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จากพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติม โดยพระราชบัญญัติ
การศึกษาแห่งชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 มาตรฐานการศึกษาของชาติ พ.ศ. 2561 มาตรฐาน  
การอุดมศึกษา พ.ศ. 2561 และกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561  ก าหนดให้มี
การประกันคุณภาพการศึกษาทั้งภายในและภายนอก ซึ่งท าให้สถานศึกษาจึงต้องมีการด าเนินการ
ประกันคุณภาพที่ประกอบด้วย การก าหนดเกณฑ์ประกันคุณภาพ การรายงานผลการประเมินตนเอง
ตามเกณฑ์ การประเมินผลโดยคณะกรรมการภายนอกและตรวจสอบคุณภาพการศึกษา เพ่ือพัฒนา
มหาวิทยาลัยให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา และจัดส่งรายงานผลการประเมินตนเองให้แก่
หน่วยงานต้นสังกัดหรือหน่วยงานที่ก ากับดูแลสถาบันการศึกษาเป็นประจ าทุกปี  

ในการนี้ กลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏ 32 แห่ง จึงได้ก าหนดระบบกลไก และเกณฑ์การประกัน
คุณภาพการศึกษาภายในร่วมกัน โดยน้อมน าพระบรมราโชบายพระบาทสมเด็จพระปรเมนทร
รามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 10) ด้านการศึกษา และ
ปณิธานที่มุ่งให้มหาวิทยาลัยราชภัฏเป็นมหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น กลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏ 
จึงได้ร่วมกันก าหนดระบบกลไก และเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ที่สอดรับกับ
มาตรฐานการศึกษาชาติและประเภทการศึกษาที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการก าหนด และ
ครอบคลุมพันธกิจหลักของสถาบันอุดมศึกษาและอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย ในการนี้ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏเทพสตรีได้ร่วมบันทึกข้อตกลงใช้ระบบกลไกดังกล่าว โดยผ่านการเห็นชอบจากที่ประชุมสภา
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีครั้งที่ 9/2562 เมื่อวันศุกร์ที่ 16 สิงหาคม 2562  

มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี โดยส านักงานมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา จัดท า
คู่มือประกันคุณภาพการศึกษาภายในฉบับนี้ มีวัตถุประสงค์เพ่ือเป็นกรอบแนวทางในการพัฒนา
คุณภาพการจัดการศึกษา มหาวิทยาลัย คณะ และหลักสูตร คู่มือฯ เล่มนี้ส าเร็จได้เพราะความร่วมมือ
เครือข่ายมหาวิทยาลัยราชภัฏ ผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากรทุกระดับของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
เทพสตรี หวังเป็นอย่างยิ่งว่าคู่มือฯ เล่มนี้ จะท าให้เกิดการส่งเสริมและพัฒนาระบบและกลไกการ
ประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยที่ต่อเนื่องและยั่งยืนต่อไป 
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บทที่ 1 
การประกันคุณภาพการศึกษา ระดับอดุมศึกษา 

1. เหตุผลและความจ าเป็นของการประกันคุณภาพการศึกษา ระดับอุดมศึกษา 
1.1 ความจ าเป็นของการประกันคุณภาพการศึกษา 

  ภารกิจหลักที่มหาวิทยาลัยจะต้องปฎิบัติ มี 4 ประการ คือ การผลิตบัณฑิต การวิจัย การให้บริการ
ทางวิชาการแก่สังคม และการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม การด าเนินการตามภารกิจ  
ทั้ง 4 ประการดังกล่าวมีความส าคัญอย่างยิ่งต่อการพัฒนาประเทศ ทั้งระยะสั้นและระยะยาว 
ปัจจุบันมีปัจจัยภายในและภายนอกหลายประการที่ท าให้การประกันคุณภาพการศึกษาใน
ระดับอุดมศึกษาเป็นสิ่งจ าเป็นที่จะต้องเร่งด าเนินการ ปัจจัยดังกล่าว คือ 

   1) คุณภาพของมหาวิทยาลัยและบัณฑิตภายในประเทศที่มีแนวโน้มแตกต่างกันมากขึ้น ซึ่งจะ
ก่อให้เกิดผลเสียแก่สังคมโดยรวมของประเทศในระยะยาว 

2) ความท้าทายของโลกาวิวัฒน์ต่อการอุดมศึกษา ทั้งในประเด็นการบริการศึกษาข้าม
พรมแดนและการเคลื่อนย้ายนักศึกษาและบัณฑิต การประกอบอาชีพของบัณฑิตในอนาคต อันเป็น
ผลการรวมตัวของประเทศในภูมิภาคอาเซียน ซึ่งทั้งสองประเด็นต้องการการรับประกันด้วยคุณภาพ
การศึกษา 

3) มหาวิทยาลัยมีความจ าเป็นที่จะต้องสร้างความม่ันใจแก่สังคมว่าสามารถพัฒนาองค์ความรู้
และผลิตบัณฑิต ตอบสนองต่อยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศให้มากขึ้น ไม่ว่าจะเป็นการสร้างขีด
ความสามารถในการแข่งขันระดับสากล การพัฒนาภาคการผลิตจริงทั้งอุตสาหกรรมและบริการ  
การพัฒนาอาชีพ คุณภาพความเป็นอยู่ระดับท้องถิ่นและชุมชน 

4) มหาวิทยาลัยจะต้องให้ข้อมูลสาธารณะ (Public Information) ที่เป็นประโยชน์ต่อผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสีย ทั้งนักศึกษา ผู้จ้างงาน ผู้ปกครอง รัฐบาล และประชาชนทั่วไป 

5)  สั งคมต้องการระบบอุดมศึกษาที่ เปิดโอกาสให้ผู้ มีส่ วนได้ส่วนเสี ย มีส่ วนร่ วม
(Particitation)  มีความโปร่งใส (Transparency)  และมีความรับผิดชอบ ซึ่ งตรวจสอบได้ 
(Accountabilty) ตามหลักธรรมาภิบาล 

6) พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545 
ก าหนดให้มหาวิทยาลัยทุกแห่งจัดให้มีระบบการประกันคุณภาพการศึกษาใน รวมถึงให้มีส านักงาน
รับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์กรมหาชน) ท าหน้าที่ประเมินคุณภาพ
ภายนอก โดยการประเมินผลการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 

7) กระทรวงศึกษาธิการ ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ เมื่อวันที่ 2 กรกฏาคม พ.ศ. 2552 และคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้ 
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ประกาศ แนวทางการปฎิบัติตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ เมื่อวันที่ 16 
กรกฏาคม พ.ศ. 2552 เพ่ือให้การจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา เป็นไปตามมาตรฐานการอุดมศึกษา
และเพ่ือการประกันคุณภาพของบัณฑิตในแต่ละระดับคุณวุฒิและสาขาวิชา 

8) กระทรวงศึกษาธิการ ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา 
เมื่อวันที่ 24  กุมภาพันธ์ 2554 เพ่ือเป็นกลไกส่งเสริมและก ากับให้สถาบันอุดมศึกษาจัดการศึกษา
ให้มีมาตรฐานตามประเภทหรือกลุ่มสถาบันอุดมศึกษา 4 กลุ่ม 

9) กระทรวงศึกษาธิการ ประกาศเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร พ.ศ. 2558  ระดับปริญญาตรี 
ระดับบัณฑิตศึกษา และแนวทางการบริหารเกณฑ์ เพ่ือให้สอดคล้องกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ตลาดแรงงาน และความก้าวหน้าของศาสตร์และเทคโนโลยี รวมทั้งบริบท
ทางสังคมที่เปลี่ยนไป 

10) กระทรวงศึกษาธิการ ประกาศกฎกระทรวงการประกันคุณภาพศึกษา พ.ศ. 2561  
เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2561 เพ่ือให้สถานศึกษาแต่ละแห่งสามารถจัดระบบการประกันคุณภาพ
ภายในสถานศึกษา โดยก าหนดมาตรฐานการศึกษาของมหาวิทยาลัยให้เป็นไปตามกรอบมาตรฐาน
การศึกษาแต่ละระดับและประกาศกระทรวงศึกษาธิการก าหนด 

11)  กระทรวงศึกษาธิการออกประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานการอุดศึกษา 
 พ.ศ. 2561 เมื่อวันที่ 20 กรกฏาคม 2561 โดยให้ยกเลิก ประกาศกฎกระทรวงศึกษาธิการฉบับเดิม  
ลงวันที่ 7 สิงหาคม 2549 เพ่ือเป็นกลไกก ากับมาตรฐานระดับอุดมศึกษา และใช้เป็นกรอบการ
ด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาต่อไป 

 
1.2 วัตถุประสงค์ของการพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา 
มหาวิทยาลัยราชภัฏร่วมกับต้นสังกัดจ าเป็นต้องพัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพ

การศึกษาโดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้ 
1) เพ่ือให้มหาวิทยาลัยราชภัฏได้มีการพัฒนามุ่งสู่วิสัยทัศน์และยกระดับขีดความสามารถ 

ในการแข่งขัน โดยระบบดังกล่าวจะต้องเป็นไปตามเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ 
และเป็นไปตามกรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว มาตรฐานระดับชาติและนานาชาติ 

2) เพ่ือตรวจสอบและประเมินผลการด าเนินงานตั้งแต่ระดับคณะหรือหน่วยงานเทียบเท่าและ
ระดับสถาบันในภาพรวม ตามระบบคุณภาพและกลไกที่มหาวิทยาลัยราชภัฏนั้น ๆ ก าหนดขึ้น  
โดยวิเคราะห์เปรียบเทียบผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ในองค์ประกอบคุณภาพต่าง ๆ ว่าเป็นไปตาม
เกณฑ์ และได้มาตรฐาน 

3) เพ่ือให้คณะหรือหน่วยงานเทียบเท่า และมหาวิทยาลัยราชภัฏทราบสถานภาพของตนเอง 
อันจะน าไปสู่การก าหนดแนวทางในการพัฒนาคุณภาพไปสู่เป้าหมาย (Targets) และเป้าประสงค์ 
(Goals) ที่ตั้งไว้ตามจุดเน้นของตนเอง 



3 
 

4) เพ่ือให้ได้ข้อมูลที่สะท้อนจุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา ตลอดจนข้อเสนอแนะในการพัฒนาการ
ด าเนินงาน เพ่ือน าไปปรับปรุงผลการด าเนินการในแต่ละระดับอย่างต่อเนื่อง เพ่ือยกระดับขีด
ความสามารถของมหาวิทยาลัยราชภัฏ  

5) เพ่ือให้ข้อมูลสาธารณะที่เป็นประโยชน์ต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ท าให้มั่นใจว่ามหาวิทยาลัย
สามารถสร้างผลผลิตทางการศึกษาท่ีมีคุณภาพและได้มาตรฐานตามก าหนด 

6) เพ่ือให้หน่วยงานต้นสังกัดของมหาวิทยาลัยราชภัฏ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง มีข้อมูล
พ้ืนฐานที่จ าเป็นส าหรับการส่งเสริมสนับสนุนการจัดการอุดมศึกษาในแนวทางที่เหมาะสม 

 
2. กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประกันคุณภาพการศึกษา 

2.1 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542  แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545 
ที่เกี่ยวข้องการประกันคุณภาพการศึกษา ระดับอุดมศึกษา 

พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545  
ได้ก าหนดจุดมุ่งหมายและหลักการของการจัดการศึกษาที่มุ่งเน้นคุณภาพและมาตรฐาน โดยก าหนด
รายละเอียดไว้ในหมวด 6 มาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษา ซึ่งประกอบด้วย “ระบบการ
ประกันคุณภาพการศึกษาภายใน” และ “ระบบการประเมินคุณภาพภายนอก” เพ่ือใช้เป็นกลไกใน
การผดุงรักษาคุณภาพและมาตรฐานของมหาวิทยาลัยราชภัฏ 

การประกันคุณภาพภายใน เป็นการสร้างระบบและกลไกในการพัฒนา ติดตามตรวจสอบ
และประเมินการด าเนินงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏให้เป็นไปตามนโยบาย เป้าหมายและระดับ
คุณภาพมาตรฐานที่ก าหนดโดยมหาวิทยาลัยราชภัฏและหรือหน่วยงานต้นสังกัด โดยหน่วยงานต้น
สังกัดและมหาวิทยาลัยราชภัฏก าหนดให้มีระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน และให้ถือว่า
การประกันคุณภาพภายในเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษาที่ต้องด าเนินการอย่าง
ต่อเนื่อง มีการจัดท ารายงานประจ าปี ที่เป็นรายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในเสนอต่อ
สภามหาวิทยาลัย หน่วยงานต้นสังกัด และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพ่ือพิจารณาและเปิดเผยต่อ
สาธารณชนน าไปสู่การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาและเพ่ือรองรับการประกันคุณภาพ
ภายนอก 

การประกันคุณภาพภายนอก เป็นการประเมินคุณภาพการศึกษาเพ่ือให้มีการติดตามและ
ตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏ โดยค านึงถึงความมุ่งหมาย 
หลักการ และแนวทางการจัดการศึกษาในแต่ละระดับ 

2.2 พระราชบัญญัติการอุดมศึกษา พ.ศ. 2562   
พระราชบัญญัติการอุดมศึกษา พ.ศ. 2562  มาตรฐาน 64 ก าหนดให้ การประเมินคุณภาพ

ภายนอกอาจประเมินโดยหน่วยงานต่างประเทศที่ได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวาง หรืออาจประเมิน
โดยหน่วยงานของรัฐ หน่วยงานภาคเอกชน หรือหน่วยงานในต่างประเทศที่คณะกรรมการมาตรฐาน
การอุดมศึกษาประกาศก าหนดก็ได้ 
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มหาวิทยาลัยราชภัฏอาจเสนอให้คณะกรรมการมาตรฐานการอุดมศึกษา ให้ความเห็นชอบให้
หน่วยงานอื่นนอกจากที่ก าหนดไว้ตามวรรคหนึ่งท าหน้าที่ประเมินคุณภาพภายนอกก็ได้ 

 
  2.3 กฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.2561 

ตามกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561 ลงวันที่  20 กุมภาพันธ์  
พ.ศ.2561 ระบุว่า “การประกันคุณภาพการศึกษา” หมายความว่า การประเมินผลและการติดตาม
ตรวจสอบคุณภาพมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาแต่ละระดับ และประเภทการศึกษา โดยมี
กลไกในการควบคุมตรวจสอบระบบการบริหารคุณภาพการศึกษาขึ้น เพ่ือให้เกิดการพัฒนาและความ
เชื่อมั่นให้แก่ผู้ มีส่วนเกี่ยวข้องและสาธารณชนว่าสถานศึกษานั้นสามารถจัดการศึกษาได้อย่างมี
คุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา และบรรลุเป้าประสงค์ของหน่วยงานต้นสังกัดหรือหน่วยงานที่ก ากับ
ดูแล รวมถึงให้สถานศึกษาแต่ละแห่งจัดให้มีระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา 
โดยก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาให้เป็นไปตามมาตรฐานการศึกษาแต่ละระดับแต่ละ
ประเภทการศึกษา ที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการประกาศก าหนด พร้อมทั้งจัดท าแผนพัฒนา
การจัดการศึกษาของสถานศึกษาท่ีมุ่งคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ติดตามผลการด าเนินการ
เพ่ือพัฒนาสถานศึกษาให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา และจัดส่งรายงานการประเมินตนเอง
ให้แก่หน่วยงานต้นสังกัดหรือหน่วยงานที่ก ากับดูแลสถานศึกษาเป็นประจ าทุกปี และให้หน่วยงานต้น
สังกัดหรือหน่วยงานที่ก ากับดูแลสถานศึกษา จัดส่งรายงานดังกล่าวพร้อมกับประเด็นต่างๆ ที่ต้องการ
ให้มีการประเมินผลและการติดตามตรวจสอบ ซึ่งรวบรวมได้จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหรือจากผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสียกับสถานศึกษาแห่งนั้น ให้แก่ส านักงานเพ่ือใช้เป็นข้อมูลและแนวทางในการปรับปรุงและ
พัฒนาคุณภาพการศึกษาต่อไป 

 
2.4 ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานการศึกษาของชาติ พ.ศ. 2561 

  มาตรฐานการศึกษาของชาติ มีจุดมุ่งหมายเพื่อให้มหาวิทยาลัยทุกแห่งยึดเป็นแนวทางส าหรับ
การพัฒนาผู้เรียนไปสู่ผลลัพธ์ที่พึงประสงค์ของการศึกษา และให้หน่วยงานต้นสังกัดใช้เป็นเป้าหมาย
ในการจัดการศึกษา โดยการก าหนดผลลัพธ์ที่พึงประสงค์ของผู้เรียนที่เหมาะสมตามช่วงวัยในแต่ละ
ระดับและประเภทการศึกษา และใช้เป็นเป้าหมายในการสนับสนุนมหาวิทยาลัยให้สามารถด าเนินการ
ต่างๆ ได้อย่างสะดวกเพ่ือให้เกิดผลลัพธ์ดังกล่าว นอกจากนี้ ยังมีจุดมุ่งหมายเพ่ือให้ทุกหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องในการจัดการศึกษาใช้เป็นแนวทางในการส่งเสริม การก ากับดูแล การตรวจสอบ  
การประเมินผล และการประกันคุณภาพการศึกษา 

เป้าหมายส าคัญของมาตรฐานการศึกษาของชาติในรูปแบบของผลลัพธ์ที่พึงประสงค์ของ
การศึกษา คือ การให้อิสระมหาวิทยาลัย ในการจัดการศึกษาให้สอดคล้องกับบริบทของมหาวิทยาลัย
และตามความถนัดของผู้เรียน ที่สอดรับกับกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ .ศ. 2561  
ซึ่งก าหนดว่า สถานศึกษาเป็นผู้จัดให้มีระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน (การประเมินตนเอง)  
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โดยก าหนดมาตรฐานการศึกษาของมหาวิทยาลัยให้เป็นไปตามมาตรฐานของการศึกษาของแต่ละ
ระดับและประเภทการศึกษา พร้อมทั้งจัดท าแผนพัฒนามหาวิทยาลัยเพ่ือน าไปสู่กรอบผลลัพธ์ 
ที่พึงประสงค์ ตามบริบทระดับและประเภทการศึกษาของมหาวิทยาลัย และให้ส านักงานรับรอง
มาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) ท าหน้าที่ประเมินภายนอกตามรายงาน
ผลการประเมินตนเองของมหาวิทยาลัยและประเด็นอื่นๆ ผ่านหน่วยงานต้นสังกัด โดยมุ่งหมายให้เป็น
การประเมินเพ่ือพัฒนา 

การจัดการศึกษาของชาติจะต้องท าให้เกิดผลลัพธ์ที่พึงประสงค์ ซึ่งเป็นคุณลักษณะของผู้เรียน
อันเป็นผลที่ เกิดจากการจัดการศึกษาตั้ งแต่การศึกษาระดับปฐมวัย การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  
การอาชีวศึกษา จนถึงอุดมศึกษา ทั้งนี้มหาวิทยาลัยมีอิสระในการก าหนดแนวคิด ปรัชญา และการจัด
การศึกษาให้เป็นอัตลักษณ์และสอดคล้องกับบริบทของมหาวิทยาลัยและตามความถนัดของผู้เรียน  
หน่วยงานต้นสังกัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ต้องมีการก ากับ ติดตาม ประเมินและพัฒนาคุณภาพ
ของการจัดการศึกษาโดยมุ่งเน้นความรบผิดชอบที่ตรวจสอบได้ (Accountability) มีระบบการบริหาร
ทั้งด้านผู้บริหารจัดการทั้งด้านผู้บริหาร ครู และบุคลากร หลักสูตรการเรียนการสอน สื่อ เทคโนโลยี
ดิจิทัล ทรัพยากร สิ่งสนับสนุนการศึกษาและการประเมิน ตลอดจนระบบกลไกการพัฒนาคุณภาพ
อย่างต่อเนื่อง ที่ท าให้เกิดผลลัพธ์ที่พึงประสงค์ที่เหมาะสมตามแต่ละระดับและประเภทการศึกษา 
และผลลัพธ์ที่สะสมท่ีครอบคลุมระดับและประเภทการศึกษาท่ีต่อเนื่องกัน นอกจากนี้สถาบันผลิตและ
พัฒนาครูในฐานะกลไกส าคัญในการพัฒนาครูประจ าการให้มีสมรรถนะทางวิชาชีพที่สอดคล้องกับการ
จัดการเรียนรู้ยุคใหม่ เพ่ือผลลัพธ์ที่พึงประสงค์ของการศึกษา 

ผลลัพธ์ที่พึงประสงค์ของการศึกษา (Desired Outcomes of Education, DOE Thailand) 
หมายถึง คุณลักษณะของคนไทย 4.0 ที่ตอบสนองวิสัยทัศน์การพัฒนาประเทศสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง 
ยั่งยืน โดยคนไทย 4.0 จะต้องธ ารงความเป็นไทยและแข่งขันได้ในเวทีโลก นั่นคือ เป็นคนดี มีคุณธรรม 
ยึดค่านิยมของสังคมเป็นฐานในการพัฒนาตนให้เป็นบุคคลที่มีคุณลักษณะ 3 ด้าน โดยเป็น
คุณลักษณะขั้นต่ า ดังต่อไปนี้ 
  1. ผู้เรียนรู้   
  เป็นผู้มีความเพียร ใฝ่เรียนรู้ และมีทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิตเพ่ือก้าวทันโลกยุคดิจิทัลและ
โลกในอนาคต  และมีสมรรถนะ (Competency)  ที่เกิดจากความรู้ ความรอบรู้ด้านต่าง ๆ มีสุนทรียะ  
รักษ์และประยุกต์ใช้ภูมิปัญญาไทย มีทักษะชีวิต เพ่ือสร้างงานหรือสัมมาชีพ บนพ้ืนฐานของความ
พอเพียง ความมั่นคงในชีวิต และคุณภาพชีวิตที่ดี ต่อตนเอง ครอบครัว และสังคม 

2. ผู้ร่วมสร้างสรรค์นวัตกรรม 
เป็นผู้มีทักษะทางปัญญา ทักษะในศตวรรษที่ 21 ความฉลาดดิจิทัล (Digital Intelligence) 

ทักษะการคิดสร้างสรรค์ ทักษะข้ามวัฒนธรรม สมรรถนะการบูรณาการข้ามศาสตร์ และมีคุณลักษณะ
ของความเป็นผู้ประกอบการ เพ่ือร่วมสร้างสรรค์และพัฒนานวัตกรรมทางเทคโนโลยีหรือสังคม  
เพ่ิมโอกาสและมูลค่าให้กับตนเอง และสังคม 
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3. พลเมืองท่ีเข้มแข็ง  
เป็นผู้มีความรักชาติ รักท้องถิ่น รู้ถูกผิด มีจิตส านึกเป็นพลเมืองไทยและพลโลก มีจิตอาสา  

มีอุดมการณ์และมีส่วนร่วมในการพัฒนาชาติ บนหลักการประชาธิปไตย ความยุติธรรม ความเท่า
เทียมเสมอภาค เพ่ือการจัดทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน และการอยู่ร่วมกันในสังคมและ
ประชาคมโลกอย่างสันติ 

 
2.5 ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานการอุดมศึกษา พ.ศ.2561 
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานการอุดมศึกษา พ.ศ.2561 ลงวันที่ 20 

กรกฎาคม พ.ศ.2561 ประกอบด้วย มาตรฐาน 5 ด้าน ดังนี้ 
1) มาตรฐานที่ 1 ด้านผลลัพธ์ผู้เรียน 
1.1) เป็นบุคคลที่มีความรู้ความสามารถ และความรอบรู้ด้านต่างๆ ในการสร้างสัมมาอาชีพ

ความมั่นคงและคุณภาพชีวิตของตนเอง ครอบครัว ชุมชน และสังคม มีทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิต
โดยเป็นผู้มีคุณธรรม ความเพียร มุ่งม่ัน มานะ บากบั่น และยึดมั่นในจรรยาบรรณวิชาชีพ 

1.2) เป็นผู้ร่วมสร้างสรรค์นวัตกรรม มีทักษะศตวรรษที่ 21 มีความสามารถในการบูรณาการ
ศาสตร์ต่างๆ เพ่ือพัฒนาหรือแก้ไขปัญหาสังคม มีคุณลักษณะความเป็นผู้ประกอบการรู้เท่าทัน  
การเปลี่ยนแปลงของสังคมและของโลก สามารถสร้างโอกาสและเพ่ิมมูลค่าให้กับตนเอง ชุมชน สังคม 
และประเทศ 

1.3) เป็นพลเมืองที่เข้มแข็ง มีความกล้าหาญทางจริยธรรม ยึดมั่นในความถูกต้องรู้คุณค่าและ
รักษ์ความเป็นไทย ร่วมมือรวมพลังเพ่ือสร้างสรรค์การพัฒนาและเสริมสร้างสันติสุขอย่างยั่งยืนทั้งใน
ระดับครอบครัว ชุมชน สังคม และประชาคมโลก 

 
2) มาตรฐานที่ 2 ด้านการวิจัยและนวัตกรรม  
    มหาวิทยาลัยมีผลงานวิจัยที่เป็นการสร้างและประยุกต์ใช้องค์ความรู้ใหม่ สร้างสรรค์

นวัตกรรมหรือทรัพย์สินทางปัญญาที่เชื่อมโยงกับสภาพเศรษกิจ สังคม ศิลปวัฒนธรรมหรือ
สิ่งแวดล้อมตามศักยภาพและอัตลักษณ์ของประเภทสถาบัน มีเครือข่ายความร่วมมือระหว่าง
สถาบันอุดมศึกษา องค์กรภาครัฐและเอกชนทั้งในและต่างประเทศ ผลงานวิจัยและนวัตกรรม
ตอบสนองยุทธศาสตร์ชาติ ความต้องการจ าเป็นของสังคม ชุมชน ภาครัฐและเอกชน และประเทศ 
ผลลัพธ์ของการวิจัยและนวัตกรรมมีผลกระทบสูงต่อการพัฒนาผู้เรียน การสร้างคุณภาพชีวิต หรือ 
การสร้างโอกาสมูลค่าเพ่ิม และขีดความสามารถของประเทศในการแข่งขันระดับนานาชาติ 

 
3) มาตรฐานที่ 3 ด้านการบริการวิชาการ 
  มหาวิทยาลัยให้บริการวิชาการ เหมาะสม สอดคล้องกับบริบทและตอบสนองความต้องการ

ของท้องถิ่น ชุมชน และสังคม ตามระดับความเชี่ยวชาญและอัตลักษณ์ของประเภทสถาบัน โดยมี 



7 
 

การบริหารโปร่งใส ชัดเจน และตรวจสอบได้ ผลลัพธ์ของการบริการน าไปสู่การเสริมสร้างความ
เข้มแข็งและความยั่งยืนของผู้เรียน ครอบครัว ชุมชน สังคม และประเทศชาติ 

 
4) มาตรฐานที่ 4 ด้านศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทย 
  มหาวิทยาลัยมีการจัดการเรียนรู้ การวิจัย หรือการบริการวิชาการ ซึ่งน าไปสู่การสืบสาน

การสร้างความรู้  ความเข้าใจในศิลปวัฒนธรรมทั้งของไทย และต่างประเทศอย่างเหมาะสม  
ตามศักยภาพและอัตลักษณ์ของประเภทสถาบัน ผลลัพธ์ของการจัดการด้านศิลปวัฒนธรรมท าให้เกิด
ความภาคภูมิใจในความเป็นไทย หรือการสร้างโอกาสและมูลค่าเพ่ิมให้กับผู้เรียน ชุมชน สังคม และ
ประเทศชาติ 

 
5) มาตรฐานที่ 5 ด้านการบริหารจัดการ 
  5.1) มหาวิทยาลัยมีหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ที่เน้นการพัฒนาผู้เรียนรู้เน้นการพัฒนา

เรียนแบบบูรณาการเพ่ือให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ตอบสนองยุทธศาสตร์ชาติและความต้องการ
ที่หลากหลายของประเทศทั้งในด้านเศรฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน 
สังคม สถานประกอบการทั้งภาครัฐและภาคเอกชน 

  5.2) มหาวิทยาลัยมีการบริหารงานตามพันธกิจและวิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัย ตลอดจน 
มีการบริหารจัดการบุคลากรและทรัพยากรการเรียนรู้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล ค านึงถึงความ
หลากหลายและความเป็นอิสระทางวิชาการ มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ยืดหยุ่น คล่องตัว 
โปร่งใสและตรวจสอบได้ 

5.3) มหาวิทยาลัยมีระบบประกันคุณภาพ มีการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินและพัฒนาการ
จัดการศึกษาระดับหลักสูตร ระดับคณะ และระดับสถาบันที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล มีการ
ก ากับให้การจัดการศึกษาและการด าเนินงานตามพันธกิจเป็นไปตามกฎกระทรวงการประกันคุณภาพ
การศึกษาอย่างต่อเนื่อง สอดคล้องตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา กรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ และมาตรฐานอื่น ๆ ที่กระทรวงศึกษาธิการก าหนด 

 
2.6 กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี ฉบับท่ี 2 (พ.ศ.2551-2565) 
กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2551-2565) ได้ก าหนดแนวทางการ

พัฒนาและแก้ไขปัญหาอุดมศึกษาที่ไร้ทิศทาง ซ้ าซ้อน ขาดคุณภาพ และขาดประสิทธิภาพ โดยใช้
กลไกการประเมินคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาเป็นกลไกในการด าเนินการ กล่าวคือ ให้มีการสร้าง
กลไกการประเมินคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาตามพันธกิจของสถาบันในแต่ละกลุ่ม ซึ่งมีพ้ืนฐานที่
บริการและจุดเน้นระดับการศึกษาที่หลากหลาย ทั้งการพัฒนาฐานราก สังคม เศรษฐกิจ รวมถึง 
การกระจายอ านาจในระดับท้องถิ่น การขับเคลื่อนภาคการผลิตในชนบท ท้องถิ่นและระดับประเทศ 
จนถึงการแข่งขันในโลกาภิวัตน์ ซึ่งระบบอุดมศึกษาแต่ละกลุ่มเหล่านี้จะน าไปสู่การเปลี่ยนแปลง
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อุดมศึกษา และส่งผลกระทบที่เป็นประโยชน์ต่อประเทศอย่างมีนัยส าคัญ อาทิ สามารถสร้างความ
เป็นเลิศได้ตามพันธกิจของตัวเอง สามารถตอบสนองต่อยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศที่ดีขึ้น ส่งผล
เชิงบวกต่อการผลิต พัฒนาและการท างานของอาจารย์ สามารถปรับจ านวนของบัณฑิตในสาขาที่เป็น
ความต้องการของสังคม ลดการว่างงาน โดยที่สถาบันอุดมศึกษาในกลุ่มเหล่านี้มีกลไกร่วมกันในการ
ประกันคุณภาพ เพ่ือให้นักศึกษาต่อยอด ถ่ายโอนแลกเปลี่ยนกันได้ระหว่างกลุ่มและในระยะยาวการ
ประกันคุณภาพควรน าไปสู่ระบบรับรองวิทยฐานะ (Accreditation) ที่นักศึกษาและสาธารณะให้
ความเชื่อถือ เป็นฐานและเงื่อนไขในการจัดสรรงบประมาณของรัฐ และการสนับสนุนจากภาคเอกชน 
รวมทั้งการโอนย้ายหน่วยกิต 

 
3. การประกันคุณภาพการศึกษา 

การประกาศพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 ทบวงมหาวิทยาลัยได้ตระหนักถึง
ความส าคัญของการประกันคุณภาพศึกษาและได้จัดท าประกาศทบวงมหาวิทยาลัยเรื่องนโยบายและ
แนวปฏิบัติในการประกันคุณภาพการศึกษา ระดับอุดมศึกษา มาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2539 เพ่ือเป็นแนวทาง
ในการประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏตามหลักการส าคัญ 3 ประการ คือ การให้
เสรีภาพทางวิชาการ (Academic Freedom) ความมีอิสระในการด าเนินการ (Institutional Autonomy) 
และความพร้อมที่จะรับการตรวจสอบคุณภาพจากภายนอกตามหลักการของความรับผิดชอบที่
ตรวจสอบได้ (Accountability) ต่อมา พ.ศ.2553 ได้ระบุให้หน่วยงานต้นสังกัดและสถานศึกษาจัดให้
มี ร ะบบประกันคุณภาพภายใน  ประกอบกับพระราชบัญญัติ ร ะ เบี ยบบริ หารราชการ
กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 และกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการก าหนดให้หน่วยงานต้นสังกัดมี
หน้าที่พิจารณาเสนอนโยบาย แผนพัฒนา และมาตรฐานการอุดมศึกษาสอดคล้องกับแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติและแผนการศึกษาแห่งชาติ สนับสนุนทรัพยากร ติดตามตรวจสอบ และ
ประเมินผลการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา โดยค านึงถึงความเป็นอิสระและความเป็นเลิศทาง
วิชาการของสถานศึกษาระดับปริญญา ตามกฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งสถานศึกษาแต่ละแห่งและ
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง หน่วยงานต้นสังกัดจึงมีหน้าที่ร่วมกับสถานศึกษาในการจัดให้มีระบบการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายใน โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

 
3.1 แนวทางการพัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 
3.1.1 ระบบการประกันคุณภาพการศึกษา 
ตามกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา ข้อ 3 ก าหนดให้สถานศึกษาแต่ละแห่งจัดให้

มีระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา โดยการก าหนดมาตรฐานการศึกษา  
ของสถานศึกษาให้เป็นไปตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาให้เป็นไปตามมาตรฐานการศึกษา
แต่ละระดับและประเภทการศึกษาที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการประกาศก าหนด พร้อมทั้ง
จัดท าแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาที่มุ่งคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาและ
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ด าเนินการตามแผนที่ก าหนดไว้จัดให้มีการประเมินผลและตรวจสอบมาตรฐานการศึกษาภายใน
สถานศึกษา ติดตามผลการด าเนินการเพ่ือพัฒนาสถานศึกษาให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา 
และจัดส่งรายงานผลการประเมินตนเองให้แก่หน่วยงานต้นสังกัดหรือหน่วยงานที่ก ากั บดูแล
สถานศึกษาเป็นประจ าทุกปี 

เพ่ือให้การด าเนินการประกันคุณภาพการศึกษาดังกล่าวเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพให้
หน่วยงานต้นสังกัดหรือหน่วยงานที่ก ากับดูแลสถานศึกษา มีหน้าที่ในการให้ค าปรึกษา ช่วยเหลือ และ
แนะน าสถานศึกษา เพ่ือให้การประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ดังนั้น
ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับอุดมศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏ จึงประกอบด้วย 
การประกันคุณภาพระดับหลักสูตร ระดับคณะ และระดับสถาบัน 

ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร มีการด าเนินการตั้งแต่การ
ควบคุมคุณภาพ การติดตามตรวจสอบคุณภาพ และการพัฒนาคุณภาพ การพัฒนาคุณภาพ  
การพัฒนาตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษา จะมุ่งไปที่ระบบการประกันคุณภาพ
การศึกษามากกว่าการประเมินคุณภาพเพ่ือให้สามารถส่งเสริมสนับสนุน ก ากับติดตามการด าเนินงาน
ให้เป็นไปตามท่ีก าหนด สะท้อนการจัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพ 

ระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ และระดับสถาบัน เป็นการด าเนินการ
ประกันคุณภาพการศึกษาภายในที่คณะและมหาวิทยาลัยพัฒนาระบบประกันคุณภาพ โดยยึดหลัก
เสรีภาพทางวิชาการและความมีอิสระในการด าเนินการของมหาวิทยาลัยราชภัฏ ซึ่งจะประเมินตาม
ระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายในที่ต้องการให้คณะและมหาวิทยาลัยพัฒนาตามศักยภาพและ
ประเภทของกลุ่มสถาบัน ซึ่งเป็นการประเมินความเข้มแข็งทางวิชาการ 

3.1.2 มาตรฐาน ตัวบ่งช้ี และเกณฑ์การประเมินคุณภาพ 
มาตรฐานที่เป็นกรอบส าคัญในการด าเนินงานของมหาวิทยาลัย คือ มาตรฐานการอุดมศึกษา 

ในขณะเดียวกันมหาวิทยาลัยราชภัฏต้องด าเนินการให้เป็นไปตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์อ่ืนๆ ที่
เกี่ยวข้องอีกมากมาย เช่น เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ มาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา มาตรฐานเพ่ือการประเมินคุณภาพภายนอก 
หรือกรอบการปฏิบัติราชการตามมิติด้านต่าง ๆ    
    ก าหนดตัวบ่งชี้เป็น 2 ประเภท คือ ตัวบ่งชี้เชิงคุณภาพและตัวบ่งชี้เชิงปริมาณ ดังนี้ 
   1)  ตัวบ่งชี้เชิงคุณภาพจะระบุเกณฑ์มาตรฐานเป็นข้อ ๆ ก าหนดเกณฑ์การประเมิน
ตัวบ่งชี้เป็น 5 ระดับ มีคะแนนตั้งแต่ 1 ถึง 5 การประเมินเชิงคุณภาพนี้ จะมีทั้งการนับจ านวนข้อและ
ระบุว่าผลการด าเนินงานได้กี่ข้อ ได้คะแนนเท่าใด กรณีไม่ด าเนินการใด ๆ หรือด าเนินการไม่ครบที่จะ
ได้ 1 คะแนน ให้ถือว่าได้ 0 คะแนน และการประเมินโดยก าหนดการให้คะแนนตามที่คณะหรือ
มหาวิทยาลัยได้ด าเนินการและกรรมการประเมิน (Peer Review) จะพิจารณาผลการด าเนินการนั้น ๆ 
ร่วมกันก่อนที่จะบันทึกคะแนนโดยมีระดับคะแนนอยู่ระหว่าง 0 – 5 
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2)  ตัวบ่งชี้เชิงปริมาณอยู่ในรูปของร้อยละหรือค่าเฉลี่ย ก าหนดเกณฑ์การประเมิน
เป็นคะแนนระหว่าง 1 ถึง 5 โดยเป็นค่าต่อเนื่อง (มีจุดทศนิยม) ส าหรับการแปลงผลการด าเนินงาน
ตามตัวบ่งชี้ (ซึ่งอยู่ในรูปของร้อยละหรือค่าเฉลี่ย) เป็นคะแนน ท าโดยการเทียบบัญญัติไตรยางค์ โดยที่
แต่ละตัวบ่งชี้จะก าหนดค่าร้อยละหรือค่าเฉลี่ยที่คิดเป็นคะแนนเต็ม 5 ไว้ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏได้ก าหนดให้มีระบบประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร 
ระดับคณะและระดับสถาบัน เพ่ือให้มหาวิทยาลัยราชภัฏน าไปใช้เป็นแนวทาง (Guideline) ในการ
จัดท าระบบการประกันคุณภาพภายในของแต่ละมหาวิทยาลัยตามความสมัครใจ ภายใต้การก ากับ 
ดูแลของสภามหาวิทยาลัยโดยระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายในจะครอบคลุมพันธกิจหลัก  
4 ประการ ของการอุดมศึกษาและพันธกิจด้านการบริหารจัดการ ได้แก่ (1) พันธกิจด้านการผลิต
บัณฑิต (2) พันธกิจด้านการวิจัย (3) พันธกิจด้านการบริการวิชาการ  (4) พันธกิจด้านการท านุบ ารุง
ศิลปะและวัฒนธรรม และการบริหารจัดการ ส าหรับการประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตรจะ
เน้นพันธกิจในด้านการผลิตบัณฑิตเป็นส าคัญ ส่วนพันธกิจด้านอ่ืนๆ จะเป็นการบูรณาการเข้าไว้
ด้วยกัน หากเป็นตัวบ่งชี้ในระดับคณะและสถาบันจะครอบคลุมพันธกิจหลักของการอุดมศึกษา 
รวมทั้งการบริหารจัดการได้ทั้งหมด ซ่ึงสามารถชี้วัดคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามมาตรฐานการ
อุดมศึกษา มาตรฐานและหลักเกณฑ์อ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้องกับพันธกิจเหล่านั้นได้ทั้งหมด ในบทที่ 4 ถึงบท
ที่ 6 ของคู่มือฉบับนี้ จึงพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในเพ่ือให้มหาวิทยาลัยราชภัฏน าไปเป็น
กรอบในการด าเนินการประกันคุณภาพการศึกษาภายในตั้งแต่ระดับหลักสูตร ระดับคณะ และระดับ
สถาบัน การพัฒนาตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประเมินจะมุ่งไปที่ระบการประกันคุณภาพการศึกษามากกว่า
การประเมินคุณภาพ เพ่ือให้สามารถส่งเสริม สนับสนุน ก ากับ ติดตามการด าเนินงานให้เป็นไปตามที่
ก าหนด สะท้อนการจัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพ และตัวบ่งชี้ที่พัฒนาขึ้นควรเชื่อมโยงหรือเป็นเรื่อง
เดียวกันกับการประเมินคุณภาพภายนอก โดยการประกันคุณภาพการศึกษาภายในเน้นที่ปัจจัยน าเข้า 
และกระบวนการ ซึ่งภายในตัวบ่งชี้ที่เป็นกระบวนการให้สามารถสะท้อนผลลัพธ์ของการด าเนินการ
ตามกระบวนการดังกล่าวด้วย 

3.1.3  กลไกการประกันคุณภาพ 
ปัจจัยส าคัญที่ส่งผลให้การประกันคุณภาพการศึกษาประสบความส าเร็จและพัฒนา

คุณภาพอย่างต่อเนื่อง คือ คณะกรรมการระดับนโยบายและผู้บริหารสูงสุดของมหาวิทยาลัยที่จะต้อง
ให้ความส าคัญและก าหนดนโยบายการประกันคุณภาพการศึกษาที่ชัดเจนและเข้าใจร่วมกันทุกระดับ
โดยมอบหมายให้หน่วยงานหรือคณะกรรมการรับผิดชอบในการติดตาม ตรวจสอบ ประเมิน และ
กระตุ้นให้เกิดการพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่อง หน้าที่ส าคัญประการหนึ่งของคณะกรรมการหรือ
หน่วยงานนี้ คือ การจัดระบบประกันคุณภาพพร้อมทั้งก าหนดตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประเมินคุณภาพ
ที่เหมาะสมส าหรับคณะและสถาบัน ระบบประกันคุณภาพที่ใช้ต้องสามารถเชื่อมโยงให้เกิดคุณภาพ
ของการปฏิบัติงาน ตั้งแต่ระดับบุคคล ระดับหลักสูตร ระดับคณะ ไปจนถึงระดับสถาบัน โดยอาจ
จ าเป็นต้องจัดท าคู่มือคุณภาพในแต่ละระดับเพ่ือก ากับการด าเนินงาน แต่ที่ส าคัญคณะกรรมการหรือ
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หน่วยงาน ต้องประสานงานและผลักดันให้เกิดระบบฐานข้อมูลและสารสนเทศที่มีประสิทธิภาพซึ่ง
สามารถใช้งานร่วมกันได้ในทุกระดับ 

3.1.4  ระบบฐานข้อมูลและระบบสารสนเทศ 
การวัดและวิเคราะห์ผลการด าเนินงานเป็นสิ่งจ าเป็นในกระบวนการประกันคุณภาพ

การวัดและวิเคราะห์ผลการด าเนินการด าเนินงานจะไม่สามารถท าได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ
หากปราศจากฐานข้อมูลและระบบสารสนเทศที่เป็นจริง ถูกต้องตรงกันทุกระดับตั้งแต่ระดับบุคคล 
ระดับหลักสูตร ระดับคณะ และระดับสถาบัน ตลอดจนเป็นข้อมูลที่สามารถเรียกใช้ได้อย่างรวดเร็ว 
ดังนั้น ระบบสารสนเทศที่ดีมีประสิทธิภาพ จึงเป็นปัจจัยส าคัญยิ่งที่จะส่งผลต่อความส าเร็จของการ
ประกันคุณภาพการศึกษา และส่งผลต่อคุณภาพในทุกขั้นตอนการด าเนินงานตั้งแต่การวางแผน การ
ปฏิบัติงาน การตรวจสอบประเมิน ตลอดจนถึงการปรับปรุงและพัฒนา      
 



บทที่ 2 
การประกันคุณภาพการศึกษา ระดับอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตร ี

 
2.1 บริบทของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 

มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี เป็นสถาบันอุดมศึกษาที่เริ่มก่อตั้งจากโรงเรียนลวะศรี 
ในปี พ.ศ. 2463 และพัฒนาเป็นมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีในปี พ.ศ.2547 โดยมีช่วงเวลาในการ
วิวัฒนาการ ดังนี้ 

พ.ศ. 2463 เริ่มก่อตั้งโรงเรียนลวะศรี โรงเรียนลวะศรีเป็นโรงเรียนสตรีประจ าจังหวัดลพบุรี 
ในระยะเริ่มต้นท าการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 ต่อมาเปิดสอนระดับมัธยมศึกษาคือ ม.1-3  

พ.ศ. 2479 โรงเรียนฝึกหัดครูสตรีลพบุรี เปิดรับนักเรียนฝึกหัดครูหลายหลักสูตร ได้แก่       
1. นักเรียนฝึกหัดครูประกาศนียบัตรจังหวัด (ครู ว.) รับนักเรียนฝึกหัดครูผู้หญิงที่จบ

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เรียนหลักสูตร 2 ปี  
2. นักเรียนเตรียมครูประชาบาล (ครู ป.ป.) รับนักเรียนที่จบการศึกษาชั้นประถม  

ปีที่ 4 เรียนหลักสูตร 1 ปี ต่อมาปรับหลักสูตรใหม่เป็น 3 ปี 
พ.ศ. 2483 โรงเรียนสตรีลพบุรี “เทพสตรีมหาวิทยาลัย” ได้เปลี่ยนชื่อเป็นโรงเรียนสตรี

ลพบุรี “เทพสตรีวิทยาลัย” สังกัดกรมสามัญศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ จัดการศึกษาทั้งแผนก
อนุบาลมัธยมและนักเรียนฝึกหัดครูมูล (ครู ป.) เมื่อ พ.ศ.2485 

พ.ศ. 2498 โรงเรียนเทพสตรีวิทยาลัย เปิดสอนแผนกสาธิตชั้น ป.1-6 และแผนกฝึกหัดครู
ระดับประกาศนียบัตรวิชาการศึกษา (ป.กส.) และได้เปิดสอนระดับประกาศนียบัตรวิชาการศึกษา
ชั้นสูง (ป.กศ.สูง) เมื่อ พ.ศ.2500 นับเป็นโรงเรียนส่วนภูมิภาคแห่งแรกท่ีเปิดสอนระดับนี้ 

พ.ศ.2501 วิทยาลัยครูเทพสตรี  ได้ เลื่อนฐานะเป็นวิทยาลัยครูเทพสตรี (ตามประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการเรื่องการเปลี่ยนชื่อโรงเรียนฝึกหัดครู ลงวันที่ 8 มีนาคม 2501) วิทยาลัยครู  
เทพสตรี ได้รับการยกฐานะเป็นสถาบันอุดมศึกษาตามพระราชบัญญัติวิทยาลัยครู พ.ศ.2518  
มีภารกิจคือให้การศึกษาสาขาวิชาต่างๆ ตามความต้องการของท้องถิ่น ผลิตครูในระดับปริญญาตรี  
ท าการวิจัย ส่งเสริมวิทยฐานะของครูอาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
และให้บริการวิชาการแก่สังคม ซึ่งท าให้วิทยาลัยครูเทพสตรีขยายการผลิตบัณฑิต ระดับปริญญาตรี 
ครุศาสตรบัณฑิตในสาขาวิชาต่าง ๆ เพ่ิมขึ้นทั้งนักศึกษาภาคปกติ และการอบรมครูและบุคลากร
ทางการศึกษาประจ าการ (กศ.บป.) 
 พ.ศ. 2527 ได้มีการแก้ไขพระราชบัญญัติวิทยาลัยครู พ.ศ.2527 (วันที่ 27 กันยายน 2527) 
มีผลท าให้วิทยาลัยครูเทพสตรีสามารถเปิดสอนสาขาวิชาการต่าง ๆ เพ่ิมข้ึน นอกจากการผลิตครูและได้
มีการพัฒนาหลักสูตรสาขาวิชาการศึกษาสาขาวิทยาศาสตร์ สาขาศิลปศาสตร์ทั้งระดับอนุปริญญาและ
ระดับปริญญาตรี 
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พ.ศ. 2535 สถาบันราชภัฏเทพสตรี พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ พระราชทานนามให้แก่
วิทยาลัยครูทั่วประเทศว่า “สถาบันราชภัฏ” และโดยพระราชบัญญัติสถาบันราชภัฏ พ.ศ.2538  
มีผลท าให้วิทยาลัยครูเทพสตรีเปลี่ยนเป็นสถาบันราชภัฏเทพสตรี (Rajabhat Institute Thepsatri) 
ในวันที่ 24 มกราคม พ.ศ.2538  

พ.ศ. 2547 มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี สถาบันราชภัฏเทพสตรีได้ยกฐานะเป็นมหาวิทยาลัย
ราชภัฏเทพสตรี (Rajabhat Institute Thepsatri) ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.2547 
ปัจจุบันมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีได้จัดการศึกษาระดับปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษาในสาขา
ต่างๆ มากมาย เพ่ือตอบสนองความต้องการของท้องถิ่น มีการเปิดหลักสูตรนานาชาติ มีโครงการ
ร่วมมือกับมหาวิทยาลัยในต่างประเทศ มีการขยายหน่วยการจัดการศึกษานอกที่ตั้งไปยังจังหวัด
สิงห์บุรี จังหวัดสุพรรณบุรี และจังหวัดนครสวรรค์ 

 

มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี มีพื้นที่ในการให้บริการจัดการศึกษา และบริการวิชาการ 
ตามพันธกิจ ดังนี้ 
 1. มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ตั้งอยู่เลขที่ 321 ถนนนารายณ์มหาราช ต าบลทะเลชุบศร 
อ าเภอเมือง จังหวัดลพบุรี ห่างจากวงเวียนศรีสุริโยทัยไปทางทิศตะวันตกประมาณ 2 กิโลเมตร มีเนื้อที่ 
59 ไร่ 2 งาน เป็นสถานที่ตั้งหลักของมหาวิทยาลัย 

2. มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 2 ตั้งอยู่บนถนนพหลโยธิน ต าบลเขาสามยอด อ าเภอเมือง 
จังหวัดลพบุรี มีเนื้อที่ 23 ไร่ 3 งาน 28 ตารางวา เป็นสถานที่ตั้งบ้านพักบุคลากร และหอพักนักศึกษา 
 3. หน่วยการจัดการศึกษานอกที่ตั้ง มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี อ าเภอบางระจัน ตั้งอยู่
เลขที่ 99 หมู่ 10 ต าบลพักทัน อ าเภอบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี มีเนื้อที่ 109 ไร่ 1 งาน 100 ตารางวา 
แบ่งออกเป็น แปลงที่ 1 มีเนื้อที่ 51 ไร่ 71 ตารางวา แปลงที่ 2 เนื้อที่ 58 ไร่ 1 งาน 29 ตารางวา  
เริ่มจัดการศึกษา ปี พ.ศ.2547 ถึง พ.ศ.2560 ปัจจุบันไม่มีการจัดการเรียนการสอน แต่เป็นที่ตั้ง
โครงการศูนย์ส่งเสริมการจัดการศึกษาตามพระราโชบาย บางระจัน 
 4. หน่วยการจัดการศึกษานอกที่ตั้ง มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี อ าเภอตาคลี จังหวัด
นครสวรรค์ ตั้งอยู่ที่ 2062 ซอยรวมใจ 6 ต าบลตาคลี อ าเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์ มีเนื้อที่ 7 ไร่ 
97 ตารางวา เริ่มจัดการศึกษา ปี พ.ศ.2547 ถึง พ.ศ.2560  
 5. หน่วยการจัดการศึกษานอกที่ตั้ง มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี อ าเภอเดิมบางนางบวช 
จังหวัดสุพรรณบุรี ตั้งอยู่ที่ 149 หมู่ 7 ต าบลเขาพระ อ าเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี มีเนื้อที่ 
44 ไร่ 1 งาน 67 ตารางวา เริ่มจัดการศึกษา ปี พ.ศ.2547 ถึง พ.ศ.2560  

6. หน่วยการจัดการศึกษานอกที่ตั้ง มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี อ าเภอชัยบาดาล ตั้งอยู่ที่ 
195 หมู่ 3 ต าบลชัยบาดาล อ าเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี  มีเนื้อที่ 15 ไร่ 1 งาน 99 ตารางวา เริ่ม
จัดการศึกษา ปี พ.ศ.2554 ถึง พ.ศ.2560  



14 

 

7. โครงการอุทยานวิทยาศาสตร์แห่งชาติ สมเด็จพระนารายณ์มหาราช ต าบลพัฒนานิคม 
อ าเภอเมือง จังหวัดลพบุรี มีเนื้อที่ประมาณ 170 ไร่ เป็นสถานที่ให้บริการวิชาการทางด้าน
วิทยาศาสตร์ 
 8. โครงการศูนย์ฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากรภาครัฐและเอกชนมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 
ต าบลวังเพลิง อ าเภอโคกส าโรง จังหวัดลพบุรี มีเนื้อที่ 500 ไร่  เป็นสถานที่ให้บริการฝึกอบรมวิชาการ 
 
ปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน์ พันธกิจ เอกลักษณ์ อัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย  

ปรัชญา 
     นตฺถิ ปญฺญาสมา อาภา 
 (แสงสว่างเสมอด้วยปัญญาไม่มี) 
 

ปณิธาน 
 สร้างคนดี มีปัญญา พัฒนาท้องถิ่น 
 

วิสัยทัศน์ 
เป็นมหาวิทยาลัยชั้นน าในการผลิตบัณฑิตและการพัฒนาท้องถิ่นในเขตภูมิศาสตร์ภาคกลาง 

 

พันธกิจ  
1. พัฒนาท้องถิ่นด้วยการบูรณาการการวิจัย ภูมิปัญญา ศิลปวัฒนธรรมและเทคโนโลยี 

 2. ผลิตและเสริมสร้างความเข้มแข็งของวิชาชีพครู 
 3. ผลิตบัณฑิตที่มีอัตลักษณ์ มีคุณภาพ มีสมรรถนะ และการจัดการศึกษาเพ่ือสร้างโอกาส
การเรียนรู้ 
 4. สร้างเครือข่ายความร่วมมือตามพันธกิจ 
 5. บริหารจัดการมหาวิทยาลัยให้มีประสิทธิภาพ 
 

เอกลักษณ์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 
 มหาวิทยาลัยทีใ่ช้นวัตกรรมต่อยอดภูมิปัญญาเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น 
 

อัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 
 ม (มืออาชีพ) หมายความว่า   มีความรู้และน าความรู้ไปปฏิบัติงานได้อย่างมืออาชีพ 

ร (รักษ์ท้องถิ่น) หมายความว่า   มีความรัก และมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ ส่งเสริม และ 
พัฒนาท้องถิ่น 

ท (ทันสมัย) หมายความว่า   มีความรู้ที่ทันสมัย ใช้ความรู้และเทคโนโลยีที่ทันสมัย 
    ปฏิบัติงาน 
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เป้าหมาย และนโยบาย 
1. ส่งเสริม สนับสนุน ให้คณาจารย์ ใช้ พ้ืนที่ของจังหวัดลพบุรี  สิงห์บุรี  และสระบุรี  

เป็นสถานที่เพ่ือด าเนินการตามพันธกิจทั้งด้านการเรียน การสอน การวิจัย การบริการวิชาการ และ 
การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม มีความคาดหวังว่าการด าเนินการดังกล่าวจะก่อให้เกิดการเรียนรู้ 
การท างานร่วมกันระหว่างชุมชน คณาจารย์และนักศึกษา จะเกิดการพัฒนาของชุมชนในระดับชุมชน 
หมู่บ้านเพิ่มขึ้นทุกๆ ปี 
 2.  เร่งรัดให้การผลิต การพัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษาให้สอดคล้องกับสภาพทางสังคม  
เป็นครูที่มีจิตวิญญาณความเป็นครู เป็นครูที่มีทักษะส าคัญในการดูแลเด็กและเยาวชน เป็นครูที่เห็น
ความส าคัญของการป้องกันปัญหาเด็กเป็นรายบุคคล   
 3. ส่งเสริมให้คณาจารย์ จัดการเรียนการสอน ให้ผู้เรียนสามารถน าความรู้ไปประยุกต์ใช้ได้
จริง จะหนุนเสริมให้นักศึกษาได้ลงสนาม การแข่งขันทักษะที่จ าเป็น ตามศาสตร์หรือสาขาที่เรียน  
จะสนับสนุนให้คณาจารย์และนักศึกษาท าการวิจัยเชิงปฏิบัติการ ที่สามารถน าผลการวิจัยไปใช้ใน  
การพัฒนางาน หรืออาชีพของผู้ปกครอง รวมทั้งประชาชนในชุมชนของตนเอง 
 4. บริหารจัดการมหาวิทยาลัย ให้เป็นมหาวิทยาลัยแห่งการเรียนรู้ จะบริหารจัดการตามหลัก 
การมีส่วนร่วม บนฐานข้อมูลที่ถูกต้อง ยึดหลักธรรมาภิบาล เร่งรัดการท างานให้มีประสิทธิภาพ 
เพ่ือประโยชน์และความสุขของนักเรียน นักศึกษา บุคลากร และคณาจารย์ของมหาวิทยาลัย 
 5. เชื่อมโยงสายสัมพันธ์ ของบุคลากรที่มีอยู่ ในปัจจุบัน กับ ศิษย์เก่า และเครือข่าย 
ทางวิชาชีพในจังหวัดลพบุรี สิงห์บุรี และสระบุรี เพ่ือผนึกก าลังกันท าหน้าที่องค์การภาครัฐที่ดี  
สร้างความสุข ความเจริญให้กับประชาชนในพื้นท่ี  
 

ยุทธศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีเป็นสถาบันอุดมศึกษาที่ได้มาตรฐาน ด้วยการสร้างบัณฑิตที่มี

คุณธรรม จริยธรรม เห็นประโยชน์ส่วนรวมเป็นส าคัญ ด้วยการสร้างงานวิจัยที่มีคุณภาพ และ
ตอบสนองความต้องการของชุมชนและท้องถิ่น จึงได้ก าหนดยุทธศาสตร์การด าเนินงาน โดยยึดกรอบ
นโยบายและแนวทางการพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี  (พ.ศ.2561-2565) ตามประกาศ 
สภามหาวิทยาลัย เป็นแนวทางในการก าหนดยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยในระยะ 5 ปี พ.ศ.2561-2565  
ไว้ดังนี้ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาท้องถิ่น 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การผลิตและพัฒนาครู  
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การยกระดับคุณภาพการศึกษา 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบบริหารจัดการ 
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ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ กลยุทธ์  
1. ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาท้องถิ่น 

 เป้าประสงค์  
 1. ยกระดับเศรษฐกิจของท้องถิ่นในเขตพ้ืนที่บริการ  

 2. พัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมแห่งการเรียนรู้ เพื่อความมั่นคง มั่งค่ัง และยั่งยืน 
 3. สร้างความเติบโตที่สมดุลและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  
 4. สร้างความเข้มแข็งและเพ่ิมมูลค่าของทุนวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น 

 : แผนงาน/กลยุทธ์ 
 1. เพ่ิมศักยภาพของชุมชนหรือองค์กรเพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิต เศรษฐกิจและ

สิ่งแวดล้อม  
2. บูรณาการพันธกิจสัมพันธ์เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตและเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ 

  รับผิดชอบ รายละเอียดในหน้า  
 2. ยุทธศาสตร์ที่ 2 การผลิตและพัฒนาครู 
 เป้าประสงค์          
  1. เพ่ิมประสิทธิภาพในการผลิตและพัฒนาครู 
  2. ครูในเขตพ้ืนที่บริการมีความสามารถในการจัดการเรียนรู้ที่มีคุณภาพ  
 กลยุทธ์         
  เพ่ิมประสิทธิภาพในการผลิตและพัฒนาครู 

 
 3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การยกระดับคุณภาพการศึกษา 
 เป้าประสงค์ 
  1. บัณฑิตมีคุณภาพตามอัตลักษณ์       
  2. อาจารย์มีความเป็นความเป็นมืออาชีพ      
  3. จัดการศึกษาเพื่อสร้างโอกาสทางการเรียนรู้ 
 กลยุทธ์ 
  1. ปรับกระบวนการจัดการเรียนรู้ให้บูรณาการกับการท างาน การใช้เทคโนโลยีและ
จิตส านึกในการพัฒนาท้องถิ่น   
  2. พัฒนาสมรรถนะบัณฑิตตามความต้องการของตลาดแรงงาน   
  3. ส่งเสริมการพัฒนานวัตกรรมเพ่ือการจัดการเรียนรู้    
  4. ส่งเสริมศักยภาพอาจารย์ให้เป็นมืออาชีพ     
  5. ส่งเสริมการจัดท าผลงานทางวิชาการและงานวิจัย/ตีพิมพ์เผยแพร่ของอาจารย์  
  6. ส่งเสริมให้อาจารย์เรียนรู้และใช้ทรัพยากรในท้องถิ่นเป็นฐานในการพัฒนาองค์
ความรู้และพัฒนาท้องถิ่น    
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  7. พัฒนาฐานข้อมูลและแหล่งเรียนรู้ ที่เอ้ือต่อความต้องการของผู้เรียน การเรียนรู้
และการบริการวิชาการชุมชนท้องถิ่น    

  8. ปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมัยตอบสนองต่อความต้องการของผู้เรียน การพัฒนา
ท้องถิ่นและตลาดแรงงาน    
/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ รายละเอียดในหน้า  
 4. ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบบริหารจัดการ 
 เป้าประสงค์ 
  1. ระบบฐานข้อมูลมีประสิทธิภาพ      
  2. ทรัพยากรของมหาวิทยาลัยมีการบูรณาการร่วมกันเพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุด
  3. มีเครือข่ายความร่วมมือ      
  4. มีระบบบริหารงานของมหาวิทยาลัยเพื่อสร้างรายได้เพ่ิม   
  5. บุคลากรมีสมรรถนะในการปฏิบัติงาน     
  6. มีระบบบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ 
 กลยุทธ์ 

 1. พัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารและการสนับสนุนการตัดสินใจ  
  2. ส่งเสริม สนับสนุนการใช้ทรัพยากรร่วมกัน     
  3. สร้างเครือข่ายเพ่ือพัฒนาศักยภาพตามพันธกิจ     
  4. ส่งเสริมให้หน่วยงานจัดหารายได้      
  5. พัฒนาสมรรถนะบุคลากรของมหาวิทยาลัย    
  6. ยกระดับการบริหารจัดการมหาวิทยาลัยสู่การเป็นมหาวิทยาลัยเพ่ือการพัฒนา
ท้องถิ่นชั้นน า   
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2.3 มาตรฐานการศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏ 
จากการประชุมคณะกรรมการจัดท ามาตรฐานการศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏ เมื่อวันจันทร์ที่ 14 

มกราคม 2562 ที่ผ่านมา มีวัตถุประสงค์ในการร่วมกันจัดท ามาตรฐานการศึกษาของมหาวิทยาลัย  
ราชภัฏซึ่งสอดคล้องกับประกาศกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.2561 ที่ก าหนดให้
มหาวิทยาลัยสามารถจัดท ามาตรฐานการศึกษา และระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน  
ของมหาวิทยาลัยนั้นโดยมาตรฐานการศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏ ประกอบด้วย 5 มาตรฐาน ซึ่งมี
รายละเอียดดังนี้ 

มาตรฐานที่ 1 ด้านผลลัพธ์ผู้เรียน ประกอบไปด้วยเกณฑ์มาตรฐาน 3 ข้อ รายละเอียด
ดังนี้ 

1.1 บัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษาจากหลักสูตรเป็นผู้สะท้อนคุณภาพหลักสูตร และยึดมั่นใน
จรรยาบรรณวิชาชีพ ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ มีทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิต และสามารถประยุกต์ใช้
ความรู้ในการสร้างสัมมาอาชีพ 

1.2 ผู้เรียนเป็นผู้ร่วมสร้างนวัตกรรม มีทักษะในศตวรรษที่ 21 มีคุณลักษณะความเป็น
ผู้ประกอบการ  และมีความสามารถในการบูรณาการศาสตร์ต่างๆ เ พ่ือพัฒนาหรือแก้ไขปัญหาสังคม 
  1.3 ผู้เรียนเป็นพลเมืองที่เข้มแข็ง มีความกล้าหาญทางจริยธรรม ยึดมั่นในความถูกต้องรู้
คุณค่าและรักษ์ความเป็นไทย มีจิตอาสา มีทัศนคติที่ดีต่อบ้านเมือง และมีความจงรักภักดีต่อสถาบัน
หลักของชาติ 

มาตรฐานที่ 2 ด้านการวิจัยและนวัตกรรม รายละเอียดดังนี้ 
สถาบันมีผลงานวิจัย/นวัตกรรม ที่สร้างองค์ความรู้ใหม่หรือประยุกต์ใช้องค์ความรู้ใหม่เพ่ือ

สร้างสรรค์นวัตกรรมหรือทรัพย์สินทางปัญญา ซึ่งเชื่อมโยงกับสภาพเศรษฐกิจ สังคม ศิลปวัฒนธรรม
หรือสิ่งแวดล้อม โดยการมีส่วนร่วมของชุมชนหรือเครือข่ายภายในประเทศหรือต่างประเทศ ในการ
พัฒนางานวิจัย/นวัตกรรม ตามศักยภาพและอัตลักษณ์ของสถาบัน มีการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัย/
นวัตกรรมในระดับชาติและนานาชาติ มีผลงานวิจัย/นวัตกรรมที่น าไปใช้ในการพัฒนาผู้เรียน ชุมชนน า
ผลงานวิจัย/นวัตกรรมไปใช้ประโยชน์พัฒนาตนเองได้ 

มาตรฐานที่ 3 ด้านการบริการวิชาการ รายละเอียดดังนี้ 
สถาบันให้บริการวิชาการที่เหมาะสม สอดคล้องกับบริบท ปัญหาและความต้องการของ

ท้องถิ่น ชุมชน และสังคม ตามระดับความเชี่ยวชาญและอัตลักษณ์ของสถาบัน สร้างเครือข่ายความ
ร่วมมือทั้งภายในและภายนอกในการท างาน รวมทั้งบูรณาการกับพันธกิจอ่ืนๆ ด้วยความโปร่งใส 
ชัดเจน และตรวจสอบได้ เพ่ือให้ชุมชนน าไปใช้ประโยชน์ได้อย่างเป็นรูปธรรม เป็นผลกระทบเชิงบวก 
สร้างคุณค่า สามารถน าไปประยุกต์ใช้เพ่ือพัฒนาผู้เรียน ครอบครัว ท้องถิ่น ชุมชน สังคม และ
ประเทศชาติได้อย่างเข้มแข็งยั่งยืน 
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มาตรฐานที่ 4 ด้านศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทย รายละเอียดดังนี้ 
สถาบันมีการด าเนินงานด้านศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทย โดยมีการบูรณาการกับการ

เรียนการสอน การวิจัย และการบริการวิชาการ ซึ่งน าไปสู่การสืบสานการสร้างองค์ความรู้ ความ
เข้าใจในศิลปวัฒนธรรม ทั้งของไทยและต่างประเทศ ตามศักยภาพและอัตลักษณ์ของสถาบัน ผลลัพธ์
ของการจัดการด้านศิลปวัฒนธรรมท าให้เกิดความภาคภูมิใจในความเป็นไทยหรือสร้างโอกาสและ
มูลค่าเพ่ิมให้กับผู้เรียน ครอบครัว ท้องถิ่น ชุมชน และประเทศชาติ 

มาตรฐานที่ 5 ด้านการบริหารจัดการ ประกอบไปด้วยเกณฑ์มาตรฐาน 3 ข้อ รายละเอียด
ดังนี้ 

5.1 สถาบันมีหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ที่เน้นการพัฒนาผู้เรียนที่เน้นการพัฒนาผู้เรียน
แบบบูรณาการเพ่ือให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ตอบสนองยุทธศาสตร์ชาติ  ยุทธศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏ และความต้องการที่หลากหลายของประเทศ ทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม และ
สิ่งแวดล้อม โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน สังคม สถานประกอบการ ทั้งภาครัฐและเอกชน 

5.2 สถาบันมีการบริหารงานตามพันธกิจและวิสัยทัศน์ของสถาบัน ตลอดจนการบริหาร
จัดการบุคลากรและทรัพยากรการเรียนรู้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล ค านึงถึงความหลากหลายและ
ความเป็นอิสระทางวิชาการ มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ยืดหยุ่น คล่องตัว โปร่งใสและตรวจสอบ
ได ้

5.3 สถาบันมีระบบประกันคุณภาพ มีการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินและพัฒนาการจัด
การศึกษาระดับหลักสูตร ระดับคณะ และระดับสถาบันที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล มีการก ากับ
ให้การจัดการศึกษาและการด าเนินงานตามพันธกิจเป็นไปตามกฎกระทรวงการประกันคุณภาพ
การศึกษาอย่างต่อเนื่องสอดคล้องตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา กรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ และมาตรฐานอ่ืนๆ ที่หน่วยงานต้นสังกัดหรือกระทรวงศึกษาธิการ
ก าหนด 
 
2.4 การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ของมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.2562 

ในปี พ.ศ. 2561 ที่ประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ โดยอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ
ทั่วประเทศ ได้ตระหนักและเล็งเห็นถึงความส าคัญของการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 
ระดับอุดมศึกษาของกลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏ ซึ่งมีหน้าที่ในการผลิตบัณฑิตให้มีคุณภาพและสนองต่อ
พระบรมราโชบายพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล้า
เจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 10) ที่ก าหนดให้มหาวิทยาลัยราชภัฏเป็นมหาวิทยาลัยเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น  
จึงเสนอให้มีการพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายในของกลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏที่ส่งเสริม
ต่อการด าเนินงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏและจากประกาศกฎกระทรวงการประกันคุณภาพ
การศึกษา พ.ศ. 2561 ได้ยกเลิกกฎกระทรวงว่าด้วยระบบหลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพ
การศึกษา พ.ศ. 2553 ให้มหาวิทยาลัยราชภัฏแต่ละแห่งจัดให้มีระบบการประกันคุณภาพการศึกษา
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ภายใน โดยก าหนดมาตรฐานการศึกษาของมหาวิทยาลัยให้ เป็นไปตามมาตรฐานการศึกษาแต่ละ
ระดับและประเภทการศึกษา ที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการก าหนด และด าเนินการตามแผนที่
ก าหนดไว้ จัดให้มีการประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพการศึกษาภายในมหาวิทยาลัยติดตามผลการ
ด าเนินการ เพื่อพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา และจัดส่งรายงานผล
การประเมินตนเองให้แก่หน่วยงานต้นสังกัดหรือหน่วยงานที่ก ากับดูแลมหาวิทยาลัยราชภัฏเป็น
ประจ าทุกปี 

จากกฎกระทรวงดังกล่าว มหาวิทยาลัยราชภัฏได้ร่วมกันพัฒนามาตรฐานการศึกษาของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ และพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ระดับ
คณะ และระดับสถาบันขึ้นโดยมีมหาวิทยาลัยราชภัฏเข้าร่วมพัฒนา และได้เริ่มใช้ระบบการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายใน ตั้งแต่ปีการศึกษา 2562 เป็นต้นไป 

องค์ประกอบและตัวบ่งชี้ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏพัฒนาขึ้น ครอบคลุมพันธกิจหลักของ
สถาบันอุดมศึกษาทั้ง 4 ด้าน ซึ่งท าการเพ่ิมเติมตัวบ่งชี้ให้สอดคล้องกับบริบทการด าเนินงานของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ โดยก าหนดองค์ประกอบดังนี้ 

การประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ประกอบด้วย 6 องค์ประกอบ ได้แก่ 
องค์ประกอบที่ 1 การก ากับมาตรฐาน องค์ประกอบที่ 2 บัณฑิต องค์ประกอบที่ 3  นักศึกษา 
องค์ประกอบที่ 4 อาจารย์ องค์ประกอบที่ 5 หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน และ
องค์ประกอบที่ 6 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ ตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
ระดับหลักสูตร ครอบคลุมเรื่องการส่งเสริมพัฒนา การวางระบบกระบวนการจัดการเรียนการสอน 
จ านวนอาจารย์ต่อนักศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา (โดยเฉพาะการคุมวิทยานิพนธ์ให้เป็นไปตามเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตร) ผลงานทางวิชาการ ผลงานวิจัยของคณาจารย์ สื่ออุปกรณ์การเรียนการสอน 
ห้องสมุด และแหล่งการเรียนการรู้ต่างๆ การด าเนินการตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับ อุดมศึกษา
แห่งชาติ รวมทั้งคุณภาพบัณฑิต ซึ่งจะพิจารณาจากการมีงานท าหรือประกอบอาชีพอิสระ คุณภาพ
ผลงานตีพิมพ์และเผยแพร่ของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา นอกจากนี้ยังเพ่ิมตัวบ่งชี้ที่ใช้วัดคุณภาพ
ของการจัดการศึกษาให้แก่บัณฑิตโดยอ้างจากตัวบ่งชี้ของการประเมินของเครือข่ายการประกัน
คุณภาพมหาวิทยาลัยอาเซียน (AUN – QA) เพ่ือเป็นการยกระดับคุณภาพการศึกษาให้สามารถ
ทัดเทียมกับสากลได้ 

การประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะ ประกอบด้วย 5 องค์ประกอบ ได้แก่ 
องค์ประกอบที่ 1 การผลิตบัณฑิต องค์ประกอบที่ 2 การวิจัย องค์ประกอบที่ 3 การบริการวิชาการ 
องค์ประกอบที่ 4 ด้านศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทย และองค์ประกอบที่ 5 การบริหารจัดการ  
ตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกาภายในระดับคณะ ครอบคลุมการด าเนินงานของคณะ
เพ่ือสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนของแต่ะหลักสูตร รวมทั้งกิจกรรมนักศึกษา การบริการ
นักศึกษา การให้บริการทางวิชาการ การวิจัยการบริหารจัดการและการประกันคุณภาพของคณะ  
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โดยเพ่ิมตัวบ่งชี้ที่สะท้อนการด าเนินงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏที่เป็นมหาวิทยาลัยเพ่ือการพัฒนา
ท้องถิ่นในองค์ประกอบที่ 3 และองค์ประกอบที่ 4  

การประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับสถาบัน ประกอบด้วย 5 องค์ประกอบ  ได้แก่ 
องค์ประกอบที่ 1 การผลิตบัณฑิต องค์ประกอบที่ 2 การวิจัย องค์ประกอบที่ 3 การบริการวิชาการ 
องค์ประกอบที่ 4 ด้านศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทย องค์ประกอบที่ 5 การบริหารจัดการ ตัวบ่งชี้
และเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับสถาบัน พิจารณาให้เป็นไปตามมาตรฐาน
สถาบันอุดมศึกษา ได้แก่ มาตรฐานด้านศักยภาพการศึกษาและความพร้อมในการจัดการศึกษา 
ประกอบด้วย ด้านกายภาพ  ด้านวิชาการ ด้านการเงิน ด้านการบริหารจัดการมาตรฐาน ด้านการ
ด าเนินการตามภารกิจของมหาวิทยาลัย ประกอบด้วย ด้านการผลิตบัณฑิต ด้านการวิจัย ด้านการ
ให้บริการทางวิชาการแก่สังคม ด้านการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม โดยเพ่ิมตัวบ่งชี้ที่สะท้อน  
การด าเนินงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏที่เป็นมหาวิทยาลัยเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่นในองค์ประกอบที่ 3 
และองค์ประกอบที่ 4 ทั้งนี้  ควรมุ่งเน้นการประกันคุณภาพการด าเนินการของมหาวิทยาลัย  
เพ่ือสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนของแต่ละคณะ โดยครอบคลุมในด้านกายภาพการจัด
การศึกษาภายในระดับหลักสูตร ระดับคณะ และระดับสถาบัน ให้ได้ข้อมูลที่ชี้ผลการบริหารจัดการ
หลักสูตรที่ได้คุณภาพตามแนวทางและพัฒนาคุณภาพตามเกณฑ์การอุดมศึกษาของแต่ละคณะ และ
ภาพรวมของมหาวิทยาลัยราชภัฏ อันจะน าไปสู่การก าหนดแนวทางและพัฒนาคุณภาพตามเกณฑ์
และมาตรฐานที่ตั้งไว้อย่างต่อเนื่อง เพ่ือจัดท ารายงานประจ าปีที่เป็นรายงานประเมินคุณภาพภายใน 
เสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัดทุกปีการศึกษา ตลอดจนเพ่ือรองรับการติดตามตรวจสอบของหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง รวมทั้งการสร้างความมั่นใจต่อสังคมในเรื่องคุณภาพบัณฑิต โดยผู้เรียนมีงานท า ผู้เรียนมี
คุณภาพตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ และเพ่ือประกอบการพิจารณาขึ้น
ทะเบียนหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2552 อย่างไรก็ตามระบบ
การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน จะมุ่งเน้นที่การประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร
ให้มีการด าเนินการพัฒนาคุณภาพ เพ่ือสร้างความมั่นใจให้กับผู้ใช้บัณฑิตและส่งเสริมสนับสนุนก ากับ
ติดตามคุณภาพและการพัฒนาคุณภาพ มีการควบคุมคุณภาพในทุกขั้นตอนของการผลิตบัณฑิตโดย
คณะกรรมการประจ าคณะและคณะกรรมการระดับสถาบันในทุกปีการศึกษา มีความเชื่อมโยงกับ
ระบบการประเมินคุณภาพภายนอก ที่จะมีการรับรองคุณภาพการศึกษาระดับชาติ รวมทั้งมีการ
ประเมินคุณภาพเพ่ือให้ได้ข้อมูลเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ ที่สะท้อนผลของการผลิตบัณฑิตในแต่ละ
ปีการศึกษา เพ่ือสร้างความเชื่อม่ันในคุณภาพของบัณฑิตท่ีส าเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏ 

 
2.5 การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี พ.ศ.2562 
 มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ได้ตระหนักและเล็งเห็นถึงความส าคัญของการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษา ได้มอบหมายให้ส านักงานมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา
เป็นหน่วยงานรับผิดชอบการด าเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษา ปฏิบัติหน้าที่พัฒนาระบบ
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และกลไก แนวทางการส่งเสริมระบบการประกันคุณภาพการศึกษาทั้งการประกันคุณภาพการศึกษา
ภายใน และการประกันคุณภาพการศึกษาภายนอก รวมไปถึงการก ากับ ติดตาม ตรวจสอบและ
ประเมินผลการประกันคุณภาพการศึกษา ให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษาภายในและภายนอก 
ตลอดไปจนถึงการพัฒนาแนวทางการประสานงานและสนับสนุนให้ทุกหน่วยงานของมหาวิทยาลัย
พัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษา ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542  
ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 มาตรฐานการศึกษาของ
ชาติ พ.ศ. 2561 มาตรฐานการอุดมศึกษา พ.ศ. 2561 และกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา 
พ.ศ. 2561 เพ่ือให้การจัดท ามาตรฐาน ตัวบ่งชี้ และเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษา ของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ปีการศึกษา 2562 เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและเกิดประสิทธิภาพ
ประสิทธิผลสูงสุด  เพ่ือตอบโจทย์การผลิตบัณฑิตให้มีคุณภาพและสนองต่อพระบรมราโชบาย
พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 
10) ที่ก าหนดให้มหาวิทยาลัยราชภัฏเป็นมหาวิทยาลัยเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น โดยก าหนดมาตรฐาน
การศึกษาของมหาวิทยาลัยให้เป็นไปตามมาตรฐานการศึกษาแต่ละระดับและประเภทการศึกษาที่
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการและด าเนินการตามแผนที่ก าหนดไว้ จัดให้มีการประเมินผลและ
ตรวจสอบคุณภาพการศึกษาภายในมหาวิทยาลัยติดตามผลการด าเนินการ เพ่ือพัฒนามหาวิทยาลัย
ราชภัฏให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา และจัดส่งรายงานผลการประเมินตนเองให้แก่หน่ วยงาน
ต้นสังกัดหรือหน่วยงานที่ก ากับดูแลมหาวิทยาลัยราชภัฏเป็นประจ าทุกปี 
 มาตรฐานการศึกษา ระบบและเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร 
ระดับคณะ และระดับมหาวิทยาลัย ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ปีการศึกษา 2562 ที่พัฒนาขึ้น
ร่วมกับกลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏ ได้ผ่านการเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ครั้งที่ 
9/2562 เมื่อวันศุกร์ที่ 16 สิงหาคม พ.ศ. 2562 ครอบคลุมพันธกิจหลักของสถาบันอุดมศึกษาทั้ง 4 
ด้าน และอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย ซึ่งท าการเพ่ิมเติม ตัวบ่งชี้สอดคล้องกับบริบทการด าเนินงาน 
โดยก าหนดองค์ประกอบดังนี้ 

การประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ประกอบด้วย 6 องค์ประกอบ ได้แก่ 
องค์ประกอบที่ 1 การก ากับมาตรฐาน องค์ประกอบที่ 2 บัณฑิต องค์ประกอบที่ 3  นักศึกษา 
องค์ประกอบที่ 4 อาจารย์ องค์ประกอบที่ 5 หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน และ
องค์ประกอบที่ 6 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ ตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
ระดับหลักสูตร ครอบคลุมเรื่องการส่งเสริมพัฒนา การวางระบบกระบวนการจัดการเรียนการสอน 
จ านวนอาจารย์ต่อนักศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา (โดยเฉพาะการคุมวิทยานิพนธ์ให้เป็นไปตามเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตร) ผลงานทางวิชาการ ผลงานวิจัยของคณาจารย์ สื่ออุปกรณ์การเรียนการสอน 
ห้องสมุด และแหล่งการเรียนการรู้ต่างๆ การด าเนินการตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ รวมทั้งคุณภาพบัณฑิต ซึ่งจะพิจารณาจากการมีงานท าหรือประกอบอาชีพอิสระ คุณภาพ
ผลงานตีพิมพ์และเผยแพร่ของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา นอกจากนี้ยังเพ่ิมตัวบ่งชี้ที่ใช้วัดคุณภาพ
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ของการจัดการศึกษาให้แก่บัณฑิต โดยอ้างจากตัวบ่งชี้ของการประเมินของเครือข่ายการประกัน
คุณภาพมหาวิทยาลัยอาเซียน (AUN–QA) เพ่ือเป็นการยกระดับคุณภาพการศึกษาให้สามารถ
ทัดเทียมกับสากลได้ 

การประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะ ประกอบด้วย 5 องค์ประกอบ ได้แก่ 
องค์ประกอบที่ 1 การผลิตบัณฑิต องค์ประกอบที่ 2 การวิจัย องค์ประกอบที่ 3 การบริการวิชาการ 
องค์ประกอบที่ 4 ด้านศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทย และองค์ประกอบที่ 5 การบริหารจัดการ  
ตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะ ครอบคลุมการด าเนินงานของคณะ
เพ่ือสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนของแต่ะหลักสูตร รวมทั้งกิจกรรมนักศึกษา การบริการ
นักศึกษา การให้บริการทางวิชาการ การวิจัยการบริหารจัดการและการประกันคุณภาพของคณะ  
โดยเพ่ิมตัวบ่งชี้ที่สะท้อนการด าเนินงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏที่เป็นมหาวิทยาลัยเพ่ือการพัฒนา
ท้องถิ่นในองค์ประกอบที่ 3 และองค์ประกอบที่ 4  

การประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับสถาบัน ประกอบด้วย 5 องค์ประกอบ  ได้แก่ 
องค์ประกอบที่ 1 การผลิตบัณฑิต องค์ประกอบที่ 2 การวิจัย องค์ประกอบที่ 3 การบริการวิชาการ 
องค์ประกอบที่ 4 ด้านศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทย องค์ประกอบที่ 5 การบริหารจัดการ ตัวบ่งชี้
และเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับสถาบัน พิจารณาให้เป็นไปตามมาตรฐาน
สถาบันอุดมศึกษา ได้แก่ มาตรฐานด้านศักยภาพการศึกษาและความพร้อมในการจัดการศึกษา 
ประกอบด้วย ด้านกายภาพ  ด้านวิชาการ ด้านการเงิน ด้านการบริหารจัดการมาตรฐาน ด้านการ
ด าเนินการตามภารกิจของมหาวิทยาลัย ประกอบด้วย ด้านการผลิตบัณฑิต ด้านการวิจัย ด้านการ
ให้บริการทางวิชาการแก่สังคม ด้านการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม โดยเพ่ิมตัวบ่งชี้ที่สะท้อนการ
ด าเนินงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏที่เป็นมหาวิทยาลัยเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่นในองค์ประกอบที่ 3 
และองค์ประกอบที่ 4 ทั้งนี้  ควรมุ่งเน้นการประกันคุณภาพการด าเนินการของมหาวิทยาลัย  
เพ่ือสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนของแต่ละคณะ โดยครอบคลุมในด้านกายภาพการจัด
การศึกษาภายในระดับหลักสูตร ระดับคณะ และระดับสถาบัน ให้ได้ข้อมูลที่ชี้ผลการบริหารจัดการ
หลักสูตรที่ได้คุณภาพตามแนวทางและพัฒนาคุณภาพตามเกณฑ์การอุดมศึกษาของแต่ละคณะ และ
ภาพรวมของมหาวิทยาลัยราชภัฏ อันจะน าไปสู่การก าหนดแนวทางและพัฒนาคุณภาพตามเกณฑ์
และมาตรฐานที่ตั้งไว้อย่างต่อเนื่อง เพ่ือจัดท ารายงานประจ าปีที่เป็นรายงานประเมินคุณภาพภายใน 
เสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัดทุกปีการศึกษา ตลอดจนเพ่ือรองรับการติดตามตรวจสอบของหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง รวมทั้งการสร้างความมั่นใจต่อสังคมในเรื่องคุณภาพบัณฑิต โดยผู้เรียนมีงานท า ผู้เรียนมี
คุณภาพตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ และเพ่ือประกอบการพิจารณาขึ้น
ทะเบียนหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2552 อย่างไรก็ตามระบบ
การประกันคุณภาพการศึกษาภายในจะมุ่งเน้นที่การประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร
ให้มีการด าเนินการพัฒนาคุณภาพ เพ่ือสร้างความมั่นใจให้กับผู้ใช้บัณฑิตและส่งเสริมสนับสนุนก ากับ
ติดตามคุณภาพและการพัฒนาคุณภาพ มีการควบคุมคุณภาพในทุกขั้นตอนของการผลิตบัณฑิตโดย
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คณะกรรมการประจ าคณะและคณะกรรมการระดับสถาบันในทุกปีการศึกษา มีความเชื่อมโยงกับ
ระบบการประเมินคุณภาพภายนอก ที่จะมีการรับรองคุณภาพการศึกษาระดับชาติ รวมทั้งมีการ
ประเมินคณุภาพเพ่ือให้ได้ข้อมูลเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ ที่สะท้อนผลของการผลิตบัณฑิตในแต่ละ
ปีการศึกษา เพ่ือสร้างความเชื่อม่ันในคุณภาพของบัณฑิตท่ีส าเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัย 

 
2.6 กระบวนการและวิธีการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 

เพ่ือให้การประกันคุณภาพการศึกษาเกิดประโยชน์จึงควรมีแนวทางการจัดกระบวนการ
ประกันคุณภาพการศึกษาภายในตามวงจรคุณภาพ ประกอบด้วย 4 ขั้นตอน คือ การวางแผน (Plan) 
การด าเนินงานและเก็บข้อมูล (Do) การประเมินคุณภาพ (Check/Study) และการเสนอแนวทางการ
ปรับปรุง (Act) โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

P = เริ่มกระบวนการวางแผนการประเมินตั้งแต่ต้นปีการศึกษา โดยน าผลการประเมินปีก่อน
หน้านี้มาใช้เป็นข้อมูลในการวางแผน โดยต้องเก็บข้อมูลตั้งแต่ต้นปีการศึกษา 

D = ด าเนินงานและเก็บข้อมูลบันทึกผลการด าเนินงานตั้งแต่ต้นปีการศึกษา คือ เดือนแรก
จนถึงเดือนสุดท้ายองปีการศึกษา 

P/S = ด าเนินการประเมินคุณภาพในระดับหลักสูตร ระดับคณะ และระดับสถาบัน เป็น
ระยะอย่างต่อเนื่อง 

A = วางแผนปรับปรุงและด าเนินการปรับปรุงตามผลการประเมิน โดยคณะกรรมการบริหาร
ระดับหลักสูตร ระดับคณะ และระดับสถาบัน โดยน าข้อเสนอแนะและผลการประเมินของ
คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในมาวางแผนปรับปรุงการด าเนินงาน (รวมทั้งข้อเสนอแนะของ
สภามหาวิทยาลัย) มาจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีและข้อเสนอตั้งงบประมาณปีถัดไป หรือ
งบประมาณพิเศษก็ได้ 

วิธีการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ก าหนดไว้ ดังนี้ 
1. มหาวิทยาลัยวางแผนการประกันคุณภาพการศึกษาภายในประจ าปีการศึกษาใหม่ 
2. มหาวิทยาลัยเก็บข้อมูลใน 2 ระยะ คือระยะ 6 เดือน และระยะ 12  เดือน ตามตัวบ่งชี้ที่

สภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีเห็นชอบ และให้มีการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในเป็นประจ า
ทุกปี ทั้งระดับหลักสูตร ระดับคณะ และระดับสถาบัน 

3. หลักสูตรเตรียมการประเมินตนเองระดับหลักสูตรและจัดท ารายงานการประเมินตนเอง
ระดับหลักสูตรผ่านระบบ CHE QA Online 

4. คณะหรือหน่วยงานเทียบเท่าน าผลการประเมินระดับหลักสูตรมาจัดท ารายงานการ
ประเมินตนเอง 

5. คณะหรือหน่วยงานเทียบเท่าน าผลการประเมินตนเองบนระบบ CHE QA Online และ
ยืนยันผลการประเมินหลักสูตรที่ได้รับการประเมินแล้ว 
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6. มหาวิทยาลัยน าผลการประเมินระดับหลักสูตร ผลการประเมินระดับคณะมาจัดท า
รายงานการประเมินตนเองระดับสถาบัน 

7. มหาวิทยาลัยประเมินตนเองบนระบบ CHE QA Online และยืนยันผลการประเมินตนเอง
ระดับหลักสูตร ระดับคณะ พร้อมน าผลการประเมินเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาวางแผน
มหาวิทยาลัยในปีการศึกษาต่อไป 

8. ผู้บริหารของมหาวิทยาลัยน าผลการประเมินและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการประเมิน
คุณภาพภายในที่มหาวิทยาลัยแต่งตั้ง (รวมทั้งข้อเสนอแนะของสภามหาวิทยาลัย) มาวางแผนปรับปรุง
การด าเนินงานแผนปฏิบัติการประจ าปี และแผนกลยุทธ์ 

9. ส่งรายงานประจ าปีที่เป็นรายงานการประเมินคุณภาพภายใน ผ่านระบบ CHE QA Online 
ภายใน 120 วัน นับจากสิ้นปีการศึกษา 
 
2.7 คณะกรรมการประเมิน  

มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ต้องมีการประเมินตนเองตามตามตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประกัน
คุณภาพภายในทุกปีการศึกษา ทั้งระดับหลักสูตร ระดับคณะ และระดับสถาบัน ตามล าดับ  
โดยมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี เป็นผู้ตั้งคณะกรรมการประเมิน และส่งผลการประเมินให้หน่วยงาน
ต้นสังกัดทราบผ่านระบบข้อมูลด้านการประกันคุณภาพ (CHE QA Online) ทั้งนี้ คณะกรรมการ
ประเมินคุณภาพภายในระดับหลักสูตร 1 ชุด อาจประเมินได้มากกว่าหนึ่งหลักสูตรหากเป็นหลักสูตร
ในสาขาวิชาเดียวกัน เช่น หลักสูตรสาขาวิชาเดียวกันทั้งในระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา 

ส าหรับแนวทางการด าเนินการประกันคุณภาพภายในระดับหลักสูตร มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เทพสตรี ต้องด าเนินการเป็นประจ าทุกปี โดยหลักสูตรสามารถแต่งตั้งอาจารย์ประจ าหลักสูตร หรือผู้
ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในของมหาวิทยาลัย หรือผู้ทรงคุณวุฒิที่ขึ้นทะเบียนของคณะกรรมการ
ประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏ และเป็นคนก้าวทันความทันสมัยของหลักสูตรมาประเมิน
หลักสูตร และรายงานผ่านระบบ CHE QA Online 

2.7.1 ในกรณีต้องการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐานกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2552  

องค์ประกอบของคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร  
ให้ด าเนินการตามหลักเกณฑ์ท่ีคณะกรรมการมาตรฐานการอุดมศึกษา ก าหนดไว้ดังนี้ 

- ผู้ประเมินคุณภาพภายในจ านวนอย่างน้อย 3 คน ซึ่งมีคุณวุฒิตรงหรือสัมพันธ์กับสาขาวิชา
หนึ่งที่ขอรับการประเมิน โดยเกินกว่ากึ่งหนึ่งเป็นผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกมหาวิทยาลัย และอย่างน้อย
หนึ่งคนของผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกนั้นตรงมีคุณวุฒิตรงกับสาขาวิชาที่ขอรับการประเมิน ทั้งนี้ประธาน
กรรมการต้องเป็นผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอกมหาวิทยาลัย 

- คณะกรรมการทุกคนต้องเป็นผู้ที่ขึ้นทะเบียนผู้ประเมินคุณภาพภายในระดับหลักสูตรของ
ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
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ทั้งนี้ หน่วยงานที่รับการประเมินคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตร ระดับคณะ และระดับ
สถาบัน ต้องจัดท ารายงานการประเมินตนเอง (SAR) ให้แล้วเสร็จก่อนวันที่รับการประเมินและส่งให้
คณะกรรมการประเมิน และส านักงานมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา อย่างน้อย 7 วัน  
ในส่วนของระดับหลักสูตร ต้องบันทึกรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ผ่านระบบ CHE QA Online 
ให้แล้วเสร็จก่อนวันที่รับการประเมิน เพ่ือให้คณะกรรมการประเมิน ได้ศึกษา วิเคราะห์ และให้ข้อเสนอแนะ 
(ท้ังนี้เป็นไปตามข้อก าหนดในระบบ CHE QA Online) 

2.7.2 คณะกรรมการประเมิน ระดับหลักสูตร 
- ระดับปริญญาตรี คณะกรรมการมีคุณวุฒิปริญญาโทขึ้นไปหรือด ารงต าแหน่งทางวิชาการ

ระดับผู้ช่วยศาตราจารย์ขึ้นไป 
- ระดับปริญญาโท คณะกรรมการมีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือด ารงต าแหน่งทางวิชาการระดับ

รองศาสตราจารย์ขึ้นไป 
- ระดับปริญญาเอก คณะกรรมการมีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือด ารงต าแหน่งวิชาการระดับ

ศาสตราจารย์ขึ้นไป 
องค์ประกอบ คุณสมบัติเฉพาะ จ านวน หมายเหตุ 

ประธานกรรมการประเมินฯ 
ผู้ทรงคุณวุฒิ 

 - เป็นผู้ประเมินจากภายนอก
มหาวิทยาลัยที่ขึ้นทะเบียนผู้ประเมิน 
ระดับหลักสูตร ของคณะกรรมการประกัน
คุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏ  

1 คน 1.คณะกรรมการประเมิน
ระดับหลักสูตร จ านวน 3 
คน 
2. คณะกรรมการอย่างน้อย 
2 ใน 3 ต้องขึ้นทะเบียนผู้
ประเมิน ระดับหลักสูตร ของ
คณะกรรมการประกั น
คุ ณ ภ า พ ก า ร ศึ ก ษ า 
มหาวิทยาลัยราชภัฏ  
3. หน่วยงานที่รับประเมิน
ควรพิจารณาคณะกรรมการ
ปร ะ เ มิ น ฯ  ที่ มี ค ว า ม รู้  
มีประสบการณ์ ที่เกี่ยวข้อง 
และสามารถให้ข้อแนะน า 
แลกเปลี่ยนเรียนรู้  เพ่ือให้
เกิดการพัฒนาต่อไป 
4. คณะกรรมการประเมิน 
กรณี ใช้ บุ คลากรภายใน

กรรมการประเมนิฯ ผู้ทรงคุณวุฒิ  - เป็นผู้ประเมินจากภายนอก
มหาวิทยาลัยที่ ขึ้นทะเบียนผู้ประเมิน 
ระดับหลักสูตร ของคณะกรรมการประกัน
คุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏ 

1 คน 

กรรมการและเลขานุการ  - เป็นผู้ประเมินจากภายนอก
มหาวิทยาลัยที่ ขึ้นทะเบียนผู้ประเมิน 
ระดับหลักสูตร ของคณะกรรมการประกัน
คุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏ 
 - กรณี เป็นอาจารย์ต้องท า
หน้าที่เป็นอาจารย์ประจ า มาแล้วไม่
น้อยกว่า 2 ปี 

1 คน 

ผู้ช่วยเลขานุการ   - เป็นบุคลากรสายสนับสนุน
ห รื อ อ า จ า ร ย์  ใ นหน่ ว ย ง านหรื อ
ภายนอกหน่วยงานก็ได้ ที่ปฏิบัติงาน

1 คน 
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องค์ประกอบ คุณสมบัติเฉพาะ จ านวน หมายเหตุ 
เกี่ยวกับงานประกันคุณภาพการศึกษา สถาบัน ควรมีสัดส่วนไม่เกิน 

1 ใน 3 ของคณะกรรมการ
ประเมิน 

 
 

2.7.3 คณะกรรมการประเมิน ระดับคณะ 
องค์ประกอบ คุณสมบัติเฉพาะ จ านวน หมายเหตุ 

ประธานกรรมการประเมินฯ 
ผู้ทรงคุณวุฒิ 

 - เป็นผู้ ประเมินจากภายนอก
มหาวิทยาลัยที่ ขึ้ นทะเบียนผู้ประเมิน  
ระดับคณะ ของคณะกรรมการประกัน
คุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏ  
 - ผู้ที่เป็นหรือเคยเป็นผู้บริหาร
ระดับคณบดีหรือเทียบเท่าขึ้นไปและมี
ประสบการณ์ เป็นผู้ประเมินคุณภาพ
การศึกษาระดับอุดมศึกษา ในระดับคณะ
หรือเทียบเท่า หรือ 
 - ผู้ที่มีต าแหน่งทางวิชาการ
ระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์ขึ้นไป และมี
ประสบการณ์เป็นผู้ประเมินคุณภาพ
การศึกษาระดับอุดมศึกษา ในระดับ
คณะหรือเทียบเท่าข้ึนไป  

1 คน 1.คณะกรรมการประเมิน
ระดับคณะ จ านวน 3 คน 
2. คณะกรรมการอย่างน้อย 
2 ใน 3 ต้องขึ้นทะเบียนผู้
ประเมิน ระดับคณะ ของ
คณะกรรมการประกั น
คุ ณ ภ า พ ก า ร ศึ ก ษ า 
มหาวิทยาลัยราชภัฏ  
3. หน่วยงานที่รับประเมิน
ควรพิจารณาคณะกรรมการ
ประ เ มิ น ฯ  ที่ มี ค ว าม รู้  
มีประสบการณ์ ที่เกี่ยวข้อง 
และสามารถให้ข้อแนะน า 
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพ่ือให้
เกิดการพัฒนาต่อไป 
4. คณะกรรมการประเมิน 
กรณี ใช้ บุ คลากรภายใน
สถาบัน ควรมีสัดส่วนไม่เกิน 
1 ใน 3 ของคณะกรรมการ
ประเมิน 

กรรมการประเมินฯ ผู้ทรงคุณวุฒิ - เป็นผู้ประเมินจากภายนอกมหาวิทยาลัยที่
ขึ้ นทะเบี ยนผู้ ประเมิ น  ระดั บคณะ  
ของคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา 
มหาวิทยาลัยราชภัฏ  
 - ผู้ที่เป็นหรือเคยเป็นผู้บริหาร
ระดับคณบดีหรือเทียบเท่าขึ้นไปและมี
ประสบการณ์ เป็นผู้ประเมินคุณภาพ
การศึกษาระดับอุดมศึกษา ในระดับคณะ
หรือเทียบเท่า หรือ 
 - ผู้ที่มีต าแหน่งทางวิชาการ
ระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์ขึ้นไป และมี
ประสบการณ์เป็นผู้ประเมินคุณภาพ

1 คน 
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องค์ประกอบ คุณสมบัติเฉพาะ จ านวน หมายเหตุ 
การศึกษาระดับอุดมศึกษา ในระดับ
คณะหรือเทียบเท่าข้ึนไป 

กรรมการและเลขานุการ  - เป็นผู้ ประเมินจากภายนอก
มหาวิทยาลัยที่ ขึ้ นทะเบียนผู้ประเมิน  
ระดับคณะ ของคณะกรรมการประกัน
คุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏ  
 - ผู้ที่เป็นหรือเคยเป็นผู้บริหาร
ระดับคณบดีหรือเทียบเท่าขึ้นไปและมี
ประสบการณ์ เป็นผู้ประเมินคุณภาพ
การศึกษาระดับอุดมศึกษา ในระดับคณะ
หรือเทียบเท่า หรือ 
 - ผู้ที่มีต าแหน่งทางวิชาการ
ระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์ขึ้นไป และมี
ประสบการณ์เป็นผู้ประเมินคุณภาพ
การศึกษาระดับอุดมศึกษา ในระดับ
คณะหรือเทียบเท่าข้ึนไป 
 - กรณี เป็นอาจารย์  ต้องท า
หน้าที่เป็นอาจารย์ประจ ามาแล้วไม่น้อย
กว่า 2 ปี 
 - กรณีเป็นฝ่ายสนับสนุน ต้อง
ท า ห น้ า ที่ ใ น ร ะ ดั บ ผู้ อ า น ว ย ก า ร
หน่วยงานขึ้นไปมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี 

1 คน 

ผู้ช่วยเลขานุการ  - เป็นบุคลากรสายสนับสนุน หรือ
อาจารย์ภายนอกหน่วยงานที่ปฏิบัติงาน
เกี่ยวกับงานประกันคุณภาพการศึกษา 

1 คน 
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2.7.4 คณะกรรมการประเมิน ระดับสถาบัน 
องค์ประกอบ คุณสมบัติเฉพาะ จ านวน หมายเหตุ 

ประธานกรรมการประเมินฯ 
ผู้ทรงคุณวุฒิ 

 - เป็นผู้ ประเมินจากภายนอก
มหาวิทยาลั ยที่ ขึ้ นทะเบี ยนประธาน 
คณะกรรมการประเมินฯ ระดับสถาบัน  
ของคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา 
มหาวิทยาลัยราชภัฏ  
 - ผู้ที่เป็นหรือเคยเป็นผู้บริหาร
ระดับคณบดีหรือเทียบเท่าขึ้นไปและมี
ประสบการณ์ เป็นผู้ประเมินคุณภาพ
การศึกษาระดับอุดมศึกษา ในระดับคณะ
หรือเทียบเท่า หรือ 
 - ผู้ที่มีต าแหน่งทางวิชาการ
ระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์ขึ้นไป และมี
ประสบการณ์เป็นผู้ประเมินคุณภาพ
การศึกษาระดับอุดมศึกษา ในระดับ
คณะหรือเทียบเท่าข้ึนไป  

1 คน 1.คณะกรรมการประเมิน
ระดับสถาบัน จ านวนไม่
น้อยกว่า 5 คน 
2. คณะกรรมการอย่างน้อย 
3 ใน 5 ต้องขึ้นทะเบียนผู้
ประเมิน ระดับคณะ ของ
คณะกรรมการประกั น
คุ ณ ภ า พ ก า ร ศึ ก ษ า 
มหาวิทยาลัยราชภัฏ  
3. หน่วยงานที่รับประเมิน
ควรพิจารณาคณะกรรมการ
ประ เ มิ น ฯ  ที่ มี ค ว าม รู้  
มีประสบการณ์ ที่เกี่ยวข้อง 
และสามารถให้ข้อแนะน า 
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพ่ือให้
เกิดการพัฒนาต่อไป 
4. คณะกรรมการประเมิน 
กรณี ใช้ บุ คลากรภายใน
สถาบัน ควรมีสัดส่วนไม่เกิน 
2 ใน 5 ของคณะกรรมการ
ประเมิน 

กรรมการประเมินฯ ผู้ทรงคุณวุฒิ - เป็นผู้ประเมินจากภายนอกมหาวิทยาลัยที่
ขึ้ นทะเบียนผู้ ประเมิน ระดับสถาบัน  
ของคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา 
มหาวิทยาลัยราชภัฏ  
 - ผู้ที่เป็นหรือเคยเป็นผู้บริหาร
ระดับคณบดีหรือเทียบเท่าขึ้นไปและมี
ประสบการณ์ เป็นผู้ประเมินคุณภาพ
การศึกษาระดับอุดมศึกษา ในระดับคณะ
หรือเทียบเท่า หรือ 
 - ผู้ที่มีต าแหน่งทางวิชาการ
ระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์ขึ้นไป และมี
ประสบการณ์เป็นผู้ประเมินคุณภาพ
การศึกษาระดับอุดมศึกษา ในระดับ
คณะหรือเทียบเท่าข้ึนไป 

3 คน 

กรรมการและเลขานุการ  - เป็นผู้ประเมินจากภายนอกหรือ
ภายในมหาวิทยาลัยก็ได้ ที่ขึ้นทะเบียนผู้

1 คน 



30 

 

องค์ประกอบ คุณสมบัติเฉพาะ จ านวน หมายเหตุ 
ประเมิน ระดับสถาบัน ของคณะกรรมการ
ประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัย 
ราชภัฏ  
 - ผู้ที่เป็นหรือเคยเป็นผู้บริหาร
ระดับคณบดีหรือเทียบเท่าขึ้นไปและมี
ประสบการณ์ เป็นผู้ประเมินคุณภาพ
การศึกษาระดับอุดมศึกษา ในระดับคณะ
หรือเทียบเท่า หรือ 
 - ผู้ที่มีต าแหน่งทางวิชาการ
ระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์ขึ้นไป และมี
ประสบการณ์เป็นผู้ประเมินคุณภาพ
การศึกษาระดับอุดมศึกษา ในระดับ
คณะหรือเทียบเท่าข้ึนไป 
 - กรณี เป็นอาจารย์  ต้องท า
หน้าที่เป็นอาจารย์ประจ ามาแล้วไม่น้อย
กว่า 2 ปี 
 - กรณีเป็นฝ่ายสนับสนุน ต้อง
ท า ห น้ า ที่ ใ น ร ะ ดั บ ผู้ อ า น ว ย ก า ร
หน่วยงานขึ้นไปมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี 

ผู้ช่วยเลขานุการ  - เป็นบุคลากรสายสนับสนุน หรือ
อาจารย์ที่ ปฏิบั ติ ง าน เกี่ ยวกับ งาน
ประกันคุณภาพการศึกษา 

1 คน
ขึ้นไป 

 

หมายเหตุ : 
1. แนวทางการด าเนินงานส าหรับหลักสูตรที่ขอปิดด าเนินการ หรืองดรับนักศึกษา หรือไม่มี

นักศึกษามาสมัครเรียนที่ก าหนดไว้ คือ กรณีหลักสูตรที่สภามหาวิทยาลัยเห็นชอบ/อนุมัติให้ปิด
ด าเนินการต้องแจ้งให้ สกอ.รับทราบ หากหลักสูตรยังมีนักศึกษาคงค้างอยู่ อาจารย์ประจ าหลักสูตร
ดังกล่าวยังต้องท าหน้าที่อาจารย์ประจ าหลักสูตรต่อไปและจัดการเรียนการสอนจนกว่านักศึกษาคน
สุดท้ายจะส าเร็จการศึกษา ทั้งนี้สถาบันอุดมศึกษายังต้องด าเนินการประเมินตนเองระดับหลักสูตรเป็น
ประจ าทุกปี โดยประเมินองค์ประกอบที่ 1 การก ากับมาตรฐาน และองค์ประกอบที่เกี่ยวข้อง 
เฉพาะตัวบ่งชี้ที่มีการด าเนินการ เพ่ือน าผลที่ได้มาประกอบการพิจารณาปรับปรุงกระบวนการหรือ
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พิจารณาด าเนินการอ่ืน ๆ ต่อไป โดยค านึงถึงประโยชน์จากการประเมิน เพ่ือให้เกิดการพัฒนา
คุณภาพและมาตรฐานของหลักสูตรเป็นส าคัญ อนึ่งการประเมินตนเองดังกล่าวเป็นการด าเนินการ
ภายในของหลักสูตร คณะ หรือสถาบัน โดยรายงานผลการด าเนินงานของหลักสูตรเฉพาะตัวบ่งชี้ที่มี
การด าเนินงานในการค านวณค่าคะแนนของหลักสูตรให้คิดเฉพาะตัวบ่งชี้ที่มี การประเมินเท่านั้น และ
ด าเนินการผ่านระบบ CHE QA Online 

2. หลักในการพิจารณาส าหรับตัวบ่งชี้การประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตรที่
เป็นตัวบ่งชี้กระบวนการ (3.1, 3.2, 4.1, 5.1, 5.2, 5.3, และ 6.1) 

การพิจารณาตัดสินผลการประเมินตัวบ่งชี้เชิงคุณภาพในระดับหลักสูตรที่เน้นกระบวนการ 
เพ่ือให้ผู้ประเมินน าไปใช้ในการตัดสินผลการประเมินให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน ให้ยึดหลักการ คือ 
หลักสูตรควรก าหนดผลลัพธ์ซึ่งแสดงคุณภาพที่ต้องการจากกระบวนการที่ได้ออกแบบ โดยอธิบาย
วิธีการด าเนินงานที่น าไปสู่ผลลัพธ์ที่ต้องการ มีการทบทวน/ประเมิน/ศึกษา ผลการด าเนินงานที่เทียบ
กับผลลัพธ์ที่ก าหนด หากหลักสูตรไม่ได้ผลลัพธ์ตามที่ต้องการ ให้อธิบายว่ามีการปรับปรุงวิธีการ
ท างานอย่างไร เพ่ือน าไปสู่ผลลัพธ์ที่ต้องการ (หมายเหตุ : ให้พิจารณาผลการด าเนินงานในภาพรวม 
ไม่ควรพิจารณาแต่ละประเด็นย่อย และกรณีจะให้คะแนนระดับ 4 หรือ 5 ต้องมีค าอธิบายที่เห็นเป็น
รูปธรรม) 
 
2.8 หลักเกณฑ์การขึ้นทะเบียนผู้ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน  ของคณะกรรมการ

ประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏ 

คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏ  ได้ก าหนดหลักเกณฑ์ 
การข้ึนทะเบียน ผู้ผ่านการอบรมหลักสูตรผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ไว้ดังนี้ 

1) ผู้มีเลขทะเบียนจากส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ตั้งแต่ พ.ศ. 2557 
และมีประสบการณ์ตรวจตั้งแต่ปีการศึกษา 2557 ให้ส่งค าสั่งแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการการตรวจ
ประเมิน ที่งานประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 

2) ผู้มีเลขทะเบียนจาก สกอ. ตั้งแต่ พ.ศ. 2557 แต่ไม่มีประสบการณ์ตรวจตามเกณฑ์ปี
การศึกษา 2557 ให้เข้าร่วมสังเกตการณ์การตรวจประเมินระดับหลักสูตรที่ตรงหรือสัมพันธ์ ภายนอก
มหาวิทยาลัย 1 ครั้ง และส่งหลักฐานเป็นหนังสือเชิญ ค าสั่งแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการ และหนังสือ
รับรองการตรวจจากประธานกรรมการ 

3) ผู้ที่ไม่มีเลขทะเบียนจาก สกอ. ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2557 ให้ด าเนินการตามข้อ 2  
4) ผู้ที่ไม่มีเลขทะเบียนจาก สกอ. ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2557 แต่มีประสบการณ์ตรวจประเมินให้

ด าเนินการตามข้อ 2 
5) หนึ่งหลักสูตรสามารถเข้าสังเกตการณ์ได้ไม่เกิน  2 คน 



 
 

  บทที่ 3  
นิยามศัพท์ 

 
กรณีศึกษา หมายถึง งานเขียนที่เกิดจากการศึกษาบุคคลหรือสถาบัน (หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน 
รัฐบาล ฯลฯ) ศึกษาเหตุการณ์ การบริหารจัดการ คดี หรือกรณีที่เกิดขึ้นจริงมาจัดท าเป็นกรณีศึกษา 
เพ่ือใช้ในการสอน (Teaching Case Study) ทั้งนี้ โดยเป็นการรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ตามหลัก
วิชาการถึงสาเหตุของปัญหา และปัจจัยอื่นๆ น ามาประกอบการตัดสินใจ และก าหนดทางเลือกในการ
แก้ไขปัญหาตามหลักวิชาหรือท าข้อเสนอในการพัฒนาองค์กร หรือเพ่ือให้ เกิดความเข้าใจพฤติกรรม
ของบุคคลหรือพฤติกรรมขององค์กรเพื่อกระตุ้นให้ผู้เรียน คิดวิเคราะห์ หาเหตุผล และแนวทางในการ
ตัดสินใจตามหลักวิชาการ หรือเพ่ือวิเคราะห์ข้อเท็จจริง และใช้ดุลพินิจตัดสินในคดีนั้นๆ 

จ านวนกรณีศึกษาที่จะน ามาแทนผลงานทางวิชาการในลักษณะอ่ืนให้เป็นไปตามที่ ก.พ.อ. 
ก าหนดกรอบอ้างอิงความสามารถทางภาษาอังกฤษที่เป็นสากล (The Common European 
Framework of Reference of Language: CEFR) หมายถึง ระดับความสามารถทาง
ภาษาอังกฤษที่เป็นสากลที่มุ่งเน้นในการพัฒนา “ทักษะการใช้ภาษา (English Proficiency) ตาม
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ” ได้แบ่งความสามารถทางภาษาอังกฤษออกเป็น 6 ระดับ ดังนี้ 
ระดับ ค าอธิบาย 

A1 
ผู้เรียนสามารถใช้และเข้าใจประโยคง่ายๆ ในชีวิตประจ าวัน สามารถแนะน าตัวเอง ผู้อื่น ทั้งยังสามารถตั้งค าถามเกี่ยวกับ
บุคคลอื่นได้ เช่น เขาอยู่ไหน รู้จักใครบ้าง มีอะไรบ้างและตอบค าถามเหล่านี้ได้ ทั้งยังสามารถเข้าใจบทสนทนาเมื่อคู่สนทนา
พูดช้าชัดเจน 

A2 
ผู้เรียนสามารถใช้และเข้าใจประโยคในชีวิตประจ าวันในระดับกลาง เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับข้อมูล การจับจ่ายใช้สอย สถานที่ 
ภูมิศาสตร์ การท างาน และสามารถสื่อสารในประโยคในการแลกเปลี่ยนข้อมูลทั่วไป และการใช้ชีวิตประจ าวัน สามารถ
บรรยายความฝัน ความคาดหวัง ประวัติ สิ่งแวดล้อม และสิ่งอื่นๆ ที่จ าเป็นต้องใช้ 

B1 
ผู้เรียนสามารถพูด เขียน และจับใจความส าคัญของข้อความทั่วๆ ไปได้ เมื่อเป็นหัวข้อที่คุ้นเคย หรือสนใจ เช่น การท างาน 
โรงเรียน เวลาว่าง ฯลฯ สามารถจัดการกับสถานการณ์ต่างๆ ที่เกิดขึ้นระหว่างการเดินทางในประเทศที่ใช้ภาษาได้ สามารถ
บรรยายประสบการณ์ เหตุการณ์ ความฝัน ความหวัง พร้อมให้เหตุผลสั้นๆ ได้ 

B2 
ผู้เรียนมีความสามารถในการใช้ภาษาในระดับดี สามารถใช้ภาษา พูดและเขียนได้แทบทุกเรื่อง อย่างถูกต้องคล่องแคล่วขึ้น 
รวมทั้งสามารถจะอ่านและท าความเข้าใจบทความที่มีเนื้อหาขึ้นได้ 

C1 

ผู้เรียนสามารถสามารถเข้าใจข้อความยาวๆ ที่ซับซ้อนในหัวข้อที่หลากหลาย และเข้าใจความแฝงได้ สามารถแสดงความคิด 
ความรู้สึกของตนได้อย่างเป็นธรรมชาติ โดยไม่ต้องหยุดคิดค าศัพท์ สามารถใช้ภาษาทั้งในด้านสังคมการท างานหรือด้าน
การศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถพูดและเขียนข้อความที่ซับซ้อนได้อย่างชัดเจนและถูกต้องตามโครงสร้าง
ไวยากรณ์ พร้อมทั้งสามารถใช้ค าเช่ือมประโยคได้อย่างถูกต้อง 

C2 
ผู้เรียนสามารถในการใช้ภาษาได้อย่างดีเยี่ยมใกล้เคียงเจ้าของภาษา สามารถใช้ภาษามาตรฐานได้อย่างสละสลวย ถูกต้อง
ตามจุดประสงค์ที่จะสื่อสารได้ดี สามารถอ่านบทความที่เป็นภาษาต้นฉบับ (โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านวรรณกรรม) ได้เข้าใจ 
สามารถและเลือกใช้ภาษาส าหรับพูดและเขียนได้อย่างเหมาะสม  
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ทั้งนี้ สามารถสรุปเป็นตารางเปรียบเทียบกรอบความสามารถทางภาษาอังกฤษที่เป็นสากล (The 
Common European Framework of Reference of Language: CEFR) ตามประกาศของ
กระทรวงศึกษาธิการ ตามระดับการศึกษา ดังนี้ 

CEFR Level TOEIC TOEFL Paper TOEFL CBT TOEFL IBT IELTS CU-TEP 
A1 0-110 0-310 0-30 0-8 0-1 n/a 
A2 110-250 310-343 33-60 9-18 1-1.5 n/a 

ป.ตรี 
B1 

380 
255-400 

347-393 
397-433 

63-90 
93-120 

19-29 
30-40 

2-2.5 
3-3.5 

n/a 

ป.โท 
B2 

450 
405-600 

437-473 
477-510 

123-150 
153-180 

41-52 
53-64 

4 
4.5-5 

n/a 
ประมาณ 60 

ป.เอก 
C1 

520* 
605-780 

513-547 
550-587 

183-210 
213-240 

65-78 
79-95 

5.5-6 
6.5-7 

ประมาณ 75 
ประมาณ 90 

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

กลุ่มเป้าหมาย หมายถึง ชุมชนหรือองค์กรหรือหน่วยงานหรือสถาบันภายนอกมหาวิทยาลัย ที่เป็น
เป้าหมายหลักในการสร้างความสัมพันธ์กับชุมชนของมหาวิทยาลัย เพ่ือให้หน่วยงานดังกล่าวเกิดการ
พัฒนาขึ้น อันเป็นผลจากการให้บริการวิชาการของมหาวิทยาลัย 
การจัดการความรู้ (Knowledge Management : KM) หมายถึง การรวบรวมองค์ความรู้ที่มีอยู่ใน
องค์กร ซึ่งกระจัดกระจายอยู่ในตัวบุคคลหรือเอกสารมาพัฒนาให้เป็นระบบ เพ่ือให้ทุกคนในองค์กร
สามารถเข้าถึงความรู้และพัฒนาตนเองให้เป็นผู้รู้ รวมทั้งปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ อันจะ
ส่งผลให้องค์กรมีความสามารถในเชิงแข่งขันสูงสุดโดยที่ความรู้มี 2 ประเภทคือ 

1. ความรู้ที่ฝังอยู่ในคน (Tacit Knowledge) เป็นความรู้ที่ได้จากประสบการณ์ พรสวรรค์
หรือสัญชาตญาณของแต่ละบุคคลในการท าความเข้าใจในสิ่งต่าง ๆ เป็นความรู้ที่ไม่สามารถถ่ายทอด
ออกมาเป็นค าพูดหรือสัญลักษณ์ได้โดยง่าย เช่น ทักษะในการท างาน งานฝีมือ หรือการคิดเชิง
วิเคราะห์ บางครั้งจึงเรียกว่าเป็นความรู้แบบนามธรรม 

2. ความรู้ที่ชัดแจ้ง (Explicit Knowledge) เป็นความรู้ที่สามารถรวบรวมถ่ายทอดได้โดยผ่าน
วิธีต่างๆ เช่น การบันทึกเป็นลายลักษณ์อักษร ทฤษฎีคู่มือต่างๆ และบางครั้งเรียกว่าเป็นความรู้แบบ
รูปธรรม 

นายแพทย์วิจารณ์  พานิช ได้ให้ความหมายของค าว่า “การจัดการความรู้” คือ เครื่องมือเพ่ือ
การบรรลุเป้าหมาย อย่างน้อย 4 ประการ ไปพร้อม ๆ กัน ได้แก่ บรรลุเป้าหมายของงาน บรรลุ
เป้าหมายการพัฒนาคน บรรลุเป้าหมายการพัฒนาองค์กรไปเป็นองค์กรเรียนรู้ และบรรลุความเป็น
ชุมชน เป็นหมู่คณะ ความเอ้ืออาทรระหว่างกันในที่ท างาน 
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การจัดการความรู้เป็นการด าเนินการอย่างน้อย 6 ประการต่อความรู้ ได้แก่ 
(1) การก าหนดความรู้หลักที่จ าเป็นหรือส าคัญต่องานหรือกิจกรรมของกลุ่มหรือองค์กร 
(2) การเสาะหาความรู้ที่ต้องการ 
(3) การปรับปรุงดัดแปลงหรือสร้างความรู้บางส่วนให้เหมาะสมต่อการใช้งานของตน 
(4) การประยุกต์ใช้ความรู้ในกิจการงานของตน 
(5) การน าประสบการณ์จากการท างานและการประยุกต์ใช้ความรู้มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 

และสกัด “ขุมความรู้” ออกมาบันทึกไว้ 
(6) การจดบันทึก “ขุมความรู้” และ “แก่นความรู้” ส าหรับไว้ใช้งานและปรับปรุงเป็นชุด

ความรู้ ที่ครบถ้วน ลุ่มลึก และเชื่อมโยงมากขึ้นเหมาะต่อการใช้งานมากยิ่งขึ้น 
โดยการด าเนินการ 6 ประการนี้ บูรณาการเป็นเนื้อเดียวกัน ความรู้เกี่ยวข้องเป็นทั้งความรู้

ที่ชัดแจ้ง อยู่ในรูปของตัวหนังสือหรือรหัสอย่างอ่ืนที่เข้าใจได้ทั่วไป (Explicit Knowledge) และ
ความรู้ฝังลึกอยู่ในสมอง (Tacit Knowledge) ที่อยู่ในคน ทั้งที่อยู่ในใจ (ความเชื่อค่านิยม) อยู่ใน
สมอง (เหตุผล) และอยู่ในมือและส่วนอื่น ๆ ของร่างกาย (ทักษะในการปฏิบัติ) การจัดการความรู้เป็น
กิจกรรมที่คนจ านวนหนึ่งท าร่วมกันไม่ใช่กิจกรรมที่ท าโดยคนคนเดียว 

การจัดกิจกรรมนักศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาของชาติ หมายถึง การจัดกิจกรรมเพ่ือให้นักศึกษา
มีผลลัพธ์การเรียนรู้ตามมาตรฐานการศึกษาของชาติ ทั้ง 3 ด้าน ได้แก่ ผู้เรียนรู้ ผู้ร่วมสร้างสรรค์
นวัตกรรม และพลเมืองที่เข้มแข็ง 
การตีพิมพ์ในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง หมายถึง การตีพิมพ์ผลงานทางวิชาการฉบับสมบูรณ์ใน
ลักษณะของรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ วารสารวิชาการ หรือสิ่งพิมพ์ทางวิชาการใน
ระดับมหาวิยาลัยหรือระดับคณะและต้องเป็นผลงานที่ผ่านการกลั่นกรอง (Peer Review) โดยมี
บุคคลภายนอกมหาวิทยาลัยร่วมเป็นกรรมการพิจารณาด้วย 

การเทียบเคียงผลงานด าเนินงาน (Benchmarking) หมายถึง วิธีการในการวัดและเปรียบเทียบ
ผลผลิตบริการ และวิธีการปฏิบัติกับองค์กรที่สามารถท าได้ดีกว่า เพ่ือน าผลการเปรียบเทียบมาใช้ใน
การปรับปรุงองค์กรของตน เพ่ือมุ่งความเป็นเลิศทางวิชาการ 

การบูรณาการ (Integration) หมายถึง การผสมกลมกลืนของแผน กระบวนการ สารสนเทศ  
การจัดสรรทรัพยากร การปฏิบัติการ ผลลัพธ์ และการวิเคราะห์ เพ่ือสนับสนุนเป้าประสงค์ที่ส าคัญ
ของมหาวิทยาลัย (Organization – Wide goal) การบูรณาการที่มีประสิทธิผลเป็นมากกว่า 
ความสอดคล้องไปในแนวทางเดียวกัน (Alignment) ซึ่งการด าเนินการของแต่ละองค์ประกอบภายใน
ระบบการจัดการ ผลการด าเนินการมีความเชื่อมโยงกันเป็นหนึ่งเดียวอย่างสมบูรณ์ 

การเผยแพร่งานสร้างสรรค์ในระดับความร่วมมือระหว่างประเทศ หมายถึง โครงการร่วมมือ
ระหว่างประเทศไทยกับประเทศอ่ืน 
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การเผยแพร่งานสร้างสรรค์ในระดับนานาชาติ หมายถึง การเผยแพร่ที่เปิดกว้างส าหรับทุกประเทศ 
(อย่างน้อย 5 ประเทศที่ไม่ได้อยู่ในกลุ่มอาเซียน) 

การเผยแพร่งานสร้างสรรค์ในระดับภูมิภาคอาเซียน หมายถึง การเผยแพร่เฉพาะในกลุ่มอาเซียน 10 
ประเทศ (อย่างน้อย 5 ประเทศนับรวมประเทศไทยด้วย) และการให้คะแนนตามแหล่งเผยแพร่ไม่
จ าเป็นต้องไปแสดงในต่างประเทศ 

การเผยแพร่ผลงานวิจัยในที่ประชุมวิชาการระดับชาติ หมายถึง การน าเสนอบทความวิจัยในที่
ประชุมวิชาการและบทความฉบับสมบูรณ์ (Full Paper) ได้รับการตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการ
ประชุม (Proceeding) โดยมีกองบรรณาธิการจัดท ารายงานการประชุมหรือคณะกรรมการจัดประชุม 
ประกอบด้วย ศาสตราจารย์ หรือผู้ทรงคุณวุฒิระดับปริญญาเอก หรือผู้ทรงคุณวุฒิที่มีผลงานเป็นที่
ยอมรับในสาขาวิชานั้นๆ จากนอกมหาวิทยาลัยเจ้าภาพอย่างน้อยร้อยละ 25 โดยต้องมีผู้ประเมิน
บทความที่เป็นผู้เชี่ยวชาญในสาขานั้นด้วยและมีบทความที่มาจากหน่วยงานภายนอกมหาวิทยาลัย
อย่างน้อย 3 หน่วยงาน และรวมกันแล้วไม่น้อยกว่าร้อยละ 25  

การเผยแพร่ผลงานวิจัยในที่ประชุมวิชาการระดับนานาชาติ หมายถึง การน าเสนอบทความวิจัย 
ในที่ประชุมวิชาการ และบทความฉบับสมบูรณ์ (Full Paper) ได้รับการตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจาก
การประชุม (Proceeding) โดยมีกองบรรณาธิการจัดท ารายงานฯ หรือคณะกรรมการจัดประชุม 
ประกอบด้วย ศาสตราจารย์ หรือผู้ทรงคุณวุฒิระดับปริญญาเอก หรือผู้ทรงคุณวุฒิที่มีผลงานเป็นที่
ยอมรับในสาขาวิชานั้นๆ จากต่างประเทศอย่างน้อยร้อยละ 25 และมีผู้ประเมินบทความที่เป็น
ผู้เชี่ยวชาญในสาขานั้นและบทความที่มาจากต่างประเทศอย่างน้อย 3 ประเทศ และรวมกันแล้ว  
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 25 

การมีส่วนร่วมในการสร้างนวัตกรรม หมายถึง การที่นักศึกษามีส่วนร่วมในงานเชิงพัฒนาที่สามารถ
แก้ไขปัญหาชุมชน/สังคม/ท้องถิ่น หรือ น าไปใช้ประโยชน์ได้ในวงกว้าง ทั้งในเชิงพาณิชย์และ
สาธารณะ โดยมีส่วนร่วมในการวางแผน การด าเนินการในการสร้างนวัตกรรมร่วมกับชุมชน สังคม  
และมีการประเมินผลการมีส่วนร่วมนั้น โดยอาจอยู่ในรูปแบบโครงงาน งานวิจัย หรือ การบูรณาการ
ศาสตร์ต่าง ๆ  

คุณค่าทางศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทย หมายถึง ผลลัพธ์จากการด าเนินงาน หรือกิจกรรมตาม
แผนด้านศิลปวัฒนธรรม ที่ท าให้เกิดความภาคภูมิใจในความเป็นไทย หรือสร้างโอกาสและมูลค่ากับ
นักศึกษา อาจารย์ หรือชุมชน รวมถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสียตามพันธกิจของหน่วยงาน 
งานวิจัย หมายถึง กระบวนการที่มีระเบียบแบบแผนในการค้นหาค าตอบของปัญหา หรือการเสาะ
แสวงหาความรู้ใหม่ ตลอดจนถึงการประดิษฐ์คิดค้นที่ผ่านกระบวนการศึกษาค้นคว้า หรือทดลอง
วิเคราะห์ และตีความข้อมูล ตลอดจนสรุปผลอย่างเป็นระบบ 
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งานวิจัย งานสร้างสรรค์ หรือนวัตกรรมที่น าไปใช้ประโยชน์ หมายถึง งานวิจัย งานสร้างสรรค์ หรือ
นวัตกรรมที่ได้น าไปใช้ประโยชน์ตามวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้ในโครงการ โครงการวิจัย และรายงานการ
วิจัยอย่างถูกต้อง สามารถน าไปสู่การแก้ไขปัญหาได้อย่างเป็นรูปธรรม มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ใน
การประยุกต์ใช้กับกลุ่มเป้าหมาย โดยมีหลักฐานเชิงประจักษ์ถึงการน าไปใช้จนก่อให้เกิดประโยชน์ได้
จริงอย่างชัดเจนตามวัตถุประสงค์ ต้องได้การรับรองการใช้ประโยชน์จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หรือ
การรับรอง/การตรวจรับงานจากหน่วยงานที่ว่าจ้างภายนอกมหาวิทยาลัย 

ประเภทของการใช้ประโยชน์จากงานวิจัย งานสร้างสรรค์ หรือนวัตกรรมที่สามารถน าไปสู่การ
แก้ไขปัญหาได้อย่างเป็นรูปธรรม ได้แก่ การใช้ประโยชน์ในเชิงสาธารณะ การใช้ประโยชน์ในเชิง
นโยบาย การใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ การใช้ประโยชน์ทางอ้อมของงานวิจัย งานสร้างสรรค์ หรือ
นวัตกรรม และการใช้ประโยชน์เพื่อพัฒนาท้องถิ่น  

งานสร้างสรรค์ หมายถึง ผลงานศิลปะและสิ่งประดิษฐ์ทางศิลปะประเภทต่าง  ๆ ที่มีความเป็น
นวัตกรรม โดยมีการศึกษาค้นคว้าอย่างเป็นระบบ ที่เหมาะสมตามประเภทของงานศิลปะ ซึ่งมีแนว
ทางการทดลองหรือการพัฒนาจากแนวคิดสร้างสรรค์เดิม เพ่ือเป็นต้นแบบหรือความสามารถในการ
บุกเบิกศาสตร์อันก่อให้เกิดคุณค่าทางสุนทรีย์ และคุณประโยชน์ที่เป็นที่ยอมรับในวงวิชาชีพตามการ
จัดกลุ่มศิลปะของอาเซียน งานสร้างสรรค์ทางศิลปะ ได้แก่ (1) ทัศนศิลป์ (Visual Art) ประกอบด้วย
ผลงานด้านจิตรกรรม ประติมากรรม ภาพพิมพ์ ภาพถ่าย ภาพยนตร์ สื่อประสม สถาปัตยกรรมและงาน
ออกประเภทอ่ืน ๆ (2) ศิลปะการแสดง (Performance Arts) ประกอบด้วย ดุริยางคศิลป์ นาฏยศิลป์ รวมทั้ง
การแสดงรูปแบบต่างๆ (3) วรรณศิลป์ (Literature) ซึ่งประกอบด้วย บทประพันธ์และกวีนิพนธ์
รูปแบบต่างๆ 

นวัตกรรม หมายถึง ผลิตภัณฑ์ สิ่งประดิษฐ์ บริการ กรรมวิธีที่เกี่ยวกับการผลิต การจัดโครงสร้าง
องค์กร ระบบบริหารจัดการ การบริหารการเงิน ธุรกิจ การตลาดหรือในการอ่ืนใด ทั้งนี้ ซึ่งเป็นสิ่งใหม่
หรือพัฒนาให้ดีขึ้นกว่าเดิมอย่างมีนัยส าคัญ และน าไปใช้ประโยชน์ได้ในวงกว้าง ทั้งในเชิงพาณิชย์และ
สาธารณะ 

แนวโน้ม (Trends) หมายถึง สารสนเทศที่เป็นตัวเลข ซึ่งแสดงให้เห็นทิศทางและอัตราการ
เปลี่ยนแปลงของผลลัพธ์ของสถาบัน หรือความคงเส้นคงวาของผลการด าเนินการในแต่ละช่วงเวลา 
แนวโน้มแสดงผลการด าเนินการของสถาบันตามล าดับเวลา โดยทั่วไปการแสดงแนวโน้มได้จะต้องมี
ข้อมูลในอดีตอย่างน้อยสามจุด (ไม่รวมค่าคาดการณ์) ทั้งนี้ในทางสถิติ อาจจ าเป็นต้องแสดงจ านวน
ข้อมูลมากกว่านี้เพ่ือยืนยันแนวโน้มระยะห่างระหว่างจุดข้อมูลที่แสดงแนวโน้มขึ้นกับรอบเวลาของ
กระบวนการที่น าเสนอ หากรอบเวลาสั้น ต้องมีการวัดถี่ขึ้น ในขณะที่รอบเวลาที่ยาวกว่า อาจต้องใช้
ช่วงเวลานาน จึงจะทราบแนวโน้มที่สื่อความหมายได้ชัดเจน 
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แนวปฏิบัติที่ดี หมายถึง วิธีปฏิบัติหรือขั้นตอนการปฏิบัติที่ท าให้มหาวิทยาลัยประสบความส าเร็จหรือ
สู่ความเป็นเลิศตามเป้าหมาย เป็นที่ยอมรับในวงวิชาการหรือวิชาชีพนั้นๆ มีหลักฐานของความส าเร็จ
ปรากฏชัดเจนโดยมีการสรุปวิธีปฏิบัติหรือขั้นตอนการปฏิบัติ ตลอดจนความรู้และประสบการณ์ 
บันทึกเป็นเอกสารเผยแพร่ให้หน่วยงานภายในหรือภายนอกสามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้ 

ประสบการณ์ด้านการท าวิจัย หมายถึง มีประสบการณ์ด้านการท าวิจัยเป็นผลส าเร็จมาแล้ว โดยมี
หลักฐานเป็นผลงานที่น าเสนอในที่ประชุมวิชาการที่มีรายงานการประชุม (Proceedings) ที่มี
กรรมการภายนอกมาร่วมกลั่นกรอง (Peer Review) หรือตีพิมพ์ในวารสารหรือสิ่งพิมพ์ทางวิชาการที่
มีกรรมการภายนอกมาร่วมกลั่นกรอง (Peer Review) หรือเป็นผลงานที่เป็นรูปเล่ม ซึ่งน าเสนอแหล่ง
ทุนวิจัยหรือน าเสนอผู้ว่าจ้างในการท าวิจัยนั้นๆ และเป็นผลงานที่แหล่งทุนวิจัยหรือผู้ว่าจ้างวิจัยได้
ตรวจรับงานเรียบร้อยแล้ว ซึ่งเป็นผลงานวิจัยที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพ่ือรับปริญญาของ
อาจารย์ประจ าหลักสูตร โดยให้รายงานผลงานวิจัยของอาจารย์ประจ าหลักสูตรทุกคนไว้ในเอกสาร
หลักสูตร ทั้งนี้การรายงานผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์ให้รายงานในลักษณะของการเขียนบรรณานุกรมหรือ
การเขียนเอกสารอ้างอิงทางวิชาการ กล่าวคือระบุชื่อเจ้าของผลงาน ชื่อผลงาน ปีที่พิมพ์ และแหล่ง
ตีพิมพ์เผยแพร่ผลงาน 

ผลงานที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติ หมายถึง บทความจากผลงานวิจัยหรือ
บทความวิชาการที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ (Journal) ที่มีชื่อปรากฏอยู่ในฐานข้อมูลศูนย์
ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย Thai – Journal Citation Index Centre (TCI) เฉพาะวารสารที่มีชื่ออยู่
ในกลุ่มท่ี 1 และกลุ่มที่ 2 หรือวารสารวิชาการระดับชาติตามประกาศของหน่วยงานต้นสังกัด 

ผลงานที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ หมายถึง บทความจากผลงานวิจัยหรือ
บทความวิชาการที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ (Journal) ที่ปรากฏในฐานข้อมูลสากล ได้แก่ 
ฐานข้อมูลระดับนานาชาติ ได้แก่ ERIC, MathSciNet, Pubmed, Scopus, Web of Science 
(เฉพาะในฐานข้อมูล SCIE, SSCI และ AHCI เท่านั้น), JSTOR และ Project Muse 

ผลงานสร้างสรรค์ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี หมายถึง ผลงานวิชาการที่เป็นการประดิษฐ์
คิดค้นเครื่องมือ เครื่องทุ่นแรง ผลงานการสร้างสรรค์ พืชหรือสัตว์พันธุ์ใหม่ๆ หรือจุลินทรีย์ที่มี
คุณสมบัติพิเศษส าหรับการใช้ประโยชน์เฉพาะด้าน วัคซีน ผลิตภัณฑ์หรือสิ่งประดิษฐ์อ่ืน  ๆ ที่เป็น
ประโยชน์ต่อเศรษฐกิจและสังคม ซึ่งพัฒนาขึ้นจากการประยุกต์ใช้องค์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี โดยวิธีวิทยาที่เป็นที่ยอมรับในสาขาวิชานั้น ๆ  
แผนกลยุทธ์ หมายถึง แผนระยะยาวของมหาวิทยาลัยโดยทั่วไปมักใช้เวลา 5 ปี เป็นแผนที่ก าหนดทิศ
ทางการพัฒนาของมหาวิทยาลัย แผนกลยุทธ์ประกอบไปด้วย วิสัยทั ศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ 
วัตถุประสงค์ ผลการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาสและภัยคุกคาม กลยุทธ์ต่างๆ ของมหาวิทยาลัย
ควรครอบคลุมทุกภารกิจของมหาวิทยาลัย ซึ่งต้องมีการก าหนดตัวบ่งชี้ความส าเร็จของแต่ละกลยุทธ์
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และค่า เป้ าหมายของตัวบ่ งชี้  เ พ่ือวัดระดับความส า เร็จของการด า เนินการตามกลยุทธ์  
โดยมหาวิทยาลัยน าแผนกลยุทธ์มาจัดท าแผนด าเนินงานหรือแผนปฏิบัติการประจ าปี 

แผนกลยุทธ์ทางการเงิน หมายถึง แผนระยะยาวที่ระบุที่มาและใช้ไปของทรัพยากรทางการเงินของ
มหาวิทยาลัยที่สามารถผลักดันแผนกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัยให้สามารถด าเนินการได้ แผนกลยุทธ์ทาง
การเงินจะสอดรับไปกับแผนกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยควรประเมินความต้องการ
ทรัพยากรที่ต้องจัดหาส าหรับการด าเนินงานตามกลยุทธ์แต่ละกลยุทธ์  และประเมินมูลค่าของ
ทรัพยากรออกมาเป็นเงินทุนที่ต้องการใช้ ซึ่งจะเป็นความต้องการเงินทุนในระยะยาวเท่ากับเวลาที่
มหาวิทยาลัยใช้ในการด าเนินการให้กลยุทธ์นั้นบังเกิดผล จากนั้นจึงจะก าหนดให้เห็นอย่างชัดเจนถึง
ที่มาของเงินทุนที่ต้องการใช้ว่าสามารถจัดหาได้จากแหล่งเงินทุนใด เช่น รายได้ค่าธรรมเนียม
การศึกษางบประมาณแผ่นดินหรือเงินอุดหนุนจากรัฐบาล เงินทุนสะสมของหน่วยงาน เงินบริจาคจาก
หน่วยงานภายนอกหรือศิษย์เก่า หรือมหาวิทยาลัยจะต้องมีการระดมทุนด้วยวิธีการอ่ืนๆ อีกเพ่ิมเติม 
เช่น การแปลงทรัพย์สินทางปัญญาเป็นมูลค่า รวมทั้งมีการวิเคราะห์ต้นทุนของการด าเนินงานด้วย 
เช่น ต้นทุนต่อหน่วยในการผลิตบัณฑิตในแต่ละหลักสูตร โดยที่ระยะเวลาของแผนกลยุทธ์ทางการเงิน
จะเท่ากับระยะเวลาของแผนกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัย 

แผนจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการกับการท างาน (Work-integrated Learning : WiL) หมายถึง 
แผนบริหารจัดการเพ่ือขับเคลื่อนให้หลักสูตร มีการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการกับการท างาน ดัง
รูปแบบต่อไปนี้ 

1. การก าหนดประสบการณ์ก่อนการศึกษา (Pre – Course Experience) 
2. การเรียนสลับการท างาน (Sandwich Course) 
3. สหกิจศึกษา (Co – Operative Education) 
4. การฝึกงานที่เน้นการเรียนรู้ หรือการติดตามพฤติกรรมการท างาน (Cognitive Apprenticeship or 

Job Shadowing) 
5. หลักสูตรร่วมมหาวิทยาลัยและอุตสาหกรรม (Joint Industry University Course) 
6. พนักงานฝึกหัดใหม่ หรือพนักงานฝึกงาน (Traineeship or Apprenticeship) 
7. การบรรจุให้ท างาน หรือการฝึกเฉพาะต าแหน่ง (Placement or Practicum) 
8. ปฏิบัติการภาคสนาม (Fieldwork) 
9. การฝึกปฏิบัติจริงภายหลังส าเร็จการเรียนทฤษฎี (Post – Couse Internship) 

แผนปฏิบัติการประจ าปี หมายถึง แผนระยะสั้นที่มีระยะเวลาในการด าเนินงานภายใน 1 ปี เป็นแผน
ที่ถ่ายทอดแผนกลยุทธ์ลงสู่ภาคปฏิบัติเพ่ือให้เกิดการด าเนินงานจริงตามกลยุทธ์ ประกอบด้วย 
โครงการหรือกิจกรรมต่างๆ ที่จะต้องด าเนินการในปีนั้นๆ เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายตามแผนกลยุทธ์ 
ตัวบ่งชี้ความส าเร็จของโครงการหรือกิจกรรมค่าเป้าหมายของตัวบ่งชี้เหล่านั้น รวมทั้งมีการระบุ
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ผู้รับผิดชอบหลักหรือหัวหน้าโครงการงบประมาณในการด าเนินการ รายละเอียดและทรัพยากรที่ต้อง
ใช้ในการด าเนินโครงการที่ชัดเจน 

แผนเสริมสร้างความสัมพันธ์กับชุมชน หมายถึง แผนบริการวิชาการที่เน้นการสร้างความสัมพันธ์กับ
ชุมชน เพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิตของชุมชนท้องถิ่น ตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพ่ือการ
พัฒนาท้องถิ่น ได้แก่ ด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม ด้านสิ่งแวดล้อม ด้านการศึกษา รวมถึงด้านอ่ืนๆ ที่
เกี่ยวข้อง 

พหุวิทยาการหรือสหวิทยาการ หลักสูตรพหุวิทยาการ 

พหุวิทยาการ (Multidisciplinary) หรือสหวิทยาการ (Interdisciplinary) หมายถึง 
การใช้องค์ความรู้หลายสาขาวิชา หลายศาสตร์ หรือหลายอนุศาสตร์ มาผสมผสานใช้ในการวิเคราะห์
และสังเคราะห์วิจัย และสังเคราะห์ขึ้นเป็นองค์ความรู้ใหม่และพัฒนาเป็นศาสตร์ใหม่ข้ึน 

หลักสูตรพหุวิทยาการ (Multidisciplinary) หมายถึง หลักสูตรที่น าเอาความรู้หลาย
ศาสตร์หรือหลายอนุศาสตร์เข้ามาใช้ในการเรียนการสอน เพ่ือประโยชน์ในการวิเคราะห์วิจัย 
จนกระท่ังผู้เรียนสามารถพัฒนาความรู้ องค์ความรู้เป็นศาสตร์ใหม่ขึ้นหรือเกิดอนุศาสตร์ใหม่ข้ึน 

พิชญพิจารณ์ (Peer review) หมายถึง การตรวจเยี่ยมโดยผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้ 
ความสามารถ และประสบการณ์ ซึ่ งสามารถให้ข้อสังเกตและข้อเสน อแนะเชิงพัฒนาแก่
สถาบันอุดมศึกษาในการพัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอนอย่างมีคุณภาพและสอดคล้องตาม
เกณฑ์มาตรฐานที่ก าหนด โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้ข้อเสนอแนะในเชิงพัฒนาแก่มหาวิทยาลัย 

ภูมิปัญญาท้องถิ่น หรือ ภูมิปัญญาชาวบ้าน หมายถึง ความรู้ของชาวบ้านในท้องถิ่น  
ซึ่งได้มาจากประสบการณ์ และความเฉลียวฉลาดของชาวบ้าน รวมทั้งความรู้ที่สั่งสมมาแต่บรรพบุรุษ 
สืบทอดจากคนรุ่นหนึ่งไปสู่คนอีกรุ่นหนึ่ง ระหว่างการสืบทอดมีการปรับ ประยุกต์และเปลี่ยนแปลง 
จนอาจเกิดเป็นความรู้ใหม่ตามสภาพการณ์ทางสังคม วัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อม 
 
ระบบและกลไก  

ระบบ หมายถึง ขั้นตอนการปฏิบัติงานที่มีการก าหนดอย่างชัดเจนว่าต้องท าอะไรบ้าง เพ่ือให้
ได้ผลออกมาตามที่ต้องการ ขั้นตอนการปฏิบัติงานจะต้องปรากฏให้ทราบโดยทั่วกันไม่ว่าจะอยู่ในรูป
ของเอกสารหรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์หรือโดยวิธีการอ่ืนๆ องค์ประกอบของระบบ ประกอบด้วย ปัจจัย
น าเข้า กระบวนการ ผลผลิต และข้อมูลป้อนกลับ ซึ่งมีความสัมพันธ์เชื่อมโยงกัน 

กลไก หมายถึง สิ่งที่ท าให้ระบบมีการขับเคลื่อนหรือด าเนินอยู่ได้ โดยมีการจัดสรรทรัพยากร 
มีการจัดองค์การ หน่วยงาน หรือกลุ่มบุคคลเป็นผู้ด าเนินงาน 

วัฒนธรรม หมายถึง รูปแบบของกิจกรรมที่มีความเด่นชัดและมีความส าคัญ วิถีการด าเนิน
ชีวิต วัฒนธรรม สามารถแสดงออกทางดนตรี วรรณกรรม จิตรกรรม ประติมากรรม การละครและ
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ภาพยนตร์ บางครั้งอาจว่าด้วยการบริโภค ความสัมพันธ์ทางสังคม แนวทางการปฏิบัติ  การหลอม
รวมอยู่ด้วยกัน 

ศิลปะ หมายถึง ความงาม คุณค่าของความงามคือการสร้างสรรค์ เป็นสุนทรียภาพ หรือการ
สร้างอารมณ์ต่าง ๆ โดยศิลปะจะรวมไปถึงงานในรูปแบบต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็น งานเขียน บทกวี  
การเต้นร า การแสดง ดนตรี งานประติมากรรม ภาพวาด – ภาพเขียน ที่นับเป็นศาสตร์ที่มีประวัติมา
อย่างยาวนาน ตั้งแต่มีมนุษย์เกิดขึ้น 

สมรรถนะและทักษะด้านดิจิทัล หมายถึง ทักษะในการน าเครื่องมือ อุปกรณ์ และเทคโนโลยี
ดิจิทัลที่มีอยู่ในปัจจุบัน อาทิ คอมพิวเตอร์ โทรศัพท์ แท็ปเล็ต โปรแกรมคอมพิวเตอร์ และสื่อออนไลน์
มาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการสื่อสารการปฏิบัติงาน และการท างานร่วมกัน หรือใช้เพ่ือพัฒนา
กระบวนการท างานให้มีความทันสมัย และมีประสิทธิภาพ ทักษะดังกล่าวครอบคลุมความสามารถ 
การส่งเสริมให้นักศึกษามีความสามารถส าหรับการเรียนรู้ดิจิทัล แบ่งออกเป็น 4 ส่วนได้แก่ ใช้ (Use) 
หมายถึง ความคล่องแคล่วทางเทคนิคที่จ าเป็นในการใช้คอมพิวเตอร์ อินเต อร์ เน็ต เข้าใจ 
(Understand) คือ ความสามารถที่จะเข้าใจบริบทที่เกี่ยวข้องกับการประเมินสื่อดิจิทัล สร้าง 
(Create) คือ ความสามารถในการสร้างเนื้อหาที่มีประสิทธิภาพการเข้าถึง (Access) คือ การเข้าถึง
เทคโนโลยีดิจิทัลได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

สาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน หมายถึง สาขาวิชาตามคุณวุฒิหรือต าแหน่งทางวิชาการที่สัมพันธ์กับ
ศาสตร์ที่เปิดสอน มิใช่สัมพันธ์กับรายวิชาที่เปิดสอนในหลักสูตร เช่น เป็นศาสตร์ในกลุ่มสาขาวิชา
เดียวกัน (Field of Education) ตาม ISCED 2013 (คณะกรรมการการอุดมศึกษาในการประชุมครั้ง
ที่ 12/2554 เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2554 หนังสือเวียนที่ ศธ 0506(2)/ว506 ลงวันที่ 22 ธันวาคม 
2561) 

หน่วยงานหรือองค์การระดับชาติ หมายถึง หน่วยงานภายนอกมหาวิทยาลัยระดับกรมหรือ
เทียบเท่าขึ้นไป (เช่น ระดับจังหวัด) หรือรัฐวิสาหกิจ หรือองค์การมหาชน หรือบริษัทมหาชนที่  
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ หรือองค์การกลางระดับชาติทั้งภาครัฐและ เอกชน (เช่น สภา
อุตสาหกรรม สภาหอการค้า สภาวิชาชีพ) 
หลักธรรมาภิบาล1 หมายถึง การปกครอง การบริหาร การจัดการ การควบคุม ดูแลกิจการต่าง ๆ ให้
เป็นไปในครรลองธรรม นอกจากนี้ ยังหมายถึงการบริหารการจัดการที่ดี ซึ่งสามารถน าไปใช้ได้ทั้ง
ภาครัฐและเอกชน ธรรมที่ใช้ในการบริหารงานนี้มีความหมายอย่างกว้างขวาง กล่าวคือ หาได้มี
ความหมายเพียงหลักธรรมทางศาสนาเท่านั้น แต่รวมถึงศีลธรรม คุณธรรม จริยธรรมและความ
ถูกต้องชอบธรรมทั้งปวง ซึ่งวิญญูชนพึงมีและพึงปฏิบัติ อาทิ ความโปร่งใสตรวจสอบได้ การปราศจาก
การแทรกแซงจากองค์การภายนอก เป็นต้น 

หลักธรรมาภิบาลของการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี (Good Governance) ที่เหมาะสมจะ
น ามาปรับใช้ในภาครัฐมี    10 องค์ประกอบ ดังนี้2 
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1) หลักประสิทธิผล (Effectiveness) คือ ผลการปฏิบัติราชการที่บรรลุวัตถุประสงค์และ
เป้าหมายของแผนการปฏิบัติราชการตามที่ได้รับงบประมาณมาด าเนินการ รวมถึงสามารถเทียบเคียง
กับส่วนราชการหรือหน่วยงานที่มีภารกิจคล้ายคลึงกันและมีผลการปฏิบัติงานในระดับชั้นน าของ
ประเทศ เพ่ือให้เกิดประโยชน์สุขต่อประชาชน โดยการปฏิบัติราชการจะต้องมียุทธศาสตร์และ
เป้าประสงค์ที่ชัดเจน มีกระบวนการปฏิบัติงานและระบบงานที่เป็นมาตรฐาน รวมถึงมีการติดตาม
ประเมินผลและพัฒนาปรับปรุงอย่างต่อเนื่องและเป็นระบบ 

2) หลักประสิทธิภาพ (Efficiency) คือ การบริหารราชการตามแนวทางการก ากับดูแลที่ดีที่มีการ
ออกแบบกระบวนการปฏิบัติงานโดยใช้เทคนิคและเครื่องมือการบริหารจัดการที่เหมาะสมให้องค์การ
สามารถใช้ทรัพยากรทั้งด้านต้นทุน แรงงานและระยะเวลาให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อการพัฒนาขีด
ความสามารถในการปฏิบัติราชการตามภารกิจเพ่ือตอบสนองความต้องการของประชาชนและผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม 

3) หลักการตอบสนอง (Responsiveness) คือ การให้บริการที่สามารถด าเนินการได้ภายใน
ระยะเวลาที่ก าหนด และสร้างความเชื่อมั่น ความไว้วางใจ รวมถึงตอบสนองความคาดหวังหรือความ
ต้องการของประชาชนผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่มีความหลากหลายและมีความแตกต่าง 

4) หลักภาระรับผิดชอบ (Accountability) คือ การแสดงความรับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่
และผลงานต่อเป้าหมายที่ก าหนดไว้ โดยความรับผิดชอบนั้นควรอยู่ในระดับที่สนองต่อความคาดหวัง
ของสาธารณะ รวมทั้งการแสดงถึงความส านึกในการรับผิดชอบต่อปัญหาสาธารณะ 

5) หลักความโปร่งใส (Transparency) คือ กระบวนการเปิดเผยอย่างตรงไปตรงมา ชี้แจงได้เมื่อ
มีข้อสงสัยและสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารอันไม่ต้องห้ามตามกฎหมายได้อย่างเสรี โดยประชาชน
สามารถรู้ทุกข้ันตอนในการด าเนินกิจกรรมหรือกระบวนการต่างๆ และสามารถตรวจสอบได้ 

6) หลักการมีส่วนร่วม (Participation) คือ กระบวนการที่ข้าราชการ ประชาชนและผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียทุกกลุ่มมีโอกาสได้เข้าร่วมในการรับรู้ เรียนรู้ ท าความเข้าใจ ร่วมแสดงทัศนะ ร่วมเสนอ
ปัญหาหรือประเด็นที่ส าคัญที่เกี่ยวข้อง ร่วมคิดแนวทาง ร่วมการแก้ไขปัญหา ร่วมในกระบวนการ
ตัดสินใจ และร่วมกระบวนการพัฒนาในฐานะหุ้นส่วนการพัฒนา 

7) หลักการกระจายอ านาจ (Decentralization) คือ การถ่ายโอนอ านาจการตัดสินใจ ทรัพยากร 
และภารกิจจากส่วนราชการส่วนกลางให้แก่หน่วยการปกครองอ่ืนๆ (ราชการบริหารส่วนท้องถิ่น) และ
ภาคประชาชนด าเนินการแทนโดยมีอิสระตามสมควร รวมถึงการมอบอ านาจและความรับผิดชอบใน
การตัดสินใจและการด าเนินการให้แก่บุคลากร โดยมุ่งเน้นการสร้าง 

 
1ดูเพิ่มเติม “คู่มือนโยบายการก ากับดูแลองค์การที่ดี” ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ส านักงาน 
ก.พ.ร.) 
2ดูเพิ่มเติม “คู่มือการจัดระดับการก ากับดูแลองค์การภาครัฐตามหลักธรรมาภิบาลของการบริหารกิจการบ้านเมืองที่
ดี (Good Governance Rating)” ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ส านักงาน ก.พ.ร.) 
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ความพึงพอใจในการให้บริการต่อผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย การปรับปรุงกระบวนการ และ
เพ่ิมผลิตภาพ เพ่ือผลการด าเนินงานที่ดีของส่วนราชการ 

8) หลักนิติธรรม (Rule of Law) คือ การใช้อ านาจของกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับในการ
บริหารราชการด้วยความเป็นธรรม ไม่เลือกปฏิบัติ และค านึงถึงสิทธิเสรีภาพของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

9) หลักความเสมอภาค (Equity) คือ การได้รับการปฏิบัติและได้รับบริการอย่างเท่าเทียมกันโดย
ไม่มีการแบ่งแยก ชายหรือหญิง ถิ่นก าเนิด เชื้อชาติ ภาษา เพศ อายุ ความพิการ สภาพทางกายหรือ
สุขภาพ สถานะของบุคคล ฐานะทางเศรษฐกิจและสังคม ความเชื่อทางศาสนา การศึกษา การ
ฝึกอบรม และอ่ืนๆ  

10) หลักมุ่งเน้นฉันทามติ (Consensus Oriented) คือ การหาข้อตกลงทั่วไปภายในกลุ่มผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสียที่เก่ียวข้อง ซึ่งเป็นข้อตกลงที่เกิดจากการใช้กระบวนการเพ่ือหาข้อคิดเห็นจากกลุ่มบุคคลที่
ได้รับประโยชน์และเสียประโยชน์ โดยเฉพาะกลุ่มที่ได้รับผลกระทบโดยตรง ซึ่งต้องไม่มีข้อคัดค้านที่
ยุติไม่ได้ในประเด็นที่ส าคัญ โดยฉันทามติไม่จ าเป็นต้องหมายความว่าเป็นความเห็นพ้องโดยเอกฉันท์ 

 แหล่งเรียนรู้ทางศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทย หมายถึง สถานที่หรือศูนย์รวมความรู้ 
บุคคล สิ่งมีชีวิตและไม่มีชีวิต ที่ให้เข้าไปศึกษาความรู้ ความเข้าใจ ด้านศิลปวัฒนธรรมและความเป็น
ไทย แหล่งเรียนรู้อาจจะอยู่ในห้องเรียนหรือนอกห้องเรียน 

 องค์ความรู้ หมายถึง ความรู้ที่เกิดขึ้นต่อเรื่องใดเรื่องหนึ่ง ซึ่งอาจเกิดขึ้นจากการถ่ายทอด
จากประสบการณ์หรือจากการวิเคราะห์และสังเคราะห์ข้อมูล โดยความรู้ที่เกิดขึ้นนั้นผู้รับสามารถ
น าไปใช้ได้โดยตรง หรือสามารถน ามาปรับใช้ได้ เพ่ือให้เหมาะกับสถานการณ์หรืองานที่กระท าอยู่ 
และสามารถน าไปใช้ในลักษณะต่าง ๆ ได ้

อาจารย์ หมายถึง คณาจารย์ ซึ่งจะมีต าแหน่งทางวิชาการที่ประกอบด้วย อาจารย์ ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ 

อาจารย์ประจ า หมายถึงบุคลากรในสถาบันอุดมศึกษาที่มีหน้าที่หลักทางด้านการสอนและการ
วิจัย และปฏิบัติหน้าที่เต็มเวลาตามภาระงานที่รับผิดชอบในหลักสูตรที่เปิดสอน (มิใช่เต็มเวลาตาม
เวลาท าการ) (ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง แนวทางการบริการเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
ระดับอุดมศึกษา พ.ศ.2548) 

ส าหรับอาจารย์ที่สถาบันจ้างเข้ามาเป็นอาจารย์ประจ าด้วยเงินรายได้  หน่วยงานจะต้องมี
สัญญาจ้างที่มีการระบุระยะเวลาการจ้างอย่างชัดเจนและไม่น้อยกว่า 9 เดือน ในสัญญาจ้างจะต้อง
ระบุหน้าที่ภาระงานให้ชัดเจน ไม่น้อยกว่าหน้าที่ของอาจารย์ประจ าตามที่ก าหนดตามประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง แนวทางการบริหารเกณฑม์าตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2548 

การนับจ านวนอาจารย์ประจ าและนักวิจัย ให้นับระยะเวลาการท างานส าหรับอาจารย์ที่บรรจุ
ใหม่ในปีที่ประเมิน ดังนี้ 
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9-12 เดือน    คิดเป็น 1 คน 
6 เดือนข้ึนไปแต่ไม่ถึง 9 เดือน  คิดเป็น 0.5 คน 
น้อยกว่า 6 เดือน   ไม่สามารถน ามานับได้ 

อาจารย์ประจ าหลักสูตร หมายถึง อาจารย์ประจ าเต็มเวลาที่มีภาระหน้าที่ในการบริหาร
หลักสูตรและจัดการเรียนการสอน โดยวางแผน ติดตาม ทบทวนการด าเนินงานหลักสูตร และปฏิบัติ
ประจ าหลักสูตรนั้นตลอดระยะเวลาที่จัดการศึกษาตามหลักสูตรนั้น มีคุณวุฒิตรงหรือสัมพันธ์กับ
สาขาวิชาที่เปิดสอนไม่น้อยกว่า 5 คน และทุกคนเป็นอาจารย์ประจ าเกินกว่า 1 หลักสูตรในเวลา
เดียวกันไม่ได้ ยกเว้นอาจารย์ประจ าหลักสูตรระดับปริญญาโทและปริญญาเอกในสาขาเดียวกันได้ 
หรือเป็นอาจารย์ประจ าหลักสูตรในหลักสูตรพหุวิทยาการได้อีก 1 หลักสูตร โดยต้องเป็นหลักสูตรที่
ตรงหรือสัมพันธ์กับหลักสูตรที่ได้ประจ าอยู่แล้ว (คณะกรรมการการอุดมศึกษาในการประชุมครั้งที่ 
2/2549 วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2549) ทั้งนี้ กรณีบัณฑิตศึกษาอนุโลมให้เป็นอาจารย์ประจ าหลักสูตรได้
มากที่สุดเพียง 2 หลักสูตรเท่านั้น 

หากมีการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตร ขอให้เสนอโดยด าเนินการเช่นเดียวกับการ
น าเสนอหลักสูตรปรับปรุงเล็กน้อย โดยน าเสนอต่อสภาสถาบันเพ่ือพิจารณาอนุมัติหรือให้ความ
เห็นชอบ และเสนอให้ส านักงานปลัดกระทรวงฯ รับทราบตามแบบฟอร์มที่ก าหนด ภายใน 30 วัน 

ทั้งนี้ อาจารย์ประจ าหลักสูตรที่มีคุณวุฒิในสาขาที่ตรงหรือสัมพันธ์กับสาขาวิชาที่เปิดสอนให้
พิจารณาว่า 

- คุณวุฒิตรงหรือสัมพันธ์กับสาขาของหลักสูตรนั้นหรือไม่ ตามการแบ่งสาขาวิชาของ 
ISCED2013 (UNESCO)  

- กรณีมีต าแหน่งวิชาการให้พิจารณาจากผลงานทางวิชาการและประสบการณ์การท างาน
วิจัยด้วย 

 
นิยามตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร ฉบับ พ.ศ. 2558 

อาจารย์ประจ า  หมายถึ ง  บุคคลที่ ด ารงต าแหน่ งอาจารย์  ผู้ ช่ วยศาสตราจารย์  
รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ในสถาบันอุดมศึกษาที่เปิดสอนหลักสูตรนั้น ที่มีหน้าที่รับผิดชอบ
ตามพันธกิจของการอุดมศึกษาและปฏิบัติหน้าที่เต็มเวลา 

อาจารย์ประจ าหลักสูตร หมายถึง อาจารย์ประจ าที่มีคุณวุฒิตรงหรือสัมพันธ์กับสาขาวิชา
ของหลักสูตรที่เปิดสอน ซึ่งมีหน้าที่สอนและค้นคว้าวิจัยในสาขาวิชาดังกล่าว ทั้งนี้ สามารถเป็น
อาจารย์ประจ าหลักสูตรหลายหลักสูตรได้ในเวลาเดียวกัน แต่ต้องเป็นหลักสูตรที่อาจารย์ผู้นั้นมีคุณวุฒิ
ตรงหรือสัมพันธ์กับสาขาวิชาของหลักสูตร 

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร หมายถึง อาจารย์ประจ าหลักสูตรที่มีภาระหน้าที่ในการ
บริหารและพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอน ตั้งแต่การวางแผน การควบคุมคุณภาพ การติดตาม
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ประเมินผล และพัฒนาหลักสูตร อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรต้องอยู่ประจ าหลักสูตรนั้นตลอด
ระยะเวลาที่มีจัดการศึกษา โดยจะเป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรเกิน 1 หลักสูตรในเวลาเดียวกัน
ไม่ได้ ยกเว้น พหุวิทยาการ หรือสหวิทยการ ให้เป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรได้อีกหนึ่งหลักสูตร 
และเป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรสามารถซ้ าได้ไม่เกิน 2 คน  

อาจารย์พิเศษ หมายถึง ผู้สอนที่ไม่ใช่อาจารย์ประจ า 
 ทั้งนี้หากหลักสูตรใดใช้ค าพิจารณาตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เนื่องเกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตรระดับปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 นิยามอาจารย์ประจ าหลักสูตรในตัว
บ่งชี้การประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร จะหมายถึงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
ตามความหมายที่ปรากฏในประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับ
ปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 

อาเซียน 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 การประเมิน
ทักษะด้านการใช้ Digital Literacy โดยใช้มาตรฐานระดับสากลที่รองรับความรู้ความสามารถในการ
ใช้งานทักษะด้านฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ โปรแกรมส าเร็จรูป อินเทอร์เน็ต และการจัดการ ระบบ
โครงข่ายระดับพ้ืนฐาน 



 

บทที่ 4 
ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสตูร 

 

การผลิตบัณฑิตเพ่ือให้บัณฑิตมีคุณลักษณะพึงประสงค์และเป็นบัณฑิตที่มีคุณภาพ  
การด าเนินงานและการบริหารงานระดับหลักสูตรถือว่าส าคัญที่สุด จึงควรมีระบบการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ซึ่งมีหลักการดังต่อไปนี้ 

1. การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร เป็นการประกันคุณภาพการจัด
การศึกษาว่าหลักสูตรได้ด าเนินการเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษาและเกณฑ์
มาตรฐานอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยให้พิจารณาองค์ประกอบที่ส าคัญ ได้แก่ การก ากับมาตรฐานบัณฑิต 
นักศึกษา อาจารย์ หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน และสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
เพ่ือให้สามารถผลิตบัณฑิตให้มีคุณภาพ 

2. ในการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ให้เชื่อมโยงกับตัวบ่งชี้การ
ด าเนินการตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 เพ่ือประโยชน์ในการ
เผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน ซึ่ง สกอ. ได้ก าหนดแนวทางการเผยแพร่หลักสูตรไว้ใน
ประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง แนวทางการปฏิบัติตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 

3. ตัวบ่งชี้การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร จะต้องรายงานข้อมูล
พ้ืนฐานในส่วนที่เกี่ยวข้องตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา และตัวบ่งชี้เชิงปริมาณใน
ส่วนที่เกี่ยวข้องกับคุณวุฒิ ต าแหน่งทางวิชาการ และผลงานทางวิชาการของอาจารย์ ส าหรับตัวบ่งชี้
เชิงคุณภาพที่เน้นกระบวนการ จะประเมินในลักษณะของพิชญพิจารณ์ (Peer Review) ซึ่งจะมี
รายละเอียดของค าถามที่จะเป็นแนวทางให้แก่ผู้ประเมินเพ่ือให้สามารถน าไปพิจารณาตามบริบทของ
สถาบันได้ และได้ก าหนดแนวทางในการให้คะแนนในแต่ละระดับส าหรับผู้ประเมินและผู้รับการ
ประเมินได้ใช้ในการพิจารณา  

4. สถาบันอุดมศึกษาสามารถจัดท าระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับ
หลักสูตร โดยมีการด าเนินงานได้ตามมาตรฐานเทียบเคียงกับมาตรฐานของ สกอ. ทั้งนี้ ทุกระบบต้อง
ได้รับการเห็นชอบจากคณะกรรมการการอุดมศึกษา (กกอ.) และให้มีการจัดส่งผลการประเมินพร้อม
ข้อมูลพ้ืนฐานให้กับ สกอ. เพ่ือเผยแพร่ต่อสาธารณะ ตัวอย่างการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 
ระดับหลักสูตร ที่เทียบเคียงได้ เช่น ผลการประเมินหลักสูตรของ AUN-QA ผลการประเมินหลักสูตร
วิชาชีพที่ได้รับการรับรองจากองค์การวิชาชีพระดับนานาชาติ เช่น AACSB (ส าหรับหลักสูตรทางด้าน
บริหารธุรกิจ) ABET (ส าหรับหลักสูตรทางด้านวิศวกรรมศาสตร์) และหลักสูตรที่ได้รับการตรวจ
ประเมินเป็นประจ าและผ่านการรับรองโดยสภาวิชาชีพ 
 5. ปีการศึกษา 2562 เป็นต้นไป มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ได้วางระบบให้หลักสูตร
สามารถเลือกใช้ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ไว้ 2 ระบบ ได้แก่  
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1) เกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ตามรูปแบบส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
(สกอ.เดิม) ก าหนดไว้เมื่อ พ.ศ.2557 และ 2) เกณฑ์การประมินคุณภาพการศึกษาภายใน ตามรูปแบบ
ของ AUN-QA โดยการเลือกระบบการประกันคุณภาพ การศึกษา ระดับหลักสูตรให้อยู่ในดุลพินิจของ
มหาวิทยาลัย ตามข้อเสนอของหลักสูตร     
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1) เกณฑ์การประมินคุณภาพการศึกษาภายใน ตามรูปแบบส านักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา (สกอ.เดิม ก าหนดไว้เมื่อ พ.ศ.2557) 
 

กรอบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตรตามมาตรฐาน สกอ. 
องค์ประกอบ 
ในการประกัน

คุณภาพหลักสูตร 
ตัวบ่งชี้ 

อธิบายกระบวนการหรือแสดง 
ผลการด าเนินงานในประเด็นที่เกี่ยวข้อง 

1. การก ากับมาตรฐาน 1.1 การบรหิารจดัการหลักสูตรตาม
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรที่
ก าหนดโดย 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 คุณภาพบัณฑิตตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ 

ผลประเมินคุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคณุวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ (โดยผู้ใช้บัณฑิต/ผู้มสี่วนได้ส่วนเสีย) 

2.2 การได้งานท าหรือผลงานวิจัยของ
ผู้ส าเร็จการศึกษา 

- ผลบณัฑิตปริญญาตรีที่ได้งานท าหรือประกอบอาชีพอิสระ  
- ผลงานของนักศึกษาปริญญาโท/เอกที่ตีพิมพ์หรือเผยแพร ่

3. นักศึกษา 3.1 การรับนักศึกษา  - การรับนักศึกษา 
- การเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา 

3.2 การส่งเสรมิและพัฒนานักศึกษา - การควบคุมการดูแลการให้ค าปรึกษาวิชาการและแนะแนวแก่
นักศึกษาในระดับปริญญาตร ี

- การควบคุมระบบการดูแลการให้ค าปรึกษาวิทยานิพนธ์ และการ
ค้นคว้าอิสระในระดับบัณฑติศึกษา 

- การพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและการเสริมสร้างทักษะการเรยีนรู้ใน
ศตวรรษที ่21 

3.3 ผลที่เกิดกับนักศึกษา - อัตราการคงอยู่ของนักศึกษา  
- อัตราการส าเร็จการศึกษา 
- ความพึงพอใจและผลการจดัการขอ้ร้องเรียนของนักศึกษา 

4. อาจารย ์
 

4.1 การบริหารและพัฒนาอาจารย์ - การรับและแต่งตั้งอาจารย์ประจ าหลักสตูร 
- การบริหารอาจารย ์
- การส่งเสริมและพัฒนาอาจารย ์

4.2 คุณภาพอาจารย ์ - ร้อยละอาจารย์ทีม่ีคุณวุฒิปริญญาเอก 
- ร้อยละอาจารย์ทีม่ีต าแหน่งทางวิชาการ 
- ผลงานทางวิชาการของอาจารย ์
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องค์ประกอบ 
ในการประกัน

คุณภาพหลักสูตร 
ตัวบ่งชี้ 

อธิบายกระบวนการหรือแสดง 
ผลการด าเนินงานในประเด็นที่เกี่ยวข้อง 

- จ านวนบทความของอาจารย์ประจ าหลักสูตรปริญญาเอกที่ได้รับการ
อ้างอิงในฐานข้อมูล TCI และ Scopus ต่อจ านวนอาจารย์ประจ า
หลักสตูร 

4.3 ผลที่เกิดกับอาจารย ์ - อัตราการคงอยู่ของอาจารย ์
- ความพึงพอใจของอาจารย์ 

5. หลักสูตร 
การเรยีนการสอน  
การประเมินผู้เรยีน 

5.1 สาระของรายวิชาในหลักสูตร - หลักคิดในการออกแบบหลักสูตร ข้อมูลที่ใช้ในการพัฒนาหลักสตูร
และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 

- การปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมัยตามความก้าวหน้าในศาสตร์สาขา
นั้นๆ 

- การพิจารณาอนุมัตหิัวข้อวิทยานิพนธ์และการค้นควา้อิสระในระดบั
บัณฑิตศึกษา 

5.2 การวางระบบผูส้อนและ
กระบวนการจดัการเรียนการสอน 

- การพิจารณาก าหนดผูส้อน 
- การก ากับ ติดตาม และตรวจสอบการจัดท า มคอ.3 และ มคอ.4 
- การแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และการค้นควา้อิสระใน

ระดับบณัฑติศึกษา 
- การก ากับกระบวนการเรียนการสอน 
- การจัดการเรยีนการสอนที่มีการฝกึปฏิบัติในระดับปรญิญาตรี 
- การบูรณาการพันธกิจต่างๆ กับการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรี 
- การช่วยเหลือ ก ากับ ตดิตามในการท าวิทยานิพนธ์และการค้นคว้า

อิสระ และการตีพิมพ์ผลงานในระดับบัณฑติศึกษา 
5.3 การประเมินผู้เรียน - การประเมินผลการเรยีนรู้ตามกรอบมาตรฐานคณุวุฒิ 

- การตรวจสอบการประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษา 
- การก ากับการประเมินการจดักระบวนการเรียนการสอนและการ

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

5.4 ผลการด าเนินงานหลักสูตรตาม
กร อบ ม า ต ร ฐ าน คุ ณ วุ ฒิ  ร ะ ดั บ 
อุดมศึกษาแห่งชาติ 

- ผลการด าเนินงานตามตัวบ่งช้ีตามกรอบมาตรฐานคณุวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาต ิ

6. สิ่งสนับสนุนการ
เรียนรู ้

6.1 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู ้ - ระบบการด าเนินงานของภาควิชา/คณะ/สถาบัน โดยมีส่วนร่วมของ
อาจารย์ประจ าหลักสตูรเพื่อให้มสีิง่สนับสนุนการเรียนรู้ 

- จ านวนสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ที่เพยีงพอและเหมาะสมต่อการจัดการ
เรียนการสอน 

- กระบวนการปรับปรุงตามผลการประเมินความพึงพอใจของ
นักศึกษาและอาจารย์ต่อสิ่งสนับสนุนการเรยีนรู้ 
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องค์ประกอบที่ 1  การก ากับมาตรฐาน 

คณะกรรมการการอุดมศึกษามีหน้าที่หลักส าคัญประการหนึ่งคือการพิจารณาเสนอนโยบาย 
แผนพัฒนา และมาตรฐานการอุดมศึกษาที่สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติและ
แผนการศึกษาแห่งชาติ โดยค านึงถึงความเป็นอิสระและความเป็นเลิศทางวิชาการของสถานศึกษา 
ระดับอุดมศึกษา โดยได้จัดท ามาตรฐานการอุดมศึกษาและเกณฑ์มาตรฐานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพ่ือ
ส่งเสริมให้สถาบันอุดมศึกษาได้พัฒนาด้านวิชาการและวิชาชีพ รวมทั้งการพัฒนาคุณภาพและ
ยกระดับมาตรฐานในการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาให้มีความทัดเทียมกัน และได้ประกาศใช้เกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตรระดับต่าง ๆ มาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งปัจจุบันได้มีประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง 
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับต่าง ๆ พ.ศ. 2548 และ พ.ศ. 2558 เพ่ือประโยชน์ในการรักษา
มาตรฐานวิชาการและวิชาชีพ เป็นส่วนหนึ่งของเกณฑ์การรับรองวิทยฐานะและมาตรฐานการศึกษา 
โดยสถาบันอุดมศึกษาที่เปิดด าเนินการหลักสูตรใหม่หรือหลักสูตรปรับปรุงล้วนใช้เกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตร พ.ศ. 2548 และ พ.ศ. 2558 เป็นหลักในการพัฒนาหลักสูตรและด าเนินการให้เป็นไปตาม
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรดังกล่าว 

ในการควบคุมก ากับมาตรฐาน จะพิจารณาจากการบริหารจัดการหลักสูตรทุกหลักสูตรให้
เป็นไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรที่ได้ประกาศใช้เมื่อ  
พ.ศ. 2548 และ พ.ศ. 2558 ตามที่ได้ประกาศใช้ในขณะนั้น เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรที่ได้ประกาศใช้
เมื่อ พ.ศ. 2548 และ พ.ศ. 2558 รวมทั้งกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 
ตลอดระยะเวลาที่มีการจัดการเรียนการสอนในหลักสูตรดังกล่าว โดยหลักสูตรที่เป็นไปตามเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตรที่ได้ประกาศใช้ตามเกณฑ์ 11 ข้อ ส าหรับหลักสูตรที่เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตรที่ได้ประกาศใช้เมื่อ พ.ศ. 2558 นั้น ในระดับปริญญาตรีจะพิจารณาตามเกณฑ์ 5 ข้อ และ
หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาจะพิจารณาตามเกณฑ์ดังกล่าว 10 ข้อ โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
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ตัวบ่งชี้ที่ 1.1 การบริหารจัดการหลักสูตรตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี และบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2548 
เกณฑ์การประเมิน ตรี โท เอก หมายเหตุ 

1. จ านวนอาจารย์ประจ า
หลักสูตร 

ไม่น้อยกว่า 5 คนและเป็น
อาจารย์ประจ าเกินกว่า 1 
หลักสูตรไม่ได้และประจ า
หลักสูตรตลอดระยะเวลาท่ี
จัดการศึกษาตามหลักสูตร
น้ัน 
 

ไม่น้อยกว่า 5 คนและเป็น
อาจารย์ประจ าเกินกว่า 1 
หลักสูตรไม่ได้ และประจ า
หลักสูตรตลอดระยะเวลาท่ี
จัดการศึกษาตามหลักสูตร
น้ัน 

ไม่ น้อยกว่า 5 คนและเป็นอาจารย์
ประจ าเกินกว่า 1 หลักสูตรไม่ได้ และ
ประจ าหลักสูตรตลอดระยะเวลาท่ีจัด
การศึกษาตามหลักสูตรนั้น 

บันทึกข้อความท่ี ศธ 0506(2)/ว 569 ลว.ลงวันท่ี 18 เม.ย. 
2549 ก าหนดว่า 

 อาจารย์ประจ าสามารถเป็นอาจารย์ประจ าหลักสูตรท่ี
เป็นหลักสูตรพหุวิทยาการ (Multidisciplinary) ได้อีก 1 หลักสูตร 
โดยต้องเป็นหลักสูตรท่ีตรงหรือสัมพันธ์กับหลักสูตรท่ีได้ประจ าอยู่
แล้ว 

 อาจารย์ประจ าหลักสูตรในระดับบัณฑิตศึกษา 
สามารถเป็นอาจารย์ประจ าหลักสูตรในระดับปริญญาเอกหรือ
ปริญญาโทในสาขาวิชาเดียวกันได้อีก 1 หลักสูตร 
บันทึกข้อความท่ี ศธ 0506(4)/ว254 ลงวันท่ี 11 มีค. 2557 
ก าหนดว่า 

 กรณีหลักสูตรปริญญาตรีท่ีมีแขนงวิชา/กลุ่มวิชาชีพ 
ก าหนดให้ต้องมีอาจารย์ประจ าหลักสูตรจ านวนไม่น้อยกว่า 3 
คน ให้ครบทุกแขนงวิชา/กลุ่มวิชาของหลักสูตร โดยมีคุณวุฒิ
ครอบคลุมแขนงวิชา/กลุ่มวิชาท่ีเปิดสอน 

2 .  คุณสมบั ติ ข อ งอ าจ า รย์
ประจ าหลักสูตร 

คุณวุ ฒิระดับปริญญาโท
หรือเทียบเท่า หรือด ารง
ต าแหน่งทางวิชาการไม่ต่ า
กว่าผู้ช่วยศาสตราจารย์ ใน
สาขาท่ีตรงหรือสัมพันธ์กับ
สาขาวิชาท่ีเปิดสอนอย่าง
น้อย 2 คน 

มี คุณสมบัติ เ ป็นอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรหรือ
อาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยา 
นิพนธ์หรืออาจารย์ผู้สอบ
วิทยานิพนธ์หรืออาจารย์
ผู้สอน 

มีคุณสมบัติเป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตรหรืออาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยา 
นิพนธ์หรืออาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์
หรืออาจารย์ผู้สอน 

 

3 .  คุณสมบั ติ ข อ งอ าจ า รย์  คุณวุฒิไม่ต่ ากว่าปริญญาเอก คุณวุ ฒิ ไม่ต่ าก ว่ าปริญญาเอกหรื อ  
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ผู้รับผิดชอบหลักสูตร หรือ เ ทียบเ ท่าหรื อด าร ง

ต าแหน่งรองศาสตราจารย์
ขึ้นไปในสาขาวิชาน้ันหรือ
ส า ข า วิ ช า ท่ี สั ม พั น ธ์ กั น
จ านวนอย่าน้อย 3 คน 

เ ที ย บ เ ท่ า ห รื อ ด า ร ง ต า แ ห น่ ง
ศาสตราจารย์ขึ้นไปในสาขาวิชาน้ันหรือ
สาขาวิชาท่ีสัมพันธ์กันจ านวนอย่างน้อย 
3 คน 

4. คุณสมบัติของอาจารย์ผู้สอน  1. อาจารย์ประจ าหรือ
ผู้ ท ร ง คุ ณ วุ ฒิ ภ า ย น อ ก
สถาบันมีคุณวุฒิปริญญาโท
หรื อ ด า ร ง ต า แ ห น่ ง ท า ง
วิช าการ ไม่ ต่ า ก ว่ าผู้ ช่ ว ย
ศาสตราจารย์ในสาขาวิชา
น้ันหรือสาขาวิชาท่ีสัมพันธ์
กันและ 
2. มีประสบการณ์ด้านการ
สอนและ 
3. มีประสบการณ์ในการท า
วิจั ย ท่ี ไม่ ใช่ ส่ วนหน่ึ งของ
การศึกษาเพื่อรับปริญญา 

1. อาจารย์ประจ าหรือผู้ทรงคุณวุฒิ
ภายนอกสถาบันมีคุณวุฒิปริญญาเอก
หรือด ารงต าแหน่งทางวิชาการไม่ต่ า
กว่ารองศาสตราจารย์ในสาขาวิชาน้ัน
หรือสาขาวิชาท่ีสัมพันธ์กันและ 
2. มีประสบการณ์ด้านการสอนและ 
3. มีประสบการณ์ในการท าวิจัยท่ีไม่ใช่
ส่วนหน่ึงของการศึกษาเพื่อรับปริญญา 

หลักสูตรปริญญาโทตามบันทึกข้อความท่ีศธ 0506(4)/ว867 ลง
วันท่ี 18 ก.ค. 2555 ก าหนดว่าให้อาจารย์ท่ีมีคุณวุฒิระดับ
ปริญญาเอกเป็นอาจารย์ผู้สอนในหลักสูตรระดับปริญญาโทได้
แม้จะยังไม่มีผลงานวิจัยหลังจากส าเร็จการศึกษาท้ังน้ีภายใน
ระยะเวลา 2 ปีนับจากวันท่ีเริ่มสอนจะต้องมีผลงานวิจัยจึงจะ
สามารถเป็นอาจารย์ผู้สอนในระดับปริญญาเอกและเป็นอาจารย์
ประจ าหลักสูตรอาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์และอาจารย์ผู้สอบ
วิทยานิพนธ์ในระดับปริญญาโทและปริญญาเอกได้ 

5. คุณสมบัติของอาจารย์ ท่ี
ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลักและ
อาจารย์ท่ีปรึกษาการค้นคว้า
อิสระ 

 1. เป็นอาจารย์ประจ าท่ีมี
คุณวุฒิปริญญาเอกหรือด ารง
ต าแหน่งทางวิชาการไม่ต่ า
กว่ารองศาสตราจารย์ ใน
สาขาวิชาน้ันหรือสาขาวิชาท่ี
สัมพันธ์กันและ 
2. มีประสบการณ์ในการท า

1. เป็นอาจารย์ประจ าท่ีมีคุณวุฒิ
ปริญญาเอกหรือด ารงต าแหน่งทาง
วิชาการไม่ต่ ากว่ารอศาสตราจารย์ 
ในสาขาวิชาน้ันหรือสาขา 
วิชาท่ีสัมพันธ์กันและ 
2. มีประสบการณ์ในการท าวิจัยท่ีไม่ใช่
ส่วนหน่ึงของการศึกษาเพื่อรับปริญญา 

- การพิจารณากรณีอาจารย์เกษียณอายุงานหรือลาออกจาก
ราชการดังน้ี 
 1) หลักสูตรสามารถจ้างอาจารย์ท่ี 
มีคุณสมบัติตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรซึ่งเกษียณอายุงานหรือ
ลาออกจากราชการกลับเข้ามาท างานแบบเต็มเวลาหรือบาง
เวลาได' 
โดยใช้ระบบการจ้างพนักงานมหาวิทยาลัยคือมีสัญญาจ้างท่ีให้
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วิจั ย ท่ี ไม่ ใช่ ส่ วนหน่ึงของ
การศึกษาเพื่อรับปริญญา 

ค่าตอบแทนเป็นรายเดือนและมีการก าหนดภาระงานไว้อย่าง
ชัดเจนอาจารย์ดังกล่าวสามารถปฏิบัติหน้าท่ีเป็นอาจารย์ประจ า
หลักสูตรอาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์หลักอาจารย์ท่ีปรึกษา
วิทยานิพนธ์ร่วมอาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์และอาจารย์ผู้สอนได้ 
 2) “อาจารย์เกษียณอายุงาน”สามารถปฏิบัติหน้าท่ี
อาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์หลักได้ต่อไปจนนักศึกษาส าเร็จ
การศึกษาหาก 
นักศึกษาได้รับอนุมัติโครงร่างวิทยานิพนธ์ก่อนการเกษียณอายุ 

6. คุณสมบัติอาจารย์ท่ีปรึกษา
วิทยานิพนธ์ร่วม   (ถ้ามี) 

 1. เป็นอาจารย์ประจ าหรือ 
ผู้ทรง คุณวุฒิภายนอกท่ีมี
คุณวุฒิปริญญาเอกหรือด ารง
ต าแหน่งทางวิชาการไม่ต่ า
กว่ารองศาสตราจารย์ 
ใ น ส า ข า วิ ช า น้ั น ห รื อ
สาขาวิชาท่ีสัมพันธ์กันและ 
2. มีประสบการณ์ในการท า
วิจั ย ท่ี ไม่ ใช่ ส่ วนหน่ึงของ
การศึกษาเพื่อรับปริญญา 

1. เป็นอาจารย์ประจ าหรือ 
ผู้ ท ร ง คุณ วุ ฒิภ าย นอ ก ท่ีมี คุณ วุ ฒิ
ปริญญาเอกหรือด ารงต าแหน่งทาง
วิชาการไม่ต่ ากว่ารอศาสตราจารย์ใน
สาขาวิชาน้ันหรือสาขาวิชาท่ีสัมพันธ์กัน
และ 
2. มีประสบการณ์ในการท าวิจัยท่ีไม่ใช่
ส่วนหน่ึงของการศึกษาเพื่อรับปริญญา 

แนวทางบริหารเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษาพ .ศ. 
2548 ข้อ 7.6 ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะหมายถึงบุคลากรท่ีมีความรู้
ความเชี่ยวชาญในสาขาวิชาท่ีเปิดสอนเป็นอย่างดีซ่ึงอาจเป็น
บุคลากรท่ีไม่อยู่ในสายวิชาการหรือเป็นผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก
สถาบันโดยไม่ต้องพิจารณาด้านคุณวุฒิและต าแหน่งทางวิชาการ
ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะท่ีจะเป็นอาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก
ต้องเป็นบุคลากรประจ าในสถาบันเท่าน้ันส่วนผู้ เชี่ยวชาญ
เฉพาะท่ีจะเป็นอาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วมอาจเป็น
บุคคลากรประจ าในสถาบันหรือผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกสถาบันท่ี
มีความรู้ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์สูงในสาขาวิชาน้ันๆ
เป็นท่ียอมรับในระดับหน่วยงานหรือระดับกระทรวงหรือวงการ
วิชาชีพด้านน้ันเทียบได้ไม่ต่ ากว่าระดับ 9 ขึ้นไปตามหลักเกณฑ์
และวิธีการท่ีส านักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนและ
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องก าหนดในกรณีหลักสูตรปริญญาเอกไม่มี
อาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วมอาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์
หรืออาจารย์ผู้สอนท่ีได้รับคุณวุฒิปริญญาเอกหรือไม่เป็นผู้ด ารง
ต าแหน่งทางวิชาการตั้งแต่รองศาสตราจารย์ขึ้นไปในสาขาวิชาท่ี
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เปิดสอนสถาบันอุดมศึกษาอาจแต่งตั้งผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน
แทนเป็นกรณีๆไปโดยความเห็นชอบของสภาสถาบันอุดมศึกษา
และต้องแจ้งคณะกรรมการการอุดมศึกษาให้รับทราบการแต่งตั้ง
น้ันด้วย 

7. คุณสมบัติของอาจารย์ผู้สอบ
วิทยานิพนธ ์

 1. อาจารย์ประจ าและ
ผู้ ท ร ง คุ ณ วุ ฒิ ภ า ย น อ ก
สถาบันท่ีมีคุณวุฒิปริญญา 
เอกหรือเทียบเท่าหรือด ารง
ต าแหน่งทางวิชาการไม่ต่ า
กว่ารองศาสตราจารย์ ใน
สาขาวิชาน้ันหรือสาขาวิชาท่ี
สัมพันธ์กันและ 
2. มีประสบการณ์ในการท า
วิจั ย ท่ี ไม่ ใช่ ส่ วนหน่ึงของ
การศึกษาเพื่อรับปริญญา 

1. อาจารย์ประจ าและผู้ทรงคุณวุฒิ
ภายนอกสถาบันท่ีมีคุณวุฒิปริญญา 
เอกหรือเทียบเท่าหรือด ารงต าแหน่ง
ทางวิชาการไม่ต่ ากว่ารอศาสตราจารย์
ในสาขาวิชาน้ันหรือสาขาวิชาท่ีสัมพันธ์
กันและ 
2. มีประสบการณ์ในการท าวิจัยท่ีไม่ใช่
ส่วนหน่ึงของการศึกษาเพื่อรับปริญญา 

 

8. การตีพิมพ์เผยแพร่ผลงาน
ของผู้ส าเร็จการศึกษา 

 (เฉพาะแผนก.  เท่าน้ัน) 
ต้องเป็นรายงานสืบเน่ืองฉบับ
เต็มในการประชุมทางวิชาการ
(proceedings) หรื อวารสาร
หรือสิ่งพิมพ์วิชาการซ่ึงอยู่ใน
รู ปแบบเอกสารหรื อ  สื่ อ
อิเลก็ทรอนิกส ์

วารสารหรือสิ่งพิมพ์วิชาการท่ีมีกรรมการ
ภายนอกมาร่วมกลั่นกรอง (peer review) 
ซ่ึ ง อ ยู่ ใ น รู ปแบบ เอกสารหรื อสื่ อ
อิเล็กทรอนิกส ์

วิทยานิพนธ์ซ่ึงเกี่ยวข้องกับสิ่งประดิษฐ์ การจดทะเบียนสิทธิบัตร
หรืออนุสิทธิบัตรสามารถทดแทนการตีพิมพ์ในวารสารหรือ
สิ่งพิมพ์ทาง 
วิชาการได้โดยพิจารณาจากปีท่ีได้รับสิทธิบัตร หรืออนุสิทธิบัตร 
ไม่ใช่ปีท่ีขอจด 

9. ภาระงานอาจารย์ท่ีปรึกษา
วิทยานิพนธ์และการค้นคว้า
อิสระในระดับบัณฑิตศึกษา 

 วิทยานิพนธ์ 
อาจารย์ 1 คน ต่อ นักศึกษา 
5 คน 

วิทยานิพนธ์ 
อาจารย์ 1 คน ต่อ นักศึกษา 5 คน 

- ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2548 ข้อ 10 ก าหนดว่า อาจารย์
ประจ า 1 คนให้เป็นอาจารย์ท่ีปรึกษาได้ไม่เกิน 5 คนหาก
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เกณฑ์การประเมิน ตรี โท เอก หมายเหตุ 
การค้นคว้าอิสระ 
อาจารย์ 1 คน ต่อ นักศึกษา 
15 คน หากเป็นท่ีปรึกษาท้ัง 
2 ประเภทให้เทียบสัดส่วน
นักศึกษาท่ีท าวิทยานิพนธ์ 1 
คนเทียบเท่ากับนักศึกษาท่ี
ค้นคว้าอิสระ 3 คน 

หลักสูตรใดมีอาจารย์ประจ าท่ีมี ศักยภาพพร้อมท่ีจะดูแล
นั ก ศึ ก ษ า ไ ด้ ม า ก ก ว่ า  5 ค น  ใ ห้ อ ยู่ ใ น ดุ ล ย พิ นิ จ ข อ ง
สถาบันอุดมศึกษาน้ัน แต่ท้ังน้ีต้องไม่เกิน 10 คน เพื่อสนับสนุน
นักวิจัยท่ีมีศักยภาพสูงท่ีมีความพร้อมทางด้านทุนวิจัยและ
เครื่องมือวิจัย รวมท้ังผู้ท่ีด าเนินโครงการวิจัยขนาดใหญ่อย่าง
ต่อเนื่อง ในการผลิตผลงาน 

10. อาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์
และการค้นคว้าอิสระในระดับ
บัณฑิตศึกษามีผลงานวิจัยอย่าง
ต่อเน่ืองและสม่ าเสมอ 

 ควรมีอย่างน้อย 1 เรื่องใน
รอบ 5 ปีโดยนับรวมปีท่ี
ประเมิน 

ควรมีอย่างน้อย 1 เรื่องในรอบ 5ปีโดย
นับรวมปีท่ีประเมิน 

เป็นเจตนารมณ์ที่ประสงค์ให้มีการพัฒนางานวิจัยอย่างสม่ าเสมอ 

11. การปรับปรุงหลักสูตรตาม
รอบระยะเวลาท่ีก าหนด 

ต้องไม่เกิน 5 ปี 
(จะต้องปรับปรุงให้เสร็จและ
อนุมัติ/ให้ความเห็นชอบโดย
สภามหาวิทยาลัย/สถาบัน 
เพื่อให้หลักสูตรใช้งานในปีท่ี 
6) หมายเหตุ ส าหรับหลักสูตร 
5 ปีประกาศใช้ในปีท่ี 7 หรือ
หลักสูตร 6 ปี ประกาศใช้ในปี
ท่ี 8) 

ต้องไม่เกิน 5 ป ี
(จะต้องปรับปรุงให้เสร็จและ
อนุมัติ/ให้ความเห็นชอบโดย
สภามหาวิทยาลัย/สถาบัน 
เพื่อให้หลักสูตรใช้งานในปีท่ี 
6) 

ต้องไม่เกิน 5 ปี 
(จะต้องปรับปรุงให้เสร็จและอนุมัติ/ให้
ความเห็นชอบโดยสภามหาวิทยาลัย/
สถาบัน เพื่อให้หลักสูตรใช้งานในปีท่ี 6) 

 

รวม เกณฑ์ 3 ข้อ เกณฑ์ 11 ข้อ เกณฑ์ 11 ข้อ  
 

เกณฑ์การประเมินดังกล่าวเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร พ.ศ.2548 และกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2552 หากมีการ
ประกาศใช้เกณฑ์มาตรฐานต่างๆที่เก่ียวข้องใหม่ เกณฑ์การประเมินตามตัวบ่งชี้นี้จะต้องเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานใหม่ฉบับที่ประกาศใช้ล่าสุด 
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ตัวบ่งชี้ท่ี 1.1 การบริหารการจัดการหลักสูตรตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี และบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 
1) หลักสูตรระดับปริญญาตรี 

เกณฑ์การประเมิน คุณลักษณะหลกัสูตร 
ประเภทวิชาการ ประเภทวิชาชีพ/ปฏิบัติการ 

1.  จ านวนอาจารย์ผู้ รั บผิดชอบ
หลักสูตร 

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

2. คุณสมบัติอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร 

- คุณวุฒิระดับปริญญาโทหรือเทียบเท่า หรือด ารงต าแหน่งทาง
วิชาการไม่ต่ ากว่าผู้ช่วยศาสตราจารย์ ในสาขาที่ตรงหรือสัมพันธ์
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 .  คุ ณ ส ม บั ติ อ า จ า ร ย์ ป ร ะ จ า
หลักสูตร 

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

4. คุณสมบัติอาจารย์ผู้สอน อาจารย์ประจ า 
- คุณวุฒิระดับปริญญาโทหรือเทียบเท่า หรือด ารงต าแหน่งทางวิชาการไม่ต่ ากว่าผู้ช่วยศาสตราจารย์ ในสาขาวิชานั้น หรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กันหรือ
สาขาวิชาของรายวิชาที่เปิดสอน 
- หากเป็นอาจารย์ผู้สอนก่อนเกณฑ์นี้ประกาศใช้ อนุโลมคุณวุฒิระดับปริญญาตรีได้ 
อาจารย์พิเศษ 
- คุณวุฒิระดับปริญญาโท หรือคุณวุฒิปริญญาตรีหรือเทียบเท่า และ 
- มีประสบการณ์ท างานท่ีเกี่ยวข้องกับวิชาที่สอนไม่น้อยกว่า 6 ปี 
- ทั้งนี้ มีชั่วโมงสอนไม่เกินร้อยละ 50 ของรายวิชา โดยมีอาจารย์ประจ าเป็นผู้รับผิดชอบรายวิชานั้น 
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เกณฑ์การประเมิน คุณลักษณะหลกัสูตร 
ประเภทวิชาการ ประเภทวิชาชีพ/ปฏิบัติการ 

10. การปรับปรุงหลักสูตรตามรอบ
ระยะเวลาที่ก าหนด 

- ต้องไม่เกิน 5 ปี ตามรอบระยะเวลาของหลักสูตร หรืออย่างน้อยทุก ๆ 5 ป ี

รวม เกณฑ์ 5 ข้อ เกณฑ์ 5 ข้อ 
 

 
2) หลักสูตรระดับปริญญาโทและเอก 

เกณฑ์การประเมิน หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา 
ปริญญาโท ปริญญาเอก 

1. จ านวนอาจารย์ผู้รับผิด 
ชอบหลักสูตร 

- ไม่น้อยกว่า 3 คน และ 
- เป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรเกินกว่า 1 หลักสูตร
ไม่ได้ และ 
- ประจ าหลักสูตรตลอดระยะเวลาที่จัดการศึกษาตาม
หลักสูตรนั้น 

 

2. คุณสมบัติอาจารย์ผู้รับผิด 
ชอบหลักสูตร 

- คุณวุฒิระดับปริญญาเอกหรือเทียบเท่า หรือขั้นต่ า
ปริญญาโทหรือเทียบเท่า 
ที่มีต าแหน่งรองศาสตราจารย์ขึ้นไป 
- มีผลงานทางวิชาการอย่างน้อย 3 รายการในรอบ 5 ปี
ย้อนหลังโดยอย่างน้อย 1 รายการต้องเป็นผลงานวิจัย 

- คุณวุฒิระดับปริญญาเอกหรือเทียบเท่า หรือขั้นต่ าปริญญาโท 
หรือเทียบเท่าท่ีมีต าแหน่งศาสตราจารย์ขึ้นไป 
- มีผลงานทางวิชาการอย่างน้อย 3 รายการในรอบ 5 ปีย้อนหลัง 
โดยอย่างน้อย 1 รายการต้องเป็นผลงานวิจัย 

3. คุณสมบัติอาจารย์ประจ า
หลักสูตร 

- คุณวุฒิขั้นต่ าปริญญาโทหรือเทียบเท่า 
- มีผลงานทางวิชาการอย่างน้อย 3 รายการในรอบ 5 ปี

- คุณวุฒิขั้นต่ าปริญญาเอกหรือเทียบเท่า หรือขั้นต่ าปริญญาโทหรือ
เทียบเท่าที่มีต าแหน่งรองศาสตราจารย์ขึ้นไป 
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เกณฑ์การประเมิน หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา 
ปริญญาโท ปริญญาเอก 

ย้อนหลังโดยอย่างน้อย 1 รายการต้องเป็นผลงานวิจัย - มีผลงานทางวิชาการอย่างน้อย 3 รายการในรอบ 5 ปีย้อนหลัง 
โดยอย่างน้อย 1 รายการต้องเป็นผลงานวิจัย 

4. คุณสมบัติอาจารย์ผู้สอน • อาจารย์ประจ า 
- คุณวุฒิระดับปริญญาโทหรือเทียบเท่า ในสาขาวิชานั้น 
หรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน หรือสาขาวิชาของรายวิชาที่
สอน 
- ต้องมีประสบการณ์ด้านการสอนและมีผลงานทาง
วิชาการ 
อย่างน้อย 1 รายการในรอบ 5 ปีย้อนหลัง 
 

• อาจารย์ประจ า 
- คุณวุฒิระดับปริญญาเอกหรือเทียบเท่า หรือขั้นต่ าปริญญาโทหรือ
เทียบเท่าที่มีต าแหน่งรองศาสตราจารย์ในสาขาวิชานั้นหรือสาขาวิชาที่
สัมพันธ์กัน หรือสาขาวิชาของรายวิชาที่สอน 
- ต้องมีประสบการณ์ด้านการสอนและมีผลงานทางวิชาการอย่างน้อย 
1 รายการในรอบ 5 ปีย้อนหลัง 

• อาจารย์พิเศษ 
- คุณวุฒิระดับปริญญาโทหรือเทียบเท่าในสาขาวิชานั้น 
หรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน หรือสาขาวิชาของรายวิชาที่
สอน 
- มีประสบการณ์ท างานที่เกี่ยวข้องกับวิชาที่สอนและมี
ผลงานทางวิชาการอย่างน้อย 1 รายการในรอบ 5 ปี
ย้อนหลัง 
- ทั้งนี้ มีชั่วโมงสอนไม่เกินร้อยละ 50 ของรายวิชา โดยมี
อาจารย์ประจ าเป็นผู้รับผิดชอบรายวิชานั้น 

• อาจารย์พิเศษ 
- คุณวุฒิระดับปริญญาเอกหรือเทียบเท่า หรือขั้นต่ าปริญญาโทหรือ
เทียบเท่า 
- มีประสบการณ์ท างานที่เกี่ยวข้องกับวิชาที่สอนและมีผลงานทาง
วิชาการอย่างน้อย 1 รายการในรอบ 5 ปีย้อนหลัง 
- ทั้งนี้ มีชั่วโมงสอนไม่เกินร้อยละ 50 ของรายวิชา โดยมีอาจารย์
ประจ าเป็นผู้รับผิดชอบรายวิชานั้น 
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เกณฑ์การประเมิน หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา 
ปริญญาโท ปริญญาเอก 

5. คุณสมบัติของอาจารย์ที่
ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลักและ
อาจารย์ที่ปรึกษาการค้าคว้า
อิสระ 

- เป็นอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า หรือขั้นต่ าปริญญาโทหรือเทียบเท่าและด ารงต าแหน่งทาง
วิชาการไม่ต่ ากว่ารองศาสตราจารย์ในสาขาวิชานั้น หรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน และ 
- มีผลงานทางวิชาการอย่างน้อย 3 รายการในรอบ 5 ปีย้อนหลังโดยอย่างน้อย 1 รายการต้องเป็นผลงานวิจัย 

6. คุณสมบัติของอาจารย์ที่
ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม (ถ้ามี) 

• อาจารย์ประจ า 
- คุณวุฒิระดับปริญญาเอกหรือเทียบเท่า หรือขั้นต่ าปริญญาโท หรือเทียบเท่าและด ารงต าแหน่งทางวิชาการไม่ต่ ากว่ารอง
ศาสตราจารย์ในสาขาวิชานั้น หรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน 
- มีผลงานทางวิชาการอย่างน้อย 3 รายการในรอบ 5 ปีย้อนหลัง โดยอย่างน้อย 1 รายการต้องเป็นผลงานวิจัย 
• ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก 
- คุณ วุฒิ ร ะดั บป ริ ญญา เ อกหรื อ
เทียบเท่า 
- มีผลงานทางวิชาการที่ ได้รับการ
ตีพิมพ์เผยแพร่ในระดับชาติ ซึ่งตรง
หรือสัมพันธ์กับหัวข้อวิทยานิพนธ์หรือ
การค้นคว้าอิสระไม่น้อยกว่า 10 เรื่อง 
 
- หากไม่มีคุณวุฒิหรือประสบการณ์
ตามที่ก าหนดจะต้องมีความรู้ความ
เชี่ยวชาญและประสบการณ์สูงเป็นที่

• ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก 
- คุณวุฒิระดับปริญญาเอกหรือเทียบเท่า 
- มีผลงานทางวิชาการที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในระดับนานาชาติซึ่งตรงหรือสัมพันธ์กับ
หัวข้อวิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระไม่น้อยกว่า 5 เรื่อง 
- หากไม่มีคุณวุฒิหรือประสบการณ์ตามที่ก าหนดจะต้องมีความรู้ความเชี่ยวชาญและ
ประสบการณ์สูงเป็นที่ยอมรับ ซึ่งตรงหรือสัมพันธ์กับหัวข้อวิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้า
อิสระโดยผ่านความเห็นชอบของสภาสถาบันและแจ้ง กกอ. ทราบ 
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เกณฑ์การประเมิน หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา 
ปริญญาโท ปริญญาเอก 

ยอมรับ ซึ่งตรงหรือสัมพันธ์กับหัวข้อ
วิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระ โดย
ผ่านความเห็นชอบของสภาสถาบัน
และแจ้ง กกอ. ทราบ 

7.  คุณสมบัติ ของอาจารย์
ผู้สอบวิทยานิพนธ์ 

• อาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์ 
ประกอบด้วย อาจารย์ประจ าหลักสูตร
และผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอกไม่น้อย
กว่า 3 คน ประธานผู้สอบวิทยานิพนธ์
ต้องไม่เป็นที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก
หรือที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม 

• อาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์ ประกอบด้วย อาจารย์ประจ าหลักสูตรและผู้ทรงคุณวุฒิจาก
ภายนอกไม่น้อยกว่า 5 คน ประธานผู้สอบวิทยานิพนธ์ต้องเป็นผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอก 

• อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
- คุณ วุฒิ ร ะดั บป ริ ญญา เ อกหรื อ
เทียบเท่า หรือขั้นต่ าปริญญาโทหรือ
เทียบเท่ าและด ารงต าแหน่ งทาง
วิชาการไม่ต่ ากว่ารองศาสตราจารย์ใน
สาขาวิชานั้น หรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์
กัน 
- มีผลงานทางวิชาการอย่างน้อย 3 
รายการในรอบ 5 ปีย้อนหลังโดยอย่าง

• อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
- คุณวุฒิระดับปริญญาเอกหรือเทียบเท่า หรือขั้นต่ าปริญญาโทหรือเทียบเท่าและด ารง
ต าแหน่งทางวิชาการไม่ต่ ากว่ารองศาสตราจารย์ในสาขาวิชานั้น หรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์
กัน 
- มีผลงานทางวิชาการอย่างน้อย 3 รายการในรอบ 5 ปีย้อนหลังโดยอย่างน้อย 1 รายการ
ต้องเป็นผลงานวิจัย 
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เกณฑ์การประเมิน หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา 
ปริญญาโท ปริญญาเอก 

น้อย 1 รายการต้องเป็นผลงานวิจัย 
• ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก 
- คุณวุฒิระดับปริญญาเอกหรือ
เทียบเท่า 
- มีผลงานทางวิชาการที่ได้รับการ
ตีพิมพ์เผยแพร่ในระดับชาติ ซึ่งตรง
หรือสัมพันธ์กับหัวข้อวิทยานิพนธ์หรือ
การค้นคว้าอิสระไม่น้อยกว่า 10 เรื่อง 
- หากไม่มีคุณวุฒิหรือประสบการณ์
ตามที่ก าหนดจะต้องมีความรู้ความ
เชี่ยวชาญและประสบการณ์สูง เป็นที่
ยอมรับ ซึ่งตรงหรือสัมพันธ์กับหัวข้อ
วิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระโดย
ผ่านความเห็นชอบของสภาสถาบัน
และแจ้ง กกอ. ทราบ 

• ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก 
- คุณวุฒิระดับปริญญาเอกหรือเทียบเท่า 
- มีผลงานทางวิชาการท่ีได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในระดับนานาชาติ ซึ่งตรงหรือสัมพันธ์กับ
หัวข้อวิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระไม่น้อยกว่า 5 เรื่อง 
- หากไม่มีคุณวุฒิหรือประสบการณ์ตามที่ก าหนดจะต้องมีความรู้ความเชี่ยวชาญและ
ประสบการณ์สูง เป็นที่ยอมรับ ซึ่งตรงหรือสัมพันธ์กับหัวข้อวิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้า
อิสระโดยผ่านความเห็นชอบของสภาสถาบันและแจ้ง กกอ. ทราบ 

8. การตีพิมพ์เผยแพร่ผลงาน
ของผู้ส าเร็จการศึกษา 

• แผน ก1 
- ต้องได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ใน
วารสารระดับชาติหรือนานาชาติที่มี
คุณภาพตามประกาศของ กกอ. 

• แบบ 1 
- ต้องได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติที่มีคุณภาพตาม
ประกาศของ กกอ. อย่างน้อย 2 เรื่อง 
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เกณฑ์การประเมิน หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา 
ปริญญาโท ปริญญาเอก 

• แผน ก2 
- ต้องได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ใน
วารสารระดับชาติหรือนานาชาติที่มี
คุณภาพตามประกาศของ กกอ. หรือ
น า เสนอต่อที่ประชุมวิ ชาการโดย
บทความที่น าเสนอได้รับการตีพิมพ์ใน
รายงานสืบเนื่องจากการประชุมทาง
วิชาการ (Proceeding) 

• แบบ 2 
- ต้องได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติที่มีคุณภาพตาม
ประกาศของ กกอ. 

• แผน ข 
- รายงานการค้นคว้าหรือส่วนหนึ่งของการค้นคว้าอิสระต้องได้รับการเผยแพร่ในลักษณะใดลักษณะหนึ่งที่สืบค้นได้ 

9. ภาระงานอาจารยืที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ์และการค้นคว้า
อิสระในระดับบัณฑิตศึกษา 

• วิทยานิพนธ์ - อาจารย์คุณวุฒิปริญญาเอก 1 คนต่อนักศึกษา 5 คน 
• การค้นคว้าอิสระ - อาจารย์คุณวุฒิปริญญาเอก 1 คนต่อนักศึกษา 15 คน 
- หากอาจารย์คุณวุฒิปริญญาเอกและมีต าแหน่งทางวิชาการ หรือปริญญาโทและมีต าแหน่งทางวิชาการระดับรองศาสตราจารย์ขึ้น
ไป 1 คนต่อนักศึกษา 10 คน 
- หากเป็นที่ปรึกษาทั้ง 2 ประเภทให้เทียบสัดส่วนนักศึกษาท่ีท าวิทยานิพนธ์ 1 คนเทียบเท่ากับนักศึกษาท่ีค้นคว้าอิสระ 3 คน 

10. การปรับปรุงหลักสูตรตาม
รอบระยะเวลาที่ก าหนด 

- ต้องไม่เกิน 5 ปี ตามรอบระยะเวลาของหลักสูตร หรืออย่างน้อยทุกๆ 5 ปี 

รวม เกณฑ์ 10 ข้อ เกณฑ์ 10 ข้อ 
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3) หลักสูตรระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต และประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง  
เกณฑ์การประเมิน หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา 

ประกาศนียบัตรบัณฑิต ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง 
1. จ านวนอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

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

- ไม่น้อยกว่า 5 คน และ 
- เป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรเกินกว่า 1 หลักสูตรไม่ได้ 
และ 
- ประจ าหลักสูตรตลอดระยะเวลาที่จัดการศึกษาตามหลักสูตร
นั้น 

2. คุณสมบัติอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

- คุณวุฒิระดับปริญญาเอกหรือเทียบเท่า หรือขั้นต่ าปริญญาโทหรือเทียบเท่า
ที่มีต าแหน่งรองศาสตราจารย์ขึ้นไป 
- มีผลงานทางวิชาการอย่างน้อย 3 รายการในรอบ 5 ปีย้อนหลังโดยอย่าง
น้อย 1 รายการต้องเป็นผลงานวิจัย 

- คุณวุฒิระดับปริญญาเอกหรือเทียบเท่า หรือขั้นต่ าปริญญา
โทหรือเทียบเท่าที่มีต าแหน่งศาสตราจารย์ขึ้นไป 
- มีผลงานทางวิชาการอย่างน้อย 3 รายการในรอบ 5 ปี
ย้อนหลังโดยอย่างน้อย 1 รายการต้องเป็นผลงานวิจัย 

3. คุณสมบัติอาจารย์
ประจ าหลักสูตร 

- คุณวุฒิขั้นต่ าปริญญาโทหรือเทียบเท่า 
- มีผลงานทางวิชาการอย่างน้อย 3 รายการในรอบ 5 ปีย้อนหลังโดยอย่าง
น้อย 1 รายการต้องเป็นผลงานวิจัย 

- คุณวุฒิขั้นต่ าปริญญาเอกหรือเทียบเท่า หรือขั้นต่ าปริญญา
โทหรือเทียบเท่าที่มีต าแหน่งรองศาสตราจารย์ขึ้นไป 
- มีผลงานทางวิชาการอย่างน้อย 3 รายการในรอบ 5 ปี
ย้อนหลังโดยอย่างน้อย 1 รายการต้องเป็นผลงานวิจัย 

4. คุณสมบัติอาจารย์
ผู้สอน 

• อาจารย์ประจ า 
- คุณวุฒิระดับปริญญาโทหรือเทียบเท่าในสาขาวิชานั้นหรือสาขาวิชาที่
สัมพันธ์กัน หรือสาขาวิชาของรายวิชาที่สอน 
- ต้องมีประสบการณ์ด้านการสอนและมีผลงานทางวิชาการอย่างน้อย1 
รายการในรอบ 5 ปีย้อนหลัง 

• อาจารย์ประจ า 
- คุณวุฒิระดับปริญญาเอกหรือเทียบเท่า หรือขั้นต่ าปริญญา
โทหรือเทียบเท่าที่มีต าแหน่งรองศาสตราจารย์ในสาขาวิชานั้น
หรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน หรือสาขาวิชาของรายวิชาที่สอน 
- ต้องมีประสบการณ์ด้านการสอนและมีผลงานทางวิชาการ
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อย่างน้อย1 รายการในรอบ 5 ปีย้อนหลัง 
• อาจารย์พิเศษ 
- คุณวุฒิระดับปริญญาโทหรือเทียบเท่าในสาขาวิชานั้นหรือสาขาวิชาที่
สัมพันธ์กัน หรือสาขาวิชาของรายวิชาที่สอน 
- มีประสบการณ์ท างานที่เก่ียวข้องกับวิชาที่สอนไม่น้อยกว่า 6 ปี 
- ทั้งนี้ มีชั่วโมงสอนไม่เกินร้อยละ 50 ของรายวิชา โดยมีอาจารย์ประจ าเป็น
ผู้รับผิดชอบรายวิชานั้น 

• อาจารย์พิเศษ 
- คุณวุฒิระดับปริญญาเอกหรือเทียบเท่า หรือขั้นต่ าปริญญา
โทหรือเทียบเท่า 
- มีประสบการณ์ท างานที่เกี่ยวข้องกับวิชาที่สอน ไม่น้อยกว่า 
4 ปี 
- ทั้งนี้ มีชั่วโมงสอนไม่เกินร้อยละ 50 ของรายวิชา โดยมี
อาจารย์ประจ าเป็นผู้รับผิดชอบรายวิชานั้น 

10. การปรับปรุง
หลั กสู ตรตามรอบ
ระยะเวลาทีก าหนด 

- ต้องไม่เกิน 5 ปี ตามรอบระยะเวลาของหลักสูตร หรืออย่างน้อยทุกๆ 5 ปี 

รวม เกณฑ์ 5 ข้อ เกณฑ์ 5 ข้อ 
 

เกณฑ์การประเมินดังกล่าวเป็นไปเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร พ.ศ.2558 และกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2552 
ผลการประเมินตัวบ่งชี้ที่ 1.1 ก าหนดไว้เป็น “ผ่าน” และ “ไม่ผ่าน” หากไม่ผ่านเกณฑ์ข้อใดข้อหนึ่ง ถือว่า หลักสูตรไม่ได้มาตรฐาน และผลเป็น  

“ไม่ผ่าน” (คะแนนเป็น ศูนย์) 
 

หลักฐานเอกสารที่ต้องการนอกเหนือจากเอกสารประกอบแต่ละรายตัวบ่งชี้ 
1) เอกสารหลักสูตรฉบับที่ สกอ. ประทับตรารับทราบ 
2) หนังสือน าที่ สกอ. แจ้งรับทราบหลักสูตร (ถ้ามี) 
3) กรณีหลักสูตรยังไม่ได้แจ้งการรับทราบ ให้มีหนังสือน าส่ง สกอ. หรือหนังสือส่งคืนจาก สกอ. และรายงานการประชุมสภาที่อนุมัติ/ให้ความ

เห็นชอบหลักสูตร 
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องค์ประกอบที่ 2  บัณฑิต 
 

พันธกิจที่ส าคัญที่สุดของสถาบันอุดมศึกษา คือ การผลิตบัณฑิต หรือการจัดกิจกรรมการ
เรียนการสอนให้ผู้เรียนมีความรู้ในวิชาการและวิชาชีพ มีคุณลักษณะตามหลักสูตรที่ก าหนด บัณฑิต
ระดับอุดมศึกษาจะต้องเป็นผู้มีความรู้ มีคุณธรรมจริยธรรม มีความสามารถในการเรียนรู้และพัฒนา
ตนเอง สามารถประยุกต์ใช้ความรู้เพ่ือการด ารงชีวิตในสังคมได้อย่างมีความสุขทั้งทางร่างกายและ
จิตใจ มีความส านึกและความรับผิดชอบในฐานะพลเมืองและพลโลก มีคุณลักษณะตามเอกลักษณ์
และอัตลักษณ์ของสถาบันอุดมศึกษาส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาในฐานะที่เป็นหน่วยงาน
ในการก ากับและส่งเสริมการด าเนินงานของสถาบันอุดมศึกษา ได้จัดท ามาตรฐานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับ
การผลิตบัณฑิต เช่น เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ เพ่ือ
มุ่งเน้นเป้าหมายการจัดการศึกษาที่ผลการเรียนรู้ของนักศึกษา ซึ่งเป็นการประกันคุณภาพบัณฑิตที่
ได้รับคุณวุฒิแต่ละคุณวุฒิและสื่อสารให้สังคม ชุมชน รวมทั้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่าง ๆ ได้เชื่อมั่นถึง
คุณภาพของบัณฑิตที่ผลิตออกมา เป็นไปตามที่ก าหนดไว้ในผลลัพธ์การเรียนรู้ในแต่ละหลักสูตร
คุณภาพบัณฑิตในแต่ละหลักสูตรจะสะท้อนไปที่คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐา นคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ โดยพิจารณาจากผลลัพธ์การเรียนรู้ การมีงานท า และคุณภาพผลงานวิจัย
ของนักศึกษาและผู้ส าเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาในปีการศึกษานั้น ๆ คุณภาพบัณฑิตจะ
พิจารณาได้จากตัวบ่งชี้ดังต่อไปนี้ 

 
ตัวบ่งชี้ที่  2.1 คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
ตัวบ่งชี้ที่  2.2 การได้งานท าหรือผลงานวิจัยของผู้ส าเร็จการศึกษา 
 - ร้อยละของบัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งานท าหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี 
 - ผลงานของนักศึกษาและผู้ส าเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโทที่ได้รับการ 

   ตีพิมพ์หรือเผยแพร ่
- ผลงานของนักศึกษาและผู้ส าเร็จการศึกษาในระดับปริญญาเอกที่ได้รับ

การตีพิมพ์หรือเผยแพร่ 
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ตัวบ่งช้ีที่ 2.1 คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
ชนิดของตัวบ่งช้ี ผลลัพธ์ 
 
ค าอธิบายตัวบ่งชี้ 

กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (Thai Qualifications Framework for 
Higher Education: TQF) ได้มีการก าหนดคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ตามที่หลักสูตรก าหนดไว้
ใน มคอ.2 ซึ่งครอบคลุมผลการเรียนรู้อย่างน้อย 5 ด้านคือ 1) ด้านคุณธรรมจริยธรรม 2) ด้านความรู้ 
3) ด้านทักษะทางปัญญา 4) ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ และ5) ด้าน
ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลขการสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ตัวบ่งชี้นี้จะเป็นการ
ประเมินคุณภาพบัณฑิตในมุมมองของผู้ใช้บัณฑิต 
 
เกณฑ์การประเมิน 

ใช้ค่าเฉลี่ยของคะแนนประเมินบัณฑิต (คะแนนเต็ม 5) 
สูตรการค านวณ 
 

คะแนนท่ีได้ = 
ผลรวมของค่าคะแนนท่ีได้จากการประเมินบัณฑติ 

จ านวนบัณฑติที่ไดร้ับการประเมินทั้งหมด 

 
ข้อมูลประกอบ 
 จ านวนบัณฑิตที่รับการประเมินจากผู้ใช้บัณฑิตจะต้องไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 ของจ านวน
บัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษา 
 
หมายเหตุ: 

- ในกรณีหลักสูตรปรับปรุงที่ยังไม่ครบรอบ สถาบันอุดมศึกษาต้องประเมินตัวบ่งชี้ 2.1 ด้วย 
แม้ว่าหลักสูตรนั้นจะยังไม่ครบรอบการปรับปรุงก็ตาม โดยน าผลการด าเนินงานของหลักสูตร
ในรอบท่ีผ่านมาใช้ประกอบการประเมิน 

- กรณีบัณฑิตท่ีมีอาชีพอิสระ ไม่ต้องเอามานับในการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต 
- ในกรณีบัณฑิตหลักสูตรนานาชาติ เป็นนักศึกษาต่างชาติประมาณ 90% การประเมินบัณฑิต

อาจไม่ถึงร้อยละ 20 เนื่องจากเดินทางกลับประเทศไปแล้ว สามารอนุโลมให้ใช้บัณฑิตที่เป็น
นักศึกษาชาวไทยเป็นฐานการในการคิด เช่น มีนักศึกษาต่างชาติ 90 คน มีนักศึกษาไทย 10 
คน ให้ประเมินโดยคิดจากนักศึกษาไทยจ านวน 10 คน เป็นฐานที่ 100%  
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ตัวบ่งชี้ท่ี 2.2 (ปริญญาตรี) ร้อยละของบัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งานท าหรือประกอบอาชีพอิสระ
ภายใน 1 ปี 

ชนิดของตัวบ่งช้ี  ผลลัพธ์ 
 
ค าอธิบายตัวบ่งชี้ 

บัณฑิตปริญญาตรีที่ส าเร็จการศึกษาในหลักสูตรภาคปกติ ภาคพิเศษ และภาคนอกเวลา  
ในสาขานั้น ๆ ที่ได้งานท าหรือมีกิจการของตนเองที่มีรายได้ประจ าภายในระยะเวลา 1 ปีนับจากวันที่
ส าเร็จการศึกษิ เมื่อเทียบกับบัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษาในปีการศึกษานั้น การนับการมีงานท านับกรณี
การท างานสุจริตทุกประเภทที่สามารถสร้างรายได้เข้ามาเป็นประจ าเพื่อเลี้ยงชีพตนเองได้ การค านวณ
ร้อยละของผู้มีงานท าของผู้ส าเร็จการศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนในภาคพิเศษหรือภาคนอกเวลา  
ให้ค านวณเฉพาะผู้ที่เปลี่ยนงานใหม่หลังส าเร็จการศึกษาเท่านั้น 
 
เกณฑ์การประเมิน 
โดยการแปลงค่าร้อยละของบัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งานท าหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ป ี
เป็นคะแนนระหว่าง 0 - 5 ก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 100 
 
สูตรการค านวณ 
1. ค านวณร้อยละของบัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งานท าหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี ตามสูตร 
 

จ านวนบัณฑติปริญญาตรีที่ได้งานท าหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี 
X 100 

จ านวนบัณฑติที่ตอบแบบส ารวจทัง้หมด 

 
การค านวณค่าร้อยละนี้ไม่น าบัณฑิตที่ศึกษาต่อ เกณฑ์ทหาร อุปสมบท และบัณฑิตที่มีงานท าแล้วแต่
ไม่ได้เปลี่ยนงาน มาพิจารณา 
 
2. แปลงค่าร้อยละที่ค านวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 
 

คะแนนท่ีได้ = 
ค่าร้อยละของบัณฑิตปริญญาตรีทีไ่ด้งานท าหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี 

X 5 
100 
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หมายเหตุ : 
- จ านวนบัณฑิตที่ตอบแบบส ารวจจะต้องไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 ของจ านวนบัณฑิตที่ส าเร็จ

การศึกษาในปีการศึกษาก่อนหน้าปีที่ท าการประเมิน เช่น ประเมิน ปีการศึกษา 2562 จะใช้
ข้อมูลบัณฑิตท่ีจบ ปีการศึกษา 2561 

- กรณีหลักสูตรใหม่ไม่ต้องประเมินตัวบ่งชี้ที่ 2.1 และ 2.2 เนื่องจากไม่มีผู้ส าเร็จการศึกษา 
ส าหรับหลักสูตรปรับปรุงที่มีนักศึกษาเรียนอยู่ ต้องประเมินตัวบ่งชี้ที่ 2.1 และ 2.2 ด้วย 
เนื่องจากมีผู้ส าเร็จการศึกษาแล้ว 
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ตัวบ่งชี้ท่ี 2.2 (ปริญญาโท) ผลงานของนักศึกษาและผู้ส าเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโทท่ี
ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่ 

ชนิดของตัวบ่งช้ี  ผลลัพธ์ 
 
ค าอธิบายตัวบ่งชี้ 

การศึกษาในระดับปริญญาโทจะต้องมีการค้นคว้า คิดอย่างเป็นระบบ วิจัยเพ่ือหาค าตอบที่มี
ความน่าเชื่อถือ ผู้ส าเร็จการศึกษาจะต้องประมวลความรู้เพ่ือจัดท าผลงานที่แสดงถึงความสามารถ  
ในการใช้ความรู้อย่างเป็นระบบและสามารถน าเผยแพร่ให้เป็นประโยชน์ต่อสาธารณะ ตัวบ่งชี้นี้จะเป็น
การประเมินคุณภาพของผลงานของผู้ส าเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโท 
 
เกณฑ์การประเมิน 

โดยการแปลงค่าร้อยละของผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานที่ตีพิมพ์เผยแพร่ต่อผู้ส าเร็จ
การศึกษาเป็นคะแนนระหว่าง 0 - 5 ก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 40 ขึ้นไป 
 
สูตรการค านวณ 
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 

 
หมายเหตุ : 

- การนับการตีพิมพ์ เผยแพร่ผลงานของนักศึกษาและผู้ ส า เร็ จการศึกษา นับ ณ วันที่ ได้ รับ 
การตีพิมพ์ผลงานในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติมิได้นับจากวันที่ได้รับการตอบรับ (Accepted) 

- นับปีปฏิทิน เช่น ประเมินปีการศึกษา 2562 จะนับผลงานที่ตีพิมพ์ ปี พ.ศ. 2562 (1 มกราคม – 31 
ธันวาคม 2562) 
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ก าหนดระดับคุณภาพผลงานทางวิชาการ ดังนี้ 

ค่าน้ าหนัก ระดับคุณภาพ 
0.10 - บทความฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในลกัษณะใดลักษณะหนึ่ง 

0.20 - บทความฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ 

0.40 - บทความฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ 
- ผลงานท่ีได้รับการจดอนุสิทธิบัตร 

0.60 - บทความที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมลู TCI กลุ่มที่ 2 

0.80 - บทความที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ไม่อยู่ในฐานข้อมูล ตามประกาศ ก.พ.อ. 
หรือตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 1 

1.00 - บทความที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ปรากฏในฐานข้อมูลระดับนานาชาติตาม
ประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษา ว่าด้วย หลักเกณฑ์การพิจารณา
วารสารทางวิชาการส าหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ. 2562 

- ผลงานท่ีได้รับการจดสิทธิบัตร 

การส่งบทความเพ่ือพิจารณาคัดเลือกให้น าเสนอในการประชุมวิชาการต้องส่งเป็นฉบับ
สมบูรณ์ (Full Paper) และเมื่อได้รับการตอบรับและตีพิมพ์แล้ว การตีพิมพ์ต้องตีพิมพ์เป็นฉบับ
สมบูรณ์ ซึ่งสามารถอยู่ในรูปแบบเอกสาร หรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้ 
 

ก าหนดระดับคุณภาพงานสร้างสรรค์ดังนี้ 
ค่าน้ าหนัก ระดับคุณภาพ 

0.20 งานสร้างสรรค์ที่มีการเผยแพรสู่่สาธารณะในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง หรือผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส ์
online 

0.40 งานสร้างสรรค์ทีไ่ด้รับการเผยแพรใ่นระดับสถาบัน 
0.60 งานสร้างสรรค์ทีไ่ด้รับการเผยแพรใ่นระดับชาติ 
0.80 งานสร้างสรรค์ทีไ่ด้รับการเผยแพรใ่นระดับความร่วมมือระหว่างประเทศ 
1.00 งานสร้างสรรค์ทีไ่ด้รับการเผยแพรใ่นระดับภมูิภาคอาเซียน/นานาชาติ 

ผลงานสร้างสรรค์ทุกชิ้นต้องผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการที่มีองค์ประกอบไม่น้อยกว่า 
3 คน โดยมีบุคคลภายนอกสถาบันร่วมพิจารณาด้วย 

 
หมายเหตุ : 

1. ผลงานวิจัยที่มีช่ือนักศึกษาและอาจารย์ร่วมกันและนับในตัวบ่งช้ีนี้แล้ว สามารถน าไปนับในตัวบ่งช้ี
ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ 

2.ผลงานของนักศึกษาและผู้ ส า เร็ จการศึกษาให้นับผลงานทุก ช้ินที่มีการตีพิมพ์ เผยแพร่ ใน 
ปีการประเมินนั้นๆ (ปี พ.ศ.) 

3. ในกรณีที่ไม่มีผู้ส าเร็จการศึกษาไม่พิจารณาตัวบ่งช้ีนี้ 
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ตัวบ่งช้ีที่ 2.2 (ปริญญาเอก) ผลงานของนักศึกษาและผู้ส าเร็จการศึกษาในระดับปริญญาเอกที่
ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่ 

ชนิดของตัวบ่งช้ี ผลลัพธ์ 
 
ค าอธิบายตัวบ่งชี้ 

การศึกษาในระดับปริญญาเอกเป็นการศึกษาในระดับสูงจะต้องมีการค้นคว้า คิดอย่างเป็น
ระบบ วิจัยเพ่ือหาประเด็นความรู้ใหม่ที่มีความน่าเชื่อถือ เป็นประโยชน์ ผู้ส าเร็จการศึกษาจะต้อง
ประมวลความรู้เพ่ือจัดท าผลงานที่แสดงถึงความสามารถในการใช้ความรู้อย่างเป็นระบบและสามารถ
น าเผยแพร่ให้เป็นประโยชน์ต่อสาธารณะ ตัวบ่งชี้นี้จะเป็นการประเมินคุณภาพของผลงานของผู้ส าเร็จ
การศึกษาในระดับปริญญาเอก 
 
เกณฑ์การประเมิน 

โดยการแปลงค่าร้อยละของผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานที่ตีพิมพ์เผยแพร่ต่อผู้ส าเร็จ
การศึกษา เป็นคะแนนระหว่าง 0 - 5 ก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 80 ขึ้นไป 
 
สูตรการค านวณ 
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 

 
 
หมายเหตุ : 

- การนับการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานของนักศึกษาและผูส้ าเร็จการศึกษา นับ ณ วันท่ีได้รับการตีพิมพ์ผลงาน
ในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติมิได้นับจากวันที่ได้รับการตอบรับ (Accepted) 

- นับปีปฏิทิน เช่น ประเมินปีการศึกษา 2562 จะนับผลงานที่ตีพิมพ์ ปี พ.ศ. 2562 (1 มกราคม – 31 
ธันวาคม 2562) 
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ก าหนดระดับคุณภาพผลงานทางวิชาการ ดังนี้ 

ค่าน้ าหนัก ระดับคุณภาพ 
0.20 - บทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ 

0.40 - บทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ 
- ผลงานท่ีได้รับการจดอนุสิทธิบัตร 

0.60 - บทความวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารวชิาการที่ปรากฏในฐานข้อมลู TCI กลุ่มที่ 2 

0.80 - บทความวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ ไม่อยู่ในฐานข้อมูล ตามประกาศ 
ก.พ.อ. หรือตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 1 

1.00 - บทความวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ปรากฏในฐานข้อมูลระดับนานาชาติ
ตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษา ว่าด้วย หลักเกณฑ์การ
พิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ. 2562 

- ผลงานท่ีได้รับการจดสิทธิบัตร 

การส่งบทความเพ่ือพิจารณาคัดเลือกให้น าเสนอในการประชุมวิชาการต้องส่งเป็นฉบับ
สมบูรณ์ (Full Paper) และเมื่อได้รับการตอบรับและตีพิมพ์แล้ว การตีพิมพ์ต้องตีพิมพ์เป็นฉบับ
สมบูรณ์ซึ่งสามารถอยู่ในรูปแบบเอกสาร หรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้ 
 
ก าหนดระดับคุณภาพงานสร้างสรรค์ ดังนี้ 

ค่าน้ าหนัก ระดับคุณภาพ 
0.20 งานสร้างสรรค์ที่มีการเผยแพร่สู่สาธารณะในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง หรือผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 

online 
0.40 งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับสถาบัน 
0.60 งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับชาติ 
0.80 งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับความร่วมมือระหว่างประเทศ 
1.00 งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับภูมิภาคอาเซียน/นานาชาติ 

ผลงานสร้างสรรค์ทุกชิ้นต้องผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการที่มีองค์ประกอบไม่น้อยกว่า 
3 คน  โดยมีบุคคลภายนอกสถาบันร่วมพิจารณาด้วย 

 
หมายเหตุ :  

1. ผลงานวิจัยที่มีช่ือนักศึกษาและอาจารย์ร่วมกันและนับในตัวบ่งช้ีนี้แล้ว สามารถน าไปนับในตัวบ่งช้ี
ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ 

2. ผลงานของนักศึกษาและผู้ส า เร็จการศึกษาให้นับผลงานทุก ช้ินที่มีการตีพิมพ์ เผยแพร่ ใน  
ปีการประเมินนั้นๆ 

3. ในกรณีที่ไม่มีผู้ส าเร็จการศึกษาไม่พิจารณาตัวบ่งช้ีนี้ 
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องค์ประกอบที่ 3  นักศึกษา 

 

ความส าเร็จของการจัดการศึกษาขึ้นอยู่กับปัจจัยส าคัญปัจจัยหนึ่ง คือ นักศึกษา ระบบ
ประกันคุณภาพนักศึกษา ต้องให้ความส าคัญกับการรับหรือคัดเลือกนักศึกษาเข้าศึกษาในหลักสูตร  
ซึ่งต้องเป็นระบบที่สามารถคัดเลือกนักศึกษาที่มีคุณสมบัติและความพร้อมในการเรียนในหลักสูตรจน
ส าเร็จการศึกษา และการส่งเสริมพัฒนานักศึกษาให้มีความพร้อมทางการเรียน และมีกิจกรรมการ
พัฒนาในรูปแบบต่างๆ เพ่ือให้นักศึกษามีความรู้ความสามารถตามหลักสูตร มีทักษะการเรียนรู้ใน
ศตวรรษท่ี 21 และส าหรับหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษามีทักษะการวิจัยที่สามารถสร้างองค์ความรู้ได้ 

ทักษะที่จ าเป็นส าหรับการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ประกอบด้วย 4 กลุ่มหลัก ได้แก่ (1) กลุ่ม
วิชาหลัก (Core Subjects) (2) กลุ่มทักษะชีวิตและอาชีพ (Life and Career Skills) (3) กลุ่มทักษะ
การเรียนรู้และนวัตกรรม (Learning and Innovation Skills) และ (4) กลุ่มทักษะสารสนเทศ  
สื่อและเทคโนโลยี (Information, Media, and Technology Skills) 

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

(Critical Thinking and Problem Solving) (2) นวัตกรรมและการสร้างสรรค์ (Creativity and 
Innovation) (3) การสื่อสารและความร่วมมือกัน (Communication and Collaboration) 

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

3) กลุ่มทักษะชีวิตและอาชีพ (Life and Career Skills) ประกอบด้วยความสามารถในการ
ปรับตัวและยืดหยุ่น (Flexibility and Adaptability) ความคิดริเริ่มและการเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง 
(Initiative and Self-Direction) ปฏิสัมพันธ์ทางสังคมและข้ามวัฒนธรรม (Social and Cross-
Cultural Interaction) ความรับผิดชอบและความสามารถผลิตผลงาน (Accountability and 
Productivity) ความเป็นผู้น าและรับผิดชอบต่อสังคม (Leadership and Social Responsibility) 

 
การประกันคุณภาพหลักสูตรในองค์ประกอบด้านนักศึกษา เริ่มด าเนินการตั้งแต่ระบบการรับ

นักศึกษา การส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา และผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นกับนักศึกษาภายใต้กระบวนการ
ด าเนินการดังกล่าว จะพิจารณาได้จากตัวบ่งชี้ดังต่อไปนี้ 

ตัวบ่งชี้ที่  3.1 การรับนักศึกษา 
ตัวบ่งชี้ที่  3.2 การส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา 
ตัวบ่งชี้ที่  3.3 ผลที่เกิดกับนักศึกษา 
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ตัวบ่งชี้ท่ี 3.1  การรับนักศึกษา 
ชนิดของตัวบ่งช้ี กระบวนการ 
 
ค าอธิบายตัวบ่งช้ี 

คุณสมบัติของนักศึกษาที่รับเข้าศึกษาในหลักสูตรเป็นปัจจัยพ้ืนฐานของความส าเร็จ แต่ละ
หลักสูตรจะมีแนวคิดปรัชญาในการออกแบบหลักสูตร ซึ่งจ าเป็นต้องมีการก าหนดคุณสมบัติของ
นักศึกษาที่สอดคล้องกับลักษณะธรรมชาติของหลักสูตร การก าหนดเกณฑ์ที่ใช้ในการคัดเลือกต้องมี
ความโปร่งใส ชัดเจน และสอดคล้องกับคุณสมบัติของนักศึกษาที่ก าหนดในหลักสูตร มีเครื่องมือที่ใช้
ในการคัดเลือก ข้อมูล หรือวิธีการคัดนักศึกษาให้ได้นักศึกษาที่มีความพร้อมทางปัญญา สุขภาพกาย
และจิต ความมุ่งมั่นที่จะเรียน และมีเวลาเรียนเพียงพอ เพ่ือให้สามารถส าเร็จการศึกษาได้ตาม
ระยะเวลาที่หลักสูตรก าหนด 

ในการรายงานการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้นี้ ให้อธิบายกระบวนการหรือแสดงผลการ
ด าเนินงานอย่างน้อยให้ครอบคลุมประเด็นต่อไปนี้ 

- การรับนักศึกษา 
- การเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา 
ในการประเมินเพื่อให้ทราบว่าอยู่ในระดับคะแนนใด ให้พิจารณาในภาพรวมของผลการ

ด าเนินงานทั้งหมด ที่ท าให้ได้นักศึกษาที่มีความพร้อมที่จะเรียนในหลักสูตร 
เกณฑ์การประเมิน 
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 
 มีการประเมินกระบวนการ 
 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 

 

หมายเหตุ : ตัวบ่งช้ีนี้ หมายถึง การด าเนินการแก่นักศึกษาแรกเข้าของหลักสูตร 
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ตัวบ่งชี้ท่ี 3.2 การส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา 
ชนิดของตัวบ่งช้ี กระบวนการ 

ค าอธิบายตัวบ่งชี้ 
ในช่วงปีแรกของการศึกษา ต้องมีกลไกในการพัฒนาความรู้พ้ืนฐานหรือการเตรียมความ

พร้อมทางการเรียนแก่นักศึกษา เพ่ือให้มีความสามารถในการเรียนรู้ระดับอุดมศึกษาได้อย่างมี
ความสุข อัตราการลาออกกลางคันน้อย ในระหว่างการศึกษามีการจัดกิจกรรมการพัฒนาความรู้
ความสามารถในรูปแบบต่างๆ ทั้งกิจกรรมในห้องเรียนและนอกห้องเรียน  มีกิจกรรมเสริมสร้างความ
เป็นพลเมืองดีที่มีจิตส านึกสาธารณะ มีการวางระบบการดูแลให้ค าปรึกษาจากอาจารย์ที่ปรึกษา
วิชาการ (ระดับปริญญาตรี โท เอก) ระบบการป้องกันหรือการบริหารจัดการความเสี่ยงของนักศึกษา 
เพ่ือให้สามารถส าเร็จการศึกษาได้ตามระยะเวลาที่หลักสูตรก าหนด รวมทั้งการส่งเสริมการเผยแพร่
ผลงานวิชาการของนักศึกษา การสร้างโอกาสการเรียนรู้ที่ส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและ
ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 ให้ได้มาตรฐานสากล 

ในการรายงานการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้นี้ ให้อธิบายกระบวนการหรือแสดงผลการ
ด าเนินงานอย่างน้อยให้ครอบคลุมประเด็นต่อไปนี้ 

- การควบคุมการดูแลการให้ค าปรึกษาวิชาการและแนะแนวแก่นักศึกษาปริญญาตรี 
- การควบคุมการดูแลการให้ค าปรึกษาวิทยานิพนธ์ แก่บัณฑิตศึกษา 
- การพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 
ในการประเมินเพื่อให้ทราบว่าอยู่ในระดับคะแนนใด ให้พิจารณาในภาพรวมของผล 

การด าเนินงานทั้งหมด ที่ท าให้นักศึกษาเรียนอย่างมีความสุขและมีทักษะที่จ าเป็นต่อการประกอบ
อาชีพในอนาคต 
 

เกณฑ์การประเมิน 
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 
 มีการประเมินกระบวนการ 
 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 

หมายเหตุ: ตัวบ่งช้ีนี้ครอบคลุมนักศึกษาทุกช้ันปี 
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ตัวบ่งชี้ท่ี 3.3  ผลที่เกิดกับนักศึกษา 

ชนิดของตัวบ่งช้ี ผลลัพธ์ 
 
ค าอธิบายตัวบ่งชี้ 

ผลการประกันคุณภาพควรท าให้นักศึกษามีความพร้อมทางการเรียน มีอัตราการคงอยู่ของ
นักศึกษาในหลักสูตรสูง อัตราการส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตรสูง นักศึกษามีความพึงพอใจต่อ
หลักสูตร และผลการจัดการข้อร้องเรียนของนักศึกษา 

ในการรายงานการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้นี้ ให้อธิบายกระบวนการหรือแสดงผลการ
ด าเนินงานในประเด็นต่อไปนี้ 

- การคงอยู่ 
- การส าเร็จการศึกษา 
- ความพึงพอใจและผลการจัดการข้อร้องเรียนของนักศึกษา 

 
หมายเหตุ : 

1. การประเมินความพึงพอใจของนักศึกษา เป็นการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาต่อกระบวนการที่
ด าเนินให้กับนักศึกษาตามกิจกรรมในตัวบ่งช้ี 3.1 และ 3.2 

2. การคิดอัตราร้อยละของจ านวนนักศึกษาที่ยังคงอยู่ของแต่ละรุ่น อัตราการคงอยู่ของนักศึกษา คิดจาก
นักศึกษาท่ีเข้าในแต่ละรุ่น ลบด้วยนักศึกษาที่ออกทุกกรณีนับถึงสิ้นปีการศึกษาที่ประเมิน ยกเว้น การเสียชีวิต การ
ย้ายสถานที่ท างานของนักศึกษา ในระดับบัณฑิตศึกษาโดยคิดเป็นร้อยของจ านวนที่รับเข้าในแต่ละรุ่นที่มีบัณฑิต
ส าเร็จการศึกษาแล้ว 

3. แสดงข้อมูลนักศึกษาอย่างน้อย 3 รุ่น ย้อนหลัง โดยนับจากปีการศึกษาที่ประเมิน 
4. กรณีมีนักศึกษาเทียบโอนหรือต่อเนื่อง ต้องแยกตาราง 

 
ตัวอย่างการค านวณหลักสูตร 4 ปี 

ปีการศึกษา 
จ านวนรับเขา้ 
 

จ านวนส าเร็จการศึกษาตามหลักสตูร  จ านวนที่ลาออกและคัดชื่อออก
สะสมจนถึงสิ้นปีการศึกษา 2562 

 
2560 2561 2562 

2557  X    
2558   X   
2559    X  

 

  อัตราการส าเร็จการศึกษา  =



     

  อัตราการคงอยู่= 
 - 
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เกณฑ์การประเมิน 
0 1 2 3 4 5 

 ไม่มีการ
รายงานผล
การ
ด าเนินงาน 

 มีการรายงาน
ผลการ
ด าเนินงานใน
บางเรื่อง 

 มีการรายงาน
ผลการ
ด าเนินงาน
ครบทุกเรื่อง
ตามค าอธิบาย
ในตัวบ่งช้ี 

 มีการรายงานผล
การด าเนินงาน
ครบทุกเรื่องตาม
ค าอธิบายในตัว
บ่งช้ี 

 มีแนวโน้มผลการ
ด าเนินงานท่ีดีขึ้น
ในบางเรื่อง 

 มีการรายงานผล
การด าเนินงานครบ
ทุกเรื่องตาม
ค าอธิบายในตัว
บ่งช้ี 

 มีแนวโน้มผลการ
ด าเนินงานท่ีดีขึ้น
ในทุกเรื่อง 

 มีการรายงานผลการ
ด าเนินงานครบทุก
เรื่องตามค าอธิบาย
ในตัวบ่งช้ี 

 มีแนวโน้มผลการ
ด าเนินงานท่ีดีขึ้นใน
ทุกเรื่อง 

 มีผลการด าเนินงานท่ี
โดดเด่น เทียบเคียง
กับหลักสตูรนั้นใน
สถาบันกลุ่มเดียวกัน
โดยมีหลักฐานเชิง
ประจักษ์ยืนยัน และ
กรรมการผูต้รวจ
ประเมินสามารถให้
เหตุผลอธิบายว่าเป็น
ผลการด าเนินงานท่ี
โดดเด่นอย่างแท้จริง 
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องค์ประกอบที่ 4  อาจารย์ 
 

อาจารย์เป็นปัจจัยป้อนที่ส าคัญของการผลิตบัณฑิต ผู้เกี่ยวข้องต้องมีการออกแบบระบบ
ประกันการบริหารและพัฒนาอาจารย์ เพ่ือให้ได้อาจารย์ที่มีคุณภาพเหมาะสม มีคุณสมบัติสอดคล้อง
กับสภาพบริบท ปรัชญา วิสัยทัศน์ของสถาบัน และของหลักสูตร และมีการส่งเสริมให้อาจารย์มีความ
รักในองค์กรและการปฏิบัติงานตามวิชาชีพ ผู้บริหารต้องมีการก าหนดนโยบาย แผนระยะยาว และ
กิจกรรมการด าเนินงาน ตลอดจนการก ากับดูแล และการพัฒนาคุณภาพอาจารย์ การวางระบบ
ประกันคุณภาพอาจารย์ เป็นการด าเนินงานเพ่ือให้ได้อาจารย์ที่มีคุณสมบัติทั้งเชิงปริมาณและ 
เชิงคุณภาพที่ เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรที่ก าหนดโดยส านักงานคณะกรรมการ 
การอุดมศึกษา และมีพัฒนาการเพ่ิมยิ่งขึ้นด้วยการวางแผนและการลงทุนงบประมาณและทรัพยากร
เพ่ือให้อัตราก าลังอาจารย์มีจ านวนเหมาะสมกับจ านวนนักศึกษาท่ีรับเข้าในหลักสูตร มีจ านวนอาจารย์
ที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญทางสาขาวิชาของหลักสูตร และมีประสบการณ์ที่เหมาะสมกับการผลิต
บัณฑิต อันสะท้อนจากวุฒิการศึกษา ต าแหน่งทางวิชาการ และความก้าวหน้าในการผลิตผลงานทาง
วิชาการอย่างต่อเนื่อง 

 
องค์ประกอบด้านอาจารย์ เริ่มด าเนินการตั้งแต่การบริหารและพัฒนาอาจารย์ คุณภาพ

อาจารย์และผลที่เกิดกับอาจารย์ จะพิจารณาได้จากตัวบ่งชี้ดังต่อไปนี้ 
ตัวบ่งชี้ที่  4.1 การบริหารและพัฒนาอาจารย์ 
ตัวบ่งชี้ที่  4.2 คุณภาพอาจารย์ 
ตัวบ่งชี้ที่  4.3 ผลที่เกิดกับอาจารย์ 
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ตัวบ่งชี้ท่ี 4.1 การบริหารและพัฒนาอาจารย์ 
ชนิดของตัวบ่งช้ี กระบวนการ 
 
ค าอธิบายตัวบ่งช้ี 

การบริหารและพัฒนาอาจารย์ เริ่มต้นตั้งแต่ระบบการรับอาจารย์ใหม่ ต้องก าหนดเกณฑ์
คุณสมบัติอาจารย์ที่สอดคล้องกับสภาพบริบท ปรัชญา วิสัยทัศน์ของสถาบัน และของหลักสูตร มี
กลไกการคัดเลือกอาจารย์ที่เหมาะสม โปร่งใส นอกจากนี้ต้องมีระบบการบริหารอาจารย์ โดยการ
ก าหนดนโยบาย แผนระยะยาว เพื่อให้ได้อาจารย์ที่มีคุณสมบัติทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพที่เป็นไป
ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรที่ก าหนดโดยส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา และระบบการ
ส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ มีการวางแผนและการลงทุนงบประมาณและทรัพยากรและกิจกรรมการ
ด าเนินงาน ตลอดจนการก ากับดูแล และการพัฒนาคุณภาพอาจารย์ 

 
ในการรายงานการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้นี้ ให้อธิบายกระบวนการหรือแสดงผลการ

ด าเนินงานอย่างน้อยให้ครอบคลุมประเด็นต่อไปนี้ 
-  ระบบการรับและแต่งตั้งอาจารย์ประจ าหลักสูตร (หลักสูตรตามเกณฑ์ พ.ศ 2548) 
-  ระบบการบริหารอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร (หลักสูตรตามเกณฑ์ พ.ศ 2548) 
-  ระบบการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ 
 
   : ศักยภาพด้านการสอนด้านการสอน/วิจัย บริการวิชาการ 
   : ความสนใจใฝ่รู้ พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 
   : การได้รับโอกาสในการเรียนรู้และสนับสนุนการท างาน 
ในการประเมินเพื่อให้ทราบว่าอยู่ในระดับคะแนนใด ให้พิจารณาในภาพรวมของผลการ

ด าเนินงานทั้งหมดที่ท าให้หลักสูตรมีอาจารย์ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมทั้งในด้านวุฒิการศึกษาและ
ต าแหน่งทางวิชาการเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรอย่างต่อเนื่อง และมีการส่งเสริมให้มีการ
เพิ่มพูนความรู้ความสามารถของอาจารย์เพื่อสร้างความเข้มแข็งทางวิชาการของหลักสูตร 
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เกณฑ์การประเมิน 
0 1 2 3 4 5 

 ไม่มรีะบบ 
 ไม่มีกลไก 
 ไม่มีแนวคดิ

ในการก ากับ
ติดตามและ
ปรับปรุง 

 ไม่มีข้อมลู
หลักฐาน 

 มีระบบ มี
กลไก 

 ไม่มีการน า
ระบบ กลไก
ไปสู่การ
ปฏิบัติ/
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 กลไก

ไปสู่การปฏิบตัิ/
ด าเนินงาน 

 มีการประเมิน
กระบวนการ 

 มีการปรับปรุง/
พัฒนากระบวนการ
จากผลการประเมิน 

 มีผลจากการปรับปรุง
เห็นชัดเจนเป็น
รูปธรรม 

 มีระบบ มีกลไก 
 มีการน าระบบกลไก

ไปสู่การปฏิบตัิ/
ด าเนินงาน 

 มีการประเมิน
กระบวนการ 

 มีการปรับปรุง/พัฒนา
กระบวนการจากผล
การประเมิน 

 มีผลจากการปรับปรุง
เห็นชัดเจนเป็น
รูปธรรม 

 มีแนวทางปฏิบัติที่ดี 
โดยมีหลักฐานเชิง
ประจักษ์ยืนยัน และ
กรรมการผูต้รวจ
ประเมินสามารถให้
เหตุผลอธิบายการเป็น
แนวปฏิบัติที่ดไีด้
ชัดเจน 
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ตัวบ่งช้ีที่ 4.2 คุณภาพอาจารย์ 
ชนิดของตัวบ่งช้ี ปัจจัยน าเข้า 
 
ค าอธิบายตัวบ่งชี้ 

การส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ต้องท าให้อาจารย์ในหลักสูตรมีคุณสมบัติที่เหมาะสมและ
เพียงพอ โดยท าให้อาจารย์มีความรู้ ความเชี่ยวชาญทางสาขาวิชาที่เปิดให้บริการ และมีประสบการณ์
ที่เหมาะสมกับการผลิตบัณฑิต อันสะท้อนจากวุฒิการศึกษา ต าแหน่งทางวิชาการ และความก้าวหน้า
ในการผลิตผลงานทางวิชาการอย่างต่อเนื่อง 

ประเด็นในการพิจารณาตัวบ่งชี้นี้จะประกอบด้วย 
-  ร้อยละของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก 
-  ร้อยละของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ 
-  ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
-  จ านวนบทความของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรปริญญาเอกที่ได้รับการอ้างอิงใน

ฐานข้อมูล TCI และ Scopus ต่อจ านวนอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
ร้อยละของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก 

การศึกษาระดับอุดมศึกษาถือเป็นการศึกษาระดับสูงสุดที่ต้องการบุคลากรที่มีความรู้
ความสามารถและความลุ่มลึกทางวิชาการ เพ่ือปฏิบัติพันธกิจส าคัญของสถาบันในการผลิตบัณฑิต 
ศึกษาวิจัยเพ่ือการติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการและการพัฒนาองค์ความรู้ ดังนั้นหลักสูตรจึงควร
มีอาจารย์ที่มีระดับคุณวุฒิทางการศึกษาที่ตรงหรือสัมพันธ์กับหลักสูตรที่เปิดสอนในสัดส่วนที่
เหมาะสมกับ พันธกิจหรือจุดเน้นของหลักสูตรนั้นๆ 
 
เกณฑ์การประเมิน 
   โดยการแปลงค่าร้อยละของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกเป็นคะแนน
ระหว่าง 0-5 

หลักสูตรระดับปริญญาตรี 
ค่าร้อยละของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก 
ที่ก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 =ร้อยละ 20 ขึ้นไป 
หลักสูตรระดับปริญญาโท 
ค่าร้อยละของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก 
ที่ก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 =ร้อยละ 60 ขึ้นไป 
หลักสูตรระดับปริญญาเอก 
ค่าร้อยละของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก 
ที่ก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 =ร้อยละ 100 
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สูตรการค านวณ 
1. ค านวณค่าร้อยละของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรที่มีวุฒิปริญญาเอก ตามสูตร 
 

จ านวนอาจารยผ์ู้รับผิดชอบหลักสตูรที่มีคณุวุฒิปรญิญาเอก 
X 100 

จ านวนอาจารยผ์ู้รับผิดชอบหลักสตูรทั้งหมด 

 
2. แปลงค่าร้อยละท่ีค านวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 
 

คะแนนท่ีได้  = 
ร้อยละของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก 

X 5 ร้อยละของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกที่ก าหนดให้เป็นคะแนน
เต็ม 5  

 
หมายเหตุ : 

คุณวุฒิปริญญาเอก พิจารณาจากระดับคุณวุฒิที่ได้รับหรือเทียบเท่าตามหลักเกณฑ์การพิจารณาคุณวุฒิ
ของกระทรวงศึกษาธิการกรณีที่มีการปรับวุฒิการศึกษาให้มีหลักฐานการส าเร็จการศึกษาภายในรอบปีการศึกษานั้น 
ทั้งนี้อาจใช้คุณวุฒิอื่นเทียบเท่าคุณวุฒิปริญญาเอกได้ส าหรับกรณีที่บางสาขาวิชาชีพมีคุณวุฒิอื่นที่เหมาะสมกว่าทั้งนี้
ต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

 
ร้อยละของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ 

สถาบันอุดมศึกษาถือเป็นขุมปัญญาของประเทศ และมีความรับผิดชอบที่จะต้องส่งเสริมให้
อาจารย์ในสถาบันท าการศึกษาวิจัยเพื่อแสวงหาและพัฒนาองค์ความรู้ในศาสตร์สาขาวิชาต่างๆ อย่าง
ต่อเนื่อง เพ่ือน าไปใช้ในการเรียนการสอน รวมทั้งการแก้ไขปัญหาและพัฒนาประเทศ การด ารง
ต าแหน่งทางวิชาการเป็นสิ่งสะท้อนการปฏิบัติงานดังกล่าวของอาจารย์ตามพันธกิจของหลักสูตร 
 
เกณฑ์การประเมิน 

โดยการแปลงค่าร้อยละของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการเป็น
คะแนนระหว่าง 0 - 5 

หลักสูตรระดับปริญญาตรี 
ค่าร้อยละของอาจารย์ผู้ รับผิดชอบหลักสูตรที่ด ารงต าแหน่งผู้ ช่วยศาสตราจารย์  

รองศาสตราจารย์และศาสตราจารย์ รวมกันที่ก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 60 ขึ้นไป 
 
หลักสูตรระดับปริญญาโท 
ค่าร้อยละของอาจารย์ผู้ รับผิดชอบหลักสูตรที่ด ารงต าแหน่งผู้ ช่วยศาสตราจารย์  

รองศาสตราจารย์และศาสตราจารย์ รวมกันที่ก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 80 ขึ้นไป 
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หลักสูตรระดับปริญญาเอก 
ค่าร้อยละของอาจารย์ผู้ รับผิดชอบหลักสูตรที่ด ารงต าแหน่งผู้ ช่วยศาสตราจารย์  

รองศาสตราจารย์และศาสตราจารย์ รวมกันที่ก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 100 
 

สูตรการค านวณ 
1. ค านวณค่าร้อยละของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ ตามสูตร 
 

จ านวนอาจารยผ์ู้รับผิดชอบหลักสตูรที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ 
X 100 

จ านวนอาจารยผ์ู้รับผิดชอบหลักสตูรทั้งหมด 

 
2. แปลงค่าร้อยละท่ีค านวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 
 

คะแนนท่ีได้ = 
ร้อยละของอาจารย์ผูร้ับผดิชอบหลักสูตรที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ 

X 5 
ร้อยละของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการที่ก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 

 
ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

ผลงานวิชาการเป็นข้อมูลที่ส าคัญในการแสดงให้เห็นว่าอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรได้
สร้างสรรค์ขึ้นเพ่ือแสดงให้เห็นถึงความก้าวหน้าทางวิชาการและการพัฒนาองค์ความรู้อย่างต่อเนื่อง 
เป็นผลงานที่มีคุณค่า สมควรส่งเสริมให้มีการเผยแพร่และน าไปใช้ประโยชน์ทั้งเชิงวิชาการและ  
การแข่งขันของประเทศ ผลงานวิชาการอยู่ในรูปของบทความวิจัยหรือบทความวิชาการที่ตีพิมพ์ 
ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ หรือระดับนานาชาติ ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ
ระดับชาติหรือระดับนานาชาติ ผลงานได้รับการจดอนุสิทธิบัตรหรือสิทธิบัตร หรือเป็นผลงานวิชาการ
รับใช้สังคมท่ีผ่านการประเมินต าแหน่งทางวิชาการแล้ว ผลงานวิจัยที่หน่วยงานหรือองค์กรระดับชาติ
ว่าจ้างให้ด าเนินการ ต าราหรือหนังสือที่ใช้ในการขอผลงานทางวิชาการและผ่านการพิจารณาตาม
เกณฑ์การขอต าแหน่งทางวิชาการแล้ว รวมทั้งงานสร้างสรรค์ต่าง ๆ โดยมีวิธีการคิดดังนี้ 
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เกณฑ์การประเมิน 
หลักสูตรระดับปริญญาตรี 
ค่าร้อยละของผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรที่

ก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 20 ขึ้นไป 
 
หลักสูตรระดับปริญญาโท 
ค่าร้อยละของผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรที่

ก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 40 ขึ้นไป 
 

หลักสูตรระดับปริญญาเอก 
ค่าร้อยละของผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรที่

ก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 60 ขึ้นไป 
 

สูตรการค านวณ 
1. ค านวณร้อยละของผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
ตามสูตร 
 

ผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ผูร้ับผดิชอบหลักสูตร 
X 100 

จ านวนอาจารยผ์ู้รับผิดชอบหลักสตูรทั้งหมด 

 
2. แปลงค่าร้อยละที่ค านวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 
 

คะแนนที่ได้ = 

ร้อยละของผลรวมถว่งน้ าหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

X 5 ร้อยละของผลรวมถว่งน้ าหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
ที่ก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 
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ก าหนดระดับคุณภาพผลงานทางวิชาการ ดังนี้ 

ค่าน้ าหนัก ระดับคุณภาพ 
0.20 - บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุม

วิชาการระดับชาติ 
-   มีการยื่นจดอนุสิทธิบัตร 

0.40 -  บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุม 
วิชาการระดับนานาชาติ  

-  มีการยื่นจดสิทธิบัตร 

0.60 -  บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจาก การประชุม
วิชาการระดับนานาชาติ ที่ได้ตีพิมพ์เผยแพร่ในฐานข้อมูลระดับนานาชาติ ตามประกาศ ก.พ.อ.  

-  บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการ ที่ปรากฏใน
ฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 2  

-  มีการจดแจ้งลิขสิทธ์ิ 

0.80 -  ผลงานท่ีได้รับการจดอนุสิทธิบัตร  
-  บทความวิจัยหรือบทความวิชาการที่ตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการระดับนานาชาติที่ไม่อยู่ใน 

ฐานข้อมูลตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษา ว่าด้วยหลักเกณฑ์การ 
พิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ. 2562 หรือ ตีพิมพ์ใน
วารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 1 

1.00 -  บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการ ระดับนานาชาติที่
ปรากฏในฐานข้อมูลระดับนานาชาติตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบ คณะกรรมการการ
อุดมศึกษา ว่าด้วยหลักเกณฑ์การพิจารณาวารสาร ทางวิชาการส าหรับการเผยแพร่ผลงานทาง
วิชาการ พ.ศ. 2562   

-  ผลงานวิจัยท่ีหน่วยงานหรือองคก์รระดับชาติว่าจ้างให้ด าเนินการ 
-  ผลงานค้นพบพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ท่ีค้นพบใหม่และได้รับการจดทะเบียน  
-  ต าราหรือหนังสือหรืองานแปลที่ผ่านการพิจารณาตามหลักเกณฑ์การประเมินต าแหน่งทางวิชาการ

แต่ไมไ่ด้น ามาขอรับการประเมินต าแหน่งทางวิชาการ  (นับปีท่ีสภา,อนุมัติ) 
-  ผลงานท่ีได้รบัการจดสิทธิบัตร  
-  ผลงานทางวิชาการในลักษณะอืน่ท่ีได้รับการประเมินผ่านเกณฑ์การขอต าแหน่งทางวิชาการแล้ว 

ได้แก่       
  ผลงานวิชาการเพื่อพัฒนาอุตสาหกรรม    
  ผลงานวิชาการเพื่อพัฒนาการเรยีนการสอนและการเรียนรู้    
  ผลงานวิชาการเพื่อพัฒนานโยบายสาธารณะ    
  ผลงานวิชาการรับใช้สังคม    
  กรณีศึกษา      
  ต าราหรือหนังสือหรืองานแปล     
  ซอฟต์แวร์    
  พจนานุกรม สารานุกรม นามานุกรม และงานวิชาการในลักษณะเดยีวกัน 
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หมายเหตุ : 

1. การส่งบทความเพื่อพิจารณาคัดเลือกให้น าเสนอในการประชุมวิชาการต้องส่งเป็นฉบับสมบูรณ์ 
 (Full Paper) และ เมื่อได้รับการตอบรับและตีพิมพ์แล้ว การตีพิมพ์ต้องตีพิมพ์เป็นฉบับสมบูรณ์ซึ่งสามารถอยู่ใน
รูปแบบเอกสาร หรือสื่อ อิเล็กทรอนิกส์ได้  

2. ผลงานทางวิชาการทั้งหมดจะต้องได้รับการเผยแพร่ตามประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการ
พิจารณา แต่งตั้งบุคคลให้ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ. 2560 และที่
แก้ไขเพิ่มเติม 

3. นับผลงานตามปีปฏิทิน (1 มกราคม - 31 ธันวาคม) 
 

ก าหนดระดับคุณภาพผลงานสร้างสรรค์ด้านสุนทรียะ ศิลปะ หรือ ผลงานสร้างสรรค์  
ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ดังนี้  

ค่าน้ าหนัก ระดับคุณภาพ 
0.20 งานสร้างสรรค์ที่มีการเผยแพรสู่่สาธารณะในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง หรือผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 

online 
0.40 งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับสถาบัน 
0.60 งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับชาติ 
0.80 งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับความร่วมมือระหว่างประเทศ 
1.00 งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับภูมิภาคอาเซียน/นานาชาติ 

  
 ผลงานสร้างสรรค์ทุกชิ้นต้องผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการที่มีองค์ประกอบไม่น้อยกว่า 
3 คน โดยมีบุคคลภายนอกสถาบันร่วมพิจารณาด้วย 
 
จ านวนบทความของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรปริญญาเอกที่ได้รับการอ้างอิงในฐานข้อมูล TCI  
และ Scopus ต่อจ านวนอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

หลักสูตรในระดับปริญญาเอกถือได้ว่าเป็นหลักสูตรสูงสุดของสถาบันการศึกษา เป็นหลักสูตร
ที่ส าคัญและเน้นการสร้างองค์ความรู้ใหม่เพ่ือเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศ ดังนั้น อาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรระดับปริญญาเอกจึงมีความส าคัญอย่างมากต่อหลักสูตรนั้น ๆ 

บทความวิจัยและบทความทางวิชาการ หรือ Review Article ของอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตรปริญญาเอกท่ีได้รับการอ้างอิง ย่อมแสดงให้เห็นว่าอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรปริญญาเอก
มีความสามารถในการท าวิจัย  มีผลงานที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติใน
ฐานข้อมูล TCI และ Scopus และบทความที่ตีพิมพ์ได้รับการอ้างอิง แสดงให้เห็นว่ามีการน าไปใช้
ประโยชน์และเป็นฐานในการพัฒนางานวิจัยใหม่ ๆ ให้มีความก้าวหน้ามากขึ้น จ านวนบทความของ
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อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรที่ได้รับการอ้างอิงมากย่อมแสดงให้เห็นว่าอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
เป็นผู้ที่มีผลงานและได้รับการยอมรับในวงวิชาการนั้น ๆ 

การค านวณตัวบ่งชี้นี้  ให้เปรียบเทียบจ านวนบทความที่ได้รับการอ้างอิง ตั้งแต่หนึ่งครั้งขึ้นไป 
รวมทั้งการอ้างอิงตนเอง ที่เป็นผลงานของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ
ระดับชาติ หรือระดับนานาชาติ ต่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรปริญญาเอกนั้น โดยน าเสนอในรูป
สัดส่วน ทั้งนี้พิจารณาผลการด าเนินงาน 5 ปีย้อนหลังตามปีปฏิทิน ซึ่งนับรวมปีที่ประเมิน 
 
เกณฑ์การประเมิน 

กลุ่มสาขาวิชา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
อัตราส่วน จ านวนบทความที่ได้รับการอ้างอิงต่อจ านวนอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรที่

ก าหนดให้เป็น คะแนนเต็ม 5 = 2.5 ขึ้นไป 
 
กลุ่มสาขาวิชา วิทยาศาสตร์สุขภาพ 

อัตราส่วน จ านวนบทความที่ได้รับการอ้างอิงต่อจ านวนอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรที่
ก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 = 3.0 ขึ้นไป 

 

กลุ่มสาขาวิชา มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
อัตราส่วน จ านวนบทความที่ได้รับการอ้างอิงต่อจ านวนอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรที่

ก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 = 0.25 ขึ้นไป 
 
สูตรการค านวณ 
1. อัตราส่วนจ านวนบทความที่ได้รับการอ้างอิงต่อจ านวนอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร =  
 
 
 
2. แปลงค่าที่ค านวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 
 

คะแนนที่ได้ = 

อัตราส่วนจ านวนบทความที่ได้รับการอา้งอิงต่อจ านวนอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลกัสูตร 

X 5 อัตราส่วนจ านวนบทความที่ได้รับการอา้งอิงต่อจ านวนอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลกัสูตรที่ก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 

 
  

จ านวนบทความที่ไดร้ับการอ้างอิง 

จ านวนอาจารยผ์ู้รับผิดชอบหลักสตูร 
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ตัวอย่างการหาจ านวนบทความท่ีได้รับการอ้างอิงต่อจ านวนอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

ถ้าอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรระดับปริญญาเอกของหลักสูตรหนึ่ง ในกลุ่มสาขาวิชา
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมีจ านวน 5 คน  โดยอาจารย์ทั้ง 5 คนมีผลงานตีพิมพ์บทความวิจัยหรือ 
Review article ในฐานข้อมูล TCI และ Scopus ในปี พ.ศ. 2552-2556 (ค.ศ. 2009-2013)  
ซึ่งด าเนินการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ของหลักสูตรใน พ.ศ. 2557 (ประเมินในปี ค.ศ. 
2014) เป็นดังนี้ 

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

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

 
ดังนั้น อัตราส่วนจ านวนบทความที่ได้รับการอ้างอิงต่อจ านวนอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร = 
 

จ านวนบทความที่ไดร้ับการอ้างอิงอย่างน้อย 1 ครั้ง 
= 

8+2 
= 

10 
= 2.0 

จ านวนอาจารยผ์ู้รับผิดชอบหลักสตูรทั้งหมด 5 5 

 
 
 
 

หมายเหตุ : จ านวนอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรทั้งหมดต้องยังอยู่ ณ วันสิ้นสุดปีการศึกษา 

  

น ามาค านวณคะแนน = 
2.0 

X 5 = 4.0 คะแนน 
2.5 
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ตัวบ่งชี้ท่ี 4.3  ผลที่เกิดกับอาจารย์ 

ชนิดของตัวบ่งช้ี ผลลัพธ์ 
 
ค าอธิบายตัวบ่งชี้ 

ผลการประกันคุณภาพ ต้องน าไปสู่การมีอัตราก าลังอาจารย์ให้มีจ านวนเหมาะสมกับจ านวน
นักศึกษาที่รับเข้าในหลักสูตร อัตราคงอยู่ของอาจารย์สูง และอาจารย์มีความพึงพอใจต่อการบริหาร
หลักสูตร 

ในการรายงานการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้นี้ ให้อธิบายกระบวนการหรือแสดงผลการ
ด าเนินงานในประเด็นต่อไปนี้ 

-  การคงอยู่ของอาจารย์ 
-  ความพึงพอใจของอาจารย์ 
   : ความพอใจในบรรยากาศที่เอื้อต่อการท างาน 
   : ความรักในงานที่ท า 
   : ความรู้สึกม่ันคงในอาชีพ 

 

เกณฑ์การประเมิน 
0 1 2 3 4 5 

 ไม่มีการรายงาน
ผลการด าเนินงาน 

 มีการรายงานผล
การด าเนินงานใน
บางเร่ือง 

 มีการรายงานผล
การด าเนินงานครบ
ทุกเร่ืองตาม
ค าอธิบายในตัวบ่งชี ้

 มีการรายงานผล
การด าเนินงานครบ
ทุกเร่ืองตาม
ค าอธิบายในตัวบ่งชี ้
 มีแนวโน้มผลการ

ด าเนินงานที่ดีขึ้นใน
บางเร่ือง 

 มีการรายงานผล
การด าเนินงานครบ
ทุกเร่ืองตาม
ค าอธิบายในตัวบ่งชี ้
 มีแนวโน้มผลการ

ด าเนินงานที่ดีขึ้นใน
ทุกเร่ือง 

 มีการรายงานผลการ
ด าเนินงานครบทุกเร่ือง
ตามค าอธิบายในตัวบ่งชี้ 

 มีแนวโน้มผลการ
ด าเนินงานที่ดีขึ้นในทุก
เร่ือง 

 มีผลการด าเนินงานที่
โดดเด่น เทียบเคียงกับ
หลักสูตรนั้นในสถาบัน
กลุ่มเดียวกันโดยมี
หลักฐานเชิงประจักษ์
ยืนยัน และกรรมการ
ผู้ตรวจประเมินสามารถ
ให้เหตุผลอธิบายวา่เป็น
ผลการด าเนินงานที่โดด
เด่นอย่างแท้จริง 

หมายเหตุ :  การพิจารณาการคงอยู่ของอาจารย์ กรณีการลาระยะสั้น ถึงยังมีอัตราการคงอยู่ปกติ 
เช่น การลาคลอด ลาเรียนนอกเวลา ลาบวช ฯลฯ 
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องค์ประกอบที่ 5  หลกัสตูร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน 
 

แม้ทุกหลักสูตรที่สถาบันการศึกษาเปิดสอนต้องผ่านการรับรองจากส านักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา และมีการปรับปรุงทุก 5 ปี แต่ผู้บริหารต้องรับผิดชอบในการควบคุมก ากับการบริหาร
จัดการหลักสูตรให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลอย่างต่อเนื่อง คณะกรรมการบริหารหลักสูตรควรมี
บทบาทหน้าที่ในการบริหารจัดการ 3 ด้านที่ส าคัญ คือ (1) สาระของรายวิชาในหลักสูตร (2) การวาง
ระบบผู้สอนและกระบวนการเรียนการสอน (3) การประเมินผู้เรียน ระบบประกันคุณภาพในการ
ด าเนินการหลักสูตร ประกอบด้วย หลักสูตร การเรียนการสอน และการประเมินผู้เรียนเพ่ือให้
สอดคล้องกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิตามที่ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาก าหนดตัวบ่งชี้ใน
การประเมินต้องให้ความส าคัญกับการก าหนดรายวิชาที่มีเนื้อหาที่ทันสมัย ก้าวทันความก้าวหน้า 
ทางวิทยาการที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลารวมทั้งการวางระบบผู้สอนและอาจารย์ที่ปรึกษา ซึ่งต้องเป็น
บุคคลที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ ประสบการณ์ และมีคุณสมบัติเหมาะสมในการพัฒนานักศึกษาให้
เต็มศักยภาพ จัดกิจกรรมการเรียนการสอน ที่เน้นนักศึกษาเป็นส าคัญ และส่งเสริมทักษะการเรียนรู้
ในศตวรรษท่ี 21 

 
การประกันคุณภาพหลักสูตรในองค์ประกอบนี้พิจารณาได้จากตัวบ่งชี้ดังต่อไปนี้ 
ตัวบ่งชี้ที่ 5.1 สาระของรายวิชาในหลักสูตร 
ตัวบ่งชี้ที่ 5.2 การวางระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน 
ตัวบ่งชี้ที่ 5.3 การประเมินผู้เรียน 
ตัวบ่งชี้ที่ 5.4 ผลการด าเนินงานหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา

แห่งชาติ 
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ตัวบ่งช้ีที่ 5.1 สาระของรายวิชาในหลักสูตร 
ชนิดของตัวบ่งช้ี กระบวนการ 
 
ค าอธิบายตัวบ่งชี้ 

แม้ทุกหลักสูตรที่สถาบันการศึกษาเปิดให้บริการต้องผ่านการรับรองจากส านักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา และมีการปรับปรุงทุก 5 ปี แต่ผู้บริหารต้องรับผิดชอบในการควบคุม
ก ากับการจัดท ารายวิชาต่างๆ ให้มีเนื้อหาที่ทันสมัย ก้าวทันความก้าวหน้าทางวิทยาการที่เปลี่ยนแปลง
ตลอดเวลา มีการบริหารจัดการการเปิดรายวิชาต่างๆ ทั้งวิชาบังคับและวิชาเลือก ที่เน้นนักศึกษาเป็น
ส าคัญ โดยสนองความต้องการของนักศึกษา และตลาดแรงงาน ส าหรับหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา 
ต้องเน้นการพัฒนาทักษะด้านการวิจัยและการเรียนรู้ด้วยตนเอง 

ในการรายงานการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ นี้ ให้อธิบายกระบวนการหรือแสดงผลการ
ด าเนินงานอย่างน้อยให้ครอบคลุมประเด็นต่อไปนี้ 

1. การออกแบบหลักสูตรและสาระรายวิชาในหลักสูตร 
2. การปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมัยตามความก้าวหน้าในศาสตร์สาขานั้น ๆ 
3. หลักสูตรก าหนดรายวิชา WIL เพ่ือเตรียมส าหรับเกณฑ์ ฯ ระดับคณะ ข้อ 5.1 
ในการประเมินเพื่อให้ทราบว่าอยู่ในระดับคะแนนใด ให้พิจารณาในภาพรวมของผลการ

ด าเนินงานทั้งหมดที่ท าให้หลักสูตรมีความทันสมัย สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน
และความต้องการของประเทศ 
 
เกณฑ์การประเมิน 

0 1 2 3 4 5 

 ไม่มีระบบ 
 ไม่มีกลไก 
 ไม่มีแนวคิด

ในการก ากับ
ติดตามและ
ปรับปรุง 
 ไม่มีข้อมูล

หลักฐาน 

 มีระบบ มี
กลไก 
 ไม่มีการน า

ระบบ กลไก
ไปสู่การปฏิบัติ/
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/

พัฒนากระบวนการ
จากผลการประเมิน 

 มีระบบ มีกลไก 
 มีการน าระบบ กลไกไปสู่

การปฏิบัติ/ด าเนินงาน 
 มีการประเมิน

กระบวนการ 
 มีการปรับปรุง/พัฒนา

กระบวนการจากผลการ
ประเมิน 
 มีผลจากการปรับปรุงเห็น

ชัดเจนเป็นรูปธรรม 

 มีระบบ มีกลไก 
 มีการน าระบบกลไกไปสู่การ

ปฏิบัติ/ด าเนินงาน 
 มีการประเมินกระบวนการ 
 มีการปรับปรุง/พัฒนา

กระบวนการจากผลการ
ประเมิน 
 มีผลจากการปรับปรุงเห็น

ชัดเจนเป็นรูปธรรม 
 มีแนวทางปฏิบัติที่ด ีโดยมี

หลักฐานเชิงประจักษย์ืนยัน 
และกรรมการผู้ตรวจประเมิน
สามารถให้เหตุผลอธิบายการ
เป็นแนวปฏบิัติที่ดีได้ชัดเจน 
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หมายเหตุ :  
 1. กรณีข้อ 2 หมายถึง การปรับปรุงที่ส่งผลต่อนักศึกษาโดยตรงมิใช่ส่งผลต่ออาจารย์ 

2. หลักสูตรที่ผ่านการอนุมัติจากสภาฯ หลังวันที่ 11 พฤษภาคม 2559 ถือว่าใช้เกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตร ปี 2558 
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ตัวบ่งชี้ท่ี 5.2 การวางระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน 
ชนิดของตัวบ่งช้ี กระบวนการ 
 
ค าอธิบายตัวบ่งชี้ 

หลักสูตรต้องให้ความส าคัญกับการวางระบบผู้สอนในแต่ละรายวิชา โดยค านึงถึงความรู้
ความสามารถและความเชี่ยวชาญในวิชาที่สอน และเป็นความรู้ที่ทันสมัยของอาจารย์ที่มอบหมายให้
สอนในวิชานั้นๆ เพ่ือให้นักศึกษาได้รับความรู้ประสบการณ์ และได้รับการพัฒนาความสามารถจากผู้รู้
จริง ส าหรับหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ต้องให้ความส าคัญกับการก าหนดหัวข้อวิทยานิพนธ์  
การก าหนดอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์/สาระนิพนธ์ที่เหมาะสมกับหัวข้อวิทยานิพนธ์ และลักษณะ
ของนักศึกษา ให้นักศึกษาได้รับโอกาสและการพัฒนาตนเองเต็มตามศักยภาพ อาจารย์ที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ์ต้องสามารถให้ค าปรึกษาวิทยานิพนธ์ตั้งแต่กระบวนการพัฒนาหัวข้อจนถึงการท า
วิทยานิพนธ์ การค้นคว้าอิสระ การสอบป้องกัน และการเผยแพร่ผลงานวิจัยจนส าเร็จการศึกษา 

กระบวนการเรียนการสอนส าหรับยุคศตวรรษที่ 21 ต้องเน้นการพัฒนานักศึกษาให้มีความรู้
ตามโครงสร้างหลักสูตรที่ก าหนด และได้รับการพัฒนาตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ คุณธรรมจริยธรรม 
ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 โดยเฉพาะทักษะการเรียนรู้ด้วยตนเอง ทักษะทางภาษาไทยและ
ภาษาต่างประเทศ ทักษะการท างานแบบมีส่วนร่วม ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี ความสามารถ
ในการดูแลสุขภาพฯลฯ การเรียนการสอนสมัยใหม่ต้องใช้สื่อเทคโนโลยี และท าให้นักศึกษาเรียนรู้ได้
ตลอดเวลาและในสถานที่ใดก็ได้ ผู้สอนมีหน้าที่เป็นผู้อ านวยความสะดวกให้เกิดการเรียนรู้ และ
สนับสนุนการเรียนรู้ ส าหรับหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา เทคนิคการสอนจะเน้นการวิจัยเป็นฐาน  
การเรียนแบบใช้ปัญหาเป็นฐาน เป็นต้น 

ในการรายงานการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้นี้  ให้อธิบายกระบวนการหรือแสดงผล 
การด าเนินงานอย่างน้อยให้ครอบคลุมประเด็นต่อไปนี้ 

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

การจัดการเรียน การสอน 
-  การจัดการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีที่มีการบูรณาการกับการวิจัย การบริการ

วิชาการทางสังคม และการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม (ไม่จ าเป็นต้องบูรณาการทั้ง
รายวิชา แค่วัดผลได้ว่านักศึกษาได้อะไรหรือมีการเปลี่ยนแปลงอย่างไร) 

-  การควบคุมหัวข้อวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระในระดับบัณฑิตศึกษา ให้สอดคล้องกับ 
   สาขาวิชาและความก้าวหน้าของศาสตร์ (ส าหรับบัณฑิตศึกษา) 
-  การแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระในระดับบัณฑิตศึกษาที่มี

ความเชี่ยวชาญสอดคล้องหรือสัมพันธ์กับหัวข้อวิทยานิพนธ์ (ส าหรับบัณฑิตศึกษา) 
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-  การช่วยเหลือ ก ากับ ติดตาม ในการท าวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระและการตีพิมพ์
ผลงานในระดับบัณฑิตศึกษา (ส าหรับบัณฑิตศึกษา) 

ในการประเมินเพื่อให้ทราบว่าอยู่ในระดับคะแนนใด ให้พิจารณาในภาพรวมของผลการ
ด าเนินงานทั้งหมด ที่ท าให้กระบวนการจัดการเรียนการสอนตอบสนองความแตกต่างของผู้เรียน  
การจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ก่อให้เกิดผลการเรียนรู้บรรลุตามเป้าหมาย  
(ที่หลักสูตรก าหนด ใน มคอ.2) 

 
เกณฑ์การประเมิน 

0 1 2 3 4 5 
 ไม่มรีะบบ 
 ไม่มีกลไก 
 ไม่มีแนวคดิใน

การก ากับ
ติดตามและ
ปรับปรุง 

 ไม่มีข้อมลู
หลักฐาน 

 มีระบบ มี
กลไก 

 ไม่มีการน า
ระบบ กลไก
ไปสู่การ
ปฏิบัติ/
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/
พัฒนากระบวนการ
จากผลการประเมิน 

 มีระบบ มีกลไก 
 มีการน าระบบ 

กลไกไปสู่การ
ปฏิบัติ/ด าเนินงาน 

 มีการประเมิน
กระบวนการ 

 มีการปรับปรุง/
พัฒนากระบวนการ
จากผลการประเมิน 

 มีผลจากการ
ปรับปรุงเห็นชัดเจน
เป็นรูปธรรม 

 มีระบบ มีกลไก 
 มีการน าระบบกลไกไปสู่

การปฏิบัต/ิด าเนินงาน 
 มีการประเมิน

กระบวนการ 
 มีการปรับปรุง/พัฒนา

กระบวนการจากผลการ
ประเมิน 

 มีผลจากการปรับปรุง
เห็นชัดเจนเป็นรูปธรรม 

 มีแนวทางปฏิบัติที่ดี โดย
มีหลักฐานเชิงประจักษ์
ยืนยัน และกรรมการ
ผู้ตรวจประเมินสามารถ
ให้เหตุผลอธิบายการเป็น
แนวปฏิบัติที่ดไีด้ชัดเจน 
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ตัวบ่งชี้ท่ี 5.3 การประเมินผู้เรียน 
ชนิดของตัวบ่งช้ี กระบวนการ 
 
ค าอธิบายตัวบ่งชี้ 

การประเมินนักศึกษามีจุดมุ่งหมาย 3 ประการ คือ การประเมินผลนักศึกษาเพ่ือให้ข้อมูล
สารสนเทศ ที่เป็นประโยชน์ต่อการปรับปรุงการเรียนการสอนของผู้สอน และน าไปสู่การพัฒนาการ
เรียนรู้ของนักศึกษา (Assessment for Learning) การประเมินที่ท าให้นักศึกษาสามารถประเมิน
ตนเองเป็น และมีการน าผลการประเมินไปใช้ในการพัฒนาวิธีการเรียนของตนเองใหม่ จนเกิดการ
เรียนรู้ (Assessment as Learning) และ การประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษาที่แสดงผลลัพธ์ 
การเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร (Assessment of Learning) การประเมินส่วนใหญ่จะใช้เพ่ือ
จุดมุ่งหมายประการหลัง คือ เน้นการได้ข้อมูลเกี่ยวกับสัมฤทธิ์ผลการเรียนรู้ของนักศึกษา การจัดการ
เรียนการสอนจึงควรส่งเสริมให้มีการประเมินเพ่ือจุดมุ่ งหมายสองประการแรกด้วย ทั้ งนี้  
ความเหมาะสมของระบบประเมินต้องให้ความส าคัญกับการก าหนดเกณฑ์การประเมิน วิธีกา ร
ประเมิน เครื่องมือประเมินที่มีคุณภาพ และวิธีการให้เกรดที่สะท้อนผลการเรียนรู้ได้อย่างเหมาะสม  
มีการก ากับให้มีการประเมินตามสภาพจริง (Authentic Assessment) มีการใช้วิธีการประเมิน 
ที่หลากหลาย ให้ผลการประเมินที่สะท้อนความสามารถในการปฏิบัติงานในโลกแห่งความเป็นจริง 
(Real World) และมีวิธีการให้ข้อมูลป้อนกลับ (Feedback) ที่ท าให้นักศึกษาสามารถแก้ไขจุดอ่อน
หรือเสริมจุดแข็งของตนเองได้ให้ผลการประเมินที่สะท้อนระดับความสามารถที่แท้จริงของนักศึกษา 
ส าหรับหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ต้องให้ความส าคัญกับการวางระบบประเมินวิทยานิพน ธ์  
การค้นคว้าอิสระที่มีคุณภาพด้วย 

ในการรายงานการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้นี้ ให้อธิบายกระบวนการหรือแสดงผลการ
ด าเนินงานอย่างน้อยให้ครอบคลุมประเด็นต่อไปนี้ 

- การประเมินผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
- การตรวจสอบการประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษา 
- การก ากับการประเมินการจัดการเรียนการสอนและประเมินหลักสูตร (มคอ.5 มคอ.6 และ 

มคอ.7) 
- การประเมินวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระในระดับบัณฑิตศึกษา 
 
ในการประเมินเพื่อให้ทราบว่าอยู่ในระดับคะแนนใด ให้พิจารณาในภาพรวมของผลการ

ด าเนินงานทั้งหมดที่สะท้อนสภาพจริงด้วยวิธีการหรือเครื่องมือประเมินที่เชื่อถือได้ ให้ข้อมูลที่ช่วย
ให้ผู้สอนและผู้เรียนมีแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนาการเรียนการสอนต่อไป 
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เกณฑ์การประเมิน 
0 1 2 3 4 5 

 ไม่มรีะบบ 
 ไม่มีกลไก 
 ไม่มีแนวคดิใน

การก ากับ
ติดตามและ
ปรับปรุง 

 ไม่มีข้อมลู
หลักฐาน 

 มีระบบ มี
กลไก 

 ไม่มีการน า
ระบบ กลไก
ไปสู่การ
ปฏิบัติ/
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/
พัฒนากระบวนการ
จากผลการประเมิน 

 มีระบบ มีกลไก 
 มีการน าระบบ 

กลไกไปสู่การ
ปฏิบัติ/ด าเนินงาน 

 มีการประเมิน
กระบวนการ 

 มีการปรับปรุง/
พัฒนากระบวนการ
จากผลการประเมิน 

 มีผลจากการ
ปรับปรุงเห็นชัดเจน
เป็นรูปธรรม 

 มีระบบ มีกลไก 
 มีการน าระบบกลไกไปสู่

การปฏิบัต/ิด าเนินงาน 
 มีการประเมิน

กระบวนการ 
 มีการปรับปรุง/พัฒนา

กระบวนการจากผลการ
ประเมิน 

 มีผลจากการปรับปรุง
เห็นชัดเจนเป็นรูปธรรม 

 มีแนวทางปฏิบัติที่ดี โดย
มีหลักฐานเชิงประจักษ์
ยืนยัน และกรรมการ
ผู้ตรวจประเมินสามารถ
ให้เหตุผลอธิบายการเป็น
แนวปฏิบัติที่ดไีด้ชัดเจน 
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ตัวบ่งชี้ท่ี 5.4 ผลการด าเนินงานหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ 

ชนิดของตัวบ่งช้ี ผลลัพธ์ 
 
ค าอธิบายตัวบ่งชี้ 

ผลการด าเนินงานของหลักสูตร หมายถึง ร้อยละของผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้การ
ด าเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาที่ปรากฏในหลักสูตร (มคอ.2) หมวดที่ 7 ข้อ 7 
ที่หลักสูตรแต่ละหลักสูตรด าเนินการได้ในแต่ละปีการศึกษา อาจารย์ประจ าหลักสูตร /อาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรจะเป็นผู้รายงานผลการด าเนินงานประจ าปี ในแบบรายงานผลการด าเนินการ
ของหลักสูตร (มคอ.7) 
 
เกณฑ์การประเมิน 
มีการด าเนินงานน้อยกว่าร้อยละ 80 ของตัวบ่งช้ีผลการด าเนินงานที่ระบุไว้ในแต่ละปี มีค่าคะแนนเท่ากับ 0 
มีการด าเนินงานร้อยละ 80 ของตัวบ่งช้ีผลการด าเนินงานที่ระบุไว้ในแต่ละปี  มีค่าคะแนนเท่ากับ 3.50 
มีการด าเนินงานร้อยละ 80.01- 89.99 ของตัวบ่งช้ีผลการด าเนินงานที่ระบุไว้ในแต่ละปี มีค่าคะแนนเท่ากับ 4.00 
มีการด าเนินงานร้อยละ 90.00-94.99 ของตัวบ่งช้ีผลการด าเนินงานที่ระบุไว้ในแต่ละปี มีค่าคะแนนเท่ากับ 4.50 
มีการด าเนินงานร้อยละ 95.00-99.99 ของตัวบ่งช้ีผลการด าเนินงานที่ระบุไว้ในแต่ละปี มีค่าคะแนนเท่ากับ 4.75 
มีการด าเนินงานร้อยละ 100 ของตัวบ่งช้ีผลการด าเนินงานที่ระบุไว้ในแต่ละปี  มีค่าคะแนนเท่ากับ 5 

 
หมายเหตุ : 
 คณะกรรมการการอุดมศึกษาได้มีประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง แนวทางการ
ปฏิบัติตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2558 ลงวันที่ 26 
พฤศจิกายน 2558 ได้ก าหนดแนวทางการปฏิบัติตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
เพ่ิมเติมไว้ ดังนี้ 
 ข้อ 2 ระบุว่า “กรณีที่สถาบันอุดมศึกษาจะจัดท ารายละเอียดของรายวิชา รายละเอียดของ
ประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) รายงานผลการด าเนินงานของรายวิชา รายงานผลการด าเนินการ  
ของประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) และรายงานผลการด าเนินงานของหลักสูตรในลักษณะอ่ืน 
สถาบันอุดมศึกษาสามารถด าเนินการจัดท าระบบจัดเก็บข้อมูลรายละเอียดตามแนวทางของ มคอ.3 
มคอ.4 มคอ.5 มคอ.6 และ มคอ.7 โดยสามารถปรับเปลี่ยนหัวข้อรายละเอียดให้เหมาะสมกับบริบท
ของสถาบันอุดมศึกษานั้น ๆ ได้ ทั้งนี้ให้ค านึงถึงเจตนารมณ์ของการจัดท า มคอ.3 มคอ.4 มคอ.5 
มคอ.6 และ มคอ.7” 
 ข้อ 3 ระบุว่า “ให้ถือว่า ตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ จ านวน 12 ตัว
บ่งชี้ เป็นเพียงแนวทางเท่านั้น โดยสถาบันอุดมศึกษาสามารถก าหนดตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงานตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิได้เอง ซึ่งแต่ละหลักสูตรมีอิสระในการก าหนดตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงานที่ใช้ใน
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การติดตาม ประเมิน และรายงานคุณภาพของหลักสูตรประจ าปีที่ระบุไว้ในหมวด 1-6 ของแต่ละ
หลักสูตร ตามบริบทและวัตถุประสงค์ในการผลิตบัณฑิต ทั้งนี้ ต้องได้รับความเห็นชอบหรืออนุมัติจาก
ส ภ า ส ถ า บั น อุ ก ม ศึ ก ษ า  ใ น ร ะ ห ว่ า ง ที่ ส ถ า บั น อุ ด ม ศึ ก ษ า ยั ง ไ ม่ ส า ม า ร ถ เ ส น อ 
ขอปรับตัวบ่งชี้ใหม่ได้แล้วส าเร็จ ให้ใช้ตัวบ่งชี้เดิมก่อนได้ หรือหากหลักสูตรใดมีความประสงค์ก าหนด
ตัวบ่งชี้แบบเดิมก็สามารถกระท าได้ กรณีหลักสูตรมีการปรับปรุงตัวบ่งชี้ใหม่ ให้น าเสนอส านักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษารับทราบในการปรับปรุงหลักสูตรครั้งต่อไป ”  
 

(ส าเนา) 
ที่ อว 0224/ว 467            ส านักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา 

 วิทยาศาสตร์และนวัตกรรม 
 328 ถนนศรีอยุธยา 
เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 

        31 สิงหาคม 2562 
 

เรื่อง   ประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง แนวทางการปฏิบัติตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ 
ระดับอุดมศึกษา 
         แห่งชาติ (ฉบับที่ 3 ) พ.ศ. 2558 ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2562 
เรียน   (แจ้งท้ายส าเนา) 
อ้างถึง  หนังสือส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ที่ ศธ 0506(1)/ว 1639 ลงวันที่ 24 ธันวาคม 2558 
 ด้วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม มีนโยบายที่จะ
ส่งเสริมและพัฒนางานของสถาบันอุดมศึกษาเกี่ยวกับการจัดท า มคอ.3 – มคอ.7 ตามที่ได้ก าหนดใน
ประกาศ คณะกรรมการการอุมศึกษา เรื่อง  แนวทางการปฎิบัติตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2558 และได้แจ้งให้สถาบันอุดมศึสษารับทราบไปแล้ว 
รายละเอียดตามหนังสือที่อ้างถึง นั้น 

ในการนี้ ส านักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม จึงใคร่ขอ
เวียนแจ้งแนวทางการจัดท า มคอ. 3 – มคอ.7 ให้สถาบันอุดมศึกษาสามารถด าเนินการปรับเปลี่ยนได้
อย่างอิสระ โดยค านึงถึงเจตนารมณ์ของการจัดท า มคอ.3 – มค.อ.7 เป็นส าคัญ ทั้งนี้ สามารถสืบค้น
ประกาศ ฯ ได้ที่เว็ปไซต์ http://www.mua.go.th/users/tqf-hed/ หรือปรากฎตาม QR Code  
  - อาจารย์ใหม่  หมายถึง อาจาร์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรคนใหม่  

- การปฐมนิเทศอาจารย์ใหม่ หมายถึง การปฐมนิเทศด้านการบริหารหลักสูตร 
 
  

http://www.mua.go.th/users/tqf-hed/
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องค์ประกอบที่ 6  สิ่งสนบัสนุนการเรียนรู้ 
 

ในการด าเนินการบริหารหลักสูตร จะต้องมีปัจจัยที่ส าคัญอีกประการหนึ่งคือ สิ่งสนับสนุน
การเรียนรู้ ซึ่งประกอบด้วย ความพร้อมทางกายภาพ ความพร้อมด้านอุปกรณ์ ความพร้อมด้าน
เทคโนโลยี ความพร้อมด้านการให้บริการ  เช่น ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ ห้องท าวิจัย อุปกรณ์การ
เรียนการสอน ห้องสมุด การบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ คอมพิวเตอร์ Wifi และอ่ืน ๆ รวมทั้งการ
บ ารุงรักษาที่ส่งเสริมสนับสนุนให้นักศึกษาสามารถเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ตาม
มาตรฐานผลการเรียนรู้ที่ก าหนดตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ โดยพิจารณา
ร่วมกับผลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาและอาจารย์ 

องค์ประกอบด้านสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ จะพิจารณาได้จาก 
ตัวบ่งชี้ 6.1   สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
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ตัวบ่งชี้ท่ี 6.1 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
ชนิดของตัวบ่งช้ี กระบวนการ 
 
ค าอธิบายตัวบ่งชี้ 

ความพร้อมของสิ่งสนับสนุนการเรียนการสอนมีหลายประการ ได้แก่ ความพร้อมทาง
กายภาพ เช่น ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ ที่พักของนักศึกษา ฯลฯ และความพร้อมของสิ่งอ านวยความ
สะดวกหรือทรัพยากร  ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ เช่น ห้องสมุด หนังสือ ต ารา สิ่งพิมพ์ วารสาร ฐานข้อมูล
เพ่ือการสืบค้น แหล่งเรียนรู้สื่ออิเล็กทรอนิกส์ ฯลฯ สิ่งสนับสนุนเหล่านี้ต้องมีปริมาณเพียงพอ และมี
คุณภาพพร้อมใช้งาน ทันสมัยโดยพิจารณาการด าเนินการปรับปรุงพัฒนาจากผลการประเมินความพึง
พอใจของนักศึกษาและอาจารย์ 

ในการรายงานการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้นี้ ให้อธิบายกระบวนการหรือแสดงผลการ
ด าเนินงานอย่างน้อยให้ครอบคลุมประเด็นต่อไปนี้ 

-  ระบบการด าเนินงานของภาควิชา/คณะ/สถาบันโดยมีส่วนร่วมของอาจารย์ประจ า
หลักสูตร เพ่ือให้มีสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 

-  จ านวนสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ที่เพียงพอและเหมาะสมต่อการจัดการเรียนการสอน 
-  กระบวนการปรับปรุงตามผลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาและอาจารย์ต่อสิ่ง

สนับสนุนการเรียนรู้ 
ในการประเมินเพื่อให้ทราบว่าอยู่ในระดับคะแนนใด ให้พิจารณาในภาพรวมของผลการ

ด าเนินงานทั้งหมดที่สะท้อนการจัดเตรียมสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ที่จ าเป็นต่อการเรียนการสอน 
และส่งผลให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิผล 
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เกณฑ์การประเมิน 

0 1 2 3 4 5 
 ไม่มรีะบบ 
 ไม่มีกลไก 
 ไม่มีแนวคดิ

ในการก ากับ
ติดตามและ
ปรับปรุง 

 ไม่มีข้อมลู
หลักฐาน 

 มีระบบ มี
กลไก 

 ไม่มีการน า
ระบบ กลไก
ไปสู่การ
ปฏิบัติ/
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

การปฏิบัต/ิด าเนินงาน 
 มีการประเมิน

กระบวนการ 
 มีการปรับปรุง/พัฒนา

กระบวนการจากผลการ
ประเมิน 

 มีผลจากการปรับปรุงเห็น
ชัดเจนเป็นรูปธรรม 

 มีระบบ มีกลไก 
 มีการน าระบบกลไกไปสู่

การปฏิบัต/ิด าเนินงาน 
 มีการประเมินกระบวนการ 
 มีการปรับปรุง/พัฒนา

กระบวนการจากผลการ
ประเมิน 

 มีผลจากการปรับปรุงเห็น
ชัดเจนเป็นรูปธรรม 

 มีแนวทางปฏิบัติที่ดี โดยมี
หลักฐานเชิงประจักษ์ยืนยัน 
และกรรมการผูต้รวจ
ประเมินสามารถให้เหตุผล
อธิบายการเป็นแนวปฏิบัติ
ที่ดีได้ชัดเจน 
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2. เกณฑ์การประมินคุณภาพการศึกษาภายใน ตามรูปแบบของ AUN-QA 

รูปแบบของ AUN-QA ในฉบับที่ 3 ในระดับหลักสูตรมุ่งเน้นไปที่คุณภาพของกิจกรรมทาง
การศึกษาตามมิติ 3 มิติ คือ คุณภาพของปัจจัยน าเข้า  คุณภาพของกระบวนการ และคุณภาพของ
ผลผลิต โดยประกอบไปด้วยเกณฑ์ 11 ข้อ ดังต่อไปนี้ 

1. ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง 
2. ข้อก าหนดของหลักสูตร 
3. โครงสร้างและเนื้อหาของหลักสูตร 
4. กลยุทธ์ในการเรียนการสอน 
5. การประเมินผู้เรียน 
6. คุณภาพของบุคลากรสายวิชาการ 
7. คุณภาพของบุคลากรสายสนับสนุน 
8. คุณภาพและการให้การสนับสนุนผู้เรียน 
9. โครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอ านวยความสะดวก 
10. การเพ่ิมประสิทธิภาพของคุณภาพ 
11. ผลผลิต 

 
      

1. 
ผล

กา
รเร

ยีน
รูท้

ี่คา
ดห

วัง
 

 2. 
ข้อก าหนด

ของ
หลักสูตร 

3. โครงสร้าง
และเนื้อหา

ของหลักสูตร 

4. กลยุทธ์ใน
การเรียนการ

สอน 

5. การประเมิน
ผู้เรียน 

 

ผลสมัฤทธิ ์

      

 6. คุณภาพ
ของ

บุคลากร
สายวิชาการ 

7. คุณภาพ
ของบุคลากร
สายสนับสนุน 

8. คุณภาพ
และการให้การ

สนับสนุน
ผู้เรียน 

9. โครงสร้าง
พ้ืนฐานและสิ่ง
อ านวยความ

สะดวก 

 

      

 10. การเพิ่มประสิทธิภาพของคุณภาพ 
 

   

 11. ผลผลิต 
 

 
 
ภาพที่ 1.1 รูปแบบของ AUN-QA ฉบับที่ 3 

ความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

การประกันคุณภาพและเกณฑ์มาตรฐานระดับ (นานา) ชาติ 
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ข้อก าหนดของเกณฑ์ AUN-QA ในแต่ละข้อนั้นจะแสดงอยู่ในตาราง เพ่ือความสะดวกในการ

น าไปปฏิบัติและการประเมิน มีการแตกรายละเอียดของเกณฑ์ต่าง ๆ เป็นเกณฑ์ย่อยตัวเลขในวงเล็บ  
[ ] ในเกณฑ์ย่อยบอกถึงข้อความที่ตรงกับในตาราง มีค าอธิบายค าส าคัญที่สามารถน าไปใช้ได้ รวมถึง 
มีค าถามวินิจฉัยและแหล่งข้อมูลให้ผู้ปฏิบัติงานด้วย ส าหรับเกณฑ์ย่อยในการประเมิน AUN-QA 
ระดับหลักสูตรจะแสดงอยู่ใน ภาคผนวก ก 

 

2.1 ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง (Expected Learning Outcomes) 
เกณฑ์คุณภาพท่ี 1 

1. การก าหนดผลการเรียนรู้ที่คาดหวังต้องสะท้อนถึงวิสัยทัศน์และพันธกิจของมหาวิทยาลัย 
ซึ่งนักศึกษาและบุคลากรจะต้องทราบถึงวิสัยทัศน์และพันธกิจของมหาวิทยาลัยด้วย 

2. หลักสูตรแสดงผลการเรียนรู้ที่คาดหวังจากบัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษา โดยทุกรายวิชาใน
หลักสูตรควรออกแบบมาให้ตอบสนองต่อผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง และต้องสอดคล้องกับผลการเรียนรู้
ที่คาดหวังของหลักสูตร 

3. หลักสูตรมีผลการเรียนรู้ที่คาดหวังครอบคลุมทั้งความรู้และทักษะเฉพาะทาง (ที่เกี่ยวข้อง
กับความรู้ในสาขาวิชา) รวมถึงความรู้และทักษะทั่วไป (บางครั้งเรียกว่าทักษะที่จ าเป็นต่อการท างาน) 
ที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชาอ่ืน ๆ เช่น การเขียน การพูดการแก้ปัญหา เทคโนโลยีสารสนเทศ ทักษะการ
ท างานเป็นทีม เป็นต้น 

4. หลักสูตรก าหนดผลการเรียนรู้ที่คาดหวังไว้อย่างชัดเจน และสะท้อนถึงความต้องการของผู้
มีส่วนได้ส่วนเสีย 

 

เกณฑ์คุณภาพท่ี 1 – เกณฑ์ย่อย 

1 ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง 1 2 3 4 5 6 7 
1.1 การก าหนดผลการเรียนรู้ที่คาดหวังมีความชัดเจนและ 

สอดคล้องกับวิสัยทัศน์และพันธกิจของมหาวิทยาลัย 
[1,2] 

       

1.2 ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังครอบคลุมทั้งความรู้และทักษะ 
ทั่วไป รวมถึงความรู้และทักษะเฉพาะทาง [3] 

       

1.3 ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังสะท้อนถึงความต้องการของผู้มี 
ส่วนได้ส่วนเสียอย่างชัดเจน [4] 

       

ระดับคะแนนในภาพรวม (Overall opinion)        
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ค าอธิบาย 

การศึกษาที่มุ่งผลลัพธ์ (Outcomes-based education – OBE) หมายถึง การออกแบบ
หลักสูตรบนพื้นฐานของผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง และจะบรรลุผลเมื่อผู้เรียนส าเร็จหลักสูตรการศึกษา
ที่มุ่งผลลัพธ์นี้จะมุ่งเน้นที่ผลลัพธ์ของการเรียนเป็นส าคัญ โดยมีความรู้ ทักษะ เจตคติ และอุปนิสัยใน
การคิด สิ่งที่ผู้เรียนถูกคาดหวังให้เรียนจะมีการระบุไว้อย่างชัดเจนและแสดงออกมาในรูปของผลการ
เรียนรู้ที่คาดหวัง 

ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังนั้นเกิดจากความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียซึ่งน าไปสู่การสร้าง
หลักสูตร ทั้งนี้ ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังจะยึดผลส าเร็จของผู้เรียนเป็นหลัก มากกว่าจุดมุ่งหมายของ
ผู้สอนที่มักจะเขียนในรูปของเป้าหมาย เป้าประสงค์หรือวัตถุประสงค์ของหลักสูตร นอกจากนี้ ผลการ
เรียนรู้ควรจะเขียนในสิ่งที่กระบวนการเรียนการสอนจะสามารถท าให้เกิดผลลัพท์ที่สังเกตุและวัด
ประเมินได ้

 
2.2 ข้อก าหนดของหลักสูตร 

เกณฑ์คุณภาพท่ี 2 

1. มหาวิทยาลัยควรมีการสื่อสาร เผยแพร่ข้อก าหนดของหลักสูตรและรายละเอียดของวิชา 
รวมถึงข้อมูลต่างๆ ที่เก่ียวข้องกับหลักสูตรทุกหลักสูตร เพ่ือให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้รับรู้ 

2. ข้อก าหนดของหลักสูตรและรายละเอียดของวิชาต้องแสดงถึงผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง ซึ่ง
ประกอบไปด้วย ความรู้ ทักษะ และเจตคติ ซึ่งช่วยให้ผู้เรียนเข้าใจถึงกระบวนการการเรียนการสอนที่
ท าให้บรรลุผลการเรียนรู้ วิธีการวัดประเมินผลที่แสดงถึงการบรรลุผล รวมไปถึงความสัมพันธ์ของ
หลักสูตรและองค์ประกอบในการเรียน 

 

เกณฑ์คุณภาพท่ี 2 – เกณฑ์ย่อย 

2 ข้อก าหนดของหลักสูตร 1 2 3 4 5 6 7 
2.1 ข้อก าหนดของหลักสูตรมีความครอบคลุมและทันสมัย 

[1, 2] 
       

2.2 รายละเอียดของวิชามีความครอบคลุมและทันสมัย  
[1,2] 

       

2.3 ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียสามารถเข้าถึงและรับรู้ข้อก าหนดของ
หลักสูตรและรายละเอียดของวิชา [1, 2] 

       

ระดับคะแนนในภาพรวม (Overall opinion)        
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ค าอธิบาย 
ข้อก าหนดของหลักสูตร หมายถึง ชุดเอกสารที่แสดงถึงหลักสูตรของมหาวิทยาลัย  

ซึ่งประกอบไปด้วย 

 วัตถุประสงค์ของหลักสูตรโดยสรุปและผลลัพธ์ที่คาดหวัง 

 โครงสร้างรายวิชา 

 เมทริกซ์ที่แสดงวิธีการที่ท าให้ผลการเรียนรู้ของหลักสูตรบรรลุเป้าหมายโดยผ่านรายวิชา 
และ 

 รายละเอียดของรายวิชาต่างๆ 
ข้อก าหนดของหลักสูตร มีหน้าที่ดังต่อไปนี้ 

 เป็นแหล่งข้อมูลให้ผู้เรียนในปัจจุบันรวมถึงผู้ที่คาดว่าจะรับเข้าศึกษาได้ท าความเข้าใจ
เกี่ยวกับหลักสูตร 

 เป็นแหล่งข้อมูลให้ผู้ใช้บัณฑิต เกี่ยวกับความรู้และทักษะที่จ าเป็นต่อการท างานที่หลักสูตร
พัฒนาขึ้น 

 ช่วยหน่วยงานรัฐบาลและองค์กรวิชาชีพในการรับรองคุณภาพของหลักสูตรที่สามารถ
น าไปสู่เนื้อหาที่เกี่ยวข้องวิชาชีพ ดังนั้น ข้อก าหนดของหลักสูตรจึงควรระบุถึงองค์ประกอบต่ าง ๆ ที่
หลักสูตรก าหนดขึ้นเพ่ือให้บรรลุข้อก าหนดของหน่วยงานต่างๆ ที่เก่ียวข้อง 

 ให้สถาบันและคณาจารย์ผู้สอนใช้เป็นแนวทางในการแลกเปลี่ยนความเห็นและผลสะท้อน 
เกี่ยวกับหลักสูตรใหม่และหลักสูตรปัจจุบัน นอกจากนี้ ยังเป็นการรับรองว่าทุกคนมีความเข้าใจตรงกัน
เกี่ยวกับผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตรมหาวิทยาลัยสามารถใช้ข้อก าหนดของหลักสูตรเป็นสิ่ง
ยืนยันว่าผู้ออกแบบหลักสูตรทุกคนเข้าใจเก่ียวกับผลการเรียนรู้ที่คาดหวังอย่างชัดเจนและรู้ว่าจะท าให้
บรรลุผลได้อย่างไร รวมทั้งยังสามารถใช้เป็นแหล่งอ้างอิงส าหรับการตรวจสอบภายใน รวมถึ งการ
ติดตามผลการด าเนินงานของหลักสูตรอีกด้วย 

 เป็นแหล่งข้อมูลเพ่ือให้ผู้ที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญในสาขาวิชานั้น  ๆ และกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกได้เข้าใจถึงวัตถุประสงค์และผลลัพธ์ที่คาดหวังของหลักสูตรและ 

 เป็นพื้นฐานในการรับข้อมูลป้อนกลับจากผู้เรียนหรือบัณฑิตที่เพ่ิงส าเร็จการศึกษาเกี่ยวกับ
เนื้อหาของหลักสูตรว่าผู้เรียนและบัณฑิตรับรู้ถึงโอกาสในบรรลุผลลัพธ์การเรียนรู้ที่ต้องการ ได้มาก
น้อยเพียงใดข้อก าหนดของหลักสูตรประกอบไปด้วยรายละเอียด ดังต่อไปนี้ 

 สถาบันที่อนุมัติ 

 สถาบันที่ท าการสอน (หากแตกต่างจากสถาบันที่อนุมัติ) 

 รายละเอียดการรับรองคุณภาพโดยหน่วยงานภายนอก หรือ องค์กรวิชาชีพ 

 ชื่อคุณวุฒิ 
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 ชื่อหลักสูตร 

 ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร 

 เกณฑ์การรับเข้าหรือความต้องการของหลักสูตร 

 การก าหนดกรอบมาตรฐานคุณวุฒิของสาขาวิชาที่เก่ียวข้องและแหล่งอ้างอิงทั้งภายในและ
ภายนอกเพ่ือใช้ในการให้ข้อมูลด้านผลการเรียนรู้ของหลักสูตร 

 โครงสร้างหลักสูตรและข้อก าหนดต่าง  ๆเช่น ระดับการศึกษา รายวิชา และหน่วยกิต เป็นต้น 

 วันที่เขียนหรือปรับปรุงข้อก าหนดของหลักสูตรรายละเอียดของวิชา ประกอบไปด้วย 

 ชื่อรายวิชา 

 ข้อบังคับรายวิชา เช่น รายวิชาบังคับก่อน และ จ านวนหน่วยกิต เป็นต้น 

 ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของรายวิชา ในแง่ของความรู้ ทักษะ และเจตคติ 

 กลยุทธ์การเรียนการสอนและการวัดประเมินผลที่ท าให้บรรลุผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง 

 ค าอธิบายรายวิชาและประมวลรายวิชา 

 การวัดประเมินผลนักศึกษา 

 วันที่เขียนหรือปรับปรุงรายละเอียดของวิชา 
 

2.3 โครงสร้างและเนื้อหาของหลักสูตร 
เกณฑ์คุณภาพท่ี 3 

1. หลักสูตร กระบวนการจัดเรียนการสอนและวิธีการวัดประเมินผลนักศึกษามีความเชื่อมโยง
และเอ้ือประโยชน์ให้แก่กัน เพ่ือน าไปสู่ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง 

2. หลักสูตรถูกออกแบบมาให้ตรงกับผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง โดยแต่ละรายวิชาในหลักสูตรมี
ส่วนช่วยให้หลักสูตรบรรลุผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง 

3. หลักสูตรมีการจัดเรียงรายวิชาอย่างเป็นระบบ เป็นล าดับและมีการบูรณาการ (ซึ่งกันและ
กัน) 

4. หลักสูตรแสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์และความก้าวหน้าของรายวิชาอย่างชัดเจนตั้งแต่
รายวิชาพ้ืนฐาน รายวิชาระดับกลาง ไปจนถึงรายวิชาเฉพาะทาง 

5. โครงสร้างของหลักสูตรมีความยืดหยุ่นเพ่ือให้ผู้เรียนสามารถเลือกเรียนในสาขาเฉพาะทาง 
รวมถึงมีการน าเอาสถานการณ์การพัฒนาและการเปลี่ยนแปลงในปัจจุบันที่เกี่ยวข้องกับสาขามาปรับ
เข้ากับหลักสูตร 

6. มีการทบทวนหลักสูตรเป็นระยะเพ่ือให้แน่ใจว่าหลักสูตรมีความสัมพันธ์กันและทันสมัยอยู่
ตลอดเวลา 
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เกณฑ์คุณภาพท่ี 3 – เกณฑ์ย่อย 
3 โครงสร้างและเนื้อหาของหลักสูตร 1 2 3 4 5 6 7 

3.1 การออกแบบหลักสูตรมีความสอดคล้องกับผลการเรียนรู้ที่
คาดหวัง [1] 

       

3.2 มีการก าหนดสัดส่วนที่เหมาะสม ระหว่างรายวิชาต่างๆ ใน
หลักสูตรฺเพื่อให้บรรลุผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง [2] 

       

3.3 หลักสูตรมีการจัดเรียงรายวิชาอย่างเป็นระบบ มีการบูรณา
การและทันต่อยุคสมัย [3, 4, 5, 6] 

       

ระดับคะแนนในภาพรวม (Overall opinion)        
 
ค าอธิบาย 

การออกแบบหลักสูตรควรค านึงถึงกระบวนการจัดการเรียนการสอนและการประเมินผล
นักศึกษาที่จะช่วยให้ผู้เรียนบรรลุผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง Biggs (2003) เรียกกระบวนการดังกล่าวว่า 
“ความสอดคล้องเชิงโครงสร้าง” (constructive alignment) ค าว่า “เชิงโครงสร้าง” (constructive) 
หมายถึงแนวคิดที่ว่าผู้เรียนจะเกิดการเรียนรู้และสร้างความหมายได้โดยผ่านกิจกรรมการเรียนรู้ที่
เกี่ยวข้องกัน ส่วน “ความสอดคล้อง” หมายถึง สถานการณ์ที่มีการจัดกระบวนการเรียนการสอนและ
การประเมินผลที่สอดคล้องกันเพ่ือให้บรรลุผลการเรียนรู้ที่คาดหวังความสอดคล้องเชิงโคร งสร้างใน
รายวิชาต่างๆ หมายรวมถึง 

 การระบุถึงผลการเรียนรู้ที่คาดหวังที่สามารถวัดผลได้ 

 การเลือกใช้กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่น าไปสู่การบรรลุผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง 

 การประเมินว่านักศึกษาสามารถบรรลุผลการเรียนรู้ที่คาดหวังได้ดีเพียงใด 
 
2.4 การเรียนรู้ที่มีคุณภาพ 
เกณฑ์คุณภาพท่ี 4 

1. กลยุทธ์การเรียนและการสอนเป็นไปตามปรัชญาการศึกษาของมหาวิทยาลัย ซึ่งปรัชญา
การศึกษานี้หมายถึงแนวความคิดในการก าหนดแนวทางการจัดการเรียนการสอนว่า ผู้เรียนควรต้อง
เรียนรู้อะไรบ้างและเรียนรู้อย่างไร นอกจากนี้ปรัชญาการศึกษายังบอกถึงวัตถุประสงค์ของการศึกษา 
บทบาทหน้าที่ของผู้สอน ผู้เรียนรวมทั้งเนื้อหาและกลยุทธ์ในการสอนด้วย 

2. ทั้งผู้เรียนและผู้สอนเข้าใจว่าการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ (Quality learning) ถือเป็น 
กลยุทธ์ในการเรียนซึ่งจะช่วยให้ผู้เรียนเข้าใจและบรรลุผลการเรียนรู้ 

3. คุณภาพของการเรียนรู้ขึ้นอยู่กับวิธีการเรียน แนวคิดที่ผู้เรียนมีต่อการเรียน กลยุทธ์  
การเรียนที่ผู้เรียนเลือกใช้ รวมถึงความเข้าใจเกี่ยวกับการเรียนรู้ของตนเอง 
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4. การเรียนรู้ที่มีคุณภาพให้ความส าคัญต่อหลักการเรียนรู้ กล่าวคือ ผู้เรียนจะสามารถเรียนรู้
ได้ดีเมื่อรู้สึกผ่อนคลาย อยู่ในสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ และมีการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ
ร่วมคิด 

5. ผู้สอนควรส่งเสริมให้ผู้ เรียนส านึกถึงความรับผิดชอบต่อการเรียน โดย ก. สร้าง
สภาพแวดล้อมในการเรียนการสอนที่เอ้ือให้ผู้เรียนแต่ละคนมีส่วนร่วมต่อกระบวนการเรียนรู้ และ ข. 
มีหลักสูตรที่ยืดหยุ่นและเอ้ือให้ผู้เรียนสามารถเลือกเนื้อหารายวิชา แผนการศึกษา กลวิธีในการ
ประเมินผล รูปแบบและระยะเวลาในการเรียนได้ 

6. กลยุทธ์การเรียนการสอนควรมีส่วนช่วยสนับสนุนให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ รู้จักวิธีแสวงหา
ความรู้และปลูกฝังให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ตลอดชีวิต (เช่น การตั้งค าถามอย่างสร้างสรรค์ มีทักษะใน
การรับและใช้ข้อมูล การน าเสนอแนวความคิดใหม่ๆ และลงมือปฏิบัติ เป็นต้น) 
 
เกณฑ์คุณภาพท่ี 4 – เกณฑ์ย่อย 
4 กลยุทธ์การเรียนและการสอน 1 2 3 4 5 6 7 

4.1 ปรัชญาการศึกษามีความชัดเจนและมีการเผยแพร่ให้ผู้มีส่วน
ได้เสียสามารถได้รับรู้ [1] 

       

4.2 กิจกรรมการเรียนการสอนมีความสอดคล้องกับการบรรลุผล
ส าเร็จตามผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง [2, 3, 4, 5] 

       

4.3 กิจกรรมการเรียนการสอนกระตุ้นให้เกิดการเรียนรู้ตลอด
ชีวิต [6] 

       

ระดับคะแนนในภาพรวม (Overall opinion)        
 
ค าอธิบาย 

เพ่ือให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการศึกษาในระดับอุดมศึกษา ทักษะที่จ าเป็นต่อการ
เรียนรู้ที่มีคุณภาพ ได้แก่ 

- ความสามารถในการค้นคว้าหาความรู้ด้วยตัวเองโดยผู้เรียนต้องมีทักษะด้านการท างานวิจัย
ความสามารถในการวิเคราะห์และสังเคราะห์ข้อมูลที่ค้นคว้ามาได้ นอกจากนี้ ผู้เรียนต้องรู้และ
สามารถเลือกใช้กลยุทธ์ในการเรียนได้อย่างเหมาะสม 

- ความสามารถในการคงความรู้ไว้ใช้ในระยะยาวมีกลยุทธ์ในการเรียนที่เน้นการสร้าง
ความหมายมากกว่าการท่องจ า 

- ความสามารถในการเชื่อมโยงความสัมพันธ์ระหว่างความรู้เก่าและความรู้ใหม่เข้าด้วยกัน 
การเรียนรู้ที่หมายถึง ความสามารถในการรวบรวมข้อมูลจากแหล่งต่างๆ เข้าด้วยกันได้ 
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- ความสามารถในการสร้างองค์ความรู้ใหม่ผู้เรียนที่มีคุณภาพจะต้องรู้เท่าทันผู้ อ่ืนและ
สามารถเชื่อมโยงความรู้และประสบการณ์ของตนอันจะน าไปสู่การสร้างองค์ความรู้ใหม่ 

- ความสามารถในการประยุกต์ใช้ความรู้เพื่อแก้ปัญหาต่างๆ 
- ความสามารถในการถ่ายทอดความรู้ให้แก่ผู้อ่ืน ผู้เรียนที่มีคุณภาพสามารถสร้างและพิสูจน์

แนวความคิดและการกระท าของตนด้วยวิธีการที่ชัดเจน 
- ความกระตือรือร้นในการหาความรู้ เพ่ิมเติม ผู้ เรียนที่มีคุณภาพเป็นผู้ใฝ่รู้ตลอดชีวิต 

(lifelong learners) ปัจจัยส าคัญในการสร้างผู้เรียนที่มีคุณภาพ 
- การเรียนรู้ที่มีคุณภาพจะเกิดได้เมื่อผู้เรียนมีความพร้อม ทั้งด้านสติปัญญาและอารมณ์

เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ของการเรียน 
- การเรียนรู้ที่มีคุณภาพจะเกิดได้เมื่อผู้เรียนมีจุดมุ่งหมายในการเรียน 
- การเรียนรู้ที่มีคุณภาพจะเกิดได้เมื่อผู้เรียนสามารถประสานความรู้เก่าและใหม่เข้าด้วยกัน 
- การเรียนรู้ที่มีคุณภาพจะเกิดได้เมื่อผู้เรียนเรียนรู้อย่างกระตือรือร้น 
- การเรียนรู้ที่มีคุณภาพจะเกิดได้เมื่อผู้ เรียนอยู่ในสภาพแวดล้อมที่เ อ้ือต่อการเรียนรู้ 

การเลือกใช้กลยุทธ์ในการเรียนและการสอนขึ้นอยู่กับสถานการณ์ หลักสูตรควรพิจารณาเลือกใช้  
กลยุทธ์การเรียนและการสอนที่เหมาะสม 
 
2.5 การประเมินผู้เรียน 

เกณฑ์คุณภาพท่ี 5 
1. การประเมินครอบคลุมถึง 

 การรับเข้านักศึกษาใหม่ 

 การประเมินผู้เรียนอย่างต่อเนื่องระหว่างการศึกษา 

 การสอบก่อนส าเร็จการศึกษา 
2. ในการสนับสนุนให้เกิดความสอดคล้องเชิงโครงสร้าง ควรใช้วิธีการ ประเมินผลที่

หลากหลายที่สอดคล้องกับผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง การประเมินควรวัดผลสัมฤทธิ์ของผลการเรียนรู้
ทั้งหมดที่ปรากฎอยู่ในผลการเรียนที่คาดหวังของหลักสูตรและรายวิชาวิธีการและเกณฑ์ที่ใช้ในการ
ประเมินควรมีการก าหนดล่วงหน้า เพ่ือวัตถุประสงค์ในการประเมินผลวินิจฉัย การประเมินผลระหว่าง
เรียน และการประเมินผลสรุป 

3. การประเมินผู้เรียน รวมถึงช่วงเวลาการประเมิน วิธีการประเมิน การก าหนดเกณฑ์
ประเมินการกระจายน้ าหนักการประเมิน ไปจนถึงเกณฑ์การให้คะแนนและการตัดเกรด ควรท าให้
ชัดเจนและสื่อความท่ีเกี่ยวข้องได้ 

4. ก าหนดมาตรฐานที่ใช้ในแผนการประเมินอย่างชัดเจนและสอดคล้องกับหลักสูตร 
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5. น ากระบวนการและวิธีการประเมินมาใช้เพ่ือเป็นการยืนยัน การประเมินผู้เรียนมีความ
สมเหตุสมผล น่าเชื่อถือ และด าเนินการโดยเที่ยงธรรม 

6. ควรระบุความเชื่อมั่นและความเที่ยงตรงของวิธีการประเมินระบุเป็นลายลักษณ์อักษรและ
มีการตรวจสอบอย่างสม่ าเสมอ และน าไปใช้ทดสอบและพัฒนาแนวทางประเมินใหม่ๆ ได้ รวมทั้งมี 
การพัฒนาวิธีการประเมินผลแบบใหม่ๆ และน าไปใช้ในการทดสอบเปิดเผยให้ผู้เรียนรับรู้ถึงสิทธิ์ใน
เกี่ยวกับกระบวนการอุทธรณ์ 
เกณฑ์คุณภาพท่ี 5 – เกณฑ์ย่อย 
5 การประเมินผู้เรียน 1 2 3 4 5 6 7 

5.1 การประเมินผู้เรียนมีความสอดคล้องโครงสร้างกับผลสัมฤทธิ์
ของผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง [1, 2] 

       

5.2 การประเมินผู้เรียน รวมถึงช่วงเวลาการประเมิน วิธีการ 
ประเมิน การก าหนดเกณฑ์ประเมิน การกระจายน้ าหนักการ
ประเมิน ไปจนถึงเกณฑ์การให้คะแนนและการตัดเกรด มี
ความชัดเจนและสื่อสารให้ผู้เรียนรับทราบ [4, 5] 

       

5.3 เกณฑ์การให้คะแนนและแผนการให้คะแนนถูกใช้ ใน 
การประเมินเพื่อยืนยันความเที่ยงตรง ความเชื่อมั่นและความ
โปร่งใสในการประเมินผู้เรียน [6, 7] 

       

5.4 มีการให้ข้อมูลป้อนกลับเกี่ยวกับการประเมินผู้ เรียนที่
เหมาะสมแก่เวลาและช่วยพัฒนาการเรียนรู้ [3] 

       

5.5 ผู้เรียนรับรู้ถึงสิทธิ์เกี่ยวกับกระบวนการอุทธรณ์ [8]        
ระดับคะแนนในภาพรวม (Overall opinion)        
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ค าอธิบาย 
การประเมินผู้ เ รี ยนถือ เป็นองค์ประกอบที่ ส าคัญที่ สุ ด อันหนึ่ งของการศึกษาใน

ระดับอุดมศึกษา ผลของการประเมินส่งผลโดยตรงต่ออาชีพในอนาคตของผู้เรียน ดังนั้นจึงต้อง
ด าเนินการอย่างเชี่ยวชาญและค านึงถึงองค์ความรู้ทั้งหลายที่มีอยู่ในขั้นตอนการทดสอบการประเมิน
ยังให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์แก่สถาบันทั้งในด้านประสิทธิภาพการสอนและการสนับสนุนผู้เรียน การ
ประเมินผู้เรียนควรจะต้อง 

 ได้รับการออกแบบให้วัดความส าเร็จตามผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง 

 สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ในการประเมินผลวินิจฉัย การประเมินผลระหว่างเรียนและการ
ประเมินผลสรุป รวมทั้งมีเกณฑ์ในการตัดเกรดและให้คะแนนที่ชัดเจนเป็นลายลักษณ์อักษร 

 ด าเนินการโดยบุคคลที่เข้าใจบทบาทของการประเมินความก้าวหน้าของผู้เรียนที่มีต่อ
สัมฤทธิ์ผลทางด้านความรู้และทักษะที่เกี่ยวข้องกับคุณสมบัติที่ก าหนดไว้ ถ้าเป็นไปได้ การประเมินไม่
ควรประเมินโดยผู้ประเมินเพียงคนเดียว 

 พิจารณาถึงผลลัพธ์ต่างๆ ที่เป็นไปได้จากเกณฑ์การสอบ 

 ก าหนดกฎเกณฑ์ท่ีชัดเจน ครอบคลุมถึงการขาดเรียน การป่วย และเหตุที่สมควรลดหย่อน
ผ่อนโทษของผู้เรียน 

 ยืนยันว่าการประเมินมีการจัดการอย่างรอบคอบและรัดกุมตามข้ันตอนที่สถาบันก าหนด 

 อยู่ภายใต้การบริหารตรวจสอบเพื่อยืนยันประสิทธิภาพของขั้นตอน 

 แจ้งข้อมูลแก่ผู้เรียนถึงการประเมินที่ใช้ในหลักสูตรของตน ว่ามีการทดสอบอะไรหรืออยู่
ภายใต้เงื่อนไขการประเมินแบบใด การประเมินคาดหวังอะไร รวมถึงเกณฑ์ที่ใช้ในการประเมิน
สมรรถนะของผู้เรียน 
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2.6 คุณภาพบุคลากรสายวิชาการ 
เกณฑ์คุณภาพท่ี 6 

1. มีการวางแผนทั้งในระยะสั้นและระยะยาวในการบริหารจัดการบุคลากรสายวิชาการ 
รวมถึงการสืบทอดต าแหน่ง การเลื่อนต าแหน่ง การจัดสรรบุคลากร การสิ้นสุดต าแหน่ง และแผนการ
เกษียณ เพ่ือให้แน่ใจว่าคุณภาพและปริมาณของบุคลากรสายวิชาการตอบสนองต่อความต้องการ 
ด้านการศึกษา วิจัย และบริการวิชาการ 

2. มีการตรวจสอบและติดตามอัตราส่วนบุคลากรสายวิชาการต่อจ านวนนักศึกษา และภาระ
งานที่ได้รับเพื่อพัฒนาคุณภาพด้านการศึกษา วิจัย และบริการวิชาการ 

3. มีการระบุและประเมินความสามารถของบุคลากรสายวิชาการ บุคลากรที่มีความสามารถ
จะต้องมีคุณสมบัติดังนี้ 

 ออกแบบและจัดกระบวนการเรียนการสอนที่สอดคล้องกับหลักสูตร 

 น ากระบวนการเรียนการสอนที่หลากหลายมาใช้ และเลือกวิธีการประเมินที่
เหมาะสมให้บรรลุผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง 

 พัฒนาและใช้สื่อประกอบการเรียนการสอนได้หลากหลาย 

 ตรวจสอบและประเมินความก้าวหน้าด้านการสอนและรายวิชาที่ตนเองสอนได้ 

 มีการให้ข้อมูลป้อนกลับเกี่ยวกับการสอนของตนเอง 

 มีการท าวิจัยและจัดหาบริการที่เป็นประโยชน์แก่ผู้มีส่วนได้เสีย 
4. การสรรหาและการเลื่อนต าแหน่งบุคลากรสายวิชาการยึดตามระบบคุณธรรม โดย

พิจารณาจากการสอน การท าวิจัย และการบริการวิชาการ 
5. การก าหนดบทบาทและความสัมพันธ์ของบุคลากรสายวิชาการชัดเจนและเป็นที่เข้าใจ

ตรงกัน 
6. มีการมอบหมายงานที่เหมาะสมกับความรู้ความสามารถ ประสบการณ์และความ

เชี่ยวชาญ 
7. บุคลากรสายวิชาการทุกคนต้องรับผิดชอบต่อมหาวิทยาลัยและผู้มีส่วนได้เสียขององค์กร 

โดยค านึงถึงเสรีภาพทางวิชาการและจรรยาบรรณด้านวิชาชีพ 

8. มีการวินิจฉัยความต้องการในการฝึกอบรมและพัฒนาของบุคลากรสายวิชาการอย่างเป็น
ระบบ และน าไปจัดการฝึกอบรมที่เหมาะสมรวมถึงกิจกรรมที่ พัฒนาตนเองเพ่ือตอบสนองต่อความ
ต้องการของบุคลากร 

9. มีการน าการบริหารผลการปฏิบัติงานรวมถึงการให้รางวัลและการยอมรับมาใช้เพ่ือกระตุ้น
และสนับสนุนการเรียนการสอน การวิจัยและการบริการวิชาการ 

10. มีการตรวจสอบ ประเมินและเปรียบเทียบประเภทและจ านวนงานวิจัยกับเกณฑ์
มาตรฐานที่ได้รับการยอมรับเพื่อการพัฒนา 
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เกณฑ์คุณภาพที่ 6 – เกณฑ์ย่อย 
6 คุณภาพบุคลากรสายวิชาการ 1 2 3 4 5 6 7 

6.1 การบริหารจัดการบุคลากรสายวิชาการ (การสืบทอด 
ต าแหน่ง เลื่อนต าแหน่ง การปรับวิธีการจัดสรรบุคลากรเข้าสู่
ต าแหน่ ง  การสิ้ นสุดต าแหน่ ง  และแผนการเกษียณ) 
ตอบสนองต่อความต้องการด้านการศึกษา การวิจัย และการ
บริการวิชาการ [1] 

       

6.2 มีการเปรียบเทียบอัตราส่วนบุคลากรสายวิชาการต่อ 
จ านวนักศึกษาและภาระงานกับเกณฑ์มาตรฐาน และติดตาม
ตรวจสอบข้อมูลเพ่ือพัฒนาคุณภาพด้านการศึกษา การวิจัย
และการบริการวิชาการ [2] 

       

6.3 เกณฑ์ในการสรรหาและการคัดเลือกบุคลากรสายวิชาการซึ่ง
ประกอบด้วยจรรยาบรรณ ความรับผิดชอบต่อเสรีภาพทาง
วิชาการ การจัดสรรบุคลากรเข้าสู่ต าแหน่ง การเลื่อน
ต าแหน่ง บุคลากรถูกก าหนดและประกาศให้ทราบทั่วกัน 
[4,5, 6,7] 

       

6.4 มีการวินิจฉัยและประเมินความสามารถของบุคลากรสาย 
วิชาการ [3] 

       

6.5 ความต้องการในการฝึกอบรมและพัฒนาตนเองของบุคลากร
สายวิชาการถูกวินิจฉัยและน าไปจัดกิจกรรมเพ่ือตอบสนอง
ต่อความต้องการของบุคลากร [8] 

       

6.6 การบริหารผลการปฏิบัติงานรวมถึงการให้รางวัลและการ
ยอมรับถูกน ามาใช้เพ่ือกระตุ้นและสนับสนุนการเรียนการ
สอน การวิจัยและการบริการวิชาการ [9] 

       

6.7 มีการตรวจสอบ ประเมินและเปรียบเทียบประเภทและ 
จ านวนงานวิจัยกับเกณฑ์มาตรฐานที่ได้รับการยอมรับเพ่ือ 
การพัฒนา [10] 

       

ระดับคะแนนในภาพรวม (Overall opinion)        
 
 
 
 



 

113 

 

ค าอธิบาย 
บุคลากรสายวิชาการถือว่าเป็นทรัพยากรการศึกษาที่ส าคัญที่สุดส าหรับผู้เรียน บุคคลเหล่านี้

ต้องมีความรู้ ความเข้าใจในศาสตร์ที่ตนเองสอน มีทักษะและประสบการณ์ที่จะถ่ายทอดความรู้แก่
ผู้เรียนในขอบเขตบริบทการสอนของตนได้อย่างมีประสิทธิภาพ และสามารถน าผลการประเมิน 
การสอนมาปรับปรุงพัฒนาการสอนได้อย่างต่อเนื่องคุณภาพของสถาบันไม่เพียงแต่ขึ้นอยู่กับคุณภาพ
ของหลักสูตรเท่านั้น แต่ยังขึ้นอยู่กับคุณภาพบุคลากรสายวิชาการอีกด้วย คุณภาพบุคลากร  
สายวิชาการขึ้นอยู่กับคุณวุฒิการศึกษาความเข้าใจ ความช านาญ ความเชี่ยวชาญในศาสตร์ที่สอน 
ประสบการณ์ ทักษะการสอนรวมถึงจรรยาบรรณที่มีต่อวิชาชีพ บุคลากรสายวิชาครอบคลุม  
ถึงอาจารย์ที่สอนเต็มเวลาและนอกเวลา และผู้บรรยายพิเศษ นอกจากคุณภาพของบุคลากร  
สายวิชาการแล้วสถาบันต้องก าหนดปริมาณบุคลากรสายวิชาให้เหมาะสมกับความต้องการของผู้เรียน
และสถาบัน โดยก าหนดขนาดของบุคลากรสายวิชาการใช้ค่าหน่วยนับภาระงาน (Full-Time 
Equivalent - FTE) และอัตราส่วนบุคลากรสายวิชาการต่อจ านวนนักศึกษา 

 
หน่วยนับภาระงาน (Full-Time Equivalent (FTE)) 

ในการค านวณ หน่วยนับภาระงานบุคลากรสายวิชาการ (FTE) สถาบันควรก าหนดภาระ 
การเรียนนักศึกษาเต็มเวลา และภาระการสอนของบุคลากรคณะที่รวมถึง ภาระการเรียนนักศึกษา
นอกเวลา และภาระการสอนบุคลากรของคณะที่ต่อนักศึกษานอกเวลาเป็นจ านวนร้อยละของภาระ
การสอนเต็มเวลาของบุคลากรสายวิชาการมีหลายวิธีในการค านวณค่า FTE (หน่วยนับภาระงาน) และ
สถาบันควรก าหนดวิธีการตัวแปร และข้อสมมติฐานที่จะใช้ วิธีหนึ่งในการค านวณค่า FTE (หน่วยนับ
ภาระงาน) คือ ยึดต้นทุนด้านเวลา เช่น ถ้า 1 FTE เท่ากับ 40 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ (จ้างงานเต็มเวลา) 
ดังนั้น FTE ของบุคลากรสายวิชาการที่มีภาระงานสอน 8 ชั่วโมงต่อสัปดาห์จะเป็น 0.2 (8 หารด้วย 
40) วิธีการที่ยึดหลักการต้นทุนด้านเวลา สามารถน ามาใช้ค านวณค่า FTE (หน่วยนับภาระการเรียน) 
ของนักศึกษาได้อีกด้วย เช่น ถ้า 1 FTE ที่นักศึกษาต้องเข้าชั้นเรียนเท่ากับ 20 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ 
ดังนั้น ค่าหน่วยนับภาระการเรียน FTE ของนักศึกษาภาคสมทบ 10 ชั่วโมงในชั้นเรียนต่อสัปดาห์จะ
เป็น 0.5 (10 หารด้วย 20) วิธีการอ่ืนในการค านวณค่า FTE คือ ยึดภาระงานสอน เช่น ถ้าภาระการ
สอนภาคปกติเต็มเวลาของบุคลากรสายวิชาการ คือ 4 วิชาต่อภาคการศึกษา ดังนั้น แต่ละวิชามีค่า 
0.25 FTE (หน่วยนับภาระงาน) ถ้าบุคลากรสายวิชาการได้รับมอบหมาย 2 วิชาต่อภาคการศึกษา 
ดังนั้นค่า FTE(หน่วยนับภาระงาน) จะเป็น 0.5 (2 คูณ 0.25 FTE) ในท านองเดียวกันภาระการเรียน
ของนักศึกษาสามารถใช้การค านวนค่า FTE (หน่วยนับภาระการเรียน) ของนักศึกษาได้ เช่น ถ้า 1 
FTE (หน่วยนับภาระการเรียน) ที่นักศึกษาต้องเรียน คือ 24 หน่วยกิตต่อภาคการศึกษา ดังนั้น ค่า 
FTE (หน่วยนับภาระการเรียน) ของนักศึกษาที่เรียน 18 หน่วยกิตต่อภาคการศึกษา จะเป็น 0.75 (18 
หารด้วย 24) 
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ตาราง 4.2 ระบุตัวเลขบุคลากรสายวิชาการและค่า FTE (หน่วยนับภาระงาน) ใน 5 ปีการศึกษาที่ผ่านมา 

ประเภท ชาย หญิง 
รวม 

จ านวนร้อยละ 
ของปริญญาเอก จ านวนพนกังาน 

ค่า FTE 
 

ศาสตราจารย์      
รอง/ผู้ช่วยศาสตราจารย์      
อาจารย์ประจ า      
อาจารย์พิเศษ      
ผู้บรรยายพิเศษ/อาจารย์พิเศษ      

รวม      

 
อัตราส่วนบุคลากรต่อจ านวนนักศึกษา 

ตัวบ่งชี้นี้คือ อัตราส่วน 1 FTE (หน่วยนับภาระงาน) ของการจ้างบุคลากรสายวิชาการต่อ
ตัวเลขค่า FTE (หน่วยนับภาระการเรียน) นักศึกษาที่ลงทะเบียน จุดมุ่งหมายเพ่ือใช้คิดจ านวนเวลาที่
ใช้ในการติดต่อและสนับสนุนด้านวิชาการแก่นักศึกษา ที่สถาบันคาดว่าควรได้รับระบุอัตราส่วน
บุคลากรต่อจ านวนนักศึกษาใน 5 ปีการศึกษาท่ีผ่านมาตามตาราง 4.3 
 
ตาราง 4.3 อัตราส่วนบุคลากรต่อจ านวนนักศึกษา (ระบุวิธีการที่ใช้ค านวณค่า FTE- หน่วยนับ
ภาระการเรียน) ของนักศึกษา) 

ปีการศึกษา 
รวมค่า FTE (หน่วยนับ
ภาระงาน) ของบุคลากร

สายวิชาการ 

รวมค่า FTE (หน่วยนับ
ภาระการเรียน) ของ

นักศึกษา 

อัตราส่วนบุคลากรต่อ 
จ านวนนักศึกษา 

    
    
    
    

 
ผลงานวิจัย 

การวิจัยคือผลผลิตส าคัญจากบุคลากรสายวิชาการ ประเภทต่างๆ ของงานวิจัย (เช่น ผลงาน
ตีพิมพ์ งานที่ปรึกษา โครงงาน เงินสนับสนุน เป็นต้น) ที่ลุล่วงโดยบุคลากรสายวิชาการควรตอบสนอง
ความต้องการของผู้มีส่วนได้เสีย บอกข้อมูลประเภทและจ านวนของการเผยแพร่งานวิจัยใน 5 ปี
การศึกษาท่ีผ่านมาตามตาราง 4.4 
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ตาราง 4.4 ประเภทและจ านวนของการเผยแพร่งานวิจัย 

ปีการศึกษา 
 

ประเภทผลงานตีพิมพ ์
รวม 

 

ตัวเลขผลงานตีพิมพ์
ต่อบุคลากรสาย

วิชาการ 
ในสถาบัน 

 
ระดับชาติ 

 

ระดับ
ภูมิภาค 

 

ระดับ 
นานาชาติ 

 

       
       
       
       
       
 
 
2.7 คุณภาพบุคลากรสายสนับสนุน 
เกณฑ์คุณภาพท่ี 7 

1. มีการด าเนินการวางแผนระยะสั้นและระยะยาวในการแต่งตั้งบุคลากรสายสนับสนุนหรือ          
การวางแผนความต้องการห้องสมุด ห้องปฏิบัติการ สิ่งอ านวยความสะดวกด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 
และ  งานบริการนักศึกษา เพ่ือสร้างความมั่นใจว่าคุณภาพและจ านวนบุคลากรสายสนับสนุนบรรลุ
ตามความต้องการทางวิชาการ งานวิจัย และการบริการวิชาการ 

2. มีการก าหนดและการแจ้งข้อมูลการสรรหาบุคลากร และเกณฑ์การคัดเลือกในการแต่งตั้ง        
การมอบหมายงาน และการเลื่อนขั้นบุคลากรสายสนับสนุน โดยก าหนดบทบาทหน้าที่ไว้ชัดเจน และ
แบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบตามความเหมาะสมคุณสมบัติ และประสบการณ์ 

3. มีการวินิจฉัยและการประเมินความสามารถของบุคลากรสายสนับสนุนเพ่ือสร้างความ
มั่นใจว่าความสามารถของบุคลากรเหล่านั้นเป็นไปตามข้อก าหนด และการให้บริการนั้นตอบสนอง
ความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

4. มีการวินิจฉัยความต้องการในการฝึกอบรมและพัฒนาอย่างมีระบบให้แก่บุคลากรสาย
สนับสนุน และมีการด าเนินกิจกรรมการฝึกอบรมและกิจกรรมเพ่ือการพัฒนาที่ตอบสนองความจ าเป็น 

5. มีการบริหารผลการปฏิบัติงานรวมถึงการตอบแทนและการยอมรับ เพ่ือผลักดันและ
สนับสนุน การเรียนการสอน การวิจัย และ การบริการวิชาการ 
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เกณฑ์คุณภาพท่ี 7 –เกณฑ์ย่อย 
7 คุณภาพบุคลากรสายสนับสนุน 1 2 3 4 5 6 7 

7.1 มีการด าเนินการวางแผนแต่งตั้งบุคลากรสายสนับสนุน
ห้องสมุด ห้องปฏิบัติการ สิ่ งอ านวยความสะดวกด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศและงานบริการนักศึกษาเพ่ือตอบสนอง
ความต้องการทางการศึกษา งานวิจัย และการบริการ
วิชาการ [1] 

       

7.2 มีการก าหนดและการแจ้งข้อมูลการสรรหาบุคลากร และ
เกณฑ์การคัดเลือกในการแต่งตั้ง การมอบหมายงาน และการ
เลื่อนขั้นบุคลากรสายสนับสนุน [2] 

       

7.3 มีการวินิจฉัยและประเมินความสามารถของบุคลากรสาย
สนับสนุน [3] 

       

7.4 มีการวินิจฉัยความต้องการการฝึกอบรมและพัฒนาตนเอง
ของบุคลากรสายสนับสนุน และด าเนินกิจกรรมเ พ่ือ
ตอบสนองความต้องการนั้น [4] 

       

7.5 มีการบริหารผลการปฏิบัติงานรวมถึงการตอบแทนและการ
เห็นคุณค่า การยอมรับ เพ่ือกระตุ้นและสนับสนุนการเรียน
การสอน การวิจัย และการบริการวิชาการ [5] 

       

ระดับคะแนนในภาพรวม (Overall opinion)        

 
ค าอธิบาย 

คุณภาพหลักสูตรส่วนใหญ่ขึ้นอยู่กับปฏิสัมพันธ์ระหว่างบุคลากรและนักศึกษา อย่างไรก็ตาม
บุคลากรสายวิชาการไม่สามารถปฏิบัติงานได้ดีหากปราศจากคุณภาพการให้บริการที่จัดสรรโดย
บุคลากรสายสนับสนุน ซึ่งบุคลากรสายสนับสนุนเหล่านี้ คือ บุคลากรที่บริหารจัดการห้องสมุด 
ห้องปฏิบัติการ ทรัพยากรคอมพิวเตอร์ และงานบริการนักศึกษาใช้ตารางที่ 4.5 เพ่ือก าหนดจ านวน
บุคลากรสายสนับสนุนที่มีในระยะ 5 ปีการศึกษาล่าสุด 
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ตารางที่ 4.5 จ านวนบุคลากรสายสนับสนุน (ระบุวันที่อ้างอิง) 

บุคลากรสายสนบัสนนุ 

ระดับการศึกษาสูงสุดที่ส าเร็จ 
จ านวนทั้งหมด มัธยมศึกษา

ตอนปลาย 
ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก 

บุคลากรห้องสมุด      
บุคลากรห้องปฏิบัติการ      
บุคลากรด้ านเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

     

บุคลากรด้านงานบริหารงาน
บุคคล 

     

บุคลากรด้านงานบริการ
นักศึกษา (ระบุประเภทงาน
บริการ) 

     

จ านวนทั้งหมด      

 
2.8 คุณภาพผู้เรียน (Student Quality) 

เกณฑ์คุณภาพท่ี 8 
1. มีการก าหนด การสื่อสาร และการประกาศนโยบายการรับนักศึกษาเข้าเรียนและเกณฑ์

การรับนักศึกษาเข้าศึกษาในหลักสูตรอย่างชัดเจนและเป็นปัจจุบัน 
2. มีการก าหนดและการประเมินกระบวนการและเกณฑ์การคัดเลือกนักศึกษา 
3. มีระบบติดตามความก้าวหน้า ผลการศึกษา และภาระการเรียนของนักศึกษาที่เพียงพอ 

โดยมีการบันทึก การติดตามความก้าวหน้า ผลการศึกษา และภาระการเรียนของนักศึกษาไว้อย่างเป็น
ระบบ โดยมีการให้ข้อมูลป้อนกลับแก่นักศึกษาและด าเนินการแก้ไขข้อบกพร่องหากจ าเป็น 

4. มีการจัดการให้ค าแนะน าทางวิชาการ กิจกรรมเสริมหลักสูตร การแข่งขันของนักศึกษา 
และการบริการสนับสนุนนักศึกษาด้านต่างๆ เพ่ือปรับปรุงการเรียนและคว ามรู้  ทักษะและ
ความสามารถในการท างาน 

5. การสร้างสภาพแวดล้อมการเรียนรู้เพ่ือสนับสนุนผลส าเร็จของคุณภาพการเรียนรู้ของ
นักศึกษานั้น ทางสถาบันควรจัดเตรียมสภาพแวดล้อมทางกายภาพ สังคม และจิตใจที่สามารถสร้าง
เสริม การเรียนการสอน การวิจัย รวมถึงสุขสภาวะส่วนบุคคลด้วย 
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เกณฑ์คุณภาพท่ี 8 – เกณฑ์ย่อย 

8 คุณภาพนักศึกษา และการสนับสนุน 1 2 3 4 5 6 7 
8.1 มีการก าหนด การสื่อสาร และการประกาศนโยบายการรับ

นักศึกษาเข้าเรียนและเกณฑ์การรับนักศึกษาเข้าศึกษาใน
หลักสูตรอย่างชัดเจนและเป็นปัจจุบัน[1] 

       

8.2 มีการก าหนดและการประเมินกระบวนการและเกณฑ์ในการ
คัดเลือกนักศึกษา [2] 

       

8.3 มีระบบในการติดตามความก้าวหน้า ผลการศึกษาและภาระ
การเรียนของนักศึกษาที่เพียงพอ [3] 

       

8.4 มีการจัดให้ค าแนะน าทางวิชาการ กิจกรรมเสริมหลักสูตร 
การแข่งขันของนักศึกษา และบริการสนับสนุนนักศึกษาด้าน
ต่างๆ เ พ่ือปรับปรุ งการเรียนและความรู้  ทักษะและ
ความสามารถในการท างาน[4] 

       

8.5 มีสภาพแวดล้อมทางกายภาพ สังคมและจิตใจที่สร้างเสริม
การเรียนการสอน และการวิจัย รวมถึงสุขภาวะส่วนบุคคล 
[5] 

       

ระดับคะแนนในภาพรวม (Overall opinion)        

 
ค าอธิบาย 

คุณภาพของบัณฑิตขึ้นอยู่กับคุณภาพของนักศึกษาที่รับเข้าเรียน นั่นหมายความว่าคุณภาพ
นักศึกษาที่รับเข้ามานั้นเป็นสิ่งส าคัญการรับนักศึกษา : 

- สรุปรายละเอียดนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ที่รับเข้าในตารางที่ 4.6 
- สรุปจ านวนนักศึกษาท่ีลงทะเบียนเรียนในหลักสูตรทั้งหมดตามตารางที่ 4.7 
 

ตารางที่ 4.6 การรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ( 5 ปีการศึกษาล่าสุด) 

ปีการศึกษา 
ผู้สมคัร 

จ านวนที่สมัครเรยีน จ านวนที่ประกาศรับ 
จ านวนที่รับเข้า/จ านวนที่

ลงทะเบียน 
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ตารางที่ 4.7 จ านวนนักศึกษาท้ังหมด (5 ปีการศึกษาล่าสุด) 
ปีการศึกษา นักศึกษา 

ช้ันปีท่ี 1 ช้ันปีท่ี 2 ช้ันปีท่ี 3 ช้ันปีท่ี 4 >ช้ันปีท่ี 4 รวม 

       
       
       
       
       
 
2.9 สิ่งอ านวยความสะดวกต่าง ๆ และโครงสร้างพ้ืนฐาน 
เกณฑ์คุณภาพท่ี 9 

1. มีทรัพยากรกายภาพที่ใช้ด าเนินการหลักสูตรรวมทั้งเครื่องมือ วัสดุและเทคโนโลยี
สารสนเทศต่างๆ เพียงพอ 

2. มีเครื่องมือทันสมัย พร้อมใช้และมีประสิทธิภาพในการใช้ประโยชน์ 
3. มีการคัดสรร กลั่นกรอง และใช้ทรัพยากรการเรียนกับวัตถุประสงค์ของหลักสูตรที่ศึกษาได้

เหมาะสม 
4. มีการติดตั้งห้องสมุดดิจิตอลเพื่อปรับข้อมูลและเทคโนโลยีสารสนเทศให้ทันสมัยก้าวหน้า 
5. มีการติดตั้งระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือตอบสนองความต้องการของบุคลากรและ

นักศึกษา 
6. สถาบันจัดเตรียมเครื่องคอมพิวเตอร์และโครงสร้างเครือข่ายที่สามารถเข้าถึงได้ในพ้ืนที่ใน

มหาวิทยาลัย โดยสามารถใช้ประโยชน์ทางเทคโนโลยีสารสนเทศส าหรับการเรียนการสอน การท าวิจัย        
การบริการวิชาการ และการบริหารงานได้ 

7. มีการก าหนดและด าเนินการมาตราฐานด้านสิ่งแวดล้อม สุขภาพ และความปลอดภัย
รวมถึงการได้รับสิทธิ์หรือโอกาสในการเข้าถึงให้แก่ผู้ที่มีความจ าเป็นพิเศษ 

เกณฑ์คุณภาพท่ี 9 – เกณฑ์ย่อย 
9 คุณภาพนักศึกษา และการสนับสนุน 1 2 3 4 5 6 7 

9.1 มีสิ่งอ านวยความสะดวกที่ใช้ในการเรียนการสอนและอุปกรณ์ (ห้อง
บรรยาย ห้องเรียน ห้องท าโครงการ ฯลฯ) เพียงพอ และทันสมัยเพ่ือ
ส่งเสริมการศึกษาและการท าวิจัย [1] 

       

9.2 มีทรัพยากรต่างๆ ที่ใช้ในห้องสมุดเพียงพอและทันสมัยเพ่ือส่งเสริม
การเรียนการสอน และการวิจัย [3,4] 

       

9.3 มี ห้ อ ง ป ฏิ บั ติ ก า ร แ ล ะ อุ ป ก ร ณ์ เ พี ย ง พ อ แ ล ะ ทั น ส มั ย เ พ่ื อ 
ส่งเสริมการเรียนการสอน และการวิจัย [1,2] 
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9 คุณภาพนักศึกษา และการสนับสนุน 1 2 3 4 5 6 7 
9.4 สิ่งอ านวยความสะดวกทางเทคโนโลยีสารสนเทศรวมถึงโครงสร้าง

พ้ืนฐานการเรียนรู้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์เพียงพอ  และทันสมัยเพ่ือ
ส่งเสริมการเรียนการสอน และการวิจัย[1,5,6] 

       

9.5 มีการก าหนดและด าเนินการตามมาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อมสุขภาพ
และความปลอดภัยและการได้รับสิทธิ์หรือโอกาสในการเข้าถึงให้แก่ผู้
ที่มีความจ าเป็นพิเศษ [7] 

       

ระดับคะแนนในภาพรวม (Overall opinion)        

 
ค าอธิบาย 

ข้อก าหนดเรื่องสิ่งอ านวยความสะดวกและโครงสร้างพ้ืนฐานนั้น  ควรสอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์ของหลักสูตร นอกจากนี้สิ่งอ านวยความสะดวกต่างๆ ควรเชื่อมโยงกับกระบวนการเรียน
การสอน เช่น การเรียนการสอนควรจัดให้อยู่ในกรอบของความยืดหยุ่น หากจัดการเรียนการสอนส าา
หรับกลุ่มเล็ก ควรจัดสรรทรัพยากรการเรียน เช่น เครื่องคอมพิวเตอร์ช่องทางการเข้าถึงระบบการ
เรียนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ทรัพยากรห้องสมุด ฯลฯ ให้เพียงพอเพ่ือตอบสนองความต้องการของ
ผู้เรียนและบุคลากร 

 
2.10 การส่งเสริมคุณภาพการศึกษา 
เกณฑ์คุณภาพท่ี 10 

1. หลักสูตรได้รับการพัฒนาจากค าแนะน าและข้อมูลป้อนกลับจากบุคลากรสายวิชาการ 
นักศึกษา ศิษย์เก่า และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจากภาคอุตสาหกรรม รัฐบาลและองค์กรวิชาชีพต่างๆ 

2. มีกระบวนการออกแบบและกระบวนการพัฒนาหลักสูตรรวมถึงทบทวนและประเมิน
หลักสูตรเป็นระยะๆ เพ่ือปรับปรุงประสิทธิภาพและประสิทธิผลให้ดีขึ้น 

3. มีการทบทวนและประเมินกระบวนการเรียนการสอนและการวัดผลประเมินผลนักศึกษา
อย่างต่อเนื่อง เพ่ือสร้างความมั่นใจว่ากระบวนการเหล่านั้นสอดคล้องและเป็นไปตามผลการเรียนรู้ที่
คาดหวัง 

4. ใช้ผลผลิตที่ได้จากงานวิจัยมาส่งเสริมการเรียนการสอน 
5. มีการประเมินและการปรับปรุงคุณภาพงานบริการสนับสนุนและสิ่งอ านวยความสะดวก

ต่างๆ (ห้องสมุด ห้องปฏิบัติการ สิ่งอ านวยความสะดวกด้านสารสนเทศและงานบริการนักศึกษา) 
6. มีระบบและกลไกในการรวบรวมข้อมูลต่างๆ ที่ได้รับรวมถึงข้อมูลป้อนกลับจากบุคลากร 

นักศึกษา ศิษย์เก่า และ ผู้ใช้บัณฑิต เพ่ือน ามาประเมินและปรับปรุงคุณภาพงาน 
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เกณฑ์คุณภาพท่ี 10 – เกณฑ์ย่อย 
10 คุณภาพนักศึกษา และการสนับสนุน 1 2 3 4 5 6 7 

10.1 ใช้ความต้องการและข้อมูลป้อนกลับจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
เป็นข้อมูลในการออกแบบและการพัฒนาหลักสูตร [1] 

       

10.2 สร้างกระบวนการออกแบบและพัฒนาหลักสูตร และ
ด าเนินการประเมินและปรับปรุงให้ดีขึ้น [2] 

       

10.3 มีการทบทวน ประเมินกระบวนการเรียนการสอนและการ
วัดผลประเมินผลนักศึกษาอย่างต่อเนื่องเพ่ือยืนยันความ
สอดคล้องและความเหมาะสมตามที่ก าหนดไว้ [3] 

       

10.4 ใช้ผลผลิตที่ได้จากงานวิจัยมาปรับปรุงการเรียนและการสอน
ให้ดีขึ้น [4] 

       

10.5 มีการประเมินและการปรับปรุงคุณภาพงานบริการและสิ่ง
อ านวยความสะดวกต่างๆ (ห้องสมุด ห้องปฏิบัติการ 
สิ่งอ านวยความสะดวกด้านสารสนเทศ และงานบริการ
นักศึกษา) [5] 

       

10.6 มีการประเมินและปรับปรุงระบบและกลไกการรับข้อมูล
ป้อนกลับเพ่ือรวบรวมข้อมูลที่ได้รับและข้อมูลป้อนกลับจาก
บุคลากร นักศึกษา ศิษย์เก่า และ ผู้ใช้บัณฑิตอย่างเป็นระบบ 
[6] 

       

ระดับคะแนนในภาพรวม (Overall opinion)        

 
ค าอธิบาย 

การส่งเสริมคุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษา หมายถึง การปรับปรุง 

 ความรู้ ทักษะ และทัศนคติหรือสมรรถนะของนักศึกษา 

 สภาพแวดล้อมทางการเรียนและโอกาสของนักศึกษา รวมทั้ง 

 คุณภาพของสถาบันหรือหลักสูตร 
การส่งเสริมคุณภาพถือเป็นการเริ่มต้นวางแผนการด าเนินงานโดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือการ

ประกันคุณภาพและการปรับปรุง ซึ่งมีการแสวงหาวิธีการปรับปรุงและหาวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ 
มีการสร้างและการรักษาความมั่นใจและความเชื่อถือแก่นักศึกษาและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียใน

ระดับอุดมศึกษา ผ่านการประกันคุณภาพที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล และกิจกรรมเสริมที่ท าให้
มั่นใจว่าหลักสูตรนั้นได้รับการออกแบบที่ดี มีการก ากับดูแลและการตรวจสอบเป็นประจ าเพ่ือ
รับประกันความสอดคล้องและคุณภาพที่ใช้ 
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การประกันคุณภาพและการปรับปรุงหลักสูตรตามความคาดหวัง รวมถึง : 
- การก าหนดผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง 
- การออกแบบและกระบวนการพัฒนาหลักสูตร 
- กระบวนการเรียนการสอนและการวัดผลประเมินผลนักศึกษา 
- ทรัพยากรสนับสนุน สิ่งอ านวยความสะดวก และบริการต่างๆ 
- การประยุกต์ใช้งานวิจัย และ 
- กลไกการรับข้อมูลป้อนกลับจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
 

2.11 ผลผลิต 
เกณฑ์คุณภาพท่ี 11 

1. มีการก าหนด ติดตามและเทียบเคียงคุณภาพของผู้ส าเร็จการศึกษา (เช่น อัตราการส าเร็จ
การศึกษา อัตราของการออกกลางคัน ระยะเวลาโดยเฉลี่ยในการเรียนจบการศึกษา การมีงานท า 
ฯลฯ) นอกจากนั้นหลักสูตรควรบรรลุตามผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง (expected learning outcomes) 
ที่ตั้งไว้ และสนองต่อความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (stakeholders) 

2. มีการก าหนด ติดตามและเทียบเคียงสมรรถนะในการท างานวิจัยของนักศึกษาและ
งานวิจัยเหล่านั้นต้องตรงตามความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

3. มีการก าหนด ติดตามและเทียบเคียงระดับความพึงพอใจของบุคลากร นักศึกษาศิษย์เก่า 
นายจ้าง ฯลฯ ที่มีต่อคุณภาพของหลักสูตรและบัณฑิต และกลุ่มคนเหล่านี้มีความพึงพอใจต่อคุณภาพ
ของหลักสูตรและบัณฑิต 

เกณฑ์คุณภาพท่ี 10 –เกณฑ์ย่อย 
11 คุณภาพนักศึกษา และการสนับสนุน 1 2 3 4 5 6 7 

11.1 มีการก าหนด ติดตามและเทียบเคียงอัตราการส าเร็จ
การศึกษาและอัตราของการออกกลางคันเพ่ือใช้ในการ
ปรับปรุง [6] 

       

11.2 มีการก าหนด ติดตามและเทียบเคียงระยะเวลาโดยเฉลี่ย 
ในเรียนจบการศึกษาเพ่ือใช้ในการปรับปรุง 

       

11.3 การก าหนด ติดตามและเทียบเคียงการได้งานท าของ 
บัณฑิตเพ่ือใช้ในการปรับปรุง 

       

11.4 การก าหนด ติดตามและเทียบเคียงประเภทและปริมาณ 
ของการท าวิจัยของนักศึกษาเพ่ือใช้ในการปรับปรุง 

       

11.5 การก าหนด ติดตามและเทียบเคียงระดับความพึงพอใจ 
ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเพื่อใช้ในการปรับปรุง 

       

ระดับคะแนนในภาพรวม (Overall opinion)        
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ค าอธิบาย 

ในการประเมินระบบการประกันคุณภาพนั้น สถาบันการศึกษาไม่เพียงแต่ประเมินคุณภาพ
ของกระบวนการเท่านั้นต้องประเมินคุณภาพของผลผลิตและคุณภาพของบัณฑิตด้วยในการประเมิน
คุณภาพของบัณฑิตนั้น สถาบันการศึกษาควรติดตามผลสัมฤทธิ์ของผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง อัตราการ
ส าเร็จการศึกษาและอัตราของการออกกลางคัน ระยะเวลาโดยเฉลี่ยในการเรียนจบการศึกษา และ
การได้งานท าของบัณฑิต ทั้งนี้งานวิจัยก็ถือได้ว่าเป็นผลผลิตที่ส าคัญของกระบวนการดังกล่าว 
นอกจากนี้ ประเภทงานวิจัยของนักศึกษาควรเป็นงานวิจัยที่ตอบโจทย์ความต้องการของผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย 

หลังจากวิเคราะห์ปัจจัยน าเข้า กระบวนการและผลผลิตแล้ว สถาบันการศึกษาควรวิเคราะห์
ความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ซึ่งควรจะมีระบบเพ่ือเก็บรวบรวมและประเมินระดับความ  
พึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ข้อมูลที่รวบรวมได้ควรน ามาวิเคราะห์และเทียบเคียงเพ่ือน าไป
ปรับปรุงพัฒนาหลักสูตร คุณภาพของการปฏิบัติงานรวมถึงคุณภาพของระบบประกันคุณภาพ 
 
อัตราการส าเร็จการศึกษาและอัตราของการออกกลางคัน  
ตาราง 4.8 เป็นตารางข้อมูลเกี่ยวกับอัตราการส าเร็จการศึกษาและอัตราของการออกกลางคันของ
นักศึกษา 5 ชั้นปีล่าสุด ดังนี้ 

 
ตารางที่ 4.8 อัตราการส าเร็จการศึกษาและอัตราการออกกลางคัน (5 ชั้นปีล่าสุด) 

ปีการศึกษา 
 

(ช้ันปี) 
 

เปอร์เซ็นต์ของนักศึกษาท่ี 
จบปริญญาภายใน 

เปอร์เซ็นต์ของนักศึกษาทีอ่อกกลางคัน 
ระหว่างการศึกษา 

3 ปี 4 ปี 
มากกว่า  

4 ปี 
ช้ันปีท่ี 1 ช้ันปีท่ี 2 ช้ันปีท่ี 3 ช้ันปีท่ี 4 ขึ้นไป 

         
         
         

 
การประเมินคุณภาพตามเกณฑ์ AUN-QA จะมีเกณฑ์การวัด 7 ระดับเพ่ือให้มหาวิทยาลัย

และผู้ประเมินใช้เป็นเครื่องมือในการตรวจสอบวัดระดับคุณภาพว่ามีความก้าวหน้ามากน้อยถึงระดับ
ใด โดยใช้เกณฑ์ 7 ระดับ ตามรายละเอียดต่อไปนี้ 
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ระดับ ค าอธิบาย 

1 คุณภาพไม่เพียงพออย่างชัดเจน 
ไม่ปรากฎผลการด าเนินการ ไม่มีเอกสาร ไม่มีแผน หรือไม่มีหลักฐานที่สนับสนุนการ
ด าเนินงาน คุณภาพไม่เพียงพออย่างชัดเจน จ าเป็นต้องปรับปรุง แก้ไข หรือพัฒนาอย่าง
เร่งด่วน 

2 คุณภาพไม่เพียงพอ จ าเป็นต้องมีการปรับปรุง 
มีการวางแผนแต่ยังไม่ได้เริ่มด าเนินการ เนื่องจากมีข้อมูล เอกสาร และหลักฐานไม่เพียงพอ
ในการด าเนินการ จึงจ าเป็นต้องมีการปรับปรุง แก้ไข หรือพัฒนา 

3 คุณภาพไม่เพียงพอ แต่การปรับปรุง แก้ไข หรือพัฒนาเพียงเล็กน้อยสามารถท าให้มีคุณภาพ
เพียงพอได้ 
มีเอกสารแต่ยังไม่เชื่อมโยงต่อการปฏิบัติ หรือมีการด าเนินการตามเกณฑ์ประกันคุณภาพ       
พบแนวทางการพัฒนาบ้าง มีหลักฐาน เอกสารบ้าง แต่ขาดความชัดเจน ผลการด าเนินงาน
ยังไม่สมบูรณ์ในบางผลลัพธ์ 

4 มีคุณภาพของการด าเนินการของหลักสูตรตามเกณฑ์ 
มีเอกสาร และหลักฐานการด าเนินการตามเกณฑ์ ผลลัพธ์เกิดขึ้นตามท่ีคาดหวัง 

5 มีคุณภาพของการด าเนินการของหลักสูตรดีกว่าเกณฑ์ 
มีเอกสารและหลักฐานชัดเจนที่แสดงถึงการด าเนินการที่มีประสิทธิภาพดีกว่าเกณฑ์ส่งผลให้
เกิดผลดีในการพัฒนาระบบ 

6 เป็นตัวอย่างของแนวปฏิบัติที่ดี 
มีเอกสาร หลักฐานสนับสนุนที่ดีตามเกณฑ์อย่างมีประสิทธิภาพ มีผลลัพธ์การด าเนินการที่ดี 
และมีแนวโน้มผลการด าเนินการในเชิงบวก 

7 ระดับดีเยี่ยมเป็นแนวปฏิบัติในระดับโลกหรือแนวปฏิบัติชั้นน า 

มีการด าเนินการตามเกณฑ์อย่างมีนวัตกรรม มีผลลัพธ์ที่โดดเด่นในระดับโลก มีแนวโน้มเชิง
บวกให้เห็นอย่างชัดเจน ซึ่งผลงานการด าเนินงานสามารถน าไปเป็นแนวปฏิบัติชั้นน าได้ 

 
ในการก าหนดคะแนนในแต่ละเกณฑ์และเกณฑ์ย่อย ควรจะใช้เลขจ านวนเต็มเท่านั้นในการ

ให้คะแนน ค าวิพากษ์โดยรวมของการประเมินจะค านวณตามค่าเฉลี่ยเลขคณิตซึ่งประกอบด้วยเกณฑ์
ทั้งหมด 11 เกณฑ์ โดยมีทศนิยมได้เพียงหนึ่งต าแหน่ง 

 



บทที่ 5 
ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ 

 

ระดับคณะ ประกอบด้วยผลการด าเนินงาน ระดับหลักสูตร และเพ่ิมเติมตัวบ่งชี้ที่ด าเนินการ
ในระดับคณะ จ านวนรวม 19 ตัวบ่งชี้ ดังนี้ 
 

ตารางที่ 1  เกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ 
องค์ประกอบ ตัวบ่งชี้ ประเภทตัวบ่งชี้ เกณฑ์พิจารณา 

1. การผลติ
บัณฑิต 

1.1 ผลการบริหารหลักสูตรโดยรวม ผลลัพธ์ ค่าเฉลี่ยผลประเมิน ทุกหลักสูตรที่คณะ
รับผิดชอบ 

1.2 อาจารย์ประจ าคณะที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก ปัจจัยน าเข้า ร้อยละของอาจารย์ที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก 
 1.3 อาจารย์ประจ าคณะที่ด ารงต าแหน่งทาง

วิชาการ 
ปัจจัยน าเข้า ร้อยละของอาจารย์ที่ด ารงต าแหน่งทาง

วิชาการ 
 1.4 การบริการนักศึกษาระดับปริญญาตรี กระบวนการ เกณฑ์มาตรฐาน 6 ข้อ 
 1.5 กิจกรรมนักศึกษาระดับปริญญาตรี กระบวนการ เกณฑ์มาตรฐาน 6 ข้อ 

1.6 การส่งเสริมสมรรถนะและทักษะการใช้
ภาษาอังกฤษ 

กระบวนการ เกณฑ์มาตรฐาน 5 ข้อ 

1.7 การส่งเสริมสมรรถนะและทักษะด้านดิจิทัล กระบวนการ เกณฑ์มาตรฐาน 5 ข้อ 
 1.8 ร้อยละของหลักสูตรที่นักศึกษามีส่วนร่วมใน

การสร้างสรรค์นวัตกรรม 
ผลลัพธ์ ค่าร้อยละของหลักสูตรที่มีนักศึกษาช้ันปี

สุ ดท้ า ยมี ส่ ว น ร่ ว ม ในกา รส ร้ า ง ส ร รค์
นวัตกรรมคะแนนเต็ม 5 ท่ีร้อยละ 100  

2. การวิจัย 2.1 ระบบและกลไกงานวิจัย งานสร้างสรรค์ หรือ
นวัตกรรม 

กระบวนการ เกณฑ์มาตรฐาน 7 ข้อ 

2.2 เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ ปัจจัยน าเข้า จ านวนเ งินสนับสนุนงานวิจัยและงาน
ส ร้ า ง ส ร ร ค์ ต่ อ อ า จ า ร ย์ ป ร ะ จ า  
(นับปีงบประมาณ) 

2.3 ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าและ
นักวิจัย 

ผลลัพธ์ ร้อยละของผลรวมค่าน้ าหนักผลงานทาง
วิชาการ (ปีปฏิทิน) 

2.4 ผลงานวิจัย งานสร้างสรรค์ หรือนวัตกรรมที่
น าไปใช้ประโยชน์ต่อชุมชน 
 

ผลลัพธ์ ค่าร้อยละของจ านวน (ช้ิน) ผลงานวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค์ต่ออาจารย์ประจ าหรือนักวิจัยของ
คณะคะแนนเต็ม 5 เท่ากับ ร้อยละ 30 

3. การบริการ
วิชาการ 

3.1 ระบบและกลไกการบริการวิชาการเพื่อการ
พัฒนาท้องถิ่น ชุมชน หรือสังคม 

กระบวนการ เกณฑ์มาตรฐาน 5 ข้อ 

3.2 จ านวนชุมชนเป้าหมายที่ได้รับการพัฒนา
อย่างต่อเนื่องตามแผนเสริมสร้างความสัมพันธ์กับ
ชุมชน 

ผลลัพธ์ ค่าร้อยละของจ านวนชุมชนเป้าหมายที่ได้รับ
การพัฒนาอย่างต่อเนื่องตามแผนเสริมสร้าง
ความพันธ์กับชุมชนก าหนดให้เป็นคะแนน
เต็ม 5 เท่ากับร้อยละ 20 
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องค์ประกอบ ตัวบ่งชี้ ประเภทตัวบ่งชี้ เกณฑ์พิจารณา 
4.ศิลปวัฒนธรรม
และความเป็น
ไทย 

4.1 ระบบและกลไกด้านศิลปวัฒนธรรม 
และความเป็นไทย 

กระบวนการ เกณฑ์มาตรฐาน 5 ข้อ 

5. การบริหาร
จัดการ 

5.1 การจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการกับการ
ท างาน 

กระบวนการ เกณฑ์มาตรฐาน 5 ข้อ 

5.2 การบริหารของคณะเพื่อการก ากับติดตาม
ผลลัพธ์ตามพันธกิจ กลุ่มสถาบัน และเอกลักษณ์
ของคณะ 

กระบวนการ เกณฑ์มาตรฐาน 7 ข้อ 

5.3 ระบบก ากับการประกันคุณภาพหลักสูตร กระบวนการ เกณฑ์มาตรฐาน 6 ข้อ 
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องค์ประกอบที่ 1 การผลิตบัณฑิต 
 

พันธกิจที่ส าคัญท่ีสุดของสถาบันอุดมศึกษา คือ การผลิตบัณฑิตหรือการจัดกิจกรรมการเรียน 
การสอนให้ผู้เรียนมีความรู้ในวิชาการและวิชาชีพ มีคุณลักษณะตามหลักสูตรที่ก าหนด การเรียนการ
สอนในยุคปัจจุบันใช้หลักการของการจัดกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ดังนั้นพันธกิจ
ดังกล่าวจึงเกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการหลักสูตรและการเรียนการสอน เริ่มตั้งแต่การก าหนดปัจจัย
น าเข้าที่ได้มาตรฐานตามที่ก าหนดประกอบด้วย การมีอาจารย์ที่มีปริมาณและคุณภาพตามมาตรฐาน
หลักสูตร มีกระบวนการบริหารจัดการเรียนการสอนที่อาศัยหลักการร่วมมือ รวมพลังของทุกฝ่ายที่
เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอกสถาบัน ตลอดจนการส่งเสริมสมรรถนะ และทักษะด้านภาษาอังกฤษ 
ด้านดิจิทัล และการมีส่วนร่วมในการสร้างนวัตกรรม 
 
ตัวบ่งชี้ จ 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 
 

  



128 
 

ตัวบ่งช้ีที ่1.1 ผลการบริหารจัดการหลักสูตรโดยรวม 
ชนิดของตัวบ่งช้ี ผลลัพธ์ 
 
ค าอธิบายตัวบ่งช้ี 

ผลการด าเนินการของทุกหลักสูตรในคณะซึ่งสามารถสะท้อนคุณภาพของบัณฑิตในหลักสูตร
ที่คณะรับผิดชอบ 
 
เกณฑ์การประเมิน 

ค่าเฉลี่ยของคะแนนประเมินทุกหลักสูตรที่คณะรับผิดชอบ 
 
สูตรการค านวณ 
 
คะแนนท่ีได้ = 

 
 
 
หมายเหตุ  

1. หลักสูตรที่ได้รับการรับรองโดยระบบอ่ืนๆตามที่คณะกรรมการประกันคุณภาพภายใน
ระดับอุดมศึกษาเห็นชอบไม่ต้องน าคะแนนการประเมินของหลักสูตรนั้นมาค านวณในตัวบ่งชี้นี้แต่ต้อง
รายงานผลการรับรองตามระบบนั้นๆในตัวบ่งชี้นี้ให้ครบถว้น 

2. ในกรณีที่คณะมีหลักสูตรที่ปิดแบบมีเงื่อนไข ให้แจ้งส านักงานปลัดกระทรวงการ
อุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เพ่ือขอยกเลิกตัวบ่งชี้ที่ไม่มีการด าเนินงาน ในระบบ
ฐานข้อมูลด้านการประกันคุณภาพ (CHE QA Online)  

ผลรวมของค่าคะแนนประเมินของทุกหลักสูตร 

จ านวนหลักสูตรทั้งหมดที่คณะรับผิดชอบ 
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ตัวบ่งช้ีที่ 1.2 อาจารย์ประจ าคณะที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก 
ชนิดของตัวบ่งช้ี ปัจจัยน าเข้า 
 
ค าอธิบายตัวบ่งชี้ 

การศึกษาระดับอุดมศึกษาถือเป็นการศึกษาระดับสูงสุดที่ต้องการบุคลากรที่มีความรู้
ความสามารถ และความลุ่มลึกทางวิชาการ เพ่ือปฏิบัติพันธกิจส าคัญของสถาบันในการผลิตบัณฑิต 
ศึกษาวิจัยเพ่ือติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการและการพัฒนาองค์ความรู้ ดังนั้นคณะจึงควรมี
อาจารย์ที่มีระดับคุณวุฒิทางการศึกษาที่ตรงหรือสัมพันธ์กับหลักสูตรที่เปิดสอนในสัดส่วนที่เหมาะสม
กับพันธกิจ หรือจุดเน้นของหลักสูตร 
 
เกณฑ์การประเมิน 

โดยการแปลงค่าร้อยละของอาจารย์ประจ าคณะที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกเป็นคะแนนระหว่าง 0 –5 
เกณฑ์เฉพาะสถาบันกลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏ 

ค่าร้อยละของอาจารย์ประจ าคณะที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกที่ก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 
40 ขึ้นไป 

 
สูตรการค านวณ 

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 

 

หมายเหตุ : 
1. คุณวุฒิปริญญาเอกพิจารณาจากระดับคุณวุฒิที่ได้รับหรือเทียบเท่าตามหลักเกณฑ์การพิจารณาคุณวุฒิ

ของกระทรวงศึกษาธิการ กรณีที่มีการปรับวุฒิการศึกษาให้มีหลักฐานการส าเร็จการศึกษาภายในรอบปีการศึกษานั้น 
ทั้งนี้ อาจใช้คุณวุฒิอื่นเทียบเท่าคุณวุฒิปริญญาเอกได้ส าหรับกรณีที่บางสาขาวิชาชีพมีคุณวุฒิอื่นที่เหมาะสมกว่า 
ทั้งนี้ต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

2. การนับจ านวนอาจารย์ประจ า ให้นับตามปีการศึกษาและนับทั้งที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาต่อ ใน
กรณีที่มีอาจารย์บรรจุใหม่ให้ค านวณตามเกณฑ์อาจารย์ประจ าที่ระบุในค าช้ีแจงเกี่ยวกับการนับจ านวนอาจารย์
ประจ าและนักวิจัย (นับตาม สป.อว.) 
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ตัวบ่งชี้ท่ี 1.3 อาจารย์ประจ าคณะที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ 
ชนิดของตัวบ่งช้ี ปัจจัยน าเข้า 
 
ค าอธิบายตัวบ่งชี้ 

สถาบันอุดมศึกษาถือเป็นขุมปัญญาของประเทศ และมีความรับผิดชอบที่จะต้องส่งเสริมให้
อาจารย์ในคณะท าการศึกษาวิจัยเพ่ือแสวงหาและพัฒนาองค์ความรู้ในศาสตร์สาขาวิชาต่าง  ๆ  
อย่างต่อเนื่อง เพ่ือน าไปใช้ในการเรียนการสอน รวมทั้งการแก้ไขปัญหาและพัฒนาประเทศ การด ารง
ต าแหน่งทางวิชาการเป็นสิ่งสะท้อนการปฏิบัติงานดังกล่าวของอาจารย์ตามพันธกิจ 
 
เกณฑ์การประเมิน 

โดยการแปลงค่าร้อยละของอาจารย์ประจ าคณะที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการเป็นคะแนน
ระหว่าง 0 - 5 
เกณฑ์เฉพาะสถาบันกลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏ 

ค่าร้อยละของอาจารย์ประจ าคณะที่ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ 
และศาสตราจารย์รวมกัน ที่ก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 60 ขึ้นไป 
 
สูตรการค านวณ 

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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ตัวบ่งช้ีที่ 1.4 การบริการนักศึกษาระดับปริญญาตรี 
ชนิดของตัวบ่งช้ี กระบวนการ 
 
ค าอธิบายตัวบ่งชี้ 
 คณะควรจัดบริการด้านต่างๆ ให้นักศึกษาอย่างครบถ้วนตั้งแต่การให้ค าปรึกษา ทั้งด้าน
วิชาการและการใช้ชีวิต จัดบริการข้อมูลหน่วยงานที่ให้บริการ เช่น ทุนกู้ยืมการศึกษา แหล่ง
ทุนการศึกษาต่อ การบริการจัดหางาน แหล่งข้อมูลการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ การเตรียมความ
พร้อมเพ่ือการท างานเมื่อส าเร็จการศึกษา ข้อมูลข่าวสาร ความเคลื่อนไหวในและนอกสถาบันที่จ าเป็น
แก่นักศึกษาและศิษย์เก่า  
 
เกณฑ์มาตรฐาน 

1.จัดบริการให้ค าปรึกษาทางวิชาการ และการใช้ชีวิตแก่นักศึกษาในคณะ 
2.มีการให้ข้อมูลของหน่วยงานที่ให้บริการ กิจกรรมพิเศษนอกหลักสูตร แหล่งงานทั้งเต็ม

เวลาและนอกเวลาแก่นักศึกษา 
3.จัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมเพ่ือการท างานเมื่อส าเร็จการศึกษาแก่นักศึกษา 
4.ประเมินคุณภาพของการจัดกิจกรรมและการจัดบริการในข้อ 1-3 ทุกข้อไม่ต่ ากว่า 3.51 

จากคะแนนเต็ม 5 
5.น าผลการประเมินจากข้อ 4 มาปรับปรุงพัฒนาการให้บริการและการให้ข้อมูล เพ่ือส่งให้ผล

การประเมินสูงขึ้นหรือเป็นไปตามความคาดหวังของนักศึกษา 
6.ให้ข้อมูลและความรู้ที่เป็นประโยชน์ในการประกอบอาชีพแก่ศิษย์เก่า (ควรเป็นการ Upskill) 
 

เกณฑ์การประเมิน 
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการด าเนินการ 
1 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
2 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
3-4 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
5 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
6 ข้อ 

 
  



132 
 

ตัวบ่งช้ีที่ 1.5 กิจกรรมนักศึกษาระดับปริญญาตรี 
ชนิดของตัวบ่งช้ี กระบวนการ 
 
ค าอธิบายตัวบ่งชี้ 
 คณะต้องส่งเสริมให้มีการจัดกิจกรรมนักศึกษาต่างๆ อย่างเหมาะสมและครบถ้วน กิจกรรม
นักศึกษา หมายถึง กิจกรรมเสริมหลักสูตรที่ด าเนินการทั้งโดยสถาบันและโดยองค์กรนักศึกษา  
เป็นกิจกรรมที่ผู้เข้าร่วมจะมีโอกาส ได้รับการพัฒนาสติปัญญา สังคม อารมณ์ ร่างกาย และคุณธรรม
จริยธรรม สอดคล้องกับคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์  
 
เกณฑ์มาตรฐาน 

1. จัดท าแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาในภาพรวมของคณะโดยให้นักศึกษามีส่วนร่วม
ในการจัดท าแผนและการจัดกิจกรรม 

2. ในแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา ให้ด าเนินกิจกรรมที่ส่งเสริมคุณลักษณะบัณฑิต
ตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ 5 ประการ ให้ครบถ้วนและ
ครอบคลุมมาตรฐานการศึกษา ประกอบด้วย 

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

3. จัดกิจกรรมให้ความรู้และทักษะการประกันคุณภาพแก่นักศึกษา 
4. ทุกกิจกรรมที่ด าเนินการ มีการประเมินผลความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ของกิจกรรมและ

น าผลการประเมินมาปรับปรุงการด าเนินงานครั้งต่อไป 
5. ประเมินความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา 
6. น าผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือปรับปรุงการจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนานักศึกษา 
 

เกณฑ์การประเมิน 
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการด าเนินการ 
1 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
2 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
3-4 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
5 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
6 ข้อ 
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ตัวบ่งชี้ท่ี 1.6 การส่งเสริมสมรรถนะและทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ 
ชนิดของตัวบ่งช้ี กระบวนการ 
 
ค าอธิบายตัวบ่งชี้ 

จากนโยบายเร่งปฏิรูปการเรียนรู้ทั้งระบบให้สัมพันธ์เชื่อมโยงกัน  เพ่ือยกระดับคุณภาพ
การศึกษาและพัฒนาศักยภาพผู้เรียน โดยเฉพาะอย่างยิ่งการสร้างเสริมสมรรถนะและทักษะการใช้
ภาษาอังกฤษ ให้ผู้เรียนสามารถใช้ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารและใช้ในการแสวงหาองค์ความรู้เพ่ือ
พัฒนาตนเอง กระทรวงศึกษาธิการจึงได้ออกประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การปฏิรูปการเรียน
การสอนภาษาอังกฤษ นโยบายหนึ่งที่ส าคัญ คือ การส่งเสริมการยกระดับความสามารถในการใช้
ภาษาอังกฤษด้วยโครงการพิเศษด้านการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยจึงต้อง
พัฒนาศักยภาพของบัณฑิตให้เป็นไปตามนโยบายซึ่งจะน าไปสู่การเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขัน
ของประเทศได้ 

 
เกณฑ์การประเมิน 

1. มีระบบและกลไกในการส่งเสริม สนับสนุน ให้มีการพัฒนานักศึกษาด้านภาษาอังกฤษ 
2. มีการจัดท าแผนพัฒนานักศึกษาด้านภาษาอังกฤษ จากการมีส่วนร่วมของหลักสูตร  

โดยผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจ าคณะ 
3. มีการจัดสรรงบประมาณ และสิ่งสนับสนุนการด าเนินการตามแผนพัฒนานักศึกษาด้าน

ภาษาอังกฤษ 
4. มีการประเมินความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผนฯ และมีการน าผลจากการประเมินมา

ปรับปรุงในปีถัดไป 
5. มีนักศึกษาระดับปริญญาตรีปีสุดท้ายที่ผ่านเกณฑ์การวัดผล CEFR (B1) ไม่น้อยกว่าร้อย

ละ 50 ของนักศึกษาชั้นปีสุดท้ายที่เข้าสอบ 
เกณฑ์การประเมิน 

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 
 
หมายเหตุ : 
 ข้อ 5 นักศึกษาที่เข้าสอบต้องไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 ของนักศึกษาชั้นปีสุดท้ายทั้งหมด ในปีที่
ประเมิน 
  



134 
 

เกณฑ์การสอบผ่านความรู้ความสามารถภาษาอังกฤษของนักศึกษาระดับปริญญาตรี  (ภาคปกติ) 
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 
  โดยผ่านความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ 1/2563
เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2563  

เกณฑ์คะแนน
ภาษาอังกฤษ 

นักศึกษาครูและไม่ใช่ครู   
สาขาวิชาภาษาอังกฤษ  

(CEFR ระดับ B2 เป็นต้นไป) 

นักศึกษาครูและไม่ใช่ครู 
สาขาวิชาทั่วไป 

 (CEFR ระดับ B1 เป็นต้นไป) 
Test of English for 

International 
Communication 

(TOEIC) 

ไม่ต่ ากว่า 500 
 

ไม่ต่ ากว่า 400 
 

Test of English as a 
Foreign Language 

(TOEFL ITP) 

ไม่ต่ ากว่า 477 
 

ไม่ต่ ากว่า 437 
 

Test of English as a 
Foreign Language 

(TOEFL CBT) 

ไม่ต่ ากว่า 153 
 

ไม่ต่ ากว่า 123 
 

Test of English as a 
Foreign Language 

(TOEFL IBT) 

ไม่ต่ ากว่า 53 
 

ไม่ต่ ากว่า 41 
 

International English 
Language Testing 
System (IELTS) 

 

ไม่ต่ ากว่า 4.5 
 

ไม่ต่ ากว่า 4.0 
 

Chulalongkorn 
University- Test of 
English Proficiency 

(CU-TEP) 

ไม่ต่ ากว่า 60 
 

ไม่ต่ ากว่า 50 
 

Thepsatri Rajabhat 
University- English 
Proficiency Test 

(TRU-EPT) 

ไม่ต่ ากว่า 80 
 

ไม่ต่ ากว่า 70 
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เกณฑ์การสอบผ่านความรู้ความสามารถภาษาอังกฤษของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา   
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 
  โดยผ่านความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ 1/2563
เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2563  

เกณฑ์คะแนนภาษาอังกฤษ นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 
ปริญญาโท ปริญญาเอก 

Test of English for International Communication  
(TOEIC) 

ไม่ต่ ากว่า 520 ไม่ต่ ากว่า 575 

Test of English as a Foreign Language  
(TOEFL ITP) 

ไม่ต่ ากว่า 450 ไม่ต่ ากว่า 500  

Test of English as a Foreign Language  
(TOEFL CBT) 

ไม่ต่ ากว่า 156 ไม่ต่ ากว่า 173 

Test of English as a Foreign Language  
(TOEFL IBT) 

ไม่ต่ ากว่า 54 ไม่ต่ ากว่า 61 

International English Language Testing System  
(IELTS) 

ไม่ต่ ากว่า 4.0 ไม่ต่ ากว่า 5.0 

Chulalongkorn University- Test of English 
Proficiency 
(CU-TEP) 

ไม่ต่ ากว่า 60 ไม่ต่ ากว่า 70 

Thepsatri Rajabhat University- English Proficiency 
Test 

(TRU-EPT) 

ไม่ต่ ากว่า 80 ไม่ต่ ากว่า 90 
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ตัวบ่งชี้ท่ี 1.7 การส่งเสริมสมรรถนะและทักษะด้านดิจิทัล 
ชนิดของตัวบ่งช้ี กระบวนการ 
 
ค าอธิบายตัวบ่งช้ี  

ความสามารถด้านดิจิทัลเป็นสิ่งที่สะท้อนความสามารถของบัณฑิตที่มีความรู้ และทักษะใน
การน าเครื่องมือ อุปกรณ์ และเทคโนโลยีปัจจุบันมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการเรียนรู้ การแก้ไข
ปัญหา การสื่อสาร ตลอดจนความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณ เพ่ือรู้เท่าทันการใช้งานและ
การเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีอย่างมีประสิทธิภาพ เพ่ือเพ่ิมโอกาสในการประกอบอาชีพ การสร้าง
นวัตกรรม และการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง ตัวบ่งชี้นี้ประเด็นการพิจารณาประกอบด้วยระดับ
ความสามารถด้านดิจิทัลของนักศีกษาชั้นปีสุดท้าย ระดับปริญญาตรีที่สอบผ่านตามที่มหาวิทยาลัย
ก าหนด 
 
เกณฑ์การประเมิน 

1. มีระบบและกลไกในการส่งเสริม สนับสนุน ให้มีการพัฒนานักศึกษาให้มีความสามารถ
ด้านดิจิทัล 

2. มีการจัดท าแผนพัฒนานักศึกษาให้มีความสามารถด้านดิจิทัล จากการมีส่วนร่วมของ
หลักสูตร โดยผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจ าคณะ 

3. มีการจัดสรรงบประมาณ และสิ่งสนับสนุนการด าเนินการตามแผนพัฒนานักศึกษาให้มี
ความสามารถด้านดิจิทัล 

4. มีการประเมินความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผนฯ และมีการน าผลจากการประเมิน
มาปรับปรุงในปีถัดไป 

5. มีนักศึกษาระดับปริญญาตรีปีสุดท้ายที่ผ่านเกณฑ์การวัดผล IC3 หรือเทียบเท่า หรือ
ตามท่ีมหาวิทยาลัยก าหนด ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 

 
เกณฑ์การประเมิน 

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 
 
หมายเหตุ : ข้อ 5 นักศึกษาที่เข้าสอบต้องไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของนักศึกษาชั้นปีสุดท้ายของคณะ 
ในปีที่ประเมิน  
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ตัวบ่งชี้ท่ี 1.8  ร้อยละของหลักสูตรที่นักศึกษามีส่วนร่วมในการสร้างนวัตกรรม 
ชนิดของตัวบ่งช้ี  ผลลัพธ์ 
 
ค าอธิบายตัวบ่งช้ี 

ตามกรอบผลลัพธ์มาตรฐานการศึกษาชาติที่ก าหนดให้นักศึกษาเป็นผู้ร่วมสร้างนวัตกรรม 
หลักสูตรจึงควรผลักดันให้นักศึกษามีส่วนร่วมในการสร้างสรรค์ผลงาน นวัตกรรม โครงงาน หรือ
งานวิจัยหรือบูรณาการศาสตร์ต่าง ๆ ที่เป็นงานพัฒนา ที่สามารถแก้ไขปัญหาให้ชุมชนหรือท้องถิ่น 
  
เกณฑ์การประเมิน  

โดยการแปลงค่าร้อยละของหลักสูตรที่นักศึกษามีส่วนร่วมในการสร้างวัตกรรม ที่ก าหนดให้
คะแนนเต็ม 5 เท่ากับร้อยละ 100 
 
สูตรการค านวณ 
1. ค านวณค่าร้อยละของหลักสูตรที่นักศึกษามีส่วนร่วมในการสร้างนวัตกรรม 

 
จ านวนหลักสตูรที่นักศึกษามีส่วนร่วมในการสร้างนวัตกรรม 

x 100 
จ านวนหลักสตูรทั้งหมดในคณะ 

 
2. แปลงค่าร้อยละที่ค านวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 

คะแนนท่ีได้ =  
ร้อยละของหลักสูตรที่นักศึกษามสีว่นร่วมในการสร้างนวัตกรรม 

x 5 ร้อยละของหลักสูตรที่นักศึกษามสีว่นร่วมในการสร้างสรรค์นวตักรรม 
ทีก่ าหนดใหเ้ป็นคะแนนเต็ม 5 

 
หมายเหตุ :  

1. นวัตกรรมที่ชุมชนยอมรับโดยมีหลักฐานการใช้ประโยชน์จากชุมชน 
2. ความหมายของการมีส่วนร่วม หมายถึง นักศึกษามีการวางแผน การด าเนินงาน และการ

ประเมินผล 
3. นวัตกรรมดังกล่าวอาจเกิดขึ้นในชุมชน เพ่ือส่งเสริมคุณภาพชีวิตและเสริมสร้างความ

เข้มแข็งของชุมชน 
4. จ านวนหลักสูตรทั้งหมด หมายถึง หลักสูตรทั้งระดับปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษา  



138 
 

องค์ประกอบที่ 2 การวิจัย 
 

คณะแต่ละแห่งอาจมีจุดเน้นในเรื่องการวิจัยที่แตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อมและ
ความพร้อมของแต่ละสถาบัน อย่างไรก็ตามทุกสถาบันจ าเป็นต้องมีพันธกิจนี้เป็นส่วนหนึ่งของพันธกิจ
สถาบัน ดังนั้นสถาบันจึงต้องมีผลงานวิจัย/นวัตกรรม ที่สร้างองค์ความรู้ใหม่หรือประยุกต์ใช้  
องค์ความรู้ใหม่ เพ่ือสร้างสรรค์นวัตกรรมหรือทรัพย์สินทางปัญญา ซึ่งเชื่อมโยงกับสภาพเศรษฐกิจ 
สังคม ศิลปวัฒนธรรมหรือสิ่งแวดล้อม โดยการมีส่วนร่วมของชุมชนหรือเครือข่ายภายในประเทศหรือ
ต่างประเทศในการพัฒนางานวิจัย/นวัตกรรม ตามศักยภาพและอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย มีการ
ตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัย/นวัตกรรมในระดับชาติและนานาชาติ มีผลงานวิจัย/นวัตกรรมที่น าไปใช้ใน
การพัฒนาผู้เรียน ชุมชนน าผลงานวิจัย/นวัตกรรม ไปใช้ประโยชน์พัฒนาตนเองได้ 
 
ตัวบ่งชี้ จ านวน 4 ตัวบ่งชี้ คือ 

ตัวบ่งชี้ที่ 2.1 ระบบและกลไกงานวิจัย งานสร้างสรรค์ หรือนวัตกรรม 
ตัวบ่งชี้ที่ 2.2 เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ 
ตัวบ่งชี้ที่ 2.3 ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าและนักวิจัย 
ตัวบ่งชี้ที่ 2.4 ผลงานวิจัย งานสร้างสรรค์ หรือนวัตกรรมที่น าไปใช้ประโยชน์ต่อชุมชน 
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ตัวบ่งชี้ท่ี 2.1 ระบบและกลไกงานวิจัย งานสร้างสรรค์ หรือนวัตกรรม 
ชนิดของตัวบ่งช้ี กระบวนการ 
 
ค าอธิบายตัวบ่งชี้ 

คณะต้องมีการบริหารจัดการงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ที่มีคุณภาพโดยมีแนวทาง 
การด าเนินงานที่เป็นระบบ และมีกลไกส่งเสริมสนับสนุนครบถ้วน เพ่ือให้สามารถด าเนินการได้ตามแผน
ที่ก าหนดไว้ ทั้งการสนับสนุนด้านการจัดหาแหล่งทุนวิจัยและการจัดสรรทุนวิจัยจากงบประมาณของ
สถาบัน ให้กับบุคลากรส่งเสริมพัฒนาสมรรถนะแก่อาจารย์และนักวิจัย การสนับสนุนทรัพยากรที่จ าเป็น
ซึ่งรวมถึงทรัพยากรบุคคล ทรัพยากรการเงิน เครื่องมืออุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องต่างๆ ส่งเสริมให้เกิดเครือข่าย
ความร่วมมือด้านการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์หรือนวัตกรรม น าผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์หรือ
นวัตกรรมไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาผู้เรียนหรือชุมชน ตลอดจนจัดระบบสร้างขวัญและก าลังใจแก่
นักวิจัยอย่างเหมาะสมตลอดจนมีระบบและกลไก เพ่ือช่วยในการคุ้มครองสิทธิ์ของงานวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค์ท่ีน าไปใช้ประโยชน ์ 
 
เกณฑ์มาตรฐาน  
 1. มีระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารงานวิจัยที่สามารถน าไปใช้ประโยชน์ในการบริหารงานวิจัย
และงานสร้างสรรค์ 
 2. สนับสนุนพันธกิจด้านการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์อย่างน้อยในประเด็นต่อไปนี้ 
  - ห้องปฏิบัติการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ หรือหน่วยวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ หรือศูนย์
เครื่องมือ หรือศูนย์ให้ค าปรึกษาและสนับสนุนการวิจัย 
  - ห้องสมุดหรือแหล่งค้นคว้าข้อมูลสนับสนุนการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ 
  - สิ่งอ านวยความสะดวกหรือการรักษาความปลอดภัยในการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ 
เช่น ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ระบบรักษาความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการวิจัย 
  - กิจกรรมวิชาการท่ีส่งเสริมงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ เช่น การจัดประชุมวิชาการ 
การจัดแสดงงานสร้างสรรค์ การจัดให้มีศาสตราจารย์อาคันตุกะหรือศาสตราจารย์รับเชิญ  (visiting 
professor) 
 3. จัดสรรงบประมาณเพ่ือเป็นทุนวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ และสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิจัย 
หรืองานสร้างสรรค์ในการประชุมวิชาการ หรือการตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติ 
 4. มีการพัฒนาสมรรถนะอาจารย์และนักวิจัย มีการสร้างขวัญและก าลังใจ ตลอดจนยกย่อง
อาจารย์และนักวิจัยที่มีผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ดีเด่น 
 5. มีการด าเนินงานกับเครือข่ายความร่วมมือด้านวิจัยหรืองานสร้างสรรค์หรือนวัตกรรมระหว่าง
สถาบันอุดมศึกษา องค์กรภาครัฐหรือเอกชน ทั้งในประเทศหรือต่างประเทศ 
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 6. มีระบบและกลไกการน าผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์หรือนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์ในการ
พัฒนาผู้เรียนหรือชุมชนและด าเนินการตามระบบที่ก าหนด 
 7. มีระบบและกลไกการคุ้มครองสิทธิ์ของงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่น าไปใช้ประโยชน์และ
ด าเนินการตามระบบที่ก าหนด 
 
เกณฑ์การประเมิน 

1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 คะแนน 
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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ตัวบ่งชี้ท่ี 2.2  เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ 
ชนิดชองตัวบ่งช้ี ปัจจัยน าเข้า 
 
ค าอธิบายตัวบ่งชี้ 

ปัจจัยส าคัญที่ ส่ ง เสริมสนับสนุน ให้ เกิดการผลิตงานวิ จัยหรืองานสร้ า งสรรค์ ใน
สถาบันอุดมศึกษา คือเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ ดังนั้น สถาบันอุดมศึกษาจึงต้อง
จัดสรรเงินจากภายในสถาบันและที่ได้รับจากภายนอกสถาบัน เพ่ือสนับสนุนการท าวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค์อย่างมีประสิทธิภาพ ตามสภาพแวดล้อมและจุดเน้นของสถาบัน 

นอกจากนั้น เงินทุนวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่คณะได้รับจากแหล่งทุนภายนอกสถาบัน  
ยังเป็นตัวบ่งชี้ที่ส าคัญที่แสดงถึงศักยภาพด้านการวิจัยของคณะ โดยเฉพาะมหาวิทยาลัยที่อยู่ในกลุ่มที่
เน้นการวิจัย 
 
เกณฑ์การประเมิน 

โดยการแปลงจ านวนเงินต่อจ านวนอาจารย์ประจ าและนักวิจัยประจ าเป็นคะแนนระหว่าง 0 – 5 
เกณฑ์เฉพาะคณะกลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏ จ าแนกเป็น 3 กลุ่มสาขาวิชา 

กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
จ านวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากภายในและภายนอกสถาบันที่ก าหนดให้

เป็นคะแนนเต็ม 5 = 60,000 บาท ขึ้นไปต่อคน 
กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 
จ านวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากภายในและภายนอกสถาบันที่ก าหนดให้

เป็นคะแนนเต็ม 5 = 50,000 บาท ขึ้นไปต่อคน 
กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
จ านวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากภายในและภายนอกสถาบันที่ก าหนดให้

เป็นคะแนนเต็ม 5 = 25,000 บาท ขึ้นไปต่อคน 
 
สูตรการค านวณ 
  1. ค านวณจ านวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากภายในและภายนอกสถาบัน

ต่อจ านวนอาจารย์ประจ าและนักวิจัย 

จ านวนเงินสนับสนุนงานวิจยัฯ = 
 จ านวนเงินสนับสนุนงานวิจยัฯ จากภายในและภายนอก 

 
 จ านวนอาจารย์ประจ าและนักวิจยั 
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  2. แปลงจ านวนเงินที่ค านวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 
 

คะแนนท่ีได้ = 
 จ านวนเงินสนับสนุนงานวิจยัฯ จากภายในและภายนอก 

x 5 
 จ านวนเงินสนับสนุนงานวิจยัฯ ท่ีก าหนดให้เป็นคะแนนเตม็ 5 

 
สรุปคะแนนที่ได้ในระดับคณะ 
 คะแนนที่ได้ในระดับคณะ = ค่าเฉลี่ยคะแนนที่ได้ของทุกกลุ่มสาขาวิชาในคณะ 
 
หมายเหตุ : 

1. จ านวนอาจารย์และนักวิจัยให้นับตามปีการศึกษา และนับเฉพาะที่ปฏิบัติงานจริง ไม่นับรวม
ผู้ลาศึกษาต่อ 

2. ให้นับจ านวนเงินที่มีการลงนามในสัญญารับทุนปีงบประมาณ 
3. กรณีที่มีหลักฐานการแบ่งสัดส่วนเงินสนับสนุนงานวิจัย ซึ่งอาจเป็นหลักฐานจากแหล่งทุน

หรือหลักฐานจากการตกลงร่วมกันของสถาบันที่ร่วมโครงการ ให้แบ่งสัดส่วนเงินตามหลักฐานที่
ปรากฏ กรณีท่ีไม่มีหลักฐาน ให้แบ่งเงินตามสัดส่วนผู้ร่วมวิจัยของแต่ละคณะ 

4. การนับจ านวนเงินสนับสนุนโครงการวิจัย สามารถนับเงินโครงการวิจัยสถาบันที่ได้ลงนาม
ในสัญญารับทุนโดยอาจารย์ประจ าหรือนักวิจัย แต่ไม่สามารถนับเงินโครงการวิจัยสถาบันที่บุคลากร
สายสนับสนุนที่ไม่ใช่นักวิจัยเป็นผู้ด าเนินการ 
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ตัวบ่งชี้ท่ี 2.3 ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าและนักวิจัย  
ชนิดของตัวบ่งช้ี ผลลัพธ์ 
 
ค าอธิบายตัวบ่งชี้ 

ผลงานทางวิชาการเป็นข้อมูลที่ส าคัญในการแสดงให้เห็นว่าอาจารย์ประจ าและนักวิจัย 
ได้สร้างสรรค์ข้ึน เพ่ือแสดงให้เห็นถึงความก้าวหน้าทางวิชาการและการพัฒนาองค์ความรู้อย่างต่อเนื่อง 
เป็นผลงานที่มีคุณค่า สมควรส่งเสริมให้มีการเผยแพร่และน าไปใช้ประโยชน์ทั้งเชิงวิชาการและ 
การแข่งขันของประเทศ ผลงานทางวิชาการ อยู่ในรูปของบทความวิจัยหรือบทความทางวิชาการ  
ที่ตี พิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติหรือระดับนานาชาติ ตี พิมพ์  
ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI หรือ Scopus หรือตามประกาศ กพอ. หรือระเบียบ
คณะกรรมการการอุดมศึกษาว่าด้วย หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับการเผยแพร่
ผลงานทางวิชาการ พ.ศ. 2562 ผลงานได้รับการจดอนุสิทธิบัตรหรือสิทธิบัตร หรือเป็นผลงาน 
ทางวิชาการรับใช้สังคมที่ผ่าน การประเมินต าแหน่งทางวิชาการแล้วผลงานวิจัยที่หน่วยงานหรือองค์กร
ระดับชาติว่าจ้างให้ด าเนินการ ต าราหรือ หนังสือที่ใช้ในการขอผลงานทางวิชาการและผ่านการ
พิจารณาตามเกณฑ์การขอต าแหน่งทางวิชาการแล้ว โดยมีวิธีการคิด ดังนี้ 

 
เกณฑ์การประเมิน 

โดยการแปลงค่าร้อยละของผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ า
และนักวิจัยเป็นคะแนนระหว่าง 0 - 5 เกณฑ์แบ่งกลุ่มตามสาขาวิชาดังนี้ 
 กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
 ร้อยละของผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าและนักวิจัยที่
ก าหนดไว้เป็นคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 30 ขึ้นไป  
 กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 
 ร้อยละของผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าและนักวิจัยที่
ก าหนดไว้เป็น คะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 30 ขึ้นไป  
 กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
 ร้อยละของผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าและนักวิจัยที่
ก าหนดไว้เป็น คะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 20 ขึ้นไป  
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สูตรการค านวณ 
1. ค านวณค่าร้อยละของผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าและ

นักวิจัย 
 ผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารยป์ระจ าและนักวิจัย 

 x 100 
 จ านวนอาจารยป์ระจ าและนักวจิัยทั้งหมด 

 
2. แปลงค่าร้อยละที่ค านวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 

คะแนนท่ีได้ =  

ร้อยละของผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าและ
นักวิจัย 

x 5 
ร้อยละของผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าและ

นักวิจัยที่ก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม5 

 
สรุปคะแนนที่ได้ในระดับคณะ 
 คะแนนที่ได้ในระดับคณะ = ค่าเฉลี่ยคะแนนที่ได้ของทุกกลุ่มสาขาวิชาในคณะ 
ก าหนดระดับคุณภาพผลงานทางวิชาการ ดังนี้ 

ค่าน้ าหนัก ระดับคุณภาพ 

0.20 
- บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจาก 

การประชุมวิชาการระดับชาติ 
- มีการยื่นจดอนุสิทธิบัตร 

0.40 
- บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจาก 

การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ 
- มีการยื่นจดสิทธิบัตร 

0.60 

- บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจาก 
การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ที่ได้ตีพิมพ์เผยแพร่ในฐานข้อมูลระดับ
นานาชาติตามประกาศ ก.พ.อ. 

- บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการ 
ที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่มท่ี 2 

- มีการจดแจ้งลิขสิทธิ์ 

0.80 

- ผลงานที่ได้รับการจดอนุสิทธิบัตร 
- บทความวิจัยหรือบทความวิชาการที่ตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการระดับนานาชาติที่ไม่อยู่ใน

ฐานข้อมูลตามประกาศ ก.พ.อ. หรือตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่ม
ที่ 1 
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ค่าน้ าหนัก ระดับคุณภาพ 

1.00 

- บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการ 
ระดับนานาชาติที่ปรากฏในฐานข้อมูลระดับนานาชาติตามประกาศ ก.พ.อ. หรือ
ระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษา ว่าด้วยหลักเกณฑ์การพิจารณาวารสาร 
ทางวิชาการส าหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2562 

- ผลงานวิจัยที่หน่วยงานหรือองค์กรระดับชาติว่าจ้างให้ด าเนินการ 
- ผลงานค้นพบพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ที่ค้นพบใหม่และได้รับการจดทะเบียน  
- ต าราหรือหนังสือหรืองานแปลที่ผ่านการพิจารณาตามหลักเกณฑ์การประเมิน

ต าแหน่งทางวิชาการแต่ไม่ได้น ามาขอรับการประเมินต าแหน่งทางวิชาการ  
– ผลงานที่ได้รับการจดสิทธิบัตร 
- ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่นที่ได้รับการประเมินผ่านเกณฑ์การขอต าแหน่ง

ทางวิชาการแล้ว ได้แก่ 
     ผลงานวชิาการเพ่ือพัฒนาอุตสาหกรรม 
     ผลงานวชิาการเพ่ือพัฒนาการเรียนการสอนและการเรียนรู้ 
     ผลงานวชิาการเพ่ือพัฒนานโยบายสาธารณะ 
     ผลงานวชิาการรับใช้สังคม 
     กรณีศึกษา 
     ต าราหรือหนังสือหรืองานแปล 
     ซอฟต์แวร์ 
     พจนานุกรม สารานุกรม นามานุกรม และงานวิชาการในลักษณะเดียวกัน 

 

หมายเหตุ : 
1. การส่งบทความเพ่ือพิจารณาคัดเลือกให้น าเสนอในการประชุมวิชาการต้องส่งเป็นฉบับ

สมบูรณ์ (Full Paper) และ เมื่อได้รับการตอบรับและตีพิมพ์แล้ว การตีพิมพ์ต้องตีพิมพ์เป็นฉบับ
สมบูรณ์ซึ่งสามารถอยู่ในรูปแบบเอกสาร หรือสื่อ อิเล็กทรอนิกส์ได้ 

2. ผลงานทางวิชาการทั้งหมดจะต้องได้รับการเผยแพร่ตามประกาศ ก.พ.อ. เรื่องหลักเกณฑ์
และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และ
ศาสตราจารย์ พ.ศ. 2560 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 

3. นับผลงานตามปีปฏิทิน (1 มกราคม - 31 ธันวาคม) 
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ก าหนดระดับคุณภาพผลงานสร้างสรรค์ด้านสุนทรียะ ศิลปะ หรือ ผลงานสร้างสรรค์ด้าน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ดังนี้ 

ค่าน้ าหนัก ระดับคุณภาพ 

0.20 
ผลงานสร้างสรรค์ท่ีมีการเผยแพร่สู่สาธารณะในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง หรือ
ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ online 

0.40 ผลงานสร้างสรรค์ได้รับการเผยแพร่ในระดับสถาบัน 
0.60 ผลงานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ในระดับชาติ 
0.80 ผลงานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ในระดับความร่วมมือระหว่างประเทศ 
1.00 ผลงานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ในระดับภูมิภาคอาเซียน/นานาชาติ 

 
ผลงานสร้างสรรค์ทุกชิ้นต้องผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการที่มีองค์ประกอบไม่น้อยกว่า 

3 คน โดยมีบุคคลภายนอกสถาบันร่วมพิจารณาด้วย 
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ตัวบ่งชี้ท่ี 2.4   ผลงานวิจัย งานสร้างสรรค์ หรือนวัตกรรมที่น าไปใช้ประโยชน์ต่อชุมชน 
ชนิดของตัวบ่งช้ี ผลลัพธ์ 
 
ค าอธิบายตัวบ่งชี้ 
 ผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์เป็นข้อมูลที่ส าคัญในการแสดงให้เห็นว่าอาจารย์และนักวิจัยได้
พัฒนาความก้าวหน้าทางวิชาการและการพัฒนาองค์ความรู้ใหม่ ๆ อย่างต่อเนื่อง ซึ่งผลงานวิจัยหรือ
งานสร้างสรรค์ดังกล่าวนั้นสะท้อนถึงความสอดคล้องกับบริบทของมหาวิทยาลัย ก่อให้เกิด  
การสร้างสรรค์ใหม่ มีสิ่งประดิษฐ์คิดค้นที่ตอบโจทย์ในการพัฒนาท้องถิ่น ชุมชน สังคม และ
ประเทศชาติ 

เกณฑ์การประเมิน 
การแปลงค่าคะแนนร้อยละของจ านวน (ชิ้น) ผลงานวิจัย งานสร้างสรรค์ หรือนวัตกรรม  

ต่ออาจารย์ประจ าหรือนักวิจัยของคณะคิดคะแนนเต็ม 5 เท่ากับ ร้อยละ 30  
 

สูตรการค านวณ 
1. ค านวณค่าร้อยละของจ านวนชิ้นงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์หรือนวัตกรรมที่น าไปใช้

ประโยชน์ต่อชุมชน 
 ผลรวมของงานวิจัย งานสร้างสรรค์ หรือนวัตกรรมที่น าไปใช้ประโยชน์ 

 x 100 
 จ านวนงานวิจัย งานสร้างสรรค์ หรือนวัตกรรมทั้งหมดในปีที่ประเมินฯ 

 
2. แปลงค่าร้อยละที่ค านวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 

คะแนนท่ีได้ =  

ร้อยละของชิ้นงานวิจัย งานสร้างสรรค์ หรือนวัตกรรมที่น าไปใช้ประโยชน์ 
x 5 งานวิจัย งานสร้างสรรค ์หรือนวัตกรรมที่น าไปใช้ประโยชน์ของคณะ 

ที่ก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 
 
หมายเหตุ : 

1. นับจ านวนช้ินงานของงานวิจัย งานสร้างสรรค์ หรือนวัตกรรมที่น าไปใช้ประโยชน์ในปีที่ประเมินโดยไม่
ค านึงว่าผลงานวิจัยนั้นเกิดขึ้นในปใีด 

2. งานวิจัย งานสร้างสรรค์ หรือนวัตกรรมที่น าไปใช้ประโยชน์ต่อชุมชน อาจนับคะแนนซ้ าได้ในกรณตีา่ง
ชุมชนในปีท่ีรับการประเมิน กรณทีี่มีการน าไปใช้ประโยชน์แตล่ะชุมชน ต้องมีหลักฐานการพัฒนาชุมชนอย่างเป็น
รูปธรรม  

3. ส าหรับงานวิจัย งานสร้างสรรค ์หรือนวัตกรรมที่เคยถูกน าไปใช้ประโยชน์ สามารถน าไปใช้ในการ
ประเมินในปีถัดไป ได้ โดยงานวิจยัดังกล่าวต้องแสดงให้เห็นถึงการพัฒนาต่อยอดอย่างเป็นรูปธรรม 

4. ผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ให้เป็นไปตามประกาศ กพอ. 
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องค์ประกอบที่ 3 การบริการวิชาการ 
 

คณะควรมีระบบและกลไกส่งเสริมให้คณะท าหน้าที่ให้บริการวิชาการที่เหมาะสม สอดคล้อง
กับบริบท ปัญหาและความต้องการของท้องถิ่น ชุมชน และสังคมตามระดับความเชี่ยวชาญและ  
อัตลักษณ์ของคณะ สร้างเครือข่ายความร่วมมือทั้งภายในและภายนอกในการท างาน รวมทั้ง 
บูรณาการกับพันธกิจอ่ืน ๆ ด้วยความโปร่งใส ชัดเจน และตรวจสอบได้ เพ่ือให้ชุมชนน าไปใช้
ประโยชน์ได้อย่างเป็นรูปธรรม เป็นผลกระทบเชิงบวก สร้างคุณค่า สามารถน าไปประยุกต์ใช้เพ่ือ
พัฒนาผู้เรียน ครอบครัว ท้องถิ่น ชุมชน สังคม และประเทศชาติได้อย่างเข้มแข็งยั่งยืน  

 
ตัวบ่งชี้ จ านวน 2 ตัวบ่งชี้ คือ 

ตัวบ่งชี้ที่ 3.1 ระบบและกลไกการบริการวิชาการเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น ชุมชน หรือสังคม 
ตัวบ่งชี้ที่ 3.2 จ านวนชุมชนเป้าหมายที่ได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่องตามแผนเสริมสร้าง

ความสัมพันธ์กับชุมชน 
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ตัวบ่งช้ีที่ 3.1 ระบบและกลไกการบริการวิชาการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ชุมชน หรือสังคม 
ชนิดของตัวบ่งช้ี กระบวนการ 
 
ค าอธิบายตัวบ่งชี้ 
 การบริการวิชาการแก่ท้องถิ่น ชุมชน และสังคมเป็นภารกิจหลักประการหนึ่งของ
มหาวิทยาลัย ซึ่งพึงมีระบบและกลไกในการบริการทางวิชาการแก่สังคมที่เป็นรูปธรรม ก าหนด
เป้าหมายในการให้บริหารวิชาการที่ชัดเจน เพ่ือเป็นกรอบในการจัดท าแผนด าเนินงานในการ
ให้บริการวิชาการแก่สังคม มีคณะกรรมการติดตาม ก ากับ สนับสนุน การปฏิบัติงานตามภารกิจด้าน
บริการทางวิชาการแก่สังคมของสถาบันให้สอดคล้องกับเป้าหมาย เพ่ือพัฒนาความเข้มแข็งของ
ท้องถิ่น ชุมชน หรือสังคม 
 
เกณฑ์มาตรฐาน  
 1. คณะมีส่วนร่วมกับมหาวิทยาลัยและชุมชนในการก าหนดพ้ืนที่เป้าหมายในการพัฒนา
ท้องถิ่นที่สอดคล้องกับบริบท ปัญหา และความต้องการของท้องถิ่น ชุมชน หรือสังคม ตามจุดเน้น 
จุดเด่นของสถาบัน ตามศาสตร์พระราชา หรือตามแนวพระราชด าริ 
 2. คณะมีการจัดท าแผนบริการวิชาการเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น ชุมชน หรือสังคมตามจุดเน้น 
จุดเด่นของสถาบัน ตามศาสตร์พระราชา หรือตามแนวพระราชด าริและแผนการน าไปใช้ประโยชน์   
ที่มีการก าหนดตัวชี้วัดความส าเร็จในระดับแผนและโครงการบริการวิชาการ และเสนอคณะกรรมการ
ประจ าคณะเพ่ือพิจารณา 
 3. คณะมีการด าเนินการตามแผนการบริการทางวิชาการเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น ชุมชน หรือ
สังคม ที่ก าหนดไว้ตามข้อ 2 โดยร่วมมือกับหน่วยงานภายในหรือภายนอกมหาวิทยาลัย อย่างน้อย  
1 โครงการ 
 4. คณะมีการประเมินความส าเร็จตามตัวบ่งชี้ของแผนและโครงการบริการวิชาการเพ่ือการ
พัฒนาท้องถิ่น ชุมชน หรือสังคมตามข้อ 2 และน าเสนอคณะกรรมการประจ าคณะเพ่ือพิจารณา 
 5. น าผลการประเมินตามข้อ 4 ไปปรับปรุงแผนบริการวิชาการในปีต่อไป 
 

เกณฑ์การประเมิน 
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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ตัวบ่งชี้ 3.2  จ านวนกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่องตามแผนเสริมสร้าง
ความสัมพันธ์กับชุมชน 

ชนิดตัวบ่งชี้ ผลลัพธ์ 
 
ค าอธิบายตัวบ่งช้ี 

 มหาวิทยาลัยและคณะ มีการก าหนดพ้ืนที่รับผิดชอบในการพัฒนา และมีการก าหนด
เป้าหมายการพัฒนาไว้ในแผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏ การจัดท าแผนเสริมสร้าง
ความสัมพันธ์กับชุมชน จึงต้องศึกษาความต้องการของกลุ่มเป้าหมายและมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
ตามแผน รวมถึงมีการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตในชุมชนท้องถิ่น สามารถใช้ความรู้ ความคิด
สร้างสรรค์ ทักษะ และประสบการณ์ทางเทคโนโลยีหรือการจัดการ มีชุมชนท้องถิ่นที่ได้รับการพัฒนา
อย่างต่อเนื่องและยั่งยืนตามศาสตร์ของพระราชา เพ่ือก่อให้เกิดประโยชน์ทางการศึกษา เศรษฐกิจ 
สังคม สิ่งแวดล้อม และประเทศชาติ ต่อไป 

 

เกณฑ์การประเมิน 
โดยการแปลงค่าร้อยละจ านวนกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่องตามแผน

เสริมสร้างความสัมพันธ์กับชุมชนที่ก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 เท่ากับร้อยละ 20 
 

สูตรการค านวณ 
1. ค านวณค่าร้อยละจ านวนกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่องตามแผนเสริมสร้าง

ความสัมพันธ์กับชุมชน 

 
จ านวนกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 

ตามแผนเสริมสร้างความสัมพันธ์กับชุมชน  x 100 
 จ านวนกลุ่มเป้าหมายทั้งหมด 

 
2. แปลงค่าร้อยละที่ค านวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 

คะแนนท่ีได้ =  

ร้อยละของกลุ่มเป้าหมายทีไ่ด้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 
ตามแผนเสริมสรา้งความสัมพันธ์กับชุมชน 

x 5 
ร้อยละจ านวนกลุ่มเปา้หมายทีไ่ด้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่องตามแผนเสริมสร้าง

ความสัมพันธ์กับชุมชนที่ก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 

 
หมายเหตุ : 

แผนเสริมสร้างความสัมพันธ์กับชุมชน หมายถึง แผนสร้างความสัมพันธ์กับชุมชน เพ่ือ
ยกระดับคุณภาพชีวิตของชุมชนท้องถิ่นทั้ง 4 ด้าน ได้แก่ ด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม ด้านสิ่งแวดล้อม 
และด้านการศึกษา 
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องค์ประกอบที่ 4 ด้านศิลปวัฒนธรรม และความเป็นไทย 

การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมถือเป็นพันธกิจส าคัญประการหนึ่งของสถาบันอุดมศึกษา 
ดังนั้นสถาบันอุดมศึกษาควรมีระบบและกลไกส่งเสริมให้คณะมีการด าเนินงานด้านนี้ให้เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพและคุณภาพ โดยมีจุดเน้นเฉพาะที่แตกต่างกันตามศักยภาพและอัตลักษณ์ 
ของคณะ มีการด าเนินงานด้านศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทย โดยมีการบูรณาการกับการเรียน  
การสอน หรือการวิจัย หรือการบริการวิชาการ ซึ่งน าไปสู่การสืบสานการสร้างความรู้ ความเข้าใจ 
ในศิลปวัฒนธรรม การปรับและประยุกต์ใช้ศิลปวัฒนธรรมทั้งของไทยและต่างประเทศ ก่อให้เกิด
ผลลัพธ์ของการจัดการด้านศิลปวัฒนธรรม ท าให้เกิดความภาคภูมิใจในความเป็นไทยหรือสร้างโอกาส
และมูลค่าเพ่ิมให้กับผู้เรียน ครอบครัว ท้องถิ่น ชุมชน สังคม และประเทศชาติ 
 
ตัวบ่งชี้ จ านวน 1 ตัวบ่งชี้ คือ 
 ตัวบ่งชี้ที่ 4.1 ระบบและกลไกด้านศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทย  
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ตัวบ่งชี้ท่ี 4.1 ระบบและกลไกด้านศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทย 
ชนิดของตัวบ่งช้ี กระบวนการ 
 
ค าอธิบายตัวบ่งชี้ 
 คณะมีนโยบาย แผนงาน โครงสร้าง และการบริหารจัดการด้านการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม
และความเป็นไทย ทั้งการอนุรักษ์ สืบสาน พัฒนา เผยแพร่ ถ่ายทอดวัฒนธรรมไทย ภูมิปัญญาท้องถิ่น
ตามจุดเน้นของมหาวิทยาลัย เพ่ือให้เกิดความภาคภูมิใจในความเป็นไทย หรือการสร้างโอกาสและ
มูลค่าเพ่ิมให้กับผู้เรียน ชุมชน สังคม และประเทศชาติอย่างยั่งยืน 
 
เกณฑ์มาตรฐาน : 

1. คณะมีการก าหนดนโยบายและทิศทางการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทย
เพ่ือการพัฒนาต่อยอดและสร้างคุณค่า ตามจุดเน้นของมหาวิทยาลัย 

2. คณะมีการจัดท าแผนด้านศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทย และก าหนดตัวบ่งชี้วัด
ความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผน รวมทั้งจัดสรรงบประมาณเพ่ือให้สามารถด าเนินการได้ ตาม
แผน 

3. คณะมีการส่งเสริม สนับสนุนการบูรณาการงานด้านศิลปวัฒนธรรม กับการเรียนการ
สอน หรือการวิจัย หรือการบริการวิชาการ ซึ่งน าไปสู่การสืบสานการสร้างความรู้ ความเข้าใจใน
ศิลปวัฒนธรรม การปรับและประยุกต์ใช้ศิลปวัฒนธรรม 

4. คณะมีการก ากับติดตามให้หน่วยงานมีการด าเนินงาน และประเมินความส าเร็จตามตัว
บ่งชี้ของแผนด้านศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทย และรายงานผลการด าเนินงานต่อผู้บริหารคณะ 

5. คณะมีการน าผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือกิจกรรมด้านศิลปวัฒนธรรมและความ
เป็นไทย 
 
เกณฑ์การประเมิน : 

 

 
 
 
 

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 การบริหารจัดการ  
คณะต้องให้ความส าคัญกับการบริหารจัดการ โดยมีมหาวิทยาลัยท าหน้าที่ในการก ากับดูแล

การท างานของสถาบันให้มีประสิทธิภาพ คณะจะต้องบริหารจัดการด้านต่าง ๆ ให้มีคุณภาพ เช่น 
ทรัพยากรบุคคล ระบบฐานข้อมูล การบริหารความเสี่ยง การบริหารการเปลี่ยนแปลง การบริหาร
ทรัพยากรทั้งหมด ฯลฯ เพ่ือสัมฤทธิผลตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้ โดยใช้หลักธรรมาภิบาล  
(Good Governance) 
 
ตัวบ่งชี้ จ านวน 3  ตัวบ่งชี้ คือ 

ตัวบ่งชี้ที่ 5.1 การจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการกับการท างาน 
ตัวบ่งชี้ที่ 5.2 การบริหารของคณะเพ่ือการก ากับติดตามผลลัพธ์ตามพันธกิจ กลุ่มสถาบัน  

และเอกลักษณ์ของคณะ 
ตัวบ่งชี้ที่ 5.3 ระบบก ากับการประกันคุณภาพหลักสูตร 
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ตัวบ่งชี้ 5.1 การจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการกับการท างาน (Work Integrated Learinin:WIL) 
ชนิดของตัวบ่งช้ี กระบวนการ 
 
ค าอธิบายตัวบ่งช้ี  

คณะมีหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ที่เน้นการพัฒนาผู้เรียนแบบบูรณาการกับการท างาน 
เพ่ือให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ตอบสนองยุทธศาสตร์ชาติและความต้องการ ที่หลากหลายของ
ประเทศ ในด้านเศรษฐกิจ สังคม  และสิ่งแวดล้อม โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน สังคม สถาน
ประกอบการ ภาครัฐ/ภาคเอกชน 
  
เกณฑ์มาตรฐาน 

1. คณะมีระบบและกลไกส่งเสริมให้หลักสูตรมีการจัดท าแผนจัดการแบบบูรณาการกับการ
ท างาน  

2. คณะมีการก ากับ ติดตามให้หลักสูตรด าเนินการเป็นไปตามแผนจัดการแบบบูรณาการกับ
การท างานที่ก าหนด  

3. คณะมีการก ากับ ติดตามให้หลักสูตรประเมินความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผน 
ที่ก าหนด 

4. คณะมีการน าผลไปปรับปรุงแผนจัดการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง 
5. คณะมีแนวปฏิบัติที่ดีเก่ียวกับการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการกับการท างาน 

 
เกณฑ์การประเมิน 

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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ตัวบ่งช้ีที่ 5.2 การบริหารของคณะเพื่อการก ากับติดตามผลลัพธ์ตามพันธกิจ กลุ่มสถาบัน
และเอกลักษณ์ของคณะ 

ชนิดของตัวบ่งช้ี กระบวนการ 
 
ค าอธิบายตัวบ่งชี้ 

คณะมีพันธกิจหลัก คือ การเรียนการสอน การวิจัย การบริการทางวิชาการแก่สังคม และ
การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม ในการด าเนินพันธกิจหลัก แต่ละคณะจ าเป็นต้องมีการจัดท า
แผนเพื่อก าหนดทิศทางการพัฒนาและการด าเนินงานของคณะให้สอดคล้องกับเป้าหมาย ตลอดจน 
มีการบริหารทั้งด้านบุคลากร การเงิน ความเสี่ยงและการประกันคุณภาพการศึกษา เพ่ือสนับสนุน  
การด าเนินงานตามพันธกิจหลักให้บรรลุตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้ เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล 
ค านึงถึงความหลากหลายและความเป็นอิสระทางวิชาการ มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ยืดหยุ่น
คล่องตัวโปร่งใสและตรวจสอบได้ 
 
เกณฑ์มาตรฐาน 

1. พัฒนาแผนกลยุทธ์จากผลการวิเคราะห์ SWOT โดยเชื่อมโยงกับวิสัยทัศน์ของคณะและ
สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของคณะ สถาบัน รวมทั้งสอดคล้องกับกลุ่มสถาบันและเอกลักษณ์ของคณะ
และและพัฒนาไปสู่แผนกลยุทธ์ทางการเงินและแผนปฏิบัติการประจ าปีตามกรอบเวลา  เพ่ือให้
บรรลุผลตามตัวบ่งชี้และเป้าหมายของแผนกลยุทธ์และเสนอผู้บริหารระดับสถาบันเพื่อพิจารณาอนุมัติ 

2. ด าเนินการวิเคราะห์ข้อมูลทางการเงินที่ประกอบไปด้วยต้นทุนต่อหน่วยในแต่ละหลักสูตร 
สัดส่วนค่าใช้จ่ายเพ่ือพัฒนานักศึกษา อาจารย์ บุคลากร การจัดการเรียนการสอน อย่างต่อเนื่อง เพ่ือ
วิเคราะห์ความคุ้มค่าของการบริหารหลักสูตร ประสิทธิภาพ ประสิทธิผลในการผลิตบัณฑิต และ
โอกาสในการแข่งขัน 

3. ด าเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ที่เป็นผลจากการวิเคราะห์และระบุปัจจัยเสี่ยงที่เกิด
จากปัจจัยภายนอก หรือปัจจัยที่ไม่สามารถควบคุมได้ ที่ส่งผลต่อการด าเนินงานตามพันธกิจของคณะ
และให้ระดับความเสี่ยงลดลงจากเดิมอย่างน้อย 1 เรื่อง 

4. บริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาลอย่างครบถ้วนทั้ง 10 ประการที่อธิบายการด าเนินงานอย่าง
ชัดเจน 

5. ค้นหาแนวปฏิบัติที่ดีจากความรู้ทั้งท่ีมีอยู่ในตัวบุคคล ทักษะของผู้มีประสบการณ์ตรง และ
แหล่งเรียนรู้อ่ืน ๆ ตามประเด็นความรู้ อย่างน้อยครอบคลุมพันธกิจด้านการผลิตบัณฑิตและด้านการ
วิจัย จัดเก็บอย่างเป็นระบบโดยเผยแพร่ออกมาเป็นลายลักษณ์อักษรและน ามาปรับใช้ในการ
ปฏิบัติงานจริง 

6. การก ากับติดตามผลการด าเนินงานตามแผนการบริหารและแผนพัฒนาบุคลากรสาย
วิชาการและสายสนับสนุน 
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7. ด าเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายในตามระบบและกลไกที่เหมาะสมและ
สอดคล้องกับพันธกิจและพัฒนาการของคณะที่ได้ปรับให้การด าเนินงานด้านการประกันคุณภาพเป็น
ส่วนหนึ่งของการบริหารงานคณะตามปกติที่ประกอบด้วย การควบคุมคุณภาพ การตรวจสอบคุณภาพ 
และการประเมินคุณภาพ 
 
เกณฑ์การประเมิน 

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

1 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

2 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

3 - 4 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

5 - 6 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

7 ข้อ 
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ตัวบ่งชี้ 5.3 ระบบก ากับการประกันคุณภาพหลักสูตร 
ชนิดของตัวบ่งช้ี กระบวนการ 
 
ค าอธิบายตัวบ่งชี้ 

บทบาทหน้าที่ของคณะในการก ากับการประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร มีการ
ด าเนินการตั้งแต่การควบคุมคุณภาพ การติดตามตรวจสอบคุณภาพ และการพัฒนาคุณภาพ การ
พัฒนาตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประเมินจะมุ่งไปที่ระบบการประกันคุณภาพการศึกษามากกว่าการ
ประเมินคุณภาพ เพ่ือให้สามารถส่งเสริม สนับสนุน ก ากับติดตามการด าเนินงานให้เป็นไปตามที่
ก าหนด สะท้อนการจัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพ 
 
เกณฑ์มาตรฐาน 

1. มีระบบและกลไกในการก ากับการด าเนินการประกันคุณภาพหลักสูตรให้เป็นไปตาม
องค์ประกอบการประกันคุณภาพหลักสูตร 

2. มีคณะกรรมการก ากับ ติดตามการด าเนินงานให้เป็นไปตามระบบที่ก าหนดในข้อ 1 และ
รายงานผลการติดตามให้กรรมการประจ าคณะเพ่ือพิจารณาทุกภาคการศึกษา 

3. มีการจัดสรรทรัพยากรเพ่ือสนับสนุนการด าเนินงานของหลักสูตรให้ เกิดผลตาม
องค์ประกอบการประกันคุณภาพหลักสูตร 

4. มีการประเมินคุณภาพหลักสูตรตามก าหนดเวลาทุกหลักสูตร และรายงานผลการประเมิน
ให้กรรมการประจ าคณะเพ่ือพิจารณา 

5. น าผลการประเมินและข้อเสนอแนะจากกรรมการประจ าคณะมาปรับปรุงหลักสูตรให้มี
คุณภาพดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง 

6. มีผลการประเมินคุณภาพทุกหลักสูตรผ่านองค์ประกอบที่ 1 การก ากับมาตรฐาน 
 
เกณฑ์การประเมิน 

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

1 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

2 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

3 - 4 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

5 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

6 ข้อ 
 



บทที่ 6 
ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบัน 

 

ระดับสถาบัน ประกอบด้วย ผลการด าเนินงานระดับหลักสูตร ระดับคณะ และเพ่ิมเติมตัว
บ่งชี้ที่ด าเนินการในระดับสถาบัน จ านวน 20 ตัวบ่งชี้ ดังนี้ 
 

ตารางที่ 6.1 จ าแนกตัวบ่งช้ีและแนวทางการประเมินตามองค์ประกอบ ระดับสถาบัน 
องค์ประกอบ ตัวบ่งชี้ ประเภทตัวบ่งชี้ เกณฑ์พิจารณา 

1. การผลติ
บัณฑิต 

1.1 ผลการบริหารจัดการหลักสูตรโดยรวม ผลลัพธ์ ค่ า เ ฉลี่ ย ผลประ เมิ น  ทุ กหลักสู ตรที่
มหาวิทยาลัยรับผิดชอบ 

1.2 อาจารย์ประจ าสถาบันที่มีคุณวุฒิปริญญา
เอก 

ปัจจัยน าเข้า ร้อยละของอาจารย์ที่มีคณุวุฒิ 
ปริญญาเอก 

1.3 อาจารย์ประจ าสถาบันที่มีต าแหน่งทาง
วิชาการ 

ปัจจัยน าเข้า ร้อยละของอาจารย์ที่มีต าแหน่ งทาง
วิชาการ 

 1.4 การบริการนักศึกษาระดับปริญญาตรี กระบวนการ เกณฑ์มาตรฐาน 6 ข้อ 
 1.5 กิจกรรมนักศึกษาระดับปริญญาตรี กระบวนการ เกณฑ์มาตรฐาน 6 ข้อ 

1.6 การส่งเสริมสมรรถนะและทักษะการใช้
ภาษาอังกฤษ 

กระบวนการ เกณฑ์มาตรฐาน 5 ข้อ 

1.7 การส่งเสริมสมรรถนะและทักษะด้าน
ดิจิทัล 

กระบวนการ เกณฑ์มาตรฐาน 5 ข้อ 

1.8 ร้อยละของหลักสูตรที่นักศึกษามีส่วนร่วม
ในการสร้างนวัตกรรม 

 

ผลลัพธ์ ผลรวมของผลการประเมินร้อยละของ
หลักสูตรที่นักศึกษาช้ันปีสุดท้ายมีสว่นร่วม
ในสร้างสรรค์นวัตกรรมของทุกคณะ 

2. การวิจัย 2.1 ระบบและกลไกงานวิจัย งานสร้างสรรค์ 
หรือนวัตกรรม 

กระบวนการ เกณฑ์มาตรฐาน 7 ข้อ 

2.2 เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ ปัจจัยน าเข้า จ านวนเงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์
ต่ออาจารย์ประจ า (นับปีงบประมาณ) 

2.3 ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ า
และนักวิจัย 

ผลลัพธ์ ร้อยละของผลรวมค่าน้ าหนักผลงานทาง
วิชาการจากทุกกลุ่มสาขาวิชาของทั้ง
มหาวิทยาลัย (นับปีปฏิทิน) 

2 .4  ผลงานวิ จั ย  ง านสร้ า งสรรค์  หรื อ
นวัตกรรมที่น าไปใช้ประโยชน์ต่อชุมชน 

ผลลัพธ์ ค่าร้อยละของจ านวน (ช้ิน) ผลงานวิจัย
หรืองานสร้างสรรค์ต่ออาจารย์ประจ าหรือ
นักวิจัยของสถาบันที่ร้อยละ 30 

3. การบริการ
วิชาการ 

 3.1 ระบบและกลไกการบริการวิชาการเพื่อ
การพัฒนาท้องถิ่น ชุมชน และสังคม 
 
 

กระบวนการ เกณฑ์มาตรฐาน 6 ข้อ 
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องค์ประกอบ ตัวบ่งชี้ ประเภทตัวบ่งชี้ เกณฑ์พิจารณา 
3.2 จ านวนกลุ่มเป้าหมายที่ไดร้ับการพัฒนาอย่าง
ต่อเนื่องตามแผนเสริมสร้างความสัมพันธ์กับ
ชุมชน 

ผลลัพธ์ ผลรวมของผลการประเมินร้อยละของจ านวน
ชุมชนเป้าหมายที่ ได้รับการพัฒนาอย่าง
ต่อเนื่องตามแผนเสริมสร้างความสัมพันธ์ 
กับชุมชนของทุกคณะ 

4.ศิลปวัฒนธรรม
และความเป็น
ไทย 

4.1 ระบบและกลไกด้านศิลปวัฒนธรรมและ
ความเป็นไทย 

กระบวนการ เกณฑ์มาตรฐาน 8 ข้อ 

4.2 ผลลัพธ์ด้านศิลปวัฒนธรรมและความเป็น
ไทย  
 

ผลลัพธ์ ผลรวมของผลการประเมินผลลัพธ์ด้าน
ศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทยของทุก
คณะ 

5. การบริหาร
จัดการ 

5.1 การจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการกับการ
ท างาน 

กระบวนการ เกณฑ์มาตรฐาน 5 ข้อ 

5.2 การบริหารของสถาบันเพื่อการก ากับ
ติดตามผลลัพธ์ตามพันธกิจกลุ่มสถาบันและ
เอกลักษณ์ของสถาบัน 

กระบวนการ เกณฑ์มาตรฐาน 7 ข้อ 

5.3 ผลการบริหารงานของคณะ ผลลัพธ์ คะแนนเฉลี่ยของผลการประเมินระดับ
คณะทุกคณะ 

5.4 ระบบก ากับการประกันคุณภาพหลักสูตร
และคณะ 

กระบวนการ เกณฑ์มาตรฐาน 6 ข้อ 
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องค์ประกอบที่ 1 การผลิตบัณฑิต 
 

พันธกิจที่ส าคัญที่สุดของสถาบันอุดมศึกษา คือ การผลิตบัณฑิต หรือการจัดกิจกรรมการ
เรียนการสอนให้ผู้เรียนมีความรู้ในวิชาการและวิชาชีพ มีคุณลักษณะตามหลักสูตรที่ก าหนด การเรียน
การสอนในยุคปัจจุบันใช้หลักการของการจัดกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ดังนั้น พันธ
กิจดังกล่าวจึงเกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการหลักสูตรและการเรียนการสอน เริ่มตั้งแต่การก าหนด
ปัจจัยน าเข้าที่ได้มาตรฐานตามที่ก าหนด ประกอบด้วยการมีอาจารย์ที่มีปริมาณและคุณภาพตาม
มาตรฐานหลักสูตร มีกระบวนการบริหารจัดการการเรียนการสอนที่อาศัยหลักการร่วมมือรวมพลัง
ของทุกฝ่ายที่เก่ียวข้องทั้งภายในและภายนอกสถาบัน 
 
ตัวบ่งชี้ จ านวน 7 ตัวบ่งชี้ คือ 

ตัวบ่งชี้ที่ 1.1     ผลการบริหารจัดการหลักสูตรโดยรวม 
ตัวบ่งชี้ที่ 1.2 อาจารย์ประจ าสถาบันที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก 
ตัวบ่งชี้ที่ 1.3 อาจารย์ประจ าสถาบันที่มีต 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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ตัวบ่งช้ีที ่1.1 ผลการบริหารจัดการหลักสูตรโดยรวม 
ชนิดของตัวบ่งช้ี ผลลัพธ์ 
ค าอธิบายตัวบ่งช้ี 

ผลการด าเนินการของทุกหลักสูตรในมหาวิทยาลัยซึ่งสามารถสะท้อนคุณภาพของบัณฑิตใน
หลักสูตรที่มหาวิทยาลัยรับผิดชอบ 
 
เกณฑ์การประเมิน 

ค่าเฉลี่ยของคะแนนประเมินทุกหลักสูตรที่มหาวิทยาลัยรับผิดชอบ 
 
สูตรการค านวณ 
 
คะแนนท่ีได้ = 

 
 
 
หมายเหตุ  

1. หลักสูตรที่ได้รับการรับรองโดยระบบอ่ืน ๆ ตามที่คณะกรรมการประกันคุณภาพภายใน
ระดับอุดมศึกษาเห็นชอบไม่ต้องน าคะแนนการประเมินของหลักสูตรนั้นมาค านวณในตัวบ่งชี้นี้แต่ต้อง
รายงานผลการรับรองตามระบบนั้น ๆ ในตัวบ่งชี้นี้ให้ครบถว้น 

2. ในกรณีที่มหาวิทยาลัยมีหลักสูตรที่ปิดแบบมีเงื่อนไข แจ้งส านักงานปลัดกระทรวงการ
อุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมเพ่ือขอยกเว้นการประเมินในบางตัวบ่งชี้ในระบบ  
CHE QA Online 
  

ผลรวมของค่าคะแนนประเมินของทุกหลักสูตร 

จ านวนหลักสูตรทั้งหมดที่มหาวิทยาลัยรับผิดชอบ 
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ตัวบ่งช้ีที่ 1.2 อาจารย์ประจ าสถาบันที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก 
ชนิดของตัวบ่งช้ี ปัจจัยน าเข้า 
ค าอธิบายตัวบ่งชี้ 

การศึกษาระดับอุดมศึกษาถือเป็นการศึกษาระดับสูงสุดที่ต้องการบุคลากรที่มีความรู้
ความสามารถ และความลุ่มลึกทางวิชาการ เพ่ือปฏิบัติพันธกิจส าคัญของสถาบันในการผลิตบัณฑิต 
ศึกษาวิจัยเพ่ือติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการและการพัฒนาองค์ความรู้ ดังนั้น  มหาวิทยาลัยจึง
ควรมีอาจารย์ที่มีระดับคุณวุฒิทางการศึกษาที่ตรงหรือสัมพันธ์กับหลักสูตรที่เปิดสอนในสัดส่วนที่
เหมาะสมกับพันธกิจ หรือจุดเน้นของหลักสูตร 
 
เกณฑ์การประเมิน 

โดยการแปลงค่าร้อยละของอาจารย์ประจ าสถาบันที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกเป็นคะแนนระหว่าง 
0 – 5 
เกณฑ์เฉพาะสถาบันกลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏ 

ค่าร้อยละของอาจารย์ประจ าสถาบันที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกที่ก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 
5 = ร้อยละ 40 ขึ้นไป 

 
สูตรการค านวณ 

1. ค านวณค่าร้อยละของอาจารย์ประจ าสถาบันมีคุณวุฒิปริญญาเอกตามสูตร 

 จ านวนอาจารย์ประจ าสถาบันที่มคีุณวุฒิปรญิญาเอก 
x 100 

จ านวนอาจารย์ประจ าสถาบันทั้งหมด 
 

2. แปลงค่าร้อยละที่ค านวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 

คะแนนท่ีได้ =  
ร้อยละของอาจารย์ประจ าสถาบันที่มีคุณวุฒิปรญิญาเอก 

x 5 
ร้อยละของอาจารย์ประจ าสถาบันที่มีคุณวุฒิปรญิญาเอกท่ีก าหนดใหเ้ป็นคะแนนเต็ม 5 

 

หมายเหตุ : 
1. คุณวุฒิปริญญาเอกพิจารณาจากระดับคุณวุฒิที่ได้รับหรือเทียบเท่าตามหลักเกณฑ์การ

พิจารณาคุณวุฒิของกระทรวงศึกษาธิการ กรณีที่มีการปรับวุฒิการศึกษาให้มีหลักฐานการส าเร็จ
การศึกษาภายในรอบปีการศึกษานั้น ทั้งนี้ อาจใช้คุณวุฒิอ่ืนเทียบเท่าคุณวุฒิปริญญาเอกได้  ส าหรับ
กรณีที่บางสาขาวิชาชีพมีคุณวุฒิอ่ืนที่เหมาะสมกว่า ทั้งนี้ต้องได้รับความเห็นชอบจากส านักงาน
ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม 
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2. การนับจ านวนอาจารย์ประจ า ให้นับตามปีการศึกษาและนับทั้งที่ปฏิบัติงานจริงและลา
ศึกษาต่อ ในกรณีที่มีอาจารย์บรรจุใหม่ให้ค านวณตามเกณฑ์อาจารย์ประจ าที่ระบุในค าชี้แจงเกี่ยวกับ
การนับจ านวนอาจารย์ประจ าและนักวิจัย (นับตาม ส านักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา
วิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม) 
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ตัวบ่งชี้ท่ี 1.3 อาจารย์ประจ าสถาบันที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ 
ชนิดของตัวบ่งช้ี ปัจจัยน าเข้า 
 
ค าอธิบายตัวบ่งชี้ 

สถาบันอุดมศึกษาถือเป็นขุมปัญญาของประเทศ และมีความรับผิดชอบที่จะต้องส่งเสริมให้
อาจารย์ในมหาวิทยาลัยท าการศึกษาวิจัยเพ่ือแสวงหาและพัฒนาองค์ความรู้ในศาสตร์สาขาวิชาต่าง ๆ 
อย่างต่อเนื่องเพ่ือน าไปใช้ในการเรียนการสอน รวมทั้งการแก้ไขปัญหาและพัฒนาประเทศ การด ารง
ต าแหน่งทางวิชาการเป็นสิ่งสะท้อนการปฏิบัติงานดังกล่าวของอาจารย์ตามพันธกิจ 
 
เกณฑ์การประเมิน 

โดยการแปลงค่าร้อยละของอาจารย์ประจ าสถาบันที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการเป็นคะแนน
ระหว่าง 0 - 5 
เกณฑ์เฉพาะสถาบันกลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏ 

ค่าร้อยละของอาจารย์ประจ าสถาบันที่ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ 
และศาสตราจารย์รวมกัน ที่ก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 60 ขึ้นไป 
 
สูตรการค านวณ 

1. ค านวณค่าร้อยละของอาจารย์ประจ าสถาบันที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ ตามสูตร 

 
จ านวนอาจารย์ประจ าสถาบันที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ 

x 100 
จ านวนอาจารย์ประจ าสถาบันทั้งหมด 

 
2. แปลงค่าร้อยละที่ค านวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 

คะแนนท่ีได้ =  
ร้อยละของอาจารย์ประจ าสถาบันที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ 

x 5 ร้อยละของอาจารย์ประจ าสถาบันที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ 
ที่ก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 
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ตัวบ่งช้ีที่ 1.4 การบริการนักศึกษาระดับปริญญาตรี 
ชนิดของตัวบ่งช้ี กระบวนการ 
 
ค าอธิบายตัวบ่งชี้ 
 สถาบันอุดมศึกษาควรจัดบริการด้านต่างๆ ให้นักศึกษาอย่างครบถ้วนตั้งแต่การให้ค าปรึกษา 
ทั้งด้านวิชาการและการใช้ชีวิต จัดบริการข้อมูลหน่วยงานที่ให้บริการ เช่น ทุนกู้ยืมการศึกษา แหล่ง
ทุนการศึกษาต่อ การบริการจัดหางาน แหล่งข้อมูลการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ การเตรียมความ
พร้อมเพ่ือการท างานเมื่อส าเร็จการศึกษา ข้อมูลข่าวสาร ความเคลื่อนไหวในและนอกสถาบันที่จ าเป็น
แก่นักศึกษาและศิษย์เก่า  
 
เกณฑ์มาตรฐาน 

1. จัดบริการให้ค าปรึกษา แนะแนวด้านการใช้ชีวิต และการเข้าสู่อาชีพแก่นักศึกษาใน
สถาบัน 

2. มีการให้ข้อมูลของหน่วยงานที่ให้บริการ กิจกรรมพิเศษนอกหลักสูตร แหล่งงานทั้งเต็ม
เวลาและนอกเวลาแก่นักศึกษา 

3. จัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมเพ่ือการท างานเมื่อส าเร็จการศึกษาแก่นักศึกษา 
4. ประเมินคุณภาพของการจัดกิจกรรมและการจัดบริการในข้อ 1-3 ทุกข้อไม่ต่ ากว่า 3.51 

จากคะแนนเต็ม 5 
5. น าผลการประเมินจากข้อ 4 มาปรับปรุงพัฒนาการให้บริการและการให้ข้อมูล เพ่ือส่ง

ให้ผลการประเมินสูงขึ้นหรือเป็นไปตามความคาดหวังของนักศึกษา 
6. ให้ข้อมูลและความรู้ที่เป็นประโยชน์แก่ศิษย์เก่า (ควรเป็น Up Skill) 
 

เกณฑ์การประเมิน 
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการด าเนินการ 
1 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
2 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
3 - 4 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
5 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
6 ข้อ 
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ตัวบ่งช้ีที่ 1.5 กิจกรรมนักศึกษาระดับปริญญาตรี 
ชนิดของตัวบ่งช้ี กระบวนการ 
 
ค าอธิบายตัวบ่งชี้ 
 มหาวิทยาลัยต้องส่งเสริมให้มีการจัดกิจกรรมนักศึกษาต่างๆ อย่างเหมาะสมและครบถ้วน 
กิจกรรมนักศึกษา หมายถึง กิจกรรมเสริมหลักสูตรที่ด าเนินการทั้งโดยสถาบันและโดยองค์การ
นักศึกษา เป็นกิจกรรมที่ผู้เข้าร่วมจะมีโอกาส ได้รับการพัฒนาสติปัญญา สังคม อารมณ์ ร่างกาย และ
คุณธรรมจริยธรรม สอดคล้องกับคุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงค์  
 
เกณฑ์มาตรฐาน 

1. จัดท าแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาในภาพรวมของสถาบันโดยให้นักศึกษามีส่วน
ร่วมในการจัดท าแผนและการจัดกิจกรรม 

2. ในแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา ให้ด าเนินกิจกรรมในประเภทต่อไปนี้ให้ครบถ้วน 
- กิจกรรมส่งเสริมคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์และอัตลักษณ์ท่ีก าหนดโดยสถาบัน 
- กิจกรรมกีฬา หรือการส่งเสริมสุขภาพ 
- กิจกรรมจิตอาสา หรือรักษาสิ่งแวดล้อม  
- กิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรม  
- กิจกรรมส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรม  

3. จัดกิจกรรมให้ความรู้และทักษะการประกันคุณภาพการศึกษาแก่นักศึกษา 
4. ทุกกิจกรรมที่ด าเนินการ มีการประเมินผลความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ของกิจกรรมและ

น าผลการประเมินมาปรับปรุงการด าเนินงานครั้งต่อไป 
5. ประเมินความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา 
6. น าผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือปรับปรุงการจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนานักศึกษา 
 

เกณฑ์การประเมิน 
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการด าเนินการ 
1 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
2 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
3-4 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
5 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
6 ข้อ 

 
หมายเหตุ : การจัดกิจกรรมนักศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาชาติ หมายถึง นักศึกษาต้องเป็นผู้
เรียนรู้ ผู้สร้างนวัตกรรม และเป็นพลเมืองเข้มแข็ง 
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ตัวบ่งชี้ท่ี 1.6 การส่งเสริมสมรรถนะและทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ 
ชนิดของตัวบ่งช้ี กระบวนการ 
 
ค าอธิบายตัวบ่งชี้ 

สืบเนื่องจากนโยบายเร่งปฏิรูปการเรียนรู้ทั้งระบบให้สัมพันธ์เชื่อมโยงกันเพ่ือยกระดับ
คุณภาพการศึกษาและพัฒนาศักยภาพผู้เรียน โดยเฉพาะอย่างยิ่งการสร้างเสริมสมรรถนะและทักษะ
การใช้ภาษาอังกฤษ ให้ผู้ เรียนสามารถใช้ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารและใช้ในการแสวงหา  
องค์ความรู้เพ่ือพัฒนาตนเอง กระทรวงศึกษาธิการจึงได้ออกประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การ
ปฏิรูปการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ นโยบายหนึ่งที่ส าคัญ คือ การส่งเสริมการยกระดับ
ความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษด้วยโครงการพิเศษด้านการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ 
สถาบันอุดมศึกษาจึงต้องพัฒนาศักยภาพของบัณฑิตให้เป็นไปตามนโยบายซึ่งจะน าไปสู่การเพ่ิมขีด
ความสามารถในการแข่งขันของประเทศได้ 

 
เกณฑ์การประเมิน 

1. มีการก าหนดนโยบาย และสร้างระบบและกลไกการพัฒนานักศึกษาด้านภาษาอังกฤษ 
2. จัดท าแผนพัฒนานักศึกษาด้านภาษาอังกฤษ จากการมีส่วนร่วมของคณะและหน่วยงานที่

เกี่ยวข้อง 
3. จัดสรรงบประมาณ และสิ่งสนับสนุนการด าเนินการตามแผนพัฒนานักศึกษาด้าน

ภาษาอังกฤษ 
4. มีการประเมินความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผนฯ และมีการน าผลจากการประเมินมา

ปรับปรุงในปีถัดไป 
5. มีนักศึกษาระดับปริญญาตรีปีสุดท้ายที่ผ่านเกณฑ์การวัดผล CEFR (B1) ไม่น้อยกว่า 

ร้อยละ 50 
 

เกณฑ์การประเมิน 
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 

 
หมายเหตุ : 
 ข้อ 5 นักศึกษาที่เข้าสอบต้องไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของนักศึกษาชั้นปีสุดท้ายทั้งสถาบัน ใน
ปีที่ประเมิน  
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เกณฑ์การสอบผ่านความรู้ความสามารถภาษาอังกฤษของนักศึกษาระดับปริญญาตรี  (ภาคปกติ) 
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 
  โดยผ่านความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ 1/2563
เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2563  

เกณฑ์คะแนน
ภาษาอังกฤษ 

นักศึกษาครูและไม่ใช่ครู   
สาขาวิชาภาษาอังกฤษ  

(CEFR ระดับ B2 เป็นต้นไป) 

นักศึกษาครูและไม่ใช่ครู 
สาขาวิชาทั่วไป 

 (CEFR ระดับ B1 เป็นต้นไป) 
Test of English for 

International 
Communication 

(TOEIC) 

ไม่ต่ ากว่า 500 
 

ไม่ต่ ากว่า 400 
 

Test of English as a 
Foreign Language 

(TOEFL ITP) 

ไม่ต่ ากว่า 477 
 

ไม่ต่ ากว่า 437 
 

Test of English as a 
Foreign Language 

(TOEFL CBT) 

ไม่ต่ ากว่า 153 
 

ไม่ต่ ากว่า 123 
 

Test of English as a 
Foreign Language 

(TOEFL IBT) 

ไม่ต่ ากว่า 53 
 

ไม่ต่ ากว่า 41 
 

International English 
Language Testing 
System (IELTS) 

 

ไม่ต่ ากว่า 4.5 
 

ไม่ต่ ากว่า 4.0 
 

Chulalongkorn 
University- Test of 
English Proficiency 

(CU-TEP) 

ไม่ต่ ากว่า 60 
 

ไม่ต่ ากว่า 50 
 

Thepsatri Rajabhat 
University- English 
Proficiency Test 

(TRU-EPT) 

ไม่ต่ ากว่า 80 
 

ไม่ต่ ากว่า 70 
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เกณฑ์การสอบผ่านความรู้ความสามารถภาษาอังกฤษของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา   
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 
  โดยผ่านความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ 1/2563
เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2563  

เกณฑ์คะแนนภาษาอังกฤษ นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 
ปริญญาโท ปริญญาเอก 

Test of English for International Communication  
(TOEIC) 

ไม่ต่ ากว่า 520 ไม่ต่ ากว่า 575 

Test of English as a Foreign Language  
(TOEFL ITP) 

ไม่ต่ ากว่า 450 ไม่ต่ ากว่า 500  

Test of English as a Foreign Language  
(TOEFL CBT) 

ไม่ต่ ากว่า 156 ไม่ต่ ากว่า 173 

Test of English as a Foreign Language  
(TOEFL IBT) 

ไม่ต่ ากว่า 54 ไม่ต่ ากว่า 61 

International English Language Testing System  
(IELTS) 

ไม่ต่ ากว่า 4.0 ไม่ต่ ากว่า 5.0 

Chulalongkorn University- Test of English 
Proficiency 
(CU-TEP) 

ไม่ต่ ากว่า 60 ไม่ต่ ากว่า 70 

Thepsatri Rajabhat University- English Proficiency 
Test 

(TRU-EPT) 

ไม่ต่ ากว่า 80 ไม่ต่ ากว่า 90 
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ตัวบ่งชี้ท่ี 1.7 การส่งเสริมสมรรถนะและทักษะด้านดิจิทัล 
ชนิดของตัวบ่งช้ี กระบวนการ 
 
ค าอธิบายตัวบ่งช้ี  

ความสามารถด้านด้านดิจิทัลเป็นสิ่งที่สะท้อนความสามารถของบัณฑิตที่มีความรู้ และทักษา
ในกาน าเครื่องมือ อุปกรณ์ และเทคโนโลยีในปัจจุบันมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการเรียนรู้  
การแก้ไขปัญหา การสื่อสาร ตลอดจนความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณ เพ่ือรู้เท่าทันการใช้
งานและการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีอย่างมีประสิทธิภาพ เพ่ือเพ่ิมโอกาสในการประกอบอาชีพ 
การสร้างนวัตกรรม และการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง ตัวบ่งชี้นี้ประเด็นการพิจารณาประกอบด้วยระดับ
ความสามารถด้านดิจิทัลของนักศึกษาชั้นปีสุดท้ายระดับปริญญาตรี สอบผ่านตามที่มหาวิทยาลัย
ก าหนด 
 
เกณฑ์การประเมิน 

1. มีการก าหนดนโยบาย และสร้างระบบและกลไกการพัฒนานักศึกษาให้มีความสามารถ
ด้านดิจิทัล 

2. จัดท าแผนพัฒนานักศึกษาให้มีความสามารถด้านดิจิทัล จากการมีส่วนร่วมของคณะและ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  

3. จัดสรรงบประมาณ และสิ่งสนับสนุนการด าเนินการตามแผนพัฒนานักศึกษาให้มี
ความสามารถด้านดิจิทัล 

4. มีการประเมินความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผนฯ และมีการน าผลจากการประเมินมา
ปรับปรุงในปีถัดไป 

5. มีนักศึกษาระดับปริญญาตรีปีสุดท้ายที่ผ่านเกณฑ์การวัดผล IC3 หรือเทียบเท่า หรือตามที่
มหาวิทยาลัยก าหนด ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 

 
เกณฑ์การประเมิน 

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 
 
หมายเหตุ : ข้อ 5 นักศึกษาที่เข้าสอบต้องไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของนักศึกษาชั้นปีสุดท้ายทั้ง
มหาวิทยาลัย ในปีที่ประเมิน  
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ตัวบ่งชี้ท่ี 1.8  หลักสูตรที่นักศึกษามีส่วนร่วมในการสร้างนวัตกรรม 
ชนิดของตัวบ่งช้ี  ผลลัพธ์ 
 
ค าอธิบายตัวบ่งช้ี 

ตามกรอบผลลัพธ์มาตรฐานการศึกษาชาติที่ก าหนดให้นักศึกษาเป็นผู้ร่วมสร้างนวัตกรรม 
หลักสูตร  จึงควรผลักดันให้นักศึกษามีส่วนร่วมในการสร้างสรรค์ผลงานนวัตกรรม โครงงาน หรือ
งานวิจัย หรือบูรณาการศาสตร์ต่าง ๆ ที่เป็นงานที่สามารถแก้ไขปัญหาให้ชุมชนหรือท้องถิ่น 

 
เกณฑ์การประเมิน 

คะแนนที่ได้ในระดับมหาวิทยาลัย เท่ากับ ค่าเฉลี่ยของคะแนนผลการประเมินร้อยละของ
หลักสูตรที่นักศึกษามีส่วนร่วมในการสร้างสรรค์นวัตกรรมของทุกคณะ 
 
สูตรการค านวณ 

คะแนนที่ได้ = 
 ผลรวมคะแนนประเมินในระดับคณะ 

 
 จ านวนคณะทั้งหมดในมหาวิทยาลัย 

 
หมายเหตุ :  

1. นวัตกรรมที่ชุมชนยอมรับโดยมีหลักฐานการใช้ประโยชน์จากชุมชน 
2. เป็นผลรวมคะแนนประเมินจากตัวบ่งชี้ 1.8 ระดับคณะ 
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องค์ประกอบที่ 2 การวิจัย 
 

มหาวิทยาลัยแต่ละแห่งอาจมีจุดเน้นในเรื่องการวิจัยที่แตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อม
และความพร้อมของแต่ละสถาบัน อย่างไรก็ตามทุกสถาบันจ าเป็นต้องมีพันธกิจนี้เป็นส่วนหนึ่งของ
พันธกิจสถาบัน ดังนั้นสถาบันจึงต้องมีผลงานวิจัย/นวัตกรรม ที่สร้างองค์ความรู้ใหม่หรือประยุกต์ใช้
องค์ความรู้ใหม่ เพ่ือสร้างสรรค์นวัตกรรมหรือทรัพย์สินทางปัญญา ซึ่งเชื่อมโยงกับสภาพเศรษฐกิจ 
สังคม ศิลปวัฒนธรรมหรือสิ่งแวดล้อม โดยการมีส่วนร่วมของชุมชนหรือเครือข่ายภายในประเทศหรือ
ต่างประเทศในการพัฒนางานวิจัย/นวัตกรรม ตามศักยภาพและอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย มีการ
ตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัย/นวัตกรรมในระดับชาติและนานาชาติมีผลงานวิจัย/นวัตกรรมที่น าไปใช้ใน
การพัฒนาผู้เรียน ชุมชนน าผลงานวิจัย/นวัตกรรม ไปใช้ประโยชน์พัฒนาตนเองได้ 
 
ตัวบ่งชี้ จ านวน 4 ตัวบ่งชี้ คือ 

ตัวบ่งชี้ที่ 2.1 ระบบและกลไกงานวิจัย งานสร้างสรรค์ หรือนวัตกรรม 
ตัวบ่งชี้ที่ 2.2 เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ 
ตัวบ่งชี้ที่ 2.3 ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าและนักวิจัย 
ตัวบ่งชี้ที่ 2.4 ผลงานวิจัย งานสร้างสรรค์ หรือนวัตกรรมที่น าไปใช้ประโยชน์ต่อชุมชน 
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ตัวบ่งชี้ท่ี 2.1 ระบบและกลไกงานวิจัย งานสร้างสรรค์ หรือนวัตกรรม 
ชนิดของตัวบ่งช้ี กระบวนการ 
 
ค าอธิบายตัวบ่งชี้ 

มหาวิทยาลัยต้องมีการบริหารจัดการงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ที่มีคุณภาพ โดยมีแนว
ทางการด าเนินงานที่เป็นระบบและมีกลไกส่งเสริมสนับสนุนครบถ้วน เพ่ือให้สามารถด าเนินการได้ตาม
แผนที่ก าหนดไว้ ทั้งการสนับสนุนด้านการจัดหาแหล่งทุนวิจัยและการจัดสรรทุนวิจัยจากงบประมาณ
ของสถาบันให้กับบุคลากร ส่งเสริมพัฒนาสมรรถนะแก่อาจารย์และนักวิจัย การสนับสนุนทรัพยากรที่
จ าเป็นซึ่งรวมถึงทรัพยากรบุคคล ทรัพยากรการเงิน เครื่องมืออุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องต่างๆ ส่งเสริมให้เกิด
เครือข่ายความร่วมมือด้านการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์หรือนวัตกรรม น าผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์
หรือนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาผู้เรียนหรือชุมชน ตลอดจนจัดระบบสร้างขวัญและก าลังใจแก่
นักวิจัยอย่างเหมาะสม ตลอดจนมีระบบและกลไกเพ่ือช่วยในการคุ้มครองสิทธิ์ของงานวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค์ท่ีน าไปใช้ประโยชน ์ 
 
เกณฑ์มาตรฐาน  
 1. มีระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารงานวิจัยที่สามารถน าไปใช้ประโยชน์ในการบริหารงานวิจัย
และงานสร้างสรรค์ 
 2. สนับสนุนพันธกิจด้านการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์อย่างน้อยในประเด็นต่อไปนี้ 
  - ห้องปฏิบัติการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ หรือหน่วยวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ หรือศูนย์
เครื่องมือ หรือศูนย์ให้ค าปรึกษาและสนับสนุนการวิจัย 
  - ห้องสมุดหรือแหล่งค้นคว้าข้อมูลสนับสนุนการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ 
  - สิ่งอ านวยความสะดวกหรือการรักษาความปลอดภัยในการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ 
เช่นระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ระบบรักษาความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการวิจัย 
  - กิจกรรมวิชาการท่ีส่งเสริมงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ เช่น การจัดประชุมวิชาการ 
การจัดแสดงงานสร้างสรรค์ การจัดให้มีศาสตราจารย์อาคันตุกะหรือศาสตราจารย์รับเชิญ  (visiting 
professor) 
 3. จัดสรรงบประมาณเพ่ือเป็นทุนวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ และสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิจัย 
หรืองานสร้างสรรค์ในการประชุมวิชาการ หรือการตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติ 
 4. มีการพัฒนาสมรรถนะอาจารย์และนักวิจัย มีการสร้างขวัญและก าลังใจตลอดจนยกย่อง
อาจารย์และนักวิจัยที่มีผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ดีเด่น 
 5. มีการด าเนินงานกับเครือข่ายความร่วมมือด้านวิจัยหรืองานสร้างสรรค์หรือนวัตกรรมระหว่าง
สถาบันอุดมศึกษา องค์กรภาครัฐหรือเอกชน ทั้งในประเทศหรือต่างประเทศ 
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 6. มีระบบและกลไกการน าผลงานวิจัย หรืองานสร้างสรรค์ หรือนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์  
ในการพัฒนาผู้เรียนหรือชุมชนและด าเนินการตามระบบที่ก าหนด 
 7. มีระบบและกลไกการคุ้มครองสิทธิ์ของงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่น าไปใช้ประโยชน์และ
ด าเนินการตามระบบที่ก าหนด 
 
เกณฑ์การประเมิน 

1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 คะแนน 
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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ตัวบ่งชี้ท่ี  2.2  เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ 

ชนิดชองตัวบ่งช้ี ปัจจัยน าเข้า 
 
ค าอธิบายตัวบ่งชี้ 

ปัจจัยส าคัญที่ ส่ ง เสริมสนับสนุน ให้ เกิดกา รผลิตงานวิ จัยหรืองานสร้ า งสรรค์ ใ น
สถาบันอุดมศึกษาคือเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ ดังนั้น สถาบันอุดมศึกษาจึงต้องจัดสรร
เงินจากภายในมหาวิทยาลัยและที่ได้รับจากภายนอกมหาวิทยาลัยเพ่ือสนับสนุนการท าวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค์อย่างมีประสิทธิภาพตามสภาพแวดล้อมและจุดเน้นของมหาวิทยาลัย 

นอกจากนั้นเงินทุนวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่สถาบันได้รับจากแหล่งทุนภายนอกสถาบันยัง
เป็นตัวบ่งชี้ที่ส าคัญที่แสดงถึงศักยภาพด้านการวิจัยของมหาวิทยาลัย โดยเฉพาะที่อยู่ในกลุ่มที่เน้นการ
วิจัย 
 
เกณฑ์การประเมิน 

โดยการแปลงจ านวนเงินต่อจ านวนอาจารย์ประจ าและนักวิจัยประจ าเป็นคะแนนระหว่าง 0 – 5  
เกณฑ์เฉพาะคณะกลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏ จ าแนกเป็น 3 กลุ่มสาขาวิชา 

กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
จ านวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากภายในและภายนอกสถาบันที่ก าหนดให้

เป็นคะแนนเต็ม 5 = 60,000 บาทข้ึนไปต่อคน 
กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 
จ านวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากภายในและภายนอกสถาบันที่ก าหนดให้

เป็นคะแนนเต็ม 5 = 50,000 บาทข้ึนไปต่อคน 
กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
จ านวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากภายในและภายนอกสถาบันที่ก าหนดให้

เป็นคะแนนเต็ม 5 = 25,000 บาทข้ึนไปต่อคน 
 
สูตรการค านวณ 
  1. ค านวณจ านวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากภายในและภายนอกสถาบัน

ต่อจ านวนอาจารย์ประจ าและนักวิจัย 

จ านวนเงินสนับสนุนงานวิจยัฯ = 
 จ านวนเงินสนับสนุนงานวิจยัฯจากภายในและภายนอก 

 
 จ านวนอาจารย์ประจ าและนักวิจยัภายในสถาบันทั้งหมด 
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2. แปลงจ านวนเงินที่ค านวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 
 

คะแนนท่ีได้ = 
 จ านวนเงินสนับสนุนงานวิจยัฯ จากภายในและภายนอก 

x 5 
 จ านวนเงินสนับสนุนงานวิจยัฯ ท่ีก าหนดให้เป็นคะแนนเตม็ 5 

 
สรุปคะแนนที่ได้ในระดับคณะ 
 คะแนนที่ได้ในระดับสถาบัน= ค่าเฉลี่ยคะแนนที่ได้ของทุกกลุ่มสาขาวิชาในคณะ และสถาบัน 
 
หมายเหตุ : 

1. จ านวนอาจารย์และนักวิจัยให้นับตามปีการศึกษา และนับเฉพาะที่ปฏิบัติงานจริงไม่นับรวมผู้
ลาศึกษาต่อ 

2. ให้นับจ านวนเงินที่มีการลงนามในสัญญารับทุนปีงบประมาณไม่ใช่จ านวนเงินที่เบิกจ่าย
จริง 

3. กรณีที่มีหลักฐานการแบ่งสัดส่วนเงินสนับสนุนงานวิจัย ซึ่งอาจเป็นหลักฐานจากแหล่งทุน
หรือหลักฐานจากการตกลงร่วมกันของสถาบันที่ร่วมโครงการ ให้แบ่งสัดส่วนเงินตามหลักฐานที่
ปรากฏ กรณีท่ีไม่มีหลักฐาน ให้แบ่งเงินตามสัดส่วนผู้ร่วมวิจัยของแต่ละคณะ 

4. การนับจ านวนเงินสนับสนุนโครงการวิจัย สามารถนับเงินโครงการวิจัยสถาบันที่ได้ลงนาม
ในสัญญารับทุนโดยอาจารย์ประจ าหรือนักวิจัย แต่ไม่สามารถนับเงินโครงการวิจัยสถาบันที่บุคลากร
สายสนับสนุนที่ไม่ใช่นักวิจัยเป็นผู้ด าเนินการ 
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ตัวบ่งชี้ท่ี 2.3 ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าและนักวิจัย  
ชนิดของตัวบ่งช้ี ผลลัพธ์ 
 
ค าอธิบายตัวบ่งชี้ 

ผลงานทางวิชาการเป็นข้อมูลที่ส าคัญในการแสดงให้เห็นว่า อาจารย์ประจ าและนักวิจัยได้
สร้างสรรค์ขึ้น เพ่ือแสดงให้เห็นถึงความก้าวหน้าทางวิชาการและการพัฒนาองค์ความรู้อย่างต่อเนื่อง 
เป็นผลงานที่มีคุณค่า สมควรส่งเสริมให้มีการเผยแพร่และน าไปใช้ประโยชน์ทั้งเชิงวิชาการและ 
การแข่งขันของประเทศ ผลงานทางวิชาการอยู่ในรูปของบทความวิจัยหรือบทความทางวิชาการที่
ตี พิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติหรือระดับนานาชาติ ตีพิมพ์ใน
วารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI หรือ Scopus  หรือตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบ
คณะกรรมการการอุดมศึกษาว่าด้วยหลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับการเผยแพร่
ผลงานทางวิชาการ พ.ศ. 2556 ผลงานได้รับการจดอนุสิทธิบัตรหรือสิทธิบัตร หรือเป็นผลงานทาง
วิชาการรับใช้สังคม ที่ผ่านการประเมินต าแหน่งทางวิชาการแล้ว ผลงานวิจัยที่หน่วยงานหรือองค์กร
ระดับชาติว่าจ้างให้ด าเนินการ ต าราหรือหนังสือที่ใช้ในการขอผลงานทางวิชาการ และผ่านการ
พิจารณาตามเกณฑ์การขอต าแหน่งทางวิชาการแล้ว โดยมีวิธีการคิด ดังนี้ 

 
เกณฑ์การประเมิน 

โดยการแปลงค่าร้อยละของผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ า
และนักวิจัยเป็นคะแนนระหว่าง 0 - 5 เกณฑ์แบ่งกลุ่มตามสาขาวิชาดังนี้ 
 กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
 ร้อยละของผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าและนักวิจัยที่
ก าหนดไว้เป็นคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 30 ขึ้นไป  
 กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 
 ร้อยละของผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าและนักวิจัยที่
ก าหนดไว้เป็น คะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 30 ขึ้นไป  
 กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
 ร้อยละของผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าและนักวิจัยที่
ก าหนดไว้เป็น คะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 20 ขึ้นไป  
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สูตรการค านวณ 
1. ค านวณค่าร้อยละของผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าและ

นักวิจัย 
 ผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารยป์ระจ าและนักวิจัย 

 x 100 
 จ านวนอาจารยป์ระจ าและนักวจิัยภายในสถาบนัทั้งหมด 

 
2. แปลงค่าร้อยละที่ค านวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 

คะแนนท่ีได้ =  

ร้อยละของผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าและนักวิจัย 

x 5 ร้อยละของผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าและนักวิจัย 
ที่ก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม5 

 
สรุปคะแนนที่ได้ในระดับคณะ 
 คะแนนที่ได้ในระดับคณะ = ค่าเฉลี่ยคะแนนที่ได้ของทุกกลุ่มสาขาวิชาในคณะ และสถาบัน 
 

ก าหนดระดับคุณภาพผลงานทางวิชาการ ดังนี้ 

ค่าน้ าหนัก ระดับคุณภาพ 

0.20 - บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจาก 
การประชุมวิชาการระดับชาติ 

- มีการยื่นจดอนุสิทธิบัตร 
0.40 - บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจาก 

การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ 
- มีการยื่นจดสิทธิบัตร 

0.60 - บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจาก 
การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ที่ได้ตีพิมพ์เผยแพร่ในฐานข้อมูลระดับ
นานาชาติตามประกาศ ก.พ.อ. 

- บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการ 
ที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่มท่ี 2 

- มีการจดแจ้งลิขสิทธิ์ 
0.80 - ผลงานที่ได้รับการจดอนุสิทธิบัตร 

- บทความวิจัยหรือบทความวิชาการที่ตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการระดับ
นานาชาติที่ ไม่ อยู่ ในฐานข้อมูลตามประกาศ ก .พ .อ .  หรื อ ตี พิม พ์ ใน
วารสารวิชาการท่ีปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่มท่ี 1 
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ค่าน้ าหนัก ระดับคุณภาพ 

1.00 - บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการ 
ระดับนานาชาติที่ปรากฏในฐานข้อมูลระดับนานาชาติตามประกาศ ก.พ.อ. หรือ
ระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษา ว่าด้วยหลักเกณฑ์การพิจารณาวารสาร 
ทางวิชาการส าหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2562 

- ผลงานวิจัยที่หน่วยงานหรือองค์กรระดับชาติว่าจ้างให้ด าเนินการ 
- ผลงานค้นพบพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ที่ค้นพบใหม่และได้รับการจดทะเบียน  
- ต าราหรือหนังสือหรืองานแปลที่ผ่านการพิจารณาตามหลักเกณฑ์การประเมิน

ต าแหน่งทางวิชาการแต่ไม่ได้น ามาขอรับการประเมินต าแหน่งทางวิชาการ  
– ผลงานที่ได้รับการจดสิทธิบัตร 
- ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่นที่ได้รับการประเมินผ่านเกณฑ์การขอต าแหน่ง

ทางวิชาการแล้ว ได้แก่ 
     ผลงานวชิาการเพ่ือพัฒนาอุตสาหกรรม 
     ผลงานวชิาการเพ่ือพัฒนาการเรียนการสอนและการเรียนรู้ 
     ผลงานวชิาการเพ่ือพัฒนานโยบายสาธารณะ 
     ผลงานวชิาการรับใช้สังคม 
     กรณีศึกษา 
     ต าราหรือหนังสือหรืองานแปล 
     ซอฟต์แวร์ 
     พจนานุกรม สารานุกรม นามานุกรม และงานวิชาการในลักษณะเดียวกัน 

 

หมายเหตุ : 
1. การส่งบทความเพ่ือพิจารณาคัดเลือกให้น าเสนอในการประชุมวิชาการต้องส่งเป็นฉบับ

สมบูรณ์ (Full Paper) และ เมื่อได้รับการตอบรับและตีพิมพ์แล้ว การตีพิมพ์ต้องตีพิมพ์เป็นฉบับ
สมบูรณ์ซึ่งสามารถอยู่ในรูปแบบเอกสาร หรือสื่อ อิเล็กทรอนิกส์ได้ 

2. ผลงานทางวิชาการทั้งหมดจะต้องได้รับการเผยแพร่ตามประกาศ ก.พ.อ. เรื่องหลักเกณฑ์
และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และ
ศาสตราจารย์ พ.ศ. 2560 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 

3. นับผลงานตามปีปฏิทิน (1 มกราคม -31 ธันวาคม) 
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ก าหนดระดับคุณภาพผลงานสร้างสรรค์ด้านสุนทรียะ ศิลปะ หรือ ผลงานสร้างสรรค์ด้าน

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ดังนี้ 
 

ค่าน้ าหนัก ระดับคุณภาพ 

0.20 
ผลงานสร้างสรรค์ท่ีมีการเผยแพร่สู่สาธารณะในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง หรือ
ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ online 

0.40 ผลงานสร้างสรรค์ได้รับการเผยแพร่ในระดับสถาบัน 
0.60 ผลงานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ในระดับชาติ 
0.80 ผลงานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ในระดับความร่วมมือระหว่างประเทศ 
1.00 ผลงานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ในระดับภูมิภาคอาเซียน/นานาชาติ 

 
ผลงานสร้างสรรค์ทุกชิ้นต้องผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการที่มีองค์ประกอบไม่น้อยกว่า 

3 คน โดยมีบุคคลภายนอกสถาบันร่วมพิจารณาด้วย 
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ตัวบ่งชี้ท่ี 2.4 ผลงานวิจัย งานสร้างสรรค์ หรือนวัตกรรม ที่น าไปใช้ประโยชน์ต่อชุมชน 
ชนิดของตัวบ่งช้ี ผลลัพธ์ 
 
ค าอธิบายตัวบ่งชี้ 
 ผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์เป็นข้อมูลที่ส าคัญในการแสดงให้เห็นว่าอาจารย์และนักวิจัยได้
พัฒนาความก้าวหน้าทางวิชาการและการพัฒนาองค์ความรู้ใหม่ ๆ อย่างต่อเนื่อง ซึ่งผลงานวิจัย  
งานสร้างสรรค์หรือนวัตกรรม ดังกล่าวนั้นสะท้อนถึงความสอดคล้องกับบริบทของมหาวิทยาลัย 
ก่อให้เกิดการสร้างสรรค์ใหม่ มีสิ่งประดิษฐ์คิดค้นที่ตอบโจทย์ในการพัฒนาท้องถิ่น ชุมชน สังคม และ
ประเทศชาติ 
 
เกณฑ์การประเมิน 

การแปลงค่าคะแนนร้อยละของจ านวน (ชิ้น) ผลงานวิจัย งานสร้างสรรค์ หรือนวัตกรรม ที่
น าไปใช้ประโยชน์ต่อชุมชนของมหาวิทยาลัย คิดคะแนนเต็ม 5 เท่ากับ ร้อยละ 30  

 
สูตรการค านวณ 

1. ค านวณค่าร้อยละของจ านวนชิ้นงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์หรือนวัตกรรมที่น าไปใช้
ประโยชน์ต่อชุมชน 

 ผลรวมของงานวิจัยหรอืงานสร้างสรรค์หรือนวัตกรรมที่น าไปใช้ประโยชน์ 
 x 100 

 จ านวนงานวิจัยทั้งหมดในปีที่ประเมิน 

 
2. แปลงค่าร้อยละที่ค านวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 
 

คะแนนทีไ่ด้ =  

ร้อยละของจ านวนชิน้งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์หรือนวัตกรรมที่น าไปใช้

ประโยชน ์
x 5 

ผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์หรือนวัตกรรมที่น าไปใชป้ระโยชน์ของสถาบัน 
ที่ก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 

 
หมายเหตุ : ผลงานวิจัย หรืองานสร้างสรรค์ให้เป็นไปตามประกาศ ก.พ.อ. 

1. นับจ านวนชิ้นงานของงานวิจัย งานสร้างสรรค์ หรือนวัตกรรมที่น าไปใช้ประโยชน์ในปีที่

ประเมินโดยไม่ค านึงว่าผลงานวิจัยนั้นเกิดขึ้นในปีใด 
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2. งานวิจัย งานสร้างสรรค์ หรือนวัตกรรมที่น าไปใช้ประโยชน์ต่อชุมชน อาจนับคะแนนซ้ าได้
ในกรณีต่างชุมชนในปีที่รับการประเมิน กรณีท่ีมีการน าไปใช้ประโยชน์แต่ละชุมชน ต้องมีหลักฐานการ
พัฒนาชุมชนอย่างเป็นรูปธรรม  

3. ส าหรับงานวิจัย งานสร้างสรรค์ หรือนวัตกรรมที่เคยถูกน าไปใช้ประโยชน์ สามารถน าไปใช้
ในการประเมินในปีถัดไป ได้ โดยงานวิจัยดังกล่าวต้องแสดงให้เห็นถึงการพัฒนาต่อยอดอย่างเป็น
รูปธรรม 

4. ผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ให้เป็นไปตามประกาศ กพอ. 
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องค์ประกอบที่ 3 การบริการวิชาการ 
 

มหาวิทยาลัยอุดมศึกษาให้บริการวิชาการที่เหมาะสม สอดคล้องกับบริบท ปัญหาและความ
ต้องการของท้องถิ่น ชุมชน และสังคมตามระดับความเชี่ยวชาญและอัตลักษณ์ของสถาบัน  
สร้างเครือข่ายความร่วมมือทั้งภายในและภายนอกในการท างาน รวมทั้งบูรณาการกับพันธกิจอ่ืน  ๆ 
ด้วยความโปร่งใส ชัดเจน และตรวจสอบได้ เพ่ือให้ชุมชนน าไปใช้ประโยชน์ได้อย่างเป็นรูปธรรม  
เป็นผลกระทบเชิงบวก สร้างคุณค่า สามารถน าไปประยุกต์ใช้เพ่ือพัฒนาผู้เรียน ครอบครัว ท้องถิ่น 
ชุมชน สังคม และประเทศชาติได้อย่างเข้มแข็งยั่งยืน  

 
ตัวบ่งชี้ จ านวน 2 ตัวบ่งชี้ คือ 

ตัวบ่งชี้ที่ 3.1 ระบบและกลไกการพัฒนาเสริมสร้างความสัมพันธ์กับชุมชน 
ตัวบ่งชี้ที่ 3.2 ชุมชนเป้าหมายที่ ได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่องตามแผน เสริมสร้าง

ความสัมพันธ์กับชุมชน 
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ตัวบ่งช้ีที่ 3.1  ระบบและกลไกการพัฒนาเสริมสร้างความสัมพันธ์กับชุมชน 
ชนิดของตัวบ่งช้ี กระบวนการ 
 
ค าอธิบายตัวบ่งชี้ 
 การพัฒนาเสริมสร้างความสัมพันธ์กับชุมชนเป็นการบริการวิชาการ เพ่ือสร้างความสัมพันธ์
กับชุมชนในการยกระดับคุณภาพชีวิตของชุมชนท้องถิ่น ตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพ่ือการ
พัฒนาท้องถิ่น ได้แก่ ด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม ด้านสิ่งแวดล้อม ด้านการศึกษา รวมถึงด้านอ่ืน  ๆ  
ที่เก่ียวข้อง 
 
เกณฑ์มาตรฐาน  
 1. ทุกคณะมีส่วนร่วมกับมหาวิทยาลัยและชุมชนในการก าหนดพ้ืนที่เป้าหมายในการพัฒนา
ท้องถิ่นที่สอดคล้องกับบริบท ปัญหา และความต้องการของท้องถิ่น ชุมชน หรือสังคมตามจุดเน้น 
จุดเด่นของสถาบัน ตามศาสตร์พระราชา หรือตามแนวพระราชด าริ 
 2. มหาวิทยาลัยมีการด าเนินงานตามวงจรคุณภาพ PDCA โดยร่วมมือกับหน่วยงานภายใน
หรือภายนอกสถาบัน 
 3. ชุมชนหรือองค์กรมีผู้น าหรือสมาชิกท่ีมีการเรียนรู้และด าเนินกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง 
 4. ชุมชนหรือองค์กรสร้างกลไกที่มีการพัฒนาตนเอง โดยคงอัตลักษณ์ของคนในชุมชนและ
เอกลักษณ์ของท้องถิ่นอย่างต่อเนื่องหรือยั่งยืน 
 5. มีผลกระทบที่เกิดประโยชน์สร้างคุณค่าต่อสังคม หรือชุมชน/องค์กรอย่างเข้มแข็ง 
 6. เกิดชุมชนต้นแบบด้านการพึงพาตนเองอย่างยั่งยืน ที่มีคณะและสถาบัน เป็นผู้รับผิดชอบ
หลักร่วมในการพัฒนาอย่างน้อย 1 ชุมชน  
 
หมายเหตุ :  

1. ต่อเนื่อง หมายถึง การด าเนินงานตั้งแต่ 3 ปีขึ้นไป 
2. ยั่งยืน หมายถึง การด าเนินงานตั้งแต่ 5 ปีขึ้นไป 
3. เข้มแข็ง หมายถึง สามารถพ่ึงตนเองได้ 

 
เกณฑ์การประเมิน 

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 - 6 ข้อ 
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ตัวบ่งชี้ 3.2  จ านวนกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่องตามแผนเสริมสร้าง
ความสัมพันธ์กับชุมชน 

ชนิดตัวบ่งชี้ ผลลัพธ์ 
 
ค าอธิบายตัวบ่งช้ี 

มหาวิทยาลัยและคณะ มีการก าหนดพ้ืนที่รับผิดชอบในการพัฒนา และมีการก าหนด
เป้าหมายการพัฒนาไว้ในแผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏ การจัดท าแผนเสริมสร้าง
ความสัมพันธ์กับชุมชน จึงต้องศึกษาความต้องการของกลุ่มเป้าหมายและมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
ตามแผน รวมถึงมีการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตในชุมชนท้องถิ่น สามารถใช้ความรู้ คว ามคิด
สร้างสรรค์ ทักษะ และประสบการณ์ทางเทคโนโลยีหรือการจัดการ มีชุมชนท้องถิ่นที่ได้รับการพัฒนา
อย่างต่อเนื่องและยั่งยืนตามศาสตร์ของพระราชา เพ่ือก่อให้เกิดประโยชน์ทางการศึกษา เศรษฐกิจ 
สังคม สิ่งแวดล้อม และประเทศชาติ ต่อไป 

 
เกณฑ์การประเมิน 

โดยการแปลงค่าร้อยละจ านวนกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่องตามแผน
เสริมสร้างความสัมพันธ์กับชุมชนที่ก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 เท่ากับร้อยละ 20 

 
สูตรการค านวณ 

1. ค านวณค่าร้อยละจ านวนกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่องตามแผน
เสริมสร้างความสัมพันธ์กับชุมชน 

 
จ านวนกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 

ตามแผนเสริมสร้างความสัมพันธ์กับชุมชน X100 
จ านวนกลุ่มเป้าหมายทั้งหมด 

 
2. แปลงค่าร้อยละที่ค านวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 

 

คะแนนที่ได้ = 

 ร้อยละของกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 
ตามแผนเสริมสร้างความสัมพันธ์กับชุมชน 

X5 
 ร้อยละจ านวนกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 

ตามแผนเสริมสร้างความสัมพันธ์กับชุมชนที่ก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 
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หมายเหตุ : 

1. กลุ่มเป้าหมาย หมายถึง ชุมชนหรือหน่วยงานหรือองค์การภายนอกมหาวิทยาลัย ที่เป็น
เป้าหมายหลักในการให้บริการวิชาการของมหาวิทยาลัย เพ่ือให้หน่วยงานดังกล่าวเกิดการพัฒนาขึ้น 
อันเป็นผลจากการให้บริการวิชาการของมหาวิทยาลัย 

2. แผนเสริมสร้างความสัมพันธ์กับชุมชน หมายถึง แผนสร้างความสัมพันธ์กับชุมชน เพ่ือ
ยกระดับคุณภาพชีวิตของชุมชนท้องถิ่นทั้ง 4 ด้าน ได้แก่ ด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม ด้านสิ่งแวดล้อม 
และด้านการศึกษา  
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องค์ประกอบที่ 4 ด้านศิลปวัฒนธรรม และความเป็นไทย 
 

การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมถือเป็นพันธกิจส าคัญประการหนึ่งของสถาบันอุดมศึกษา 
ดังนั้นสถาบันอุดมศึกษาจึงต้องมีระบบกลไกการด าเนินงานด้านนี้ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและ
คุณภาพ โดยมีจุดเน้นเฉพาะที่แตกต่างกันตามศักยภาพและอัตลักษณ์ของสถาบัน มีการด าเนินงาน
ด้านศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทย โดยมีการบูรณาการกับการเรียนการสอน หรือการวิจัย หรือ
การบริการวิชาการ ซึ่งน าไปสู่การสืบสานการสร้างความรู้ ความเข้าใจในศิลปวัฒนธรรม การปรับและ
ประยุกต์ใช้ศิลปวัฒนธรรมทั้งของไทยและต่างประเทศ ก่อให้เกิดผลลัพธ์ของการจัดการด้าน
ศิลปวัฒนธรรม ท าให้เกิดความภาคภูมิใจในความเป็นไทยหรือสร้างโอกาส และมูลค่าเพ่ิมให้กับผู้เรียน 
ครอบครัว ท้องถิ่น ชุมชน สังคม และประเทศชาติ 
 
ตัวบ่งชี้ จ านวน 2 ตัวบ่งชี้ คือ 
 ตัวบ่งชี้ที่ 4.1 ระบบและกลไกด้านศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทย  
 ตัวบ่งชี้ที่ 4.2  ผลลัพธ์ด้านศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทย 
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ตัวบ่งชี้ท่ี 4.1 ระบบและกลไกด้านศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทย 
ชนิดของตัวบ่งช้ี กระบวนการ 
 
ค าอธิบายตัวบ่งชี้ 
 มหาวิทยาลัยมีนโยบาย แผนงาน โครงสร้าง และการบริหารจัดการด้านการท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทย ทั้งการอนุรักษ์ สืบสาน พัฒนา เผยแพร่ ถ่ายทอดวัฒนธรรมไทย 
ภูมิปัญญาท้องถิ่นตามจุดเน้นของมหาวิทยาลัย เพ่ือให้เกิดความภาคภูมิใจในความเป็นไทย หรือการ
สร้างโอกาสและมูลค่าเพ่ิมให้กับผู้เรียน ชุมชน สังคม และประเทศชาติอย่างยั่งยืน 
 
เกณฑ์มาตรฐาน : 

1. มหาวิทยาลัยมีการก าหนดนโยบายและทิศทางการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมและความ
เป็นไทยเพื่อการพัฒนาต่อยอดและสร้างคุณค่า ตามจุดเน้นของมหาวิทยาลัย 

2. มหาวิทยาลัยมีการจัดท าแผนด้านศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทย และก าหนดตัวชี้วัด
ความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผน รวมทั้งจัดสรรงบประมาณเพ่ือให้สามารถด าเนินการได้ตาม
แผน 

3. มหาวิทยาลัยมีการบูรณาการงานด้านศิลปวัฒนธรรม กับการเรียนการสอน หรือการวิจัย 
หรือการบริการวิชาการ ซึ่งน าไปสู่การสืบสานการสร้างความรู้ ความเข้าใจในศิลปวัฒนธรรม การปรับ
และประยุกต์ใช้ศิลปวัฒนธรรม 

4. มหาวิทยาลัยมีการก ากับติดตามให้มีการด าเนินงาน และประเมินความส าเร็จตามตัวบ่งชี้
ของแผนด้านศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทย และรายงานต่อผู้บริหารมหาวิทยาลัย 

5. มหาวิทยาลัยมีการน าผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือกิจกรรมด้านศิลปวัฒนธรรม
และความเป็นไทย 

6. มหาวิทยาลัยมีการเผยแพร่กิจกรรมหรือการบริการด้านศิลปวัฒนธรรมและความเป็น
ไทยต่อสาธารณชน 

7. มหาวิทยาลัยมีการด าเนินงานสร้างแหล่งเรียนรู้หรือชุมชนต้นแบบ หรือองค์ความรู้หรือ
นวัตกรรมด้านศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทยให้สอดรับกับสังคมสมัยใหม่  

8. มหาวิทยาลัยก าหนดหรือสร้างมาตรฐานด้านศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทย ซึ่งเป็นที่
ยอมรับในระดับชาติ 

 
เกณฑ์การประเมิน : 

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

1 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

2 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

3 – 4 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

5 – 6 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

7 -8 ข้อ 
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ตัวบ่งชี้ท่ี 4.2 ผลลัพธ์ด้านศิลปวัฒนธรรม และความเป็นไทย  

ชนิดของตัวบ่งช้ี ผลลัพธ์ 
 
ค าอธิบายตัวบ่งชี้ 
 ผลลัพธ์ของการจัดการด้านศิลปวัฒนธรรมท าให้เกิดความภาคภูมิใจในความเป็นไทยหรือ
สร้างโอกาสและมูลค่าเพ่ิมให้กับชุมชน สังคม และประเทศชาติ 
 
เกณฑ์มาตรฐาน 

จ านวนองค์ความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมที่ท าให้เกิดความภาคภูมิใจในความเป็นไทย หรือ
สร้างโอกาสและมูลค่าเพ่ิม หรือน าไปใช้ประโยชน์ให้กับผู้เรียน ครอบครัว ท้องถิ่น ชุมชน สังคม และ
ประเทศชาติ มีการจัดท าฐานข้อมูลทางด้านศิลปวัฒธรรมที่ก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 เท่ากับ 6 
เรื่อง 
 
เกณฑ์การประเมิน 
 มีการจัดการด้านศิลปวัฒนธรรมท าให้เกิดความภาคภูมิใจในความเป็นไทยหรือสร้างโอกาส
และมูลค่าเพ่ิมให้กับผู้เรียน ครอบครัว ท้องถิ่น ชุมชน สังคม และประเทศชาติ 
 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
จ านวนองค์

ความรู้ 
 2 เรื่อง 

จ านวนองค์
ความรู้  
3 เรื่อง 

จ านวนองค์
ความรู้  
4 เรื่อง 

จ านวนองค์
ความรู้  
5 เรื่อง 

จ านวนองค์
ความรู้  
6  เรื่อง 

 
หมายเหตุ : ต้องมีเอกสารทางวิชาการที่แสดงถึงการได้มา การค้นคว้าประวัติของภูมิปัญญาท้องถิ่น
นั้นอย่างเป็นระบบ 

1. เอกสารด้านศิลปะและวัฒนธรรม 
2. งานสร้างสรรค์ด้านศิลปะและวัฒนธรรม 
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องค์ประกอบที่ 5 การบริหารจัดการ  
 

มหาวิทยาลัยต้องให้ความส าคัญกับการบริหารจัดการ โดยมีสภามหาวิทยาลัยท าหน้าที่ 
ในการก ากับดูแลการท างานของสถาบันให้มีประสิทธิภาพ สถาบันจะต้องบริหารจัดการด้านต่าง  ๆ  
ให้มีคุณภาพ เช่น ทรัพยากรบุคคล ระบบฐานข้อมูล การบริหารความเสี่ยง การบริหารการ
เปลี่ยนแปลง การบริหารทรัพยากรทั้งหมด ฯลฯ เพื่อสัมฤทธิผลตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้ โดยใช้หลัก
ธรรมาภิบาล (Good Governance) 
 
ตัวบ่งชี้ จ านวน 4  ตัวบ่งชี้ คือ 

ตัวบ่งชี้ที่ 5.1 การจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการกับการท างาน 
ตัวบ่งชี้ที่ 5.2 การบริหารของสถาบันเพ่ือการก ากับติดตามผลลัพธ์ตามพันธกิจ กลุ่มสถาบัน  

และเอกลักษณ์ของสถาบัน 
ตัวบ่งชี้ที่ 5.3 ผลการบริหารงานของคณะ 
ตัวบ่งชี้ที่ 5.4 ระบบก ากับการประกันคุณภาพหลักสูตรและคณะ 
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ตัวบ่งชี ้5.1 การจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการกับการท างาน 
ชนิดของตัวบ่งช้ี กระบวนการ 
 
ค าอธิบายตัวบ่งช้ี  

สถาบันอุดมศึกษามีระบบและกลไกส่งเสริมให้คณะมีหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ที่เน้น
การพัฒนาผู้เรียนแบบบูรณาการกับการท างาน เพ่ือให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ตอบสนอง
ยุทธศาสตร์ชาติและความต้องการ ที่หลากหลายของประเทศ ทั้ง ในด้านเศรษฐกิจ สังคม  และ
สิ่งแวดล้อม โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน สังคม สถานประกอบการ ทั้งภาครัฐ และภาคเอกชน 
  
เกณฑ์มาตรฐาน 

1. มหาวิทยาลัยมีระบบและกลไกส่งเสริมให้คณะมีการจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้แบบ
บูรณาการกับการท างาน  

2. มหาวิทยาลัยมีการก ากับ ติดตามให้ทุกคณะด าเนินการเป็นไปตามแผนที่ก าหนด  
3. มหาวิทยาลัยมีการก ากับ ติดตามให้ทุกคณะประเมินความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผน

ที่ก าหนด 
4. มหาวิทยาลัยมีการน าผลไปปรับปรุงระบบและกลไกตามข้อ 1  
5. มหาวิทยาลัยมีแนวปฏิบัติที่ดีเก่ียวกบัระบบและกลไกตามข้อ 1 
 

เกณฑ์การประเมิน 
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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ตัวบ่งช้ีที่ 5.2 การบริหารของสถาบันเพื่อการก ากับติดตามผลลัพธ์ตามพันธกิจ กลุ่มสถาบัน 
และเอกลักษณ์ของสถาบัน 

ชนิดของตัวบ่งช้ี กระบวนการ 
 
ค าอธิบายตัวบ่งชี้ 

มหาวิทยาลัยมีพันธกิจหลัก คือ การเรียนการสอน การวิจัย การบริการทางวิชาการแก่
สังคม และการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม ในการด าเนินพันธกิจหลัก จ าเป็นต้องมีการจัดท า
แผน เพื่อก าหนดทิศทางการพัฒนาและการด าเนินงานของสถาบันให้สอดคล้องกับเป้าหมาย 
ตลอดจนมีการบริหารทั้งด้านบุคลากร การเงิน ความเสี่ยงและการประกันคุณภาพการศึกษา  
เพ่ือสนับสนุนการด าเนินงานตามพันธกิจหลักให้บรรลุตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้ เป็นไปตามหลัก 
ธรรมาภิบาล ค านึงถึงความหลากหลายและความเป็นอิสระทางวิชาการ มีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล ยืดหยุ่นคล่องตัวโปร่งใสและตรวจสอบได้ 
 
เกณฑ์มาตรฐาน 
 1. พัฒนาแผนกลยุทธ์จากผลการวิเคราะห์ SWOT กับวิสัยทัศน์ของสถาบัน และพัฒนาไปสู่
แผนกลยุทธ์ทางการเงินและแผนปฏิบัติการประจ าปีตามกรอบเวลาเพ่ือให้บรรลุผลตามตัวบ่งชี้และ
เป้าหมายของแผนกลยุทธ์ 
 2. การก ากับติดตามส่งเสริมสนับสนุนให้ทุกคณะด าเนินการวิเคราะห์ข้อมูลทางการเงินที่
ประกอบไปด้วยต้นทุนต่อหน่วยในแต่ละหลักสูตร สัดส่วนค่าใช้จ่ายเพ่ือพัฒนานักศึกษา อาจารย์
บุคลากร การจัดการเรียนการสอนอย่างต่อเนื่อง เพ่ือวิเคราะห์ความคุ้มค่าของการบริหารหลักสูตร 
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผลในการผลิตบัณฑิต และโอกาสในการแข่งขัน 
 3. ด าเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ที่เป็นผลจากการวิเคราะห์และระบุปัจจัยเสี่ยงที่เกิด
จากปัจจัยภายนอก หรือปัจจัยที่ไม่สามารถควบคุมได้ที่ส่งผลต่อการด าเนินงานตามพันธกิจของ
สถาบันและให้ระดับความเสี่ยงลดลงจากเดิม อย่างน้อย 1 เรื่อง 
 4. บริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาลอย่างครบถ้วนทั้ง 10 ประการที่อธิบายการด าเนินงาน
อย่างชัดเจน 
 5. การก ากับติดตามส่งเสริมสนับสนุนให้ทุกหน่วยงานในสถาบันมีการด าเนินการจัดการ
ความรู้ตามระบบ 
 6. การก ากับติดตามผลการด าเนินงานตามแผนการบริหารและแผนพัฒนาบุคลากรสาย
วิชาการและสายสนับสนุน 
 7. การก ากับติดตามส่งเสริมสนับสนุนให้ทุกหน่วยงานในสถาบัน มีการด าเนินงานด้านการ
ประกันคุณภาพภายในตามระบบและกลไกที่สถาบันก าหนด ประกอบด้วย การควบคุมคุณภาพการ
ตรวจสอบคุณภาพ และการประเมินคุณภาพ 
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เกณฑ์การประเมิน 
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการด าเนินการ 
1 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
2 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
3 - 4 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
5 - 6 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
7 ข้อ 
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ตัวบ่งชี้ท่ี 5.3 ผลการบริหารงานของคณะ 

ชนิดของตัวบ่งช้ี  ผลลัพธ์ 
 
ค าอธิบายตัวบ่งชี้ 

ผลการด าเนินงานของคณะจะสามารถสะท้อนได้ว่าในแต่ละสถาบันได้มีการก ากับ ติดตาม
และสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนในแต่ละหลักสูตรของแต่ละคณะให้เป็นไปเกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตร เกณฑ์มาตรฐานที่เก่ียวข้องและกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ รวมทั้งมีผล
การด าเนินงานในแต่ละพันธกิจ การบริหารจัดการอยู่ในระดับใด 
 
เกณฑ์การประเมิน 

คะแนนเฉลี่ยของผลการประเมินระดับคณะของทุกคณะ 
 

คะแนนที่ได้ = 
 คะแนนเฉลี่ยของผลการประเมินระดับคณะของทุกคณะ 

 
 จ านวนคณะทั้งหมดในสถาบัน 

 
 
หมายเหตุ : 
     คณะที่ได้ด าเนินการตามระบบคุณภาพระบบอ่ืนๆ ที่คณะกรรมการการประคุณภาพ
ภายในระดับอุดมศึกษาเห็นชอบและมีการประเมินตามระบบดังกล่าว ไม่ต้องน าคะแนนผลการ
ประเมินของคณะนั้นมาค านวณในตัวบ่งชี้นี้ แต่ต้องรายงานผลในตัวบ่งชี้นี้ให้ครบถ้วน 



195 

 

 ตัวบ่งช้ี 5.4 ระบบก ากับการประกันคุณภาพหลักสูตรและคณะ 

ชนิดของตัวบ่งช้ี กระบวนการ 
 
ค าอธิบายตัวบ่งชี้    

มหาวิทยาลัยมีหน้าที่ในการก ากับการด าเนินการประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร 
คณะ และหน่วยงานในสถาบัน โดยมีการด าเนินการตั้งแต่การควบคุมคุณภาพ การติดตามตรวจสอบ
คุณภาพและการพัฒนาคุณภาพ การพัฒนาตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประเมินจะมุ่งไปที่ระบบการประกัน
คุณภาพการศึกษามากกว่าการประเมินคุณภาพ เพ่ือให้สามารถส่งเสริม สนับสนุน ก ากับติดตามการ
ด าเนินงานให้เป็นไปตามที่ก าหนด สะท้อนการจัดการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ  
 
เกณฑ์มาตรฐาน 
 1. มีระบบและกลไกในการก ากับติดตามการด าเนินการประกันคุณภาพหลักสูตรและคณะให้
เป็นไปตามองค์ประกอบการประกันคุณภาพหลักสูตรและคณะ 
 2. มีคณะกรรมการก ากับติดตามการด าเนินงานให้เป็นไปตามระบบที่ก าหนดในข้อ 1 และ
รายงานผลการติดตามให้กรรมการระดับสถาบันเพ่ือพิจารณา 
 3. มีการจัดสรรทรัพยากรเพ่ือสนับสนุนการด าเนินงานของหลักสูตรและคณะ ให้เกิดผลตาม
องค์ประกอบการประกันคุณภาพหลักสูตรและคณะ 
 4. น าผลการประเมินคุณภาพหลักสูตรและคณะที่ผ่านการพิจารณาของกรรมการระดับ
สถาบันเสนอสภาสถาบันเพื่อพิจารณา 
 5. น าผลการประเมินและข้อเสนอแนะจากสภาสถาบันมาปรับปรุงหลักสูตรและการ
ด าเนินงานของคณะให้มีคุณภาพดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง 
 6. มีผลการประเมินคุณภาพทุกหลักสูตรผ่านองค์ประกอบที่ 1 การก ากับมาตรฐาน 
 
เกณฑ์การประเมิน 

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

1 ข้อ 
มีการด าเนินการ  

2 ข้อ 
มีการด าเนินการ  

3 - 4 ข้อ 
มีการด าเนินการ  

5 ข้อ 
มีการด าเนินการ  

6 ข้อ 
 



บทที่ 7 
แนวทางการวิเคราะห์และสรุปผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 

 

  มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ได้วางระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในของตนเองให้
เหมาะสมกับบริบทและวิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัย โดยต้องพิจารณาเกณฑ์มาตรฐานอุดมศึกษาที่
เกี่ยวข้องในระดับชาติด้วย เพื่อให้เป็นไปตามเกณฑ์ขั้นต่่าที่ประเทศก่าหนดและมุ่งสู่เป้าหมาย จุดเน้น 
จุดเด่น หรืออัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย 

การวางระบบการประกันคุณภาพจะต้องประกอบด้วย การควบคุม การตรวจสอบ และการ
ประเมินผล เพ่ือน่าข้อมูลไปปรับปรุงพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน ดังนั้น ระบบประกัน
คุณภาพการศึกษาภายในดังกล่าวอย่างน้อยต้องครอบคลุมระดับหลักสูตร ระดับคณะ และระดับ
สถาบันโดยมหาวิทยาลัยราชภัฏต้องควบคุมให้มีการด่าเนินงานตามระบบคุณภาพท่ีก่าหนด และมีการ
ตรวจสอบระบบคุณภาพเป็นระยะ ๆ  โดยที่มีกลไกการด่าเนินงานอย่างชัดเจน เช่น มีผู้รับผิดชอบ/
บริหาร/ที่เกี่ยวข้อง/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย มีส่วนร่วม เมื่อครบหนึ่งปีการศึกษาก็ต้องมีการประเมินผลการ
ด่าเนินงานตามระบบประกันคุณภาพดังกล่าว เพ่ือน่าไปปรับปรุงพัฒนาในปีถัดไป โดยหน่วยงาน  
ต้นสังกัดที่รับผิดชอบจะด่าเนินการ ติดตาม ตรวจสอบ ความก้าวหน้าของการปฏิบัติตามแผนการ
พัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างน้อยหนึ่งครั้งในทุกสามปี และแจ้งผลให้สถานศึกษาทราบ รวมทั้ง
เปิดเผยผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาต่อสาธารณชน 

 ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในที่คณะกรรมการจัดท่ามาตรฐานการศึกษาของ
เครือข่ายมหาวิทยาลัยราชภัฏด้านงานประกันคุณภาพการศึกษาจัดท่าขึ้น เป็นไปในทิศทางเดียวกับ
การประเมินเพ่ือการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน ตามที่ประกาศไว้ในกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2552 ทั้งนี้ได้ก่าหนดให้รายงานการประเมินคุณภาพการศึกษา
ภายในระดับหลักสูตร (IQA ระดับหลักสูตร) และรายงานผลการด่าเนินการของหลักสูตร (มคอ.7) 

ส่วนระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะและระดับสถาบันที่คณะกรรมการ 
จัดท่ามาตรฐานการศึกษาของเครือข่ายมหาวิทยาลัยราชภัฏด้านงานประกันคุณภาพการศึกษาจัดท่า
ขึ้น สอดคล้องกับการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตรและเชื่อมโยงกับการประกัน
คุณภาพภายนอกของส่านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ตามที่คณะกรรมการมาตรฐานการ
อุดมศึกษาก่าหนด 

การสรุปผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายในแต่ละระดับ มีรายละเอียดดังนี้ 

1. ระดับหลักสูตร 

1.1 เกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ตามรูปแบบของส่านักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา (สกอ.เดิม) มีองค์ประกอบในการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 6 องค์ประกอบ 
ได้แก่ 
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องค์ประกอบที่ 1 การก่ากับมาตรฐาน 
องค์ประกอบที่ 2 บัณฑิต 
องค์ประกอบที่ 3 นักศึกษา    
องค์ประกอบที่ 4 อาจารย์ 
องค์ประกอบที่ 5 หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน 
องค์ประกอบที่ 6 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 

องค์ประกอบที่ 1 การก่ากับมาตรฐานเป็นองค์ประกอบที่ต้องด่าเนินการให้เป็นไปตามเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตรกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติและเกณฑ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง มี 1 
ตัวบ่งชี้ จ่านวนเกณฑ์ข้ึนอยู่กับระดับปริญญา หากผลการด่าเนินงานไม่เป็นไปตามเกณฑ์ใดเกณฑ์หนึ่ง
ถือว่าหลักสูตรนั้น”ไม่ได้มาตรฐาน” และมีค่าคะแนน “เป็นศูนย์” หากหลักสูตรนั้นมีผลการ
ด่าเนินงานผ่านทุกเกณฑ์ถือว่าเป็นไปตามมาตรฐานที่ก่าหนด และจะมีการประเมินคะแนนคุณภาพ
ของหลักสูตรในองค์ประกอบที่ 2 – 6 ดังแสดงตามภาพต่อไปนี้ 
 

 

 

 

 

 

  

 

 

คะแนนรวมเฉลี่ย = คะแนนรวมของตัวบ่งชี้ 13 ตัวบ่งชี้ 
 13 

 

 

 

ผลการประเมิน 

ประเมินองค์ประกอบท่ี 2 - 6 

องค์ประกอบท่ี 1 ไม่ผา่นองค์ประกอบท่ี 1 

คะแนนระดับหลักสูตร = 0 

คะแนนระดับหลักสูตรเป็นคะแนนเฉลี่ยของตัว

บ่งช้ีในองค์ประกอบท่ี 2 - 6 



198 

 

ซึ่งการแปลผลจะเป็นการอธิบายว่า 
คะแนนระดับหลักสูตร = 0  หมายถึง  หลักสูตรไม่ได้มาตรฐาน 
คะแนนระดับหลักสูตร = 0.01 - 5.00 หมายถึง  หลักสูตรเป็นไปตามมาตรฐาน และมี       
ระดับคุณภาพคะแนนที่ได้ ดังนี้ 

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

  

     แม้ว่าหลักสูตรไม่ผ่านองค์ประกอบที่ 1 (การก่ากับมาตรฐาน) ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/คณะ/ 
สถาบัน ต้องประเมินตัวบ่งชี้ขององค์ประอบที่ 2 ถึงองค์ประกอบที่ 6 ด้วย เพ่ือให้ทราบระดับการ
พัฒนาของหลักสูตรตนเอง โดยการวิเคราะห์ในรายละเอียดของปัจจัยน่าเข้า กระบวนการ ผลลัพธ์  
และรายองค์ประกอบโดยไม่ได้รายงานระดับคะแนนเฉลี่ย เพ่ือเป็นการวิเคราะห์ในเชิงคุณภาพใน
องค์ประกอบที่ 2 ถึงองค์ประกอบที่ 6 เกี่ยวกับจุดเด่น และจุดที่ควรพัฒนา เพ่ือยกระดับคุณภาพของ
หลักสูตรต่อไปแสดงดังตารางต่อไปนี้  

ตารางที่ 7.1 องค์ประกอบคุณภาพ 6 ด้าน และตัวบ่งชี้ที่ใช้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในตาม
องค์ประกอบระดับหลักสูตร 

องค์ประกอบท่ี 
คะแนน
ผ่าน 

จ านวน
ตัวบ่งชี้ 

คะแนนการประเมินเฉลี่ย ผลการประเมิน 

I P O 
คะแนน
เฉลี่ย 

0.01-2.00 ระดบัคุณภาพน้อย 
2.01-3.00 ระดบัคุณภาพปาน
กลาง 
3.01-4.00 ระดบัคุณภาพด ี
4.01-5.00 ระดบัคุณภาพดีมาก 

1 ผ่าน /  ไมผ่่านมาตรฐาน  
2 

คะ
แน

นเ
ฉล

ี่ยข
อง

ทุก
ตัว

บ่ง
ชี้

ใน
อง

ค์ป
ระ

กอ
บท

ี่ 2
 - 

6 

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

รวม 13 1 7 5   

ผลการประเมิน      

หมายเหตุ : ตัวบ่งชี้ที่ 3.3 และ 4.3 เป็นผลลัพธ์ของกระบวนการย่อย 
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รายงานผลการวิเคราะห์จุดเด่นและจุดที่ควรพัฒนา องค์ประกอบท่ี 2 - องค์ประกอบท่ี 6 

จุดเด่น 
1. 
2. 
จุดที่ควรพัฒนา 
1. 
2. 
 
ตารางที่ 7.2 มาตรฐานการศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏ 5 ด้าน และตัวบ่งชี้ที่ใช้ประเมินคุณภาพ

การศึกษาภายในตามมาตรฐานการศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏ ระดับหลักสูตร 

องค์ประกอบท่ี 
จ านวนตัว

บ่งชี ้

คะแนนการประเมินเฉลี่ย ผลการประเมิน 

I P O 
คะแนน
เฉลี่ย 

0.01-2.00 ระดับคุณภาพน้อย 
2.01-3.00 ระดับคุณภาพปานกลาง 
3.01-4.00 ระดับคุณภาพดี 
4.01-5.00 ระดับคุณภาพดีมาก 

1 9 - 
3.1, 3.2, 
5.1, 5.3 

6.1 

2.1, 2.2 
3.3,5.4 

 
 

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

รวม 13 1 7 5   
ผลการประเมิน      

 
รายงานผลการวิเคราะห์จุดเด่นและจุดที่ควรพัฒนา องค์ประกอบท่ี 1 - มาตรฐานที่ 5 
จุดเด่น 
1. 
2. 
จุดที่ควรพัฒนา 
1. 
2. 
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1.2 เกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ตามรูปแบบของ AUN – QA 
 มีเกณฑ์การพิจารณาจ่านวน 11 ข้อ แต่ละข้อจะมีเกณฑ์การวัด 7 ระดับ และก่อนการ

ประเมินด้วยเกณฑ์ AUN – QA หลักสูตรจะต้องประเมินองค์ประกอบ การก่ากับมาตรฐาน ซึ่งเป็น
องค์ประกอบที่ต้องด่าเนินการให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ และเกณฑ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องมี 1 ตัวบ่งชี้ จ่านวนเกณฑ์ขึ้นอยู่กับระดับ
ปริญญา หากผลการด่าเนินงานไม่เป็นไปตามเกณฑ์ใดเกณฑ์หนึ่งถือว่าหลักสูตรนั้น “ไม่ได้มาตรฐาน” 
มีค่าคะแนน “เป็นศูนย์” หากหลักสูตรนั้นผลการด่าเนินงานผ่านทุกเกณฑ์ถือว่าเป็นไปตามมาตรฐาน
ที่ก่าหนด และจะมีการประเมินคะแนนคุณภาพของหลักสูตรตามเกณฑ์ AUN – QA ต่อไป 
 
ตารางที่ 7.3 เกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ตามรูปแบบของ AUN – QA 11 ข้อ 

องค์ประกอบท่ี 
จ านวน
ตัวบ่งชี้ 

คะแนนการประเมินเฉลี่ย ผลการประเมิน 

I P O รวม 

1 ไม่เพียงพอต้องปรับปรุงเร่งด่วน 
2 ไม่เพียงพอจ าเป็นต้องปรับปรุง 
3 ไม่เพียงพอต้องปรับปรุง 
4 เพียงพอตามความคาดหมาย 
5 ดีกว่าความคาดหมาย 
6 ดีมากเป็นแนวปฏิบัติที่ดีได้ 
7 ดีเย่ียมเทียบเท่าระดับสากล 

1 3 - 1.1, 1.2, 1.3    
2 3 - 2.1, 2.2, 2.3 4.3   
3 3 - 3.1, 3.2, 3.3 -   
4 3 - 1.1, 4.2, 4.3 -   

5 5 - 
5.1, 5.2, 5.3, 

5.4, 5.5 
   

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

6.7 
    

7 5 
7.1, 7.2, 7.3, 

7.4, 7.5 
    

8 5 
8.1, 8.2, 8.3, 

8.4, 8.5 
    

9 5 
9.1, 9.2, 9.3, 

9.4, 9.5 
    

10 6  
10.1. 10.2, 
10.3, 10.4, 
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องค์ประกอบท่ี 
จ านวน
ตัวบ่งชี้ 

คะแนนการประเมินเฉลี่ย ผลการประเมิน 

I P O รวม 

1 ไม่เพียงพอต้องปรับปรุงเร่งด่วน 
2 ไม่เพียงพอจ าเป็นต้องปรับปรุง 
3 ไม่เพียงพอต้องปรับปรุง 
4 เพียงพอตามความคาดหมาย 
5 ดีกว่าความคาดหมาย 
6 ดีมากเป็นแนวปฏิบัติที่ดีได้ 
7 ดีเย่ียมเทียบเท่าระดับสากล 

10.5 

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

11.5 
  

รวม 50 22 23 5   
ผลการประเมิน      

 
รายงานผลการวิเคราะห์จุดเด่นและจุดที่ควรพัฒนา เกณฑ์1 - เกณฑ์ที่ 11 
จุดเด่น 
1. 
2. 
จุดที่ควรพัฒนา 
1. 
2. 
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2. ระดับคณะ 
การประเมินระดับคณะจะสะท้อนผลการด่าเนินงานของผู้บริหารคณะใน 4 พันธกิจ 

รวมทั้งระบบการบริหารจัดการของคณะด้วย โดยแสดงเป็นค่าเฉลี่ยในแต่ละพันธกิจ นอกจากนั้นมี
การวิเคราะห์แยกเป็นปัจจัยน่าเข้า กระบวนการ และผลลัพธ์ด้วย เพ่ือให้ผู้บริหารคณะได้น่าไปใช้เป็น
ข้อมูลในการปรับปรุงพัฒนา ดังตารางต่อไปนี้ 

 
ตารางที่ 7.4 องค์ประกอบคุณภาพ 5 ด้าน และตัวบ่งชี้ที่ใช้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในตาม

องค์ประกอบระดับคณะ 

องค์ประกอบท่ี 
จ านวนตัว

บ่งชี ้

คะแนนการประเมินเฉลี่ย ผลการประเมิน 

I P O 
คะแนน
เฉลี่ย 

0.00-1.50 การด าเนินงานต้องปรับปรุง
 เร่งด่วน 
1.51-2.50 การด าเนินงานต้องปรับปรุง 
2.51-3.50 การด าเนินงานระดับพอใช้ 
3.51-4.50 การด าเนินงานระดับดี 
4.51-5.00 การด าเนินงานระดับดีมาก 

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 19 3 10 5   
ผลการประเมิน      

 

หมายเหตุ :  ตัวบ่งชี้ที่ 1.1 เป็นค่าคะแนนเฉลี่ยของผลการประเมินระดับหลักสูตรทุกหลักสูตร 
 
รายงานผลการวิเคราะห์จุดเด่นและจุดที่ควรพัฒนา องค์ประกอบท่ี 2 - องค์ประกอบท่ี 5 
จุดเด่น 
1. 
2. 
จุดที่ควรพัฒนา 
1. 
2. 
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ตารางที่ 7.5 มาตรฐานการศึกษาขอมหาวิทยาลัย 5 ด้าน และตัวบ่งชี้ที่ใช้ประเมินคุณภาพการศึกษา
ภายในตามมาตรฐานการศึกษาของมหาวิทยาลัย ระดับคณะ 

องค์ประกอบท่ี 
จ านวนตัว

บ่งชี ้

คะแนนการประเมินเฉลี่ย ผลการประเมิน 

I P O 
คะแนน
เฉลี่ย 

0.00-1.50 การด าเนินงานต้องปรับปรงุเร่งด่วน 
1.51-2.50 การด าเนินงานต้องปรับปรงุ 
2.51-3.50 การด าเนินงานระดบัพอใช้ 
3.51-4.50 การด าเนินงานระดบัดี 
4.51-5.00 การด าเนินงานระดบัดมีาก 

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 และจุดที่ควรพัฒนาในแต่ละมาตรฐานด้วย 

ตามตัวอย่างดังต่อไปนี้ 
 

รายงานผลการวิเคราะห์จุดเด่นและจุดที่ควรพัฒนา มาตรฐานที่ 1 – มาตรฐานที่ 5 
จุดเด่น 
1. 
2. 
จุดที่ควรพัฒนา 
1. 
2. 
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3. ระดับมหาวิทยาลัย 
การประเมินระดับสถาบันจะสะท้อนผลการด่าเนินงานของผู้บริหารสถาบันใน 4 พันธกิจ 

รวมทั้งระบบการบริหารจัดการของสถาบันด้วย โดยแสดงเป็นค่าเฉลี่ยในแต่ละพันธกิจ นอกจากนั้นมี
การวิเคราะห์แยกเป็นปัจจัยน่าเข้า กระบวนการ และผลลัพธ์ด้วย เพ่ือให้ผู้บริหารสถาบันได้น่าไปใช้
เป็นขอ้มูลในการปรับปรุงพัฒนา ดังตารางต่อไปนี้ 
 
ตารางที่ 7.6 องค์ประกอบคุณภาพ 5 ด้าน และตัวบ่งชี้ที่ใช้ประเมินคุณภาพการศึกษาในตาม

องค์ประกอบระดับสถาบัน 

องค์ประกอบท่ี 
จ านวนตัว

บ่งชี ้

คะแนนการประเมินเฉลี่ย ผลการประเมิน 

I P O 
คะแนน
เฉลี่ย 

0.00-1.50 การด าเนินงานต้องปรับปรุง
 เร่งด่วน 
1.51-2.50 การด าเนินงานต้องปรับปรุง 
2.51-3.50 การด าเนินงานระดับพอใช้ 
3.51-4.50 การด าเนินงานระดับดี 
4.51-5.00 การด าเนินงานระดับดีมาก 

1 8 1.2, 1.3 
1.4, 1.5 
1.6, 1.7 

1.1, 1.8  
 

2 4 2.2 2.1 2.3, 2.4   
3 2 - 3.1 3.2   
4 2 - 4.1 4.2   

5 4 - 
5.1, 5.2, 

5.4 
5.3  

 

รวม 20 3 10 7   
ผลการประเมิน      

 

หมายเหตุ : ตัวบ่งชี้ที่ 5.3 เป็นค่าคะแนนเฉลี่ยของผลการประเมินระดับคณะทุกคณะ 
 
รายงานผลการวิเคราะห์จุดเด่นและจุดที่ควรพัฒนา องค์ประกอบท่ี 2 – องค์ประกอบท่ี 5 
จุดเด่น 
1. 
2. 
จุดที่ควรพัฒนา 
1. 
2. 
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ตารางที่ 7.7 มาตรฐานการศึกษาของมหาวิทยาลัย 5 ด้าน และตัวบ่งชี้ที่ใช้ประเมินคุณภาพการศึกษา
ภายในตามมาตรฐานการศึกษาของมหาวิทยาลัย ระดับมหาวิทยาลัย 

องค์ประกอบท่ี 
จ านวนตัว

บ่งชี ้

คะแนนการประเมินเฉลี่ย ผลการประเมิน 

I P O 
คะแนน
เฉลี่ย 

0.00-1.50 การด าเนินงานต้องปรับปรงุ
 เร่งด่วน 
1.51-2.50 การด าเนินงานต้องปรับปรุง 
2.51-3.50 การด าเนินงานระดับพอใช้ 
3.51-4.50 การด าเนินงานระดับดี 
4.51-5.00 การด าเนินงานระดับดีมาก 

1 8 1.2, 1.3 
1.4, 1.5 
1.6, 1.7 

1.1, 1.8  
 

2 4 2.2 2.1 2.3, 2.4   
3 2 - 3.1 3.2   
4 2 - 4.1 4.2   

5 4 - 
5.1, 5.2, 

5.4 
5.3  

 

รวม 20 3 10 7   
ผลการประเมิน      

 

หมายเหตุ :  ตัวบ่งชี้ที่ 5.3 เป็นค่าคะแนนเฉลี่ยของผลการประเมินระดับคณะทุกคณะ 
 
รายงานผลการวิเคราะห์จุดเด่นและจุดที่ควรพัฒนา มาตรฐานที่ 1 -  มาตรฐานที่ 5 
จุดเด่น 
1. 
2. 
จุดที่ควรพัฒนา 
1. 
2. 
 
 



206 
 

บรรณานุกรม 

กระทรวงศึกษาธิการ. 2553. กฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพ
การศึกษา พ.ศ.2553. ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 127 ตอนที่ 23 ก วันที่ 2 เมษายน 2553. 
หน้า 22-35. 

กระทรวงศึกษาธิการ. 2558. ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญา
ตรี พ.ศ.2558. ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 132 ตอนพิเศษ 295 ง วันที่ 13 พฤศจิกายน 2558. 
หน้า 2-11. 

กระทรวงศึกษาธิการ. 2561. ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานการอุดมศึกษา พ.ศ. 
2561. ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 135 ตอนพิเศษ 199 ง วันที่ 17 สิงหาคม 2561. หน้า 19-
21. 

กระทรวงศึกษาธิการ. 2562. ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการ 
ส าหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ. ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 136 ตอนพิเศษ 151 ง 
วันที่ 12 มิถุนายน 2562. หน้า 13-14. 

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ, ส านักนายกรัฐมนตรี.2542. พระราชบัญญัติการศึกษา
แห่งชาติ พ.ศ.2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2545. 

ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา, กระทรวงศึกษาธิการ. 2550. กรอบแผนอุดมศึกษาระยะ
ยาว 15 ปี ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2551 – 2565). กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย. 

ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา. 2558. คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
ระดับอุดมศึกษา ฉบับปีการศึกษา 2557. 

ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ. 2552. คู่มือนโยบายการก ากับดูแลองค์การที่ดี. 
ส านักงานมาตรฐานและประเมินผลอุดมศึกษา, ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา. 2549. 

มาตรฐานการอุดมศึกษาและเกณฑ์มาตรฐานที่เกี่ยวข้อง. กรุงเทพ : ห้างหุ่นส่วนจ ากัด 
ภาพพิมพ์. 

ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, กระทรวงศึกษาธิการ. 2548. มาตรฐานการศึกษาของชาติ. 
กรุงเทพฯ : ห้างหุ้นส่วนจ ากัด สหายบล็อกและการพิมพ์. 

 
 



 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



208 

 

ภาคผนวก ก 

แนวทางในการประเมินตัวบ่งช้ีที่ 3.1 ระดับหลักสูตร 

การรับนักศึกษา 
1 การก าหนดเป้าหมายจ านวนรับนักศึกษาค านึงความต้องการของตลาดแรงงาน และสภาพ

ความพร้อมของอาจารย์ประจ าที่มีอยู่ (ควบคุมอัตราส่วนอาจารย์ต่อนักศึกษาให้เป็นไปตาม
เกณฑ์) 

2 เกณฑ์การรับนักศึกษาที่ประกาศรับสะท้อนคุณภาพของนักศึกษาที่เหมาะสมกับหลักสูตรที่
เปิดสอน และสอดคล้องกับระดับของหลักสูตร ประเภทหลักสูตร ปรัชญา วิสัยทัศน์ของ
สถาบันและหลักสูตร ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่ก าหนดในหลักสูตร (เช่น GPA ความรู้พ้ืนฐานสาขา 
ภาษาต่างประเทศ คุณสมบัติเฉพาะอ่ืนๆฯลฯ) 

3 เกณฑ์ที่ใช้ในการคัดเลือกนักศึกษา กระบวนการรับนักศึกษา และเครื่องมือหรือข้อมูลที่ใช้ใน
การคัดเลือกมีความเหมาะสมเชื่อถือได้ โปร่งใส เปิดเผย และเป็นธรรมกับนักศึกษาที่สมัครเข้า
เรียน 

4 นักศึกษาที่รับเข้ามาเรียนในหลักสูตรมีคุณสมบัติและศักยภาพในการเรียนจนจนส าเร็จ
การศึกษาตามระยะเวลาที่หลักสูตร มีคุณสมบัติขั้นต้นทั้งความรู้พ้ืนฐานหรือประสบการณ์ที่
จ าเป็นต่อการเรียนในหลักสูตร ใฝ่รู้ ใฝ่เรียน มีความพร้อมด้านสุขภาพและจิต มีเวลาเรียน
เพียงพอ  

5 ในกรณีที่นักศึกษามีคุณสมบัติไม่ครบถ้วนตามเกณฑ์ที่ก าหนดในประกาศรับ และมีการรับเข้า
ศึกษาแบบมีเงื่อนไข นักศึกษาได้รับการเตรียมความพร้อมทางการเรียนหรือได้รับการพัฒนา
จนมีคุณสมบัติ ครบผ่านเกณฑ์ข้ันต่ า เพ่ือให้สามารถเรียนในหลักสูตรได้จนส าเร็จการศึกษา 

6 การก าหนดคุณสมบัติในการรับเข้าของผู้สมัครในหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ให้สูงกว่า
คุณสมบัติของการรับเข้าศึกษาในหลักสูตรระดับปริญญาตรี โดยเฉพาะความสามารถด้าน
ภาษาต่างประเทศ และคุณสมบัติพ้ืนฐานที่น าไปสู่การพัฒนาศักยภาพการวิจัย 

7 กระบวนการคัดเลือกระดับบัณฑิตศึกษามีความเข้มงวดเพ่ือให้ได้นักศึกษาที่มีศักยภาพในการ
เรียนรู้ด้วยตนเอง (พิจารณาจากอัตราส่วนนักศึกษาท่ีรับเข้าต่อผู้สมัคร) 
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แนวทางในการประเมินตัวบ่งช้ีที่ 3.2 

การควบคุมดูแลการให้ค าปรึกษาวิชาการและแนะแนวแก่นักศึกษา 
1 การจัดระบบการดูแลนักศึกษาของอาจารย์ที่ปรึกษา มีการควบคุมก ากับให้จ านวนนักศึกษา

ต่ออาจารย์ที่ปรึกษาเป็นไปตามเกณฑ์ท่ีก าหนด 
2 อาจารย์ที่ปรึกษาวิชาการมีเวลาให้การดูแลนักศึกษา (ผลประเมินจากนักศึกษา) 
3  การแนะน าการลงทะเบียนเรียนโดยค านึงถึงความต้องการ ความสนใจ และศักยภาพของ

นักศึกษา 
4 การจัดเก็บข้อมูลเพ่ือการเรียนรู้จักนักศึกษา การแลกเปลี่ยนข้อมูลนักศึกษาในกลุ่มอาจารย์

ผู้สอนเพื่อการพัฒนาศึกษา (ผลการเรียน ลักษณะนักศึกษา จุดแข็งจุดอ่อน) 
5 อาจารย์ที่ปรึกษาให้ความช่วยเหลือนักศึกษาที่มีปัญหาทางการเรียนหรือต้องการความ

ช่วยเหลือด้านอื่น ๆ 
6 การจัดการความเสี่ยงด้านนักศึกษา (มีข้อมูลนักศึกษาท่ีมีผลการเรียนต่ า มีความเสี่ยงที่จะออก

กลางคัน หรือส าเร็จการศึกษาช้า ฯลฯ) 
7 ช่องทางการติดต่อสื่อสารระหว่างนักศึกษาและอาจารย์ที่ปรึกษา 
8 บัณฑิตศึกษา การก าหนดเวลาให้ค าปรึกษาการเรียนในวิชาของอาจารย์ผู้สอนและผู้ให้

ค าปรึกษาการท าวิทยานิพนธ์ที่เพียงพอ 
กิจกรรมการพัฒนาศักยภาพของนักศึกษาและการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 
9 สถาบันจัดงบประมาณทรัพยากร ที่เสริมการจัดบริการแก่นักศึกษาเพียงพอ และครอบคลุม

ทุกประเภทกิจกรรม 
10 บุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการจัดกิจกรรมนักศึกษาต้องมีความรู้ความสามารถในการจัดกิจกรรม

ที่เสนอความต้องการของนักศึกษา 
11 การจัดกิจกรรมนักศึกษาต้องส่งผลต่อการพัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของหลักสูตร 
12 การจัดกิจกรรมการพัฒนานักศึกษาครอบคลุมกิจกรรมการเสริมสร้างความยึดมั่นผูกพันกับ

ความเป็นพลเมือง (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 ต้องมีกลไกการดูแลนักศึกษาได้รับ

การพัฒนาให้ได้สาระความรู้ทักษะ ที่สอดคล้องกับเป้าหมายการเรียนรู้ที่เป็นมาตรฐาน
เดียวกัน 
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17 การสร้างเครือข่ายระหว่างสถาบันภายในประเทศและต่างประเทศ มี visiting professors 
ที่มาช่วยสอนหรือให้ประสบการณ์แก่นักศึกษา และการส่งเสริมนักศึกษาไปแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ในต่างประเทศ 

 

แนวทางในการประเมินตัวบ่งช้ีที่ 3.3 

1 อัตราคงอยู่ของนักศึกษาในหลักสูตร 
2 อัตราการส าเร็จการศึกษาตามระยะเวลาของหลักสูตร 
3 ความพึงพอใจของนักศึกษาต่อหลักสูตรและการร้องเรียนของนักศึกษา 
4 บัณฑิตศึกษา นักศึกษามีความรู้ ทักษะการแสวงหาความรู้ การสร้างความรู้ด้วยตัวเอง มี

ศักยภาพการวิจัยที่แสดงออกถึงการผลิตและเผยแพร่ความรู้จากกระบวนการวิจัยของตนเอง 
 

แนวทางในการประเมินตัวบ่งช้ีที่ 4.1 

ระบบการรับอาจารย์ใหม่ 
1 การวางแผนระยะยาวด้านอัตราก าลังอาจารย์ให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร 
2 การมีระบบการรับอาจารย์ใหม่มีความรู้ความสามารถและความเชี่ยวชาญ รวมทั้งมีการพัฒนา

อาจารย์ที่มีอยู่เดิมอย่างต่อเนื่อง เพ่ือให้หลักสูตรมีความเข้มแข็ง อาจารย์ในหลักสูตรสามารถ
ส่งเสริมการท างานตามความช านาญของแต่ละคนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

3 อาจารย์ประจ าหลักสูตรต้องมีวุฒิการศึกษา ต าแหน่งทางวิชาการ และประสบการณ์ในจ านวนที่
ไม่ต่ ากว่าตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรที่ก าหนดโดย สกอ. 

ระบบการบริหารอาจารย์ 
4 สถาบันต้องมีการจัดสรร หรือจัดหางบประมาณในการพัฒนาอาจารย์ให้มีคุณวุฒิ ต าแหน่งทาง

วิชาการตามเป้าหมายที่ก าหนด 
5 ผู้บริหารสถาบันหรือหน่วยงานที่ดูแลการบริหารจัดการหลักสูตรต้องมีการวางแผนระยะยาว

ด้านอัตราก าลังด้านอาจารย์ให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานการอุดมศึกษา ต้องมีแผนบริหาร
อาจารย์ประจ าหลักสูตรโดยการมีส่วนร่วมของทีมบริหารระดับคณะ (คณะกรรมการประจ า
คณะ) 

6 สถาบันมีระบบและกลไกการบริหารก าลังคนที่มีประสิทธิภาพ สามารถรักษาอาจารย์ที่มี
ศักยภาพให้คงอยู่กับสถาบัน ลดอัตราการลาออก หรือการย้ายงาน แผนบริหารหลักสูตรควร
ประกอบด้วย แผนอัตราก าลัง แผนการสรรหาและรับอาจารย์ใหม่ แผนธ ารงรักษา แผนการหา
ต าแหน่งทดแทนกรณีลาไปศึกษาต่อ/เกษียณอายุ อ่ืน ๆ ตามบริบท 
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7  ในกรณีที่ปริมาณและคุณภาพอาจารย์ยังไม่เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรก าหนด สถาบัน

ต้องมีการบริหารจัดการพัฒนาทรัพยากรบุคคลเพ่ือทดแทนข้อจ ากัดอย่างเป็นระบบ 
8 มีแผนบริหารความเสี่ยงด้านการบริหาร กรณีมีอาจารย์ เกิน กรณีอาจารย์ขาดแคลน กรณีมี

อาจารย์สมดุลกับภาระงานเพ่ือให้อาจารย์คงอยู่ และมีแผนบริหารความเสี่ยง ด้านจรรยาบรรณ
ที่เก่ียวกับการจัดการเรียนการสอนและการประเมินผลนักศึกษา 

9 การก าหนดบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของอาจารย์ประจ าหลักสูตรอย่างชัดเจน 
10 การมอบหมายภาระหน้าที่ให้เหมาะสมกับคุณวุฒิ ความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ 
11 ระบบการก าหนดภาระงานและแรงจูงใจในการสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน 
12 ระเบียนที่โปร่งใสชัดเจนการบริหารอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
13 ระบบในการเลิกจ้างและการเกษียณอายุอย่างชัดเจน 
14 ระบบการยกย่องและธ ารงรักษาอย่างมีสิทธิภาพ 
ระบบการส่งเสริมพัฒนาอาจารย์ 
15 สถาบันให้โอกาสอาจารย์ทุกคนได้พัฒนาตนเองให้มีคุณภาพมาตรฐานทางวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง 
16 การจัดสรรงบประมาณการพัฒนาศักยภาพอาจารย์ให้เป็นไปตามมาตรฐานและมีศักยภาพที่

สูงขึ้นเพื่อส่งผลคุณภาพของบัณฑิต 
17 การควบคุม ก ากับ ส่งเสริมให้อาจารย์พัฒนาตนเองในการสร้างผลงานทางวิชาการอย่างต่อเนื่อง 
18 การเสริมสร้างบรรยากาศทางวิชาการระหว่างอาจารย์ทั้งในและระหว่างหลักสูตร 
19 การส่งเสริมการท าวิจัยเพื่อพัฒนานักศึกษาของอาจารย์ (ประเมินจากจ านวนอาจารย์ที่มีการท า

วิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน) 
20 การประเมินการสอนของอาจารย์ และน าผลมาใช้ในการส่งเสริมพัฒนาความสามารถด้านการ

สอนของอาจารย์ 
21 อาจารย์อาวุโส หรืออาจารย์ที่มีเทคนิคการสอนดีเด่น มีการถ่ายทอดประสบการณ์สู่อาจารย์ใน

สาขา/หลักสูตร 
22 บัณฑิตศึกษา ให้ความส าคัญกับการจัดหาอาจารย์หรือพัฒนาอาจารย์ให้มีคุณสมบัติที่สูงกว่า

ก าลังคนในหลักสูตรปริญญาตรี โดยเฉพาะคุณสมบัติของอาจารย์ที่ต้องเน้นทักษะความสามารถ
ด้านการวิจัยนอกเหนือจากความรู้ความสามารถด้านการสอน 
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แนวทางในการประเมินตัวบ่งช้ีที่ 4.3 
ผลที่เกิดกับอาจารย์ 
1 อัตราการคงอยู่ของอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
2 ความพึงพอใจของอาจารย์ประจ าหลักสูตรต่อการบริหารจัดการหลักสูตร 
3 จ านวนอาจารย์เพียงพอในการจัดการเรียนการสอนตามมาตรฐานหลักสูตร 
 

แนวทางในการประเมินตัวบ่งช้ีที่ 5.1 

สาระของรายวิชาในหลักสูตร 
1 หลักสูตรมีการก าหนดสาระวิชาทางทฤษฎี และการปฏิบัติที่ช่วยสร้างโอกาสการพัฒนาความรู้ 

ทักษะผ่านการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพ 
2 เนื้อหาของหลักสูตรในแต่ละรายวิชามีการปรับปรุงให้ทันสมัยตลอดเวลา มีการเปิดวิชาใหม่ให้

นักศึกษาได้เรียน 
3 หลักสูตรแสดงผลลัพธ์การเรียนรู้ที่ชัดเจน ทันสมัย สอดคล้องกับความก้าวหน้าทางวิชาการ

และความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต 
4 ค าอธิบายรายวิชามีเนื้อหาที่เหมาะสมกับชื่อวิชา จ านวนหน่วยกิต และมีเนื้อหาที่ครอบคลุม

กว้างขวางครบถ้วนในสิ่งที่ควรเรียน มีความลึกในวิชาเอกหรือที่เป็นจุดเน้น มีความต่อเนื่อง
เชื่อมโยง สัมพันธ์กันระหว่างวิชา และมีการสังเคราะห์การเรียนรู้ 

5 เนื้อหาที่ก าหนดในรายวิชาไม่มีความซ้ าซ้อน กลุ่มรายวิชามีความต่อเนื่องสัมพันธ์กัน 
เหมาะสมกับระดับการศึกษาของหลักสูตร 

6 ผลลัพธ์การเรียนรู้ของผู้เรียนตรงกับผลลัพธ์การเรียนรู้ที่ก าหนดรายวิชาและหลักสูตร 
7 การจัดการเรียนการสอนครอบคลุมสาระเนื้อหาที่ก าหนดในค าอธิบายรายวิชาครบถ้วน 
8 การเปิดรายวิชามีล าดับก่อนหลังที่เหมาะสม เอ้ือให้นักศึกษามีพ้ืนฐานความรู้ในการเรียนวิชา

ต่อยอด 
9 การเปิดรายวิชาเป็นไปตามข้อก าหนดของหลักสูตรเพ่ือให้นักศึกษาส าเร็จได้ทันตามเวลาที่

ก าหนดในหลักสูตร 
10 การเปิดรายวิชาเลือกสนองความต้องการของนักศึกษา ทันสมัย และเป็นที่ต้องการของ

ตลาดแรงงาน 
11 การจัดรายวิชาในหลักสูตรแก่นักศึกษาท่ีเรียนในสถาบันหรือนอกสถาบัน การศึกษาปกติ หรือ

การศึกษาทางไกลมีการควบคุมให้นักศึกษาได้เนื้อหาสาระ เป้าหมายการเรียนรู้ วิธีการจัดการ
เรียนการสอนการประเมินที่เป็นมาตรฐานเดียวกัน 

ปริญญาตรี (ประเด็นเพิ่มเติม) 
12 การจัดรายวิชาที่เน้นเนื้อหาความรู้และทฤษฎี การปฏิบัติในเนื้อหาสาระของสาขาวิชาที่เป็น
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จุดเน้น วิชาการศึกษาทั่วไปที่สร้างความเป็นมนุษย์ที่เตรียมนักศึกษาออกสู่โลกแห่งการ
ด ารงชีวิต 

13 หากมีการโอนหน่วยกิต ต้องให้ความส าคัญกับการเทียบวิชารับโอนที่ต้องมีการเรียนในเนื้อหา
สาระที่ก าหนดในรายวิชาของหลักสูตรอย่างครอบคลุม ครบถ้วน 

บัณฑิตศึกษา (ประเด็นเพิ่มเติม) 
14 เนื้อหาสาระของรายวิชาเน้นความรู้ ทฤษฎีในสาขาท่ีเกี่ยวข้องที่มีความที่ซับซ้อน ที่จุดเน้น 
15 การควบคุมก ากับหัวข้อวิทยานิพนธ์/สาระนิพนธ์ที่อนุมัติเป็นประเด็นวิจัยร่วมสมัย/สนอง

ความต้องการของสังคม 
16 หัวข้อวิทยานิพนธ์เป็นประเด็นวิจัยที่เหมาะสมกับปรัชญา วิสัยทัศน์ของหลักสูตร และ

สอดคล้องกับระดับของหลักสูตร 
17 หัวข้อวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาเอก มีความซับซ้อนและลึกซึ้งและให้องค์ความรู้ใหม่มากกว่า

ระดับปริญญาโท 
 

แนวทางในการประเมินตัวบ่งช้ีที่ 5.2 

การวางระบบผู้สอน 
1 ผู้สอนมีคุณสมบัติเหมาะสมกับรายวิชาที่สอน มีความรู้และความช านาญในเนื้อหาวิชาที่สอน 

(ค านึงถึงสาขาวิชา ประสบการณ์ท างาน ผลงานวิชาการของผู้สอน) 
2 หลักสูตรก าหนดผู้สอนให้นักศึกษาได้เรียนจากผู้สอนที่มีความช านาญหลากหลาย เพ่ือให้มี

โอกาสได้รับการพัฒนามุมมองหรือความคิดจากผู้สอนหลากหลายความรู้และประสบการณ์ 
(ในแต่ละหลักสูตร นักศึกษาควรได้เรียนกับอาจารย์ผู้สอนคนเดิมไม่เกิน 3 วิชา) 

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

4 การก ากับให้อาจารย์ทุกคนต้องมีการท าประมวลการสอนรายวิชา (มคอ.3 และ มคอ.4) ทุก
รายวิชาแจกนักศึกษาและมีการก ากับให้ด าเนินการสอนตามประมวลการสอนรายวิชา 

5 นักศึกษาท่ีเรียนในและนอกสถาบัน หรือระบบปกติ/ระบบทางไกล ต้องได้รับการสอนจาก
อาจารย์ที่มีคุณสมบัติที่คุณภาพมาตรฐานเดียวกัน มีโอกาสที่จะมีปฏิบัติสัมพันธ์กับอาจารย์
ผู้สอนรายวิชา 

6 หากมีการก าหนดให้มี TA, RA ช่วยสอน ต้องได้รับการฝึกอบรม การให้ค าแนะน า และการ
ปรับปรุงพัฒนาให้มีความสามารถในการปฏิบัติงานช่วยเหลือนักศึกษาอย่างเหมาะสม 

บัณฑิตศึกษา (ประเด็นเพิ่มเติม) 
7 หลักสูตรต้องมีอาจารย์เต็มเวลาในปริมาณท่ีเพียงพอ มีคุณสมบัติด้านความรู้ ประสบการณ์ 
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เวลาในการให้ค าปรึกษาและการพัฒนานักศึกษา 
8 การแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์ ค านึงถึงคุณสมบัติของอาจารย์ที่ปรึกษาที่

เหมาะสมกับหัวข้อวิทยานิพนธ์ที่อนุมัติ โดยเฉพาะความรู้และความเชี่ยวชาญในหัวข้อวิจัยที่
จะควบคุมการท าวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาและเหมาะสมกับลักษณะนักศึกษา 

9 มีการควบคุมก ากับจ านวนนักศึกษาต่ออาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ 
สกอ.ก าหนด 

10 มีการก ากับให้อาจารย์พิเศษที่มาท าหน้าที่อาจารย์ที่ปรึกษามีการผลิตผลงานวิชาการอย่าง
ต่อเนื่อง 

กระบวนการเรียนการสอน 
11 การควบคุมการจัดการเรียนการสอนในวิชาที่มีหลายกลุ่มเรียนให้ได้มาตรฐานเดียวกัน 
12 การส่งเสริมให้อาจารย์ใช้วิธีการสอนใหม่ๆ ที่พัฒนาทักษะการเรียนรู้ของนักศึกษา 
13 การจัดการเรียนการสอนที่หลากหลาย เน้นทฤษฎีและการปฏิบัติ การเรียนรู้จากผู้ทรงคุณวุฒิ

ภายนอก/ผู้ประกอบการการศึกษาดูงาน ฯลฯ 
14 การจัดกิจกรรมการเตรียมความพร้อมทางการเรียนแก่นักศึกษา (เช่น ความรู้พ้ืนฐานที่

จ าเป็นต้องมีก่อนเข้าโปรแกรมภาษาอังกฤษ ฯลฯ) 
15  การจัดกิจกรรมพัฒนาและเพ่ิมศักยภาพนักศึกษาระหว่างเรียนเพ่ือเติมประสบการณ์การ

เรียนรู้/การท างาน/การประกอบอาชีพ 
16 การส่งเสริมความสามารถพิเศษ คุณลักษณะที่เอ้ือต่อการท างาน (ความรับผิดชอบ ทักษะการ

สื่อสารการพูด ฟัง อ่าน เรียนทักษะ ICT ทักษะการแก้ปัญหา ฯลฯ) ด้วยวิธีการหลายช่องทาง 
เช่น การส่งเสริมการเรียนรู้ด้วยเทคโนโลยีสื่อสาร เครือข่ายทางสังคม online learning 

17 การเตรียมความพร้อมด้านการท างาน/การประกอบอาชีพ (กลไกการช่วยเหลือด้านการหา
งานท า/การเผยแพร่ผลงาน) 

18 การสอนแบบเน้นการปฏิบัติ การเรียนรู้จากผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก/ผู้ประกอบการ การศึกษา 
ดูงาน 

19  มีการควบคุมมาตรฐานของแหล่งฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 
20 การใช้สื่อเทคโนโลยีเพ่ือส่งเสริมความรู้และทักษะการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพ เช่น online 

learning 
21 การส่งเสริมการท าวิจัยเพ่ือพัฒนานักศึกษาของอาจารย์ (ประเมินจากจ านวนอาจารย์ที่มีการ

ท าวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน) 
22 มีการประเมินการสอนของอาจารย์ และน าผลมาให้ในการส่งเสริมพัฒนาความสามารถด้าน

การสอนของอาจารย์ 
23 อาจารย์อาวุโส หรืออาจารย์ที่มีเทคนิคการสอนดีเด่น มีการถ่ายทอดประสบการณ์สู่อาจารย์
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ในสาขา/หลักสูตร 
24 การควบคุมก ากับกระบวนการจัดการเรียนการสอนและการประเมินนักศึกษา 
ปริญญาตรี (ประเด็นเพิ่มเติม) 
25 การน ากระบวนการบริการทางวิชาการเข้ามามีส่วนร่วมการจัดการเรียนการสอนและส่งผลต่อ

การเรียนรู้ของนักศึกษา 
26 การน ากระบวนการวิจัยมาใช้ในการเรียนการสอนและส่งผลต่อการเรียนรู้ของนักศึกษา 
27 การแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาโครงการ (senior project) เหมาะสมกับประเด็นที่นักศึกษา

สนใจ (ถ้ามี) 
28 ระบบการก ากับติดตามความก้าวหน้าในการท าโครงงาน (senior project) ของอาจารย์ที่

ปรึกษา (ถ้ามี) 
29 มีระบบการคัดเลือกสถานประกอบการที่จะให้นักศึกษาเข้าไปปฏิบัติงานสหกิจศึกษา 
30 มีระบบการติดตามและการประเมินผลการปฏิบัติงานของนักศึกษาสหกิจศึกษา โดยมีส่วนร่วม

ของสถานศึกษาและสถานประกอบการ 
บัณฑิตศึกษา (ประเด็นเพิ่มเติม) 
31 การส่งเสริมให้อาจารย์ใช้วิธีการสอนใหม่ๆ ที่พัฒนาทักษะการเรียนรู้ของนักศึกษา โดยเฉพาะ

การสอนที่เน้นปัญหาเป็นฐานการสอนโดยใช้การวิจัยเป็นพ้ืนฐาน 
32 มีระบบก ากับการท างานของอาจารย์ผู้สอนที่เอ้ือประโยชน์ต่อนักศึกษาเต็มที่ให้ความส าคัญกับ

พฤติกรรมการปฏิบัติงานของอาจารย์ในการให้ค าปรึกษาแก่นักศึกษาตามจรรยาบรรณของ
อาจารย์ 

33 มีระบบการก ากับติดตามความก้าวหน้าในการท าวิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์ของนักศึกษา เพ่ือให้
นักศึกษาส าเร็จการศึกษาได้ทันตามระยะเวลาที่ก าหนด 

34 หัวข้องานวิจัยของนักศึกษาสอดคล้องหรือสัมพันธ์กับความเชี่ยวชาญของอาจารย์ที่ปรึกษา 
35 มีระบบและมีการติดตามความก้าวหน้าของการท าวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาแต่ละคนอย่าง

น้อยหนึ่งครั้งต่อภาคการศึกษา 
36 มีฐานข้อมูลงานวิจัยออนไลน์ที่เกี่ยวข้องนักศึกษาสามารถเข้าใช้งานได้อย่างสะดวก 
37 มีการให้ความรู้และระดับชั้นความส าคัญในการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัยในวารสารวิชาการ

ตามฐานข้อมูลที่ สกอ. รับรองและการจดสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตร 
38 มีการให้ความรู้เกี่ยวกับจรรยาบรรณนักวิจัย ปัญหาการคัดลอกผลงานวิจัยและปัญหาของ

วารสารที่ไม่มีคุณภาพ 
39 การชี้แนะแหล่งทุนสนับสนุนการท าวิทยานิพนธ์และส่งเสริมให้นักศึกษาจัดท าข้อเสนอ

โครงการที่มีโอกาสได้รับทุนสนับสนุน 
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40 การสร้างเครือข่ายระหว่างสถาบันภายในประเทศและต่างประเทศ มี Visiting Professors 
ที่มาช่วยสอนหรือให้ประสบการณ์แก่นักศึกษา และการส่งนักศึกษาไปแลกเปลี่ยนเรียนรู้ใน
ต่างประเทศ 

 

แนวทางในการประเมินตัวบ่งช้ีที่ 5.3 

1 การก าหนดเกณฑ์การประเมินให้นักศึกษามีส่วนร่วม 
2 น้ าหนักขององค์ประกอบในการประเมินสอดคล้องกับจุดเน้นของรายวิชา (วิชาทฤษฎี  ปฏิบัติ 

สัมมนา ฯลฯ) 
3 การประเมินผลการเรียนรู้ของโดยการใช้การประเมินตามสภาพจริง (เครื่องมือประเมินมีความ

หลากหลาย เช่น ข้อสอบปรนัย อัตนัย การบ้าน รายงานที่มอบหมาย การสอบปากเปล่า การ
สังเกตพฤติกรรมนักศึกษาการวัดทักษะการปฏิบัติงาน ฯลฯ เครื่องมือประเมินสะท้อนสภาพ
การปฏิบัติงานจริงในการประกอบอาชีพ) 

4 การก ากับให้มีการพัฒนาและตรวจสอบเครื่องมือประเมินนักศึกษาท่ีเหมาะสมกับวิชาการและ
ผลลัพธ์การเรียนรู้ 

5 การวิเคราะห์/ตรวจสอบคุณภาพ/ปรับปรุงพัฒนาเครื่องมือที่ใช้ในการประเมินคุณภาพ
นักศึกษา (มีการวิพากษ์ข้อสอบ ปรับปรุงข้อสอบ สร้างข้อสอบใหม่ๆ เสมอ มีคลังข้อสอบ 
ข้อสอบหรือเครื่องมือประเมินสามารถวัดความรู้และการคิดขั้นสูงได้เครื่องมือประเมินสะท้อน
ความสามารถในการปฏิบัติงานได้จริงในโลกแห่งการท างาน) 

6 การควบคุมการประเมินผลการเรียนในรายวิชาที่มีหลายกลุ่มเรียนให้ได้มาตรฐานเดียวกัน 
7 การตัดเกรดและแจ้งให้นักศึกษารับรู้ชัดเจน (ก าหนดเกณฑ์การประเมิน/การตัดเกรดชัดเจน 

สอดคล้องกับเกณฑ์ท่ีนักศึกษามีส่วนร่วม หรือรับรู้ร่วมกันตั้งแต่แรก มีข้อมูลหลักฐานหรือที่มา
ของคะแนนที่ใช้ในการตัดเกรดชัดเจน การกระจายของเกรด สะท้อนความสามารถท่ีแท้จริง
ของนักศึกษาและลักษณะของรายวิชา) 

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

และ มคอ.7 
บัณฑิตศึกษา (ประเด็นเพิ่มเติม) 
10 การก าหนดเกณฑ์การประเมินชัดเจน มีตัวบ่งชี้คุณภาพของรายงานวิทยานิพนธ์และการสอบ

ป้องกัน ชัดเจน 
11 ข้อมูลที่รองรับการประเมินท่ีมาโปร่งใส ตรวจสอบ และสะท้อนระดับคุณภาพของวิทยานิพนธ์ 

สารนิพนธ์ได้ 
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12 วิทยานิพนธ์ที่มีคุณภาพระดับดีมาก มีประเด็นวิจัยที่สะท้อนความคิดริเริ่ม ร่วมสมัย มีการ
ออกแบบการวิจัยที่เหมาะสม เป็นตัวอย่างของผลงานที่มีคุณภาพ มีการเผยแพร่ในรูปแบบ/
วารสารซึ่งเป็นที่ยอมรับในสาขาวิชาชีพหรือรับรองโดย สกอ. 

 

แนวทางในการประเมินตัวบ่งช้ีที่ 5.4  

ผลการด าเนินงานหลักสูตรตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
1 อาจารย์ประจ าหลักสูตรอย่างน้อยร้อยละ 80 มีส่วนร่วมในการประชุมเพ่ือวางแผน ติดตาม 

และทบทวนการด าเนินงานหลักสูตร 
2 มีรายละเอียดของหลักสูตรตามแบบ มคอ.2 ที่สอดคล้องกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ 

หรือมาตรฐานคุณวุฒิสาขา/ สาขาวิชา (ถ้ามี) 
3 มีรายละเอียดของรายวิชา และรายละเอียดของประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ 

มคอ.3 และมคอ.4 อย่างน้อยก่อนการเปิดสอนในแต่ละภาคการศึกษาให้ครบทุกรายวิชา 
4 จัดท ารายงานผลการด าเนินการของรายวิชาและรายงานผลการด าเนินการของประสบการณ์

ภาคสนาม (ถ้ามี)  ตามแบบ มคอ.5 และ มคอ.6 ภายใน 30 วัน หลังสิ้นสุดภาคการศึกษาที่
เปิดสอนให้ครบทุกรายวิชา 

5 จัดท ารายงานผลการด าเนินการของหลักสูตรตามแบบ มคอ.7 ภายใน 60 วันหลังสิ้นสุดปี
การศึกษา 

6 มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ ที่ก าหนดใน มคอ.3 และ 
มคอ.4 (ถ้ามี) อย่างน้อยร้อยละ 25 ของรายวิชาที่เปิดสอนในแต่ละปีการศึกษา 

7 มีการพัฒนา/ ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธ์การสอน หรือการประเมินการเรียนรู้ 
จากผลการประเมินการด าเนินงานที่รายงานใน มคอ.7 ปีที่แล้ว 

8 อาจารย์ใหม่ (ถ้ามี) ทุกคนได้รับการปฐมนิเทศหรือค าแนะน าด้านการจัดการเรียนการสอน 
9 อาจารย์ประจ าทุกคนได้รับการพัฒนาทางวิชาการและ /หรือวิชาชีพ อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง 
10 จ านวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน (ถ้ามี) ได้รับการพัฒนาวิชาการ และ/หรือวิชาชีพ 

ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ต่อปี 
11 ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปีสุดท้าย/ บัณฑิตใหม่มีที่มีต่อคุณภาพหลักสูตร เฉลี่ยไม่

น้อยกว่า 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.00 
12 ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อบัณฑิตใหม่ เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.5 จากคะแนนเต็ม 

5.0 
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แนวทางในการประเมินตัวบ่งช้ีที่ 6.1 

ความเหมาะสมและเพียงพอของสิ่งสนับสนุนทางกายภาพและทรัพยากรการเรียนรู้ 
1 การเตรียมความพร้อมทางกายภาพ (ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ สภาพแวดล้อมด้านการเรียนรู้) 
2 การจัดสิ่งอ านวยความสะดวก และสิ่งสนับสนุนทางการศึกษา เช่น ห้องสมุดฐานข้อมูล

ทรัพยากรการเรียนรู้ วารสารวิชาการ เพื่อการสืบค้น ฯลฯ เพียงพอ ทันสมัย 
3 การจัดพ้ืนที่/สถานที่ส าหรับนักศึกษาและอาจารย์ได้พบปะสังสรรค์ แลกเปลี่ยนสนทนาหรือ

ท างานร่วมกัน 
4 มีบริการคอมพิวเตอร์ อินเทอร์เน็ตความเร็วสูง 
5 ส าหรับการเรียนการสอนทางไกล ระบบการเรียนแบบทางไกลมีประสิทธิภาพ อาจารย์และ

นักศึกษาสามารถติดต่อสื่อสารได้ใกล้ชิด 
บัณฑิตศึกษา (ประเด็นเพิ่มเติม) 

6 การเปิดสอนหลักสูตรบัณฑิตศึกษาควรด าเนินการต่อเมื่อสถาบันมีความพร้อมและก าหนด
ความคาดหวังสูงกว่าข้อก าหนดในหลักสูตรปริญญาตรีที่เป็นสาขาเดียวกัน ทรัพยากรการ
เรียนรู้และสิ่งอ านวยความสะดวกต่าง ๆ โดยเฉพาะแหล่งข้อมูลสารสนเทศเพ่ือการสืบค้นและ
การเรียนรู้ต้องมีมากกว่าข้อก าหนดที่พึงมีของหลักสูตรปริญญาตรี 

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

ความพึงพอใจของอาจารย์และนักศึกษาต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
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ภาคผนวก ข 

ค าอธิบายเพิ่มเติมคู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับอุดมศึกษา 

ประเด็น ค าชี้แจง/อธิบายเพิ่มเติม 
เ พ่ิ ม เ ติ ม นิ ย า ม ศั พ ท์  ค า ว่ า 
“แนวโน้ม (Trends)” โดยใช้นิยาม
กับที่ปรากฎในหนังสือเกณฑ์การ
พัฒนาคุณภาพการศึกษาเพ่ือการ
ด าเนินงานที่เป็นเลิศ ฉบับปี 2528 
-2561 

“แนวโน้ม (Trends)” หมายถึง สารสนเทศที่เป็นตัวเลข ซึ่งแสดงให้
เห็นทิศทางและอัตราเปลี่ยนแปลงของผลลัพธ์ของสถาบัน หรือ
ความคงเส้นคงวาของผลการด าเนินการในแต่ละช่วงแนวโน้ม
แสดงผลการด าเนินการของสถาบันตามล าดับเวลา โดยทั่วไป  
การแสดงแนวโน้มได้จุดข้อมูลในอดีตอย่างน้อยสามจุด (ไม่รวมค่า
คาดการณ์) ทั้งนี้ในทางสถิติ อาจจ าเป็นต้องแสดงจุดข้อมูลมากกว่า
นี้เพ่ือยืนยันแนวโน้ม ระยะห่าง ระหว่างจุดข้อมูลที่แสดงแนวโน้ม
ขึ้นกับรอบเวลากระบวนการที่น าเสนอ หากรอบเวลาสั้น ต้องมีการ
วัดถี่ขึ้น ในขณะที่รอบเวลาที่ยาวกว่า อาจมีช่วงเวลานาน จึงจะ
ทราบแนวโน้มที่สื่อความหมายได้ชัดเจน” 

แนวทางการด าเนินการประกัน
คุณภาพภายในระดับหลักสูตร
สถาบันอุดมศึกษาต้องด าเนินการ 
เป็นประจ าทุกป ี

หลักสูตรสามารถแต่งตั้งอาจารย์ประจ าหลักสูตร หรือผู้ประเมิน
คุณภาพการศึกษาภายในสถาบันอุดมศึกษา หรือผู้ทรงคุณวุฒิที่ขึ้น
ทะเบียนของมหาวิทยาลัยราชภัฏและเป็นคนก้าวทันสมัยของ
หลักสูตรได้ และรายงานผ่านระบบ CHE QA Online 

แนว ทางการด าเนิ นการ กรณี
หลักสูตรที่ขอปิดด าเนินการหรือ 
งดรับนักศึกษา หรือไม่มีนักศึกษามา
สมัครเรียน หรือหลักสูตรที่ผ่านความ
เห็นชอบจากสภาสถาบันอุดมศึกษา
แล้วแต่ สกอ. ยังไม่พิจารณาให้การ
รับทราบ 

 กรณีหลักสูตรที่สภาสถาบันอุดมศึกษาเห็นชอบ/อนุมัติให้ปิด
ด าเนินการต้องแจ้งให้หน่วยงานต้นสังกัด รับทราบ หากหลักสูตร
ยังมีนักศึกษาคงค้างอยู่ อาจารย์ประจ าหลักสูตรดังกล่าวยังมี
หน้าที่อาจารย์ประจ าหลักสูตรต่อไปและจัดการเรียนการสอน
จ น ก ว่ า นั ก ศึ ก ษ า ค น สุ ด ท้ า ย จ ะ จ บ ก า ร ศึ ก ษ า  ดั ง นั้ น
สถาบันอุดมศึกษายังต้องด าเนินการประเมินตนเองระดับ
หลักสูตรเป็นประจ าปี โดยประเมินองค์ประกอบที่ 1 การก ากับ
มาตรฐาน และองค์ประกอบที่เก่ียวข้องเฉพาะตัวมีการด าเนินการ 
เพ่ือน าผลที่ได้มาประกอบการพิจารณาปรับปรุงกระบวนการหรือ
พิจารณาด าเนินการอ่ืน ๆ ต่อไป โดยค านึงถึงประโยชน์จากการ
ประเมินเพื่อให้เกิดการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานของหลักสูตรเป็น
ส าคัญ ทั้งนี้การประเมินตนเองดังกล่าวเป็นการด าเนินงานของ
หลักสูตร คณะหรือสถาบัน โดยรายงานผลการด าเนินงานของ
หลักสูตรเฉพาะตัวบ่งชี้ การด าเนินงานในการค านวณค่าคะแนน
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ประเด็น ค าชี้แจง/อธิบายเพิ่มเติม 
ของหลักสูตรให้คิดเฉพาะตัวบ่งชี้ที่มีการประเมินและด าเนินการ
ผ่านระบบ CHE QA Online 

 กรณีหลักสูตรที่ผ่านความเห็นชอบจากสภาสถาบันอุดมศึกษา
แล้วและด านเนินการรับนักศึกษาต้องประเมินคุณภาพระดับ
หลักสูตรด้วย เนื่องจากหลักสูตรดังกล่าวสามารถด าเนินการเรียน
การสอน ได้ ตั้ ง แต่ ได้ รั บคว าม เห็ นชอบ/อนุ มั ติ จ ากสภา
มหาวิทยาลัย 

การประเมินคุณภาพภายในระดับ
หลักสูตรของหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 

วิชาในหมวดวิชาการศึกษาทั่วไปที่ก าหนดให้เรียนในหลักสูตรถือเป็น
ส่วนของหลักสูตร ดังนั้นต้องประเมินคุณภาพภายในหมวดวิชา
การศึกษาทั่วไปแยกเป็นอีกหนึ่งหลักสูตร 

หลักในการพิจารณาส าหรับตัวบ่งชี้ 
การประเมินคุณภาพภายในระดับ
หลักสูตรที่เป็นตัวบ่งชี้กระบวนการ 
(3.1, 3.2, 4.1, 5.1, 5.2, 5.3 และ 
6.1) 

การพิจารณาตัดสินผลการประเมินตัวบ่งชี้เชิงคุณภาพในระดับ
หลักสูตรที่เน้นกระบวนการผู้ประเมินน าไปใช้ในการตัดสินผลการ
ประเมินให้เป็นมาตรฐานเดียวกันให้ยึดหลักการ คือ ควรก าหนดให้
ผลลัพธ์ซึ่งแสดงคุณภาพที่ต้องการจากกระบวนการที่ได้ออกแบบ 
โดยอธิบายด าเนินงานที่น าไปสู่ผลลัพธ์ที่ต้องการ มีการทบทวน/
ประเมิน/ศึกษาผลการด าเนินงานที่เป็นผลลัพธ์ที่ก าหนด หาก
หลักสูตรไม่ได้ผลลัพธ์ที่ต้องการ (หมายเหตุ : ให้พิจารณาผลการ
ด าเนินงานในภาพรวมพิจารณาแต่ละประเด็นย่อย และกรณีจะให้
คะแนนระดับ 4 หรือ 5 ต้องมีค าอธิบายที่เป็นรูปธรรม) 

 

ประเด็น ค าชี้แจง/ค าอธิบายเพิ่มเติม 
การประกันคุณภาพการศึกษาในระดับหลักสูตร 
องค์ประกอบที่ 1 การก ากับมาตรฐาน 
การนับจ านวน
อาจารย์ประจ า
หลักสูตรตลอด
ระยะเวลาที่จัด
การศึกษาตาม
หลักสูตร ค าว่า 
“ตลอด
ระยะเวลา” 

คณะกรรมการประกันคุณภาพภายในระดับอุดมศึกษาในการประชุมครั้งที่ 11/2558 
เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2558 ในประเด็นอาจารย์ประจ าหลักสูตรอยู่ปฏิบัติงานตลอด
ระยะเวลานั้น ควรดู เจตนารมณ์ของเกณฑ์การศึกษาตามหลักสูตรฯ ในการ
ตีความหมายค าว่า “ต้องมีอาจารย์ประจ าหลักสูตรตลอดระยะเวลาที่จัดการศึกษาตาม
หลักสูตรนั้น” ซึ่งที่ประชุมได้ให้หลักการว่า การลาศึกษาต่อ/ลาออกของอาจารย์ประจ า
หลักสูตรต้องมีการแต่งตั้งอาจารย์ประจ าหลักสูตรคนใหม่มาทดแทน หากได้มีการสรร
หาอาจารย์ใหม่มาทดแทน แต่กระบวนการแต่งตั้งให้เป็นอาจารย์ประจ าหลักสูตรยังไม่
ถึงขั้นตอนของสภามหาวิทยาลัย โดยอยู่ในขั้นตอนกระบวนการในระดับคณะแล้ว  
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จึงถือได้ว่ามหาวิทยาลัยได้มีการด าเนินการให้มีอาจารย์ประจ าหลักสูตรตลอด
ระยะเวลาที่จัดการศึกษา 

อาจารย์ประจ า
หลักสูตรที่มี
คุณวุฒิในสาขา
ที่ตรงหรือ
สัมพันธ์กับ
สาขาวิชาที่เปิด
สอน 

การพิจารณาว่าคุณวุฒิตรงหรือสัมพันธ์กับสาขาของหลักสูตรนั้นหรือไม่ ให้พิจารณา
การแบ่งสาขาวิชาตาม ISCED2013 ของ UNESCO  
* กรณีต าแหน่งทางวิชาการให้พิจารณาจากผลงานทางวิชาการและประสบการณ์การ
ท างานวิจัยด้วย 
 

ภาระงานของ
อาจารย์ที่
ปรึกษา
วิทยานิพนธ์และ
การค้นคว้า
อิสระใน ระดับ
บัณฑิตศึกษา 

 ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา 
พ.ศ.2548 ข้อ 10.1 ระบุว่า “อาจารย์ประจ า 1 คนให้เป็นที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ของ
นักศึกษาปริญญาโทและปริญญาเอกได้ไม่เกิน 5 คน หากหลักสูตรใดมีอาจารย์
ประจ าที่มีศักยภาพพร้อมที่จะดูแลนักศึกษาได้มากกว่า 5 คน ให้อยู่ในดุลยพินิจของ
สถาบันอุดมศึกษานั้น แต่ทั้ งนี้ต้องไม่ เ กิน 10 คน” ในทางกฎหมาย สภา
สถาบันอุดมศึกษาถือว่าเป็นผู้มีอ านาจสูงสุดของสถาบันอุดมศึกษา  ดังนั้นหาก
สถาบันอุดมศึกษาเห็นว่าอาจารย์มีศักยภาพพร้อมที่จะดูแลนักศึกษาได้มากกว่า 5 
คน ให้เสนอสภาสถาบันอุดมศึกษาพิจารณาให้ความเป็นชอบเป็นรายไป แต่ทั้งนี้
อาจารย์ประจ า 1 คน จะดูนักศึกษาในฐานะที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลักได้ไม่เกิน 10 
คน และการขยายจ านวนนักศึกษาในกรณีนี้ใช้ได้เฉพาะกรณีวิทยานิพนธ์เท่านั้น  
ไม่นับรวมการค้นคว้าอิสระ 

 การนับภาระงานของอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ให้นับเฉพาะภาระงานที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ์หลัก โดยมีสัดส่วนอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ 1 คน ต่อนักศึกษา 5 คน 

 การนับภาระงานของอาจารย์ที่ปรึกษาการค้นคว้าอิสระ ก าหนดสัดส่วนอาจารย์ที่
ปรึกษาการค้นคว้าอิสระ 1 คน ต่อนักศึกษา 15 คน 

 การนับภาระงานของอาจารย์ให้นับเฉพาะนักศึกษาที่ลงทะเบียนรายวิชาวิทยานิพนธ์
และการค้นคว้าอิสระรวมทั้งรักษาสถานภาพเท่านั้น 

การด าเนินงาน
ให้เป็นไปตาม
ตัวบ่งชี้ผลการ
ด าเนินงานเพื่อ
การประกัน
คุณภาพ

คณะกรรมการประกันคุณภาพภายในระดับอุดมศึกษา ในการประชุมครั้งที่ 7/2558 
เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2558 มีมติเห็นชอบให้งดใช้เกณฑ์ข้อ 12  (การด าเนินงานให้
เป็นไปตามตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงานเพื่อการประกันคุณภาพหลักสูตรและการเรียนการ
สอนตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ) ของตัวบ่งชี้ที่ 1.1 ใน
องค์ประกอบที่ 1 การก ากับมาตรฐาน มาเป็นเงื่อนไขในการตัดสินว่าหลักสูตร “ผ่าน” 
หรือ “ไม่ผ่าน” การก ากับมาตรฐาน 
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หลักสูตรและกร
เรียนการสอน
ตามกรอบ
มาตรฐาน
คุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ 

 การก าหนดตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิขอให้ยึดตาม
ประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง แนวทางการปฏิบัติตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (ฉบับที่ 13) พ.ศ.2558 ข้อ 3 ระบุว่า “ให้ถือว่าตัว
บ่งชี้ผลการด าเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ จ านวน 12 ตัวบ่งชี้ เป็นเพียง
แนวทางเท่านั้น โดยสถาบันอุดมศึกษาสามารถก าหนดตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงานตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิได้เอง ซึ่งแต่ละหลักสูตรมีอิสระในการก าหนดตัวบ่งชี้ผลการ
ด าเนินงานที่ใช้ในการติดตาม ประเมิน ผลรายงานคุณภาพของหลักสูตรประจ าปีที่
ระบุไว้ในหมวด 1-6 ของแต่ละหลักสูตรตามบริบทและวัตถุประสงค์ในการผลิต
บัณฑิต ทั้งนี้ ต้องได้รับความเห็นชอบหรืออนุมัติจากสภาสถาบันอุดมศึกษาใน
ระหว่างที่สถาบันอุดมศึกษายังไม่สามารถเสนอขอปรับตัวบ่งชี้ใหม่ได้แล้วเสร็จ ให้ใช้
ตัวตัวบ่งชี้เดิมก่อนได้ หรือหากหลักสูตรใดมีความประสงค์ก าหนดตัวบ่งชี้แบบเดิมก็
สมารถกระท าได้ กรณีหลักสูตรมีการปรับตัวบ่งชี้ใหม่ ให้น าเสนอส านักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษารับทราบในการปรับปรุงหลักสูตรครั้งต่อไป 

องค์ประกอบที่ 2 บัณฑิต 
ตัวบ่งชี้ที่ 2.1 
คุณภาพบัณฑิต
ตามกรอบ
มาตรฐาน
คุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ 

 ในกรณีหลักสูตรปรับปรุงที่ยังไม่ครบรอบสถาบันอุดมศึกษาต้องประเมินตัว
บ่งชี้ที่ 2.1 ด้วยแม้ว่าหลักสูตรนั้นจะยังไม่ครบรอบการปรับปรุงก็ตามโดยน าผลการ
ด าเนินงานของหลักสูตรในรอบที่ผ่านมาใช้ประกอบการประเมิน 

 กรณีบัณฑิตที่มีอาชีพอิสระ ไม่ต้องเอามานับในการประเมินพึงพอใจของผู้ใช้
บัณฑิต  

 ในกรณีที่บัณฑิตหลักสูตรนานาชาติเป็นนักศึกษาต่างชาติประมาณ 90% การ
ประเมินบัณฑิตอาจไม่ถึงร้อยละ 20 เนื่องจากเดินทางกลับประเทศไปแล้ว สามารถ
อนุโลมให้ไปใช้บัณฑิตที่เป็นนักศึกษาชาวไทยเป็นฐานในการคิด เช่น มีนักศึกษา
ต่างชาติ 90 คน มีนักศึกษาไทย 10 คน ให้ประเมินโดยคิดจากนักศึกษาไทยจ านวน 
10 คนเป็นฐานที่ 100% 

ตัวบ่งชี้ที่ 2.2 
(ปริญญาโทหรือ
ปริญญาเอก) 
ผลงานของ
นักศึกษา และ
ผู้ส าเร็จ
การศึกษาใน
ระดับปริญญา

การนับการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานของนักศึกษาและผู้ส าเร็จการศึกษา นับ ณ วันที่ได้รับ
การตีพิมพ์ผลงานในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติมิได้นับจากวันที่ได้รับการตอบรับ 
(Accepted) 

 กรณีวารสารทางวิชาการที่ไม่อยู่ในฐานข้อมูลตามประกาศ ก.พ.อ./ระเบียบ
คณะกรรมการการอุดมศึกษา ว่าด้วยหลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการ
ส าหรับการเผยแพร่ผลงานางการอุดมศึกษา ว่าด้วยหลักเกณฑ์การพิจารณาวารสาร
ทางวิชาการและให้ความเห็นชอบแล้วสถาบันอุดมศึกษาต้องแจ้งให้คณะกรรมการ
การอุดมศึกษารับทราบด้วย จึงจะสามารถนับผลงานที่ตีพิมพ์ในวารสารดังกล่าวได้ 
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โทหรือปริญญา
เอกท่ีได้รับการ
ตีพิมพ์หรือ
เผยแพร่ 

ทั้งนี้ ประกาศฉบับดังกล่าวสามารถน ามาใช้ได้ถึงวันที่ 20 ตุลาคม 2559 และใช้ได้
เป็นการเฉพาะสถาบันเท่านั้น 

ตัวบ่งชี้ที่ 2.2 
ร้อยละของ
บัณฑิตปริญญา
ตรีที่งานท า 

กรณีหลักสูตรใหม่ไม่ต้องประเมินตัวบ่งชี้ที่ 2.1 แบะ 2.2 เนื่องจากไม่มีผู้ส าเร็จ
การศึกษา ส าหรับหลักสูตรปรับปรุงที่มีนักศึกษาเรียนอยู่ต้องประเมินตัวบ่งชี้ที่ 2.1 
และ 2.2 ด้วย เนื่องจากมีผู้ส าเร็จการศึกษาแล้ว 

องค์ประกอบที่ 3 นักศึกษา 
ตัวบ่งชี้ที่ 3.1 
การรับนักศึกษา 

ในการพิจารณาเกี่ยวกับการรับเข้าการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา ขอให้ดู
เจตนารมณ์ของหลักสูตรว่าต้องการนักศึกษาที่มีคุณสมบัติอย่างไร และจัดเตรียมความ
พร้อมให้กับนักศึกษาที่จะศึกษาในหลักสูตร โดยพิจารณาจาก มคอ.2 ที่ได้ระบุถึง
ปัญหาของนักศึกษาแรกเข้าและการแก้ปัญหา 

ตัวบ่งชี้ที่ 3.3 
ผลที่เกิดกับ
นักศึกษา 

 “การจัดการข้อร้องเรียน” หมายถึง การอธิบายการจัดการข้อร้องเรียนที่มี
นัยส าคัญ ไม่ได้เน้นที่ปริมาณหรือจ านวนข้อร้องเรียน 

 การประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาเป็นการประเมินความพึงพอใจของ
นักศึกษาต่อกระบวนที่ด าเนินการให้กับนักศึกษาตามกิจกรรมในตัวบ่งชี้ที่ 3.1 และ 
3.2 

 อัตราการคงอยู่ของนักศึกษา คิดจากจ านวนนักศึกษาที่เข้าในแต่ละรุ่นลบด้วย
จ านวนนักศึกษาที่ออกทุกกรณีนับถึงสิ้นปีการศึกษาที่ประเมิน ยกเว้น การเสียชีวิต 
การย้ายสถานที่ท างานของนักศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา คิดเป็นร้อยละของ
จ านวนที่รับเข้าในแต่ละรุ่นที่มีบัณฑิตส าเร็จการศึกษา 

 การคิดร้อยละของจ านวนนักศึกษาที่ยังคงอยู่ของแต่ละรุ่น ตัวอย่างการ
ค านวณหลักสูตร 4 ปี 

                                                                                                                                        
ปีการศึกษา จ านวน

รับเข้า 
 

จ านวนส าเร็จการศึกษา           
ตามหลักสูตร 

จ านวนที่ลาออกและคัด
ชื่อออก สะสมจนถึงส้ินปี

การศึกษา 2562  
  

2560 2561 2562  
2557  X    
2558   X   
2559    X  
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 อัตราการส าเร็จการศึกษา   =            
                                              -------     X 100 
                                                 
 
อัตราการคงอยู่                =       ( - )  X 100 
                                              ---------- 
                                                  
 

องค์ประกอบที่ 4 อาจารย์ 
ตัวบ่งชี้ที่ 4.1 
การบริหารและ
พัฒนา อาจารย์ 
- การนับ 
ผลงานทาง
วิชาการของ
อาจารย์ประจ า
หลักสูตร 

การบริหารและการพัฒนาอาจารย์ ให้หมายถึง อาจารย์ประจ าหลักสูตรเท่านั้น  

 กรณีผลงานวิจัยหน่วยงานหรือองค์กรระดับชาติว่าจ้างให้ด าเนินการให้ดูจาก
รายชื่อผู้วิจัยที่ปรากฏในสัญญาว่าจ้าง 

 พิจารณาจากผลงานของอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่มีรายชื่อ ณ วันสิ้นสุดปี
การศึกษานั้น ๆ โดยไม่ต้องน าระยะเวลาในการประจ าหลักสูตรมาพิจารณา 

 กรณีอาจารย์ประจ าหลักสูตรปริญญาโท และปริญญาเอก ที่ใช้อาจารย์ประจ า
หลักสูตรชุดเดียวกันการนับผลงานวิชาการสามารถนับได้ทั้ง 2 หลักสูตร 

 กรณีผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าที่อยู่คนละคณะ/สถาบัน  
ให้พิจารณาดังนี้ 

- ในระดับหลักสูตร ให้นับเป็นผลงานของอาจารย์ประจ าหลักสูตรตามที่ท า
หน้าที่อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
- ในระดับคณะ ให้นับเป็นผลงานของอาจารย์ประจ าสังกัดคณะนั้น ระดับ
สถาบันให้เป็นผลงานเดียว แต่ถ้าคนละสถาบันก็นับตามสถาบันที่สังกัดของคน
ทุกคน 

ตัวบ่งชี้ที่ 4.3 
ผลที่เกิดกับ
อาจารย์ 

ในการพิจารณาประเด็น ความพึงพอใจของอาจารย์ให้พิจารณาความพึงพอใจของ
อาจารย์ประจ าหลักสูตรทั้ง 5 คน ที่ได้ท าหน้าที่ประจ าหลักสูตร เป็นการประเมินความ
พึงพอใจของอาจารย์ประจ าหลักสูตรต่อกระบวนการที่ได้ด าเนินการให้กับอาจารย์ตาม
กิจกรรมต่าง ๆ ในตัวบ่งชี้ที่ 4.1 และ 4.2  

 อัตราการคงอยู่ของอาจารย์ให้พิจารณาจากรายชื่ออาจารย์ประจ าหลักสูตรว่า
มีการเปลี่ยนแปลงในแต่ละปี ตั้งแต่หลักสูตรใหม่/ปรับปรุง ที่ได้รับการอนุมัติ/
เห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัยให้เปิดด าเนินการ 

องค์ประกอบที่ 5 หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน 
ตัวบ่งชี้ที่ 5.1 
สาระรายวิชาใน
หลักสูตร 

การตีความกรณีหลักสูตรมีความทันสมัยและสอดคล้องกับความต้องการของ
ตลาดแรงงานหรือไม่ควรดูที่เนื้อหาสาระรายวิชาที่เปิดสอนว่าทันสมัย เหมาะสมกับ
ความเปลี่ยนแปลงของโลกหรือไม่ 
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ตัวบ่งชี้ที่ 5.2 
การวางระบบ
ผู้สอน และ
กระบวนการ
จัดการเรียนการ
สอน 

ประเด็นการบูรณาการบริการทางวิชาการทางสังคมไม่จ าเป็นต้องเป็นโครงการเดียวกับ
ที่อยู่ในแผนบริการทางวิชาการของสถาบันอุดมศึกษา แต่ให้ดูเจตนารมณ์ว่าเกิดผลการ
เรียนรู้ บรรลุตามเป้าหมาย 

ตัวบ่งชี้ที่ 5.4 
ผลการ
ด าเนินงาน
หลักสูตรตาม
กรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ 

 คณะกรรมการการอุดมศึกษาได้มีประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง แนว
ทางการปฏิบัติตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (ฉบับที่ 3) พ.ศ.
2558 ลงวันที่ 26 พฤศจิกายน 2558 ได้ก าหนดแนวทางการปฏิบัติตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ เพ่ิมเติมไว้ดังนี้ ข้อ 2 ระบุว่า “กรณีที่
สถาบันอุดมศึกษาจะจัดท ารายละเอียดของรายวิชา รายละเอียดของประสบการณ์
ภาคสนาม (ถ้ามี) รายงานผลการด าเนินงานของรายวิชา รายงานผลการด าเนินการ
ของประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) และรายงานผลการด าเนินงานของหลักสูตรใน
ลักษณะอ่ืน สถาบันอุดมศึกษาสามารถด าเนินการจัดท าระบบเก็บข้อมูลรายละเอียด
ตามแนวทางของ มคอ.3 มคอ.5 และมคอ.7 โดยสามารถปรับเปลี่ยนหัวข้อ
รายละเอียดให้เหมาะสมกับบริบทเฉพาะของสถาบันอุดมศึกษานั้น ๆ ได้ ทั้งนี้ให้
ค านึงถึงเจตนารมณ์ของการจัดท า มคอ.3 มคอ.4 มคอ.5 มคอ.6 และมคอ.7” ข้อ 3 
ระบุว่า “ให้ถือว่าตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ จ านวน 12 
ตัวบ่งชี้ เป็นเพียงแนวทางเท่านั้น โดยสถาบันอุดมศึกษาสามารถก าหนดตัวบ่งชี้ผล
การด าเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิได้เอง ซึ่งแต่ละหลักสูตรมีอิสระในการ
ก าหนดตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงานที่ใช้การติดตามประเมิน และรายงานคุณภาพของ
หลักสูตรประจ าปีที่ระบุไว้ในหมวด 1 - 6 ของแต่ละหลักสูตรตามบริบทและ
วัตถุประสงค์ในการผลิตบัณฑิต ทั้งนี้ ต้องได้รับความเห็นชอบหรืออนุมัติจากสภา
สถาบันอุดมศึกษา ในระหว่างที่สถาบันอุดมศึกษายังไม่สามารถเสนอขอปรับตัวบ่งชี้
ใหม่ได้แล้วเสร็จ ให้ใช้ตัวบ่งชี้เดิมก่อนได้ หรือหากหลักสูตรใดมีความประสงค์
ก าหนดตัวบ่งชี้แบบเดิมก็สามารถกระท าได้ กรณีหลักสูตรมีการปรับตัวบ่งชี้ใหม่ ให้
น าเสนอส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษารับทราบ ในการปรับปรุงหลักสูตร
ครั้งต่อไป 

 ในประเด็นตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงานตาม TQF ข้อ 8 อาจารย์ใหม่ (ถ้ามี) ทุกคน
ได้รับการปฐมนิเทศหรือค าแนะน าด้านการจัดการเรียนการสอน ค าว่า “อาจารย์
ใหม”่ ให้หมายถึง อาจารย์ประจ าหลักสูตรที่เพ่ิงย้ายเข้ามาอยู่ในหลักสูตรใหม่ แม้ว่า
จะเป็นอาจารย์เก่าที่มาจากหลักสูตร / ภาควิชาอ่ืนถือว่าเป็นอาจารย์ใหม่ 
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 ในประเด็นตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงานตาม TQF ข้อ 11 ระดับความพึงพอใจของ
นักศึกษาปีสุดท้าย/บัณฑิตใหม่ที่มีต่อคุณภาพหลักสูตร เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.5 จาก
คะแนนเต็ม 5.0 กรณีหลักสูตรใหม่ที่ยังไม่มีบัณฑิตไม่ต้องประเมินประเด็นนี้แต่หาก
เป็นหลักสูตรปรับปรุงต้องประเมินประเด็นนี้ด้วย 

องค์ประกอบท่ี 6 ส่ิงสนับสนุนการเรียนรู้ 
ตัวบ่งชี้ที่ 6.1 
สิ่งสนับสนุนการ
เรียนรู้ 

ให้หลักสูตรระบุสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ที่จ าเป็นส าหรับหลักสูตรให้ชัดเจน ไม่ต้อง
พิจารณาสิ่งสนับสนุนทั่วไป เช่น ห้องเรียน LCD เป็นต้น 

การประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะและระดับสถาบัน 
องค์ประกอบที่ 
1 การผลิต
บัณฑิต 

 

ตัวบ่งชี้ที่ 1.1 
ผลการบริหาร
จัดการหลักสูตร
โดยรวม 

ในการค านวณค่าคะแนน หากหลักสูตรใช้ระบบอ่ืนที่ไม่ใช่ของ สกอ. ไม่ต้องน ามา
ค านวณ ทั้งตัวตั้งตัวหาร 

 ทุกหลักสูตรที่มีการจัดการเรียนการสอน (แม้ว่าจะเป็นสูตรที่ขอปิดด าเนินการ
แล้วแต่ยั งมีนักศึกษาคงค้างอยู่ )  ให้น ามาค านวณด้วยทั้งตัวตั้ งและตัวหาร  
โดยเฉพาะตัวบ่งชี้ที่เก่ียวข้องเท่านั้น 

องค์ประกอบท่ี 2 การวิจัย 
ตัวบ่งชี้ที่ 2.1 
ระบบและกลไก
งานวิจัย งาน
สร้างสรรค์และ
นวัตกรรม 

ในการประเมินเกณฑ์ ข้อ 5 - 6 ถ้ามีระบบของสถาบันอุดมศึกษาแล้ว คณะก็ไม่ต้องท า
อีก แต่ควรเขียนว่าคณะท าอะไรบ้างเพ่ือให้เป็นไปตามระบบที่สถาบันอุดมศึกษา
ด าเนินการ 

ตัวบ่งชี้ที่ 2.2 
เงินสนับสนุน
งานวิจัย และ
งานสร้างสรรค ์

ในการคิดคะแนนระดับคณะ ให้คิดแยกกลุ่มสาขาก่อนแล้วน ามาค านวณเป็นคะแนน
เฉลี่ย 

 กรณีการคิดคะแนนระดับสถาบัน ให้รวมคะแนนของทุกคณะหารด้วยจ านวนคณะ 

องค์ประกอบท่ี 3 การบริการวิชาการ 
ตัวบ่งชี้ที่ 3.1 
การบริการ
วิชาการแก่
สังคม 

 ค าว่า “แผนการใช้ประโยชน์” แผนการใช้ประโยชน์อาจจะระบุไว้ในแผนหรือใน
โครงการก็ได้ แต่ขอให้ดูเจตนารมณ์ว่ามีการต่อยอดการด าเนินงานโดยมีการ 
บูรณาการกับงานอื่น ๆ และมีการวางแผนหรือมีแนวทางท่ีจะน าไปใช้ประโยชน์ 
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องค์ประกอบที่ 4 ด้านศิลปะและวัฒนธรรมและความเป็นไทย 
ตัวบ่งชี้ที่ 4 
ระบบและกลไก
ด้าน
ศิลปวัฒนธรรม
และความเป็น
ไทย 

 การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม หมายถึง ศิลปะและวัฒนธรรมของไทยและ
ท้องถิ่นไทย 

 การประเมินความส าเร็จตามตัวบ่งชี้ที่วัดความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผน ให้ดู
ตามเจตนารมณ์ของวัตถุประสงค์ของแผนเพ่ือให้เกิดการด าเนินกิจการด าเนิน
กิจกรรมให้มีความเหมาะสม 

 ชิ้นงานที่ได้รับรางวัลระดับชาติไม่ได้หมายความว่าเป็น “การสร้างมาตรฐานด้าน
ศิลปะและวัฒนธรรมซึ่งเป็นที่ยอมรับในระดับชาติ” 

องค์ประกอบที่ 5 การบริหารจัดการ 
ตัวบ่งชี้ที่ 5.1 
การบริหารของ
คณะ/สถาบัน
เพ่ือการก ากับ
ติดตาม ผลลัพธ์
ตามพันธกิจ
กลุ่มสถาบัน 
และเอกลักษณ์
ของคณะ/
สถาบัน 

 ค าว่า “การกระท าที่ขาดธรรมาภิบาล” อาจตรวจสอบจากข้อมูลเชิงประจักษ์  
ที่สะท้อนจากการฟ้องร้อง ร้องเรียน (ถ้ามี) ที่ได้ข้อสรุปหรือหลักฐานเชิงประจักษ์
แล้วว่าได้มีการกระท าเช่นนั้นจริง ไม่ใช่เป็นเพียงการรายงานประสิทธิภาพและความ
โปร่งใสในการบริหารงานของสถาบันอุดมศึกษาเท่านั้น 

 ค าว่า “การบริหารความเสี่ยง” เป็นการระมัดระวังสิ่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคต  
ให้พิจารณาจากภาพรวมของความเสี่ยง ไม่ต้องตรวจสอบความเสี่ยงทุกประเภท  
ซึ่งเจตนารมณ์ของเกณฑ์ข้อนี้คือ เพ่ือประเมินมาตรฐานการที่ได้ด าเนินการตาม
แผนการจัดการความเสี่ยงว่ามีผลอย่างไร ต่อระดับความเสี่ยงที่ได้ประเมินไว้แต่แรก 
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ภาคผนวก ค 

ความสัมพันธ์ของเกณฑ์คุณภาพ AUN – QA 

AUN – QA 
Criterion 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1 
1.1 
1.2 
1.3 

 
2..1 
2.2 

 
3.1 
3.2 

 
4.2 
4.3 

 
5.1 
5.3 

 
6.4 

   
10.1 
10.3 

 
11.5 

2 
1.1 
1.2 

2.1 
2.2 
2.3 

3.1 
3.2 
3.3 

 
4.2 

5.1 
5.2 
5.3 

 
6.4 

 
 

8.5 
  11.5 

3 
1.1 
1.2 

2.1 
2.2 
2.3 

3.1 
3.2 
3.3 

 
4.2 
4.3 

5.1 
5.2 
5.3 

 
6.4 

   
10.2 
10.3 

11.5 

4 
1.1 
1.2 

2..1 
2.2 

3.1 
3.2 

4.1 
4.2 
4.3 

 
5.1 

 

 
6.4 

 
 

8.5 

9.1 
9.2 
9.3 
9.4 

 
10.3 

 
11.5 

5 
1.1 
1.2 

 

 
2.1 
2.2 
2.3 

 
3.1 
3.2 

 
4.1 
4.2 

 

5.1 
5.2 
5.3 
5.4 
5.5 

 
 

6.4 
 

 
8.3 
8.4 
8.5 

 
 

10.3 
 

11.5 

6 
1.1 
1.2 
1.3 

 
2.3 

3.1 
3.2 
3.3 

4.1 
4.2 
4.3 

5.1 
5.2 
5.3 
5.4 

6.1 
6.2 
6.3 
6.4 
6.5 
6.6 
6.7 

 

 
8.3 
8.4 

 

9.1 
9.2 
9.3 
9.4 

10.1 
10.3 
10.4 
10.6 

 
11.4 
11.5 

7       

7.1 
7.2 
7.3 
7.4 
7.5 

 
8.5 

 

9.1 
9.2 
9.3 
9.4 
9.5 

 
10.1 
10.5 
10.6 

 
 

11.5 

8  2.3  
4.1 
4.2 
4.3 

5.2 
5.3 
5.4 
5.5 

 
6.4 

 
7.3 
7.4 

 

8.1 
8.2 
8.3 
8.4 
8.5 

9.1 
9.2 
9.3 
9.4 
9.5 

10.1 
10.3 
10.4 
10.5 
10.6 

 
11.4 
11.5 

9    

 
4.2 
4.3 

 

 
 
 

6.7 

7.1 
7.2 
7.3 
7.4 
7.5 

 

 
 

8.5 

9.1 
9.2 
9.3 
9.4 
9.5 

 
10.5 
10.6 

 
11.4 
11.6 



229 

 

AUN – QA 
Criterion 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

10 1.3  
3.1 
3.2 
3.3 

 
4.1 
4.2 
4.3 

5.1 
5.2 
5.3 
5.4 
5.5 

 
 

6.7 

 
 

7.3 

 
8.3 
8.4 
8.5 

9.1 
9.2 
9.3 
9.4 
9.5 

10.1 
10.3 
10.4 
10.5 
10.6 

 
 

11.5 

11 1.3 2.3 3.3 
4.2 
4.3 

5.2 
5.4 
5.5 

6.1 
6.2 
6.3 
6.4 
6.5 
6.6 
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ภาคผนวก ง 

 
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 

เรื่อง มาตรฐานการศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 
(ผ่านการเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ครั้งที่ 9/2562 เมื่อวันศุกร์ที่ 16 สิงหาคม พ.ศ. 2562) 

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

มาตรฐานที่ 1 ด้านผลลัพธ์ผู้เรียน 
1.1 บัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษาต้องมีความรู้ความสามารถในศาสตร์ที่ศึกษา สร้างสัมมาอาชีพ

เพ่ือความมั่นคงและคุณภาพชีวิตของตนเอง ครอบครัว และสังคม สะท้อนคุณภาพของหลักสูตร และ
ยึดมั่นในจรรยาบรรณวิชาชีพ ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ มีทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิต (ม = มืออาชีพ) 

1.2 ผู้เรียนเป็นผู้สร้างสรรค์นวัตกรรม มีทักษะในศตวรรษ ที่ 21 รู้เท่าทันความเปลี่ยนแปลง
ของสังคมมีคุณลักษณะความเป็นผู้ประกอบการ และมีความสามารถในการบูรณาการศาสตร์ต่าง  ๆ 
เพ่ือพัฒนาตนเองและสังคม (ท = ทันสมัย) 

1.3 ผู้เรียนเป็นพลเมืองที่เข้มแข็ง มีความกล้าหาญทางจริยธรรม ยึดมั่นในความถูกต้อง  
รู้คุณค่าและรักษ์ท้องถิ่น จิตอาสา มีทัศนคติที่ดีต่อบ้านเมือง และมีความจงรักภักดีต่อสถาบันหลักของ
ชาติ (ร = รักษ์ท้องถิ่น) 
 
มาตรฐานที่ 2 ด้านการวิจัยและนวัตกรรม  
 สถาบันมีผลงานการวิจัย/นวัตกรรม ที่สร้างองค์ความรู้ใหม่หรือประยุกต์ใช้องค์ความรู้เพ่ือ
สร้างสรรค์นวัตกรรมหรือสินทรัพย์ทางปัญญา ตามศักยภาพและอัตลักษณ์ของส่วนราชการภายใน
สถาบัน โดยเชื่อมโยงกับสภาพเศรษฐกิจสังคม ศิลปวัฒธรรม สิ่งแวดล้อมโดยการมีส่วนร่วมของ
อาจารย์ นักศึกษา ชุมชนหรือเครือข่ายทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ ในการพัฒนางานวิจัย / นวัตกรรม 
 
มาตรฐานที่ 3 ด้านการบริการวิชาการ  
 สถาบันให้บริการวิชาการที่เหมาะสม สอดคล้องกับบริบท ปัญหาความต้องการของท้องถิ่น 
ชุมชน และสังคม ตามระดับความเชี่ยวชาญและอัตลักษณ์ของสถาบัน โดยมีการบริหารจัดการด้วย
ความโปร่งใส ชัดเจน และตรวจสอบได้ สร้างเครือข่ายความร่วมมือทั้งภายในและภายนอก รวมทั้ง
บูรณาการกับพันธกิจอ่ืน ๆ เพ่ือให้ชุมชนน าไปใช้ประโยชน์ได้อย่างเป็นรูปธรรม เป็นผลกระทบ  
เชิงบวก สร้างคุณค่า สามารถน าไปประยุกต์ใช้เพ่ือพัฒนาผู้เรียน ครอบครัว ท้องถิ่น ชุมชน สังคม  
ให้เข้มแข็งอย่างยั่งยืน 
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มาตรฐานที่ 4 ด้านศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทย  
 สถาบันมีการด าเนินงานด้านศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทยตามศักยภาพและอัตลักษณ์
ของสถาบัน โดยบูรณาการกับการเรียนการสอน การวิจัย และการบริการวิชาการ ซึ่งจะน าไปสู่การสืบ
สานการสร้างองค์ความรู้ ความเข้าใจในศิลปวัฒนธรรม ทั้งระดับท้องถิ่น ระดับชาติ และนานาชาติ 
ผลลัพธ์ของการจัดการด้านศิลปวัฒนธรรม และความเป็นไทย จะท าให้เกิดความภาคภูมิใจในความ
เป็นท้องถิ่นและความเป็นไทย สร้างโอกาสและมูลค่าเพ่ิมให้กับผู้เรียน ครอบครัว ท้องถิ่น ชุมชนสังคม 
และประเทศชาติ 
 
มาตรฐานที่ 5 ด้านการบริหารจัดการ  

5.1 สถาบันมีหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ที่เน้นการพัฒนาผู้เรียนแบบบูรณาการเพ่ือให้มี
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ ตอบสนองยุทธศาสตร์ของชาติ ยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏ และ
ความต้องการที่หลากหลายของประเทศ ทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม โดยการมีส่วน
ร่วมของชุมชน สถานประกอบการทั้งภาครัฐและเอกชน 

5.2 สถาบันมีการบริหารงานตามพันธกิจและวิสัยทัศน์ของสถาบัน ตลอดจนการบริหาร
จัดการบุคลากรและทรัพยากรการเรียนรู้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล ค านึงถึงความหลากหลายและ
ความเป็นอิสระทางวิชาการ มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ยืดหยุ่น คล่องตัว โปร่งใส และตรวจสอบ
ได ้
 5.3 สถาบันมีระบบการประกันคุณภาพ มีการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินและพัฒนาการจัด
การศึกษาระดับหลักสูตร คณะ และสถาบันที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล มีการก ากับให้การจัด
การศึกษาและการด าเนินงานตามพันธกิจ เป็นไปตามกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษาอย่าง
ต่อเนื่อง สอดคล้องตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา กร อบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ และมาตรฐานอื่น ๆ ที่หน่วยงานต้นสังกัดก าหนด 

 
ประกาศ  ณ  วันที่  2  ตุลาคม  พ.ศ. 2562 

 

 
 
 

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์จินตนา  เวชมี) 
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 

 
 


