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ภาคผนวก 
 
แนวทางในการประเมินตัวบ่งช้ีที่ 3.1 
การรับนักศึกษา 
1 การก าหนดเป้าหมายจ านวนรับนักศึกษาค านึงความต้องการของตลาดแรงงาน  และสภาพความพร้อม

ของอาจารย์ประจ าที่มีอยู่ (ควบคุมอัตราส่วนอาจารย์ต่อนักศึกษาให้เป็นไปตามเกณฑ์) 
2 เกณฑ์การรับนักศึกษาที่ประกาศรับสะท้อนคุณภาพของนักศึกษาที่เหมาะสมกับหลักสูตรที่เปิดสอน

และสอดคล้องกับระดับของหลักสูตร ประเภทหลักสูตร ปรัชญาวิสัยทัศน์ของสถาบันและหลักสูตร
ผลลัพธ์ การเรียนรู้ที่ก าหนดในหลักสูตร (เช่น GPA ความรู้พื้นฐานในสาขา ภาษาต่างประเทศ
คุณสมบัติเฉพาะอ่ืน ฯลฯ) 

3 เกณฑ์ที่ใช้ในการคัดเลือกนักศึกษา  กระบวนการรับนักศึกษา และเครื่องมือหรือข้อมูลที่ใช้ในการ
คัดเลือกมีความเหมาะสม เชื่อถือได้  โปร่งใส เปิดเผย และเป็นธรรมกับนักศึกษาที่สมัครเข้าเรียน 

4 นักศึกษาท่ีรับเข้าเรียนในหลักสูตรมีคุณสมบัติและศักยภาพในการเรียนจนส าเร็จการศึกษาตาม
ระยะเวลาที่หลักสูตร  มีคุณสมบัติข้ันต้นทั้งความรู้พ้ืนฐานหรือประสบการณ์ที่จ าเป็นต่อการเรียนใน
หลักสูตร ใฝ่รู้ ใฝ่เรียนมีความพร้อมด้านสุขภาพและจิต มีเวลาเรียนเพียงพอ 

5 ในกรณีที่นักศึกษามีคุณสมบัติไม่ครบถ้วนตามเกณฑ์ที่ก าหนดในประกาศรับ และมีการรับเข้าศึกษา
แบบมีเงื่อนไข นักศึกษาจ าเป็นต้องได้รับการเตรียมความพร้อมทางการเรียนหรือได้รับการพัฒนาจนมี
คุณสมบัติครบผ่านเกณฑ์ข้ันต่ า เพื่อให้สามารถเรียนในหลักสูตรได้จนส าเร็จการศึกษา 

6 การก าหนดคุณสมบัติในการรับเข้าของผู้สมัครในหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาต้องสูงกว่าคุณสมบัติของ
การรับเข้าศึกษาในหลักสูตรระดับปริญญาตรี โดยเฉพาะความสามารถด้านภาษาต่างประเทศ และ
คุณสมบัติพ้ืนฐานที่น าไปสู่การพัฒนาศักยภาพการวิจัย 

7 กระบวนการคัดเลือกมีความเข้มงวดเพื่อให้ได้นักศึกษาที่มีศักยภาพในการเรียนรู้ด้วยตนเอง (พิจารณา
จากอัตราส่วนนักศึกษาที่รับเข้าต่อผู้สมัคร) 

 
 
แนวทางในการประเมินตัวบ่งช้ีที่ 3.2 
การควบคุมดูแลการให้ค าปรึกษาวิชาการและแนะแนวแก่นักศึกษา 
1 การจัดระบบการดูแลนักศึกษาของอาจารย์ที่ปรึกษา มีการควบคุมก ากับให้จ านวนนักศึกษาต่ออาจารย์

ที่ปรึกษาเป็นไปตามเกณฑ์ที่ก าหนด 
2 อาจารย์ที่ปรึกษาวิชาการมีเวลาให้การดูแลนักศึกษา (ประเมินผลจากนักศึกษา) 
3 การแนะน าการลงทะเบียนเรียนโดยค านึงถึงความต้องการ/ความสนใจ/และศักยภาพของนักศึกษา 
4 การจัดเก็บข้อมูลเพื่อการรู้จักนักศึกษา การแลกเปลี่ยนข้อมูลนักศึกษาในกลุ่มผู้สอนเพ่ือการพัฒนา

นักศึกษา (ผลการเรียน ลักษณะนักศึกษา 
จุดแข็งจุดอ่อน) 

5 อาจารย์ที่ปรึกษาให้ความช่วยเหลือนักศึกษาที่มีปัญหาทางการเรียนหรือต้องการความช่วยเหลือด้าน
อ่ืนๆ 

6 การจัดการความเสี่ยงด้านนักศึกษา (มีข้อมูลนักศึกษาท่ีมีผลการเรียนต่ า มีความเสี่ยงที่จะออกกลางคัน 
หรือส าเร็จการศึกษาช้า ฯลฯ) 
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การควบคุมดูแลการให้ค าปรึกษาวิชาการและแนะแนวแก่นักศึกษา 
7 ช่องทางการติดต่อสื่อสารระหว่างผู้เรียนและอาจารย์ที่ปรึกษา 
8 บัณฑิตศึกษา การก าหนดเวลาให้ค าปรึกษาการเรียนในวิชาของอาจารย์ผู้สอนและการให้ค าปรึกษาการ

ท าวิทยานิพนธ์ที่เพียงพอ  
กิจกรรมการพัฒนาศักยภาพของนักศึกษาและการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 
9 สถาบันจัดงบประมาณ ทรัพยากรที่เสริมการจัดบริการแก่นักศึกษาเพียงพอ และครอบคลุมทุกประเภท

กิจกรรม 
10 บุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการจัดกิจกรรมนักศึกษาต้องมีความรู้ความสามารถในการจัดกิจกรรมที่สนอง

ความต้องการของนักศึกษา 
11 การจัดกิจกรรมนักศึกษาต้องส่งผลต่อการพัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของหลักสูตร 
12 การจัดกิจกรรมการพัฒนานักศึกษาครอบคลุมกิจกรรมการเสริมสร้างความยึดมั่นผูกพันกับความเป็น

พลเมือง (Civic Engagement)  กิจกรรมสันทนาการ ศิลปะและวัฒนธรรม ฯลฯ 
13 การจัดกิจกรรมการพัฒนานักศึกษาต้องช่วยเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 เช่น ICT 

Literacy, Scientific Literacy, Media Literacy, Health Literacy, Life skill, Career Skills  
14 การเปิดโอกาสให้นักศึกษามีอิสระในการจัดกิจกรรมนักศึกษาโดยการสนับสนุนของสถาบัน 
15 การสนับสนุนทุนการศึกษา ช่วยเหลือนักศึกษาท่ีมีโอกาสทางการศึกษาจ ากัด 
16 หากมีการรับนักศึกษาที่มีวัตถุประสงค์พิเศษ เช่น นักกีฬา ต้องมีกลไกการดูแลนักศึกษาได้รับการ

พัฒนาให้ได้สาระความรู้ ทักษะ ที่สอดคล้องกับเป้าหมายการเรียนรู้ที่เป็นมาตรฐานเดียวกัน 
17 การสร้างเครือข่ายระหว่างสถาบันภายในประเทศและต่างประเทศ  มี Visiting Professors ที่มาช่วย

สอนหรือให้ประสบการณ์แก่นักศึกษา และการส่งนักศึกษาไปแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในต่างประเทศ 
 
แนวทางในการประเมินตัวบ่งช้ีที่ 3.3 
1 อัตราการคงอยู่ของนักศึกษาในหลักสูตร 
2 อัตราการส าเร็จการศึกษาตามระยะเวลาของหลักสูตร 
3 ความพึงพอใจของนักศึกษาต่อหลักสูตรและการร้องเรียนของนักศึกษา   
4 บัณฑิตศึกษา นักศึกษามีความรู้ ทักษะการแสวงหาความรู้ การสร้างความรู้ด้วยตนเอง มีศักยภาพการ

วิจัยที่แสดงออกถึงการผลิตและเผยแพร่ความรู้จากกระบวนการวิจัยของตนเอง 
 
แนวทางในการประเมินตัวบ่งช้ีที่ 4.1 
ระบบการรับอาจารย์ 
1 การวางแผนระยะยาวด้านอัตราก าลังอาจารย์ให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร  
2 การมีระบบการรับอาจารย์ใหม่ที่มีความรู้ความสามารถและความเชี่ยวชาญ รวมทั้งมีการพัฒนา

อาจารย์ที่มีอยู่เดิมอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้หลักสูตรมีความเข้มแข็ง อาจารย์ในหลักสูตรสามารถส่งเสริม
การท างานตามความช านาญของแต่ละคนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

3 อาจารย์ประจ าหลักสูตรต้องมีวุฒิการศึกษา ต าแหน่งทางวิชาการ และประสบการณ์ ในจ านวนที่ไม่ต่ า
กว่าตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรที่ก าหนดโดย สกอ. 
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ระบบการบริหารอาจารย์ 
4 สถาบันต้องมีการจัดสรร หรือจัดหางบประมาณในการพัฒนาอาจารย์ให้มีคุณวุฒิ ต าแหน่งทางวิชาการ 

ตามเป้าหมายที่ก าหนด 
5 ผู้บริหารสถาบันหรือหน่วยงานที่ดูแลการบริหารจัดการหลักสูตรต้องมีการวางแผนระยะยาวด้าน

อัตราก าลังด้านอาจารย์ให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานการอุดมศึกษา ต้องมีแผนการบริหารอาจารย์
ประจ าหลักสูตร  โดยการมีส่วนร่วมของทีมบริหารระดับคณะ (คณะกรรมการประจ าคณะ) 

6 สถาบันมีระบบและกลไกบริหารก าลังคนที่มีประสิทธิภาพ สามารถรักษาอาจารย์ที่มีศักยภาพให้คงอยู่
กับสถาบัน  ลดอัตราการลาออก  หรือการย้ายงาน แผนบริหารหลักสูตรควรประกอบด้วย  แผน
อัตราก าลัง  แผนการสรรหาและรับอาจารย์ใหม่ แผนธ ารงรักษา แผนการหาต าแหน่งทดแทนกรณีลา
ไปศึกษาต่อ/เกษียณอายุ  อ่ืน ๆ ตามบริบท 

7 ในกรณีที่ปริมาณและคุณภาพอาจารย์ยังไม่เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรก าหนด  สถาบันต้องมี
วิธีการบริหารจัดการเพ่ือทรัพยากรบุคคลเพ่ือทดแทนข้อจ ากัดอย่างเป็นระบบ  

8 มีแผนบริหารความเสี่ยงด้านการบริหาร กรณีมีอาจารย์ส่วนเกิน  กรณีมีอาจารย์ขาดแคลน  กรณีมี
อาจารย์สมดุลกับภาระงาน เพ่ือให้มีอาจารย์คงอยู่ และมีแผนบริหารความเสี่ยง ด้านจรรยาบรรณท่ี
เกี่ยวข้องกับการจัดการเรียนการสอนและการประเมินผลนักศึกษา 

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

เพ่ือส่งผลต่อคุณภาพของบัณฑิต 
17 การควบคุม ก ากับ ส่งเสริมให้อาจารย์พัฒนาตนเองในการสร้างผลงานทางวิชาการอย่างต่อเนื่อง 
18 การเสริมสร้างบรรยากาศทางวิชาการระหว่างอาจารย์ทั้งในและระหว่างหลักสูตร 
19 การส่งเสริมการท าวิจัยเพื่อพัฒนานักศึกษาของอาจารย์ (ประเมินจากจ านวนอาจารย์ที่มีการท าวิจัย

เพ่ือพัฒนาการเรียนการสอน) 
20 การประเมินการสอนของอาจารย์ และน าผลมาใช้ในการส่งเสริมพัฒนาความสามารถด้านการสอนของ

อาจารย์ 
21 อาจารย์อาวุโส หรืออาจารย์ที่มีเทคนิคการสอนดีเด่น มีการถ่ายทอดประสบการณ์สู่อาจารย์ในสาขา/

หลักสูตร 
22 บัณฑิตศึกษา  ให้ความส าคัญกับการจัดหาอาจารย์หรือพัฒนาอาจารย์ให้มีคุณสมบัติที่สูงกว่าก าลังคน

ในหลักสูตรปริญญาตรี โดยเฉพาะคุณสมบัติของอาจารย์ที่ต้องเน้นทักษะความสามารถด้านการวิจัย
นอกเหนือจากความรู้ความสามารถด้านการสอน  
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แนวทางในการประเมินตัวบ่งช้ีที่ 4.3 
ผลที่เกิดกับอาจารย์ 
1 อัตราการคงอยู่ของอาจารย์ประจ าหลักสูตร  
2 ความพึงพอใจของอาจารย์ประจ าหลักสูตรต่อการบริหารจัดการหลักสูตร 
3 จ านวนอาจารย์เพียงพอในการจัดการเรียนการสอนตามมาตรฐานหลักสูตร  

 
 
แนวทางในการประเมินตัวบ่งช้ีที่ 5.1 
สาระของรายวิชาในหลักสูตร 
1 หลักสูตรมีการก าหนดสาระวิชาทางทฤษฎี และการปฏิบัติที่ช่วยสร้างโอกาสในการพัฒนาความรู้ 

ทักษะผ่านการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพ 
2 เนื้อหาของหลักสูตรในแต่ละรายวิชามีการปรับปรุงให้ทันสมัยตลอดเวลา  มีการเปิดวิชาใหม่ให้

นักศึกษาได้เรียน 
3 หลักสูตรแสดงผลลัพธ์การเรียนรู้ที่ชัดเจน ทันสมัย สอดคล้องกับความก้าวหน้าทางวิชาการและความ

ต้องการของผู้ใช้บัณฑิต 
4 ค าอธิบายรายวิชามีเนื้อหาที่เหมาะสมกับชื่อวิชา จ านวนหน่วยกิต และมีเนื้อหาที่ครบคลุมกว้างขวาง

ครบถ้วนในสิ่งที่ควรเรียน  มีความลึกในวิชาเอกหรือที่เป็นจุดเน้น มีความต่อเนื่องเชื่อมโยง สัมพันธ์กัน
ระหว่างวิชา และมีการสังเคราะห์การเรียนรู้  

5 เนื้อหาที่ก าหนดในรายวิชาไม่มีความซ้ าซ้อน กลุ่มรายวิชามีความต่อเนื่องสัมพันธ์กัน เหมาะสมกับ
ระดับการศึกษาของหลักสูตร 

6 ผลลัพธ์การเรียนรู้ของผู้เรียนตรงกับผลลัพธ์การเรียนรู้ที่ก าหนดในรายวิชาและหลักสูตร  
7 การจัดการเรียนการสอนครอบคลุมสาระเนื้อหาที่ก าหนดในค าอธิบายรายวิชาครบถ้วน 
8 การเปิดรายวิชามีล าดับก่อนหลังที่เหมาะสม เอื้อให้นักศึกษามีพ้ืนฐานความรู้ในการเรียนวิชาต่อยอด 
9 การเปิดรายวิชาเป็นไปตามข้อก าหนดของหลักสูตรเพื่อให้นักศึกษาส าเร็จได้ทันตามเวลาที่ก าหนดใน

หลักสูตร   
10 การเปิดรายวิชาเลือกสนองความต้องการของนักศึกษา ทันสมัย และเป็นที่ต้องการของตลาดแรงงาน 
11 การจัดรายวิชาในหลักสูตรแก่นักศึกษาท่ีเรียนในสถาบันหรือนอกสถาบัน การศึกษาปกติ หรือ

การศึกษาทางไกล มีการควบคุมให้นักศึกษาได้เนื้อหาสาระ เป้าหมายการเรียนรู้ วิธีการจัดการเรียน
การสอน การประเมินที่เป็นมาตรฐานเดียวกัน  

ปริญญาตรี (ประเด็นเพิ่มเติม) 
12 การจัดรายวิชาเน้นเนื้อหาความรู้และทฤษฎี การปฏิบัติในเนื้อหาสาระของสาขาวิชาที่เป็นจุดเน้น วิชา

การศึกษาท่ัวไปที่สร้างความเป็นมนุษย์ที่เตรียมนักศึกษาออกสู่โลกแห่งการด ารงชีวิต 
13 หากมีการโอนหน่วยกิต ต้องให้ความส าคัญกับการเทียบวิชารับโอนที่ต้องมีการเรียนในเนื้อหาสาระท่ี

ก าหนดในรายวิชาของหลักสูตรอย่างครอบคลุม ครบถ้วน  
บัณฑิตศึกษา (ประเด็นเพิ่มเติม) 
14 เนื้อหาสาระของรายวิชาเน้นความรู้ ทฤษฎีในสาขาที่เก่ียวข้องที่มีความที่ซับซ้อน มีจุดเน้น  
15 การควบคุมก ากับหัวข้อวิทยานิพนธ์/สาระนิพนธ์ที่อนุมัติเป็นประเด็นวิจัยร่วมสมัย/สนองความต้องการ

ของสังคม 
16 หัวข้อวิทยานิพนธ์เป็นประเด็นวิจัยที่เหมาะสมกับปรัชญา วิสัยทัศน์ของหลักสูตร และสอดคล้องกับ

ระดับของหลักสูตร 
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บัณฑิตศึกษา (ประเด็นเพิ่มเติม) 
17 หัวข้อวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาเอก มีความซับซ้อนและลึกซ้ึงและให้องค์ความรู้ใหม่มากกว่าระดับ

ปริญญาโท  
 
แนวทางในการประเมินตัวบ่งช้ีที่ 5.2 
การวางระบบผู้สอน 
1 ผู้สอนมีคุณสมบัติเหมาะสมกับรายวิชาที่สอน มีความรู้และความช านาญในเนื้อหาวิชาที่สอน(ค านึงถึง

สาขาวิชา ประสบการณ์ท างาน ผลงานวิชาการของผู้สอน) 
2 หลักสูตรก าหนดผู้สอนให้นักศึกษาได้เรียนจากผู้สอนที่มีความช านาญหลากหลาย เพ่ือให้มีโอกาสได้รับ

การพัฒนามุมมองหรือความคิดจากผู้สอนหลากหลายความรู้และประสบการณ์ (ในแต่ละหลักสูตร 
นักศึกษาควรได้เรียนกับอาจารย์ผู้สอนคนเดิมไม่เกิน 3 วิชา) 

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

4 การก ากับให้อาจารย์ทุกคนต้องมีการท าประมวลการสอนรายวิชา (มคอ.3 และ มคอ.4) ทุกรายวิชา
แจกนักศึกษา และมีการก ากับให้ด าเนินการสอนตามประมวลการสอนรายวิชา  

5 นักศึกษาท่ีเรียนในและนอกสถาบัน หรือระบบปกติ/ระบบทางไกล ต้องได้รับการสอนจากอาจารย์ที่มี
คุณสมบัติที่คุณภาพมาตรฐานเดียวกัน มีโอกาสที่จะมีปฏิสัมพันธ์กับอาจารย์ผู้สอน/อาจารย์ที่ปรึกษา
เท่าเทียมกัน 

6 หากมีการก าหนดให้มี TA, RA ช่วยสอน ต้องได้รับการฝึกอบรม การให้ค าแนะน า และการปรับปรุง
พัฒนาให้มีความสามารถในการปฏิบัติงานช่วยเหลือนักศึกษาอย่างเหมาะสม 

บัณฑิตศึกษา (ประเด็นเพิ่มเติม) 
7 หลักสูตรต้องมีอาจารย์เต็มเวลาในปริมาณท่ีเพียงพอ มีคุณสมบัติด้านความรู้ ประสบการณ์ เวลาในการ

ให้ค าปรึกษาและการพัฒนานักศึกษา 
8 การแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์/สาระนิพนธ์ ค านึงถึงคุณสมบัติของอาจารย์ที่ปรึกษาที่

เหมาะสมกับหัวข้อวิทยานิพนธ์ที่อนุมัติ โดยเฉพาะความรู้และความเชี่ยวชาญในหัวข้อวิจัยที่จะควบคุม
การท าวิทยานิพนธ์ของนักศึกษา และเหมาะสมกับลักษณะของนักศึกษา 

9 มีการควบคุมก ากับจ านวนนักศึกษาต่ออาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ สกอ. 
ก าหนด 

10 มีการก ากับให้อาจารย์พิเศษที่มาท าหน้าที่อาจารย์ที่ปรึกษามีการผลิตผลงานวิชาการอย่างต่อเนื่อง 
กระบวนการเรียนการสอน 
11 การควบคุมการจัดการเรียนการสอนในวิชาที่มีหลายกลุ่มเรียนให้ได้มาตรฐานเดียวกัน 
12 การส่งเสริมให้อาจารย์ใช้วิธีการสอนใหม่ ๆ ที่พัฒนาทักษะการเรียนรู้ของนักศึกษา  
13 การจัดการเรียนการสอนที่หลากหลาย เน้นทฤษฎีและการปฏิบัติ  การเรียนรู้จากผู้ทรงคุณวุฒิ

ภายนอก/ผู้ประกอบการ  การศึกษาดูงาน ฯลฯ 
14 การจัดกิจกรรมการเตรียมความพร้อมทางการเรียนแก่นักศึกษา  (เช่น ความรู้พื้นฐานที่จ าเป็นต้องมี

ก่อนเข้าโปรแกรม ภาษาอังกฤษ ฯลฯ) 
15 การจัดกิจกรรมการพัฒนาและเพ่ิมศักยภาพนักศึกษาระหว่างเรียนเพื่อเพ่ิมประสบการณ์การเรียนรู้/

การท างาน/การประกอบอาชีพ  
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กระบวนการเรียนการสอน 
16 การส่งเสริมความสามารถพิเศษ  คุณลักษณะที่เอ้ือต่อการท างาน (ความรับผิดชอบ ทักษะการสื่อสาร

การพูด ฟัง อ่าน เขียน   ทักษะ ICT  ทักษะการแก้ปัญหา ฯลฯ) ด้วยวิธีการหลายช่องทาง เช่น      
การส่งเสริมการเรียนรู้ด้วยเทคโนโลยีสื่อสาร (เครือข่ายทางสังคม Online Learning) 

17 การเตรียมความพร้อมด้านการท างาน/การประกอบอาชีพ (กลไกการช่วยเหลือด้านการหางานท า/การ
เผยแพร่ผลงาน) 

18 การสอนแบบเน้นการปฏิบัติ การเรียนรู้จากผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก/ผู้ประกอบการ  การศึกษาดูงาน 
19 มีการควบคุมมาตรฐานของแหล่งฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 
20 การใช้สื่อเทคโนโลยีเพ่ือส่งเสริมความรู้และทักษะการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพเช่น Online Learning    
21 การส่งเสริมการท าวิจัยเพื่อพัฒนานักศึกษาของอาจารย์ (ประเมินจากจ านวนอาจารย์ที่มีการท าวิจัย

เพ่ือพัฒนาการเรียนการสอน) 
22 มีการประเมินการสอนของอาจารย์ และน าผลมาใช้ในการส่งเสริมพัฒนาความสามารถด้านการสอน

ของอาจารย์ 
23 อาจารย์อาวุโส หรืออาจารย์ที่มีเทคนิคการสอนดีเด่น มีการถ่ายทอดประสบการณ์สู่อาจารย์ในสาขา/

หลักสูตร 
24 การควบคุมก ากับกระบวนการจัดการเรียนการสอนและการประเมินนักศึกษา 
ปริญญาตรี (ประเด็นเพิ่มเติม) 
25 การน ากระบวนการบริการทางวิชาการเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการเรียนการสอนและส่งผลต่อการ

เรียนรู้ของนักศึกษา 
26 การน ากระบวนการวิจัยมาใช้ในการเรียนการสอนและส่งผลต่อการเรียนรู้ของนักศึกษา  
 การสอดแทรกศิลปะและวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น ในกระบวนการเรียนการสอนและส่งผลต่อการ

เรียนรู้ของนักศึกษา 
27 การแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาโครงงาน (Senior Project) เหมาะสมกับประเด็นที่นักศึกษาสนใจ (ถ้ามี) 
28 ระบบการก ากับติดตามความก้าวหน้าในการท าโครงงาน (Senior Project) ของอาจารย์ที่ปรึกษา  

(ถ้ามี) 
29 มีระบบการคัดเลือกสถานประกอบการที่จะให้นักศึกษาเข้าไปปฏิบัติงานสหกิจศึกษา 
30 มีระบบการติดตามและการประเมินผลการปฏิบัติงานของนักศึกษาสหกิจศึกษา โดยมีส่วนร่วมของ

สถานศึกษาและสถานประกอบการ 
บัณฑิตศึกษา (ประเด็นเพิ่มเติม) 
31 การส่งเสริมให้อาจารย์ใช้วิธีการสอนใหม่ ๆ ที่พัฒนาทักษะการเรียนรู้ของนักศึกษา โดยเฉพาะการสอน

ที่เน้นปัญหาเป็นฐาน การสอนโดยใช้การวิจัยเป็นฐาน  
32 มีระบบก ากับการท างานของอาจารย์ผู้สอนที่เอ้ือประโยชน์ต่อนักศึกษาเต็มท่ี ให้ความส าคัญกับ

พฤติกรรมการปฏิบัติงานของอาจารย์ในการให้ค าปรึกษาแก่นักศึกษาตามจรรยาบรรณของอาจารย์ 
33 มีระบบการก ากับติดตามความก้าวหน้าในการท าวิทยานิพนธ์/สาระนิพนธ์ของนักศึกษา เพื่อให้

นักศึกษาส าเร็จการศึกษาได้ทันตามระยะเวลาที่ก าหนด 
34 หัวข้องานวิจัยของนักศึกษาสอดคล้องหรือสัมพันธ์กับความเชี่ยวชาญของอาจารย์ที่ปรึกษา 
35 มีระบบและมีการติดตามความก้าวหน้าของการท าวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาแต่ละคนอย่างน้อยหนึ่ง

ครั้งต่อภาคการศึกษา 
36 มีฐานข้อมูลงานวิจัยออนไลน์ที่เก่ียวข้องและนักศึกษาสามารถเข้าใช้งานได้อย่างสะดวก 
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บัณฑิตศึกษา (ประเด็นเพิ่มเติม) 
37 มีการให้ความรู้และระดับชั้นความส าคัญในการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัยในวารสารวิชาการตาม

ฐานข้อมูลที่ สกอ. รับรอง และการจดสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตร 
38 มีการให้ความรู้เกี่ยวกับจรรยาบรรณนักวิจัย ปัญหาการคัดลอกผลงานวิจัย และปัญหาของวารสารที่ไม่

มีคุณภาพ 
39 การชี้แนะแหล่งทุนสนับสนุนการท าวิทยานิพนธ์และส่งเสริมให้นักศึกษาจัดท าข้อเสนอโครงการที่มี

โอกาสได้รับทุนสนับสนุน 
40 การสร้างเครือข่ายระหว่างสถาบันภายในประเทศและต่างประเทศ  มี Visiting Professors ทีม่าช่วย

สอนหรือให้ประสบการณ์แก่นักศึกษา และการส่งนักศึกษาไปแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในต่างประเทศ 
 
แนวทางในการประเมินตัวบ่งช้ีที่ 5.3 
1 การก าหนดเกณฑ์การประเมินให้นักศึกษามีส่วนร่วม  
2  น้ าหนักขององค์ประกอบในการประเมินสอดคล้องกับจุดเน้นของรายวิชา (วิชาทฤษฎี ปฏิบัติ สัมมนา 

ฯลฯ) 
3 การประเมินผลการเรียนรู้ของโดยใช้การประเมินตามสภาพจริง (เครื่องมือประเมินมีความหลากหลาย 

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

4 การก ากับให้มีการพัฒนาและตรวจสอบเครื่องมือประเมินนักศึกษาท่ีเหมาะสมกับวิชาและผลลัพธ์การ
เรียนรู้ 

5 การวิเคราะห์/ตรวจสอบคุณภาพ/ปรับปรุงพัฒนาเครื่องมือที่ใช้ในการประเมินคุณภาพนักศึกษา       
(มีการวิพากษ์ข้อสอบ ปรับปรุงข้อสอบ  สร้างข้อสอบใหม่ ๆ เสมอ  มีคลังข้อสอบ ข้อสอบหรือ
เครื่องมือประเมินสามารถวัดความรู้และการคิดขั้นสูงได้ เครื่องมือประเมินสะท้อนความสามารถในการ
ปฏิบัติงานได้จริงในโลกแห่งการท างาน) 

6 การควบคุมการประเมินผลการเรียนในรายวิชาที่มีหลายกลุ่มเรียนให้ได้มาตรฐานเดียวกัน 
7 การตัดเกรดและแจ้งให้นักศึกษารับรู้ชัดเจน (ก าหนดเกณฑ์การประเมิน/การตัดเกรดชัดเจน สอดคล้อง

กับท่ีเกณฑ์ที่นักศึกษามีส่วนร่วม หรือรับรู้ร่วมกันตั้งแต่แรก  มีข้อมูลหลักฐานหรือที่มาของคะแนนที่ใช้
ในการการตัดเกรดชัดเจน  การกระจายของเกรด สะท้อนความสามารถที่แท้จริงของนักศึกษาและ
ลักษณะของรายวิชา) 

8 การส่งเสริมการสอบ Exit  Exam ตามมาตรฐาน TQF 
9 การประเมินการจัดการเรียนการสอน การประเมินหลักสูตรตามรายละเอียดใน มคอ. 5 มคอ. 6  และ

มคอ.7 
บัณฑิตศึกษา (ประเด็นเพิ่มเติม) 
10 การก าหนดเกณฑ์การประเมินชัดเจน มีตัวบ่งชี้คุณภาพของรายงานวิทยานิพนธ์และการสอบป้องกัน 

ชัดเจน 
11 ข้อมูลที่รองรับการประเมินที่มาโปร่งใส ตรวจสอบ และสะท้อนระดับคุณภาพของวิทยานิพนธ์       

สารนิพนธ์ได้ 
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12 วิทยานิพนธ์ที่มีคุณภาพระดับดีมาก มีประเด็นวิจัยที่สะท้อนความคิดริเริ่ม ร่วมสมัย มีการออกแบบการ

วิจัยที่เหมาะสม เป็นตัวอย่างของผลงานที่มีคุณภาพ มีการเผยแพร่ในรูปแบบ/วารสารซึ่งเป็นที่ยอมรับ
ในสาขาวิชาชีพหรือรับรองโดย สกอ. 

 
แนวทางในการประเมินตัวบ่งช้ีที่ 6.1 
ความเหมาะสมและเพียงพอของสิ่งสนับสนุนทางกายภาพและทรัพยากรการเรียนรู้ 
1 การเตรียมความพร้อมทางกายภาพ (ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ สภาพแวดล้อมด้านการเรียนรู้) 
2 การจัดสิ่งอ านวยความสะดวก และสิ่งสนับสนุนทางการศึกษา เช่น ห้องสมุด ฐานข้อมูลทรัพยากรการ

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

ร่วมกัน 
4 มีบริการคอมพิวเตอร์ อินเทอร์เน็ตความเร็วสูง 
5 ส าหรับการเรียนการสอนทางไกล ระบบการเรียนรู้แบบทางไกลมีประสิทธิภาพ อาจารย์และนักศึกษา

สามารถติดต่อสื่อสารได้ใกล้ชิด 
บัณฑิตศึกษา (ประเด็นเพิ่มเติม) 
6 การเปิดสอนหลักสูตรบัณฑิตศึกษาควรด าเนินการต่อเมื่อสถาบันมีความพร้อมและก าหนดความ

คาดหวังสูงกว่าข้อก าหนดในหลักสูตรปริญญาตรีที่เป็นสาขาเดียวกัน ทรัพยากรการเรียนรู้และสิ่ง
อ านวยความสะดวกต่าง ๆ โดยเฉพาะแหล่งข้อมูลสารสนเทศเพ่ือการสืบค้นและการเรียนรู้ต้องมี
มากกว่าขอ้ก าหนดที่พึงมีของหลักสูตรปริญญาตรี 

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

ความพึงพอใจของอาจารย์และนักศึกษาต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
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คณะผู้จัดท า 
 
คณะที่ปรึกษา 
 อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์    
 รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร 
 รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา      
 รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ     
 รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ  
 รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา    
 ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายภูมิทัศน์ 
 ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา   
 ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายทรัพย์สินและจัดหารายได้            
 คณบดีคณะครุศาสตร์  
 คณบดีคณะวิทยาการจัดการ    
 คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตรและคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  
 คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   
 คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์   
 ผู้อ านวยการส านักงานอธิการบดี  
 ผู้อ านวยการส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน  
 ผู้อ านวยการส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ   
 ผู้อ านวยการส านักศิลปะและวัฒนธรรม  
 ผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา 
  
ฝ่ายวิเคราะห์ จัดพิมพ์  และตรวจสอบข้อมูล 
 รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ 
 ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา 
 นางสาวสุจิตรา  จุ้ยวอน    
 นางอาทิตยา  ฉิมมา  
 นางสาวอารีรัตน์  ใจหนัก 
 นางสาวเนตรนพิศ  ศรีบุปผา  
 
ฝ่ายออกแบบปก 
  นางสาวอารีรัตน์  ใจหนัก  
 
 
 
 
 

 


