศึกษา
แบบมีเงื่อนไข นักศึกษาได้รับการเตรียมความพร้อมทางการเรียนหรือได้รับการพัฒนาจนมี
คุณสมบัติครบผ่านเกณฑ์ข้ันต่ า เพ่ือให้สามารถเรียนในหลักสูตรได้จนส าเร็จการศึกษา 

6 การก าหนดคุณสมบัติในการรับเข้าของผู้สมัครในหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาให้สูงกว่าคุณสมบัติ
ของการรับเข้าศึกษาในหลักสูตรระดับปริญญาตรี โดยเฉพาะความสามารถด้านภาษาต่างประเทศ 
และคุณสมบัติพ้ืนฐานที่น าไปสู่การพัฒนาศักยภาพการวิจัย 

7 กระบวนการคัดเลือกระดับบัณฑิตศึกษามีความเข้มงวดเพ่ือให้ได้นักศึกษาที่มีศักยภาพในการเรียนรู้
ด้วยตนเอง (พิจารณาจากอัตราส่วนนักศึกษาท่ีรับเข้าต่อผู้สมัคร) 
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แนวทำงในกำรประเมินตัวบ่งช้ีที่ 3.2 
กำรควบคุมดูแลกำรให้ค ำปรึกษำวิชำกำรและแนะแนวแก่นักศึกษำ 

1 การจัดระบบการดูแลนักศึกษาของอาจารย์ที่ปรึกษา มีการควบคุมก ากับให้จ านวนนักศึกษาต่อ
อาจารย์ที่ปรึกษาเป็นไปตามเกณฑ์ท่ีก าหนด 

2 อาจารย์ที่ปรึกษาวิชาการมีเวลาให้การดูแลนักศึกษา (ผลประเมินจากนักศึกษา) 
3 การแนะน าการลงทะเบียนเรียนโดยค านึงถึงความต้องการ ความสนใจ และศักยภาพของนักศึกษา 
4 การจัดเก็บข้อมูลเพ่ือการรู้จักนักศึกษา การแลกเปลี่ยนข้อมูลนักศึกษาในกลุ่มอาจารย์ผู้สอนเพ่ือ

การพัฒนานักศึกษา (ผลการเรียน ลักษณะนักศึกษา จุดแข็งจุดอ่อน) 
5 อาจารย์ที่ปรึกษาให้ความช่วยเหลือนักศึกษาที่มีปัญหาทางการเรียนหรือต้องการความช่วยเหลือ

ด้านอื่นๆ 
6 การจัดการความเสี่ยงด้านนักศึกษา (มีข้อมูลนักศึกษาที่มีผลการเรียนต่ า มีความเสี่ยงที่จะออก

กลางคัน หรือส าเร็จการศึกษาช้า ฯลฯ 
7 ช่องทางการติดต่อสื่อสารระหว่างนักศึกษาและอาจารย์ที่ปรึกษา 
8 บัณฑิตศึกษา การก าหนดเวลาให้ค าปรึกษาการเรียนในวิชาของอาจารย์ผู้สอนและการให้ค าปรึกษา

การท าวิทยานิพนธ์ที่เพียงพอ 
กิจกรรมกำรพัฒนำศักยภำพของนักศึกษำและกำรเสริมสร้ำงทักษะกำรเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 

9 สถาบันจัดงบประมาณ ทรัพยากรที่เสริมการจัดบริการแก่นักศึกษาเพียงพอ และครอบคลุมทุก
ประเภทกิจกรรม 

10 บุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการจัดกิจกรรมนักศึกษาต้องมีความรู้ความสามารถในการจัดกิจกรรมที่
สนองความต้องการของนักศึกษา 

11 การจัดกิจกรรมนักศึกษาต้องส่งผลต่อการพัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของหลักสูตร 
12 การจัดกิจกรรมการพัฒนานักศึกษาครอบคลุมกิจกรรมการเสริมสร้างความยึดมั่นผูกพันกับความ

เป็นพลเมือง (Civic Engagement) กิจกรรมสันทนาการ ศิลปะและวัฒนธรรม ฯลฯ 
13 การจัดกิจกรรมการพัฒนานักศึกษาต้องช่วยเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 เช่น ICT 

literacy, scientific literacy, media literacy, health literacy, life skill, career skills 
14 การเปิดโอกาสให้นักศึกษามีอิสระในการจัดกิจกรรมนักศึกษาโดยการสนับสนุนของสถาบัน 
15 การสนับสนุนทุนการศึกษา ช่วยเหลือนักศึกษาที่มีโอกาสทางการศึกษาจ ากัด 
16 หากมีการรับนักศึกษาที่มีวัตถุประสงค์พิเศษ เช่น นักกีฬา ต้องมีกลไกการดูแลนักศึกษาได้รับการ

พัฒนา ให้ได้สาระความรู้ ทักษะ ที่สอดคล้องกับเป้าหมายการเรียนรู้ที่เป็นมาตรฐานเดียวกัน  
17 การสร้างเครือข่ายระหว่างสถาบันภายในประเทศและต่างประเทศ มี Visiting Professors ที่มา

ช่วยสอน หรือให้ประสบการณ์แก่นักศึกษา และการส่งนักศึกษาไปแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในต่างประเทศ  
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แนวทำงในกำรประเมินตัวบ่งช้ีที่ 3.3 

1 อัตราการคงอยู่ของนักศึกษาในหลักสูตร  
2 อัตราการส าเร็จการศึกษาตามระยะเวลาของหลักสูตร  
3 ความพึงพอใจของนักศึกษาต่อหลักสูตรและการร้องเรียนของนักศึกษา  
4 บัณฑิตศึกษา นักศึกษามีความรู้ ทักษะการแสวงหาความรู้ การสร้างความรู้ด้วยตนเอง มีศักยภาพ

การวิจัย ที่แสดงออกถึงการผลิตและเผยแพร่ความรู้จากกระบวนการวิจัยของตนเอง  
 
แนวทำงในกำรประเมินตัวบ่งช้ีที่ 4.1 
ระบบกำรรับอำจำรย์ใหม่ 
1 การวางแผนระยะยาวด้านอัตราก าลังอาจารย์ให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร  
2 การมีระบบการรับอาจารย์ใหม่ที่มีความรู้ความสามารถและความเชี่ยวชาญ รวมทั้งมีการพัฒนาอาจารย์ 

ที่มีอยู่เดิมอย่างต่อเนื่อง เพ่ือให้หลักสูตรมีความเข้มแข็ง อาจารย์ในหลักสูตรสามารถส่งเสริมการท างาน 
ตามความช านาญของแต่ละคนได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

3 อาจารย์ประจ าหลักสูตรต้องมีวุฒิการศึกษา ต าแหน่งทางวิชาการ และประสบการณ์ ในจ านวนที่ ไม่ต่ า
กว่า ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรที่ก าหนดโดย สกอ.  

ระบบกำรบริหำรอำจำรย์ 
4 สถาบันต้องมีการจัดสรร หรือจัดหางบประมาณในการพัฒนาอาจารย์ให้มีคุณวุฒิ ต าแหน่งทางวิชาการ 

ตามเป้าหมายที่ก าหนด  
5 ผู้บริหารสถาบันหรือหน่วยงานที่ดูแลการบริหารจัดการหลักสูตรต้องมีการวางแผนระยะยาวด้าน

อัตราก าลัง ด้านอาจารย์ให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานการอุดมศึกษา ต้องมีแผนการบริหารอาจารย์
ประจ าหลักสูตร โดยการมีส่วนร่วมของทีมบริหารระดับคณะ (คณะกรรมการประจ าคณะ)  

6 สถาบันมีระบบและกลไกบริหารก าลังคนที่มีประสิทธิภาพ สามารถรักษาอาจารย์ที่มีศักยภาพให้ คงอยู่
กับ สถาบัน ลดอัตราการลาออก หรือการย้ายงาน แผนบริหารหลักสูตรควรประกอบด้วย แผน
อัตราก าลัง แผนการสรรหาและรับอาจารย์ใหม่ แผนธ ารงรักษา แผนการหาต าแหน่งทดแทนกรณีลาไป
ศึกษาต่อ/ เกษียณอายุ อ่ืน ๆ ตามบริบท  

7 ในกรณีที่ปริมาณและคุณภาพอาจารย์ยังไม่เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรก าหนด สถาบันต้องมี
วิธีการ บริหารจัดการเพื่อทรัพยากรบุคคลเพื่อทดแทนข้อจ ากัดอย่างเป็นระบบ  

8 มีแผนบริหารความเสี่ยงด้านการบริหาร กรณีมีอาจารย์ส่วนเกิน กรณีมีอาจารย์ขาดแคลน กรณีมี
อาจารย์ สมดุลกับภาระงาน เพ่ือให้มีอาจารย์คงอยู่ และมีแผนบริหารความเสี่ยง ด้านจรรยาบรรณที่
เกี่ยวข้องกับ การจัดการเรียนการสอนและการประเมินผลนักศึกษา  

9 การก าหนดบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของอาจารย์ประจ าหลักสูตรอย่างชัดเจน  
10 การมอบหมายภาระหน้าที่ให้เหมาะสมกับคุณวุฒิ ความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์  
11 ระบบการก าหนดภาระงานและแรงจูงใจในการสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน  
12 ระเบียบที่โปร่งใสชัดเจนในการบริหารอาจารย์ประจ าหลักสูตร  
13 ระบบในการเลิกจ้างและการเกษียณอายุอย่างชัดเจน  
14 ระบบการยกย่องและธ ารงรักษาอย่างมีประสิทธิภาพ  
ระบบกำรส่งเสริมและพัฒนำอำจำรย์ 
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15 สถาบันให้โอกาสอาจารย์ทุกคนได้พัฒนาตนเองให้มีคุณภาพมาตรฐานทางวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง  
16 การจัดสรรงบประมาณในการพัฒนาศักยภาพอาจารย์ให้เป็นไปตามมาตรฐานและมีศักยภาพที่สูงขึ้น 

เพ่ือส่งผลต่อคุณภาพของบัณฑิต  
17 การควบคุม ก ากับ ส่งเสริมให้อาจารย์พัฒนาตนเองในการสร้างผลงานทางวิชาการอย่างต่อเนื่อง  
18 การเสริมสร้างบรรยากาศทางวิชาการระหว่างอาจารย์ทั้งในและระหว่างหลักสูตร  
19 การส่งเสริมการท าวิจัยเพ่ือพัฒนานักศึกษาของอาจารย์ (ประเมินจากจ านวนอาจารย์ที่มีการท าวิจัยเพ่ือ 

พัฒนาการเรียนการสอน)  
20 การประเมินการสอนของอาจารย์ และน าผลมาใช้ในการส่งเสริมพัฒนาความสามารถด้านการสอนของ 

อาจารย์ 
21 อาจารย์อาวุโส หรืออาจารย์ที่มีเทคนิคการสอนดีเด่น มีการถ่ายทอดประสบการณ์สู่อาจารย์ในสาขา/

หลักสูตร  
22 บัณฑิตศึกษา ให้ความส าคัญกับการจัดหาอาจารย์หรือพัฒนาอาจารย์ให้มีคุณสมบัติที่สูงกว่าก าลังคนใน

หลักสูตรปริญญาตรี โดยเฉพาะคุณสมบัติของอาจารย์ที่ต้องเน้นทักษะความสามารถด้านการวิจัย 
นอกเหนือจากความรู้ความสามารถด้านการสอน 

 
แนวทำงในกำรประเมินตัวบ่งช้ีที่ 4.3 
ผลที่เกิดกับอำจำรย ์
1 อัตราการคงอยู่ของอาจารย์ประจ าหลักสูตร  
2 ความพึงพอใจของอาจารย์ประจ าหลักสูตรต่อการบริหารจัดการหลักสูตร  
3 จ านวนอาจารย์เพียงพอในการจัดการเรียนการสอนตามมาตรฐานหลักสูตร  
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แนวทำงในกำรประเมินตัวบ่งช้ีที่ 5.1 
สำระของรำยวิชำในหลักสูตร 
1 หลักสูตรมีการก าหนดสาระวิชาทางทฤษฎี และการปฏิบัติที่ช่วยสร้างโอกาสในการพัฒนาความรู้ ทักษะ

ผ่าน การเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพ  
2 เนื้อหาของหลักสูตรในแต่ละรายวิชามีการปรับปรุงให้ทันสมัยตลอดเวลา มีการเปิดวิชาใหม่ให้นักศึกษา

ได้เรียน  
3 หลักสูตรแสดงผลลัพธ์การเรียนรู้ที่ชัดเจน ทันสมัย สอดคล้องกับความก้าวหน้าทางวิชาการและความ

ต้องการของผู้ใช้บัณฑิต  
4 ค าอธิบายรายวิชามีเนื้อหาที่เหมาะสมกับชื่อวิชา จ านวนหน่วยกิต และมีเนื้อหาที่ครบคลุมกว้างขวาง

ครบถ้วน ในสิ่งที่ควรเรียน มีความลึกในวิชาเอกหรือที่เป็นจุดเน้น มีความต่อเนื่องเชื่อมโยง สัมพันธ์กัน
ระหว่างวิชา และมีการสังเคราะห์การเรียนรู้  

5 เนื้อหาที่ก าหนดในรายวิชาไม่มีความซ้ าซ้อน กลุ่มรายวิชามีความต่อเนื่องสัมพันธ์กัน เหมาะสมกับระดับ
การศึกษาของหลักสูตร  

6 ผลลัพธ์การเรียนรู้ของผู้เรียนตรงกับผลลัพธ์การเรียนรู้ที่ก าหนดในรายวิชาและหลักสูตร  
7 การจัดการเรียนการสอนครอบคลุมสาระเนื้อหาที่ก าหนดในค าอธิบายรายวิชาครบถ้วน  
8 การเปิดรายวิชามีล าดับก่อนหลังที่เหมาะสม เอ้ือให้นักศึกษามีพ้ืนฐานความรู้ในการเรียนวิชาต่อยอด  
9 การเปิดรายวิชาเป็นไปตามข้อก าหนดของหลักสูตรเพ่ือให้นักศึกษาส าเร็จได้ทันตามเวลาที่ก าหนดใน

หลักสูตร  
10 การเปิดรายวิชาเลือกสนองความต้องการของนักศึกษา ทันสมัย และเป็นที่ต้องการของตลาดแรงงาน  
11 การจัดรายวิชาในหลักสูตรแก่นักศึกษาที่เรียนในสถาบันหรือนอกสถาบัน การศึกษาปกติ หรือการศึกษา

ทางไกล มีการควบคุมให้นักศึกษาได้เนื้อหาสาระ เป้าหมายการเรียนรู้ วิธีการจัดการเรียนการสอน การ
ประเมินที่เป็น มาตรฐานเดียวกัน  

ปริญญำตรี (ประเด็นเพิ่มเติม) 
12 การจัดรายวิชาเน้นเนื้อหาความรู้และทฤษฎี การปฏิบัติในเนื้อหาสาระของสาขาวิชาที่เป็นจุดเน้น วิชา

การศึกษาทั่วไปที่สร้างความเป็นมนุษย์ที่เตรียมนักศึกษาออกสู่โลกแห่งการด ารงชีวิต  
13 หากมีการโอนหน่วยกิต ต้องให้ความส าคัญกับการเทียบวิชารับโอนที่ต้องมีการเรียนในเนื้อหาสาระที่

ก าหนดในรายวิชาของหลักสูตรอย่างครอบคลุมครบถ้วน  
บัณฑิตศึกษำ (ประเด็นเพิ่มเติม) 
14 เนื้อหาสาระของรายวิชาเน้นความรู้ ทฤษฎีในสาขาท่ีเกี่ยวข้องที่มีความที่ซับซ้อน มีจุดเน้น  
15 การควบคุมก ากับหัวข้อวิทยานิพนธ์/สาระนิพนธ์ที่อนุมัติเป็นประเด็นวิจัยร่วมสมัย/สนองความต้องการ

ของสังคม  
16 หัวข้อวิทยานิพนธ์เป็นประเด็นวิจัยที่เหมาะสมกับปรัชญา วิสัยทัศน์ของหลักสูตร และสอดคล้องกับ

ระดับของหลักสูตร  
17 หัวข้อวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาเอก มีความซับซ้อนและลึกซึ้งและให้องค์ความรู้ใหม่มากกว่าระดั บ

ปริญญาโท 
แนวทำงในกำรประเมินตัวบ่งช้ีที่ 5.2 
กำรวำงระบบผู้สอน 
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1 ผู้สอนมีคุณสมบัติเหมาะสมกับรายวิชาที่สอน มีความรู้และความช านาญในเนื้อหาวิชาที่สอน(ค านึงถึง
สาขาวิชา ประสบการณ์ท างาน ผลงานวิชาการของผู้สอน)  

2 หลักสูตรก าหนดผู้สอนให้นักศึกษาได้เรียนจากผู้สอนที่มีความช านาญหลากหลาย เพ่ือให้มีโอกาสได้รับ
การพัฒนามุมมองหรือความคิดจากผู้สอนหลากหลายความรู้และประสบการณ์ (ในแต่ละหลักสูตร 
นักศึกษาควรได้เรียนกับ อาจารย์ผู้สอนคนเดิมไม่เกิน 3 วิชา)  

3 มีการก ากับมาตรฐานการท าประมวลการสอน (มคอ.3 และ มคอ.4) ของอาจารย์ให้ทันสมัยในด้านเนื้อหา 
กิจกรรมการเรียน การวัดและประเมินผลเหมาะสม  

4 การก ากับให้อาจารย์ทุกคนต้องมีการท าประมวลการสอนรายวิชา (มคอ.3 และ มคอ.4) ทุกรายวิชาแจก
นักศึกษา และมีการก ากับให้ด าเนินการสอนตามประมวลการสอนรายวิชา  

5 นักศึกษาที่เรียนในและนอกสถาบัน หรือระบบปกติ/ระบบทางไกล ต้องได้รับการสอนจากอาจารย์ที่มี
คุณสมบัติที่คุณภาพมาตรฐานเดียวกัน มีโอกาสที่จะมีปฏิสัมพันธ์กับอาจารย์ผู้สอน/อาจารย์ที่ปรึกษาเท่า
เทียมกัน  

6 หากมีการก าหนดให้มี TA, RA ช่วยสอน ต้องได้รับการฝึกอบรม การให้ค าแนะน า และการปรับปรุงพัฒนา
ให้มีความสามารถในการปฏิบัติงานช่วยเหลือนักศึกษาอย่างเหมาะสม  

บัณฑิตศึกษำ (ประเด็นเพิ่มเติม) 
7 หลักสูตรต้องมีอาจารย์เต็มเวลาในปริมาณท่ีเพียงพอ มีคุณสมบัติด้านความรู้ ประสบการณ์ เวลาในการให้

ค าปรึกษาและการพัฒนานักศึกษา  
8 การแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์/สาระนิพนธ์ ค านึงถึงคุณสมบัติของอาจารย์ที่ปรึกษาที่เหมาะสม

กับ หัวข้อวิทยานิพนธ์ที่อนุมัติ โดยเฉพาะความรู้และความเชี่ยวชาญในหัวข้อวิจัยที่จะควบคุมการท า
วิทยานิพนธ์ของนักศึกษา และเหมาะสมกับลักษณะของนักศึกษา  

9 มีการควบคุมก ากับจ านวนนักศึกษาต่ออาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ สกอ. 
ก าหนด  

1
0 

มีการก ากับให้อาจารย์พิเศษที่มาท าหน้าที่อาจารย์ที่ปรึกษามีการผลิตผลงานวิชาการอย่างต่อเนื่อง  

กระบวนกำรเรียนกำรสอน 
1
1 

การควบคุมการจัดการเรียนการสอนในวิชาที่มีหลายกลุ่มเรียนให้ได้มาตรฐานเดียวกัน  

1
2 

การส่งเสริมให้อาจารย์ใช้วิธีการสอนใหม่ ๆ ที่พัฒนาทักษะการเรียนรู้ของนักศึกษา  

1
3 

การจัดการเรียนการสอนที่หลากหลาย เน้นทฤษฎีและการปฏิบัติ การเรียนรู้จากผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก/ 
ผู้ประกอบการ การศึกษาดูงาน ฯลฯ  

1
4 

การจัดกิจกรรมการเตรียมความพร้อมทางการเรียนแก่นักศึกษา (เช่น ความรู้พ้ืนฐานที่จ าเป็นต้องมีก่อน
เข้า โปรแกรม ภาษาอังกฤษ ฯลฯ)  

1
5 

การจัดกิจกรรมการพัฒนาและเพ่ิมศักยภาพนักศึกษาระหว่างเรียนเพ่ือเพ่ิมประสบการณ์การเรียนรู้/การ
ท างาน/ การประกอบอาชีพ  

1
6 

การส่งเสริมความสามารถพิเศษ คุณลักษณะที่เอ้ือต่อการท างาน (ความรับผิดชอบ ทักษะการสื่ อสารการ
พูด ฟัง อ่าน เขียน ทักษะ ICT ทักษะการแก้ปัญหา ฯลฯ) ด้วยวิธีการหลายช่องทาง เช่น การส่งเสริมการ
เรียนรู้ด้วย เทคโนโลยีสื่อสาร (เครือข่ายทางสังคม online learning)  
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1
7 

การเตรียมความพร้อมด้านการท างาน/การประกอบอาชีพ (กลไกการช่วยเหลือด้านการหางานท า/การ
เผยแพร่ผลงาน)  

1
8 

การสอนแบบเน้นการปฏิบัติ การเรียนรู้จากผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก/ผู้ประกอบการ การศึกษาดูงาน  

1
9 

มีการควบคุมมาตรฐานของแหล่งฝึกประสบการณ์วิชาชีพ  

2
0 

การใช้สื่อเทคโนโลยีเพ่ือส่งเสริมความรู้และทักษะการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพเช่น online learning  

2
1 

การส่งเสริมการท าวิจัยเพ่ือพัฒนานักศึกษาของอาจารย์ (ประเมินจากจ านวนอาจารย์ที่มีการท าวิจัยเพ่ือ 
พัฒนาการเรียนการสอน)  

2
2 

มีการประเมินการสอนของอาจารย์ และน าผลมาใช้ในการส่งเสริมพัฒนาความสามารถด้านการสอนของ
อาจารย์ 

2
3 

อาจารย์อาวุโส หรืออาจารย์ที่มีเทคนิคการสอนดีเด่น มีการถ่ายทอดประสบการณ์สู่อาจารย์ในสาขา/
หลักสูตร  

2
4 

การควบคุมก ากับกระบวนการจัดการเรียนการสอนและการประเมินนักศึกษา  

ปริญญำตรี (ประเด็นเพิ่มเติม) 
2
5 

การน ากระบวนการบริการทางวิชาการเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการเรียนการสอนและส่งผลต่อการ
เรียนรู้ของนักศึกษา  

2
6 

การน ากระบวนการวิจัยมาใช้ในการเรียนการสอนและส่งผลต่อการเรียนรู้ของนักศึกษา การสอดแทรก
ศิลปะและวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น ในกระบวนการเรียนการสอนและส่งผลต่อการเรียนรู้ของ
นักศึกษา 

2
7 

การแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาโครงงาน (senior project) เหมาะสมกับประเด็นที่นักศึกษาสนใจ (ถ้ามี)  

2
8 

ระบบการก ากับติดตามความก้าวหน้าในการท าโครงงาน (senior project) ของอาจารย์ที่ปรึกษา (ถ้ามี)  

2
9 

มีระบบการคัดเลือกสถานประกอบการที่จะให้นักศึกษาเข้าไปปฏิบัติงานสหกิจศึกษา  

3
0 

มีระบบการติดตามและการประเมินผลการปฏิบัติงานของนักศึกษาสหกิจศึกษา โดยมีส่วนร่วมของ
สถานศึกษาและสถานประกอบการ  

บัณฑิตศึกษำ (ประเด็นเพิ่มเติม) 
3
1 

การส่งเสริมให้อาจารย์ใช้วิธีการสอนใหม่ ๆ ที่พัฒนาทักษะการเรียนรู้ของนักศึกษา โดยเฉพาะการสอนที่
เน้น ปัญหาเป็นฐาน การสอนโดยใช้การวิจัยเป็นฐาน  

3
2 

มีระบบก ากับการท างานของอาจารย์ผู้สอนที่เอ้ือประโยชน์ต่อนักศึกษาเต็มที่ ให้ความส าคัญกับพฤติกรรม
การ ปฏิบัติงานของอาจารย์ในการให้ค าปรึกษาแก่นักศึกษาตามจรรยาบรรณของอาจารย์ 

3
3 

มีระบบการก ากับติดตามความก้าวหน้าในการท าวิทยานิพนธ์/สาระนิพนธ์ของนักศึกษา เพ่ือให้นักศึกษา
ส าเร็จการศึกษาได้ทันตามระยะเวลาที่ก าหนด  

3 หัวข้องานวิจัยของนักศึกษาสอดคล้องหรือสัมพันธ์กับความเชี่ยวชาญของอาจารย์ที่ปรึกษา  



  
 

คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ประจ าปีการศึกษา 2563  
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร าไพพรรณี 133 

4 
3
5 

มีระบบและมีการติดตามความก้าวหน้าของการท าวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาแต่ละคนอย่างน้อยหนึ่งครั้ง
ต่อภาคการศึกษา  

3
6 

มีฐานข้อมูลงานวิจัยออนไลน์ที่เกี่ยวข้องและนักศึกษาสามารถเข้าใช้งานได้อย่างสะดวก  

3
7 

มีการให้ความรู้และระดับชั้นความส าคัญในการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัยในวารสารวิชาการตาม
ฐานข้อมูลที่ สกอ. รับรอง และการจดสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตร  

3
8 

มีการให้ความรู้เกี่ยวกับจรรยาบรรณนักวิจัย ปัญหาการคัดลอกผลงานวิจัย และปัญหาของวารสารที่ไม่มี
คุณภาพ  

3
9 

การชี้แนะแหล่งทุนสนับสนุนการท าวิทยานิพนธ์และส่งเสริมให้นักศึกษาจัดท าข้อเสนอโครงการที่มีโอกาส
ได้รับทุนสนับสนุน  

4
0 

การสร้างเครือข่ายระหว่างสถาบันภายในประเทศและต่างประเทศ ม  ีVisiting Professors ที่มาช่วยสอน
หรอืให้ประสบการณ์แก่นักศึกษา และการส่งนักศึกษาไปแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในต่างประเทศ  

แนวทำงในกำรประเมินตัวบ่งช้ีที่ 5.3 
1 การก าหนดเกณฑ์การประเมินให้นักศึกษามีส่วนร่วม  
2 น้ าหนักขององค์ประกอบในการประเมินสอดคล้องกับจุดเน้นของรายวิชา (วิชาทฤษฎี ปฏิบัติ สัมมนา 

ฯลฯ)  
3 การประเมินผลการเรียนรู้ของโดยใช้การประเมินตามสภาพจริง (เครื่องมือประเมินมีความหลากหลาย 

เช่น ข้อสอบปรนัย อัตนัย การบ้าน รายงานที่มอบหมาย การสอบปากเปล่า การสังเกตพฤติกรรม
นักศึกษา การวัดทักษะการปฏิบัติงาน ฯลฯ เครื่องมือประเมินสะท้อนสภาพการปฏิบัติงานจริงในการ
ประกอบอาชีพ)  

4 การก ากับให้มีการพัฒนาและตรวจสอบเครื่องมือประเมินนักศึกษาที่เหมาะสมกับวิชาและผลลัพธ์การ
เรียนรู้  

5 การวิเคราะห์/ตรวจสอบคุณภาพ/ปรับปรุงพัฒนาเครื่องมือที่ใช้ในการประเมินคุณภาพนักศึกษา (มีการ
วิพากษ์ข้อสอบ ปรับปรุงข้อสอบ สร้างข้อสอบใหม่ ๆ เสมอ มีคลังข้อสอบ ข้อสอบหรือเครื่องมือประเมิน
สามารถวัด ความรู้และการคิดขั้นสูงได  ้เครื่องมือประเมินสะท้อนความสามารถในการปฏิบัติงานได้จริง
ในโลกแห่งการท างาน)  

6 การควบคุมการประเมินผลการเรียนในรายวิชาที่มีหลายกลุ่มเรียนให้ได้มาตรฐานเดียวกัน  
7 การตัดเกรดและแจ้งให้นักศึกษารับรู้ชัดเจน (ก าหนดเกณฑ์การประเมิน/การตัดเกรดชัดเจน สอดคล้อง

กับท่ีเกณฑ์ที่นักศึกษามีส่วนร่วม หรือรับรู้ร่วมกันตั้งแต่แรก มีข้อมูลหลักฐานหรือที่มาของคะแนนที่ใช้ใน
การการตัดเกรดชัดเจน การกระจายของเกรด สะท้อนความสามารถท่ีแท้จริงของนักศึกษาและลักษณะ
ของรายวิชา)  

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

มคอ.7  
บัณฑิตศึกษำ (ประเด็นเพิ่มเติม) 
10 การก าหนดเกณฑ์การประเมินชัดเจน มีตัวบ่งชี้คุณภาพของรายงานวิทยานิพนธ์และการสอบป้องกัน 

ชัดเจน  
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11 ข้อมูลที่รองรับการประเมินที่มาโปร่งใส ตรวจสอบ และสะท้อนระดับคุณภาพของวิทยานิพนธ  ์สาร
นิพนธ์ได ้

12 วิทยานิพนธ์ที่มีคุณภาพระดับดีมาก มีประเด็นวิจัยที่สะท้อนความคิดริเริ่ม ร่วมสมัย มีการออกแบบการ
วิจัยที่เหมาะสม เป็นตัวอย่างของผลงานที่มีคุณภาพ มีการเผยแพร่ในรูปแบบ/วารสาร ซึ่งเป็นที่ยอมรับ
ในสาขาวิชาชีพหรือรับรองโดย สกอ. 
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แนวทำงในกำรประเมินตัวบ่งช้ีที่ 6.1 
ควำมเหมำะสมและเพียงพอของสิ่งสนับสนุนทำงกำยภำพและทรัพยำกรกำรเรียนรู้ 
1 การเตรียมความพร้อมทางกายภาพ (ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ สภาพแวดล้อมด้านการเรียนรู้)  
2 การจัดสิ่งอ านวยความสะดวก และสิ่งสนับสนุนทางการศึกษา เช่น ห้องสมุด ฐานข้อมูลทรัพยากรการ

เรียนรู้ วารสารวิชาการเพ่ือการสืบค้น ฯลฯ เพียงพอ ทันสมัย  
3 การจัดพ้ืนที่/สถานที่ส าหรับนักศึกษาและอาจารย์ได้พบปะ สังสรรค์ แลกเปลี่ยนสนทนา หรือท างาน

ร่วมกัน  
4 มีบริการคอมพิวเตอร์ อินเทอร์เน็ตความเร็วสูง  
5 ส าหรับการเรียนการสอนทางไกล ระบบการเรียนรู้แบบทางไกลมีประสิทธิภาพ อาจารย์และนักศึกษา

สามารถติดต่อสื่อสารได้ใกล้ชิด  
บัณฑิตศึกษำ (ประเด็นเพิ่มเติม) 
6 การเปิดสอนหลักสูตรบัณฑิตศึกษาควรด าเนินการต่อเมื่อสถาบันมีความพร้อมและก าหนดความคาดหวัง

สูงกว่าข้อก าหนดในหลักสูตรปริญญาตรีที่เป็นสาขาเดียวกัน ทรัพยากรการเรียนรู้และสิ่งอ านวยความ
สะดวกต่างๆ โดยเฉพาะแหล่งข้อมูลสารสนเทศเพ่ือการสืบค้นและการเรียนรู้ต้องมีมากกว่าข้อก าหนดที่
พึงมีของหลักสูตร ปริญญาตรี 

7 มีการจัดสรรงบประมาณให้นักศึกษาเพ่ือท าวิจัย  
8 มีห้องท างานวิจัย (ซึ่งไม่ใช่ห้องเรียน) เพ่ือให้นักศึกษาเข้าใช้ได้สะดวกในการท าวิจัย  
9 มีอุปกรณ์และเครื่องมือพ้ืนฐานที่จ าเป็นและเหมาะสมในการท าวิจัย  

ควำมพึงพอใจของอำจำรย์และนักศึกษำต่อสิ่งสนับสนุนกำรเรียนรู้ 
  
  
  
  

 



  
 

คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ประจ าปีการศึกษา 2563  
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร าไพพรรณี 136 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภำคผนวก ข 
ค ำอธิบำยเพิ่มเติมคู่มือกำรประกันคณุภำพกำรศึกษำภำยใน

ระดับอุดมศึกษำ 
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ค ำอธิบำยเพิ่มเติมคู่มือกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำภำยในระดับอุดมศึกษำ 
ประเด็น ค ำชี้แจง/ค ำอธิบำยเพิ่มเติม 

เพ่ิมเติมนิยามศัพท์ ค าว่า
“แนวโน้ม (Trends)” 
โดยใช้นิยามกับที่ปรากฏ
ในหนังสือเกณฑ์การ
พัฒนาคุณภาพการศึกษา
เพ่ือ การด าเนินงานที่เป็น
เลิศ ฉบับปี2558 – 2561 

“แนวโน้ม (Trends) หมายถึง สารสนเทศท่ีเป็นตัวเลข ซึ่งแสดงให้เห็นทิศทาง
และอัตราการเปลี่ยนแปลงของผลลัพธ์ของสถาบัน หรือความคงเส้นคงวาของผล
การด าเนินการในแต่ละช่วงเวลา แนวโน้มแสดงผลการด าเนินการของสถาบัน
ตามล าดับเวลาโดยทั่วไป การแสดงแนวโน้มได้จะต้องมีข้อมูลในอดีตอย่างน้อย
สามจุด (ไม่รวมค่าคาดการณ์) ทั้งนี้ในทางสถิติ อาจจ าเป็นต้องแสดงจ านวนข้อมูล
มากกว่านี้เพ่ือยืนยันแนวโน้ม ระยะห่างระหว่างจุดข้อมูลที่แสดงแนวโน้มขึ้นกับ
รอบเวลาของกระบวนการที่น าเสนอ หากรอบเวลาสั้นต้องมีการวัดถี่ข้ึนในขณะที่
รอบเวลาที่ยาวกว่า อาจต้องใช้ช่วงเวลานาน จึงจะทราบแนวโน้มที่สื่อความหมาย
ได้ชัดเจน” 

แนวทางการด าเนินการ
ประกันคุณภาพภายใน
ระดับหลักสูตร 
สถาบันอุดมศึกษาต้อง
ด าเนินการเป็นประจ าทุก
ปี 

หลักสูตรสามารถแต่งตั้งอาจารย์ประจ าหลักสูตร หรือผู้ประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายในของสถาบันอุดมศึกษา หรือผู้ทรงคุณวุฒิที่ข้ึนทะเบียนของ สกอ. 
และเป็นคนก้าวทันความทันสมัยของหลักสูตรมาประเมินหลักสูตรได้ และ
รายงานผ่านระบบ CHE QA ONLINE 

แนวทางการด าเนินการ 
กรณีหลักสูตรที่ขอปิด
ด าเนินการ หรืองดรับ
นักศึกษา หรือ ไม่มี
นักศึกษามาสมัครเรียน 
หรือ หลักสูตรที่ผ่านความ
เห็นชอบจากสภา
สถาบันอุดมศึกษาแล้ว แต่ 
สกอ.ยังไม่พิจารณาให้การ
รับทราบ 

 กรณีหลักสูตรที่สภาสถาบันอุดมศึกษาเห็นชอบ/อนุมัติให้ปิดด าเนินการต้อง
แจ้งให้สกอ.รับทราบ หากหลักสูตรยังมีนักศึกษาคงค้างอยู่ อาจารย์ประจ า
หลักสูตรดังกล่าวยังต้องท าหน้าที่อาจารย์ประจ าหลักสูตรต่อไปและจัดการเรียน
การสอนจนกว่านักศึกษาคนสุดท้ายจะส าเร็จการศึกษา ดังนั้น สถาบันอุดมศึกษา
ยังต้องด าเนินการประเมินตนเองระดับหลักสูตรเป็นประจ าทุกปี โดยประเมิน
องค์ประกอบที่ 1 การก ากับมาตรฐาน และองค์ประกอบที่เกี่ยวข้อง เฉพาะตัว
บ่งชี้ที่มีการด าเนินการ เพ่ือน าผลที่ได้มาประกอบการพิจารณาปรับปรุง
กระบวนการหรือพิจารณาด าเนินการอื่นๆ ต่อไป โดยค านึงถึงประโยชน์จากการ
ประเมินเพ่ือให้เกิดการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานของหลักสูตรเป็นส าคัญ ทั้งนี้ 
การประเมนิตนเองดังกล่าวเป็นการด าเนินการภายในของหลักสูตร คณะ หรือ
สถาบัน โดยรายงานผลการด าเนินงานของหลักสูตรเฉพาะตัวบ่งชี้ที่มีการ
ด าเนินงาน ในการค านวณค่าคะแนนของหลักสูตรให้คิดเฉพาะตัวบ่งชี้ที่มีการ
ประเมินเท่านั้น และด าเนินการผ่านระบบ CHE QA ONLINE 
 กรณีหลักสูตรที่ผ่านความเห็นชอบจากสภาสถาบันอุดมศึกษาแล้ว ต้อง
ประเมินคุณภาพระดับหลักสูตรด้วย เนื่องจากหลักสูตรดังกล่าวสามารถ
ด าเนินการจัดการเรียนการสอนได้ตั้งแต่ได้รับความเห็นชอบ/อนุมัติจากสภา
มหาวิทยาลัย 

การประเมินคุณภาพ
ภายในระดับหลักสูตรของ
หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 

วิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไปที่ก าหนดให้เรียนในหลักสูตรถือเป็นส่วนหนึ่งของ
หลักสูตร ดังนั้น จึงไม่ต้องประเมินคุณภาพภายในหมวดวิชาศึกษาทั่วไปแยกเป็น
อีกหนึ่งหลักสูตร 
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หลักในการพิจารณา
ส าหรับตัวบ่งชี้การ
ประเมินคุณภาพภายใน
ระดับหลักสูตรที่เป็นตัว
บ่งชี้กระบวนการ (3.1, 
3.2, 4.1,5.1, 5.2, 5.3 
และ 6.1) 

การพิจารณาตัดสินผลการประเมินตัวบ่งชี้เชิงคุณภาพในระดับหลักสูตร ที่เน้น
กระบวนการเพ่ือให้ผู้ประเมินน าไปใช้ในการตัดสินผลการประเมินให้เป็น
มาตรฐานเดียวกัน ให้ยึดหลักการคือ หลักสูตรควรก าหนดผลลัพธ์ซึ่งแสดง
คุณภาพที่ต้องการจากกระบวนการที่ได้ออกแบบ โดยอธิบายวิธีการด าเนินงานที่
น าไปสู่ผลลัพธ์ที่ต้องการ มีการทบทวน/ประเมิน/ศึกษา ผลการด าเนินงานที่เทียบ
กับผลลัพธ์ที่ก าหนด หากหลักสูตรไม่ได้ผลลัพธ์ตามที่ต้องการให้อธิบายว่ามีการ
ปรับปรุงวิธีการท างานอย่างไร เพื่อน าไปสู่ผลลัพธ์ที่ต้องการ (หมายเหตุ: ให้
พิจารณาผลการด าเนินงานในภาพรวม ไม่ควรพิจารณาแต่ละประเด็นย่อยและ
กรณีจะให้คะแนนระดับ 4 หรือ5 ต้องมีค าอธิบายที่เห็นเป็นรูปธรรม) 

การประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร 
องค์ประกอบที่ 1 การก ากับมาตรฐาน 
การนับจ านวนอาจารย์
ประจ าหลักสูตรตลอด
ระยะเวลาที่จัดการศึกษา
ตามหลักสูตร ค าว่า 
“ตลอดระยะเวลา” 

คณะกรรมการประกันคุณภาพภายในระดับอุดมศึกษา ในการประชุมครั้งที่ 
11/2558 เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2558 ในประเด็นอาจารย์ประจ าหลักสูตรอยู่
ปฏิบัติงานตลอดระยะเวลานั้น ควรดูเจตนารมณ์ของเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรฯ 
ในการตีความค าว่า “ต้องมีอาจารย์ประจ าหลักสูตรตลอดระยะเวลาที่จัด
การศึกษาตามหลักสูตรนั้น” ซึ่งที่ประชุมได้ให้หลักการว่า การลาศึกษาต่อ/
ลาออกของอาจารย์ประจ าหลักสูตรต้องมีการแต่งตั้งอาจารย์ประจ าหลักสูตรคน
ใหม่มาทดแทน หากได้มีการสรรหาอาจารย์ใหม่มาทดแทน แต่กระบวนการ
แต่งตั้งให้เป็นอาจารย์ประจ าหลักสูตรยังไม่ถึงข้ันตอนของสภามหาวิทยาลัยโดย
อยู่ในขั้นตอนกระบวนการในระดับคณะแล้ว จึงถือได้ว่ามหาวิทยาลัยได้มีการ
ด าเนินการให้มีอาจารย์ประจ าหลักสูตรตลอดระยะเวลาที่จัดการศึกษา 

อาจารย์ประจ าหลักสูตรที่
มีคุณวุฒิในสาขาที่ตรง
หรือสัมพันธ์กับสาขาวิชา
ที่เปิดสอน 

การพิจารณาว่าคุณวุฒิตรงหรือสัมพันธ์กับสาขาของหลักสูตรนั้นหรือไม่ ให้
พิจารณาการแบ่งสาขาวิชาตาม ISCED2013 ของ UNESCO 
 กรณีต าแหน่งทางวิชาการให้พิจารณาจากผลงานทางวิชาการและ
ประสบการณ์การท างานวิจัยด้วย 

ภาระงานของอาจารย์ที่
ปรึกษาวิทยานิพนธ์และ
การค้นคว้าอิสระในระดับ
บัณฑิตศึกษา 

 ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับ
บัณฑิตศึกษา พ.ศ.2548ข้อ 10.1 ระบุไว้ว่า “อาจารย์ประจ า 1 คนให้เป็นที่
ปรึกษาวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาปริญญาโทและปริญญาเอกได้ไม่เกิน 5 คน หาก
หลักสูตรใดมีอาจารย์ประจ าที่มีศักยภาพพร้อมที่จะดูแลนักศึกษาได้มากกว่า 5 
คน ให้อยู่ในดุลยพินิจของสถาบันอุดมศึกษานั้น แต่ทั้งนี้ต้องไม่เกิน 10 คน” 
ในทางกฎหมาย สภาสถาบันอุดมศึกษาถือเป็นผู้มีอ านาจสูงสุดของ
สถาบันอุดมศึกษา ดังนั้น หากสถาบันอุดมศึกษาเห็นว่าอาจารย์มีศักยภาพพร้อม
ที่จะดูแลนักศึกษาได้มากกว่า 5 คน ให้เสนอสภาสถาบันอุดมศึกษาพิจารณาให้
ความเห็นชอบเป็นรายไป แต่ทั้งนี้อาจารย์ประจ า 1 คนจะดูแลนักศึกษาในฐานะที่
ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลักได้ไม่เกิน 10 คน และการขยายจ านวนนักศึกษาในกรณีนี้
ใช้ได้เฉพาะกรณีวิทยานิพนธ์เท่านั้นไม่นับรวมการค้นคว้าอิสระ 
 การนับภาระงานของอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ให้นับเฉพาะภาระงานที่
ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก โดยมีสัดส่วนอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก 1 คน 
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ต่อนักศึกษา 5 คน 
 การนับภาระงานของอาจารย์ที่ปรึกษาการค้นคว้าอิสระ ก าหนดสัดส่วน
อาจารย์ที่ปรึกษาการค้นคว้าอิสระ 1 คน ต่อนักศึกษา 15 คน 
 การนับภาระงานของอาจารย์ให้นับเฉพาะนักศึกษาท่ีลงทะเบียนรายวิชา
วิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระรวมทั้งรักษาสถานภาพเท่านั้น 

การด าเนินงานให้เป็นไป
ตามตัวบ่งชี้ผลการ
ด าเนินงานเพื่อการ
ประกันคุณภาพหลักสูตร
และการเรียนการสอน
ตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ 

คณะกรรมการประกันคุณภาพภายในระดับอุดมศึกษา ในการประชุมครั้งที่ 
7/2558 เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2558 มีมติเห็นชอบให้งดใช้เกณฑ์ข้อ 12 (การ
ด าเนินงานให้เป็นไปตามตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงานเพื่อการประกันคุณภาพ 
หลักสูตรและการเรียนการสอนตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ) ของ ตัวบ่งชี้ที่ 1.1 ในองค์ประกอบที่ 1 การก ากับมาตรฐาน มาเป็น
เงื่อนไขในการตัดสินว่าหลักสูตร “ผ่าน” หรือ “ไม่ผ่าน” การก ากับมาตรฐาน 
การก าหนดตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ขอให้ยึดตาม
ประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง แนวทางการปฏิบัติตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2558 ข้อ 3 ระบุว่า 
“ให้ถือว่าตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ จ านวน 12 ตัว
บ่งชี้ เป็นเพียงแนวทางเท่านั้น โดยสถาบันอุดมศึกษาสามารถก าหนดตัวบ่งชี้ผล
การด าเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิได้เอง ซึ่งแต่ละหลักสูตรมีอิสระในการ
ก าหนดตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงานที่ใช้ในการติดตามประเมิน และรายงานคุณภาพ
ของหลักสูตรประจ าปีที่ระบุไว้ในหมวด 1 – 6 ของแต่ละหลักสูตร ตามบริบทและ
วัตถุประสงค์ในการผลิตบัณฑิต ทั้งนี้ ต้องได้รับความเห็นชอบหรืออนุมัติจากสภา
สถาบันอุดมศึกษา ในระหว่างที่สถาบันอุดมศึกษายังไม่สามารถเสนอขอปรับตัว
บ่งชี้ใหม่ได้แล้วเสร็จ ให้ใช้ตัวบ่งชี้เดิมก่อนได้ หรือหากหลักสูตรใดมีความประสงค์
ก าหนดตัวบ่งชี้แบบเดิมก็สามารถกระท าได้ กรณีหลักสูตรมีการปรับตัวบ่งชี้ใหม่ 
ให้น าเสนอส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษารับทราบในการปรับปรุง
หลักสูตรครั้งต่อไป” 

องค์ประกอบที่ 2 บัณฑิต 
ตัวบ่งชี้ที่ 2.1 คุณภาพ
บัณฑิตตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 

 ในกรณีหลักสูตรปรับปรุงที่ยังไม่ครบรอบ สถาบันอุดมศึกษาต้องประเมินตัว
บ่งชี้ 2.1 ด้วยแม้ว่าหลักสูตรนั้นจะยังไม่ครบรอบการปรับปรุงก็ตามโดยน าผลการ
ด าเนินงานของหลักสูตรในรอบที่ผ่านมาใช้ประกอบการประเมิน 
 กรณีบัณฑิตที่มีอาชีพอิสระ ไม่ต้องเอามานับในการประเมินความพึงพอใจของ
ผู้ใช้บัณฑิต 
 ในกรณีบัณฑิตหลักสูตรนานาชาติ เป็นนักศึกษาต่างชาติประมาณ 90% การ
ประเมินบัณฑิตอาจไม่ถึงร้อยละ 20 เนื่องจากเดินทางกลับประเทศไปแล้ว 
สามารถอนุโลมให้ใช้บัณฑิตที่เป็นนักศึกษาชาวไทยเป็นฐานในการคิด เช่น มี
นักศึกษาต่างชาติ 90 คน มีนักศึกษาไทย 10 คน ให้ประเมินโดยคิดจากนักศึกษา
ไทยจ านวน 10 คนเป็นฐานที่ 100 % 

ตัวบ่งชี้ที่ 2.2 (ปริญญาโท
หรือปริญญาเอก) ผลงาน

การนับการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานของนักศึกษาและผู้ส าเร็จการศึกษา นับ ณ วันที่
ได้รับการตีพิมพ์ผลงานในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติมิได้นับจากวันที่ได้รับ
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ของนักศึกษาและผู้ส าเร็จ
การศึกษาในระดับ
ปริญญาโทหรือปริญญา
เอกท่ีได้รับการตีพิมพ์หรือ
เผยแพร่ 

การตอบรับ (Accepted) 
 กรณีวารสารทางวิชาการที่ไม่อยู่ในฐานข้อมูลตามประกาศ ก.พ.อ. /ระเบียบ
คณะกรรมการการอุดมศึกษา ว่าด้วย หลักเกณฑ์การพิจารณาวาสารทางวิชาการ
ส าหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556 แต่สภาสถาบันอุดมศึกษาได้
พิจารณาและให้ความเห็นชอบแล้ว สถาบันอุดมศึกษาต้องแจ้งให้คณะกรรมการ
การอุดมศึกษารับทราบด้วย จึงจะสามารถนับผลงานที่ตีพิมพ์ในวารสารดังกล่าว
ได้ทั้งนี้ ประกาศฉบับดังกล่าวสามารถน ามาใช้ได้ถึงวันที่ 20 ตุลาคม 2559 และ
ใช้ได้เป็นการเฉพาะสถาบันเท่านั้น 

ตัวบ่งชี้ 2.2 ร้อยละของ
บัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งาน
ท า 

กรณีหลักสูตรใหม่ ไม่ต้องประเมินตัวบ่งชี้ที่ 2.1 และ 2.2 เนื่องจากไม่มีผู้ส าเร็จ
การศึกษาส าหรับหลักสูตรปรับปรุงที่มีนักศึกษาเรียนอยู่ ต้องประเมินตัวบ่งชี้ที่ 
2.1 และ 2.2 ด้วยเนื่องจากมีผู้ส าเร็จการศึกษาแล้ว 

องค์ประกอบที่ 3 นักศึกษา 
ตัวบ่งชี้ 3.1 การรับ
นักศึกษา 

ในการพิจารณาเก่ียวกับการรับเข้าและการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา 
ขอให้ดูเจตนารมณ์ของหลักสูตร ว่าต้องการนักศึกษาที่มีคุณสมบัติอย่างไร และ
จัดเตรียมความพร้อมให้กับนักศึกษาท่ีจะศึกษาในหลักสูตร โดยพิจารณาจาก 
มคอ.2 ที่ได้ระบุถึงปัญหาของนักศึกษาแรกเข้าและการแก้ปัญหา 

ตัวบ่งชี้ 3.3 ผลที่เกิดกับ
นักศึกษา 

 “การจดัการข้อร้องเรียน” หมายถึง การอธิบายการจัดการข้อร้องเรียนที่มี
นัยส าคัญ ไม่ได้เน้นที่ปริมาณหรือจ านวนข้อร้องเรียน 
 การประเมินความพึงพอใจของนักศึกษา เป็นการประเมินความพึงพอใจของ
นักศึกษาต่อกระบวนที่ด าเนินการให้กับนักศึกษาตามกิจกรรมในตัวบ่งที่ 3.1 และ 
3.2 
 อัตราการคงอยู่ของนักศึกษา คิดจากจ านวนนักศึกษาที่เข้าในแต่ละรุ่น ลบ
ด้วย จ านวนนักศึกษาที่ออกทุกกรณีนับถึงสิ้นปีการศึกษาที่ประเมิน ยกเว้น การ
เสียชีวิต การย้ายสถานที่ท างานของนักศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา คิดเป็นร้อย
ละของจ านวนที่รับเข้าในแต่ละรุ่นที่มีบัณฑิตส าเร็จการศึกษาแล้ว 
 การคิดร้อยละของจ านวนนักศึกษาที่ยังคงอยู่ของแต่ละรุ่นตัวอย่างการค านวน
หลักสูตร 4 ปี 

ปีกำรศึกษำ จ ำนวน
รับเข้ำ 

1 

จ ำนวนส ำเร็จกำรศึกษำตำม
หลักสูตร 2 

จ ำนวนที่
ลำออก

และคัดชื่อ
ออก 

สะสมถึง
สิ้นปี

กำรศึกษำ 
3 

2560 2561 2562 

2557  x    
2558   x   
2559    x  
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อัตราการส าเร็จการศึกษา  
 
= 
 
อัตราการคงอยู่ 
 
= 
 
 

2 
X100 

1 

(1 – 3) 
X100 

1 

องค์ประกอบที่ 4 อาจารย์ 
ตัวบ่งชี้ 4.1 การบริหาร
และพัฒนาอาจารย์- การ
นับผลงานทางวิชาการ
ของอาจารย์ประจ า
หลักสูตร 

การบริหารและการพัฒนาอาจารย์ให้หมายถึง อาจารย์ประจ าหลักสูตรเท่านั้น 
 กรณีผลงานวิจัยที่หน่วยงานหรือองค์กรระดับชาติว่าจ้างให้ด าเนินการ ให้ดู
จากรายชื่อผู้วิจัยที่ปรากฏในสัญญาว่าจ้าง 
 พิจารณาจากผลงานของอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่มีรายชื่อ ณ วันสิ้นสุดปี
การศึกษานั้นๆโดยไม่ต้องน าระยะเวลาในการประจ าหลักสูตรมาพิจารณา 
 กรณีอาจารย์ประจ าหลักสูตรปริญญาโท และปริญญาเอก ที่ใช้อาจารย์ประจ า
หลักสูตรชุดเดียวกัน การนับผลงานวิชาการสามารถนับได้ทั้ง 2 หลักสูตร 
 กรณีผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าที่อยู่คนละคณะ / สถาบัน ให้
พิจารณาดังนี้ 
 - ในระดับหลักสูตรให้นับเป็นผลงานของอาจารย์ประจ าหลักสูตรตามที่
ท าหน้าที่อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
 - ในระดับคณะ ให้นับเป็นผลงานของอาจารย์ประจ าสังกัดคณะนั้น 
 - ระดับสถาบัน ให้นับเป็นผลงานเดียว แต่ถ้าอยู่คนละสถาบันก็นับตาม
สถาบันที่สังกัดของทุกคน 

ตัวบ่งชี้ 4.3 ผลที่เกิดกับ
อาจารย์ 

ในการพิจารณาประเด็น ความพึงพอใจของอาจารย์ ให้พิจารณาความพึงพอใจ
ของอาจารย์ประจ าหลักสูตรทั้ง 5 คนที่ได้ท าหน้าที่ประจ าหลักสูตร เป็นการ
ประเมินความพึงพอใจของอาจารย์ประจ าหลักสูตรต่อกระบวนการที่ได้
ด าเนินการให้กับอาจารย์ตามกิจกรรมต่างๆ ในตัวบ่งชี้ที่ 4.1 
 อัตราการคงอยู่ของอาจารย์ให้พิจารณาจากรายชื่ออาจารย์ประจ าหลักสูตรว่า
มีการเปลี่ยนแปลงในแต่ละปี ตั้งแต่หลักสูตรใหม่/ปรับปรุง ที่ได้รับการอนุมัติ/
เห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัยให้เปิดด าเนินการ 

องค์ประกอบที่ 5 หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน 
ตัวบ่งชี้ 5.1 สาระรายวิชา
ในหลักสูตร 

การตีความกรณีหลักสูตรมีความทันสมัยและสอดคล้องกับความต้องการของ
ตลาดแรงงานหรือไม่ ควรดูที่เนื้อหาสาระรายวิชาที่เปิดสอนว่าทันสมัย เหมาะสม
กับความเปลี่ยนแปลงของโลกหรือไม่ 

ตัวบ่งชี้ 5.2 การวางระบบ
ผู้สอนและกระบวนการ
จัดการเรียนการสอน 

ประเด็นการบูรณาการกับการบริการวิชาการทางสังคมไม่จ าเป็นต้องเป็นโครงการ
เดียวกับท่ีอยู่ในแผนบริการทางวิชาการของสถาบันอุดมศึกษา แต่ให้ดูเจตนารมณ์
ว่าเกิดผลการเรียนรู้บรรลุตามเป้าหมาย 
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ตัวบ่งชี้ 5.4 ผลการ
ด าเนินงานหลักสูตรตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 

 คณะกรรมการการอุดมศึกษาได้มี ประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
เรื่อง แนวทางการปฏิบัติตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
(ฉบับที่ 3) พ.ศ.2558 ลงวันที่26 พฤศจิกายน 2558 ได้ก าหนดแนวทางการ
ปฏิบัติตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติเพ่ิมเติมไว้ดังนี้ 
 ข้อ 2 ระบุว่า “กรณีที่สถาบันอุดมศึกษาจะจัดท ารายละเอียดของ
รายวิชารายละเอียดของประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) รายงานผลการ
ด าเนินงานของรายวิชารายงานผลการด าเนินการของประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้า
มี) และรายงานผลการด าเนินงานของหลักสูตรในลักษณะอ่ืน สถาบันอุดมศึกษา
สามารถด าเนินการจัดท าระบบเก็บข้อมูลรายละเอียดตามแนวทางของ มคอ.3 
มคอ.4 มคอ.5 มคอ.6 และ มคอ.7 โดย 
สามารถปรับเปลี่ยนหัวข้อรายละเอียดให้เหมาะสมกับบริบทเฉพาะของ
สถาบันอุดมศึกษานั้นๆ ได้ทั้งนี้ ให้ค านึงถึงเจตนารมณ์ของการจัดท า มคอ.3 
มคอ.4 มคอ.5 มคอ.6และ มคอ.7” 
 ข้อ 3 ระบุว่า “ให้ถือว่า ตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงานตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิ จ านวน 12 ตัวบ่งชี้ เป็นเพียงแนวทางเท่านั้น โดยสถาบันอุดมศึกษา
สามารถก าหนดตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิได้เอง ซึ่งแต่
ละหลักสูตรมีอิสระในการก าหนดตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงานที่ใช้ในการติดตาม 
ประเมิน และรายงานคุณภาพของหลักสูตรประจ าปีที่ระบุไว้ในหมวด 1 – 6 ของ
แต่ละหลักสูตร ตามบริบทและวัตถุประสงค์ในการผลิตบัณฑิต ทั้งนี้ ต้องได้รับ
ความเห็นชอบหรืออนุมัติจากสภาสถาบันอุดมศึกษา ในระหว่างที่
สถาบันอุดมศึกษายังไม่สามารถเสนอขอปรับตัวบ่งชี้ใหม่ได้แล้วเสร็จ ให้ใช้ตัวบ่งชี้
เดิมก่อนได้ หรือหากหลักสูตรใดมีความประสงค์ก าหนดตัวบ่งชี้แบบเดิมก็สามารถ
กระท าได้ กรณีหลักสูตรมีการปรับตัวบ่งชี้ใหม่ ให้น าเสนอส านักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษารับทราบในการปรับปรุงหลักสูตรครั้งต่อไป” 
 ในประเด็นตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงานตาม TQF ข้อ 8 อาจารย์ใหม่ (ถ้ามี) ทุก
คนได้รับการปฐมนิเทศหรือค าแนะน าด้านการจัดการเรียนการสอน ค าว่า 
“อาจารย์ใหม่” ให้หมายถึงอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่เพ่ิงย้ายเข้ามาอยู่ใน
หลักสูตรใหม่ แม้ว่าจะเป็นอาจารย์เก่าท่ีมาจากหลักสูตร / ภาควิชาอ่ืนก็ถือว่า
เป็นอาจารย์ใหม่ 
 ในประเด็นตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงานตาม TQF ข้อ 11 ระดับความพึงพอใจ
ของนักศึกษาปีสุดท้าย / บัณฑิตใหม่ที่มีต่อคุณภาพหลักสูตร เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 
3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0 กรณีหลักสูตรใหม่ที่ยังไม่มีบัณฑิตไม่ต้องประเมิน
ประเด็นนี้แต่หากเป็นหลักสูตรปรับปรุงต้องประเมินประเด็นนี้ด้วย 

องค์ประกอบที่ 6 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
ตัวบ่งชี้ 6.1 สิ่งสนับสนุน
การเรียนรู้ 

 ให้หลักสูตรระบุสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ที่จ าเป็นส าหรับหลักสูตรให้ชัดเจน ไม่
ต้องพิจารณาสิ่งสนับสนุนทั่วไป เช่น ห้องเรียน เครื่องฉาย LCD เป็นต้น 
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การประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะและสถาบัน 
องค์ประกอบที่ 1 การผลิตบัณฑิต 
ตัวบ่งชี้ 1.1 ผลการบริหาร
จัดการหลักสูตรโดยรวม 

 ในการค านวณค่าคะแนน หากหลักสูตรใช้ระบบอ่ืนที่ไม่ใช่ของ สกอ. ไม่ต้อง
น ามาค านวณทั้งตัวตั้งตัวหาร 
 ทุกหลักสูตรที่มีการจัดการเรียนการสอน (แม้ว่าจะเป็นหลักสูตรที่ขอปิด
ด าเนินการแล้วแต่ยังมีนักศึกษาคงค้างอยู่) ให้น ามาค านวณด้วยทั้งตัวตั้งและ
ตัวหาร โดยใช้เฉพาะตัวบ่งชี้ที่เกี่ยวข้องเท่านั้น 

องค์ประกอบที่ 2 การวิจัย 
ตัวบ่งชี้ 2.1 ระบบและ
กลไกการบริหารและ
พัฒนางานวิจัยและงาน
สร้างสรรค ์

ในการประเมินเกณฑ์ข้อ 5-6 ถ้ามีระบบของสถาบันอุดมศึกษาแล้ว คณะก็ไม่ต้อง
ท าอีก แต่ควรเขียนว่าคณะท าอะไรบ้างเพ่ือให้เป็นไปตามระบบที่
สถาบันอุดมศึกษาด าเนินการ 

ตัวบ่งชี้ 2.2 เงินสนับสนุน
งานวิจัยและงาน
สร้างสรรค ์

ในการคิดคะแนนระดับคณะ ให้คิดแยกกลุ่มสาขาก่อนแล้วน ามาค านวณเป็น
คะแนนเฉลี่ย 
 กรณีการคิดคะแนนระดับสถาบัน ให้รวมคะแนนของทุกคณะหารด้วยจ านวน
คณะ 

องคป์ระกอบที่ 3 การบริการวิชาการแก่สังคม 
ตัวบ่งชี้ 3.1 การบริการ
วิชาการแก่สังคม 

 ค าว่า “แผนการใช้ประโยชน์” แผนการใช้ประโยชน์อาจจะระบุไว้ในแผนหรือ
ในโครงการก็ได้ แต่ขอให้ดูเจตนารมณ์ว่ามีการต่อยอดการด าเนินงานโดยมีการบูร
ณาการกับงานอ่ืนๆ และมีการวางแผนหรือมีแนวทางที่จะน าไปใช้ประโยชน์ 

องค์ประกอบที่ 4 ด้านศิลปะและวัฒนธรรม 
ตัวบ่งชี้ 4.1 การท านุบ ารุง
ศิลปะและวัฒนธรรม 

 การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม หมายถึง ศิลปะและวัฒนธรรมของไทย
และท้องถิ่นไทย 
 การประเมินความส าเร็จตามตัวบ่งชี้ที่วัดความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ของ
แผน ให้ดูตามเจตนารมณ์ของวัตถุประสงค์ของแผนเพื่อให้เกิดการด าเนิน
กิจกรรมให้มีความเหมาะสม 
 ชิ้นงานที่ได้รับรางวัลระดับชาติไม่ได้หมายความว่าเป็น “การสร้างมาตรฐาน
ด้านศิลปะและวัฒนธรรมซึ่งเป็นที่ยอมรับในระดับชาติ” 

องค์ประกอบที่ 5 การบริหารจัดการ 
ตัวบ่งชี้ 5.1 การบริหาร
ของคณะ/สถาบันเพ่ือการ
ก ากับติดตามผลลัพธ์ตาม
พันธกิจ กลุ่มสถาบันและ
เอกลักษณ์ของคณะ/
สถาบัน 

 ค าว่า “การกระท าที่ขาดธรรมาภิบาล” อาจตรวจสอบจากข้อมูลเชิงประจักษ์ 
ที่สะท้อนจากการฟ้องร้อง ร้องเรียน (ถ้ามี) ที่ได้ข้อสรุปหรือหลักฐานเชิงประจักษ์
แล้วว่าได้มีการกระท าเช่นนั้นจริง ไม่ใช่เป็นเพียงการรายงานประสิทธิภาพและ
ความโปร่งใสในการบริหารงานของสถาบันอุดมศึกษาเท่านั้น 
 ค าว่า “การบริหารความเสี่ยง” เป็นการระมัดระวังสิ่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคต 
ให้พิจารณาจากภาพรวมของความเสี่ยง ไม่ต้องตรวจสอบความเสี่ยงทุกประเภท 
ซึ่งเจตนารมณ์ของเกณฑ์ข้อนี้คือ เพื่อประเมินมาตรการที่ได้ด าเนินการตาม
แผนการจัดการความเสี่ยงว่ามีผลอย่างไรต่อระดับความเสี่ยงที่ได้ประเมินไว้แต่
แรก 
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ภำคผนวก ค 
ควำมสัมพันธ์ของเกณฑ์คุณภำพ 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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ภำคผนวก ง 
กฎหมำย/ประกำศ/ระเบียบ 

ที่เกี่ยวข้อง 
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ระเบียบคณะกรรมการการอุดมศกึษา 

ว่าด้วยหลักเกณฑก์ารพิจารณาวารสารทางวิชาการ ส าหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ 

พ.ศ.๒๕๕๖ 

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

  ด้วยระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษา ว่าด้วย มาตรฐานหลักเกณฑ์และวิธีการ

แต่งตั้งคณาจารย์ในสถาบันอุดมศึกษาเอกชนให้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๕๐ 

คณะกรรมการการอุดมศกึษา (กกอ.) ได้ก าหนดหลักเกณฑ์ของผลงานทางวิชาการที่ใช้ประกอบในการ

พิจารณาแต่งตั้งคณาจารย์ให้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ ว่าจะต้องมีคุณภาพอยู่ในเกณฑ์ที่ กกอ. 

ก าหนด ส าหรับต าแหน่งที่เสนอขอ และจะต้องได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑท์ี่ กกอ. ก าหนด 

  อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๒๔ (๔) และมาตรา ๔๘ แห่งพระราชบัญญัติ

สถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ.๒๕๕๖ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน 

(ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๐ กกอ. จึงก าหนดหลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการทั้งที่เป็นรูปเล่ม

สิ่งพิมพ์หรือเป็นวารสารออนไลน์ ส าหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ เพื่อให้สถาบันอุดมศึกษา

เอกชนถือปฏิบัติเป็นมาตรฐานเดียวกัน ไว้ดังต่อไปนี้ 

  ข้อ ๑ ให้ใชร้ะเบียบนีน้ับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป 

  ข้อ ๒ การเผยแพร่ผลงานทางวิชาการตามระเบียบนี้ ให้สภาสถาบันอุดมศึกษาเอกชน

ใช้วารสารทางวิชาการที่มีรายชื่ออยู่ในฐานข้อมูลที่เป็นที่ยอมรับในระดับชาติและระดับนานาชาติ ตาม

เอกสารแนบท้ายระเบียบนี้ 

  ข้อ  ๓  ในกรณี วารสารทางวิชาการที่ ไม่อยู่ ในฐานข้อมู ลตามีข้อ  ๒  ให้สภา

สถาบันอุดมศึกษาเอกชน อาจพิจารณายอมรับวารสารทางวิชาการ ส าหรับการเผยแพร่ผลงานทาง

วิชาการ ตามหลักเกณฑด์ังนี้ 

(๑) มีก าหนดการเผยแพร่ที่แนน่อนชัดเจน และสม่ าเสมอ อย่างนอ้ยปีละ ๒ ฉบับ 

(๒) มีการระบุส านักพิมพ์หรือหน่วยงานที่ตีพิมพ์ วัตถุประสงค์ ขอบเขตของวารสาร

และสาขาวิชาของบทความที่จะรับตีพิมพ์ 

(๓) มีคณะบรรณาธิการเป็นผู้ทรงคุณวุฒิที่มาจากหลากหลายหน่วยงาน 

(๔) มีหลักฐานที่ตรวจสอบได้ว่า วารสารมีการแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิ (peer reviewer) ที่

พิจารณาคุณภาพบทความที่ครอบคลุมสาขาวิชาหรือกลุ่มสาขาวิชาตามวัตถุประสงค์และขอบเขตของ

วารสาร โดยมีผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกหนว่ยงานที่จัดท าวารสารอยู่ในรายชื่อด้วย 



  
 

คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ประจ าปีการศึกษา 2563  
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร าไพพรรณี 152 

(๕) บทความทุกบทความมีการควบคุมคุณภาพโดยผู้ทรงคุณวุฒิ (peer reviewer) ที่

ตรงหรอืเกี่ยวเนื่องกับสาขาของบทความ และไม่เป็นผู้มสี่วนได้ส่วนเสียกับผูน้ิพนธ์ 

(๖) วารสารทุกฉบับมีการเผยแพร่บทความที่มีผู้นิพนธ์จากหลากหลายหน่วยงานทั้ง

ภายในและภายนอก กรณีที่บทความมีผู้นิพนธ์ร่วมที่เป็นบุคคลจากหน่วยงานภายในและหน่วยงาน

ภายนอก ให้ถือว่าเป็นบทความจากหน่วยงานภายนอก 

(๗) มีบทคัดย่อของบทความที่เป็นทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษทุกบทความ กรณีที่

บทความตพีิมพ์เป็นภาษาต่างประเทศอื่นๆ จะต้องมีบทคัดย่อที่เป็นภาษาอังกฤษด้วย 

(๘) มีการตีพิมพ์บทความที่มีรูปแบบการตีพิมพ์ที่ได้มาตรฐาน เป็นรูปแบบเดียวกันใน

ทุกบทความ ได้แก่ ช่ือและที่อยู่ผู้นพินธ์ บทคัดย่อ ตัวบทความและเอกสารอา้งองิ 

ข้อ ๔ เมื่อสภาสถาบันอุดมศึกษาเอกชนพิจารณายอมรับวารสารทางวิชาการตาม

หลักเกณฑ ์ขอ้ ๓ แล้ว ให้จัดท าเป็นประกาศให้ทราบเป็นการทั่วไป และแจง้ให ้กกอ. ทราบ ภายใน ๓๐ 

วัน นับแต่วันที่ออกประกาศ 

ข้อ ๕ เพื่อให้วารสารทางวิชาการตามข้อ ๓ ได้มีการพัฒนาขึ้นไปเป็นที่ยอมรับตามข้อ 

๒ จึงก าหนดให้หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการตามข้อ ๓ มีผลบังคับใช้เป็นเวลา ๓ ปี 

นับตั้งแต่วันที่ระเบียบนีม้ีผลบังคับใช้ หากพ้นระยะเวลาดังกล่าว กกอ. จะไม่รับรองวารสารตามข้อ ๓ 

 

  ประกาศ ณ วันที่ ๒๑ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๕๖ 

 

 

   

          (รองศาสตราจารย์ คุณหญิงสุมณฑา พรหมบุญ) 

      ประธานคณะกรรมการการอุดมศกึษา 
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เอกสำรแนบท้ำยระเบียบ 

 วารสารทางวิชาการท่ีเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ กกอ.ก าหนด ได้แก่ วารสารที่มีชื่ออยู่ในฐ้านข้อมูลที่
เป็นที่ยอมรับในระดับชาติและระดับนานาชาติ ดังต่อไปนี้ 
 1. ฐานข้อมูลระดับนานาชาติ 
  - 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. ฐานข้อมูลระดับชาติ ได้แก่ ศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (Thai Journal Citation Index – 
TCI) เฉพาะวารสารที่มีชื่ออยู่ในกลุ่มที่ 1 และกลุ่มท่ี 2 
(http://www.kmutt.ac.th/jif/public_html/list%20journal.php) 
 
หมายเหตุ  กรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงชื่อฐานข้อมูล กกอ. จะได้มีการประกาศเพ่ิมเติมต่อไป 
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เอกสำรแนบท้ำยประกำศ 

 วารสารทางวิชาการท่ีเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ กกอ.ก าหนด ได้แก่ วารสารที่มีชื่ออยู่ในฐ้านข้อมูลที่
เป็นที่ยอมรับในระดับชาติและระดับนานาชาติ ดังต่อไปนี้ 
 1. ฐานข้อมูลระดับนานาชาติ 
  - 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. ฐานข้อมูลระดับชาติ ได้แก่ ศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (Thai Journal Citation Index – 
TCI) เฉพาะวารสารที่มีชื่ออยู่ในกลุ่มที่ 1 และกลุ่มท่ี 2 
(http://www.kmutt.ac.th/jif/public_html/list%20journal.php) 
 
หมำยเหตุ  กรณีท่ีมีการเปลี่ยนแปลงชื่อฐานข้อมูล กกอ. จะได้มีการประกาศเพ่ิมเติมต่อไป 
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ตัวบ่งชี้ผลกำรด ำเนินงำนตำมกรอบมำตรฐำนคุณวุฒิระดับอุดมศึกษำ 

ตัวบ่งชี้ผลกำรด ำเนินงำน 
(1) อาจารย์ประจ าหลักสูตรอย่างน้อยร้อยละ 80 มีส่วนร่วมในการประชุมเพ่ือวางแผน ติดตาม และ
ทบทวนการด าเนินงานหลักสูตร 
(2) มีรายละเอียดของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.2 ที่สอดคล้องกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ หรือ มาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชา (ถ้ามี) 
(3) มีรายละเอียดของรายวิชา และรายละเอียดของประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.3 และ 
มคอ.4 อย่างน้อยก่อนการเปิดสอนในแต่ละภาคการศึกษาให้ครบทุกรายวิชา 
(4) จัดท ารายงานผลการด าเนินการของรายวิชา และรายงานผลการด าเนินการของประสบการณ์ภาคสนาม 
(ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.5 และ มคอ.6 ภายใน 30 วัน หลังสิ้นสุดภาคการศึกษาที่เปิดสอนให้ครบทุกรายวิชา 
(5) จัดท ารายงานผลการด าเนินการของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.7 ภายใน 60 วัน หลังสิ้นสุดปีการศึกษา 
(6) มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ที่ก าหนดใน มคอ.3 และ มคอ.4   
(ถ้ามี) อย่างน้อยร้อยละ 25 ของรายวิชาที่เปิดสอนในแต่ละปีการศึกษา 
(7) มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธ์การสอน หรือการประเมินผลการเรียนรู้  จาก
ผลการประเมินการด าเนินงานที่รายงานใน มคอ.7 ของปีที่แล้ว 
(8) อาจารย์ใหม่ (ถ้ามี) ทุกคน ได้รับการปฐมนิเทศหรือค าแนะน าด้านการจัดการเรียนการสอน 
(9) อาจารย์ประจ าทุกคนได้รับการพัฒนาทางวิชาการ และ/หรือวิชาชีพ อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง 
(10) จ านวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน (ถ้ามี) ได้รับการพัฒนาวิชาการ และ/หรือวิชาชีพ  
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ต่อปี 
(11) ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปีสุดท้าย/บัณฑิตใหม่ที่มีต่อคุณภาพหลักสูตรเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.5 
จากคะแนนเต็ม 5.0 
(12) ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อบัณฑิตใหม่ เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0 
หมายเหตุ : 1. สถาบันอุดมศึกษาอาจก าหนดตัวบ่งชี้เพ่ิมเติมให้สอดคล้องกับพันธกิจและวัตถุประสงค์ของ   
สถาบันฯ หรือก าหนดเป้าหมายการด าเนินงานที่สูงขึ้น เพ่ือการยกระดับมาตรฐานของตนเอง โดยก าหนดไว้ใน
รายละเอียดของหลักสูตร ทั้งนี้ หลักสูตรของสถาบันอุดมศึกษาทุกระดับคุณวุฒิต้องมีผลการด าเนินการที่บรรลุ
ตามเป้าหมายตัวบ่งชี้ทั้งหมดอยู่ในเกณฑ์ดีจึงจะได้รับการเผยแพร่หลักสูตรที่ได้มาตรฐานตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ โดยเกณฑ์การประเมินผ่านคือ มีการด าเนินงานตามข้อ 1-5 และอย่างน้อย
ร้อยละ 80 ของตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงานที่ระบุไว้ในแต่ละปี 
 2. กรณีมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชและมหาวิทยาลัยรามค าแหงซึ่งมีระบบการสอบซ่อมอนุโลม
ให้ปรับตัวบ่งชี้ในข้อ 4 และข้อ 5 เป็นดังนี้ 
 ข้อ 4 จัดท ารายงานผลการด าเนินการของชุดวิชา/รายวิชา และรายงานผลการด าเนินการของ
ประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.5 และมคอ.6 ภายใน 60 วัน หลังสอบซ่อมให้ครบทุกชุดวิชา/
รายวิชาที่เปิดสอน 
 ข้อ 5 จัดท ารายงานผลการด าเนินการของหลักสูตรตามแบบ มคอ.7 หลังสิ้นสุดปีการศึกษา ภายใน 
90 วันหลังสอบซ่อม 
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