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มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ พ .ศ . 2563 โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือใชเปนแนวทางการวางแผน การดําเนินงาน
ตามแผน การตรวจประเมินและการปรับปรุงพัฒนา รวมท้ังการรวบรวมและจัดเก็บหลักฐาน เพ่ือใหการดําเนินงาน
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รายละเอียดตามองคประกอบและตัวบงชี้ตาง ๆ ท่ีไดกําหนดไวในคูมือการประกันคุณภาพการศึกษา
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เพชรบูรณมีคุณภาพตอไป 
 
 
 

งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา 
พฤศจิกายน  256 3 

 





  
 

คูมือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ พ.ศ. 2563   ค 

สารบัญ 
 หนา 
คํานํา ก 
สารบัญ ค 
  
บทท่ี 1   การประกันคุณภาพการศึกษา ระดับอุดมศึกษา 1 
 เหตุผลและความจําเปนของการประกันคุณภาพการศึกษา ระดับอุดมศึกษา 1 
 กฎหมายท่ีเก่ียวของกับการประกันคุณภาพการศึกษา 2 
 การประกันคุณภาพการศึกษา  7 
บทท่ี  2   การประกันคุณภาพการศึกษา ระดับอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏ 11 
 บริบทของมหาวิทยาลัยราชภัฏ 11 
 การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ของมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ .ศ . 2562 14 
 กระบวนการและวิธีการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 16 
 ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ 20 
บทท่ี  3   นิยามศัพท 23 
 นิยามศัพท 23 
บทท่ี  4   ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน  ระดับหลักสูตร 35 
 เกณฑการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ตามรูปแบบของสํานักงาน

คณะกรรมการการอุดมศึกษา สกอ .(  พ .ศ . 2557 
35 

 เกณฑการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ตามรูปแบบของ AUN  – QA 75 
บทท่ี  5   ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน  ระดับคณะ 93 
บทท่ี  6   ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน  ระดับสถาบัน 121 

บทท่ี  7   แนวทางการวิเคราะหและสรุปผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 151 
บรรณานุกรม 161 

ภาคผนวก 165 

คณะผูจัดทํา   
 
 





 

 

บทที่ 1 
การประกันคุณภาพการศึกษา ระดับอุดมศึกษา 

 
1. เหตุผลและความจําเปนของการประกันคุณภาพการศึกษา ระดับอุดมศึกษา 
 1.1  ความจําเปนของการประกันคุณภาพการศึกษา 
   ภารกิจหลักท่ีมหาวิทยาลัยจะตองปฏิบัติ มี 4 ประการ คือ การผลิตบัณฑิต การวิจัย การใหบริการทาง
วิชาการแกสังคม และการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม การดําเนินการตามภารกิจ ท้ัง 4 ประการดังกลาว   
มีความสําคัญอยางยิ่งตอการพัฒนาประเทศ ท้ังระยะสั้นและระยะยาว ปจจุบันมีปจจัยภายในและภายนอก 
หลายประการท่ีทําใหการประกันคุณภาพการศึกษาในระดับอุดมศึกษาเปนสิ่งจําเปนท่ีจะตองเรงดําเนินการ 
ปจจัยดังกลาว คือ 
    1) คุณภาพของมหาวิทยาลัยและบัณฑิตภายในประเทศท่ีมีแนวโนมแตกตางกันมากข้ึน ซ่ึงจะ 
กอใหเกิดผลเสียแกสังคมโดยรวมของประเทศในระยะยาว 
    2) ความทาทายของโลกาภิวัตนตอการอุดมศึกษา ท้ังในประเด็นการบริการศึกษาขามพรมแดนและ 
การเคลื่อนยายนักศึกษาและบัณฑิต การประกอบอาชีพของบัณฑิตในอนาคต อันเปนผลจากการรวมตัวของ 
ประเทศในภูมิภาคอาเซียน ซ่ึงท้ังสองประเด็นตองการการรับประกันของคุณภาพการศึกษา 
    3) มหาวิทยาลัยมีความจําเปนท่ีจะตองสรางความม่ันใจแกสังคมวาสามารถพัฒนาองคความรูและ 
ผลิตบัณฑิต ตอบสนองตอยุทธศาสตรการพัฒนาประเทศใหมากข้ึน ไมวาจะเปนการสรางขีดความสามารถใน 
การแขงขันระดับสากล การพัฒนาภาคการผลิตจริงท้ังอุตสาหกรรมและบริการ การพัฒนาอาชีพ คุณภาพชีวิต 
ความเปนอยูระดับทองถ่ินและชุมชน 
    4) มหาวิทยาลัยจะตองใหขอมูลสาธารณะ (Public Information) ท่ีเปนประโยชนตอผูมีสวนได 
สวนเสีย ท้ังนักศึกษา ผูจางงาน ผูปกครอง รัฐบาล และประชาชนท่ัวไป 
    5) สังคมตองการระบบอุดมศึกษาท่ีเปดโอกาสใหผูมีสวนไดสวนเสียมีสวนรวม (Participation)          
มีความโปรงใส (Transparency) และมีความรับผิดชอบซึ่งตรวจสอบได (Accountability) ตามหลัก
ธรรมาภิบาล 
    6) พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 แกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2545 กําหนดให 
มหาวิทยาลัยทุกแหงจัดใหมีระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน รวมถึงใหมีสํานักงานรับรองมาตรฐาน 
และประเมินคุณภาพการศึกษา ทําหนาท่ีประเมินคุณภาพภายนอก โดยการประเมินผลการจัดการศึกษาของ 
สถานศึกษา 
    7) กระทรวงศึกษาธิการ ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา 
แหงชาติ เม่ือวันท่ี 2 กรกฎาคม 2552 และคณะกรรมการการอุดมศึกษาไดประกาศ แนวทางการปฏิบัติตาม 
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ เม่ือวันท่ี 16 กรกฎาคม 2552 เพ่ือใหการจัดการศึกษา 
ระดับอุดมศึกษา เปนไปตามมาตรฐานการอุดมศึกษาและเพ่ือการประกันคุณภาพของบัณฑิตในแตละระดับ 
คุณวุฒิและสาขาวิชา 
    8) กระทรวงศึกษาธิการ ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา เม่ือวันท่ี 
24 กุมภาพันธ 2554 เพ่ือเปนกลไกสงเสริมและกํากับใหสถาบันอุดมศึกษาจัดการศึกษาใหมีมาตรฐานตาม 
ประเภทหรือกลุมสถาบันอุดมศึกษา 4 กลุม 
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    9) กระทรวงศึกษาธิการ ประกาศเกณฑมาตรฐานหลักสูตร พ.ศ. 2558 ระดับปริญญาตรี ระดับ 
บัณฑิตศึกษา และแนวทางการบริหารเกณฑเพ่ือใหสอดคลองกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา 
แหงชาติ ตลาดแรงงาน และความกาวหนาของศาสตรและเทคโนโลยี รวมท้ังบริบททางสังคมท่ีเปลี่ยนไป 
    10 กระทรวงศึกษาธิการ ประกาศกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561 เม่ือ
วันท่ี 20 กุมภาพันธ 2561 เพ่ือใหสถานศึกษาแตละแหงสามารถจัดระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
สถานศึกษา โดยกําหนดมาตรฐานการศึกษาของมหาวิทยาลัยใหเปนไปตามกรอบมาตรฐานการศึกษา แตละ 
ระดับและประกาศกระทรวงศึกษาธิการกําหนด 
    11 กระทรวงศึกษาธิการ ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานการอุดมศึกษา พ.ศ. 2561
เม่ือวันท่ี 20 กรกฎาคม 2561 โดยใหยกเลิก ประกาศกฎกระทรวงศึกษาธิการฉบับเดิม ลงวันท่ี 7 สิงหาคม 
2549 เพ่ือเปนกลไกกํากับมาตรฐานระดับกระทรวง ระดับคณะกรรมการการอุดมศึกษา และระดับหนวยงาน
โดยทุกหนวยงานระดับอุดมศึกษาจะไดใชเปนกรอบการดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา  
 
 1.2 วัตถุประสงคของการพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา 
   มหาวิทยาลัยราชภัฏรวมกับตนสังกัดจําเปนตองพัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษา 
โดยมีวัตถุประสงค ดังนี้ 
    1) เพ่ือใหมหาวิทยาลัยราชภัฏไดมีการพัฒนามุงสูวิสัยทัศนและยกระดับขีดความสามารถในการ
แขงขัน โดยระบบดังกลาวจะตองเปนไปตามเจตนารมณของ พรบ. การศึกษาแหงชาติ และเปนไปตามกรอบ
แผนอุดมศึกษาระยะยาว มาตรฐานระดับชาติและนานาชาติ 
    2) เพ่ือตรวจสอบและประเมินผลการดําเนินงานตั้งแตระดับคณะหรือหนวยงานเทียบเทาและ 
ระดับสถาบันในภาพรวมตามระบบคุณภาพและกลไกท่ีมหาวิทยาลัยราชภัฏนั้นๆ กําหนดข้ึน โดยวิเคราะห 
เปรียบเทียบผลการดําเนินงานตามตัวบงชี้ในองคประกอบคุณภาพตางๆ วาเปนไปตามเกณฑ และไดมาตรฐาน
    3) เพ่ือใหคณะหรือหนวยงานเทียบเทา และมหาวิทยาลัยราชภัฏทราบสถานภาพของตนเอง อันจะ 
นําไปสูการกําหนดแนวทางในการพัฒนาคุณภาพไปสูเปาหมาย (Targets) และเปาประสงค (Goals) ท่ีตั้งไว 
ตามจุดเนนของตนเอง 
    4) เพ่ือใหไดขอมูลท่ีสะทอนจุดแข็ง จุดท่ีควรพัฒนา ตลอดจนขอเสนอแนะในการพัฒนาการดําเนินงาน 
เพ่ือนําไปปรับปรุงผลการดําเนินการในแตละระดับอยางตอเนื่อง เพ่ือยกระดับขีดความสามารถ ของมหาวิทยาลัย
ราชภัฏ 
    5) เพ่ือใหขอมูลสาธารณะท่ีเปนประโยชนตอผูมีสวนไดสวนเสีย ทําใหม่ันใจวามหาวิทยาลัยสามารถ 
สรางผลผลิตทางการศึกษาท่ีมีคุณภาพและไดมาตรฐานตามท่ีกําหนด 
    6) เพื่อใหหนวยงานตนสังกัดของมหาวิทยาลัยราชภัฏ และหนวยงานที่เกี่ยวของ มีขอมูลพื้นฐาน
ท่ีจําเปนสําหรับการสงเสริมสนับสนุนการจัดการอุดมศึกษาในแนวทางท่ีเหมาะสม 
 
2. กฎหมายท่ีเกี่ยวของกับการประกันคุณภาพการศึกษา 
 2.1  พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 แกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2545 ท่ีเกี่ยวของ 
กับการประกันคุณภาพการศึกษา ระดับอุดมศึกษา 
   พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 แกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2545 ไดกําหนด 
จุดมุงหมายและหลักการของการจัดการศึกษาท่ีมุงเนนคุณภาพและมาตรฐาน โดยกําหนดรายละเอียดไวใน 
หมวด 6 มาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษา ซ่ึงประกอบดวย “ระบบการประกันคุณภาพภายใน” 
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และ “ระบบการประเมินคุณภาพภายนอก” เพ่ือใชเปนกลไกในการผดุงรักษาคุณภาพและมาตรฐานของ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏ 
   การประกันคุณภาพภายใน เปนการสรางระบบและกลไกในการพัฒนา ติดตามตรวจสอบและประเมิน
การดําเนินงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏใหเปนไปตามนโยบาย เปาหมายและระดับคุณภาพตามมาตรฐานท่ี 
กําหนดโดยมหาวิทยาลัยราชภัฏและหรือหนวยงานตนสังกัด  โดยหนวยงานตนสังกัดและมหาวิทยาลัยราชภัฏ
กําหนดใหมีระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน  และใหถือวาการประกันคุณภาพภายในเปนสวนหนึ่ง
ของกระบวนการบริหารการศึกษาท่ีตองดําเนินการอยางตอเนื่อง มีการจัดทํารายงานประจําป ท่ีเปนรายงาน
ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในเสนอตอสภามหาวิทยาลัย หนวยงานตนสังกัด และหนวยงานท่ีเก่ียวของเพ่ือ
พิจารณาและเปดเผยตอสาธารณชนเพ่ือนําไปสูการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาและเพ่ือรองรับการ
ประกันคุณภาพภายนอก 
 การประกันคุณภาพภายนอก เปนการประเมินคุณภาพการจัดการศึกษาเพ่ือใหมีการติดตาม และ

ตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏ โดยคํานึงถึงความมุงหมาย หลักการ และ

แนวการจัดการศึกษาในแตละระดับ 

 2.2 พระราชบัญญัติการอุดมศึกษา พ.ศ. 2562 
  พระราชบัญญัติการอุดมศึกษา พ.ศ. 2562 มาตรา 64 กําหนดให การประเมินคุณภาพภายนอก  อาจ
ประเมินโดยหนวยงานตางประเทศท่ีไดรับการยอมรับอยางกวางขวาง หรืออาจประเมินโดยหนวยงาน ของรัฐ 
หนวยงานภาคเอกชน หรือหนวยงานในตางประเทศท่ีคณะกรรมการมาตรฐานการอุดมศึกษาประกาศ กําหนด
ก็ได 
  มหาวิทยาลัยราชภัฏอาจเสนอใหคณะกรรมการมาตรฐานการอุดมศึกษา ใหความเห็นชอบให 
หนวยงานอ่ืนนอกจากท่ีกําหนดไวตามวรรคหนึ่งทําหนาท่ีประเมินคุณภาพภายนอกก็ได 
 
 2.3 กฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561 
  ตามกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561 ลงวันท่ี 20 กุมภาพันธ พ.ศ. 2561 ระบุวา 
“การประกันคุณภาพการศึกษา” หมายความวา การประเมินผลและการติดตามตรวจสอบคุณภาพ มาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษาแตละระดับและประเภทการศึกษา โดยมีกลไกในการควบคุมตรวจสอบ ระบบการ
บริหารคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาจัดข้ึนเพ่ือใหเกิดการพัฒนาและสรางความเชื่อม่ันใหแกผูมีสวน
เก่ียวของและสาธารณชนวาสถานศึกษานั้นสามารถจัดการศึกษาไดอยางมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา 
และบรรลุเปาประสงคของหนวยงานตนสังกัดหรือหนวยงานท่ีกํากับดูแล รวมถึงใหสถานศึกษา แตละแหงจัด
ใหมีระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา โดยการกําหนดมาตรฐานการศึกษา ของสถานศึกษา
ใหเปนไปตามมาตรฐานการศึกษาแตละระดับและประเภทการศึกษาท่ีรัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ
ประกาศกําหนด พรอมท้ังจัดทําแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาท่ีมุง คุณภาพตามมาตรฐาน
การศึกษาและดําเนินภารตามแผนท่ีกําหนดไว จัดใหมีการประเมินผลและตรวจสอบ คุณภาพการศึกษาภายใน
สถานศึกษา ติดตามผลการดําเนินการเพ่ือพัฒนาสถานศึกษาใหมีคุณภาพตาม มาตรฐานการศึกษา และจัดสง
รายงานการประเมินตนเองใหแกหนวยงานตนสังกัดหรือหนวยงานท่ีกํากับดูแล สถานศึกษาเปนประจําทุกป
และใหหนวยงานตนสังกัดหรือหนวยงานท่ีกํากับดูแลสถานศึกษาจัดสงรายงาน ดังกลาวพรอมกับประเด็นตางๆ 
ท่ีตองการใหมีการประเมินผลและการติดตามตรวจสอบ ซ่ึงรวบรวมไดจากหนวยงานท่ีเก่ียวของหรือจากผูมี
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สวนไดสวนเสียกับสถานศึกษาแหงนั้น ใหแกสํานักงานเพ่ือใชเปนขอมูลและ แนวทางในการปรับปรุงและ
พัฒนาคุณภาพการศึกษาตอไป 
 
 2.4 ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานการศึกษาของชาติ พ.ศ. 2561 
  มาตรฐานการศึกษาของชาติ มีจุดมุงหมายเพ่ือใหมหาวิทยาลัยทุกแหงยึดเปนแนวทางสําหรับการพัฒนา
ผูเรียนไปสูผลลัพธท่ีพึงประสงคของการศึกษา และใหหนวยงานตนสังกัดใชเปนเปาหมายในการจัด การศึกษา 
โดยการกําหนดผลลัพธท่ีพึงประสงคของผูเรียนท่ีเหมาะสมตามชวงวัยในแตละระดับและประเภทการศึกษา 
และใชเปนเปาหมายในการสนับสนุนมหาวิทยาลัยใหสามารภดําเนินการตางๆ ไดอยางสะดวก เพ่ือใหเกิด
ผลลัพธดังกลาว นอกจากนี้ ยังมีจุดหมายเพ่ือใหทุกหนวยงานท่ีเก่ียวของในการจัดการศึกษาใชเปนแนวทางใน
การสงเสริม การกํากับดูแล การตรวจสอบ การประเมินผล และการประกันคุณภาพการศึกษา 
 เปาหมายสําคัญของมาตรฐานการศึกษาของชาติในรูปแบบของผลลัพธท่ีพึงประสงคของการศึกษา คือ การให
อิสระมหาวิทยาลัย ในการจัดการศึกษาใหสอดคลองกับบริบทของมหาวิทยาลัยและตามความถนัดของ ผูเรียน 
ท่ีสอดรับกับกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561 ซ่ึงกําหนดวา สถานศึกษาเปนผูจัด ใหมี
ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน (การประเมินตนเอง โดยการกําหนดมาตรฐานการศึกษาของ 
มหาวิทยาลัยใหเปนไปตามมาตรฐานการศึกษาของแตละระดับและประเภทการศึกษา พรอมท้ังจัดทํา 
แผนพัฒนามหาวิทยาลัยเพ่ือนําไปสูกรอบผลลัพธท่ีพึงประสงค ตามบริบทระดับและประเภทการศึกษาของ 
มหาวิทยาลัย และใหสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องคการมหาชน ทําหนาท่ี 
ประเมินภายนอกตามรายงานผลการประเมินตนเองของมหาวิทยาลัยและประเด็นอื่นๆ ผานหนวยงาน
ตนสังกัด โดยมุงหมายใหเปนการประเมินเพ่ือพัฒนา 

การจัดการศึกษาของชาติจะตองทําใหเกิดผลลัพธท่ีพึงประสงคซ่ึงเปนคุณลักษณะของผูเรียนอันเปนผล 
ที่เกิดจากการจัดการศึกษาตั้งแตระดับการศึกษาปฐมวัย การศึกษาขั้นพื้นฐาน การอาชีวศึกษา จนถึง
การอุดมศึกษา ท้ังนี้มหาวิทยาลัยมีอิสระในการกําหนดแนวคิด ปรัชญา และวิสัยทัศนของการจัดการศึกษาให 
เปนอัตลักษณและสอดคลองกับบริบทของมหาวิทยาลัยและตามความถนัดของผูเรียน หนวยงานตนสังกัดและ 
หนวยงานท่ีเก่ียวของ ตองมีการสนับสนุน กํากับ ติดตาม ประเมินและพัฒนาคุณภาพของการจัดการศึกษา 
โดยมุงเนนความรับผิดชอบท่ีตรวจสอบได (Accountability) มีระบบการบริหารจัดการท้ังดานผูบริหาร ครู 
คณาจารยและบุคลากร หลักสูตรการเรียนการสอน สื่อ เทคโนโลยีดิจิทัล ทรัพยากร สิ่งสนับสนุนการศึกษา 
และการประเมิน ตลอดจนระบบและกลไกการพัฒนาคุณภาพอยางตอเนื่องท่ีทําใหเกิดผลลัพธท่ีพึงประสงค   
ท่ีเหมาะสมตามแตละระดับและประเภทการศึกษา และผลลัพธสะสมท่ีครอบคลุมระดับและประเภทการศึกษา 
ท่ีตอเนื่องกัน นอกจากนี้สถาบันผลิตและพัฒนาครูในฐานะกลไกสําคัญในการพัฒนาครูประจําการใหมี 
สมรรถนะทางวิชาชีพท่ีสอดคลองกับการจัดการเรียนรูยุคใหม เพ่ือผลลัพธท่ีพึงประสงคของการศึกษา 

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

 
 1.  ผูเรียนรู 
  เปนผูมีความเพียร ใฝเรียนรู และมีทักษะการเรียนรูตลอดชีวิตเพ่ือกาวทันโลกยุคดิจิทัลและโลก    
ในอนาคต และมีสมรรถนะ (Competency) ท่ีเกิดจากความรู ความรอบรูดานตางๆ มีสุนทรียะ รักษและ 
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ประยุกตใชภูมิปญญาไทย มีทักษะชีวิต เพ่ือสรางงานหรือสัมมาอาชีพ บนพ้ืนฐานของความพอเพียง ความม่ันคง
ในชีวิต และคุณภาพชีวิตท่ีดี ตอตนเอง ครอบครัว และสังคม 
 2.  ผูรวมสรางสรรคนวัตกรรม 
  เปนผูมีทักษะทางปญญา ทักษะในศตวรรษท่ี 21 ความฉลาดดิจิทัล (Digital Intelligence) ทักษะ
การคิดสรางสรรค ทักษะขามวัฒนธรรม สมรรถนะการบูรณาการขามศาสตร และมีคุณลักษณะของความเปน
ผูประกอบการ เพ่ือรวมสรางสรรคและพัฒนานวัตกรรมทางเทคโนโลยีหรือสังคม เพ่ิมโอกาสและ มูลคาใหกับ
ตนเอง และสังคม 
 3. พลเมืองท่ีเขมแข็ง 
   เปนผูมีความรักชาติ รักทองถ่ิน รูถูกผิด มีจิตสํานึกเปนพลเมืองไทยและพลโลก มีจิตอาสามีอุดมการณ
และมีสวนรวมในการพัฒนาซาติ บนหลักการประชาธิปไตย ความยุติธรรม ความเทาเทียม เสมอภาค 
เพ่ือการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมท่ียั่งยืน และการอยูรวมกันในสังคมไทยและ ประชาคมโลก
อยางสันติ 
 
 2.5 ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานการอุดมศึกษา พ.ศ. 2561 
   ประกาศกฎกระทรวง เรื่อง มาตรฐานการอุดมศึกษา พ.ศ. 2561 ลงวันท่ี 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 
ประกอบดวย มาตรฐาน 5 ดาน ดังนี้ 
    1)  มาตรฐานท่ี 1 ดานผลลัพธผูเรียน 
     1.1) เปนบุคคลท่ีมีความรูความสามารถ และความรอบรูดานตางๆ ในการสรางสัมมาอาชีพ 
ความม่ันคงและคุณภาพชีวิตของตนเอง ครอบครัว ชุมชน และสังคม มีทักษะการเรียนรูตลอดชีวิต โดยเปนผูมี 
คุณธรรม ความเพียร มุงม่ัน มานะ บากบัน และยึดม่ันในจรรยาบรรณวิชาชีพ 
     1.2) เปนผูรวมสรางสรรคนวัตกรรม มีทักษะศตวรรษท่ี 21 มีความสามารถในการบูรณาการ 
ศาสตรตางๆ เพ่ือพัฒนาหรือแกไขปญหาสังคม มีคุณลักษณะความเปนผูประกอบการรูเทาทันการเปลี่ยนแปลง 
ของสังคมและของโลก สามารถสรางโอกาสและเพ่ิมมูลคาใหกับตนเอง ชุมชน สังคม และประเทศ 
     1.3) เปนพลเมืองท่ีเขมแข็ง มีความกลาหาญทางจริยธรรม ยึดม่ันในความถูกตองรูคุณคา 
และรักษความเปนไทย รวมมือรวมพลังเพ่ือสรางสรรคการพัฒนาและเสริมสรางสันติสุขอยางยั่งยืนท้ังในระดับ 
ครอบครัว ชุมชน สังคม และประชาคมโลก 
    2)  มาตรฐานท่ี 2 ดานการวิจัยและนวัตกรรม 
     มหาวิทยาลัยมีผลงานวิจัยท่ีเปนการสรางและประยุกตใชองคความรูใหม สรางสรรค 
นวัตกรรมหรือทรัพยสินทางปญญาท่ีเชื่อมโยงกับสภาพเศรษฐกิจ สังคม ศิลปวัฒนธรรมหรือสิ่งแวดลอม     
ตามศักยภาพและอัตลักษณของประเภทสถาบัน มีเครือขายความรวมมือระหวางสถาบันอุดมศึกษา องคกร 
ภาครัฐและเอกชนท้ังในและตางประเทศ ผลงานวิจัยและนวัตกรรมตอบสนองยุทธศาสตรชาติ ความตองการ 
จําเปนของสังคม ชุมชน ภาครฐัและเอกชน และประเทศ ผลลัพธของการวิจัยและนวัตกรรมมีผลกระทบสูงตอ 
การพัฒนาผูเรียน การสรางคุณภาพชีวิต หรือการสรางโอกาสมูลคาเพ่ิม และขีดความสามารถของประเทศใน 
การแขงขันระดับนานาชาติ 
    3)  มาตรฐานท่ี 3 ดานการบริการวิชาการ 
     มหาวิทยาลัยใหบริการวิชาการเหมาะสม สอดคลองกับบริบทและตอบสนองความตองการ 
ของทองถ่ิน ชุมชน และสังคม ตามระดับความเชี่ยวชาญและอัตลักษณของประเภทสถาบัน โดยมีการบริหาร 
จัดการท่ีประสานความรวมมือระหวางมหาวิทยาลัย ภาครัฐและภาคเอกชน ท้ังในและตางประเทศ            
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และมีความโปรงใส ชัดเจน และตรวจสอบได ผลลัพธของการบริการวิชาการนําไปสูการเสริมสรางความ
เขมแข็งและ ความยั่งยืนของผูเรียน ครอบครัว ชุมชน สังคม และประเทศชาติ 
    4)  มาตรฐานท่ี 4 ดานศิลปวัฒนธรรมและความเปนไทย 
     มหาวิทยาลัยมีการจัดการเรียนรู การวิจัย หรือการบริการวิชาการ ซ่ึงนําไปสูการสืบสาน  
การสรางความรู ความเขาใจในศิลปวัฒนธรรม การปรับและประยุกตใชศิลปวัฒนธรรมท้ังของไทย และ 
ตางประเทศอยางเหมาะสม ตามศักยภาพและอัตลักษณของประเภทสถาบัน ผลลัพธของการจัดการ    
ดานศิลปวัฒนธรรมทําใหเกิดความภาคภูมิใจในความเปนไทย หรือการสรางโอกาสและมูลคาเพ่ิม ชุมชน สังคม 
และประเทศชาติ 
 5)  มาตรฐานท่ี 5 ดานการบริหารจัดการ  
  5.1) มหาวิทยาลัยมีหลักสูตรและการจัดการเรียนรูท่ีเนนการพัฒนาผูเรียนแบบบูรณาการ 
เพ่ือใหมีคุณลักษณะอันพึงประสงค ตอบสนองยุทธศาสตรชาติและความตองการท่ีหลากหลายของประเทศ  ท้ัง
ในดานเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดลอม โดยการมีสวนรวมของชุมชน สังคม สถานประกอบการท้ังภาครัฐ และ
ภาคเอกชน 
  5.2) มหาวิทยาลัยมีการบริหารงานตามพันธกิจและวิสัยทัศนของมหาวิทยาลัย ตลอดจนมี
การบริหารจัดการบุคลากรและทรัพยากรการเรียนรูเปนไปตามหลักธรรมาภิบาล คํานึงถึงความหลากหลาย
และความเปนอิสระทางวิชาการ มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ยืดหยุน คลองตัว โปรงใสและตรวจสอบได 
  5.3) มหาวิทยาลัยมีระบบประกันคุณภาพ มีการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินและพัฒนาการ 
จัดการศึกษาระดับหลักสูตร ระดับคณะ และระดับสถาบันท่ีมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล มีการกํากับให 
การจัดการศึกษาและการดําเนินงานตามพันธกิจเปนไปตามกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษาอยาง 
ตอเนื่อง สอดคลองตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา 
แหงชาติ และมาตรฐานอ่ืนๆ ท่ีกระทรวงศึกษาธิการกําหนด 
 
 2.6 กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ป ฉบับท่ี 2 (พ.ศ. 2551 - 2565) 
  กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ป ฉบับท่ี 2 (พ.ศ. 2551 - 2565) ไดกําหนดแนวทางการพัฒนา 
และแกไขปญหาอุดมศึกษาท่ีไรทิศทาง ซาซอน ขาดคุณภาพ และขาดประสิทธิภาพ โดยใชกลไกการประเมิน 
คุณภาพและมาตรฐานการศึกษาเปนกลไกหลักในการดําเนินการ กลาวคือ ใหมีการสรางกลไกการประเมิน 
คุณภาพสถาบันอุดมศึกษาตามพันธกิจของสถาบันในแตละกลุม ซ่ึงมีพ้ืนท่ีบริการและจุดเนนระดับการศึกษาท่ี 
ตางกัน รวมท้ังมีพันธกิจและบทบาทในการพัฒนาสังคมและเศรษฐกิจของประเทศตางกัน ตามความ 
หลากหลาย ท้ังการพัฒนาฐานราก สังคม เศรษฐกิจ รวมถึงการกระจายอํานาจในระดับทองถ่ิน การขับเคลื่อน 
ภาคการผลิตในชนบท ทองถ่ินและระดับประเทศ จนถึงการแขงขันในโลกาภิวัตน ซ่ึงระบบอุดมศึกษา แตละ
กลุมเหลานี้จะนําไปสูการเปลี่ยนแปลงอุดมศึกษา และสงผลกระทบท่ีเปนประโยชนตอประเทศอยางมี 
นัยสําคัญ อาทิ สามารถสรางความเปนเลิศไดตามพันธกิจของตัวเอง สามารถตอบสนองตอยุทธศาสตร        
การพัฒนาประเทศดีข้ึน สงผลเชิงบวกตอการผลิต พัฒนาและการทํางานของอาจารย สามารถปรับจํานวนของ
บัณฑิตในสาขาท่ีเปนความตองการของสังคม ลดการวางงาน โดยท่ีสถาบันอุดมศึกษาในกลุมเหลานี้มีกลไก 
รวมกันในการประกันคุณภาพ เพ่ือใหนักศึกษาสามารถตอยอด ถายโอนแลกเปลี่ยนกันไดระหวางกลุมและใน 
ระยะยาวการประกันคุณภาพควรนําไปสูระบบรับรองวิทยฐานะ (Accreditation) ท่ีนักศึกษาและสาธารณะให 
ความเชื่อถือ เปนฐานและเง่ือนไขในการจัดสรรงบประมาณของรัฐ และการสนับสนุนจากภาคเอกชน รวมท้ัง 
การโอนยายหนวยกิต 
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3. การประกันคุณภาพการศึกษา 
 กอนประกาศพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 ทบวงมหาวิทยาลัยไดตระหนักถึงความสําคัญ 
ของการประกันคุณภาพการศึกษาและไดจัดทําประกาศทบวงมหาวิทยาลัยเรื่องนโยบายและแนวปฏิบัติ 
ในการประกันคุณภาพการศึกษา ระดับอุดมศึกษา มาตั้งแตป พ.ศ. 2539 เพ่ือเปนแนวทางในการประกัน    
คุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏตามหลักการสําคัญ 3 ประการ คือ การใหเสรีภาพทางวิชาการ
(Academic Freedom) ความมีอิสระในการดําเนินการ (Institutional Autonomy) และความพรอมท่ีจะรับ 
การตรวจสอบคุณภาพจากภายนอกตามหลักการของความรับผิดชอบท่ีตรวจสอบได (Accountability) ตอมา
พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 และ (ฉบับที่ 3)  
พ.ศ. 2553 ไดระบุใหหนวยงานตนสังกัดและสถานศึกษาจัดใหมีระบบประกันคุณภาพภายใน ประกอบกับ 
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 และกฎกระทรวงแบงสวนราชการ
กําหนดใหหนวยงานตนสังกัดมีหนาท่ีพิจารณาเสนอนโยบาย แผนพัฒนา และมาตรฐานการอุดมศึกษาท่ี 
สอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติและแผนการศึกษาแหงชาติสนับสนุนทรัพยากร ติดตาม 
ตรวจสอบ และประเมินผลการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา โดยคํานึงถึงความเปนอิสระและความเปนเลิศ 
ทางวิชาการของสถานศึกษาระดับปริญญา ตามกฎหมายวาดวยการจัดตั้งสถานศึกษาแตละแหงและกฎหมายท่ี 
เก่ียวของ หนวยงานตนสังกัดจึงมีหนาท่ีรวมกับสถานศึกษาในการจัดใหมีระบบการประกันคุณภาพการศึกษา 
ภายใน โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
 
 3.1 แนวทางการพัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน  
  3.1.1 ระบบการประกันคุณภาพการศึกษา 
   ตามกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา ขอ 3 กําหนดใหสถานศึกษาแตละแหง   
จัดใหมีระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา โดยการกําหนดมาตรฐานการศึกษาของ 
สถานศึกษาใหเปน ไปตามมาตรฐานการศึกษาแตละระดับและประเภทการศึกษา ที่ร ัฐมนตรี        
วาการกระทรวงศึกษาธิการประกาศกําหนด พรอมท้ังจัดทําแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาท่ีมุง 
คุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาและดําเนินการตามแผนท่ีกําหนดไวจัดใหมีการประเมินผลและตรวจสอบ 
คุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ติดตามผลการดําเนินการเพ่ือพัฒนาสถานศึกษาใหมีคุณภาพตาม 
มาตรฐานการศึกษา และจัดสงรายงานผลการประเมินตนเองใหแกหนวยงานตนสังกัดหรือหนวยงานท่ีกํากับ 
ดูแลสถานศึกษาเปนประจําทุกป 
   เพ่ือใหการดําเนินการประกันคุณภาพการศึกษาดังกลาวเปนไปอยางมีประสิทธิภาพให 
หนวยงานตนสังกัดหรือหนวยงานท่ีกํากับดูแลสถานศึกษา มีหนาท่ีในการใหคําปรึกษา ชวยเหลือ และแนะนํา 
สถานศึกษา เพ่ือใหการประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาพัฒนาอยางตอเนื่อง ดังนั้นระบบการประกัน 
คุณภาพการศึกษาภายในระดับอุดมศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏ จึงประกอบดวย การประกันคุณภาพระดับ 
หลักสูตร ระดับคณะ และระดับสถาบัน 
   ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร มีการดําเนินการตั้งแตการควบคุม
คุณภาพ การติดตามตรวจสอบคุณภาพ และการพัฒนาคุณภาพ การพัฒนาตัวบงชี้และเกณฑ การประเมิน
คุณภาพการศึกษา จะมุงไปท่ีระบบการประกันคุณภาพการศึกษามากกวาการประเมินคุณภาพ เพ่ือใหสามารถ
สงเสริมสนับสนุน กํากับติดตามการดําเนินงานใหเปนไปตามท่ีกําหนด สะทอนการจัดการศึกษาอยางมีคุณภาพ 
   ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ และระดับสถาบัน เปนการดําเนินการ
ประกันคุณภาพการศึกษาภายในท่ีคณะและมหาวิทยาลัยพัฒนาระบบประกันคุณภาพ โดยยึด หลักเสรีภาพ
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ทางวิชาการและความมีอิสระในการดําเนินการของมหาวิทยาลัยราชภัฏ ซ่ึงจะประเมินตามระบบ ประกัน
คุณภาพการศึกษาภายในท่ีตองการใหคณะและมหาวิทยาลัยพัฒนาตามศักยภาพและประเภทของกลุมสถาบัน 
ซ่ึงเปนการประเมินความเขมแข็งทางวิชาการ 
 
  3.1.2 มาตรฐาน ตัวบงช้ี และเกณฑการประเมินคุณภาพ 
    มาตรฐานท่ีเปนกรอบสําคัญในการดําเนินงานของมหาวิทยาลัย คือ มาตรฐานการอุดมศึกษา 
ในขณะเดียวกันมหาวิทยาลัยราชภัฏตองดําเนินการใหเปนไปตามมาตรฐานและหลักเกณฑอ่ืน ๆ  ท่ีเก่ียวของ
อีกมากมาย เชน เกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศีกษาแหงชาติ 
มาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา มาตรฐานเพ่ือการประเมินคุณภาพภายนอก หรือกรอบการปฏิบัติราชการตามมิติ
ดานตางๆ 
    กําหนดตัวบงชี้เปน 2 ประเภท คือ ตัวบงชี้เชิงคุณภาพและตัวบงชี้เชิงปริมาณ ดังนี้ 
    1) ตัวบงชี้เชิงคุณภาพจะระบุเกณฑมาตรฐานเปนขอๆ กําหนดเกณฑการประเมินตัวบงชี้เปน  
5 ระดับ มีคะแนนตั ้งแต 1 ถึง 5 การประเมินเชิงคุณภาพนี ้ จะมีทั ้งการนับจํานวนขอและระบุว า        
ผลการดําเนินงานไดก่ีขอ ไดคะแนนเทาใด กรณีไมดําเนินการใดๆ หรือดําเนินการไมครบท่ีจะได 1 คะแนน   
ใหถือวาได 0 คะแนน และการประเมินโดยกําหนดการใหคะแนนตามท่ีคณะหรือมหาวิทยาลัยไดดําเนินการ 
และกรรมการประเมิน (Peer Review) จะพิจารณาผลการดําเนินการนั้นๆ รวมกันกอนท่ีจะบันทึกคะแนน 
โดยมีระดับคะแนนอยูระหวาง 0 - 5 
    2) ตัวบงชี้ เชิงปริมาณอยูในรูปของรอยละหรือคาเฉลี่ย กําหนดเกณฑการประเมินเปน     
คะแนนระหวาง 1 ถึง 5 โดยเปนคาตอเนื่อง (มีจุดทศนิยม สําหรับการแปลงผลการดําเนินงานตามตัวบงชี้
(ซึ่งอยูในรูปของรอยละหรือคาเฉลี่ย เปนคะแนน ทําโดยการเทียบบัญญัติไตรยางศ โดยที่แตละตัวบงชี้    
จะกําหนดคารอยละหรือคาเฉลี่ยท่ีคิดเปนคะแนนเต็ม 5 ไว 
  มหาวิทยาลัยราชภัฏไดกําหนดใหมีระบบประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร ระดับคณะ และ
ระดับสถาบันเพ่ือใหมหาวิทยาลัยราชภัฏนําไปใชเปนแนวทาง (Guideline) ในการจัดทําระบบการประกัน
คุณภาพภายในของแตละมหาวิทยาลัยตามความสมัครใจภายใตการกํากับ ดูแลของสภามหาวิทยาลัย  
โดยระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายในจะครอบคลุมพันธกิจหลัก 4 ประการ ของการอุดมศึกษาและ   
พันธกิจดานการบริหารจัดการ ไดแก (1) พันธกิจดานการผลิตบัณฑิต (2) พันธกิจดานการวิจัย (3) พันธกิจ 
ดานการบริการวิชาการ (4) พันธกิจดานการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมและการบริหารจัดการ สําหรับ  
การประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตรจะเนนพันธกิจในดานการผลิตบัณฑิตเปนสําคัญ สวนพันธกิจ  
ดานอ่ืนๆ จะเปนการบูรณาการเขาไวดวยกัน หากเปนตัวบงชี้ในระดับคณะและสถาบันจะครอบคลุมพันธกิจ 
หลักของการอุดมศึกษา รวมท้ังการบริหารจัดการไดท้ังหมดซ่ึงสามารถชี้วัดคุณลักษณะท่ีพึงประสงคตาม 
มาตรฐานการอุดมศึกษา มาตรฐานและหลักเกณฑอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวของกับพันธกิจเหลานั้นไดท้ังหมด ในบทท่ี 4  
ถึงบทท่ี 6 ของคูมือฉบับนี้ จึงพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในเพ่ือใหมหาวิทยาลัยราชภัฏนําไปเปน 
กรอบในการดําเนินการประกันคุณภาพการศึกษาภายในตั้งแตระดับหลักสูตร ระดับคณะ และระดับสถาบัน 
การพัฒนาตัวบงชี้และเกณฑการประเมินจะมุงไปท่ีระบบการประกันคุณภาพการศึกษามากกวาการประเมิน 
คุณภาพ เพ่ือใหสามารถสงเสริม สนับสนุน กํากับ ติดตามการดําเนินงานใหเปนไปตามท่ีกําหนด สะทอน    
การจัดการศึกษาอยางมีคุณภาพและตัวบงชี้ท่ีพัฒนาข้ึนควรเชื่อมโยงหรือเปนเรื่องเดียวกันกับการประเมิน 
คุณภาพภายนอก โดยการประกันคุณภาพการศึกษาภายในเนนท่ีปจจัยนําเขา และกระบวนการ ซ่ึงภายใน   
ตัวบงชี้ท่ีเปนกระบวนการใหสามารถสะทอนผลลัพธของการดําเนินการตามกระบวนการดังกลาวดวย 
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  3.1.3  กลไกการประกันคุณภาพ 
    ปจจัยสําคัญท่ีสงผลใหการประกันคุณภาพการศึกษาประสบความสําเร็จและพัฒนาคุณภาพ
อยางตอเนื่อง คือ คณะกรรมการระดับนโยบายและผูบริหารสูงสุดของมหาวิทยาลัยท่ีจะตองให ความสําคัญ
และกําหนดนโยบายการประกันคุณภาพการศึกษาท่ีชัดเจนและเขาใจรวมกันทุกระดับ โดยมอบหมายให
หนวยงานหรือคณะกรรมการรับผิดชอบในการติดตาม ตรวจสอบ ประเมิน และกระตุนใหเกิด การพัฒนา
คุณภาพอยางตอเนื่อง หนาที่สําคัญประการหนึ่งของคณะกรรมการหรือหนวยงานนี้ คือ การจัดระบบ
ประกันคุณภาพพรอมท้ังกําหนดตัวบงชี้และเกณฑการประเมินคุณภาพท่ีเหมาะสมสําหรับคณะ และสถาบัน 
ระบบประกันคุณภาพท่ีใชตองสามารถเชื่อมโยงใหเกิดคุณภาพของการปฏิบัติงาน ตั้งแตระดับ บุคคล ระดับ
หลักสูตร ระดับคณะ ไปจนถึงระดับสถาบัน โดยอาจจําเปนตองจัดทําคูมือคุณภาพในแตละระดับ เพ่ือกํากับ
การดําเนินงาน แตท่ีสําคัญคณะกรรมการหรือหนวยงาน ตองประสานงานและผลักดันใหเกิดระบบ ฐานขอมูล
และสารสนเทศท่ีมีประสิทธิภาพซ่ึงสามารถใชงานรวมกันไดในทุกระดับ 
 
  3.1.4  ระบบฐานขอมูลและระบบสารสนเทศ 
    การวัดและวิเคราะหผลการดําเนินงานเปนสิ่งจําเปนในกระบวนการประกันคุณภาพ  การวัด
และวิเคราะหผลการดําเนินงานจะไมสามารถทําไดอยางถูกตองและมีประสิทธิภาพหากปราศจาก ฐานขอมูล
และระบบสารสนเทศท่ีเปนจริง ถูกตองตรงกันทุกระดับตั้งแตระดับบุคคล ระดับหลักสูตร  ระดับคณะ และ
ระดับสถาบัน ตลอดจนเปนขอมูลท่ีสามารถเรียกใชไดอยางรวดเร็ว ดังนั้น ระบบสารสนเทศท่ีดี มีประสิทธิภาพ 
จึงเปนปจจัยสําคัญยิ่งท่ีจะสงผลตอความสําเร็จของการประกันคุณภาพการศึกษา และสงผลตอ คุณภาพในทุก
ข้ันตอนการดําเนินงานตั้งแตการวางแผน การปฏิบัติงาน การตรวจสอบประเมิน ตลอดจนถึง การปรับปรุงและ
พัฒนา 
 

 
 

 





 

 

บทที่ 2 
การประกันคุณภาพการศึกษา ระดับอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏ 

 
1. บริบทของมหาวิทยาลัยราชภัฏ  
 1.1  ขอมูลเบ้ืองตนของมหาวิทยาลัยราชภัฏ 
  เม่ือวันท่ี 12 ตุลาคม พ.ศ. 2435 พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว รัชกาลท่ี 5 ไดโปรดเกลา 
แตงตั้ง สถาบันการฝกหัดครูข้ึนในนามของ “โรงเรียนฝกหัดอาจารย" โดยโรงเรียนฝกหัดอาจารยแหงแรกนั้น 
ตั้งอยูบริเวณโรงเลี้ยงเด็ก ตําบลสวนมะลิ ถนนบํารุงเมือง จังหวัดพระนคร สังกัดกรมศึกษาธิการ กระทรวง 
ธรรมการ ซ่ึงปจจุบันคือ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร โดยมีบทบาทหนาท่ีผลิตครู เพ่ือรองรับการขยายตัวของ
ระบบราชการแบบใหม 
  พ.ศ. 2461 โรงเรียนฝกหัดอาจารยไดเปลี่ยนชื่อเปน “โรงเรียนฝกหัดครู” ทําการเปดสอนหลักสูตร 
ประโยคครูประถม (ป.ป หลักสูตร 2 ป โดยรับนักเรียนท่ีจบการศึกษา ม.6 และประกาศนียบัตรครูมูล 
  พ.ศ. 2509 กระทรวงศึกษาธิการไดยกฐานะโรงเรียนฝกหัดครูข้ึนเปน “วิทยาลัยครู” ทําใหสถาบัน 
สามารถเปดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาการศึกษาชั้นสูง (ป.กศ. ชั้นสูง  
  พ.ศ. 2518 ไดมีการประกาศใชพระราชบัญญัติวิทยาลัยครู จึงมีผลทําใหวิทยาลัยครูสามารถเปดสอน 
ไดถึงระดับปริญญาตรี 
  พ.ศ. 2538 วิทยาลัยครูไดเปลี่ยนสถานะเปน “สถาบันราชภัฏ” ตามพระราชบัญญัติสถาบันราชภัฏ 
พ.ศ. 2538 เมื ่อวันที่ 25 มกราคม พ.ศ. 2538 โดยพระบาทสมเด็จพระเจาอยู ห ัวภูมิพลอดุลยเดช       
ทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ พระราชทานตราพระราชลัญจกร เปนตราประจําพระองคมาเปนตราสัญลักษณ      
ประจําสถาบัน โดยมีหนาท่ีในการพัฒนาทองถ่ิน ใหการศึกษาวิชาการและวิชาชีพชั้นสูง ทําการวิจัย ใหบริการ 
ทางวิชาการแกสังคม ปรับปรุง ถายทอดเทคโนโลยี ทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม ผลิตครูและสงเสริม      
วิทยฐานะครู 
  ตอมาในป พ.ศ. 2545 ไดมีการพระราชทานชื่อ “มหาวิทยาลัยราชภัฏ” และในป พ.ศ. 2547     
ไดเปลี่ยนชื่อเปน “มหาวิทยาลัยราชภัฏ” อยางเปนทางการตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ 
พ.ศ. 2547 โดยมีหนาท่ีสําคัญ ดังนี้ 
  “...เปนสถาบันอุดมศึกษาเพ่ือการพัฒนาทองถ่ิน โดยมีวัตถุประสงคและภาระหนาท่ีในการสงเสริม 
การเปนสถาบันอุดมศึกษาท่ีมุงสูความเปนเลิศทางวิชาการบนพ้ืนฐานของภูมิปญญาทองถ่ิน ภูมิปญญาไทยและ 
ภูมิปญญาสากล เพ่ือสรางและพัฒนาองคความรู สรางบัณฑิตท่ีมีความรูคูความดี สรางสํานึกในคุณคาของ 
วัฒนธรรมทองถ่ินและของชาติ เสริมสรางความเขมแข็งของวิชาชีพครู ประสานความรวมมือระหวาง 
มหาวิทยาลัย ชุมชนและองคกรอ่ืนเพ่ือการพัฒนาทองถ่ิน ศึกษาแสวงหาแนวทางพัฒนาเทคโนโลยีพ้ืนบานและ 
เทคโนโลยีสมัยใหมใหเหมาะสมกับการดํารงชีวิตและประกอบอาชีพของคนในทองถ่ิน ท้ังนี้โดยคํานึงถึงการมี 
สวนรวมของประชาชนในทองถ่ินและสังคม...” 
  มหาวิทยาลัยราชภัฏจึงมีความผูกพันกับทองถ่ินเปนสําคัญ โดยมีพันธกิจสําคัญคือ “การพัฒนา 
ทองถ่ิน" โดยมีภาระหนาท่ีในการสงเสริมการเปนสถาบันอุดมศึกษาท่ีมุงสูความเปนเลิศทางวิทยาการบน 
พื้นฐานของภูมิปญญาทองถิ่น ภูมิปญญาไทยและภูมิปญญาสากล โดยในปจจุบันมีมหาวิทยาลัยราชภัฏ   
38 แหง ไดแก 
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มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมภาคเหนือ 8 แหง 
  มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร    มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 
  มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม    มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค 
  มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม    มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ 
  มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง   มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ 
 
มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 11 แหง 
  มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ    มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย 
  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา    มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 
  มหาวิทยาลัยราชภัฏรอยเอ็ด    มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย  
  มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ    มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร  
  มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร    มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี 
  มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี 
 
มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมภาคกลาง 5 แหง 
  มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี    มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
  มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร    มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  
  มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชปูถัมภ 
 
มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมภาคตะวันตก 4 แหง 
 มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี    มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 
 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม     มหาวิทยาลัยราชภัฏหมูบานจอมบึง 
 
มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมภาคใต 5 แหง 
  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช   มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต 
  มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา    มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎธานี 
  มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 
 
มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมรัตนโกสินทร 5 แหง 
  มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม    มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี  
  มหาวิทยาลัยราชภัฏบานสมเด็จเจาพระยา   มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร  
  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
 
 1.2  ยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยราชภัฏ เพ่ือการพัฒนาทองถิ่น ระยะ 20 ป (พ.ศ. 2560 – 2579  
  มหาวิทยาลัยราชภัฏนอมนําพระราโชบายดานการศึกษาในการเปนมหาวิทยาลัยเพ่ือการพัฒนาทองถ่ิน 
โดยจัดทํายุทธศาสตรมหาวิทยาลัยราชภัฏเพ่ือการพัฒนาทองถ่ิน ระยะ 20 ป (พ.ศ. 2560 – 2579 ข้ึนมา
ตอมาไดมีการทบทวนยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยราชภัฏเพ่ือการพัฒนาทองถ่ิน ระยะ 20 ป (พ.ศ. 2560 - 2579) 
เม่ือวันท่ี 11 ตุลาคม 2561 โดยการมีสวนรวมของมหาวิทยาลัยราชภัฎท้ัง 38 แหง เพ่ือใหการขับเคลื่อน
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ยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยราชภัฏเพ่ือการพัฒนาทองถ่ิน อยูบนฐานความรู ความเขาใจรวมกันประชุมอธิการบดี
มหาวิทยาลัยราชภัฏ (ทปอ.มรภ. จึงจัดทํายุทธศาสตรมหาวิทยาลัยราชภัฏ เพ่ือใหการดําเนินการของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏตรงตามเจตนารมณของแผนยุทธศาสตรบนพ้ืนฐานศักยภาพและบริบท ของแตละ
มหาวิทยาลัยราชภัฏนําไปสูผลสัมฤทธิ์ตามเปาหมายของยุทธศาสตร ประกอบดวย 4 ประเด็น 
  ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 1 การพัฒนาทองถิ่น โดยการเนนใหชุมชนทองถ่ินไดรับการพัฒนา ใน 4 ดาน 
คือ ดานเศรษฐกิจ ดานสังคม ดานสิ่งแวดลอม และดานการศึกษา  
  ประเด็นยุทธศาสตรที่ 2 การผลิตและพัฒนาครู มีเปาหมาย 3 ประการ คือ การผลิตบัณฑิตครู  
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏใหมีอัตลักษณและสมรรถนะเปนเลิศ เปนท่ีตองการของผูใชบัณฑิต การผลิตบัณฑิตครู 
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสมบูรณดวยคุณลักษณะ 4 ประการ และถายทอด/บมเพาะใหศิษยแตละชวงวัยได 
และการผลิตบัณฑิตครูของมหาวิทยาลัยราชภัฏที่เขาสู ว ิชาชีพไดรับการเสริมสมรรถนะเพื่อรองรับ      
การเปลี่ยนแปลง 
  ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 3 การยกระดับคุณภาพการศึกษา มีเปาหมาย 3 ประการ คือ  มหาวิทยาลัย
ราชภัฏมีความเปนเลิศในการสรางความม่ันคงใหกับประเทศดวยการบูรณาการองคความรูสู นวัตกรรม      
เพ่ือการพัฒนาเชิงพ้ืนท่ี การยกระดับคุณภาพบัณฑิตใหเปนท่ีตองการของผูใชบัณฑิตดวยอัตลักษณ          ดาน
สมรรถนะและคุณลักษณะ 4 ประการ พรอมรองรับบริบทท่ีเปลี่ยนแปลง และอาจารยและบุคลากรทางการ
ศึกษาทุกสาขาวิชาเปนมืออาชีพ มีสมรรถนะเปนท่ียอมรับในระดับชาติและนานาชาติ 
  ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 4 การพัฒนาระบบบริหารจัดการ มีเปาหมาย 2 ประการ คือ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏไดรับการยอมรับระดับชาติและนานาชาติดานการเปนสถาบันการศึกษาเพื่อทองถิ่นที่สราง     
ความม่ันคงใหกับประเทศ และมหาวิทยาลัยราชภัฏมีระบบบริหารท่ีมีประสิทธิภาพและคลองตัว มุงเนน      
การสรางธรรมาภิบาล ความพรอมและความสามารถปรับตัวอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลกับสถานะ 
มหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ 
 1.3 มาตรฐานการศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏ 
  จากการประชุมคณะกรรมการจัดทํามาตรฐานการศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏ เม่ือวันจันทรท่ี 14 
มกราคม 2562 ท่ีผานมา มีวัตถุประสงคในการรวมกันจัดทํามาตรฐานการศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏ     
ซ่ึงสอดคลองกับประกาศกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561 ท่ีกําหนดใหมหาวิทยาลัย 
สามารถจัดทํามาตรฐานการศึกษา และระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในของมหาวิทยาลัยนั้น      
โดยมาตรฐานการศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏ ประกอบดวย 5 มาตรฐาน ซ่ึงมีรายละเอียดดังนี้ 
  มาตรฐานท่ี 1 ดานผลลัพธผูเรียน ประกอบไปดวยเกณฑมาตรฐาน 3 ขอ รายละเอียดดังนี้ 
   1.1 บัณฑิตท่ีสําเร็จการศึกษาจากหลักสูตรเปนผูสะทอนคุณภาพของหลักสูตร และยึดม่ันใน 
จรรยาบรรณวิชาชีพ ผูเรียนเกิดการเรียนรู มีทักษะการเรียนรูตลอดชีวิต และสามารถประยุกตใชความรูใน 
การสรางสัมมาอาชีพ 
   1.2 ผูเรียนเปนผูรวมสรางสรรคนวัตกรรม มีทักษะในศตวรรษท่ี 21 มีคุณลักษณะความเปน 
ผูประกอบการ และมีความสามารถในการบูรณาการศาสตรตางๆ เพ่ือพัฒนาหรือแกไขปญหาสังคม 
   1.3 ผูเรียนเปนพลเมืองท่ีเขมแข็ง มีความกลาหาญทางจริยธรรม ยึดม่ันในความถูกตอง รูคุณคา
และรักษความเปนไทย มีจิตอาสา มีทัศนคติท่ีดีตอบานเมือง และมีความจงรักภักดีตอสถาบันหลักของชาติ 
  มาตรฐานท่ี 2 ดานการวิจัยและนวัตกรรม รายละเอียดดังนี้ 
   สถาบันมีผลงานวิจัย/นวัตกรรม ท่ีสรางองคความรูใหมหรือประยุกตใชองคความรูใหมเพ่ือ
สรางสรรคนวัตกรรมหรือทรัพยสินทางปญญา ซ่ึงเชื่อมโยงกับสภาพเศรษฐกิจ สังคม ศิลปวัฒนธรรมหรือ 
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สิ่งแวดลอม โดยการมีสวนรวมของชุมชนหรือเครือขายภายในประเทศหรือตางประเทศ ในการพัฒนางานวิจัย/ 
นวัตกรรม ตามศักยภาพและอัตลักษณของสถาบัน มีการตีพิมพเผยแพรผลงานวิจัย/นวัตกรรม ในระดับชาติ 
และนานาชาติ มีผลงานวิจัย/นวัตกรรมท่ีนําไปใชในการพัฒนาผูเรียน ชุมชนนําผลงานวิจัย/นวัตกรรม ไปใช 
ประโยชนพัฒนาตนเองได 
  มาตรฐานท่ี 3 ดานการบริการวิชาการ รายละเอียดดังนี้ 
   สถาบันใหบริการวิชาการท่ีเหมาะสม สอดคลองกับบริบท ปญหาและความตองการของทองถ่ิน 
ชุมชน และสังคม ตามระดับความเชี่ยวชาญและอัตลักษณของสถาบัน สรางเครือขายความรวมมือ ท้ังภายใน
และภายนอกในการทํางาน รวมท้ังบูรณาการกับพันธกิจอ่ืนๆ ดวยความโปรงใส ชัดเจน และ ตรวจสอบได 
เพ่ือใหชุมชนนําไปใชประโยชนไดอยางเปนรูปธรรม เปนผลกระทบเชิงบวก สรางคุณคา สามารถนําไป
ประยุกตใชเพ่ือพัฒนาผูเรียน ครอบครัว ทองถ่ิน ชุมชน สังคม และประเทศชาติไดอยางเขมแข็งยั่งยืน  
  มาตรฐานท่ี 4 ดานศิลปวัฒนธรรมและความเปนไทย รายละเอียดดังนี้ 
   สถาบันมีการดําเนินงานดานศิลปวัฒนธรรมและความเปนไทย โดยมีการบูรณาการกับการเรียน
การสอน การวิจัย และการบริการวิชาการ ซ่ึงนําไปสูการสืบสานการสรางองคความรู ความเขาใจใน 
ศิลปวัฒนธรรม ท้ังของไทยและตางประเทศ ตามศักยภาพและอัตลักษณของสถาบัน ผลลัพธของการจัดการ 
ดานศิลปวัฒนธรรมทําใหเกิดความภาคภูมิใจในความเปนไทยหรือสรางโอกาสและมูลคาเพ่ิมใหกับผูเรียน 
ครอบครัว ทองถ่ิน ชุมชน สังคม และประเทศชาติ 
  มาตรฐานท่ี 5 ดานการบริหารจัดการ ประกอบไปดวยเกณฑมาตรฐาน 3 ขอ รายละเอียดดังนี้ 
   5.1 สถาบันมีหลักสูตรและการจัดการเรียนรูท่ีเนนการพัฒนาผูเรียนแบบบูรณาการเพ่ือใหมี 
คุณลักษณะอันพึงประสงค ตอบสนองยุทธศาสตรชาติ ยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยราชภัฏ และความตองการท่ี 
หลากหลายของประเทศ ท้ังในดานเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดลอม โดยการมีสวนรวมของชุมชน สังคม  
สถานประกอบการ ท้ังภาครัฐและภาคเอกชน 
   5.2 สถาบันมีการบริหารงานตามพันธกิจและวิสัยทัศนของสถาบัน ตลอดจนการบริหาร 
จัดการบุคลากรและทรัพยากรการเรียนรูเปนไปตามหลักธรรมาภิบาล คํานึงถึงความหลากหลายและความเปน
อิสระทางวิชาการ มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ยืดหยุน คลองตัว โปรงใสและตรวจสอบได 
   5.3 สถาบันมีระบบประกันคุณภาพ มีการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินและพัฒนาการจัด 
การศึกษาระดับหลักสูตร ระดับคณะ และระดับสถาบันท่ีมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล มีการกํากับใหการจัด
การศึกษาและการดําเนินงานตามพันธกิจเปนไปตามกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษาอยางตอเนื่อง 
สอดคลองตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ และ
มาตรฐานอ่ืนๆ ท่ีหนวยงานตนสังกัดหรือกระทรวงศึกษาธิการกําหนด 
 
2. การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ของมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2562 
  ในป พ.ศ. 2561 ที่ประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ โดยอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ   
ท่ัวประเทศ ไดตระหนักและเล็งเห็นถึงความสําคัญของการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษา 
ของกลุมมหาวิทยาลัยราชภัฏ ซ่ึงมีหนาท่ีในการผลิตบัณฑิตใหมีคุณภาพและสนองตอพระบรมราโชบาย 
พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกลาเจาอยูหัว (รัชกาลท่ี 10)    
ท่ีกําหนดใหมหาวิทยาลัยราชภัฏเปนมหาวิทยาลัยเพ่ือการพัฒนาทองถ่ิน จึงเสนอใหมีการพัฒนาระบบประกัน 
คุณภาพการศึกษาภายในของกลุมมหาวิทยาลัยราชภัฏท่ีสงเสริมตอการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏ 
และจากประกาศกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561 ไดยกเลิกกฎกระทรวงวาดวยระบบ 
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หลักเกณฑ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2553 และใหมหาวิทยาลัยราชภัฏแตละแหงจัดใหมี 
ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน โดยการกําหนดมาตรฐานการศึกษาของมหาวิทยาลัยใหเปนไปตาม 
มาตรฐานการศึกษาแตละระดับและประเภทการศึกษาท่ีรัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการประกาศกําหนด 
พรอมท้ังจัดทําแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัยท่ีมุงคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาและ 
ดําเนินการตามแผนท่ีกําหนดไว จัดใหมีการประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพการศึกษาภายในมหาวิทยาลัย 
ติดตามผลการดําเนินการ เพ่ือพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏใหมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา และจัดสง 
รายงานผลการประเมินตนเองใหแกหนวยงานตนสังกัดหรือหนวยงานท่ีกํากับดูแลมหาวิทยาลัยราชภัฏ      
เปนประจําทุกป 
  จากกฎกระทรวงดังกลาว มหาวิทยาลัยราชภัฏไดรวมกันพัฒนามาตรฐานการศึกษาของมหาวิทยาลัย 
ราชภัฏ และพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ระดับคณะ และระดับสถาบันข้ึน 
โดยมีมหาวิทยาลัยราชภัฏเขารวมพัฒนา และไดเริ่มใชระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ตั้งแต      
ปการศึกษา 2562 เปนตนไป 
  องคประกอบและตัวบ งชี้ ท่ี มหาวิทยาลัยราชภัฏ พัฒนา ข้ึน ครอบคลุมพันธ กิจหลั กของ 
สถาบันอุดมศึกษาท้ัง 4 ดาน ซ่ึงทําการเพ่ิมเติมตัวบงชี้ท่ีสอดคลองกับบริบทการดําเนินงานของมหาวิทยาลัย 
ราชภัฏ โดยกําหนดองคประกอบดังนี้ 
  การประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ประกอบดวย 6 องคประกอบ ไดแก องคประกอบ
ท่ี 1 การกํากับมาตรฐาน องคประกอบท่ี 2 บัณฑิต องคประกอบท่ี 3 นักศึกษา องคประกอบท่ี 4 อาจารย 
องคประกอบท่ี 5 หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผูเรียน และองคประกอบท่ี 6 สิ่งสนับสนุน การเรียนรู 
ตัวบงชี้และเกณฑการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ครอบคลุมเรื่องการสงเสริม พัฒนา
นักศึกษา การวางระบบกระบวนการจัดการเรียนการสอน จํานวนอาจารยตอนักศึกษาในระดับ บัณฑิตศึกษา 
(โดยเฉพาะการคุมวิทยานิพนธใหเปนไปตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตร ผลงานทางวิชาการ ผลงานวิจัยของ
คณาจารย สื่ออุปกรณการเรียนการสอน หองสมุด และแหลงการเรียนรูตางๆ การดําเนินการ ตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ รวมท้ังคุณภาพบัณฑิต ซ่ึงจะพิจารณาจากการมีงานทํา หรือ
ประกอบอาชีพอิสระ คุณภาพผลงานตีพิมพและเผยแพรของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา นอกจากนี้     ยังเพ่ิม
ตัวบงชี้ท่ีใชวัดคุณภาพของการจัดการศึกษาใหแกบัณฑิตโดยอางอิงจากตัวบงชี้ของการประเมินของ เครือขาย
การประกันคุณภาพมหาวิทยาลัยอาเซียน (AUN - QA) เพ่ือเปนการยกระดับคุณภาพการศึกษาให สามารถ
ทัดเทียมกับสากลได 
  การประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะ ประกอบดวย 5 องคประกอบ ไดแก องคประกอบ  
ท่ี 1 การผลิตบัณฑิต องคประกอบท่ี 2 การวิจัย องคประกอบท่ี 3 การบริการวิชาการ องคประกอบท่ี 4      
ดานศิลปวัฒธรรมและความเปนไทย และองคประกอบท่ี 5 การบริหารจัดการ ตัวบงชี้และเกณฑการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะ ครอบคลุมการดําเนินงานของคณะเพ่ือสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน
ของแตละหลักสูตร รวมทั้งกิจกรรมนักศึกษา การบริการนักศึกษา การใหบริการทางวิชาการ การวิจัย 
การบริหารจัดการและการประกันคุณภาพของคณะ โดยเพ่ิมตัวบงชี้ท่ีสะทอนการดําเนินงานของมหาวิทยาลัย 
ราชภัฏท่ีเปนมหาวิทยาลัยเพ่ือการพัฒนาทองถ่ินในองคประกอบท่ี 3 และองคประกอบท่ี 4 

การประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับสถาบัน ประกอบดวย 5 องคประกอบ ไดแก องคประกอบ 
ท่ี 1 การผลิตบัณฑิต องคประกอบท่ี 2 การวิจัย องคประกอบท่ี 3 การบริการวิชาการ องคประกอบท่ี 4    
ดานศิลปวัฒธรรมและความเปนไทย และองคประกอบท่ี 5 การบริหารจัดการ ตัวบงชี้และเกณฑการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายในระดับสถาบัน พิจารณาใหเปนไปตามมาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา ไดแก มาตรฐาน
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ดานศักยภาพและความพรอมในการจัดการศึกษา ประกอบดวย ดานกายภาพ ดานวิชาการ ดานการเงิน    
ดานการบริหารจัดการมาตรฐาน ดานการดําเนินการตามภารกิจของมหาวิทยาลัย ประกอบดวย ดานการผลิต 
บัณฑิต ดานการวิจัย ดานการใหบริการทางวิชาการแกสังคม ดานการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม โดยเพ่ิม 
ตัวบงชี้ท่ีสะทอนการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏท่ีเปนมหาวิทยาลัยเพ่ือการพัฒนาทองถ่ิน              ใน
องคประกอบท่ี 3 และองคประกอบท่ี 4 ท้ังนี้ ควรมุงเนนการประกันคุณภาพการดําเนินการของ มหาวิทยาลัย 
เพ่ือสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนของแตละคณะ โดยครอบคลุมในดานกายภาพและภารกิจ ของ
มหาวิทยาลัย รวมถึงการประกันคุณภาพในภาพรวม จุดมุงหมายของการประกันคุณภาพการศึกษาภายในแต
ละระดับ เพ่ือการควบคุมคุณภาพ การติดตามตรวจสอบคุณภาพและการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาใน 
ระดับหลักสูตร ระดับคณะ และระดับสถาบัน ใหไดขอมูลท่ีชี้ผลการบริหารจัดการหลักสูตรท่ีไดคุณภาพตาม
มาตรฐานการอุดมศึกษาของแตละคณะ และภาพรวมของมหาวิทยาลัยราชภัฏ อันจะนําไปสูการกําหนด
แนวทางและพัฒนาคุณภาพตามเกณฑและมาตรฐานท่ีตั้งไวอยางตอเนื่อง เพ่ือจัดทํารายงานประจําปท่ีเปน
รายงานประเมินคุณภาพภายใน เสนอตอหนวยงานตนสังกัดทุกปการศึกษา ตลอดจนเพ่ือรองรับการติดตาม 
ตรวจสอบของหนวยงานท่ีเก่ียวของ รวมท้ังการสรางความม่ันใจตอสังคมในเรื่องคุณภาพบัณฑิต โดยผูเรียน   
มีงานทํา ผูเรียนมีคุณภาพตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ และเพ่ือประกอบการพิจารณา 
ข้ึนทะเบียนหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2552 อยางไรก็ตามระบบ   
การประกันคุณภาพการศึกษาภายในจะมุงเนนท่ีการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตรใหมี     
การดําเนินการตั้งแตการวางระบบคุณภาพ การควบคุมคุณภาพ การติดตาม ตรวจสอบคุณภาพ การประเมิน 
คุณภาพและการพัฒนาคุณภาพ เพ่ือสรางความม่ันใจใหกับผูใชบัณฑิตและสงเสริมสนับสนุนกํากับติดตาม  
การดําเนินงานของคณะและมหาวิทยาลัยใหเปนไปตามมาตรฐาน และวิสัยทัศนท่ีมหาวิทยาลัยราชภัฏกําหนด 
โดยใหสะทอนผลการจัดการศึกษาไดอยางมีคุณภาพ มีการควบคุมคุณภาพในทุกข้ันตอนของการผลิตบัณฑิตใน
แตละปการศึกษา โดยคณะกรรมการประจําหลักสูตร มีการตรวจสอบติดตามคุณภาพผลการผลิตบัณฑิตโดย
คณะกรรมการประจําคณะและคณะกรรมการระดับสถาบันในทุกปการศึกษา มีความเชื่อมโยงกับระบบ     
การประเมินคุณภาพภายนอก ท่ีจะมีการรับรองคุณภาพการศึกษาระดับชาติ รวมท้ังมีการประเมินคุณภาพ
เพ่ือใหไดขอมูลเชิงปริมาณ และเชิงคุณภาพท่ีสะทอนผลของการผลิตบัณฑิตในแตละปการศึกษา เพ่ือสราง
ความเชื่อม่ันในคุณภาพของบัณฑิตท่ีสําเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏ 
 
3. กระบวนการและวิธีการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 
  เพ่ือใหการประกันคุณภาพการศึกษาเกิดประโยชนจึงควรมีแนวทางการจัดกระบวนการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายในตามวงจรคุณภาพ ประกอบดวย 4 ข้ันตอน คือ การวางแผน (Plan) การดําเนินงาน 
และเก็บขอมูล (Do) การประเมินคุณภาพ (Check/Study) และการเสนอแนวทางการปรับปรุง (Act) โดยมี 
รายละเอียด ดังนี้ 
  P = เริ่มกระบวนการวางแผนการประเมินตั้งแตตนปการศึกษา โดยนําผลการประเมินปกอนหนานี้ 
เมาใชเปนขอมูลในการวางแผน โดยตองเก็บขอมูลตั้งแตตนปการศึกษา 
  D = ดําเนินงานและเก็บขอมูลบันทึกผลการดําเนินงานตั้งแตตนปการศึกษา คือ เดือนแรกจนถึงเดือน 
สุดทายของปการศึกษา 
  C/S = ดําเนินการประเมินคุณภาพในระดับหลักสูตร ระดับคณะ และระดับสถาบัน เปนระยะอยาง
ตอเนื่อง 
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  A = วางแผนปรับปรุงและดําเนินการปรับปรุงตามผลการประเมิน โดยคณะกรรมการบริหารระดับ 
หลักสูตร ระดับคณะ และระดับสถาบัน โดยนําขอเสนอแนะและผลการประเมินของคณะกรรมการประเมิน 
คุณภาพภายในมาวางแผนปรับปรุงการดําเนินงาน (รวมท้ังขอเสนอแนะของสภามหาวิทยาลัย มาจัดทํา 
แผนปฏิบัติการประจําปและเสนอตั้งงบประมาณปถัดไป หรือจัดทําโครงการพัฒนาและเสนอใชงบประมาณ 
กลางปหรืองบประมาณพิเศษก็ได 
  วิธีการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน กําหนดไว ดังนี้  
  1. มหาวิทยาลัยวางแผนการประกันคุณภาพการศึกษาภายในประจําปการศึกษาใหม 
  2. มหาวิทยาลัยเก็บขอมูลระยะ 12 เดือน ตามตัวบงชี้ท่ีไดประกาศใชบนระบบ CHE QA Online และ
ใหมีการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในเปนประจําทุกป ท้ังระดับหลักสูตร ระดับคณะ และระดับ สถาบัน 
  3. หลักสูตรเตรียมการประเมินตนเองระดับหลักสูตรและจัดทํารายงานการประเมินตนเองระดับ 
หลักสูตรผานระบบ CHE QA Online 
  4. คณะหรือหนวยงานเทียบเทานําผลการประเมินระดับหลักสูตรมาจัดทํารายงานการประเมินตนเอง 
ระดับคณะ 
  5. คณะหรือหนวยงานเทียบเทาประเมินตนเองบนระบบ CHE QA Online และยืนยันผลการประเมิน 
หลักสูตรท่ีไดรับการประเมินแลว 
  6. มหาวิทยาลัยนําผลการประเมินระดับหลักสูตร ผลการประเมินระดับคณะมาจัดทํารายงาน       
การประเมินตนเองระดับสถาบัน 
  7. มหาวิทยาลัยประเมินตนเองบนระบบ CHE QA Online และยืนยันผลการประเมินตนเองระดับ 
หลักสูตร ระดับคณะ พรอมนําผลการประเมินเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาวางแผนพัฒนามหาวิทยาลัย 
ในปการศึกษาถัดไป 
  8. ผูบริหารของมหาวิทยาลัยนําผลการประเมินและขอเสนอแนะของคณะกรรมการประเมินคุณภาพ 
ภายในท่ีมหาวิทยาลัยแตงตั้ง (รวมท้ังขอเสนอแนะของสภามหาวิทยาลัย มาวางแผนปรับปรุงการดําเนินงาน 
แผนปฏิบัติการประจําป และแผนกลยุทธ 
  9. สงรายงานประจําปท่ีเปนรายงานการประเมินคุณภาพภายใน ผานระบบ CHE QA Online ภายใน 
120 วัน นับจากสิ้นปการศึกษา 

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

สําหรับแนวทางการดําเนินการประกันคุณภาพภายในระดับหลักสูตร มหาวิทยาลัยราชภัฏ       
ตองดําเนินการเปนประจําทุกป โดยหลักสูตรสามารถแตงตั้งอาจารยประจําหลักสูตร หรือผูประเมินคุณภาพ 
การศึกษาภายในของมหาวิทยาลัย หรือผูทรงคุณวุฒิท่ีข้ึนทะเบียนของมหาวิทยาลัยราชภัฏ และเปนคนกาวทัน
ความทันสมัยของหลักสูตรมาประเมินหลักสูตร และรายงานผานระบบ CHE QA Online 
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ในกรณีท่ีตองการเผยแพรหลักสูตร ท่ีมี คุณภาพและมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ  
ระดับอุดมศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2552 องคประกอบของคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับ
หลักสูตร ใหดําเนินการตามหลักเกณฑท่ีคณะกรรมการมาตรฐานการอุดมศึกษา กําหนดไวดังนี้ 

- ผูประเมินคุณภาพภายในจํานวนอยางนอย 3 คน ซ่ึงมีคุณวุฒิตรงหรือสัมพันธกับสาขาวิชาท่ีขอรับ 
การประเมิน โดยเกินกวาก่ึงหนึ่งเปนผูทรงคุณวุฒิภายนอกมหาวิทยาลัย และอยางนอยหนึ่งคนของ 
ผูทรงคุณวุฒิภายนอกนั้นตองมีคุณวุฒิตรงกับสาขาวิชาท่ีขอรับการประเมิน ท้ังนี้ประธานกรรมการตองเปน 
ผูทรงคุณวุฒิจากภายนอกมหาวิทยาลัย 

- คณะกรรมการทุกคนตองเปนผูท่ีข้ึนทะเบียนผูประเมินคุณภาพภายในระดับหลักสูตรของสํานักงาน 
คณะกรรมการการอุดมศึกษา 
 

คุณสมบัติเฉพาะของคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตรของแตละระดับการศึกษา 
เปนดังนี้ 

- ระดับปริญญาตรี คณะกรรมการมีคุณวุฒิปริญญาโทข้ึนไปหรือดํารงตําแหนงทางวิชาการระดับ 
ผูชวยศาสตราจารยข้ึนไป 

- ระดับปริญญาโท คณะกรรมการมีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือดํารงตําแหนงทางวิชาการระดับ     
รองศาสตราจารยข้ึนไป 

- ระดับปริญญาเอก คณะกรรมการมีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือดํารงตําแหนงทางวิชาการระดับ 
ศาสตราจารยข้ึนไป 
 

ในกรณีท่ีประสงคนําผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษาในระดับสถาบันไปใช 
ในการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของมหาวิทยาลัยของสํานักงาน 
คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ องคประกอบของคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 
ระดับอุดมศึกษา ระดับสถาบัน กําหนดไวดังนี้ 

- ผูทรงคุณวุฒิ จํานวนอยางนอย 5 คน ท้ังนี้ ข้ึนอยูกับขนาดของมหาวิทยาลัย 
- ประธานกรรมการประเมินฯ เปนผูประเมินจากภายนอกมหาวิทยาลัยท่ีข้ึนทะเบียนประธาน 

คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
- กรรมการประเมินฯ เปนผูประเมินจากภายนอกมหาวิทยาลัยท่ีผานการฝกอบรมหลักสูตรผูประเมิน 

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

1) ประธานกรรมการ 
- ผูท่ีเปนหรือเคยเปนผูบริหารระดับคณบดีหรือเทียบเทาข้ึนไปและมีประสบการณเปน  

ผูประเมินคุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษา ในระดับคณะหรือเทียบเทา หรือ 
- ผูท่ีมีตําแหนงทางวิชาการระดับผูชวยศาสตราจารยข้ึนไป และมีประสบการณเปนผูประเมิน  

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

กวา 2 ป 
 
หมายเหตุ 

1. แนวทางการดําเนินงานสําหรับหลักสูตรท่ีขอปดดําเนินการ หรืองดรับนักศึกษา หรือไมมีนักศึกษา 
มาสมัครเรียนท่ีกําหนดไว คือ กรณีหลักสูตรท่ีสภามหาวิทยาลัยเห็นชอบ/อนุมัติใหปดดําเนินการตองแจงให 
สกอ. รับทราบ หากหลักสูตรยังมีนักศึกษาคงคางอยู อาจารยประจําหลักสตูรดังกลาวยังตองทําหนาท่ีอาจารย 
ประจําหลักสูตรตอไปและจัดการเรียนการสอนจนกวานักศึกษาคนสุดทายจะสําเร็จการศึกษา ท้ังนี้  
สถาบันอุดมศึกษายังตองดําเนินการประเมินตนเองระดับหลักสูตรเปนประจําทุกป โดยประเมินองคประกอบ ท่ี 
1 การกํากับมาตรฐาน และองคประกอบท่ีเก่ียวของ เฉพาะตัวบงชี้ท่ีมีการดําเนินการ เพ่ือนําผลท่ีไดมา 
ประกอบการพิจารณาปรับปรุงกระบวนการหรือพิจารณาดําเนินการอ่ืนๆ ตอไป โดยคํานึงถึงประโยชนจาก 
การประเมิน เพ่ือใหเกิดการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานของหลักสูตรเปนสําคัญ อนึ่งการประเมินตนเอง 
ดังกลาวเปนการดําเนินการภายในของหลักสูตร คณะ หรือสถาบัน โดยรายงานผลการดําเนินงานของหลักสูตร 
เฉพาะตัวบงชี้ท่ีมีการดําเนินงานในการคํานวณคาคะแนนของหลักสูตรใหคิดเฉพาะตัวบงชี้ท่ีมีการประเมิน 
เทานั้น และดําเนินการผานระบบ CHE QA Online | 

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

การพิจารณาตัดสินผลการประเมินตัวบงชี้เชิงคุณภาพในระดับหลักสูตรท่ีเนนกระบวนการ เพ่ือให    
ผูประเมินนําไปใชในการตัดสินผลการประเมินใหเปนมาตรฐานเดียวกัน ใหยึดหลักการ คือ หลักสูตรควร 
กําหนดผลลัพธซ่ึงแสดงคุณภาพท่ีตองการจากกระบวนการท่ีไดออกแบบ โดยอธิบายวิธีการดําเนินงานท่ีนําไปสู 
ผลลัพธท่ีตองการ มีการทบทวน/ประเมิน/ศึกษา ผลการดําเนินงานท่ีเทียบกับผลลัพธท่ีกําหนด หากหลักสูตร 
ไมไดผลลัพธตามท่ีตองการ ใหอธิบายวามีการปรับปรุงวิธีการทํางานอยางไร เพ่ือนําไปสูผลลัพธท่ีตองการ 
(หมายเหตุ : ใหพิจารณาผลการดําเนินงานในภาพรวม ไมควรพิจารณาแตละประเด็นยอย และกรณีจะให 
คะแนนระดับ 4 หรือ 5 ตองมีคําอธิบายท่ีเห็นเปนรูปธรรม  
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4. ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ 
เพ่ือใหการดําเนินงานดานการประกันคุณภาพการศึกษาภายในของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ  

เปนไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานการอุดมศึกษา พ.ศ. 2561 ตามมาตรฐาน ๕ ดาน  
ไดแก ดานผลลัพธผูเรียน ดานการวิจัยและนวัตกรรม ดานการบริการวิชาการ ดานศิลปวัฒนธรรมและความ
เปนไทย และดานบริหารจัดการ และประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ เรื่อง มาตรฐานการศึกษาของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ พ.ศ. 2562 ตามมาตรฐาน 6 ดานไดแก ดานผลลัพธผูเรียน ดานการวิจัยและ
นวัตกรรม ดานการบริการวิชาการ ดานศิลปวัฒนธรรมและความเปนไทย ดานบริหารจัดการ และดานอัต
ลักษณของมหาวิทยาลัย ใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 31 (1 (2 (3 และ (9 แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ 
พ.ศ. 2547  จึงกําหนดแนวทางการปฏิบัติประจําปการศึกษา 2563 ดังนี้  

1. การควบคุมคุณภาพ    
 1.1 กําหนดใหหนวยงานในระดับหลักสูตร คณะ และมหาวิทยาลัย นําคูมือการประกันคุณภาพ

การศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ ปการศึกษา 2563 มาใชในการดําเนินงานประกันคุณภาพ
การศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ระดับคณะ ระดับมหาวิทยาลัย ท้ังนี้ในระดับคณะและระดับมหาวิทยาลัย  
ใหดําเนินการเพ่ิมตัวบงชี้และคาเปาหมายท่ีสอดคลองกับบริบทของมหาวิทยาลัยและกําหนดใหสํานัก สถาบัน 
นําคูมือการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับสํานัก สถาบัน ปการศึกษา 2563 มาใชในการดําเนินงาน
ประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสํานัก สถาบัน 

 1.2 ใหหนวยงานในระดับหลักสูตร คณะ สํานัก สถาบันและมหาวิทยาลัย จัดทําแผนงาน
ดานการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ท่ีครอบคลุมตัวบงชี้และเกณฑมาตรฐานการประกันคุณภาพ
การศึกษา พรอมท้ังกําหนดตัวชี้วัดและคาเปาหมายความสําเร็จไวใหชัดเจน 

 1.3 มหาวิทยาลัยใหการสนับสนุนทรัพยากรตาง ๆ เชน บุคลากร งบประมาณ สถานที่เพื่อให
การดําเนินงานเปนไปตามตัวบงชี้และเกณฑมาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษาอยางมีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล 

 1.4 มหาวิทยาลัยจัดใหมีคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน เพ่ือสนับสนุน กํากับ 
ติดตามการดําเนินงานใหเปนไปตามตัวบงชี้และเกณฑมาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษาภายในท่ีกําหนดไว  

2. การตรวจสอบคุณภาพ   
 2.1  มหาวิทยาลัยแตงตั้งคณะกรรมการเพ่ือติดตามและตรวจสอบผลการดําเนินงานการประกัน

คุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ระดับคณะ ระดับสํานัก สถาบัน และระดับมหาวิทยาลัย ประจําป
การศึกษา 2563 

 2.2 มหาวิทยาลัยติดตามประเมินผลการดําเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับ
หลักสูตร ระดับคณะ ระดับสํานัก สถาบัน และระดับมหาวิทยาลัย และรายงานผลการดําเนินงานใหผูบริหาร
และผูเก่ียวของทราบเปนระยะ   

3. การประเมินคุณภาพ   
 3.1 ใหหนวยงานในระดับหลักสูตร คณะ สาํนกั สถาบันและมหาวิทยาลัย จัดทํารายงานผลการประเมิน

ตนเอง (Self-assessment report: SAR) ครอบคลุมตัวบงชี้การประกันคุณภาพการศึกษาท่ีมีความพรอมตอ
การตรวจประเมิน 
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 3.2 เสนอใหมหาวิทยาลัย แตงตั้งคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา ในระดับ
หลักสูตร ระดับคณะ ระดับสํานัก สถาบัน และระดับมหาวิทยาลัย ตามเกณฑการประกันคุณภาพการศึกษา
ภายในของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ 

 3.3 ใหหนวยงานในระดับหลักสูตร คณะ สํานัก สถาบันและมหาวิทยาลัย ดําเนินการประเมิน
คุณภาพการศึกษาภายในตามระยะเวลาท่ีกําหนด 

 3.4 ใหหนวยงานในระดับหลักสูตร คณะ สํานัก สถาบันและมหาวิทยาลัย จัดทําเอกสารสรุปผล
การตรวจประเมินของคณะกรรมการ และรายงานใหผูบริหาร มหาวิทยาลัย และสภามหาวิทยาลัยพิจารณาให
ขอเสนอแนะและนําผลการตรวจประเมิน ไปใชในการวางแผนในการปฏิบัติงานในปตอไป 

4. การพัฒนา 
 4.1 ใหหนวยงานในระดับหลักสูตร คณะ สํานัก สถาบันและมหาวิทยาลัย จัดทําแผนพัฒนา

คุณภาพการศึกษาภายในของหนวยงาน จากผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในและตามขอเสนอแนะ
ของคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา 

 4.2  ใหหนวยงานในระดับหลักสูตร คณะ สํานัก สถาบันและมหาวิทยาลัยไดดําเนินงานการวางแผน 
การปฏิบัติงาน การตรวจสอบประเมิน ตลอดจนการปรับปรุงและพัฒนาในแผนการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ภายในของหนวยงาน 

 





 

 

บทที่ 3 
นิยามศัพท 

 
กรณีศึกษา หมายถึง งานเขียนท่ีเกิดจากการศึกษาบุคคลหรือมหาวิทยาลัย (หนวยงานภาครัฐ ภาคเอกชน       
รัฐบาล ฯลฯ ศึกษาเหตุการณ การบริหารจัดการ คดี หรือกรณีท่ีเกิดข้ึนจริงมาจัดทําเปนกรณีศึกษา เพ่ือใชใน 
การสอน (Teaching Case Study) ท้ังนี้ โดยเปนการรวบรวมขอมูลและวิเคราะหตามหลักวิชาการถึงสาเหตุ 
ของปญหา และปจจัยอ่ืนๆ นํามาประกอบการตัดสินใจ และกําหนดทางเลือกในการแกปญหาตามหลักวิชา 
หรือทําขอเสนอในการพัฒนาองคกร หรือเพ่ือใหเกิดความเขาใจในพฤติกรรมของบุคคลหรือพฤติกรรมของ 
องคกรเพ่ือกระตุนใหผูเรียน คิดวิเคราะห หาเหตุผล และแนวทางในการตัดสินใจตามหลักวิชาการ หรือ     
เพ่ือวิเคราะหขอเท็จจริง และการใชดุจพินิจตัดสินในคดีนั้นๆ 
  จํานวนกรณีศึกษาท่ีจะนํามาแทนผลงานทางวิชาการในลักษณะอ่ืนใหเปนไปตามท่ี ก.พ.อ. กําหนด 
 
กรอบอางอิงความสามารถทางภาษาอังกฤษท่ีเปนสากล (The Common European Framework of 
Reference for Languages : CEFR) หมายถึง ระดับความสามารถทางภาษาอังกฤษท่ีเปนสากลท่ีมุงเนนใน
การพัฒนา “ทักษะการใชภาษา (English Proficiency) ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ” ไดแบง 
ความสามารถทางภาษาอังกฤษออกเปน 6 ระดับ ดังนี้ 
 

ระดับ คําอธิบาย 
A1 ผูเรียนสามารถใชและเขาใจประโยคงายๆ ในชีวิตประจําวัน สามารถแนะนําตัวเอง ผู อ่ืน ท้ังยังสามารถ          

ตั้งคําถามเก่ียวกับบุคคลอ่ืนได เชน เขาอยูไหน รูจักใครบาง มีอะไรบางและตอบคําถามเหลาน้ีได ท้ังยัง  
สามารถเขาใจบทสนทนาเมื่อคูสนทนาพูดชาชัดเจน 

A2 ผูเรียนสามารถใชและเขาใจประโยคในชีวิตประจําวันในระดับกลาง เชน ขอมูลเก่ียวกับครอบครัว การจับจาย 
ใชสอย สถานท่ี ภูมิศาสตร การทํางาน และสามารถสื่อสารในประโยคในการแลกเปลี่ยนขอมูลท่ัวไป และ     
การใชชีวิตประจําวัน สามารถบรรยายความฝน ความคาดหวัง ประวัติ สิ่งแวดลอม และสิ่งอ่ืนๆ ท่ีจําเปนตองใช 

B1 ผูเรียนสามารถพูด เขียน และจับใจความสําคัญของขอความท่ัวๆ ไปได เมื่อเปนหัวขอท่ีคุนเคย หรือสนใจ เชน 
การทํางาน โรงเรียน เวลาวาง ฯลฯ สามารถจัดการกับสถานการณตางๆ ท่ีเกิดข้ึนระหวางการเดินทางใน
ประเทศท่ีใชภาษาได สามารถบรรยายประสบการณ เหตุการณ ความฝน ความหวัง พรอมใหเหตุผลสั้นๆ ได 

B2 ผูเรียนมีความสามารถในการใชภาษาในระดับดี สามารถใชภาษา พูดและเขียนไดแทบทุกเรื่อง อยางถูกตอง 
คลองแคลวข้ึน รวมท้ังสามารถจะอานและทําความเขาใจบทความท่ีมีเน้ือหาข้ึนได 

C1 ผูเรียนสามารถเขาใจขอความยาวๆ ท่ีซับซอนในหัวขอท่ีหลากหลาย และเขาใจความแฝงได สามารถแสดง  
ความคิด ความรูสึกของตนไดอยางเปนธรรมชาติ โดยไมตองหยุดคิดหาคําศัพท สามารถใชภาษาท้ังในดานสังคม
การทํางานหรือดานการศึกษาไดอยางมีประสิทธิภาพ สามารถพูดและเขียนขอความท่ีซับซอนได อยางชัดเจน
และถูกตองตามโครงสรางไวยากรณ พรอมท้ังสามารถใชคําเช่ือมประโยคไดอยางถูกตอง 

C2 ผูเรียนมีความสามารถในการใชภาษาไดอยางดีเยี่ยมใกลเคียงเจาของภาษา สามารถใชภาษามาตรฐานไดอยาง 
สละสลวย ถูกตองตามจุดประสงคท่ีจะสื่อสารไดดี สามารถอานบทความท่ีเปนภาษาตนฉบับ (โดยเฉพาะอยาง 
ยิ่งดานวรรณกรรม  ไดเขาใจ สามารถและเลือกใชภาษาสําหรับพูดและเขียนไดอยางเหมาะสม 

  

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

ป.ตร ี
B1 

380 
255-400 

347-393 
397-433 

63-90 
93-120 

19-29 
30-40 

2-2.5 
3-3.5 

n/a 

ป.โท 
B2 

450 
405-600 

437-473 
477-510 

123-150 
153-180 

41-52 
53-64 

4 
4.5-5 

n/a 
ประมาณ 60 

ป.เอก 
C1 

520* 
605-780 

513-547 
550-587 

183-210 
213-240 

65-78 
79-95 

5.5-6 
6.5-7 

ประมาณ 75 
ประมาณ 90 

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

 
กลุมเปาหมาย หมายถึง ชุมชนหรือหนวยงานหรอืมหาวิทยาลัยภายนอกมหาวิทยาลัย ท่ีเปนเปาหมายหลักใน    
การใหบริการวิชาการของมหาวิทยาลัย เพื่อใหหนวยงานดังกลาวเกิดการพัฒนาขึ้น อันเปนผลจาก
การใหบริการวิชาการของมหาวิทยาลัย 
 
การจัดการความรู (Knowledge Management : KM) หมายถึง การรวบรวมองคความรูท่ีมีอยูในองคกร 
ซ่ึงกระจัดกระจายอยูในตัวบุคคลหรือเอกสารมาพัฒนาใหเปนระบบ เพ่ือใหทุกคนในองคกรสามารถเขาถึง 
ความรูและพัฒนาตนเองใหเปนผูรู  รวมท้ังปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพ อันจะสงผลใหองคกรมี 
ความสามารถในเชิงแขงขันสูงสุดโดยท่ีความรูมี 2 ประเภทคือ 
  1. ความรูท่ีฝงอยูในคน (Tacit Knowledge) เปนความรูท่ีไดจากประสบการณ พรสวรรคหรือ 
สัญชาตญาณของแตละบุคคลในการทําความเขาใจในสิ่งตางๆ เปนความรูท่ีไมสามารถถายทอดออกมาเปน 
คําพูดหรือลายลักษณอักษรไดโดยงาย เชน ทักษะในการทํางาน งานฝมือ หรือการคิดเชิงวิเคราะห บางครั้งจึง 
เรียกวาเปนความรูแบบนามธรรม 
  2. ความรูท่ีชัดแจง (Explicit Knowledge) เปนความรูท่ีสามารถรวบรวมถายทอดไดโดยผานวิธีตางๆ 
เชน การบันทึกเปนลายลักษณอักษร ทฤษฎีคูมือตางๆ และบางครั้งเรียกวาเปนความรูแบบรูปธรรม 
  นพ.วิจารณ พานิช ไดใหความหมายของคําวา “การจัดการความรู” คือ เครื่องมือเพ่ือการบรรลุเปาหมาย 
อยางนอย 4 ประการไปพรอมๆ กัน ไดแก บรรลุเปาหมายของงาน บรรลุเปาหมายการพัฒนาคน บรรลุเปาหมาย 
การพัฒนาองคกรไปเปนองคกรเรียนรู และบรรลุความเปนชุมชน เปนหมูคณะ ความเอ้ืออาทรระหวางกันใน  
ท่ีทํางาน  
  การจัดการความรูเปนการดําเนินการอยางนอย 6 ประการตอความรู ไดแก 
   (1) การกําหนดความรูหลักท่ีจําเปนหรือสําคัญตองานหรือกิจกรรมของกลุมหรือองคกร  
   (2) การเสาะหาความรูท่ีตองการ  
   (3) การปรับปรุงดัดแปลงหรือสรางความรูบางสวนใหเหมาะตอการใชงานของตน  
   (4) การประยุกตใชความรูในกิจการงานของตน 
   (5) การนําประสบการณจากการทํางานและการประยุกตใชความรูมาแลกเปลี่ยนเรียนรูและ  
สกัด “ขุมความรู” ออกมาบันทึกไว 
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   (6) การจดบันทึก “ขุมความรู” และ “แกนความรู” สําหรับไวใชงานและปรับปรุงเปนชุดความรู
ท่ีครบถวนลุมลึกและเชื่อมโยงมากข้ึนเหมาะตอการใชงานมากยิ่งข้ึน 
   โดยท่ีการดําเนินการ 6 ประการนี้บูรณาการเปนเนื้อเดียวกัน ความรูท่ีเก่ียวของเปนท้ังความรูท่ี
ชัดแจงอยูในรูปของตัวหนังสือหรือรหัสอยางอ่ืนท่ีเขาใจไดท่ัวไป (Explicit Knowledge และความรูฝงลึกอยู
ในสมอง (Tacit Knowledge ท่ีอยูในคน  ท้ังท่ี อยูในใจ (ความเชื่อ คานิยม อยูในสมอง (เหตุผล และอยูในมือ  
และสวนอ่ืนๆ ของรางกาย (ทักษะในการปฏิบัติ การจัดการความรูเปนกิจกรรมท่ีคนจํานวนหนึ่งทํารวมกัน
ไมใชกิจกรรมท่ีทําโดยคนคนเดียว 
 
การจัดกิจกรรมนักศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาของชาติ  หมายถึง การจัดกิจกรรมเพ่ือใหนักศึกษามีผลลัพธ
การเรียนรูตามมาตรฐานการศึกษาของชาติ ท้ัง 3 ดาน ไดแก ผูเรียนรู ผูรวมสรางสรรคนวัตกรรมและพลเมือง
ท่ีเขมแข็ง 
 

การตีพิมพในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง หมายถึง การตีพิมพผลงานวิชาการฉบับสมบูรณในลักษณะของรายงาน
สืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ วารสารวิชาการ หรือสิ่งพิมพทางวิชาการในระดับมหาวิทยาลัยหรือ       
ระดับคณะและตองเปนผลงานท่ีผานการกลั่นกรอง (Peer review โดยมีบุคคลภายนอก มหาวิทยาลัยรวมเปน
กรรมการพิจารณาดวย 
 
การเทียบเคียงผลการดําเนินงาน (Benchmarking หมายถึง วิธีการในการวัดและเปรียบเทียบผลผลิต 
บริการ และวิธีการปฏิบัติกับองคกรท่ีสามารถทําไดดีกวา เพ่ือนําผลการเปรียบเทียบมาใชในการปรับปรุง
องคกรของตนเพ่ือมุงความเปนเลิศทางวิชาการ 
 
การบูรณาการ (Integration หมายถึง การผสมกลมกลืนของแผน กระบวนการ สารสนเทศ การจัดสรร 
ทรัพยากร การปฏิบัติการ ผลลัพธ และการวิเคราะห เพ่ือสนับสนุนเปาประสงคท่ีสําคัญของมหาวิทยาลัย 
(Organization-wide goal  การบูรณาการท่ีมีประสิทธิผลเปนมากกวาความสอดคลองไปในแนวทางเดียวกัน 
(Alignment ซึ ่งการดําเนินการของแตละองคประกอบภายในระบบการจัดการ ผลการดําเนินการ           
มีความเชื่อมโยงกันเปนหนึ่งเดียวอยางสมบูรณ 
 
การเผยแพรงานสรางสรรคในระดับความรวมมือระหวางประเทศ หมายถึง โครงการรวมมือระหวางประเทศ
ไทยกับประเทศอ่ืน 
 
การเผยแพรงานสรางสรรคในระดับนานาชาติ หมายถึง การเผยแพรท่ีเปดกวางสําหรับทุกประเทศ        
(อยางนอย 5 ประเทศท่ีไมไดอยูในกลุมอาเซียน  
 
การเผยแพรงานสรางสรรคในระดับภูมิภาคอาเซียน หมายถึง การเผยแพรเฉพาะในกลุมอาเซียน  
10 ประเทศ (อยางนอย 5 ประเทศนับรวมประเทศไทยดวย และการใหคะแนนตามแหลงเผยแพร  
ไมจําเปนตองไปแสดงในตางประเทศ 
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การเผยแพรผลงานวิจัยในท่ีประชุมวิชาการระดับชาติ หมายถึง การนําเสนอบทความวิจัยในท่ีประชุม
วิชาการ และบทความฉบับสมบูรณ (Full paper ไดรับการตีพิมพในรายงานสืบเนื่องจาก การประชุม 
(Proceedings โดยมีกองบรรณาธิการจัดทํารายงานการประชุม หรือคณะกรรมการจัดประชุม ประกอบดวย 
ศาสตราจารย หรือผูทรงคุณวุฒิระดับปริญญาเอก หรือผูทรงคุณวุฒิท่ีมีผลงานเปนท่ียอมรับในสาขาวิชานั้นๆ 
จากนอกมหาวิทยาลัยเจาภาพอยางนอยรอยละ 25 โดยตองมีผูประเมินบทความท่ีเปนผูเชี่ยวชาญในสาขา   
นั้นดวยและมีบทความท่ีมาจากหนวยงานภายนอกมหาวิทยาลัยอยางนอย 3 หนวยงาน และรวมกันแลว      
ไมนอยกวารอยละ 25 
 

การเผยแพรผลงานวิจัยในท่ีประชุมวิชาการระดับนานาชาติ  หมายถึง การนําเสนอบทความวิจัยในท่ีประชุม
วิชาการและบทความฉบับสมบูรณ (Full paper ไดรับการตีพิมพในรายงานสืบเนื่องจากการประชุม
(Proceedings โดยมีกองบรรณาธิการจัดทํารายงานฯ หรือคณะกรรมการจัดประชุม ประกอบดวย 
ศาสตราจารย หรือผูทรงคุณวุฒิระดับปริญญาเอก หรือผูทรงคุณวุฒิท่ีมีผลงานเปนท่ียอมรับในสาขาวิชานั้นๆ 
จากตางประเทศอยางนอยรอยละ 25 และมีผูประเมินบทความท่ีเปนผูเชี่ยวชาญในสาขานั้น และบทความท่ีมา
จากตางประเทศ อยางนอย 3 ประเทศ และรวมกันแลวไมนอยกวารอยละ 25 
 
การสรางคุณคาทางศิลปวัฒนธรรมและความเปนไทย  หมายถึง  กระบวนการสําคัญท่ีสรางประโยชนใหแก
ผูรับบริการ  ผูมีสวนไดสวนเสีย หรือสงผลตอการบรรลุพันธกิจหลักของสวนราชการ 
 
งานวิจัย หมายถึง กระบวนการท่ีมีระเบียบแบบแผนในการคนหาคําตอบของปญหา หรือการเสาะแสวงหา
ความรูใหม ตลอดจนถึงการประดิษฐคิดคนท่ีผานกระบวนการศึกษา คนควาหรือทดลอง วิเคราะหและตีความ
ขอมูล  ตลอดจนสรุปผลอยางเปนระบบ 
 
งานวิจัย งานสรางสรรค หรือนวัตกรรมท่ีนําไปใชประโยชน หมายถึง งานวิจัย งานสรางสรรค หรือนวัตกรรม 
ท่ีไดนําไปใชประโยชนตามวัตถุประสงคท่ีระบุไวในโครงการ โครงการวิจัย และรายงานการวิจัยอยางถูกตอง 
สามารถนําไปสูการแกไขปญหาไดอยางเปนรูปธรรม มีความคิดริเริ่มสรางสรรคในการประยุกตใช กับ 
กลุ มเปาหมาย โดยมีหลักฐานเชิงประจักษถึงการนําไปใชจนกอใหเกิดประโยชนไดจริงอยางชัดเจน     
ตามวัตถุประสงค ตองไดการรับรองการใชประโยชนจากหนวยงานท่ีเก่ียวของ หรือการรับรอง/การตรวจ     
รับงานจากหนวยงานท่ีวาจางภายนอกมหาวิทยาลัย 

ประเภทของการใชประโยชนจากงานวิจัย งานสรางสรรค หรือนวัตกรรมท่ีสามารถนําไปสูการแกไข 
ปญหาไดอยางเปนรูปธรรม ไดแก การใชประโยชนในเชิงสาธารณะ การใชประโยชนในเชิงนโยบาย การใช 
ประโยชนในเชิงพาณิชย การใชประโยชนทางออมของงานวิจัย งานสรางสรรค หรือนวัตกรรม และการใช 
ประโยชนเพ่ือพัฒนาทองถ่ิน 
 
งานสรางสรรค  หมายถึง ผลงานศิลปะและสิ่งประดิษฐทางศิลปะประเภทตางๆ ท่ีมีความเปนนวัตกรรม โดยมี
การศึกษาคนควาอยางเปนระบบท่ีเหมาะสมตามประเภทของงานศิลปะ  ซ่ึงมีแนวทางการทดลองหรือ       
การพัฒนาจากแนวคิดสรางสรรคเดิม  เพ่ือเปนตนแบบหรือความสามารถในการบุกเบิกศาสตรอันกอใหเกิด
คุณคาทางสุนทรียและคุณประโยชนท่ีเปนท่ียอมรับในวงวิชาชีพตามการจัดกลุมศิลปะของอาเซียน            งาน
สรางสรรคทางศิลปะ ไดแก  (1 ทัศนศิลป ( Visual Art ประกอบดวย ผลงานดานจิตรกรรม ประติมากรรม  ภาพ
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พิมพ ภาพถาย ภาพยนตร สื่อประสม สถาปตยกรรมและงานออกแบบประเภทอ่ืนๆ (2 ศิลปะการแสดง 
(Performance Arts ประกอบดวย ดุริยางคศิลป นาฏยศิลป รวมท้ังการแสดงรูปแบบตางๆ และ               (3 
วรรณศิลป (Literature ซ่ึงประกอบดวยบทประพันธและกวีนิพนธรูปแบบตางๆ  
นวัตกรรม  หมายถึง  ผลิตภัณฑ  สิ่งประดิษฐ  บริการ กรรมวิธีท่ีเก่ียวกับการผลิต การจัดโครงสรางองคกร 
ระบบบริหารจัดการ การบริหารการเงิน ธุรกิจ  การตลาดหรือในการอ่ืนใด ท้ังนี้ ซ่ึงเปนสิ่งใหมหรือพัฒนาใหดี
ข้ึนกวาเดิมอยางมีนัยสําคัญ และนําไปใชประโยชนไดในวงกวาง ท้ังในเชิงพาณิชยและสาธารณะ 
 
แนวโนม (Trends  หมายถึง สารสนเทศท่ีเปนตัวเลข ซ่ึงแสดงใหเห็นทิศทางและอัตราการเปลี่ยนแปลงของ
ผลลัพธของมหาวิทยาลัย หรือความคงเสนคงวาของผลการดําเนินการในแตละชวงเวลา แนวโนมแสดงผล          
การดําเนินการของมหาวิทยาลัยตามลําดับเวลา โดยท่ัวไปการแสดงแนวโนมไดจะตองมีขอมูลในอดีตอยางนอย   
สามจุด (ไมรวมคาคาดการณ ท้ังนี้  ในทางสถิติ อาจจําเปนตองแสดงจํานวนขอมูลมากกวานี้เพ่ือยืนยันแนวโนม
ระยะหาง ระหวางจุดขอมูลท่ีแสดงแนวโนมข้ึนกับรอบเวลาของกระบวนการท่ีนําเสนอ หากรอบเวลาสั้นตองมี
การวัดถ่ีข้ึน ในขณะท่ีรอบเวลาท่ียาวกวา อาจตองใชชวงเวลานาน จึงจะทราบแนวโนมท่ีสื่อความหมายได
ชัดเจน 
 
แนวปฏิบัติท่ีดี หมายถึง วิธีปฏิบัติ หรือข้ันตอนการปฏิบัติท่ีทําใหมหาวิทยาลัยประสบความสําเร็จหรือสู  
ความเปนเลิศตามเปาหมาย เปนท่ียอมรับในวงวิชาการหรือวิชาชีพนั้นๆ มีหลักฐานของความสําเร็จปรากฏ
ชัดเจน โดยมีการสรุปวิธีปฏิบัติ หรือข้ันตอนการปฏิบัติ ตลอดจนความรูและประสบการณ บันทึกเปนเอกสาร 
เผยแพรใหหนวยงานภายในหรือภายนอกสามารถนําไปใชประโยชนได 
 
ประสบการณดานการทําวิจัย  หมายถึง มีประสบการณดานการทําวิจัยเปนผลสําเร็จมาแลวโดยมีหลักฐาน
เปนผลงานท่ีนําเสนอในท่ีประชุมวิชาการท่ีมีรายงานการประชุม (Proceeding ท่ีมีกรรมการภายนอกมารวม
กลั่นกรอง (Peer  Review หรือตีพิมพในวารสารหรือสิ่งพิมพทางวิชาการท่ีมีกรรมการภายนอกมารวม
กลั่นกรอง  (Peer  Review หรือเปนผลงานท่ีเปนรูปเลมซ่ึงนําเสนอแหลงทุนวิจัยหรือนําเสนอผูวาจางในการ
ทําวิจัยนั้นๆ  และเปนผลงานท่ีแหลงทุนวิจัยหรือผูวาจางวิจัยไดตรวจรับงานเรียบรอยแลว ซ่ึงเปนผลงานวิจัย 
ท่ีไมใชสวนหนึ่งของการศึกษาเพ่ือรับปริญญาของอาจารยประจําหลักสูตร โดยใชรายงานผลงานวิจัยของ
อาจารยประจําหลักสูตรทุกคนไวในเอกสารหลักสูตร ท้ังนี้การรายงานผลงานวิจัยท่ีตีพิมพใหรายงานในลักษณะ
ของการเขียนบรรณานุกรม หรือการเขียนเอกสารอางอิงทางวิชาการ กลาวคือ ระบุชื่อเจาของผลงาน ชื่อผลงาน 
ปท่ีพิมพและแหลงตีพิมพเผยแพรผลงาน   
 
ผลงานท่ีไดรับการตีพิมพในวารสารวิชาการระดับชาติ หมายถึง บทความจากผลงานวิจัยหรือบทความ

วิชาการท่ีไดรับการตีพิมพในวารสารวิชาการ (Journal ท่ีมีชื่อปรากฏอยูในฐานขอมูล ศูนยดัชนีการอางอิง

วารสารไทย Thai-Journal Citation Index Centre (TCI เฉพาะวารสารท่ีมีชื่ออยูในกลุมท่ี 1 และกลุมท่ี 2

หรือวารสารวิชาการระดับชาติตามประกาศของหนวยงานตนสังกัด 
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ผลงานท่ีไดรับการตีพิมพในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ หมายถึง บทความจากผลงานวิจัยหรือบทความ 
วิชาการท่ีไดรับการตีพิมพในวารสารวิชาการ (Journal) ท่ีปรากบในฐานขอมูลสากล ไดแก ฐานขอมูลระดับ 
นานาชาติ ไดแก EHIC, Mathscill (st, Pubrnal, Scopus, Web of Science (เฉพาะในฐานขอมูล SCIE, 
SSCI Mar AHCI wdhu), JSTOR way Project Muse 
 
ผลงานสรางสรรคดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี หมายถึง ผลงานวิชาการท่ีเปนการประดิษฐคิดคน 
เครื่องมือ เครื่องทุนแรง ผลงานการสรางสรรค พืชหรือสัตวพันธุใหม หรือจุลีนทรียท่ีมีคุณสมบัติสําหรับการใช
ประโยชนเฉพาะดาน วัคซีน ผลิตภัณฑหรือสิ่งประดิษฐอื่นๆ ท่ีเปนประโยชนตอเศรษฐกิจและสังคม   ซ่ึง
พัฒนาข้ึนจากการประยุกตใชองคความรูทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี โดยวิธีวิทยาท่ีเปนท่ียอมรับใน 
สาขาวิชานั้นๆ 
 
แผนกลยุทธ หมายถึง แผนระยะยาวของมหาวิทยาลัยโดยท่ัวไปมักใชเวลา 5 ป เปนแผนท่ีกําหนดทิศทาง  

การพัฒนาของมหาวิทยาลัย แผนกลยุทธประกอบไปดวยวิสัยทัศน พันธกิจ เปาประสงค วัตถุประสงค            

ผลการวิเคราะหจุดแข็ง จุดออน โอกาสและภัยคุกคาม กลยุทธตาง ๆ ของมหาวิทยาลัยควรคลอบคลุมทุก

ภารกิจของมหาวิทยาลัย ซ่ึงตองมีการกําหนดตัวบงชี้ความสําเร็จของแตละกลยุทธและคาเปาหมายของตัวบงชี้

เพ่ือวัดระดับความสําเร็จของการดําเนินงานตามกลยุทธ โดยมหาวิทยาลัยนําแผนกลยุทธมาจัดทําแผน

ดําเนินงานหรือแผนปฏิบัติการประจําป 

แผนกลยุทธทางการเงิน หมายถึง แผนระยะยาวท่ีระบุท่ีมาและใชไปของทรัพยากรทางการเงินของ

มหาวิทยาลัยท่ีสามารถผลักดันแผนกลยุทธของมหาวิทยาลัยใหสามารถดําเนินการได แผนกลยุทธทางการเงินจะ

สอดรับไปกับแผนกลยุทธของมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยควรประเมินความตองการทรัพยากรท่ีตองจัดหา

สําหรับการดําเนินงานตามกลยุทธแตละกลยุทธและประเมินมูลคาของทรัพยากรออกมาเปนเงินทุนท่ีตองการใช 

ซ่ึงจะเปนความตองการเงินทุนในระยะยาวเทากับเวลาท่ีมหาวิทยาลัยใชในการดําเนินการใหกลยุทธนั้นบังเกิดผล 

จากนั้นจึงจะกําหนดใหเห็นอยางชัดเจนถึงท่ีมาของเงินทุนท่ีตองการใชวาสามารถจัดหาไดจากแหลงเงินทุนใด 

เชน รายไดคาธรรมเนียมการศึกษา งบประมาณแผนดินหรือเงินอุดหนุนจากรัฐบาล เงินทุนสะสมของ

หนวยงาน  เงินบริจาคจากหนวยงานภายนอกหรือศิษยเกา หรือมหาวิทยาลัยจะตองมีการระดมทุนดวยวิธีการ

อ่ืนๆ อีกเพ่ิมเติม เชน การแปลงทรัพยสินทางปญญาเปนมูลคา รวมท้ังมีการวิเคราะหตนทุนของการดําเนินงาน

ดวย เชน ตนทุนตอหนวยในการผลิตบัณฑิตในแตละหลักสูตร โดยท่ีระยะเวลาของแผนกลยุทธทางการเงินจะ

เทากับระยะเวลาของแผนกลยุทธของมหาวิทยาลัย 

แผนจัดการเรียนรูแบบบูรณาการกับการทํางาน 
  แผนจัดการเรียนรูแบบบูรณาการกับการทํางาน หมายถึง แผนบริหารจัดการเพ่ือขับเคลื่อนให 
หลักสูตร มีการจัดการเรียนรูแบบบูรณาการกับการทํางาน ดังรูปแบบตอไปนี้ 
   1. การกําหนดประสบการณกอนการศึกษา (Pre – Course Experience)  
   2. การเรียนสลับการทํางาน (Sandwich Course)  
   3. สหกิจศึกษา (Co - Operative Education) 
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   4. การฝกงานท่ีเนนการเรียนรู หรือการติดตามพฤติกรรมการทํางาน (Cognitive Apprenticeship 
or Job Shadowing) 
   5. หลักสูตรรวมมหาวิทยาลัยและอุตสาหกรรม (Joint Industry University Course  
   6. พนังงานฝกหัดใหม หรือพนักงานฝกงาน (Traineeship or Apprenticeship  
   7. การบรรจุใหทํางาน หรือการฝกเฉพาะตําแหนง (Placement or Practicum   
   8. ปฏิบัติการภาคสนาม (Fieldwork) 
   9. การฝกปฏิบัติจริงภายหลังสําเร็จการเรียนทฤษฎี (Post - Couse Internship  
 
แผนปฏิบัติการประจําป หมายถึง แผนระยะสั้นท่ีมีระยะเวลาในการดําเนินงานภายใน 1 ป เปนแผนท่ี
ถายทอดแผนกลยุทธลงสูภาคปฏิบัติ เพ่ือใหเกิดการดําเนินงานจริงตามกลยุทธ ประกอบดวย โครงการหรือ
กิจกรรมตาง ๆ ท่ีจะตองดําเนินการในปนั้นๆ เพ่ือใหบรรลุเปาหมายตามแผนกลยุทธ ตัวบงชี้ความสําเร็จของ
โครงการหรือกิจกรรม คาเปาหมายของตัวบงชี้เหลานั้น รวมท้ังมีการระบุผูรับผิดชอบหลักหรือหัวหนาโครงการ 
งบประมาณในการดําเนินการรายละเอียดและทรัพยากรท่ีตองใชในการดําเนินโครงการท่ีชัดเจน 
 
แผนเสริมสรางความสัมพันธกับชุมชน  หมายถึง แผนบริการวิชาการท่ีเนนการสรางความสัมพันธกับชุมชน 
ผลระดับคุณภาพชีวิตของชุมชนทองถ่ินตามยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยราชภัฏเพ่ือการพัฒนาทองถ่ิน ไดแก 
เศรษฐกิจ ดานสังคม ดานสิ่งแวดลอม ดานการศึกษา รวมถึงดานอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวของ 
 
พหุวิทยาการ หรือ สหวิทยาการ หลักสูตรพหุวิทยาการ 
พหุวิทยาการ (Multidisciplinary หรือ สหวิทยาการ ( Interdisciplinary  หมายถึง การใชองคความรู
หลายสาขาวิชา หลายศาสตรหรือหลายอนุศาสตร มาผสมผสานใชในการวิเคราะห วิจัยและสังเคราะหข้ึนเปน
องคความรูใหมและพัฒนาเปนศาสตรใหมข้ึน 
หลักสูตรพหุวิทยาการ (Multidisciplinary  หมายถึง หลักสูตรท่ีนําเอาความรูหลายศาสตรหรือหลาย     
อนุศาสตรเขามาใชในการเรียนการสอน เพ่ือประโยชนในการวิเคราะห วิจัย จนกระท่ังผูเรียนสามารถพัฒนา
ความรู องคความรูเปนศาสตรใหมข้ึนหรือเกิดอนุศาสตรใหมข้ึน 
 
พิชญพิจารณ (Peer review  หมายถึง การตรวจเยี่ยมโดยผูทรงคุณวุฒิท่ีมีความรู ความสามารถ และ
ประสบการณ ซ่ึงสามารถใหขอสังเกตและขอเสนอแนะเชิงพัฒนาแกมหาวิทยาลัยอุดมศึกษาในการพัฒนา
กระบวนการจัดการเรียนการสอนอยางมีคุณภาพและสอดคลองตามเกณฑมาตรฐานท่ีกําหนด โดยมี
วัตถุประสงค เพ่ือใหขอเสนอแนะในเชิงพัฒนาแกมหาวิทยาลัย 
 
ภูมิปญญาทองถิ่น หรือ ภูมิปญญาชาวบาน หมายถึง ความรูของชาวบานในทองถ่ิน ซ่ึงไดมาจาก 
ประสบการณ และความเฉลียวฉลาดของชาวบาน รวมท้ังความรูท่ีสั่งสมมาแตบรรพบุรุษ สืบทอดจากคน     
รุนหนึ่งไปสูคนอีกรุนหนึ่ง ระหวางการสืบทอดมีการปรับ ประยุกตและเปลี่ยนแปลง จนอาจเกิดเปนความรูใหม 
ตามสภาพการณทางสังคม วัฒนธรรม และสิ่งแวดลอม 
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ระบบและกลไก 
ระบบ หมายถึง ข้ันตอนการปฏิบัติงานท่ีมีการกําหนดอยางชัดเจนวาตองทําอะไรบางเพ่ือใหไดผลออกมา  
ตามท่ีตองการ ข้ันตอนการปฏิบัติงานจะตองปรากฏใหทราบโดยท่ัวกันไมวาจะอยูในรูปของเอกสารหรือ       
สื่ออิเล็กทรอนิกสหรือโดยวิธีการอ่ืน ๆ องคประกอบของระบบ ประกอบดวย ปจจัยนําเขา กระบวนการ 
ผลผลิต และขอมูลปอนกลับซ่ึงมีความสัมพันธเชื่อมโยงกัน 
กลไก หมายถึง สิ่งท่ีทําใหระบบมีการขับเคลื่อนหรือดําเนินอยูได โดยมีการจัดสรรทรัพยากร มีการจัดองคการ 
หนวยงาน หรือกลุมบุคคลเปนผูดําเนินงาน 
 
วัฒนธรรม หมายถึง รูปแบบของกิจกรรมท่ีมีความเดนชัดและมีความสาคัญ วิถีการดําเนินชีวิต วัฒนธรรม
สามารถแสดงออกทางดนตรี วรรณกรรม จิตรกรรม ประติมากรรม การละครและภาพยนต บางครั้งอาจวา
ดวยการบริโภค ความสัมพันธทางสังคม แนวทางการปฏิบัติ การหลอมรวมอยูดวยกัน 
 
ศิลปะ หมายถึง ความงาม คุณคาของความงามคือการสรางสรรค เปนสุนทรียภาพ หรือการสรางอารมณตาง ๆ 
โดยศิลปะจะรวมไปถึงงานในรูปแบบตางๆ ไมวาจะเปน งานเขียน บทกวี การเตนรํา การแสดง ดนตรี         
งานประติมากรรม ภาพวาด - ภาพเขียน ท่ีนับเปนศาสตรท่ีมีประวัติมาอยางยาวนาน ตั้งแตมนุษยเกิดข้ึน 
 
สมรรถนะและทักษะดานดิจิทัล หมายถึง ทักษะในการนําเครื่องมือ อุปกรณ และเทคโนโลยีดิจิทัลท่ีมีอยูใน  
ปจจุบัน อาทิ คอมพิวเตอร โทรศัพท แท็ปเล็ต โปรแกรมคอมพิวเตอร และสื่อออนไลนมาใชใหเกิดประโยชน
สูงสุดในการสื่อสาร  การปฏิบัติงาน และการทํางานรวมกัน  หรือใชเพ่ือพัฒนากระบวนการทํางานใหมี    
ความทันสมัย และมีประสิทธิภาพ ทักษะดังกลาวครอบคลุมความสามารถ การสงเสริมใหนักศึกษามี
ความสามารถสําหรับการเรียนรูดิจิทัล  แบงออกเปน 4 สวน  ไดแก  ใช (Use หมายถึง  ความคลองแคลวทาง
เทคนิคท่ีจําเปนในการใชคอมพิวเตอรอินเทอรเน็ต เขาใจ (Understand คือ ความสามารถท่ีจะเขาใจบริบทท่ี
เก่ียวของกับการประเมินสื่อดิจิทัล  สราง (Create คือ ความสามารถในการสรางเนื้อหาท่ีมีประสิทธิภาพ   
การเขาถึง (Access คือ การเขาถึงเทคโนโลยีดิจิทัลไดอยางมีประสิทธิภาพ  
  
สาขาวิชาท่ีสัมพันธกัน หมายถึง สาขาวิชาตามคุณวุฒิหรือตําแหนงทางวิชาการท่ีสัมพันธกับศาสตรท่ีเปดสอน
มิใชสัมพันธกับรายวิชาท่ีเปดสอนในหลักสูตร เชน เปนศาสตรในกลุมสาขาวิชาเดียวกัย (Field of Education 
ตาม ISCED 2013 (คณะกรรมการการอุดมศึกษาในการประชุมครั้งท่ี 12/2554 เม่ือ 17 พฤศจิกายน 2554 
หนังสือเวียนท่ี ศธ 0506(2/ว 506 ลงวันท่ี 22 ธันวาคม 2554  
 
หนวยงานหรือองคการระดับชาติ หมายถึง หนวยงานภายนอกมหาวิทยาลัยระดับกรมหรือเทียบเทาข้ึนไป 
(เชน ระดับจังหวัด หรือรัฐวิสาหกิจ หรือองคการมหาชน หรือบริษัทมหาชนท่ีจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย 
หรือองคการกลางระดับชาติท้ังภาครัฐและเอกชน (เชน สภาอุตสาหกรรม สภาหอการคา สภาวิชาชีพ  
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หลักธรรมาภิบาล¹ หมายถึง การปกครอง การบริหาร การจัดการ การควบคุม ดูแลกิจการตาง ๆ ใหเปนไปใน
ครรลองธรรม นอกจากนี้ ยังหมายถึงการบริหารจัดการท่ีดี ซ่ึงสามารถนําไปใชไดท้ังภาครัฐและเอกชน ธรรมท่ี
ใชในการบริหารงานนี้มีความหมายอยางกวางขวาง กลาวคือ หาไดมีความหมายเพียงหลักธรรมทางศาสนา
เทานั้น แตรวมถึง ศีลธรรม คุณธรรม จริยธรรมและความถูกตอง ชอบธรรมท้ังปวง ซ่ึงวิญูชนพึงมีและ      พึง
ประพฤติปฏิบัติ อาทิ ความโปรงใสตรวจสอบได การปราศจากการแทรกแซงจากองคการภายนอก เปนตน 
 หลักธรรมาภิบาลของการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี (Good Governance ท่ีเหมาะสมจะนํามาปรับ
ใชในภาครัฐมี 10 องคประกอบ ดังนี้² 
 1 หลักประสิทธิผล ( Effectiveness คือ ผลการปฏิบัติราชการท่ีบรรลุวัตถุประสงคและเปาหมายของ
แผนการปฏิบัติราชการตามท่ีไดรับงบประมาณมาดําเนินการ รวมถึงสามารถเทียบเคียงกับสวนราชการหรือ
หนวยงานท่ีมีภารกิจคลายคลึงกันและมีผลการปฏิบัติงานในระดับชั้นนําของประเทศเพ่ือใหเกิดประโยชนสุขตอ
ประชาชนโดยการปฏิบัติราชการจะตองมีทิศทางยุทธศาสตร และเปาประสงคท่ีชัดเจน มีกระบวนการปฏิบัติงาน
และระบบงานท่ีเปนมาตรฐาน รวมถึงมีการติดตามประเมินผลและพัฒนา ปรับปรุงอยางตอเนื่องและเปนระบบ 
 2 หลักประสิทธิภาพ ( Efficiency คือ การบริหารราชการตามแนวทางการกํากับดูแลท่ีดีท่ีมี         
การออกแบบกระบวนการปฏิบัติงานโดยใชเทคนิคและเครื่องมือการบริหารจัดการท่ีเหมาะสมใหองคกรสามารถ
ใชทรัพยากรท้ังดานตนทุน แรงงานและระยะเวลาใหเกิดประโยชนสูงสุดตอการพัฒนาขีดความสามารถใน  
การปฏิบัติราชการตามภารกิจเพ่ือตอบสนองความตองการของประชาชนและผูมีสวนไดสวนเสียทุกกลุม 
 3 หลักการตอบสนอง ( Responsiveness คือ การใหบริการท่ีสามารถดําเนินการไดภายในระยะเวลา
ท่ีกําหนด และสรางความเชื่อม่ัน ความไววางใจ รวมถึงตอบสนองความคาดหวังหรือความตองการของ
ประชาชนผูรับบริการ และผูมีสวนไดสวนเสียท่ีมีความหลากหลายและมีความแตกตาง 
 4 หลักภาระรับผิดชอบ ( Accountability คือ การแสดงความรับผิดชอบในการปฏิบัติหนาท่ีและ
ผลงานตอเปาหมายท่ีกําหนดไว โดยความรับผิดชอบนั้นควรอยูในระดับท่ีสนองตอความคาดหวังของสาธารณะ 
รวมท้ังการแสดงถึงความสํานึกในการรับผิดชอบตอปญหาสาธารณะ 
 5 หลักความโปรงใส ( Transparency คือ กระบวนการเปดเผยอยางตรงไปตรงมา ชี้แจงไดเม่ือมี    
ขอสงสัยและสามารถเขาถึงขอมูลขาวสารอันไมตองหามตามกฎหมายไดอยางเสรี โดยประชาชนสามารถรู   
ทุกข้ันตอนในการดําเนินกิจกรรมหรือกระบวนการตางๆ และสามารถตรวจสอบได 
 6 หลักการมีสวนรวม ( Participation คือ กระบวนการท่ีขาราชการ ประชาชนและผูมีสวนไดสวนเสีย
ทุกกลุมมีโอกาสไดเขารวมในการรับรู เรียนรู ทําความเขาใจ รวมแสดงทัศนะ รวมเสนอปญหาหรือประเด็นท่ี
สําคัญท่ีเก่ียวของ รวมคิดแนวทาง รวมการแกไขปญหา รวมในกระบวนการตัดสินใจ และรวมกระบวนการพัฒนา
ในฐานะหุนสวนการพัฒนา 
 7 หลักการกระจายอํานาจ ( Decentralization คือ การถายโอนอํานาจการตัดสินใจ ทรัพยากรและ
ภารกิจจากสวนราชการสวนกลางใหแกหนวยการปกครองอ่ืน ๆ (ราชการบริหารสวนทองถ่ิน และ            
ภาคประชาชนดําเนินการแทนโดยมีอิสระตามสมควร รวมถึงการมอบอํานาจและความรับผิดชอบใน         การ
ตัดสินใจและการดําเนินการใหแกบุคลากร โดยมุงเนนการสรางความพึงพอใจในการใหบริการตอผูรับบริการ
และผูมีสวนไดสวนเสีย การปรับปรุงกระบวนการ และเพ่ิมผลิตภาพเพ่ือผลการดําเนินงานท่ีดีของสวนราชการ 
 
1 ดูเพ่ิมเตมิ “คูมือนโยบายการกํากับดูแลองคการที่ด”ี สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (สํานกังาน ก.พ.ร.  
2 ดูเพ่ิม “คูมือการจัดระดับการกํากับดูแลองคการภาครัฐตามหลักธรรมาภิบาลของการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี (Good Governance Rating”  สานักงาน
คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (สํานักงาน ก.พ.ร.  
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 8 หลักนิติธรรม ( Rule of Law คือ การใชอํานาจของกฎหมาย กฎระเบียบ ขอบังคับในการบริห าร
ราชการดวยความเปนธรรม ไมเลือกปฏิบัติ และคํานึงถึงสิทธิเสรีภาพของผูมีสวนไดสวนเสีย 
 9 หลักความเสมอภาค ( Equity คือ การไดรับการปฏิบัติและไดรับบริการอยางเทาเทียมกันโดยไมมี
การแบงแยกดาน ชายหรือหญิง ถ่ินกําเนิด เชื้อชาติ ภาษา เพศ อายุ ความพิการ สภาพทางกายหรือสุขภาพ 
สถานะของบุคคล ฐานะทางเศรษฐกิจและสังคม ความเชื่อทางศาสนา การศึกษา การฝกอบรม และอ่ืนๆ 
 10 หลักมุงเนนฉันทามติ ( Consensus Oriented คือ การหาขอตกลงท่ัวไปภายในกลุมผูมีสวนได
สวนเสียท่ีเก่ียวของซ่ึงเปนขอตกลงท่ีเกิดจากการใชกระบวนการเพ่ือหาขอคิดเห็นจากกลุมบุคคลท่ีไดรับ
ประโยชนและเสียประโยชน โดยเฉพาะกลุมท่ีไดรับผลกระทบโดยตรงซ่ึงตองไมมีขอคัดคานท่ียุติไมไดในประเด็น
ท่ีสําคัญ โดยฉันทามติไมจําเปนตองหมายความวาเปนความเห็นพองโดยเอกฉันท 
 
แหลงเรียนรูทางศิลปวัฒนธรรมและความเปนไทย หมายถึง สถานท่ีหรือศูนยรวมความรู บุคคล สิ่งมีชีวิตและ
ไมมีชีวิต ท่ีใหเขาไปศึกษาหาความรู ความเขาใจ ดานศิลปวัฒนธรรมและความเปนไทย แหลงเรียนรู        
อาจจะอยูในหองเรียนหรือนอกหองเรียน 
 
องคความรู  หมายถึง ความรูท่ีเกิดข้ึนตอเรื่องใดเรื่องหนึ่ง ซ่ึงอาจเกิดข้ึนจากการถายทอดจากประสบการณ 
หรือจากการวิเคราะหและสังเคราะหขอมูล โดยความรูท่ีเกิดข้ึนนั้นผูรับสามารถนําไปใชไดโดยตรงหรือ 
สามารถนํามาปรับใชได เพ่ือใหเหมาะกับสถานการณหรืองานท่ีกระทําอยู และสามารถนําไปใชในลักษณะ 
ตางๆ ได 
 
อาจารย หมายถึง คณาจารย ซ่ึงจะมีตําแหนงทางวิชาการท่ีประกอบดวย  อาจารย ผูชวยศาสตราจารย     
รองศาสตราจารย และศาสตราจารย 
 
อาจารยประจํา หมายถึง บุคลากรในมหาวิทยาลัยอุดมศึกษาท่ีมีหนาท่ีหลักทางดานการสอนและการวิจัย และ
ปฏิบัติหนาท่ีเต็มเวลาตามภาระงานท่ีรับผิดชอบในหลักสูตรท่ีเปดสอน (มิใชเต็มเวลาตามเวลาทําการ 
(ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง แนวทางการบริหารเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2548  
 สําหรับอาจารยท่ีมหาวิทยาลัยจางเขามาเปนอาจารยประจําดวยเงินรายได มหาวิทยาลัยจะตองมี
สัญญาจางท่ีมีการระบุระยะเวลาการจางอยางชัดเจนและไมนอยกวา 9 เดือน ในสัญญาจางจะตองระบุหนาท่ี 
ภาระงานใหชัดเจนไมนอยกวาหนาท่ีของอาจารยประจําตามท่ีกําหนดตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง 
แนวทางการบริหารเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2548   
 การนับจํานวนอาจารยประจําและนักวิจัย ใหนับระยะเวลาการทํางานสําหรับอาจารยท่ีบรรจุใหม    
ในปท่ีประเมิน ดังนี้ 
 9-12 เดือน     คิดเปน 1 คน 
 6 เดือนข้ึนไปแตไมถึง 9 เดือน   คิดเปน 0.5 คน 
 นอยกวา 6 เดือน    ไมสามารถนํามานับได 
 
อาจารยประจําหลักสูตร หมายถึง อาจารยประจําเต็มเวลาท่ีมีภาระหนาท่ีในการบริหารหลักสูตร และจัด  
การเรียนการสอน โดยวางแผน ติดตาม ทบทวนการดําเนินงานหลักสูตร และปฏิบัติงานประจําหลักสูตรนั้น
ตลอดระยะเวลาท่ีจัดการศึกษาตามหลักสูตรนั้น มีคุณวุฒิตรงหรือสัมพันธกับสาขาวิชาท่ีเปดสอนไมนอยกวา  
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5 คนและทุกคนเปนอาจารยประจําเกินกวา 1 หลักสูตรในเวลาเดียวกันไมได ยกเวนอาจารยประจําหลักสูตร
ระดับปริญญาโทและปริญญาเอกในสาขาวิชาเดียวกันได หรือเปนอาจารยประจําหลักสูตรในหลักสูตรพหุ
วิทยาการไดอีก 1 หลักสูตรโดยตองเปนหลักสูตรท่ีตรงหรือสัมพันธ กับหลักสูตรท่ีไดประจําอยูแลว 
(คณะกรรมการการอุดมศึกษาในการประชุมครั้งท่ี 2/2549 วันท่ี 2 กุมภาพันธ 2549 ท้ังนี้ กรณีบัณฑิตศึกษา
อนุโลมใหเปนอาจารยประจําหลักสูตรไดมากท่ีสุดเพียง 2 หลักสูตรเทานั้น 
 หากมีการเปลี่ยนแปลงอาจารยประจําหลักสูตร ขอใหนําเสนอโดยดําเนินเชนเดียวกับการนําเสนอ
หลักสูตรปรับปรุงเล็กนอย โดยนําเสนอตอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาอนุมัติหรือใหความเห็นชอบ และ
เสนอใหคณะกรรมการการอุดมศึกษารับทราบตามแบบฟอรม สมอ.08 ภายใน 30 วัน 
 ท้ังนี้ อาจารยประจําหลักสูตรท่ีมีคุณวุฒิในสาขาท่ีตรงหรือสัมพันธกับสาขาวิชาท่ีเปดสอนใหพิจารณาวา 
 - คุณวุฒิตรงหรือสัมพันธกับสาขาของหลักสูตรนั้นหรือไม ตามการแบงสาขาวิชาของ ISCED 2013 
     (UNESCO  
 - กรณีมีตําแหนงทางวิชาการใหพิจารณาจากผลงานทางวิชาการและประสบการณการทํางานวิจัยดวย 
 
นิยามตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตร ฉบับ พ.ศ.2558 
อาจารยประจํา หมายถึง บุคคลทีดํารงตําแหนงอาจารย ศาสตราจารย รองศาสตราจารย และศาสตราจารย 
ในมหาวิทยาลัยอุดมศึกษาท่ีเปดสอนหลักสูตรนั้น ท่ีมีหนาท่ีรับผิดชอบตามพันธกิจของการอุดมศึกษาและ
ปฏิบัติหนาท่ีเต็มเวลา 
 
อาจารยประจําหลักสูตร หมายถึง อาจารยประจําท่ีมีคุณวุฒิตรงหรือสัมพันธกับสาขาวิชาของหลักสูตรท่ี   
เปดสอน ซ่ึงมีหนาท่ีสอนและคนควาวิจัยในสาขาวิชาดังกลาว ท้ังนี้ สามารถเปนอาจารยประจําหลักสูตรหลาย
หลักสูตรไดในเวลาเดียวกัน แตตองเปนหลักสูตรท่ีอาจารยผูนั้นมีคุณวุฒิตรงหรือสัมพันธกับสาขาวิชาของ
หลักสูตร 
 
อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร หมายถึง อาจารยประจําหลักสูตรท่ีมีภาระหนาท่ีในการบริหารและพัฒนา
หลักสูตรและการเรียนการสอน ตั้งแตการวางแผน การควบคุมคุณภาพ การติดตามประเมินผล และการพัฒนา
หลักสูตร อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรตองอยูประจําหลักสูตรนั้นตลอดระยะเวลาท่ีจัดการศึกษาโดยจะเปน
อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรเกินกวา 1 หลักสูตรในเวลาเดียวกันไมได ยกเวน พหุวิทยาการหรือสหวิทยาการ
ใหเปนอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรไดอีกหนึ่งหลักสูตร และเปนอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรสามารถซํ้าได
เกิน 2 คน 
 
อาจารยพิเศษ หมายถึง ผูสอนท่ีไมใชอาจารยประจํา 
 
 ท้ังนี้ หากหลักสูตรใดใชคําพิจารณาตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑมาตรฐานหลักสูตร
ระดับปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2558 นิยามอาจารยประจําหลักสูตรในตัวบงชี้การประกัน
คุณภาพภายในระดับ หลักสูตรจะหมายถึงอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรตามความหมายท่ีปรากฏในประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 
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อาเซียน หมายถึง สมาคมประชาชาติแหงเอเชียตะวันออกเฉียงใต (Association of South East Asian 
Nations) มี 10 ประเทศ ไดแก บรูไน กัมพูชา อินโดนีเซีย สปป.ลาว มาเลเซีย พมา ฟลิปปนส สิงคโปร ไทย 
และเวียดนาม 
 
IC3 (Digital Literacy Certificate) หมายถึง การประเมินทักษะดานการใช Digital Literacy โดยใช 
มาตรฐานระดับสากลท่ีรับรองความรูความสามารถในการใชงานทักษะดานฮารดแวร ซอฟตแวร โปรแกรม 
สําเร็จรูป อินเทอรเน็ต และการจัดการระบบโครงขายระดับพ้ืนฐาน 
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ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร 
 

การผลิตบัณฑิตเพ่ือใหบัณฑิตมีคุณลักษณะพึงประสงคและเปนบัณฑิตท่ีมีคุณภาพ การดําเนินงาน
และการบริหารงานระดับหลักสูตรถือวาสําคัญท่ีสุด จึงควรมีระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน  
ระดับหลักสูตร ซ่ึงมีหลักการดังตอไปนี้ 

1. การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร เปนการประกันคุณภาพการจัดการศึกษาวา
หลักสูตรไดดําเนินการเปนไปตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษาและเกณฑมาตรฐานอ่ืนๆ 
ท่ีเก่ียวของ โดยใหพิจารณาองคประกอบท่ีสําคัญ ไดแก การกํากับมาตรฐาน บัณฑิต นักศึกษา อาจารย 
หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผูเรียน และสิ่งสนับสนุนการเรียนรู เพ่ือใหสามารถผลิตบัณฑิตใหมี
คุณภาพ 

2. การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ใหเชื่อมโยงกับตัวบงชี้การดําเนินการตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2552 เพ่ือประโยชนในการเผยแพรหลักสูตรท่ีมี
คุณภาพและมาตรฐาน ซ่ึง หนวยงานตนสังกัด ไดกําหนดแนวทางการเผยแพรหลักสูตรไวในประกาศ
คณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง แนวทางการปฏิบัติตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ 
พ.ศ. 2552 

3. ตัวบงชี้การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร จะตองรายงานขอมูลพ้ืนฐานในสวนท่ี
เก่ียวของตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา และตัวบงชี้เชิงปริมาณในสวนท่ีเก่ียวของกับคุณวุฒิ 
ตําแหนงทางวิชาการ และผลงานทางวิชาการของอาจารย สําหรับตัวบงชี้เชิงคุณภาพท่ีเนนกระบวนการ  
จะประเมินในลักษณะของพิชญพิจารณ (Peer Review ซ่ึง จะมีรายละเอียดของคําถามท่ีจะเปนแนวทาง
ใหแกผูประเมินเพ่ือใหสามารถนําไปพิจารณาตามบริบทของสถาบันได และไดกําหนดแนวทางในการให
คะแนนในแตละระดับสําหรับผูประเมินและผูรับการประเมินไดใชในการพิจารณา  

4. สถาบันอุดมศึกษาสามารถจัดทําระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร  
โดยมีการดําเนินงานไดตามมาตรฐานเทียบเคียงกับมาตรฐานของหนวยงานตนสังกัด ท้ังนี้ ทุกระบบตองไดรับ
การเห็นชอบจากหนวยงานตนสังกัดและใหมีการจัดสงผลการประเมินพรอมขอมูลพ้ืนฐานใหกับหนวยงาน   
ตนสังกัดเพ่ือเผยแพรตอสาธารณะ ตัวอยางการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ท่ีเทียบเคียง
ได เชน ผลการประเมินหลักสูตรตามเกณฑ AUN – QA ผลการประเมินหลักสูตรวิชาชีพท่ีไดรับการรับรองจาก
องคการวิชาชีพระดับนานาชาติ เชน AACSB (สําหรับหลักสูตรทางดานบริหารธุรกิจ ABET (สําหรับหลักสูตร
ทางดานวิศวกรรมศาสตร และหลักสูตรท่ีไดรับการตรวจประเมินเปนประจําและผานการรับรองโดยสภา
วิชาชีพ 

 
มหาวิทยาลัยราชภัฏ ไดกําหนดเกณฑการประกันคุณภาพไว 2 รูปแบบ ไดแก เกณฑการประเมิน

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

 
ตารางท่ี 4.1 กรอบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตรตามมาตรฐาน สกอ. 

องคประกอบ 
ในการประกัน

คุณภาพหลักสูตร 
ตัวบงชี ้

อธิบายกระบวนการหรือแสดง 
ผลการดําเนินงานในประเด็นท่ีเกี่ยวของ 

1. การกํากับ
มาตรฐาน 

1.1 การบรหิารจดัการหลักสูตรตาม
เกณฑมาตรฐานหลักสูตรท่ี
กําหนดโดย สกอ. 

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

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

2. บัณฑิต 2.1 คุณภาพบัณฑิตตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แหงชาติ 

ผลประเมินคุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแหงชาติ  
(โดยผูใชบัณฑิต/ผูมสีวนไดสวนเสยี  

2.2 การไดงานทําหรือผลงานวิจัยของ
ผูสําเร็จการศึกษา 

- ผลบัณฑิตปริญญาตรีท่ีไดงานทําหรือประกอบอาชีพอิสระ  
- ผลงานของนักศึกษาปริญญาโท/เอกท่ีตีพิมพหรือเผยแพร 

3. นักศึกษา 3.1 การรับนักศึกษา  - การรับนักศึกษา 
- การเตรียมความพรอมกอนเขาศึกษา 

3.2 การสงเสรมิและพัฒนานักศึกษา - การควบคุมการดูแลการใหคําปรึกษาวิชาการและแนะแนว
แกนักศึกษาในระดับปริญญาตร ี

- การควบคุมระบบการดูแลการใหคาํปรึกษาวิทยานิพนธ 
และการคนควาอิสระในระดับบัณฑิตศึกษา 

- การพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและการเสริมสรางทักษะ 
การเรียนรูในศตวรรษท่ี 21 

3.3 ผลท่ีเกิดกับนักศึกษา - อัตราการคงอยูของนักศึกษา  
- อัตราการสําเร็จการศึกษา 
- ความพึงพอใจและผลการจดัการขอรองเรียนของนักศึกษา 

4. อาจารย 
 

4.1 การบริหารและพัฒนาอาจารย - การรับและแตงตั้งอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร 
- การบริหารอาจารย 
- การสงเสริมและพัฒนาอาจารย 

4.2 คุณภาพอาจารย - รอยละอาจารยผูรับผิดชอบหลักสตูรท่ีมีคณุวุฒิปรญิญาเอก 
- รอยละอาจารยผูรับผิดชอบหลักสตูรท่ีมีตําแหนงทาง

วิชาการ 
- ผลงานทางวิชาการของอาจารย 
- จํานวนบทความของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรปริญญา

เอกท่ีไดรับการอางอิงในฐานขอมูล TCI และ Scopus ตอ
จํานวนอาจารยประจําหลักสูตร 

4.3 ผลท่ีเกิดกับอาจารย - อัตราการคงอยูของอาจารย 
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ระ
ดับ

หลั
กสู

ตร
 องคประกอบ 

ในการประกัน
คุณภาพหลักสูตร 

ตัวบงชี ้
อธิบายกระบวนการหรือแสดง 

ผลการดําเนินงานในประเด็นท่ีเกี่ยวของ 

- ความพึงพอใจของอาจารย 
5. หลักสูตร 
การเรยีนการสอน  
การประเมินผูเรยีน 

5.1 สาระของรายวิชาในหลักสูตร - หลักคิดในการออกแบบหลักสูตร ขอมูลท่ีใชในการพัฒนา
หลักสูตรและวัตถุประสงคของหลักสูตร 

- การปรับปรุงหลักสูตรใหทันสมัยตามความกาวหนาใน
ศาสตรสาขาน้ันๆ 

- การพิจารณาอนุมัติหัวขอวิทยานิพนธและการคนควาอิสระ
ในระดับบัณฑิตศึกษา 

5.2 การวางระบบผูสอนและ
กระบวนการจดัการเรียนการสอน 

- การพิจารณากําหนดผูสอน 
- การกํากับ ติดตาม และตรวจสอบการจัดทํา มคอ.3 และ 

มอค.4 
- การแตงตั้งอาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธและการคนควา

อิสระในระดับบัณฑิตศึกษา 
- การกํากับกระบวนการเรียนการสอน 
- การจัดการเรียนการสอนท่ีมีการฝกปฏิ บัติ ในระดับ 

ปริญญาตรี 
- การบูรณาการพันธกิจตางๆ กับการเรียนการสอนในระดับ

ปริญญาตรี 
- การชวยเหลือ กํากับ ติดตามในการทําวิทยานิพนธและ 

การค นคว า อิ สระและการตี พิมพ ผลงาน ในระดับ
บัณฑิตศึกษา 

5.3 การประเมินผูเรียน - การประเมินผลการเรยีนรูตามกรอบมาตรฐานคณุวุฒิ 
- การตรวจสอบการประเมินผลการเรียนรูของนักศึกษา 
- การกํากับการประเมินการจัดกระบวนการเรียนการสอน

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

บัณฑิตศึกษา 
5.4 ผลการดําเนินงานหลักสูตรตาม

กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ระดับ 
อุดมศึกษาแหงชาติ 

- ผลการดําเนินงานตามตัวบงช้ีตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ 
ระดับอุดมศึกษาแหงชาติ 

6. สิ่งสนับสนุนการ
เรียนรู 

6.1 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู - ระบบการดําเนินงานของภาควิชา/คณะ/สถาบัน โดยมี
สวนรวมของอาจารยประจําหลักสูตรเพ่ือใหมีสิ่งสนับสนุน 
การเรียนรู 

- จํานวนสิ่งสนับสนุนการเรียนรูท่ีเพียงพอและเหมาะสมตอ
การจัดการเรียนการสอน 

- กระบวนการปรับปรุงตามผลการประเมินความพึงพอใจ
ของนักศึกษาและอาจารยตอสิ่งสนับสนุนการเรียนรู 
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องคประกอบที่ 1   การกํากับมาตรฐาน 
คณะกรรมการการอุดมศึกษามีหนาท่ีหลักสําคัญประการหนึ่งคือการพิจารณาเสนอนโยบาย 

แผนพัฒนา และมาตรฐานการอุดมศึกษาท่ีสอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติและ 
แผนการศึกษาแหงชาติ โดยคํานึงถึงความเปนอิสระและความเปนเลิศทางวิชาการของสถานศึกษา 
ระดับอุดมศึกษา โดยไดจัดทํามาตรฐานการอุดมศึกษาและเกณฑมาตรฐานตางๆ ท่ีเก่ียวของ เพ่ือสงเสริมให
สถาบันอุดมศึกษาไดพัฒนาดานวิชาการและวิชาชีพ รวมท้ังการพัฒนาคุณภาพและยกระดับมาตรฐานใน 
การจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาใหมีความทัดเทียมกัน และไดประกาศใชเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับตางๆ 
มาอยางตอเนื่อง ซ่ึงปจจุบันไดมีประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับตางๆ  
พ.ศ. 2548 และ พ.ศ. 2558 เพ่ือประโยชนในการรักษามาตรฐานวิชาการและวิชาชีพ เปนสวนหนึ่งของเกณฑ
การรับรองวิทยฐานะและมาตรฐานการศึกษา โดยสถาบันอุดมศึกษาท่ีเปดดําเนินการหลักสูตรใหมหรือหลัก
สูตรปรับปรุงลวนใชเกณฑมาตรฐานหลักสูตร พ.ศ. 2548 และ พ.ศ. 2558 เปนหลักในการพัฒนาหลักสูตรและ
ดําเนินการใหเปนไปตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรดังกลาว 

ในการควบคุมกํากับมาตรฐาน จะพิจารณาจากการบริหารจัดการหลักสูตรทุกหลักสูตรใหเปนไปตาม
เกณฑมาตรฐานหลักสูตรท่ีไดประกาศใชเม่ือ พ.ศ. 2548 และ พ.ศ. 2558 ตามท่ีไดประกาศใชในขณะนั้น 
เกณฑมาตรฐานหลักสูตรท่ีไดประกาศใชเม่ือ พ.ศ. 2548 และ พ.ศ. 2558 รวมท้ังกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2552 ตลอดระยะเวลาท่ีมีการจัดการเรียนการสอนในหลักสูตรดังกลาว  
โดยหลักสูตรท่ีเปนไปตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรท่ีไดประกาศใชตามเกณฑ 11 ขอ สําหรับหลักสูตรท่ีเปนไป
ตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรท่ีไดประกาศใชเม่ือ พ.ศ. 2558 นั้น ในระดับปริญญาตรีจะพิจารณาตามเกณฑ 
5 ขอ และหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาจะพิจารณาตามเกณฑดังกลาว 10 ขอ โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
 
 



  
 

 

ระดับหลักสูตร 

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

เกณฑการประเมิน 
คุณลักษณะหลกัสูตร 

ประเภทวิชาการ ประเภทวิชาชีพ/ปฏิบัติการ 
1.  จํ านวนอาจารยผู รับผิดชอบ
หลักสูตร 

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

2. คุณสมบัติอาจารยผูรับผิดชอบ
หลักสูตร 

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

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

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

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

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

10. การปรับปรุงหลักสูตรตามรอบ
ระยะเวลาท่ีกําหนด 

- ตองไมเกิน 5 ป ตามรอบระยะเวลาของหลักสูตร หรืออยางนอยทุกๆ 5 ป 

รวม เกณฑ 5 ขอ เกณฑ 5 ขอ 
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2) หลักสูตรระดับปริญญาโทและเอก 

เกณฑการประเมิน 
หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา 

ปริญญาโท ปริญญาเอก 
1.  จํ านวนอาจารยผู รับผิดชอบ
หลักสูตร 

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

2. คุณสมบัติอาจารยผูรับผิดชอบ
หลักสูตร 

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

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

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

- คุณวุฒิข้ันต่ําปริญญาโทหรือเทียบเทา 
- มีผลงานทางวิชาการอยางนอย 3 รายการในรอบ 5 ปยอนหลัง 
โดยอยางนอย 1 รายการตองเปนผลงานวิจัย 

- คุณวุฒิข้ันต่ําปริญญาเอกหรือเทียบเทา หรือข้ันต่ําปริญญาโท หรือเทียบเทาท่ีมี
ตําแหนงรองศาสตราจารยข้ึนไป 
- มีผลงานทางวิชาการอยางนอย 3 รายการในรอบ 5 ปยอนหลัง โดยอยางนอย  
1 รายการตองเปนผลงานวิจัย 

4. คุณสมบัติอาจารยผูสอน อาจารยประจํา 
- คุณวุฒิระดับปริญญาโทหรือเทียบเทา ในสาขาวิชาน้ัน หรือ
สาขาวิชาท่ีสัมพันธกัน หรือสาขาวิชาของรายวิชาท่ีสอน 
- ตองมีประสบการณดานการสอนและมีผลงานทางวิชาการ 
อยางนอย 1 รายการในรอบ 5 ปยอนหลัง 
อาจารยพิเศษ 
- คุณวุฒิระดับปริญญาโท หรือเทียบเทาในสาขาวิชาน้ัน หรือ
สาขาวิชาท่ีสัมพันธกัน หรือสาขาวิชาของรายวิชาท่ีสอน 
- มีประสบการณทํางานท่ีเก่ียวของกับวิชาท่ีสอนและมีผลงานทาง
วิชาการอยางนอย 1 รายการในรอบ 5 ปยอนหลัง 
- ท้ังน้ี มีช่ัวโมงสอนไมเกินรอยละ 50 ของรายวิชา โดยมีอาจารย
ประจําเปนผูรับผิดชอบรายวิชาน้ัน 
 
 

อาจารยประจํา 
- คุณวุฒิระดับปริญญาเอกหรือเทียบเทา หรือข้ันต่ําปริญญาโทหรือเทียบเทาท่ีมี
ตําแหนงรองศาสตราจารยในสาขาวิชาน้ัน หรือสาขาวิชาท่ีสัมพันธกัน หรือ
สาขาวิชาของรายวิชาท่ีสอน 
- ตองมีประสบการณดานการสอนและมีผลงานทางวิชาการอยางนอย 1 รายการ
ในรอบ 5 ปยอนหลัง 
อาจารยพิเศษ 
- คุณวุฒิระดับปริญญาเอกหรือเทียบเทา หรือข้ันต่ําปริญญาโทหรือเทียบเทา 
- มีประสบการณทํางานท่ีเก่ียวของกับวิชาท่ีสอนและมีผลงานทางวิชาการ 
อยางนอย 1 รายการในรอบ 5 ปยอนหลัง 
- ท้ังน้ี มีช่ัวโมงสอนไมเกินรอยละ 50 ของรายวิชา โดยมีอาจารยประจําเปน
ผูรับผิดชอบรายวิชาน้ัน 
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ระดับหลักสูตร 

เกณฑการประเมิน 
หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา 

ปริญญาโท ปริญญาเอก 
5. คุณสมบัติของอาจารยท่ีปรึกษา
วิทยานิพนธหลักและอาจารย ท่ี
ปรึกษาการคนควาอิสระ 

- เปนอาจารยประจําหลักสูตรท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเทา 
หรือข้ันต่ําปริญญาโทหรือเทียบเทาและดํารงตาํแหนงทางวิชาการ
ไมต่ํากวารองศาสตราจารยในสาขาวิชาน้ัน หรือสาขาวิชาท่ี 
สัมพันธกัน และ 
- มีผลงานทางวิชาการอยางนอย 3 รายการในรอบ 5 ปยอนหลัง 
โดยอยางนอย 1 รายการตองเปนผลงานวิจัย 

- เปนอาจารยประจําหลักสูตรท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเทา หรือข้ันต่ํา
ปริญญา โท  หรื อ เ ที ยบ เท า และดํ า ร งตํ า แหน งทา ง วิชาการ ไม ต่ํ า กว า 
รองศาสตราจารยในสาขาวิชาน้ัน หรือสาขาวิชาท่ีสัมพันธกัน 
- มีผลงานทางวิชาการอยางนอย 3 รายการในรอบ 5 ปยอนหลัง โดยอยางนอย  
1 รายการตองเปนผลงานวิจัย 

6. คุณสมบัติของอาจารยท่ีปรึกษา
วิทยานิพนธรวม (ถามี  

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

ผูทรงคุณวุฒิภายนอก 
- คุณวุฒิระดับปริญญาเอกหรือเทียบเทา 
- มีผลงานทางวิชาการท่ีไดรับการตีพิมพเผยแพรในระดับชาติ  
ซึ่งตรงหรือสัมพันธกับหัวขอวิทยานิพนธหรือการคนควาอิสระ 
ไมนอยกวา 10 เรื่อง 
- หากไมมีคุณวุฒิหรือประสบการณตามท่ีกําหนดจะตองมีความรู 
ความเช่ียวชาญและประสบการณสูง เปนท่ียอมรับ ซึ่งตรงหรือ
สัมพันธกับหัวขอวิทยานิพนธหรือการคนควาอิสระ โดยผาน 
ความเห็นชอบของสภาสถาบันและแจง กกอ. ทราบ 

ผูทรงคุณวุฒิภายนอก 
- คุณวุฒิระดับปริญญาเอกหรือเทียบเทา 
- มีผลงานทางวิชาการท่ีไดรับการตีพิมพเผยแพรในระดับนานาชาติ ซึ่งตรงหรือ
สัมพันธกับหัวขอวิทยานิพนธหรือการคนควาอิสระไมนอยกวา 5 เรื่อง 
- หากไมมีคุณวุฒิหรือประสบการณตามท่ีกําหนดจะตองมีความรู ความเช่ียวชาญ
และประสบการณสูง เปนท่ียอมรับ ซึ่งตรงหรือสัมพันธกับหัวขอวิทยานิพนธหรือ
การคนควาอิสระ โดยผานความเห็นชอบของสภาสถาบันและแจง กกอ. ทราบ 

7 .  คุณสมบัติ ของอาจารย สอบ
วิทยานิพนธ 

อาจารย ผูสอบวิทยานิพนธ ประกอบดวย อาจารยประจํา
หลักสูตร และผูทรงคุณวุฒิจากภายนอกไมนอยกวา 3 คน 
ประธานผูสอบวิทยานิพนธตองไมเปนท่ีปรึกษาวิทยานิพนธหลัก
หรือท่ีปรึกษาวิทยานิพนธรวม 
 
 

อาจารยผูสอบวิทยานิพนธ ประกอบดวย อาจารยประจําหลักสูตร และ
ผูทรงคุณวุฒิจากภายนอกไมนอยกวา 5 คน ประธานผูสอบวิทยานิพนธตองเปน
ผูทรงคุณวุฒิจากภายนอก 

คูมือการประกันคุณ
ภาพการศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ

 พ.ศ. 2563  
 41

 



  
 

 

เกณฑการประเมิน 
หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา 

ปริญญาโท ปริญญาเอก 
 อาจารยประจําหลักสูตร 

- คุณวุฒิระดับปริญญาเอกหรือเทียบเทา หรือข้ันต่ําปริญญาโท
หรื อ เ ทียบเท าและดํ า ร งตํ าแหน งทาง วิชาการ ไม ต่ํ ากว า 
รองศาสตราจารยในสาขาวิชาน้ัน หรือสาขาวิชาท่ีสัมพันธกัน 
- มีผลงานทางวิชาการอยางนอย 3 รายการในรอบ 5 ปยอนหลัง 
โดยอยางนอย 1 รายการตองเปนผลงานวิจัย 

อาจารยประจําหลักสูตร 
- คุณวุฒิระดับปริญญาเอกหรือเทียบเทา หรือข้ันต่ําปริญญาโทหรือเทียบเทาและ
ดํารงตําแหนงทางวิชาการไมต่ํากวารองศาสตราจารยในสาขาวิชาน้ัน หรือ
สาขาวิชาท่ีสัมพันธกัน 
- มีผลงานทางวิชาการอยางนอย 3 รายการในรอบ 5 ปยอนหลัง โดยอยางนอย  
1 รายการตองเปนผลงานวิจัย 

ผูทรงคุณวุฒิภายนอก 
- คุณวุฒิระดับปริญญาเอกหรือเทียบเทา 
- มีผลงานทางวิชาการท่ีไดรับการตีพิมพเผยแพรในระดับชาติ  
ซึ่งตรงหรือสัมพันธกับหัวขอวิทยานิพนธหรือการคนควาอิสระ 
ไมนอยกวา 10 เรื่อง 
- หากไมมีคุณวุฒิหรือประสบการณตามท่ีกําหนดจะตองมีความรู 
ความเช่ียวชาญและประสบการณสูง เปนท่ียอมรับ ซึ่งตรงหรือ
สัมพันธกับหัวขอวิทยานิพนธหรือการคนควาอิสระ โดยผาน 
การเห็นชอบของสภาสถาบันและแจง กกอ. ทราบ 

ผูทรงคุณวุฒิภายนอก 
- คุณวุฒิระดับปริญญาเอกหรือเทียบเทา 
- มีผลงานทางวิชาการท่ีไดรับการตีพิมพเผยแพรในระดับนานาชาติ ซึ่งตรงหรือ
สัมพันธกับหัวขอวิทยานิพนธหรือการคนควาอิสระไมนอยกวา 5 เรื่อง 
- หากไมมีคุณวุฒิหรือประสบการณตามท่ีกําหนดจะตองมีความรู ความเช่ียวชาญ
และประสบการณสูง เปนท่ียอมรับ ซึ่งตรงหรือสัมพันธกับหัวขอวิทยานิพนธหรือ
การคนควาอิสระ โดยผานการเห็นชอบของสภาสถาบันและแจง กกอ. ทราบ 

8. การตีพิมพเผยแพรผลงานของ
ผูสําเร็จการศึกษา 

แผน ก1 
ตองไดรับการยอมรับใหตีพิมพในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติ
ท่ีมีคุณภาพตามประกาศ กกอ. 

แบบ 1  
ตองไดรับการยอมรับใหตีพิมพในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติท่ีมีคุณภาพตาม
ประกาศของ กกอ. อยางนอย 2 เรื่อง 

แผน ก2 
ตองไดรับการยอมรับใหตีพิมพในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติ
ท่ีมีคุณภาพตามประกาศของ กกอ. หรือนําเสนอตอท่ีประชุม
วิชาการ โดยบทความท่ีนําเสนอไดรับการตีพิมพในรายงาน
สืบเน่ืองจากการประชุมวิชาการ (Proceeding  

แบบ 2  
ตองไดรับการยอมรับใหตีพิมพในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติท่ีมีคุณภาพตาม
ประกาศของ กกอ. 

แผน ข 
รายงานการคนควาอิสระหรือสวนหน่ึงของการคนควาอิสระตอง
ไดรับการเผยแพรในลักษณะใดลักษณะหน่ึงท่ีสืบคนได 
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ระดับหลักสูตร 

เกณฑการประเมิน 
หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา 

ปริญญาโท ปริญญาเอก 
9.  ภาระงานอาจารย ท่ีปรึ กษา
วิทยานิพนธและการคนควาอิสระใน
ระดับบัณฑิตศึกษา 

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

ข้ึนไป 1 คนตอนักศึกษา 10 คน 
 - หากเปนท่ีปรึกษาท้ัง 2 ประเภทใหเทียบสัดสวนนักศึกษาท่ีทําวิทยานิพนธ 1 คนเทียบเทากับนักศึกษาท่ีคนควาอิสระ  

3 คน 
10. การปรับปรุงหลักสูตรตามรอบ
ระยะเวลาท่ีกําหนด 

- ตองไมเกิน 5 ป ตามรอบระยะเวลาของหลักสูตร หรืออยางนอยทุกๆ 5 ป 

รวม เกณฑ 10 ขอ เกณฑ 5 ขอ 

 
3) หลักสูตรระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต และประกาศนียบัตรบัณฑิตข้ันสูง 

เกณฑการประเมิน 
หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา 

ประเภทวิชาการ ประเภทวิชาชีพ/ปฏิบัติการ 
1.  จํ านวนอาจารยผู รับผิดชอบ
หลักสูตร 

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

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

2. คุณสมบัติอาจารยผูรับผิดชอบ
หลักสูตร 

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

- คุณวุฒิระดับปริญญาเอกหรือเทียบเทา หรือข้ันต่ําปริญญาโทหรือเทียบเทาท่ี
มีตําแหนงศาสตราจารยข้ึนไป 
-  มีผลงานทางวิชาการอย างนอย 3 รายการในรอบ 5 ปยอนหลั ง  
โดยอยางนอย 1 รายการตองเปนผลงานวิจัย 

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

- คุณวุฒิระดับปริญญาโทหรือเทียบเทา  
- มีผลงานทางวิชาการอยางนอย 3 รายการในรอบ 5 ปยอนหลัง  
โดยอยางนอย 1 รายการตองเปนผลงานวิจัย 

- คุณวุฒิข้ันต่ําปริญญาเอกหรือเทียบเทา หรือข้ันต่ําปริญญาโท หรือเทียบเทา
ท่ีมีตําแหนงรองศาสตราจารยข้ึนไป 
-  มีผลงานทางวิชาการอย างนอย 3 รายการในรอบ 5 ปยอนหลั ง  
โดยอยางนอย 1 รายการตองเปนผลงานวิจัย 
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เกณฑการประเมิน 
หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา 

ประเภทวิชาการ ประเภทวิชาชีพ/ปฏิบัติการ 
4. คุณสมบัติอาจารยผูสอน 
 

 

 

 

 

อาจารยประจํา 
- คุณวุฒิระดับปริญญาโทหรือเทียบเทา หรือดํารงตําแหนงทาง
วิชาการไมต่ํากวาผูชวยศาสตราจารย ในสาขาวิชาน้ัน หรือสาขาวิชาท่ี
สัมพันธกันหรือสาขาวิชาของรายวิชาท่ีเปดสอน 
- หากเปนอาจารยผูสอนกอนเกณฑน้ีประกาศใช อนุโลมคุณวุฒิระดับ
ปริญญาตรีได 
อาจารยพิเศษ 
- คุณวุฒิระดับปริญญาโท หรือคุณวุฒิปริญญาตรีหรือเทียบเทา และ 
- มีประสบการณทํางานท่ีเก่ียวของกับวิชาท่ีสอนไมนอยกวา 6 ป 
- ท้ังน้ี มีช่ัวโมงสอนไมเกินรอยละ 50 ของรายวิชา โดยมีอาจารย
ประจําเปนผูรับผิดชอบรายวิชาน้ัน 

อาจารยประจํา 
- คุณวุฒิระดับปริญญาเอกหรือเทียบเทา หรือข้ันต่ําปริญญาโทหรือเทียบเทาท่ี
มีตําแหนงรองศาสตราจารยในสาขาวิชาน้ัน หรือสาขาวิชาท่ีสัมพันธกันหรือ
สาขาวิชาของรายวิชาท่ีเปดสอน 
- ตองมีประสบการณดานการสอนและมีผลงานทางวิชาการอยางนอย  
1 รายการในรอบ 5 ปยอนหลัง 
อาจารยพิเศษ 
- คุณสมบัติระดับปริญญาเอกหรือเทียบเทา หรือข้ันต่ําปริญญาโท หรือ
เทียบเทา 
- มีประสบการณทํางานท่ีเก่ียวของกับวิชาท่ีสอน ไมนอยกวา 4 ป 
- ท้ังน้ี มีช่ัวโมงสอนไมเกินรอยละ 50 ของรายวิชา โดยมีอาจารยประจําเปน
ผูรับผิดชอบรายวิชาน้ัน 

10. การปรับปรุงหลักสูตรตามรอบ
ระยะเวลาท่ีกําหนด 

- ตองไมเกิน 5 ป ตามรอบระยะเวลาของหลักสูตร หรืออยางนอยทุกๆ 5 ป 

รวม เกณฑ 5 ขอ เกณฑ 5 ขอ 

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

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

ใหความเห็นชอบหลักสูตร 
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ระ
ดับ

หลั
กสู

ตร
 องคประกอบที่ 2   บัณฑิต 

 
พันธกิจท่ีสําคัญท่ีสุดของสถาบันอุดมศึกษา คือ การผลิตบัณฑิต หรือการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน

ใหผูเรียนมีความรูในวิชาการและวิชาชีพ มีคุณลักษณะตามหลักสูตรท่ีกําหนด บัณฑิตระดับอุดมศึกษาจะตอง
เปนผูมีความรู มีคุณธรรมจริยธรรม มีความสามารถในการเรียนรูและพัฒนาตนเอง สามารถประยุกตใชความรู
เพ่ือการดํารงชีวิตในสังคมไดอยางมีความสุขท้ังทางรางกายและจิตใจ มีความสํานึกและความรับผิดชอบ 
ในฐานะพลเมืองและพลโลก มีคุณลักษณะตามเอกลักษณและอัตลักษณของสถาบันอุดมศึกษา สํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษาในฐานะท่ีเปนหนวยงานในการกํากับและสงเสริมการดําเนินงานของ
สถาบันอุดมศึกษา ไดจัดทํามาตรฐานตางๆ ท่ีเก่ียวของกับการผลิตบัณฑิต เชน เกณฑมาตรฐานหลักสูตร กรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ เพ่ือมุงเนนเปาหมายการจัดการศึกษาท่ีผลการเรียนรูของนักศึกษา 
ซ่ึงเปนการประกันคุณภาพบัณฑิตท่ีไดรับคุณวุฒิแตละคุณวุฒิและสื่อสารใหสังคม ชุมชน รวมท้ังหนวยงานท่ี
เ ก่ียวของตางๆ ได เชื่อ ม่ันถึงคุณภาพของบัณฑิต ท่ีผลิตออกมาเปนไปตามท่ี กําหนดไว ในผลลัพธ 
การเรียนรู ในแตละหลักสูตร คุณภาพบัณฑิตในแตละหลักสูตรจะสะทอนไปท่ีคุณภาพบัณฑิตตาม 
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ โดยพิจารณาจากผลลัพธการเรียนรู การมีงานทํา และ
คุณภาพผลงานวิจัยของนักศึกษาและผูสําเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาในปการศึกษานั้นๆ คุณภาพบัณฑิต 
จะพิจารณาไดจากตัวบงชี้ ดังตอไปนี้ 

 
ตัวบงชี้ท่ี  2.1 คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ 
ตัวบงชี้ท่ี  2.2 การไดงานทําหรือผลงานวิจัยของผูสําเร็จการศึกษา 
 - รอยละของบัณฑิตปริญญาตรีท่ีไดงานทําหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ป 
 -  ผลงานของนักศึกษาและผูสํ า เร็ จการศึกษาในระดับปริญญาโทท่ี ได รับ 

   การตีพิมพหรือเผยแพร 
 - ผลงานของนักศึกษาและผูสํา เร็จการศึกษาในระดับปริญญาเอกท่ีไดรับ 
   การตีพิมพหรือเผยแพร 
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ตัวบงช้ีท่ี 2.1 คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ 
ชนิดของตัวบงช้ี ผลลัพธ 
 
คําอธิบายตัวบงช้ี 

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

ใชคาเฉลี่ยของคะแนนประเมินบัณฑิต (คะแนนเต็ม 5  
 
สูตรการคํานวณ 
 

คะแนนท่ีได = 
ผลรวมของคาคะแนนท่ีไดจากการประเมินบัณฑติ 

จํานวนบัณฑติท่ีไดรับการประเมินท้ังหมด 

 
ขอมูลประกอบ 
 จํานวนบัณฑิตท่ีรับการประเมินจากผูใชบัณฑิตจะตองไมนอยกวารอยละ 20 ของจํานวนบัณฑิต 
ท่ีสําเร็จการศึกษา 
 
หมายเหตุ: 

- ในกรณีหลักสูตรปรับปรุงท่ียังไมครบรอบ สถาบันอุดมศึกษาตองประเมินตัวบงช้ีท่ี 2.1 ดวย แมวาหลักสูตรน้ันจะยัง
ไมครบรอบการปรับปรุงก็ตาม โดยนําผลการดําเนินงานของหลักสูตรในรอบท่ีผานมาใชประกอบการประเมิน 

- กรณีบัณฑิตท่ีมีอาชีพอิสระ ไมตองเอามานับในการประเมินความพึงพอใจของผูใชบัณฑิต 
- ในกรณีบัณฑิตหลักสูตรนานาชาติ เปนนักศึกษาตางชาติประมาณ 90% การประเมินบัณฑิตอาจไมถึงรอยละ 20 

เน่ืองจากเดินทางกลับประเทศไปแลว สามารถอนุโลมใหใชบัณฑิตท่ีเปนนักศึกษาชาวไทยเปนฐานในการคิด เชน  
มีนักศึกษาตางชาติ 90 คน มีนักศึกษาไทย 10 คน ใหประเมินโดยคิดจากนักศึกษาไทยจํานวน 10 คน เปนฐานท่ี 
100% 
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ระ
ดับ

หลั
กสู

ตร
 ตัวบงช้ีท่ี 2.2 (ปริญญาตรี  รอยละของบัณฑิตปริญญาตรีท่ีไดงานทําหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ป 

ชนิดของตัวบงช้ี ผลลัพธ 
 
คําอธิบายตัวบงช้ี 

บัณฑิตปริญญาตรีท่ีสําเร็จการศึกษาในหลักสูตรภาคปกติ ภาคพิเศษ และภาคนอกเวลา ในสาขานั้นๆ 
ท่ีไดงานทําหรือมีกิจการของตนเองท่ีมีรายไดประจําภายในระยะเวลา 1 ปนับจากวันท่ีสําเร็จการศึกษา  
เม่ือเทียบกับบัณฑิตท่ีสําเร็จการศึกษาในปการศึกษานั้น การนับการมีงานทํานับกรณีการทํางานสุจริต 
ทุกประเภทท่ีสามารถสรางรายไดเขามาเปนประจําเพ่ือเลี้ยงชีพตนเองได การคํานวณรอยละของผูมีงานทําของ
ผูสําเร็จการศึกษาท่ีลงทะเบียนเรียนในภาคพิเศษหรือภาคนอกเวลา ใหคํานวณเฉพาะผูท่ีเปลี่ยนงานใหมหลัง
สําเร็จการศึกษาเทานั้น 
 
เกณฑการประเมิน 
 โดยการแปลงคารอยละของบัณฑิตปริญญาตรีท่ีไดงานทําหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ป 
เปนคะแนนระหวาง 0 - 5 กําหนดใหเปนคะแนนเต็ม 5 = รอยละ 100 
 
สูตรการคํานวณ 
1. คํานวณรอยละของบัณฑิตปริญญาตรีท่ีไดงานทําหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ป ตามสูตร 
 

จํานวนบัณฑติปริญญาตรีท่ีไดงานทําหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ป 
X 100 

จํานวนบัณฑติท่ีตอบแบบสํารวจท้ังหมด 

 
การคํานวณคารอยละนี้ไมนําบัณฑิตท่ีศึกษาตอ เกณฑทหาร อุปสมบท และบัณฑิตท่ีมีงานทําแลวแตไมได
เปลี่ยนงาน มาพิจารณา 
 
2. แปลงคารอยละท่ีคํานวณไดในขอ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 
 

คะแนนท่ีได = 
คารอยละของบัณฑิตปริญญาตรีท่ีไดงานทําหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ป 

X 5 
100 

 
หมายเหตุ : 

- จํานวนบัณฑิตท่ีตอบแบบสํารวจจะตองไมนอยกวารอยละ 70 ของจํานวนบัณฑิตท่ีสําเร็จการศึกษา 
- กรณีหลักสูตรใหมไมตองประเมินตัวบงช้ีท่ี 2.1 และ 2.2 เน่ืองจากไมมีผูสําเร็จการศึกษา สําหรับหลักสูตรปรับปรุงท่ี

มีนักศึกษาเรียนอยู ตองประเมินตัวบงช้ีท่ี 2.1 และ 2.2 ดวย เน่ืองจากมีผูสําเร็จการศึกษาแลว 
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ตัวบงช้ีท่ี 2.2 (ปริญญาโท  ผลงานของนักศึกษาและผูสําเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโทท่ีไดรับ 
การตีพิมพหรือเผยแพร 

ชนิดของตัวบงช้ี ผลลัพธ 
 
คําอธิบายตัวบงช้ี 

การศึกษาในระดับปริญญาโทจะตองมีการคนควา คิดอยางเปนระบบ วิจัยเพ่ือหาคําตอบท่ีมี 
ความนาเชื่อถือ ผูสําเร็จการศึกษาจะตองประมวลความรูเพ่ือจัดทําผลงานท่ีแสดงถึงความสามารถในการใช
ความรูอยางเปนระบบและสามารถนําไปเผยแพรใหเปนประโยชนตอสาธารณะ ตัวบงชี้นี้จะเปนการประเมิน
คุณภาพของผลงานของผูสําเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโท 
 
เกณฑการประเมิน 

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

ผลรวมถวงนํ้าหนักของผลงานท่ีตพิีมพหรือเผยแพรของนักศึกษาและผูสาํเรจ็การศึกษาระดับปริญญาโท 
X 100 

จํานวนผูสําเร็จการศึกษาระดับปรญิญาโทท้ังหมด 

 
2. แปลงคารอยละท่ีคํานวณไดในขอ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 
 

คะแนนท่ีได = 
รอยละของผลรวมถวงนํ้าหนักของผลงานท่ีตีพิมพหรือเผยแพรตอผูสาํเร็จการศึกษา 

X 5 
40 

 
หมายเหตุ : 

- การนับการตีพิมพเผยแพรผลงานของนักศึกษาและผูสําเร็จการศึกษา นับ ณ วันท่ีไดรับการตีพิมพผลงานในวารสาร
ระดับชาติหรือนานาชาติ มิไดนับจากวันท่ีไดรับการตอบรับ (Accepted  
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ระ
ดับ

หลั
กสู

ตร
 กําหนดระดับคุณภาพผลงานทางวิชาการ ดังนี้ 

คาน้ําหนัก ระดับคุณภาพ 
0.10 - บทความฉบับสมบูรณท่ีตีพิมพในลกัษณะใดลักษณะหน่ึง 

0.20 - บทความฉบับสมบูรณท่ีตีพิมพในรายงานสืบเน่ืองจากการประชุมวิชาการระดับชาต ิ

0.40 - บทความฉบับสมบูรณท่ีตีพิมพในรายงานสืบเน่ืองจากการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ 
 - ผลงานท่ีไดรับการจดอนุสิทธิบัตร 

0.60 - บทความท่ีตีพิมพในวารสารวิชาการท่ีปรากฏในฐานขอมลู TCI กลุมท่ี 2 

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

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

- ผลงานท่ีไดรับการจดสิทธิบัตร 

 
การสงบทความเพ่ือพิจารณาคัดเลือกใหนําเสนอในการประชุมวิชาการตองสงเปนฉบับสมบูรณ  

(Full Paper และเม่ือไดรับการตอบรับและตีพิมพแลว การตีพิมพตองตีพิมพเปนฉบับสมบูรณ ซ่ึงสามารถอยู
ในรูปแบบเอกสาร หรือสื่ออิเล็กทรอนิกสได 
 

กําหนดระดับคุณภาพงานสรางสรรคดังนี้ 
คาน้ําหนัก ระดับคุณภาพ 

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

ผลงานสรางสรรคทุกชิ้นตองผานการพิจารณาจากคณะกรรมการท่ีมีองคประกอบไมนอยกวา 3 คน 
โดยมีบุคคลภายนอกสถาบันรวมพิจารณาดวย 

 
หมายเหตุ 

1. ผลงานวิจัยท่ีมีช่ือนักศึกษาและอาจารยรวมกันและนับในตัวบงช้ีน้ีแลว สามารถนําไปนับในตัวบงช้ีผลงานทาง
วิชาการของอาจารย 

2. ผลงานของนักศึกษาและผูสําเร็จการศึกษาใหนับผลงานทุกช้ินท่ีมีการตีพิมพเผยแพรในปการประเมินน้ันๆ 
3. ในกรณีท่ีไมมีผูสําเร็จการศึกษาไมพิจารณาตัวบงช้ีน้ี 
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ตัวบงช้ีท่ี 2.2 (ปริญญาเอก  ผลงานของนักศึกษาและผูสําเร็จการศึกษาในระดับปริญญาเอกท่ีไดรับ 
การตีพิมพหรือเผยแพร 

ชนิดของตัวบงช้ี ผลลัพธ 
 
คําอธิบายตัวบงช้ี 

การศึกษาในระดับปริญญาเอกเปนการศึกษาในระดับสูงจะตองมีการคนควา คิดอยางเปนระบบ วิจัย
เพ่ือหาประเด็นความรูใหมท่ีมีความนาเชื่อถือ เปนประโยชน ผูสําเร็จการศึกษาจะตองประมวลความรูเพ่ือจัดทํา
ผลงานท่ีแสดงถึงความสามารถในการใชความรูอยางเปนระบบและสามารถนําไปเผยแพรใหเปนประโยชนตอ
สาธารณะ ตัวบงชี้นี้จะเปนการประเมินคุณภาพของผลงานของผูสําเร็จการศึกษาในระดับปริญญาเอก 
 
เกณฑการประเมิน 

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

ผลรวมถวงนํ้าหนักของผลงานท่ีตพิีมพหรือเผยแพรของนักศึกษาและผูสาํเรจ็การศึกษาระดับปริญญาเอก 
X 100 

จํานวนผูสําเร็จการศึกษาระดับปรญิญาเอกท้ังหมด 

 
2. แปลงคารอยละท่ีคํานวณไดในขอ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 
 

คะแนนท่ีได = 
รอยละของผลรวมถวงนํ้าหนักของผลงานท่ีตีพิมพหรือเผยแพรตอผูสาํเร็จการศึกษา 

X 5 
80 

 
หมายเหตุ : 

- การนับการตีพิมพเผยแพรผลงานของนักศึกษาและผูสําเร็จการศึกษา นับ ณ วันท่ีไดรับการตีพิมพผลงานในวารสาร
ระดับชาติหรือนานาชาติ มิไดนับจากวันท่ีไดรับการตอบรับ (Accepted  
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ระ
ดับ

หลั
กสู

ตร
 กําหนดระดับคุณภาพผลงานทางวิชาการ ดังนี้ 

คาน้ําหนัก ระดับคุณภาพ 
0.20 - บทความฉบับสมบูรณท่ีตีพิมพในรายงานสืบเน่ืองจากการประชุมวิชาการระดับชาต ิ

0.40 - บทความฉบับสมบูรณท่ีตีพิมพในรายงานสืบเน่ืองจากการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ  
- ผลงานท่ีไดรับการจดอนุสิทธิบัตร 

0.60 - บทความท่ีตีพิมพในวารสารวิชาการท่ีปรากฏในฐานขอมลู TCIกลุมท่ี 2 

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

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

- ผลงานท่ีไดรับการจดสิทธิบัตร 

 
การสงบทความเพ่ือพิจารณาคัดเลือกใหนําเสนอในการประชุมวิชาการตองสงเปนฉบับสมบูรณ  

(Full Paper และเม่ือไดรับการตอบรับและตีพิมพแลว การตีพิมพตองตีพิมพเปนฉบับสมบูรณซ่ึงสามารถอยู
ในรูปแบบเอกสาร หรือสื่ออิเล็กทรอนิกสได 
 

กําหนดระดับคุณภาพงานสรางสรรค ดังนี้ 
คาน้ําหนัก ระดับคุณภาพ 

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

ผลงานสรางสรรคทุกชิ้นตองผานการพิจารณาจากคณะกรรมการท่ีมีองคประกอบไมนอยกวา 3 คน  
โดยมีบุคคลภายนอกสถาบันรวมพิจารณาดวย 
 
หมายเหตุ 

1. ผลงานวิจัยท่ีมีช่ือนักศึกษาและอาจารยรวมกันและนับในตัวบงช้ีน้ีแลว สามารถนําไปนับในตัวบงช้ีผลงานทาง
วิชาการของอาจารย 

2. ผลงานของนักศึกษาและผูสําเร็จการศึกษาใหนับผลงานทุกช้ินท่ีมีการตีพิมพเผยแพรในปการประเมินน้ันๆ 
3. ในกรณีท่ีไมมีผูสําเร็จการศึกษาไมพิจารณาตัวบงช้ีน้ี 
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องคประกอบที่ 3   นักศึกษา 
 

ความสําเร็จของการจัดการศึกษาข้ึนอยูกับปจจัยสําคัญปจจัยหนึ่ง คือ นักศึกษา ระบบประกันคุณภาพ
นักศึกษา ตองใหความสําคัญกับการรับหรือคัดเลือกนักศึกษาเขาศึกษาในหลักสูตร ซ่ึงตองเปนระบบท่ีสามารถ
คัดเลือกนักศึกษาท่ีมี คุณสมบัติและความพรอมในการเรียนในหลักสูตรจนสําเร็จการศึกษา และ 
การสงเสริมพัฒนานักศึกษาใหมีความพรอมทางการเรียน และมีกิจกรรมการพัฒนาในรูปแบบตางๆ เพ่ือให
นักศึกษามีความรูความสามารถตามหลักสูตร มีทักษะการเรียนรูในศตวรรษท่ี 21 และสําหรับหลักสูตรระดับ
บัณฑิตศึกษามีทักษะการวิจัยท่ีสามารถสรางองคความรูได 

ทักษะท่ีจําเปนสําหรับการเรียนรูในศตวรรษท่ี 21 ประกอบดวย 4 กลุมหลัก ไดแก (1 กลุมวิชาหลัก 
(Core Subjects (2 กลุมทักษะชีวิตและอาชีพ ( Life and Career Skills (3 กลุมทักษะการเรียนรูและ
นวัตกรรม (Learning and Innovation Skills และ (4 กลุมทักษะสารสนเทศ สื่อและเทคโนโลยี  
(Information, Media, and Technology Skills  

ทักษะสําคัญท่ีคนสวนใหญใหความสําคัญมาก คือ 
1 กลุมทักษะการเรียนรูและนวัตกรรม ไดแก ( 1 การคิดเชิงวิพากษและการแกปญหา ( Critical 

Thinking and Problem Solving ( 2 นวัตกรรมและการสร า งสรรค  ( Creativity and Innovation  
(3 การสื่อสารและความรวมมือกัน ( Communication and Collaboration  

2 กลุมทักษะสารสนเทศ สื่อ และเทคโนโลยี ( Information, Media and Technology Skills 
ประกอบดวย การรูสารสนเทศ (Information Literacy การรูสื่อ ( Media Literacy และการรู ICT (ICT 
Literacy  

3 กลุมทักษะชีวิตและอาชีพ ( Life and Career Skills ประกอบดวยความสามารถในการปรับตัว
และยืดหยุน (Flexibility and Adaptability ความคิดริเริ่มและการเรียนรูไดดวยตนเอง ( Initiative and 
Self-Direction ปฏิสัมพันธทางสังคมและขามวัฒนธรรม ( Social and Cross – Cultural Interaction  
ความรับผิดชอบและความสามารถผลิตผลงาน (Accountability and Productivity ความเปนผูนําและ
รับผิดชอบตอสังคม (Leadership and Social Responsibility  

 
การประกันคุณภาพหลักสูตรในองคประกอบดานนักศึกษา เริ่มดําเนินการตั้งแตระบบการรับนักศึกษา 

การสงเสริมและพัฒนานักศึกษา และผลลัพธท่ีเกิดข้ึนกับนักศึกษาภายใตกระบวนการดําเนินการดังกลาว  
ใหพิจารณาจากตัวบงชี้ ดังตอไปนี้ 

ตัวบงชี้ท่ี  3.1 การรับนักศึกษา 
ตัวบงชี้ท่ี  3.2 การสงเสริมและพัฒนานักศึกษา 
ตัวบงชี้ท่ี  3.3 ผลท่ีเกิดกับนักศึกษา 
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ระ
ดับ

หลั
กสู

ตร
 ตัวบงช้ีท่ี 3.1 การรับนักศึกษา 

ชนิดของตัวบงช้ี กระบวนการ 
 
คําอธิบายตัวบงช้ี 

คุณสมบัติของนักศึกษาท่ีรับเขาศึกษาในหลักสูตรเปนปจจัยพ้ืนฐานของความสําเร็จ แตละหลักสูตร 
จะมีแนวคิดปรัชญาในการออกแบบหลักสูตร ซ่ึงจําเปนตองมีการกําหนดคุณสมบัติของนักศึกษาท่ีสอดคลองกับ
ลักษณะธรรมชาติของหลักสูตร การกําหนดเกณฑท่ีใชในการคัดเลือกตองมีความโปรงใส ชัดเจน และ
สอดคลองกับคุณสมบัติของนักศึกษาท่ีกําหนดในหลักสูตร มีเครื่องมือท่ีใชในการคัดเลือก ขอมูล หรือวิธีการคัด
นักศึกษาใหไดนักศึกษาท่ีมีความพรอมทางปญญา สุขภาพกายและจิต ความมุงม่ันท่ีจะเรียน และมีเวลาเรียน
เพียงพอ เพ่ือใหสามารถสําเร็จการศึกษาไดตามระยะเวลาท่ีหลักสูตรกําหนด 

ในการรายงานการดําเนินงานตามตัวบงชี้นี้ ใหอธิบายกระบวนการหรือแสดงผลการดําเนินงาน 
อยางนอยใหครอบคลุมประเด็นตอไปนี้ 

- การรับนักศึกษา 
- การเตรียมความพรอมกอนเขาศึกษา 
 
ในการประเ มิน เ พ่ือใหทราบว าอ ยู ในระดับคะแนนใด ให พิจารณาในภาพรวมของ 

ผลการดําเนินงานท้ังหมด ท่ีทําใหไดนักศึกษาท่ีมีความพรอมท่ีจะเรียนในหลักสูตร 
 

เกณฑการประเมิน 
0 1 2 3 4 5 

 ไมมีระบบ 
 ไมมีกลไก 
 ไมมีแนวคิดใน

การกํากับ
ติดตามและ
ปรับปรุง 

 ไมมีขอมูล
หลักฐาน 

 มีระบบ มีกลไก 
 ไมมีการนํา

ระบบ กลไกไปสู
การปฏิบัติ/
ดําเนินงาน 

 มีระบบ มีกลไก 
 มีการนาํระบบ 

กลไกไปสูการ
ปฏิบัติ/
ดําเนินงาน 

 มีการประเมิน
กระบวนการ 

 ไมมีการ
ปรับปรุง/พัฒนา
กระบวนการ 

 มีระบบ มีกลไก 
 มีการนาํระบบ 

กลไกไปสูการ
ปฏิบัติ/ดําเนินงาน 

 มีการประเมิน
กระบวนการ 

 มีการปรับปรุง/
พัฒนา
กระบวนการจาก
ผลการประเมิน 

 มีระบบ มีกลไก 
 มีการนาํระบบ กลไกไปสู

การปฏิบัติ/ดําเนินงาน 
 มีการประเมิน

กระบวนการ 
 มีการปรับปรุง/พัฒนา

กระบวนการจากผล 
การประเมิน 

 มีผลจากการปรับปรุง
เห็นชัดเจนเปนรูปธรรม 

 มีระบบ มีกลไก 
 มีการนาํระบบกลไกไปสู

การปฏิบัติ/ดําเนินงาน 
 มีการประเมินกระบวนการ 
 มีการปรับปรุง/พัฒนา

กระบวนการจากผลการ
ประเมิน 

 มีผลจากการปรับปรุงเห็น
ชัดเจนเปนรูปธรรม 

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

ในชวงปแรกของการศึกษา ตองมีกลไกในการพัฒนาความรูพ้ืนฐานหรือการเตรียมความพรอมทาง 
การเรียนแกนักศึกษา เพ่ือใหมีความสามารถในการเรียนรูระดับอุดมศึกษาไดอยางมีความสุข อัตราการลาออก
กลางคันนอย ในระหวางการศึกษามีการจัดกิจกรรมการพัฒนาความรูความสามารถในรูปแบบตางๆ ท้ัง
กิจกรรมในหองเรียนและนอกหองเรียน มีกิจกรรมเสริมสรางความเปนพลเมืองดีท่ีมีจิตสํานึกสาธารณะ  
มีการวางระบบการดูแลใหคําปรึกษาจากอาจารยท่ีปรึกษาวิชาการ (ระดับปริญญาตรี โท เอก ระบบ  
การปองกันหรือการบริหารจัดการความเสี่ยงของนักศึกษา เพ่ือใหสามารถสําเร็จการศึกษาไดตามระยะเวลาท่ี
หลักสูตรกําหนด รวมท้ังการสงเสริมการเผยแพรผลงานวิชาการของนักศึกษา การสรางโอกาสการเรียนรูท่ี
สงเสริมการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและทักษะการเรียนรูในศตวรรษท่ี 21 ใหไดมาตรฐานสากล 

ในการรายงานการดําเนินงานตามตัวบงชี้นี้ ใหอธิบายกระบวนการหรือแสดงผลการดําเนินงาน 
อยางนอยใหครอบคลุมประเด็นตอไปนี้ 

- การควบคุมการดูแลการใหคําปรึกษาวิชาการและแนะแนวแกนักศึกษาปริญญาตรี 
- การควบคุมการดูแลการใหคําปรึกษาวิทยานิพนธ แกบัณฑิตศึกษา 
- การพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและการเสริมสรางทักษะการเรียนรูในศตวรรษท่ี 21 
 
ในการประเ มิน เ พ่ือใหทราบว าอ ยู ในระดับคะแนนใด ให พิจารณาในภาพรวมของ 

ผลการดําเนินงานท้ังหมด ท่ีทําใหนักศึกษาเรียนอยางมีความสุขและมีทักษะท่ีจําเปนตอการประกอบอาชีพ
ในอนาคต 

 

เกณฑการประเมิน 
0 1 2 3 4 5 

 ไมมีระบบ 
 ไมมีกลไก 
 ไมมีแนวคิด

ในการกํากับ
ติดตามและ
ปรับปรุง 

 ไมมีขอมูล
หลักฐาน 

 มีระบบ มีกลไก 
 ไมมีการนํา

ระบบ กลไก
ไปสูการปฏิบัติ/
ดําเนินงาน 

 มีระบบ มีกลไก 
 มีการนาํระบบ 

กลไกไปสูการ
ปฏิบัติ/
ดําเนินงาน 

 มีการประเมิน
กระบวนการ 

 ไมมีการปรับปรุง/
พัฒนา
กระบวนการ 

 มีระบบ มีกลไก 
 มีการนาํระบบ 

กลไกไปสูการ
ปฏิบัติ/
ดําเนินงาน 

 มีการประเมิน
กระบวนการ 

 มีการปรับปรุง/
พัฒนา
กระบวนการจาก
ผลการประเมิน 

 มีระบบ มีกลไก 
 มีการนาํระบบ กลไกไปสู

การปฏิบัติ/ดําเนินงาน 
 มีการประเมิน

กระบวนการ 
 มีการปรับปรุง/พัฒนา

กระบวนการจากผลการ
ประเมิน 

 มีผลจากการปรับปรุง
เห็นชัดเจนเปนรูปธรรม 

 มีระบบ มีกลไก 
 มีการนาํระบบกลไกไปสู

การปฏิบัติ/ดําเนินงาน 
 มีการประเมินกระบวนการ 
 มีการปรับปรุง/พัฒนา

กระบวนการจากผลการ
ประเมิน 

 มีผลจากการปรับปรุงเห็น
ชัดเจนเปนรูปธรรม 

 มีแนวทางปฏิบัติที่ดี โดยมี
หลักฐานเชิงประจักษยืนยัน 
และกรรมการผูตรวจ
ประเมินสามารถใหเหตุผล
อธิบายการเปนแนวปฏิบัติ
ที่ดีไดชัดเจน 



  
 

คูมือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ พ.ศ. 2563   55 

ระ
ดับ

หลั
กสู

ตร
 ตัวบงช้ีท่ี 3.3  ผลท่ีเกิดกับนักศึกษา 

ชนิดของตัวบงช้ี ผลลัพธ 
 
คําอธิบายตัวบงช้ี 

ผลการประกันคุณภาพควรทําใหนักศึกษามีความพรอมทางการเรียน มีอัตราการคงอยูของนักศึกษาใน
หลักสูตรสูง อัตราการสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรสูง นักศึกษามีความพึงพอใจตอหลักสูตร และผล 
การจัดการขอรองเรียนของนักศึกษา 

ในการรายงานการดําเนินงานตามตัวบงชี้นี้ ใหอธิบายกระบวนการหรือแสดงผลการดําเนินงานใน
ประเด็นตอไปนี้ 

- การคงอยู 
- การสําเร็จการศึกษา 
- ความพึงพอใจและผลการจัดการขอรองเรียนของนักศึกษา 

 
หมายเหตุ : 

- การประเมินความพึงพอใจของนักศึกษา เปนการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาตอกระบวนท่ีดําเนินการใหกับ
นักศึกษาตามกิจกรรมในตัวบงช้ีท่ี 3.1 และ 3.2 

- อัตราการคงอยูของนักศึกษา คิดจากนักศึกษาท่ีเขาในแตละรุน ลบดวยจํานวนนักศึกษาท่ีออกทุกกรณีนับถึงสิ้นป
การศึกษาท่ีประเมิน ยกเวน การเสียชีวิต การยายสถานท่ีทํางานของนักศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา คิดเปนรอยละ
ของจํานวนท่ีรับเขาในแตละรุนท่ีมีบัณฑิตสําเร็จการศึกษาแลว 

- การคิดรอยละของจํานวนนักศึกษาท่ียังคงอยูของแตละรุน 

 
ตัวอยางการคํานวณหลักสูตร 4 ป 

ปการศึกษา 
จํานวนรับเขา 
 

จํานวนสําเร็จการศึกษาตามหลักสตูร  จํานวนที่ลาออกและคัดชื่อออก
สะสมจนถึงสิ้นปการศึกษา 2562 

 
2560 2561 2562 

2557  X    
2558   X   
2559    X  

 

  อัตราการสําเร็จการศึกษา  =



x100 

  อัตราการคงอยู= 
 - 


 x 100 
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เกณฑการประเมิน 
0 1 2 3 4 5 

 ไมมีการ
รายงานผลการ
ดําเนินงาน 

 มีการรายงาน
ผลการ
ดําเนินงานใน
บางเร่ือง 

 มีการรายงานผล
การดําเนินงาน
ครบทุกเร่ืองตาม
คําอธิบายใน 
ตัวบงชี้ 

 มีการรายงานผลการ
ดําเนินงานครบทุก
เร่ืองตามคําอธิบาย
ในตัวบงชี้ 

 มีแนวโนมผลการ
ดําเนินงานที่ดีขึ้นใน
บางเร่ือง 

 มีการรายงานผลการ
ดําเนินงานครบทุก
เร่ืองตามคําอธิบาย
ในตัวบงชี้ 

 มีแนวโนมผลการ
ดําเนินงานที่ดีขึ้นใน
ทุกเร่ือง 

 มีการรายงานผลการ
ดําเนินงานครบทุกเร่ือง
ตามคําอธิบายในตัวบงชี้ 

 มีแนวโนมผลการ
ดําเนินงานที่ดีขึ้นในทุก
เร่ือง 

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

หลั
กสู

ตร
 องคประกอบที่ 4   อาจารย 

 
อาจารยเปนปจจัยปอนท่ีสําคัญของการผลิตบัณฑิต ผูเก่ียวของตองมีการออกแบบระบบประกัน 

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

 
องคประกอบดานอาจารย เริ่มดําเนินการตั้งแตการบริหารและพัฒนาอาจารย คุณภาพอาจารยและ

ผลลัพธท่ีเกิดกับอาจารย ใหพิจารณาจากตัวบงชี้ ดังตอไปนี้ 
ตัวบงชี้ท่ี  4.1 การบริหารและพัฒนาอาจารย 
ตัวบงชี้ท่ี  4.2 คุณภาพอาจารย 
ตัวบงชี้ท่ี  4.3 ผลท่ีเกิดกับอาจารย 
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ตัวบงช้ีท่ี 4.1 การบริหารและพัฒนาอาจารย 
ชนิดของตัวบงช้ี กระบวนการ 
 

คําอธิบายตัวบงช้ี 
การบริหารและพัฒนาอาจารย เริ่มตนตั้งแตระบบการรับอาจารยใหม ตองกําหนดเกณฑคุณสมบัติ

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

ในการรายงานการดําเนินงานตามตัวบงชี้นี้ ใหอธิบายกระบวนการหรือแสดงผลการดําเนินงานอยาง
นอยใหครอบคลุมประเด็นตอไปนี้ 

-  ระบบการรับและแตงตั้งอาจารยประจําหลักสูตร 
-  ระบบการบริหารอาจารย 
-  ระบบการสงเสรมิและพัฒนาอาจารย 
 

ในการประเมินเ พ่ือใหทราบวาอยู ในระดับคะแนนใด ให พิจารณาในภาพรวมของผล 
การดําเนินงานท้ังหมดท่ีทําใหหลักสูตรมีอาจารยท่ีมีคุณสมบัติเหมาะสมท้ังในดานวุฒิการศึกษาและ
ตําแหนงทางวิชาการเปนไปตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรอยางตอเนื่อง และมีการสงเสริมใหมีการเพ่ิมพูน
ความรูความสามารถของอาจารยเพ่ือสรางความเขมแข็งทางวิชาการของหลักสูตร 

 

เกณฑการประเมิน 
0 1 2 3 4 5 

 ไมมีระบบ 
 ไมมีกลไก 
 ไมมีแนวคิดใน

การกํากับ
ติดตามและ
ปรับปรุง 

 ไมมีขอมูล
หลักฐาน 

 มีระบบ มีกลไก 
 ไมมีการนํา

ระบบ กลไก
ไปสูการปฏิบัติ/
ดําเนินงาน 

 มีระบบ มีกลไก 
 มีการนาํระบบ 

กลไกไปสูการ
ปฏิบัติ/ดําเนินงาน 

 มีการประเมิน
กระบวนการ 

 ไมมีการปรับปรุง/
พัฒนากระบวนการ 

 มีระบบ มีกลไก 
 มีการนาํระบบ 

กลไกไปสูการ
ปฏิบัติ/ดําเนินงาน 

 มีการประเมิน
กระบวนการ 

 มีการปรับปรุง/
พัฒนา
กระบวนการจาก
ผลการประเมิน 

 มีระบบ มีกลไก 
 มีการนาํระบบ กลไก

ไปสูการปฏิบัติ/
ดําเนินงาน 

 มีการประเมิน
กระบวนการ 

 มีการปรับปรุง/พัฒนา
กระบวนการจากผล
การประเมิน 

 มีผลจากการปรับปรุง
เห็นชัดเจนเปน
รูปธรรม 

 มีระบบ มีกลไก 
 มีการนาํระบบกลไกไปสู

การปฏิบัติ/ดําเนินงาน 
 มีการประเมินกระบวนการ 
 มีการปรับปรุง/พัฒนา

กระบวนการจากผลการ
ประเมิน 

 มีผลจากการปรับปรุงเห็น
ชัดเจนเปนรูปธรรม 

 มีแนวทางปฏิบัติที่ดี โดยมี
หลักฐานเชิงประจักษยืนยัน 
และกรรมการผูตรวจ
ประเมินสามารถใหเหตุผล
อธิบายการเปนแนวปฏิบัติ
ที่ดีไดชัดเจน 
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ระ
ดับ

หลั
กสู

ตร
 ตัวบงช้ีท่ี 4.2 คุณภาพอาจารย 

ชนิดของตัวบงช้ี ปจจัยนําเขา 
 
คําอธิบายตัวบงช้ี 

การสงเสริมและพัฒนาอาจารยตองทําใหอาจารยในหลักสูตรมีคุณสมบัติท่ีเหมาะสมและเพียงพอ  
โดยทําใหอาจารยมีความรู ความเชี่ยวชาญทางสาขาวิชาท่ีเปดใหบริการ และมีประสบการณท่ีเหมาะสมกับ 
การผลิตบัณฑิต อันสะทอนจากวุฒิการศึกษา ตําแหนงทางวิชาการ และความกาวหนาในการผลิตผลงาน 
ทางวิชาการอยางตอเนื่อง 

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

 
รอยละของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอก 

การศึกษาระดับอุดมศึกษาถือเปนการศึกษาระดับสูงสุดท่ีตองการบุคลากรท่ีมีความรูความสามารถ
และความลุมลึกทางวิชาการ เพ่ือปฏิบัติพันธกิจสําคัญของสถาบันในการผลิตบัณฑิต ศึกษาวิจัยเพ่ือการติดตาม
ความกาวหนาทางวิชาการและการพัฒนาองคความรู ดังนั้นหลักสูตรจึงควรมีอาจารยท่ีมีระดับคุณวุฒ ิ
ทางการศึกษาท่ีตรงหรือสัมพันธกับหลักสูตรท่ีเปดสอนในสัดสวนท่ีเหมาะสมกับพันธกิจหรือจุดเนนของ
หลักสูตรนั้นๆ 
 
เกณฑการประเมิน 

โดยการแปลงคารอยละของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอกเปนคะแนน 
ระหวาง 0 – 5 

หลักสูตรระดับปริญญาตรี 
คารอยละของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอก 
ท่ีกําหนดใหเปนคะแนนเต็ม 5 = รอยละ 20 ข้ึนไป 
หลักสูตรระดับปริญญาโท 
คารอยละของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอก 
ท่ีกําหนดใหเปนคะแนนเต็ม 5 = รอยละ 60 ข้ึนไป 
หลักสูตรระดับปริญญาเอก 
คารอยละของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอก 
ท่ีกําหนดใหเปนคะแนนเต็ม 5 = รอยละ 100 

  



  
 

60   คูมือการประกันคณุภาพการศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษา มหาวิทยาลยัราชภฏัเพชรบูรณ พ.ศ. 2563  

สูตรการคํานวณ 
1. คํานวณคารอยละของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรท่ีมีวุฒิปริญญาเอก ตามสูตร 
 

จํานวนอาจารยผูรับผิดชอบหลักสตูรท่ีมีคณุวุฒิปรญิญาเอก 
X 100 

จํานวนอาจารยผูรับผิดชอบหลักสตูรท้ังหมด 

2. แปลงคารอยละท่ีคํานวณไดในขอ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 
 

คะแนนท่ีได  = 
รอยละของอาจารยผูรับผดิชอบหลักสูตรท่ีมีคณุวุฒิปรญิญาเอก 

X 5 
รอยละของอาจารยผูรับผดิชอบหลักสูตรท่ีมีคณุวุฒิปรญิญาเอกท่ีไดคะแนนเตม็ 5 

 
หมายเหตุ 

คุณวุฒิปริญญาเอก พิจารณาจากระดับคุณวุฒิท่ีไดรับหรือเทียบเทาตามหลักเกณฑการพิจารณาคุณวุฒิของ
กระทรวงศึกษาธิการ กรณีท่ีมีการปรับวุฒิการศึกษาใหมีหลักฐานการสําเร็จการศึกษาภายในรอบปการศึกษาน้ัน ท้ังน้ีอาจใช
คุณวุฒิอ่ืนเทียบเทาคุณวุฒิปริญญาเอกไดสําหรับกรณีท่ีบางสาขาวิชาชีพมีคุณวุฒิอ่ืนท่ีเหมาะสมกวา ท้ังน้ีตองไดรับ 
ความเห็นชอบจากคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

 
รอยละของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรท่ีดํารงตําแหนงทางวิชาการ 

สถาบันอุดมศึกษาถือเปนขุมปญญาของประเทศ และมีความรับผิดชอบท่ีจะตองสงเสริมใหอาจารยใน
สถาบันทําการศึกษาวิจัยเพ่ือแสวงหาและพัฒนาองคความรูในศาสตรสาขาวิชาตางๆ อยางตอเนื่อง  
เพ่ือนําไปใชในการเรียนการสอน รวมท้ังการแกไขปญหาและพัฒนาประเทศ การดํารงตําแหนงทางวิชาการ
เปนสิ่งสะทอนการปฏิบัติงานดังกลาวของอาจารยตามพันธกิจของหลักสูตร 
 
เกณฑการประเมิน 

โดยการแปลงคารอยละของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรท่ีดํารงตําแหนงทางวิชาการเปนคะแนน
ระหวาง 0 – 5 

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

สูตรการคํานวณ 
1. คํานวณคารอยละของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรท่ีดํารงตําแหนงทางวิชาการ ตามสูตร 
 

จํานวนอาจารยผูรับผิดชอบหลักสตูรท่ีดํารงตําแหนงทางวิชาการ 
X 100 

จํานวนอาจารยผูรับผิดชอบหลักสตูรท้ังหมด 
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 2. แปลงคารอยละท่ีคํานวณไดในขอ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 

 

คะแนนท่ีได = 
รอยละของอาจารยผูรับผดิชอบหลักสูตรท่ีดํารงตําแหนงทางวิชาการ 

X 5 รอยละของอาจารยผูรับผดิชอบหลักสูตรท่ีดํารงตําแหนงทางวิชาการท่ีกําหนดใหเปนคะแนนเตม็ 5 

 
ผลงานทางวิชาการของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร 

ผลงานวิชาการเปนขอมูลท่ีสําคัญในการแสดงใหเห็นวาอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรไดสรางสรรคข้ึน
เพ่ือแสดงใหเห็นถึงความกาวหนาทางวิชาการและการพัฒนาองคความรูอยางตอเนื่อง เปนผลงานท่ีมีคุณคา 
สมควรสงเสริมใหมีการเผยแพรและนําไปใชประโยชนท้ังเชิงวิชาการและการแขงขันของประเทศ ผลงาน
วิชาการอยูในรูปของบทความวิจัยหรือบทความวิชาการท่ีตีพิมพในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ
ระดับชาติ หรือระดับนานาชาติ ตีพิมพในวารสารวิชาการระดับชาติหรือระดับนานาชาติ ผลงานไดรับ 
การจดอนุสิทธิบัตรหรือสิทธิบัตร หรือเปนผลงานวิชาการรับใชสังคมท่ีผานการประเมินตําแหนงทางวิชาการ
แลว ผลงานวิจัยท่ีหนวยงานหรือองคกรระดับชาติวาจางใหดําเนินการ ตําราหรือหนังสือท่ีใชในการขอผลงาน
ทางวิชาการและผานการพิจารณาตามเกณฑการขอตําแหนงทางวิชาการแลว รวมท้ังงานสรางสรรคตางๆ  
โดยมีวิธีการคิดดังนี้ 

 
เกณฑการประเมิน 

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

 
สูตรการคํานวณ 
1. คํานวณคารอยละของผลรวมถวงน้ําหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรตามสูตร 
 

ผลรวมถวงนํ้าหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารยผูรับผดิชอบหลักสูตร 
X 100 

จํานวนอาจารยผูรับผิดชอบหลักสตูรท้ังหมด 

 
2. แปลงคารอยละท่ีคํานวณไดในขอ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 
 

คะแนนท่ีได = 
รอยละของผลรวมถวงนํ้าหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารยผูรบัผิดชอบหลักสูตร 

X 5 รอยละของผลรวมถวงนํ้าหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารยผูรบัผิดชอบหลักสูตร 
ท่ีกําหนดใหเปนคะแนนเต็ม 5 
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กําหนดระดับคุณภาพผลงานทางวิชาการ ดังนี้ 

คาน้ําหนัก ระดับคุณภาพ 

0.20 - บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณท่ีตีพิมพในรายงานสืบเน่ืองจากการประชุม
วิชาการระดับชาต ิ

- มีการยื่นจดอนุสิทธิบัตร 
0.40 - บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณท่ีตีพิมพในรายงานสืบเน่ืองจากการประชุม 

วิชาการระดับนานาชาต ิ
- มีการยื่นจดสิทธิบัตร 

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

- บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณท่ีตีพิมพในวารสารทางวิชาการ 
ท่ีปรากฏในฐานขอมูล TCI กลุมท่ี 2 

- มีการจดแจงลิขสิทธ์ิ 
0.80 - ผลงานท่ีไดรับการจดอนุสิทธิบัตร 

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

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

- ผลงานวิจัยท่ีหนวยงานหรือองคกรระดับชาติวาจางใหดําเนินการ 
- ผลงานคนพบพันธุพืช พันธุสัตว ท่ีคนพบใหมและไดรับการจดทะเบียน 
- ตําราหรือหนังสือหรืองานแปลท่ีผานการพิจารณาตามหลักเกณฑการประเมินตําแหนงทางวิชาการ

แตไมไดนํามาขอรับการประเมินตาํแหนงทางวิชาการ 
- ผลงานท่ีไดรับการจดสิทธิบัตร 
- ผลงานทางวิชาการในลักษณะอ่ืนท่ีไดรับการประเมินผานเกณฑการขอตําแหนงทางวิชาการแลว 

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

 
หมายเหตุ 

1. การสงบทความเพ่ือพิจารณาคัดเลือกใหนําเสนอในการประชุมวิชาการตองสงเปนฉบับสมบูรณ (Full Paper และ 
เมื่อไดรับการตอบรับและตีพิมพแลว การตีพิมพตองตีพิมพเปนฉบับสมบูรณซึ่งสามารถอยูในรูปแบบเอกสาร หรือ 
สื่อ อิเล็กทรอนิกสได 

2. ผลงานทางวิชาการท้ังหมดจะตองไดรับการเผยแพรตามประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการพิจารณา
แตงตั้งบุคคลใหดํารงตําแหนงผูชวยศาสตราจารย รองศาสตราจารย และศาสตราจารย พ.ศ. 2560 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม 
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 กําหนดระดับคุณภาพผลงานสรางสรรคด านสุนทรียะ ศิลปะ หรือ ผลงานสรางสรรค 

ดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ดังนี้ 
คาน้ําหนัก ระดับคุณภาพ 

0.20 
ผลงานสรางสรรคท่ีมีการเผยแพรสูสาธารณะในลักษณะใดลักษณะหน่ึง หรือผานสื่อ
อิเล็กทรอนิกส online 

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

โดยมีบุคคลภายนอกสถาบันรวมพิจารณาดวย 
 
จํานวนบทความของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรปริญญาเอกท่ีไดรับการอางอิงในฐานขอมูล TCI และ 
Scopus ตอจํานวนอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร 

หลักสูตรในระดับปริญญาเอกถือไดวาเปนหลักสูตรสูงสุดของสถาบันการศึกษา เปนหลักสูตรท่ีสําคัญ
และเนนการสรางองคความรูใหมเพ่ือเปนประโยชนตอการพัฒนาประเทศ ดังนั้น อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร
ระดับปริญญาเอกจึงมีความสําคัญอยางมากตอหลักสูตรนั้นๆ 

บทความวิจัยและบทความทางวิชาการ หรือ Review Article ของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร
ปริญญาเอกท่ีไดรับการอางอิง ยอมแสดงใหเห็นวาอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรปริญญาเอกมีความสามารถใน
การทําวิจัย มีผลงานท่ีไดรับการตีพิมพในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติในฐานขอมูล TCI และ Scopus และ
บทความท่ีตีพิมพไดรับการอางอิง แสดงใหเห็นวามีการนําไปใชประโยชนและเปนฐานในการพัฒนางานวิจัย
ใหมๆ ใหมีความกาวหนามากข้ึน จํานวนบทความของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรท่ีไดรับการอางอิงมาก 
ยอมแสดงใหเห็นวาอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรเปนผูท่ีมีผลงานและไดรับการยอมรับในวงวิชาการนั้นๆ 

การคํานวณตัวบงชี้นี้ ใหเปรียบเทียบจํานวนบทความท่ีไดรับการอางอิง ตั้งแตหนึ่งครั้งข้ึนไป รวมท้ัง
การอางอิงตนเอง ท่ีเปนผลงานของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร ท่ีตีพิมพในวารสารวิชาการระดับชาติ หรือ
ระดับนานาชาติ ตออาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรปริญญาเอกนั้น โดยนําเสนอในรูปสัดสวน ท้ังนี้พิจารณาผล
การดําเนินงาน 5 ปยอนหลังตามปปฏิทิน ซ่ึงนับรวมปท่ีประเมิน 
 
เกณฑการประเมิน 

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

คะแนนท่ีได = 
อัตราสวนจาํนวนบทความท่ีไดรับการอางอิงตอจํานวนอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร 

X 5 อัตราสวนจาํนวนบทความท่ีไดรับการอางอิงตอจํานวนอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร 
ท่ีกําหนดใหเปนคะแนนเต็ม 5 

 

ตัวอยางการหาอัตราสวน จํานวนบทความท่ีไดรับการอางอิงตอจํานวนอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร 
ถาอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรระดับปริญญาเอกของหลักสูตรหนึ่งในกลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรและ

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

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

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

 
ดังนั้น อัตราสวนจํานวนบทความท่ีไดรับการอางอิงตอจํานวนอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร = 

จํานวนบทความท่ีไดรับการอางอิงอยางนอย 1 ครั้ง 
= 

8+2 
= 

10 
= 2.0 

จํานวนอาจารยผูรับผิดชอบหลักสตูรท้ังหมด 5 5 
 

 
  นํามาคํานวณคะแนน = 

2.0 
X 5 = 4.0 คะแนน 

2.5 

จํานวนบทความท่ีไดรับการอางอิง 
จํานวนอาจารยผูรับผิดชอบหลักสตูร 



  
 

คูมือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ พ.ศ. 2563   65 

ระ
ดับ

หลั
กสู

ตร
 ตัวบงช้ีท่ี 4.3  ผลท่ีเกิดกับอาจารย 

ชนิดของตัวบงช้ี ผลลัพธ 
 
คําอธิบายตัวบงช้ี 

ผลการประกันคุณภาพ ตองนําไปสูการมีอัตรากําลังอาจารยท่ีมีจํานวนเหมาะสมกับจํานวนนักศึกษา 
ท่ีรับเขาในหลักสูตร อัตราคงอยูของอาจารยสูง และอาจารยมีความพึงพอใจตอการบริหารหลักสูตร 

ในการรายงานการดําเนินงานตามตัวบงชี้นี้ ใหอธิบายกระบวนการหรือแสดงผลการดําเนินงานใน
ประเด็นตอไปนี้ 

- การคงอยูของอาจารย 
- ความพึงพอใจของอาจารย 

 
เกณฑการประเมิน 

0 1 2 3 4 5 
 ไมมีการรายงาน

ผลการดําเนินงาน 
 มีการรายงานผลการ

ดําเนินงานในบาง
เร่ือง 

 มีการรายงานผลการ
ดําเนินงานครบทุก
เร่ืองตามคําอธิบาย
ในตัวบงชี้ 

 มีการรายงานผลการ
ดําเนินงานครบทุก
เร่ืองตามคําอธิบาย
ในตัวบงชี้ 

 มีแนวโนมผลการ
ดําเนินงานที่ดีขึ้นใน
บางเร่ือง 

 มีการรายงานผลการ
ดําเนินงานครบทุก
เร่ืองตามคําอธิบาย
ในตัวบงชี้ 

 มีแนวโนมผลการ
ดําเนินงานที่ดีขึ้นใน
ทุกเร่ือง 

 มีการรายงานผลการ
ดําเนินงานครบทุกเร่ือง
ตามคําอธิบายในตัวบงชี้ 

 มีแนวโนมผลการ
ดําเนินงานที่ดีขึ้นในทุก
เร่ือง 

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

แมทุกหลักสูตรท่ีสถาบันการศึกษาเปดสอนตองผานการรับรองจากสํานักงานคณะกรรมการ 
การอุดมศึกษา และมีการปรับปรุงทุก 5 ป แตผูบริหารตองรับผิดชอบในการควบคุมกํากับการบริหารจัดการ
หลักสูตรใหมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลอยางตอเนื่อง คณะกรรมการบริหารหลักสูตรควรมีบทบาทหนาท่ีใน
การบริหารจัดการ 3 ดานท่ีสําคัญ คือ (1 สาระของรายวิชาในหลักสูตร ( 2 การวางระบบผูสอนและ
กระบวนการเรียนการสอน (3 การประเมินผูเรียน ระบบประกันคุณภาพในการดําเนินการหลักสูตร 
ประกอบดวย หลักสูตร การเรียนการสอน และการประเมินผูเรียนเพ่ือใหสอดคลองกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ตามท่ีสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษากําหนด ตัวบงชี้ในการประเมินตองใหความสําคัญกับการกําหนด
รายวิชาท่ีมีเนื้อหาท่ีทันสมัย กาวทันความกาวหนาทางวิทยาการท่ีเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา รวมท้ังการวาง
ระบบผูสอนและอาจารยท่ีปรึกษา ซ่ึงตองเปนบุคคลท่ีมีความรู ความเชี่ยวชาญ ประสบการณ และมีคุณสมบัติ
เหมาะสมในการพัฒนานักศึกษาใหเต็มศักยภาพ จัดกิจกรรมการเรียนการสอน ท่ีเนนนักศึกษาเปนสําคัญ และ
สงเสริมทักษะการเรียนรูในศตวรรษท่ี 21 

 
การประกันคุณภาพหลักสูตรในองคประกอบนี้พิจารณาไดจากตัวบงชี้ดังตอไปนี้ 
ตัวบงชี้ท่ี 5.1 สาระของรายวิชาในหลักสูตร 
ตัวบงชี้ท่ี 5.2 การวางระบบผูสอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน 
ตัวบงชี้ท่ี 5.3 การประเมินผูเรียน 
ตัวบงชี้ท่ี 5.4 ผลการดําเนินงานหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ 
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 ตัวบงช้ีท่ี 5.1 สาระของรายวิชาในหลักสูตร 

ชนิดของตัวบงช้ี กระบวนการ 
 
คําอธิบายตัวบงช้ี 

แมทุกหลักสูตรท่ีสถาบันการศึกษาเปดใหบริการตองผานการรับรองจากสํานักงานคณะกรรมการ 
การอุดมศึกษา และมีการปรับปรุงทุก 5 ป แตผูบริหารตองรับผิดชอบในการควบคุมกํากับการจัดทํารายวิชา
ตางๆ ใหมีเนื้อหาท่ีทันสมัย กาวทันความกาวหนาทางวิทยาการท่ีเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา มีการบริหารจัดการ
การเปดรายวิชาตางๆ ท้ังวิชาบังคับและวิชาเลือก ท่ีเนนนักศึกษาเปนสําคัญ โดยสนองความตองการของ
นักศึกษา และตลาดแรงงาน สําหรับหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ตองเนนการพัฒนาทักษะดานการวิจัยและ
การเรียนรูดวยตนเอง 

ในการรายงานการดําเนินงานตามตัวบงชี้นี้ ใหอธิบายกระบวนการหรือแสดงผลการดําเนินงาน 
อยางนอยใหครอบคลุมประเด็นตอไปนี้ 

- การออกแบบหลักสูตรและสาระรายวิชาในหลักสูตร 
- การปรับปรุงหลักสูตรใหทันสมัยตามความกาวหนาในศาสตรสาขานั้นๆ 
 
ในการประเมินเ พ่ือใหทราบวาอยู ในระดับคะแนนใด ให พิจารณาในภาพรวมของผล 

การดําเนินงานท้ังหมดท่ีทําใหหลักสูตรมีความทันสมัย สอดคลองกับความตองการของตลาดแรงงานและ
ความตองการของประเทศ 
 
เกณฑการประเมิน 

0 1 2 3 4 5 
 ไมมีระบบ 
 ไมมีกลไก 
 ไมมีแนวคิด

ในการกํากับ
ติดตามและ
ปรับปรุง 

 ไมมีขอมูล
หลักฐาน 

 มีระบบ มีกลไก 
 ไมมีการนํา

ระบบ กลไก
ไปสูการปฏิบัติ/
ดําเนินงาน 

 มีระบบ มีกลไก 
 มีการนาํระบบ 

กลไกไปสูการ
ปฏิบัติ/
ดําเนินงาน 

 มีการประเมิน
กระบวนการ 

 ไมมีการปรับปรุง/
พัฒนา
กระบวนการ 

 มีระบบ มีกลไก 
 มีการนําระบบ กลไก

ไปสูการปฏิบัติ/
ดําเนินงาน 

 มีการประเมิน
กระบวนการ 

 มีการปรับปรุง/
พัฒนากระบวนการ
จากผลการประเมิน 

 มีระบบ มีกลไก 
 มีการนาํระบบ กลไกไปสู

การปฏิบัติ/ดําเนินงาน 
 มีการประเมินกระบวนการ 
 มีการปรับปรุง/พัฒนา

กระบวนการจากผลการ
ประเมิน 

 มีผลจากการปรับปรุงเห็น
ชัดเจนเปนรูปธรรม 

 มีระบบ มีกลไก 
 มีการนาํระบบกลไกไปสูการ

ปฏิบัติ/ดําเนินงาน 
 มีการประเมินกระบวนการ 
 มีการปรับปรุง/พัฒนา

กระบวนการจากผลการ
ประเมิน 

 มีผลจากการปรับปรุงเห็น
ชัดเจนเปนรูปธรรม 

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

หลักสูตรตองใหความสําคัญกับการวางระบบผูสอนในแตละรายวิชา โดยคํานึงถึงความรูความสามารถ
และความเชี่ยวชาญในวิชาท่ีสอน และเปนความรูท่ีทันสมัยของอาจารยท่ีมอบหมายใหสอนในวิชานั้นๆ เพ่ือให
นักศึกษาไดรับความรูประสบการณ และไดรับการพัฒนาความสามารถจากผูรูจริง สําหรับหลักสูตรระดับ
บัณฑิตศึกษา ตองใหความสําคัญกับการกําหนดหัวขอวิทยานิพนธ การกําหนดอาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ/
สารนิพนธท่ีเหมาะสมกับหัวขอวิทยานิพนธ และลักษณะของนักศึกษา ใหนักศึกษาไดรับโอกาสและ 
การพัฒนาตนเองเต็มตามศักยภาพ อาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธตองสามารถใหคําปรึกษาวิทยานิพนธต้ังแต
กระบวนการพัฒนาหัวขอจนถึงการทําวิทยานิพนธ การคนควาอิสระ การสอบปองกัน และการเผยแพร
ผลงานวิจัยจนสําเร็จการศึกษา 

กระบวนการเรียนการสอนสําหรับยุคศตวรรษท่ี 21 ตองเนนการพัฒนานักศึกษาใหมีความรูตาม
โครงสรางหลักสูตรท่ีกําหนด และไดรับการพัฒนาตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ คุณธรรมจริยธรรม ทักษะ 
การเรียนรูในศตวรรษท่ี 21 โดยเฉพาะทักษะการเรียนรูดวยตนเอง ทักษะทางภาษาไทยและภาษาตางประเทศ 
ทักษะการทํางานแบบมีสวนรวม ความสามารถในการใชเทคโนโลยี ความสามารถในการดูแลสุขภาพฯลฯ  
การเรียนการสอนสมัยใหมตองใชสื่อเทคโนโลยี และทําใหนักศึกษาเรียนรูไดตลอดเวลาและในสถานท่ีใดก็ได 
ผูสอนมีหนาท่ีเปนผูอํานวยความสะดวกใหเกิดการเรียนรู และสนับสนุนการเรียนรู สําหรับหลักสูตรระดับ
บัณฑิตศึกษา เทคนิคการสอนจะเนนการวิจัยเปนฐาน การเรียนแบบใชปญหาเปนฐาน เปนตน 

ในการรายงานการดําเนินงานตามตัวบงชี้นี้ ใหอธิบายกระบวนการหรือแสดงผลการดําเนินงาน 
อยางนอยใหครอบคลุมประเด็นตอไปนี้ 

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

การเรียนการสอน 
- การจัดการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีท่ีมีการบูรณาการกับการวิจัย การบริการวิชาการ 

ทางสังคม และการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
- การควบคุมหัวขอวิทยานิพนธและการคนควาอิสระในระดับบัณฑิตศึกษา ใหสอดคลองกับสาขาวิชา

และความกาวหนาของศาสตร 
- การแตงตั้ งอาจารย ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธและการคนควาอิสระในระดับบัณฑิตศึกษาท่ีมี 

ความเชี่ยวชาญสอดคลองหรือสัมพันธกับหัวขอวิทยานิพนธ 
- การชวยเหลือ กํากับ ติดตาม ในการทําวิทยานิพนธและการคนควาอิสระและการตีพิมพผลงานใน

ระดับบัณฑิตศึกษา 
 
ในการประเ มิน เ พ่ือใหทราบว าอ ยู ในระดับคะแนนใด ให พิจารณาในภาพรวมของ 

ผลการดําเนินงานท้ังหมด ท่ีทําใหกระบวนการจัดการเรียนการสอนตอบสนองความแตกตางของผูเรียน  
การจัดการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ กอใหเกิดผลการเรียนรูบรรลุตามเปาหมาย 
  



  
 

คูมือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ พ.ศ. 2563   69 

ระ
ดับ

หลั
กสู

ตร
 เกณฑการประเมิน 

0 1 2 3 4 5 
 ไมมีระบบ 
 ไมมีกลไก 
 ไมมีแนวคิดใน

การกํากับ
ติดตามและ
ปรับปรุง 

 ไมมีขอมูล
หลักฐาน 

 มีระบบ มีกลไก 
 ไมมีการนําระบบ 

กลไกไปสูการ
ปฏิบัติ/
ดําเนินงาน 

 มีระบบ มีกลไก 
 มีการนาํระบบ กลไก

ไปสูการปฏิบัติ/
ดําเนินงาน 

 มีการประเมิน
กระบวนการ 

 ไมมีการปรับปรุง/
พัฒนากระบวนการ 

 มีระบบ มีกลไก 
 มีการนาํระบบ กลไก

ไปสูการปฏิบัติ/
ดําเนินงาน 

 มีการประเมิน
กระบวนการ 

 มีการปรับปรุง/พัฒนา
กระบวนการจากผล
การประเมิน 

 มีระบบ มีกลไก 
 มีการนาํระบบ กลไก

ไปสูการปฏิบัติ/
ดําเนินงาน 

 มีการประเมิน
กระบวนการ 

 มีการปรับปรุง/พัฒนา
กระบวนการจากผล
การประเมิน 

 มีผลจากการปรับปรุง
เห็นชัดเจนเปน
รูปธรรม 

 มีระบบ มีกลไก 
 มีการนาํระบบกลไกไปสูการ

ปฏิบัติ/ดําเนินงาน 
 มีการประเมินกระบวนการ 
 มีการปรับปรุง/พัฒนา

กระบวนการจากผลการ
ประเมิน 

 มีผลจากการปรับปรุงเห็น
ชัดเจนเปนรูปธรรม 

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

การประเมินนักศึกษามีจดุมุงหมาย 3 ประการ คือ การประเมินผลนักศึกษาเพ่ือใหขอมูลสารสนเทศท่ี
เปนประโยชนตอการปรับปรุงการเรียนการสอนของผูสอน และนําไปสูการพัฒนาการเรียนรูของนักศึกษา 
(Assessment for Learning การประเมินท่ีทําใหนักศึกษาสามาร ถประเมินตนเองเปน และมีการนําผล 
การประเมินไปใชในการพัฒนาวิธีการเรียนของตนเองใหม จนเกิดการเรียนรู (Assessment as Learning 
และการประเมินผลการเรียนรูของนักศึกษาท่ีแสดงผลลัพธการเรียนรูท่ีคาดหวังของหลักสูตร (Assessment of 
Learning การประเมินสวนใหญจะใช เพ่ือจุดมุงหมายประการหลัง คือ เนนการไดขอมูลเก่ียวกับสัมฤทธิ์ 
ผลการเรียนรูของนักศึกษา การจัดการเรียนการสอนจึงควรสงเสริมใหมีการประเมินเพ่ือจุดมุงหมายสอง
ประการแรกดวย ท้ังนี้ ความเหมาะสมของระบบประเมินตองใหความสําคัญกับการกําหนดเกณฑการประเมิน 
วิธีการประเมิน เครื่องมือประเมินท่ีมีคุณภาพ และวิธีการใหเกรดท่ีสะทอนผลการเรียนรูไดอยางเหมาะสม  
มีการกํากับใหมีการประเมินตามสภาพจริง (Authentic Assessment มีการใชวิธีการประเมินท่ีหลากหลาย 
ใหผลการประเมินท่ีสะทอนความสามารถในการปฏิบัติงานในโลกแหงความเปนจริง (Real World และมี
วิธีการใหขอมูลปอนกลับ (Feedback ท่ีทําใหนักศึกษาสามารถแกไขจุดออนหรือเสริมจุดแข็งของตนเองได
ใหผลการประเมินท่ีสะทอนระดับความสามารถท่ีแทจริงของนักศึกษา สําหรับหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา  
ตองใหความสําคัญกับการวางระบบประเมินวิทยานิพนธ การคนควาอิสระท่ีมีคุณภาพดวย 

ในการรายงานการดําเนินงานตามตัวบงชี้นี้ ใหอธิบายกระบวนการหรือแสดงผลการดําเนินงาน 
อยางนอยใหครอบคลุมประเด็นตอไปนี้ 

- การประเมินผลการเรียนรูตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ 
- การตรวจสอบการประเมินผลการเรียนรูของนักศึกษา 
- การกํากับการประเมินการจัดการเรียนการสอนและประเมินหลักสูตร (มคอ.5 มคอ.6 และ มคอ.7  
- การประเมินวิทยานิพนธและการคนควาอิสระในระดับบัณฑิตศึกษา 
 
ในการประเ มิน เ พ่ือใหทราบว าอ ยู ในระดับคะแนนใด ให พิจารณาในภาพรวมของ 

ผลการดําเนินงานท้ังหมดท่ีสะทอนสภาพจริงดวยวิธีการหรือเครื่องมือประเมินท่ีเช่ือถือได ใหขอมูลท่ีชวย
ใหผูสอนและผูเรียนมีแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนาการเรียนการสอนตอไป 
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ระ
ดับ

หลั
กสู

ตร
 เกณฑการประเมิน 

0 1 2 3 4 5 
 ไมมีระบบ 
 ไมมีกลไก 
 ไมมีแนวคิดใน

การกํากับ
ติดตามและ
ปรับปรุง 

 ไมมีขอมูล
หลักฐาน 

 มีระบบ มีกลไก 
 ไมมีการนําระบบ 

กลไกไปสูการ
ปฏิบัติ/
ดําเนินงาน 

 มีระบบ มีกลไก 
 มีการนาํระบบ กลไก

ไปสูการปฏิบัติ/
ดําเนินงาน 

 มีการประเมิน
กระบวนการ 

 ไมมีการปรับปรุง/
พัฒนากระบวนการ 

 มีระบบ มีกลไก 
 มีการนาํระบบ กลไก

ไปสูการปฏิบัติ/
ดําเนินงาน 

 มีการประเมิน
กระบวนการ 

 มีการปรับปรุง/พัฒนา
กระบวนการจากผล
การประเมิน 

 มีระบบ มีกลไก 
 มีการนาํระบบ กลไก

ไปสูการปฏิบัติ/
ดําเนินงาน 

 มีการประเมิน
กระบวนการ 

 มีการปรับปรุง/พัฒนา
กระบวนการจากผล
การประเมิน 

 มีผลจากการปรับปรุง
เห็นชัดเจนเปน
รูปธรรม 

 มีระบบ มีกลไก 
 มีการนาํระบบกลไกไปสูการ

ปฏิบัติ/ดําเนินงาน 
 มีการประเมินกระบวนการ 
 มีการปรับปรุง/พัฒนา

กระบวนการจากผลการ
ประเมิน 

 มีผลจากการปรับปรุงเห็น
ชัดเจนเปนรูปธรรม 

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

ผลการดําเนินงานของหลักสูตร หมายถึง รอยละของผลการดําเนินงานตามตัวบงชี้การดําเนินงานตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาท่ีปรากฏในหลักสูตร (มคอ.2 หมวดท่ี 7 ขอ 7 ท่ีหลักสูตรแตละ
หลักสูตรดําเนินการไดในแตละปการศึกษา อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรจะเปนผูรายงานผลการดําเนินงาน
ประจําป ในแบบรายงานผลการดําเนินการของหลักสูตร (มคอ.7  
 
เกณฑการประเมิน 
มีการดําเนินงานนอยกวารอยละ 80 ของตัวบงชี้ผลการดําเนินงานท่ีระบุไวในแตละป     มีคาคะแนนเทากับ 0 
มีการดําเนินงานรอยละ 80 ของตัวบงชี้ผลการดําเนินงานท่ีระบุไวในแตละป     มีคาคะแนนเทากับ 3.50 
มีการดําเนินงานรอยละ 80.01-89.99 ของตัวบงชี้ผลการดําเนินงานท่ีระบุไวในแตละป     มีคาคะแนนเทากับ 4.00 
มีการดําเนินงานรอยละ 90.00-94.99 ของตัวบงชี้ผลการดําเนินงานท่ีระบุไวในแตละป     มีคาคะแนนเทากับ 4.50 
มีการดําเนินงานรอยละ 95.00-99.99 ของตัวบงชี้ผลการดําเนินงานท่ีระบุไวในแตละป     มีคาคะแนนเทากับ 4.75 
มีการดําเนินงานรอยละ 100 ของตัวบงชี้ผลการดําเนินงานท่ีระบุไวในแตละป     มีคาคะแนนเทากับ 5 
 
หมายเหตุ : 
 คณะกรรมการการอุดมศึกษาไดมีประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง แนวทางการปฏิบัติตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ (ฉบับท่ี 3 พ.ศ.  2558 ลงวันท่ี 26 พฤศจิกายน 2558 ไดกําหนดแนวทางการปฏิบัติ
ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติเพ่ิมเติมไว ดังน้ี 
 ขอ 2 ระบุวา “กรณีท่ีสถาบันอุดมศึกษาจะจัดทํารายละเอียดของรายวิชา รายละเอียดของประสบการณภาคสนาม 
(ถามี รายงานผลการดําเนินงานของรายวิชา รายงานผลการดําเนินการของประสบการณภาคสนาม (ถามี และรายงานผล  
การดําเนินงานของหลักสูตรในลักษณะอ่ืน สถาบันอุดมศึกษาสามารถดําเนินการจัดทําระบบจัดเก็บขอมูลรายละเอียดตาม
แนวทางของ มคอ.3 มคอ.4 มคอ.5 มคอ.6 และ มคอ.7 โดยสามารถปรับเปลี่ยนหัวขอรายละเอียดใหเหมาะสมกับบริบทของ
สถาบันอุดมศึกษาน้ันๆ ได ท้ังน้ีใหคํานึงถึงเจตนารมณของการจัดทํา มคอ.3 มคอ.4 มคอ.5 มคอ.6 และ มคอ.7” 
 ขอ 3 ระบุวา “ใหถือวา ตัวบงช้ีผลการดําเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ จํานวน 12 ตัวบงช้ี เปนเพียงแนวทาง
เทาน้ัน โดยสถาบันอุดมศึกษาสามารถกําหนดตัวบงช้ีผลการดําเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิไดเอง ซึ่งแตละหลักสูตรมี
อิสระในการกําหนดตัวบงช้ีผลการดําเนินงานท่ีใชในการติดตาม ประเมิน และรายงานคุณภาพของหลักสูตรประจําปท่ีระบุไว
ในหมวด 1-6 ของแตละหลักสูตร ตามบริบทและวัตถุประสงคในการผลิตบัณฑิต ท้ังน้ี ตองไดรับความเหน็ชอบหรืออนุมัติจาก
สภาสถาบันอุดมศึกษา ในระหวางท่ีสถาบันอุดมศึกษายังไมสามารถเสนอขอปรับตัวบงช้ีใหมไดแลวเสร็จ ใหใชตัวบงช้ีเดิม 
กอนได หรือหากหลักสูตรใดมีความประสงคกําหนดตัวบงช้ีแบบเดิมก็สามารถกระทําได กรณีหลักสูตรมีการปรับปรุงตัวบงช้ี
ใหม ใหนําเสนอสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษารับทราบในการปรับปรุงหลักสูตรครั้งตอไป”  
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 องคประกอบที่ 6   สิง่สนบัสนุนการเรียนรู 

 
ในการดําเนินการบริหารหลักสูตร จะตองมีปจจัยท่ีสําคัญอีกประการหนึ่ง คือ สิ่งสนับสนุนการเรียนรู 

ซ่ึงประกอบดวย ความพรอมทางกายภาพ ความพรอมดานอุปกรณ ความพรอมดานเทคโนโลยี ความพรอม
ดานการใหบริการ เชน หองเรียน หองปฏิบัติการ หองทําวิจัย อุปกรณการเรียนการสอน หองสมุด การบริการ
เทคโนโลยีสารสนเทศ คอมพิวเตอร Wifi และอ่ืนๆ รวมท้ังการบํารุงรักษาท่ีสงเสริมสนับสนุนใหนักศึกษา
สามารถเรียนรูไดอยางมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ตามมาตรฐานผลการเรียนรูท่ีกําหนดตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ โดยพิจารณารวมกับผลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาและอาจารย 

 
องคประกอบดานสิ่งสนับสนุนการเรียนรู จะพิจารณาไดจาก 
ตัวบงชี้ท่ี 6.1   สิ่งสนับสนุนการเรียนรู 
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ตัวบงช้ีท่ี 6.1 ส่ิงสนับสนุนการเรียนรู 
ชนิดของตัวบงช้ี กระบวนการ 
 
คําอธิบายตัวบงช้ี 

ความพรอมของสิ่งสนับสนุนการเรียนการสอนมีหลายประการ ไดแก ความพรอมทางกายภาพ เชน 
หองเรียน หองปฏิบัติการ ท่ีพักของนักศึกษา ฯลฯ และความพรอมของอุปกรณ เทคโนโลยี และสิ่งอํานวย
ความสะดวก หรือทรัพยากรท่ีเอ้ือตอการเรียนรู เชน อุปกรณการเรียนการสอน หองสมุด หนังสือ ตํารา 
สิ่งพิมพ วารสาร ฐานขอมูลเพ่ือการสืบคน แหลงเรียนรู สื่ออิเล็กทรอนิกส ฯลฯ สิ่งสนับสนุนเหลานี้ตองมี
ปริมาณเพียงพอ และมีคุณภาพพรอมใชงาน ทันสมัย โดยพิจารณาการดําเนินการปรับปรุงพัฒนาจากผล 
การประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาและอาจารย 

ในการรายงานการดําเนินงานตามตัวบงชี้นี้ ใหอธิบายกระบวนการหรือแสดงผลการดําเนินงาน 
อยางนอยใหครอบคลุมประเด็นตอไปนี้ 

-  ระบบการดําเนินงานของภาควิชา/คณะ/สถาบัน โดยมีสวนรวมของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร
เพ่ือใหมีสิ่งสนับสนุนการเรยีนรู 

-  จํานวนสิ่งสนับสนุนการเรียนรูท่ีเพียงพอและเหมาะสมตอการจัดการเรียนการสอน 
-  กระบวนการปรับปรุงตามผลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาและอาจารยตอสิ่งสนับสนุน

การเรียนรู 
 
ในการประเมินเ พ่ือใหทราบวาอยู ในระดับคะแนนใด ให พิจารณาในภาพรวมของผล 

การดําเนินงานท้ังหมดท่ีสะทอนการจัดเตรียมส่ิงสนับสนุนการเรียนรูท่ีจําเปนตอการเรียนการสอน และ
สงผลใหผูเรียนสามารถเรียนรูไดอยางมีประสิทธิผล 

 
เกณฑการประเมิน 

0 1 2 3 4 5 
 ไมมีระบบ 
 ไมมีกลไก 
 ไมมีแนวคิดใน

การกํากับ
ติดตามและ
ปรับปรุง 

 ไมมีขอมูล
หลักฐาน 

 มีระบบ มีกลไก 
 ไมมีการนํา

ระบบ กลไก
ไปสูการปฏิบัติ/
ดําเนินงาน 

 มีระบบ มีกลไก 
 มีการนาํระบบ 

กลไกไปสูการ
ปฏิบัติ/
ดําเนินงาน 

 มีการประเมิน
กระบวนการ 

 ไมมีการปรับปรุง/
พัฒนา
กระบวนการ 

 มีระบบ มีกลไก 
 มีการนาํระบบ 

กลไกไปสูการ
ปฏิบัติ/ดําเนินงาน 

 มีการประเมิน
กระบวนการ 

 มีการปรับปรุง/
พัฒนากระบวนการ
จากผลการประเมิน 

 มีระบบ มีกลไก 
 มีการนาํระบบ กลไกไปสู

การปฏิบัติ/ดําเนินงาน 
 มีการประเมิน

กระบวนการ 
 มีการปรับปรุง/พัฒนา

กระบวนการจากผลการ
ประเมิน 

 มีผลจากการปรับปรุงเห็น
ชัดเจนเปนรูปธรรม 

 มีระบบ มีกลไก 
 มีการนาํระบบกลไกไปสู

การปฏิบัติ/ดําเนินงาน 
 มีการประเมินกระบวนการ 
 มีการปรับปรุง/พัฒนา

กระบวนการจากผลการ
ประเมิน 

 มีผลจากการปรับปรุงเห็น
ชัดเจนเปนรูปธรรม 

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

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

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

 

 

1.
 ผ

ลก
าร

เร
ียน

รูที่
คา

ดห
วัง

 

2. ขอกําหนด
ของหลักสูตร 

3. โครงสราง
และเน้ือหาของ

หลักสตูร 

4. กลยุทธในการ
เรียนการสอน 

5. การประเมิน
ผูเรยีน 

ผลสัมฤทธิ์ 

6. คุณภาพ
ของบุคลากร
สายวิชาการ 

7. คุณภาพของ
บุคลากรสาย
สนับสนุน 

8. คุณภาพและ
การใหการ

สนับสนุนผูเรยีน 

9. โครงสราง
พ้ืนฐานและสิ่ง
อํานวยความ

สะดวก 

10. การเพ่ิมประสิทธิภาพของคุณภาพ 

11. ผลผลิต 

 
 

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

ปฏิบัติและการประเมิน มีการแตกรายละเอียดของเกณฑตางๆ เปนเกณฑยอยตัวเลขในวงเล็บ [ ] ในเกณฑ
ยอยบอกถึงขอความท่ีตรงกับในตาราง มีคําอธิบายคําสําคัญท่ีสามารถนําไปใชได สําหรับแนวทางการประเมิน
ตามรูปแบบของ AUN – QA ระดับหลักสูตร จะตองผานองคประกอบท่ี 1 การกํากับมาตรฐานกอน 
  

การประกันคณุภาพและเกณฑมาตรฐานระดับ (นานา ชาติ    

ความตองการของผูมสีวนไดสวนเสีย 



  
 

76   คูมือการประกันคณุภาพการศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษา มหาวิทยาลยัราชภฏัเพชรบูรณ พ.ศ. 2563  

2.1 ผลการเรียนรูท่ีคาดหวัง (Expected Learning Outcomes  

เกณฑคุณภาพท่ี 1 

1. การกําหนดผลการเรียนรู ท่ีคาดหวังตองสะทอนถึงวิสัยทัศนและพันธกิจของมหาวิทยาลัย 
ซ่ึงนักศึกษาและบุคลากรจะตองทราบถึงวิสัยทัศนและพันธกิจของมหาวิทยาลัยดวย 

2. หลักสูตรแสดงผลการเรียนรูท่ีคาดหวังจากบัณฑิตท่ีสําเร็จการศึกษา โดยทุกรายวิชาในหลักสูตร
ควรออกแบบมาใหตอบสนองตอผลการเรียนรูท่ีคาดหวัง และตองสอดคลองกับผลการเรียนรูท่ีคาดหวังของ
หลักสูตร 

3. หลักสูตรมีผลการเรียนรูท่ีคาดหวังครอบคลุมท้ังความรูและทักษะเฉพาะทาง (ท่ีเก่ียวของกับความรู
ในสาขาวิชา รวมถึงความรูและทักษะท่ัวไป (บางครั้งเรีย กวาทักษะท่ีจําเปนตอการทํางาน ท่ีเก่ียวของกับ
สาขาวิชาอ่ืนๆ เชน การเขียน การพูด การแกปญหา เทคโนโลยีสารสนเทศ ทักษะการทํางานเปนทีม เปนตน 

4. หลักสูตรกําหนดผลการเรียนรูท่ีคาดหวังไวอยางชัดเจน และสะทอนถึงความตองการของผูมีสวนได
สวนเสีย 

 

เกณฑคุณภาพท่ี 1 – เกณฑยอย 

1 ผลการเรียนรูท่ีคาดหวัง 1 2 3 4 5 6 7 
1.1 การกําหนดผลการเรียนรูท่ีคาดหวังมีความชัดเจนและสอดคลองกับวิสัยทัศน

และพันธกิจของมหาวิทยาลัย [1,2] 
       

1.2 ผลการเรียนรูท่ีคาดหวังครอบคลมุท้ังความรูและทักษะท่ัวไป รวมถึงความรู
และทักษะเฉพาะทาง [3] 

       

1.3 ผลการเรียนรูท่ีคาดหวังสะทอนถึงความตองการของผูมีสวนไดสวนเสียอยาง
ชัดเจน [4] 

       

ระดับคะแนนในภาพรวม (Overall opinion         
 

คําอธิบาย 

การศึกษาท่ีมุงผลลัพธ (Outcomes – Based Education – OBE หมายถึง การออกแบบหลักสูตร
บนพ้ืนฐานของผลการเรียนรูท่ีคาดหวัง และจะบรรลุผลเม่ือผูเรียนสําเร็จหลักสูตรการศึกษาท่ีมุงผลลัพธนี ้
จะมุงเนนท่ีผลลัพธของการเรียนเปนสําคัญ โดยมีความรู ทักษะ เจตคติ และอุปนิสัยในการคิด สิ่งท่ีผูเรียน 
ถูกคาดหวังใหเรียนจะมีการระบุไวอยางชัดเจนและแสดงออกมาในรูปของผลการเรียนรูท่ีคาดหวัง 

ผลการเรียนรูท่ีคาดหวังนั้นเกิดจากความตองการของผูมีสวนไดสวนเสียซ่ึงนําไปสูการสรางหลักสูตร 
ท้ังนี้ ผลการเรียนรูท่ีคาดหวังจะยึดผลสําเร็จของผูเรียนเปนหลัก มากกวาจุดมุงหมายของผูสอนท่ีมักจะเขียนใน
รูปของเปาหมาย เปาประสงคหรือวัตถุประสงคของหลักสูตร นอกจากนี้ ผลการเรียนรูควรจะเขียนในสิ่งท่ี
กระบวนการเรียนการสอนจะสามารถทําใหเกิดผลลัพธท่ีสังเกตุและวัดประเมินได 
 

2.2 ขอกําหนดของหลักสูตร 

เกณฑคุณภาพท่ี 2 

1. มหาวิทยาลัยควรมีการสื่อสาร เผยแพรขอกําหนดของหลักสูตรและรายละเอียดของวิชา รวมถึง
ขอมูลตางๆ ท่ีเก่ียวของกับหลักสูตรทุกหลักสูตร เพ่ือใหผูมีสวนไดสวนเสียไดรับรู 

2. ขอกําหนดของหลักสูตรและรายละเอียดของวิชาตองแสดงถึงผลการเรียนรูท่ีคาดหวัง ซ่ึงประกอบ
ไปดวย ความรู ทักษะ และเจตคติ ซ่ึงชวยใหผูเรียนเขาใจถึงกระบวนการการเรียนการสอนท่ีทําใหบรรลุผล 
การเรียนรู วิธีการวัดประเมินผลท่ีแสดงถึงการบรรลุผล รวมไปถึงความสัมพันธของหลักสูตรและองคประกอบ
ในการเรียน 
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 เกณฑคุณภาพท่ี 2 – เกณฑยอย 

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

รายละเอียดของวิชา [1, 2] 
       

ระดับคะแนนในภาพรวม (Overall opinion         

 
คําอธิบาย 

ขอกําหนดของหลักสูตร หมายถึง ชุดเอกสารท่ีแสดงถึงหลักสูตรของมหาวิทยาลัย ซ่ึงประกอบไปดวย 

• วัตถุประสงคของหลักสูตรโดยสรุปและผลลัพธท่ีคาดหวัง 

• โครงสรางรายวิชา 

• เมทริกซท่ีแสดงวิธีการท่ีทําใหผลการเรียนรูของหลักสูตรบรรลุเปาหมายโดยผานรายวิชา และ 

• รายละเอียดของรายวิชาตางๆ 
ขอกําหนดของหลักสูตร มีหนาท่ีดังตอไปนี้ 

• เปนแหลงขอมูลใหผูเรียนในปจจุบันรวมถึงผูท่ีคาดวาจะรับเขาศึกษาไดทําความเขาใจเก่ียวกับ
หลักสูตร 

• เปนแหลงขอมูลใหผูใชบัณฑิต เก่ียวกับความรูและทักษะท่ีจําเปนตอการทํางานท่ีหลักสูตร
พัฒนาข้ึน 

• ชวยหนวยงานรัฐบาลและองคกรวิชาชีพในการรับรองคุณภาพของหลักสูตรท่ีสามารถนําไปสูเนื้อหา
ท่ีเก่ียวของวิชาชีพ ดังนั้น ขอกําหนดของหลักสูตรจึงควรระบุถึงองคประกอบตางๆ ท่ีหลักสูตรกําหนดข้ึน
เพ่ือใหบรรลุขอกําหนดของหนวยงานตางๆ ท่ีเก่ียวของ 

• ใหมหาวิทยาลัยและคณาจารยผูสอนใชเปนแนวทางในการแลกเปลี่ยนความเห็นและผลสะทอน 
เก่ียวกับหลักสูตรใหมและหลักสูตรปจจุบัน นอกจากนี้ ยังเปนการรับรองวาทุกคนมีความเขาใจตรงกันเก่ียวกับ
ผลการเรียนรู ท่ีคาดหวังของหลักสูตร มหาวิทยาลัยสามารถใชขอกําหนดของหลักสูตรเปนสิ่งยืนยันวา
ผูออกแบบหลักสูตรทุกคนเขาใจเก่ียวกับผลการเรียนรูท่ีคาดหวังอยางชัดเจนและรูวาจะทําใหบรรลุผลได
อยางไร รวมท้ังยังสามารถใชเปนแหลงอางอิงสําหรับการตรวจสอบภายใน รวมถึงการติดตามผลการดําเนินงาน
ของหลักสูตรอีกดวย 

• เปนแหลงขอมูลเพ่ือใหผูท่ีมีความรูความเชี่ยวชาญในสาขาวิชานั้นๆ และกรรมการผูทรงคุณวุฒิ
ภายนอกไดเขาใจถึงวัตถุประสงคและผลลัพธท่ีคาดหวังของหลักสูตรและ 

• เปนพ้ืนฐานในการรับขอมูลปอนกลับจากผูเรียนหรือบัณฑิตท่ีเพ่ิงสําเร็จการศึกษาเก่ียวกับเนื้อหา
ของหลักสูตรวาผูเรียนและบัณฑิตรับรูถึงโอกาสในการบรรลุผลลัพธการเรียนรูท่ีตองการ ไดมากนอยเพียงใด
ขอกําหนดของหลักสูตรประกอบไปดวยรายละเอียด ดังตอไปนี้ 

• สถาบันท่ีอนุมัติ 

• สถาบันท่ีทําการสอน (หากแตกตางจากสถาบันท่ีอนุมัติ  

• รายละเอียดการรับรองคุณภาพโดยหนวยงานภายนอก หรือ องคกรวิชาชีพ 

• ชื่อคุณวุฒิ 

• ชื่อหลักสูตร 
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• ผลการเรียนรูท่ีคาดหวังของหลักสูตร 

• เกณฑการรับเขาหรือความตองการของหลักสูตร 

• การกําหนดกรอบมาตรฐานคุณวุฒิของสาขาวิชาท่ีเก่ียวของและแหลงอางอิงท้ังภายในและภายนอก
เพ่ือใชในการใหขอมูลดานผลการเรียนรูของหลักสูตร 

• โครงสรางหลักสูตรและขอกําหนดตางๆ เชน ระดับการศึกษา รายวิชา และหนวยกิต เปนตน 

• วันท่ีเขียนหรือปรับปรุงขอกําหนดของหลักสูตร รายละเอียดของวิชา ประกอบไปดวย 

• ชื่อรายวิชา 

• ขอบังคับรายวิชา เชน รายวิชาบังคับกอนและจํานวนหนวยกิต เปนตน 

• ผลการเรียนรูท่ีคาดหวังของรายวิชา ในแงของความรู ทักษะ และเจตคติ 

• กลยุทธการเรียนการสอนและการวัดประเมินผลท่ีทําใหบรรลุผลการเรียนรูท่ีคาดหวัง 

• คําอธิบายรายวิชาและประมวลรายวิชา 

• การวัดประเมินผลนักศึกษา 

• วันท่ีเขียนหรือปรับปรุงรายละเอียดของวิชา 
 
2.3 โครงสรางและเนื้อหาของหลักสูตร 
เกณฑคุณภาพท่ี 3 

1. หลักสูตร กระบวนการจัดเรียนการสอนและวิธีการวัดประเมินผลนักศึกษามีความเชื่อมโยงและ 
เอ้ือประโยชนใหแกกัน เพ่ือนําไปสูผลการเรียนรูท่ีคาดหวัง 

2. หลักสูตรถูกออกแบบมาใหตรงกับผลการเรียนรูท่ีคาดหวัง โดยแตละรายวิชาในหลักสูตรมีสวนชวย
ใหหลักสูตรบรรลุผลการเรียนรูท่ีคาดหวัง 

3. หลักสูตรมีการจัดเรียงรายวิชาอยางเปนระบบ เปนลําดับและมีการบูรณาการ (ซ่ึงกันและกัน  
4. หลักสูตรแสดงใหเห็นถึงความสัมพันธและความกาวหนาของรายวิชาอยางชัดเจน ตั้งแตรายวิชา

พ้ืนฐาน รายวิชาระดับกลาง ไปจนถึงรายวิชาเฉพาะทาง 
5. โครงสรางของหลักสูตรมีความยืดหยุนเพ่ือใหผูเรียนสามารถเลือกเรียนในสาขาเฉพาะทาง รวมถึง 

มีการนําเอาสถานการณการพัฒนาและการเปลี่ยนแปลงในปจจุบันท่ีเก่ียวของกับสาขามาปรับเขากับหลักสูตร 
6. มีการทบทวนหลักสูตรเปนระยะเพ่ือใหแนใจวาหลักสูตรมีความสัมพันธกันและทันสมัยอยู

ตลอดเวลา 

 

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

3.1 การออกแบบหลักสูตรมีความสอดคลองกับผลการเรียนรูท่ีคาดหวัง [1]        
3.2 มีการกําหนดสัดสวนท่ีเหมาะสม ระหวางรายวิชาตางๆ ในหลักสูตรฺเพ่ือให

บรรลุผลการเรียนรูท่ีคาดหวัง [2] 
       

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

       

ระดับคะแนนในภาพรวม (Overall opinion         
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 คําอธิบาย 

การออกแบบหลักสตูรควรคํานึงถึงกระบวนการจัดการเรียนการสอนและการประเมินผลนักศึกษาท่ีจะ
ชวยใหผูเรียนบรรลุผลการเรียนรูท่ีคาดหวัง Biggs (2003 เรียกกระบวนการดังกลาววา “ความสอดคลอง 
เชิงโครงสราง” (Constructive Alignment คําวา  “เชิงโครงสราง” (Constructive หมายถึง  แนวคิดท่ีวา
ผูเรียนจะเกิดการเรียนรูและสรางความหมายไดโดยผานกิจกรรมการเรียนรูท่ีเก่ียวของกัน สวน “ความ
สอดคลอง” หมายถึง สถานการณท่ีมีการจัดกระบวนการเรียนการสอนและการประเมินผลท่ีสอดคลองกัน
เพ่ือใหบรรลุผลการเรียนรูท่ีคาดหวัง ความสอดคลองเชิงโครงสรางในรายวิชาตางๆ หมายรวมถึง 

• การระบุถึงผลการเรียนรูท่ีคาดหวังท่ีสามารถวัดผลได 

• การเลือกใชกระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีนําไปสูการบรรลุผลการเรียนรูท่ีคาดหวัง 

• การประเมินวานักศึกษาสามารถบรรลุผลการเรียนรูท่ีคาดหวังไดดีเพียงใด 
 

2.4. การเรียนรูท่ีมีคุณภาพ 
เกณฑคุณภาพท่ี 4 

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

2. ท้ังผูเรียนและผูสอนเขาใจวาการเรียนรูอยางมีคุณภาพ (Quality Learning ถือเปนกลยุทธใน  
การเรียน ซ่ึงจะชวยใหผูเรียนเขาใจและบรรลุผลการเรียนรู 

3. คุณภาพของการเรียนรูข้ึนอยูกับวิธีการเรียน แนวคิดท่ีผูเรียนมีตอการเรียน กลยุทธการเรียนท่ี
ผูเรียนเลือกใช รวมถึงความเขาใจเก่ียวกับการเรียนรูของตนเอง 

4. การเรียนรูท่ีมีคุณภาพใหความสําคัญตอหลักการเรียนรู กลาวคือ ผูเรียนจะสามารถเรียนรูไดดีเม่ือ
รูสึกผอนคลาย อยูในสภาพแวดลอมท่ีเอ้ือตอการเรียนรู และมีการจัดการเรียนรูแบบรวมมือรวมคิด 

5. ผูสอนควรสงเสริมใหผูเรียนสํานึกถึงความรับผิดชอบตอการเรียน โดย ก. สรางสภาพแวดลอมใน
การเรียนการสอนท่ีเอ้ือใหผูเรียนแตละคนมีสวนรวมตอกระบวนการเรียนรู และ ข. มีหลักสูตรท่ียืดหยุนและ
เอ้ือใหผูเรียนสามารถเลือกเนื้อหารายวิชา แผนการศึกษา กลวิธีในการประเมินผล รูปแบบและระยะเวลาใน
การเรียนได 

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

4 กลยุทธการเรียนและการสอน 1 2 3 4 5 6 7 
4.1 ปรัชญาการศึกษามีความชัดเจนและมีการเผยแพรใหผูมีสวนไดเสียสามารถ

ไดรับรู [1] 
       

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

       

4.3 กิจกรรมการเรียนการสอนกระตุนใหเกิดการเรียนรูตลอดชีวิต [6]        
ระดับคะแนนในภาพรวม (Overall opinion         
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คําอธิบาย 
เพ่ือใหเปนไปตามวัตถุประสงคของการศึกษาในระดับอุดมศึกษา ทักษะท่ีจําเปนตอการเรียนรูท่ีมี

คุณภาพ ไดแก 
- ความสามารถในการคนควาหาความรูดวยตัวเอง โดยผูเรียนตองมีทักษะดานการทํางานวิจัย

ความสามารถในการวิเคราะหและสังเคราะหขอมูลท่ีคนความาได นอกจากนี้ ผูเรียนตองรูและสามารถเลือกใช
กลยุทธในการเรียนไดอยางเหมาะสม 

- ความสามารถในการคงความรูไวใชในระยะยาว มีกลยุทธในการเรียนท่ีเนนการสรางความหมาย
มากกวาการทองจํา 

- ความสามารถในการเชื่อมโยงความสัมพันธระหวางความรูเกาและความรูใหมเขาดวยกันการเรียนรูท่ี
หมายถึง ความสามารถในการรวบรวมขอมูลจากแหลงตางๆ เขาดวยกันได 

- ความสามารถในการสรางองคความรูใหม ผูเรียนท่ีมีคุณภาพจะตองรูเทาทันผูอ่ืนและสามารถ
เชื่อมโยงความรูและประสบการณของตนอันจะนําไปสูการสรางองคความรูใหม 

- ความสามารถในการประยุกตใชความรูเพ่ือแกปญหาตางๆ 
- ความสามารถในการถายทอดความรูใหแกผู อ่ืน ผูเรียนท่ีมีคุณภาพสามารถสรางและพิสูจน

แนวความคิดและการกระทําของตนดวยวิธีการท่ีชัดเจน 
- ความกระตือรือรนในการหาความรูเพ่ิมเติม ผูเรียนท่ีมีคุณภาพเปนผูใฝรูตลอดชีวิต (Lifelong 

Learners ปจจัยสําคัญในการสรางผูเรียนท่ีมีคุณภาพ  
- การเรียนรูท่ีมีคุณภาพจะเกิดไดเม่ือผูเรียนมีความพรอม ท้ังดานสติปญญาและอารมณเพ่ือใหบรรลุ

วัตถุประสงคของการเรียน 
- การเรียนรูท่ีมีคุณภาพจะเกิดไดเม่ือผูเรียนมีจุดมุงหมายในการเรียน 
- การเรียนรูท่ีมีคุณภาพจะเกิดไดเม่ือผูเรียนสามารถประสานความรูเกาและใหมเขาดวยกัน 
- การเรียนรูท่ีมีคุณภาพจะเกิดไดเม่ือผูเรียนเรียนรูอยางกระตือรือรน 
- การเรียนรูท่ีมีคุณภาพจะเกิดไดเม่ือผูเรียนอยูในสภาพแวดลอมท่ีเอ้ือตอการเรียนรู การเลือกใช 

กลยุทธในการเรียนและการสอนข้ึนอยูกับสถานการณ หลักสูตรควรพิจารณาเลือกใชกลยุทธการเรียนและ 
การสอนท่ีเหมาะสม 
 
2.5 การประเมินผูเรียน 
เกณฑคุณภาพท่ี 5 

1. การประเมินครอบคลมุถึง 

• การรับเขานักศึกษาใหม 

• การประเมินผูเรียนอยางตอเนื่องระหวางการศึกษา 

• การสอบกอนสําเร็จการศึกษา 
2. ในการสนับสนุนใหเกิดความสอดคลองเชิงโครงสราง ควรใชวิธีการประเมินผลท่ีหลากหลายท่ี

สอดคลองกับผลการเรียนรูท่ีคาดหวัง การประเมินควรวัดผลสัมฤทธิ์ของผลการเรียนรูท้ังหมดท่ีปรากฏอยูใน 
ผลการเรียนท่ีคาดหวังของหลักสูตรและรายวิชา วิธีการและเกณฑท่ีใชในการประเมินควรมีการกําหนด
ลวงหนา เพ่ือวัตถุประสงคในการประเมินผลวินิจฉัย การประเมินผลระหวางเรียน และการประเมินผลสรุป 
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 3. การประเมินผูเรียน รวมถึงชวงเวลาการประเมิน วิธีการประเมิน การกําหนดเกณฑประเมิน  

การกระจายน้ําหนักการประเมิน ไปจนถึงเกณฑการใหคะแนนและการตัดเกรด ควรทําใหชัดเจนและสื่อความ
ท่ีเก่ียวของได 

4. กําหนดมาตรฐานท่ีใชในแผนการประเมินอยางชัดเจนและสอดคลองกับหลักสูตร 
5. นํากระบวนการและวิธีการประเมินมาใชเพ่ือเปนการยืนยัน การประเมินผูเรียนมีความสมเหตุสมผล 

นาเชื่อถือ และดําเนินการโดยเท่ียงธรรม 
6. ควรระบุความเชื่อม่ันและความเท่ียงตรงของวิธีการประเมิน ระบุเปนลายลักษณอักษรและมี 

การตรวจสอบอยางสมํ่าเสมอ และนําไปใชทดสอบและพัฒนาแนวทางประเมินใหมๆ ได รวมท้ังมีการพัฒนา
วิธีการประเมินผลแบบใหมๆ และนําไปใชในการทดสอบ เปดเผยใหผูเรียนรับรูถึงสิทธิ์เก่ียวกับกระบวนการ 
อุทธรณ 

7. ความเท่ียงตรง  และความเชื่อม่ันของวิธีการประเมินควรมีเอกสาร และมีการประเมินอยาง
สมํ่าเสมอ และมีวิธีการประเมินใหม ๆ เพ่ือการพัฒนาและทดสอบ 

8. ผูเรียนมีความพรอมในการเขาถึงกระบวนการอุทธรณท่ีสมเหตุสมผล 
 
เกณฑคุณภาพท่ี 5 – เกณฑยอย 

5 การประเมินผูเรียน 1 2 3 4 5 6 7 
5.1 การประเมินผูเรียนมีความสอดคลองโครงสรางกับผลสัมฤทธ์ิของผลการ

เรียนรูท่ีคาดหวัง [1, 2] 
       

5.2 การประเมินผู เ รียน รวมถึงชวงเวลาการประเมิน วิ ธีการประเมิน  
การกําหนดเกณฑประเมิน การกระจายนํ้าหนักการประเมิน ไปจนถึงเกณฑ
การใหคะแนนและการตัดเกรด มีความชัดเจนและสื่อสารใหผูเรียนรับทราบ 
[4, 5] 

       

5.3 เกณฑการใหคะแนนและแผนการใหคะแนนถูกใชในการประเมินเพ่ือยืนยัน
ความเท่ียงตรง ความเช่ือมั่นและความโปรงใสในการประเมินผูเรียน [6, 7] 

       

5.4 มีการใหขอมูลปอนกลับเก่ียวกับการประเมินผูเรียนท่ีเหมาะสมแกเวลาและ
ชวยพัฒนาการเรียนรู [3] 

       

5.5 ผูเรียนรับรูถึงสิทธ์ิเก่ียวกับกระบวนการอุทธรณ [8]        
ระดับคะแนนในภาพรวม (Overall opinion         

 
คําอธิบาย 

การประเมินผูเรียนถือเปนองคประกอบท่ีสําคัญท่ีสุดอันหนึ่งของการศึกษาในระดับอุดมศึกษา ผลของ
การประเมินสงผลโดยตรงตออาชีพในอนาคตของผูเรียน ดังนั้น จึงตองดําเนินการอยางเชี่ยวชาญและคํานึงถึง
องคความรูท้ังหลายท่ีมีอยูในข้ันตอนการทดสอบ การประเมินยังใหขอมูลท่ีเปนประโยชนแกสถาบันท้ังใน 
ดานประสิทธิภาพการสอนและการสนับสนุนผูเรียน การประเมินผูเรียนควรจะตอง 

• ไดรับการออกแบบใหวัดความสําเร็จตามผลการเรียนรูท่ีคาดหวัง 

• สอดคลองกับวัตถุประสงคในการประเมินผลวินิจฉัย การประเมินผลระหวางเรียนและ 
การประเมินผลสรปุ รวมท้ังมีเกณฑในการตัดเกรดและใหคะแนนท่ีชัดเจนเปนลายลักษณอักษร 
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• ดําเนินการโดยบุคคลท่ีเขาใจบทบาทของการประเมินความกาวหนาของผูเรียนท่ีมีตอสัมฤทธิ์ผล
ทางดานความรูและทักษะท่ีเก่ียวของกับคุณสมบัติท่ีกําหนดไว ถาเปนไปไดการประเมินไมควรประเมินโดย 
ผูประเมินเพียงคนเดียว 

• พิจารณาถึงผลลัพธตางๆ ท่ีเปนไปไดจากเกณฑการสอบ 

• กําหนดกฎเกณฑท่ีชัดเจน ครอบคลุมถึงการขาดเรียน การปวย และเหตุท่ีสมควรลดหยอนผอนโทษ
ของผูเรียน 

• ยืนยันวาการประเมินมีการจัดการอยางรอบคอบและรัดกุมตามข้ันตอนท่ีสถาบันกําหนด 

• อยูภายใตการบริหารตรวจสอบเพ่ือยืนยันประสิทธิภาพของข้ันตอน 

• แจงขอมูลแกผูเรียนถึงการประเมินท่ีใชในหลักสูตรของตน วามีการทดสอบอะไรหรืออยูภายใต
เง่ือนไขการประเมินแบบใด การประเมินคาดหวังอะไร รวมถึงเกณฑท่ีใชในการประเมินสมรรถนะของผูเรียน 
 
2.6 คุณภาพบุคลากรสายวิชาการ 
เกณฑคุณภาพท่ี 6 

1. มีการวางแผนท้ังในระยะสั้นและระยะยาวในการบริหารจัดการบุคลากรสายวิชาการ รวมถึง  
การสืบทอดตําแหนง การเลื่อนตําแหนง การจัดสรรบุคลากร การสิ้นสุดตําแหนง และแผนการเกษียณเพ่ือให
แนใจวาคุณภาพและปริมาณของบุคลากรสายวิชาการตอบสนองตอความตองการดานการศึกษา วิจัย และ
บริการวิชาการ 

2. มีการตรวจสอบและติดตามอัตราสวนบุคลากรสายวิชาการตอจํานวนนักศึกษาและภาระงานท่ี
ไดรับเพ่ือพัฒนาคุณภาพดานการศึกษา วิจัย และบริการวิชาการ 

3. มีการระบุและประเมินความสามารถของบุคลากรสายวิชาการ บุคลากรท่ีมีความสามารถจะตองมี
คุณสมบัติดังนี้ 

• ออกแบบและจัดกระบวนการเรียนการสอนท่ีสอดคลองกับหลักสูตร 

• นํากระบวนการเรียนการสอนท่ีหลากหลายมาใช และเลือกวิธีการประเมินท่ีเหมาะสมให
บรรลุผลการเรียนรูท่ีคาดหวัง 

• พัฒนาและใชสื่อประกอบการเรียนการสอนไดหลากหลาย 

• ตรวจสอบและประเมินความกาวหนาดานการสอนและรายวิชาท่ีตนเองสอนได 

• มีการใหขอมูลปอนกลับเก่ียวกับการสอนของตนเอง 

• มีการทําวิจัยและจัดหาบริการท่ีเปนประโยชนแกผูมีสวนไดเสีย 
4. การสรรหาและการเลื่อนตําแหนงบุคลากรสายวิชาการยึดตามระบบคุณธรรม โดยพิจารณาจาก 

การสอน การทําวิจัย และการบริการวิชาการ 
5. การกําหนดบทบาทและความสัมพันธของบุคลากรสายวิชาการชัดเจนและเปนท่ีเขาใจตรงกัน 
6. มีการมอบหมายงานท่ีเหมาะสมกับความรูความสามารถ ประสบการณและความเชี่ยวชาญ 
7. บุคลากรสายวิชาการทุกคนตองรับผิดชอบตอมหาวิทยาลัยและผู มีสวนไดเสียขององคกร  

โดยคํานึงถึงเสรีภาพทางวิชาการและจรรยาบรรณดานวิชาชีพ 

8. มีการวินิจฉัยความตองการในการฝกอบรมและพัฒนาของบุคลากรสายวิชาการอยางเปนระบบ 
และนําไปจัดการฝกอบรมท่ีเหมาะสมรวมถึงกิจกรรมท่ีพัฒนาตนเองเพ่ือตอบสนองตอความตองการของ
บุคลากร 
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 9. มีการนําการบริหารผลการปฏิบัติงานรวมถึงการใหรางวัลและการยอมรับมาใชเพ่ือกระตุนและ

สนับสนุนการเรียนการสอน การวิจัยและการบริการวิชาการ 
10. มีการตรวจสอบ ประเมินและเปรียบเทียบประเภทและจํานวนงานวิจัยกับเกณฑมาตรฐานท่ีไดรับ

การยอมรับเพ่ือการพัฒนา 
เกณฑคุณภาพท่ี 6 – เกณฑยอย 

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

การปรับวิธีการจัดสรรบุคลากรเขาสูตําแหนง การสิ้นสุดตําแหนง และ
แผนการเกษียณ  ตอบสนองตอความตองการดานการศึกษา การวิจัย และ
การบริการวิชาการ [1] 

       

6.2 มีการเปรียบเทียบอัตราสวนบุคลากรสายวิชาการตอจํานวนนักศึกษาและ
ภาระงานกับเกณฑมาตรฐาน และติดตามตรวจสอบขอมูลเพ่ือพัฒนา
คุณภาพดานการศึกษา การวิจัยและการบริการวิชาการ [2] 

       

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

       

6.4 มีการวินิจฉัยและประเมินความสามารถของบุคลากรสายวิชาการ [3]        
6.5 ความตองการในการฝกอบรมและพัฒนาตนเองของบุคลากรสายวิชาการถูก

วินิจฉัยและนําไปจัดกิจกรรมเพ่ือตอบสนองตอความตองการของบุคลากร 
[8] 

       

6.6 การบริหารผลการปฏิบัติงานรวมถึงการใหรางวัลและการยอมรับถูกนํามาใช
เพ่ือกระตุนและสนับสนุนการเรียนการสอน การวิจัยและการบริการวิชาการ 
[9] 

       

6.7 มีการตรวจสอบ ประเมินและเปรียบเทียบประเภทและจํานวนงานวิจัยกับ
เกณฑมาตรฐานท่ีไดรับการยอมรับเพ่ือการพัฒนา [10] 

       

ระดับคะแนนในภาพรวม (Overall opinion         

 

คําอธิบาย 
บุคลากรสายวิชาการถือวาเปนทรัพยากรการศึกษาท่ีสําคัญท่ีสุดสําหรับผูเรียน บุคคลเหลานี้ตองมี

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

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

 
ตารางท่ี 4.2 ระบุตัวเลขบุคลากรสายวิชาการและคา FTE (หนวยนับภาระงาน ใน 5 ปการศึกษาท่ีผานมา 

ประเภท ชาย หญิง รวม จํานวนรอยละ 
ของปริญญาเอก จํานวนพนกังาน คา FTE 

ศาสตราจารย      
รอง/ผูชวยศาสตราจารย      
อาจารยประจํา      
อาจารยพิเศษ      
ผูบรรยายพิเศษ/อาจารยพิเศษ      

รวม      

 
อัตราสวนบุคลากรตอจํานวนนักศึกษา 

ตัวบงชี้นี้คือ อัตราสวน 1 FTE (หนวยนับภาระงาน ของการจางบุคลากรสายวิชาการตอตัวเลขคา 
FTE (หนวยนับภาระการเรียน นักศึกษาท่ีลงทะเบียน จุดมุงหมายเ พ่ือใช คิดจํานวนเวลาท่ีใช ใน 
การติดตอและสนับสนุนดานวิชาการแกนักศึกษาท่ีสถาบันคาดวาควรไดรับระบุอัตราสวนบุคลากรตอจํานวน
นักศึกษาใน 5 ปการศึกษาท่ีผานมา ตามตารางท่ี 4.3 
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 ตารางท่ี 4.3 อัตราสวนบุคลากรตอจํานวนนักศึกษา (ระบุวิธีการท่ีใชคํานวณคา FTE- หนวยนับภาระการเรียน

ของนักศึกษา  

ปการศึกษา 
รวมคา FTE (หนวยนับ
ภาระงาน ของบุคลากร

สายวิชาการ 

รวมคา FTE (หนวยนับ
ภาระการเรียน ของ

นักศึกษา 

อัตราสวนบุคลากรตอ 
จํานวนนักศึกษา 

    
    
    
    

 
ผลงานวิจัย 

การวิจัย คือ ผลผลิตสําคัญจากบุคลากรสายวิชาการ ประเภทตางๆ ของงานวิจัย (เชน ผลงานตีพิมพ 
งานท่ีปรึกษา โครงงาน เงินสนับสนุน เปนตน ท่ีลุลวงโดยบุคลากรสายวิชาการควรตอบสนองความตองการ
ของผูมีสวนไดเสีย บอกขอมูลประเภทและจํานวนของการเผยแพรงานวิจัยใน 5 ปการศึกษาท่ีผานมา 
ตามตารางท่ี 4.4 

 
ตารางท่ี 4.4 ประเภทและจํานวนของการเผยแพรงานวิจัย 

ปการศึกษา 
ประเภทผลงานตีพิมพ 

รวม 
ตัวเลขผลงาน

ตีพิมพตอบุคลากร
สายวิชาการ 

ในสถาบัน ระดับชาติ ระดับภูมิภาค 
ระดับ 

นานาชาติ 

       
       
       
       
       

 
2.7 คุณภาพบุคลากรสายสนับสนุน 
เกณฑคุณภาพท่ี 7 

1. มีการดําเนินการวางแผนระยะสั้นและระยะยาวในการแตงตั้งบุคลากรสายสนับสนุนหรือ 
การวางแผนความตองการหองสมุด หองปฏิบัติการ สิ่งอํานวยความสะดวกดานเทคโนโลยีสารสนเทศ และงาน
บริการนักศึกษาเพ่ือสรางความม่ันใจวาคุณภาพและจํานวนบุคลากรสายสนับสนุนบรรลุตามความตองการทาง
วิชาการ งานวิจัย และการบริการวิชาการ 

2. มีการกําหนดและการแจงขอมูลการสรรหาบุคลากร และเกณฑการคัดเลือกในการแตงตั้ง  
การมอบหมายงาน และการเลื่อนข้ันบุคลากรสายสนับสนุน โดยกําหนดบทบาทหนาท่ีไวชัดเจน และแบงหนาท่ี
ความรับผิดชอบตามความเหมาะสม คุณสมบัติ และประสบการณ 

3. มีการวินิจฉัยและการประเมินความสามารถของบุคลากรสายสนับสนุนเพ่ือสรางความม่ันใจวา
ความสามารถของบุคลากรเหลานั้นเปนไปตามขอกําหนด และการใหบริการนั้นตอบสนองความตองการของ 
ผูมีสวนไดสวนเสีย 
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4. มีการวินิจฉัยความตองการในการฝกอบรมและพัฒนาอยางมีระบบใหแกบุคลากรสายสนับสนุน 
และมีการดําเนินกิจกรรมการฝกอบรมและกิจกรรมเพ่ือการพัฒนาท่ีตอบสนองความจําเปน 

5. มีการบริหารผลการปฏิบัติงานรวมถึงการตอบแทนและการยอมรับ เพ่ือผลักดันและสนับสนุน  
การเรียนการสอน การวิจัย และการบริการวิชาการ 

 
เกณฑคุณภาพท่ี 7 – เกณฑยอย 

7 คุณภาพบุคลากรสายสนับสนนุ 1 2 3 4 5 6 7 
7.1 มีการดํา เ นินการวางแผนแต งตั้ ง บุคลากรสายสนับสนุน หองสมุด 

หองปฏิบัติการ สิ่งอํานวยความสะดวกดานเทคโนโลยีสารสนเทศและงาน
บริการนักศึกษาเพ่ือตอบสนองความตองการทางการศึกษา งานวิจัย และ
การบริการวิชาการ [1] 

       

7.2 มีการกําหนดและการแจงขอมูลการสรรหาบุคลากร และเกณฑการคัดเลือก
ในการแตงตั้ง การมอบหมายงาน และการเลื่อนข้ันบุคลากรสายสนับสนุน 
[2] 

       

7.3 มีการวินิจฉัยและประเมินความสามารถของบุคลากรสายสนับสนุน [3]        
7.4 มีการวินิจฉัยความตองการการฝกอบรมและพัฒนาตนเองของบุคลากร 

สายสนับสนุน และดําเนินกิจกรรมเพ่ือตอบสนองความตองการน้ัน [4] 
       

7.5 มีการบริหารผลการปฏิบัติงานรวมถึงการตอบแทนและการเห็นคุณคา  
การยอมรับ เพ่ือกระตุนและสนับสนุนการเรียนการสอน การวิจัย และ 
การบริการวิชาการ [5] 

       

ระดับคะแนนในภาพรวม (Overall opinion         

 
คําอธิบาย 

คุณภาพหลักสูตรสวนใหญข้ึนอยูกับปฏิสัมพันธระหวางบุคลากรและนักศึกษา อยางไรก็ตามบุคลากร
สายวิชาการไมสามารถปฏิบัติงานไดดีหากปราศจากคุณภาพการใหบริการท่ีจัดสรรโดยบุคลากรสายสนับสนุน 
ซ่ึงบุคลากรสายสนับสนุนเหลานี้ คือ บุคลากรท่ีบริหารจัดการหองสมุด หองปฏิบัติการ ทรัพยากรคอมพิวเตอร 
และงานบริการนักศึกษา ใชตารางท่ี 4.5 เพ่ือกําหนดจํานวนบุคลากรสายสนับสนุนท่ีมีในระยะ 5 ปการศึกษา
ลาสุด 
 
ตารางท่ี 4.5 จํานวนบุคลากรสายสนับสนุน (ระบุวันท่ีอางอิง  

บุคลากรสายสนบัสนนุ 

ระดับการศึกษาสูงสุดท่ีสําเร็จ 
จํานวนท้ังหมด มัธยมศึกษา

ตอนปลาย 
ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก 

บุคลากรหองสมุด      
บุคลากรหองปฏิบัติการ      
บุคลากรด านเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

     

บุคลากรดานงานบริหารงาน
บุคคล 
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บุคลากรสายสนบัสนนุ 

ระดับการศึกษาสูงสุดท่ีสําเร็จ 
จํานวนท้ังหมด มัธยมศึกษา

ตอนปลาย 
ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก 

บุคลากรดานงานบริการ
นักศึกษา (ระบุประเภทงาน
บริการ  

     

จํานวนท้ังหมด      

 
2.8 คุณภาพผูเรียน (Student Quality  
เกณฑคุณภาพท่ี 8 

1. มีการกําหนด การสื่อสาร และการประกาศนโยบายการรับนักศึกษาเขาเรียนและเกณฑการรับ
นักศึกษาเขาศึกษาในหลักสูตรอยางชัดเจนและเปนปจจุบัน 

2. มีการกําหนดและการประเมินกระบวนการและเกณฑการคัดเลือกนักศึกษา 
3. มีระบบติดตามความกาวหนา ผลการศึกษา และภาระการเรียนของนักศึกษาท่ีเพียงพอ โดยมี 

การบันทึก การติดตามความกาวหนา ผลการศึกษา และภาระการเรียนของนักศึกษาไวอยางเปนระบบ โดยมี
การใหขอมูลปอนกลับแกนักศึกษาและดําเนินการแกไขขอบกพรองหากจําเปน 

4. มีการจัดการใหคําแนะนําทางวิชาการ กิจกรรมเสริมหลักสูตร การแขงขันของนักศึกษา และ 
การบริการสนับสนุนนักศึกษาดานตางๆ เพ่ือปรับปรุงการเรียนและความรู ทักษะและความสามารถใน 
การทํางาน 

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

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

เขาเรียนและเกณฑการรับนักศึกษาเขาศึกษาในหลักสูตรอยางชัดเจนและ
เปนปจจุบัน [1] 

       

8.2 มีการกําหนดและการประเมินกระบวนการและเกณฑในการคัดเลือก
นักศึกษา [2] 

       

8.3 มีระบบในการติดตามความกาวหนา ผลการศึกษาและภาระการเรียนของ
นักศึกษาท่ีเพียงพอ [3] 

       

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

       

8.5 มีสภาพแวดลอมทางกายภาพ สังคมและจิตใจท่ีสรางเสริมการเรียนการสอน 
และการวิจัย รวมถึงสุขภาวะสวนบุคคล [5] 

       

ระดับคะแนนในภาพรวม (Overall opinion         
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คําอธิบาย 
คุณภาพของบัณฑิตข้ึนอยูกับคุณภาพของนักศึกษาท่ีรับเขาเรียน นั่นหมายความวาคุณภาพนักศึกษาท่ี

รับเขามานั้นเปนสิ่งสําคัญการรับนักศึกษา 
- สรุปรายละเอียดนักศึกษาชั้นปท่ี 1 ท่ีรับเขาในตารางท่ี 4.6 
- สรุปจํานวนนักศึกษาท่ีลงทะเบียนเรียนในหลักสูตรท้ังหมด ตามตารางท่ี 4.7 

 
ตารางท่ี 4.6 การรับนักศึกษาชั้นปท่ี 1 (5 ปการศึกษาลาสุด  

ปการศึกษา 
ผูสมัคร 

จํานวนท่ีสมัครเรียน จํานวนท่ีประกาศรับ 
จํานวนท่ีรับเขา/จํานวนท่ี

ลงทะเบียน 

    
    
    

 

ตารางท่ี 4.7 จํานวนนักศึกษาท้ังหมด (5 ปการศึกษาลาสุด  

ปการศึกษา 
นักศึกษา 

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

       
       
       
       
       

 
2.9 ส่ิงอํานวยความสะดวกตางๆ และโครงสรางพ้ืนฐาน 
เกณฑคุณภาพท่ี 9 

1. มีทรัพยากรกายภาพท่ีใชดําเนินการหลักสูตร รวมท้ังเครื่องมือ วัสดุและเทคโนโลยีสารสนเทศตางๆ 
เพียงพอ 

2. มีเครื่องมือทันสมัย พรอมใชและมีประสิทธิภาพในการใชประโยชน 
3. มีการคัดสรร กลั่นกรอง และใชทรัพยากรการเรียนกับวัตถุประสงคของหลักสูตรท่ีศึกษาได

เหมาะสม 
4. มีการติดตั้งหองสมุดดิจิตอลเพ่ือปรับขอมูลและเทคโนโลยีสารสนเทศใหทันสมัยกาวหนา 
5. มีการติดตั้งระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือตอบสนองความตองการของบุคลากรและนักศึกษา 
6. สถาบันจัดเตรียมเครื่องคอมพิวเตอรและโครงสรางเครือขายท่ีสามารถเขาถึงไดในพ้ืนท่ีใน

มหาวิทยาลัย โดยสามารถใชประโยชนทางเทคโนโลยีสารสนเทศสําหรับการเรียนการสอน การทําวิจัย  
การบริการวิชาการ และการบริหารงานได 

7. มีการกําหนดและดําเนินการมาตราฐานดานสิ่งแวดลอม สุขภาพ และความปลอดภัย รวมถึง 
การไดรับสิทธิ์หรือโอกาสในการเขาถึงใหแกผูท่ีมีความจําเปนพิเศษ 
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 เกณฑคุณภาพท่ี 9 – เกณฑยอย 

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

หองเรียน หองทําโครงการ ฯลฯ  เพียงพอ และทันสมัยเพ่ือสงเสริม
การศึกษาและการทําวิจัย [1] 

       

9.2 มีทรัพยากรตางๆ ท่ีใชในหองสมุดเพียงพอและทันสมัยเพ่ือสงเสริมการเรียน 
การสอน และการวิจัย [3, 4] 

       

9.3 มีหองปฏิบัติการและอุปกรณเพียงพอและทันสมัยเพ่ือสงเสริมการเรียน 
การสอน และการวิจัย [1, 2] 

       

9.4 สิ่งอํานวยความสะดวกทางเทคโนโลยีสารสนเทศรวมถึงโครงสรางพ้ืนฐาน
การเรียนรูผานสื่ออิเล็กทรอนิกสเพียงพอและทันสมัยเพ่ือสงเสริมการเรียน
การสอน และการวิจัย [1, 5, 6] 

       

9.5 มีการกําหนดและดําเนินการตามมาตรฐานดานสิ่งแวดลอม สุขภาพและ
ความปลอดภัยและการไดรับสิทธ์ิหรือโอกาสในการเขาถึงใหแกผูท่ีมีความ
จําเปนพิเศษ [7] 

       

ระดับคะแนนในภาพรวม (Overall opinion         

 
คําอธิบาย 

ขอกําหนดเรื่องสิ่งอํานวยความสะดวกและโครงสรางพ้ืนฐานนั้น ควรสอดคลองกับวัตถุประสงคของ
หลักสูตร นอกจากนี้สิ่งอํานวยความสะดวกตางๆ ควรเชื่อมโยงกับกระบวนการเรียนการสอน เชน การเรียน
การสอนควรจัดใหอยูในกรอบของความยืดหยุน หากจัดการเรียนการสอนสําหรับกลุมเล็ก ควรจัดสรร
ทรัพยากรการเรียน เชน เครื่องคอมพิวเตอรชองทางการเขาถึงระบบการเรียนผานสื่ออิเล็กทรอนิกส 
ทรัพยากรหองสมุด ฯลฯ ใหเพียงพอเพ่ือตอบสนองความตองการของผูเรียนและบุคลากร 

 
2.10 การสงเสริมคุณภาพการศึกษา 
เกณฑคุณภาพท่ี 10 

1. หลักสูตรไดรับการพัฒนาจากคําแนะนําและขอมูลปอนกลับจากบุคลากรสายวิชาการ นักศึกษา 
ศิษยเกา และผูมีสวนไดสวนเสียจากภาคอุตสาหกรรม รัฐบาลและองคกรวิชาชีพตางๆ 

2. มีกระบวนการออกแบบและกระบวนการพัฒนาหลักสูตร รวมถึงทบทวนและประเมินหลักสูตรเปน
ระยะๆ เพ่ือปรับปรุงประสิทธิภาพและประสิทธิผลใหดีข้ึน 

3. มีการทบทวนและประเมินกระบวนการเรียนการสอนและการวัดผล ประเมินผลนักศึกษาอยาง
ตอเนื่อง เพ่ือสรางความม่ันใจวากระบวนการเหลานั้นสอดคลองและเปนไปตามผลการเรียนรูท่ีคาดหวัง 

4. ใชผลผลิตท่ีไดจากงานวิจัยมาสงเสริมการเรียนการสอน 
5. มีการประเมินและการปรับปรุงคุณภาพงานบริการ สนับสนุนและสิ่งอํานวยความสะดวกตางๆ 

(หองสมุด หองปฏิบัติการ สิ่งอํานวยความสะดวกดานสารสนเทศและงานบริการนักศึกษา  
6. มีระบบและกลไกในการรวบรวมขอมูลตางๆ ท่ีไดรับ รวมถึงขอมูลปอนกลับจากบุคลากร นักศึกษา 

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

10.1 ใชความตองการและขอมูลปอนกลับจากผูมีสวนไดสวนเสียเปนขอมูลใน 
การออกแบบและการพัฒนาหลักสูตร [1] 

       

10.2 สรางกระบวนการออกแบบและพัฒนาหลักสูตร และดําเนินการประเมิน
และปรับปรุงใหดีข้ึน [2] 

       

10.3 มีการทบทวน ประเมินกระบวนการเรียนการสอนและการวัดผล ประเมนิผล
นักศึกษาอยางตอเน่ืองเพ่ือยืนยันความสอดคลองและความเหมาะสมตามท่ี
กําหนดไว [3] 

       

10.4 ใชผลผลิตท่ีไดจากงานวิจัยมาปรับปรุงการเรียนและการสอนใหดีข้ึน [4]        
10.5 มีการประเมินและการปรับปรุงคุณภาพงานบริการและสิ่ ง อํานวย 

ความสะดวกตางๆ (หองสมุด หองปฏิบัติการ สิ่งอํานวยความสะดวก 
ดานสารสนเทศ และงานบริการนักศึกษา [ 5] 

       

10.6 มีการประเมินและปรับปรุงระบบและกลไกการรับขอมูลปอนกลับเพ่ือ
รวบรวมขอมูลท่ีไดรับและขอมูลปอนกลับจากบุคลากร นักศึกษา ศิษยเกา 
และผูใชบัณฑิตอยางเปนระบบ [6] 

       

ระดับคะแนนในภาพรวม (Overall opinion         

 
คําอธิบาย 

การสงเสริมคุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษา หมายถึง การปรับปรุง 

• ความรู ทักษะ และทัศนคติหรือสมรรถนะของนักศึกษา 

• สภาพแวดลอมทางการเรียนและโอกาสของนักศึกษา รวมท้ัง 

• คุณภาพของสถาบันหรือหลักสูตร 
การสงเสริมคุณภาพถือเปนการเริ่มตนวางแผนการดําเนินงานโดยมีวัตถุประสงคเพ่ือการประกัน

คุณภาพและการปรับปรุง ซ่ึงมีการแสวงหาวิธีการปรับปรุงและหาวิธีปฏิบัติท่ีเปนเลิศ 
มีการสรางและการรักษาความม่ันใจและความเชื่อถือแกนักศึกษาและผู มีสวนไดสวนเสียใน

ระดับอุดมศึกษาผานการประกันคุณภาพท่ีมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลและกิจกรรมเสริมท่ีทําใหม่ันใจวา
หลักสูตรนั้นไดรับการออกแบบท่ีดี มีการกํากับดูแลและการตรวจสอบเปนประจําเ พ่ือรับประกัน 
ความสอดคลองและคุณภาพท่ีใช 

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

เกณฑคุณภาพท่ี 11 
1. มีการกําหนด ติดตามและเทียบเคียงคุณภาพของผูสําเร็จการศึกษา (เชน อัตราการสําเร็จการศึกษา 

อัตราของการออกกลางคัน ระยะเวลาโดยเฉลี่ยในการเรียนจบการศึกษา การมีงานทํา ฯลฯ นอกจากนั้น
หลักสูตรควรบรรลุตามผลการเรียนรูท่ีคาดหวัง (expected learning outcomes ท่ีตั้งไว และสนองตอ  
ความพึงพอใจของผูมีสวนไดสวนเสีย (stakeholders  

2. มีการกําหนด ติดตามและเทียบเคียงสมรรถนะในการทํางานวิจัยของนักศึกษาและงานวิจัยเหลานั้น
ตองตรงตามความตองการของผูมีสวนไดสวนเสีย 

3. มีการกําหนด ติดตามและเทียบเคียงระดับความพึงพอใจของบุคลากร นักศึกษา ศิษยเกา  
นายจาง ฯลฯ ท่ีมีตอคุณภาพของหลักสูตรและบัณฑิต และกลุมคนเหลานี้มีความพึงพอใจตอคุณภาพของ
หลักสูตรและบัณฑิต 

 
เกณฑคุณภาพท่ี 11 – เกณฑยอย 

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

ของการออกกลางคันเพ่ือใชในการปรับปรุง [1] 
       

11.2 มีการกําหนด ติดตามและเทียบเคียงระยะเวลาโดยเฉลี่ยในการเรียนจบ
การศึกษาเพ่ือใชในการปรับปรุง [1] 

       

11.3 การกําหนด ติดตามและเทียบเคียงการไดงานทําของบัณฑิตเพ่ือใชใน 
การปรับปรุง [1] 

       

11.4 การกําหนด ติดตามและเทียบเคียงประเภทและปริมาณของการทําวิจัยของ
นักศึกษาเพ่ือใชในการปรับปรุง [2] 

       

11.5 การกําหนด ติดตามและเทียบเคียงระดับความพึงพอใจของผูมีสวนได 
สวนเสียเพ่ือใชในการปรับปรุง [3] 

       

ระดับคะแนนในภาพรวม (Overall opinion         

 
คําอธิบาย 

ในการประเมินระบบการประกันคุณภาพนั้น สถาบันการศึกษาไมเพียงแตประเมินคุณภาพของ
กระบวนการเทานั้น ตองประเมินคุณภาพของผลผลิตและคุณภาพของบัณฑิตดวย ในการประเมินคุณภาพของ
บัณฑิตนั้น สถาบันการศึกษาควรติดตามผลสัมฤทธิ์ของผลการเรียนรูท่ีคาดหวัง อัตราการสําเร็จการศึกษาและ
อัตราของการออกกลางคัน ระยะเวลาโดยเฉลี่ยในการเรียนจบการศึกษา และการไดงานทําของบัณฑิต ท้ังนี้
งานวิจัยก็ถือไดวาเปนผลผลิตท่ีสําคัญของกระบวนการดังกลาว นอกจากนี้ ประเภทงานวิจัยของนักศึกษา 
ควรเปนงานวิจัยท่ีตอบโจทยความตองการของผูมีสวนไดสวนเสีย 

หลังจากวิเคราะหปจจัยนําเขา กระบวนการและผลผลิตแลว สถาบันการศึกษาควรวิเคราะห 
ความพึงพอใจของผูมีสวนไดสวนเสีย ซ่ึงควรจะมีระบบเพ่ือเก็บรวบรวมและประเมินระดับความพึงพอใจของ 
ผูมีสวนไดสวนเสีย ขอมูลท่ีรวบรวมไดควรนํามาวิเคราะหและเทียบเคียงเพ่ือนําไปปรับปรุงพัฒนาหลักสูตร 
คุณภาพของการปฏิบัติงานรวมถึงคุณภาพของระบบประกันคุณภาพ 
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อัตราการสําเร็จการศึกษาและอัตราของการออกกลางคัน  
ตารางท่ี 4.8 เปนตารางขอมูลเก่ียวกับอัตราการสําเร็จการศึกษาและอัตราของการออกกลางคันของ

นักศึกษา 5 ชั้นปลาสุด ดังนี้ 
 

ตารางท่ี 4.8 อัตราการสําเร็จการศึกษาและอัตราการออกกลางคัน (5 ชั้นปลาสุด  

ปการศึกษา 
 

(ชัน้ป  
 

เปอรเซ็นตของนักศึกษาท่ีจบ 
ปริญญาภายใน 

เปอรเซ็นตของนักศึกษาท่ีออกกลางคันระหวาง 
การศึกษา 

3 ป 4 ป มากกวา 4 ป ชั้นปท่ี 1 ชั้นปท่ี 2 ชั้นปท่ี 3 ชั้นปท่ี 4ขึ้นไป 
         
         
         

 

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

 

คะแนน คําอธิบาย 

1 คุณภาพไมเพียงพออยางชัดเจน 
ไมปรากฏผลการดําเนินการ ไมมีเอกสาร ไมมีแผน หรือไมมีหลักฐานท่ีสนับสนุนการดําเนินงาน 
คุณภาพไมเพียงพออยางชัดเจน จําเปนตองปรับปรุง แกไข หรือพัฒนาอยางเรงดวน 

2 คุณภาพไมเพียงพอ จําเปนตองมีการปรับปรุง 
มีการวางแผนแตยังไมไดเริ่มดําเนินการ เนื่องจากมีขอมูล เอกสาร และหลักฐานไมเพียงพอใน 
การดําเนินการ จึงจําเปนตองมีการปรับปรุง แกไข หรือพัฒนา 

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

4 มีคุณภาพของการดําเนินการของหลักสูตรตามเกณฑ 
มีเอกสาร และหลักฐานการดําเนินการตามเกณฑ ผลลัพธเกิดข้ึนตามท่ีคาดหวัง 

5 มีคุณภาพของการดําเนินการของหลักสูตรดีกวาเกณฑ 
มีเอกสารและหลักฐานชัดเจนท่ีแสดงถึงการดําเนินการท่ีมีประสิทธิภาพดีกวาเกณฑสงผลให
เกิดผลดีในการพัฒนาระบบ 

6 เปนตัวอยางของแนวปฏิบัติท่ีดี 
มีเอกสาร หลักฐานสนับสนุนท่ีดีตามเกณฑอยางมีประสิทธิภาพ มีผลลัพธการดําเนินการท่ีดี และ
มีแนวโนมผลการดําเนินการในเชิงบวก 

7 ระดับดีเยี่ยมเปนแนวปฏิบัติในระดับโลกหรือแนวปฏิบัติชั้นนํา 
มีการดําเนินการตามเกณฑอยางมีนวัตกรรม มีผลลัพธท่ีโดดเดนในระดับโลก มีแนวโนมเชิงบวก
ใหเห็นอยางชัดเจน ซ่ึงผลงานการดําเนินงานสามารถนําไปเปนแนวปฏิบัติชั้นนําได 

 



 

ระ
ดับ

คณ
ะ 

บทที่ 5 
ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ 

 
ระดับคณะ ประกอบดวย ผลการดําเนินงานระดับหลักสูตร และเพ่ิมเติมตัวบงชี้ท่ีดําเนินการ ในระดับคณะ 
จํานวน 18 ตัวบงชี้ ดังนี้ 
 

ตารางท่ี 5.1  เกณฑการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ 
องคประกอบ ตัวบงชี ้ ประเภทตัวบงชี ้ เกณฑพิจารณา 

1. การผลติ
บัณฑิต 

1.1 ผลการบริหารจดัการหลักสูตรโดยรวม ผลลัพธ คาเฉลี่ยผลประเมิน ระดับหลักสตูร 
1.2 อาจารยประจาํคณะท่ีมีคณุวุฒิปริญญาเอก ปจจัยนําเขา รอยละของอาจารยตามเกณฑ สกอ. 

 1.3 อาจารยประจาํคณะท่ีดํารงตําแหนงทาง
วิชาการ 

ปจจัยนําเขา รอยละของอาจารยตามเกณฑ สกอ. 

 1.4 การบริการนักศึกษาระดับปรญิญาตร ี กระบวนการ เกณฑมาตรฐาน 6 ขอ 
 1.5 กิจกรรมนักศึกษาระดับปริญญาตร ี กระบวนการ เกณฑมาตรฐาน 6 ขอ 

1.6 การสงเสรมิสมรรถนะและทักษะการใช
ภาษาอังกฤษ 

กระบวนการ เกณฑมาตรฐาน 5 ขอ 

1.7 การสงเสรมิสมรรถนะและทักษะดานดิจิทัล กระบวนการ เกณฑมาตรฐาน 5 ขอ 
 1.8 หลักสูตรท่ีนักศึกษามีสวนรวมในการสราง

นวัตกรรม 
ผลลัพธ คาคะแนนรอยละของหลักสูตรท่ีมี

นักศึกษามีสวนรวม/สรางนวัตกรรมท่ี
รอยละ 100  

2. การวิจัย 2.1 ระบบและกลไกงานวิจัย งานสรางสรรค หรือ
นวัตกรรม 

กระบวนการ เกณฑมาตรฐาน 7 ขอ 

2.2 เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสรางสรรค ปจจัยนําเขา จํานวนเงินทุนตออาจารยประจํา  
2.3 ผลงานทางวิชาการของอาจารยประจําและ

นักวิจัย 
ผลลัพธ รอยละของผลรวมคานํ้าหนักผลงานทาง

วิชาการ  
2.4 งานวิจัย งานสรางสรรค หรือนวัตกรรมท่ี

นําไปใชประโยชนตอชุมชน 
ผลลัพธ คาคะแนนรอยละของจํานวน

ผลงานวิจัยหรืองานสรางสรรคท่ี
นําไปใชประโยชนตอชุมชนของจํานวน
งานวิจัยและงานสรางสรรค หรือ
นวัตกรรมท้ังหมด ท่ีรอยละ 30  

3. การบริการ
วิชาการ 

3.1 ระบบและกลไกการบริการวิชาการเพ่ือการ
พัฒนาทองถ่ิน ชุมชน หรือสังคม 

กระบวนการ เกณฑมาตรฐาน 5 ขอ 

3.2 จํานวนชุมชนเปาหมายท่ีไดรบัการพัฒนา
อยางตอเน่ืองตามแผนเสริมสราง
ความสัมพันธกับชุมชน 

ผลลัพธ คาคะแนนรอยละของจํานวนชุมชน
เปาหมายท่ีไดรับการพัฒนาอยาง
ตอเน่ืองตามแผนเสริมสราง
ความสัมพันธกับชุมชนกําหนดใหเปน
คะแนนเตม็ 5 เทากับรอยละ 20 

4. ดานศิลป 
วัฒนธรรมและ
ความเปนไทย 
 

4.1 ระบบและกลไกดานศิลปวัฒนธรรมและความ
เปนไทย 

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

5.1 การจัดการเรียนรูแบบบูรณาการกับการ
ทํางาน 

กระบวนการ เกณฑมาตรฐาน 5 ขอ 

5.2 การบริหารของคณะเพ่ือการกํากับติดตาม
ผลลัพธตามพันธกิจ กลุมสถาบัน และ
เอกลักษณของคณะ 

กระบวนการ เกณฑมาตรฐาน 7 ขอ 

5.3 ระบบกํากับการประกันคณุภาพหลักสูตร กระบวนการ เกณฑมาตรฐาน 6 ขอ 
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องคประกอบที่ 1   การผลิตบัณฑิต 
 

พันธกิจท่ีสําคัญท่ีสุดของสถาบันอุดมศึกษา คือ การผลิตบัณฑิตหรือการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
ใหผูเรียนมีความรูในวิชาการและวิชาชีพ มีคุณลักษณะตามหลักสูตรท่ีกําหนด การเรียนการสอนในยุคปจจุบัน
ใชหลักการของการจัดกระบวนการเรียนรูท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ ดังนั้นพันธกิจดังกลาวจึงเก่ียวของกับ 
การบริหารจัดการหลักสูตรและการเรียนการสอน เริ่มตั้งแตการกําหนดปจจัยนําเขาท่ีไดมาตรฐานตามท่ี
กําหนดประกอบดวย การมีอาจารยท่ีมีปริมาณและคุณภาพตามมาตรฐานหลักสูตร มีกระบวนการบริหาร
จัดการการเรียนการสอนท่ีอาศัยหลักการรวมมือรวมพลังของทุกฝายท่ีเก่ียวของ ท้ังภายในและภายนอก
สถาบัน ตลอดจนการสงเสริมมรรถนะ และทักษะดานภาษาอังกฤษ ดานดิจิทัล และการมีสวนรวมในการสราง
นวัตกรรม 
 
ตัวบงชี้ จํานวน 8 ตัวบงชี้ คือ 

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

ผลการดําเนินการของทุกหลักสูตรในคณะซ่ึงสามารถสะทอนคุณภาพของบัณฑิตในหลักสูตรท่ีคณะ
รับผิดชอบ 
 
เกณฑการประเมิน 

คาเฉลี่ยของคะแนนประเมินทุกหลักสูตรท่ีคณะรับผิดชอบ 
 
สูตรการคํานวณ 
 
คะแนนท่ีได = 

 
 
หมายเหตุ  

หลักสูตรท่ีไดรับการรับรองโดยระบบอ่ืนๆ ตามท่ีคณะกรรมการประกันคุณภาพภายในระดับอุดมศึกษาเห็นชอบ 
ไมตองนําคะแนนการประเมินของหลักสูตรน้ันมาคํานวณในตัวบงช้ีน้ี แตตองรายงานผลการรับรองตามระบบน้ันๆ ในตัวบงช้ีน้ี
ใหครบถวน 
 
  

ผลรวมของคาคะแนนประเมินของทุกหลักสูตร 

จํานวนหลักสตูรท้ังหมดท่ีคณะรับผิดชอบ 
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ตัวบงช้ีท่ี 1.2  อาจารยประจําคณะท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอก 
ชนิดของตัวบงช้ี  ปจจัยนําเขา 
 
คําอธิบายตัวบงช้ี 

การศึกษาระดับอุดมศึกษาถือเปนการศึกษาระดับสูงสุดท่ีตองการบุคลากรท่ีมีความรูความสามารถ 
และความลุมลึกทางวิชาการ เพ่ือปฏิบัติพันธกิจสําคัญของสถาบันในการผลิตบัณฑิต ศึกษาวิจัยเพ่ือติดตาม
ความกาวหนาทางวิชาการและการพัฒนาองคความรู ดังนั้นคณะจึงควรมีอาจารยท่ีมีระดับคุณวุฒิทาง
การศึกษาท่ีตรงหรือสัมพันธกับหลักสูตรท่ีเปดสอนในสัดสวนท่ีเหมาะสมกับพันธกิจ หรือจุดเนนของหลักสูตร 
 
เกณฑการประเมิน 

โดยการแปลงคารอยละของอาจารยประจําคณะท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอก เปนคะแนนระหวาง 0 – 5 
 

เกณฑเฉพาะสถาบันกลุมมหาวิทยาลัยราชภัฏ 
คารอยละของอาจารยประจําคณะท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอกท่ีกําหนดให เปนคะแนนเต็ม 5 =  

รอยละ 40 ข้ึนไป 
 

สูตรการคํานวณ 
1. คํานวณคารอยละของอาจารยประจําคณะท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอก ตามสูตร 

 จํานวนอาจารยประจําคณะท่ีมีคณุวุฒิปริญญาเอก 
x 100 

จํานวนอาจารยประจําคณะท้ังหมด 

 
2. แปลงคารอยละท่ีคํานวณไดในขอ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 

คะแนนท่ีได =  
รอยละของอาจารยประจําคณะท่ีมีคุณวุฒิปรญิญาเอก 

x 5 
รอยละของอาจารยประจําคณะท่ีมีคุณวุฒิปรญิญาเอกท่ีกําหนดใหเปนคะแนนเตม็ 5 

 
หมายเหตุ  

1. คุณวุฒิปริญญาเอกพิจารณาจากระดับคุณวุฒิท่ีไดรับหรือเทียบเทาตามหลักเกณฑการพิจารณาคุณวุฒิของ
กระทรวงศึกษาธิการ กรณีท่ีมีการปรับวุฒิการศึกษาใหมีหลักฐานการสําเร็จการศึกษาภายในรอบปการศึกษาน้ัน ท้ังน้ี อาจใช
คุณวุฒิอ่ืนเทียบเทาคุณวุฒิปริญญาเอกไดสําหรับกรณีท่ีบางสาขาวิชาชีพมีคุณวุฒิอ่ืนท่ีเหมาะสมกวา ท้ังน้ีตองไดรับ 
ความเห็นชอบจากคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

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

มหาวิทยาลัยถือเปนขุมปญญาของประเทศ และมีความรับผิดชอบท่ีจะตองสงเสริมใหอาจารย 
ในมหาวิทยาลัยทําการศึกษาวิจัยเพ่ือแสวงหาและพัฒนาองคความรูในศาสตรสาขาวิชาตางๆ อยางตอเนื่อง  
เพ่ือนําไปใชในการเรียนการสอน รวมท้ังการแกไขปญหาและพัฒนาประเทศ การดํารงตําแหนงทางวิชาการ
เปนสิ่งสะทอนการปฏิบัติงานดังกลาวของอาจารยตามพันธกิจ 
 
เกณฑการประเมิน 

โดยการแปลงคารอยละของอาจารยประจําคณะท่ีดํารงตําแหนงทางวิชาการ เปนคะแนนระหวาง 0 – 5  
 

เกณฑเฉพาะสถาบันกลุมมหาวิทยาลัยราชภัฏ 
คารอยละของอาจารยประจําคณะท่ีดํารงตําแหนงผูชวยศาสตราจารย รองศาสตราจารย และ

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

 
จํานวนอาจารยประจําคณะท่ีดํารงตําแหนงทางวิชาการ 

x 100 
จํานวนอาจารยประจําคณะท้ังหมด 

 
2. แปลงคารอยละท่ีคํานวณไดในขอ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 

คะแนนท่ีได =  

รอยละของอาจารยประจําคณะท่ีดํารงตําแหนงทางวิชาการ 

x 5 รอยละของอาจารยประจําคณะท่ีดํารงตําแหนงทางวิชาการ 
ท่ีกําหนดใหเปนคะแนนเต็ม 5 
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ตัวบงช้ีท่ี 1.4  การบริการนักศึกษาระดับปริญญาตรี 
ชนิดของตัวบงช้ี  กระบวนการ 
 
คําอธิบายตัวบงช้ี 
 มหาวิทยาลัยควรจัดบริการดานตางๆ ใหนักศึกษาอยางครบถวนตั้ งแตการให คําปรึกษา  
ท้ังดานวิชาการและการใชชีวิต จัดบริการขอมูลหนวยงานท่ีใหบริการ เชน ทุนกูยืมการศึกษา แหลง
ทุนการศึกษาตอ การบริการจัดหางาน แหลงขอมูลการฝกประสบการณวิชาชีพ การเตรียมความพรอมเพ่ือ 
การทํางานเม่ือสําเร็จการศึกษา ขอมูลขาวสาร ความเคลื่อนไหวในและนอกสถาบันท่ีจําเปนแกนักศึกษาและ
ศิษยเกา  
 
เกณฑมาตรฐาน 

1. จัดบริการใหคําปรึกษาทางวิชาการ และการใชชีวิตแกนักศึกษาในคณะ 
2. มีการใหขอมูลของหนวยงานท่ีใหบริการ กิจกรรมพิเศษนอกหลักสูตร แหลงงานท้ังเต็มเวลาและ

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

คะแนนเต็ม 5 
5. นําผลการประเมินจากขอ 4 มาปรับปรุงพัฒนาการใหบริการและการใหขอมูล เพ่ือสงใหผล 

การประเมินสูงข้ึนหรือเปนไปตามความคาดหวังของนักศึกษา 
6. ใหขอมูลและความรูท่ีเปนประโยชนในการประกอบอาชีพแกศิษยเกา 
 

เกณฑการประเมิน 
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการดําเนินการ 
1 ขอ 

มีการดําเนินการ 
2 ขอ 

มีการดําเนินการ 
3 – 4 ขอ 

มีการดําเนินการ 
5 ขอ 

มีการดําเนินการ 
6 ขอ 
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ตัวบงช้ีท่ี 1.5  กิจกรรมนักศึกษาระดับปริญญาตรี 
ชนิดของตัวบงช้ี  กระบวนการ 
 
คําอธิบายตัวบงช้ี 
 มหาวิทยาลัยตองสงเสริมใหมีการจัดกิจกรรมนักศึกษาตางๆ อยางเหมาะสมและครบถวน กิจกรรม
นักศึกษา หมายถึง  กิจกรรมเสริมหลักสูตร ท่ี ดําเนินการท้ังโดยสถาบันและโดยองคกรนัก ศึกษา  
เปนกิจกรรมท่ีผูเขารวมจะมีโอกาส ไดรับการพัฒนาสติปญญา สังคม อารมณ รางกาย และคุณธรรมจริยธรรม 
สอดคลองกับคุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงค  
 
เกณฑมาตรฐาน 

1. จัดทําแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาในภาพรวมของคณะโดยใหนักศึกษามีสวนรวมใน 
การจัดทําแผนและการจัดกิจกรรม 

2. ในแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา ใหดําเนินกิจกรรมท่ีสงเสริมคุณลักษณะบัณฑิต 
ตามมาตรฐานผลการเรียนรูตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแหงชาติ 5 ประการ ใหครบถวนและครอบคลุม
มาตรฐานการศึกษา ประกอบดวย 

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

3. จัดกิจกรรมใหความรูและทักษะการประกันคุณภาพแกนักศึกษา 
4. ทุกกิจกรรมท่ีดําเนินการ มีการประเมินผลความสําเร็จตามวัตถุประสงคของกิจกรรมและนําผล 

การประเมินมาปรบัปรุงการดําเนินงานครั้งตอไป 
5. ประเมินความสําเร็จตามวัตถุประสงคของแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา 
6. นําผลการประเมินไปปรับปรงุแผนหรือปรับปรุงการจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนานักศึกษา 
 

เกณฑการประเมิน 
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการดําเนินการ 
1 ขอ 

มีการดําเนินการ 
2 ขอ 

มีการดําเนินการ 
3 – 4 ขอ 

มีการดําเนินการ 
5 ขอ 

มีการดําเนินการ 
6 ขอ 
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ตัวบงช้ีท่ี 1.6  การสงเสริมสมรรถนะและทักษะการใชภาษาอังกฤษ 
ชนิดของตัวบงช้ี  กระบวนการ 
 
คําอธิบายตัวบงช้ี 

กระทรวงศึกษาธิการมีนโยบายเรงปฏิรูปการเรียนรูท้ังระบบใหสัมพันธเชื่อมโยงกัน เพ่ือยกระดับ
คุณภาพการศึกษาและพัฒนาศักยภาพผูเรียน โดยเฉพาะอยางยิ่งการสรางเสริมสมรรถนะและทักษะการใช
ภาษาอังกฤษ ใหผูเรียนสามารถใชภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารและใชในการแสวงหาองคความรูเพ่ือพัฒนา
ตนเอง กระทรวงศึกษาธิการจึงไดออกประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การปฏิรูปการเรียนการสอน
ภาษาอังกฤษ นโยบายหนึ่งท่ีสําคัญ คือ การสงเสริมการยกระดับความสามารถในการใชภาษาอังกฤษดวย
โครงการพิเศษดานการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ สถาบันอุดมศึกษาจึงตองพัฒนาศักยภาพของบัณฑิต
ใหเปนไปตามนโยบาย ซ่ึงจะนําไปสูการเพ่ิมขีดความสามารถในการแขงขันของประเทศได 

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

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการดําเนินการ 

1 ขอ 
มีการดําเนินการ 

2 ขอ 
มีการดําเนินการ 

3 ขอ 
มีการดําเนินการ 

4 ขอ 
มีการดําเนินการ 

5 ขอ 

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

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

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการดําเนินการ 

1 ขอ 
มีการดําเนินการ 

2 ขอ 
มีการดําเนินการ 

3 ขอ 
มีการดําเนินการ 

4 ขอ 
มีการดําเนินการ 

5 ขอ 

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

ผลลัพธท่ีพึงประสงคตามมาตรฐานการศึกษาชาติท่ีกําหนดใหนักศึกษาเปนผูรวมสรางนวัตกรรม 
หลักสูตรจึงควรผลักดันใหนักศึกษามีสวนรวมในการสรางผลงานนวัตกรรมโครงงานหรืองานวิจัยหรือบูรณาการ
ศาสตรตางๆ ท่ีเปนงานพัฒนาท่ีสามารถแกไขปญหาใหชุมชนหรือทองถ่ิน 
  
เกณฑการประเมิน  

โดยการแปลงคารอยละของหลักสูตรท่ีนักศึกษามีสวนรวมในการสรางนวัตกรรม ท่ีกําหนดใหคะแนน
เต็ม 5 = รอยละ 100 
 
สูตรการคํานวณ 
1. คํานวณคารอยละของหลักสูตรท่ีนักศึกษามีสวนรวมในการสรางนวัตกรรม 

 
จํานวนหลักสตูรท่ีนักศึกษามีสวนรวมในการสรางนวัตกรรม 

x 100 
จํานวนหลักสตูรท้ังหมดในคณะ 

 
2. แปลงคารอยละท่ีคํานวณไดในขอ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 

คะแนนท่ีได =  
รอยละของหลักสูตรท่ีนักศึกษามสีวนรวมในการสรางนวัตกรรม 

x 5 รอยละของหลักสูตรท่ีนักศึกษามสีวนรวมในการสรางนวัตกรรม 
ท่ีกําหนดใหเปนคะแนนเต็ม 5 

 
หมายเหตุ 

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

มหาวิทยาลัยแตละแหงอาจมีจุดเนนในเรื่องการวิจัยท่ีแตกตางกัน ข้ึนอยูกับสภาพแวดลอมและ
ความพรอมของแตละมหาวิทยาลัย อยางไรก็ตามทุกสถาบันจําเปนตองมีพันธกิจนี้เปนสวนหนึ่งของพันธกิจ
มหาวิทยาลัย ดังนั้น สถาบันจึงตองมีผลงานวิจัย/นวัตกรรม ท่ีสรางองคความรู ใหมหรือประยุกตใช 
องคความรูใหม เพ่ือสรางสรรคนวัตกรรมหรือทรัพยสินทางปญญา ซ่ึงเชื่อมโยงกับสภาพเศรษฐกิจ สังคม 
ศิลปวัฒนธรรมหรือสิ่งแวดลอม โดยการมีสวนรวมของชุมชนหรือเครือขายภายในประเทศหรือตางประเทศใน
การพัฒนางานวิจัย/นวัตกรรม ตามศักยภาพและอัตลักษณของมหาวิทยาลัย มีการตีพิมพเผยแพรผลงานวิจัย/
นวัตกรรมในระดับชาติและนานาชาติ มีผลงานวิจัย/นวัตกรรมท่ีนําไปใชในการพัฒนาผูเรียน ชุมชนนํา
ผลงานวิจัย/นวัตกรรม ไปใชประโยชนพัฒนาตนเองได 
 
ตัวบงชี้ จํานวน 4 ตัวบงชี้ คือ 

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

มหาวิทยาลัยตองมีการบริหารจัดการงานวิจัยและงานสรางสรรคท่ีมีคุณภาพ โดยมีแนวทาง 
การดําเนินงานท่ีเปนระบบและมีกลไกสงเสริมสนับสนุนครบถวน เพ่ือใหสามารถดําเนินการไดตามแผนท่ี
กําหนดไวท้ังการสนับสนุนดานการจัดหาแหลงทุนวิจัยและการจัดสรรทุนวิจัยจากงบประมาณของสถาบัน
ใหกับบุคลากรสงเสริมพัฒนาสมรรถนะแกอาจารยและนักวิจัย การสนับสนุนทรัพยากรท่ีจําเปนซ่ึงรวมถึง
ทรัพยากรบุคคล ทรัพยากรการเงิน เครื่องมืออุปกรณท่ีเก่ียวของตางๆ สงเสริมใหเกิดเครือขายความรวมมือ
ดานการวิจัยหรืองานสรางสรรคหรือนวัตกรรม นําผลงานวิจัยหรืองานสรางสรรคหรือนวัตกรรมไปใชประโยชน
ในการพัฒนาผูเรียนหรือชุมชน ตลอดจนจัดระบบสรางขวัญและกําลังใจแกนักวิจัยอยางเหมาะสมตลอดจนมี
ระบบและกลไกเพ่ือชวยในการคุมครองสิทธิ์ของงานวิจัยหรืองานสรางสรรคท่ีนําไปใชประโยชน  
 
เกณฑมาตรฐาน  
 1. มีระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารงานวิจัยท่ีสามารถนําไปใชประโยชนในการบริหารงานวิจัยและ
งานสรางสรรค 
 2. สนับสนุนพันธกิจดานการวิจัยหรืองานสรางสรรคอยางนอยในประเด็นตอไปนี้ 
 - หองปฏิบัติการวิจัยหรืองานสรางสรรค หรือหนวยวิจัยหรืองานสรางสรรค หรือศูนยเครื่องมือ
   หรือศูนยใหคําปรึกษาและสนับสนุนการวิจัย 
 - หองสมุดหรือแหลงคนควาขอมูลสนับสนุนการวิจัยหรืองานสรางสรรค 
 - สิ่งอํานวยความสะดวกหรือการรักษาความปลอดภัยในการวิจัยหรืองานสรางสรรค เชน  

  ระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ ระบบรักษาความปลอดภัยในหองปฏิบัติการวิจัย 
- กิจกรรมวิชาการท่ีสงเสริมงานวิจัยหรืองานสรางสรรค เชน การจัดประชุมวิชาการ การจัดแสดง 

งานสรางสรรค การจัดใหมีศาสตราจารยอาคันตุกะหรือศาสตราจารยรับเชิญ (Visiting   
Professor  

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

เกณฑการประเมิน 
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการดําเนินการ 
1 ขอ 

มีการดําเนินการ 
2 ขอ 

มีการดําเนินการ 
3 – 4 ขอ 

มีการดําเนินการ 
5 – 6 ขอ 

มีการดําเนินการ 
7 ขอ 
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ตัวบงช้ีท่ี 2.2  เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสรางสรรค 
ชนิดของตัวบงช้ี ปจจัยนําเขา 
 
คําอธิบายตัวบงช้ี 

ปจจัยสําคัญท่ีสงเสริมสนับสนุนใหเกิดการผลิตงานวิจัยหรืองานสรางสรรคในสถาบันอุดมศึกษา คือ
เงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสรางสรรค ดังนั้น สถาบันอุดมศึกษาจึงตองจัดสรรเงินจากภายในสถาบันและท่ี
ไดรับจากภายนอกสถาบันเพ่ือสนับสนุนการทําวิจัยหรืองานสรางสรรคอยางมีประสิทธิภาพตามสภาพแวดลอม
และจุดเนนของสถาบัน 

นอกจากนั้นเงินทุนวิจัยหรืองานสรางสรรคท่ีคณะไดรับจากแหลงทุนภายนอกสถาบันยังเปนตัวบงชี้ท่ี
สําคัญท่ีแสดงถึงศักยภาพดานการวิจัยของคณะ โดยเฉพาะคณะท่ีอยูในกลุมท่ีเนนการวิจัย 
 
เกณฑการประเมิน 

โดยการแปลงจํานวนเงินตอจํานวนอาจารยประจําและนักวิจัยประจําเปนคะแนนระหวาง 0 – 5 
 
เกณฑเฉพาะคณะกลุมมหาวิทยาลัยราชภัฏ จําแนกเปน 3 กลุมสาขาวิชา 

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

 
สูตรการคํานวณ 
1. คํานวณจํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสรางสรรคจากภายในและภายนอกสถาบันตอจํานวนอาจารย

ประจําและนักวิจัย 

จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจยัฯ = 
 จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจยัฯ จากภายในและภายนอก 

 
 จํานวนอาจารยประจําและนักวิจยั 

 
2. แปลงจํานวนเงินท่ีคํานวณไดในขอ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 
 

คะแนนท่ีได = 
 จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจยัฯ จากภายในและภายนอก 

x 5 
 จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจยัฯ ท่ีกําหนดใหเปนคะแนนเตม็ 5 

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

เงินท่ีเบิกจายจริง 
3. กรณีท่ีมีหลักฐานการแบงสัดสวนเงินสนับสนุนงานวิจัย ซึ่งอาจเปนหลักฐานจากแหลงทุนหรือหลักฐานจาก 

การตกลงรวมกันของสถาบันท่ีรวมโครงการ ใหแบงสัดสวนเงินตามหลักฐานท่ีปรากฏ กรณีท่ีไมมีหลักฐาน ใหแบงเงินตาม
สัดสวนผูรวมวิจัยของแตละคณะ 

4. การนับจํานวนเงินสนับสนุนโครงการวิจัย สามารถนับเงินโครงการวิจัยสถาบันท่ีไดลงนามในสัญญารับทุน 
โดยอาจารยประจําหรือนักวิจัย แตไมสามารถนับเงินโครงการวิจัยสถาบันท่ีบุคลากรสายสนับสนุนท่ีไมใชนักวิจัยเปน
ผูดําเนินการ 
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ตัวบงช้ีท่ี 2.3  ผลงานทางวิชาการของอาจารยประจําและนักวิจัย  
ชนิดของตัวบงช้ี  ผลลัพธ 
 
คําอธิบายตัวบงช้ี 

ผลงานทางวิชาการเปนขอมูลท่ีสําคัญในการแสดงใหเห็นวาอาจารยประจําและนักวิจัยไดสรางสรรคข้ึน
เพ่ือแสดงใหเห็นถึงความกาวหนาทางวิชาการและการพัฒนาองคความรูอยางตอเนื่อง เปนผลงานท่ีมีคุณคา 
สมควรสงเสริมใหมีการเผยแพรและนําไปใชประโยชนท้ังเชิงวิชาการและการแขงขันของประเทศ ผลงานทาง
วิชาการ อยูในรูปของบทความวิจัยหรือบทความทางวิชาการท่ีตีพิมพในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ
ระดับชาติหรือระดับนานาชาติ ตีพิมพในวารสารวิชาการท่ีปรากฏในฐานขอมูล TCI หรือ Scopus หรือตาม
ประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษาวาดวย หลักเกณฑการพิจารณาวารสารทางวิชาการ
สําหรับการเผยแพรผลงานทางวิชาการ พ.ศ. 2562 ผลงานไดรับการจดอนุสิทธิบัตรหรือสิทธิบัตร หรือเปน
ผลงานทางวิชาการรับใชสังคมท่ีผานการประเมินตําแหนงทางวิชาการแลว ผลงานวิจัยท่ีหนวยงานหรือองคกร
ระดับชาติวาจางใหดําเนินการ ตําราหรือหนังสือท่ีใชในการขอผลงานทางวิชาการและผานการพิจารณาตาม
เกณฑการขอตําแหนงทางวิชาการแลว โดยมีวิธีการคิด ดังนี้ 

 

เกณฑการประเมิน 
โดยการแปลงคารอยละของผลรวมถวงน้ําหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารยประจําและนักวิจัย

เปนคะแนนระหวาง 0 – 5 เกณฑแบงกลุมตามสาขาวิชาดังนี้ 
 กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
 รอยละของผลรวมถวงน้ําหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารยประจําและนักวิจัยท่ีกําหนดใหเปน

คะแนนเต็ม 5 = รอยละ 30 ข้ึนไป  
 กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ 
 รอยละของผลรวมถวงน้ําหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารยประจําและนักวิจัยท่ีกําหนดใหเปน 

คะแนนเต็ม 5 = รอยละ 30 ข้ึนไป  
 กลุมสาขาวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 
 รอยละของผลรวมถวงน้ําหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารยประจําและนักวิจัยท่ีกําหนดใหเปน 

คะแนนเต็ม 5 = รอยละ 20 ข้ึนไป  
 

สูตรการคํานวณ 
1. คํานวณคารอยละของผลรวมถวงน้ําหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารยประจําและนักวิจัย 

 ผลรวมถวงน้าํหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารยประจําและนักวิจัย 
 x 100 

 จํานวนอาจารยประจาํและนักวจิัยทั้งหมด 
 

2. แปลงคารอยละท่ีคํานวณไดในขอ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 

คะแนนท่ีได =  

รอยละของผลรวมถวงน้าํหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารยประจําและนักวิจัย 

x 5 รอยละของผลรวมถวงน้าํหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารยประจําและนักวิจัย 
ที่กําหนดใหเปนคะแนนเต็ม 5 

 

สรุปคะแนนท่ีไดในระดับคณะ 
 คะแนนท่ีไดในระดับคณะ = คาเฉลี่ยคะแนนท่ีไดของทุกกลุมสาขาวิชาในคณะ 
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กําหนดระดับคุณภาพผลงานทางวิชาการ ดังนี้ 

คาน้ําหนัก ระดับคุณภาพ 

0.20 - บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณท่ีตีพิมพในรายงานสืบเน่ืองจากการประชุม
วิชาการระดับชาต ิ

- มีการยื่นจดอนุสิทธิบัตร 
0.40 - บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณท่ีตีพิมพในรายงานสืบเน่ืองจากการประชุม

วิชาการระดับนานาชาต ิ
- มีการยื่นจดสิทธิบัตร 

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

- บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณท่ีตีพิมพในวารสารทางวิชาการ 
ท่ีปรากฏในฐานขอมูล TCI กลุมท่ี 2 

- มีการจดแจงลิขสิทธ์ิ 
0.80 - ผลงานท่ีไดรับการจดอนุสิทธิบัตร 

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

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

- ผลงานวิจัยท่ีหนวยงานหรือองคกรระดับชาติวาจางใหดําเนินการ 
- ผลงานคนพบพันธุพืช พันธุสัตว ท่ีคนพบใหมและไดรับการจดทะเบียน 
- ตําราหรือหนังสือหรืองานแปลท่ีผานการพิจารณาตามหลักเกณฑการประเมินตําแหนงทาง

วิชาการแตไมไดนํามาขอรับการประเมินตําแหนงทางวิชาการ 
- ผลงานท่ีไดรับการจดสิทธิบัตร 
- ผลงานทางวิชาการในลักษณะอ่ืนท่ีไดรับการประเมินผานเกณฑการขอตําแหนงทางวิชาการแลว 

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

 
หมายเหตุ 

1. การสงบทความเพ่ือพิจารณาคัดเลือกใหนําเสนอในการประชุมวิชาการตองสงเปนฉบับสมบูรณ (Full Paper และ 
เมื่อไดรับการตอบรับและตีพิมพแลว การตีพิมพตองตีพิมพเปนฉบับสมบูรณซึ่งสามารถอยูในรูปแบบเอกสาร หรือ 
สื่ออิเล็กทรอนิกสได 

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

คาน้ําหนัก ระดับคุณภาพ 

0.20 
ผลงานสรางสรรคท่ีมีการเผยแพรสูสาธารณะในลักษณะใดลักษณะหน่ึง หรือผานสื่อ
อิเล็กทรอนิกส online 

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

โดยมีบุคคลภายนอกสถาบันรวมพิจารณาดวย 
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ตัวบงช้ีท่ี 2.4  งานวิจัย งานสรางสรรค หรือนวัตกรรมท่ีนําไปใชประโยชนตอชุมชน 
ชนิดของตัวบงช้ี  ผลลัพธ 
 
คําอธิบายตัวบงช้ี 
 การวิจัยเปนพันธกิจหนึ่งท่ีสําคัญของมหาวิทยาลัย การดําเนินการตามพันธกิจอยางมีประสิทธิภาพ
และประสบความสําเร็จนั้น สามารถพิจารณาไดจากผลงานวิจัย งานสรางสรรค หรือนวัตกรรมท่ีมีคุณภาพและ
มีประโยชนสูการนําไปใช จากการเปรียบเทียบจํานวนงานวิจัย หรืองานสรางสรรค หรือนวัตกรรมของอาจารย
ประจําท่ีนําไปใชประโยชนในการแกไขปญหาตามวัตถุประสงคท่ีระบุไวในโครงการวิจัยและรายงานการวิจัย 
โดยไดรับการรับรองการใชประโยชนจากหนวยงานท่ีเก่ียวของ 
 
เกณฑการประเมิน 

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

 ผลรวมของงานวิจัย งานสรางสรรค หรือนวัตกรรมท่ีนําไปใชประโยชน 
 x 100 

 จํานวนงานวิจัย งานสรางสรรค หรือนวัตกรรมท้ังหมดในปท่ีประเมินฯ 

 
2. แปลงคารอยละท่ีคํานวณไดในขอ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 

คะแนนท่ีได =  

รอยละของจํานวนชิ้นงานวิจัย งานสรางสรรค หรือนวัตกรรม 
ท่ีนําไปใชประโยชนตอชุมชม 

x 5 
งานวิจัย งานสรางสรรค หรือนวัตกรรมท่ีนําไปใชประโยชนของคณะ 

ท่ีกําหนดใหเปนคะแนนเต็ม 5 
 

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

รับการประเมิน กรณีท่ีมีการนําไปใชประโยชนแตละชุมชน ตองมีหลักฐานการพัฒนาชุมชนอยางเปนรูปธรรม 
3. สําหรับงานวิจัย งานสรางสรรค หรือนวัตกรรมท่ีเคยถูกนําไปใชประโยชน สามารถนําไปใชในการประเมินในปถัดไป

ได โดยงานวิจัยดังกลาวตองแสดงใหเห็นถึงการพัฒนาตอยอดอยางเปนรูปธรรม 
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องคประกอบที่ 3   การบริการวิชาการ 
 

มหาวิทยาลัยใหบริการวิชาการท่ีเหมาะสม สอดคลองกับบริบท ปญหาและความตองการของทองถ่ิน 
ชุมชน และสังคมตามระดับความเชี่ยวชาญและอัตลักษณของสถาบัน สรางเครือขายความรวมมือท้ังภายใน
และภายนอกในการทํางาน รวมท้ังบูรณาการกับพันธกิจอ่ืนๆ ดวยความโปรงใส ชัดเจน และตรวจสอบได 
เพ่ือใหชุมชนนําไปใชประโยชนไดอยางเปนรูปธรรม เปนผลกระทบเชิงบวก สรางคุณคา สามารถนําไป
ประยุกตใชเพ่ือพัฒนาผูเรียน ครอบครัว ทองถ่ิน ชุมชน สังคม และประเทศชาติไดอยางเขมแข็งยั่งยืน  

 
ตัวบงชี้ จํานวน 2 ตัวบงชี้ คือ 

ตัวบงชี้ท่ี 3.1 ระบบและกลไกการบริการวิชาการเพ่ือการพัฒนาทองถ่ิน ชุมชน หรือสังคม 
ตัวบงชี้ท่ี 3.2 จํานวนชุมชนเปาหมายท่ีไดรับการพัฒนาอยางตอเนื่องตามแผนเสริมสราง

 ความสัมพันธกับชุมชน 
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ตัวบงช้ีท่ี 3.1  ระบบและกลไกการบริการวิชาการเพ่ือการพัฒนาทองถิ่น ชุมชน หรือสังคม 
ชนิดของตัวบงช้ี  กระบวนการ 
 
คําอธิบายตัวบงช้ี 
 การบริการวิชาการแกทองถ่ิน ชุมชน และสังคมเปนภารกิจหลักประการหนึ่งของมหาวิทยาลัย ซ่ึงพึงมี
ระบบและกลไกในการบริการทางวิชาการแกสังคมท่ีเปนรูปธรรม กําหนดเปาหมายในการใหบริการวิชาการท่ี
ชัดเจนเพ่ือเปนกรอบในการจัดทําแผนดําเนินงานในการใหบริการวิชาการแกสังคม มีคณะกรรมการติดตาม 
กํากับ สนับสนุน การปฏิบัติงานตามภารกิจดานบริการทางวิชาการแกสังคมของสถาบันใหสอดคลองกับ
เปาหมาย เพ่ือพัฒนาความเขมแข็งของทองถ่ิน ชุมชน หรือสังคม 
 
เกณฑมาตรฐาน  
 1. มีสวนรวมกับสถาบันและชุมชนในการกําหนดพ้ืนท่ีเปาหมายในการพัฒนาทองถ่ินท่ีสอดคลองกับ
บริบท ปญหา และความตองการของทองถ่ิน ชุมชน หรือสังคมตามจุดเนน จุดเดนของสถาบัน ตามศาสตร
พระราชา หรือตามแนวพระราชดําริ 
 2. จัดทําแผนบริการวิชาการเพ่ือการพัฒนาทองถ่ิน ชุมชน หรือสังคมตามจุดเนน จุดเดนของสถาบัน 
ตามศาสตรพระราชา หรือตามแนวพระราชดําริและแผนการนําไปใชประโยชน ท่ีมีการกําหนดตัวบงชี้
ความสําเร็จในระดับแผนและโครงการบริการวิชาการ และเสนอคณะกรรมการประจําคณะเพ่ือพิจารณา 
 3. ดําเนินการตามแผนการบริการทางวิชาการเพ่ือการพัฒนาทองถ่ิน ชุมชน หรือสังคมท่ีกําหนดไว
ตามขอ 2 โดยรวมมือกับหนวยงานภายในหรือภายนอกสถาบัน อยางนอย 1 โครงการ 
 4. ประเมินความสําเร็จตามตัวบงชี้ของแผนและโครงการบริการวิชาการเพ่ือการพัฒนาทองถ่ิน ชุมชน 
หรือสังคมตามขอ 2 และนําเสนอคณะกรรมการประจําคณะเพ่ือพิจารณา 
 5. นําผลการประเมินตามขอ 4 ไปปรับปรุงแผนบริการวิชาการในปตอไป 
 
เกณฑการประเมิน 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการดําเนินการ 

1 ขอ 
มีการดําเนินการ 

2 ขอ 
มีการดําเนินการ 

3 ขอ 
มีการดําเนินการ 

4 ขอ 
มีการดําเนินการ 

5 ขอ 
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ตัวบงช้ีท่ี 3.2   จํานวนชุมชนเปาหมายท่ีไดรับการพัฒนาอยางตอเนื่องตามแผนเสริมสราง
 ความสัมพันธกับชุมชน 

ชนิดของตัวบงช้ี   ผลลัพธ 
 
คําอธิบายตัวบงช้ี 

  มหาวิทยาลัยราชภัฏไดมีการกําหนดพ้ืนท่ีรับผิดชอบในการพัฒนา และมีการกําหนดเปาหมาย 
การพัฒนาไวในแผนยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยราชภัฏ การจัดทําแผนเสริมสรางความสัมพันธกับชุมชนจึงตอง
ศึกษาความตองการของกลุมเปาหมายและมีการพัฒนาอยางตอเนื่องใหบรรลุตามแผน 
 
เกณฑการประเมิน 

โดยการแปลงคารอยละจํานวนกลุมเปาหมายท่ีไดรับการพัฒนาอยางตอเนื่องตามแผนเสริมสราง
ความสัมพันธกับชุมชนท่ีกําหนดใหเปนคะแนนเต็ม 5 = รอยละ 20 
 
สูตรการคํานวณ 
1. คํานวณคารอยละของชุมชนเปาหมายท่ีไดรับการพัฒนาอยางตอเนื่องตามแผนเสริมสรางความสัมพันธกับ
ชุมชน 

 
จํานวนชุมชนเปาหมายท่ีไดรับการพัฒนาอยางตอเนื่อง 

ตามแผนเสริมสรางความสัมพันธกับชุมชน  x 100 
 จํานวนชุมชนเปาหมายท้ังหมด 

 
2. แปลงคารอยละท่ีคํานวณไดในขอ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 

คะแนนท่ีได =  

รอยละของชุมชนเปาหมายทีไ่ดรับการพัฒนาอยางตอเนื่อง 
ตามแผนเสริมสรางความสัมพันธกับชุมชน 

x 5 
รอยละจํานวนกลุมเปาหมายทีไ่ดรับการพัฒนาอยางตอเนื่องตามแผนเสริมสราง

ความสัมพันธกับชุมชนที่กําหนดใหเปนคะแนนเต็ม 5 
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ระ
ดับ

คณ
ะ 

องคประกอบที่ 4   ดานศิลปวัฒนธรรม และความเปนไทย 
 

การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมถือเปนพันธกิจสําคัญประการหนึ่งของมหาวิทยาลัย ดังนั้น
มหาวิทยาลัยจึงตองมีระบบกลไกการดําเนินงานดานนี้ใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและคุณภาพ โดยมีจุดเนน
เฉพาะท่ีแตกตางกันตามศักยภาพและอัตลักษณของมหาวิทยาลัย มีการดําเนินงานดานศิลปวัฒนธรรมและ
ความเปนไทย โดยมีการบูรณาการกับการเรียนการสอน หรือการวิจัย หรือการบริการวิชาการ ซ่ึงนําไปสู 
การสืบสานการสรางความรู ความเขาใจในศิลปวัฒนธรรม การปรับและประยุกตใชศิลปวัฒนธรรมท้ังของไทย
และตางประเทศ กอใหเกิดผลลัพธของการจัดการดานศิลปวัฒนธรรม ทําใหเกิดความภาคภูมิใจในความเปน
ไทยหรือสรางโอกาส และมูลคาเพ่ิมใหกับผูเรียน ครอบครัว ทองถ่ิน ชุมชน สังคม และประเทศชาต ิ
 
ตัวบงชี้ จํานวน 1 ตัวบงชี้ คือ 
 ตัวบงชี้ท่ี 4.1 ระบบและกลไกดานศิลปวัฒนธรรมและความเปนไทย  
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ตัวบงช้ีท่ี 4.1  ระบบและกลไกดานศิลปวัฒนธรรมและความเปนไทย 
ชนิดของตัวบงช้ี  กระบวนการ 
 
คําอธิบายตัวบงช้ี 
 สถาบันอุดมศึกษามีนโยบาย แผนงาน โครงสราง และการบริหารจัดการดานการทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรมและความเปนไทย ท้ังการอนุรักษ สืบสาน พัฒนา เผยแพร ถายทอดวัฒนธรรมไทย ภูมิปญญา
ทองถ่ินตามจุดเนนของมหาวิทยาลัย เพ่ือใหเกิดความภาคภูมิใจในความเปนไทย หรือการสรางโอกาสและ
มูลคาเพ่ิมใหกับผูเรียน ชุมชน สังคม และประเทศชาติอยางยั่งยืน 
 
เกณฑมาตรฐาน 

1. กําหนดนโยบายและทิศทางการสงเสริมศิลปวัฒนธรรมและความเปนไทยเพ่ือการพัฒนาตอยอด
และสรางคุณคา ตามจุดเนนของสถาบัน 

2. จัดทําแผนดานศิลปวัฒนธรรมและความเปนไทย และกําหนดตัวบงชี้วัดความสําเร็จตาม
วัตถุประสงคของแผน รวมท้ังจัดสรรงบประมาณเพ่ือใหสามารถดําเนินการไดตามแผน 

3. มีการสงเสริม สนับสนุนการบูรณาการงานดานศิลปวัฒนธรรมกับการเรียนการสอน หรือการวิจัย 
หรือการบริการวิชาการ ซ่ึงนําไปสูการสืบสานการสรางความรู ความเขาใจในศิลปวัฒนธรรม การปรับและ
ประยุกตใชศิลปวัฒนธรรม 

4. มีการกํากับติดตามใหหนวยงานมีการดําเนินงาน และประเมินความสําเร็จตามตัวบงชี้ของแผน
ดานศิลปวัฒนธรรมและความเปนไทย และรายงานผลการดําเนินงานตอผูบริหารคณะ 

5. นําผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือกิจกรรมดานศิลปวัฒนธรรมและความเปนไทย 
 

เกณฑการประเมิน  

 
  

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการดําเนินการ 
1 ขอ 

มีการดําเนินการ 
2 ขอ 

มีการดําเนินการ 
3  ขอ 

มีการดําเนินการ 
4 ขอ 

มีการดําเนินการ 
5 ขอ 
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ดับ

คณ
ะ 

องคประกอบที่ 5   การบริหารจัดการ  
 

มหาวิทยาลัยตองใหความสําคัญกับการบริหารจัดการ โดยมีสภามหาวิทยาลัยทําหนาท่ีในการกํากับ
ดูแลการทํางานของมหาวิทยาลัยใหมีประสิทธิภาพ มหาวิทยาลัยจะตองบริหารจัดการดานตางๆ ใหมีคุณภาพ 
เชน ทรัพยากรบุคคล ระบบฐานขอมูล การบริหารความเสี่ยง การบริหารการเปลี่ยนแปลง การบริหาร
ทรัพยากรท้ังหมด ฯลฯ เพ่ือสัมฤทธิ์ผลตามเปาหมายท่ีกําหนดไว โดยใชหลักธรรมาภิบาล (Good Governance  
 
ตัวบงชี้ จํานวน 3 ตัวบงชี้ คือ 

ตัวบงชี้ท่ี 5.1 การจัดการเรียนรูแบบบูรณาการกับการทํางาน 
ตัวบงชี้ท่ี 5.2 การบริหารของคณะเพ่ือการกํากับติดตามผลลัพธตามพันธกิจ กลุมสถาบัน และ

เอกลักษณของคณะ 
ตัวบงชี้ท่ี 5.3 ระบบกํากับการประกันคุณภาพหลักสูตร 
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ตัวบงช้ีท่ี 5.1  การจัดการเรียนรูแบบบูรณาการกับการทํางาน 
ชนิดของตัวบงช้ี  กระบวนการ 
 
คําอธิบายตัวบงช้ี  

คณะมีหลักสูตรและการจัดการเรียนรูท่ีเนนการพัฒนาผูเรียนแบบบูรณาการกับการทํางาน เพ่ือใหมี
คุณลักษณะอันพึงประสงค ตอบสนองยุทธศาสตรชาติและความตองการที่หลากหลายของประเทศ 
ท้ังในดานเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดลอม โดยการมีสวนรวมของชุมชน สังคม สถานประกอบการ ท้ังภาครัฐ
และภาคเอกชน 
  
เกณฑมาตรฐาน 
 1. มีระบบและกลไกใหหลักสูตรจัดทําแผนจัดการเรียนรูแบบบูรณาการกับการทํางาน 

2. มีการกํากับ ติดตามใหหลักสูตรดําเนินการตามแผนการจัดการเรียนรูแบบบูรณาการกับการทํางาน
ตามท่ีกําหนด  

3. มีการกํากับ ติดตามใหหลักสูตรประเมินความสําเร็จตามวัตถุประสงคของแผนท่ีกําหนด 
4. มีการนําผลไปปรับปรุงแผนจัดการหลักสูตรและการจัดการเรียนรูอยางตอเนื่อง 
5. มีแนวปฏิบัติท่ีดีเก่ียวกับการจัดการเรียนรูแบบบูรณาการกับการทํางาน 

 
เกณฑการประเมิน 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการดําเนินการ  

1 ขอ 
มีการดําเนินการ  

2 ขอ 
มีการดําเนินการ  

3 ขอ 
มีการดําเนินการ  

4 ขอ 
มีการดําเนินการ  

5 ขอ 
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ตัวบงช้ีท่ี 5.2  การบริหารของคณะเพ่ือการกํากับติดตามผลลัพธตามพันธกิจ กลุมสถาบันและ
เอกลักษณของคณะ 

ชนิดของตัวบงช้ี  กระบวนการ 
 

คําอธิบายตัวบงช้ี 
คณะมีพันธกิจหลัก คือ การเรียนการสอน การวิจัย การบริการทางวิชาการ และการทํานุบํารุงศิลปะ

และวัฒนธรรม ในการดําเนินพันธงานตามกิจหลัก แตละคณะจําเปนตองมีการจัดทําแผนเพ่ือกําหนด 
ทิศทางการพัฒนาและการดําเนินงานของคณะใหสอดคลองกับเปาหมาย ตลอดจนมีการบริหารท้ัง 
ดานบุคลากร การเงิน ความเสี่ยงและการประกันคุณภาพการศึกษา เพ่ือสนับสนุนการดําเนินงานตามพันธกิจ
หลักใหบรรลุตามเปาหมายท่ีกําหนดไว เปนไปตามหลักธรรมาภิบาล คํานึงถึงความหลากหลายและความเปน
อิสระทางวิชาการ มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ยืดหยุน คลองตัว โปรงใสและตรวจสอบได 
 
เกณฑมาตรฐาน 
 1. พัฒนาแผนกลยุทธจากผลการวิเคราะห SWOT โดยเชื่อมโยงกับวิสัยทัศนของคณะและสอดคลอง
กับวิสัยทัศนของคณะ สถาบัน รวมท้ังสอดคลองกับกลุมสถาบันและเอกลักษณของคณะและและพัฒนาไปสู
แผนกลยุทธทางการเงินและแผนปฏิบัติการประจําปตามกรอบเวลาเพ่ือใหบรรลุผลตามตัวบงชี้และเปาหมาย
ของแผนกลยุทธและเสนอผูบริหารระดับสถาบันเพ่ือพิจารณาอนุมัติ 

2. ดําเนินการวิเคราะหขอมูลทางการเงินท่ีประกอบไปดวยตนทุนตอหนวยในแตละหลักสูตร สัดสวน
คาใชจายเพ่ือพัฒนานักศึกษา อาจารย บุคลากร การจัดการเรียนการสอนอยางตอเนื่อง เพ่ือวิเคราะห 
ความคุมคาของการบริหารหลักสูตร ประสิทธิภาพ ประสิทธิผลในการผลิตบัณฑิต และโอกาสในการแขงขัน 

3. ดําเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ท่ีเปนผลจากการวิเคราะหและระบุปจจัยเสี่ยงท่ีเกิดจาก
ปจจัยภายนอก หรือปจจัยท่ีไมสามารถควบคุมไดท่ีสงผลตอการดําเนินงานตามพันธกิจของคณะและใหระดับ
ความเสี่ยงลดลงจากเดิมอยางนอย 1 เรื่อง 

4. บริหารงานดวยหลักธรรมาภิบาลอยางครบถวนท้ัง 10 ประการท่ีอธิบายการดําเนินงานอยางชัดเจน 
5. คนหาแนวปฏิบัติท่ีดีจากความรูท้ังท่ีมีอยูในตัวบุคคล ทักษะของผูมีประสบการณตรง และแหลง

เรียนรูอ่ืนๆ ตามประเด็นความรู อยางนอยครอบคลุมพันธกิจดานการผลิตบัณฑิตและดานการวิจัย จัดเก็บ
อยางเปนระบบโดยเผยแพรออกมาเปนลายลักษณอักษรและนํามาปรับใชในการปฏิบัติงานจริง 

6. การกํากับติดตามผลการดําเนินงานตามแผนการบริหารและแผนพัฒนาบุคลากรสายวิชาการและ
สายสนับสนุน 

7. ดําเนินงานดานการประกันคุณภาพการศึกษาภายในตามระบบและกลไกท่ีเหมาะสมและสอดคลอง
กับพันธกิจและพัฒนาการของคณะท่ีไดปรับใหการดําเนินงานดานการประกันคุณภาพเปนสวนหนึ่งของ 
การบริหารงานคณะตามปกติท่ีประกอบดวย การควบคุมคุณภาพ การตรวจสอบคุณภาพ และการประเมิน
คุณภาพ 
 
เกณฑการประเมิน 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการดําเนินการ 

1 ขอ 
มีการดําเนินการ 

2 ขอ 
มีการดําเนินการ 

3 – 4 ขอ 
มีการดําเนินการ 

5 – 6 ขอ 
มีการดําเนินการ 

7 ขอ 
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ตัวบงช้ีท่ี 5.3  ระบบกํากับการประกันคุณภาพหลักสูตร 
ชนิดของตัวบงช้ี  กระบวนการ 
 
คําอธิบายตัวบงช้ี 

บทบาทหนาท่ีของคณะในการกํากับการประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร มีการดําเนินการ
ตั้งแตการควบคุมคุณภาพ การติดตามตรวจสอบคุณภาพ และการพัฒนาคุณภาพ การพัฒนาตัวบงชี้และเกณฑ
การประเมินจะมุงไปท่ีระบบการประกันคุณภาพการศึกษามากกวาการประเมินคุณภาพ เพ่ือใหสามารถ
สงเสริม สนับสนุน กํากับติดตามการดําเนินงานใหเปนไปตามท่ีกําหนด สะทอนการจัดการศึกษาอยางมี
คุณภาพ 
 
เกณฑมาตรฐาน 

1. มีระบบและกลไกในการกํากับการดําเนินการประกันคุณภาพหลักสูตรใหเปนไปตามองคประกอบ
การประกันคุณภาพหลักสูตร 

2. มีคณะกรรมการกํากับ ติดตามการดําเนินงานใหเปนไปตามระบบท่ีกําหนดในขอ 1 และรายงานผล
การติดตามใหกรรมการประจําคณะเพ่ือพิจารณาทุกภาคการศึกษา 

3. มีการจัดสรรทรัพยากรเพ่ือสนับสนุนการดําเนินงานของหลักสูตรใหเกิดผลตามองคประกอบ 
การประกันคุณภาพหลักสูตร 

4. มีการประเมินคุณภาพหลักสูตรตามกําหนดเวลาทุกหลักสูตร และรายงานผลการประเมิน 
ใหกรรมการประจําคณะเพ่ือพิจารณา 

5. นําผลการประเมินและขอเสนอแนะจากกรรมการประจําคณะมาปรับปรุงหลักสูตรใหมีคุณภาพ 
ดีข้ึนอยางตอเนื่อง 

6. มีผลการประเมินคุณภาพทุกหลักสูตรผานองคประกอบท่ี 1 การกํากับมาตรฐาน 
 
เกณฑการประเมิน 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการดําเนินการ 

1 ขอ 
มีการดําเนินการ 

2 ขอ 
มีการดําเนินการ 

3 – 4 ขอ 
มีการดําเนินการ 

5 ขอ 
มีการดําเนินการ 

6 ขอ 
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บทที่ 6 
ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบัน 

 
ระดับสถาบัน ประกอบดวย ผลการดําเนินงานระดับหลักสูตร ระดับคณะ และเพ่ิมเติมตัวบงชี้ท่ีดําเนินการใน
ระดับสถาบัน จํานวน 20 ตัวบงชี้ ดังนี้ 

 
ตารางท่ี 6.1 จําแนกตัวบงชี้และแนวทางการประเมินตามองคประกอบ ระดับสถาบัน 

องคประกอบ ตัวบงชี ้
ประเภทตัว

บงชี ้
เกณฑพิจารณา 

1. การผลติ
บัณฑิต 

1.1 ผลการบริหารจัดการหลักสูตรโดยรวม ผลลัพธ คาเฉลี่ยผลประเมิน ระดับหลักสูตร 

1.2 อาจารยประจําสถาบันท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอก ปจจัยนําเขา รอยละของอาจารยตามเกณฑ สกอ. 
1.3 อาจารยประจําสถาบันท่ีดํารงตําแหนงทาง

วิชาการ 
ปจจัยนําเขา รอยละของอาจารยตามเกณฑ สกอ. 

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

1.6 การสงเสริมสมรรถนะและทักษะการใช
ภาษาอังกฤษ 

กระบวนการ เกณฑมาตรฐาน 5 ขอ 

1.7 การสงเสริมสมรรถนะและทักษะดานดิจิทัล กระบวนการ เกณฑมาตรฐาน 5 ขอ 
1.8 หลักสูตรท่ีนักศึกษามีสวนรวมในการสราง

นวัตกรรม 
ผลลัพธ ผลรวมของผลการประเมินรอยละของ

ห ลั ก สู ต ร ท่ี นั ก ศึ กษ ามี ส วน ร วม /
สรางสรรคนวัตกรรมของทุกคณะ 

2. การวิจัย 2.1 ระบบและกลไกงานวิจัย งานสรางสรรค หรือ
นวัตกรรม 

กระบวนการ เกณฑมาตรฐาน 7 ขอ 

2.2 เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสรางสรรค ปจจัยนําเขา จํานวนเงินทุนตออาจารยประจํา  
2.3 ผลงานทางวิชาการของอาจารยประจําและ

นักวิจัย 
ผลลัพธ รอยละของผลรวมคานํ้าหนักผลงาน

ทางวิชาการ  
2.4 ผลงานวิจัย งานสรางสรรค หรือนวัตกรรมท่ี

นําไปใชประโยชนตอชุมชน 
ผลลัพธ คาคะแนนรอยละของจํานวนผลงานวิจัย

หรืองานสรางสรรคตออาจารยประจํา
หรือนักวิจัยของสถาบันท่ีรอยละ 30 

3. การบริการ
วิชาการ 

3.1 ระบบและกลไกการพัฒ นาเสริมสราง
ความสัมพันธกับชุมชน 

กระบวนการ เกณฑมาตรฐาน 6 ขอ 

3.2 ชุมชนเปาหมายท่ีไดรับการพัฒนาอยาง
ตอเน่ืองตามแผนเสริมสรางความสัมพันธกับ
ชุมชน 

ผลลัพธ ผลรวมของผลการประเมินรอยละของ
จํานวนชุมชนเปาหมายท่ีไดรับการ
พัฒนาอยางตอเน่ืองตามแผนเสริมสราง
ความสัมพันธกับชุมชนของทุกคณะ 

4. ดาน
ศิลปวัฒนธรรม
และความเปน
ไทย 

4.1 ระบบและกลไกดานศิลปวัฒนธรรม และ
ความเปนไทย 

กระบวนการ เกณฑมาตรฐาน 8 ขอ 

4.2 ผลลัพธดานศิลปะและวัฒนธรรมไทย ผลลัพธ ผลรวมของผลการประเมิ นผลลัพธ 
ดานศิลปะและวัฒนธรรมไทยของทุก
คณะ 
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องคประกอบ ตัวบงชี ้
ประเภทตัว

บงชี ้
เกณฑพิจารณา 

5. การบริหาร
จัดการ 

5.1 การจัดการเรียนรูแบบบูรณาการกับการทํางาน กระบวนการ เกณฑมาตรฐาน 5 ขอ 
5.2 การบริหารของสถาบันเพ่ือการกํากับติดตาม

ผลลัพธตามพันธกิจ  กลุ มสถาบันและ
เอกลักษณของสถาบัน 

กระบวนการ เกณฑมาตรฐาน 7 ขอ 

5.3 ผลการบริหารงานของคณะ ผลลัพธ คะแนนเฉลี่ยของผลการประเมินระดับ
คณะทุกคณะ 

5.4 ระบบกํากับการประกันคุณภาพหลกัสูตรและ
คณะ 

กระบวนการ เกณฑมาตรฐาน 6 ขอ 
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องคประกอบที่ 1   การผลิตบัณฑิต 
 

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

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

ผลการดําเนินการของแตละหลักสูตรในสถาบัน ซ่ึงสามารถสะทอนคุณภาพของบัณฑิตในหลักสูตร  
ท่ีสถาบันรับผิดชอบ  
 
เกณฑการประเมิน 

คาเฉลี่ยของคะแนนประเมินทุกหลักสูตรท่ีคณะรับผิดชอบ 
 
สูตรการคํานวณ 

 
 
 

 
หมายเหตุ 

หลักสูตรท่ีไดรับการรับรองโดยระบบอ่ืนๆ ตามท่ีคณะกรรมการประกันคุณภาพภายในระดับอุดมศึกษาเห็นชอบ  
ไมตองนําคะแนนการประเมินของหลักสูตรน้ันมาคํานวณในตัวบงช้ีน้ี แตตองรายงานผลการรับรองตามระบบน้ันๆ ในตัวบงช้ีน้ี
ใหครบถวน 

 
  

คะแนนท่ีได = 
 ผลรวมของคาคะแนนประเมินของทุกหลักสูตร 

 
 จํานวนหลักสตูรท้ังหมดท่ีสถาบันรบัผิดชอบ 
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ตัวบงช้ีท่ี 1.2  อาจารยประจําสถาบันท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอก 
ชนิดของตัวบงช้ี  ปจจัยนําเขา 
 
คําอธิบายตัวบงช้ี 

การศึกษาระดับอุดมศึกษาถือเปนการศึกษาระดับสูงสุดท่ีตองการบุคลากรท่ีมีความรูความสามารถ 
และความลุมลึกทางวิชาการ เพ่ือปฏิบัติพันธกิจสําคัญของสถาบันในการผลิตบัณฑิต ศึกษาวิจัยเพ่ือติดตาม
ความกาวหนาทางวิชาการและการพัฒนาองคความรู ดังนั้น สถาบันจึงควรมีอาจารยท่ีมีระดับคุณวุฒิทาง
การศึกษาท่ีตรงหรือสัมพันธกับหลักสูตรท่ีเปดสอนในสัดสวนท่ีเหมาะสมกับพันธกิจ หรือจุดเนนของหลักสูตร 
 
เกณฑการประเมิน 

โดยการแปลงคารอยละของอาจารยประจําสถาบันท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอกเปนคะแนนระหวาง 0 – 5 
 
เกณฑเฉพาะสถาบันกลุมมหาวิทยาลัยราชภัฏ 

คารอยละของอาจารยประจําสถาบันท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอกท่ีกําหนดใหเปนคะแนนเต็ม 5 =  
รอยละ 40 ข้ึนไป 

 
สูตรการคํานวณ 
1. คํานวณคารอยละของอาจารยประจําสถาบันท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอกตามสูตร 

 จํานวนอาจารยประจําสถาบันท่ีมคีุณวุฒิปรญิญาเอก 
x 100 

จํานวนอาจารยประจําสถาบันท้ังหมด 

 
2. แปลงคารอยละท่ีคํานวณไดในขอ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 

คะแนนท่ีได =  
รอยละของอาจารยประจําสถาบันท่ีมีคุณวุฒิปรญิญาเอก 

x 5 
รอยละของอาจารยประจําสถาบันท่ีมีคุณวุฒิปรญิญาเอกท่ีกําหนดใหเปนคะแนนเต็ม 5 

 
หมายเหตุ 

1. คุณวุฒิปริญญาเอกพิจารณาจากระดับคุณวุฒิท่ีไดรับหรือเทียบเทาตามหลักเกณฑการพิจารณาคุณวุฒิของ
กระทรวงศึกษาธิการ กรณีท่ีมีการปรับวุฒิการศึกษาใหมีหลักฐานการสําเร็จการศึกษาภายในรอบปการศึกษาน้ัน ท้ังน้ี อาจใช
คุณวุฒิอ่ืนเทียบเทาคุณวุฒิปริญญาเอกไดสําหรับกรณี ท่ีบางสาขาวิชาชีพมีคุณวุฒิอ่ืนท่ีเหมาะสมกวา ท้ังน้ีตองไดรับ 
ความเห็นชอบจากคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

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

มหาวิทยาลัยถือเปนขุมปญญาของประเทศ และมีความรับผิดชอบท่ีจะตองสงเสริมใหอาจารย 
ในสถาบันทําการศึกษาวิจัยเพ่ือแสวงหาและพัฒนาองคความรูในศาสตรสาขาวิชาตางๆ อยางตอเนื่อง 
เพ่ือนําไปใชในการเรียนการสอน รวมท้ังการแกไขปญหาและพัฒนาประเทศ การดํารงตําแหนงทางวิชาการ
เปนสิ่งสะทอนการปฏิบัติงานดังกลาวของอาจารยตามพันธกิจ 
 
เกณฑการประเมิน 

โดยการแปลงคารอยละของอาจารยประจําสถาบันท่ีดํารงตําแหนงทางวิชาการเปนคะแนนระหวาง 0 – 5 
 

เกณฑเฉพาะสถาบันกลุมมหาวิทยาลัยราชภัฏ 
คารอยละของอาจารยประจําสถาบันท่ีดํารงตําแหนงผูชวยศาสตราจารย รองศาสตราจารย และ

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

 
จํานวนอาจารยประจําสถาบันท่ีดาํรงตําแหนงทางวิชาการ 

x 100 
จํานวนอาจารยประจําสถาบันท้ังหมด 

 
2. แปลงคารอยละท่ีคํานวณไดในขอ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 

คะแนนท่ีได =  

รอยละของอาจารยประจําสถาบันท่ีดํารงตําแหนงทางวิชาการ 

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

2. มีการใหขอมูลของหนวยงานท่ีใหบริการ กิจกรรมพิเศษนอกหลักสูตร แหลงงานท้ังเต็มเวลาและ
นอกเวลาแกนักศึกษา 
 3. จัดกิจกรรมเตรียมความพรอมเพ่ือการทํางานเม่ือสําเร็จการศึกษาแกนักศึกษา 

4. ประเมินคุณภาพของการจัดกิจกรรมและการจัดบริการในขอ 1 – 3 ทุกขอไมต่ํากวา 3.51 จาก
คะแนนเต็ม 5 

5. นําผลการประเมินจากขอ 4 มาปรับปรุงพัฒนาการใหบริการและการใหขอมูล เพ่ือสงใหผล 
การประเมินสูงข้ึนหรือเปนไปตามความคาดหวังของนักศึกษา 
 6. ใหขอมูลและความรูท่ีเปนประโยชนแกศิษยเกา 

 
เกณฑการประเมิน 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการดําเนินการ 

1 ขอ 
มีการดําเนินการ 

2 ขอ 
มีการดําเนินการ 

3 – 4 ขอ 
มีการดําเนินการ 

5 ขอ 
มีการดําเนินการ 

6 ขอ 
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ตัวบงช้ีท่ี 1.5  กิจกรรมนักศึกษาระดับปริญญาตรี 
ชนิดของตัวบงช้ี  กระบวนการ 
 
คําอธิบายตัวบงช้ี 
 มหาวิทยาลัยตองสงเสริมใหมีการจัดกิจกรรมนักศึกษาตางๆ อยางเหมาะสมและครบถวน กิจกรรม
นักศึกษา หมายถึง กิจกรรมเสริมหลักสูตรท่ีดําเนินการท้ังโดยสถาบันและโดยองคกรนักศึกษาเปนกิจกรรมท่ี
ผูเขารวมจะมีโอกาสไดรับการพัฒนาสติปญญา สังคม อารมณ รางกาย และคุณธรรมจริยธรรม สอดคลองกับ
คุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงค  
 
เกณฑมาตรฐาน 

1. จัดทําแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาในภาพรวมของสถาบันโดยใหนักศึกษามีสวนรวม
ในการจัดทําแผนและการจัดกิจกรรม 

2. ในแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา ใหดําเนินกิจกรรมในประเภทตอไปนี้ใหครบถวน 
- กิจกรรมสงเสริมคุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงคและอัตลักษณท่ีกําหนดโดยสถาบัน 

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

การประเมินมาปรับปรุงการดําเนินงานครั้งตอไป 
5. ประเมินความสําเร็จตามวัตถุประสงคของแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา 
6. นําผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือปรบัปรุงการจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนานักศึกษา 
 

เกณฑการประเมิน 
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการดําเนินการ 
1 ขอ 

มีการดําเนินการ 
2 ขอ 

มีการดําเนินการ 
3 – 4 ขอ 

มีการดําเนินการ 
5 ขอ 

มีการดําเนินการ 
6 ขอ 
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ตัวบงช้ีท่ี 1.6  การสงเสริมสมรรถนะและทักษะการใชภาษาอังกฤษ 
ชนิดของตัวบงช้ี  กระบวนการ 
 
คําอธิบายตัวบงช้ี 

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

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการดําเนินการ 

1 ขอ 
มีการดําเนินการ 

2 ขอ 
มีการดําเนินการ 

3   ขอ 
มีการดําเนินการ 

4 ขอ 
มีการดําเนินการ 

5 ขอ 

 
หมายเหตุ  
 ขอ 5 นักศึกษาท่ีเขาสอบตองไมนอยกวารอยละ 20 ของนักศึกษาช้ันปสุดทายท้ังสถาบัน ในปท่ีประเมิน 

 
  



130   คูมือการประกันคณุภาพการศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2563   

ตัวบงช้ีท่ี 1.7  การสงเสริมสมรรถนะและทักษะดานดิจิทัล 
ชนิดของตัวบงช้ี  กระบวนการ 
 
คําอธิบายตัวบงช้ี  

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

 
เกณฑมาตรฐาน 
 1. มีการกําหนดนโยบาย และสรางระบบและกลไกการพัฒนานักศึกษาดานดิจิทัล 
 2. จัดทําแผนพัฒนานักศึกษาดานดิจิทัล จากการมีสวนรวมของคณะและหนวยงานท่ีเก่ียวของ  
 3. จัดสรรงบประมาณ และสิ่งสนับสนุนการดําเนินการตามแผนพัฒนานักศึกษาดานดิจิทัล 
 4. มีการประเมินความสําเร็จตามวัตถุประสงคของแผนฯ และมีการนําผลจากการประเมินมาปรับปรุง
ในปถัดไป 
 5. มีนักศึกษาระดับปริญญาตรีปสุดทายท่ีผานเกณฑ IC3 หรือเทียบเทา หรือตามท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด
ไมนอยกวารอยละ 50  
 
เกณฑการประเมิน 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการดําเนินการ 

1 ขอ 
มีการดําเนินการ 

2 ขอ 
มีการดําเนินการ 

3   ขอ 
มีการดําเนินการ 

4 ขอ 
มีการดําเนินการ 

5 ขอ 

 
หมายเหตุ  

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

ตามกรอบผลลัพธมาตรฐานการศึกษาชาติท่ีกําหนดใหนักศึกษาเปนผูรวมสรางนวัตกรรม หลักสูตร 
จึงควรผลักดันใหนักศึกษามีสวนรวมในการสรางสรรคผลงานนวัตกรรม โครงงาน หรืองานวิจัย หรือบูรณาการ
ศาสตรตางๆ ท่ีเปนงานท่ีสามารถแกไขปญหาใหชุมชนหรือทองถ่ิน 

 
เกณฑการประเมิน 

คะแนนท่ีไดในระดับสถาบัน เทากับ คาเฉลี่ยของคะแนนผลการประเมินรอยละของหลักสูตรท่ี
นักศึกษามีสวนรวมในการสรางสรรคนวัตกรรมของทุกคณะ 
 
สูตรการคํานวณ 

คะแนนท่ีได = 
 ผลรวมคะแนนประเมินในระดับคณะ** 

 
 จํานวนคณะท้ังหมดในมหาวิทยาลยั 

 
หมายเหตุ 

เปนผลรวมคะแนนประเมินในตัวบงช้ีท่ี 1.8 ระดับคณะ  
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องคประกอบที่ 2   การวจัิย 
 

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

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

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

หรือศูนยใหคําปรึกษาและสนับสนุนการวิจัย 
 - หองสมุดหรือแหลงคนควาขอมูลสนับสนุนการวิจัยหรืองานสรางสรรค 
 - สิ่งอํานวยความสะดวกหรือการรักษาความปลอดภัยในการวิจัยหรืองานสรางสรรค เชน

ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ระบบรักษาความปลอดภัยในหองปฏิบัติการวิจัย 
 - กิจกรรมวิชาการท่ีสงเสริมงานวิจัยหรืองานสรางสรรค เชน การจัดประชุมวิชาการ การจัด

แสดงงานสรางสรรค การจัดใหมีศาสตราจารยอาคันตุกะหรือศาสตราจารยรับเชิญ (Visiting 
Professor  

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

เกณฑการประเมิน 
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการดําเนินการ 
1 ขอ 

มีการดําเนินการ 
2 ขอ 

มีการดําเนินการ 
3 – 4 ขอ 

มีการดําเนินการ 
 5 – 6 ขอ 

มีการดําเนินการ 
7 ขอ 
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ตัวบงช้ีท่ี 2.2  เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสรางสรรค 
ชนิดของตัวบงช้ี ปจจัยนําเขา 
 
คําอธิบายตัวบงช้ี 

ปจจัยสําคัญท่ีสงเสริมสนับสนุนให เกิดการผลิตงานวิจัยหรืองานสรางสรรคในมหาวิทยาลัย 
คือ เงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสรางสรรค ดังนั้น มหาวิทยาลัยจึงตองจัดสรรเงินจากภายในสถาบันและท่ี
ไดรับจากภายนอกมหาวิทยาลัยเพ่ือสนับสนุนการทําวิจัยหรืองานสรางสรรคอยางมีประสิทธิภาพตาม
สภาพแวดลอมและจุดเนนของสถาบัน 

นอกจากนั้นเงินทุนวิจัยหรืองานสรางสรรคท่ีสถาบันไดรับจากแหลงทุนภายนอกมหาวิทยาลัยยังเปน
ตัวบงชี้ท่ีสําคัญท่ีแสดงถึงศักยภาพดานการวิจัยของสถาบัน โดยเฉพาะมหาวิทยาลัยท่ีอยูในกลุมท่ีเนนการวิจัย 
 
เกณฑการประเมิน 

โดยการแปลงจํานวนเงินตอจํานวนอาจารยประจําและนักวิจัยประจําเปนคะแนนระหวาง 0 – 5 
 
เกณฑเฉพาะสถาบันกลุมมหาวิทยาลัยราชภัฏ จําแนกเปน 3 กลุมสาขาวิชา 

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

 
สูตรการคํานวณ 
1. คํานวณจํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสรางสรรคจากภายในและภายนอกสถาบันตอจํานวนอาจารย

ประจําและนักวิจัย 

จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจยัฯ = 
 จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจยัฯ จากภายในและภายนอก 

 
 จํานวนอาจารยประจําและนักวิจยัภายในสถาบันท้ังหมด 

 
2. แปลงจํานวนเงินท่ีคํานวณไดในขอ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 

คะแนนท่ีได = 
 จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจยัฯ  

x 5 
 จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจยัฯ ท่ีกําหนดใหเปนคะแนนเตม็ 5 

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

เงินท่ีเบิกจายจริง 
3. กรณีท่ีมีหลักฐานการแบงสัดสวนเงินสนับสนุนงานวิจัย ซึ่งอาจเปนหลักฐานจากแหลงทุนหรือหลักฐานจากการ 

ตกลงรวมกันของสถาบันท่ีรวมโครงการ ใหแบงสัดสวนเงินตามหลักฐานท่ีปรากฏ กรณีท่ีไมมีหลักฐาน ใหแบงเงินตามสัดสวน 
ผูรวมวิจัยของแตละคณะ 

4. การนับจํานวนเงินสนับสนุนโครงการวิจัย สามารถนับเงินโครงการวิจัยสถาบันท่ีไดลงนามในสัญญารับทุนโดย
อาจารยประจําหรือนักวิจัย แตไมสามารถนับเงินโครงการวิจัยสถาบันท่ีบุคลากรสายสนับสนุนท่ีไมใชนักวิจัยเปนผูดําเนินการ 
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ตัวบงช้ีท่ี 2.3  ผลงานทางวิชาการของอาจารยประจําและนักวิจัย  
ชนิดของตัวบงช้ี  ผลลัพธ 
 

คําอธิบายตัวบงช้ี 
ผลงานทางวิชาการเปนขอมูลท่ีสําคัญในการแสดงใหเห็นวาอาจารยประจําและนักวิจัยไดสรางสรรคข้ึน

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

 

เกณฑการประเมิน 
โดยการแปลงคารอยละของผลรวมถวงน้ําหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารยประจําและนักวิจัย

เปนคะแนนระหวาง 0 – 5 เกณฑแบงกลุมตามสาขาวิชาดังนี้ 
 กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

รอยละของผลรวมถวงน้ําหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารยประจําและนักวิจัยท่ีกําหนดใหเปน
คะแนนเต็ม 5 = รอยละ 30 ข้ึนไป  

 กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ 
รอยละของผลรวมถวงน้ําหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารยประจําและนักวิจัยท่ีกําหนดใหเปน 
คะแนนเต็ม 5 = รอยละ 30 ข้ึนไป  

 กลุมสาขาวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 
รอยละของผลรวมถวงน้ําหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารยประจําและนักวิจัยท่ีกําหนดใหเปน 
คะแนนเต็ม 5 = รอยละ 20 ข้ึนไป  

 

สูตรการคํานวณ 
1. คํานวณคารอยละของผลรวมถวงน้ําหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารยประจําและนักวิจัย 

 ผลรวมถวงนํ้าหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารยประจําและนักวิจัย 
 x 100 

 จํานวนอาจารยประจําและนักวิจยัภายในสถาบันท้ังหมด 
 

2. แปลงคารอยละท่ีคํานวณไดในขอ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 

คะแนนท่ีได =  

รอยละของผลรวมถวงนํ้าหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารยประจําและนักวิจัย 

x 5 รอยละของผลรวมถวงนํ้าหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารยประจําและนักวิจัย 
ท่ีกําหนดใหเปนคะแนนเต็ม 5 

 

สรุปคะแนนท่ีไดในระดับสถาบัน 
 คะแนนท่ีไดในระดับสถาบัน = คาเฉลี่ยคะแนนท่ีไดของทุกกลุมสาขาวิชาในสถาบัน 
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กําหนดระดับคุณภาพผลงานทางวิชาการ ดังนี้ 

คาน้ําหนัก ระดับคุณภาพ 

0.20 - บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณท่ีตีพิมพในรายงานสืบเน่ืองจากการประชุม
วิชาการระดับชาต ิ

- มีการยื่นจดอนุสิทธิบัตร 
0.40 - บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณท่ีตีพิมพในรายงานสืบเน่ืองจากการประชุม

วิชาการระดับนานาชาต ิ
- มีการยื่นจดสิทธิบัตร 

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

- บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณท่ีตีพิมพในวารสารทางวิชาการ 
ท่ีปรากฏในฐานขอมูล TCI กลุมท่ี 2 

- มีการจดแจงลิขสิทธ์ิ 
0.80 - ผลงานท่ีไดรับการจดอนุสิทธิบัตร 

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

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

- ผลงานวิจัยท่ีหนวยงานหรือองคกรระดับชาติวาจางใหดําเนินการ 
- ผลงานคนพบพันธุพืช พันธุสัตว ท่ีคนพบใหมและไดรับการจดทะเบียน 
- ตําราหรือหนังสือหรืองานแปลท่ีผานการพิจารณาตามหลักเกณฑการประเมินตําแหนงทางวิชาการ

แตไมไดนํามาขอรับการประเมินตาํแหนงทางวิชาการ 
- ผลงานท่ีไดรับการจดสิทธิบัตร 
- ผลงานทางวิชาการในลักษณะอ่ืนท่ีไดรับการประเมินผานเกณฑการขอตําแหนงทางวิชาการแลว 

ไดแก 
ผลงานวิชาการเพ่ือพัฒนาอุตสาหกรรม 
ผลงานวิชาการเพ่ือพัฒนาการเรยีนการสอนและการเรียนรู 
ผลงานวิชาการเพ่ือพัฒนานโยบายสาธารณะ 
ผลงานวิชาการรับใชสังคม 
กรณีศึกษา 
ตําราหรือหนังสือหรืองานแปล 

ซอฟตแวร 
พจนานุกรม สารานุกรม นามานุกรม และงานวิชาการในลักษณะเดยีวกัน 

 
 
หมายเหตุ 

1. การสงบทความเพ่ือพิจารณาคัดเลือกใหนําเสนอในการประชุมวิชาการตองสงเปนฉบับสมบูรณ (Full Paper และ 
เมื่อไดรับการตอบรับและตีพิมพแลว การตีพิมพตองตีพิมพเปนฉบับสมบูรณซึ่งสามารถอยูในรูปแบบเอกสาร หรือ 
สื่ออิเล็กทรอนิกสได 

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

คาน้ําหนัก ระดับคุณภาพ 

0.20 
ผลงานสรางสรรคท่ีมีการเผยแพรสูสาธารณะในลักษณะใดลักษณะหน่ึง หรือผานสื่ออิเล็กทรอนิกส 
online 

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

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

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

 ผลรวมของงานวิจัยหรืองานสรางสรรคหรือนวัตกรรมท่ีนําไปใชประโยชนตอชุมชน 
 x 100 

 จํานวนงานวิจัย งานสรางสรรค หรือนวัตกรรมท้ังหมดในปท่ีประเมนิ 

 
2. แปลงคารอยละท่ีคํานวณไดในขอ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 

คะแนนท่ีได =  

รอยละของจํานวนช้ินงานวิจัยหรอืงานสรางสรรคหรือนวัตกรรม 
ท่ีนําไปใชประโยชนตอชุมชน 

x 5 
ผลงานวิจัยหรืองานสรางสรรคหรอืนวัตกรรมท่ีนําไปใชประโยชนของสถาบัน 

ท่ีกําหนดใหเปนคะแนนเต็ม 5 

 
หมายเหตุ 

ผลงานวิจัย หรืองานสรางสรรคใหเปนไปตามประกาศ ก.พ.อ. 
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องคประกอบที่ 3   การบริการวิชาการ 
 

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

 
ตัวบงชี้ จํานวน 2 ตัวบงชี้ คือ 

ตัวบงชี้ท่ี 3.1 ระบบและกลไกการพัฒนาเสริมสรางความสัมพันธกับชุมชน 
ตัวบงชี้ท่ี 3.2 ชุมชนเปาหมายท่ีไดรับการพัฒนาอยางตอเนื่องตามแผนเสริมสรางความสัมพันธกับ

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

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

 
เกณฑการประเมิน 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการดําเนินการ 

1 ขอ 
มีการดําเนินการ 

2 ขอ 
มีการดําเนินการ 

3 ขอ 
มีการดําเนินการ 

4 ขอ 
มีการดําเนินการ 

5 – 6 ขอ 
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ตัวบงช้ีท่ี 3.2  ชุมชนเปาหมายท่ีไดรับการพัฒนาอยางตอเนื่องตามแผนเสริมสรางความสัมพันธ
กับชุมชน 

ชนิดของตัวบงช้ี   ผลลัพธ 
 
คําอธิบายตัวบงช้ี 

  สถาบันไดมีการกําหนดพ้ืนท่ีรับผิดชอบในการพัฒนา และมีการกําหนดชุมชนเปาหมายการพัฒนาไว
ในแผน การจัดทําแผนเสริมสรางความสัมพันธกับชุมชนจึงตองศึกษาความตองการของชุมชนเปาหมายและมี
การพัฒนาอยางตอเนื่องใหบรรลุตามแผน 
 
เกณฑการประเมิน 

โดยการแปลงคารอยละจํานวนชุมชนเปาหมายท่ีไดรับการพัฒนาอยางตอเนื่องตามแผนเสริมสราง
ความสัมพันธกับชุมชนท่ีกําหนดใหเปนคะแนนเต็ม 5 = รอยละ 20 

 
สูตรการคํานวณ 
1. คํานวณคารอยละของชุมชนเปาหมายท่ีไดรับการพัฒนาอยางตอเนื่องตามแผนเสริมสรางความสัมพันธกับ
ชุมชน 

 
จํานวนชุมชนเปาหมายท่ีไดรับการพัฒนาอยางตอเนื่อง 

ตามแผนเสริมสรางความสัมพันธกับชุมชน  x 100 
 จํานวนชุมชนเปาหมายท้ังหมด 

 
2. แปลงคารอยละท่ีคํานวณไดในขอ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 

คะแนนท่ีได =  

รอยละของชุมชนเปาหมายทีไ่ดรับการพัฒนาอยางตอเนื่อง 
ตามแผนเสริมสรางความสัมพันธกับชุมชน 

x 5 
รอยละจํานวนชุมชนเปาหมายที่ไดรับการพฒันาอยางตอเนื่องตามแผนเสริมสราง

ความสัมพันธกับชุมชนที่กําหนดใหเปนคะแนนเต็ม 5 
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องคประกอบที่ 4   ดานศิลปวัฒนธรรม และความเปนไทย 
 

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

1. กําหนดนโยบายและทิศทางการสงเสริมศิลปวัฒนธรรมและความเปนไทยเพ่ือการพัฒนาตอยอด
และสรางคุณคา ตามจุดเนนของสถาบัน 

2. จัดทําแผนดานศิลปวัฒนธรรมและความเปนไทย และกําหนดตัวบงชี้วัดความสําเร็จตาม
วัตถุประสงคของแผน รวมท้ังจัดสรรงบประมาณเพ่ือใหสามารถดําเนินการไดตามแผน 

3. มีการบูรณาการงานดานศิลปวัฒนธรรม กับการเรียนการสอน หรือการวิจัย หรือการบริการ
วิชาการ ซ่ึงนําไปสูการสืบสานการสรางความรู ความเขาใจในศิลปวัฒนธรรม การปรับและประยุกตใช
ศิลปวัฒนธรรม 

4. กํากับติดตามใหมีการดําเนินงาน และประเมินความสําเร็จตามตัวบงชี้ของแผนดานศิลปวัฒนธรรม
และความเปนไทย และรายงานตอผูบริหารสถาบัน 

5. นําผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือกิจกรรมดานศิลปวฒันธรรมและความเปนไทย 
6. เผยแพรกิจกรรมหรือการบริการดานศิลปวัฒนธรรมและความเปนไทยตอสาธารณชน 
7. มีผลงานการสรางแหลงเรียนรูหรือชุมชนตนแบบ หรือองคความรูหรือนวัตกรรมดานศิลปวัฒนธรรม

และความเปนไทยใหสอดรับกับสังคมสมัยใหม  
8. กําหนดหรือสรางมาตรฐานดานศิลปวัฒนธรรมและความเปนไทยซ่ึงเปนท่ียอมรับในระดับชาติ 

 
เกณฑการประเมิน  

 
  

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน  5 

มีการดําเนินการ 
1 ขอ 

มีการดําเนินการ 
2 ขอ 

มีการดําเนินการ 
3 – 4 ขอ 

มีการดําเนินการ 
5 – 6 ขอ 

มีการดําเนินการ 
7 – 8 ขอ 
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ตัวบงช้ีท่ี 4.2  ผลลัพธดานศิลปะและวัฒนธรรมไทย 
ชนิดของตัวบงช้ี  ผลลัพธ 
 
คําอธิบายตัวบงช้ี 
 ผลลัพธของการจัดการดานศิลปวัฒนธรรมทําใหเกิดความภาคภูมิใจในความเปนไทยหรือสรางโอกาส
และมูลคาเพ่ิมใหกับชุมชน สังคม และประเทศชาติ 
 
เกณฑมาตรฐาน  
 จํานวนองคความรูดานศิลปวัฒนธรรมท่ีทําใหเกิดความภาคภูมิใจในความเปนไทย หรือสรางโอกาส
และมูลคาเพ่ิม หรือนําไปใชประโยชนใหกับผูเรียน ครอบครัว ทองถ่ิน ชุมชน สังคม และประเทศชาต ิ 
มีการจัดทําฐานขอมูลทางดานศิลปวัฒนธรรมท่ีกําหนดใหเปนคะแนนเต็ม 5 เทากับ 6 เรื่อง 
 
เกณฑการประเมิน 
 มีการจัดการดานศิลปวัฒนธรรมทําใหเกิดความภาคภูมิใจในความเปนไทยหรือสรางโอกาสและ
มูลคาเพ่ิมใหกับผูเรียน ครอบครัว ทองถ่ิน ชุมชน สังคม และประเทศชาติ 

 
หมายเหตุ 
 ตองมีเอกสารทางวิชาการท่ีแสดงถึงการไดมา การคนควาประวัติของภูมิปญญาทองถ่ินน้ันอยางเปนระบบ 

- เอกสารดานศิลปะและวัฒนธรรม 
- งานสรางสรรคดานศิลปะและวัฒนธรรม 

 
 

 

 
  

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

จํานวนองคความรู 
2 เรื่อง 

จํานวนองคความรู  
3 เรื่อง 

จํานวนองคความรู  
4 เรื่อง 

จํานวนองคความรู  
5 เรื่อง 

จํานวนองคความรู  
6 เรื่อง 
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องคประกอบที่ 5   การบริหารจัดการ  
 

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

ตัวบงชี้ท่ี 5.1 การจัดการเรียนรูแบบบูรณาการกับการทํางาน 
ตัวบงชี้ท่ี 5.2 การบริหารของสถาบันเพ่ือการกํากับติดตามผลลัพธตามพันธกิจ กลุมสถาบัน และ

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

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

1. มหาวิทยาลัยมีระบบและกลไกสงเสริมใหมีการจัดทําแผนจัดการเรียนรูแบบบูรณาการกับ
การทํางาน  

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

 
เกณฑการประเมิน 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการดําเนินการ  

1 ขอ 
มีการดําเนินการ  

2 ขอ 
มีการดําเนินการ  

3 ขอ 
มีการดําเนินการ  

4 ขอ 
มีการดําเนินการ  

5 ขอ 
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ตัวบงช้ีท่ี 5.2  การบริหารของสถาบันเพ่ือการกํากับติดตามผลลัพธตามพันธกิจ กลุมสถาบัน 
และเอกลักษณของสถาบัน 

ชนิดของตัวบงช้ี  กระบวนการ 
 

คําอธิบายตัวบงช้ี 
มหาวิทยาลัยมีพันธกิจหลัก คือ การเรียนการสอน การวิจัย การบริการทางวิชาการแกสังคม  

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

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

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการดําเนินการ 

1 ขอ 
มีการดําเนินการ 

2 ขอ 
มีการดําเนินการ 

3 – 4 ขอ 
มีการดําเนินการ 

5 – 6 ขอ 
มีการดําเนินการ 

7 ขอ 
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ตัวบงช้ีท่ี 5.3  ผลการบริหารงานของคณะ 
ชนิดของตัวบงช้ี   ผลลัพธ 
 
คําอธิบายตัวบงช้ี 

ผลการดําเนินงานของคณะจะสามารถสะทอนไดวาในแตละสถาบันไดมีการกํากับ ติดตามและ
สนับสนุนการจัดการเรียนการสอนในแตละหลักสูตรของแตละคณะใหเปนไปตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตร  
เกณฑมาตรฐานท่ีเก่ียวของและกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ รวมท้ังมีผลการดําเนินงาน 
ในแตละพันธกิจ การบริหารจัดการอยูในระดับใด 
 
เกณฑการประเมิน 

คะแนนเฉลี่ยของผลการประเมินระดับคณะของทุกคณะ 
 

คะแนนท่ีได = 
 คะแนนเฉลีย่ของผลการประเมินระดับคณะของทุกคณะ 

 
 จํานวนคณะท้ังหมดในสถาบัน 

 
หมายเหตุ  

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

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

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการดําเนินการ  

1 ขอ 
มีการดําเนินการ  

2 ขอ 
มีการดําเนินการ  

3 – 4 ขอ 
มีการดําเนินการ  

5 ขอ 
มีการดําเนินการ  

6 ขอ 

 
 
 



บทที่ 7 
แนวทางการวิเคราะหและสรุปผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 

 
มหาวิทยาลัยราชภัฏทุกแหงตองวางระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในของตนเองให

เหมาะสมกับบริบทและวิสัยทัศนของมหาวิทยาลัย โดยตองพิจารณาเกณฑมาตรฐานอุดมศึกษาท่ีเก่ียวของใน
ระดับชาติดวย เพ่ือใหเปนไปตามเกณฑข้ันต่ําท่ีประเทศกําหนดและมุงสูเปาหมาย จุดเนน จุดเดน หรือ
เอกลักษณของสถาบัน 
 การวางระบบการประกันคุณภาพจะตองประกอบดวย การควบคุม การตรวจสอบ และ      
การประเมินผล  เพ่ือนําขอมูลไปปรับปรุงพัฒนาคุณภาพอยางตอเนื่องและยั่งยืน  ดังนั้น  ระบบประกันคุณภาพ
การศึกษาภายในดังงกลาวอยางนอยตองครอบคลุมระดับหลักสูตร ระดับคณะ และระดับสถาบัน               
โดยมหาวิทยาลัยราชภัฏตองควบคุมใหมีการดําเนินงานตามระบบคุณภาพท่ีกําหนด  และมีการตรวจสอบระบบ
คุณภาพเปนระยะ ๆ โดยท่ีมีกลไกการดําเนินงานอยางชัดเจน  เชน  มีผูรับผิดชอบ/ผูบริหาร/ผูเก่ียวของ/            
ผูมีสวนไดสวนเสีย มีสวนรวม  เม่ือครบหนึ่งปการศึกษาก็ตองมีการประเมินผลการดําเนินงานตามระบบประกัน
คุณภาพดังกลาว  เพ่ือนําไปปรับปรุงพัฒนาในปถัดไป  โดยหนวยงานตนสังกัดท่ีรับผิดชอบจะดําเนินการติดตาม
ตรวจสอบความกาวหนาของการปฏิบัติตามแผนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอยางนอยหนึ่งครั้งใน              ทุก
สามป  และแจงผลใหสถานศึกษาทราบรวมท้ังเปดเผยผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาตอ
สาธารณชน 
 ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ท่ีคณะกรรมการจัดทํามาตรฐานการศึกษา
ของเครือขายมหาวิทยาลัยราชภัฏดานงานประกันคุณภาพศึกษาจัดทําข้ึน  เปนไปในทิศทางเดียวกับการประเมิน
เพ่ือการเผยแพรหลักสูตรท่ีมีคุณภาพมาตรฐานตามท่ีประกาศไวในกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แหงชาติ พ.ศ. 2552 ท้ังนี้ไดกําหนดใหรายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร (IQA 
ระดับหลักสูตร และรายงานผลการดําเนินการของหลักสูตร (มคอ. 7  
 สวนระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะ และระดับสถาบัน ท่ีคณะกรรมการจัดทํา
มาตรฐานการศึกษาของเครือขายมหาวิทยาลัยราชภัฏดานงานประกันคุณภาพศึกษาจัดทําข้ึน  สอดคลองกับ
การประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตรและเชื่อมโยงกับการประกันคุณภาพภายนอกของ
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา และสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา 
(องคการมหาชน   
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การสรุปผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน  แตละระดับมีรายละเอียดดังนี้ 
 1. ระดับหลักสูตร   
  1. 1  เกณฑการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน  ตามรูปแบบของสํานักงานคณะกรรมการ          
การอุดมศึกษา สกอ (. มีองคประกอบในการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 6 องคประกอบ  ไดแก 
   องคประกอบท่ี 1  การกํากับมาตรฐาน 
   องคประกอบท่ี 2  บัณฑิต 
   องคประกอบท่ี 3  นักศึกษา 
   องคประกอบท่ี 4  อาจารย 
   องคประกอบท่ี 5  หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผูเรียน 
   องคประกอบท่ี 6  สิ่งสนับสนุนการเรียนรู 
 
  องคประกอบท่ี 1 การกํากับมาตรฐานเปนองคประกอบท่ีตองดําเนินการใหเปนไปตามเกณฑมาตรฐาน
หลักสูตรกรอบมาตรฐานคุณวุฒิอุดมศึกษาแหงชาติ และเกณฑตาง ๆ ท่ีเก่ียวของ มี 1 ตัวบงชี้  จํานวน     
เกณฑข้ึนอยูกับระดับปริญญา  หากผลการดําเนินงานไมเปนไปตามเกณฑใดเกณฑหนึ่งถือวาหลักสูตรนั้น 
“ไมไดมาตรฐาน” และมีคาคะแนนเปน “ศูนย” หากหลักสูตรนั้นมีผลการดําเนินงานผานทุกเกณฑถือวาเปนไป
ตามมาตรฐานท่ีกําหนด  และจะมีการประเมินคะแนนคุณภาพของทุกหลักสูตรในองคประกอบท่ี 2 – 6          
ดังแสดงตามภาพตอไปนี้ 

 
 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

คะแนนรวมเฉลี่ย = 
คะแนนรวมของตัวบงชี้ 13 ตัวบงชี ้  

13 

 

ผลการประเมิน 

ผานองคประกอบท่ี 1 

คะแนนระดับหลักสูตร = 0 

ไมผานองคประกอบท่ี 1 

ประเมินองคประกอบท่ี 2 – 6 

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

  คะแนนท่ีได ดังนี้ 
 

 

 

 

 

แมวาหลักสูตรไมผานองคประกอบท่ี 1 (การกํากับมาตรฐาน ผูรับผิดชอบหลักสูตร/คณะ/สถาบัน    

ตองประเมินตัวบงชี้ขององคประกอบท่ี 2 ถึงองคประกอบท่ี 6 ดวย เพ่ือใหทราบระดับการพัฒนาของหลักสูตร

ตนเอง โดยการวิเคราะหในรายละเอียดของปจจัยนําเขา กระบวนการ ผลลัพธ และรายองคประกอบ โดยไมตอง

รายงานระดับคะแนนเฉลี่ย เพ่ือเปนการวิเคราะหในเชิงคุณภาพในองคประกอบท่ี 2 ถึงองคประกอบท่ี 6 

เก่ียวกับจุดเดน และจุดท่ีควรพัฒนา เพ่ือยกระดับคุณภาพของหลักสูตรตอไป แสดงดังตารางตอไปนี้ 

ตารางท่ี 7.1 องคประกอบคุณภาพ 6 ดาน และตัวบงชี้ท่ีใชประเมินคุณภาพการศึกษาภายในตามองคประกอบ 
     ระดับหลักสูตร 

องคประกอบที่ 
คะแนน
ผาน 

จํานวน
ตัวบงชี ้

คะแนนการประเมินเฉลี่ย ผลการประเมิน 

I P O 
คะแนน
เฉลี่ย 

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

1 ผาน/ไมผานมาตรฐาน  
2 

คะ
แน

นเ
ฉลี่

ยข
อง

ทุก
ตวั

บง
ชี้

ใน
อง

คป
ระ

กอ
บท

ี่ 2
-6

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

รวม 13 1 7 5   
ผลการประเมิน      

หมายเหตุ  ตัวบงชี้ท่ี 3.3 และ 4.3 เปนผลลัพธของกระบวนการยอย 

  

 

 

 

 

คะแนน ระดับคุณภาพ 
0.01 – 2.00 นอย 
2.01 – 3.00 ปานกลาง 
3.01 – 4.00 ด ี
4.01 – 5.00 ดีมาก 
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ตัวอยางรายงานผลการวิเคราะหจุดเดนและจุดท่ีควรพัฒนา  องคประกอบท่ี 2 – องคประกอบท่ี 6 
จุดเดน 
1. 
2. 
จุดท่ีควรพัฒนา 
1. 
2. 

 
ตารางท่ี 7.2 มาตรฐานการศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏ 5 ดาน และตัวบงชี้ท่ีใชประเมินคุณภาพการศึกษา
ภายในตามมาตรฐานการศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏ ระดับหลักสูตร 

มาตรฐานที ่
จํานวน
ตัวบงชี ้

คะแนนการประเมินเฉลี่ย ผลการประเมิน 

I P O 
คะแนน
เฉลี่ย 

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

1 9 - 3.1,3.2 
5.1,5.3 

6.1 

2.1,2.2 
3.3,5.4 

  

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

รวม 13 1 7 5   
ผลการประเมิน      

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

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

เกณฑที่ 
จํานวน
ตัวบงชี ้

คะแนนการประเมินเฉลี่ย ผลการประเมิน 

I P O รวม 

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

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

5.4,5.5 
-   

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

6.7 

- -   

7 5 7.1,7.2,7.3,
7.4,7.5 

- -   

8 5 8.1,8.2,8.3 
8.4,8.5 

- -   

9 5 9.1,9.2,9.3 
9.4,9.5 

- -   

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

-   

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

  

รวม 50 22 23 5   
ผลการประเมิน      

 
 
ตัวอยางรายงานผลการวิเคราะหจุดเดนและจุดท่ีควรพัฒนา  เกณฑท่ี 1 – เกณฑท่ี 11 
จุดเดน 
1. 
2. 
จุดท่ีควรพัฒนา 
1. 
2. 

 
 
 
 



156   คูมือการประกันคณุภาพการศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ พ.ศ. 2563   

 2. ระดับคณะ 
  การประเมินระดับคณะจะสะทอนผลการดําเนินงานของผูบริหารคณะใน 4 พันธกิจ รวมท้ังระบบ       
การบริหารจัดการของคณะดวย โดยแสดงเปนคาเฉลี่ยในแตละพันธกิจ  นอกจากนั้นมีการวิเคราะหแยกเปน
ปจจัยนําเขา กระบวนการ และผลลัพธดวย เพ่ือใหผูบริหารคณะไดนําไปใชเปนขอมูลในการปรับปรุงพัฒนา  
ดังตารางตอไปนี้ 
 
ตารางท่ี 7.4 องคประกอบคุณภาพ 5 ดาน และตัวบงชี้ท่ีใชประเมินคุณภาพการศึกษาภายในตามองคประกอบ 

     ระดับคณะ 

องคประกอบที่ 

คะแนนการประเมินเฉลี่ย ผลการประเมิน 

จํานวน
ตัวบงชี ้

I P O 
คะแนน
เฉลี่ย 

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

1 8 1.2,1.3 1.4,1.5 
1.6,1.7 

1.1,1.8   

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

รวม 18 3 10 5   
ผลการประเมิน      

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

มาตรฐานที ่

คะแนนการประเมินเฉลี่ย ผลการประเมิน 

จํานวน
ตัวบงชี ้

I P O 
คะแนน
เฉลี่ย 

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

1 8 1.2,1.3 1.4,1.5 
1.6,1.7 

1.1,1.8   

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

รวม 18 3 10 5   
ผลการประเมิน      

 
 คณะควรวิเคราะหในเชิงคุณภาพเก่ียวกับจุดเดน และจุดท่ีควรพัฒนาในแตละมาตรฐานดวยตาม
ตัวอยางดังตอไปนี้ 
  
ตัวอยางรายงานผลการวิเคราะหจุดเดนและจุดท่ีควรพัฒนา  มาตรฐานท่ี 1 – มาตรฐานท่ี 5 
จุดเดน 
1. 
2. 
จุดท่ีควรพัฒนา 
1. 
2. 
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 3. ระดับสถาบัน 
  การประเมินระดับสถาบันจะสะทอนผลการดําเนินงานของผูบริหารสถาบันใน 4 พันธกิจ รวมท้ัง      
ระบบการบริหารจัดการของสถาบันดวย  โดยแสดงเปนคาเฉลี่ยในแตละพันธกิจ  นอกจากนั้นมีการวิเคราะห
แยกเปนปจจัยนําเขา กระบวนการ และผลลัพธดวย เพื่อใหผู บริหารสถาบันไดนําไปใชเปนขอมูลใน           
การปรับปรุงพัฒนา  ตามตารางตอไปนี้ 
 
ตารางท่ี 7.6 องคประกอบคุณภาพ 5 ดาน และตัวบงชี้ท่ีใชประเมินคุณภาพการศึกษาภายในตามองคประกอบ 

     ระดับสถาบัน 

องคประกอบที่ 

คะแนนการประเมินเฉลี่ย ผลการประเมิน 

จํานวน
ตัวบงชี ้

I P O 
คะแนน
เฉลี่ย 

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

1 8 1.2,1.3 1.4,1.5 
1.6,1.7 

1.1,1.8   

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

รวม 20 3 10 7   
ผลการประเมิน      

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

มาตรฐานที ่

คะแนนการประเมินเฉลี่ย ผลการประเมิน 

จํานวน
ตัวบงชี ้

I P O 
คะแนน
เฉลี่ย 

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

1 8 1.2,1.3 1.4,1.5 
1.6,1.7 

1.1,1.8   

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

รวม 20 3 10 7   
ผลการประเมิน      

 
 สถาบันควรวิเคราะหในเชิงคุณภาพเก่ียวกับจุดเดน และจุดท่ีควรพัฒนาในแตละมาตรฐานดวย     
ตามตัวอยางดังตอไปนี้ 
  
ตัวอยางรายงานผลการวิเคราะหจุดเดนและจุดท่ีควรพัฒนา  มาตรฐานท่ี 1 – มาตรฐานท่ี 5 
จุดเดน 
1. 
2. 
จุดท่ีควรพัฒนา 
1. 
2. 
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ภาคผนวก ก 
 
แนวทางในการประเมินตัวบ่งชี้ที่ 3.1 
การรับนักศึกษา 
1 การกำหนดเป้าหมายจำนวนรับนกัศึกษาคำนึงความต้องการของตลาดแรงงาน  และสภาพความพร้อมของอาจารย์

ประจำที่มีอยู่ (ควบคมุอัตราส่วนอาจารยต์่อนักศึกษาให้เป็นไปตามเกณฑ์) 
2 เกณฑ์การรับนักศึกษาที่ประกาศรบัสะท้อนคุณภาพของนักศึกษาท่ีเหมาะสมกับหลักสตูรที่เปดิสอนและสอดคล้อง

กับระดับของหลักสูตร ประเภทหลักสูตร ปรัชญาวสิัยทัศน์ของสถาบันและหลักสตูรผลลัพธ์ การเรยีนรู้ที่กำหนดใน
หลักสตูร (เช่น GPA ความรู้พื้นฐานในสาขา ภาษาต่างประเทศคณุสมบัติเฉพาะอื่น ฯลฯ) 

3 เกณฑ์ที่ใช้ในการคัดเลือกนักศึกษา  กระบวนการรับนักศึกษา และเครื่องมือหรือข้อมูลที่ใช้ในการคัดเลือกมีความ
เหมาะสม เชื่อถือได้  โปร่งใส เปิดเผย และเป็นธรรมกับนักศึกษาท่ีสมัครเข้าเรียน 

4 นักศึกษาท่ีรับเข้าเรียนในหลักสูตรมีคุณสมบัติและศักยภาพในการเรยีนจนสำเร็จการศึกษาตามระยะเวลาที่
หลักสตูร  มีคณุสมบัติขั้นต้นทั้งความรู้พื้นฐานหรือประสบการณ์ที่จำเป็นต่อการเรียนในหลักสตูร ใฝ่รู้ ใฝ่เรยีนมี
ความพร้อมด้านสุขภาพและจติ มีเวลาเรยีนเพียงพอ 

5 ในกรณีที่นักศึกษามีคณุสมบัตไิม่ครบถ้วนตามเกณฑ์ที่กำหนดในประกาศรับ และมีการรับเข้าศึกษาแบบมีเง่ือนไข 
นักศึกษาจำเป็นต้องได้รับการเตรยีมความพร้อมทางการเรยีนหรือได้รับการพัฒนาจนมีคณุสมบัติครบผ่านเกณฑ์ขั้น
ต่ำ เพื่อให้สามารถเรยีนในหลักสูตรไดจ้นสำเร็จการศึกษา 

6 การกำหนดคณุสมบัติในการรับเขา้ของผู้สมัครในหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาต้องสูงกว่าคณุสมบัติของการรับเข้า
ศึกษาในหลักสตูรระดับปริญญาตรี โดยเฉพาะความสามารถด้านภาษาต่างประเทศ และคณุสมบัติพื้นฐานท่ีนำไปสู่
การพัฒนาศักยภาพการวิจัย 

7 กระบวนการคดัเลือกมีความเข้มงวดเพื่อให้ได้นักศึกษาที่มศีักยภาพในการเรียนรู้ด้วยตนเอง (พิจารณาจาก
อัตราส่วนนักศึกษาทีร่ับเข้าต่อผู้สมัคร) 

 
แนวทางในการประเมินตัวบ่งชี้ที่ 3.2 
การควบคุมดูแลการให้คำปรึกษาวิชาการและแนะแนวแก่นกัศึกษา 

1 การจัดระบบการดูแลนักศึกษาของอาจารย์ที่ปรึกษา มีการควบคุมกำกับให้จำนวนนักศึกษาต่ออาจารย์ที่ปรึกษา
เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด 

2 อาจารย์ที่ปรึกษาวิชาการมีเวลาใหก้ารดูแลนักศึกษา (ประเมินผลจากนักศึกษา) 
3 การแนะนำการลงทะเบยีนเรยีนโดยคำนึงถึงความต้องการ/ความสนใจ/และศักยภาพของนักศึกษา 
4 การจัดเก็บข้อมูลเพื่อการรู้จักนักศกึษา การแลกเปลี่ยนข้อมลูนักศึกษาในกลุ่มผูส้อนเพื่อการพัฒนานักศึกษา (ผลการ

เรียน ลักษณะนักศึกษา 
จุดแข็งจุดอ่อน) 

5 อาจารย์ที่ปรึกษาให้ความช่วยเหลอืนักศึกษาที่มีปัญหาทางการเรียนหรือต้องการความช่วยเหลือด้านอืน่ๆ 
6 การจัดการความเสี่ยงด้านนักศึกษา (มีข้อมูลนักศึกษาที่มผีลการเรยีนต่ำ มีความเสี่ยงท่ีจะออกกลางคัน หรือสำเร็จ

การศึกษาช้า ฯลฯ) 
การควบคุมดูแลการให้คำปรึกษาวิชาการและแนะแนวแก่นกัศึกษา 

7 ช่องทางการติดต่อสื่อสารระหว่างผู้เรยีนและอาจารย์ที่ปรึกษา 
8 บัณฑิตศึกษา การกำหนดเวลาใหค้ำปรึกษาการเรียนในวิชาของอาจารย์ผูส้อนและการให้คำปรึกษาการทำ

วิทยานิพนธ์ท่ีเพียงพอ  
กิจกรรมการพัฒนาศักยภาพของนักศึกษาและการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 

9 สถาบันจัดงบประมาณ ทรัพยากรที่เสริมการจดับริการแก่นักศึกษาเพียงพอ และครอบคลมุทุกประเภทกิจกรรม 
10 บุคลากรที่เกีย่วข้องกับการจัดกิจกรรมนักศึกษาต้องมีความรู้ความสามารถในการจดักิจกรรมที่สนองความต้องการ

ของนักศึกษา 
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11 การจัดกิจกรรมนักศึกษาต้องส่งผลต่อการพัฒนาคณุลักษณะที่พึงประสงค์ของหลักสูตร 
12 การจัดกิจกรรมการพัฒนานักศึกษาครอบคลมุกิจกรรมการเสริมสร้างความยึดมั่นผูกพันกับความเป็นพลเมือง (Civic 

Engagement)  กิจกรรมสันทนาการ ศิลปะและวัฒนธรรม ฯลฯ 
13 การจัดกิจกรรมการพัฒนานักศึกษาต้องช่วยเสรมิสรา้งทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 เช่น ICT Literacy, 

Scientific Literacy, Media Literacy, Health Literacy, Life skill, Career Skills  
14 การเปิดโอกาสให้นักศึกษามีอิสระในการจัดกิจกรรมนักศึกษาโดยการสนับสนุนของสถาบัน 
15 การสนับสนุนทุนการศึกษา ช่วยเหลือนักศึกษาที่มีโอกาสทางการศกึษาจำกัด 
16 หากมีการรับนักศึกษาที่มีวัตถุประสงค์พิเศษ เช่น นักกีฬา ต้องมีกลไกการดูแลนักศึกษาไดร้ับการพัฒนาให้ไดส้าระ

ความรู้ ทักษะ ท่ีสอดคล้องกับเป้าหมายการเรียนรู้ที่เป็นมาตรฐานเดยีวกัน 
17 การสร้างเครือข่ายระหว่างสถาบันภายในประเทศและต่างประเทศ  มี Visiting Professors ที่มาช่วยสอนหรือให้

ประสบการณ์แก่นักศึกษา และการส่งนักศึกษาไปแลกเปลี่ยนเรียนรูใ้นต่างประเทศ 
 
แนวทางในการประเมินตัวบ่งชี้ที่ 3.3 

1 อัตราการคงอยู่ของนักศึกษาในหลกัสูตร 
2 อัตราการสำเร็จการศึกษาตามระยะเวลาของหลักสูตร 
3 ความพึงพอใจของนักศึกษาต่อหลักสูตรและการร้องเรยีนของนักศึกษา   
4 บัณฑิตศึกษา นักศึกษามีความรู้ ทักษะการแสวงหาความรู้ การสรา้งความรู้ด้วยตนเอง มีศักยภาพการวิจัยที่

แสดงออกถึงการผลิตและเผยแพรค่วามรู้จากกระบวนการวจิัยของตนเอง 
 
แนวทางในการประเมินตัวบ่งชี้ที่ 4.1 
ระบบการรับอาจารย์ 
1 การวางแผนระยะยาวด้านอัตรากำลังอาจารย์ใหเ้ป็นไปตามเกณฑม์าตรฐานหลักสตูร  
2 การมีระบบการรับอาจารย์ใหม่ท่ีมคีวามรู้ความสามารถและความเชี่ยวชาญ รวมทั้งมีการพัฒนาอาจารย์ที่มีอยู่เดมิ

อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้หลักสูตรมีความเข้มแข็ง อาจารย์ในหลักสตูรสามารถส่งเสรมิการทำงานตามความชำนาญของ
แต่ละคนได้อยา่งมีประสิทธิภาพ 

3 อาจารย์ประจำหลักสตูรต้องมีวุฒิการศึกษา ตำแหน่งทางวิชาการ และประสบการณ์ ในจำนวนท่ีไม่ตำ่กว่าตาม
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรที่กำหนดโดย สกอ. 

ระบบการบริหารอาจารย์ 
4 สถาบันต้องมีการจัดสรร หรือจัดหางบประมาณในการพัฒนาอาจารย์ให้มีคุณวุฒิ ตำแหน่งทางวิชาการ ตาม

เป้าหมายที่กำหนด 
5 ผู้บริหารสถาบันหรือหน่วยงานท่ีดแูลการบริหารจัดการหลักสูตรต้องมีการวางแผนระยะยาวด้านอตัรากำลังด้าน

อาจารย์ให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานการอุดมศึกษา ต้องมีแผนการบริหารอาจารย์ประจำหลักสูตร  โดยการมสี่วน
ร่วมของทีมบริหารระดับคณะ (คณะกรรมการประจำคณะ) 

6 สถาบันมีระบบและกลไกบริหารกำลังคนท่ีมีประสิทธิภาพ สามารถรกัษาอาจารย์ที่มีศักยภาพให้คงอยูก่ับสถาบัน  
ลดอัตราการลาออก  หรือการยา้ยงาน แผนบริหารหลักสูตรควรประกอบด้วย  แผนอัตรากำลัง  แผนการสรรหาและ
รับอาจารย์ใหม่ แผนธำรงรักษา แผนการหาตำแหน่งทดแทนกรณีลาไปศึกษาต่อ/เกษียณอายุ  อ่ืน ๆ ตามบริบท 

7 ในกรณีที่ปริมาณและคณุภาพอาจารย์ยังไม่เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสตูรกำหนด  สถาบันต้องมีวิธีการบริหาร
จัดการเพื่อทรัพยากรบุคคลเพื่อทดแทนข้อจำกัดอย่างเป็นระบบ  

8 มีแผนบรหิารความเสี่ยงด้านการบริหาร กรณีมีอาจารยส์่วนเกิน  กรณีมีอาจารย์ขาดแคลน  กรณีมีอาจารยส์มดลุกับ
ภาระงาน เพื่อให้มีอาจารย์คงอยู่ และมีแผนบริหารความเสีย่ง ด้านจรรยาบรรณที่เกี่ยวข้องกับการจดัการเรยีนการ
สอนและการประเมินผลนักศึกษา 

9 การกำหนดบทบาทหน้าท่ีและความรับผดิชอบของอาจารย์ประจำหลักสูตรอย่างชัดเจน  
10 การมอบหมายภาระหน้าท่ีให้เหมาะสมกับคุณวุฒิ ความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์  
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11 ระบบการกำหนดภาระงานและแรงจูงใจในการสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน 
12 ระเบียบทีโ่ปร่งใสชัดเจนในการบรหิารอาจารย์ประจำหลักสูตร 
13 ระบบในการเลิกจ้างและการเกษียณอายุอย่างชัดเจน 
14 ระบบการยกย่องและธำรงรักษาอย่างมีประสิทธิภาพ 
ระบบการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ 
15 สถาบันให้โอกาสอาจารย์ทุกคนไดพ้ัฒนาตนเองให้มีคุณภาพมาตรฐานทางวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง 
16 การจัดสรรงบประมาณในการพัฒนาศักยภาพอาจารย์ให้เป็นไปตามมาตรฐานและมีศักยภาพท่ีสูงขึ้นเพื่อส่งผลต่อ

คุณภาพของบัณฑิต 
17 การควบคุม กำกับ ส่งเสรมิให้อาจารย์พัฒนาตนเองในการสร้างผลงานทางวิชาการอย่างต่อเนื่อง 
18 การเสริมสร้างบรรยากาศทางวิชาการระหวา่งอาจารย์ทั้งในและระหว่างหลักสูตร 
19 การส่งเสริมการทำวิจัยเพื่อพัฒนานักศึกษาของอาจารย์ (ประเมินจากจำนวนอาจารย์ที่มีการทำวิจัยเพือ่พัฒนาการ

เรียนการสอน) 
20 การประเมินการสอนของอาจารย์ และนำผลมาใช้ในการส่งเสริมพัฒนาความสามารถด้านการสอนของอาจารย์ 
21 อาจารย์อาวุโส หรืออาจารย์ที่มีเทคนิคการสอนดีเด่น มีการถ่ายทอดประสบการณ์สู่อาจารย์ในสาขา/หลักสูตร 
22 บัณฑิตศึกษา  ให้ความสำคญักับการจัดหาอาจารยห์รือพัฒนาอาจารย์ให้มีคณุสมบัติที่สูงกว่ากำลังคนในหลักสูตร

ปริญญาตรี โดยเฉพาะคณุสมบัติของอาจารย์ที่ต้องเน้นทักษะความสามารถด้านการวิจัยนอกเหนือจากความรู้
ความสามารถดา้นการสอน  

 
แนวทางในการประเมินตัวบ่งชี้ที่ 4.3 
ผลที่เกิดกับอาจารย์ 
1 อัตราการคงอยู่ของอาจารย์ประจำหลักสตูร  
2 ความพึงพอใจของอาจารย์ประจำหลักสตูรต่อการบริหารจดัการหลกัสูตร 
3 จำนวนอาจารยเ์พียงพอในการจัดการเรยีนการสอนตามมาตรฐานหลักสูตร  

 
แนวทางในการประเมินตัวบ่งชี้ที่ 5.1 
สาระของรายวิชาในหลักสูตร 
1 หลักสตูรมีการกำหนดสาระวิชาทางทฤษฎี และการปฏิบัติที่ช่วยสรา้งโอกาสในการพัฒนาความรู้ ทักษะผ่านการ

เรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพ 
2 เนื้อหาของหลักสตูรในแตล่ะรายวชิามีการปรับปรุงให้ทันสมัยตลอดเวลา  มีการเปดิวิชาใหม่ให้นักศึกษาได้เรียน 
3 หลักสตูรแสดงผลลัพธ์การเรยีนรู้ทีชั่ดเจน ทันสมัย สอดคล้องกับความก้าวหน้าทางวิชาการและความตอ้งการของ

ผู้ใช้บัณฑิต 
4 คำอธิบายรายวิชามเีนื้อหาท่ีเหมาะสมกับช่ือวิชา จำนวนหน่วยกิต และมเีนื้อหาท่ีครบคลุมกว้างขวางครบถ้วนในสิ่ง

ที่ควรเรียน  มีความลึกในวิชาเอกหรือท่ีเป็นจุดเน้น มีความต่อเนื่องเช่ือมโยง สัมพันธ์กันระหวา่งวิชา และมีการ
สังเคราะห์การเรียนรู้  

5 เนื้อหาท่ีกำหนดในรายวิชาไม่มคีวามซ้ำซ้อน กลุ่มรายวิชามีความต่อเนื่องสัมพันธ์กัน เหมาะสมกับระดบัการศึกษา
ของหลักสูตร 

6 ผลลัพธ์การเรียนรู้ของผูเ้รียนตรงกบัผลลัพธ์การเรียนรู้ที่กำหนดในรายวิชาและหลักสูตร  
7 การจัดการเรยีนการสอนครอบคลมุสาระเนื้อหาที่กำหนดในคำอธิบายรายวิชาครบถ้วน 
8 การเปิดรายวิชามลีำดับก่อนหลังที่เหมาะสม เอื้อให้นักศึกษามีพื้นฐานความรู้ในการเรียนวิชาต่อยอด 
9 การเปิดรายวิชาเป็นไปตามข้อกำหนดของหลักสตูรเพื่อให้นักศึกษาสำเรจ็ได้ทันตามเวลาที่กำหนดในหลักสตูร   
10 การเปิดรายวิชาเลือกสนองความตอ้งการของนักศึกษา ทันสมัย และเป็นที่ต้องการของตลาดแรงงาน 
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11 การจัดรายวิชาในหลักสูตรแก่นักศกึษาที่เรียนในสถาบันหรือนอกสถาบัน การศึกษาปกติ หรือการศึกษาทางไกล มี
การควบคุมให้นักศึกษาได้เนื้อหาสาระ เป้าหมายการเรยีนรู้ วิธีการจดัการเรียนการสอน การประเมินที่เป็น
มาตรฐานเดียวกัน  

ปริญญาตรี (ประเด็นเพ่ิมเติม) 
12 การจัดรายวิชาเน้นเนื้อหาความรู้และทฤษฎี การปฏิบัติในเนื้อหาสาระของสาขาวิชาที่เป็นจุดเน้น วิชาการศึกษา

ทั่วไปท่ีสร้างความเป็นมนุษย์ทีเ่ตรยีมนักศึกษาออกสู่โลกแห่งการดำรงชีวิต 
13 หากมีการโอนหน่วยกิต ต้องให้ความสำคญักับการเทียบวิชารับโอนที่ต้องมีการเรยีนในเนื้อหาสาระทีก่ำหนดใน

รายวิชาของหลักสตูรอย่างครอบคลุม ครบถ้วน  
บัณฑิตศึกษา (ประเด็นเพ่ิมเติม) 
14 เนื้อหาสาระของรายวิชาเน้นความรู้ ทฤษฎีในสาขาท่ีเกี่ยวข้องที่มีความที่ซับซ้อน มีจุดเน้น  
15 การควบคุมกำกับหัวข้อวิทยานิพนธ์/สาระนิพนธ์ท่ีอนุมัติเป็นประเดน็วิจัยร่วมสมัย/สนองความต้องการของสังคม 
16 หัวข้อวิทยานิพนธ์เป็นประเด็นวิจยัที่เหมาะสมกับปรัชญา วิสยัทัศนข์องหลักสูตร และสอดคล้องกับระดับของ

หลักสตูร 
บัณฑิตศึกษา (ประเด็นเพ่ิมเติม) 
17 หัวข้อวิทยานิพนธ์ระดับปรญิญาเอก มีความซับซ้อนและลึกซึ้งและให้องค์ความรู้ใหม่มากกว่าระดับปรญิญาโท  

 
แนวทางในการประเมินตัวบ่งชี้ที่ 5.2 
การวางระบบผู้สอน 
1 ผู้สอนมีคณุสมบัตเิหมาะสมกับรายวิชาที่สอน มีความรู้และความชำนาญในเนื้อหาวิชาที่สอน(คำนึงถึงสาขาวิชา 

ประสบการณ์ทำงาน ผลงานวิชาการของผู้สอน) 
2 หลักสตูรกำหนดผูส้อนให้นักศึกษาได้เรียนจากผู้สอนที่มคีวามชำนาญหลากหลาย เพื่อให้มโีอกาสไดร้บัการพัฒนา

มุมมองหรือความคิดจากผู้สอนหลากหลายความรู้และประสบการณ ์(ในแต่ละหลักสูตร นักศึกษาควรได้เรียนกับ
อาจารยผ์ู้สอนคนเดิมไม่เกิน 3 วิชา) 

3 มีการกำกับมาตรฐานการทำประมวลการสอน (มคอ.3 และ มคอ.4) ของอาจารย์ให้ทันสมัยในดา้นเนื้อหา กิจกรรม
การเรยีน การวัดและประเมินผลเหมาะสม 

4 การกำกับให้อาจารย์ทุกคนต้องมกีารทำประมวลการสอนรายวิชา (มคอ.3 และ มคอ.4) ทุกรายวิชาแจกนักศึกษา 
และมีการกำกับให้ดำเนินการสอนตามประมวลการสอนรายวิชา  

5 นักศึกษาท่ีเรียนในและนอกสถาบนั หรือระบบปกติ/ระบบทางไกล ต้องได้รับการสอนจากอาจารย์ทีม่คีุณสมบัติที่
คุณภาพมาตรฐานเดยีวกัน มีโอกาสที่จะมีปฏิสมัพันธ์กับอาจารยผ์ู้สอน/อาจารย์ที่ปรึกษาเท่าเทียมกัน 

6 หากมีการกำหนดให้มี TA, RA ช่วยสอน ต้องไดร้ับการฝึกอบรม การให้คำแนะนำ และการปรับปรุงพฒันาให้มี
ความสามารถในการปฏิบัติงานช่วยเหลือนักศึกษาอย่างเหมาะสม 

บัณฑิตศึกษา (ประเด็นเพ่ิมเติม) 
7 หลักสตูรต้องมีอาจารยเ์ต็มเวลาในปริมาณที่เพียงพอ มีคุณสมบัตดิ้านความรู้ ประสบการณ์ เวลาในการให้

คำปรึกษาและการพัฒนานักศึกษา 
8 การแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์/สาระนิพนธ์ คำนึงถึงคุณสมบัติของอาจารย์ที่ปรึกษาท่ีเหมาะสมกับหัวข้อ

วิทยานิพนธ์ท่ีอนุมัติ โดยเฉพาะความรู้และความเชี่ยวชาญในหัวข้อวิจัยที่จะควบคุมการทำวิทยานิพนธข์อง
นักศึกษา และเหมาะสมกับลักษณะของนักศึกษา 

9 มีการควบคุมกำกับจำนวนนักศึกษาต่ออาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ ์เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ สกอ. กำหนด 
10 มีการกำกับให้อาจารย์พิเศษท่ีมาทำหน้าท่ีอาจารย์ที่ปรึกษามีการผลติผลงานวิชาการอย่างต่อเนื่อง 

กระบวนการเรียนการสอน 
11 การควบคุมการจัดการเรยีนการสอนในวิชาที่มีหลายกลุ่มเรียนใหไ้ดม้าตรฐานเดียวกัน 
12 การส่งเสริมให้อาจารย์ใช้วิธีการสอนใหม่ ๆ ท่ีพัฒนาทักษะการเรียนรู้ของนักศึกษา  



คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ พ.ศ. 2563   169 

13 การจัดการเรยีนการสอนที่หลากหลาย เน้นทฤษฎีและการปฏิบัติ  การเรยีนรู้จากผู้ทรงคณุวุฒิภายนอก/
ผู้ประกอบการ  การศึกษาดูงาน ฯลฯ 

14 การจัดกิจกรรมการเตรียมความพร้อมทางการเรียนแก่นักศึกษา  (เช่น ความรู้พื้นฐานท่ีจำเป็นต้องมีกอ่นเข้า
โปรแกรม ภาษาอังกฤษ ฯลฯ) 

15 การจัดกิจกรรมการพัฒนาและเพิม่ศักยภาพนักศึกษาระหว่างเรียนเพื่อเพิ่มประสบการณ์การเรียนรู้/การทำงาน/
การประกอบอาชีพ  

16 การส่งเสริมความสามารถพิเศษ  คุณลักษณะที่เอื้อต่อการทำงาน (ความรับผิดชอบ ทักษะการสื่อสารการพูด ฟัง 
อ่าน เขียน   ทักษะ ICT  ทักษะการแก้ปัญหา ฯลฯ) ด้วยวิธีการหลายช่องทาง เช่น      การส่งเสริมการเรยีนรู้ด้วย
เทคโนโลยีสื่อสาร (เครือข่ายทางสงัคม Online Learning) 

17 การเตรียมความพร้อมด้านการทำงาน/การประกอบอาชีพ (กลไกการช่วยเหลือด้านการหางานทำ/การเผยแพร่
ผลงาน) 

18 การสอนแบบเน้นการปฏิบตัิ การเรียนรู้จากผู้ทรงคณุวุฒิภายนอก/ผูป้ระกอบการ  การศึกษาดูงาน 
19 มีการควบคุมมาตรฐานของแหล่งฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 
20 การใช้สื่อเทคโนโลยีเพื่อส่งเสริมความรู้และทักษะการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพเช่น Online Learning    
21 การส่งเสริมการทำวิจัยเพื่อพัฒนานักศึกษาของอาจารย์ (ประเมินจากจำนวนอาจารย์ที่มีการทำวิจัยเพือ่พัฒนาการ

เรียนการสอน) 
22 มีการประเมินการสอนของอาจารย์ และนำผลมาใช้ในการส่งเสริมพฒันาความสามารถดา้นการสอนของอาจารย์ 
23 อาจารย์อาวุโส หรืออาจารย์ที่มีเทคนิคการสอนดีเด่น มีการถ่ายทอดประสบการณ์สู่อาจารย์ในสาขา/หลักสูตร 
24 การควบคุมกำกับกระบวนการจัดการเรยีนการสอนและการประเมนินักศึกษา 

ปริญญาตรี (ประเด็นเพ่ิมเติม) 
25 การนำกระบวนการบริการทางวิชาการเข้ามามีส่วนร่วมในการจดัการเรียนการสอนและส่งผลต่อการเรยีนรู้ของ

นักศึกษา 
26 การนำกระบวนการวิจัยมาใช้ในการเรยีนการสอนและส่งผลต่อการเรียนรู้ของนักศึกษา  
 การสอดแทรกศิลปะและวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น ในกระบวนการเรยีนการสอนและส่งผลต่อการเรียนรู้ของ

นักศึกษา 
27 การแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาโครงงาน (Senior Project) เหมาะสมกบัประเด็นที่นกัศึกษาสนใจ (ถ้ามี) 
28 ระบบการกำกับติดตามความก้าวหน้าในการทำโครงงาน (Senior Project) ของอาจารย์ที่ปรึกษา  

(ถ้ามี) 
29 มีระบบการคัดเลือกสถานประกอบการที่จะให้นักศึกษาเข้าไปปฏิบตัิงานสหกิจศึกษา 
30 มีระบบการตดิตามและการประเมนิผลการปฏิบตัิงานของนักศึกษาสหกิจศึกษา โดยมีส่วนร่วมของสถานศึกษาและ

สถานประกอบการ 
บัณฑิตศึกษา (ประเด็นเพ่ิมเติม) 
31 การส่งเสริมให้อาจารย์ใช้วิธีการสอนใหม่ ๆ ที่พัฒนาทักษะการเรียนรู้ของนักศึกษา โดยเฉพาะการสอนที่เน้นปัญหา

เป็นฐาน การสอนโดยใช้การวิจัยเป็นฐาน  
32 มีระบบกำกับการทำงานของอาจารย์ผูส้อนที่เอื้อประโยชน์ต่อนักศึกษาเต็มที่ ให้ความสำคัญกับพฤติกรรมการ

ปฏิบัติงานของอาจารย์ในการใหค้ำปรึกษาแก่นักศึกษาตามจรรยาบรรณของอาจารย์ 
33 มีระบบการกำกับตดิตามความก้าวหน้าในการทำวิทยานิพนธ์/สาระนิพนธ์ของนักศึกษา เพื่อให้นักศึกษาสำเรจ็

การศึกษาได้ทันตามระยะเวลาที่กำหนด 
34 หัวข้องานวิจัยของนักศึกษาสอดคล้องหรือสัมพันธ์กับความเช่ียวชาญของอาจารย์ที่ปรึกษา 
35 มีระบบและมีการตดิตามความก้าวหน้าของการทำวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาแต่ละคนอย่างน้อยหนึ่งครั้งต่อภาค

การศึกษา 
36 มีฐานข้อมูลงานวิจัยออนไลน์ท่ีเกี่ยวข้องและนักศึกษาสามารถเข้าใช้งานได้อย่างสะดวก 
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บัณฑิตศึกษา (ประเด็นเพ่ิมเติม) 
37 มีการให้ความรู้และระดับชั้นความสำคัญในการตีพิมพ์เผยแพรผ่ลงานวิจัยในวารสารวิชาการตามฐานขอ้มูลที่ สกอ. 

รับรอง และการจดสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตร 
38 มีการให้ความรู้เกี่ยวกับจรรยาบรรณนักวิจัย ปัญหาการคดัลอกผลงานวิจัย และปญัหาของวารสารที่ไมม่ีคุณภาพ 
39 การชี้แนะแหล่งทุนสนับสนุนการทำวิทยานิพนธ์และส่งเสรมิให้นักศึกษาจัดทำข้อเสนอโครงการที่มโีอกาสไดร้ับทุน

สนับสนุน 
40 การสร้างเครือข่ายระหว่างสถาบันภายในประเทศและต่างประเทศ  มี Visiting Professors ที่มาช่วยสอนหรือให้

ประสบการณ์แก่นักศึกษา และการส่งนักศึกษาไปแลกเปลี่ยนเรียนรูใ้นต่างประเทศ 
 
แนวทางในการประเมินตัวบ่งชี้ที่ 5.3 

1 การกำหนดเกณฑ์การประเมินใหน้ักศึกษามีส่วนร่วม  
2  น้ำหนักขององค์ประกอบในการประเมินสอดคล้องกับจุดเน้นของรายวิชา (วิชาทฤษฎี ปฏิบัติ สัมมนา ฯลฯ) 
3 การประเมินผลการเรยีนรู้ของโดยใช้การประเมินตามสภาพจริง (เครือ่งมือประเมินมีความหลากหลาย เช่น ข้อสอบ

ปรนัย  อัตนัย   การบ้าน  รายงานท่ีมอบหมาย การสอบปากเปล่า การสังเกตพฤติกรรมนักศึกษา การวัดทักษะการ
ปฏิบัติงาน ฯลฯ เครื่องมือประเมนิสะท้อนสภาพการปฏิบัติงานจริงในการประกอบอาชีพ) 

4 การกำกับให้มีการพัฒนาและตรวจสอบเครื่องมือประเมินนักศึกษาที่เหมาะสมกับวิชาและผลลัพธ์การเรียนรู้ 
5 การวิเคราะห์/ตรวจสอบคณุภาพ/ปรับปรุงพัฒนาเครื่องมือท่ีใช้ในการประเมินคณุภาพนักศึกษา       (มีการวิพากษ์

ข้อสอบ ปรับปรุงข้อสอบ  สร้างข้อสอบใหม่ ๆ เสมอ  มีคลังข้อสอบ ข้อสอบหรือเครื่องมือประเมินสามารถวัด
ความรู้และการคิดขั้นสูงได้ เครื่องมือประเมินสะท้อนความสามารถในการปฏิบัติงานได้จริงในโลกแห่งการทำงาน) 

6 การควบคุมการประเมินผลการเรยีนในรายวิชาที่มีหลายกลุม่เรยีนให้ได้มาตรฐานเดียวกัน 
7 การตัดเกรดและแจ้งให้นักศึกษารบัรู้ชัดเจน (กำหนดเกณฑ์การประเมิน/การตัดเกรดชัดเจน สอดคล้องกับท่ีเกณฑ์ที่

นักศึกษามีส่วนร่วม หรือรับรู้ร่วมกันตั้งแต่แรก  มีข้อมูลหลักฐานหรอืท่ีมาของคะแนนท่ีใช้ในการการตดัเกรดชัดเจน  
การกระจายของเกรด สะท้อนความสามารถที่แท้จริงของนักศึกษาและลักษณะของรายวิชา) 

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

บัณฑิตศึกษา (ประเด็นเพ่ิมเติม) 
10 การกำหนดเกณฑ์การประเมินชัดเจน มีตัวบ่งช้ีคุณภาพของรายงานวิทยานิพนธ์และการสอบป้องกัน ชัดเจน 
11 ข้อมูลที่รองรับการประเมินท่ีมาโปร่งใส ตรวจสอบ และสะท้อนระดบัคุณภาพของวิทยานิพนธ์       สารนิพนธ์ได้ 

บัณฑิตศึกษา (ประเด็นเพ่ิมเติม) 
12 วิทยานิพนธ์ท่ีมีคุณภาพระดับดีมาก มีประเด็นวิจัยที่สะท้อนความคดิริเริ่ม ร่วมสมัย มีการออกแบบการวิจัยที่

เหมาะสม เป็นตัวอย่างของผลงานที่มีคุณภาพ มีการเผยแพร่ในรูปแบบ/วารสารซึ่งเป็นท่ียอมรับในสาขาวิชาชีพหรือ
รับรองโดย สกอ. 

 
แนวทางในการประเมินตัวบ่งชี้ที่ 6.1 
ความเหมาะสมและเพียงพอของสิ่งสนับสนนุทางกายภาพและทรัพยากรการเรียนรู้ 
1 การเตรียมความพร้อมทางกายภาพ (ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ สภาพแวดล้อมด้านการเรียนรู้) 
2 การจัดสิ่งอำนวยความสะดวก และสิ่งสนับสนุนทางการศึกษา เช่น ห้องสมุด ฐานข้อมลูทรัพยากรการเรียนรู้  

วารสารวิชาการเพื่อการสืบค้น ฯลฯ เพียงพอ ทันสมัย  
3 การจัดพื้นที่/สถานท่ีสำหรับนักศึกษาและอาจารย์ได้พบปะ สังสรรค์ แลกเปลีย่นสนทนา หรือทำงานร่วมกัน 
4 มีบริการคอมพิวเตอร์ อินเทอรเ์นต็ความเร็วสูง 
5 สำหรับการเรียนการสอนทางไกล ระบบการเรียนรู้แบบทางไกลมีประสิทธิภาพ อาจารย์และนักศึกษาสามารถ

ติดต่อสื่อสารได้ใกล้ชิด 
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บัณฑิตศึกษา (ประเด็นเพ่ิมเติม) 
6 การเปิดสอนหลักสูตรบัณฑิตศึกษาควรดำเนินการต่อเมื่อสถาบันมีความพร้อมและกำหนดความคาดหวังสูงกว่า

ข้อกำหนดในหลักสตูรปริญญาตรทีี่เป็นสาขาเดียวกัน ทรัพยากรการเรียนรู้และสิ่งอำนวยความสะดวกต่าง ๆ 
โดยเฉพาะแหล่งข้อมลูสารสนเทศเพื่อการสืบค้นและการเรยีนรูต้้องมีมากกว่าข้อกำหนดที่พึงมีของหลกัสูตรปริญญา
ตร ี

7 มีการจัดสรรงบประมาณให้นักศึกษาเพื่อทำวิจัย 
8 มีห้องทำงานวิจัย (ซึ่งไม่ใช่ห้องเรียน)  เพื่อให้นักศึกษาเข้าใช้ได้สะดวกในการทำวิจัย  
9 มีอุปกรณ์และเครื่องมือพ้ืนฐานที่จำเป็นและเหมาะสมในการทำวิจัย  

ความพึงพอใจของอาจารย์และนกัศึกษาต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
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ภาคผนวก ข 
 
คำอธิบายเพ่ิมเติมคู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับอุดมศึกษา 

ประเด็น คำชี้แจง/คำอธิบายเพ่ิมเติม 
เพิ ่มเติมนิยามศัพท์ คำ
ว่า“แนวโน้ม (Trends)” 
โ ด ย ใ ช้  น ิ ย า ม ก ั บ ที่
ปรากฏในหนังสือเกณฑ์
ก า ร พ ั ฒน า ค ุ ณ ภาพ
ก า ร ศ ึ ก ษ า เ พ ื ่ อ ก า ร
ดำเน ินงานที ่ เป ็นเลิศ 
ฉบับป ี2558 – 2561 

“แนวโน้ม (Trends) หมายถึง สารสนเทศท่ีเป็นตัวเลข ซึ่งแสดงให้เห็นทิศทางและอัตราการ 
เปลี่ยนแปลงของผลลัพธ์ของสถาบัน หรือความคงเส้นคงวาของผลการดำเนินการในแต่ละ 
ช่วงเวลาแนวโน้มแสดงผลการดำเนินการของสถาบันตามลำดับเวลา โดยทั่วไป การแสดง
แนวโน้มได้จะต้องมีข้อมูลในอดีตอย่างน้อยสามจุด (ไม่รวมค่าคาดการณ์)  ทั้งนี้ในทางสถิติ 
อาจจำเป็นต้องแสดงจำนวนข้อมูลมากกว่านี้เพื่อยืนยันแนวโน้ม ระยะห่าง ระหว่างจุดข้อมูล
ที่แสดงแนวโน้มขึ้นกับรอบเวลาของกระบวนการที่นำเสนอ หากรอบเวลาสั้น ต้องมีการวัดถี่
ขึ ้น ในขณะที ่รอบเวลาที ่ยาวกว่า อาจต้องใช้ช่วงเวลานาน จึงจะทราบแนวโน้มที่สื่อ
ความหมายได้ชัดเจน” 

แนวทางการดำเนินการ
ประกันคุณภาพภายใน
ร ะ ด ั บ ห ล ั ก สู ต ร
สถาบันอุดมศึกษาต้อง
ดำเนินการ เป็นประจำ
ทุกป ี

หลักสูตรสามารถแต่งตั้งอาจารย์ประจ าหลักสูตร หรือผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
ของ สถาบันอุดมศึกษา หรือผู้ทรงคุณวุฒิที่ขึ้นทะเบียนของ สกอ. และเป็นคนก้าวทันความ
ทันสมัย ของหลักสูตรมาประเมินหลักสูตรได้ และรายงานผ่านระบบ CHE QA ONLINE 

แนวทางการดำเนินการ 
กรณีหลักสูตรที่ขอปิด
ดำเน ินการหรืองดรับ
น ักศ ึกษา หร ือ ไม ่มี
นักศึกษา มาสมัครเรียน 
หร ือ หล ักส ูตรท ี ่ผ ่าน
ความเห็นชอบจากสภา 
สถาบันอุดมศึกษาแล้ว 
แต่ สกอ. ยังไม่พิจารณา
ให้การรับทราบ 

• กรณีหลักสูตรที่สภาสถาบันอุดมศึกษาเห็นชอบ/อนุมัติให้ปิดดำเนินการต้องแจ้งให้
หน่วยงานต้นสังกัด รับทราบ หากหลักสูตรยังมีนักศึกษาคงค้างอยู่ อาจารย์ประจำ
หลักสูตรดังกล่าวยังต้องทำหน้าที่อาจารย์ประจำหลักสูตรต่อไปและจัดการเรียนการสอน
จนกว่านักศึกษาคนสุดท้ายจะสำเร็จการศึกษา ดังนั้น สถาบันอุดมศึกษายังต้องดำเนินการ
ประเมินตนเองระดับหลักสูตร เป็นประจำทุกปี โดยประเมินองค์ประกอบที่ 1 การกำกับ
มาตรฐาน และองค์ประกอบที่เกี่ยวข้องเฉพาะตัวบ่งชี้ที่มีการดำเนินการ เพื่อนำาผลที่
ได้มาประกอบการพิจารณาปรับปรุงกระบวนการหรือพิจารณาดำเนินการอื่นๆ ต่อไป โดย
คำนึงถึงประโยชน์จากการประเมินเพื่อให้เกิดการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานของ
หลักสูตรเป็นสำคัญ ทั้งนี ้การประเมินตนเองดังกล่าวเป็นการดำเนินการภายในของ
หลักสูตร คณะ หรือสถาบัน โดยรายงานผลการดำเนินงานของหลักสูตรเฉพาะตัวบ่งช้ีที่มี
การดำเนินงาน ในการคำนวณค่าคะแนนของหลักสูตรให้คิดเฉพาะตัวบ่งช้ีที่มีการประเมิน
เท่านั้น และดำเนินการผ่านระบบ CHE QA ONLINE  

• กรณีหลักสูตรที่ผ่านความเห็นชอบจากสภาสถาบันอุดมศึกษาแล้วและดำเนินการรับ
นักศึกษาแล้ว ต้องประเมินคุณภาพระดับหลักสูตรด้วย เนื ่องจากหลักสูตรดังกล่าว
สามารถดำเนินการจัดการเรียนการสอนได้ตั ้งแต่ได้รับความเห็นชอบ/อนุมัติจากสภา
มหาวิทยาลัย 

การประเมินคณุภาพ
ภายในระดับหลักสูตร
ของหมวดวิชาศึกษา
ทั่วไป 

วิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไปที่กำหนดให้เรียนในหลักสูตรถือเป็นส่วนหนึ่ งของหลักสูตร  
ดังนั้นจึงไม่ต้องประเมินคุณภาพภายในหมวดวิชาศึกษาทั่วไปแยกเป็นอีกหนึ่งหลักสูตร 

หลักในการพิจารณา
สำหรับตัวบ่งช้ี  
การประเมินคณุภาพ
ภายในระดับหลักสูตรที ่

การพิจารณาตัดสินผลกำรประเมินตัวบ่งชี้เชิงคุณภำพในระดับหลักสูตรที่เน้นกระบวนการ 
เพื ่อให้ผู ้ประเมินนำไปใช้ในกำรตัดสินผลการประเมินให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน ให้ยึด
หลักการ คือ หลักสูตรควรกำหนดผลลัพธ์ซึ่งแสดงคุณภาพที่ต้องการจากกระบวนการที่ได้ 
ออกแบบ โดยอธิบายวิธีการดำเนินงานที่นำไปสู่ผลลัพธ์ที่ต้องการ มีการทบทวน/ประเมิน/  
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ประเด็น คำชี้แจง/คำอธิบายเพ่ิมเติม 
เป็นตัวบ่งช้ีกระบวนการ 
(3.1, 3.2, 4.1, 5.1, 5.2, 
5.3 และ 6.1) 

ศึกษา ผลการดำเนินงานที่เทียบกับผลลัพธ์ที ่กำหนด หากหลักสูตรไม่ได้ผลลัพธ์ตามที่
ต้องการให้อธิบายว่ามีการปรับปรุงวิธีการทำางานอย่างไร เพื่อนำไปสู่ผลลัพธ์ที่ต้องการ 
(หมายเหตุ : ให้พิจารณาผลการดำเนินงานในภาพรวม ไม่ควรพิจารณาแต่ละประเด็นย่อย 
และกรณีจะให้คะแนนระดับ 4 หรือ 5 ต้องมีคำอธิบายที่เห็นเป็นรูปธรรม) 

การประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร 
องค์ประกอบท่ี 1 การกำกับมาตรฐาน 
การนับจำนวนอาจารย์
ประจำหลักสตูรตลอด
ระยะเวลาที่จดั 
การศึกษาตามหลักสูตร 
คำว่า “ตลอด
ระยะเวลา” 

คณะกรรมการประกันคุณภาพภายในระดับอุดมศึกษา ในการประชุมครั้งที่ 11/2558 เมื่อ 
วันท่ี 28 ธันวาคม 2558 ในประเด็นอาจารย์ประจำหลักสูตรอยู่ปฏบิัติงานตลอดระยะเวลา 
นั้น ควรดูเจตนารมณ์ของเกณฑ์มาตรฐานหลักสตูรฯ ในการตีความคำว่า “ต้องมีอาจารย์ 
ประจำหลักสตูรตลอดระยะเวลาที่จัดการศึกษาตามหลักสตูรนั้น” ซึง่ที่ประชุมได้ให้ 
หลักการว่า การลาศึกษาต่อ/ลาออกของอาจารย์ประจำหลักสูตรต้องมีการแต่งตั้งอาจารย์ 
ประจำหลักสตูรคนใหม่มาทดแทน หากได้มีการสรรหาอาจารย์ใหม่มาทดแทน แต่ 
กระบวนการแต่งตั้งให้เป็นอาจารย์ประจำหลักสูตรยังไม่ถึงขั้นตอนของสภามหาวิทยาลัย 
โดยอยู่ในขั้นตอนกระบวนการในระดับคณะแล้ว จึงถือได้ว่ามหาวิทยาลัยได้มีการดำเนินการ
ให้มีอาจารย์ประจำหลักสูตรตลอดระยะเวลาที่จัดการศึกษา 

อาจารย์ประจำหลักสตูร
ที่มีคุณวุฒิ ในสาขาท่ี
ตรงหรือสัมพันธ์กับ 
สาขาวิชาที่เปิดสอน 

• การพิจารณาว่าคณุวุฒิตรงหรือสัมพันธ์กับสาขาของหลักสูตรนั้นหรือไม่ให้พิจารณาการ 
แบ่งสาขาวิชาตาม ISCED2013 ของ UNESCO  

• กรณตีำแหน่งทางวิชาการให้พิจารณาจากผลงานทางวิชาการและประสบการณ์การ
ทำงาน วิจัยด้วย 

ภาระงานของอาจารย์ที่
ปรึกษาวิทยานิพนธ์และ
การค้นคว้าอิสระใน
ระดับบณัฑติศึกษา 

• ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดบับัณฑิตศึกษา พ.ศ.
2548 ข้อ 10.1 ระบุไว้ว่า “อาจารย์ประจำ 1 คนให้เป็นที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ของ
นักศึกษา ปริญญาโทและปริญญาเอกได้ไม่เกิน 5 คน หากหลักสูตรใดมีอาจารย์ประจำที่มี
ศักยภาพพร้อมท่ีจะดูแลนักศึกษาได้มากกว่า 5 คน ให้อยู่ในดุลยพินิจของ
สถาบันอุดมศึกษานั้น แต่ ทั้งนี้ต้องไม่เกิน 10 คน” ในทางกฎหมายสภาสถาบันอุดมศึกษา
ถือเป็นผู้มีอำนาจสูงสุดของสถาบนัอุดมศึกษา ดังนั้น หากสถาบันอุดมศึกษาเห็นว่า
อาจารย์มีศักยภาพพร้อมที่จะดูแล นักศึกษาได้มากกว่า 5คน ให้เสนอสภา
สถาบันอุดมศึกษาพิจารณาให้ความเห็นชอบเป็นรายไป แต่ทั้งนี้อาจารย์ประจำ 1 คนจะ
ดูแลนักศึกษาในฐานะที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลักได้ ไมเ่กิน 10 คน และการขยายจำนวน
นักศึกษาในกรณีนี้ใช้ไดเ้ฉพาะกรณีวิทยานิพนธ์เท่าน้ัน ไม่นบัรวมการค้นคว้าอิสระ  

• การนับภาระงานของอาจารย์ทีป่รึกษาวิทยานิพนธ์ให้นับเฉพาะภาระงานท่ีปรึกษา 
วิทยานิพนธ์หลัก โดยมีสดัส่วนอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก 1คน ต่อนักศึกษา 5 คน  

• การนับภาระงานของอาจารย์ทีป่รึกษาการค้นคว้าอิสระ กำหนดสดัส่วนอาจารย์ที่ปรึกษา 
การค้นคว้าอิสระ 1 คน ต่อนักศึกษา 15 คน  

• การนับภาระงานของอาจารย์ให้นับเฉพาะนักศึกษาที่ลงทะเบียนรายวิชาวิทยานิพนธ์และ 
การค้นคว้าอิสระรวมทั้งรักษาสถานภาพเท่านั้น 

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

• คณะกรรมการประกันคุณภาพภายในระดับอุดมศึกษา ในการประชุมครั้งที่ 7/2558 เมื่อ 
วันท่ี 24 สิงหาคม 2558 มีมติเห็นชอบให้งดใช้เกณฑ์ข้อ 12 (การดำเนินงานให้เป็นไปตาม 
ตัวบ่งชี้ผลการดำเนินงานเพื่อการประกันคุณภาพ หลักสูตรและการเรียนการสอนตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ) ของตัวบ่งชี้ที่ 1.1 ในองค์ประกอบที่ 1 
การ กำกับมาตรฐานมาเป็นเงื่อนไขในการตัดสินว่าหลักสูตร “ผ่าน” หรือ “ไม่ผ่าน” การ
กำกับมาตรฐาน  
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ประเด็น คำชี้แจง/คำอธิบายเพ่ิมเติม 
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาต ิ

• การกำหนดตัวบ่งชี้ผลการดำเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ขอให้ยึดตามประกาศ 
คณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื ่อง แนวทางการปฏิบัติตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ  
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2558 ข้อ 3 ระบุว่า “ให้ถือว่าตัวบ่งชี้ผลการ
ดำเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ จำนวน 12 ตัวบ่งชี้ เป็นเพียงแนวทางเท่านั้น โดย 
สถาบันอุดมศึกษาสามารถกำหนดตัวบ่งช้ีผลการดำเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิได้ 
เอง ซึ่งแต่ละหลักสูตรมีอิสระในการกำหนดตัวบ่งชี้ผลการดำเนินงานที่ใช้ในการติดตาม 
ประเมิน และรายงานคุณภาพของหลักสูตรประจำปีที่ระบุไว้ในหมวด 1 – 6 ของแต่ละ 
หลักสูตร ตามบริบทและวัตถุประสงค์ในการผลิตบัณฑิต ทั้งนี้ ต้องได้รับความเห็นชอบ
หรืออนุมัติจากสภาสถาบันอุดมศึกษา ในระหว่างที่สถาบันอุดมศึกษายังไม่สามารถเสนอ
ขอปรับตัวบ่งชี ้ใหม่ได้แล้วเสร็จ ให้ใช้ตัวบ่งชี ้เดิมก่อนได้หรือหากหลักสูตรใดมีความ
ประสงค์กำหนดตัวบ่งชี้แบบเดิมก็สามารถกระทำได้ กรณีหลักสูตรมีการปรับตัวบ่งชี้ใหม่ 
ให้นำเสนอ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษารับทราบในการปรับปรุงหลักสูตรครั้ง
ต่อไป” 

องค์ประกอบท่ี 2 บัณฑิต 
ตัวบ่งชี ้ที ่ 2.1 คุณภาพ
บ ั ณ ฑ ิ ต ต า ม ก ร อ บ
ม า ต ร ฐ า น ค ุ ณ ว ุ ฒิ  
ร ะ ด ั บ อ ุ ด ม ศ ึ ก ษ า
แห่งชาติ 

• ในกรณีหลักสูตรปรับปรุงท่ียังไม่ครบรอบ สถาบันอุดมศึกษาต้องประเมินตัวบ่งช้ี 2.1 ด้วย 
แม้ว่าหลักสูตรนั้นจะยังไม่ครบรอบการปรับปรุงก็ตาม โดยนำผลการดำเนินงานของ 
หลักสูตรในรอบท่ีผ่านมาใช้ประกอบการประเมิน  

• กรณีบัณฑิตที่มีอาชีพอิสระ ไม่ต้องเอามานับในการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต 
• ในกรณีบัณฑิตหลักสูตรนานาชาติเป็นนักศึกษาต่างชาติประมาณ 90% การประเมิน

บัณฑิตอาจไม่ถึงร้อยละ 20 เนื่องจากเดินทางกลับประเทศไปแล้ว สามารถอนุโลมให้ใช้
บัณฑิตที่เป็นนักศึกษาชาวไทยเป็นฐานในการคิด เช่น มีนักศึกษาต่างชาติ 90 คน มี
นักศึกษาไทย 10 คน ให้ประเมินโดยคิดจากนักศึกษาไทยจำนวน 10 คนเป็นฐานท่ี 100% 

ตัวบ่งชี ้ที ่ 2.2 (ปริญญา
โทหร ือปร ิญญาเอก) 
ผลงานของน ักศ ึกษา 
และผู ้สำเร็จการศึกษา
ในระดับปริญญาโทหรือ
ปริญญาเอกที่ได้รับการ
ตีพิมพ์หรือเผยแพร่ 

• การนับการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานของนักศึกษาและผู้สำเร็จการศึกษา นับ ณ วันที่ได้รับ
การตีพิมพ์ผลงานในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติมิได้นับจากวันที่ได้รับการตอบรับ  
(Accepted)  

• กรณีวารสารทางวิชาการที่ไม่อยู่ในฐานข้อมูลตามประกาศ ก.พ.อ./ระเบียบคณะกรรมการ 
การอุดมศึกษา ว่าด้วย หลักเกณฑ์การพิจารณาวาสารทางวิชาการสำหรับการเผยแพร่ 
ผลงานทางวิชาการ พ.ศ. 2556 แต่สภาสถาบันอุดมศึกษาได้พิจารณาและให้ความ
เห็นชอบ แล้วสถาบันอุดมศึกษาต้องแจ้งให้คณะกรรมการการอุดมศึกษารับทราบด้วย   
จึงจะสามารถนับผลงานท่ีตีพิมพ์ในวารสารดังกล่าวได้ ทั้งนี ้ประกาศฉบับดังกล่าวสามารถ
นำมาใช้ได้ถึง วันท่ี 20 ตุลาคม 2559 และใช้ได้เป็นการเฉพาะสถาบันเท่านั้น 

ตัวบ่งชี้ 2.2 ร้อยละของ
บัณฑิตปริญญาตรีที ่ได้
งานทำ 

• กรณีหลักสูตรใหม่ไม่ต้องประเมินตัวบ่งช้ีที่ 2.1 และ 2.2 เนื่องจากไม่มีผู้สำเร็จการศึกษา 
สำหรับหลักสูตรปรับปรุงที ่มีนักศึกษาเรียนอยู ่ต้องประเมินตัวบ่งชี ้ที ่ 2.1 และ 2.2       
ด้วยเนื่องจากมีผู้สำเร็จการศึกษาแล้ว 

องค์ประกอบท่ี 3 นักศึกษา 
ตัวบ่งช้ี 3.1 การรับ
นักศึกษา 

ในการพิจารณาเกี ่ยวกับการรับเข้าและการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา ขอให้ดู  
เจตนารมณ์ของหลักสูตรว่าต้องการนักศึกษาที่มีคุณสมบัติอย่างไร และจัดเตรียมความ  
พร้อมให้กับนักศึกษาที่จะศึกษาในหลักสูตร โดยพิจารณาจาก มคอ.2 ที่ได้ระบุถึงปัญหาของ 
นักศึกษาแรกเข้าและการแก้ปัญหา 

ตัวบ่งช้ี 3.3 ผลที่เกิดกับ
นักศึกษา 

• “การจัดการข้อร้องเรียน” หมายถึง การอธิบายการจัดการข้อร้องเรียนที่มีนัยสำคัญไม่ได้   
   เน้นที่ปริมาณหรือจำนวนข้อร้องเรียน  
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ประเด็น คำชี้แจง/คำอธิบายเพ่ิมเติม 
 • การประเมินความพึงพอใจของนักศึกษา เป็นการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาต่อ 

กระบวนที่ดำเนินการให้กับนักศึกษาตามกิจกรรมในตัวบ่งที่ 3.1 และ 3.2  
• อัตราการคงอยู่ของนักศึกษา คิดจากจำนวนนักศึกษาที่เข้าในแต่ละรุ่นลบด้วยจำนวน 

นักศึกษาที่ออกทุกกรณีนับถึงสิ้นปีการศึกษาที่ประเมิน ยกเว้น การเสียชีวิต การย้าย
สถานที่ทำงานของนักศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา คิดเป็นร้อยละของจำนวนที่รับเข้าใน
แต่ละรุ่นท่ีมีบัณฑิตสำเร็จการศึกษาแล้ว  

• การคิดร้อยละของจำนวนนักศึกษาท่ียังคงอยู่ของแต่ละรุ่น ตัวอยา่งการคำนวนหลักสูตร 
4 ปี 

 

ปีการศึกษา 
จำนวน
รับเข้า 
 

จำนวนสำเร็จการศึกษา 
ตามหลักสูตร  

จำนวนท่ีลาออกและคัด 
ช่ือออกสะสมจนถึงสิ้นปี
การศึกษา 2562  2560 2561 2562 

2557  X    
2558   X   
2559    X  

 

          อัตราการสำเร็จการศึกษา     =     



x100 

 อัตราการคงอยู่                 =    
( - )


 x 100 
 

องค์ประกอบท่ี 4 อาจารย์ 
ตัวบ่งชี้ 4.1 การบริหาร
และพัฒนา อาจารย์  
- การน ับผลงานทาง

วิชาการของอาจารย์
ประจำหลักสูตร 

การบริหารและการพัฒนาอาจารย์ให้หมายถึง อาจารย์ประจำหลักสูตรเท่าน้ัน  
• กรณีผลงานวิจัยที่หน่วยงานหรือองค์กรระดับชาติว่าจ้างให้ดำเนินการให้ดูจากรายช่ือ 

ผู้วิจัยที่ปรากฏในสัญญาว่าจ้าง  
• พิจารณาจากผลงานของอาจารย์ประจำหลักสูตรที่มีรายช่ือ ณ วันสิ้นสุดปีการศึกษานั้นๆ 

โดยไม่ต้องนำระยะเวลาในการประจำหลักสูตรมาพิจารณา  
• กรณีอาจารย์ประจำหลักสูตรปรญิญาโท และปริญญาเอก ที่ใช้อาจารย์ประจำหลักสูตรชุด 

เดียวกัน การนับผลงานวิชาการสามารถนับได้ทั้ง 2 หลักสูตร  
• กรณีผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจำที่อยู่คนละคณะ/สถาบัน ให้พิจารณาดังนี้  

- ในระดับหลักสูตรให้นับเป็นผลงานของอาจารย์ประจำหลักสูตรตามที่ทำหน้าที่
อาจารย์ประจำหลักสูตร  

- ในระดับคณะ ให้นับเป็นผลงานของอาจารย์ประจำสังกัดคณะนั้นระดับสถาบัน ให้
นับเป็นผลงานเดียว แต่ถ้าอยู่คนละสถาบันก็นับตามสถาบันที่สังกัดของทุกคน 
 

ตัวบ่งชี้ 4.3 ผลที่เกิดกับ
อาจารย์ 

• ในการพิจารณาประเด็น ความพึงพอใจของอาจารย์ ให้พิจารณาความพึงพอใจของ
อาจารย์ประจำหลักสูตรทั้ง 5 คนท่ีได้ทำหน้าท่ีประจำหลักสูตร เป็นการประเมินความพึง
พอใจของอาจารย์ประจำหลักสูตรต่อกระบวนการที่ได้ดำเนินการให้กับอาจารย์ตาม
กิจกรรมต่างๆ ใน ตัวบ่งช้ีที่ 4.1  

• อัตราการคงอยู่ของอาจารย์ให้พิจารณาจากรายชื่ออาจารย์ประจำหลักสูตรว่ามีการ 
เปลี่ยนแปลงในแต่ละปี ตั้งแต่หลักสูตรใหม่/ปรับปรุง ท่ีได้รับการอนุมัติ/เห็นชอบจากสภา 
มหาวิทยาลัยให้เปิดดำเนินการ 
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ประเด็น คำชี้แจง/คำอธิบายเพ่ิมเติม 
องค์ประกอบท่ี 5 หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน 
ตัวบ่งช้ี 5.1 สาระ
รายวิชาในหลักสูตร 

การตีความกรณหีลักสูตรมีความทนัสมัยและสอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน 
หรือไม่ควรดูที่เนื้อหาสาระรายวิชาที่เปิดสอนว่าทันสมัย เหมาะสมกบัความเปลี่ยนแปลง 
ของโลกหรือไม ่

ตัวบ่งช้ี 5.2 การวางระบบ
ผู้สอน และกระบวนการ
จัดการเรียนการสอน 

ประเด็นการบูรณาการกับการบริการวิชาการทางสังคมไม่จำเป็นต้องเป็นโครงการเดียวกับที่ 
อยู่ในแผนบริการทางวิชาการของสถาบันอุดมศึกษา แต่ให้ดูเจตนารมณ์ว่าเกิดผลการเรียนรู้ 
บรรลุตามเป้าหมาย 

ตัวบ่งช้ี 5.4 ผลการ
ดำเนินงานหลักสูตรตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาต ิ

• คณะกรรมการการอุดมศึกษาได้มีประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื ่อง แนว
ทางการปฏิบัติตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 
2558 ลงวันที่ 26 พฤศจิกายน 2558 ได้กำหนดแนวทางการปฏิบัติตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ เพิ่มเติมไว้ดังนี ้ 

ข้อ 2 ระบุว่า “กรณีที่สถาบันอุดมศึกษาจะจัดทำรายละเอียดของรายวิชา รายละเอียด
ของประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) รายงานผลการดำเนินงานของรายวิชา รายงานผลการ
ดำเนินการของประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) และรายงานผลการดำเนินงานของ
หลักสูตรในลักษณะอื่น สถาบันอุดมศึกษาสามารถดำเนินการจัดทำระบบเก็บข้อมูล
รายละเอียดตามแนวทางของ มคอ.3 มคอ.4 มคอ.5 มคอ.6 และ มคอ.7  โดยสามารถ
ปรับเปลี่ยนหัวข้อรายละเอียดให้เหมาะสมกับบรบิทเฉพาะของสถาบันอุดมศึกษา นั้นๆ ได้
ทั้งนี้ ให้คำนึงถึงเจตนารมณ์ของการจัดทำ มคอ.3 มคอ.4 มคอ.5 มคอ.6 และ มคอ.7” 

ข้อ 3 ระบุว่า “ให้ถือว่า ตัวบ่งช้ีผลการดำเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ จำนวน 
12 ตัวบ่งช้ี เป็นเพียงแนวทางเท่านั้น โดยสถาบันอุดมศึกษาสามารถกำหนดตัวบ่งช้ีผลการ 
ดำเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิได้เอง ซึ่งแต่ละหลักสูตรมีอิสระในการกำหนดตัว
บ่งชี้ผลการดำเนินงานที่ใช้ในการติดตาม ประเมิน และรายงานคุณภาพของหลักสูตร
ประจำปีที ่ระบุไว้ในหมวด 1 – 6 ของแต่ละหลักสูตร ตามบริบทและวัตถุประสงค์ในการ
ผลิตบัณฑิต ทั ้งนี ้ ต้องได้รับความเห็นชอบหรืออนุมัต ิจากสภาสถาบันอุดมศึกษา            
ในระหว่างที่สถาบันอุดมศึกษายังไม่สามารถเสนอขอปรับตัวบ่งช้ีใหม่ได้แล้วเสร็จ ให้ใช้ตัว
บ่งชี้เดิมก่อน ได้ หรือหากหลักสูตรใดมีความประสงค์กำหนดตัวบ่งชี้แบบเดิมก็สามารถ
กระทำได้ กรณีหลักสูตรมีการปรับตัวบ่งชี้ใหม่ ให้นำเสนอสำานักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษารับทราบ ในการปรับปรุงหลักสูตรครั้งต่อไป”  

• ในประเด็นตัวบ่งช้ีผลการด าเนินงานตาม TQF ข้อ 8 อาจารย์ใหม่ (ถ้ามี) ทุกคนได้รับการ 
ปฐมนิเทศหรือคำแนะนำด้านการจัดการเรียนการสอน คำว่า “อาจารย์ใหม่” ให้หมายถึง 
อาจารย์ประจำหลักสูตรที่เพิ่งย้ายเข้ามาอยู่ในหลักสูตรใหม่ แม้ว่าจะเป็นอาจารย์เก่าที่มา 
จากหลักสูตร / ภาควิชาอื่นก็ถือว่าเป็นอาจารย์ใหม่  

• ในประเด็นตัวบ่งช้ีผลการดำเนินงานตาม TQF ข้อ 11 ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปี 
สุดท้าย / บัณฑิตใหม่ที่มีต่อคุณภาพหลักสูตร เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0 
กรณีหลักสูตรใหม่ที่ยังไม่มีบัณฑิตไม่ต้องประเมินประเด็นนี้แต่หากเป็นหลักสูตรปรับปรุง 
ต้องประเมินประเด็นนี้ด้วย 

องค์ประกอบท่ี 6 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
ตัวบ่งชี 6.1 สิ่งสนับสนุน
การเรียนร 

ให้หลักสูตรระบุสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ที่จำเป็นสำหรับหลักสูตรให้ชัดเจน ไม่ต้องพิจารณา 
สิ่งสนับสนุนท่ัวไป เช่น ห้องเรียน เครื่องฉาย LCD เป็นต้น 
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ประเด็น คำชี้แจง/คำอธิบายเพ่ิมเติม 
การประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะและสถาบนั 
องค์ประกอบท่ี 1 การผลิตบัณฑิต 
ต ั วบ ่ งช ี ้  1.1 ผลการ
บริหารจัดการหลักสูตร
โดยรวม 

• ในการคำนวณค่าคะแนน หากหลักสูตรใช้ระบบอ่ืนท่ีไม่ใช่ของ สกอ. ไม่ต้องนำมาคำนวณ 
ทั้งตัวตั้งตัวหาร  

• ทุกหลักสูตรที่มีการจัดการเรียนการสอน (แม้ว่าจะเป็นหลักสูตรที่ขอปิดดำเนินการแลว้แต่ 
ยังมีนักศึกษาคงค้างอยู่) ให้นำมาคำนวณด้วยทั้งตัวตั้งและตัวหาร โดยใช้เฉพาะตัวบ่งชี้ที่ 
เกี่ยวข้องเท่านั้น 

องค์ประกอบท่ี 2 การวิจัย 
ตวับ่งช้ี 2.1 ระบบและ
กลไกงานวิจัย งาน
สร้างสรรค์ และ
นวัตกรรม 

 ในการประเมินเกณฑ์ข้อ 5-6 ถ้ามีระบบของสถาบันอดุมศึกษาแล้ว คณะก็ไม่ต้องทำอีก แต่ 
ควรเขียนว่าคณะทำอะไรบ้างเพื่อให้เป็นไปตามระบบที่สถาบันอุดมศกึษาดำเนินการ 

ตัวบ่งช้ี 2.2 เงิน
สนับสนุนงานวิจัย และ
งานสร้างสรรค ์

• ในการคิดคะแนนระดับคณะ ให้คิดแยกกลุม่สาขาก่อนแล้วนำมาคำนวณเป็นคะแนนเฉลี่ย  
• กรณีการคิดคะแนนระดับสถาบนั ให้รวมคะแนนของทุกคณะหารด้วยจำนวนคณะ 

องค์ประกอบท่ี 3 การบริการวิชาการ 
ตัวบ่งช้ี 3.1 การบริการ
วิชาการแก่สังคม 

คำว่า “แผนการใช้ประโยชน์” แผนการใช้ประโยชน์อาจจะระบุไว้ในแผนหรือในโครงการก็ 
ได้ แต่ขอให้ดูเจตนารมณ์ว่ามีการต่อยอดการดำเนินงานโดยมีการบรูณาการกับงานอื่นๆ 
และมีการวางแผนหรือมีแนวทางที่จะนำไปใช้ประโยชน ์

องค์ประกอบท่ี 4 การทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม 
ตัวบ่งช้ี 4.1 การทำนุ
บำรุงศิลปะและ
วัฒนธรรม 

• การทำนุบำรุงศลิปะและวัฒนธรรม หมายถึง ศิลปะและวัฒนธรรมของไทยและท้องถิ่น
ไทย  

• การประเมินความสำเร็จตามตัวบ่งช้ีที่วัดความสำเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผน ให้ดูตาม 
เจตนารมณ์ของวัตถุประสงค์ของแผนเพื่อให้เกิดการดำเนินกิจกรรมให้มีความเหมาะสม  

• ช้ินงานท่ีได้รับรางวลัระดับชาตไิม่ได้หมายความว่าเป็น “การสร้างมาตรฐานดา้นศิลปะ 
   และวัฒนธรรมซึ่งเป็นท่ียอมรับในระดับชาติ” 

องค์ประกอบท่ี 5 การบริหารจัดการ 
ตัวบ่งช้ี 5.1 การบริหาร
ของคณะ/สถาบันเพื่อ
การกำกับติดตาม 
ผลลัพธ์ตามพันธกิจ 
กลุ่มสถาบัน และ
เอกลักษณ์ของคณะ/
สถาบัน 

• คำว่า “การกระทำที่ขาดธรรมาภิบาล” อาจตรวจสอบจากข้อมูลเชิงประจักษ์ ที่สะท้อน
จากการฟ้องร้อง ร้องเรียน (ถ้ามี) ที่ได้ข้อสรปุหรือหลักฐานเชิงประจกัษ์แล้วว่าไดม้ีการ
กระทำเช่นนั้นจริง ไม่ใช่เป็นเพียงการรายงานประสิทธิภาพและความโปร่งใสในการ
บริหารงานของสถาบันอุดมศึกษาเท่าน้ัน  

• คำว่า “การบริหารความเสี่ยง” เป็นการระมัดระวังสิ่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคต ให้พิจารณา
จากภาพรวมของความเสี่ยง ไม่ต้องตรวจสอบความเสีย่งทุกประเภท ซึ่งเจตนารมณ์ของ
เกณฑ์ข้อนี้คือ เพื่อประเมินมาตรการที่ไดด้ำเนินการตามแผนการจัดการความเสี่ยงว่ามผีล
อย่างไร ต่อระดับความเสี่ยงท่ีได้ประเมินไว้แต่แรก 
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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  8.4   11.5 

3 
1.1 
1.2 

2.1 
2.2 
2.3 

3.1 
3.2 
3.3 

4.2 
4.3 

5.1 
5.2 
5.3 

6.4    
10.2 
10.3 

11.5 

4 
1.1 
1.2 

2.1 
2.2 

3.1 
3.2 

4.1 
4.2 
4.3 

5.1 6.4  8.5 

9.1 
9.2 
9.3 
9.4 

10.3 11.5 

5 
1.1 
1.2 

2.1 
2.2 
2.3 

3.1 
3.2 

4.1 
4.2 

5.1 
5.2 
5.3 
5.4 
5.5 

6.4  
8.3 
8.4 
8.5 

 10.3 11.5 

6 
1.1 
1.2 
1.3 

2.3 
3.1 
3.2 
3.3 

4.1 
4.2 
4.3 

5.1 
5.2 
5.3 
5.4 

6.1 
6.2 
6.3 
6.4 
6.5 
6.6 
6.7 

 
8.3 
8.4 

9.1 
9.2 
9.3 
9.4 

10.1 
10.3 
10.4 
10.6 

11.4 
11.5 

7       

7.1 
7.2 
7.3 
7.4 
7.5 

8.5 

9.1 
9.2 
9.3 
9.4 
9.5 

10.1 
10.5 
10.6 

11.5 

8  2.3  
4.1 
4.2 
4.3 

5.2 
5.3 
5.4 
5.5 

6.4 
7.3 
7.5 

8.1 
8.2 
8.3 
8.4 
8.5 

9.1 
9.2 
9.3 
9.4 
9.5 

10.1 
 

10.3 
10.4 
10.5 
10.6 

11.4 
11.6 

9    
4.2 
4.3 

 6.7 

7.1 
7.2 
7.3 
7.4 
7.5 

8.5 

9.1 
9.2 
9.3 
9.4 
9.5 

10.5 
10.6 

11.4 
11.5 

10 1.3  
3.1 
3.2 
3.3 

4.1 
4.2 
4.3 

5.1 
5.2 
5.3 
5.4 
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ภาคผนวก จ 
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ภาคผนวก ฉ 
ประกาศ ก.พ.อ. 
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ภาคผนวก ช 

มาตรฐานการศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2562 
 
มาตรฐานที ่1 ด้านผลลัพธ์ผู้เรียน  ประกอบไปด้วยเกณฑ์มาตรฐาน 3 ข้อ รายละเอียดดังนี้ 
 1.1 บัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาจากหลักสูตรเป็นผู้สะท้อนคุณภาพของหลักสูตร  และยึดมั่นใน
จรรยาบรรณวิชาชีพ ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ มีทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิต และสามารถประยุกต์ใช้ความรู้ใน 
การสร้างสัมมาอาชีพ 
 1.2 ผู้เรียนเป็นผู้ร่วมสร้างสรรค์นวัตกรรม มีทักษะในศตวรรษที่ 21 มีคุณลักษณะความเป็น
ผู้ประกอบการ และมีความสามารถในการบูรณาการศาสตร์ต่างๆ เพ่ือพัฒนาหรือแก้ไขปัญหาสังคม  
 1.3 ผู้เรียนเป็นพลเมืองที่เข้มแข็ง มีความกล้าหาญทางจริยธรรม ยึดมั่นในความถูกต้อง รู้คุณค่า
และรักษ์ความเป็นไทย มีจิตอาสา มีทัศนคติที่ดีต่อบ้านเมือง และมีความจงรักภักดีต่อสถาบันหลักของชาติ 
 
มาตรฐานที ่2 ด้านการวิจัยและนวัตกรรม  รายละเอียดดังนี้ 
 สถาบันมีผลงานวิจัย/นวัตกรรม ที ่สร้างองค์ความรู ้ใหม่หรือประยุกต์ใช้องค์ความรู ้ใหม่เพ่ือ
สร้างสรรค์นวัตกรรมหรือทรัพย์สินทางปัญญา  ซึ่งเชื่อมโยงกับสภาพเศรษฐกิจ สังคม ศิลปวัฒนธรรมหรือ
สิ่งแวดล้อม โดยการมีส่วนร่วมของชุมชนหรือเครือข่ายภายในประเทศหรือต่างประเทศในการพัฒนางานวิจัย/
นวัตกรรม ตามศักยภาพและอัตลักษณ์ของสถาบัน มีการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัย/นวัตกรรม  ในระดับชาติ
และนานาชาติ มีผลงานวิจัย/นวัตกรรมที่นำไปใช้ในการพัฒนาผู้เรียน ชุมชนนำผลงานวิจัย/นวัตกรรม ไปใช้
ประโยชน์พัฒนาตนเองได้ 
 
มาตรฐานที ่3 ด้านการบริการวิชาการ  รายละเอียดดังนี้ 
 สถาบันให้บริการวิชาการที่เหมาะสม  สอดคล้องกับบริบท  ปัญหาและความต้องการของท้องถิ่น 
ชุมชน และสังคมตามระดับความเชี่ยวชาญและอัตลักษณ์ของสถาบัน สร้างเครือข่ายความร่วมมือทั้งภายใน
และภายนอกในการทำงาน รวมทั้งบูรณาการกับพันธกิจอื่นๆ ด้วยความโปร่งใส ชัดเจน และตรวจสอบได้ 
เพื ่อให้ชุมชนนำไปใช้ประโยชน์ได้อย่างเป็นรูปธรรม เป็นผลกระทบเชิงบวก สร้างคุณค่า สามารถนำไป
ประยุกต์ใช้เพื่อพัฒนาผู้เรียน ครอบครัว ท้องถิ่น ชุมชน สังคม และประเทศชาติได้อย่างเข้มแข็งยั่งยืน 
 
มาตรฐานที ่4 ด้านศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทย รายละเอียดดังนี้ 
               สถาบันมีการดำเนินงานด้านศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทย โดยมีการบูรณาการกับการเรียน
การสอน การวิจัย และการบริการวิชาการ ซึ ่งนำไปสู ่การสืบสานการสร้างองค์ความรู ้ ความเข้าใจใน
ศิลปวัฒนธรรม ทั้งของไทยและต่างประเทศ ตามศักยภาพและอัตลักษณ์ของสถาบัน ผลลัพธ์ของการจัดการ
ด้านศิลปวัฒนธรรมทำให้เกิดความภาคภูมิใจในความเป็นไทยหรือสร้างโอกาสและมูลค่าเพิ่มให้กับผู้เรียน 
ครอบครัว ท้องถิ่น ชุมชน สังคม และประเทศชาติ 
 
มาตรฐานที ่5 ด้านการบริหารจัดการ ประกอบไปด้วยเกณฑ์มาตรฐาน 3 ข้อ รายละเอียดดังนี้ 
 5.1 สถาบันมีหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ที่เน้นการพัฒนาผู้เรียน แบบบูรณาการเพื่อให้มี
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ ตอบสนองยุทธศาสตร์ชาติ ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏ และความต้องการที่
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หลากหลายของประเทศ ทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม โดยการมีส่วนร่วมของชุมชนสังคม สถาน
ประกอบการ ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน 
 5.2 สถาบันมีการบริหารงานตามพันธกิจและวิสัยทัศน์ของสถาบัน ตลอดจนการบริหารจัดการ
บุคลากรและทรัพยากรการเรียนรู้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล คำนึงถึงความหลากหลายและความเป็นอิสระ
ทางวิชาการ มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ยืดหยุ่นคล่องตัวโปร่งใสและตรวจสอบได้ 
 5.3 สถาบันมีระบบประกันคุณภาพ มีการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินและพัฒนาการจัดการศึกษา
ระดับหลักสูตร คณะ และสถาบันที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมีการกำกับให้การจัดการศึกษาและการ
ดำเนินงานตามพันธกิจเป็นไปตามกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง  สอดคล้องตาม
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษากรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ  และมาตรฐานอื่นๆ 
ที่หน่วยงานต้นสังกัด หรือกระทรวงศึกษาธิการกำหนด 
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ภาคผนวก ซ 
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ที่ปรึกษา 
  รองศาสตราจารย์ ดร.สุมาลี ไขยศุภรากุล  อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 
 
ประธานกรรมการ 
  1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เฉลิมเกียรติ ดุลสัมพันธ์   มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 
 
กรรมการ 
  2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ขวญัดาว แจ่มแจ้ง   มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร 
  3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บญุล้อม ด้วงวิเศษ   มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร 
  4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศศิธร วชิรปัญญาพงศ์   มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 
  5. นายสมโชค ฤทธิ์จํารูญ      มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี 
  6. รองศาสตราจารย์ ดร.สุวัฒน์ ฉิมะสังคนันท์   มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 
  7. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุธีรา เข็มทอง    มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 
  8. ผู้ช่วยศาสตราจารย์อนุสรณ์ จิตมนัส    มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช 
  9. นางสาวณัฐณิชา คงพันธ์    มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช 
  10. ดร.ประจักร์ รอดอาวุธ     มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 
  11. นายจิณณวัฒน์ สุวรรณ์     มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 
  12. นางสาวขนิษฐา พึ่งประจวบ     มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
  13. ผู้ช่วยศาสตราจารย์บุญไท เจริญผล    มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
  14. ดร.สุขรักษ์ แซ่เจีย      มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
  15. นางสาวเบญจลักษณ์ ชิดชาญชัย    มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
  16. นางเดือนเพ็ญ สนแย้ม     มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
  17. นางสาวนิภา ชื่นทองมอญ     มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 
  18. ผู้ช่วยศาสตราจารย์อัจฉรา กลิ่นจันทร์    มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ 
  19. นางสาวสุจิตรา จุ้ยวอน     มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ 
  20. นางสินีนาฏ ปิยสวัสดิ์ธาดา     มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต 
  21. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรปภา อารีราษฎร์   มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 
  22. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พูนศักดิ์ ศิริโสม   มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 
  23. อาจารย์ ดร.ศิริชัย นามบุรี     มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 
  24. อาจารย์สุวิมล อิสระธนาชัยกุล    มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 
  25. อาจารย์อารยะรัตน์ ชารีแสน     มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด 
  26. อาจารย์วัชราภรณ์ สิงห์สําราญ    มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ 
 27. นางสาวศิริขวัญ  ยิ่งเจริญ    มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ 
 28. นายโยธิน  ทรัพย์เจริญ    มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี 
 29. นายวิทวัส วรรณประภา    มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  



190   คู่มือการประกันคณุภาพการศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ พ.ศ. 2563   

  30. นายสถาพร บริบูรณ์วัฒน์     มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 
  31. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กาญจนา วงษ์สวัสดิ์   มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 
  32. อาจารย์ ดร.ชำนาญ พูลสวัสดิ์     มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 
  33. นางสาวอุบลทิพย์ ทองชั่ง     มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 
  34. นางสาวพัชราภัย ภูกระทาน     มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 
  35. นางสาวสุภาวดี ใกล้ถิ่น     มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธ์านี 
  36. ผู้ช่วยศาสตราจารย์อภิชากร ดวงแขเพ็ญศิริกุล   มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ 
  37. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชชัวาล แอร่มหล้า   มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง 
  38. นายสุธี อยู่ยิ้ม     มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 

39. อาจารย์ ดร.ชนกานต์ สุวรรณทรัพย์    มหาวิทยาลัยราชภัฏจนัทรเกษม 
 

เลขานุการ 
40. อาจารย์ ดร.นุชนาถ มีสมพืชน์    มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม  
41. นายนัตพงษ์ อนงค์เวช     มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 
42. นางสาวณิฐินันท์ ทองอินทร์     มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 
43. นางสาวอัจฉรา หัมพานนท์     มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 
44. นางสาวชุลีกร หงษ์สิบแปด     มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 
45. นางสาวณัชชนุตม์ ท่าสาคร     มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 
46. นางสาวรุ่งรัตน์ ดวงสร้อยทอง     มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 
47. นายชนก ฤกษ์ดี     มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 
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คณะผู้จัดทำ 
 
คณะที่ปรึกษา 
 อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์    
 รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร 
 รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา      
 รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ     
 รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ  
 รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา    
 ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายภูมิทัศน์ 
 ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา   
 ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายทรัพย์สินและจัดหารายได้            
 คณบดีคณะครุศาสตร์  
 คณบดีคณะวิทยาการจัดการ    
 คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตรและคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  
 คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   
 คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์   
 
ฝ่ายวิเคราะห์ จัดพิมพ์  และตรวจสอบข้อมูล 
 รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ 
 ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา 
 นางสาวสุจิตรา  จุ้ยวอน    
 
ฝ่ายออกแบบปก 
 นางสาวอารีรัตน์  ใจหนัก  
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